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Дар қисми дуюми китоби дарсии мазкур масъалаҳои тарбия ва
инкишофи кўдакони синни барвақти бачагӣ (то 3 солаҳо), ташкилу
роҳбарӣ ба фаъолиятҳои
бозӣ, машғулиятҳои таълимӣ, меҳнат,
муоширати кўдакон ва амали гардондани иҷрои вазифаҳои таълиму
тарбиявӣ дар раванди онҳо мавриди таҳлил ва арзёбӣ қарор гирифтааст.
Инчунин масъалаҳои хусусиятҳои ташкил намудани раванди кори
педагогии муассисаи томактабӣ ва ҳамкории он ба оила ва мактаб
дастраси хонандагон карда шудааст.

3
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар тарбия ва инкишофи шахсияти кўдаки синни томактабӣ
қонуниятҳои инкишофи ҷисмонӣ, асабу психикии ў, нақши калонсол ва
муҳити иҳотакарда ба ҳисоб гирифта шудааст.
Қисми ІІ-и китоби дарсии «Педагогикаи томактабӣ» ба донишҷўёни
мактабҳои олии омўзгорӣ ва коллеҷҳои омўзгорӣ тавсия мешавад.
М 4303000000 – 103

2012

М 507 (12) - 2012-04-27
ВВ № 978-99947-0-657-0

ББК 150 (2 тоҷик). 4
© Маҷидова Б., 2012

Пешгуфтор
Пешрафти ҷомеаи муосир дар назди ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти
касбии олӣ ва миёнаи махсуси

омўзгорӣ вазифа гузоштааст, ки сифати

таълимро беҳтар гардонда тайёрии назариявӣ ва амалии кормандони ояндаи
кўдакистону мактабро таъмин намоянд.
Иҷро гардидани ин вазифа ба китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ,
аёниятҳо ва дигар маводҳои илмию методӣ вобастагӣ дорад. Бинобарин
устодони кафедраи тарбияи томактабии Донишгоҳи давлатии омўзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар назди худ мақсад гузоштанд, ки
китоби дарсӣ оид ба фанни «Педагогикаи томактабӣ»-ро иборат аз ду қисм
таҳия ва дастраси мутахассисони соҳаи тарбия ва таҳсилоти томактабӣ
намоянд.
Бояд қайд кард, ки дар таъмин намудани омодагии тахассусии
кормандони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ омўзиши фанни «Педагогикаи
томактабӣ» чун фанни тахассусӣ нақши муҳим дорад.
Мақсади

таълими фанни педагогикаи томактабӣ таъмин намудани

тайёрии назариявӣ ва амалии мутахассисони соҳаи таҳсилоти томактабӣ ба
тарбия, таълими кўдакон аз рўзи таваллуд то шаш-ҳафтсолагӣ ва омода
намудани онҳо ба мактаб мебошад.
Тарбия, таълим ва инкишофи

кўдакон дар ҳафт соли аввали ҳаёт

хусусиятҳои ба худ хос дорад. Мақсад, вазифа, мазмун ва методу воситаҳои
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таъсиррасонии калонсол ба шахсияти кўдакон дар асоси баҳисобгирии
хусусиятҳои синнусолӣ ва фардии онҳо муайян карда мешаванд. Давраи
томактабӣ дар ташаккулёбии шахсияти инсон нақши муҳим дорад. Саъдии
бузург гуфтааст:
Хишти аввал гар ниҳод меъмор каҷ,
То ба охир меравад девор каҷ.
Маҳз дар ҳамин давра кўдак ба доираи муносибатҳои иҷтимоӣ дохил
гардида, доир ба олами ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳои иҷтимоӣ, табиати
иҳотакарда маълумотҳо ҳосил менамояд. Дар натиҷаи таъсиррасонии
мақсадноки калонсолон ва шавқу рағбат, майлу хоҳиши донистагирии худ,
кўдак таҷрибаи иҷтимоиро аз худ намуда ба доираи муносибатҳои
байниҳамдигарӣ чун фард, инсон, шахс ворид мегардад. Бинобарин
зарурияти таълим, тарбия, инкишоф ва ташаккулдиҳии кўдакон, ба мактаб,
таҳсилу тадрис омода намудани онҳо ба миён меояд. Педагоги барҷастаи
даврони Шўравӣ

А.С.Макаренко

таъкид карда буд: «Тарбияи асосии

кўдакон то панҷсолагӣ ба итмом мерасад, ки он 90% раванди тарбиявиро
ташкил менамояд ва баъд тарбия намудан, такмил додани инсон давом
мекунад».
Заминаи сифатҳои ҷисмонӣ, ақлию зеҳнӣ, иҷтимоӣ-ахлоқӣ маҳз дар
давраи томактабӣ гузошта мешаванд. Аз ин рў таълим, тарбия ва инкишофи
кўдак маҳз аз давраи тифлӣ оғоз гардида он минбаъд идома дода мешавад.
Ташкили дуруст ва самарабахши кори таълиму тарбиявӣ дар давраи
томактабӣ дар оила ба души волидон ва дар муассисаи томактабӣ ба души
мураббиён аст.
Асосҳои илмӣ-табии ва илмӣ-амалии фаъолияти онҳо маҳз омўхтани
илми педагогикаи томактабиро талаб менамояд.
Муаллиф ҳангоми таҳия намудани қисми аввали китоби дарсии
«Педагогикаи томактабӣ» асосҳои методологӣ, илмӣ-назариявӣ ва таҷрибаи
амалии тарбияи кўдакони синни томактабиро ба ҳисоб гирифт, ки мувофиқи
он дар ташаккулёбии шахсияти кўдакон тарбия нақши муҳим мебозад. Дар
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раванди ташкили таъсиррасонии мақсадноки тарбиявӣ ба заминаҳои
биологии инкишоф, ирсият ва қонуниятҳои рушди ҷисмонию равонии кўдак
такя карда мешавад. Тарбия ва инкишофи шахсияти кўдак ба фаъолияти
якҷояи волидон, мураббия вобаста буда, бозӣ, меҳнат, таълимгирӣ,
муошират, фароғату истироҳат, маишату зиндагӣ, таъсири мутақобилаи
калонсолону кўдакон, кўдакон бо ҳамсолонро таъмин мегардонад. Ин
фаъолиятҳо ба аз худ кардани таҷрибаи иҷтимоӣ ва рушди ҳамаҷонибаи
кўдак таъсир мерасонад, ки он мақсад ва вазифаи ниҳоии тарбия

ва

таълимгирӣ дар ҳамаи давраҳои синнусолии инкишофи инсон аст.
Ҳангоми

интихоб намудан ва ҷобаҷогузории маводи омўзишӣ

қонуниятҳои тарбия ва инкишофи кўдак, хусусиятҳои синнусолӣ ва асабу
равонӣ, имкониятҳои таъсиррасонии волидону мураббиён ба ҳисоб гирифта
шуданд.
Қисми дуюми китоби мазкур ба масъалаи тарбия, таълим ва инкишофи
кўдакони синни томактабӣ дар раванди фаъолиятҳо дар ҳар як давраи
синнусолии инкишофи бачаҳо бахшида шудааст.
Маводҳои омўзишӣ, ки ба китоб ворид карда шудаанд, дар таҷрибаи
кори педагогии қариб чилсолаи муаллифон мавриди истифодабарӣ қарор
гирифтааст. Албатта мо даъвои онро надорем, ки китоби дарсӣ аз фанни
«Педагогикаи томактабӣ» аз ноқисиҳо орӣ аст. Баҳодиҳӣ ба мазмун ва
муҳтавои китобро ба хонандаи нуқтасанҷу нозукбини он ҳавола мекунем.
Умедвори онем, ки ҳар як хонанда андешаи беғаразонаву нигоҳи некбинона,
фикру андеша, пешниҳоду дархости худро ба муаллиф иброз менамояд ва
онҳо дар нашри минбаъдаи китоб ба ҳисоб гирифта мешаванд.
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ФАСЛИ ІІІ. ПЕДАГОГИКАИ СИННИ БАРВАҚТӢ

МАВЗЎИ 13.Тарбия ва инкишофи кўдакони синни
барвақти бачагӣ
Калидвожаҳо: барвақти бачагӣ, стреотипи динамикӣ, узвҳои ҳискунӣ,
инкишофёбии ҷисм, реҷаи рўз, эмотсияҳо, чорабиниҳои гигиенӣ, комплекси
реаксияи ҷавобӣ.
§ 1. Аҳамияти синнусоли барвақтӣ дар инкишофи кўдак
Масъалаҳои тарбия ва инкишофи кўдакони синни барвақти бачагӣ, ки
онро давраи пешазтомактабӣ, давраи барвақти бачагӣ ё худ синни барвақтӣ
низ меноманд дар илми педагогикаи томактабӣ ва психологияи бачагона аз
тарафи олимони рус

Н.М.Шелованов, Н.М.Аксарина, Н.И.Касаткина,

Л.С.Виготский, Д.Б.Элконин, Н.Н.Подяков ва дигарон аз ҷиҳати илмӣ тадқиқ
карда шудаанд ва онҳоро асосгузорони педагогикаи синни барвақти бачагӣ
номидан мумкин аст.
Давраи барвақти бачагӣ –то сесолагӣ давраи махсуси барқароршавии
узвҳо, системаҳо ва пеш аз ҳама функсияи майнаи сар аст. Исбот карда
шудааст, ки функсияи пўстлохи мағзи сар модарзодӣ набуда, вай дар натиҷаи
алоқамандии узвҳо бо муҳити гирду атроф тараққӣ мекунад. Махсусан, ин
ҳолат дар се соли аввали ҳаёт ба амал меояд. Дар ин давра ташаккулёбии
босуръати заминаҳои минбаъдаи инкишофёбии ҷисм ва руҳ (психика)
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мушоҳида карда мешавад. Бинобарин, инкишофи ҳаматарафа ва саломатии
кўдакро дар вақташ таъмин намудан зарур аст.
Барои муҳофизат ва мустаҳкамкунии саломатӣ корҳои

табобатӣ

тандурустӣ бо кўдакон аҳамияти махсус дорад, яъне риоя кардан ба реҷаи
рўз, хўрокҳои

серғизои гуногун ва саривақт обутобдиҳӣ, гимнастика,

бурдани назорати тиббӣ ва педагогӣ аз болои инкишоф ва саломатии кўдак.
Давраи барвақти бачагӣ, давраи тез инкишофёбии ҷисми онҳо мебошад,
чунки қад ва вазни хурдтаракон нисбат ба солҳои оянда тезтар зиёд мешавад
ва ҳамаи фаъолияти узви бадани
синнусоли барвақт бо

онҳо тараққӣ

мекунад.

Кўдакони

ҳискунии зиёди худ ва бо зуд хасташавию

беморшавиашон аз кўдакони синни калон фарқ мекунанд. Дар дуруст
инкишоф ёфтани ҷисми бача системаи асабу психикӣ таъсири калон
мерасонад. Барои он ки ҷисми бача муътадил инкишоф ёбад, хўрок, либос,
чизу чораҳо, мебел ҳам таъсири калон мерасонанд. Яке аз қисмҳои таркибии
тарбияи ҷисмонӣ ин саривақт ташаккул додани як қатор малакаҳои маданӣгигиенӣ мебошад. Мавҷуд будани ин гуна одатҳо монанди: тоза нигоҳ
доштани либос, дастро пеш аз хўрокхўрӣ шустан ва ғайраҳо барои пешгирӣ
намудан ва бартарафшавии бемориҳо ёрӣ мерасонад. Гарчанде ки таъмин
намудани саломатӣ ва муътадил инкишоф додани ҷисми кўдакони хурдсол
вазифаи асосии тарбия бошад ҳам, инчунин дуруст инкишоф додани ҳамаи
фаъолияти психикию асабии онҳо ҳам вазифаи асосии тарбия ҳисоб
мешавад.
Ба ҳама маълум аст, ки давраи барвақти бачагӣ на танҳо давраи зуд
тараққиёбии ҷисм мебошад, инчунин давраи тараққиёти тези ҳама фаъолияти
асабию психикӣ ҳисоб меёбад. Кўдак дар солҳои оянда ин хел тез тараққӣ
намекунад, чӣ хеле дар

муддати се соли авали ҳаёт инкишоф ёфтааст.

Кўдаки нав таваллудшудае, ки муҳтоҷи нигоҳубинкуни калонсолон аст ва
системаи асаби ў қаиш (пластикӣ) мебошад, бо суръат тараққӣ мекунад.
Кўдаки хуб тарбияёфтаи то сесола соҳиби

маҳорати тез ҳаракаткунӣ,

нутқронӣ, дарккунии муҳити атроф мебошад. Дар муддати се соли аввал дар
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хурдтаракон як қатор одатҳо, қоидаҳои рафтор ташаккул ёфта, хусусиятҳои
эмотсионалии шахсӣ ба зоҳиршавӣ сар мекунанд.
§ 2.Хусусиятҳои инкишофи кўдакони синни барвақти бачагӣ
Аввалин маротиба хусусиятҳои инкишофи кўдакони синни барвақти
бачагӣ аз тарафи профессор Н.М.Аксарина аз нигоҳи илмӣ кор карда
шудааст, ки инҳоро дар бар мегирад:
1.Ҷисми кўдаки синни барвақтӣ бо суръати бениҳоят тез инкишоф
меёбад. Дар ягон давраи дигари кўдакӣ ин хел тез зиёдшавии вазн ва қад,
инкишофи ҳамаи функсияҳои майна мушоҳида карда

намешавад. Кўдак

ҳамчун мавҷудоти нотавон таваллуд мешавад, лекин аллакай дар ду моҳагӣ
рефлексҳои шартӣ (одатҳо) ба вуҷуд меоянд ва дар давоми соли якўми ҳаёт
реаксияи боздорӣ ташаккул

меёбад. Дар ин

вақт узвҳои ҳискунӣ ва

ҳаракаткунӣ инкишоф меёбад, хурдтарак нутқро аз худ мекунад.
2.Суръати тези инкишофи кўдакони синни барвакти бачагӣ дар навбати
худ як қатор

хусусиятҳои худро дорад, ки яке аз онҳо

хусусияти

ҷаҳишмонанд доштани раванди инкишоф мебошад. Инро дар инкишофи
нутқфаҳмӣ дар кўдакони соли дуюми ҳаёт дидан мумкин аст. Масалан, дар
синни аз 1 сола то 1 солаю 3 моҳа оҳиста-оҳиста ҷамъшавии захираи луғавӣ
мушоҳида карда мешавад. Дар ин давра хурдтарак мустақилона роҳгардиро
аз худ мекунад, ки ин муносибати ўро бо олами гирду атроф васеъ мекунад.
Аз як тараф роҳгардӣ муваққатан реаксияҳое, ки бо нутқфаҳмӣ алоқаманд
аст, нигоҳ медорад. Аз тарафи дигар бевосита муносибати кўдакро бо
ашёҳои гирду атроф (ҳамоне, ки калонсолон бо сухан ифода мекунанд)
таъмин карда, ба онҳо барои аз худ кардани алоқаи зич дар байни ашё ва
калима ёрӣ медиҳад ва он бо ҷаҳиш дар инкишофи нутқфаҳмӣ мебарад.
Дигаргуншавии қатъӣ дар инкишофи бачаҳо дар синну соли 1 сола, 2
сола, 3 сола, 6-7 сола, ва баътар 12-13 солагӣ дида мешавад. Махсусан, дар
синни барвакти бачагӣ тағйироти куллӣ ба вуҷуд меояд. Кўдакони 1 сола
роҳгардиро аз худ мекунанд; дар кўдаки 2 сола-тафаккури аёнӣ-амалӣ
ташаккул меёбад, яъне давраи инкишофёбии нутқ мебошад. Сесолагӣ давраи
9
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алоқамандии рафтори кўдак бо системаи сигналии дуюм буда кўдак худро
ҳамчун шахсият мешиносад; 6-7 солагӣ- давраи камолоти томактабӣ; 12-13
солагӣ давраи наврасӣ ва ба балоғатрасии ҷинсӣ (Л.С.Выготский) мебошанд.
Номураттабӣ ба инкишофи қонуниятҳои муътадили ҷисми кўдак таъсир
мерасонад ва бараъкс мавҷуд набудани номураттабӣ (дигаргунии якбора) дар
инкишоф ва тарбияи кўдак нуқсон ба ҳисоб меравад. Бинобарин, дар давраи
ғанӣ кардани таҷриба, фароҳам овардани шароити хуб барои дар вақташ
пухта расидани сифати нав дар инкишофи ин ё он функсияи системаи асаб ва
ҷисм муҳим аст. Давраи душвор барои кўдак паст шудани қобилияти корӣ
мебошад. Махсусан дар ин вақт хурдтарак ба нигоҳубини хуб мўҳтоҷ аст.
3.Суръати тези инкишофи кўдак бо муҳити гирду атроф алоқаманд ва
вобаста аст. Барои кўдакони синни барвақт ноустуворӣ ва

нотамомии

ташаккулёбии маҳорат ва малака хос аст. Инро ба назар гирифта дар таълим
такроркунӣ талаб карда мешавад.
Нобаробарӣ дар инкишофи кўдаки синни барвақтӣ дар мўҳлати муайян
пухта

расидани

функсияҳои

гуногунро

муайян

карда

тавонад.

Н.М.Шелованов ва Н.М.Аксарина ин қонунияти инкишофро мушоҳида
карда, давраи махсуси ҳискунии хурдтаракро ба намудҳои муайяни амалиёт
ошкор намудаанд ва самтҳои пешбарандаро дар инкишофи ў ҷудо кардаанд.
Онҳо қайд кардаанд, ки дар вақти тарбияи кўдак ба ташаккулдиҳии ҳамон
реаксияҳое, ки аз ҳама пеш аз нав пухта мерасонад ва

кадоме, ки

мустақилона бе таъсири калонсолон инкишоф ёфта наметавонанд, диққати
асосӣ бояд дод. Мисол, ба вуҷуд омадани «комплекси ба ҷўшу хурушоӣ» дар
семоҳагӣ, дар синни 2 солагӣ дар вақти муносибат бо калонсолон истифода
бурда тавонистан аз ҷумлаҳои содда, ба вуҷудоии бозиҳои нақшдор дар
сесолагӣ дигаргуниҳое мебошанд, ки самти инкишофро муайян мекунанд.
4.Кўдакони ин синну сол доимо тез касал мешаванд (ҳатто бо ягон
сабаби ночиз), ҳолати эмотсионалиашон тез тағйир меёбад, системаи
асабашон ба ҳаяҷон омада, тез монда мешаванд. Дар натиҷаи зуд-зуд
беморшавӣ, тез ба ҳаяҷонии системаи асаб, дар кўдак ҳолати асабоният
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мушоҳида карда мешавад. Масалан, дар давраи мутобиқшавӣ ҳангоми ба
ширхоргоҳ омадан. Аммо суръати баланди инкишоф танҳо дар мавриди
нармии ҷисм, имкониятҳои калони ҷубронӣ шуда метавонад. Махсусан, ин ба
функсияи майна тааллуқ дорад. Дар пўстлохи майнаи сари кўдак чи хеле, ки
мегўянд, майдони холӣ бисёр аст, бинобар ин бо роҳи махсуси таъсиррасонӣ
дараҷаи баланди инкишоф ва бениҳоят барвақт ташаккулёбии ин ё он
функсияро ба даст даровардан мумкин аст.
Ташкили

кори таълиму

тарбиявӣ бо

кўдакони синни барвақт

инкишофи чунин қобилиятҳоро бояд таъмин намояд: тақлидкунӣ, аз нав
бавуҷудорӣ, маҳорати дидан ва шунидан, муқоиса кардан, фарқ кардан,
тадқиқ кардан, ҷамъбаст кардан ва ғайраҳо бояд бошад, ки инҳо минбаъд
барои аз худ кардани маҳорат, дониш, таҷрибаи ҳаётӣ заруранд.
5.Хусусияти муҳими давраи барвақти бачагӣ алоқамандӣ ва бо ҳам
вобастагии ҳолати саломатӣ, инкишофи ҷисмонӣ ва асабию психикии кўдак
ба ҳисоб меравад. Кўдаки аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа солим на танҳо кам
бемор мешавад, балки аз ҷиҳати психикӣ нағз инкишоф меёбад. Ҳатто каме
вайроншавии ҳолати саломатии хурдтарак ба фазои эмотсионалии вай таъсир
мерасонад. Давомнокии беморӣ ва инкишофёбии кўдак аз бисёр ҷиҳат ба
табъи кўдак вобаста аст. Агар имконияти нигоҳдории эмотсияҳои мусбӣ
бошад, ҳолати саломатии вай беҳтар шуда, тез шифо меёбад. Н.М.Шелованов
маълум кард, ки инкишофи гипотрофӣ аксар вақт ба кам будани эмотсияи
мусбат, бо ҳаракаткуниҳои фаъоли қаноатманд нагардонидани

хурдтарак

вобаста аст. Муайян шудааст, ки инкишофи асабию психикӣ бештар аз
омилҳои биологӣ: давомнокии ҳомиладорӣ душвориҳои модар ҳангоми
таваллуд, ҳолати саломатии тифл ва ғайраҳо вобаста аст.
6. Барои ҳар як кўдаки солим дар се соли аввали ҳаёт дараҷаи баланди
дарккунии муҳити иҳотакарда хос аст. Ин хусусияти синнусолӣ талаботи
сенсору ҳаракатиро зиёд мегардонад. Исбот шудааст, ки дар қабули итилоот
ва коркарди он мувофиқ

ба имконияти синнусолӣ

кўдаконе танқисӣ

мекашанд, ки суръати инкишофашон суст аст. Бинобарин ин, бояд ҳаёти
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тифлакон рангоранг ва аз

таассуротҳо ғанӣ бошад. Талаботҳои сенсорӣ

ҳаракати фаъоли кўдакро ба вуҷуд меорад, ҳаракат бошад, ба инкишофи
ақлию зеҳнии вай таъсир мерасонад.
7. Дар инкишофи кўдаки синни барвақтӣ нақши асосӣ ва пешбаранда ба
калонсол тааллуқ дорад. Онҳо ҳамаи

шароитҳое, ки барои инкишоф ва

ҳолати саломатии хурдтарак заруранд, муҳайё месозанд.

Калонсолон бо

кўдак муносибат карда, гармӣ, меҳрубонӣ, ахброте, ки ба инкишофи фикр ва
рўҳи ў зарур аст, медиҳанд. Оҳанги меҳрубонона, оромона, муносибати хуб
сабаби ҳолати мўътадили хурдтарак мегардад.
§ 3. Вазифаҳои асосии тарбияи кўдакони то сесола
Дар асоси баҳобгирии хусусиятҳои инкишофёбии кўдакони то сесола
иҷро гардидани чунин вазифаҳо бояд таъмин карда шавад:
1.Инкишоф додани узвҳои ҳис, яъне тараққи додани фаъолияти
анализаторҳои биноӣ, шунавоӣ, ламс кардан, бўйфаҳмӣ ва маззафаҳмӣ, ки
дар рушди

фаъолияти маърифатии одамон узвҳои ҳис нақши асосиро

мебозанд. Чи тавре, ки И.М.Сеченов гуфта буд онҳо «хабарчии майнаи сар»
мебошанд. Маърифаткунии гирду атрофро одамон бо ёрии узвҳои ҳис пеш
аз ҳама ба воситаи узви биноӣ ва шунавоӣ ба даст меоранд. Кўдак бо узвҳои
ҳиссӣ, ки ба кор кардан тайёранд, таваллуд меёбад. Тифли навзод мебинад,
мешунавад, одами

наздикшударо ҳис мекунад, Дар вақти нав таваллуд

шудан фаъолияти ин узвҳо аз ҳад зиёд номукаммаланд, бо фароҳам сохтани
шароитҳои муайяни лозимӣ онҳоро инкишоф додан лозим аст. Масалан,
таъмин кардани тараққиёти нутқ инкишофи узви сомеаро тақозо дорад.
Кўдакон дар ҷараёни бозӣ ва машғулиятҳо бо ёрии узвҳои ҳискунӣ
хусусиятҳои ашё, монандӣ: ранг, шакл, вазн ва ғайраҳоро бояд фаҳманд, то
ки дар хусуси бузургӣ, миқдор ва фазо тасаввуротҳои аввалинро аз худ
намоянд. Барои ин, албатта шароити лозимӣ муҳаё кардан лозим аст.
Вазифаи асосии тарбия ин бой намудани таҷрибаи ҳиссӣ дар хурдтаракон
мебошад.
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2.Такмил додани ҳаракаткуниҳо, ки онҳо барои рушди зеҳнии кўдак
аҳамияти калон доранд. Зеро бе ҳаракаткунӣ гирду атрофро маърифат кардан
ва дарк намудани вазъият ғайримкон аст. Дар мавриди худ ба худ ба вуҷуд
омадани ҳар як ҳаракаткунии хурдтарак, мисол ба даст гирифтани ягон ашё,
бо он амал кардан доираи фикркунии ў васеъ мегардад ва барои аз худ
кардани як қатор хусусиятҳои ашёҳои гирду атроф мадад

мерасонад.

Такмил додани ҳаракаткуниҳо барои васеъ шудани фаъолияти маърифатӣ,
мукаммал шудани ҳаракати дастҳо ёрии калон мерасонад. Ба вуҷуд омадан
ва ташаккулёбии ҳаракаткуниҳои хурдтаракон аз таъсиррасонии беруна ба
ретсепторҳои узвҳои ҳискунӣ вобастагӣ доранд.
3.Аз худ кунондани нутқ, ки он дар тараққиёт ва тарбияи кўдакони то
сесола аҳамияти бузург дорад, зеро таъсири нутқ характери тарбияро тағйир
меёбад. Кўдак тадриҷан аз идроки ашёҳо ба ёрии узвҳои ҳиссӣ ба
сарфаҳмравӣ ба мазмуни ашёҳо мегузарад. Протсесси хотир ҳам дигар
мешавад. Бо сухан ба хурдсол муроҷиат карда, бахотирории таассуротҳои
гузаштаро ба вуҷуд овардан мумкин аст. Дар натиҷаи алоқаманд шудани
системаҳои сигналии якўм ва дуюм ҳамаи рафтори кўдакони то сесола
тағйир меёбад. Кўдак ҳангоми бозиҳои якҷоя бо дигар бачаҳо, муоширату
муносибат бо одамон қобилияти сарфаҳмравиро пайдо мекунад. Дар охири
сесолагӣ нутқ на фақат воситаи бо калонсолон муомилакунӣ, инчунин дар
тарбия ва ташаккул додани малакаҳои гуногун

нақши муҳим пайдо

мекунад. Туфайли дар вақти муайян тараққи додани нутқ дар кўдакон риоя
кардан ба қоидаи рафтор тарбия карда мешавад. Дар ҳамаи давраҳои
синнусолӣ нутқ барои инкишофи фикрии хурдтарак ёрии калон мерасонад
4.Бой гардондани

олами эмотсиналии кўдакон, ки барои аз худ

намудани таҷрибаи иҷтимоӣ мадад мерасонад. Эмотсия дар ҳаёти одамон
аҳмияти калон дорад. Дар хурдтаракон ҳаёти эмотсионалӣ барвақт ба
инкишоф ёфтан сар мекунад. Дар муддати ду соли аввали ҳаёт қариб ҳамаи
эмотсияҳои мусбӣ ва манфӣ, монандӣ: қаноатмандӣ, хурсандӣ, дўст доштани
наздикон,

шармгинӣ, тарсончакӣ бадхашмӣ ва ғайраҳо ба вуҷуд меоянд.
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Барои хурдтаракон эмотсияҳои мусбӣ аҳмиятнок аст. Агар табъи хурдсол
болида бошад ў бештар ҳаракат намуда, кўшиш мекунад оламро дониста
гирад. Ҳамаи ин гардиши хун ва ҳолати нафаскаширо беҳтар карда, ба
инкишофи мўътадили психикӣ боис мегардад. Ҳаёти

эмотсионалии

кўдакони то сесола бой, ғанӣ ва мураккаб мегардад. Агар эмотсияҳои манфӣ
падид оянд, ба кўдак таъсири бад мерасонад. Барои он ки бозӣ-машғулиятҳо
шавқовар гузаранд, ба калонсолон лозим аст, ки нисбат ба машғулият
ҳавасмандии кўдаконро бедор созанд. Ташаккулёбии малакаҳо ҳам ба
эмотсияҳои мусбӣ алоқаманд мебошанд. Инчунин иштиҳои кўдакон ҳам ба
ҳолати эмотсионалиашон вобаста аст, ки он барои сабзишу камолот муҳим
аст. Бинобар ин, таъмин намудани ҳолати мусбати эмотсионалӣ, тараққӣ
додани эмотсияҳои ахлоқӣ ва бартараф намудани ҳолати эмотсионалии
манфӣ яке аз вазифаҳои асосии тарбия мебошад.
5.Дар алоқамандӣ инкишоф додани ҷисм ва психикаю асаби кўдак
вазифаи муҳими тарбия ба шумор меравад. Лекин системаи асабро аз ҳад
зиёд монда кардан мумкин нест. Дар кўдакони солими то сесола сатҳи ба
ҳаяҷоноии системаи асаб баланд мебошад, аз ин лиҳоз онҳоро нисбатан
осонтар ба ҳолати ботамкинӣ баровардан мумкин аст. Баҳаяҷоноии пурҷўшу
хурўш яке аз нишонаҳои оташиншавӣ мегардад. Инҷиқию якравӣ ҳам
хусусияти физиологии бачагон набуда, балки натиҷаи тарбияи нодуруст ва
таъсири шароитҳои берунии нофорам мебошад. Бояд ба хотир дошт, ки
тунҷмизоҷӣ ва оташиншавӣ системаи асабро хаста мекунад. З-ин рў ба
калонсолон лозим меояд, ки ба зоҳирёбии тунҷмизоҷӣ аз ҷониби кўдак роҳ
надиҳанд. Ҳар рўз аз лаҳзаи хурдсолӣ дар кўдакон хислатҳоеро мебояд
тарбия кард, ки он дар оянда нишони одамияти ўро ифода карда тавонад.
Кўдак дар моҳҳои аввали ҳаёти худ бо муҳити иҷтимоии гирду атроф, бо
падару модар, бо калонсолоне, ки ба ў наздиканд алоқа барқарор мекунад.
Вақте ки кўдак дар синни ду ва махсусан сесолагӣ, нутқро ёд мегирад, он гоҳ
тавассуроти сухан тарбияи кўдак осонтар мегардад. Дар ин маврид мо ба ў
дўстиву рафоқат кардан бо дигар бачаҳоро ёд медиҳем.
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Тарбия дар ширхоргоҳ ба ташаккулёбии алоқаи кўдакон бо ҳамдигар, аз
ҷумла хислати муташаккилӣ ва зоҳирёбии рафторӣ маданӣ, яъне ба қоидаҳои
муқараршуда итоат кардан, муносибати эҳтиёткорона нисбат ба бозичаҳо,
ҳангоми тановули хўрок одобро риоя кардан ва ғайраҳо ёрӣ мерасонад. Дар
ин бобат А.С.Макаренко, чунин гуфтааст: «Тарбияи мадании хурдсолон аз
хурдсолӣ оғоз ёбад, аз замоне, ки кўдак ҳоло аз омўзиши хату савод дур буда,
аммо ба хуби дидану шунидан ва то дараҷаи муайян сухан гуфтанро ёд
гирифтааст». Бояд донист, ки ҳамаи шаклҳои худхизматрасонӣ, монанди,
мустақилона хўрок хўрдан, либос пўшидан, шустани дасту рўй, ҷо ба ҷо
гузоштани бозичаҳо барои хурдсолон на танҳо дастрас аст, инчунин ҳолати
мазкур дар раванди тарбияи онҳо аҳамияти гаронбаҳо дорад, зеро ин оғози
тарбияи меҳнатӣ аст. Ба кўдакон аз айёми хурдсолӣ маҳорати то ба охир
бурда расонидани кори саркардаро омўзонидан лозим аст. Татбиқи амалӣ
гардидани ҳамаи гуфтаҳои боло боиси дар кўдакон тарбия ёфтани рафторҳои
хуб мегардад.
6.Ҳангоми машғул шудан ба тарбияи кўдакон ба тарбияи эстетикии онҳо
низ диққат додан зарур аст. Яке аз ҷузъиёти тарбияи эстетикӣ- ин тарбия
кардани хислати риоя кардан ба тозагӣ ва бад дидани ифлосиву чиркинӣ
мебошад. Бо ин мақсад калонсолонро мебояд дар муҳити атроф тозагӣ ва
тартиботро фароҳам оранд. Мувофиқи синну сол

тараққӣ ёфтани нутқи

кўдак ба ў барои дарки зебоӣ ва лаззат бурдан аз он заминаи мусоид фароҳам
меорад. Дар тарбияи эстетикии кўдакон чизу чора ва ҳаёти
амсоли гул, либос, бозичаҳо,
дорад. Ба кўдакон

иҳотакарда,

шунидани мусиқӣ ва ҳоказо аҳамияти калон

низому тартиботи гирду атроф низ таъсири эстетикӣ

мебахшад. Албатта, дар тарбияи зебоипарастӣ ва лаззат бурда тавонистан аз
зебогӣ калонсолон, нақши муҳим доранд. Мураббия диққати кўдаконро ба
зебоиҳои атроф ҷалб намуда мушоҳида кардани зебогиро ёд диҳад, ки
замина ба тарбияи эстетикӣ шуда метавонад. Мусиқи, сурудхонӣ ва рақс яке
аз воситаҳои асосии тарбияи эстетикии кўдакон мебошад.
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Ҳамин тариқ, бобати таъмини тарбияи дурусти

кўдакон ин гуна

вазифаҳои мушаххас гузошта мешаванд:
- таъмин намудани инкишофи муътадили ҷисм, мустаҳкам намудани
саломатӣ ва пешгирӣ кардан аз гирифторшавӣ ба ҳар гуна бемориҳо;
- таъмини саривақтӣ ва инкишофи пурраи системаи асабу психика, ки
асоси онро узвҳои ҳис, идрок , диққат, хотир, нутқ, тафаккур, ҳиссиёт ва
ғайраҳо ташкил менамояд;
- таъмин сохтани ботамкинӣ, болидарўҳӣ (димоғчокӣ) ва ҳолати мусбати
эмотсионалӣ;
- тарбия намудани маҳорату малакаҳои рафтори маданӣ-гигиенӣ;
- тарбия намудани шаклҳои мусбати робитаи кўдакон бо калонсолон;
- тарбия намудани қоидаҳои рафтори мусбӣ ва инкишоф додани хислати
нек;
- парваридани ҳиссиётҳои аввалини эстетикӣ ва ахлоқӣ.
Иҷро гаштани ҳамаи ин вазифаҳо дар давраи хурдсолӣ барои таъмини
рушди ҳамаҷонибаи кўдакон ёрии калон медиҳад. Усулҳои асоси дар самти
тадбиқи ин ҳама вазифаҳо аз инҳо иборат аст:
- реҷаи дуруст ва мувофиқи синну соли кўдакон;
- қонеъ сохтани ҳамаи талаботҳои кўдак (талабот ба хоб, ғизо,
сайругашт, донистагирии олами иҳотакарда);
- ташкилу гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳифзи саломатӣ;
- таъмин намудани шароитҳо барои мустақилии бача;
- муносибати дурусти калонсолон бо кўдакон ва гузоштани талаботи
ягона ва қатъӣ, муроҷиати оромона ба кўдакон, роҳ надодан ба манъкуниҳои
аз ҳад зиёд.
§ 4. Ташкил намудани ҳаёти хурдтаракон ва аҳамияти реҷаи рўз
Барои тарбияи кўдакони синнусоли барвақтӣ реҷаи рўзи муташаккил ва
мувофиқ ба имконияту хусусиятҳои тараққиёти бачагон созмонёфта басо
судманд мебошад. Реҷаи рўз - ин аз рўи вақт дуруст хоб рафтан, бедор
будан, истеъмоли ғизо ва ҳини тановул риоя кардан ба танаффусҳо мебошад.
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Кўдаки нав тавлидшуда назми хоб ва бедориро надорад. Назми ҳолатҳои
номбурда дар рафти ҳаёт ба вуҷуд меояд. Ҳарчи зудтар барқарор намудани
тартиби оқилонаи ҳолатҳои асосӣ тараққиёти дурусти ҷисми кўдаконро
таъмин менамояд. Дар натиҷаи он, ки хоб, бедорӣ ва хўрокхўрӣ дар як вақти
муайян гузаронида мешавад, дар кўдакон стереотипи динамикӣ ҳосил
мегардад, яъне одати дар ҷисм ва руҳияи кўдак талаботи дар як вақти муайян
хоб кардан, хўрок хўрдан, бедор будан пайдо мегардад, ки натиҷа дар кўдак
бе ҳеҷ як маҷбуркунӣ аз тарафи калонсолон ин амалҳоро иҷро менамояд. Аз
ин нигоҳ, ба ташкили дурусти реҷаи рўз таваҷҷўҳи хоса зоҳир намудан лозим
аст.
Дар давраи барвақти бачагӣ қобилияти коршоямии системаи асаб
тадриҷан зиёд шудан мегирад. Мисол, кўдаки аз 1,5 то 2 сола 17,5-18 соат ва
кўдаки 2-3 сола бояд 12-12,5 соат хоб равад. Дар сурати зиёд намудани вақти
бардамӣ ба меъёри вақти фарғату истироҳат, бояд риоя гардад ва кўдак дар
вақти муқарраршуда хоб кунад. Дар вақти тартиб додан реҷаи рўз синну сол,
ҳолати саломатӣ, инчунин хусусиятҳои фардии кўдакон ба назар гирифта
мешавад. Дар реҷа ғайр аз хоб, хуроқхўрӣ, инчунин барои бозӣ, машғулият
ва сайругашт ҳам вақти махсус ҷудо кардан лозим аст. Дар реҷаи рўз
инчунин барои обутоб додани ҷисми кўдак

ва чорабиниҳои гигиенӣ

монандӣ, бо латтаи тар пок кардани бадан, барои оббозӣ вақти махсус додан
зарур мебошад.
Дар гурўҳе, ки кўдакон синнусолашон гуногун тарбия мегиранд лозим
меояд, ки ду ва ҳатто се, реҷа тартиб дода мешавад. Ҳангоми мавҷудияти
реҷаи гуногун як гурўҳи кўдакон бедоранд ва гурўҳи дигари кўдакон дар ин
вақт хобанд. Барои он ки ба кўдакони хоббуда халал расонида навашад, бояд
ба гурўҳи кўдакони дар дигар реҷа будагӣ дар дигар ҷой

бозиҳои

мустақилона ташкил карда шавад.
Албатта реҷаи рўз барои шабонарўз дар кўдакистон ва хона махсус
тартиб дода мешавад. Падару модар дар хона реҷаи лозимиро тартиб
медиҳанд, агар онро тартиб дода натавонанд шароити хонаро ба назар
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гирифта мураббия ба онҳо барои тартиб додани реҷа маслиҳатҳои мушаххас
медиҳад. Дар тарбияи хурдтаракон ва дуруст ташкил кардани лаҳзаҳои реҷа
хўрок хўрдан, истироҳат кардан, аз ҳавои тоза истифода бурдани онҳо
аҳамияти калон дорад. Ба ин лаҳзаҳо дуруст риоя кардан, барои инкишофи
ҷисми кўдакон асосӣ ҳисоб мешавад.
Каме вайрон кардани талаботҳои реҷаи рўз ҳолати муътадили кўдаконро
вайрон мекунад. Аз

нўктаи назари методӣ дуруст ташкил кардани

хўрокхўрӣ, хобравӣ ва дигар чорабиниҳо барои

шаклгирии рефлексҳои

шартӣ ёрии калон медиҳад. Дуруст татбиқ намудани протсессҳои дар боло
гуфташуда дар кўдак одату малакаҳо ва маҳорати риоя намудан ба қоидаҳои
рафторро тарбия мекунад. Зарур аст, ки дар хурдтаракон муносибати мусбӣ
ба хўрокхўрӣ, оббозикунӣ тарбия карда шавад, ки ин барои қонеъ гардондани
ҳамаи талаботҳои физиологӣ ва равонӣ ва дуруст тараққӣ кардани онҳо ёрӣ
мерасонад.
Нутқи

калонсолон доимо

идоракунандаи рафтору амалҳои кўдакон

мебошад. Нутқ дар давраҳои гуногуни синнусолӣ вазифаҳои муайянро иҷро
мекунад. Нутқи калонсолон дар кўдакон ҳолати мусбии эмотсионалиро ба
вуҷуд меорад. Ба ғайр аз ин, нутқи калонсолон ҳамчун воситаи
бедоркунандаи фаъолияту амали донистагирӣ, ёд додани кўдак, воситаи
рафторҳои дуруст мебошад. Дар ҳар як лаҳзаи лозимӣ хусусиятҳои фардӣ ва
ҳолати рўхии кўдаконро ба назар гирифтан лозим аст. Рафтори кўдакон дар
вақти хўрокхўрӣ, хобравӣ ба ҳолати пештараи онҳо вобастагӣ дорад.
Барои тарбияи хурдтаракон одат намудани онҳо ба шароити нав дар
ширхоргоҳ ва кўакистон аҳамияти калон дорад. Вақте ки хурдтарак аз як
шароит ба шароити дигари муайяни ҳаётӣ мегузарад, дар зери таъсири
калонсолон як қатор системаи рефлексҳои шартӣ ба вуҷуд меоянд, ки инро
И.П.Павлов стереотипии динамикӣ гуфтааст. Мисол, агар кўдак доимо ба
тартиботи муайяни лозимӣ хўрок хўрад, дар вақти дидани зарфи хўрок
мехўрдагӣ дар ў як қатор комплексҳои реаксияи ҷавобӣ ба вуҷуд меояд. Дар
вақти аз шароити хона гузаштан ба ширхоргоҳ ба кўдак лозим аст, ки худро
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ба ин шароити нав мутобиқ гардонад. Ин тағйирёбии одатҳои пешина барои
системаи асаби хурдтарак вазифаи бисёр мушкил аст. Бинобар ин ҳар як
тағйирёбиҳои шароити ҳаётӣ
дигаргуниҳои

ҷиддиро ба

гоҳ вақтҳо дар рафтори кўдакон як қатор
вуҷуд меорад. Аз ҳама пеш ҳолати

эмотсионалиашон тағйир ёфта, иштиҳояшон низ баста мешавад. Дар бачаи
калонтар рафтораш ҳам вайрон шуданаш мумкин аст. Ҳамаи кўдакон ба ин
тағйиротҳо як хел рафтор намекунанд.
СУПОРИШ
1.Алоқамандии инкишофи ҷисмонӣ, асабию психикӣ ва ақлию зеҳнии
кўдакро шарҳ диҳед.
2.Тавсифномаи педагогӣ-психологии кўдаки то 3 соларо таҳия намоед ва
онро дар дарси амалӣ ба муҳокимаи шарикдарсон пешниҳод намоед.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ
1.Хусусиятҳои инкишофи кўдакони синни барвақти бачагӣ кадомҳоянд?
2.Баҳисобгирии хусусиятҳои инкишофёбии кўдакони

хурдсол чӣ

зарурият дорад?
3. Ба тарбияи кўдакони синни барвакти бачагӣ кадом талаботҳои
педагогӣ гузошта мешаванд?
4.Вазифаҳои асосии тарбияи кўдакони то 3 сола кадомҳоянд?
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2.Воспитание детей раннего возраста. Под.ред. Г.М.Ляминой.-М.,1974
3.Крылова Е.Г., Спирина В.П. Режим дня в дошкольных учреждениях. – М.,
1980
4.Сестра-воспитательница яслей и младших групп детских садов. Под ред.
М.Д.Ковригиной, 5-е изд. – М., 1980
5. Роҳнамои мураббӣ (Барномаи таълимӣ-тарбиявӣ дар кўдакистонҳо). –
Душанбе, 2002.
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МАВЗЎИ 14. Тарбия ва инкишофи кўдакони соли
аввали ҳаёт
Калидвожаҳо: соли аввали ҳаёт, давраҳои инкишоф дар соли аввали
ҳаёт, реҷаи рўз, амалҳо бо ашёҳо, хўрокдиҳӣ, ташкили хоб, бозӣмашғулиятҳо.
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§ 1. Хусусияти инкишофи кўдакони соли аввали ҳаёт
Инкишофи кўдакони то як сола аз ҷиҳати педагогӣ, асабу-психикӣ ва
ҷисмонӣ аз давраҳои минбаъдаи ҳаёт ба куллӣ фарқ мекунад, ки онҳоро бо
таври зайл арзёбӣ намудан мумкин аст:
1.Ба кўдак суръати тези инкишофи ҷисмонӣ хос аст. Дар натиҷаи
нигоҳубини дуруст, хўрокдиҳии саривақтӣ ва реҷаи аниқ кўдак дар нимсолаи
аввал (то 6 моҳагӣ) ҳар моҳ 600-700грамм, дар нимсолаи дуюм бошад 400500грамм вазн мегирад ва қади ў то 25см зиёд мегардад. Дар охири яксолагӣ
вазни ў ба 10-12кг ва қадаш ба 75-76 см мерасад. Баъди шашмоҳагӣ аввалин
дандонҳои ширӣ мебарояд ва дар охири сол онҳо то 8 адад

мерасанд.

Аввалин ҳаракатҳои кўдак бенизому ғайриихтиёрӣ буда дар охири сол
бошад мустақилона роҳ гаштан, амал намудан бо ашёҳоро азхуд менамояд.
Фаъолияти майнаи сар такмил меёбад, аввалин рефлексҳои шартӣ ба
вуҷуд омада фаъолияти узвҳои ҳиссӣ-сенсорӣ (биноӣ, шунавоӣ, буйфаҳмӣ,
ламскунӣ ва маззафаҳмӣ) такмил меёбанд. Дар натиҷаи таъсири калонсолон
инкишофи

асабу психикаи кўдак таъмин мегардад, аввалин эмотсияҳо,

одатҳои хубу бад шакл мегиранд.
2.Дар байни инкишофи ҷисмонӣ ва психикии кўдак алоқаи зич вуҷуд
дорад, яъне инкишофи ҷисмонӣ дар як вақт инкишофи психикиро таъмин
менамояд. Нокифоя будани таъсиррасонии калонсолон ба инкишофи асабу
психикии кўдак сабаби суст шудани инкишофи ҷисмонӣ шуда метавонад.
Номувофиқатии инкишофи ҷисмонӣ ва психикии кўдакони хурдсолро дар
тарбиягирандагони сағирхонаҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Аз сабаби
норасоӣ ва кам будани муносибати эмотсионалӣ, муошират ба калонсолон
дар онҳо ақибмонии инкишофи психикию ҷисмониро мушоҳида намудан
мумкин аст (М.И.Лисина, Н.М.Шелованов, А.М.Прихожан, Н.Н.Толстих ва
дигарон).
3.Аз рўзҳои аввали ба дунё омадан кўдак талабот ба донистагирии олами
гирду атроф дорад ва ин талаботҳои худро

бо ёрии узвҳои

ҳискунӣ

(анализаторҳо) ва ҳаракаткунӣ қонеъ мегардонад. Набояд фаромўш кард, ки
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тифл на танҳо мисли «тахтаи сафед» аст, ки калонсолон чизеро хоҳанд дар
он менависанд. Кўдак бо хусусиятҳои ба худ хоси модарзодӣ ба дунё меояд,
ки заминаҳои ирсӣ (генетикӣ) дорад ва онҳо донистагирии олами атроф ва
такмилёбии ҳаракаткуниҳоро таъмин менамоянд. Дар натиҷаи таъсири
барангезандаҳои дохилӣ (талаботҳо) ва берунӣ (муҳити иҷтимоӣ, одамон,
ашёҳо) фаъолияти донистагирӣ ва ҳаракаткуниҳо такмил меёбанд, кўдак
таасурот, маҳорату малакаҳоро аз худ мекунад.
4.Кўдак ба таъсиркунанда ва барангезандаҳои беруна ҳассос буда, ҳолат
ва руҳияи эмотсионалии худро тез тағйир медиҳад. Тез тағйирёбии
эмотсияҳои мусбату

манфии кўдак ба саломатии равонию ҷисмонии ў

алоқаманд аст. Карахт ва хушҳол набудани кўдак ба бойшавии таассуротҳо
ва инкишофи ақлию ҷисмонии ў таъсири манфӣ расонида ифодагарӣ ноқисии
инкишофи асабу психикӣ шуда метавонад.
5.Бо сабаби он ки ҷисму руҳи кўдаки то як сола хеле нозук ва ҳассос
мебошад ба касалиҳо ва барангезандаҳои манфии беруна муқовимат карда
наметавонад. Дар натиҷа тағйир ёфтани ҳарорати ҳаво, реҷаи рўз,
нигоҳубину дигаршавии шароитҳои зиндагӣ, хўрокдиҳӣ, риоя накардани
қоидаҳои гигиенӣ-санитарӣ сабаби беморӣ, вайрон шудани

руҳия, суст

шудани инкишофи асабу психикии кўдак мегардад.
6.Аз ҳафтаҳо ва моҳҳои аввали ҳаёт муошират бо калонсолон талабот ва
фаъолияти пешбарандаи кўдак мебошад. Калонсолон барои таъмин намудани
инкишофи саривақтии кўдак бояд ҳангоми бедорӣ, бардамӣ, хўрокдиҳӣ, иҷро
намудани талаботҳои гигиенӣ (оббозӣ дорондан), хобондан, пўшондану
кашидани либос ва ғайраҳо бо кўдак муоширати эмотсионалӣ намуда,
таасуротҳои ўро оид ба олами иҳотакарда бой менамоянд.
7.Инкишофи ҷисмонӣ ва асабу психикии кўдак ба нигоҳубин, парвариш,
тарбия ва таъсири калонсолон, муҳити иҳотакарда вобаста аст. Ба ҳисоб
гирифтан лозим аст, ки ҷисми кўдак, махсусан, системаи асаби ў қаиш буда
таъсири калонсолон ва муҳити иҳотакардаро тез ба худ қабул менамояд.
§ 2. Давраҳои инкишофёбии кўдакони соли аввали ҳаёт
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Бо мақсади таъмин намудани тарбияи дуруст ва инкишофи саривақтӣ
соли аввали ҳаёти кўдак

ба чор давра тақсим карда шудааст, ки онҳо

мантиқан давоми ҳамдигар мебошанд. Дар ҳар як давра навоварӣ, дигаргунӣ,
пешрафт ва такмилёбии тасаввуротҳо, маҳорату малакаҳо, одату амалҳои
нав дида мешаванд,

ки онҳо самтҳои асосии инкишофи кўдакро муайян

менамоянд. Ҳар як давра хусусияти ба худ хоси фарқкунанда дорад ва он
барои давраи минбаъдаи инкишоф замина мегардад. Давраҳои инкишофёбии
кўдакони соли авали ҳаёт чунин аст ва онҳоро дар ҳар як кўдак бо таври
фардӣ, яке пештар ва дигаре баъдтар (дар доираи рўзҳо) аз сар мегузаронад:
аз рўзи таввалуд то 2-3 моҳагӣ: аз 2-3 моҳагӣ то 5-6 моҳагӣ: аз 5-6 моҳагӣ то
8-9 моҳагӣ ва аз 8-9 солагӣ то яксолагӣ.
Дар давраи якўм, ки он аз рўзи тавалуд то 2-3 моҳагиро дар бар мегирад,
тамоми узвҳои ҷисми кўдак бо инкишофёбӣ сар мекунанд. Масалан, узвҳои
биноӣ, шунавоӣ ва эмотсияҳо, ки дар инкишофи кўдак нақши муҳим дорад.
Онҳо имконият медиҳанд, ки бардами саломатӣ, инкишофи узвҳои ҳисси
(сенсорӣ) ва ҳаракаткуниҳо таъмин гарданд. Ҳолати мусбати эмотсионалӣ
дар беҳдошт, гардиши хун, ҳазми хўрок, фаъолнокии кўдак аҳмияти калон
доранд.
Маълум аст, ки кўдак бо як қатор рефлексҳои ғайришартӣ ба дунё меояд
ва онҳо мутобиқшавии ўро бо муҳити иҷтимоӣ таъмин менамояд. Ба монанди
рефлексҳои биноӣ, шунавоӣ, хўрокхурӣ, ҳаракатӣ ки дар инҳо зоҳир
мегарданд: кўдак

аз равшании чароғ афти худро бурма мекунад, аз

шунидани садоҳо як қад мепарад, ҳангоми ба лаб расидани синаи модар
кўшиш макидан менамояд, ҳангоми ҷунбондан (дар гавҳора) ором мегардад
ва ғайраҳо. Вай метавонад ба ашёҳо нигоҳи худро равона намояд, ба садоҳо
диққат диҳад, ҳангоми аз бағал доштани калонсол якчанд сония рост истад.
Дар охири давраи навзодӣ (1моҳагӣ), ки дар психологияи бачагона он давраи
аввали инкишофи психикии кўдак ҳисобида мешавад (Д.Б.Элконин) кўдак
гарданашро дошта ба ашё, одамон назар меандозад. Дар охири 2-3 моҳагӣ
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бошад метавонад бо самти ашёи ҳараккаткунанда нигоҳи худро равона созад,
сари худро ба тарафи садо гардонад.
Дарк намуда тавонистани ҳаракати ашёҳо, овозу садоҳои атроф
имконият медиҳад, ки дар кўдак аввалин эмотсияҳои мусбат ба вуҷуд оянд.
Дар охири якмоҳагӣ ба муносибати меҳрубононаи модар метавонад бо
табассум ҷавоб гардонад. Бинобарин талаб мешавад, ки дар катча, аробачаи
кўдак бозичаҳои рангаи садодиҳанда дар масофаи 40-60 см овезон карда
шавад ва онро тез-тез ба ҳаракат оваранд, то ки ҳаракат ва фарқ кардани
ашёҳои садодиҳандаро ёд гирад. Баъди 2 моҳагӣ кўдак аз дидани бозичаи
рангаю садодиҳанда, симои калонсол хушҳол мегардад, табассум мекунад,
дасту почак мезанад, ки онро маҷмўи ҳолатҳои «ба ҷушу хурўҷ омадан»
ҳисоб мекунанд. Ба маҷмўи ин ҳолат дохил мешаванд: табассум намудан,
овозбарорӣ, ки онро давраи тайёрӣ ба инкишофи нутқ ҳисобида мешавад.
Кўдакро омўзонидан лозим аст, ки бо шикам пару хоб равад. Барои ин
ҳангоми

бедорӣ

ва бардамӣ калонсол кўдакро пару хобонда пушташро

оҳиста-оҳиста молиш медиҳад. Дар охири семоҳагӣ ў метавонад бо шикам
хоб карда гардани худро нигоҳ дорад, ки он барои инкишофи нафаскашӣ,
гардишӣ худ ва омодагӣ ба гавакашӣ хеле муҳим аст.
Дар давраи дуйюм, ки аз 2-3 моҳагӣ то 5-6 моҳагии кўдакро дар бар
мегирад чунин пешравиҳо ба вуҷуд меоянд: кори узвҳои биноӣ ва шунавоӣ
такмил меёбанд, реаксияи овозӣ ба вуҷуд меояд, ки онҳо ҳангоми бардамию
хушҳолӣ ва муносибати эмотсионалии калонсол дар шакли табассум,
овозбарорӣ (ғ-ғ, о-о, а-ғу), зоҳир мегарданд. Аз тарафи дигар ин ҳолату
амалиёт, ифодагари руҳияи мусбии эмотсионалӣ, дилбастагӣ ба калонсолон
мебошад. Кўдак инчунин бо даст дошта тавонистани ашёҳо (бозичаҳо), паҳлу
гаштан, бо шикам пару шуданро ёд мегиранд, ки он омодагӣ бо гаваккашӣ
аст.
Дар инкишофи психикии кўдак чунин дигаргуниҳо дида мешавад:
садоҳо, ранг ва шакли ашёҳоро фарқ мекунад: одамони худӣ ва бегонаро
ҷудо намуда ба онҳо муносибати интихобӣ менамояд, ҳангоми муошират
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кардани бегонаҳо аз онҳо дурӣ меҷўяд, оҳанги нутқ, махсусан, навозишу
дустдории калонсолро фарқ менамояд. Интихоб намудан ва ба кўдак дастрас
намудани бозичаҳои рангаи шаклу ҳаҷмашон гуногун ва садодиҳанда
(шақшақҳо, шакли ҳайвончаҳо) барои инкишофи сенсории кўдак аҳмияти
калон дорад. Ҳангоми хобу бедории кўдак муҳити ором ва ҳавои тозаро
таъмин намудан муҳим аст.
Дар натиҷаи инкишоф ёфтани узви шунавоӣ эмотсияҳои мусбат ва
узвҳои (аппарати) нутқронӣ кўдак талаффузи овози халқӣ ғ. овози лабии бро ёд гирифта, дар охири шашмоҳагӣ ҳиҷоҳои такрорӣ ға-ға , ғу, ю, ба-баро талаффуз мекунад, о-о-о гуфта хондану хушҳолӣ карданро машқ
менамояд. Мо чунин

хусусиятро дар кўдакони камшунав ва кар дида

наметавонем. Ба калонсолон лозим аст, ки ҳангоми муошират бо кўдак бо
оҳанги нутқи худ, талаффузи овозҳои садонок, калимаҳои тақлидии овозӣ,
қифоябозӣ диққати ҷиддӣ диҳанд. Кўдак ба садои нутқи калонсол бо диққат
гўш андохта, худаш овозу ҳиҷоҳоро талаффўз менамояд ва узви шунавоиро
такмил медиҳад. Дар натиҷаи мунтазам

омўзонидани калонсол дар 3-6

моҳагӣ ҳаракатҳои дасти кўдак инкишоф меёбад. Дар 3-4 моҳагӣ ба бозича
даст дароз мекунад, онро меқапад, дар 4-5 моҳагӣ бошад аз дасти калонсол
бозичаро мегирад ва дар 6 моҳагӣ мустақилона барои бозичаро гирифтан
кўшиш менамояд. Ба кўдак

омўзонидани амалҳо бо бозичаҳо имконият

медиҳад, ки ҳаракаткуниҳои навро аз худ намояд: ба паҳлу гардад (дар 4
моҳагӣ), бо шикам пару шавад (дар 5 моҳагӣ), боз рўболо шуда (дар 6
моҳагӣ) барои гирифтани бозича кўшиш намояд. Ҳангоми иҷро намудани
ин ҳаракаткуниҳо бо гаваккашӣ омода мегардад ва кўшиш менамояд, ки бо
мадади калонсолон устувор рост истад. Калонсолон бояд кўдакро дар
курпача, катча, руболо хобонда барои такмил додани ҳаракаткуниҳо ба ў
бояд мадад расонанд.
Давраи сеюми инкишофи кўдакро аз 5-6 моҳагӣ то 8-9 моҳагӣ ташкил
менамояд. Ба ин давра ба вуҷуд омадани дигаргунӣ, пешравиҳои зерин хос
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аст: гавак кашидан, нишастан, фаҳмидани нутқи ба ў равона шуда, ки он
замина барои аз худ намудани нутқи фаъол мегардад.
Ёдгирии гавваккашӣ дар ҳар як кўдак хусусияти фардӣ дорад. Баъзе
кўдакон оринҷҳоро ба замин такя дода бо шикам, баъзеи дигар чорпоя шуда
гаввак мекашанд, ки он барои мустаҳкам шудани мушаку устухонҳо, васеъ
гардидани доираи идроки атроф, мустакилнокии худи онҳо хеле муҳим аст.
Барои ёдгирии гаввакашӣ шароит муҳайё намуда лозим аст. Дар аввал ба
кафи пои кўдак дастро гузоштан имконият медиҳад, ки ў пояшро бо он такя
дода

ба пеш ҳаракат намояд. Кўдак метавонад аввал нишастан, баъд

гавваккаширо ёд гирад ва ё баръакс. Муҳим он аст, ки ҳангоми гавваккашӣ
бартараф кардани монеаҳо, чизеро дошта рост истоданро машқ менамояд.
Беҳтар аст, ки кўдак аввал гавваккаширо ёд гирад. Ин имконият медиҳад ў
ба роҳгардии мустақилона омода гардад. Аввал ёд нагирифтани гавваккашӣ
ва дурудароз дар як ҷой нишастан метавонад сабаби каҷшавии сутунмуҳраи
кўдак шавад, доираи фаъолияти маърифатии ўро маҳдуд намояд.
Инкишофи психикии кўдак бо он алоқаманд мегардад, ки ў бо амалҳои
калонсолон тақлид намуда аввалин амалҳо бо ашёҳоро

барои

аз худ

намудан кўшиш менамояд. Кўдак метавонад ашёҳоро болои ҳам гузоранд,
аз як ҷой ба ҷойи дигар монад ва ғайраҳо. Ба калонсол лозим аст, ки ашёбозичаҳоро

ном

гирифта

амалҳоро номбар карда бо кўдак муошират

намояд. Масалан «Ана, тубча, онро мо партофтем!», «Ана шақшақа, вай ин
тавр садо медиҳад» ва ғайраҳо. Ин амалҳо имконият медиҳад, ки дар кўдак
заминаи тафаккури аёнӣ-амалӣ, диққатнокӣ, бахотиргирӣ, амал кардан бо
ашёҳо инкишоф ёбад.
Дар аввали шашмоҳагӣ кўдак на танҳо ба амалҳои калонсолон (ҳаво
додан, дошта гирифтани ашё, так-так кардани ашёҳо) аҳамият медиҳад.
Инчунин диққати ўро якчанд маротиба такрор кардани овозу ҳиҷоҳо ба худ
ҷалб менамояд. Ин ифодаи он аст, ки ў ҳам бо овозу нутқи калонсолон ва
ҳам бо овози худ аҳамият дода барои фаҳмидани нутқи калонсолон мароқ
зоҳир менамояд. Ў ба тарафи номи одам, масалан, акаю апа, ашёи
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номбаршуда сарашро мегардонад ва нигоҳ мекунад, супоришу хоҳишро (биё,
деҳ, гир) иҷро менамояд.
Доимо муоширату муносибат намудан бо калонсолон инкишоф ёфтани
нутқфаҳмии кўдакро таъмин менамояд. Кўдак

маънои он

калимаю

амалҳоеро мефаҳмад, ки онҳо ба ў мутаалиқ ҳастанд ва якчанд маротиба
такрор карда шуда бошанд. Барои ин кўдак бояд ба тарафи ашёҳо якчанд
маротиба назар андозад, онҳоро бо даст дошта гирад, садояшро шунавад. Ин
ашёҳо бояд дар ҷойи муқаррарӣ нигоҳ дошта шаванд, яъне алоқамандии кори
узвҳои шунавоӣ, биноӣ ва ламскунӣ таъмин гардад.
Дигаргуниҳои ҷиддии психикию ҷисмониро дар давраи чорўми соли
аввали ҳаёт яъне аз 9-10 моҳагӣ то яксолагӣ таъмин намудан лозим аст.
Кўдак бояд дар охири яксолагӣ маҳорати роҳ гаштан, фаҳмидани нутқи
калонсолон ва бо ашёҳо-бозичаҳо амал карданро аз худ намояд.
Дар натиҷаи мустаҳкам шудани кори маҷмўи

мушаку устухонҳо

омўзонидани роҳгардӣ дар инкишофи ҷисмонию ақлии

кўдак аҳамияти

калон дорад. Муҳим он аст, ки барои мустақилона ёдгирии роҳгардӣ ба
кўдак шароитҳо

таъмин

карда шавад: ҷой барои дошта рост

истодан,

бартараф кардани монеаҳо, зинапоячаҳо, курсичаҳо ва ғайраҳо, ки ў тавонад
онҳоро дошта аз ҷой хезад, аз як самт ба самти дигар ҳаракат намояд.
Кўдак дар ин давра ҳаракати дасту

панҷаҳоро инкишоф дода

гузаронидани ҳалқачаҳои пирамидкаҳо, болои ҳам гузоштани кубикҳо, ба
зарфҳо (пиёла, қуттича) андохта холӣ кардани ашёҳои хурдҳаҷм ва ғайраҳоро
ёд мегирад. Дуруст

иҷро намудани

ин амалҳо барои инкишоф ёфтани

тафаккури аёнӣ-амалии кўдак аҳамияти калон дорад, чунки ин амалҳоро
тавре иҷро менамояд, ки онҳоро калонсолон нишон додаанд ва онҳо замина
барои ба вўчуд омадани бозикунӣ мегардад.
Калонсол бояд ба вуҷуд омадани одатҳои бад, ба монанди, ба ҳар тараф
ҳаво додану ба замин задании бозичаҳоро пешгирӣ намоянд. Бо мақсади
ҷалб кардани диққати кўдак бо бозичаҳо, ҳавасмандкунӣ барои амал кардан
мунтазам онҳоро иваз намудан лозим аст.

Бозичаҳо бояд барои
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истифодабарӣ қулай, безарар ва онҳоро шустану тоза намудан имконпазир
бошад. Пирамидкаҳо, кубикҳо, лухтаку хирсчаҳо, белча, сатилча ва дигар
бозичаҳоро бо баробари ба кўдак дастрас намудан, бо онҳо чӣ тавр бозӣ
карданро нишон додан лозим

аст. Масалан,

калонсол худаш аввал

ҳалқаҳоро ба пирамида гузаронида ё худ ба сатилча бозичаҳои хурдҳаҷмро
андохта тарзи бо ашёҳо амал
кўдакро

карданро нишон медиҳад. Баъд бо сухан

бо иҷро намудани амалҳо дар якҷоягӣ ҳавасманд мегардонад.

Масалан, биё, гир, ба сатилча андоз, кубикро ин тавр мон, ҳалқачаро гузарон
ва ғайраҳо. Кўдакро бо ин усулҳо ба олами истифодабарии ашёҳои атроф
ворид намудан мумкин аст. Бо чунин усул кўдакро бо фаҳмидан ва нишон
додани узвҳои бадан (даст, пой, гўш, даҳон), номи либосҳо (курта, эзор)
ҷойгиршавии ашёҳо омўзонидан мумкин

аст. Дар натиҷа

доираи

нутқфаҳмии кўдак васеъ гардида якчанд маротиба такрор кардани калимаҳо
имконият медиҳад, ки нутқи фаъол-калимаҳои

истифодабарандаи ў дар

муошират зиёд гардад.
Таъмин намудани

хушҳолӣ, бозиҳои якҷоя метавонад фаъолнокии

кўдакро барои донистагирии ашёҳои гирду атроф

ҳавасманд гардонад.

Масалан, аз даруни «Халтачаи сеҳрнок» бароварда намоиш додани бозича
бо тасвири ҳаракату садои

онҳо (сагча ав-авкунон мебарояд, гурбача

баромада ба атроф нигоҳ карда «мияв-мияв» мегўяд, тўб ғелида меравад),
имконият медиҳад, ки худи кўдак низ ба

иҷро намудани ин амалҳо

ҳавасманд гардад. Ба сари кўдак румолчаро пўшонда мепурсад: Азиза канӣ?
Азиза нест? Ба куҷо руст шуда бошад? ва ғайраҳо. Бо бозичаҳо (хирсча,
лўхтак, мошинча, сатилча) низ бозӣ-рустшаваконро ташкил намуда рўҳияи
мусбати эмотсионалиро таъмин намудан

мумкин аст. Масалан, «Хирсча

канӣ?», «Мошинча-бииб-рафт», «Сатилча афтид», «Лухтак афтид, ваҳ, онро
муччӣ мекунем» ва ғайраҳо. Ин амалҳо имконният медиҳад, ки дар кўдак
ҳиссиёт ва эмотсияҳои аввалин ташаккул дода шавад.
Бо ёрии бозичаҳо аввалин маҳорати хулосакуниро омўзонидан мумкин
аст. Калонсол лухтак, хирсак, сагчаро рў ба руӣ кўдак шинонда ба онҳо,
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«хўрок» медиҳад ва мегўяд акнун ту ҳам ба онҳо хўрок деҳ. Кудаку калонсол
метавонанд ин амалро якчанд маротиба такрор намоянд. Дар натиҷа кўдак
маҳорати фаҳмидан ва хулоса кардани амалҳо, тарзи дурусти иҷро намудани
онҳоро ёд мегирад. Ҳангоми боздошт намудан аз тарзи нодурусти амалҳо ба
захираи луғавии кўдак мафҳумҳои «мумкин» ва «номумкин» ворид мегардад
ва моҳияти онро аз оҳангӣ нутқи калонсол мефаҳмад. Маҳз аз ҳамин давра
калонсол метавонад ба воситаи нутқ ба рафтори кўдак таъсир расонад.
Бояд қайд кард, ки дар ин давра пешравиҳо дар инкишофи нутқи кўдак
ба вуҷуд меоянд. Бо баробари нутқфаҳмӣ ў кўшиш мекунад калимаҳои
якҳиҷогӣ ва ҳиҷоҳои тақлиди ая, ма, не, ав-ав, би-би ва ғайраҳо истифода
барад, ки онҳо дар маҷмўъ 10-12 калимаро ташкил менамоянд. Ба калонсол
лозим аст, ки ба кўдак тақлид ва талаффуз кардани овозу калимаҳоро
омўзонад, истифода бурдан аз имою ишораро ёд диҳад.
Дар охири як солагӣ дар кўдак талабот ба муошират зиёд мегардад, ва
дар як вақт ў кўшиш мекунад бо атрофиён муносибати интиҳобӣ барқарор
намояд. Ба шахсоне таваҷҷуҳ зоҳир менамояд, ки ўро бештар меҳрубонию
дўстдорӣ менамоянд, хоҳишу талаботашро иҷро менамоянд.
§ 3. Ташкили реҷаи рўзи кўдакони то яксола
Воситаи муҳими таъмин намудани инкишофи ҷисмонию равонӣ,
муҳофизат кардани ҳаёту саломатии дуруст реҷаи рўз мебошад. Дар давоми
шабонарўз муайян

намудани

вақти

мувофиқат кардани онҳо мондашавии
асабу психикиро таъмин

хўрокхурӣ, бедорӣ, хоб ва бо ҳам
кўдакро пешгирӣ намуда оромии

мегардонад. Бо баробари

гузаштани вақт

фаъолияти системаи асаби кўдак такмил меёбад, ором ва бедор истодани
кўдак зиёд мегардад, ки он замина барои дар ҳар як давраи инкишоф тағйир
ёфтани реҷаи рўз мегардад.
Дар илми педагогикаи томактабӣ реҷаи рўз барои кўдакони то яксола аз
тарафи Н.М.Шелованов, Н.И.Аксарина ва дигарон бо таври илмӣ таҳлил ва
пешбарӣ карда шудаанд. Тибқи нишондоди онҳо

дар ҳар як давраи

инкишофи кўдак яъне аз рўзи таваллуд то 2-3 моҳагӣ, аз 2-3 моҳагӣ то 5-6
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моҳагӣ, аз 5-6 моҳагӣ то 9-10 моҳагӣ ва аз 9-10 моҳагӣ то 1солу 2-3 моҳагӣ
реҷаи рўз барои кўдак бояд тағйир ёбад ва вобаста ба хусусиятҳои фардии
кўдак давомнокии хоб ва бедорӣ, вақти хурокдиҳӣ, муоширату бозӣ муайян
карда мешаванд. Иҷро гардидани талаботҳои реҷаи рўз ба қонеъ гардондани
талаботҳои рушди равонӣ ва ҷисмонӣ равона карда мешаванд.
Маълум аст, ки кўдаки ором хоб карда ва аз хоб сершудаю бардам бо
иштиҳо хўрок мехўрад, ки хўроки асосии ў дар ин давра шири модар аст.
Баъди хўрокхўрӣ ором гардида кўшиш менамояд олами иҳотакарда-ашёҳо,
ҳодисаю

амалҳо ва одамони гирду атрофро дониста гирад. Бинобарин

тарбия ва инкишофи кўдаки то яксола ҳангоми иҷро намудани талаботҳои
реҷаи рўз таъмин карда мешаванд. Ташкили

дурусти реҷаи рўз омили

пешгирӣ намудани ба вуҷуд омадани одатҳои манфӣ-дасти худро макидан,
дар дасти калонсол хоб кардан, доимо ҷунбонда истодан (дар гаҳвора, катча)
ва ғайраҳо шуда метавонад.
Барои кўдаки то як сола ташкили давомнокии дурусти хоб аҳамияти
калон дорад ва он бояд ба моҳҳои зиндагии ў мувофиқат намояд. Бояд ба
ҳисоб гирифт, ки дар охири яксолагӣ хоби ду маротибагии рузонаи кўдак
таъмин мегардад. Сари вақт ва дуруст ташкил накардани хоб сабаби инҷиқӣ,
нооромӣ, кам шудани иштиҳои кўдак шуда ҳамаи онҳо дар маҷмўъ
метавонанд ба асабоният ва беморӣ оварда расонанд.
Риоя кардан ба қоидаҳои тозагӣ, сари вақт оббозӣ дорондан, интихоби
дурусти либос (мувофиқи фаслҳои сол), ҷойи хоб, бозичаҳо ва ғайра низ
аҳамияти калон дорад. Муҳим он аст, ки

кўдак дар давоми рўз

бо

пайдарҳамии иҷро гардидани талаботҳои реҷаи рўз одат намояд. Ўро дар
ҷойи хоб хўрок додан мумкин нест. Бояд ҳангоми хурокдиҳӣ кўдак ба даст,
баъдтар ба зону шинонда шавад. Агар зарурияти ба кўдак додани хўрок аз
шиша (бутилка) ба миён омода бошад, ҳатман ба қоидаҳои тозагӣ риоя
намуда, хўрокдиҳии иловагиро баъди 5-6 моҳагӣ бо қошуқча ташкил намудан
хубтар аст. Доир ба ин масъала духтури кўдакон маслиҳати муфид медиҳад.
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Баъди 7-8 моҳагӣ ҳангоми хўрокдиҳӣ дар курсича, болои курпача шинондан
мумкин аст.
Ҳангоми ташкили хоби кўдак низ хусусиятҳои фардии ў ба ҳисоб
гирифта мешавад. Хуб мешуд, ки кўдак оромона, бе дахолати калонсолон
(ҷунбондани гаҳвора, дар даҳон гузоштани синаи модар, мак-маки резинӣсоска ) хоб карданро одат намояд. Бо ҷойи хоб, либоси кўдак ҳангоми хоб
диққат додан лозим аст, то ки онҳо бароҳату ҳаловатбахш бошанд.
Ба кўдакони то яксола баъди 2-3 моҳагӣ ҳангоми бедорӣ, дар лаҳзаҳои
хўрокдиҳӣ, нигоҳубину

хобондан бозӣ-машғулиятҳои

фардиро ташкил

намуда инкишофи ҷисмонӣ ва фикрии онҳоро таъмин намудан вазифаи
муҳими модар мебошад. Ин бозӣ-машғулиятҳо чунин хусусиятҳои ба худ
хос доранд:
1.Бозӣ-машғулиятҳо бо оҳанги меҳрубонию навозишӣ, дўстдорию
зарофатгўи

ташкилу

эмотсионалии

гузаронида мешаванд, ки он ба рўҳия

кўдак таъсири

ва ҳолати

мусбат расонида муносибату муоширати

байни кўдаку калонсолро барқарор менамояд.
2.Ҳамаи бозӣ-машғулиятҳо олами эмотсионалии кўдакро бой намуда,
инкишофёбии узвҳои ҳискунӣ-дидан, шунидан, ламскунӣ, маззафаҳмӣ ва
буйфаҳмиро таъмин мегардонанд, ки он заминаи тарбия ва инкишофи ақлиюзеҳнии ў мегардад.
3. Як бозӣ-машғулиятро якчанд маротиба бо кўдак гузаронидан мумкин
аст. Масалан, модар бо як шақшақа якчанд бозӣ-машғулиятро ташкил карда
иҷро намудани вазифаҳои зеринро таъмин мегардонад ҷалб намудани
диққати кўдак ба садо ва ранг, мутамарказонидани диққати кўдак ба самти
садо(аз тарафи чап ва ё рост), бо нигоҳ муайян намудани самти ҳаракати
ашё (модар шақшақаро ба пеш, ақиб, паҳлу ҳаракат медиҳад), ёд додани ба
даст гирифтани ашё ва ғайраҳо. Чунин
эмотсионалии кўдакро бой

машғулиятҳо метавонад олами

гардонад, доираи

нутқфаҳмӣ ва

амалҳо бо

ашёҳоро васеъ гардонад.
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4. Бозӣ-машғулиятҳоро дар шакл ва вазъиятҳои гуногун

ташкилу

гузаронидан мумкин аст. Масалан, кўдакро ба даст гирифта ашёҳо, одамон,
амалу ҳодисаҳоро дар хона, ҳавлӣ якҷоя мушоҳида намудан: дар болои
курпача шинонда нишон додану номбар кардани ашёву амалҳо ва аз кўдак
талаб кардани такрор намудани амалҳо (деҳ, парто, гир, андоз, мон); дар
банди аробача, болои сари кўдак овезон кардани бозичаҳо; дар курсича
шинонда дар болои миз нишон додани тарзи ичрои амалҳо (сагча меояд, авав мекунад, туб ғелида рафт,-афтид, хирсак мешинад ва ғайраҳо).
5.Баъди 5-6 моҳагӣ бозӣ-машғудлиятҳо хушҳолӣ-димоғчоқии кўдакро
таъмин

менамоянд. Чунки

оҳангу

садои нутқи калонсолон, бозичаҳои

садодиҳанда ва мусиқиро шунида кўдак аз он ҳаловат мебарад, кўшиш
менамояд бо ҳаракат додани даст, қисмҳои бадан (ҷунбондани дастҳо, калла)
ҳисси қаноатмандӣ, хушҳолии худро ифода намояд, ба ҳаракату амалҳои
атрофиён тақлид карда тарзи бо ашёҳо амал карданро омўзад, мустақилона
ҳаракатҳоро иҷро намуда ба зинаи минбаъдаи инкишофи ақлию зеҳнӣ ва
ҷисмонӣ омода гардад.
Ҳамин тавр дар

натиҷаи ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои инкишоф

таъмин намудани шароит ва нигоҳубини дуруст, ташкили реҷаи рўз, бозӣмашғулиятҳо кўдак дар охири яксолагӣ бояд ба чунин муваффақиятҳо ноил
гардад:
-нутқи калонсолонро, ки ба ў равона карда шудааст мефаҳмад, овоз,
ҳиҷо ва калимаҳоро талаффуз намояд:
-иҷро намудани амалҳо бо ашёҳоро аз худ намояд;
-ба мустақилона хўрок хўрдан (аз пиёла нўшидан, газида хоида хурдани
пораи нону мева) омода гардад;
- ба ашёҳо, одамон, ҳодисаҳо, амалҳои атрофиён шавқу мароқ зоҳир
намуда барои дониста гирифтани онҳо кўшиш намояд;
- барои бо калонсолон барқарор намудани муносибату муошират майлу
рағбат зоҳир намуда аз он қаноатманд гардад.
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Ҳамаи ин аввалин муваффақиятҳо дар соли аввали ҳаёт, яъне то охири
яксолагӣ, замина барои пешрафт, инкишоф ва нумуъи шахсияти кўдак дар
соли дуюми ҳаёт мегардад.
САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ
1.Хусусиятҳои инкишофи кўдакони соли аввали ҳаёт аз чиҳо иборат
ҳастанд?
2.Алоқамандии инкишофи ҷисмонӣ ва психикии кўдакро бо кадом
далелҳо исбот кардан мумкин аст?
3.Барои чӣ соли аввали ҳаёт ба чор давраи инкишофёбӣ тақсим карда
шудааст?
4.Ба давраи аввали инкишофи кўдак дар соли якўми ҳаёт кадом пешравӣ,
дигаргуниҳо хос аст?
5.Дар давраи дуюми инкишоф (аз 2-3моҳагӣ то 5-6 моҳагӣ) дар
инкишофи кўдак кадом дигаргуниҳо ба вуҷуд меоянд?
6.Ҳаракаткуниҳо ба инкишофи ҷисмонию психикии кўдак дар давраи
сеюм чӣ тавр таъсир мерасонад?
7.Муваффақияти асосии давраи чорўми инкишоф аз чиҳо иборат
мебошад?
8.Хусусиятҳои асосии реҷаи рўзи кўдакони то як сола аз чиҳо иборат
мебошад?
9.Мазмуни кори тарбиявӣ дар реҷаи рўзи кўдакон аз чиҳо иборат
мебошад?
10.Бозӣ-машғулиятҳо барои кўдакони то як соларо чӣ тавр ташкил
намудан ва гузаронидан мумкин аст?
СУПОРИШ
1.Ҳусусиятҳои инкишофи кўдакони яксоларо бо диққат хонед ва
мувофиқи он вазифаҳои калонсолонро дар тарбияи кўдакони соли аввали
ҳаёт тарҳрезӣ намоед.
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2.Вазифа ва мазмуни кори тарбиявиро дар ҳар як давраи инкишофи
кўдакони соли аввали ҳаёт бо

истифода аз китоби Н.М.Аксарина

«Воспитание детей раннего возраста», Москва, 1977 мукаммал шарҳ диҳед.
3.Дар асоси омўхтани маводҳои этнопедагогӣ ва этнопсихологӣ муайян
намоед, ки тақсимоти давраҳои инкишофи кўдакони соли аввали ҳаёт ба
тақсимоти илмии педагогикаи томактабӣ чӣ умумият ва чӣ фарқият дорад.
4.Тавсифномаи инкишофи ҷисмонӣ ва асабу-психикии кўдаки 1 соларо
таҳия намоед ва онро ба муҳокимаи шарикдарсон пешниҳод кунед.
АДАБИЁТ БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
1.Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. Масква, 1977.с.82147
2.Методические рекомендации к «Программа воспитания и обучения в
детском саду.Част 1. Душанбе, 1989, с.5-28
3.Раҳнамои мураббӣ.

Барномаи таълимӣ-тарбиявӣ дар кўдакистон.

Душанбе 2002.
4.Сестра-воспитательница яслей и младших групп детских садов.
Москва, 1989.
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МАВЗЎИ 15. Тарбия ва инкишофи кўдакони соли
дуюми ҳаёт
Калидвожаҳо: хусусиятҳои инкишоф, олами эмотсионалӣ, талабот ба
муошират, фаъолиятҳои нав, бозӣ-машғулиятҳо, тафаккури аёнӣ-амалӣ,
реҷаи намунавии рўз, бозиҳои тақлидӣ-овозӣ,

принсипҳои ёддиҳӣ,

банақшагирии машғулиятҳо.
§ 1.Хусусиятҳои тарбия ва инкишофи кўдаки то 2 сола
Дар соли дуюми ҳаёт, яъне аз 1 то 2 солагӣ, дар натиҷаи нигоҳубин ва
парвариши дурусти хонавода ва

таъсиррасонии мақсадноки онҳо дар

инкишофи ҷисмонӣ ва равонии кўдак дигаргуниҳои ҷиддӣ ба вуҷуд меоянд.
Вазни кўдаки дусола то 12-13кг, қадаш ба 85-86см мерасад ва то 20 дона
дандонҳои ширӣ мебарорад. Давомнокии бедории кўдак аз 3-4соат ба 4-5,5
соат мерасад, хоби шабонарўзӣ аз 14 соат ба 12,5соат мегузарад.
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Кўдак соҳиби се муваффақияти назаррас мегардад: мустақилона роҳ
гаштанро ёд мегирад, нутқ воситаи муошират мешавад ва

бо ашёҳо

мустақилона амал карданро ёд мегирад, ки онҳо дар инкишофи ў нақши
муҳим дорад. Новобаста ба ин системаи асаби кўдак хеле нозук, ҳассос буда
раванди боздорӣ суст мебошад. Дар натиҷа дигаргуниҳои муҳиту зиндагиро
бо мушкилӣ аз сар мегузаронад, ҷисмаш заиф аст ва тез ба бемориҳо дучор
мегардад.
Хусусиятҳои инкишофи кўдакони аз 1 то 2 сола аз инҳо иборат
мебошанд:
1.Ёд гирифтани роҳгардӣ, мустақилона иҷро намудани ҳаракатҳо
имконият медиҳад, ки доираи донистагирӣ ва инкишофи психикии кўдак
васеъ гардад. Ранг, шакл, садо ва ҳаракати ашёҳо диққати кўдакро ба худ
ҷалб менамояд, дигаргуниҳои муҳитро мебинад. Вале диққати ў устувор
нест, тез аз як ашё ба ашёи дигар мегузарад. Масалан, бо мошинча бозӣ карда
истода диққаташро туб ба худ ҷалб мекунад ва мошинчаро партофта бо туб
бозӣ карданӣ мешавад.
2.Олами эмотсионалии кўдак бой мегардад аз меҳрубонию дўстдории
калонсолон ба шавқ меояд, ҳаловат мебарад ва кўшиш менамояд, ки
аксуламали ҷавобӣ гардонад. Масалан, аз дидани модар хушҳол мегардад,
табассум мекунад, даст дароз менамояд. Вале ҳолати эмотсионалии ў тез
тағйирёбанда ва

кўтоҳмуддат мебошад.

Масалан, ҳангоми ба даст

нагирифтан тез гиря мекунад.
3.Талаботи кўдак бо муошират бо одамони атроф зиёд мегардад. Бозӣ
карда истода ба назди модар медавад, то ў меҳру навозиш диҳад ва кору
амали ўро тасдиқу тақвият бахшад. Кўдакро нигоҳ, суханони самимонаю
навозиши калонсол дар масофаи муайян ҳаловат мебахшад. Бо баробари
барқарор намудани муоширати нутқӣ ў имою ишораи калонсолонро, ки бо
воситаи чашм, чеҳра, ҳаракати дасту панҷаҳои онҳо ифода мегардад,
мефаҳмад, шунидани суруди алла, шеъру таронаҳои навозишию дўстдорӣ,
қофиябандӣ дар нутқ, ҳазлу шўхӣ, бозиҳои якҷояро дўст медорад.
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4.Кўдак маҳорату малакаи тақлидчигӣ пайдо мекунад, ки он дар
инкишофу такмилёбии ҳаракаткуниҳо, бой шудани захираи луғави фаъол
гардидани луғат (аз худкунии нутқи фаъол), ёд гирифтани тарзи иҷро
намудани амал бо ашёҳо аҳамияти калон дорад.
5.Фаъолиятҳои нави кўдак ба вуҷуд меоянд, ки онҳоро Н.М.Аксарина1 ба
намудҳои зерин ҷудо намудааст: 1) ҳаракаткунӣ (роҳгардӣ, хазидан, часпида
баромадан, ҳаводиҳӣ ва ғелондани туб, пуфак, саққо, баромадану фаромадан
ба баландию пастӣ, бартараф кардани монеаҳо-аз болои арғамчин, ҳалқа чуб
гузаштан): 2) амал кардан бо ашёҳо, бозичаҳо (интихоб намудан, ҷобаҷо
кардан, ба боло, паҳлу гузоштан, ба ҳаракат даровардан, тақлид намудан бо
амалҳои калонсолон); 3) фаъолияти дарк ва донистагирӣ бо ёрии узвҳои
ҳискунӣ (дидан, шунидан, ламскунӣ маза ва буйфаҳмӣ); 4) бозикунӣ, яъне
иҷро намудани амалҳо бо ашёҳо мувофиқи вазифаи онҳо; 5) муошират ба
одамони гирду атроф, ки он ба қонеъ гардондани талаботҳои маърифатӣ,
эмотсионалӣ ва ҷисмонии ў равона карда мешаванд; 6) фаъолияти амалӣ, ки
ҳангоми

хурокхўрӣ, либоспўшӣ, иҷро

намудани супоришу хоҳиши

калонсолон ва ғайраҳо ба вуқўъ меоянд.
6.Нутқи кўдак инкишоф меёбад, ки он дар васеъ гардидани доираи
нутқфаҳмӣ ва захираи луғавии ў ифода мегардад. Дар 1 солу 6 моҳагӣ кўдак
ба мазмуни ҷумла сарфаҳм меравад, захираи луғати фаъоли

ў ба 30-40

калима мерасад ва метавонад ҷумлаи соддаи иборат аз 2-3 калимагиро тартиб
диҳад, як калимаи душворталаффузро бо калимаи дигари ба худаш фаҳмо ва
ё имою ишора (пах-афтид, не-нест), калимаҳои тақлидии овозӣ (бибмошинча, мав-гурба, ав-ав-саг, о-о ба дастат бардор, ба оғўш гир ва ғайраҳо)
истифода мебарад.
7.Тафаккури айёнӣ-амалӣ дар ҳамбастагӣ бо нутқ инкишоф меёбад. Бо
ашёҳо амал

намудан, ба калонсолон тақлид

кардан, шунидани нутқи

атрофиён, бозикунӣ ва дигар лаҳзаҳои ҳаётӣ имконият медиҳанд, ки дар

1

Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. Москва, 1977, стр 164.
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кўдак маҳорати фарқ намудан, муқоисакунӣ, муайян кардани умумият ва
фарқияти ашёву ҳодисаҳо, амалу рафтор ба вуҷуд ояд, ки он замина барои
рушди тафаккури вай мебошад. Махсусан, фаҳмидани нутқи калонсол ба
кўдак имконият медиҳад, ки хулосакуниро ёд гирад. Масалан, калонсол
супориш медиҳад: сагчаҳоро (бозичаҳои ҳаҷман гуногун) ба ман нишон
(гирифта) деҳ! Кўдак метавонад аз руи намуд, шакли онҳо бозичаҳои
якхеларо ҷудо намояд.
Дар асоси ба ҳисобгирии имкониятҳо, қудрату тавоноии ҷисмонӣ ва
асабу психикии кўдак вазифаҳои таълиму тарбиявӣ муайян карда мешаванд,
ки иҷро намудани онҳо дар оила вазифаи волидон ва дар муассисаи
томактабӣ вазифаи мураббия мебошад. Ҳангоми муайян кардани мақсаду
вазифаҳо, роҳу усулҳои таъсиррасонӣ ба кўдак, хусусиятҳои фардии ҳар як
кўдак ба ҳисоб гирифта мешавад.
Вазифаҳои таълиму тарбиявии кўдакони аз 1 то 2 соларо ба таври зайл
муайян карда шудааст:
- ғамхорӣ намудан барои муҳофизат ва мустаҳкам кардани саломатии
кўдак ва такмил додани ҳаракаткуниҳо (роҳгардӣ, гаваккашӣ, ҳаракати дасту
панҷаҳо), таъмин намудани шароитҳо барои хушҳолӣ, рўхияи болида ва
ташаккулдиҳии малакаҳои худхизматрасонӣ;
- ёд додани амал кардан бо ашёҳои атроф, бозичаҳо мувофиқи хусусият
ва вазифаҳои онҳо. Инкишоф додани маҳорати дар бозӣ инъикос намуда
тавонистани амалҳои калонсолон (волидон, бачаҳои калонсоли оила)
- инкишоф додани нутқ ва фаҳмидани нутқи калонсолон, маҳорати бо
сухан бо истифодаи ҷумлаҳо баён карда тавонистани фикр, майлу рағбат,
ташаккул додани маҳорати муоширати нутқӣ бо одамони атроф;
- такмил додани идроки биноӣ, шунавоӣ, ламскунӣ, ташаккулдиҳии
тасаввуротҳои аввалин оид ба ашёҳо ва ҳодисаҳои атроф, тарбия намудани
қобилияти хулосабарории оддӣ оид ба ҳодисаҳои атроф ва амалҳои одамон;
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- тарбия намудани диққат ва маҳорати мутамарказонида тавонистани он,
ташаккулдиҳии маҳорати тақлид карда тавонистан ба сухан ва амалҳои
калонсолон;
- инкишоф додани идроки зебоишиносӣ, зебоипарастӣ (эстетикӣ). ҷалб
кардани диққати кўдак ба амалҳо ва ҳолати эмотсионалии атрофиён;
- ёд додани кўдак бо иҷро намудани талаботҳои атрофиён, гапдароӣ ва
муносибати хайрхоҳона нисбати калонсолону ҳамсолон.
Ҳамаи

вазифаҳои

таълиму

тарбиявӣ

дар

маҷмўъ,

алоқамандӣ,

пайдарҳамӣ ва баҳисобгирии принсипҳои умумии таълиму тарбияи кўдакони
хурдсол иҷро карда мешаванд
§ 2. Реҷаи рўз ва ташкили ҳаёти кўдакони аз 1то 2 сола
Бо сабаби он ки давомнокии бедории кўдакони то 1 солу 6 моҳа аз
кўдакони 1 солу 6 моҳа то 2 сола фарқ мекунад, барои ҳар яки онҳо дар
хонавода ва муассисаи томактабӣ реҷаи рўз дар алоҳидагӣ таҳия ва ташкил
карда мешавад. Давомнокии бедории кўдакони то якунимсола 4,5 соат ва
кўдакони то 2 сола 5,5 соатро ташкил менамояд. Дар шароити Ҷумҳурии
Тоҷикистон кўдакон бештар баъди якунимсолагӣ ба муассисаи томактабӣ
қабул карда мешаванд ва мураббия дар асоси реҷаи рўз, ки онро маъмурият
дар Шўрои педагогӣ тасдиқ менамояд, фаъолияти таълиму тарбиявии худро
ташкил менамояд.
Тибқи тадқиқотҳои илмӣ реҷаи рўзи кўдаки то якунимсола тахминан
чунин аст (соатҳо):
Бедории кўдак: 6.30 то 9.30: 12.00.15.30;
Хўрокдиҳӣ: 7.30; 12.00; 17.00; 20.00;
Хоби рузона: 9.30-12.00; 15.30-17.00
Хоби шабона: 20.30-6.30-субҳ.
Оббозӣ дорондан, дар ҳавои кушод сайругашт намудани кўдак ба
имкониятҳои хонавода вобаста буда иҷро намудани дигар талаботҳо
мувофиқи вақти пешниҳодшуда ҳатмӣ мебошад. Дар муҳити оила ва бо
ширхоргоҳ фаро гирифта шудани ин гурўҳи кўдакон, ташкил намудани хоби
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думаротибагӣ талаб карда мешавад. Гузаронидани
якмаротибагии рўзона

кўдак ба хоби

дар асоси баҳисобгирии саломатӣ, руҳия

ва

имкониятҳои фардии кўдак бо таври тадриҷӣ аз 1 солу 4-5 моҳагӣ то 1 солу
7 моҳагӣ таъмин карда мешавад. Гузоштан ба хоби якмаротибагӣ метавонад
сабаби мондашавӣ, тез ба ҳаяҷон омадан инҷиқӣ, асабонияти кўдак гардад.
Дар чунин ҳолат ба духтури бачагон машварат намудан лозим аст.
Реҷаи намунавии рўз барои кўдакони аз 1 солу 6 моҳа то 2 соларо
тахминан бо таври зайл тартиб додан мумкин аст (соатҳо):
Вакти бедорӣ: 6.30-12.00; 15.00-20.30;
Хўрокдиҳӣ: 7.30; 11.30; 15.30; 19.00.
Хоби рўзона: 12.00-15.00
Хоби шабона: 20.30 – 6.30 субҳ.
Сайругашт дар ҳавои тоза, бозӣ машғулиятҳо вобаста ба реҷаи рўзи
муассиса буда машғулиятҳо соати 9.30, 11.00, баъди хоби рўзона соати 16, 15
гузаронида мешаванд1, ки ба
раванди

кўдакон аҳамияти калон дорад. Маҳз дар

хўрокдиҳӣ, хобондан, пўшондану

кашидани либос,

шустушўй

намудан тарбия, таълим ва инкишофи кўдак таъмин карда мешавад.
Ташкили дурусти лаҳзаҳои реҷаи рўз, дуруст истифода бурдан аз методу
приёмҳо ва воситаҳои таъсиррасонӣ имконият медиҳад, ки иҷро гардидани
вазифаҳои таълиму тарбиявӣ таъмин карда шаванд.
Иҷро гардидани талаботҳои реҷаи рўз дар муассисаи томактабӣ як қатор
мушкилотҳои худро дорад. Аввало, дараҷа, сатҳи инкишофи ҷисмонию
равонии кўдакон аз ҳамдигар хеле фарқ мекунанд ва ба мураббия лозим
меояд, ки иҷрои вазифаҳоро дар якҷоягӣ бо ёрдамчии худ таъмин намояд.
Дуюм, аз мураббия бештар диққат додан ба корҳои ташхисӣ, табобатӣ ва
пешгирӣ кардани касалиҳо, нуқсонҳои рушди ҷисмонӣ ва асабу психикӣ
талаб карда мешавад. Дар иҷрои ин амал ў бояд соҳиби донишҳои тиббӣ1

Печора К.Л. Пантюисина Г.В., Голубова Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениям. Москва,
1986. стр 75-90.
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педагогӣ бошад ва бо ҳамшираи тиббӣ ҳамкории доимӣ дошта бошад. Сеюм,
на ҳамаи волидон дар муҳити хонавода

реҷаи

ягонаи ҳаёти кўдаконро

таъмин менамоянд. Аз мураббия ташкили кори фаҳмондадиҳии донишҳои
тиббӣ-педагогӣ-табобатӣ бо волидон талаб карда мешавад, то ки онҳо на
танҳо вақтро дуруст тақсим намуда тавонанд, инчунин барои мустаҳкам
намудани маҳорату малакаҳои кўдак мадад расонанд, ба шахсияти кўдак
талаботҳои ягона пешниҳод намоянд. Масалан, талаб карда мешавад, ки
кўдак баъди якунимсолагӣ бояд аз қошуқ истифода бурда мустақилона хурок
хўрад, лабонашро бо румолча ё сачоқ тоза намояд, ба қоидаҳои тозагӣ риоя
кунад, пойафзол, каллапуши худро ба ҷояш

гузорад ва ғайраҳо. Чунин

талаботҳоро на ҳама вақт волидон дар хона риоя ва дастгирӣ менамоянд.
Иҷро гардидани талаботҳои реҷаи рўз яке аз воситаҳои муҳими тарбия
намудани маҳорату малакаҳои ҳаётан зарурии кўдак мебошад. Ба монанди
малакаҳои маданӣ-гигиении пеш аз хўрокхўрӣ шустани даст, мустақилона
хўрок хўрдан, аз сачоқ истифода бурдан, дар бораи зарурияти ба ҳоҷатхона
рафтан хабар

додан ва баъди қазои ҳоҷат мустақилона пушидани эзор,

чиркинии дасту рўй ва бинниро сари вақт тоза намудан, бо ҳамсолон якҷоя
бозӣ намудан ва муошират барқарор кардан, тозаю озода нигоҳ доштани
либосу пойафзол ва ғайраҳо. Ба мураббия лозим аст, ки чунин маҳорату
малакаҳоро ба ҳамаи кўдакон омўзонад ва онҳоро зиёду мустаҳкам гардонад.
Барои омўзонидани чунин маҳорату малакаҳо аз усулҳои зерин истифода
бурдан мумкин аст:
- дастгирӣ намудани майлу хоҳиши кўдак барои мустақилона амал
кардан ҳангоми хўрокхўрӣ, либоспўшӣ, шустушўи намудан ва ғайраҳо;
- якчанд маротиба нишон додани тарзи иҷро намудани амалу ҳаракатҳо;
- ёрӣ

расондан ҳангоми пеш омадани мушкилиҳо, то кўдак, дилгир

нашавад ва ба қувваю имконияти худ боварӣ ҳосил намояд, ки аз уҳдаи иҷро
намудани амалҳо мебарояд;
- ҳангоми иҷро намудани амалҳо кўдакро бо нигоҳ, сухан рўҳбаланд
намуда ба қувваю имконияти ў боварӣ изҳор кардан;
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- шарҳу эзоҳ додани тарзи иҷро намудани амалҳо ва пайдарҳамии онҳо;
- тез-тез ба хотир овардани тарзи иҷро кардани амалҳо. Масалан, бо
дасти рост қошуқро медорем, аввал нонро газида баъд хўрокро ба даҳон
меандозем, пеш аз хобкунӣ ба ҳоҷатхона рафтан лозим, эзорро тар кардан
мумкин не, ҳама дасташро шуст ё не ва ғайраҳо;
- водор кардан ба ифода кардани хоҳиши хеш: «Гўй, ман об мехоҳам»,
«Ассалом канӣ?», «Хайр нагуфта куҷо меравӣ» ва ғайраҳо.
Дар дохили хона ва гурўҳ барои ҳаракаткунӣ ва фаъолиятҳои кўдак бояд
фазо (ҷой) ва ашёҳои мувофиқ таъмин карда шавад, то кўдакро бо амалҳо
бо ашёҳо ва ҳаракаткунӣ водор намояд. Маҷмўи тубҳо, ҳалқаҳо, саққо,
зинапоячаҳо, аробачаҳо, маводҳои сохтмонии калонҳаҷми чубию пластмасӣ,
мошинчаҳои ҳаҷмашон гуногун, ҳалқаҳо ва ғайраҳо маводҳое мебошанд, ки
кўдакро ба ҳаракаткунӣ ва бой намудани таҷрибаи ҳиссӣ водор менамоянд.
Онҳо метавонанд мавод ва сарчашма барои бозиҳои серҳаракат гарданд,
ҳаракаткуниҳои асосиро такмил диҳанд. Бозичаҳои образнок-лухтакҳо,
хирсаку харгўшак, сагчаю гурба, паррандаҳо воситаи муҳими ташкили
бозиҳои тақлидӣ ва тақлидӣ-овозӣ мегарданд. Масалан, хирсак

роҳ

мегардад, харгўшак меҷаҳад, сагча ав-ав мекунад, соат тик-тик менамояд ва
ғайраҳо.
Барои кўдакони то 2 сола махсус таҷҳизонидани хонаи гурўҳ талаб карда
мешавад, ки дар он ҷой барои ойна (кўдак симои худро дида афту андом,
муйи сар, либосро ба тартиб орад ва истифода бурдан аз шонаро ёд гирад),
ҷевони махсус барои нигоҳ доштани бозичаҳо, ҷой барои мизу курсиҳо,
сабад барои тубҳо, харакҳо, маводҳои сохтмонии гуногунҳаҷм, зинапояҳо,
катча барои лухтакҳо, мизу курсии махсус барои бозикунӣ, бозичаҳо (дар
қуттӣ ва ҷойи махсус) ва ғайраҳо бояд вуҷуд дошта бошанд.
Ташкилу

гузаронидани

бозиҳои

серҳаракат

ба

кўдак

ҳаловату

қаноатмандии махсус мебахшад. Бозиҳои серҳаракати «Рустшавакон»,
«Паровоз», «Суркунакон», «Кӣ тезтар» ва ғайраҳо метавонад кўдаконро аз 46 то 8-10

нафарӣ

муттаҳид созад.

Дар ташкилу гузаронидани бозиҳо
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мураббия нақши асосӣ мебозад ва ў тарзи дурусти амал кардан бо ашёҳо,
бозичаҳоро бо роҳҳои зерин ба кўдакон ёд медиҳад:
- нишон додани тарзи амалкуни бо ашё ва фаҳмондадиҳӣ. Масалан,
Азиза, нигар, ба мошинча кубикҳоро ана, ин тавр бор мекунем (мемонем,
меандозем), баъд аз ресмон дошта бурда ба Парвиз медиҳем;
-додани супоришҳо. Масалан. Юсуф ба ин сагча хўрок деҳ. Сагчаро ба
мошин шинонда ба назди Умеда бурда мон;
- фаҳмондадиҳии даҳонӣ, ки кўдакро ба амал кардан водор менамояд.
Масалан, Саидҷон, нигоҳ кун, хирсак мехоҳад ба мошин савор шуда ба
хонаашон равад;
- бозӣ-инсенировка ташкил кардан. Масалан, «Нигоҳ кунед, бачаҳо,
гурбача гушна монда хўрок хурдан мехоҳад ва мяв-мяв мегўяд. Кӣ ба гурбача
хўрок медиҳад»?
- намоиш додани бозичаҳои ҳаракаткунанда, ки онҳо хушҳолӣ,
димоғчоқии кўдаконро таъмин менамоянд. Ба монанди мирзодиккак
(неваляшка), харгўшаки офтобӣ (дар девор ё болои матои якранг), мурғ бо
чуҷаҳояш,

хирсаки асалхўр, қурбоқаи резинии ҷаҳида роҳ мерафтагӣ ва

ғайраҳо.
Муҳим он аст, ки ҳамаи бозичаҳо ва маводҳои таълимӣ, ки мураббия
истифода мебарад, барои бозиҳои мустақилонаи кўдакон дастрас бошанд, то
онҳо тавонанд маҳорату малакаҳои худро мустаҳкам намоянд ва бо воситаи
онҳо бо ҳамсолон муносибатҳои байниҳамдигарӣ барқарор карда тавонанд.
Теъдоди маводҳо низ ба миқдори кўдакон мувофиқат намояд.
Бояд қайд кард, ки ҳамаи ашёҳо, бозичаҳо, амалҳо бо онҳо ба инкишофи
ҳаракаткуниҳо, кори узвхои ҳискунӣ таъсир расонида тарбия ва инкишофи
сенсории кўдакро таъмин гардонад.
§ 3. Тарбия ва таълими кўдак дар машғулиятҳо
Мураббия бо баробари таъмин намудани ёдгирии кўдакон дар
машғулиятҳо ва фаъолиятҳои мустакилонаи кўдакон
вазифаҳои тарбиявиро таъмин

иҷро

намудани

мегардонад. Новобаста ба он, ки кўдак
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нисбати соли аввали ҳаёт ҷисман боқувват мешавад, вазифаи аввалин ин
муҳофизат намудани саломатии ў мебошад. Саломатии кўдак ба пешгирӣ
кардани касалиҳо, таъмин намудани ҳолати мусбати эмотсионалӣ, тарбия
намудани одату малакаҳои маданӣ-гигиенӣ алоқаманд аст.
«Дар ҷисми солим, руҳи солим» (Абуали Ибни Сино) рушд меёбад.
Бинобарин инкишоф додани идрок, диққат, хотира, тафаккури аёнӣ-амалӣ,
нутқ, маҳорати идрок намудани олами иҳотакарда ва дигар протсессҳои
маърифатӣ вазифаи муҳими волидон ва мураббия мебошад. Заминаи тарбия
ва инкишофи фикрии кўдакро такмил додани фаъолияти узвҳои ҳискунӣ
(биноӣ, шунавоӣ, маззафаҳмӣ, ламскунӣ, буйфаҳмӣ), васеъ намудани идроку
тасаввуротҳо ташкил менамояд, ки онро тарбияи сенсорӣ меноманд.
Соли дуюми ҳаёт

зинаи авали рушди ахлоқии кўдак аст. Ба вуҷуд

омадани талабот ба муошират, фаҳмидани нутқи калонсолон замина барои
аз худ намудани қойда ва меъёрҳои муносибатҳои байниҳамдигарӣ, аввалин
ҳиссиётҳои ахлоқӣ (дилсузӣ, меҳрубонӣ, хурсандию хушҳолӣ якҷоя бозӣ
намудан) мегардад. Бинобарин, ҳангоми бозӣ, машғулиятҳо ва ҳаёти ҳаррўза
диққати кўдак ба ҳолатҳои руҳию ҷисмонии ҳамсолону калонсолон ҷалб
карда мешавад.

Ба монандӣ Азизҷон, нигоҳ кун, дасти рафиқат дард

мекунад, ба Мадина тубро гирифта деҳ, ба рафиқат (шахсони дар атрофбуда)
раҳмат гуй, ба ман ёрдам карда бозичаҳоро ғундор ва ғайраҳо, ки кўдакро ба
доираи меъёрҳои ахлоқӣ ворид месозад.
Диққати кўдакро рангу садоҳои зебову дилкаши ашёҳои атроф ба худ
ҷалб

менамояд. Ҳамин шавқи

зебоипарастӣ ва

зебоишиносии кўдакро

барои тарбия ва инкишофи эстетикӣ истифода бурдан замина барои рушди
маҳорату қобилияти эҷодкорӣ мегардад. Махсус таъкид намудани «чӣ хел
туби калону сурхи зебо», «лухтаки хушрўй», «мошинчаи базеб», «куртаи
сафеди тоза», «шафтолуи бомазза» ва ғайраҳо имконият медиҳад, ки кўдак
ашёро на танҳо чун

ашёи истифодашаванда, инчунин чун ашёи зебою

дилкаш, арзишманд дарк намояд ва барои бо он эҳтиёткорона муносибат
намудан (напартофтан, вайрон накардан, тоза нигоҳ доштан) кўшиш намояд,
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аз дидану истифода бурдани онҳо ҳаловат гирад. Махсусан, сухани орому
ифоданок, ҳазлу шухӣ, шеъргуиву қофиябозӣ, бозиҳои

халқии «Чапак-

чапак», «Омад-омад», «Ҳавзак-ҳавзак», тамошои расмҳо, шунидани мусиқии
фораму нафис дунёи

зебоишиносиву зебоипарастии

кўдакро ғанӣ

мегардонад.
Кўдак ҳангоми мушоҳида, муошират, хўрокхўрӣ, бозӣ кардан, шустушўй
намудан ва дигар

амалҳо бисёр чизҳоро

дониста мегирад, талаботҳои

маърифатӣ ва ҷисмонии худро қонеъ мегардонад. Дар асоси тадқиқотҳои
илмӣ ва таҷрибаи амалии муассисаҳои томактабӣ исбот
машғулиятҳои

гардидааст, ки

таълимии махсус ташкилкардашуда воситаи муҳими бой

гардондани тасаввуротҳо оид ба ашёву ҳодисаҳо ва ташаккулдиҳии аввалин
дониш, маҳорату малакаҳои кўдак мебошад. Ин машғулиятҳо аз тарафи
мураббия ташкил ва гузаронида мешаванд ва онҳо мавзўъ, мақсад, роҳу
усулҳои махсуси таъсиррасонӣ дошта, кўдак дар зери таъсири калонсол
амалҳои фикриро иҷро менамояд.
Дар синни то ду солагӣ диққати кўдак ғайриихтиёрӣ буда он тез аз як
ашёву ҳодиса ба дигараш мегузарад. Бинобарин машғулиятҳо дар шакли
бозӣ- ташкил карда мешаванд ва онҳо бозӣ-машғулиятҳо ном гирифтаанд,
ки метавонанд то охири давраи томактабӣ вобаста ба синнусол, мазмун
мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ боқӣ монанд. Тибқи талаботҳои
барномаи таълиму тарбиявии муассисаҳои томактабӣ ба кўдакони то 2 сола
машғулиятҳо мунтазам баъди 1 солу 6 моҳагӣ ба нақша гирифта мешаванд.
Давомнокии

машғулиятҳо, номгўй ва теъдоди

онҳо

пешакӣ аз тарафи

мураббия ба нақша гирифта мешаванд. Теъдоди кўдакон вобаста ба
инкишофу имкониятҳои омўзишии онҳо ва мақсаду мазмуни машғулият
муайян мегардад.
Дар муҳити оила бозӣ-машғулиятҳо бо таври фардӣ ташкил карда шуда
дар муассисаи томактабӣ кўдакон дар зергурўҳҳо муттаҳид карда мешаванд.
Бозӣ-машғулиятҳо оид ба омўзонидани амалҳо бо ашёҳо, такмил додани
ҳаракаткуниҳо, инкишофи нутқ, бозӣ бо маводҳои дидактикӣ ва бозичаҳои
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сохтмонӣ (онро машғулияти тартибдиҳӣ ҳам меноманд) бо 3-6 нафар кўдакон
гузаронида мешаванд. Машғулиятҳои мусиқӣ, шиносоӣ бо ашёҳои гирду
атроф 6-12

нафар кўдаконро муттаҳид карда

метавонад. Дар ин

машғулиятҳо мустақилнокӣ ва озодона амал кардани кўдак таъмин мегардад.
Давомнокии машғулият барои кўдакони то якунимсола 8-10 дақиқа, барои
кўдакони то 2 сола 10-12 дақиқаро ташкил менамояд. Бозиҳои серҳаракатро
то 12-15 дақиқа идома додан мумкин аст.
Шакли ташкили кўдакон дар бозӣ-машғулият метавонад гуногун бошад:
дар паси миз дар курсичаҳо нишастан, дар болои қолин ва курпача нишаста
амалҳоро иҷро намудан, рост истода мушоҳида намудани ашё (парранда,
моҳичаҳо), озодона роҳ рафта мушоҳида намудан.
Принсипҳои ёддиҳӣ, таълимдиҳӣ бо кўдакони то 2 сола хусусиятҳои ба
худ хос дорад, ки бояд онҳо ҳатман аз тарафи мураббия риоя карда шавад.
Пеш аз ҳама такрор

кардани маводи таълимӣ, ки он имконият медиҳад

мустаҳкам аз худкуниро таъмин гардонад. Ҳангоми фаҳмондани фарқияти
хаҷми ашёҳо мураббия метавонад як машғулиятро якчанд маротиба бо
истифодаи маводҳои гуногуни дидактикӣ

гузаронад. Масалан, барои

фаҳмонда додани мафҳуми хурд ва калон мураббия метавонад туб, мошин,
пуфакҳои хурду калонро истифода барад. Ҳангоми шинос

намудан ба

рангҳо, омўзонидани фарқ карда тавонистани шаклҳо низ чунин амалро
истифода бурда

метавонад. Такрор кардани машғулиятҳо мунтазам

мураккабшавии мазмуни онҳоро низ таъмин менамояд.
Самарабахшии бозӣ-машгўлиятҳо ба таъмин

намудани рўҳия ва

вазъияти мусбати эмотсионалӣ вобаста аст. Кўдаки хурдсол ҳамон вақт ба
машғулият аҳамият медиҳад, ки агар он хурсандӣ ва ҳаловатбахш бошад.
Бинобарин

бояд

нутқи

мураббия

ифоданок,

ҳаловатбахш,

рангин,

меҳрубононаю навозишбахш бошад ва ашёву бозичаҳои истифодашаванда
ранга, ҳаракаткунанда, садодиҳанда, барои амалкунии кўдак мувофиқ
бошанд.
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Муҳимтарин принсипи ёддиҳӣ ба кўдак ин истифодаи айёният бо шарҳу
эзоҳдиҳӣ мебошад. Айёниятҳо –бозичаҳо, ашёҳо, расмҳо бояд ашёҳои
муҳити атроф, табиат, меҳнати одамон, нақлиётро тасвир намоянд. Дар як
вақт ҳамаи онҳо шарҳу эзоҳ дода шаванд, ки ин инкишофи нутқфаҳмӣ, аз худ
кардани нутқӣ фаъол, бой намудани тасаввуротҳоро таъмин гардонанд.
Ёддиҳӣ ба кўдакон бояд хислати аёнӣ-амалӣ дошта бошад, яъне баъди
намоиш додан шарҳу эзоҳ додани ашёву бозича он дастраси кўдак гардонда
шавад. Ин амал имконият медиҳад, ки кўдак чизи шунида ва дидаашро
бори дигар санҷида

тасаввуроташро мукаммал

гардонад. Дар бозӣ-

машғулияти шиносоӣ бо ашёҳо ва амалҳо бо онҳо бо бозичаҳои сохтмонӣ ва
маводҳои дидактикӣ, мусиқӣ, тарбияи ҷисмонӣ ба кўдак имконият додан
лозим аст, ки бисёртар ҳаракат карда супоришҳоро иҷро намояд.
Бо кўдакони 1-2 сола банақшагири чунин машғулиятҳо тавсия карда
мешавад:
1.Машғулиятҳои инкишофи нутқ ва шиносоӣ ба гирду атроф:
- аз рўи расмҳо, китобҳо
- тақлидкунӣ бо овоз, калимаю ибораҳо
- нақлкунӣ бе намоишдиҳӣ
- мушоҳида
- иҷро намудани супоришҳо
- сайёҳат дар дохили хонаи гурўҳ
П.Машғулиятҳо оид ба тарбияи сенсорӣ ва инкишоф додани амалҳо бо
ашёҳо:
- бозӣ бо маводҳои сохтмонӣ
- шиносоӣ бо ҳаҷми ашёҳо
- шиносоӣ бо шакли ашёҳо
- шиносоӣ бо рангҳо
- бозӣ бо маводҳои табии (об, рег)
Ш. Машғулияти мусиқӣ
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1У. Варзиш, тарбияи ҷисмонӣ, ки асоси онро

инкишоф додани

ҳаракаткунӣ ташкил менамояд.
У. Дилхушиҳо
У1. Бозиҳои серҳаракат1
Ҳангоми банақшагирӣ ва таҳияи ҷадвали машғуиятҳо ҳар як мураббия
бо таври эҷодӣ, дар асоси баҳисобгирии шароиту имкониятҳо

амал

менамояд. Ў метавонад фаъолнокӣ, сатҳи ёдгирӣ ва муносибати ҳар як
кўдакро ба машғулият ба ҳисоб гирад. Методу приёмҳои таъсиррасониро
интихоб намояд, мазмуни маводи таълимиро мураккаб гардонад, инкишофи
ҷисмонӣ ва асабу психикии онҳоро назорат намояд ва дар асоси онҳо самти
фаъолияти худро муайян созад.
Бояд қайд кард, ки мазмун, мақсад ва вазифаи ҳамаи машғулиятҳо ба
ташкилу роҳбарӣ ба фаъолиятҳои мустақилонаи кўдакони то 2 сола
алоқаманд аст. Бинобарин интихоб намудан ва дуруст истифода бурдани
маводҳо, ашёҳо, бозичаҳо аҳамияти калон дорад ва онҳо бояд талаботҳои
кўдакро қонеъ гардонда тавонанд.
САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ
1. Инкишофи кўдаки то 2 сола аз кўдаки то 1 сола бо кадом хусусиятҳо
фарқ мекунад?
2. Кадом фаъолиятҳои нав дар кўдакони 1-2 сола дар кўдак ба вуҷуд
меояд?
3. Тафаккури аёнӣ-амалии кўдаки то 2 сола дар чӣ ифода меёбад?
4. Вазифаҳои калонсолон дар тарбияи кўдак аз чиҳо иборат мебошанд?
5. Хусусиятҳои реҷаи рўзи кўдакони то 2 сола аз чӣ иборат аст?
6. Ба иҷро гардидани талаботҳои реҷаи рўз кадом мушкилотҳо халал
мерасонад?
7. Барои омўзонидани маҳорату малакаҳои ҳаётан зарурии кўдак аз
кадом усулҳо истифода бурдан мумкин аст?
1

Печора К.П., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г., Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях Москва,
1989, стр 77-78.
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8. Зарурияти махсус таҷҳизонидани хонаи гурўҳро барои кўдакони 1-2
сола дар чӣ мебинед?
9. Усулҳои ёд додани тарзи дурусти амалкунӣ бо ашёҳо кадомҳо
мебошанд?
10. Дар раванди машғулиятҳо иҷро гардидани кадом вазифаҳои тарбиявӣ
таъмин карда мешавад.
11. Зарурияти дар шакли бозӣ ташкил намудани машғулият аз чӣ
бармеояд?
12. Мураббия аз кадом принсипҳои ёддихӣ истифода мебарад ва барои
чӣ?
13. Ташкилу гузаронидани кадом машғулиятҳоро ба нақша гирифтан
мумкин аст?
14. Барои ташкилу

гузаронидани машғулиятҳо аз кадом методҳои

таълимӣ истифода бурдан мумкин аст?
СУПОРИШ
І.Аз донишу тасаввуротҳои худ, ки дар вақти омўхтани фанҳои псхологияи
бачагона ва методикаҳои тахассусӣ аз худ намудед ва бо истифода аз
адабиётҳои барномавию методӣ шарҳ диҳед:
1.Мақсад, вазифа ва методҳои тарбияи ҷисмонии кўдакони то 2-сола
2.Хусусиятҳои тарбияи мусиқии кўдакон дар ду соли авали ҳаёт.
3.Инкишофи нутқи кўдакони то 2-сола
4.Инкишофи психикии кўдак дар соли дуюми ҳаёт. Навовариҳои психикӣ дар
кўдак.
ІІ. Намунаи нақшаи бозӣ-машғулиятро оид ба тарбияи ҷисмонӣ, тарбияи
мусиқӣ ва инкишофи нутқи кўдак таҳия намуда дар дарси амалӣ онро
муаррифӣ намоед.
Ш.Тавсифномаи инкишофи психикии кўдаки 1-2соларо тартиб диҳед ва онро
ба тавсифномаи инкишофи психикии кўдаки то яксола муқоиса намоед.
АДАБИЁТҲО БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
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1.Печора К.П. и другие. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях.
Москва, 1986. стр 32-113.
2.Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в
детском саду» Душанбе, 1989, стр 29-57.
3.Смирнова Е.О. Детская психология. Москва, 2009, стр 131-198
4.Развитие речи детей. Под.ред.Ляминой В.М. Москва, 1989.
5.Раҳнамои мураббӣ. Барномаи таълимӣ-тарбиявӣ дар кўдакистон. Душанбе,
2002.

50
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

МАВЗЎИ 16. Тарбия ва инкишофи кўдакони соли
сеюми ҳаёт
Калидвожаҳо: намуди нави фаъолиятҳо, захираи луғавӣ, таҷрибаи
иҷтимоӣ, зергурўҳ, фароғату истироҳат, обутобдиҳӣ, бозиҳои мазмундору
нақшофарӣ, назорат ба инкишофи ҷисмонӣ, асабу психикӣ, меъёрҳо.
§ 1.Тавсифи инкишофи кўдакони соли сеюми ҳаёт.
Дар таҷрибаи амалии муассисаҳои

томактабӣ кўдакони соли сеюми

ҳаёт, яъне 2 то 3 солаҳо, чун давраи аввали – якўми томактабӣ эътироф карда
шудааст. Он давраи баохиррасии синни барвақти бачагӣ ва оғози синни
томактабӣ, давраи дар кўдакистон будан, ба зинаи баланди иҷтимоӣ
гузоштани кўдак мебошад. Дараҷаи инкишофи кўдак ба ду омил вобаста
аст:
1) кўдак дар ду соли аввали ҳаёт чиҳоро аз худ намуд ва дар кадом сатҳи
инкишоф қарор дорад:
2) тарбия ва таълими кўдак чӣ тавр ташкил карда мешавад ва ў бояд
чиҳоро аз худ намояд. Ба пешрафти кўдак хусусиятҳои фардӣ, ки хеле
равшан зоҳир мегардад, таъсир мерасонад.
Бояд қайд кард, ки зиёдшавии вазн ва дарозшавии қади кўдак идома
меёбад, фаъолияти узвҳои бадан, махсусан, қувваи кории системаи олии асаб
такмил меёбад, давомнокии бедорӣ то 6-6.30 соат мегардад. рефлексҳои
шартӣ ба вуҷуд омада протсессҳои боздорӣ инкишоф меёбад ва кўдак ба
шароити нави зиндагӣ тез мутобиқ шуда метавонад. Бинобарин кўдаки 2-3
сола дар кўдакистон давраи мутобиқшавиро оромона ва дар муддати тез аз
сар мегузаронанд. Лекин хусусияти тез монда шудан, ба тез ҳаяҷон омадан
боқӣ мемонад ва ба вай гузаштан аз як намуди фаъолият ба дигараш мушкил
аст.
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Дар давоми сол беҳтар гардидани сифати ҳаракаткуниҳои

умумии

кўдак давом меёбад. Махсусан, роҳгардӣ, давидан, гаввакашӣ ва ҷаҳидан.
Вобаста ба

шароит

ҳаракаткуниро ёд

ва талаботҳои барномавӣ калонсол идора намудани
медиҳад. Бо сабаби такмил

ёфтани ҳаракати дасту

панҷаҳо ва тарбияи хуб кўдак метавонад либосашро худаш пўшад, онро иваз
намояд, шустушўй кунад, тугмаҳояшро кушояд, гузаронад, қаламро дошта
тавонад ва ғайраҳо. Ҳангоми

хўрокхўрӣ, бозӣ, машғулиятҳо, мустақил

гардида маҳорату малакаи худхизматрасонии худро такмил диҳад.
Қайд кардан лозим аст, ки дар соли сеюми ҳаёт нутқи кўдак инкишоф
меёбад ва нақши он дар

идора намудани рафтору амалҳои ў аз тарафи

калонсолон, инкишофёбии талаботҳои маърифатӣ, тафаккури аёнӣ-амалӣ,
аёнӣ-образнок таъмин мегардад, аз худ намудани лафзи модарӣ ва амалҳои
фикрӣ, протсессҳои психикӣ ва рафтори кўдак таъсир мерасонад. Пеш аз
ҳама нутқфаҳмӣ такмил меёбад ва кўдак кўшиш менамояд, андешаи худро
мухтасар нақл намояд: «Ман ҳозир хурокамро мехўрам, баъд бозӣ мекунам.
Шумо бо ман бозӣ мекунед?» Захираи луғавии ўро 1000-1200 калима ташкил
намуда, метавонад ҳамаи ҳиссаҳои нутқро истифода барад, овозҳои забони
модариро (ба ғайр аз «Р») талаффуз намояд, хоҳишу дархости худро бо
воситаи нутқ ифода созад. Нутқ воситаи асосии муошират мегардад.
Бо баробари инкишоф ёфтани нутқ тафаккур инкишоф меёбад, алоқаи
байни

ҳодисаю воқеаҳоро таъмин менамояд, ашёҳоро муқоиса мекунад

(барф мисли шакар сафед аст) муҳокимаронию хулосабарорӣ мекунад
(писарчаҳо модар буда наметавонанд, лухтак роҳ гашта наметавонад, фақат
одамон роҳ мегарданд) ва ғайраҳо. Метавонад калимаҳои хулосакунандаро
истифода барад. Масалан ба саволи «Ту кадом бозичаҳоро медорӣ?» ҷавоб
медиҳад:- «Хирсча, лухтак, тўб паравоз, сатилча». Кўдак на танҳо саволу
ҷавоб мекунад, инчунин шунидани афсона, хондани шеърро дўст медорад ва
маҳорати мушоҳидачӣ пайдо мекунад, бо ёрии саволҳо доир ба ашёву
ҳодисаҳо бисёртар дониста

гирифтан мехоҳад. Кўдак доир ба сифату

хусусияти ашёҳо дониши худро зиёд мегардонад.
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Дар ин давра мазмун ва

намудҳои

фаъолияти кўдак мураккаб

мегардад. Бозиҳои мазмундор (сюжетӣ), ки онҳо асосан бо ёрии бозичаҳои
образнок лухтак, хирсаку харгушак, мошинчаҳо, ашёҳои рўзғор ва ғайраҳо
ташкил мегарданд, накши муҳим пайдо менамоянд. Кўдак бозӣ карда истода
амалу рафторҳои одамонро инъикос менамояд: «ба кор меравад», «хўрок
мепазад», «кўдакашро хўрок медиҳад», «ба бемор дору медиҳад» ва ғайраҳо.
Дар бозӣ муносибатҳои иҷтимоӣ-эмотсионалиро тасвир менамояд: ба бемор
дилсузӣ мекунад, лухтакро навозиш менамояд ва ғайраҳо.
Дар нимаи дуюми соли сеюми хаёт бозии нақшофарӣ ба вуҷуд меояд,
яъне кўдак бозӣ карда истода нақши одамони атрофро ба худ қабул мекунад.
Масалан, ў на танҳо хўрок пухта истодааст, инчунин модар мебошад, духтур
аст ва бояд ба бемор дору диҳад. Вай Шарифа-хола, яъне мураббия аст ва
бачаҳо бояд ба ў итоат намоянд. Инчунин кўдак
гузошта барои иҷро
духтур, бояд

дар назди худ мақсад

намудани он амалҳоро интихоб

менамояд; «Ман

лўхтакро табобат намоям», «Ман ронанда, бояд мошинро

ронда ба гараж барам» ва ғайраҳо.
Ба вуҷуд омадан, рафти бозиҳои мазмундор ва нақшофарӣ ба рушди
хаёли кўдак алоқаманд аст. Ҳангоми бозӣ кўдак як ашёро ба ҷои ашёи дигар
тасаввур карда онро истифода мебарад. Масалан, ҳангоми бозӣ чўбча, қалам
вазифаи ҳароратсанҷ, курсӣ вазифаи мошин, лухтак набера ва худаш бибӣ.
Лухтакҳо кўдакон ва худаш Шарифахола (мураббия) шуда метавонанд. Дар
ҷараёни бозӣ ва дигар фаъолиятҳо амалҳо бо ашёҳо, мушоҳидакунӣ, тамошо
намудани расмҳо, бозӣ бо маводҳои сохтмонӣ, элементҳои фаъолияти
меҳнатӣ, расмкашӣ, суробсозӣ, муносибатҳои байниҳамдигарии интихобӣ
(2-3 нафар якҷоя амал кардан) ба вуҷуд меояд. Нисбати наздикон (падару
модар, бобою бибӣ) ва ҳамсолон муносибати ғамхоронаю дилсузӣ зоҳир
менамояд.
Дар натиҷаи зиёд шудани таҷрибаи иҷтимоӣ ва тарбияи дуруст
ҳиссиётҳои

қаноатмандӣ, хурсандӣ, афсус, пушаймонӣ, дилбастагӣ,

хафашавӣ, тарсидан ва

ғайраҳо шакл мегиранд. Инчунин ҳиссиётҳои
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эстетикии кўдак инкишоф меёбанд. Масалан, ў метавонад мусиқии фораму
дилчаспро такроран шунавад, ифоданок

хондани шеърро хоҳиш намояд,

либосу ашёҳои зеборо дида аз онҳо ҳаловат барад, аз дидани гулҳо, чизҳои
зебо ба ваҷд ояд ва ғайраҳо.
Кўдак аз натиҷаи амали худ хурсанд мегардад. Масалан, тавонист, ки
аз кубикҳо хонача созад, кубикҳоро ба мошинча бор карда ба гараж бурда
монад, лухтакро «Алла» гуфта дар хоначааш хобонд, либосашро худаш
пўшонад ва ғайраҳо. Дар давоми сол, яъне аз 2 то 3 солагӣ дар шахсияти
кўдакон дигаргунӣ ва пешравиҳои ҷиддӣ ба вуҷуд меоянд, ки онҳо натиҷаи
ташкили дурусти ҳаёту фаъолиятҳои гуногуни кўдак аз тарафи калонсолон ва
иҷро гардидани вазифаҳои таълиму тарбиявӣ мебошанд.
§ 2. Реҷаи рўз ва ташкили ҳаёти кўдакон
Дар соли сеюми ҳаёт барои кўдакон як реҷаи рўз вуҷуд дорад ва он дар
асоси ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои

инкишофи ҷисмонӣ ва асабу

психикии онҳо таҳия ва ташкил карда мешавад. Дар як вақт хусусиятҳои
фардии ҳар як кўдак ба ҳисоб гирифта шуда ҳангоми ташкил намудан ва
роҳбарӣ ба фаъолиятҳои гуногун

ба ҳар яки онҳо муносибати фардию

тафриқавӣ таъмин мегардад. Вазъи саломатӣ, нишондодҳои тиббӣ- педагогӣ
ва натиҷаи мушоҳидаҳои ҳаррўза, дархосту

талаботҳои волидон ба ҳисоб

гирифта мешаванд. Дар реҷаи рўз ба нигоҳубин ва риоя кардани қоидахои
санитарӣ-гигиенӣ, таъсиррасонии мақсадноки педагогӣ,

тарбия намудани

мустақилнокӣ, маҳорату малакаҳои худхизматрасонӣ диққати ҷиддӣ дода
мешавад. Барои кўдакони 2-3 тақсимоти вақт тахминан чунин аст (соатҳо):
Бедорию бардамӣ: 7.00 -13.00; 15.30 -20.30.
Хўрокдиҳӣ: 8.00; 12.00; 16.00; 19.00
Вақти хоб: 13.00 – 15.30; 20.30 -7.00 субҳ.
Тақсимоти вақт барои қабули кўдакон, варзиши пагоҳирўзӣ,
ҳоҷатхона рафтан, даст шустан, хўрокхурӣ,

машғулиятҳои

ба

таълимӣ,

сайругашт, хоб, фаъолиятҳо дар нимаи дуюми рўз, тибқи реҷаи тасдиқкардаи
маъмурияти муассисаи томактабӣ муайян карда мешавад.
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Реҷаи рўз аз қабули кўдакон оғоз гардида дар ҷараёни он мураббия бо
волидон оид ба вазъи саломатӣ, руҳия, ҳолату рафторҳои кўдак сўҳбат
менамояд. Ҳангоми муайян намудани ҳарорати баланди бадан, носолимии
даҳону гулў, пуст ба духтур ё ҳамшираи тиббӣ муроҷиат карда мешавад.
Ҳолати кўдакони нав ба гурўҳ омада ба варақаи мутобиқшавӣ қайд карда
мешавад. Дар муддати 4-5 дақиқа варзиши пагоҳирўзӣ ташкил карда
мешавад, ки мазмуни онро иҷро намудани

3-4 намуди машқҳои

умумиинкишофдиҳанда-давидан, роҳгардӣ ва ҷаҳидан ташкил

менамояд.

Машқҳои варзишӣ бисёртар ҳаракату амалҳои тақлидкуниро («Дар ҷойи ист
паридан», «Ҷаҳидани харгўшакҳо», «Паридани паррандаҳо», «Роҳгардии
хирс») ташкил менамояд. Мураббия дар давоми варзиши пагоҳирўзӣ тарзи
иҷро намудани машқҳоро ба кўдакон нишон медиҳад, шарҳу эзоҳ дода
кўдаконро ба иҷро намудани онҳо ҳавасманд мегардонад.
Ташкили

дастуруйшўи, ба ҳоҷатхона рафтан баъди варзиши

пагоҳирўзӣ тахминан то 15 дақиқа вақтро дарбар гирифта он дар тарбия
намудани одат ва малакаҳои маданӣ-гигиенӣ дар кўдакон нақши муҳим
дорад. Ба кўдакон

ба истифода бурдан аз об, собун, эҳтиёткорӣ,

истифодабарии ашёҳои шахсӣ (сачоқ), тозаю озода будан, тар накардани
остин, ба ҳар тараф пош надодани об, ба ҳамдигар халал нарасидан ва
ғайраҳо омўзонида мешаванд.
Дар

ташкили хўрокдиҳӣ

ва таъмин намудани шароитҳо барои

хўрокхўри ба кўдакон иҷро намудани як қатор талаботҳо пешниҳод карда
мешавад. Хўрок бояд

мунтазам ва саривақт пешкаши кўдакон гардонда

шавад. Дермонии хўрок метавонад сабаби суст шудани иштиҳои кўдак ва
хўрокҳазмкунии ў гардад. Мизу курсиҳо тоза ва маводи хўрока ба ҳар як
кўдак кифоя бошад. Барои хўрокхўрӣ, ки онро ноништа меноманд, муҳити
ором таъмин карда мешавад. Ба мураббия бояд ёрдамчии ў мадад расонад.
Машғулиятҳо дар шакли бозӣ ташкил карда шуда бояд дар онҳо
истифодабарии аёниятҳо ва шароиту имконият барои ҳаракаткунии кўдакон
таъмин карда шавад. Ин амал имконият медиҳад, ки фаъолнокӣ дар раванди
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машғулият таъмин гардида

мондашавии кўдакон пешгирӣ карда

шавад.

Мазмун, сохти машғулият ва роҳу усулҳои ташкилу гузаронидани онҳо
бояд

ба талаботҳои

барномавӣ, хусусиятҳои синнусолӣ ва

қобилияти донистагирии кўдакон

маҳорату

мувофиқат намоянд. Дар як рўз

гузаронидани ду машғулият бо давомнокии то 15 дақиқа ба нақша гирифта
мешавад. Вобаста ба имкониятҳои кўдакон ва хусусияти машғулиятҳо онро
бо тамоми гурўҳ ё зергурўҳҳо гузаронидан мумкин аст. Макон ва шакли
ташкили

машғулият вобаста ба намуди он, мақсаду вазифаҳо, методҳои

таълиму тарбиявӣ аст: дар паси миз, болои қолину курпача, дар курсиҳо дар
шакли нимдоира, рост истода мушоҳида намудан, саёҳат, толори варзишию
мусиқӣ, бозиҳои серҳаракат ва дидактикӣ.
Ташкил намудани сайругашт вобаста ба давомнокии он аст, ки 1 соату
30 дақиқаро дар бар мегирад. Дар фасли гарми сол ҳар

рўз ташкилу

гузаронидани он дар ҳавои кушод хаттӣ мебошад. Дар фасли хунуки сол
бошад сайругашт вобаста ба боду ҳаво ташкил карда мешавад. Барои либос
пўшидан ва омода гардидан ба сайругашт мураббия ва ёрдамчии ў ба
кўдакон мадад мерасонанд.
Сайругашт бояд пурмазмун, шавқовар бошад ва дар он фаъолиятҳои
зерини кўдакон (вобаста ба мақсад, шароит, фаслҳои сол) ташкил карда
шаванд: мушоҳидаи табиат ва ҳодисаҳои иҷтимоӣ, бозиҳои серҳаракат ва
дидактикӣ, иҷро намудани супоришҳои оддии меҳнатӣ (аз 10-15 дақиқа зиёд
вақтро нагиранд), бозиҳои мустақилона, ки онҳо зери роҳбарӣ ва назорати
мураббия ташкил мегарданд. Ҳангоми ташкили фаъолиятҳои мустақилонаи
кўдакон ва роҳбарӣ бо онҳо боду ҳаво, фаслҳои сол, талаботу хусусиятҳои
фардии кўдакон ба ҳисоб гирифта мешаванд.
Барои кўдакони 2-3 сола ташкили дурусти хоб фароғату истироҳат
аҳамияти калон дорад. Дар хонаи хуб ҳарорати ҳаво бояд аз +18, +200 зиёд
набошад. Пеш аз хоб ҳавои

хонаи хоб тоза карда шавад ва тирезачаҳо

кушода бошанд. Хонаи хоб бо ранги паст (сафед, кабудчатоб), пардаҳои
якранг ороиш дода шуда оромию осудагии кўдакон таъмин гардад.
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Мустаҳкамкунӣ ва обутобдиҳии ҷисми кўдакон яке аз вазифаҳои
муҳими мураббия, ҳамшираи тиббӣ ва тамоми кормандони муассисаҳои
томактабӣ аст, ки мақсади он беҳтар намудани саломатӣ, зиёд кардани
муқовимати ҷисм ба бемориҳо, тобоварӣ ба

дигаршавии ҳарорати ҳаво

мебошад. Ҳангоми обутобдиҳии ҷисми кўдакон хусусиятҳои фардии ҳар яки
онҳо, маслиҳату пешниҳодоти духтур, ҳамшираи тиббӣ ба ҳисоб гирифта
мешавад.
Беҳтарин воситаи обутобдиҳӣ ин ҳавои

тоза

мебошад, ки он дар

шаклҳои зерин истифода карда мешавад:
- мунтазам тоза кардани ҳавои бино (хонаи хоб, ҷойи хурокхурӣ,
бозикунӣ);
-мувофиқат кунонидани либос ба ҳарорати хона, обу ҳаво, фасли сол.
Набояд фаромўш кард, ки бисёр волидон кўдакро барои эҳтиёт кардан аз
шамолхурӣ ду-се қабат либоси ғафс пўшонида ҷисми ўро бо гармпўшӣ одат
мекунонанд;
-сайругашти ҳаррўза дар ҳавои

кушод, ки кўдакон метавонанд аз

нурҳои ултрабунафши офтоб баҳрабардорӣ намоянд;
- бо тавсия ва назорати духтур, ҳамшираи тиббӣ ва вобаста ба шароиту
имконият ташкилу истифодабарӣ аз офтоб ва ҳаво;
- мунтазам паст кардани ҳарорати об ва ҷалб намудани кўдакон ба
шустани дасту руй, гардан;
- бо сачоқи патдори тару ширгарм молиш додани тахтапушт ва мушаку
буғумҳои бадани кўдак;
- дар фасли гарми сол, махсусан, тобистон ба пойҳо об рехтан дар таги
обрезак (душ) оббозӣ кардани кўдак, ки ҳарорати об тадриҷан аз 350 то 260280 паст карда мешавад;
- дар сурати мавҷуд будани шароиту имконият ва маслиҳати духтур
ташкил намудани оббозикунии кўдакон дар ҳавзи махсус тайёркардашуда.
Дар реҷаи рўз ва ташкили ҳаёти кўдакон ҳар як намуди фаъолиятҳо
мавқеи хоса дошта дар раванди онҳо иҷро гардидани мақсад, вазифаҳои
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таълиму тарбиявӣ ва инкишофдиҳандагии шахсияти кўдакон таъмин карда
мешаванд.
Маълум аст, ки барои синни барвақти бачагӣ амалҳо ба ашёҳо
фаъолияти асосӣ ва пешбаранда буда дар 2-3 солагӣ он таҳти роҳбарии
калонсолон чун фаъолияти махсус шакл мегирад ва намудҳои ба худ хос
дорад. Ба ин давра чунин

намудҳои бозиҳо хос мебошанд, ки ҳангоми

ташкилу роҳбарӣ ба онҳо мураббия

иҷро гардидани вазифаҳои таълиму

тарбиявӣ ва ташкили ҳаёту зиндагии пурмазмуну шавқовари кўдаконро
таъмин мегардонад:
- бозиҳои мазмундори нақшофарӣ, ки онҳо мазмуни сода, 2-3 нафар
иштирокчиён доранд ва иҷро намудани амалҳои оддитаринро талаб
менамояд: модар ба духтарчааш хўрок медиҳад, ронанда ба мошин
кубикҳоро бор карда ба самти муайян меравад. Ин бозиҳо дар давоми рўз
(пагоҳирўзӣ чун бозиҳои мустақилона, байни машғулиятҳо, дар вақти
сайругашт, дар нимаи дуюми рўз) ташкил мегарданд ва дар охири сол кўдак
аз рўи 5-6 мавзўъ ба бозӣ ворид шуда мазмуни бозиро бо воситаи нақшҳо
амалӣ мегардонад;
- бозиҳои саҳнавикардашуда, ки барои инкишоф додани таасуротҳои
кўдак оид

ба ашёҳо, амалу фаъолиятҳои одамону ҳайвонҳо паррандаҳо,

сифату хусусияти онҳо мадад

мерасонад ва бо онҳо хурсандию ҳаловат

мебахшад. Вазифаи мураббия аз он иборат аст, ки дониш, таасурот, тахаюлот
ва олами маънавию зеҳнии кўдаконро бой гардонда

ашё, бозичаҳои

саҳнавишударо ба ҳаёти ҳаррўзаи кўдакон ворид созад. Масалан, Мурғ бо
чўҷаҳояш дон чида мехўранд, харгўшак ҷаҳида-ҷаҳида роҳ мегардад ва дар
даст сабзӣ дорад ва ғайраҳо. Бозиҳои саҳнавикардашуда бо бозиҳои мусиқӣдидактикӣ зич алоқаманд
маҳорати идрок

намудани

мебошанд. Вазифаи ин бозиҳо такмил додани
оҳангу садоҳои мусиқӣ, овозу садои ашёҳо,

баландӣ, қувва, давомнокӣ ва
мебошад.

Бозиҳои

дигар хусусиятҳои оҳангу садои мусиқӣ

мусиқӣ-дидактикӣ

дар

машғулиятҳо,

бозиҳои

саҳнавикардашуда дар иду дилхушиҳо истифода бурда мешаванд.
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Дар ҷараёни ташкили реҷаи рўз заминаҳои фаъолияти меҳнатии
кўдакон ба вуҷуд меояд ва инкишоф меёбад, ки он дар мустақилнокӣ ва
шаклгирии малакаҳои худхизматрасонии онҳо ифода мегардад. Бояд ба
ҳисоб

гирифт,

ки дар

ташаккулёбии малакаҳои худхизматрасонӣ,

мустақилнокии кўдак хусусияти

психологии ў «Ман худам», «Ман

метавонам» таъсир мерасонад. Ин хусусият имконият медиҳад, ки кўдак ба
иҷро

намудани

супоришҳои меҳнатӣ ҷалб

карда шавад, малакаҳои

худхизматрасонӣ такмил дода шавад.
§ 3. Нақши таълим дар тарбия ва инкишофи кўдакони 2-3 сола
Дар барномаи таълиму тарбиявии муассисаи томактабӣ дар қисмати
«Таълим дар машғулиятҳо» ҳаҷми муайяни дониш, маҳорату малакаҳои
кўдакон муайян карда шудаанд, ки онҳо

ба иҷро гаридани

вазифаҳои

тарбияи ҷисмонӣ, фикрӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ ва меҳнатӣ мусоидат менамоянд.
Интихоб

намудани

шаклҳои

ташкили

таълим,

методу

воситаҳои

таъсиррасонӣ ба шахсияти кўдакон, баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолӣ ва
имконияту тавоноии фардии кўдаконро талаб менамояд.
Ҳангоми интихоб намудани маводи таълимӣ ва истифодабарии он
принсипҳои ёддиҳӣ ба хурдсолон ва мунтазам мураккабшавии дониш,
маҳорату малакаҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд. Бисёртар ба фаъолгардонӣ,
инкишоф додани амалҳои фикрронӣ (таҳлил, таркиб,

муқоисакунӣ,

хулосакунӣ, ҷамъбастнамоӣ) ва инкишоф додани нутқ диққат дода мешавад.
Тарбия намудани муносибати мусбат ба машғулиятҳо яке аз вазифаҳои
муҳими мураббия мебошад.
Кўдакон бояд аз тақлид кардан ба амалу гуфторҳои мураббия ба
мустақилона иҷро намудани супоришҳои таълимӣ гузаранд. Таълимдиҳӣ дар
раванди амалҳо бо ашёҳо ва фаъолиятҳои бозикунӣ, маишат, бозӣмашғулиятҳои махсус ташкил кардашуда, мушоҳида, саёҳат ташкил карда
мешаванд. Ҳангоми тайёрӣ дидан ба машғулиятҳо ва ташкилу гузаронидани
онҳо ба ҳисоб гирифтанӣ хусусиятҳои фардии ҳар як кўдак-парешонхотирӣ,
тез ба ҳаяҷоноянда, ором, серҳаракат, фаъол, суст талаб карда мешавад.
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Оғози ҳар як машғулият таъмин намудани руҳияи орому хушҳолӣ,
лаҳзаҳои гуворо, бозиҳои шавқоварро талаб мекунад. Масалан: «Бачаҳо,
нигоҳ кунад, дар паси мизи ман хирсак руст шудааст. Биёед ўро ба наздамон
даъват менамоем ва мепурсем, ки аз куҷо ба назди мо омадааст, «Диққат
диҳед, касе дари моро тақ-тақ мекунад», «Чашматонро пўшед, баъд кушода
ба болои мизи ман назар андозед» ва ғайраҳо. Мураббия метавонад
ҳамроҳи кўдакон маслиҳат намояд, ки ҳозир чӣ кор кардан мумкин аст,
расми чиро мекашанд, аз пластилин чӣ месозанд ва майлу рағбати онҳоро ба
ҳисоб мегирад. Албатта дар иҷрои ин амалу супоришҳо на ҳамаи кўдакон
фаъолона иштирок намуда ба саволҳо ҷавоб дода метавонанд, вале кўшиш
менамоянд чизеро дар қоғаз ва бо пластилин тасвир созанд. Кўдакони нав ба
кўдакистон омада ба кори фардӣ муҳтоҷ мебошанд. Бояд ба ҳисоб гирифт,
ки кўдаки то 3-сола ба тарзи иҷро намудани амалҳо диққат дода на ҳама
вақт ба натиҷаи ниҳоӣ ноил гардида метавонад.
Мураббия дар охири сол аз бозӣ-машғулиятҳо ба таври ҷиддӣ ба
машғулиятҳои таълимӣ кўдаконро одат мекунонад ва дар оғози он методу
воситаҳои омўзонандаро

истифода мебарад.

Масалан, шинос намудани

кўдаконро бо паррандаҳо дар авали сол дар шакли мушоҳида дар рўи ҳавлӣ
ташкил шуда бошад, мураббия метавонад дар охири сол ин машғулиятро бо
истифодаи расмҳо гузаронад. Кўдакон бо баробари номбар кардани ном,
қисмҳои бадани парранда – нўл, чашм, сар, гардан, бадан, қанот, пойҳо
метавонанд ҳаракату амалҳои онҳо: роҳ мегардад, дон мехўрад, онро бо
нўлаш чида мехўрад, мепарад, ба ҷойи дигар рафта мешинад ва хурду калон
(гунҷишкак, мусича, мурғ) будани паррандаро фарқ намоянд. Дар ҳамаи
бозӣ-машғулиятҳо мураббия ин ё он донишҳои навро ворид

намуда

шавқовар гардидани онҳоро таъмин менамояд. Масалан, парранда мепарад,
тез мепарад, қанотҳояшро кушода мепарад, ба баландӣ мепарад ва мураббия
тарзи иҷрои онро нишон медиҳаду аз кўдакон тақлид намуда иҷро кардани
амалҳоро талаб менамояд. Кўдакон метавонанд донишу тасаввуротҳои худро
дар бозӣ, маишат ва ҳаёту фаъолияти ҳаррўзаи хеш истифода баранд.
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Бо кўдакони 2-3 сола чунин машғулиятҳои таълимӣ ташкил ва
гузаронида мешаванд, ки ҳар яки онҳо иҷро гардидани вазифаҳои тарбиявиро
таъмин мегардонанд:
- тарбияи ҷисмонӣ
- шиносоӣ бо муҳити зист; ашёҳо, табиат ва ҳодисаҳои иҷтимоӣ
- инкишоф додани нутқ
- шинос намудан бо адабиёти бадеӣ
-

фаъолияти

мусаввирӣ:

расмкашӣ,

суробсозӣ,

тартибдиҳӣ

(созандагароӣ)
- машғулияти мусиқӣ
- машғулияти тарбияи ҷисмонӣ.
Бо кўдакони 2-3 сола дар як рўз ду

машғулият ва як мушоҳидаи

мақсаднок ба нақша гирифта мешавад. Вобаста ба мазмун, хусусияти маводи
таълимӣ шаклҳои ташкили онҳо фардӣ, бо зергурўҳ, гурўҳӣ шуда
метавонанд.
Мазмуни машғулиятҳо тибқи талаботҳои барномавӣ муайян карда
шудаанд ва роҳу усулҳои ташкилу гузаронидани онҳо дар методикаҳои
тахассусӣ омўхта мешаванд. Мо аҳамияти

тарбиявии

машғулиятҳоро

мавриди таҳлили мухтасар қарор додем.
Дар синни 2-3 солагии кўдак яке аз вазифаҳои мўхим ва арзишманд ин
таъмин намудани саломатии ҷисмонию равонӣ, тарбия ва инкишофи
ҷисмонии онҳо мебошад. Бинобарин дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ
мураббия

бо истифода бурдани методҳои фаҳмондадиҳӣ, нишон додани

тарзи иҷро кардани амалу ҳаракатҳо, машқу бозиҳои серҳаракат, таъмин
кардани имконияту шароит барои ҳаракаткуниҳои фаъол ҷисми кўдакро
мустаҳкам менамояд, ҳаракаткуниҳои навро меомўзонад, сифатҳои иродавӣахлоқӣ (чусту чолокӣ, маҳорати бартараф карда тавонистани монеаҳо,
интизомнокӣ), ёрии байниҳамдигарӣ ва ғайраҳоро инкишоф медиҳад.
Ҳангоми шинос намудан бо гирду атроф , ки он шиносоӣ бо ашёҳо,
табиат ва

ҳодисаҳои иҷтимоиро дар бар

мегирад, аввалин

донишу
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тасаввуротҳои кўдак оид ба олами

иҳотакарда шакл мегирад ва ў

муносибати хешро ба онҳо то андозае муайян менамояд. Доир ба ранг, шакл
ва бузургии ашёҳо, сифату хусусияти онҳо донишҳои кўдакон зиёд карда
мешавад, ки он заминаи асосии тарбия ва инкишофи фикрии онҳо мебошад.
Ин давраро оғози давраи «чи гўяк» будани кўдак ҳисобида мешавад. Ў бо
ҷустани ҷавоб бо саволҳои Ин чӣ?, Ин кӣ? Чаро?, Чи хел?, Барои чӣ? Аз
куҷо? ва ғайраҳо бо асрори ашёву ҳодисаҳои табиат, муносибатҳои иҷтимоӣ
ворид гардида онҳоро дидану донистан мехоҳанд.
Теъдоди зиёди саволҳо ба номи ашёҳо,

сифату

хусусият ва

истифодабарии онҳо бахшида мешаванд. Ҳангоми ҷавоб додан ба саволҳо
мураббия муносибати эҳтиёткорона бо ашёҳоро тарбия менамояд. Шиносоӣ
бо ашёҳо воситаи муҳими тарбия ва инкишофи сенсории кўдак ва замина
барои азхуд намудани

донишу

тасавуротҳои аввалини математикӣ

мебошанд.
Шинос намудани кўдакони 2-3 сола ба ҳодисаҳои иҷтимоӣ аз
мушоҳида намудани фаъолияти меҳнатии одамоне, ки ба худи онҳо хизмат
мерасонанд, оғоз мегардад. Кўдак дар оила ва муассисаи томактабӣ аз
меҳнати онҳо баҳрабардорӣ намуда номи ашёҳои истифода шаванда (хўрок,
пўшок, зарфҳо) ва тарзи истифодабарии онҳоро дониста мегирад. Дар рафти
машғулиятҳои таълимӣ мураббия ба кўдакон гурўҳбанди намудани ашёҳо ва
ҷудо карданро ёд медиҳад. Масалан чойник, пиёла, табақча-ашёҳо барои
хўрокхўрӣ, курта, эзор, камзул, жемпир-либосҳо, ки мо онҳоро мепўшем ва
ғайраҳо. Ҳангоми бозӣ-машғулияти «Мо ашёҳоро дар куҷо мегузорем?» дар
кўдакон маҳорату малакаҳои

худхизматрасонӣ, нигоҳ доштани тартибу

низом, ҷобаҷогузории ашёҳо тарбия карда мешавад. Ин бозӣ-машғулиятро
аввал бо бозичаҳо ташкил намуда ва сипас мазмуни онҳо ба таҷрибаи амалии
кўдакон алоқаманд карда мешавад.
Бо мақсади нишон додани амалу меҳнати калонсолон ва тарбия
намудани эҳтиром ба натиҷаи он (нарезондану ифлос накардани фарши хона,
ҷо ба ҷогузории бозичаҳо баъди бозикунӣ, эҳтиёт кардани либос ва ғайраҳо)
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ба кўдак савол дода мешавад; «Меҳринисо хола (ёрдамчии мураббия) чӣ кор
мекунад?», «Зарфҳоро баъди шустан ба куҷо мегузорад?», «Барои чӣ? ва
ғайраҳо, ки ба мушоҳидаҳои ҳаррўзаи онҳо алоқаманд мебошанд. Барои бой
ва мустаҳкам намудани захираи луғавии кўдакон саволҳо дода мешаванд:
«Меҳринисо-хола табақчаҳоро бо чӣ шуст?» «Баъди шустан табақчаҳо чи
хел шуданд», «Барои чӣ онҳоро ба ҷевон гузоштан лозим аст?» «Мо зарфҳобозичаҳоро бояд ба куҷо гузорем?» ва ғайраҳо, ки имконият медиҳад кўдак
пайдарҳамии иҷро намудани амалҳоро азхуд намояд. Кўдакони 2-3сола,
махсусан, писарчаҳо ба техника шавқу рағбат зоҳир

менамоянд. Барои

қонеъ гардондани шавқу рағбат ва васеъ гардондани тасаввуротҳои кўдакон
доир ба техника бо воситаи бозӣ-машғулиятҳо намудҳои гуногуни нақлиётборкаш, сабукрав, автобусҳои ҳаҷм ва ранги

гуногун доштаро ворид

намудан мумкин аст. Баъди бозӣ-машғулиятҳо кўдакон 2-3 нафар мутаҳид
шуда мустақилона мазмуни онро ба бозиҳои худ ворид месозанд ва аввалин
муносибатҳои расмии байниҳамдигарии онҳо ташаккул меёбанд.
Маълум аст, ки шинос намудани кўдакон бо ҳодисаҳои табиат яке аз
воситаҳои муҳими тарбияи фикрӣ, эстетикӣ ва ахлоқӣ мебошад. Масалан,
ҳангоми мушоҳида намудани моҳичаҳои дар аквариумбуда кўдак шинохтан
ва номбар кардани қисмҳои бадани моҳӣ-даҳон, чашм, қанот, танаро ёд
мегирад, аз зебоиҳои ҳаракату амалҳои он ҳаловат мебарад ва нисбати
моҳичаҳо муносибати эҳтиёткорона , ғамхорӣ кардан (шавқун накардан ба
аквариум даст наандохтан) тарбия карда мешавад.
Бояд қайд кард, ки вазифаи инкишоф додани нутқи бачаҳо-тарбия
намудани маданияти овозии нутқ, луғатомўзӣ, ташаккулдиҳии сохти
грамматики нутқ, омўзонидани нутқи мураттаби

гуфтугўи дар раванди

ҳамаи бозӣ-машғулиятҳо ва ҳаёти ҳаррўзаи кўдакон таъмин карда мешавад.
Кўдаки 2-3 сола аз шунидан ва дуруст талаффуз кардани овозҳои забони
модарӣ, рангу тобишҳои лафзи тоҷикӣ ҳаловат мебарад ва дар замири ў
аввалин донаҳои хештаншиносӣ ва худогоҳӣ рў ба инкишоф меорад. Кўдак
аввал садою оҳанги забони модариро дарк менамояд ва сипас фаҳмидану
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истифодабарии онро дар муоширату донистагирӣ ёд мегирад. Махсусан,
қофибозӣ, шеъру таронаҳои навозишию дўстдорӣ, бозиҳои халқӣ, ки онҳо
ҳама вақт матну қофияҳои ба худ хос доранд, нақл намудани афсонаҳо
воситаи муҳими тарбияи эстетикӣ ва ахлоқӣ мегардад.
Дар барномаи таълимӣ-тарбиявии кўдакистон барои ҳикоя намудан,
хонда додани афсона, суруд, шеърҳои ҳаҷман хурд ва бачагона аз хазинаи
тиллои халқҳои дунё, ки бо забони тоҷики тарҷума шудаанд, эҷодии даҳонии
халқ ва эҷодиёти шоиру нависандагон тоҷик маводҳо, дохил карда шудаанд,
ки барои рушди ҳисиётҳои эстетикии онҳо мадад мерасонад. Мураббия ба
кўдакон шунидан, фаҳмидани мазмуни матн ва ҳаловат бурдан аз онҳоро
меомўзонад.
Кўдак дар 2-3 солагӣ на танҳо ба расмҳо, мусаввараҳо таваҷҷуҳ зоҳир
мекунад, инчунин кўшиш менамояд, ки қалам ба даст гирифта бо кашидани
хатҳои

каҷукилеб

шавқманди

худро

бо

тасвир

намудани

нақшу

тасаввуротҳои гуногун нишон диҳад. Ин давраро давраи омодагӣ ба
фаъолияти мусаввирӣ меноманд. Кўдак аввалин тасаввуротҳои худро бо роҳи
тақлид кардан бо амалҳо ва ҳаракати дасти калонсолон иҷро менамояд.
Мебинад, ки модараш аз хамир кулчаи гирдаи хушрўй месозад ва ў низ
майлу рағбати такрор кардани ин амалро пайдо мекунад. Чунин хусусияти
кўдаконро ба ҳисоб гирифта ташкилу гузаронидани машғулиятҳои расмкашӣ,
суробсозӣ ва тартибдиҳӣ ташкил карда мешавад, ки мақсаду вазифаҳои он
инкишоф додани шавқу рағбати кўдак ба эҷодкорӣ мебошад. Ин намуди
машғулият баҳисобгирии

хусусиятҳои

фардии ҳар як кўдакро талаб

менамояд.
Машғулиятҳои мусиқӣ ба иҷро гардидани вазифаҳои тарбияи бадеӣэететикии кўдак равона карда мешавад. Мазмуни кор оид ба тарбияи
мусиқии кўдаконро шунидану оҳанги мусиқӣ, фаҳмидани мазмуни суруд,
фарқ кардани оҳанг, сурудхонии якҷоя бо мураббия, ҳаракатҳои мавзун дар
ҳавои мусиқӣ ташкил менамояд. Бо мақсади инкишоф додани шунавоии
мусиқӣ аз машқҳо ва бозиҳои мусиқӣ-дидактикӣ истифода бурда мешавад, ки
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онҳо замина ба рушди маҳорату қобилияти эҷодкории кўдак шуда метавонад.
Муҳим он аст, ки дар машғулиятҳои мусиқӣ хушҳолӣ, димоғчоқӣ ва
болидарўҳии кўдакон таъмин гардад. Диққати кўдакро хусусиятҳои асари
мусиқи-оғоз, авҷ ва баохирасии он ба худ чалб менамояд. Сурудхонии онҳо
ин тақлид кардан ба сурудхонии калонсолон мебошад, ки ба рушди узвҳои
овозбарорӣ ва азхудкунии нутқ алоқаманд аст. Ҳаракатҳои рақсӣ ба дараҷаи
азхудкунии ҳаракаткуниҳои асосӣ-раҳгардӣ, давидан ва ҷаҳидан алоқаманд
аст. Мурабия бо истифодабарӣ аз усулҳои гуногун дар аввал ба кўдакон
идора карда тавонистани самти ҳаракатҳо, паси ҳамдигар ҳаракат кардан,
дукасӣ роҳ рафтан ва ғайраҳо таҳти оҳанги мусиқӣ меомўзонад.
Истифодабарии мусиқӣ ҳангоми идҳо ва хушҳолиҳо воситаи муҳими
тарбияи бадеӣ-эстетикии кўдакон буда диққати онҳоро ороиш ва лаҳзаҳои
хурсандиву шодмонӣ ба

худ

ҷалб менамояд. Либосҳои зебо, ҷеҳраҳои

кушод, рақсу суруд, бозиҳои шавқовар, таасуротҳои ҳаловатбахш имконият
медиҳанд, ки номи ид чун лаҳзаҳои гуворо дар шуури кўдак нақш бандад.
Дилхушиҳо ин як усули шавқовару дилчасп гардидани ҳаёти кўдакон дар
муассисаҳои томактабӣ аст. Он дар шакли бозиҳои тақлидии овозӣ, намоиш
додани

бозӣ-инсенировка бо

бозичаҳо, ҳазлу шўхӣ, бозиҳои халқӣ ва

ғайраҳо ташкил карда мешаванд. Шакли аз ҳама дастраси дилхўшиҳо ин
намоиш додани бозичаҳои ҳаракаткунанда, бозиҳои шавқовар бо бозичаҳо
(тўб, пуфакҳо, тасмачаҳо ва ғайраҳо) мебошанд, ки онҳоро

бо

такмил

додани ҳаракаткуниҳо алоқаманд намудан мумкин аст.
§ 4. Назорат ва баҳисобгирии инкишофи кўдакони то 3-сола
Назорат намудан ба инкишофи ҷисмонӣ ва асабу психикии кўдаки то 3
сола вазифаи асосии муассисаи томактабӣ дар

ҷабҳаи таъмин намудани

тандурустӣ, беҳдошти кори таълиму тарбиявӣ мебошад. Мақсади он муайян
намудани сатҳи инкишофи ҳар як кўдак дар алоҳидагӣ, гурўҳи кўдакон дар
кулл мебошад. Ин амал имконият медиҳад, ки мувофиқи матлаб будани
таъсиррасонии тиббӣ-педагогии калонсолон, муҳити

иҳотакарда муайян

карда шавад. Назорат намудан ба инкишофи кўдак имконият медиҳад, ки
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мувофиқат

кардани сатҳи инкишофи кўдак

ба синну сол ва

меъёрҳо

муайян карда шавад, барои ислоҳ ва бартараф намудани ақибмонӣ ва
норасоиҳои инкишоф тадбирҳо андешида шавад. Саволе ба миён меояд:
меъёрҳои муайянкунандаи инкишофи кўдак чиҳо шуда метавонанд?
Бояд қайд кард, ки солҳои 50 – ўми қарни гузашта меъёрҳои инкишофи
кўдак аз тарафи олимони рус Н.М.Шелованов (барои кўдакони то 1 сола) ва
баъдтар таҳти роҳбарии Н.М. Аксарина (барои кўдакони 2 ва 3 сола) муайян
карда шуда буданд, ки онҳо имрўз низ бо тағйироту иловаҳо (дар асоси
натиҷагирӣ аз

тадқиқотҳои илмии тиббӣ, педагогӣ, психологӣ) истифода

бурда мешаванд. Он ба қонуниятҳои инкишофи кўдак дар муҳити муайяни
иҷтимоӣ такя менамояд.
Маълум аст, ки кўдаки то як сола суръати тези инкишофи ҷисмониро аз
сар мегузаронад, ки он

таъмин намудани шароит барои

инкишофёбӣ,

зарурияти мунтазам назорат намудани сатҳи инкишофи ўро талаб менамояд.
Дигаргунӣ ва навовариҳои ҷисмонию психикӣ ифодагари дастовардҳои кўдак
дар инкишоф аст, ки дар соли аввали ҳаёт ҳар моҳ дар соли дуюми ҳаёт дар 3
моҳ ва дар соли сеюми ҳаёт дар 6 моҳ як маротиба аз тарафи духтури
дармонгоҳ ва мураббия назорат ва баҳодиҳӣ карда мешавад.
Назорат ба инкишофи кўдак дар маҷмўъ гузаронида шуда он вазъи
саломатӣ, инкишофи ҷисмонию психикӣи ўро муайян менамояд. Бинобар ин
ҳамкории волидон, духтур ва мураббия зарур аст. Ҳангоми назорат намудан
ба инкишофи кўдак дар навбати аввал бо вазъи саломатӣ, инкишофи
ҷисмонию психикӣ ва рафтори кўдак баҳо дода мешавад.
Мураббия ҳар рўз кўдакро мушоҳида намуда ба рафтори ў дар асоси
баҳисобгирии руҳия, хоб, иштиҳо, амалҳо ҳангоми бедорӣ, хусусиятҳои
фардӣ ва сифатҳои шахсӣ баҳо медиҳад. Ба кўдак рўҳияи хуб, ором, озурда,
маъюс, ноустувор хос аст ва онҳо чунин зоҳир мегарданд:
- вақте ки кўдак руҳияи хуб, бардамона дорад ба атрофиён ба
муоширату муносибат дохил мегардад, хушҳол аст, бозӣ мекунад, механдад;
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- кўдак ҳангоми рўхияи ором

доштан ба ашёҳо ва одамони атроф

муносибати мусбат барқарор намуда бо бозичаҳояш машғули бозӣ мегардад.
хоҳишу дархостҳои калонсолонро иҷро менамояд;
- кўдак озурдагӣ ва маъюсии худро дар асабонӣ шудан, гиря намудан,
беаҳамиятӣ ба ашёву одамон ва ғайраҳо зоҳир менамояд;
- тез тағйир ёфтани як ҳолату

аз хандаю шўхӣ ба дигар ҳолат

гузаштан, гирякунӣ, дод задан, қаҳр кардан, норозигӣ нишон додан
ифодагарӣ ноусутувор будани руҳияи кўдак аст.
Хоби кўдак ифодагари ҳолати психикии ў мебошад. Дар кўдакон чунин
хусусиятҳои хобравиро мушоҳида намуда баъд бо онҳо баҳо додан мумкин
аст: оҳиста ё тез хобаш мебарад, хоби ором ва ноором дорад; сахт хобаш
мебарад; давомнокии хоб гуногун-кўтоҳмуддат, дурудароз ва мувофиқи
синнусол шуда метавонад.
Кўдак метавонад

иштиҳои хуб ё бад дошта бошад, муносибати

интихобӣ ба хўрокҳоро ифода менамояд. Ҳангоми бедор будан фаъолнокӣ,
серҳаракатӣ, хушҳолӣ ва ё баръакси онро нишон медиҳад. Кунҷкобӣ,
ташаббускорӣ, хоҳиши тез ба муошират дохил шудан, шармгинӣ, беҷуръатӣ
ва ғайраҳо ифодагари сифатҳои шахсии кўдак мегарданд.
Ҳангоми муайян намудани инкишофи асабу-психикии кўдакони аз 1 то
2 сола ба ҳисоб гирифта мешавад, ки онҳо бояд дар ҳар се моҳ як маротиба
таҳти

назорату санҷиш қарор

гиранд. Инҳо

меъёри муайянкунандаи

инкишофи кўдак шуда метавонанд: дараҷаи инкишофи нутқфаҳмӣ ва аз худ
кардани нутқи фаъол; инкишофи сенсорӣ; инкишофи амалҳо бо ашёҳо ва
бозикунӣ бо онҳо; инкишофи ҳаракаткуниҳо; ташаккулёбии малакаҳои
мустаъқилнокӣ. Бояд қайд кард, ки инкишофёбии чунин меъёрҳо ба таъсири
тарбиявии калонсолон ва муҳити иҳотакарда вобаста мебошад. Масалан,
маҳдуд

будани доираи муоширати кўдак бо

одамони атроф метавонад

сабаби боздорӣ дар инкишофи психики ў гардад ва сари вақт муайян
намудани он имконият медиҳад, ки чунин камбудӣ ислоҳ ва бартараф карда
шавад.
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Дар соли сеюми ҳаёт инкишофи кўдак аз рўи меъёрҳои зерин муайян
карда мешаванд: инкишофёбии

амалҳо бо ашёҳо ва бозикунӣ бо онҳо;

шаклгирии фаъолияти мусаввирӣ (расмкашӣ,

суробсозӣ) ва тартибдиҳӣ;

инкишофёбии ҳаракаткуниҳои асосӣ; шаклгирии малакаҳои мустақилнокӣ
махсусан, малакаҳои

худхизматрасонӣ ва иҷро намудани супоришҳои

калонсолон.
Роҳу усулҳои назорат намудан ба инкишофи психикӣ ва ҷисмонии
кўдак аз инҳо иборат мебошанд:
1.Суҳбат ба модар доир ба рўҳия амал ва хислатҳои кўдак дар оила.
2. Мунтазам мушоҳида намудани рафторҳои кўдак дар дохили гурўҳ
ҳангоми иҷро гардидани лаҳзаҳои реҷаи рўз, муоширату муносибат ба
ҳамсолон ва калонсолон.
3.Ташхиси махсуси инкишофи психикии кўдак, ки он бо истифодабарии
маводи масус ва вазъияти муайяни ба шароиту муҳити табии зиндагӣ
мувофиқ карда шуда гузаронида мешавад. Калонсол ҳангоми ташхис бояд бо
оҳанги гуфтор, тарзи иҷрои амал, намуди берунӣ ба боварии кўдак сазовор
гардида муошират барқарор намуда тавонад. Ҳангоми

ташхис намудан

хусусиятҳои шахсияти кўдакро омўзад, тадқиқ намояд, баҳо диҳад, ки сатҳи
инкишофи асабу психикии вай дар кадом зина, сатҳ аст. Дар ҳолати иҷро
карда натавонистани як супориш, супориши дигари шавқовару дастрасро
пешниҳод намояд, ки кўдак аз ўҳдаи иҷрои он баромада тавонад. Ҳангоми
муайян гардидани сатҳи

баланди инкишоф супоришҳо мураккаб карда

мешаванд.
Кўдаконро аз рўи натиҷагирӣ аз назорат ва баҳодиҳӣ ба сатҳи инкишоф
ба гурўҳҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст:
Гурўҳи якўм, ки ба он кўдакони сатҳи инкишофи муътадил ва дар зинаи
нисбатан болотар қарор гирифтаанд, дохил мешаванд.
Гурўҳи дуюмро кўдаконе ташкил менамоянд, ки дар худ нишонаҳои
аввалини боздории инкишофро зоҳир менамоянд ва он ба як давраи (3моҳ ва
ё 6 моҳ) охирини инкишоф мутаалиқ аст.
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Гурўҳи сеюм

кўдаконеро дар бар мегирад, ки дар онҳо ноқисиҳои

инкишофи асабу психикӣ дар давоми сол мушоҳида карда мешаванд. Ин
ноқисҳо дар ду давраи охирин вуҷуд доранд ва

ислоҳу бартараф карда

нашудаанд.
Гурўҳи чорўмро

кўдаконе ташкил

менамоянд, ки дар онҳо ноқисӣ,

боздории инкишофи асабу психикӣ ва ҷисмонӣ бо таври ҷиддӣ намоен аст ва
ба ёрии психологӣ муҳтоҷ мебошанд.
Аз рўи нишондиҳандаи инкишоф кўдаконро ба гурўҳҳо тақсим намудан
талаб менамояд, ки ба ҳар яки онҳо муносибати фардӣ ва ёрии саривақтии
тиббӣ-психологӣ расонида шавад. Ин амал ҳамкории волидон, мураббия,
духтури бачаҳо ва равоншиноси кўдаконро талаб менамояд. Ҳангоми кор бо
хурдтаракон мураббия

нишонаҳои инкишофи ҷисмонӣ ва асабу психики

кўдакро бо рўзномаи худ қайд менамояд ва натиҷаи назорату мушоҳидаҳои
худро бо духтур, ҳамшираи тиббӣ, модари кўдак дастрас менамояд. Дар
асоси он ба ҳар як кўдак варақаи махсус тартиб дода мешавад, ки дар он
вобаста ба синну сол, баҳисобгирии рўзи ба муассисаи томактабӣ қабул
шудан бо воситаи аломатҳои шартии қабулшуда маълумотҳои муайян дода
мешавад. Муайян намудани инкишофи ҷисмонӣ ва асабу психикии кўдакони
то 3 сола имконият медиҳад, ки сифати кори таълиму тарбиявӣ, табобатӣтандурустӣ, ташхисот ва пешгирӣ намудани боздорӣ ва бартараф кардани
ноқисиҳои инкишофи кўдакон дар муассисаи томактабӣ ва оила беҳтар карда
шавад.
Бояд ба ҳисоб гирифт, ки ҳангоми ташкили чорабиниҳои тиббӣ-методӣ
дар муассисаҳои томактабӣ ва паҳн кардани донишҳои тиббӣ-педагогӣ дар
байни падару модарон нишондиҳандаҳои инкишофи ҷисмонӣ ва асабу
психикии ҳар як кўдак мавридӣ баррасӣ ва муҳокима қарор мегирад.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1. Мувафақиятҳо ва пешравии кўдак дар соли сеюми ҳаёт аз чиҳо
иборат аст?
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2. Кадом намудҳои нави фаъолиятҳои нав дар ин давра ба вуҷуд
меоянд?
3. Реҷаи кўдакон 2-3 сола аз реҷаи рўзи кўдакони 1-2 сола чи фарқ
дорад?
4. Ҳангоми ташкилу гузаронидани машғулиятҳо мураббия аз кадом
методу воситаҳои таълимӣ истифода мебарад?
5. Иҷро гардидани кадом вазифаҳои тарбиявӣ дар бозӣ-машғулиятҳо
таъмин карда мешавад?
6. Мақсад ва вазифаҳои таъмин намудани назорат ва баҳисобгирии
инкишофи ҷисмонӣ ва асабу психикии кўдакони то 3 сола аз чӣ иборат аст?
7. Бо истифодаи кадом методҳо назоратро ба инкишофи кўдак таъмин
намудан мумкин аст?
8. Зарурияти ҳамкории волидон, мураббия ва духтур дар таълиму
тарбияи кўдакон дар чист?
СУПОРИШ
1. Аз рўи талаботҳои

барномаи таълиму

тарбиявии

кўдакистон

мураккабшавии мазмун ва вазифаҳои кори таълиму тарбиявиро бо
кўдакони 2-3 сола (дар муқоиса бо кўдакон 1-2 сола) шарҳ диҳед.
2. Вобаста ба

тақсимоти вақт дар реҷаи рўз мазмуни фаъолияти

мураббияро шарҳ диҳед.
3. Варақаи инкишофи ҷисмонӣ ва асабу психики кўдакони 1, 2 ва 3
соларо бо

истифода аз китоби К.П.Печора, Г.В.Пантюхина,

Л.Г.Голубева «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях».
Москва, 1986, таҳия карда онро дар дарси амалӣ ба шарикдарсон
муаррифӣ намоед.
АДАБИЁТҲО БАРОИ ХЎДОМЎЗӢ
1.Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. Москва, 1977.
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работников яслей-

садов. Под.ред.Г.М.Ляминовой. Москва, 1974.
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3.Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста. Москва,
1987.
4.Раҳнамои мураббӣ. Барномаи таълимӣ-тарбиявӣ дар кўдакистон.
Душанбе, 2002.

ФАСЛИ ІV. ФАЪОЛИЯТҲОИ КЎДАКОН

МАВЗЎИ 17. Амалҳо бо ашёҳо ва муошират дар
кўдакони синни томактабӣ
Калидвожаҳо:
иҷтимоӣ,

давраҳои

амалҳо бо ашёҳо,
ба

вуҷуд

фаъолияти

омадани

амалҳо

пешбаранда, муҳити
бо

ашёҳо,

мухити

инкишофдиҳанда.

§ 1. Амалҳо бо ашёҳо – фаъолияти кўдакони синни барвақти
бачагӣ
Дар синни барвақти бачагӣ, ки он

то сесолагиро дар бар мегирад,

имкониятҳои зиёди равонию ҷисмонӣ барои инкишоф

вуҷуд дорад, ки

замина

кўдак

барои

инкишофи

минбаъдаи

шахсияти

мебошад.

Тадқиқотчиёни педагогикаи синни барвақтӣ (А.И.Аксарина, М.Н.Шелованов,
А.В. Запарожес, Н.Н.Подяков ва дигарон) арзишманд ва беҳамто будани ин
давраро дар инкишофи кўдакон махсус таъкид намудаанд.
Маълум аст, ки баъди ба дунёи
мавҷудоти

ҳастӣ чашм

кушодан кўдак ба

иҷтимоӣ мубаддал гардида, барои аз худ намудани таҷрибаи

иҷтимоӣ омода мегардад. Дар аз худ намудани таҷрибаи иҷтимоӣ нақши
асосиро калонсолон-мураббия, аҳли хонавода ва наздикони кўдак бозӣ
мекунанд. Кўдак дар муҳити иҷтимоӣ таҷрибаи фарҳангию моддии аҷдодони
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хешро (Л.С.Виготский) аз худ намуда талаботҳои худро қонеъ мегардонад,
дар ў эмотсияҳои мусбат инкишоф меёбанд. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд,
ки дар раванди ташаккулёбии намудҳои гуногуни фаъолиятҳо (муошират,
донистагирӣ, меҳнат, ҳаракаткунӣ, бозӣ бо ашёҳо) аввалин талаботҳои
иҷтмоии кўдак инкишоф меёбанд ва ў барои қонеъ гардондани ин талаботҳо
аз роҳу воситаҳои гуногун истифода мебарад.
Амал кардан бо ашёҳо фаъолияти

пешбаранда дар давраи барвакти

кўдакӣ ба ҳисоб меравад. Он барои инкишофи равонию ҷисмонӣ ва ахлоқӣэмотсионалии кўдак имконият медиҳад. Хусусияти амал кардан бо ашёҳо
дар он аст, ки дар ҷараёни он ҳамкории кўдак бо калонсол таъмин мегардад
ва ў нақши роҳнаморо иҷро мекунад. Самтҳои фаъолияти якҷояи кўдаку
калонсолро чунин арзёбӣ намудан мумкин аст: «кўдак-ашё-калонсол, ки
ваҷҳ, ангезаи он амал бо ашё, худи ашё ва қонеъ гардондани талабот аст.
Шакли ташкили он муошират буда, фаъолияти калонсол ба тағйирдиҳии
шакли муошират равона мегардад.
Дар аввал калонсол дар лаҳзаи муайян муоширати расмиро истифода
бурда тарзи амал кардан бо ашёро нишон медиҳад ва сипас муоширати
нутқӣ барқарор мегардад, яъне номи ашёро гуфта ба он овоз мебахшад.
Кўдак мунтазам бо ашёҳо тарзи амал карданро дар бозӣ, машғулиятҳо ва
ҳаёти ҳаррўза аз худ менамояд.
Давраҳои аз худ намудани амалкунӣ бо ашёҳо аз инҳо иборатанд:
а) нишон додани тарзи иҷрои амалҳо бо ашёҳо;
б) иҷрои амалҳои якҷоя бо калонсол;
в) қисман якҷоя амал намудан;
г) дар асоси супоришҳои даҳонӣ мустақилона иҷро намудани амалҳо бо
ашёҳо.
Ёд додан, омўзонидан, таълимдиҳӣ ҳамчун додани аввалин таҷрибаи
иҷтимоӣ

арзёбӣ

гардида, он дар раванди фаъолиятҳои ташкилкардаи

калонсол ба вуқўъ меояд. Дар иҷро гардидани ин амал шакли асосии кор
барои мураббия машғулияти махсус ташкил кардашуда ба ҳисоб меравад.
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Чунки ў ба кўдак тарзи иҷрои амалҳо бо ашёҳоро омўзонида тарзи гузаштан
аз як амал бо амали дигарро нишон медиҳад. Масалан, ҳангоми бозикунӣ бо
лухтак чой нушонданро нишон медиҳад ва ин амалро дар курпача нишаста
низ иҷро намуданро такрор менамояд.
Дар асоси иҷрои ин амалҳо бозии мустақилона ба вуҷуд омада
метавонад. Дар кўдаки соли дуюми ҳаёт калонсол метавонад маҷмўи иҷрои
амалҳо бо ашёҳоро намоиш диҳад. Масалан бозӣ-инсенировка

бо сагча,

парранда, хўрокдиҳӣ ба лўхтак, хирсак, харгўшак, ки бо ин амал кўдакро бо
истифодабарии ашё, барои иҷрои якчанд амалҳо меомўзанд. Масалан, сагча
омад, ав-ав мекунад, хўрок мехўрад, роҳ мегардад, хоб мекунад ва ғайраҳо,
ки чунин сохти аз худ кунондани намунаи иҷрои амалҳоро Д.Б.Элконин
пешниҳод намуда буд. Кўдак вазифа-функсияи ашёро дониста мегирад ва
баъд моҳияти амалкуниро (истифодабарии ашёро) аз худ менамояд ва
баъдтар маҷмўи амалиётҳои гуногунро аз худ мекунад.
Заминаҳои педагогӣ-психологии аз худкунии амалҳо бо ашёҳо аз онҳо
иборат шуда метавонад: а) фаолияти

якчояи кўдак бо калонсол: б) амали

худро бо амали калонсол муқоиса намудани кўдак: в) маҷмўи фаъолиятҳои
бо ашёҳо бозикуниро аз худ намудан; г) ба вуҷуд омадан ва инкишофёбии
маҳорати як ашёро дар вазифаи ашёи дигар истифода бурдан ва иҷрои
амалҳои мақсаднок; д) аз тарафи калонсол эътироф кардани пешравиҳои
кўдак ва инкишофи ў ҳамчун «ман»; е) инкишофи мустақилнокӣ ва майлу
рағбат барои ноил гардидан бо натиҷаи дилхоҳ.
Таъмин намудани муҳити инкишофдиҳанда, мавҷудияти бозичаҳо,
таҷҳизот барои инкишофёбии фаъолияти амал кардан бо ашёҳо аҳмияти
калон дорад. Ҳангоми таъмин намудани муҳити ашёӣ-инкишофдиҳанда
барои кўдакони соли аввал ва дуюми ҳаёт бояд ба ҳисоб гирифт, ки калонсол
бо кўдак

муоширати маҳрамонаи шахсӣ ва эмотсионалии мусбатро бо

мадади амалҳо бо бозичаҳо (шақшақаҳо, пуфакҳои рангоранг, бозичаҳои –
мусиқӣ, муҳраҳои калонҳаҷм) ва маҷмўи таҷҳизотҳои бозикунӣ (шаклҳои
калонҳаҷми геометрӣ, аробачаҳо, мирзодикакҳо) барқарор карда метавонад.
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Дар соли сеюми ҳаёт махсус бозичаҳои сюжетӣ ба ҳаёти кўдак ворид
карда мешаванд, ки бо ёрии онҳо амалҳои гуногун тасвир мегарданд.
Масалан, хўрокдиҳӣ, нигоҳубин намудан, оббозӣ дорондан, пўшондани
либосҳо ва ғайраҳо, ки ёд додани иҷро кардани ин амалҳо замина барои ба
вуҷуд омадани бозиҳои «Беморхона», «Хоначабозӣ» мегардад. Бо мақсади
инкишоф додани ҳаракати дасту панҷаҳо (моторикаи хурд)

маҷмўи

бозичаҳоро интихоб намудан лозим аст, ки майлу рағбати кўдакро барои
бозикунӣ, ҷобаҷогузорӣ, боҳам пайваст кардани бозичаҳо бедор намояд.
Барои он ки ашёву бозичаҳои истифодашаванда барои

кўдак

дилгиркунанда набошанд, лозим аст, ки онҳо тез-тез иваз карда шаванд,
гуногунранг ва гуногунҳаҷм бошанд, барои истифодабарӣ ба ҷои ашёи дигар
қулай ва мувофиқи мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ ба гурўҳҳо тақсим
шуда тавонанд. Ба монанди, ашёҳо, бозичаҳо барои инкишоф додани нутқ,
инкишофи узвҳои ҳиссӣ (сенсорика), шиносоӣ ва сифату хусусияти ашёҳо,
азхудкунии амалҳои нав ва ғайраҳо.
Дар омўзонидани фаъолияти амалҳо бо ашёҳо аз машғулиятҳои махсус
ташкилкардашуда истифода бурдан зарур аст. Талаботҳо ба машғулиятҳои
мазкур: омода сохтани маводҳоли аёнӣ-таълимӣ, коркарди маҷмўи бозичаҳои
таълимии шахсӣ, интихоби маҷмўи муайяни усулу роҳҳои таълимдиҳии
хурдтаракон, мушахассозии вазифа вобаста ба имкониятҳои фардии ҳар як
кўдак, баҳисобгирии хусусияти таълимгирии кўдакон, мувофиқи нақша
ташкилу гузаронидани онҳо;

ба кўдак дастрас будани талаботҳои

пешниҳодшуда: тез тағйир додани

супоришҳои таълимӣ; мунтазам

мураккабгардонии мазмун ва усули

гузаронидани бозӣ-машғулиятҳо;

рўҳбаланд намудани ҳар як кўдак барои пешравӣ ва натиҷагирӣ аз бурду
бохти бозӣ-машғулиятҳо. Масалан, кўдакони то 2-сола бо роҳи тақлидкунӣ
бо амалҳои калонсолон истифодабарии ашёҳоро меомўзанд, то 3 солаҳо
бошанд, ба шарҳдиҳӣ, фаҳмондадиҳӣ, эҳтиёҷ доранд.
Ба вуҷуд омадан ва инкишофёбии

бозиҳои мазмундори нақшофарӣ

(сюжетӣ-ролнок) бозӣ-машғулиятҳо нақши муҳим доранд. Дар бозӣ74
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машғулиятҳо дар шакли бозикунӣ кўдак ноайён рафтору амалҳои ахлоқиро
аз худ менамояд ва протсессҳои маърифатии психикӣ (идрок, тафаккур, нутқ,
хаёл) инкишоф меёбанд. Аҳамияти тарбиявии бозӣ-машғулиятҳо боз дар он
аст, ки кўдак аввалин малакаи рафтор бо ҳамсолон, муносибатҳои
ҳайрхоҳона

нисбат ба ҳамдигар, эҳтироми ҳамсолон, баҳисобгирии

манфиатҳои дигаронро аз худ менамояд.
Бояд тазаккур дод, ки дар синни барвақти бачагӣ дар заминаи ба вуҷуд
омадан ва инкишофёбии фаъолияти амалҳо бо ашёҳо бозиҳои мазмундори
нақшофарӣ, фаъолиятҳои созандагароии (тартибдиҳии) сюжетӣ бозӣинсенировка, расмкашӣ, худхизматрасонӣ ва мураккабшавии

фаъолияти

амалҳо ба ашёҳо таъмин мегардад.
Ҳамин тавр тарбия ва инкишофи шахсияти кўдакони синни барвақти
кўдакӣ (то 3 солаҳо) дар раванди таъсиррасонии мақсадноки комплексӣ
ҳангоми нигоҳубин, парвариш таъмин карда мешавад.
САВОЛҲО БАРОИ САНҶИШИ ДОНИШОМЎЗӢ:
1.Дар синни барвақти кўдакӣ фаъолияти амалҳо бо ашёҳо чӣ гуна
хусусият дорад?
2.Давраҳои

ба

вуҷуд

омадани

фаъолияти

амалкунӣ

бо

ашёҳо

кадомҳоанд?
3.Муҳити ашёӣ-инкишофдиҳанда гуфта чиро мефаҳмед ва он чӣ аҳамият
дорад?
4.Нақши бозӣ машғулиятҳо дар инкишофи кўдакони хурдсол аз чӣ
иборат аст?
АДАБИЁТҲО БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
1.Фролова А.Н. Игры-занятия с малышами. Киев, 1987
2.Игра-дошкольника. Под.ред. С.А.Новоселовой. М., 1989.
3.Методические

указания к «Программе воспитания и обучения в

детском саду» В.3частях. Част 1. Душанбе 1989.
§ 2.Муошират ҳамчун намуди фаъолияти кўдакони хурдсол
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Калидвожаҳо: муошират, муоширати байнишахсӣ, хусусияти муошират
дар хурдсолон, меъёрҳои муошират, услуби муошират, фарҳанги муошират.
Дар адабиётҳои педагогӣ-психологӣ масъалаи муошират ҳамчун намуди
фаъолият аз тарафи А.В.Запорожес, А.Н.Леонтев, М.И.Лисина, Т.А.Репина ва
дигарон махсус тадқиқ карда шудаанд. Мо нақши муоширатро дар
такмилдиҳӣ ва гуманизатсияи раванди педагогӣ дар тадқиқотҳои Р.С.Буре,
Н.Д.Ватутина, А.В.Мудрик, А.Н.Коломинский ва дигарон мебинем.
МУОШИРАТ

таъсири мутақобилаи ду ва ё якчанд нафар

одамон

мебошад, ки он барои донистагирӣ, барқарор намудани муносибатҳои
байниҳамдигарӣ хеле муҳим аст. Ҳангоми

муошират муҳим он аст, ки

одамон ҳамдигарро фаҳманд, қаноатмандии шахсии эмотсионалиро ноил
гардида тавонанд. Муошират дар меҳнати якҷоя, донишомўзӣ ва фаъолияти
коллективона имконият медиҳад, ки

талаботи шахс барои барқарор

намудани алоқаи байнишахсӣ қонеъ гардонда шавад. Он бо ҳисси
қаноатмандӣ, ҳиссиёти хурсандӣ алоқаманд аст, ки дар натиҷаи муошират ба
вуҷуд меояд. Маҳз майлу

рағбати муошират намудан инсонро ба

фаъолиятҳои якҷоя бо атрофиён водор месозад.
Муоширати педагогӣ як шакли таъсири мутақобилаи мураббия бо кўдак
аст, ки он муҳити солими маънавиро таъмин намуда аз худ намудани дониш,
маҳорату малакаҳо, тасаввуроту таҷрибаи иҷтимоиро таъмин мегардонад.
Муошират метавонад иҷрои вазифаҳои коммуникативӣ (ивазкунии
маълумотҳо),

персептивӣ

(идроки

ҳамдигарфаҳмӣ),

интерактивӣ-ҳамфаъол,

ҳамдигар

ва

барқароркунии

мутобиқгардонии

вазифаҳо,

амалҳо, тақсимоти вазифаҳоро таъмин намояд. Ҳангоми муошират воситаҳои
муоширати нутқӣ, ғайринутқӣ, рамзӣ ва кинестикӣ-имою ишора истифода
бурда мешаванд.
Воситаҳои асосии муошират ба гурўҳҳои зерин тақсим карда шудааст:
а) маҷмўи калимаю ибораҳо ва қоидаҳое, ки онҳо барои нутқронӣ ҳангоми
муошират зарур ҳастанд; б) оҳанг, ифоданокӣ ва эмотсионалӣ будани нутқ; в)
имою ишора, нигоҳ, ҳаракатҳо ва тарзи худро нигоҳ дошта тавонистан; г)
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риоя намудани масофаи байни ҳамсўҳбат, ки он ба риоя намудани одату
анъанаҳои мардумӣ, фарҳанги ботинӣ, боварию эътимод ба ҳамдигар, мавқеи
иҷтимоӣ, синнусол, ҷинсият низ алоқаманд аст.
Барои кўдак муошират омўхтан ва иваз намудани таҷриба, таъсири
мусбат ба муносибатҳои байниҳамдигарӣ ва ҳавасмандӣ барои фаъолияти
минбаъда аст.
Риоя намудан ба
раванди муносибатҳои

меъёрҳои муошират яке аз талаботҳои асосӣ дар
байниҳамдигарӣ мебошад.

Чунин меъёрҳои

муошират бояд риоя карда шаванд: а) диққат додан ва мароқ зоҳир намудан
бо ҳамсўҳбати худ бо воситаи ба чашм, бодиққат шунидани сухан ва
аҳамият додан бо амалҳои ў: б) барқарор намудани муносибати эмотсионалӣ;
в) бо мақсади ба худ ҷалб намудани диққати

ҳамсуҳбат нишон додани

ташаббускорӣ; г) ҳассос будан нисбати ҳамсўҳбат, д) ҳангоми муошират
тағйир додани

ҳолати рўҳӣ, сухан гуфтан ва амалҳои муайянро иҷро

намудан.
Дар синни барвақти кўдакӣ ҳангоми муошират кўдак аввалин таҷрибаи
иҷтимоиро аз худ мекунад. Муоширати кўдак мунтазам характери иҷтимоӣ
мегирад ва он ба талаботи ботинӣ мубаддал гардида воситаи маърифаткунӣ
ва барқарор намудани муносибат мегардад. Асоси талаботи кўакро ба
муошират бо калонсолон инҳо ташкил менамояд: а) талабот ба таасуротҳои
нав; б) талабот ба фаъолияткунӣ; в) талабот ба эътироф гардидан аз тарафи
одамони атроф.
Саволе ба миён меояд: аз руи кадом аломатҳо муайян намудан мумкин
аст, ки кўдак барои муошират кардан бо калонсолон талабот дорад?
Мувофиқи нишондодҳои илмӣ, мушоҳидаҳо ва таҷрибаи амалӣ нишонаҳои
талаботи кўдак барои муошират намудан бо калонсолон аз инҳо иборатанд:
- диққат додан ва мароқ зоҳир намудани кўдак ба калонсолон;
- ба калонсолон додани ҷавоби эмотсионалӣ (хушҳол гардидан, табассум
намудан аз гуфтугўй бо калонсол), садои хушҳолӣ додан;
- кўшиши ба худ ҷалб намудан и диққати калонсол;
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- нишон додани ҳассосият нисбати калонсол;
- ба муносибатҳои байниҳамдигарии одамон баргардондани аксуламали
ҷавобӣ. Масалан, вақте ки ба модараш касе дод мезанад ў гиря мекунад;
- маҳорати ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамдилӣ зоҳир намуда, бозичаи худро ба
ҳамсол ва ё калонсол медиҳад;
- дар ҳолати норасоии муносибати эмотсионалӣ, таъмин

накардани

муҳити инкишофидиҳандаи педагогӣ-психологӣ, маҳдуд будани муошират
ба модар зоҳиршавии нишонаҳои

госпитализми психикӣ, яъне боздории

инкишофи равонӣ ба вуҷуд меояд, яъне кўдак пакар, пажмурда гардида, ба
ашёву одамони атроф аҳамият намедиҳад,

ҳолати эмотсионалӣ ва майлу

рағбати донистагирии ў суст мегардад. (Н.М.Шелованов, А.М.Прихожан,
Н.Н.Толстых ва дигарон)
Бояд қайд кард, ки дар давраи томактабӣ дар ҳар як давраи инкишофи
синнусолӣ вобаста ба тағйирёбии талаботҳои кўдак муошират низ дигаргун
гашта, мазмуни он бою ғанӣ мегардад. Ин дигаргуниҳоро дар шакли зайл
тасвир намудан мумкин аст.

№

Синнусол

Мазмуни муошират

Талаботҳо ба

Эзоҳ

муошират

1

Аз рўзи таваллуд то Алоқа,
2-3 моҳагӣ

пайвастии Қонеъ

биологӣ

гардондани

талаботҳои
физиологӣ

2

Аз 2-3 моҳагӣ то 8-10 Зинаи
моҳагӣ

аввали Зоҳиршавии

муоширати маърифатӣ

талаботҳо

бо

таасуротҳои нав

3

Аз 8-10 моҳагӣ то Ба
якуним солагӣ

вуҷуд

муоширати
ғайринутқӣ

омадани Қонеъ
нутқӣ

гардондани

ва талаботҳо

барои

дониста гирифтани
атроф,

инкишоф

додани нутқ

4

Аз якунимсолагӣ то 3 Ба
солагӣ

вуҷуд

омадани Инкишоёбии

муоширати расмӣ амалӣ фаъолияти

Дар ин давра
муоширати
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ва бозикунӣ

амалкунӣ бо ашёҳо расми амалӣ ва
ва

замина

барои муоширати

бозиҳои

шахсии расмӣ ба

мазмундори

вуҷуд меоянд.

нақшофарӣ

5

Аз 3 то 7 солагӣ

Интихоб

намудани Рушд ва шаклгирии

воситаҳои муошират

муоширати
мазмундор ва
бозиҳои нақшофарӣ

Чун аз таблитса бармеояд зиёд шудани синнусол мазмуни муоширати
кўдаконро тағйир медиҳад. Ҳангоми муошират кўдак таҷрибаи иҷтимоиро аз
худ намуда, рафтор ва амалҳои худро низ мувофиқи он тағйир медиҳад.
Вобаста ба синну сол доираи талаботҳо барои муошираткунӣ низ васеъ
мегардад. «Аз худ кардани нутқ воситаи муҳими муоширати иҷтимоӣ,
воситаи баён кардани фикр ва фаҳмидани дигарон аст», таъкид намудааст
Л.С.Виготский1
Бояд қайд кард, ки тадқиқи илмии масъалаи фаъолиятҳо аз тарафи
Л.С.Виготский, А.А.Леонтев, Д.Б.Элконин ва дигарон имконият дод, ки дар
илми психология ва педагогика тақсимоти давраҳои синнусолии инкишофи
шахсият муайян карда шавад. Ба ҳар як давраи синнусолӣ хос будани ин ё он
фаъолиятҳо дар алоҳидагӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтанд. Масъалаи ба
вуҷуд омадан ва инкишоф ёфтани муошират дар кўдакони синни барвақти
кўдакӣ ва томактабӣ аз тарафи М.И.Лисина ва шогирдони ў тадқиқ гардида
ба ин давра чунин шаклҳои муошират мутаалиқ дониста шуданд:
1.Ситуативӣ-шахсӣ (2-6моҳагӣ)
2.Ситуативӣ-расмӣ (аз 6 моҳагӣ то 2.5 солагӣ)
3.Маърифатӣ-ғайриситуативӣ (аз 2,5 то 5солагӣ)

1

Виготский Л.С. Асарњои мунтахаб. Иборат аз 6 љилд. Љилди 2. М., 1982.с-18.
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4.Шахсии ғайриситуативӣ (аз 5 то 6-7 солагӣ) 2
Дар давраи томактабӣ муоширати кўдак дар ду ҷабҳа баргузор мегардад:
- муошират бо калонсолон
- муошират бо ҳамсолон
Муошират ба калонсолон дар тарбия ва рушди шахсияти кўдак
афзалиятнок буда, он қонеъ гардондани талаботҳо ва барқарор намудани
муносибати эмотсионалӣ ба наздикон-волидон, аҳли хонаводаро

таъмин

мегардонад. Дар инкишофи муоширати кўдак таъмин намудани муоширати
педагогӣ аз тарафи калонсолон, махсусан, мураббия хеле муҳим аст. Он
имконият медиҳад, ки муҳити мусбати эмотсионалӣ таъмин карда шавад ва
кўдак худро дар кўдакистон орому осуда ҳис намояд. Мураббия асабонӣ
гардидану дилгиршавии кўдаконро пешгирӣ менамояд.
Муоширати педагогии мураббия бо кўдакон омили таъсиррасонӣ ба
инкишофи шахсияти онҳо, пурмазмун ва шавқовар гардидани фаъолиятҳо,
шинос намудан бо олами гирду атроф ва қонеъ гардондани талаботҳои
афзалиятноки шахсии

ҳар як

кўдак мегардад.

Дар тадқиқотҳои илмии

педагогӣ-психологӣ ба таъсири мутақобилаи услуби муоширати мураббия бо
кўдакон, хислати муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо, муносибати кўдак
ба шахсияти мураббия, муносибат ба фаъолиятҳои пешниҳод намудаи вай
диққати ҷиддӣ дода мешавад.
Услуби муошират – ин шакл, тарз ва воситаи устувори таъсири
муттақобилаи мураббия ва кўдакон бо ҳамдигар буда он бояд инҳоро дар бар
гирад: диққат додан ба фикрронии кўдак, дар ҳолати зарурӣ дастгирӣ ва
руҳбаланд намудани ў; маҳорати худро дар мавқеи кўдак гузошта мақсад,
ваҷҳҳои фаъолияти ўро пешакӣ муайян намудан; хайрхоҳӣ, ҳавасманд
будани калонсол ба пешравӣ ва муваффақиятҳои кўдак; рефлексияи
педагогӣ-мунтазам фаъолияти худро таҳлил намудани мураббия чун
2

Раванди ба вуљуд омадан захирашавї ва ташаккулёбии шаклњои гуногуни муошират дар заминаи
њамдигар мавуи омўзиш дар психологияи бачагон аст. Аз ин рў мо онро бо таври мукаммал шарњ надодем.
Нигаред ба монография: Лисина М.И. Развитие общение у дошкольников.
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роҳбарикунанда, идоракунандаи фаъолияти маърифатии кўдак ва дар лаҳзаи
зарурӣ ворид намудани таҳриру иловаҳо ба раванди кори таълиму тарбиявӣ.
Аз нуқтаи назари педагогӣ услуби муоширати мураббия метавонад дар
сатҳи авторитарӣ (ҳукмравоӣ), демократӣ, мусолиҳакорона, либералӣ
(бепарвоена) бепарвоёнаи-манфӣ, бепарвоёнаи мусбат низ барқарор гардад.
Ҳангоми интихоб намудани услуби муошират ба кўдак мураббия бояд ба
шаклгирии шахсияти ў ҳамчун «Ман», дастгирӣ намудани кўшишу ғайрати
вай барои беҳтар будан ва баҳисобгирии хусусиятҳои фардӣ диққати ҷиддӣ
диҳад.
Технологияи услуби муошират, ки мураббия дар фаъолияти таълиму
тарбиявии худ истифода мебарад, бо иҷро гардидани вазифаҳои зерин
мусоидат менамояд: дар кўдак ташаккулдиҳии талабот ба муошират
(намудҳои муоширати расмӣ, шахсӣ, маърифатӣ, ҳангоми муошират муайян
карда тавонистани мақсади мушаххас; ба ҳисоб гирифта тавонистани
шахсияти ҳамсўҳбат ва рафиқи бозӣ; банақшагирии мазмуни муошират;
тасҳеҳ (корректировка)

кардани самт, услуб ва методҳои муошират;

бартараф намудани ноҳинҷорӣ, нороҳатӣ, ҳавотирӣ, маҳдудият, карахтӣ ва
дигар мушкилотҳои ҳамсўҳбат дар рафти муошират.
Дар педагогикаи томактабӣ ва психологияи бачагона Н.А.Панфилова
А.Т.Абдулова маҷмўи бозиҳоро кор карда

баромадаанд, ки он

барои

барқарор намудани таъсири мутақобилаи мураббӣ ва кўдакони хусусиятҳои
махсусдошта (гиперфаъол-диққаташ идора карда наметавонистагӣ, ҷангара,
тез баҳаяҷон меоянду доимо дар тахлукаю
шудааст. Муайян гардид ки бо мадади

тарс ҳастанд) равона карда
бозиҳо кўдакони хусусияти

махсусдошта метавонанд меъёрҳои ахлоқӣ, қоидаҳои муоширатро аз худ
намоянд, рафтори худро ислоҳ ва дигаргун созанд.
Дар натиҷаи фаъолиятҳои якҷоя ва аз худ намудани таҷрибаи иҷтимоӣ
дар

кўдак маданияти муошират шакл

мегирад. Ифодагари маданияти

муошираткунӣ дар қобилияти барқарор карда тавонистани алоқаи тарафайн
бо ҳамсўҳбат, гуфтугў карда тавонистан, маҳорати бо

диққат шунидани
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сухани ҳамсўҳбат, дуруст ва барои ибрози ақидаи худ истифода бурдани
имою ишора, ҳаракатҳои гуногун, дарк кардани хусусиятҳои шахсии худ ва
ҳамсўҳбати хеш ифода мегардад.
Тадқиқотҳои М.И.Лисина, Л.И.Божович нишон медиҳанд, ки «кўдак
барқарор кардани муоширатро на танҳо ба шахсони нигоҳубинкунанда,
афзал медонад, инчунин ба онҳое, ки алоқа дорад муошират менамояд.1
Муошират бо ҳамсолон барои кўдак соҳаи

махсус аст, ки он аз

муошират бо калонсолон бо куллӣ фарқ менамояд. Он маҷмўи зиёди
омилҳои коммуникативиро фаро мегирад, ки дар муошират бо калонсолон
онро дида намешавад. Фаъолияти коммуникативӣ бо ҳамсолон дар охири
дусолагӣ ва аввали

сесолагӣ ба вуҷуд меояд. Омилҳо ва сабабҳо барои

муошират дар ҳар як синнусол хусусияти ба худ хос дорад. Ба муоширати
кўдакони то сесола амалҳо бо ашёҳо чун фаъолияти пешбаранда таъсир
расонида, онҳо метавонанд бо ҳамсолон аксуламали ҷавобӣ баргардонанд,
ки он бештар дар шакли берунӣ зоҳир мегардад.
Дар

кўдакони

синни

сесола

фаъолияти

эмотсионалӣ-амалӣ

ва

тақлидкунӣ бо ҳамсолон ва калонсолон ба вуҷуд меояд. Дар охири чорсолагӣ
ҳангоми муошират дар бозиҳо, машғулиятҳои таълимӣ, иҷрои супоришҳо ва
ғайраҳо шакли муоширати ситуативӣ-расмӣ инкишоф меёбад. Ҳангоми
бозиҳои нақшофарии мазмундор кўдак бо ҳамсолон якҷоя бозӣ карданро
афзалтар

дониста аз танҳо бозӣ кардан рўи метобад. Дар давраи калони

томактабӣ

бозиҳои

нақшофарӣ

муносибатҳои

ҳаётӣ-реалии

байниҳамдигариро таҷассум мегардонанд. Якҷоя амал намудан, ҳамкорӣ бо
ҳамсолон на танҳо воситаи ноил

гардидан ба мақсади

дарпешгузошта,

инчунин мақсади барқарор намудани муошират мегардад. Кўдакони синни
калони

томактабӣ

зарурияти

ҳамкорӣ,

якҷоя

амал

намуданро

дар

фаъолиятҳои тасвирию меҳнатӣ низ дарк менамоянд.

1

Божович Л.И.Личность и её формирование в детском возрасте. М., 1968.с.204
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Ҳамкорӣ, яъне якҷоя иҷро намудани кори умумӣ, маҳорати мувофиқат
кунондани амалҳои шахсӣ бо кору амалҳои ҳамсолон, баҳисобгирии
имкониятҳои дигарон барои ноил гардидан ба натиҷаи фаъолияти якҷоя хеле
муҳим аст. Ҷабҳаи муҳимтарини муошират ин талаботи кўдак ба эътироф
кардани обрўю эътибор ва эҳтиром намудани

шахсияти ў аз тарафи

ҳамсолон аст, ки вобаста ба синнусоли он афзун мегардад. Дар охири 6-7
солагӣ шакли муоширати ғайриситуативӣ-расмӣ ба вуҷуд омада доираи
муоширати кўдак бо ҳамсолону калонсолон хеле васеъ мегардад. Муоширати
интихобӣ мувофиқи ҷинсият (писарҳо, духтарҳо) ва мавқеи иҷтимоӣ,
баҳисобгирии афкори умум мавқеи хосаро ишғол менамояд.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1.Муошират чист?
2.Воситаҳои асосии муошират кадомҳоянд?
3.Натиҷаи муошират дар чӣ ифода мегардад?
4.Меъёри муошират чиро дар бар мегирад ва муоширати педагогӣ чист?
5.Талаботи кўдак барои барқарор намудани муошират дар чӣ ва чӣ тавр
зоҳир мешавад?
6.Шаклҳои муошират кадомҳоянд?
7.Ҷабҳаҳои муоширати кўдак кадомҳоанд ва аз ҳамдигар бо чӣ фарқ
мекунанд?
8.Услуби муошират чист ва технологияи иҷро гардидани он иҷро
шудани кадом вазифаҳоро таъмин менамояд?
9.Фаъолияти коммуникативӣ чист?
10.Омилҳои барқарор намудани муошират дар синну соли томактабӣ аз
ҳамдигар фарқ доранд?
СУПОРИШ
1.Ҳангоми дарсҳои таҷрибавӣ муоширати байниҳамдигарии кўдакони
давраҳои гуногуни синнусолии томактабиро мушоҳида намоед ва умумияту
хусусияти онҳоро дар шакли схема тасвир намоед.
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2.Аз китоби Прихожан А.М., Толстых Н.Н. «Дети без семьи», Масква,
1990, боби 2, «О психическиой депривации», с.30-55 гузориш омода намуда
дар дарси амалӣ мавриди муҳокимаи шарикдарсон қарор диҳед.
АДАБИЁТҲО БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
1.Лисина М.И. Развитие общение у дошкольников. Москва, 1989.
2.Развитие общения дошкольников со свестниками. Под ред.Рузской
Г.А. М.1989.
3.Дастури психологияи амалӣ. Дар зери

таҳрири Н.М.Юнусова.

Душанбе, 2004.
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МАВЗЎИ 18. Бозӣ ва нақши он дар ҳаёти кўдак
Калидвожаҳо: бозӣ, назарияи бозӣ, фаъолияти пешбаранда, таснифоти
бозиҳо, муносибатҳо, муттаҳидшавӣ, «сифатҳои ҷамоатчигӣ».

§ 1. Асосҳои назариявии бозӣ
Бозӣ фаъолиятест, ки дар тамоми умри инсон ва мавҷудияти инсоният
арзи ҳастӣ намудааст. Аз ин рў масъалаи омўзиш ва тадқиқи он диққати
олимони соҳаҳои гуногуни илми инсоншиносӣ-педагогҳо, равоншиносон,
файласуфҳо, фарҳангшиносҳо, сиёсатмадорҳо, нависандаҳо, ҳунармандон ва
дигаронро ба худ ҷалб намудааст, ки ин бе сабаб нест. Ҳамаи онҳо ҷабҳаҳои
гуногуни бозиро

мувофиқи мақсаду вазифаҳои тадқиқотии худ мавриди

таҳлилу баҳодиҳӣ қарор медиҳанд. Барои ҳамаи халқу миллатҳо бозӣ
ифодагари фарҳанг ва арзиши маънавии миллат ва умумибашарӣ мебошад.
Дар байни олимон баҳсу мунозираҳо оид ба пайдоиши бозӣ дар ҳаёти
инсон ба вуҷуд омаданд, ки онҳо бояд ба саволҳои зайл ҷавоб медоданд: Бозӣ
кай ва чӣ тавр ба вуҷуд омадааст? Аввал бозӣ ё меҳнат ба вуҷуд омад?
Барои ба ин саволҳо ҷавоб додан бори аввал равоншиноси олмонӣ
В.Вунд кўшиш намуд ва эътироф кард: бозӣ фарзанди меҳнат аст. Минбаъд
ин ақида аз тарафи файласуфи рус Г.В.Плеханов дар яке аз асарҳояш бо номи
«Мактуби бенишона» («Письма без адреса» 1912) такмил дода шуд. Ў дар
асоси таҳлили маводҳои мардумшиносӣ, антропологӣ, муайян намуд, ки дар
таърихи инсоният бозӣ низ мисли санъат дар заминаи меҳнат ва баъди он ба
вуҷуд омадааст. Дар бозӣ фаъолияти меҳнатии одамон инъикос меёбад. Бозӣ
фарзанди меҳнат буда инсон ҳангоми бозикунӣ ҳиссиёту ҳаяҷонҳои ҳаётан
муҳимро аз сар мегузаронад, сифатҳои чусту чолокӣ, пурқувватӣ, маҳорати
ноил гардидан ба мақсади хеш ва ғайраҳоро амалӣ мегардонад.
Бо ақидаи Г.В.Плеханов бозӣ дар ҳасти шахс аввал ба вуҷуд меояд,
чунки он дар худ фаъоляти меҳнатии одамонро инъикос менамояд. Аз ин рў
он таъинот, моҳияти иҷтимоӣ дорад, яъне арзишҳои маънавиро аз насл ба
насл медиҳад, кўдаконро ба меҳнат ва ҳаёти иҷтимоӣ омода месозад. Азбаски
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дар ҷомеа меҳнат аз қадимулаём ба меҳнати занона ва мардона тақсим
гардидааст, духтарҳо ва писарҳо дар бозӣ низ мувофиқи ҷинс ва мавқеи
иҷтимоӣ ба бозӣ машғул мешаванд.
Ақидаи Г.В.Плеханов аз тарафи Д.Б.Элконин инкишоф дода шуд ва
фарзияи илмии худро оид ба пайдоиши таърихии бозӣ ва инкишофи бозии
нақшофарӣ пешниҳод намуд.Ў дар асоси таҳлили маводҳои мардумшиносӣ
(этнографӣ) чунин ҳисоб менамояд,ки дар ибтидои пайдоиши ҷамъияти
инсонӣ бозии кўдакон вуҷуд надошт. Бо сабаби содда будани меҳнат,
набудани олотҳои меҳнаткунӣ кўдакон барвақт дар корҳои калонсолон
(ғундоштани ҳосил нигоҳубини хурдсолон) иштирок мекарданд.
Бо баробари мураккаб шудани олотҳои меҳнат, ба вуҷуд омадани
шикорчигӣ, чорводорӣ коркарди замин кўдак дар чунин намудҳои меҳнат
иштирок карда наметавонист. Ба ў барои кор кардан ҳамроҳи калонсолон
ҳаҷми муайяни дониш, маҳорат, малака ва сифатҳои шахсӣ намерасид.
Калонсолон кўшиш намуданд, ки барои машқ кунондани амалҳои меҳнатӣ ба
кўдакон бозичаҳо (камон, дом ва ғайраҳо) омода созанд. Дар натиҷа бозӣмашқҳо ба вуҷуд омаданд, ки дар ҷараёни он кўдакон бо истифодаи бозичаҳо
маҳорату малакаҳои муайяни истифодабарии олотҳои меҳнатиро аз худ
менамуданд. Модулҳои олотҳои меҳнатӣ имконият доданд, ки кўдак ҳангоми
истифодабарии онҳо меҳнат ва муносибатҳои байниҳамдигарии одамонро
тасаввур ва дар амал иҷро намояд. Дар натиҷа бозии н а к ш о ф а р ӣ пайдо
гардид,ки дар ҷараёни он кўдак майлу хоҳиши дар меҳнат ва ҳаёти
калонсолон фаъолона иштирок карданро қонеъ гардонда метавонист. Кўдак
дар бозии худ вазъиятро тасаввур карда амалҳо, рафтору муносибатҳои
байниҳамдигарии одамонро инъикос мекард. Сабаби пайдоиши бозии
нақшофарӣ таъсири мавқеи иҷтимоии кўдак дар ҷомеа гардид. Дар навбати
худ калонсолон дар ҳамаи давраҳои пешрафти ҷомеа бозичаҳои наву
замонавӣ ва техникиро омода намуда, имконият фароҳам оварданд, ки
кўдакон таҷрибаи иҷтимоӣ, арзишҳои фарҳангию маънавиро аз худ
менамоянд, онҳоро аз як насл ба насли дигар диҳанд.
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Дар рушди иҷтимоӣ ва ташаккулёбии шахсияти кўдак бозӣ аҳмияти хос
пайдо менамояд. Кўдак бо воситаи бозӣ таҷрибаи барқарор намудани
таъсири мутақобила бо ҳаёти иҳотакардаро аз худ менамояд ба қоидаю
маъёрҳои ахлоқӣ шинос шуда, тарзи иҷрои амалҳои фикриро ташаккул
медиҳад. Ҳамаи ин имконият медод, ки таҷрибаи иҷтимоӣ, ки инсоният
офаридааст аз худ намояд.
Асосҳои назариявии бозии кўдаконро таълимот дар бораи характери
таърихӣ-иҷтимоӣ доштани мазмун ва вазифаи бозӣ ташкил мекунад. Дар
гузаштаю имрўзаи инсоният сарчашмаи бозии кўдак ин олами калонсолон ва
муоширату муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо мебошад.
Дар назария ва амалияи тарбия, таълим ва инкишофи кўдакони синни
томактабӣ бозӣ ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ ба шахсияти онҳо эътироф
гардидааст. Асосгузори илми педагогикаи томактабӣ Я.А.Коменский чунин
ҳисоб мекард, ки бозӣ шакли асосии фаъолияти кўдак аст, ки ба табиати
кўдакона ва хусусиятҳои синусолии ў мувофиқат менамояд. Бинобарин бояд
калонсолон ба бозиҳои кўдакон бо таври ҷиддӣ муносибат намоянд.
Нақши таълимдиҳандагии бозиро Ф.Фребел аз нигоҳи психологӣ ва
динӣ

таҳлил

намуда

маҷмўи

бозиҳои

дидактикӣ-омузишӣ,

бозӣ-

машғулиятҳоро барои кўдакон кор карда баромад ва онҳоро ба педагогикаи
томактабӣ ворид сохт. Ў ақида дошт, ки «раванди бозӣ ин пеш аз ҳама
дарёфт намудани зоҳиршавии сифатҳои худододи инсон дар аёми кўдакӣ аст.
Бо воситаи бозӣ кўдак худо, асрори ягонагӣ ва гуногунрангии олам ва
худашро дониста мегирад.
Бозӣ воситаи тарбиякунӣ аст. Ба андешаи педагоги рус К.Д.Ушинский
мазмуни бозиҳои кўдакон ба муҳити иҷтимоӣ вобаста аст. Бозиҳо ба ҳаёти
кўдак номаълум ворид мешаванд. Онҳо метавонанд хислат ва рафтори
онҳоро дар ҷамъият муайан намоянд. Кўдаке, ки дар бозӣ итоат ва ё фармон
доданро омўхтааст, аз ин одат бо тезӣ даст кашида наметавонад. Ба кўдакон
бозиҳои якҷоя, ки муносибатҳои иҷтимоиро ташаккул медиҳанд, хеле муҳим
аст.
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Бояд қайд кард, ки дар тадқиқ намудани асосҳои психологӣ-педагогии
бозӣ хизмати Л.С.Виготский ва пайравони ў хеле назаррас аст. Ў ба вуҷуд
омадан ва инкишофи нутқ, ва фаъолияти бозикунии кўдаконро дар якҷоягӣ
тадқиқ карда таъкид менамояд, ки «бозии рамзии кўдакона мумкин аст
ҳамчун системаи мураккаби бо ёрии нутқи имою ишора ифодагардида
фаҳмида шавад». Барои исбот намудани ақидаи худ ў чунин далелро
пешниҳод менамояд;
1) дар бозии кўдак як ашё вазифаи ашёи дигарро иҷро намуда
метавонад. Масалан, чуб аспи саворӣ аст, вай медавад, меҷаҳад, яъне
кўдак ин амалҳоро худаш иҷро менамояд;
2) дар бозии кўдакон аломатҳои шартии калима пайдо мешавад.
Масалан, кўдакони 4-5 сола бозӣ карда истода шарт мегузоранд: ин
табақча, ин хонаи мо аст. Монандии байни бозича ва ашё муҳим нест,
балки истифодабарии функсионалии онҳо муҳим аст. Кудак дар
рафти бозӣ таҷрибаи иҷтимоиро аз худ менамояд.
Л.С.Виготский бозиро ҳамчун фаъолияти бошууронаи инсон ва барои
кўдакони синни томактабӣ чун фаъолияти пешбаранда, инкишофдиҳанда
нишон дод. Баъдтар Д.Б.Элконин ба тадқиқотҳо оид ба бозиҳои кўдакон ба
таври ҷиддӣ машғул шуда, тавонист онҳоро такмил диҳад, асари бунёдӣ
«Психологияи бозӣ»-ро («Психология игры», Москва 1978) ба муҳаққиқону
кормандони соҳаи тарбияи томактабӣ пешниҳод намояд.Тадқиқи минбаъдаи
бозӣ чун воситаи муҳими таълиму тарбия ва шакли ташкили фаъолияти
ҳаёти кўдакон

аз тарафи А.П.Усова, Р.И.Жуковская, В.Г.Нечаева,

Т.Авдулова ва дигарон идома дода шуданд.
Бозиҳои кўдакон ҳамчун арзиши фарҳангии халқи тоҷик аз
профессор Н.Х.Нурҷонов, ҳамчун воситаи

тарафи

муҳими тарбияи сифатҳои

иродавӣ ахлоқӣ аз тарафи профессор Н.Н.Турсунов, бозӣ ҳамчун воситаи
тарбияи ахлоқӣ (фикрӣ) ва ҷисмонии бачагон аз тарафи профессор
Б.Раҳимов, А.Нуров мавриди тадқиқоти илмӣ гардидааст. Дар таҷрибаи
амалии муассисаҳои томактабӣ бозиҳо хеле васеъ истифода бурда мешаванд.
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Дар барномаи таълимӣ-тарбиявии кўдакистон намудҳои гуногуни бозиҳо
вобаста ба иҷро гардидани вазифаҳои мушаххас тавсия карда шудааст.
§ 2. Хусусияти бозиҳои кўдакон
Тадқиқи илмии бозиҳои кўдакон яке аз масъалаҳои мураккаб, печида,
гуногунҷабҳаи психологияи бачагона ва педагогикаи томактабӣ мебошад.
Дар психологияи бачагона он чун «фаъолияти пешбаранда»-и кўдаки синни
томактабӣ эътироф гардидааст. Нақши пешбарандагии бозӣ дар рушди
кўдакон аз инҳо бармеояд:
1) дар бозӣ ҳамаи талаботҳои кўдак инъикос меёбанд, ки инҳо иборат
ҳастанд;
- майлу хоҳиш ба мустақилият, иштироки фаъолона дар ҳаёти
калонсолон, ки он дар ҳаёти реалӣ ғайриимкон аст. Ҳангоми бозикунӣ кўдак
бо калонсолон тақлид
ҳиссиётҳои худро

мекунад,

мустақилона

амал

менамояд, хоҳишу

изҳор мекунад, орзуяшро амалӣ мегардонад-ронандаи

автомобил, духтур, сартарош мегардад, қувваю имкониятҳои худро дар амал
месанҷад (К.Д.Ушинский), ки онҳо минбаъд дар ҳаёту зиндагии ў лозим
мешаванд;
- дониста гирифтани олами гирду атроф, андешаронӣ оид ба ашёву
ҳодисаҳои иҳотакарда таъмин мегардад;
- ба ҳаракаткуниҳо, ки барои сабзиш ва рушди ҷисму рўҳ зарур аст;
- ба муошират ва муносибатҳо бо атрифиён ворид мешавад, ки барои
рушди ахлоқӣ ва ақлию зеҳнӣ лозим ҳастанд;
2) дар заминаи бозӣ дигар фаъолиятҳо ба вуҷуд меоянд ва инкишоф
меёбанд:

яъне

меҳнат

таълимгирӣ,

муошират

ба

вуҷуд

меояд.

А.С.Макаренко таъкид намуда буд, ки «бозии хуб ба кори хуб, бозии бад ба
кори бад монанд аст». Хоҳиш ва
кўдаконро

масъулият барои ба мақсад расидан

ба фикрронӣ, шавқмандӣ ба эҷодкорӣ, фаъолиятҳои

якҷоя

муттаҳид менамоянд;
3) барои ба вуҷуд омадан ва шаклгирии навгониҳои психикӣ имконият
медиҳад. Махсусан, дар рушди хаёл, тахаюлоти эҷодии кўдак бозӣ нақши
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муҳим дорад. Кўдак

ба орзуву тасаввуротҳои хаёлии

худ бовар дорад.

Нишонаи аввалини бозӣ дар он аст, ки кўдак вазъияти мавҷуда ва хаёлиро
тасаввур мекунад (Л.С.Виготский).
4) ҳангоми бозикунӣ як ашёро дар ҷойи ашёи дигаре тасаввур
менамояд, ки он дар олами реалӣ чунин вазифаро иҷро карда наметавонад.
Дар натиҷа дар бозиҳои кўдакон ашёҳои ивазкунандаи якдигар ба вуҷуд
меоянд. Ин амал имконият медиҳад, ки минбаъд бо ҷойи ашёҳо аз модулҳо,
схемаҳо, рамзу аломатҳои гуногун истифода бурданро ёд гирад;
5) кўдак дар вақти бозикунӣ эҳсосот ва ҳиссиётҳои гуногунро аз сар
мегузаронад, ки ба мазмуни бозӣ, нақшҳои офаридашаванда, муваффақияту
камбудиҳои онҳо алоқаманд аст;
6) бозӣ фаъолияти мустақилона ва эҷодии кўдакон буда дар он
ташаббускорӣ, ҳушёрӣ, чусту чолокӣ ва дигар сифатҳои иродавӣ-ахлоқии
онҳо инкишоф меёбад.
Бояд қайд кард, ки дар бозӣ хусусиятҳои фардии кўдак зоҳир гардида
он ба мавқеи вай дар доираи муносибатҳои иҷтитимоӣ таъсир мерасонад.
Дар давраи томактабӣ бозӣ ва бозикунӣ яке аз шаклҳои ташкили ҳаёт ва
фаъолияти кўдак аст. Ф.Фребел бори аввал кўшиш намуда буд, ки ҳаёти
кўдаконро дар шакли бозӣ ташкил намояд. Бинобар ин барои муассисаҳои
томактабӣ маҷмўи бозиҳои дидактикӣ ва серҳаракатро кор карда баромад,
ки дар раванди онҳо иҷрои корҳои тарбиявӣ таъмин карда мешуданд. Вақти
кўдак барои намудҳои гуногуни бозӣ тақсим карда шуда буданд ва мураббия
баъди анҷоми як бозӣ ўро ба бозии дигар ҷалб мекард.
Дар солҳои 20-30 асри гузашта Н.К.Крупская аҳмияти бозиро барои
кўдакон шарҳ дода таъкид намуда буд, ки «бозӣ барои онҳо омўзишу
таҳсил, бозӣ –меҳнат, бозӣ-шакли ҷиддии тарбия аст. Барои кўдакони синни
томактабӣ бозӣ воситаи донистагирии олам аст». Аз ин рў вазифаи мураббия
ёрӣ расондан ба кўдакон дар ташкил намудани бозӣ ва истифодабарии он
барои иҷро гардидани вазифаҳои таълиму тарбиявӣ мебошад.
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Заминаи илмии истифодабарии бозиро ҳамчун шакли ташкили ҳаёт ва
фаъолияти кўдакон А.П.Усова пешниҳод намудааст. Ба ақидаи ў мураббия
бояд дар маркази ҳаёти кўдакон бошад ва шавқу рағбати бозикунандагонро
ба ҳисоб гирифта ба онҳо роҳбарӣ намояд, вобаста ба намуди бозиҳо мақсаду
вазифаҳои таълиму тарбиявиро мушаххас ба ҳисоб гирад, роҳу

усулҳои

роҳбарӣ ва таъсиррасонии педагогиро тарҳрезӣ намояд.
Тадқиқотҳои илмие, ки таҳти роҳбарии А.П.Усова гузаронида шудаанд,
нишон доданд, ки бозӣ васитаи муҳими муттаҳидшавӣ; шаклгирии ҷомеаи
кўдакон ва ташкили ҳаёти онҳо шуда метавонанд. Махсусан, ҳангоми
бозиҳои нақшофарӣ дар кўдакон сифатҳои ҷамоатчигӣ ташаккул меёбанд.
Кўдакон

ба ҳисоб гирифтани андешаи ҳамдигар,

барқарор карда

тавонистани муошират, итоат кардан ба қоидаю талаботҳо ва ғайраҳоро аз
худ мекунанд. Ин сифатҳо барои ҳаёту фаъолиятҳои якҷоя дар кўдакистону
ҳаёти минбаъда ба кўдак хеле зарур мебошанд.
Муттаҳидшавии кўдакон дар бозӣ якчанд зинаҳоро дар бар мегирад.
Зинаи аввал-бозиҳои «паҳлу бо паҳлу» аст, ки он ба кўдакони 2-4 сола хос
аст. Дар ин зина кўдакон бо бозиҳои ҳамдигар мароқ зоҳир мекунанд, аз
бозии ҳамдигар қаноатманд мегарданд. Бозӣ дар таҳти назорат ва роҳбарии
калонсол баргузор

гардида, амалу рафторҳои фардии

кўдак

ба ҳисоб

гирифта мешавад. Дар ин давра бояд кўдакон мустақилона ба бозичаҳо бозӣ
кардан, бо кўдаки дигар дўстона, ақлона муносибат карданро ёд гиранд.
Дар зинаи

дуйум бошад мутаҳидшавии

мустақилонаи

аввалини

кўдакон ба вуҷуд омада он хусусияти интихобӣ дорад (ки кадом бозиро дўст
медорад) ва кўтоҳмуддат аст. Дар кўдакон ташаккулдиҳии шавқу рағбати
устувор ба бозикунӣ вазифаи мураббия мебошад.
Мутаҳидшавии кўдакон дар асоси дустӣ ва эҳтироми байниҳамдигарӣ
зинаи ҷамъбастӣ ва охирон ба ҳисоб меравад. Албатта, теъдоди кўдакони
муттаҳидшуда зиёд буда наметавонанд, вале онҳо бо майлу хоҳиши худ
бозӣ мекунанд, ба рафтору амалҳои ҳамдигар баҳо медиҳанд, ба ҳамдигар
талаботҳои якхела

пешниҳод

менамоянд. Вазифаи

мураббия таъмин
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намудани муҳити солими маънавӣ, ташаккулдиҳии

заминаҳои маънавии

муттаҳидшавӣ, сифатҳои ёрии байниҳамдигарӣ, дўстӣ, меҳрубонӣ мебошад.
Маҳз бозиҳо имконият медиҳанд, ки кўдак ба доираи васеи муносибатҳои
иҷтимоӣ ворид гардида сифатҳои шахсии худро ташаккул диҳад. Дар бозӣ
чунин намуди муносибатҳо дар байни кўдакон шакл мегиранд:
- муносибатҳое, ки онро мазмуни бозӣ талаб мекунад. Масалан, дар
«Мактаббозӣ» талабаҳо бояд ба муаллим, дар бозии «Оила»

кўдакон ба

волидон итоат намоянд;
- муносибатҳое, ки онро қоидаи бозӣ талаб менамояд. Масалан, дар
бози «Офтоб ва борон», вақте ки мураббия «Офтоб баромад» мегўяд, бояд
ҳама ба «сайругашт» бароянд. Баъди он ки боз мураббия «Борон борид»
мегўд, бояд ҳама дар таги «чатр» паноҳ баранд;
- муносибатҳои реалӣ, ки онҳо ҳангоми ташкили бозӣ, тақсим кардани
нақшҳо, интихоби бозичаҳо, бартараф кардани низоҳо ва ғайра пеш аз бозӣ
ва ё дар раванди он ба вуҷуд меоянд.
Бояд ба ҳисоб гирифт, ки баргузорӣ ва шаклгирии муносибатҳои реалӣ
на танҳо дар вақти бозӣ, инчунин дар дигар лаҳзаҳои ҳаётии кўдакон ба
вуқуъ меояд. Эҳтироми ҳамдигарӣ, муносибати интихобӣ, дўстӣ, дилсўзӣ,
гузашт карда тавонистан ва дигар сифатҳои шахсӣ ба муносибатҳои реалии
байни кўдакон дар бозӣ, меҳнат, маишат, муошират таъсир мерасонанд, ки
онҳоро Усова А.П. заминаи шаклгири сифатҳои «ҷамоатчигӣ»-и кўдакон
номидааст.

Ин

сифатҳо

метавонад

мавқеи

кўдаконро

дар

доираи

муносибатҳои иҷтимоӣ муайян намоянд.
Дар

ташаккулёбии

сифатҳои

«ҷамоатчигӣ»-и

кўдакон,

ки

онро

малакаҳои рафтори ҷамъиятӣ номидан мумкин аст, таъсири саривақтии
мураббия зарур аст. Кўдакони шармгин, нутқашон нуқсондошта, ҷангара,
серҳаракат ба мададу дастгирӣ ва корҳои ислоҳӣ-равонбахшии мураббия
эҳтиёҷи доимӣ доранд.
Бо

баробари эътироф намудани бозӣ чун шакли

ташкили ҳаёт ва

фаъолияти кўдакон, бояд дар реҷаи рўз вақт ва макони

ташкилу
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гузаронидани онҳо диққати махсус дода шавад. Таҳлили фаъолияти
муассисаҳои томактабӣ нишон медиҳанд, ки дар реҷаи рўз ба машғулиятҳои
таълимӣ, сайругашт ва дигар фаъолиятҳои маишӣ (хўрокхурӣ, хоб) вақти
муайян

ҷудо карда мешавад, вале

мушаххас нишон дода

вақти ба бозиҳо ҷудо

намешаванд. Хуб мешуд, ки

кардашуда

пеш аз варзиши

пагоҳирўзӣ, баъди хоби нисфирузӣ барои бозиҳо вақти махсус ҷудо карда
шавад, то

кўдакон тавонанд оромона ва

мустакилона ба бозиҳои

дўстдоштаи худ машғул гарданд.
Мураббия метавонад бозиҳоро ба ҳамаи лаҳзаҳои реҷаи рўз ворид
намояд. Масалан, бо истифодаи лухтак, хирсак бозӣ ташкил намуда аз номи ў
кўдаки навомадаро ба гурўҳ, қоидаҳои рафтор шинос намояд. Дар
омўзонидан ва мустаҳкам намудани малакаҳои худхизматрасонӣ, меҳнати
маишӣ-хоҷагӣ низ аз бозичаҳо, таъмин намудани вазъияти махсуси бозикунӣ
бо номи «Якҷоя бозӣ мекунем» истифода бурдан мумкин аст. Ин амал
имконият медиҳад, ки алоқамандии иҷрои вазифаҳои таълиму тарбиявӣ ҳам
дар фаъоляти меҳнатӣ ва ҳам бозикунӣ таъмин гардад.
Бозӣ як шакли ташкили фаъолияти таълимии кўдакон аст, ки онро
хусусиятҳои

равонӣ,

синнусолии

онҳо

талаб

менамояд.

Бинобарин

машғулиятҳои таълимӣ бо кўдакони синни барвақтӣ дар шакли бозиҳои
дидактикӣ, бозӣ-машқҳо ташкилу гузаронида мешаванд. Бо кўдакони 3-7
сола бошад бозии дидактикӣ як қисми машғулият мегардад. Ташкил кардани
бозӣ-машғулятҳоро дар мавзўҳои «Саёҳат ба боғи ҳайвонот», «Дўстони
хориҷии мо», «Дар устохонаи кулолгарӣ» ва ғайраҳоро ташкил намудан
мумкин аст. Дар бозӣ-машғулиятҳо мураббия ба донишу тасаввуротҳои
кўдакон такя менамояд, аз маводҳои аёнӣ, бозичаҳо васеъ истифода мебарад,
ки барои шавқовару хотирмон шудани онҳо мадад мерасонад. Мураббия ба
машғулиятҳои меҳнати дастӣ (якҷоя тайёр кардан, таъмир намудани
бозичаҳо), фаъолияти мусаввирӣ (тартиб додани шаклҳо, модулҳо) бозиҳои
гуногунро ворид сохта метавонад.

93
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Аллакай, дар гурўҳҳои 2-3 сола мураббия метавонад бо истифодаи бозӣ
ба кўдакон бо ғундоштани бозичаҳо, нигоҳ доштани тартибу низом одат
кунонад. Масалан баъди бозикуни мегўяд: «Лухтакҳо ба ҷойи худ рафтан
мехоҳанд»; «Мошинчаҳо дар гараж бояд истанд» ва ғайраҳо. Ин усул
имконият медиҳад, ки дар давраи томактабӣ ҳисси масъулятшиносӣ дар
нигоҳ доштани тартибу низом, муносибати эҳтиёткорона бо ашёву бозичаҳо
ташаккул дода шавад. Мураббия бояд ҳаёту фаъолияти кўдаконро дар шакли
бозӣ бо истифодаи бозӣ иҷрои вазифаҳои таълиму тарбиявӣ таъмин намояд.
§ 3. Таснифоти бозиҳо
Бозиҳои кўдакон аз ҷиҳати мазмун, шакли ташкилшавӣ, иҷрои қоидаҳо,
мақсади истифодаи бозиҳо, иштироки теъдоди кўдакон ва зоҳиршавии
мустақилнокӣ, роҳу усулҳои роҳбарии калонсолон, давомнокӣ, таъсири
таълиму тарбиявии онҳо ба шахсияти кўдакон аз ҳамдигар фарқ менамоянд.
Ин

фарқиятҳоро

ҳар

як

иштирокчӣ,

ташкилкунанда

ва

ҳатто

мушоҳидакунандаи бозиҳо дида, баҳо дода метавонад. Аз ин рў дар илми
педагогика таснифоти бозиҳо яке аз

масъалаҳои баҳсноки назариявӣ ва

амалӣ мебошад.
Саволе ба миён меояд: Зарурияти таснифоти бозиҳо дар чист? Бигзоред,
кўдакон чи хеле хоҳанд, кадом бозиро хоҳанд бо он машғул гарданд.
Ба фикри мо зарурияти таснифоти бозиҳо аз инҳо бармеояд.


бозиҳо ба хусусиятҳои кўдакони синни томактабӣ мувофиқ бошанд;



хусусият ва умумияти бозиҳо дар ҳаёти кўдакон нақши муҳим
дошта бошанд;



роҳу усулҳои самарабахши таъсиррасонӣ, роҳбарӣ ба бозиҳои
кўдакон интихоб карда шаванд;



бозиҳо барои иҷрои

вазифаҳои

мушаххаси таълиму тарбиявӣ

истифода бурда шаванд;
Азбаски худи бозиҳо хеле зиёданду мазмуну муҳтавои онҳо гуногун
ҳастанд, таснифоти онҳо низ мушкилоти ба худ хосе дорад. Ф.Фребел бо
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баробари ворид намудани бозиҳо ба кори таълиму тарбиявии кўдакистон
онҳоро аз рўи таъсиррасонӣ ба кўдак ба гурўҳҳои зерин ҷудо намуд:
- бозиҳои таъсиркунанда ба фикри кўдак (бозиҳои фикрӣ);
- таъсиррасонӣ ба узвҳои ҳискунӣ (бозиҳои сенсорӣ);
- бозиҳои ҳаракатӣ (рушди ҳаракаткуниҳо);
Вобаста бо аҳамияти тарбиявии бозиҳо равоншиноси олмонӣ К.Грос
онҳоро ба чунин гурўҳҳо

тақсим кардааст: бозиҳои серҳаракат, бозиҳои

фикрӣ, сенсорӣ, инкишофдиҳандаи ирода. Бозиҳои гурўҳи охирро «бозиҳои
иҷрокунандаи вазифаҳои

маъмул» номидааст, ки онҳо машқҳоро барои

инкишоф ва такмил додани инстинктҳо-савқи табии дар бар мегирад. Ба
монанди бозиҳои оилавӣ, ба шикор машғул шудан, нигоҳубин намудан ва
ғайраҳо.
Дар педагогикаи томактабии муосир дар асоси ба ҳисобгирии
мустақилнокӣ ва эҷодкории кўдак бозӣ гурўҳбандӣ ё худ таснифоти бозиҳо
пешниҳод карда шудааст. Асосгузори чунин таснифот П.Ф.Лесгафт буд ва
онро минбаъд Н.К.Крупская такмил дод.
Бо ақидаи П.Ф.Лесгафт давраи томактабӣ

давраи муҳим дар кори

тақлид намудан ба одамони атроф ва аз худ намудани

таасуротҳои нав

мебошад. Ин амалро воситаи муҳими омода намудани бачаҳо ба меҳнати
фикрӣ меҳисобад ва

майлу рағбати кўдак барои инъикос

намудани

таасуротҳо оид ба олами ихотакарда дар раванди бозӣ қонеъ гардонда
мешавад. Аз ин рў вай дар асараш «Тарбияи оилавии кўдак ва аҳамияти он»
бозиҳои кўдаконро ба ду гурўҳ ҷудо намуд:
- бозиҳои тақлидӣ-эмотсионалӣ;
- бозиҳои серҳаракат (бозиҳои қоиданок).
Н.К.Крупская таснифоти П.Ф.Лесгафтро

ба асос гирифт, вале

таснифоти бозиҳоро бо таври дигар номгузорӣ намуд:
- бозиҳое, ки онҳоро худи кўдакон фикр, эҷод намудаанд, яъне бозиҳои
эҷодӣ;
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- бозиҳое, ки онҳоро калонсолон фикр, эҷод намудаанд, яъне бозиҳои
қоиданок.
Хусусияти

бозиҳои гурўҳи аввалро мустақилнокии кўдакон ташкил

менамояд, ки он то имрўз ба асос гирифта шудааст. Гурўҳи дуюми бозиҳо ба
риоя кардани қоидаҳо аз тарафи кўдакон асос меёбад. Албатта, чунин
гурўҳбандӣ шартӣ аст, чунки дар бозиҳои эҷодӣ низ ҳатман риоя намудан ба
қоидаҳои

муайян

талаб

карда

мешавад,

ки

онҳо

муносибатҳои

байниҳамдигарии кўдакон, муносибат ба бозичаю ашёҳоро талаб менамояд.
Бояд ба ҳисоб гирифт, ки қоидаҳоро худи кўдакон пешакӣ ва ё дар рафти
бозӣ муайян менамоянд, то ки тартибу низоми бозикунӣ таъмин гардад. Ба
монанди, баъди бозикунӣ ҳатман ғундоштани

бозичаҳо, риоя

намудани

навбат ҳангоми нақшофарӣ, андешаи ҳамдигарро ба ҳисоб гирифтан ва
ғайраҳо. Ҳатто баъзе қоидаҳо пўшида ҳастанд, яъне онҳо мавриди муҳокима
қарор намегиранд, вале риоя карда мешаванд. Масалан, пешакӣ эълон карда
мешавад: «Мо одамони ҷангараро ба бозӣ ҳамроҳ
намудани қоида ин гарави

намекунем». Риоя

дар амал иҷро кардани

мақсади бозӣ,

бой

гардондани мазмун ва иҷро гардидани нақшҳо мегардад.
Дар бозиҳои қоиданок, ки иҷрои ҳатмии қоида пешниҳод мегардад,
кўдакон метавонанд эҷодкории худро нишон диҳанд, ба онҳо

бозичаву

ашёҳои нав ворид созанд, вариантҳои нави худро

намоянд.

Масалан, дар

пешниҳод

бозии дидактики «Ҳайвонҳои хонагӣ ва ваҳшӣ» мураббия

метавонад расмҳоро нишон дода шинохтану номбар кардани ҳайвонҳоро
талаб мекунад. Доимо мураккаб гардидани мазмуни бозиҳо ба тахаюлот ва
инкишофи

ақлию-зеҳнии кўдакон, маҳорату

малакаи касбии мураббия,

ҷустҷўй ва эҷодкории ў алоқаманд аст. Муҳимтарин ҷиҳати ҳамаи намуди
бозиҳо дар он аст, ки иҷро гардидани

маҷмўи вазифаҳои таълиму

тарбиявиро таъмин менамояд.
Дар педагогикаи томактабӣ бозиҳои кўдакон ба ду гурўҳ тақсим карда
шудаанд, ки ҳар яке дар таркиби худ боз бозиҳои зеринро дар бар мегиранд:
1.Бозиҳои эҷодӣ:
96
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бозиҳои нақофарии мазмундор (сюжетӣ-ролнок)
Бозиҳои сохтмонӣ
Бозиҳои драматизатсия-саҳнавикардашуда
2. Бозиҳои қоиданок
Бозиҳои серҳаракат
Бозиҳои дидактикӣ
Дар назария ва амалияи тарбияи томактабӣ бозиҳои дилхушкунанда,
бозӣ-хушҳолиҳо

истифода бурда

мешаванд, ки он ҷузъи таркибии

фаъолияти фароғатӣ-истироҳатии кўдаконро ташкил намуда мазмун, мақсад,
роҳу усулҳои ташкилу

гузаронидани онҳо дар ҷараёни омўзиши фанни

«Назария ва методикаи тарбияи мусиқии кўдакон» мавриди таҳлил қарор
мегирад.
Бозиҳои

эҷодӣ

ифодагари

фикру

андеша,

ташаббускорӣ,

мустақилнокии кўдакон буда, мавзўъ ва мазмуни худро доранд. Таасуротҳои
кўдакон доир бо ашёҳо, олами атроф, муносибатҳои иҷтимоии одамон дар
бозиҳои эҷодӣ инъикос мегарданд. Махсусан дар давраи калони томактабӣ
дар асоси тахаюлоти кўдакон бозиҳои эҷодӣ бою рангин мегарданд. Дар
рафти бозӣ кўдакон кўшиш менамоянд бо истифодаи бозичаҳо , ашёҳои
гирду атроф, имою ишора, ҳаракатҳои гуногун, нутқронӣ, симои одамони
атроф, қаҳрамонони асарҳои бадеӣ, филмҳои тасвирӣ, ҳайвону паррандаҳоро
бо воситаи нақшҳо инъикос намоянд.
Бозиҳои қоиданок бозиҳое мебошанд, ки асосан маҳсули эҷодиёти халқ
ва илми педагогикаи томактабӣ буда мисли бозиҳои эҷодӣ доимо такмил
меёбанд. Онҳо мазмуни аниқ,

қоидаҳои муайяншуда доранд ва воситаи

иҷрои вазифаҳои таълиму тарбиявӣ мебошанд.

Ҷиҳати муҳими бозиҳои

қоиданок дар он аст, ки кўдак амалу ҳаракатҳоро иҷро намуда ғолибиятро
ноил мегардад ва аз он ҳаловат мебарад, ҳисси қаноатмандӣ ҳосил менамояд.
Барои ноил гардидан ба муваффақият ҳатман риоя кардан ба қоида, иҷро
намудани вазифаи муайян (гурехтан, доштан, ҷо ба ҷо кардан, аз рўи аломату
нишонаҳо фарқ намудан ва ғайраҳо) талаб карда мешавад. Мувофиқи ақидаи
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А.Н.Леонтев аз худ кардани қоидаи бозӣ ин аз худ кардани рафтори ихтиёрӣ
аст. Аҳамияти тарбиявии бозиҳои қоиданок ин омўзонидани кўдакон

ба

интизомнокӣ-ҳатман риоя намудан ба қоида ва меъёрҳои рафтор бо таври
ихтиёрӣ аст.
Д.Б.Элконин бозиҳои қоиданокро омили рушди ахлоқии кўдакон
меҳисобад, чунки қисми зиёди бозиҳои қоиданок дар як вақт иҷро намудани
ду вазифа, вазифаи таълимӣ ва тарбиявиро талаб
бозиҳое, ки дар онҳо кўдакон ду, чор

менамояд. Махсусан,

нафарӣ ё худ гурўҳӣ амалу

супоришҳоро иҷро мекунанд, аз бозингар ёрии байниҳамдигарӣ, дастгирӣ,
чусту чолокӣ, ҳушёрию

зиракиро талаб

менамояд. Масалан, дар бозӣ-

эстафетаҳо, ки асоси онҳоро мусобиқаҳо ташкил менамоянд, дастгирию
ёрии байниҳамдигарӣ хеле муҳим мебошанд.
Бозиҳои қоиданок имконият медиҳанд, ки ҳар як кўдак ба қувваю
имкониятҳои худ баҳо диҳад, натиҷаи амалҳои худро бо рафиқон муқоиса
намояд, қобилияти худбаҳодиҳӣ, худназораткуниро инкишоф диҳад, дар
муқоиса ба бурду бохти худ ва ҳамсолон барои худтакмилдиҳӣ кўшиш
намояд.
АДАБИЁТҲО БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
1.Дошкольная

педагогика.
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П.Г.Саморуковой Москва, 1988.
2.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. Москва, 2004.
3.Авдулова Т. Теория игры. Москва, 2009.
4.Роҳнамои

мураббӣ. Барномаи

таълимӣ-тарбиявӣ дар кўдакистон.

Душанбе, 2002.
5.Маҷидова Б., Қурбонова Г. Масъалаҳои психологияи бозӣ дар
тадқиқотҳои

Л.С.Виготский.

Маҷмўи

маколаҳо

«Л.С.Виготский

ва

масъалаҳои таълиму тарбия». Душанбе-2009, саҳ 51-60.
6.Эльконин Д.Б. Психология игры. Москва, 1978.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1.Барои чӣ бозӣ арзиши фарҳангии халқ ба шумор меравад?
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2.Сабаби ҳамсафари доимии давраи бачагӣ гардидани бозӣ дар чист?
3.Моҳияти иҷтимоӣ доштани бозӣ дар чӣ ифода мегардад?
4.Ҷабҳаи таълимӣ ва тарбиявии бозиҳои кўдакон дар чист?
5.Барои чӣ бозиро фаъолияти пешбаранда ҳисобидан мумкин аст?
6.Барои чӣ бозиро шакли ташкили ҳаёту фаъолияти кўдакон номидан
мумкин аст?
7.Аз рўи кадом нишонаҳо бозиҳои кўдакон ба гурўҳҳо тақсим карда
шудаанд?
СУПОРИШҲО
1.Бозиҳои халқии тоҷикиро номнавис намоед ва онҳоро бо бозиҳои
эҷодӣ, қоиданок ва дилхушкунанда ҷудо намоед.
2.Умумият ва хусусияти бозиҳои эҷодӣ ва қоиданокро дар асоси
мисолҳо шарҳ диҳед.

МАВЗЎИ 19. Бозича
Калидвожаҳо: бозича, фарзия, таърихи бозича, бозичаҳои образнок,
дидактикӣ,

сохтмонӣ-конструктивӣ,

мусиқӣ,

варзишӣ,

дастисохт,

дилхушкунанда, ороишӣ, талабот ба бозичаҳо, коршинос.

§ 1. Бозича ва аҳамияти таълиму тарбиявии он
Кўдак, аёми кўдакиро бе бозӣ тасаввур кардан мумкин нест. Бозича
бошад ҷузъи таркибии бозиҳо буда, он дар ҳаёти кўдак нақши муҳим дорад.
Бозича ҳамсафари доимӣ ва сарчашмаи шодию хурсандии кўдак аст.
БОЗИЧА ашёи махсус аст, ки дар худ хусусияти ашёҳо, ҳайвонот ва
одамони гирду атрофро таҷассум намуда

барои ба онҳо амал

кардани
99

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

кўдакон сохта шудаанд. Ашёҳои рузғор, нақлиёт, симои ҳайвонҳо, лўхтакҳо
ва ғайра дар шакли бозича ба кўдакон дастрас мегарданд. Кўдакон бо онҳо
амал карда тарзи истифода бурдан, бо ҳамдигар муносибат кардан, яъне
таҷрибаи

иҷтимоиро аз худ

менамоянд. Масалан, лўхтак-симои одамро

ифода мекунад ва ба кўдак имконият медиҳад, ки маҷмўи амалҳои бо одамон
хос бударо иҷро намояд, яъне либосашро кашида пўшонад, оббозӣ доронад,
ба меҳмонӣ барад, хўрок диҳад, хобонад ва ғайраҳо. Дар бозиҳои кўдакон
лўхтак мисли одамон гап мезанад, рақс мекунад, суруд мехонад, хурсанду
хафа мешавад, меҳмон қабул мекунад ва ғайраҳо, ки иҷрои ин амалҳо маҳз ба
одамон хос аст.
Инъикоси ашёҳо, одамон, паррандаю ҳайвонҳо дар бозичаҳо ба воқеияти
ҳаёт мувофиқат менамоянд. Масалан, дар мошини боркаш ҳатман кабина,
чарҳ, кузов, дар ҳайвонҳо ҳамаи узвҳои бадан-сар, чашм, тана, пой бошад,
асбоби мусиқӣ бояд садо диҳад ва ғайраҳо.
Бозичаҳо «заминаи модии бозӣ» (А.С.Макаренко) буда кўдак бо ёрии
онҳо образҳои хаёлии худро тарҳрезӣ менамояд, ба ин ё он нақш ворид
гардида таасуротҳои худро оид ба ҳаёти гирду атроф амалӣ мегардонад.
Масалан, духтарча лухтак, хирсак, харгўшак, сагчаро ба бағал гирифта дар
симои он кўдакро тасаввур менамояд, ўро ором мекунад, алла мегўяд,
навозишу меҳрубонӣ менамояд, яъне худро ҳамчун модар тасаввур карда ба
амалҳои ў тақлид менамояд ва муносибатҳои худро бо «фарзанд» нишон
медиҳад. Ҳамин тавр бозича кўдакро барои «зиндагӣ кардан ва амал
намудан» (Е.А.Флерина) меомўзонад. Аз ин рў аҳамияти тарбиявии бозича
хеле калон аст. Маҳз бо мадади бозича кўдак худро иштирокчии фаъоли
ҳаёт ва зиндагии ҳаррўза ҳис менамояд.
Гуногуншаклӣ, гуногунрангӣ ва дар вазифаҳои гуногун истифода бурда
шудани

бозичаҳо ба кўдак имконият

медиҳад, ки бо олами пурасрори

калонсолон ворид гардида ба сифат ва хусусияти ашёҳо шинос шавад,
рисолат, мавқеъ ва вазифаи ҳар яки онҳоро дар ҳаёт, маишат ва фаъолияти
меҳнатии одамон дониста гирад, тарзи истифодабариро дар таҷрибаи шахсӣ
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аз худ намояд. Бо воситаи бозичаҳо шавқу ҳавас, ҳисси кунҷкобӣ ва
донистагирии кўдакон инкишоф дода шавад.
Дуруст интихоб намудан ва истифодабарии бозичаҳо метавонанд тарбия
ва инкишофи фикрии кўдаконро таъмин намоянд, ки ин дар таҷрибаи амалии
халқ ва фаъолияти муассисаҳои томактабӣ исбот гардидааст. Бозичаҳои
образнок ва дидактикӣ шавқу рағбати кўдаконро ба нутқронӣ, бой
гардондани захираи луғавӣ, аз худ намудани маҳорату малакаҳои фикрронӣ
водор менамоянд. Бозичаҳои тақсимшаванда, конструкторҳо, мазайикаҳо,
воситаи муҳими инкишоф додани диққат, бахотиргирӣ, машқ додани
маҳорати муқоисакунӣ, гуруҳбанди кардан ва ғайраҳо шуда хизмат
менамоянд.
Бозичаҳо олами эмотсионалии кўдакро бой мегардонанд, ба онҳо
хурсандию хушҳолӣ, шодию сурур мебахшанд, нисбати олами ихотакарда ва
одамон муносибати хайрхоҳонаю некандеширо ташаккул медиҳанд. Ҳисси
дилбастагӣ ва дустдории онҳо нисбати бозичаҳо дар бозиҳо ифода гардида ба
шаклгирии ҳиссиётҳои мусбати ахлоқӣ замина мегардад. Махсусан,
муносибати эҳтиёткорона, самимӣ, дилсузию, меҳрубонӣ ба лўхтак ва дигар
бозичаҳои дўстдошта ба кўдак имконият медиҳад, ки таҷрибаи ахлоқиро аз
худ намояд, онҳоро нисбати хурдсолон, калонсолон ва ҳамсолони атроф
истифода барад.
Бозичаҳои гуногун кўдаконро дар бозиҳо муттаҳид намуда ба
ташаккулёбии муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо
Кўдакон

доир ба

таъсир

мерасонад.

истифодабарии бозичаҳо бо ҳамдигар машварат

менамоянд, аз ҳамдигар меомўзанд, ба якдигар гузашт намуда фикру ақидаи
ҳамсолонро ба ҳисоб мегиранд, ки ин дар рушди иҷтимоӣ-ахлоқии онҳо
аҳмияти калон дорад.
Дар ҳаёти кўдак бозича

арзиши фарҳангӣ, адабӣ, эстетикӣ дорад ва

талаботҳои ўро ба дидан, эҷод кардан ва ҳифз намудани зебоиҳои гирду
атроф қонеъ мегардонад.Ҳанўз аз давраи тифлӣ диққати кўдакро ранг,
шакл, садою овози бозичаҳо ба худ ҷалб намуда ўро бо олами зебоипарастӣ
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ва эҷодкорӣ муаррифӣ менамояд. Ҳар як

бозича

ифодагари

фарҳангу

боигариҳои маънавии халқ мебошад.
Асоси инкишофи кўдак ин қонеъ гардондани талаботҳои ҷисми ў ба
ҳаракаткунӣ мебошад. Бозиҳои дўстдоштаи кўдакон ин тўб, ҳалқаҳо, ресмон,
чуб ва ғайраҳо мебошанд, ки онҳоро ба давидан, паридан, дошта гирифтан,
ҳаво додан ва ғайраҳо водор мекунад ва маҳорату малакаҳои ҳаракаткуниро
инкишоф медиҳад, ҷисм пурқуввату қавӣ мегардад. Бозичаҳо инчунин барои
рушди идроки шунавоӣ, биноӣ, ҳаракати дасту панҷаҳо, мушакҳои бадан
мадад мерасонанд.
§ 2. Аз таърихи бозичаҳо
Файласуфи рус Г.В.Плханов бо баробари таҳлил намудани таърихи
пайдоиши санъат, меҳнат ва бозӣ доир ба таърихи пайдоиши бозичаҳо низ
ақидаронӣ намудааст. Ў пайдоиш ва рушди фаъолиятҳои инсонро дар
пайвастагӣ ба ҳаёти иҷтимоии халқҳо таҳлил намудааст ва мисли меҳнат
хусусияти таърихӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ доштани бозичаҳоро

таъкид

кардааст.
Таърихи ба вуҷуд омадан ва то имрўз такмилу тағйирёбии бозичаҳо
ҳазорсолаҳоро

дар бар

мегирад. Кофтуковҳои бостоншиносон нишон

медиҳанд, ки дар Мисри Қадим ду ҳазор сол қабл аз солшумории мелодӣ
бозичаҳое вуҷуд доштанд, ки онҳо аз гил, чуб, матоъ сохта шуда дар худ
симои одамон, ҳайвонҳо, маводҳои рўзғор, тўб ва ғайраҳоро
мекарданд. Устоҳои

таҷассум

бозичасоз кўшиш намудаанд, ки ҳаракат, амалҳои

одамону ҳайвонҳоро тасвир намоянд. Дар Рим ва Юнони қадим бошад
бозичаҳо воситаи тарбия ва ифодагари вазъи иҷтимоии мардум ҳисобида
мешуд. Бинобарин бозичаҳо аз устухони фил, ақиқ (янтар), тилло сохта
мешуданд. Ҳунари бозичасозӣ тараққӣ карда буд ва онро барои тиҷорат ба
кишварҳои дигар ворид мекарданд. Мувофиқи маълумотҳои файласуф
Плутарх дар байни бозичаҳои он замона бозичаҳои ҳаракатдиҳандаи
механикӣ буданд, ки ин гувоҳи рушди маҳорати касбии устоҳои бозичасози
кишвар буданд.
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Дар қисми шарқии дарьёи Днепр бостоншиносон бозичаҳои қадимро
дарёфт намуданд, ки онҳо ба асри ІІ то солшумории мо ва асрҳои VІ-VІІ
асри ҳозира мутаалиқ ҳастанд. Аз тарафи солноманависҳои Россия қайд
карда шудааст, ки истеҳсоли бозичаҳо дар ш.Новгород дар асри ХІІ оғоз
гардида пешрафти ин соҳа ба асрҳои ХVІ-ХVІІІ хос аст.
Истеҳсоли бозичаҳо чун як шакли

саноат ва истеҳсолот дар

ш.Нюрнберги Германия дар асри ХІХ оғоз гардид. Соли 1880 истеҳсоли
бозичаҳоро дар фабрикаи махсус бо усули штампофка - дар қолаб рехтан
оғоз намуданд, ки ин амал имконият дод бозичаҳои арзоннарх бо теъдоди
зиёд истеҳсол карда шавад. Баъдтар маркази асосии истеҳсоли бозичаҳо
шаҳрҳои Страсбург ва Лимони Франсия гардиданд.
Бозичаҳо ифодагари маишат, тарзи зиндагӣ, урфу одат, фарҳанг ва
психологияи халқ мебошад. Масалан, бозичаҳои халқҳои Осиёи ҷануби,
Африка симои ҷину аҷинаҳо, худоҳо ва ҳодисаҳоро ифода мекунанд, ки
мардум ба онҳо саҷда мекарданд. Дар халқҳои Сибир ва Шарқи Дур, ки
ҳавои хунук, зимистони тулонӣ ба онҳо хос аст, бозичаҳои кўдаконро ин
тўри моҳидорӣ, қапқон барои шикори ҳайвонҳо ва ғайраҳо ташкил мекунад.
Бисёр халқҳо ба ҷои бозича чуб, лой, ресмон,

матоъҳоро

истифода

мебурданд.
Дар педагогикаи томактабӣ доир ба пайдоиши бозичаҳо ақидаи гуногун
вуҷуд доранд. Маълум аст, ки ба бозичаҳо гуногуншаклию гуногунрагии
устувор, риоя намудани хусусиятҳои анъанавӣ хос аст. Бинобарин
Е.А.Аркин чунин ақида дорад, ки эҷодкори бозичаҳо худи кўдакон ҳастанд.
Ягонагии хусусиятҳои синнусолӣ ва талаботҳо дар халқу миллатҳои гуногун
ягонагии бозичаҳоро ба миён овард. Тарафдорони фарзияи Е.А.Аркин ақида
доранд, ки кўдакон барои худ
барои бозиҳо

бозичаҳоро омода сохта ашёҳои атрофро

мутобиқ гардондаанд. Ба монанди ба ҷойи лухтак сутаи

ҷуворимакка, чўби махсусро қабул намуда, аз лой зарф, аз алафҳо сабат ва
ғайраҳоро тайёр

карда кўдакон онҳоро дар

бозиҳои

худ

истифода

бурдаанд. Устоҳои бозичасоз низ дар як вақт вуҷуд доштаанд.
103
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар фарзияи Д.Б.Элконин оид ба таърихи пайдоиши бозичаҳо таъкид
карда мешавад, ки дар ибтидо бозӣ-машқҳо вуҷуд доштанд. Кўдакон дар
общинаи ибтидоӣ ҳангоми иҷро намудани машқҳо малакаҳои ҳаётан зарури
шикорчигӣ, коркарди замин ва ғайраҳоро аз худ мекарданд. Калонсолон
барои чунин бозӣ-машқҳои кўдакон олотҳои меҳнатии ҳақиқиро ҳатман
тайёр менамуданд. Бо баробари мураккабшавии олотҳои меҳнатӣ бозичаҳо ба
нусхаи ё худ қолаби онҳо мубаддал мешуданд.
Албатта ин ду фарзияи олимони шинохтаи ҷаҳонӣ таҳлилу баҳодиҳии
махсусро талаб мекунад. Шояд дуруст бошад,ки дар давраҳои аввали
инкишофи ҷамъият бо баробари сохтани бозичаҳо аз тарафи калонсолон,
бозичаҳои сохтаи худи бачаҳо ҳам пайдо шуда бошанд. Маҳз ҳамаи шакл ва
мазмуни ин бозичаҳо ба устоҳои бозичасоз таъсир расонида бошанд. Вобаста
ба тараққиёти ҷомеа номгўй ва мазмуни бозичаҳо низ тағир ёфтанд. Дар
охири асри ХІХ ва оғози асри ХХ пешрафти истеҳсолот, дигаргуниҳои
техникӣ намудҳои нави бозичаҳо, махсусан, бозичаҳои техникиро ба миён
овард. Ба вуҷуд омадани модулҳои нави нақлиёт (қатора, тайёра,
автомобилҳои гуногун), бозичаҳои магнитӣ, электрикӣ ва ғайраҳо ба
тахаюлоти кўдакон таъсир расониданд.
Зиёда аз 50 сол муқаддам фирмаи Дания LEGO ба истеҳсоли бозичаҳои
конструкторӣ-созандагароӣ оғоз намуд. Асоси ин конструкторҳоро кубикҳои
ҳаҷман гуногун ва болопўшҳои шаклашон силиндрмонанд ташкил мекард.
Ин конструкторҳо диққати педагогҳоро ба худ ҷалб намуд ва дар доираи
васеи кўдакон эътироф гардид. Дар соли 1961 барои муассисаҳои томактабӣ
аввалин маҷмўи бозичаҳои конструкторӣ истеҳсол ва дастрас карда шудаанд.
Ҳамкории фирмаи LEGO бо омўзгорони як қатор кишварҳои дунё
имконият дод, ки теъдоди зиёди бозичаҳои конструктории инкишофдиҳанда
бо замимаи нишондодҳои методӣ оид ба истифодабарии онҳо истеҳсол ва
дастраси

кўдакон

гардонда

шавад.

Имрўз

истеҳсолкардаи фирмаи LEGO –ро дар тамоми

бозӣ-конструкторҳои
муассисаҳои томактабӣ,
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мактабҳо, оила дидан мумкин аст, ки бо ёрии онҳо кўдакон метавонанд
амалҳои гуногунро иҷро намуда конструксияҳои мураккабро созанд.
Боиси таасуф аст, ки на ҳамаи бозичаҳои замонавӣ ҷабҳаи инсондўстӣ,
тарбиявӣ, таълимӣ доранд. Имрўз дар бозору мағоза бештар теъдод ва
номгўи зиёди бозичаҳои ҳарбиро дидан мумкин аст, ки онҳо образи техникаи
ҳарбӣ, яроқу аслиҳаро дар худ таҷассум мекунанд. Ин бозичаҳо бештар
таваҷҷуҳи писарчаҳоро ба худ ҷалб намуда сабаби ба вуҷуд омадани бозиҳо
дар мавзўҳои ҷанг, задухурду муҳорибаҳо мегарданд, зуроварӣ, бархўрдҳои
нораворо таблиғ менамоянд ва сабаби аз хурдсолӣ ба вуҷуд омадани ҳисси
парастиши қувваи ҷисмонӣ, истифодаи он дар

зуроварию бераҳмӣ дар

кўдакон шуда метавонад.
Дар даҳсолаи охир самти дигари рушди бозичаҳо ба вуҷуд омадани
бозичаҳои электронӣ бо истифодаи

микропротсессорҳо, фитаҳо, дискҳо

дар компютер, бозӣ бо воситаи телефонҳои мобилӣ аст. Албатта ин самт
идома хоҳад ёфт, чунки асри ХХІ асри рушди воситаи техникаи иттилоотӣ
ва

иртиботӣ аст. Лекин

истифодабарии онҳо бояд ба

хусусиятҳои

синнусолӣ ва равонию ҷисмонии кўдакон мувофиқат намояд.
§ 3. Намудҳои бозичаҳо ва талаботҳо ба онҳо
Гурўҳбандӣ, таснифоти бозичаҳо дар адабиётҳои педагогӣ-психологӣ,
таҷрибаи амалӣ аз рўи меъёрҳои гуногун амалӣ гардонда мешаванд. Ба ҳисоб
гирифта мешаванд:
- аз кадом мавод сохта шудани бозичаҳо: чўб, матоъ, пластмасс, шиша,
метал ва ғайраҳо;
- тарзи сохта шудани бозичаҳо: дар заводу фабрика истеҳсолкарда,
дастисохт, маҳсули дасти ҳунармандон;
- тарзи истифодабарии кўдакон ва аҳамияти таълиму тарбиявии
бозичаҳо: ҳаракатдиҳанда, конструкторҳо ва ғайраҳо.
А.С.Макаренко намуди бозичаҳоро ба таври зайл гурўҳбандӣ намуда
буд:
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- намуди аввали бозичаҳо, ин бозичаҳои тайёр мебошанд, ки кўдаконро
бо

ашёҳои гуногуни атроф шинос

намуда тахаюлоти онҳоро инкишоф

медиҳад;
- намуди дуюми он бозичаҳои нимтайёр буда фаъолнокии фикррониро
талаб менамоянд ва ба рушди мантиқ, низоми фикру андешаронӣ таъсир
мерасонанд;
- маводҳо барои бозикунӣ, ки онҳо инкишофи фаъолияти эҷодкории
кўдаконро таъмин мегардонад.
Дар адабиётҳои педагогӣ (В.И.Логинова, П.Г.Самарукова, В.И.Ядешко,
С.А.Козлова,

Т.А.Куликова,

А.Н.Фролова)

мувофиқи

истифодабарии

бозичаҳо дар намудҳои гуногуни бозиҳо гурўҳбандӣ карда шудааст. Бояд
қайд кард, ки чунин гуруҳбандӣ тахминӣ аст, чунки ҳар як бозича новобаста
ба ин ё он гурўҳ

мутаалиқ будан дар якчанд вазифа истифода бурда

мешавад. Масалан, хирсак дар

бозии сюжетӣ-ролнок «писарча» аст, дар

бозии саҳнавикардашудаи театри бозичаҳо нақши худро дорад, дар бозии
сюжетӣ-дидактикӣ ўро «табобат» мекунанд ва ғайраҳо.
Дар асоси баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолии кўдакон, имкониятҳои
истифодабарии бозичаҳо ва аҳамияти таълиму тарбиявии онҳо мо чуни н
гурўҳбандиро қобили қабул донистем:
1.Бозичаҳои сюжетӣ-образнок ва аз номи худ чунин бармеояд, ки
онҳо мазмуни

ба худ хос дошта

образ-симо, шакли

одамон, ҳайвону

паррандаҳо ва ашёҳои атрофро инъикос менамоянд ва диққати кўдакро ба
худ ҷалб мекунанд. Ба ин

гурўҳ бозичаҳо дохил

мешаванд: лўхтакҳо,

ҳайвонҳо, паррандаҳо, намудҳои нақлиёт, зарфҳо, ҷиҳози хона ва ғайраҳо, ки
кўдакро иҳота кадаанд.
Дар ҳаёти кўдакон махсусан, духтарчаҳо, лўхтак мавқеи хоса дорад,
чунки он дар худ симои инсонро таҷассум сохтааст. Ин ба кўдак имконият
медиҳад, ки бо истифодабарии лўхтак дар бозии худ ҳаёт, маишат, меҳнат ва
муносибатҳои одамонро инъикос намояд. Махсусан, дар лухтакҳо ифода
гардидани синну сол (лухтаки ифодакунандаи кўдаки ширмак, томактабӣ,
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мактабхон, калонсол), ҷинс (писарчаҳо духтарчаҳо), касбу кори одамон
(духтур, милитсионер, аскар), мутаалиқ будан ба қавму милатҳои дигар (рўй,
қиёфа, ранги пуст, мўй, либос) ба кўдак имконият медиҳад, ки онҳоро дар
бозӣ истифода бурда мазмун ва амалҳои бозикуниро бою ғанӣ гардонанд. Ба
бозии кўдакон лухтакҳои замонавӣ Барбӣ, Вероника ва ғайраҳо дохил
шудаанд,ки онҳо бо ҳамроҳи худ маҷмўи маводҳои дигарро низ доранд. Инҳо
хоначаҳо, ки махсус барои лўхтак ҷиҳозонида шуданд. Чунин лўхтакҳо ба
мазмун ва давомнокии бозиҳои кўдакон таъсир мерасонанд.
Ба мавҷудияти лўхтакҳои замонавӣ нигоҳ накарда лўхтакҳои дастисохти
анъанавии тоҷикӣ дар ҳаёти кўдакон нақши муҳим доранд. Худи кўдак дар
сохтани лўхтакҳо бо истифодаи матоъ, тугма, ресмонҳои ранга иштирок
намуда кўшиш менамояд онҳоро мувофиқи табъу завқи худ ороиш диҳад,
либос пушонад, бо бозӣ ворид намояд ва эҳтиёту сариштакорӣ намояд.
Бозичаҳои ифодакунандаи симои ҳайвону паррандаҳо, ки аз матоъ,
резина, пластмас дар намуд ва рангу ҳаҷми гуногун тайёр карда мешаванд,
дар бозиҳои кўдакон мақоми хоса доранд. Онҳо метавонанд ба нақши
«одамон» дохил шаванд. Масалан, харгўшак ба мактаб меравад, бемор
мешавад ва ўро духтур табобат менамояд, хирсакро дар аробача ба сайругашт
мебарад ва ғайраҳо. Ин бозичаҳо ҷаззобу дилкаш сохта шуда симои онҳо
мувофиқи рафтору амалҳои нек ороиш дода шудаанд, ки онҳоро кўдакон
дўст медоранд, эҳтиёт мекунанд.
2. Бозичаҳои дидактикӣ-таълимӣ, омўзишӣ барои тарбияи фикрӣ ва
таълимгирии кўдакон тавсия карда мешаванд. Теъдоди зиёди онҳоро
бозичаҳои сюжетӣ-образнок, (лўхтак бо либосҳо барои чор фасли сол,
сагчаҳои ҳаҷму андозаашон гуногун, намудҳои нақлиёт-обӣ,ҳавоӣ, роҳи
оҳан, заминӣ ва ғайраҳо, бозичаҳои халқӣ-ҳуштакчаҳо, пирамидкаҳо,
матрешка

ва

ғайраҳо)

ташкил

мекунанд.

Истифодабарии бозичаҳои

дидактикӣ ба тарбияи сенсорӣ, инкишоф додани протсесҳои маърифатии
психикӣ, махсусан, нутқи кўдакон равона карда мешаванд. Мозайкаҳо,
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бозиҳои чопии руи мизӣ, бозичаҳои ба қисмҳо тақсимшаванда низ ба гурўҳи
бозичаҳои дидактикӣ дохил шуда метавонанд.
3. Бозичаҳои

техникӣ-кўдакро ба олами техникаи рушдиҳанда ва

рушдёбанда ворид намуда ба намудҳои гуногуни он шинос менамояд:
намудҳои нақлиёт, васоити алоқа, экскватор, техникаи маишии рўзғор ва
ғайраҳо. Бисёр бозичаҳои техникӣ ҳаракаткунанда мебошанд, ки маҳз онҳо
бештар диққати бачаҳоро ба худ ҷалб менамоянд. Ба кўдак муҳим он аст,ки
бо

бозичаҳои техникӣ амал карда онҳоро истифода бурда тавонад. Ин

бозичаҳо аз ҷиҳати истифодабарӣ ва идоракунӣ бояд қулай бошанд. Масалан,
кўдак мехоҳад, ки дар мошинаи боркаши ў дари кабина кушода шавад,
чамбарак(рул) тоб хўрад, чархҳо ба пеш ақиб ва самтҳои гуногун ҳаракат
намоянд. Бисёр бозичаҳои техникиро ба воситаи калидҳо, батарея ба ҳаракат
даровардан мумкин аст, ки соҳиб будан ба чунин бозичаҳо ифтихори ҳар як
кўдак аст.
4.Бозичаҳои сохтмонӣ ва конструкторҳо ба фаъолияти созандагароӣ,
ихтироъкорӣ ва бунёдкории кўдакон равона карда шуда онҳо маҷмўи ашёҳои
мантиқан ба ҳам монанд ва алоқамандро дар бар мегиранд.

Маводҳои

сохтмони ба ду гурўҳ тақсим карда мешаванд: 1)маводҳои

сохтмонии

калонҳаҷм,ки онҳоро барои сохтмон дар замин, фарши хона истифода бурда
мешавад;

2)маводҳои

сохтмонии

хурдҳаҷм,

ки

барои

сохтмон

ва

созандагароӣ дар рўи миз тавсия карда шудааст. Ин маводҳо ҳам бо як ранг
ороиш дода шудаанд.
Дар

таҷрибаи

амалии

кўдакистонҳо

маводҳои

сохтмонии

пешниҳодкардаи Е.И.Флёрина (барои кўдакони синни хурди томактабӣ,ки
шаклҳои геометрии андозаашон гуногунро дар бар мегирад), Е.И.Тихеева
(иборат аз 150 ашёҳо, ки бозии сохтмонии мураккабро ташкил менамояд),
М.П.Агапова (66 ашёҳо, ки аз кубикҳо, призма, чоркунҷаҳо иборат аст),
А.П.Могилевский (маводҳои сохтмонӣ-конструкторӣ барои дар болои миз ва
фарши хона истифода бурдан ва иборат аз 19 намуд 346 дона ашёҳо),
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конструктори В.П.Поликарпова (барои истифодабари дар дохили бино ва
рўи ҳавлӣ) истифода бурда мешаванд.
Истифодабарии конструкторҳо дар муассисаи томактабӣ аз кўдакон бо
ҳам пайвастани қисмҳоро талаб менамояд. Дар шароити ҳозира қисми зиёди
конструкторҳоро истеҳсоли фирмаи LECO

ташкил мекунад, ки онҳо

замонавӣ буда ба инкишоф додани имкониятҳои ақлию зеҳнии кўдакон
мусоидат менамоянд.
5. Бозичаҳои варзишӣ, ки дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ,варзиши
пагоҳирўзӣ,

бозиҳои серҳаракат ва ҳаёти ҳаррўза бо мақсади тарбия ва

инкишофи ҷисмонии кўдакон вобаста ба синну соли онҳо истифода бурда
мешаванд. Инчунин дар ҷарёни истифода бурдани ин бозичаҳо сифатҳои
иродавӣ-ахлоқӣ, равонӣ-ҷисмонии кўдакон тарбия карда мешаванд. Туб,
ҳалқа, ресмонҳо барои паридан, халтачаи рег барои партофтан, конкӣ,
дучарха, худгардҳо, роликҳо ва ғайраҳо бозичаҳои дўстдоштаи кўдакон ба
шумор мераванд.
6. Бозичаҳои мусиқӣ- барои инкишоф додани идроки шунавоӣ ва хотираи
мусиқӣ, таъмин намудани тарбияи мусиқӣ- эстетикаи кўдакон равона карда
шудаанд. Онҳо дар машғулиятҳои мусиқӣ, иду дилхушиҳо ва фаъолияти
мустақилонаи мусиқии кўдакон истифода бурда мешаванд. Бозичаҳои
мусиқӣ бо садо ва ороиши махсуси худ аз дигар бозичаҳо фарқ карда ба
рўҳия ва ҳолати эмотсионалии кўдакону калонсолон таъсир мерасонанд. Ба
бозичаҳои мусиқӣ дохил карда мешаванд: ҳар гуна шақшақаҳо, бозичаҳои
садодиҳанда, ҳуштакчаҳо, дойра, таблак,

бозичаҳои мусиқии аврупоӣ:

балалайка бачагона, металлофон, гармошкаи лабӣ, шайпур ва ғайраҳо. Ба
бозичаҳои мусиқӣ чунин талаботҳо пешниҳод карда мешаванд: садои фораму
дилкаш доштан, баландсифат будани маводи истифодашуда, аз ҷиҳати
эстетикӣ ориши хуб доштан.
7.Бозичаҳои саҳнавикардашуда - дар шакли лухтакҳо барои бозиҳои
саҳнавикардашуда, либосҳо, ниқобҳо, театри лўхтак, театри соягӣ, театри
панҷагӣ-бибабо, суробчаҳои махсус, декаратсияҳо, расми манзараҳо ва
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ғайраҳо тайёр карда мешаванд. Бозичаҳои саҳнави кардашударо вобаста ба
мақсад ва мазмуни чорабиниҳои идона, ҷашнвораҳо, дилхушиҳо, фаъолияти
мустақилонаи кўдакон истифода бурдан мукин аст. Бинобар ин онҳоро ҳар
рўз мавриди истифодабарӣ қарор додан мумкин нест.
8.Бозичаҳои дилхушкунанда - мувофиқи номи худ барои таъмин
намудани хушҳолӣ, дилхушӣ, хурсандӣ, димоғчоқии кўдакон истифода бурда
мешавад. Ба

бозичаҳои дилхушкунанда дохил мешаванд: мирзодикакҳо,

симои одамони хушҳолу хандаовар, масхарабозҳо, хирсаки дар дасташ
асалдор, мурғаки нулашро дар тахтачазада дон мечидагӣ, ҳайвончаҳо ва
ғайраҳо. Хусусияти бозичаҳои дилхушкунанда дар он аст,ки онҳо барои
лаҳзаҳои хушҳолӣ ва ҳаракаткунӣ сохта шудаанд,ки ба бинанда таъсири
эмотсионалӣ расонида аз ҳолати нохуш раҳо месозад, кўдакро бошад ба амал
кардан бо бозича водор месозад. Аз ин рў талаботи аввалин ба ин гурўҳи
бозичаҳо мустаҳкам ва барои кўдакон безарару дастрас сохта шудани онҳо
мебошад.Теъдоди зиёди бозичаҳои замонавии хушҳолкунанда бо таври
механикӣ ва бо истифодаи батарея ба ҳаракат дароварда мешаванд.
Бозиҳои ороиширо низ бо гурўҳи бозичаҳои дилхушкунонда дохил
намудан мумкин аст. Онҳо асосан дар дилхушиҳо, ҷашнвараю маъракаҳои
хурсандӣ истифода бурда мешаванд. Бо гурўҳи бозичаҳои ороишӣ дохил
намудан мумкин: шилшилаҳо, гриляндаҳо, бозичаҳои ороишии арчаи
солинавӣ, ҳайкалчаҳо, ки онҳо дар як вақти муайян истифода бурда
мешаванд.
9. Бозичаҳои дастисохт, ки аз тарафи худи кўдакон бо мададу
дастгирии мураббия ва волидон сохта мешаванд. Намудҳои бозӣ ва талаби
худи кўдакон зарурияти сохтани чунин бозичаҳоро ба миён меорад.
Масъалан, барои бозии сюжетӣ-ролноки «Мағоза» худи кўдакон бо
истифодаи маводҳои гуногун, қоғази рангаи конфетҳо «маҳсулот» барои
фурўхтан тайёр мекунанд, барои «Мактаббозӣ» бошад «дафтару китоб»
омада месозанд, барои бозиҳои саҳнавикардашуда-театри лўхтак, соягӣ, бо
ҳамроҳи волидону мураббия декоратеия, суроби қаҳрамонҳо, лухтакҳои дар
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даст ҳаракаткунанда месозанд. Бозичаҳои дастисохтро меҳнати бадеӣэҷодкории кўдакон намудан мумкин аст, ки дар рафти он аз маводҳои
гуногун-қоғаз, ширеш, картон, матоъ, сўзан, ресмон, пенопласт, фолга, тугма,
маводҳои нимпартав-қуттичаҳои холишудаи гугирд, атриёт, ғалтакҳо,
зарфҳои хурди пластмасӣ, маводҳои табии- хас, чалғуза, донагиҳо, шохчаҳои
дарахтон, лой ва ғайраҳо истифода бурда мешаванд. Бояд ба ҳисоб гирифт,
ки ҳангоми сохтани бозичаҳои дастисохт кўдакон тамоми имкониятҳои
ақлию зеҳнӣ, маҳорату малакаҳои худро истифода бурда аз натиҷаи кори худ
қаноатманд мегарданд, аз он ифтихор менамоянд ва кўшиш мекунанд ба
маҳсули дасти худ эҳтиёткорона муносибат намояд.
Бозича воситаи муҳими кори таълиму тарбиявӣ аст. Бинобарин ба он
талабҳои педагогӣ-психологӣ, бадеӣ ва санитарӣ-гигиенӣ пешниҳод карда
мешаванд. Н.К.Крупская дар мақолаи худ «Бозичаҳо барои томактабиён»
таъкид карда буд, ки бояд бозича дар ҳамаи зинаҳои давраи-томактабӣ ба
инкишофи кўдак мусоидат намояд. Ҳангоми интихоб намудани бозичаҳо
хусусиятҳои синусолии кўдакон ба ҳисоб гирифта шавад.
Ба кўдаки синни барвақтӣ бозичаҳое лозим ҳастанд, ки барои идрок
намудани олами ихотакарда мадад расонда ўро ба мустақилона амал намудан
водор созад. Ба кўдакони синни калони томактабӣ бозичаҳо бояд барои
донистагирии дунёи ихотакарда ёрӣ расонанд, ба бозиҳои якҷоя ва
инкишофи иҷтимоӣ-ахлоқии онҳо ёрӣ расонанд.
Бозичаҳо бояд кўдакро бо иҷро намудани амалҳои гуногун водор созад,
чунки дар ин давра хусусияти психофизиологии кўдакон

талабот бо амал

кардан, доимо дар ҳаракату фаъолият будан аст.
Шакл ва мазмуни бозичаҳо ба ашё, одамон, ҳайвонҳои ихотакардаи
кўдак мувофиқат намояд, чунки онҳо на танҳо ба амалиёту рафтор, инчунин
ба ҳиссиёт ва таасуротҳои кўдакон низ таъсир мерасонанд. Бозичаҳоеро, ки
сабаби зўроварӣ, бераҳмӣ, бадҷаҳлию қаҳру ғазаби кўдакон мегардад, ба
онҳо дастрас намудан мумкин нест. Аз ин гуна бозичаҳо психикаи кўдакон
осеб дида сабаби шаклгирии сифатҳои манфии шахсӣ, вайрон шудани
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муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо мегардад. Ин бозичаҳо тасавуротҳои
ахлоқии кўдаконро оид ҳаёту зиндагӣ шикаст дода онҳоро аз сифатҳои
инсонгароӣ, ростгў поквиҷдонӣ, дилсўзию таҳаммулпазирӣ дур месозад. Ба
мураббия лозим аст, ки бо падару модарон таъсири бозичаҳои хусусияти
манфӣ доштаро фаҳмонда диҳад.
Бозичаҳо

аз

ҷиҳати

зебоӣ,

ороиш

ва

намуд

ба

кўдакон

диққатҷалбкунанда бошанд. Кўдак ҳама вақт аз бозичаи хушобуранг зебо,
хушнамуд

хурсанду

хушҳол

мегардад,

табъу

завқи

зебоипарастӣ,

зебоишиносӣ ва зебоиофарии вай инкишоф меёбад. Бадеият дар бозича бо
сохт, шакл ва ранги он алоқаманд аст.
Бозичаҳо бояд аз маводҳои сохта шаванд, ки барои истифодабарӣ

ба

кўдакон қулай бошад. Маълум аст, ки бозичаҳои мулоим, пахмоқак диққати
кўдакро ба худ ҷалб менамояд ва барои бозикунӣ қулай аст. Бозичаҳои аз
маводи дағал, шиша, метал сохташударо дастраси кўдакон намудан мумкин
нест. Баъди як-ду маротиба бо даст ламс кардани онҳо кўдак аз истифодабарӣ
даст мекашад. Аввало, онҳо хунук, сахт ва дағал буда, соният барои ҳаёту
саломатии кўдакон хатарнок мебошанд. Махсусан, тезқирра, вазнин,
шикасташавандагии бозичаҳои шишагӣ, металлӣ сабаби ҷароҳат бардоштани
кўдакон мегарданд.
Бояд ранги бозичаҳо ҳангоми шустан, дизенфексия намудан дигаргун
нашаванд. Дар ҳолати камрангу бенур шудан онҳо дигар диққати кўдакро ба
худ ҷалб карда наметавонад. Махсусан, ба кўдакони хурдсол дастрас кардани
чунин бозичаҳо мумкин нест. Онҳо бозичаҳоро бо даҳон мегиранд, ба об
андохтанро дўст медоранд.
Коршиносон муайян намуданд, ки дар солҳои охир дар бозору мағозаҳо
бозичаҳои сифатан паст, аз маводҳои ба саломатии кўдакон зараровар ҳам
зиёд шудаанд. Баъзе бозичаҳо заҳр ҷудо менамоянд, дар ҳолати расидани
оташ тез оланга гирифта ба дуди заҳролуд мубаддал мегарданд, тез вайрон-ба
қисмҳо ҷудо шуда кўдакро асабонӣ мегардонад. Бинобарин ҳангоми
харидорӣ намудани бозичаҳо ба сифати онҳо диққат додан лозим аст.
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Дар муассисаи томактабӣ, дар ҳамаи давраҳои синусолӣ бояд барои
нигоҳдории бозича ҷевон, рафҳо, қуттиҳо, сабадҳо (барои тубҳо) ҷудо карда
шуда бошанд. Мувофиқи намуд ва вазифаҳои таълиму тарбиявӣ бозичаҳо
тавре ҷобаҷо карда шаванд, ки кўдакон аз онҳо мустақилона истифода бурда
тавонанд. Дар ҳамаи давраҳои синусолии томактабӣ бозичаҳо бо теъдоди
кўдакон ва синусоли онҳо мувофиқат намоянд.
Бояд қайд кард, ки таъмин кардани кўдакон бо бозичаҳо мувофиқи
талабҳои педагогӣ-психологӣ кори мушкил ва серхароҷот мебошад. Дар
истеҳсол ва дастрас намудани бозичаҳо ба кўдакон теъдоди зиёди
мутахассисони соҳаҳои гуногун иштирок менамоянд. Рассомон, педагогҳо,
психологҳо, табибон, фарҳангшиносҳо, ороишгарон ва дигарон, ки онҳо дар
маркази махсуси илмӣ-тадқиқотии истеҳсоли бозичаҳо муттаҳид гардида,
кўшиш менамоянд мувофиқи пешрафти ҷомеа бозичаҳоро сохта дастраси
кўдакону наврасон намоянд.
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СУПОРИШ
1.Таблитса тартиб диҳед ва дар сутунчаҳо намудҳои бозичаҳоро нависед, ки
онҳо дар муассисаи томактабӣ дар раванди кори таълиму тарбиявӣ истифода
бурда мешаванд.
2.Ҳангоми дарси таҷрибавӣ гўшаи бозичаҳо, тарзи ҷобаҷогузорӣ ва
нигоҳдории бозичаҳоро дар як гурўҳ мушоҳида намоед ва дар бораи онҳо
маълумотнома таҳия карда фикру дархостҳои худро барои беҳдошти кори
таълиму тарбиявӣ пешниҳод намоед.
3.Ба кўдакон дар бораи бозичаҳои дўстдоштаи онҳо сўҳбат намуда сабаби
афзалият доштани яке аз намуди бозичаҳоро шарҳ диҳад.
4.Доир ба бозичаи дўстдоштаи айёми кўдакии худ ҳикоя тартиб диҳед ва
онҳоро ба кўдакон нақл намоед. Аз онҳо низ тартиб додани нақл дар бораи
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бозичаи дустдоштаашонро хоҳиш намоед ва нақли кўдаконро таҳлилу
баҳодиҳӣ намоед.

МАВЗЎИ 20. Бозиҳои эҷодӣ
Калидвожаҳо: вазъияти тасаввуршуда, сюжет, нақш, мазмун, ваҷҳҳо,
муҳити бозикунӣ, рушди бозиҳо, гурўҳҳои устувор, бозӣ-машғулият.

§ 1. Мазмун ва хусусияти бозиҳои сюжетӣ-ролнок дар кўдакони
синни томактабӣ
Бозиҳои мазмундори нақшофарӣ, ки дар педагогикаи томактабӣ бозиҳои
сюжетӣ-ролнок ном гирифтааст, дар тамоми умри инсон вобаста ба лаҳзаҳои
ҳаётӣ, зарурият ва дигар омилҳо арзи вуҷуд менамояд. Шояд барои он бошад,
ки инсон вобаста ба вазъият ва эҳтиёҷот тамоми умр нақшеро, симоеро,
зиндагиеро меофарад, ки он шоҳбайти Саъдии бузург ибтидо гирифтааст:
Аз машомам наравад одоби тифлӣ ҳаргиз
Гар ба тобут равам ҷунбиши гаҳвора кунам.
Айёми кўдакиро бе бозиҳои сюжету ролнок тасаввур кардан мумкин
нест, чунки кўдак нишонаҳои рушду нумуи худро дар ин бозиҳо инъикос
намуда таасурот ва тахаюлоти худро бойю ғанӣ мегардонад, баҳо додан ба
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олами ашёву асрори муносибатҳои байниҳамдигарии одамонро меомўзад. Аз
ин ру бозиҳои сюжетӣ-ролнок-аз нигоҳи психологӣ аз тарафи Л.С.Виготский,
Д.Б.Элконин, А.В.Запорожес ва аз нигоҳи педагогӣ аз тарафи Р.И.Жуковская,
А.В.Менджеритская, А.П.Усова, Н.Я.Михайленко ва дигарон бо таври
бунёдӣ тадқиқ гардидаанд. Ин тадқиқотҳо имконият доданд, ки тарафҳои
гуногуни бозиҳои сюжетӣ-ролнок аз тарафи пайравону шогирдони онҳо бо
таври восеъ тадқиқ ва таҳлил карда шаванд.
Хусусияти эҷодӣ доштани бозиҳои сюжетӣ-ролнок дар инҳо ифода
мегарданд:
- маҳсули фикрронӣ, ақлу заковати кўдак аст, ки амалӣ гаштани онҳо
иштироки фаъолонаи хаёлро талаб мекунад:
- ҳангоми иҷро намудани нақш кўдак фикр, андеша, тасаввуротҳои
худро амалӣ мегардонад;
- рафти бозӣ ва инкишофи он ба ҳиссиётҳо, тахаюлот, шавқу рағбат,
амалҳои фикрронии кўдак вобаста аст;
- кўдак барои бозикунӣ ашёҳо, бозичаҳоро бо таври эҷодӣ интихоб
менамояд, то ки андешаю фикрҳои худро амалӣ гардонда тавонад;
- бозии сюжетӣ-ролнок ба кўдак ҳисси қаноатмандӣ, хушҳолӣ ва
хурсандӣ мебошад ва дунёи эмотсионалии ўро бой мегардонад;
- мустақилнокиро инкишоф дода, идора намудани муносибатҳои
байниҳамдигариро меомўзонад.
Дар бозӣ барои кўдак ҳама амал мумкин аст: курсӣ ба қатора, чуби
дароз ба асп, реги дар табоқча буда ба хўрок, қалам ба ҳароратсанҷ ва
ғайраҳо мубаддал шуда метавонад. Чунин мустақилнокӣ ва амалӣ гардидани
фикру андешаҳо имконият медиҳад, ки хаёлу тахаюлоти кўдак инкишоф
ёбад, ба доираи васеъи фаъолиятҳои ақлию зеҳнӣ, иҷтимоию фарҳангии
инсоният ворид гардад.
Асоси бозиҳои сюжетӣ-ролнокро вазъияти тасаввуршуда ташкил
менамояд, ки дар он кўдак нақш-роли калонсолро ба худ гирифта, онро дар
муҳити махсуси бозикунӣ амалӣ мегардонад. Масалан, «Мактаббозӣ»-ро
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ташкил намуда нақши муаллимро, ки бо талабаҳо (ҳамсолон) дар синф (рўи
қолин, паси мизҳо) дарс мегузарад, иҷро менамояд. Дар ҳамаи бозиҳои
сюжетӣ-ролнок кўдак бо баробари инъикос, аксбардорӣ намудани олами
атроф, ҳаёту меҳнати одамон дониш,

маҳорату

малакаҳои худро рушд

медиҳад, ки онро сарчашмаи донистагирии олам номидан мумкин аст.
Қисмҳои таркибии бозиҳои сюжетӣ-ролнок аз инҳо иборатанд: вазъияти
тасаввуршуда, сюжет-вобаста ба мавзўъ, мазмун, нақш-рол, ваҷҳ-ангеза
барои иҷро кардани амалҳо.
Вазъияти тасаввуршуда сюжет ва нақшҳоро дар бар мегирад, ки дар
дохили он кўдак бо истифодаи бозичаҳо, ашёҳо мақсади худро амалӣ
мегардонад. Сюжет чунин қисми таркибии бозӣ аст, ки бе он амалҳои
бозикунӣ бавуҷуд омада наметавонад. Сюжет ҳақиқатест ки онро кўдакон
барқарор ва амалӣ мегардонанд. Сюжет дар худ амалҳо, ҳодисаю воқеаҳо,
муносибатҳои байниҳамдигарии одамон аз зиндагӣ, маишат ва фаъолияти
онҳоро ифода менамояд ва кўдак

онҳоро дар бозӣ тасвир менамояд. Аз ин

рў амалҳо ҳангоми бозикунӣ (тоб додани чархи мошин, тайёр кардани хўрок,
дарс гузаштан) воситаи амалӣ гардондани сюжет аст.
Сюжети бозиҳоро бо таври зайл гурўҳбандӣ кардан мумкин аст: маишӣ
(хона, оила, кўдакистон); бахшида ба касбу ҳунар ва меҳнати одамон (духтур,
мағоза,

мактаб,

сартарош);

иҷтимоӣ-ҷамъиятӣ

(китобхона,

мактаб,

кайҳоннавардҳо).
Сюжети бозиҳои кўдакон ба ҳодисаҳои иҷтимоӣ сиёсии иҳотакарда
вобаста аст. Масалан дар

сюжети бозиҳои кўдаконе, ки дар кўдакистон

таълиму тарбия мегиранд, фаъолияти меҳнатии мураббия, ҳамшираи тиббӣ,
ошпаз, мудири

кўдакистон, ёрдамчии мураббия инъикос меёбанд. Дар

бозиҳои кўдакони ба кўдакистон фаро гирифта нашуда фаъолияти меҳнатии
ин гурўҳи одамон дида намешавад.
Вобаста ба ҳодисаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ низ

метавонад дар сюжети

бозиҳои кўдакон дигаргуниҳо ба вуҷуд оянд. Масалан, дар давраи ҷанги
солҳои 1941-1945 мавзўи мухорибаю муборизаҳо, табобати маҷрўҳшудагон
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дар беморхонаҳои ҳарбӣ, баъди парвози инсон ба кайҳон (12 апрели соли
1961) мавзўи кайҳонавардӣ ва ғайраҳо бо бозиҳои кўдакон ворид шуданд.
Лекин бозиҳои табобати бемор, мактаб, оила дар тамоми асру замонҳо дар
ҳаёти кўдакон буданд ва ҳастанд, вале мазмуни онҳо вобаста ба пешрафти
замон, пайдошавии бозичаҳои

нав, муносибатҳои нави байниҳамдигарӣ

тағйир ва такмил меёбанд.
Мазмуни ин бозиҳо аз тарафи

кўдак тасвир намудани хусусиятҳои

фаъолият ва муносибатҳои байниҳамдигарии одамон дар ҳаёти маишӣ,
меҳнат ва муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад, ки онҳо мақсад ва вазифаи
асосии бозикунӣ аст. Мазмуни бозӣ ба доираи донишу

тасаввуротҳои

кўдакон вобаста аст. Масалан, дар гурўҳҳои хурдсолон кўдак як амалу
фаъолияти духтурро якчанд маротиба такрор мекунанд: ҳарорати «бемор»ро месанҷанд, дору доданро таъкид менамоянд.
Баъди мушоҳидаи маъракаи эмкунӣ ба бозии онҳо «эмкунии беморон»
ворид гардид. Дар давраи калони томактабӣ бошад ҳангоми бозии «Духтур»
ва табобати беморон кўдакон

амалҳои

тахассусии духтурро

ифода

мекунанд: саволу ҷавоб оид ба гирифтории бемор ба беморӣ, санҷидани
ҳарорати бадан, санҷидани набзи бемор, бо ёрии феноскоп муоина намудан,
аз назар гузаронидани тозагии бадан, ба духтури соҳавӣ (чашм, гўшу
биннӣ) равон кардан, бастани ҷароҳат, номгўи доруҳоро (ретсепт) навишта ба
дорухона барои харидорӣ равона кардан ва ғайраҳо ба вуҷуд меоянд. Табибкўдак кўшиш менамояд бо «бемор» оромона, бо меҳрубонӣ сўҳбат намояд,
натарсидан аз сўзандору, ҷароҳатбандӣ, боҷуръатона хўрдани дору ва на он
қадар талх будани онҳоро таъкид менамояд. Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки
кўдак мехоҳад тамоми тарафҳои фаъолияти духтурро дар бозии худ инъикос
намуда аз нигоҳи равоншиносӣ муносибатҳои инсон ба инсон, инсон-ашёҳо,
инсон-воқеаҳо ва ғайраҳоро нишон диҳад.
Иҷро намудан, ворид гардидан ба НАҚШ-рол, ки он сюжет ва мазмуни
бозиро амалӣ мегардонад, фишанги асосии бозии сюжети-ролнок аст. Барои
кўдак нақшофарӣ, яъне

иҷро кардани рол, худро ба

қаҳрамони
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интихобкардаи худ (духтур, муаллим, падар, модар, ронанда) монанд намуда
мувофиқи фаҳмишу дониши худ мисли ВАЙ (образ) амал кардан аст. Аз
нигоҳи равоншиносӣ иҷро намудан нақш-ин худро ба нақши интихобкарда
монанд кардани кўдак аст, ки он на танҳо дар ҳаракату иҷрои амалҳо,
инчунин дар оҳанги нутқронӣ, амалҳо, ишора, қиёфа ва ғайраҳо ифода
мегардад.
Кўдак бисёртар иҷрои он нақшҳоеро ба уҳда мегирад, ки кирдору
амал, гуфтору рафтори онҳо ба худи вай таасуротҳои мусбати эмотсионалӣ,
ҳисси қаноатмандӣ мебахшад. Ин нафарон модар, падар, мураббия, ронанда,
ҳавопаймо ва дигарон буда

метавонанд. Дар вақти интихоб намудани

нақшҳо кўдакон боз ба ҳисоб мегиранд: мавқеи иҷтимоӣ, сифатҳои шахсӣ,
андешаи умум, маводҳои дар бозӣ истифодашаванда, ки онҳо вазифаи
муайянро иҷро менамоянд. Дар бозии
аввало ба қоидаҳо итоат карда

сюжетӣ-ролнок муҳим он аст, ки

шавад (бемор духтурро эътироф намояд,

талаба супориши муаллимро иҷро кунад) ва сониян бозӣ анҷоми ниҳонии
худро дошта бошад (то ба охир расидани бозӣ дар он иштирок намудан).
Дар бозиҳои сюжетӣ-ролнок барои кўдакон ваҷҳҳои (мотивҳои) махсуси
бозикунӣ вуҷуд дорад. Ваҷҳи аввалини бозикунӣ

хоҳиш, майлу рағбати

кўдак барои иштирок намудан дар ҳаёти калонсолон мебошад. Саволе ба
миён меояд: сарчашмаи ин майлу хоҳиш дар чист ва чаро кўдак ҳама вақт
худро дар симои калонсол тасаввур карданро дўст медорад?
Аз нигоҳи равоншиносӣ ҳудуди синну соли байни кўдакӣ ва калонсолӣ
барои бачаҳо «асрор»-и худро дорад ва онҳо мехоҳанд онро дониста гиранд.
Майлу рағбати донистагирӣ кўдакро водор менамояд, ки ба ҳаёти калонсолон
бо воситаи бозӣ ворид гардад, ҳамроҳи онҳо бошад. Аз тарафи дигар майлу
рағбат ба мустақилнокӣ ва ишғол намудани мавқеи иҷтимоӣ, ки калонсолон
ин мустақилиятро маҳдуд менамоянд, кўдакро водор мекунад, ки накшро ба
худ қабуд намуда

ҳаёт, фаъолият ва муносибатҳои байниҳамдигарии

одамонро дар бозӣ инъикос намояд.
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Ҳар як намуди бозиҳои эҷодӣ ваҷҳ-ангезаи худро дорад. Ваҷҳ –ангезаи
бозиҳои

эҷодӣ барои кўдак инҳо шуда

метавонанд: шавқу рағбат ба

ҳодисаю воқеаҳои атроф, амал кардан бо ашёҳо, якҷоя амал намудан бо
ҳамсолон, ноил гардидан ба ҳисси қаноатмандӣ,

санҷидани қувваю

имкониятҳои шахсӣ ва ғайраҳо. Ин ваҷҳҳо-ангезаҳо вобаста ба синну соли
кўдакон тағйир ёбанд. Барои хурдсолон амал кардан бо ашёҳо, бозичаҳои
диққатҷалбкунанда, барои кўдакони синни калони томактабӣ

барқарор

кардани муносибатҳои байниҳамдигарӣ дар «вазъияти тасаввуршуда»
ваҷҳҳо-ангезаҳои бозикунӣ мегарданд. Вақте ки онҳо талабаи мактабҳон
шуданд,

сифатҳои шахсии (ростгўӣ, ҷасурӣ, далерӣ, нотарсӣ) худро ба

ҳамсолон нишон доданӣ мешаванд.
Бояд ба ҳисоб гирифт, ки бозиҳои эҷодӣ, аз он ҷумла бозиҳои сюжетӣролнок, бозиҳои гурўҳӣ, дастҷамъӣ ҳастанд, ки дар онҳо кўдакон муттаҳид
гардида сюжет-мазмуни бозиро амалӣ мегардонанд, талаботи худро ба
фаъолиятҳои якҷоя қонеъ намуда таҷрибаи иҷтимоиро аз худ менамоянд.
Ба вуҷуд омадан ва инкишофи бозиҳои сюжетӣ-ролнок ба соли сеюми
ҳайёти кўдакӣ мутаалиқ аст. Лекин заминаҳои он дар синни барвақти кудаки
гузашта мешавад. Дар соли аввал диққати кўдакро ранг, садо, шакли ашёҳо,
бозичаҳо бо худ ҷалб менамояд ва ў дар охири яксолагӣ амалҳои алоҳидаро
бо онҳо иҷро менамояд. Ёд гирифтани иҷрои ин амалҳо бо калонсол вобаста
аст, ки

майлу рағбати кудакро дасгирӣ намуда тарзи амалкуниро

меомўзонанд.
Дар охири соли якум ва аввали соли дуюми ҳаёт кўдакон тасаввуротҳои
худро дар бозӣ нишон додан мехоҳанд. (лухтакро алла мегўянд, ба хирсак,
гурбача хўрок медиҳанд), ки он дар педагогикаи томактабӣ бозии сюжетӣтасвирӣ намида шудааст. Модар, мураббия бояд кўшиш намояд, ки диққати
кўдакро бо амалҳо бо ашёҳо ҷалб намуда бо истифодаи бозичаҳои образнок,
ба иҷро намудани вазифаҳои муайян одат кунонад.

Масалан, мураббия

мегўяд, лўхтак монда шуд, алла гўй хоб равад: хирсак гўшна монд бояд ба

119
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

вай хўрок диҳем ва ғайраҳо. Дар ин давра мўҳим он аст, ки кўдак тарзи бо
ашёҳо амал карданро аз худ намояд.
Дар соли сеюми ҳаёт бояд кўдак иҷро намудани амалҳои зеринро аз худ
намуда бошад: лўхтакро хобонад, хўрок диҳад, бо аробача шинонда ба
сайругашт барад, хўрок пазад, маводҳои сохтмонӣ, бозичаҳои майдаро ба
мошин бор карда аз як ҷой ба ҷои дигар барад ва ҳатто ба бозӣ амалҳои навро
ворид намояд. Масалан, лўхтак дастурўй мешўяд, мошинчаҳо дар гараж
меистанд ва ғайраҳо. Ба кўдак бозичаҳои

образнок ва ашёҳои гуногун

дастрас мегардад ва тарзи бо онҳо амал намудан нишон дода шуда бозиҳои
якҷоя ташкил карда мешаванд.
Кўдаки 2-3 сола метавонад худро дар нақш муаррифӣ намояд:
оча, Мунира духтур, Акбар-ронанда ва ғайраҳо. Баъд
иҷро намуда

Азиза-

амалҳои муайянро

ба нақш ворид гардад. Зиёд гардидани тасаввуротҳо ва

таҷрибаи шахсӣ ба кўдакон имноният медиҳад, ки бо як ашё якчанд амалҳоро
иҷро намоянд, амалҳои худро бо дигарон мувофиқ гардонанд, ба муоширату
муносибат дохил гарданд ва дар натиҷа бозиҳои сюжетӣ-ролдор ба вуҷуд
меоянд. Агар дар аввал кўдакон «паҳлу ба паҳлу» дар алоҳидаги бозӣ
намоянд, баъд ба бозиҳои 2-3 нафарӣ мегузаранд, ҳаёту муносибатҳои
одамони наздик падар модар мураббия, ронанда ва дигаронро тасвир
менамоянд.
Дар давраи миёнаи томактабӣ кўдакон аз тасвири мавзуҳои маишӣ ба
тасвири фаъолияти меҳнатии одамони гирду атроф мегузаранд. Мазмуни
бозиҳо низ ташаккул меёбанд. Дар давраи калони томактабӣ ба мазмуни
бозиҳо ҳодисаҳои иҷтимоӣ ворид гардида кўдак кушиш менамояд, ки сифату
хусусият, амалу рафторҳои махсуси одамонро дар нақшофарии худ нишон
диҳад. Масъалан, модар нисбати фарзанди худ на танҳо ғамхарию дилсўзӣ
намуда хўрок медиҳад, оббозӣ медоронад, либос мепўшонад, инчунин ба ў
китоб хонда медиҳад, ҳангоми беморӣ ором менамояд, дилбардорӣ намуда
панду насиҳат медиҳад .
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Тағир ёфтани мавзўъ ва мазмуни бозӣ ба васеъ бой гардидани
таасуротҳо ва донишҳои кўдакон алоқаманд аст. Кўдак метавонад донишу
таасуротҳои худро, ки аз асарҳои бадеӣ, тамошои филмҳо, нақлу ҳикояҳои
волидону мураббия, ҳодисаю воқеаи иштироккарда, саёҳат сайругашт ва
ҳаёти ҳаррўза аз худ кардааст, бо мазмуни бозиҳои худ ворид менамояд.
Бо баробари васеъ гардидани мавзўъ ва мазмуни бозиҳо ба сохтори онҳо
низ дигаргунӣ ворид мегардад. Кўдакон метавонанд дар бораи мавзўи бозӣ
бо ҳамдигар маслиҳат намоянд, нақшҳоро таҳлил намуда нақшаи амалҳои
худро таҳия созанд. Масалан, аввал хўрок пухта кўдаконро хўрок медиҳем,
баъд онҳоро ба сайругашт мебарем, баъди баргаштан хобонда худамон
телевизор тамошо мекунем».
Дар давраи калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб дар кўдакон талабот
ба сифати иҷрои нақшҳо дар бозӣ ба вуҷуд меояд. Онҳо ҳангоми маслиҳату
машварат хоҳиш, шавқу рағбатро ба ҳисоб мегиранд, теъдоди иштирокчиёни
бозӣ низ зиёд мегардад. Барои бозикунӣ мураббия бозича, маводҳои зарурӣ
ва шароитро пешакӣ тайёр менамояд. Дар рафти бозӣ писарбачаҳо ба нақши
писарона ва духтарчаҳо ба нақши модар, мураббия ворид мегарданд ва
андешаи

худро иброз менамоянд, ҳангоми дағалӣ беэътиноии духтур ба

бемор эроду норозигии худро баён намуда бештар ба захирашавии сифатҳои
мусбати ахлоқӣ таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд.
Барои иҷро намудани вазифаҳои таълиму тарбиявӣ дар раванди бозиҳои
сюжети-ролнок роҳбарии педагогии мураббия дар кўдакистон ва волидон дар
хонавода зарур аст.
§ 2. Усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои сюжетӣ-ролнок
Роҳбарӣ ба бозиҳои сюжетӣ-ролнок аз мураббия иҷро намудани
вазифаҳои зеринро талаб менамояд:
- ташаккулдиҳии бозӣ ҳамчун фаъолияти асосӣ ва пешбаранда дар
давраи томактабӣ;
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-

истифода

бурдани

бозӣ

ҳамчун

воситаи

таълиму

тарбия,

ташаккулдиҳии колективи кўдакон, маҳорату малакаҳои мутаҳидшавӣ дар
кўдакон.
Иҷро гардидани вазифаҳои аввал ба васеъ намудани мавзўи бозиҳо ва
бой гардондани мазмуни онҳо вобаста аст. Дар рафти бозӣ кўдакон бояд
таҷрибаи мусбати иҷтимоиро аз худ намоянд, ки дар он меҳру муҳаббати
калонсолон бо ҳамдигару хурдсолон, ба меҳнат, зиндагӣ, таҷассум ёфта
бошад, дўстӣ, рафоқат ёрии байниҳамдигарӣ, таҳаммулгароӣ ва дигар
сифатҳои мусбати ахлоқӣ чун сифати арзишманди инсонӣ ифода гардад.
Ҳар

як

кори

ташаббускории

хуб

бо

кўдакони

тахаюлот, эҷодкорӣ

фаъолнокӣ, мустақилият,

бозикунанда алоқаманд

буда

он

аҳамияти

тарбиявӣ пайдо мекунад. Махсусан, бозиҳое, ки муташаккилона баргузор
мегарданд таъсири тарбиявии зиёдтаре доранд, чунки дар онҳо кўдакон
метавонанд мувофиқи мақсаду вазифаҳои хеш амал намуда хоҳиш ва
шавқу рағбати ҳамсолонро ба ҳисоб гиранд, низоҳои ба вуҷуд омадаро
аҳлона бартараф намоянд, дар бартараф намудани мушкилиҳо бо якдигар
мадад расонанд.
Дар ҳолати қонеъ нагаштани талаботҳои кўдак бозӣ метавонад ба руҳия,
муносибатҳои

байниҳамдигарӣ

ва сифатҳои шахсии ў таъсири манфӣ

расонад. Масалан, фармонфармоӣ, дағалии кўдакони алоҳида, маҳдуд
кардани мустаъқилнокӣ, доимо нақши асосиро соҳибӣ кардани як-ду кўдак,
ба ҳисоб нагирифтани шавқу ҳавас ва ғайраҳо метавонанд сабаби ба вуҷуд
омадани низоҳо, дилхунукӣ,

ранҷидахотирӣ ва ҳатто

то қаҳру ғазаби

кўдакони алоҳида гардад.
Барои рушди бозиҳои сюжетӣ-ролнок мураббия бояд чунин шароитҳоро
таъмин намояд:
- мунтазам васеъ гардондани доираи донишу тасаввуротҳои кўдакон оид
ба олами ихотакарда ва бой намудани тасаввуротҳои онҳо дар ҳамаи
давраҳои синусолии томактабӣ:
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-

дар вақти машғулиятҳои таълимӣ, саёҳат, сайругашт, мушоҳидаҳо

васеъ намудани донишу тасаввуротҳои кўдакон оид ба ҳаёти одамони гирду
атроф:
-

дуруст интихоб намудани бозичаҳо, маводҳо барои бозикунӣ ва

таъмин намудани муҳиту шароит барои бозикунии кўдакон. Махсусан,
мувофиқи мавзўъ ва мазмуни бозиҳо омода намудани таҷҳизотҳои махсус
(барои бозиҳои «Мактаб» «Духтур», «Кайҳоннавардон»,

«Мағоза» ва

ғайраҳо), ки барои онҳо маҷмўи бозичаҳо гирд оварда мешаванд:
-

ҷалб кардани кўдакон ба тайёр намудани бозичаҳои дастисохт,

маводҳои махсус дар машғулиятҳои меҳнати дастӣ, тартибдиҳӣ;
-

омўхтан ва муайян намудани хусусиятҳои фардии кўдакон ва

муносибатҳои байниҳамдигарӣ, вақти мутаҳидшавӣ ва сифатҳои шахсию
иҷтимоии онҳо.
Дар

тадқиқотҳои

илмии

А.В.Менджеритская,

Р.И.Жуковская

,

В.П.Залогина, Н.Я.Михайленко методҳои роҳбарӣ ба бозиҳои кўдакон ба ду
гурўҳ тақсим карда шудаанд;
- маводҳои бевоситаи таъсиррасонӣ;
- методҳои роҳбарии бавосита, ки дар ҳамаи давраҳои синусолӣ
хусусияти ба худ хос доранд.
Методҳои бавоситаи роҳбарӣ ба бозиҳои сюжетӣ-рольнок маҷмўи
амалҳои мураббияро дар бар мегирад, ки онҳо ба бой намудани донишу
тасаввуротҳои кўдакон оид ба ҳайёти гирду атроф равона карда мешаванд.
Мазмуни асосии бозиҳои сюжетӣ-ролнокро инъикоси меҳнати одамон ва
фаъолиятҳои дигари онҳо ташкил менамоянд. Ташаккулдиҳии донишҳо дар
бораи мазмуни фаъолияти меҳнатӣ, мақсаду воситаҳои он, пайдарҳамӣ ва
натиҷаи

амалҳои

меҳнатӣ,

донишҳо

дар

бораи

муносибатҳои

байниҳамдигарӣ ва таъсири мутақобилаи одамон ба мазмуни бозиҳои
сюжетӣ-ролнок таъсири калон мерасонанд.
Кўдак маҷмўи донишҳоро асосан дар раванди машғулиятҳо аз худ
мекунанд. Барои васеъ намудани донишҳо мураббия метавонад аз
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мушоҳидаҳо саёҳат адабиёти бадеӣ, тамошои расмҳо, сўҳбат дар мавзўҳои
гуногун ва ғайраҳо истифода барад, то ки диққати кўдаконро бештар ба
меҳнати атрофиён ҷалб намуда, шавқу рағбати онҳоро ба дониста гирифтани
ҳодисаю воқеаҳои иҷтимоӣ зиёд намояд.
Роҳи дигари таъсиррасонӣ ба бозиҳои снежетӣ-ролнок ворид
намудани бозичаҳо, бедор намудани шавқу рағбат ба бозии нав, бой
намудани мазмуни бозӣ, фаъолгардони иштироки кўдакон дар бозӣ аст.
Интихоби бозичаҳо ба мақсад ва вазифаҳои тарбиявии мураббия вобаста аст.
Онро дар шакли бозӣ-машғулият низ ба ҳаёти кўдакон ворид намудан
мумкин аст. Масъалан, дар гурўҳи хурдсолон бозӣ-машғулият «Лўхтак ба
меҳмонӣ омад»-ро чунин ташкил намудан мумкин аст:
Садои тақ-тақи дарро шунида мураббия дарро мекушояд ва лўхтаки
навро ба гурўҳ ворид менамояд ва бозӣ-машғулиятҳо чунин ташкил
менамояд:
- ҳамаи кўдакон номи худро гирифта ба лўхтак шинос мешаванд;
- бо маслиҳату машварат ба лўхтак номгузорӣ менамоянд;
- лўхтакро бо бозичаю ашёҳои гурўҳ шинос мекунанд;
- ба ў хўрок медиҳанд;
- ба аробача шинонда ба сайругашт мебаранд ва ғайраҳо.
Бо чунин роҳ бозичаҳои дигар хирсак, мошинча ва ғайраҳоро ба бозиҳои
кўдакон ворид намудан ва вобаста ба мақсаду вазифаҳои тарбиявӣ сюжети
бозиро низ дигар кардан мумкин аст. Масалан, «Хирсакро табобат мекунем»,
«Лўхтакро оббозӣ мекунонем», «Барои харгўшак хўрок мепазем» ва ғайраҳо,
ки дар раванди онҳо бозичаҳо, амалҳои нав ба бозӣ ворид мегарданд. Мазмун
ва рафти чунин бозӣ машғулиятҳо ба руҳия, олами эмотсионалии кўдакон
таъсири мусбат мерасонад, ибтидои ба вуҷуд омадани бозиҳои нав
мегарданд. Бояд ҳамаи бозичаҳо барои кўдакон дар ҷойи дастрас гузошта
шаванд ва дар муддати муайян онҳоро иваз намудан талаб карда мешавад.
Дар амали ворид намудани бозичаҳо ба бозии кўдакон ва таъмин
намудани муҳити бозикунӣ эҳтиёткорӣ лозим аст. Бояд шавқу рағбати бачаҳо
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ба ҳисоб гирифта шавад. Маҷбуркуниро истифода бурдан мумкин нест ва
фаъолнокии кўдак дар бозӣ-машғулиятҳо ба ҳисоб гирифта шуда бошанд.
Методҳои бевоситаи роҳбарӣ ба бозиҳои сюжетӣ-ролнок аз онҳо
иборатанд:
- нақши муайянро иҷро намудани мураббия дар бозӣ;
- иштироки мураббия дар муҳокимаи мавзўи бозӣ ва тақсимоти нақшҳо;
- фаҳмондадиҳӣ;
- ёрӣ расондан;
- маслиҳат додан;
- пешниҳод намудани мавзўъ;
Дар раванди роҳбарӣ ба бозиҳои сюжетӣ-ролнок бояд мустақилнокии
кўдакон маҳдуд карда нашавад. Ба муносибатҳои байниҳамдигарӣ

ва

рафтори онҳо таъсири мусбат расонида шавад.
Вазифаи роҳбарӣ ба бозиҳо вобаста ба синну соли кўдакон мураккаб
мегарданд. Дар давраи хурди томактабӣ вазифаи асосии роҳбарӣ ба бозиҳои
кўдакон васеъ ва зиёд намудани амалҳои бозикунӣ бо ашёҳо ва дар асоси он
ғанӣ гардондани мазмуни бозӣ, омўзонидани маҳорати якҷоя бозӣ намудан
аст. Яке аз роҳҳои иҷро намудани ин вазифа дар бозӣ иштирок кардани
мураббия мебошад. Масалан, мураббия ба Алишер таклиф менамояд, ки
«биё, ту кубикҳоро дар мошинаи боркаш ба назди ман биёр, якҷоя барои
лухтак (метавонад хирсак, харгўш) хонача месозем». Баъди сохтани хонача
лухтакро дар он ҷой медиҳаду сипас таклиф мекунад, ки лўхтакро дар
мошини худ ба сайругашт, ба тамошо барад. Албатта, барои Алишер бо
мураббия якҷоя амал кардан ҳаловатбахш аст ва ў метавонад бо хоҳиши худ
бор (кубикҳоро) кашонад, лўхтакро ба сайругашт барад.
Мураббия метавонад дар бозӣ нақши

модар, духтур, ронанда ва

дигаронро низ иҷро намояд, ки он имконият медиҳад, ки теъдоди муайяни
кўдаконро муттаҳид намуда шавқу рағбати онҳоро ба бозиҳои якҷоя зиёд
намояд. Аҳамияти ин амал боз дар он аст, ки мураббия ба кўдакон тарзи
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гуфтугў намудан, истифодаи бозичаҳо,

муошират ба ҳамдигарро нишон

медиҳад ва онҳо кўшиш менамоянд мисли ў амал намоянд.
Бо баробари васеъ гардидани сюжет ва мазмуни бозӣ, мураббия
метавонад вобаста ба вазъият ба кўдакон бо савол муроҷиат намояд:
«Модари ин духтарча кӣ бошад?» (лухтак

ё бозичаи

дигарро нишон

медиҳад), «Духтурҷон, ин кўдаки маро муоина кунед?» Бо чунин

роҳ

мураббия метавонад ба бозиҳои сюжетӣ-ролнок оғоз башад.
Дар давраи миёнаи

томактабӣ вазифаҳои роҳбарӣ ба бозӣ аз инҳо

иборатанд: бой намудани мазмуни бозӣ, ташаккул додани маҳорати дар
гурўҳчаҳо муташаккилона бозӣ кардан, маслиҳату машварат намудан, ёд
додани маҳорати барқарор

намуда

тавонистани муносибатҳои дўстона.

Иҷро гардидани ин вазифа ба бой гардондани мазмуни бозӣ вобаста аст.
Бинобар ин мураббия кўшиш

менамояд, ки дар аввал

шавқу рағбати

кўдаконро ба бозӣ муайян намояд ва аз усулҳои гуногуни таъсиррасонӣ
истифода барад. Мураббия дар асоси мушоҳидаҳо саволҳо медиҳад: «Кадом
бозиро интихоб намудед? Ки нақши духтур (сартарош, муаллим) иҷро
мекунад? ва ғайраҳо. Ў кўшиш менамояд, ки кўдаконро ба фикр кардани
мавзўъ ва мазмуни бозӣ,
омўзонад. Метавонад

маслиҳат

намудан, тақсим кардани нақшҳо

доир ба мазмуни бозӣ, тақсим кардани нақшҳо

интихоби бозичаҳо андеша-маслиҳати худро пешкаши кўдакон намояд.
Мураббия дар бозиҳои кўдакони давраи миёнаи томактабӣ иштирок
менамояд, вале наметавонад нақши асосиро иҷро кунад. Ин амали ў сабаби
маҳдуд гардидани мустақилнокии кўдакон мегардад. Дар як вақт бо роҳи
савол додан, ба хотир овардан, луқмадиҳӣ мазмуни бозиро бой мегардонад.
Масалан, ҳангоми бозии «Саёҳат дар қатора» мураббия метавонад дар бозӣ
ба сифати мусофири

ба

саёҳатраванда иштирок намуда бо луқмадиҳӣ

(«Ҳамаамон ба вагонҳо нишастем, бояд қатора ба роҳ барояд») ба хотир
овардан («Чиптаҳоро

барои тафтиш бояд тайёр намоем»), савол додан

(«Чиптаҳои мусофиронро кай тафтиш мекунанд?») ва ғайраҳо ба рафт ва
мазмуни бозӣ таъсир расонад.
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Дар давраи калони томактабӣ мураббия ҳангоми роҳбарӣ ба бозиҳои
кўдакон бояд иҷро гардидани вазифаҳои зеринро таъмин намояд:
- инкишоф додани мустақилнокӣ ва худташкилкунии кўдакон;
- ташаккулдиҳии маҳорату малакаҳои маслиҳат кардан доир ба мавзўи
бозӣ;
- аҳлона

тақсим намудани нақшҳо ва омода

намудани муҳити

бозикунӣ;
- бой ва васеъ намудани мазмуни бозӣ.
Дар давраи калони

томактабӣ бо таври қолабӣ бозӣ

будани шавқу рағбати баъзе кўдакон
Бинобарин

кардан, суст

ба бозикунӣ мушоҳида мегардад.

мураббия аз роҳу усулҳои таъсиррасонӣ дар давраи

миёнаи

томактабӣ истифода мебарад. Вай кўшиш менамояд, ки барои бой намудани
мазмуни бозиҳо ба адабиётҳои бадеӣ, қаҳрамонони филмҳо, пешниҳод
кардани мавзўҳои нави бозӣ, тамошои расмҳо, мушоҳидаҳои ҳаррўзаи
кўдакон муроҷиат намояд.
Кўдакони 5-6 сола сифатан ва мазмунан иҷро кардани нақшҳоро аз
ҳамсолони худ меомўзанд. Ин ҳолат метавонад сабаби ба вуҷуд омадани
норозигӣ, низоъ байни кўдакони алоҳида гардад. Дар натиҷа баъзе кўдакон
кўшиш менамоянд, ки пешсаф (лидер), беҳтарин бошанд ва нақшҳои асосиро
иҷро намоянд: Ба мураббия лозим меояд, ки бо идора намудани
муносибатҳои байниҳамдигарии кўдакон диққати ҷиддӣ диҳад, хусусиятҳои
фардии ҳар як кўдакро ба ҳисоб гирад.
Ба гурўҳҳои хурд-хурди устувор тақсимшавии кўдакон ба ташкилу
роҳбарӣ ба бозии кўдакон таъсир мерасонад. Ба гурўҳҳои устувор
тақсимшавии кўдакон метавонанд аз рўи мутаақилияти ҷинсӣ (бо духтарчаҳо
ва писарбачаҳо), хешу таборӣ, ягонаги шавқу рағбат, эҳтирому самимият ба
вуқўъ ояд. Дар як бозӣ муттаҳид кардан ин гурўҳҳо на ҳама вақт ба мураббия
муяссар мегардад. Ба ў лозим меояд, ки бо сарварон-кўдакони нисбатан
бонуфузи ин гурўҳҳо такя намояд.
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Роҳбарии дурусти педагогӣ ба бозиҳои сюжетӣ-ролдор имконият
медиҳад, ки кўдакон қоида ва меъёрҳои ахлоқиро аз худ намуда муносибати
худро бо одамони атроф, меҳнат ва муносибатҳои байниҳамдигарӣ онҳо,
ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳо иҷтимоӣ ташаккул диҳанд. Бозиҳои якҷоя воситаи
муҳими шаклгирии сифатҳои ахлоқии кўдакон мебошад. Донишҳо оид ба
олами иҳотакарда, ки кўдакон онҳоро дар бозиҳои худ иникос менамоянд,
воситаи муҳими инкишофи фикрӣ мегирад. Д.Б.Элконин, аҳмияти бозиҳои
сюжети-ролнокро дар инкишофи ақлию зеҳнии кудакон махсус таъкид
намудааст. Бозиҳои сюжетӣ-ролнок воситаи муҳими бойгардонии олами
эмотсионалии кўдакон мебошад.
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§ 3. Бозиҳои саҳнавикардашуда ва мазмуни онҳо
Бозиҳои саҳнавикардашуда, ки онҳо дар адабиётҳои педагогӣ ба номи
бозӣ-инсенировка,

бозиҳои драматизатсионӣ, бозиҳои

номбар мегарданд, ба гурўҳи бозиҳои эҷодӣ
чунин ҷузъҳои

асосии бозиҳои

эҷодӣ

театрикардашуда

дохил мешаванд. Дар онҳо

вуҷуд

доранд: мазмун, бо ҳам

мувофиқат кардани амалҳои нақшофарӣ бо амалҳои реалӣ, мустақилнокӣ
ва худташкилкунии кўдакон.
Мазмуни бозиҳои саҳнавикардашуда аз асарҳои бадеӣ-афсона, ҳикоя,
саҳначаҳои махсус эҷодкардашуда

гирифта

мешаванд ва ҳангоми

нақшофарӣ кўдакон аз номи қаҳрамонони онҳо амал менамоянд. Кўдак
сюжети бозиро аз мазмуни асари бадеӣ гирифта дар асоси мазмуни матни
128
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

адабӣ амал менамояд. Саволе ба миён меояд: оё ин бозиро бозии эҷодӣ
номидан мумкин аст?

Ба

бозии сюжетӣ-ролнок

чи умумияту кадом

фарқиятро дорад?
Барои бозии саҳнавикардашуда барои кўдакон матн пешниҳод карда
мешавад. Матн қолабест, ки кўдак бо воситаи нақшофарӣ бо он дохил
гардида қувваю тавоноии худро дар ҷабҳаи эҷодкорӣ намоиш медиҳад, рушд
меёбад. Барои он, ки нақшро офарад, кўдак кўшиш менамояд ба ҳолати
рўҳии қаҳрамони худ ворид гардад, ҷиҳати эстетикии матнро дарк намояд,
нақши худро ба ҳақиқат наздик созад, аз ҳаракатҳои гуногун, тақлидкунӣ,
тағйир додани оҳанги гуфтор, қиёфа истифода барад. Набояд фаромўш
кард, ки кўдаки имрўа ба

намунаи тақлидкунӣ, ба образҳои

бадеӣ ба

воситаи телевизион, тамошои наворҳои гуногун, тамошо кардани театри
лўхтак, филмҳои бачагона шинос аст.
Иштироки кўдак дар бозиҳои саҳнавикардашуда омодагии махсусро
талаб менамояд, ки он дар инҳо ифода мегардад:
- маҳорату қобилияти дарк намудани зебоӣ дар матни бадеӣ ва
зебоиофарӣ ба воситаи он;
- фаҳмидани маънои каломи бадеӣ;
- маҳорати бодиққат шунидани мазмуни матн ва дарк карда тавонистани
воситаҳои ифоданокии нутқ: оҳанг истҳо (мантиқӣ психологӣ, ритмикӣ),
суръат, қувва ва баландии овоз, кофия ва дигар табишҳои лафзи модарӣ.
Барои офаридани нақш ба кўдак лозим аст, ки моҳияти ахлоқии асарро
фаҳмида рафтору амалҳои қаҳрамонони онро таҳлил намуда тавонад. Иҷрои
ин амал ба таҷрибаи ахлоқӣ-эмотсионалӣ, тасаввуротҳо оид ба олами
иҳотакарда ва ҳиссиётҳои кўдак алоқаманд аст. Омода намудани кўдак ба
бозии саҳнавикардашуда ин баланд бардоштани фарҳанги маънавии ў бо
воситаи каломи бадеӣ аст,ки дар раванди кори таълиму тарбиявӣ таъмин
карда мешавад.
Бозии саҳнавикардашуда мантиқан ба бозии сюжетӣ-ролнок ҳамоҳанг
аст. Он сюжет, мазмун, нақш, иҷрои амалҳоро дар бар мегирад. Муҳим он
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аст, ки пайдарҳамии ҳодисаю воқеаҳо ва амалҳо ба маънои асарҳои бадеӣ
мувофиқат менамоянд.
Санъатшиноси машҳури тоҷик Н.Х.Нурҷонов, таъкид менамояд, ки
санъати театрӣ аз бозиҳои халқӣ сарчашма мегирад. А.Н.Леонтев, бозиҳои
саҳнавикардашударо «фаъолияти ба худ хоси пеш аз эстетикии кўдакон»
номидааст. Он мавқеи худро ҳамчун бозӣ нигоҳ дошта чун як шакли
фаъолияти бадеӣ қобилияти эҷодкории кўдаконро инкишоф медиҳад.
Кўдакон бозии саҳнавикардашударо ҳамчун асари саҳнавӣ-спектакл қабул
намуда аз мазмуни бозӣ ва маҳорати нақшофарии худ қаноатманд мегарданд.
Албатта, ин бозиҳоро санъати театрӣ номидан мумкин нест. Вай барои кўдак
иҷрои нақшҳо чун ҳунарманди саҳнаи театр аст ва масъулияту ҷиддиятро
талаб мекунад. Кўдакон мехоҳанд нақшро тарзе офаранд, ки ба тамошобин
писанд бошад, яъне ба натиҷаи дилхоҳ ноил гарданд. Ноил гардидан ба
натиҷаи дилхоҳ ин саъю кўшиш ва натиҷаи майлу рағбат, меҳнату фаъолияти
якҷояи кўдакону мураббия мебошад.
Бозиҳои саҳнавикардашуда имконият медиҳанд, ки якчанд намуди
маҳорати эҷодкории кўдакон инкишоф ёбад. Ба монанди, нутқронии бадеӣ,
сурудхонӣ, рақскунӣ ва ғайраҳо. Кўдакон кўшиш менамоянд на танҳо чун
артист нақш офаранд, инчунин барои бозикунӣ саҳнаро ороиш диҳанд,
мусиқӣ интихоб

намоянд, либос омода созанд, хусусиятҳои фардӣ-

эҷодкории худро инкишоф диҳанд.
Бозиҳои саҳнавикардашуда дар

тарбия намудани шавқу рағбат бо

адабиёти бадеӣ, театр, санъати ороишӣ ва инкишоф додани нутқи кўдакон
аҳамияти калон дорад. Кўдакон бо қолаби нутқи адабӣ, рангу тобишҳои
забони модарӣ шинос шуда кўшиш менамоянд онҳоро дар бозӣ аниқ, бурро
талаффуз намоянд, то

писанди тамошобинон гардад, хушҳолу

болида

гарданд.
Бозиҳои

саҳнавикардашударо ба намудҳои зерин ҷудо

намудан

мумкин аст:
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- бозӣ-спектаклҳо, ки кўдакон мувофиқи матни адабӣ ва сенарияи
тайёркардаи мураббия онро иҷро мекунанд;
-бозиҳои саҳнавии руимизӣ;
- театри бозичаҳо;
- намоишдиҳӣ бо воситаи фланелограф;
- ташкил намудани театри лўхтак;
- театри панҷагӣ, ки онро театри бибабо низ меноманд;
- театри соягӣ.
Тайёр

намудан,

ташкил

кардан

ва

гузаронидани

бозиҳои

саҳнавикардашуда вобаста ба намуди худ хусусиятҳои хос дорад, ки онҳо
дар раванди омўзиши фанни «Методикаи инкишофи нутқи кўдакон»,
қисмати «Шиносоӣ бо адабиёти бадеӣ» мавриди таҳлил қарор мегирад.
Инчунин аз дастури методии Н.Насруллоева «Бозӣ-инценировка дар боғчаи
бачагон» (Душанбе, 1975) истифода бурдан мумкин аст.
Шартҳои

ба

вуҷуд

омадан

ва

инкишофёбии

бозиҳои

саҳнавикардашударо бо таври зайл арзёбӣ намудан мумкин аст:
- аз давраи барвақти кўдаки омўзонидани шунидан, дарк намудан ва
ҳаловат бурдан аз қофия ва суханбозиҳо дар матни адабӣ. Одатан дар ҳамаи
афсонаю шеърҳо қофия ва оҳанг мавқеи

махсус дорад. Ба монанди буд

набуд, як бобо буд, як бибӣ буд. Онҳо ҳавлӣ доштанд, дар ҳавлиашон як мурғ
доштанд ….
- шеъру таронаҳои навозишӣ ва дўстдорӣ, ки бо дар якҷояги иҷро
намудани ҳаракатҳои муайян ва аз тарафи калонсолон хонда мешаванд.
Масалан: Ҳа дурсӣ, дурсӣ, дурсӣ
Баро болои курсӣ.
- истифодаи бозиҳои халқӣ бо дасту панҷаҳо, ки дар раванди он ба
овозу

садоҳои паррандаҳо, асбобҳои мусиқӣ, ҳайвонҳо тақлид карда

мешаванд. Ба монандӣ «Чапак-чапак», «Ҳавзак-ҳавзак», «Ҷигар-ҷигар» ва
ғайраҳо;

131
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

- бозӣ-хороводҳо, ки дар онҳо кўдакони синнусоли гуногун иштирок
карда метавонанд. Ба монанди, «Харгўшакҷон харгўшак».
-намоиш додани бозӣ-инсенировка бо бозичаҳо, ки дар рафти онҳо
хондани шеър, нишон додани тарзи иҷрои амалҳо таъмин карда мешавад.
Масалан бозӣ бо харгўшак ва хондани шеъри Агния Барто, «Харгушак»,
шеъри Гулчеҳра Сулаймонова «Бибиҷонам меояд» ва ғайраҳо.
- дар ҳолати мавҷуд будани шароит ба театр бурдан, шинос намудан ба
даромадгоҳ, либосовезак, саҳнаи театр, ҷойҳои нишасти тамошобин, ҳуҷраи
ороишдиҳии

ҳунармандон,

либосмонӣ,

мувофиқи

имконият

намудани сўҳбат бо кормандон ва ғайраҳо. Чунин амал

ташкил
донишу

тасаввуротҳои кўдаконро оид ба театр зиёд мекунад. Масалан, онҳо дониста
мегиранд, ки дар театр барои хурдсолон махсус барномаҳо омода карда шуда
рўзона ва барои калонсолон барномаҳои махсус бегоҳӣ намоиши дода
мешаванд:
- ҷалб намудани кўдакон ба ташкилу гузаронидани спектакли бачагона
дар иду чорабиниҳои ҷашнӣ. Масалан, ороиш додани арчаи солинавӣ, тайёр
кардани декоратсияҳо, ороиш додани дастархони идонаи наврўзӣ ва ғайраҳо.
-дар гурўҳ ва умуман кўдакистон бо иштироки кормандону волидон
ташкил намудани намудҳои гуногуни бозиҳои драматизациякардашуда.
Ҳар як бозии драматизацияшуда бояд заминаи

модии худро дошта

бошанд:
- лўхтакҳо (барои театри лухтак, панҷагӣ), либосҳо (масқарабоз, хирсак,
рубоҳ ва ғайраҳо), ниқобҳо, расмҳои махсус (барои театри руимизӣ ва
фланелограф), бозичаҳои дастисохт ва махсус (барои театри бозичаҳо). Дар
таъмин

намудани

таҷҳизотҳо,

масалан,

дўхтани

лухтакҳо,

либосҳо

модаронро ҷалб намудан мумкин аст.
- интихоб намудани матнҳое, ки дар онҳо якчанд қаҳрамонҳо амал
мекунанд ва аз нутқи мураттаби гуфтугўи васеъ истифода бурда мешавад.
Масалан, «Мурғ, мурғобӣ ва муш», «Кулчача», «Шалғам», «Хўрусаки далер»
ва ғайраҳо, ки он теъдоди муайяни кўдаконро ба бозӣ фаро мегиранд.
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Ташкилу гузаронидани бозиҳои саҳнавикардашуда як шакли ташкили
тарбияи бадеӣ-эстетикии кўдакон ва ифодагари вазъи кори таълиму
тарбиявии муассисаи томактабӣ мебошад.
§ 4.Усулҳои ташкил ва роҳбарӣ ба бози ҳои саҳнавикардашуда
Ҳангоми ташкил ва роҳбарӣ намудан ба бозиҳои саҳнавикардашуда
бештар на ба рафти бозӣ, балки ба давраи тайёрӣ ба он диққат дода мешавад.
Чунки дар рафти тайёрӣ ба бозиҳои драматизацияшуда донистани мазмуни
матни адабӣ, рафтору амалҳои қаҳрамонон, ифода карда тавонистани руҳия,
ҳолати эмотсионалӣ, истифода аз воситаҳои муоширати ғайринутқӣ
(қиёфабозӣ, ҳаракатҳо), интихоби оҳанги нутқ ва ғайраҳо таъмин мегардад.
Тавсияҳо оид ба роҳбарӣ ба бозиҳои саҳнавикардашударо мо дар
тадқиқотҳои Р.И.Жуковская, Н.С.Карпинская, Л.С.Фурмина, Н.Насруллоева
ва дигарон дида метавонем, ки онҳо бештар ба барқарор намудани
муносибати реалии байни кўдакону мураббия ҳангоми бозикунӣ диққати
махсус додаанд. Интихоб намудани матни бадеӣ ва таъмин кардан ба
маводҳои бозикунӣ ба фаъолияти мураббия вобаста мебошад. Кўдак низ
кўшиш менамояд, ки аз доираи матни адабӣ, дастуру нишондодҳои
мураббия берун амал накунад.

Мураббия бояд ба он кўшиш намояд, ки

фаъолияту амалҳои кўдак дар доираи нақш-матн маҳдуд нагардида шавқу
ҳавас ва эҷодкории ў инкишоф дода шавад.
Бояд ба ҳисоб гирифт, ки дар бозӣ-спектакл мураббия ва кўдак чун
ҳунарманд-артист фаъолият менамоянд. Дар бозиҳои саҳнавии руимизӣ,
театри бозичаҳо, театри соягӣ, намоишдиҳӣ бо воситаи фланелеграф, театри
лўхтак ва панҷагӣ ба сифати режисер амал намуда, ҳам расму бозичаҳоро ба
ҳаракат медарорад ва ҳам аз номи онҳо суханварӣ менамоянд. Ин амал
тайёрии махсус, ҳаҷми муайяни маҳорату малакаҳои нутқронӣ ва эҷодкориро
талаб менамояд.
Усулҳои ташкил ва роҳбарӣ ба бозиҳои саҳнавикардашударо ба таври
зайл пешниҳод намудан мумкин аст.
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1.Интихоб намудани матни адабӣ ва аз худ кунондани мазмуни он ба
кўдакон. Иҷро

гардидани ин амал дар машғулиятҳои

шиносоӣ бо

адабиётҳои бадеӣ, тамошои расмҳои китоб, мусаввараҳо, мултфилмҳо берун
аз машғулиятҳо таъмин карда мешаванд.
2.Ба мазмуни машғулиятҳои расмкашӣ, суробсозӣ ва тартибдиҳӣ ворид
намудани қаҳрамонони асарҳои бадеӣ, яъне офаридани тасвир ва суроби
онҳо. Бо воситаи сўҳбат васеъ намудани тасаввуротҳо дар бораи
қаҳрамонони

асарҳои

бадеӣ,

ҳаёлот,

рафтор,

тарзи

иҷрои

амалҳо.

Омўзонидани тасвири онҳо дар расм, суробсозӣ, тартибдиҳӣ, ки минбаъд
корҳои амалии кўдаконро ҳангоми бозиҳо истифода бурдан мумкин аст.
3.Тадқиқоти Л.М.Тоҷибоева нишон медиҳад, ки дар давраҳои калони
томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб мураббия имконияти ташкил кардани иҷрои
корҳои якҷояи кўдаконро оид ба тасвири манзараҳо, ҳодисаҳои иҷтимоӣ
дорад ва онҳоро метавонад чун декоратсия дар бозии саҳнавикардашуда
истифода барад. Инчунин дар машғулиятҳои суробсозӣ суроби ҳайвончаҳо
(мурғ, мурғобӣ, муш хурусак, шалғам) ва ашёҳоро сохтаву ранг намуда дар
бозиҳои саҳнавикардашудаи руимизӣ истифода бурдан мумкин аст. (нигаред
ба маводи методии М.Дадабоева, Г.Қурбонова «Худ бисоз, бо мо бисоз»
Душанбе 2009).
4.Таҳия намудани барнома-сенария, ки дар он ҳамаи лаҳзаҳои бозӣ:
ороиш додани саҳна, таъмин будан ба маводҳои бозикунӣ, матни нутқи
кўдакон-қаҳрамонҳо (бо қайд кардани амалу ҳаракаткуниҳо) нишон дода
мешаванд.
5.Пеш аз оғози бозӣ ташкили сўҳбат дар бораи матни адабӣ ва таъмин
намудани нақшҳо дар бозиҳои саҳнавикардашуда.
6. Азёд кунондани шеърҳо, қисмҳои алоҳидаи матни адабӣ, ки минбаъд
онҳоро ба рафти бозӣ бо таври эҷодӣ ворид намудан мумкин аст.
7. Омода намудани маводҳо, ки онҳо барои ташкилу гузаронидани
бозиҳои саҳнавикардашуда ҳатмӣ мебошанд. Қисме аз онҳоро, ки мутаалиқ
ба афсонаҳои халқии русии бо забони тоҷикӣ тарҷумашудаанд («Шалғам»,
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«Кулчача», «Мурғи чипор», «Хонача»)

аз

мағозаи бозичаҳо харидорӣ

намудан мумкин аст. Дастрас намудан ва истифодаи ин маводҳо аҳамияти
калон дорад. Дар симои ин қаҳрамонҳо тарзи либоспушӣ, маданияти моддии
халқи дигар низ тасвир ёфтаанд ва истифодабарии онҳо барои кўдакон қулай
ва дастрас мебошад. Матни теъдоди муайяни афсонаҳои халқҳои бародар
дар китобча-расмҳои дар шакли модулҳо тасвирёфта низ вуҷуд доранд, ки
истифодаи онҳо имконпазир аст. Мураббия метавонад матнро бо забони
тоҷикӣ нақл намуда аз ин китобчаҳо, ки мазмуни онҳо дар расм- саҳначаҳо
тасвир гардидаанд, намоиш диҳад.
8.Тайёр намудани либосҳои махсус барои бозиҳои саҳнавикардашуда, ки
онҳо яке воситаҳои ҷалб намудани кўдакон ба бозӣ мебошад. Бояд қайд
кард, ки ин либосҳоро дар ташкилу гузаронидани иду маросимҳои гуногун
истифода бурдан мумкин аст. Масалан, либосҳоро бо тасвири сабзавоту
меваҳо, ҳайвоноту паррандаҳо дар идҳои Меҳргон, Наврўз, Соли Мави
мелодӣ, Иди бозгашти паррандаҳои гармидўст ва ғайраҳо истифода бурдан
мумкин аст. Хуб мешуд, ки мушовир ва сарвари кўдакистон ба ин масъала
диққат дода шахси масъули нигоҳдорандаи ин либосҳо гарданд ва гўшаеро
муайян намоянд.
9.Мураббия метавонад бо кўдакони давраи калони томактабӣ. ҳангоми
ташкилу гузаронидани бозӣ-спектакл аз рўи афсонаи «Бузаки ҷингилапо»
услуби зайлро истифода барад:
- вобаста ба ҳар як пораи матн аз рўи афсона расмҳо тайёр намояд:
бачаҳоро

барои дарёфти хўрок рафтани Бузаки ҷингилапо, омадани гург,

бори дуюм омадани гург ва фиреб додани бузичаҳо, баргаштани Бузак бо
манзил, ба хонаи гург ва усто рафтани вай ва ғайраҳо:
- дар вақти машғулияти шиносоӣ бо адабиёти бадеӣ тартиб додани нақл
аз руи ҳар як расм;
- дар вақти бозӣ нишон додани расм, то кўдак матну амалҳоро ба хотир
орад, дуруст иҷро намояд. Масалан, Гург бузичаҳоро хўрда (гирифта) рафт.
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Мураббия

расми бозгашти Бузакро бо манзили хеш нишон медиҳад ва

ғайраҳо.
Ин усул имконият медиҳад, ки ҳам диққати кўдакони тамошобин ва ҳам
иҷрокунандаи нақшҳо ба пайдарҳамии амалу ҳодисаҳо, чӣ тавр, чӣ кор
кардан ва барои чӣ амал кардани қаҳрамонҳо-иҷрокунандагони нақшҳо
ҷалб

карда

шавад.

Чунин

тарзи

ташкилу

роҳбарӣ

ба

бозиҳои

саҳнавикардашударо усули модулсозӣ низ номидан мумкин аст.
10. Маълум аст, ки бозиҳои саҳнавикардашуда иҷрокунанда (хангоми
нақшофарӣ ба ҳаракат даровардани бозичаҳо, нутқронӣ) ва

тамошобини

худро дорад, ки ҳам ҳунармандон ва тамошобин худи кўдакону мураббия
мебошанд.

Дар

ҷашнвораю

идҳо

меҳмонон,

волидон,

кормандони

кўдакистон, кўдакони гурўҳҳои хурдсолон низ тамошобин шуда метавонанд.
Кўдаки иҷрокунанда дар ҳузури тамошобинон метавонад саросема
шавад, матнро фаромўш намояд, баҳаяҷон ояд. Бинобарин дар рафти бозӣ
мураббия метавонад аз усулҳои луқмадиҳӣ (офарин, бале), савол додан
(акнун чӣ кор мекунад, баъд чӣ шуд), мазмуни матнро ба хотир овардан, аз
имою ишора истифода мебарад.
11. Иштирок намудани мураббия дар бозӣ-спектаклҳо дар нақши яке аз
қаҳрамони асари бадеӣ, намунаи намоиш додани театри лухтак, театри
рўимизӣ, театри соягӣ ва панҷагӣ театри бозичаҳо ва намоиш додани
фланелограф.
12. Аксбардорӣ ва ба наворгирии бозиҳои саҳнавикардашуда, намоиш
додан, муҳокима ва баҳодиҳӣ ба иштироки кўдакон дар онҳо. Ин амал
имконият медиҳад, ки кўдакон бо бурду бохти худ, ба ҳамдигар бахо диҳанд,
аз он ҳисси қаноатмандӣ ҳосил намоянд, маҳорату малакаи бозикунии худро
такмил диҳанд. Мураббия метавонад расму наворҳоро ба волидон дастрас
намуда, диққати онҳоро ба қобилияту маҳорати фарзандонашон ҷалб
намояд, онҳоро барои иштирок намудан дар бозиҳои якҷоя шавқманд
гардонад. Аксбардорӣ, банаворгирии бозиҳои саҳнавикардашуда як шакли
омўхтан, ҷамъбаст намудан ва паҳн кардани

таҷрибаи мураббия оид ба
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тарбияи бадеӣ-эстетикии кўдакон, роҳу усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои эҷодӣ
шуда метавонад.
Умуман, мақсади роҳбарии педагогӣ ба бозиҳои саҳнавикардашуда
инкишоф додани шавқу рағбати кўдакон ба эҷодкорӣ, таъмин намудани
муҳити мусбати эмотсионалӣ мебошад.
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3. Насруллоева Н. Бозӣ инценировка дар боғчаи бачагон. Душанбе,
1978.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1.Умумият ва фарқияти бозиҳои сюжетӣ-ролнок ва саҳнавикардашуда
дар чист?
2.Барои чӣ бозиҳои саҳнавикардашударо як шакли кор оид ба тарбияи
бадеӣ-эстетикии кўдакон номидан мумкин аст?
3. Омодагии кўдак

барои

иштирок

кардан дар

бозиҳои

саҳнавикардашуда дар чиҳо ифода мегарданд?
4. Мушкилоти ташкилу гузаронидани бозиҳои саҳнавикардашударо дар
чӣ мебинед?
5. Маҳорату қобилияти бозикунии кўдак модарзодӣ аст ва ё онро Шумо,
волидон ташаккул медиҳед?
СУПОРИШҲО
1.Шартҳои асосии бавуҷуд омадани бозиҳои саҳнавикардашударо ба
мисолҳо шарҳ диҳед.
2.Усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои саҳнавикардашудаи пешниҳодгардидаро
ба усулҳои бавосита ва усулҳои бевоситаи роҳбарии педагогӣ ҷудо намоед.
3.Бо таври интихобӣ аз рўи афсонаҳои халқии тоҷикӣ сенария-барномаи
4

намуди

бозиҳои

саҳнавикардашударо

таҳия

намоед

ва

ҳангоми
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таҷрибаомўзӣ аз он истифода бурда бо ҳамроҳии мураббия бозиҳои
саҳнавикардашударо ташкил намоед.
§ 5. Бозиҳои сохтмонӣ ва усулҳои роҳбари ба онҳо
Калидвожаҳо: бозии сохтмонӣ, маводи сохтмонӣ,

созандагароӣ,

намудҳои созандагароӣ, маводи табии, намуна, таъмин намудани шароитҳо.
Бозиҳои сохтмонӣ, ки онро бизиҳои бинокорӣ, фаъолияти конструктивӣ
ё худ тартибдиҳӣ ва ё созандагароӣ низ меноманд, дар фарҳанги мардуми
дунё нақши муҳим дорад. Бинокорӣ, бунёдгароӣ, ба сохтмон машғул
гардидан аз маводҳои гуногун тартиб додану сохтани шакли ошёву биноҳо
ба тахаюлот, эҷодкорӣ, маҳорату малакаҳои созандагароии одам вобаста аст:
Фазилату рисолати инсон ҳам маҳз дар фаъолияти созандагорӣ, эҷодкории
ўст. Бинобарин ҳанўз дар давраи томактабӣ кўдак майл ва шавқу рағбат ба
бунёдкорию созандагароӣ дорад, ки онҳо дар бозиҳои сохтмонӣ ифода
мегардад. Маҳорату малакаи бозикунӣ ва дар ҷараёни он амалӣ гардидани
эҷодкорӣ, созандагароӣ аз тарафи калонсолон омўзонда, такмил дода
мешавад. Бинобарин бозиҳои сохтмонӣ ҷабҳаи созандагароӣ-конструктивиро
ба худ қабуд менамоянд ва он дар технологияи омўзонидани кўдакон бо
фаъолияти мусаввирӣ бо номи

фаъолияти

тартибдиҳӣ дар давраҳои

гуногуни синнусолии томактабӣ ба кўдакон махсус омўзонда мешавад.
Дар таърихи педагогикаи томактабӣ бозиҳои сохтмонӣ дар системаи
педагогии Ф.Фребел, Л.К.Шлегер ва дигарон мавқеи хоса

доштанд. Ин

намуди бозӣ чун воситаи муҳими тарбия, инкишоф додани

маҳорату

қобилияти эҷодкории кўдакон аз тарафи олимони рус Е.А.Флёрина,
З.Г.Нечаева, З.В.Лиштван, Л.А.Парамонова, А.Н.Давидчук тадқиқ карда
шудаанд.
Хусусияти бозиҳои сохтмонӣ дар он мебошанд, ки асоси онҳоро маҳорат
ва қобилияти созандагароии кўдакон ташкил мекунад. Ин хусусияти бозӣ
онро бо фаъолияти маҳсулноки инсонӣ наздик мегардонад. Дар раванди бозӣ
сифатҳои шахсияти кўдак ташаккул ёфта дар таъмин намудани омодагии ў
ба мактаб аҳамияти калон дорад. Дар рафти бозиҳои сохтмонӣ инкишофи
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тафаккур, идрок намудани муносибатҳои фазоии ашёҳо, монандкунӣ
донистагирии ҳаҷму андоза ва дигар амалҳои фикрронӣ таъмин мегардад, ки
он дар тадқиқотҳои Н.Н.Подяков, Л.А.Парамонова тасдиқ гардидаанд.
Мазмуни бозиҳои сохтмониро бо ёрии маводҳои гуногун сохтан, бунёд
намудан, тасвир кардани ашеву

биноҳои олами гирду атроф ташкил

менамояд. Барои бозиҳои кўдакон чунин намудҳои маводҳои

сохтмонӣ

вуҷуд доранд:
- маводҳои махсус, ки онҳо дар маҷмўъ, вобаста ба мавзўъҳои сохтмонӣ
дар ҳаҷму андозаи гуногун барои кўдакон дар шакли тайёр пешкаш карда
мешаванд. Ба монанди «Архитектори ҷавон», «Қалъа», конструкторбозичаҳои махсус барои сохтани

ашёҳои гуногун (нигаред ба дастури

методӣ «Игрушки и пособие в детском саду Москва, 1987.
- маводҳои табии: рег, барф, лой, сангчаҳо;
- маводҳои ёрирасони

нимпартов: тахтачаҳо, қуттичаҳо, шохчаҳои

дарахтон ва ғайраҳо.
Бозиҳои сохтмонӣ бо бозиҳои сюжетӣ-ролнок,

саҳнавикардашуда,

омўзишӣ зич алоқаманд мебошанд. Дар заминаи як бозӣ метавонад бозии
дигар ба вуҷуд ояд. Масалан, баъди сайругашт лўхтак бояд хоб равад. Барои
лўхтак зарурияти сохтани хона ба миён меояд ва онро аз маводҳои
сохтмонии гуногун бунёд намудан мумкин аст. Аз маводҳои сохтмонӣ мизу
курсиҳо

сохта

дар

паси

миз

меҳмонон-бозичаҳои

образнок-лухтаку

хирсакҳоро шинонда «Мактаббозӣ» кардан мумкин аст.
Бисёр вақт шавқу рағбати кўдакро на раванди бозикунӣ, балки тарзи
амал намудан бо маводҳои сохтмонӣ ба худ ҷалб менамояд. Ба монанди, аз
тахтачаҳо сохтани роҳи оҳан бо усули паси ҳам дар рўи хати рост гузоштани
онҳо; бо истифодаи сангҳо, шохчаҳои дарахтон, мошинчаҳо сохтани роҳ дар
болои рег; аз барф сохтани одами барфӣ бо гузоштани бинӣ аз сабзӣ, дастҳо
аз ҷоруб, кулоҳ аз сатил; бо истифодаи чубчаҳои гугирд аз себ сохтани чархи
осиёб ва ғайраҳо.
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Маҳз ҳамин амалҳои сохтмонӣ, созандагароӣ кўдакро водор менамояд,
ки фикр ронад, ашёҳоро бо ҳам

муқоиса ва монанд намояд, умумият,

фарқият ва хусусияти онҳоро дониста гирад, барои амалӣ гардондани фикру
андешаҳои шахсӣ ба калонсолону ҳамсолон маслиҳат намояд, ба нақш-рол
(сохтмончӣ, роҳсоз, ронанда) ворид гардад ва тарзи иҷрои амалҳоро ба
мадади мураббия, рафиқон зиёдтар дониста гирад.
Хусусияти эҷодӣ доштани бозиҳои сохтмонӣ дар инҳо ифода мегарданд:
- андеша, фикри бозикунӣ ба вуҷуд меояд ва он доимо инкишоф меёбад;
- тарзҳои гуногуни иҷро намудани фикру ақидаҳоро истифода бурдан
мумкин аст;
- шавқу рағбат ва майлу хоҳиши созандагароии кўдак доимо такмил
меёбад, бою ғанӣ мегардад;
- тахаюлот ва хаёли эҷодии кўдак дар бозиҳои сохтмонӣ ва амалҳои
созандагароӣ инкишоф меёбад.
Дар раванди бозӣ азхудкунии сифату хусусияти маводҳои сохтмонӣ
кўдакро водор менамояд, ки аз як мавод якчанд ашёву биноҳои гуногун
созад. Масалан, вай метавонад ҳиштчаҳоро паси ҳам гузошта роҳи оҳан
созад, болои ҳам гузошта девори бинову қалъа бунёд намояд, харак, курсӣ
сохта лўхтакро дар болои он шинонда монад, дарвоза, гараж ва ғайраҳо
созад. Иҷро гардондани ин амалҳо аз кўдак маҳорати монанд карда
тавонистан, истифодабарии як ашё ба ҷойи ашёи дигар, ба онҳо иҷро
намудани якчанд амалҳоро талаб мекунад, ки он тахаюлоту хаёлро таъмин
менамояд.
Намудҳои фаъолияти созандагарӣ ба омўзондани маҳорату малакаҳои
бозикунӣ, интихоби роҳу воситаҳои таъсиррасонӣ вобаста ба намудҳои
созандагароӣ-тартибдиҳӣ вобаста аст. Дар назария ва амалияи муассисаҳои
томактабӣ чунин намудҳои созандагароӣ вуҷуд доранд:
Созандагароӣ аз рўи намуна, ки он ба хусусиятҳои синнусолии кўдакон
мувофиқат менамояд. Чунин тарзи омўзонидан имконият медиҳад, ки дар
кўдакон маҳоратҳои гуногун ташаккул ёбанд, тарзи пайдарҳами иҷрои
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амалҳоро аз худ карда имкониятҳои зиёди истифодабарии маводҳои
сохтмониро аз худ намоянд. Омўзонидани созандагароӣ аз рўи намуна
имконият медиҳад, ки кўдак якчанд тарзи истифодабарии маводро дониста
гирад ва онҳоро дар раванди бозиҳои сохтмонӣ амалӣ гардонад.
Созандагароӣ аз рўи мавзўи пешниҳодшуда, ки он дар доираи маҳдуди
як мавзўъ бошад ҳам, ба инкишофи эҷодкории кўдакон мадад мерасонад.
Масалан, ба хурдтаракон (3-4 сола) пешниҳод карда мешавад, ки дар ҳавлӣ
барои лўхтакҳо хараку курсӣ, ҷойи бозикунӣ ва барои лўхтаки нав хонача
тайёр намоянд. Дар давраи миёнаи томактаби

ба кўдакон пешниҳод

кардан лозим аст, ки роҳ барои нақлиёти боркаш бунёд намоянд. Сохтани
биноҳои як ва бисёрошиёна истиқоматӣ, бинои мактаб, кўдакистон идораҳои
маъмурӣ, ки дар гирду атроф ҳастанд мавзўи шавқовар барои кўдакони
давраи калони томактабӣ мебошад. Бо кўдакони давраи омодагӣ ба мактаб
мавзўҳои

нисбатан

мушкил,

сохтани

бинои

театр,

биноҳои

тарзи

сохтмонашон мураккаб, бозӣ-конструкторҳои тайёрро пешкаш намудан
мумкин аст. Онҳо метавонанд аз рўи расм, модулҳои тайёр бо истифодаи
маводҳои гуногун бо бозиҳои сохтмонӣ машғул гарданд.
Созандагароӣ аз рўи фикри шахсӣ намуди нисбатан мураккаби
тартибдиҳӣ, бозиҳои сохтмонӣ буда аз кўдак мустақилона иҷро намудани
амалҳои зеринро талаб менамояд: муайян намудани мақсади иҷрои амалҳо,
тартиб додани нақша, интихоб кардани маводи зарурӣ ва дар амал иҷро
намудани фикри шахсӣ. Мураббия бояд аввал фикру тахаюлоти кўдакро ба
ҳисоб гирифта барои ташкили он таъсир расонад, сипас кўшиш намояд, ки
кўдакон як ашё ё сохтмонро якчанд маротиба такрор накунанд. Ба кўдакони
2-4 сола бозичаҳо нишон дода барои сохтани ашёҳо, биноҳо фикри онҳоро
равона мекунад. Масалан, хирсак ба сайругашт рафт ва борон борид. Барои
тар нашудани

хирсак чӣ кор

кардан мумкин аст? Лухтаки мо монда

шудааст. Намедонад дар куҷо нишаста дам гирад?
Фаъолияти

созандагароӣ ба иҷро

мекунад. Бинобарин ба кўдакони

гардидани амалҳои фикрӣ такя

давраи миёна ва калони томактабӣ
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мураббия метавонад аз гузаронидани сўҳбат истифода бурда, ба хотир
овардани биною ашёҳои мушоҳидашуда, тамошо намудани расмҳо, тасвири
биноҳоро
донишу

тавсия намояд. Ин амал имконият медиҳад, ки ҳар як кўдак
тасаввуротҳои худро ба хотир орад, дар иҷрои

вазифаҳо аз

маҳорату малакаи азхудкарда истифода барад, аз натиҷаи фаъолияти худ
қаноатманд ва хушҳол гардад.
Созандагароӣ вобаста ба

шароиту имкониятҳо

афзалияти зиёди

инкишофдиҳандагӣ дорад. Баъди он ки кўдакон сохтани ашёҳо, биноҳо,
купрук ва ғайраҳоро ёд гирифтанд, ба онҳо пешниҳод карда мешавад, ки
кори иҷрокардаи худро боз такмил диҳанд. Масалан, девори гараж бояд аз
қади автомобил баланд бошад. Купрукро тавре сохтан мумкин аст, ки дар як
вақт аз болои он ду воситаи нақлиёт гузашта тавонад. Як хона созем, ки дар
он на танҳо як лухтак хоб равад, боз мизу курсӣ гузоштан мумкин бошад, ки
баъди ба мактаб рафтан ў дар тайёр карда тавонад ва ғайраҳо. Дар тадқиқоти
Н.Н.Подяков, Л.А. Парамонова нишон дода

шудааст, ки чунин намуди

созандагароӣ ба инкишофи амалҳои фикрӣ ва ташаккулёбии тасаввуротҳои
ҷамъбасткунӣ таъсири хуб мерасонад.
«Сохтан аз рўи

модул», чунин намуди созандагароӣ аст, ки онро

А.С.Лурия пешниҳод намудааст. Намунаи тайёркардаи мураббия намоиш
дода

мешавад, ки ба болои он коғаз ширеш

карда

пайвастшавии қисмҳои онро кўдак дида, ҷудо карда

шудааст ва тарҳи
метавонад. Ин ашё

метавонад диван, дарвоза, автомобил, ҷевон бошад. Кўдак аввал моделро аз
назар мегузаронад ва қисмҳои онро муайян мекунад. Масалан, диван аз
ҷойи нишаст, такягоҳ (қисми ақиб) ва дар ду тараф дастмонак (такягоҳ барои
оринҷҳо) дорад. Ў тарзи сохтани чунин ашёро фикр менамояд, шакли онро
тасаввур менамояд. Сипас мувофиқи модул ашёҳо интихоб намуда барои
сохтани диван оғоз мекунад. Метавонад ҳангоми сохтани диван маводҳои
гуногунро истифода бурда мувофиқи тахаюлот, эҷодкории худ ба он
дигаргуниҳо намояд.

142
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ҳамаи намудҳои созандагароӣ ки дар боло зикр гардид дар бозиҳои
сохтмонӣ мавқеи хоса доранд. Муҳим он аст, ки мураббия вобаста ба
синнусоли кўдакон ва имкониятҳои мавҷуда тарзи иҷро намудани онҳоро
омўзонад. Ба ў лозим аст, ки мустақилнокӣ, сифатҳои эҷодкории кўдаконро
ба ҳисоб гирифта аз роҳу усулҳои самарабахши таълиму тарбиявӣ истифода
барад.

Усулҳои омўзонидани созандагароӣ
Маълум аст, ки

оғозу ибтидои созандагароӣ бозиҳои сохтмонӣ ин

тақлид кардан бо амалҳои калонсолон аст, ки минбаъд он ба фаъолияти
мустақилонаи кўдакон мубаддал мегардад. Онҳо маҳорату малакаҳои худро
дар раванди фаъолияти

якҷоя бо қалонсолон, машғулиятҳои таълимии

махсус ташкилкардашуда аз худ

менамоянд ва ҳангоми бозиҳои

мустақилона мавриди истифодабарӣ қарор медиҳанд.
Ҳангоми омўзонидани маҳорату малакаҳои созандагароӣ мураббия бояд
чунин роҳу усулҳои таъсиррасониро интихоб намояд, ки шавқу рағбати
кўдаконро бедор намуда фаъолнокии онҳоро таъмин гардонад. Дар асоси
баҳисобгирии хусусиятҳои

синнусолӣ ва фардии кўдакон дар давраҳои

хурди томактабӣ (2-4 срлаҳо) мураббия аввал худаш ашёву биноҳоро аз
маводҳои сохтмонӣ сохта диққати кўдаконро ҷалб менамояд ва ба якҷоя
бозӣ намудан даъват мекунад. Масалан боғи ҳайвонотро бунёд намуда ба
хоначаҳо гузоштани ҳайвончаҳоро пешниҳод менамояд. Баъдтар

якҷоя

сохтани боғи ҳайвонот, ба охир расидани сохтани ашё, бино, купрук ва
ғайраҳоро ки мураббия оғоз намудааст ба кўдакон

пешниҳод намудан

мумкин аст.
Дар давраҳои миёна ва калони томактабӣ кўдаконро бо сохтмонҳои
гирду атроф шинос намудан зарур аст. Мақсади ин амал ҷалб намудани
диққати онҳо бо пайдарҳамӣ ва тарзи иҷрои амалҳои сохтмончиён, шакл,
намуд ва тарзи истифодаи маводҳои сохтмонӣ, бедор кардани шавқу рағбат
ба бозиҳои сохтмонӣ мебошад. Бинобарин ҳангоми

саёҳат, сайругашт,

диққати кўдаконро ба биноҳо, тарзи бунёд гардидани онҳо, купруку роҳҳо,
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нақлиётҳо ҷалб намуда дар бораи умумият ва фарқияти онҳо маълумот
додан

аҳамияти калони таълиму тарбиявӣ дорад. Масалан,

муқоиса

намудани биноҳои бисёрошёна, манзилу ҳавлиҳои атроф, биноҳои маъмурию
фарҳангӣ (осорхона, театр), роҳи мошингард ва роҳи оҳан, сохтмони нав
оғозгардида ва ба анҷом расида ва ғайраҳо имконият медиҳанд, ки донишу
тасаввуротҳои кўдакон бой гардад, шавқу рағбати онҳо ба бозиҳои сохтмонӣ
зиёд шавад. Мураббия метавонад тайёрӣ ва
сохтмониро барои бой гардондани

ташкил намудани бозиҳои

таҷрибаи ҳиссӣ-сенсории кўдакон

истифода барад.
Ҳангоми омўзонидани маҳорату малакаҳои созандагароӣ мураббия аз
усулҳои зерин истифода бурда метавонад:
- намоиш додани намуна;
- нишон додани тарзи иҷрои амал бо шарҳу эзоҳдиҳӣ;
- масъалагузорӣ. Масалан, гаражро чӣ тавр сохтан мумкин аст, ки дар
он се автомобилро ҷойгир кардан мумкин бошад;
- пешниҳод намудани мавзўи сохтмон. Масалан, хонае ки дари он ду
дугонаҳо зиндагӣ намоянд.
Бояд

қайд кард, ки истифодабарии маводҳои табии дар бозиҳои

сохтмонӣ диққати кўдакро барвақт ба худ ҷалб менамояд. Ў ҳанўз аз давраи
дусолагӣ ба рег, об, барф, маводҳои табии таваҷҷўҳ зоҳир намуда кўшиш
мекунад

аз онҳо мисли калонсолон истифода барад. Истифодабарии

маводҳои табии дар бозиҳои сохтмонӣ омўзонидани маҳорату малакаҳои
махсусро талаб менамояд ва он воситаи муҳими инкишофи тафаккур, нутқ
ва сифатҳои иродавӣ-ахлоқӣ мебошад. Дар навбати худ маводҳои табии дар
бозиҳои сохтмонӣ имконияту афзалиятҳои зиёди истифодашавиро доро
ҳастанд.
Хусусият ва сифатҳои маводҳои табииро кўдак бо воситаи узвҳои
ҳискунӣ-пўст, гўш, чашм, биннӣ ва забон дониста мегирад. Ин имконият
медиҳад, ки кўдак онҳоро дар лаҳзаҳои гуногун бо тарзу усули ба худ хос
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таҷрибаи амалӣ истифода бурданро ёд гирад, ном, сифату хусусияти онҳоро
дар нутқи худ ифода намояд.
Бозӣ бо обро ҳанўз дар гурўҳҳои хурдсолон дар дохили бино ва ё дар
қатъаи гурўҳ истифода бурдан талаб карда мешавад. Мураббия метавонад
дар тағораи калон ва дар даруни он об, ашёҳо, бозичаҳои пластмасии
шинокунандаро

ба кўдакон барои бозикунӣ дастрас намояд. Кўдакон

лухтакчаҳоро оббозӣ мекунонанд, аз зарф бо зарф об мерезанд, онҳоро аз об
пур ва холӣ мекунанд, таҷриба-озмоишҳо мегузаронанд ва дониста мегиранд,
ки кай, кадом ашёҳо ба таги об фурў мераванд, кадоме аз онҳо дар рўи об
шино

мекунанд ва ғайраҳо. Ин амалро баҳору тобистон дар қитъаи гурўҳ

ташкил намуда ба об,

матоъ, қаиқчаҳои қоғазин, пустлохи дарахтон ва

ғайраҳоро андохта донишу тасаввуротҳои кўдаконро оид ба хусусияти об,
ашёҳо бой намудан мумкин аст. Кўдакони 3-4 сола дониста мегиранд, ки об
ҷорӣ мешавад: баъдтар дар сини 4-5 солагӣ мураббия дигар хусусияти обро
шарҳ медиҳанд; об ҷорӣ мешавад (дар ҷуйбору дарёҳо), шакл надорад, он
тоза-шаффоф аст. Ашёҳо метавонанд дар об шино намоянд (вобаста ба
самти ҷоришавӣ) ва ба таги он фурў мераванд. Дар давраи калони томактабӣ
бошад кўдакон метавонанд шарҳ диҳанд, ки на ҳамаи ашёҳо дар болои об
шино мекунад, об ҳама вақт шаффоф буда наметавонад ва вобаста ба
ҳарорати ҳаво он метавонад ҳолати худро тағйир диҳад (гарм мешавад, ях
мебандад, хунук мешавад).
Бозӣ бо барф барои кўдакони кишвари мо дурру дароз муяссар
намешавад. Махсусан, дар водиҳо барф тез об шуда кўдаконро аз барфбозию
созандагароӣ аз барф маҳрум месозад. Мураббия ба хурдсолон аз барф
сохтани саққочаҳо кулулаҳоро нишон медиҳад, меомўзанд ва дар як вақт дар
дасти одам дар ҳавои гарм шудани онро шарҳ медиҳад. Ҳангоми боридани
барфи зиёд худаш одами барфӣ сохта кўдаконро ба ороиш додани ў бо сабзӣ
(бинӣ) дастҳо (ҷорўб, шохчаҳои дарахтон), даҳону чашм (чубчаҳо), кулоҳ
пушондан (сатил, кўлоҳи кўҳна румол), ҷалб менамояд. Кўдакони 4-6 сола
метавонанд дар сохтани одами барфӣ иштирок намуда онҳо Бобои барфӣ,
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Барфакдухтар, номгузорӣ намояд, ороиш диҳанд, дар тепаю баландиҳо барои
худ ҷои лағжонакбозӣ созанд. Ҳангоми бозӣ бо барф онҳо дониста мегиранд,
ки он вазн дорад, ҳангоми ғелондани кулулаи барф ба барфҳои дигар
мечаспанду ҳатман калону вазнин мешаванд, аз рехтани об дар майдони
барфпўш сўрохӣ ба вуҷуд меояд, барф дар гармӣ об мешавад, онро бо бел
бардоштан, ба як тараф, масалан,ба полез, решаи дарахтон бо бел зада сахт
кардан мумкин аст ва ғайраҳо.
Рег маводест ки истифодабарии он риоя намудан ба қоидаҳои санитарӣгигиении махсусро талаб мекунад. Дар кўдакистонҳо махсус ҷойи
нигоҳдории рег вуҷуд дорад, вале онҳоро на ҳама вақт истифода бурдан
мумкин аст. Майдончаи нигоҳдории рег барои ҳамаи кўдакон танг ва он
хушк буда барои бозиҳои сохтмонӣ ноқулай ва бозичаҳои зарурӣ намерасанд.
Кўдакон метавонанд мувофиқи имконияту шароитҳои мавҷуда аз реги
майдончаҳои кўдакистон, соҳили дарёву обанборҳо истифода баранд. Онҳо
бо рег метавонанд роҳу купрукҳо бунёд намоянд, чоҳ кобанд ҳайкалчаю
бозичаҳо созанд.
Албатта рег маводи барои бозиҳои сохтмонӣ устувор нест. Масалан,
баъди шамол ва хушк шудани рег ҳамаи бозичаҳо, сохтмонҳо вайрон
мешаванд. Вале бунёдгарони онҳо-кўдакон аз ин ҳолат рўҳафтода нагардида
боз аз нав, бо фикру ақидаи нави созандагароӣ ба фаъолят оғоз менамоянд.
Ин амал гувоҳи он аст, ки ҳангоми истифодабарии рег ирода, эҷодкорӣ,
қатъӣ ва дигар сифатҳои иродавӣ-ахлоқии кўдакон инкишоф меёбанд.
Дар тамоми давраи томактабӣ рег маводи дўстдоштаи кўдакон барои
созандагароӣ ва бозиҳои сохтмонӣ мебошад.

Хурдтаракон

аз реги нам

сохтани шакли ашёҳо (самбўса, нон, шакли меваҳо), девору роҳҳоро дўст
медоранд. Дар давраи миёна ва калони томактабӣ бошад кофтани чоҳу
каналҳо, ҷўйбору нақб, сохтани

теппаву

баландиҳо ва дар онҳо

истифодабарии бозичаҳои гуногун шуғли дўстдоштаи кўдакон мебошад.
Онҳо метавонанд якчанднафарӣ муттаҳид шуда дар болои рег маҷмўӣ
сохтмонҳо- роҳ, боғ, манзили одамонро бо истифодаи чуб, сангҳои ҳаҷмашон
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гуногун, бозичаҳо, тахтачаю лой бунед намоянд. Рег метавонад воситаи
инкишофи маҳорату малакаҳои созандагароӣ, тахаюлот ва амалӣ гардондани
хаёли эҷодии кўдакон гардад.
Ҳангоми бозӣ бо барф ва рег кўдакон метавонанд хусусият ва умумияти
онҳоро муайян намоянд; яъне аз барфу рег бисёр чизҳоро сохтан мумкин,
вале онҳо устувор нестанд, чунки барф об мешавад, шамол ва вақт ҳолати
регро тағйир медиҳад.
Барои ба вуҷуд омадан ва рушди бозиҳои сохтмонӣ, фаъолияти
созандагароии кўдакон дар кўдакистон ва оила бояд чунин шароитҳо таъмин
карда шаванд:
- таъмин кардан ба маводҳое, ки ба синнусол, имкониятҳои ақлию
ҷисмонии кўдакон мувофиқ бошанд ва онҳо ба талаботҳои санитарӣ-гигиенӣ
мувофиқат намоянд:
- барои бозиҳои сохтмонӣ ва фаъолияти созандагароӣ вақт ва ҷойи
муайян ҷудо карда шавад, чунки он аз кўдакон мутамарказонидани диққат,
истифода бурдану такмил додани амалҳои фикррониро талаб менамоянд;
- маводҳои сохтмонии руимизӣ ва калонҳаҷм,

бозӣ-констуркторҳо,

маводҳои нимтайёр дар ҷевону рафҳо тавре нигоҳ дошта шаванд, ки онҳо
барои истифодабарӣ қулай бошанд:
- таъмин намудани муносибати эҳтиёткоронаи калонсолон ва ҳамсолон
бо ашё, сохтмонҳое, ки кўдакон сохтаанд, бунёд кардаанд. Кўдакон баъди
чанд вақт ба онҳо дохил намудани иловаю дигаргуниҳоро дўст медоранд.
Ҳамсолонро бо он омўзонидан лозим аст, ки муваффақияту пешравии
ҳамдигарро қадр ва эҳтиёт намоянд:
- бо кўдакон барои бозикунӣ бо ашёҳо, сохтмонҳои бунёд гардида
шароиту имконият додан лозим аст. Барои ин ба кўдакони то 3-4 сола
бозичаҳои ҳаҷмашон нисбатан хурд (мошинчаҳо, қатораҳо, суроби одамон,
ҳайвонҳо, ашёҳои рўзгор ва ғайраҳо), ба кўдакони синни калони томактабӣ
созандагороӣ аз қоғаз, картон, маводҳои нимпартов, қуттичаҳо, донагиҳо,
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шохчаҳои дарахтон ва ғайраҳоро дастрас намудан лозим аст, ки онҳо
мазмуни бозиро бой гардонанд;
- мувофиқи шавқу

рағбат, муносибатҳои байниҳамдигарӣ муттаҳид

намудани кўдакон ба бозиҳои якҷоя, ки онҳо тавонанд аз ҳамдигар омўзанд,
маҳорату малакаҳои худро такмил диҳанд. Масалан, мусобиқаи сохтани
беҳтарин биноро ба 2-3 гурўҳи кўдакон, ки 5-6 нафарӣ муттаҳид шудаанд,
ташкил намудан мумкин аст. Бо мададу дастгирии волидон намоишгоҳи
корҳои амалии кўдаконро ташкил намуда руҳбаландӣ, ҳавасмандии онҳоро
ба фаъолияти созандагароӣ зиёд кардан аҳамияти калони таълиму тарбиявӣ
дорад;
- омўзонидани кўдакон ба муносибати эҳтиёткорона бо маводҳои
сохтмонӣ, созандагароӣ-конструкторҳо, маводҳои табиӣ, нимтайёр, ашёҳо ва
ҷобаҷогузории онҳо баъди бозиҳои сохтмонӣ, машғулиятҳои таълимӣ.
Ташкилу роҳбарӣ ба бозиҳои сохтмонӣ дар асосӣ

баҳисобгирии

намудҳои фаъолияти созандагароӣ-конструкторӣ, ба усулҳои омўзонидани
маҳорату малакаҳои зарурӣ дар давраҳои синнусолии томактабӣ ва таъмин
намудани шароитҳо алоқаманд мебошад.
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1. Аҳамияти таълимӣ ва тарбиявии бозиҳои сохтмониро дар шакли таблитса
нишон диҳед.
2. Имкониятҳои ташкил намудани бозӣ бо об, рег, барф ва материалҳои
табии-пустлохи дарахтон, чўб, гиёҳу растаниҳо, донагиҳо, пўчоқ ва
ғайраҳоро дар шароити Тоҷикистон шарҳ диҳед ва доир ба аҳамияти онҳо
дар тарбияи ақлию ахлоқии кўдакон гузориш омода намуда дар дарси амалӣ
муаррифӣ намоед.
3.Мураккабшавии мазмун ва вазифаи бозиҳои сохтмониро мувофиқи
талаботҳои барномаи таълимӣ-тарбиявии кўдакистон таҳлил намоед.
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МАВЗЎИ 21. Бозҳои дидактикӣ
Калидвожаҳо: бозиҳои дидактикӣ, хусусиятҳо, автодидактизм, сюжетӣ,
дидактикӣ, чопӣ, ашёӣ, рўимизӣ, вазифаи таълимӣ, амалҳо, қоида, бозӣинсенировка, фаъолияти

омўзишӣ, амалҳои фикрронӣ, расмҳои

ҷуфт,

буррида.

§ 1. Хусусияти бозиҳои дидактикӣ ва намудҳои он
Дар тамаддуни ҷаҳонӣ ҳар як халқу миллат бозиҳое дорад, ки тўли
садсолаю ҳазорсолаҳо онҳоро аз насл ба насл мерос мегузоранд. Ин бозиҳо
бо мурури замон такмилу тағйир меёбанд, вале
тарбиявии худро

гум

аҳамияти таълиму

намекунанд, чун арзиши фарҳангии инсоният

рисолати иҷтимоии худро нигоҳ медоранд. Чунин раванд имрўзу фардо низ
идома хоҳад ёфт.
Бозиҳои қоиданок, ки онро бозиҳои эҷодкардаи калонсолон барои
хурдсолон низ номида мешавад, аз тарафи олимони тоҷик дар тадқиқотҳои
этнографӣ

(Н.А.Кисляков,

М.С.Андреев),

фолклоршиносӣ

(Б.Шермуҳаммадов. Р.Амонов), санъатшиносӣ (Н.Х.Нурҷонов), педагогӣ
(Н.Турсунов, М.Нарзуллоева, Г.Қурбонова) мувофиқи мақсаду вазифаҳои
тадқиқотии онҳо мавриди таҳлилу омўзиш қарор гирифтааст.
Бозиҳои дидактикӣ, ки он бештар ба иҷро гардидани вазифаҳои
таълимӣ, яъне ёд додан,
малакаҳо ва мустаҳкам

омўзонидан, азхудкунондани дониш, маҳорату
кардани

онхо равона карда

мешаванд, дар

педагогикаи томактабӣ васеъ истифода бурда мешаванд.
Хусусияти аввалини бозии дидактикӣ аз номи он бар меояд: яъне таълим
додан, омўзонидан, азхуд

кунондан, ёддиҳӣ. Ин бозиҳо аз тарафи

калонсолон тарҳрезӣ, эҷод, таҳия карда шуда иҷро гардидани вазифаҳои
таълиму тарбиявӣ аз нигоҳи иштирокунандагон-кўдакон пўшида мемонад.
Онҳо дар таҳти роҳбарии калонсолон амалҳоро иҷро менамоянд, ба қоидаҳо
риоя мекунанд ва дар раванди он иҷрои вазифаҳои дар пеш гузоштаи
калонсолонро таъмин мегардонанд.
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Хусусияти дигари бозиҳои дидактикӣ дар он аст, ки диққати кўдакро
иҷро намудани вазифаҳои таълиму тарбиявӣ ба худ ҷалб мекунад. Ба кўдак
муҳим он аст, ки маҳорати ақлию зеҳнӣ ва
натиҷаи

муайян ноил гардида дар

бозикунӣ нишон диҳад, ба

байни ҳамсолон дастболо гардад.

Баҳисобгирии чунин хусусияти бозиҳои дидактикӣ имконият медиҳад, ки
мураббия иҷро

гардидани вазифаҳои тарбиявиро таъмин

гардонад. Ба

монанди тарбия намудани интизомнокӣ, рафтори маданӣ, сифатҳои
худназораткунӣ, худтакмилдиҳӣ, инкишоф додани амалҳои фикрӣ ва
ғайраҳо.
Бозиҳои дидактикӣ бештар имконияти иҷро намудани вазифаҳои
таълимиро доранд, ки онҳо ба инкишоф додани протсесҳои маърифатии
психикӣ, иҷро намуда тавонистани амалҳои фикрӣ равона карда шуда асоси
раванди таълимро ташкил менамоянд. Ҳангоми
бозиҳои дидактикӣ бо

ташкилу гузаронидани

истифодаи роҳу усулҳои

шавқовару дастрас

фаъолияти донишомўзии кўдаконро ташкил карда метавонад. Масалан, дар
бозиҳои дидактики «Ҷойи чӣ

тағйир ёфт?» мураббия

метавонад

тасаввуротҳои фазоии кўдаконро инкишоф диҳад, маҳорати

монанд ва

муқоисакуниро такмил

диҳад, диққат ва бахотиргириро муоина намуда,

самтҳои фаъолияти худро дар раванди таълим муайян намояд, ба бурду
бохти худ баҳо диҳад.
Иштироки фаъолонаи кўдак дар бозиҳои дидактикӣ ҳамон вақт таъмин
мегардад, ки ў агар ҳачми муайяни донишҳоро аз худ намуда аз уҳдаи иҷро
кардани амалҳои фикрӣ (таҳлил, таркиб, муқоисакунӣ, хулоса ва ҷамъбаст
намудан)

баромада тавонад. Бинобарин мураббия кўшиш менамояд, ки

раванди ёдгирӣ, омўзишӣ, таълимгирии кўдаконро дар шакли дастрас, озод
ва сабук ташкил намояд, ки он дар илмӣ муосири педагогӣ автодидактизм
номида шудааст. Маҳз автодидактизм имконият медиҳад, ки сифатҳои
диқкатнокӣ, дар хотир нигоҳдорӣ, муқоиса намудан, гурўҳбандӣ кардани
ашёҳо, аниқ ва васеъ гардондани донишҳои кўдак бо таври фардӣ амалӣ
гардонда шавад. Масалан, ҳангоми бозии «Қолинҳои ранга», ки

дар он
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мувофиқи ранги қолин

интихоб ва гузоштани бозичаҳо

талаб карда

мешавад, имконият медиҳад маҳорати шинохтану амал кардан бо ашёҳои
рангашон бо ҳам мувофиқро инкишоф медиҳад.
Иҷрои амалҳо, риоя намудан ба қоидаҳо ва фаъолнокӣ дар раванди
бозиҳои дидактикӣ муҳити эмотсионалии мусбатро таъмин менамояд, ки он
барои фаъолияти омўзишии кўдакон хеле муҳим аст. Мураббия ба ҳар як
амали дурусти кўдак баҳои мусбат медиҳад, ба нигоҳ имою ишора, ҳаракати
дастҳо ўро дастгирию ҳавасманд мегардонад. Ҳамаи ин амалҳо дар маҷмўъ
шавқманди кўдаконро дар раванди бозӣ ба вуҷуд меорад. Ва охирон,
зарурияти истифодабарии бозиҳои дидактикиро хусусиятҳои синнусолии
кўдакон талаб мекунад, ки дар ин давра фаъолияти асосӣ ва пешбарандаи
онҳо бозӣ мебошад.
Ҳамаи халқҳои дунё бозиҳои дидактикии худро доранд, ки мазмун,
қоида ва амалҳои бозикунӣ вобаста ба фарҳанг, шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ,
табии,

меҳнати

одамон

шакл

гирифтааст.

Ин

бозиҳо

муносибати

эҳтиёткорона, эҳтиромона ва инсонгароии мардумро нисбати кўдак, аёми
кўдакӣ, имконияту тавоноии ў барои рушд ва ташаккулёбии шахсият дар худ
таҷассум мекунад. Дар онҳо раванди таълимдиҳӣ, таъсиррасонӣ ба олами
эмотсионалӣ-маърифатии кўдакон мушоҳида карда мешавад. Мазмуни бозӣ
ҷавоби эмотсионалии кўдакро низ талаб менамояд. Масалан, бозиҳои халқии
«Омад-омад», «Ҳавзак-ҳавзак» бозиҳое мебошад, ки бо баробари иҷро
намудани амалҳо хушҳолӣ, димоғчоқии кўдакро таъмин мегардонанд. Ҳамин
хусусиятҳо имконият доданд, ки дар маҷмўи корҳои таълиму тарбиявии
томактабӣ бозиҳои дидактикӣ мавқеи назаррасро ишғол намояд.
Дар илми
бозиҳои

педагогикаи томактабӣ аввалин бор

дидактикиро кор карда баромад, ки онҳо

тарбиявӣ бо кўдаконро ташкил

Ф.Фребел маҷмўи
асоси кори таълиму

менамуданд. Ба ин маҷмўъ бозиҳои

дидактикӣ бо бозичаҳо, шаклҳои геометрӣ дохил гардидаанд. Бозичаҳо,
шаклҳои геометрӣ, маводҳои бозикунӣ пайдарҳам ва мунтазам бо бозиҳо
дохил карда мешаванд, амалҳои бозикунӣ ва иҷро

гардондани вазифаҳо
152

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мураккаб мешаванд. Шеъру сурудҳо, қофиябозиҳое, ки худи Ф.Фребел ва
шогирдонаш эҷод
ташкил

карда буданд, қисми таркибии бозиҳои дидактикиро

мекарданд.

Бо мақсади

расондани ёрии амалӣ ба мураббияҳо

маҷмўи ин бозиҳои дидактикӣ бо истифодаи расмҳои ранга, матнҳо, сурудҳо
нашр карда шуда буданд.
Маҷмўи
Монтессорӣ низ

бозиҳои

дидактикӣ дар системаи педагогии Мария

мавқеи хоса доранд ва таъкид менамуд, ки

бозӣ бояд

вазифаи таълимдиҳӣ, ёддиҳӣ, омўзонданро иҷро намояд, вагарна он «бозии
хушку холӣ» аст. Ў барои бозӣ-машғулиятҳо маҷмўи бозӣ дарсҳоро кор
карда баромад, ки мақсади онҳо таъмин намудани тарбияи сенсории кўдакон
буданд. Заминаи асосии маҷмўи маводҳои дидактикии пешниҳод намудаи
М.Монтессориро маводҳои табиӣ, тахтачаҳо, кубикҳо ва ғайраҳо ташкил
менамуданд.
Дар солҳои 20-ўми асри гузашта педагоги рус Е.И.Тихеева нисбати
бозиҳои дидактикӣ андешаи худро чунин иброз намуд: «бозиҳои дидактикӣ
мисли машғулиятҳои расмкашӣ, сурудхонӣ, варзиш, меҳнат, сўҳбат ба
кўдакон як ҷузъи кори таълиму тарбиявӣ мебошад». Бозиҳои дидактикии
пешниҳоднамудаи ў ба иҷро намудани вазифаҳои зерин равона карда шуда
буданд, ки онҳо имрўз низ арзиши

худро гум накардаанд:

- ташаккулдиҳии амалҳои фикрӣ (таҳлил, таркиб, муқоисакунӣ,
хулосабарорӣ ва гурўҳбандӣ);
- инкишоф ва ташаккулдиҳии нутқ (бой намудани захираи луғавӣ дар
нутқ тасвир намудани сифату хусусияти ашёҳо, тартиб додани чистонҳо);
- инкишоф додани маҳорати дарк кардани масофа, вақт, фазо;
- таъмин намудани инкишофи хотир, диққат ва маҳоратҳои муоширатӣ.
Иҷро гардидани ин вазифаҳо тағйир

додани мазмун ва васеъ

гардондани доираи истифодабарии бозиҳои дидактикиро талаб мекард. Аз
ин рў ба мазмуни бозиҳои дидактикӣ ҳодисаҳои табиат, муносибатҳои
иҷтимоӣ, ашёҳое, ки маҳсули дасти одамон ҳастанд, ворид гардиданд.
Е.И.Тихеева маҷмўи маводҳои дидактикӣ, бозиҳои чопии руимизиро кор
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карда баромад, ки

онҳо имрўз низ дар

томактабӣ истифода бурда
либосҳо

таҷрибаи амалии муассисаҳои

мешаванд. Лўхтаки дидактикӣ (бо

мувофиқи фаслҳои сол),

маҷмўи

расмҳои ҷуфт ва буррида мазайкаи

геометрӣ маводи хуби таълиму тарбиявӣ ба шумор мераванд.
Дар солҳои 50-60 ўми асри гузашта истифодабарии бозиҳои дидактики
ба рушди назария ва амалияи сенсории кўдакон равона карда шуда буданд.
Дар ин ҷабҳа тадқиқотҳои Л.А.Венгер, А.П.Усова, В.Н.Авесенова ва дигарон
ба

миён

омаданд.

З.М.Богуславская,

Е.О.Смирнова ва дигарон дар рафти

О.М.Дьяченко,

Н.Е.Веракса,

тадқиқотҳои худ маҷмўи бозиҳои

дидактикиро кор карда бромаданд, ки ба инкишоф додани имкониятҳои
ақлию зеҳнии кўдакон равона карда

шудаанд ва ин бозиҳоро

бозиҳои

инкишофдиҳанда номиданд.
Масъалаи гурўҳбандӣ ва ба намудҳо ҷудо намудани бозиҳои дидактикӣ
масъалаи баҳснок мебошад. Чунки ин бозиҳо дар ҳамаи машғулиятҳои
таълимӣ ва берун аз он бо мақсади додани дониш, маҳорату малакаҳои нав,
мустаҳкам ва васеъ намудани донишҳо, фаъолгардонии раванди маърифатӣ,
таъмин намудани муҳити мусбати эмотсионалӣ ва ғайраҳо истифода бурда
мешаванд. Дар педагогикаи томактабӣ аз тарафи А.В.Суровсева, А.И.
Сорокина , В.И.Логинова, П.Г. Самарукова, С.А. Козлова, Т.А. Куликова
бозиҳои дидактикиро ба намудҳои зерин ҷудо карда шудаанд:
-бозиҳои дидактики ашёӣ (бо ашёҳо);
- бозиҳои дидактики чопии рўимизӣ;
- бозиҳои дидактики даҳонӣ.
Бозиҳои дидактикӣ бо ашёҳо, ки онро дар адабиётҳои методӣ бозиҳои
дидактики предметӣ номида мешаванд, аз ҷиҳати мазмун, истифодабарии
маводҳо, ташкилу гузаронидан гуногун мебошанд. Бозичаҳо, ашёҳои атроф
(олотҳои меҳнат, анҷоми рўзғор,

асарҳои санъати амалию тасвирӣ),

маводҳои табии (мева, сабзавотҳо, баргу шохи

дарахтон, донагиҳо) ва

ғайраҳо дар ин намуди бозиҳо истифода бурда мешаванд. Бозӣ бо ашёҳо
иҷро гардидани вазифаҳои зеринро таъмин гардонда метавонад:
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- васеъ ва аниқ намудани донишҳои кўдакон доир ба ном, ранг, шакл,
хусусият, умумият, фарқият, вазифа ва тарзи истифодабарии ашёҳо;
- инкишоф додани амалҳои фикрронӣ: таҳлилу таркиб намудан,
муқоисакунӣ, фарқ кардан, хулосакунӣ ва гурўҳбандӣ;
-азхуд кунондан ва инкишоф додани нутқ (номбар кардани ашёҳо, тарзи
амал кардан ба онҳо, тасвир намудани ашёҳо, чистонгўӣ ва чистонёбӣ, тарзи
дурусти талаффузи овозу калимаҳо);
- тарбия намудани маҳорати идора карда тавонистани рафтору амалҳо;
- инкишоф додани протсессҳои маърифатии донистагирӣ (эҳсос, идрок,
тафаккур, диққат, хотир).
Бо дигар кардани

мақсаду

вазифаҳои таълиму тарбиявӣ бозиҳои

дидактикии ашёгиро дар ҳамаи дар давраҳои гуногуни синнусолии томактабӣ
истифода бурдан мумкин аст. Масалан, бо истифодабарии бозии дидактикии
«Халтачаи сеҳрнок» дар гурўҳи хурдтаракон кўдакон бо номбар кардани ашё
ва нишонаҳои алоҳидаи он, дар давраи миёнаи томактабӣ бо усули ламскунӣ
муайян кардани сифату хусусияти ашё ва дар давраи калони томактабӣ
тартиб додани нақли тасвирӣ, чистон, аз рўи аломатҳо ба гурўҳҳо ҷудо
кардани ашёҳо омўзонида мешаванд.
Бозӣ бо ашёҳоро бо бозиҳои мазмундори дидактикӣ-сюжетӣ дидактикӣ
ва бозӣ инсенировка ҷудо намудан мумкин аст. Дар бозиҳои мазмундори
дидактикӣ кўдак нақши муайянро иҷро намуда

тарзи дурусти иҷрои

амалҳоро меомўзад. Масалан, дар бозии «Мағоза» иҷро намудани нақши
фурўшанда аз кўдак на танҳо риоя кардан ба қоида ва меъёри муносибатҳои
байниҳамдигариро талаб мекунад, инчунин

истифодабарии мафҳумҳои ба

касбу кори ў тааллуқдоштаро талаб мекунад. Ба монанди қанд бо килограмм
чен карда шуда бо маблағи муайян фурухта мешавад, собун, гугирд, бозича
бо таври дона

нархгузорӣ мегардад ва ғайраҳо. Бозӣ-инсенировкаро дар

мавзўҳои маишӣ «Лухтак ба меҳмонӣ омад», «Хирсакро табобат мекунем»
ташкил намудан мумкин аст. Вобаста ба мазмуни асарҳои бадеӣ машғулияти
ҷамъбастии шиносоӣ бо адабиёти бадеӣ «Саёҳат ба олами афсонаҳо» барои
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кўдакон хеле шавқовар мегузарад. Шинос намудан ба қоида ва меъёрҳои
ахлоқӣ, одоби рафтору муоширатро дар бозиҳои дидактикии «Хуб чист, бад
чист», «Бачаи хуб гуфта киро меномем?» ва ғайраҳо омўзонидан мумкин аст.
Бозиҳои чопии рўимизӣ аз рўи мазмун, ташкилу гузаронидан ва иҷро
намудани вазифаҳои таълиму тарбиявӣ гуногун мебошанд. Ин бозиҳо барои
аниқ ва васеъ намудани тасаввуротҳои кўдакон оид ба олами гирду атроф,
мукаммалгардонии донишҳо ва

инкишоф додани амалҳои фикрии онҳо

аҳамияти калон доранд. Барои

кўдакони синни

томактабӣ бозиҳо бо

расмҳои ҷуфт, ки онҳо умумият ва фарқияти ба худ хос доранд, мавқеи
асосиро ишғол менамоянд. Ба кўдакони хурдсол аввал аз маҷмўи расмҳо
ёфтани расмҳои якхела-ҷуфт пешниҳод карда мешаванд. Ба монанди расми
ду дона себ, ду нафар духтарча, дуто курта ва ғайраҳо, ки бо ҳамдигар
монанд ҳастанд. Баъд вазифа нисбатан мураккаб карда мешаванд. Масалан,
ҷудо кардани расми ду мошини рангашон якхела, ду себи сурх ва зардранг,
пойафзоли тобистона ва зимистона, ҳайвони хонагӣ ва ваҳшӣ, сабзавотҳо ва
ғайраҳо. Дар давраи калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб ба кўдакон
ёфтану ҷобаҷогузории расми ашёҳо аз рўи ҳаҷм, ранг, шакл, ҷойгиршавии
фазоӣ, самти ҳаракат ва ғайраҳоро пешкаш намудан мумкин аст. Дар
педагогика ва психологияи бачагона расмҳои тестии Реван, ки бо воситаи
онҳо инкишофи ақлию зеҳнӣ ва омодагии кўдак ба мактаб муоина ва ташхис
карда мешаванд, ба бозиҳои чопии рўймизӣ мутаалиқ мебошанд.
Ба гурўҳи бозиҳои чопии-рўимизӣ лотои

суратдор, домино, бозии

«Лабиринт», расмҳои ҷуфт ва буррида, кубикҳои суратдорро дохил намудан
мумкин аст. Бозии лоторо дар мавзўҳои «Гулҳо», «Ҳайвонҳои хонагӣ ва
ваҳшӣ»,

«Дар

олами

афсонаҳо»,

«Лотои

зоологӣ»,

«Паррандаҳо,

«Сабзавотҳо», «Меваҳо» ва ғайраҳо ташкил намудан мумкин аст. Ба кўдакон
мувофиқи мазмун интихоб намудан ва ҷобаҷогузории расмҳо пешниҳод
карда мешавад. Масалан, кадом меваҳо дар фасли тирамоҳ пўхта мерасанд
ва кўдак расми ин меваҳоро паиҳам мегузорад.

156
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бозии ДОМИНО ба ҷуфт омадан ва паси ҳам омадани расму тасвирҳо
асос ёфтааст. Мавзўи онҳо низ аз ҳаёти гирду атроф гирифта шудааст. Ба
монанди «Бозичаҳо; «Шаклҳои гиометрӣ», «Қаҳрамонони мултфилмҳо»;
«Сабзавотҳо» ва ғайраҳо.
Барои кўдакони давраи калони томактабӣ ва давраи омодаги ба мактаб
бозии ЛАБИРИНТ тавсия карда мешавад. Барои бозӣ

ҷой, кубикчаҳои

ҳисобкунӣ ва хоначаҳои (фишкаҳо) махсус вуҷуд дорад. Ҳар як бозӣ ба
мавзўҳои алоҳида бахшида шуданд, ки

мазмуни онҳо

ба афсонаҳо,

мултфилмҳо мутаалиқ мебошанд. Ба монанди «Духтур Айболит», «Калидчаи
тилло» ва ғайраҳо. Кўдакон дар ҷойи (майдони) бозикунӣ «саёҳат» намуда
бо навбат кубикҳоро партофта хоначаҳои (фишкаҳои) худро ба ҳаракат
меоранд. Ин бозиҳо ба кўдакон барои рушди маҳорати идрок намудани фазо,
муносибатҳои фазоӣ, маҳорати баҳо дода тавонистан ба натиҷаи амалҳо
мадад мерасонад.
Маъмултарин

ва дастрастарин бозии чопии рўимизӣ ин истифодаи

расмҳои буррида (ду, чор, ҳашт, ҳиссагӣ) ва кубикҳои суратдор мебошанд,
ки онҳоро метавонад худи мураббия омода созад ва ё аз мағозаҳои махсус
харидорӣ намояд. Ин бозиҳо барои инкишофи тафаккури мантиқӣ, диққат,
бахотиргирӣ аҳамияти калон доранд. Ба кўдак лозим меояд, ки

ҳангоми

боҳам пайвастани қисми расмҳо, гузоштани кубикҳо муайян намояд, ки
онҳо бо ҳамдигар чӣ гуна умумият, пайвастагӣ, ягонагӣ доранд. Масалан,
кўдаки 2-3 сола барои ними дигарӣ себро ёфтан, онро бо ҳам

пайваст

кардан, бояд фикр намояд, дар хаёли худ аз нав барқарор созад, бо меваҳои
дигар монанд намояд, ба таҷрибаи шахсӣ такя карда шакли себро аз ҳиссаҳо
(аввал 2, баъд 4) барқарор созад.
Бозии пазлҳо (аз калимаи англисии puzze – бозӣ барои пуртоқатӣ) дар
байни кўдакону наврасон маъмул ҳастанд. Дар бозии пазлҳо расмҳо,
тасвирҳои

ифодакунандаи

мазмуни

муайяни

афсонаҳо,

мултфилмҳо,

ҳайвонҳо, манзараҳои табиат ва ғайраҳо ба пораҳои ҳаҷман хурд (аз 32 то
250) ҷудо карда шудаанд. Аз бозикунанда сабру тоқат, иҷрои амалҳои фикрӣ
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ва вақти муайян талаб карда мешавад, то вай тавонад бозии худро ба анҷом
расонад.
Бозиҳои дидактикии даҳонӣ аз бозиҳои бо ашёӣ, чопии рўимизӣ бо он
фарқ мекунад, ки
донишу

айёният истифода бурда намешавад ва мураббия ба

тасаввуротҳо,

амалҳои фикрронии кўдакон такя менамояд.

Бинобарин бозиҳои дидактикии даҳонӣ бо кўдакони давраи миёна ва калони
томактабӣ ташкилу гузаронида мешавад. Дар таркиби ин бозиҳо қофиябозӣ,
байтҳои навозишию дўстдорӣ, шеърҳои ҳаҷман хурд (матни 2-4 сатрӣ дошта)
низ вуҷуд доранд, ки онҳоро бо кўдакони то 3-4 сола

истифода бурдан

мумкин аст. Ба монанди «Омад-омад, чӣ омад?», «Омад, омад, кӣ омад?»,
«Ҳавзак-ҳавзак», «Ҳа дурсӣ, дурсӣ, баро болои курсӣ» ва ғайраҳо. Дар ин
бозиҳо оҳангу қофия, нутқи гуфтугўӣ, иҷрои ҳаракати дасту пой, қиёфабозӣ
ва ғайраҳо вуҷуд доранд, ки онҳо ба рўҳия, сатҳи инкишоф ва мақсаду
вазифаҳои

таълиму

тарбияи

хурдтаракон

мувофиқат

менамоянд.

Истифодабарии чунин бозиҳои дидактикӣ, ки асоси онро лафзи модарӣ
ташкил мекунад ва дар минтақаҳои гуногуни

кишвар шакл, мазмун ва

услуби ба худ хоси лаҳҷавӣ доранд, иҷро гардидани вазифаҳои зеринро
таъмин

менамоянд: таъмин

намудани инкишофи нутқ, ташаккулдиҳии

шунавоии фонематикӣ, шинос намудан ба боигариҳои лафзи модарӣ ва рангу
тобишҳои он, тарбия намудани меҳру муҳаббат ба забони модарӣ, шавқу
рағбат ба азхуд

кардани забон ва дар ҷараёни он таъмин

намудани

муоширати эмотсионалӣ ба кўдак ва ғайраҳо. Истифодабарии ин бозиҳо дар
давраҳои минбаъдаи инкишофи кўдакону наврасон идома меёбад ва онҳо аз
насл ба насл дода мешаванд.
Вобаста ба мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ барои кўдакони 4-6
сола

намуди нави бозиҳои дидактики даҳонӣ таҳия карда

мешаванд.

Масалан, бо мақсади васеъ ва мустаҳкам намудани донишҳои кўдакон оид ба
фаслҳои сол, бозии «Ин кадом фасли сол?» гузаронида мешавад, ки дар
раванди он мураббия нишона аломатҳои ҳар як фасли солро номбар
менамояд. Дар бозии «Ин кадом вақт мешавад?» амалҳое номбар мегарданд,
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ки дар қисмҳои рўз ва шаб аз тарафи кўдакон, калонсолон иҷро мегарданд.
Мураббия метавонад бозиҳои даҳониро бо истифода аз матнҳои адабӣшеърҳо, афсонаҳо, ҳикояҳо, зарбулмасалу мақолҳо ташкил
Масалан, ду сатри авали шеъри Г.Сулаймонова «Бибиҷонам

намояд.
меояд»-ро

мехонад ва давоми шеъро аз кўдакон мепурсад. «Ин аз кадом афсона аст»мураббия бо 1-2 ҷумлаи кўтоҳ як лаҳзаро нақл мекунад, кўдакон

номи

қаҳрамонҳои афсонаро номбар менамоянд ва ё онро идома медиҳанд.
Бозиҳои дидактикии даҳониро дар ҳамаи машғулиятҳои таълимӣ ва
берун аз онҳо низ истифода бурдан мумкин аст. Махсусан, тартиб

додани

бозӣ-чистонҳо, чистон-тасвирҳо, дар шакли бозӣ тартиб додани

ҷумла,

чистонёбӣ аҳамияти калон дорад. Чунин бозиҳо ба инкишофи тахаюлот,
тафаккури мантиқӣ, нутқронӣ, ҳушёрию зиракии кўдакон мадад мерасонад.

§ 3. Сохти бозиҳои дидактикӣ ва роҳбарӣ ба онҳо
Бозиҳои дидактикӣ сохтори худро доранд, ки онҳоро қисми таркибии
бозӣ низ номидан мумкин аст. Элементи асосии бозии дидактикӣ вазифаи
таълимӣ мебошад, ки қисмҳои дигар ба он вобастаанд.
Ба кўдакон аз тарафи

мураббия

вазифаи таълимӣ, ёддиҳандагӣ,

омўзишӣ чун иҷрои вазифаи бозикунӣ пешниҳод карда мешавад. Масалан,
дар бозии «Аз рўи садо ашёро муайян намо» иҷро намудани чунин вазифаи
таълимӣ дар назар дошта шудааст: инкишоф додани идроки шунавоӣ,
омўзонидани мувофиқат кунонда тавонистани садо бо ашё. Мураббия ба
кўдакон иҷро намудани чунин вазифаҳоро пешниҳод менамояд: бо диққат
шунидани садои ашёҳо, бо муҳрачаҳо ифода намудани ҷавоби дурусти
ҳамсолон. Ин амал ҳавасмандии кўдакро ба иҷро намудани супориш зиёд
мегардонад. Ба ҳамин монанд бозиҳои «Аз рўи тасвир ёб», «Аксашро бигўй»
(кали маҳои –зиёдмаъно), «Ин кадом вақт мешавад?» ва ғайраҳоро ташкилу
гузаронидан мумкин аст.
Ичро намудани амалҳо дар бозӣ, – яъне амалҳои бозикунӣ

тарзи

ифодагардии фаъолнокӣ, иштироки кўдак дар иҷро намудани вазифаҳои
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таълиму тарбиявӣ мебошад. Масалан, ба кўдак пешниҳод карда мешавад, ки
ба даруни «Халтачаи сеҳрнок» даст андохта бо воситаи ламс кардан ном,
сифат, хусусияти ашёро тасвир намояд. Дар бозии «Ҷойи чӣ тағйир ёфта?»
ивазшавии ҷойи ашёҳоро дар хотир нигоҳ дошта баъд номбар кунад. Дар
бозии «Лухтакро мепўшонем» вобаста ба фасли сол ва боду ҳаво либос
интихоб намояд ва ғайраҳо.
Дар раванди бозӣ диққати кўдакони синни то 3-4 соларо рафти бозӣ ба
худ ҷалб мекунад, на натичаи он. Бинобарин ба онҳо бештар бозиҳое
пешниҳод карда мешаванд, ки дар ҷойи аввал иҷрои амалҳо меистанд. Ба
монанди бозиҳои тақлидии овозӣ- «Ин овозӣ чист?» (гурба, саг, парррандаҳо,
дигар ҳайвонҳо), тақлид кардани худи онҳо бо овози паррандаю ҳайвонҳо,
ғундоштан ва пайиҳам ҷо ба ҷо гузоштани бозичаҳо (матрешка, кубикҳо,
маводҳои сохтмонӣ) ва ғайраҳо.
Барои кўдакони давраи миёна ва калони томактабӣ бошад бозиҳое
интихоб карда мешаванд, ки дар раванди он иҷро намудани якчанд амалҳо
талаб карда мешавад. Масалан, кўдак дар бозии сюжетӣ-дидактикии
«Мағоза» нақши фурушандаро иҷро намуда якчанд амалҳоро иҷро менамояд:
саволу ҷавоб бо

харидор ва муайян

кардани мақсади

харидор, қонеъ

гардондани хоҳиши ў, шарҳ додани амалу рафтори харидор ва ғайраҳо.
Вобаста ба синнусол ва таҷрибаи ҳиссию иҷтимоии кўдак амалҳои бозикунӣ
мураккаб мегарданд ва бояд ҳама вақт мураббия (волидон) ба ҳисоб гиранд,
ки аҳамияти таълиму тарбиявии бозӣ ба мазмун ва амалҳои иҷрошаванда аз
тарафи кўдак вобаста аст. Муҳим он аст, ки мураббия бояд кўдаконро ба
тамошобин ва ҷавобдиҳанда ба саволҳо мубаддал накарда, онҳоро ба корҳои
дагар ба монанди дар рўи миз гузоштани бозичаҳо, маводҳо, иваз намудан,
ғундоштани онҳо ҷалб намояд.
Қ О Й Д А амалӣ гардондани мазмуни бозиро таъмин мегардонад. Он
ба худ итоат кардани ҳамаи бозингаронро талаб менамояд. Ҳар як бозии
дидактикӣ қоидаи худро дорад, ки ба мақсад ва вазифаҳои таълиму
тарбиявии он вобаста аст. Дар

баъзе бозиҳо қоидаи бозӣ, рафтор ва
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фаъолияти донистагирии кўдаконро идора намуда иҷро намудани амалҳои
бозикуниро пайдарҳам ва бо ҳам алоқаманд мегарданд. Гурўҳи
қоидаҳои бозикунӣ ба меъёрӣ муайяни

иҷрои

дигари

ҳаракаткуниҳои кўдакон

вобастагӣ дорад. Масалан, ҳангоми иваз намудани ҷойи бозичаҳо, бояд
ҳама чашмҳояшонро сахт пўшанд, бозичаҳоро аз рўи аломатҳо ( ранг, ҳаҷм,
шакл) пайиҳам, дар қатор гузоранд. Ҳатто бозиҳое вуҷуд доранд, ки қойдаи
онҳо аз кўдакон риоя намудан ба оромӣ, идора карда тавонистани рафтору
амалҳоро талаб мекунад. Масалан, дар бозии «Акси калимаро бигуй» аз
кўдак талаб карда мешавад, ки аввал тубро ҳаво дода баъд калимаро гўяд.
Байни вазифаи таълимӣ, иҷрои амалҳо ва қойдаи бозӣ алоқаи зич вуҷуд
дорад. Чунки иҷро намудани вазифа, интихоби дурусти амалҳо

ҳатман

риоя намудан ба қоидаҳои муайяншударо талаб мекунад.
Маълум аст, ки дар раванди педагогии муассисаи томактабӣ бозӣ чун
фаъолияти мустақилонаи кўдакон арзёбӣ гардидааст. Роҳбарӣ ба ташкилу
гузаронидани бозиҳои дидактикӣ чун бозиҳои қоиданок, ки мазмуни онҳоро
калонсолон ба кўдакон пешкаш менамоянд, хусусиятҳои ба худ хос дорад.
Дар ҳамаи давраҳои синнусолии томактабӣ ташкилу роҳбарӣ ба бозиҳои
дидактикӣ риоя кардан ба чунин қоидаҳоро талаб менамояд:
- таъмин намудани шароитҳо барои бозикунӣ, яъне интихоб намудани
маводи дидактикӣ, бозичаҳо, дуруст ҷой ба ҷой гузоштани маводу бозичаҳо,
ки аз онҳо кўдакон истифода бурда тавонанд;
- интихоб намудани маводу бозичаҳое, ки дар ҳавои гарм берун аз бино
дар вақти сайругашт аз онҳо истифода бурдан мумкин;
- эҳтиёт намудани маводу бозичаҳо ва баъди бозикунӣ ҷобаҷогузории
онҳо чунки тез намуд ва сифати худро гум мекунанд;
- мунтазам бой намудани мазмуни бозиҳо, омўзонидани иҷро кардани
амалҳо бо бозичаҳои дидактикӣ, ворид кардани бозичаҳо бо ҳаёти кўдакон бо
усули бозикунӣ, ташкил намудани вазъият барои аз ҳамдигар

омўхтани

тарзи иҷрои амалҳо, мураккаб кардани мазмун ва қоидаи бозӣ;
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- инкишоф додани мустақилнокӣ, худташкилкунӣ ва муносибати
эҷодкорона ба бозиҳо, яъне дастгирӣ намудани шавқу рағбат, маҳорату
малакаҳои бозикунӣ, зоҳиршавии ёрии байниҳамдигарӣ, мададу дастгирӣ
кардани ҳамсолон ва дар як вақт ба хотир овардани қоидаи бозӣ;
- дар оғози бозиҳои дидактикӣ шавқмандгардонии кўдаконро истифода
бурда алоқамандии донишу тасаввуротҳо ва маҳорату малакаҳои онҳоро
таъмин намудан. Масалан, пеш аз оғози бозии дидактикии «Ин кадом фасли
сол мешавад» ба хотир

овардани шеърҳо бахшида ба фаслҳои солро

пешниҳод намудан;
- дар охири бозӣ ба

иштироки кўдакон дар бозӣ баҳо дода махсус

таъкид намудани он ки ҳама хеле хуб, якҷоя ва хурсандона бозӣ карданд,
чизҳои навро дониста гирифтанд ва ғайраҳо. Чунин амал имконият медиҳад,
ки хушҳолӣ, болидарўҳии кўдакон таъмин гардад.
Ташкилу гузаронидани бозиҳои дидактикӣ ба мақсаду вазифаҳои дар
пеш гузоштаи мураббия ва хусусиятҳои синнусолии кўдакон вобаста аст. Дар
гурўҳҳои хурдсолон он ҳамчун шакли асосии кори таълим тамоми
машғулиятро дар бар мегирад, яъне машғулият дар шакли бозии дидактикӣ
гузаронида мешавад. Дар давраҳои миёна, калони томактабӣ ва омодагӣ ба
мактаб бозиҳои дидактикӣ як қисми машғулиятро ташкил менамояд. Вобаста
ба

мазмуни

машғулият

мураббия

метавонад

бо

бозии

дидактикӣ

машғулиятро оғоз намуда шавқмандии кўдаконро ба фаъолияти таълимӣ зиёд
гардонад ва метавонад дар охири машғулият онро ҳамчун воситаи
мустаҳкам, васеъ ва аниқ намудани донишу тасаввуротҳо, маҳорату
малакаҳои кўдакон истифода барад. Хангоми берун аз машғулиятҳо шинос
намудани кўдакон ба табиат, ҳодисаҳои иҷтимоӣ, ашёҳои гирду атроф,
олотҳои меҳнат, ҳаёту маишат, сайругашт низ бозиҳои дидактикиро
истифода бурдан мумкин аст.
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СУПОРИШҲО
1.Аҳамияти таълимӣ-тарбиявии бозиҳои дидактикиро дар шакли схема
тавзеҳ диҳед.
2.Барои ҳар як давраи синнусоии томактабӣ 3 бозии дидактикиро таҳия
намуда дар бораи тарзи ташкилу гузаронидани онҳо маълумот диҳед.
3.Барои

давраҳои

миёна,

калони

томактабӣ

истифодабарии чистонҳои халқии тоҷикӣ бо

албоми

махсус

оид

замимаи аёниятҳо омода

намоед.

МАВЗЎИ 22. Бозиҳои серҳаракат
Калидважаҳо: ҳаракаткунӣ, сифатҳои иродавӣ, қувваҳои ҷисмонию
рўҳӣ, бозиҳои варзишӣ, бозӣ-машқҳо, бозӣ-дилхушиҳо.

§ 1. Аҳамияти бозиҳои серҳаракат дар тарбия ва инкишофи
ҷисмонии кўдакони синни томактабӣ
Вазифаи муҳими оила, муассисаи таҳсилоти давраи томактабӣ тарбия
ва ташакулдиҳии шахсияти кўдак буда, дар иҷрои ин вазифа бозиҳои
серҳаракат мавқеи махсус доранд. Бо баробари машғулиятҳои махсус ташкил
кардашудаи тарбияи ҷисмонӣ бозиҳои серҳаракат воситаи муҳими тарбия,
инкишоф ва ташакулдиҳии маҳорату малакаҳои ҳаракаткунии кўдакон
мебошад.
163
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар тадқиқотҳои илмӣ (Л. С. Виготский, А. Н. Леонтев, А. В.
Запорожес, Д. Б. Элконин ва дигарон) бозӣ чун фаъолияти пешбарандае
нишон дода шудааст. Он худ ба худ ба вуҷуд наомада, балки дар натиҷаи
таъсири тарбия ва шароитҳои иҷтимоӣ ташаккул меёбад. Ҳангоми бозӣ
кардан ба кўдак шароитҳое таъмин карда мешавад, ки барои инкишофёбии
маҳорату лаёқати фикрронӣ, ҳаракату амалҳо имконият медиҳанд.
Боиси таасуф аст, ки қисми зиёди волидону мураббиён вазифаи асосии
давраи томактабиро дар омўзонидан, аз худ кунондан, ёд додани ҳаҷми
муайяни дониш, маҳорату малака ва ҳаҷми муайяни маълумоту тасаввуротҳо
медонанд. Гўё бо иҷрои ин вазифа лаёқату қобилияти донистагирии
кўдаконро инкишоф дода, онҳоро ба мактаб – таҳсилу тадрис тайёр
менамоянд. Ба ҳамаи хоҳишу кўшиши калонсолон нигоҳ накарда, кўдак
майлу хоҳиш ва шавқу рағбати зиёди худро сарфи бозӣ мекунад, ки ин амал
то 9-10 солагӣ давом менамояд. Махсусан бозиҳои серҳаракат дар ҳаёти
кўдак мавқеи махсусро ишғол менамояд.
Албатта, ҳаёти иҷтимоӣ - иқтисодии ҷомеаи имрўза, пешрафти илму
техникаи муосир ба кўдакон бозиҳои наверо пешниҳод менамояд, ки
кўдаконро на танҳо бо амалҳои фикрӣ, навгониҳои ашёву ҳодисаҳои табиату
ҷомеа шинос менамояд, балки воситаи муҳими дилхушӣ, вақтгузаронӣ,
инкишоф додани қобилиятҳои ақлию зеҳнӣ мебошанд. Атрофи бозиҳои
компютерӣ фикру ақидаҳои гуногун вуҷуд доранд. Тарафи дигари масъала –
дастраси бозӣ намудани кўдакон бо бозичаҳои замонавӣ, ки миқдор, намуд
ва вазифаи онҳо ҳар рўз зиёду тағир ёфта истодаанд. Инҳо ҳар гуна
лухтакҳои шаклу ранг, ҷинсу ҳаҷмашон гуногун, лавозимоту техникаи ҳарбӣ,
роботу бозичаҳои ҳаракаткунанда, лего ва ғайраҳо, ки баъзан кўдак дар хотир
нигоҳ дошта наметавонад. Ба ҳамаи нигоҳ накарда, диққати кўдакро бештар
бозиҳои серҳаракат ба худ ҷалб мекунад, ки дар он талаботҳои ҷисми ў бо
ҳаракат кардан , амал намудан, ҳангоми ҳаракаткунӣ такмилу инкишоф
додани ҷисму рўҳ қонеъ гардонида мешаванд.
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Таҷрибаи амалӣ ва тадқиқотҳои олимон нишон медиҳанд, ки дар давраи
томактабӣ ҳамаи намудҳои ҳаракатҳои асосӣ ба вуҷуд меоянд ва такмил
меёбанд. Дар натиҷаи ба миён омадани зарурияти истифодаи ҳаракаткунӣ
ҳамаи намудҳои онҳо дар ҳаёти ҳаррўза, фаъолиятҳои мустақилона, бозиҳои
эҷодӣ ва махсусан бозиҳои серҳаракат инкишоф ва такмил дода мешавад.
Албатта на ҳамаи ҳаракаткуниҳои мураккаб дар бозӣ инкишоф меёбанд.
Инчунин ҳаракаткуниҳои мураккабе низ ҳастанд, ки

дар машғулиятҳои

махсуси тарбияи ҷисмонӣ омўзонида шуда, дар бозиҳои серҳаракат онҳо
инкишоф ва такмил дода мешаванд.
Бозиҳои серҳаракат барои кўдакон талаботи ҳаётии онҳо мебошад.
Кўдак бозӣ карда истода, иҷрои амалҳои гуногунро машқ менамояд. Ҳангоми
бозӣ иҷрои вазифаҳои таълимӣ, тарбиявӣ, тандурустӣ таъмин мегардад. Дар
навбати худ бозии серҳаракат

ба кўдак ҳиссӣ қаноатмандӣ, хушҳолӣ,

хушнудӣ мебахшад, сифатҳои ахлоқию ҷисмониро ташаккул медиҳад.
Бозиҳои серҳаракат, бозиҳои якҷоя, гурўҳӣ ва коллективона мебошанд,
ки аз кўдак идроки муносибатҳои фазоӣ, мутобиқкунии амалу ҳаракатҳои
худ бо дигарон, муайян намудани мавқеи худ (дар қатор, сафкашӣ ва
муносибатҳои иҷтимоӣ), маҳорату малакаи ба ҳисоб гирифтани манфиатҳои
дигарон ва

ғайраҳоро талаб мекунад. Махсусан мададу ёрӣ расондан ба

хурдсолон, рафиқони нав вазифаи тарбияи ахлоқӣ аст. Кўдак дар бозӣ ба
қувваю имкониятҳои худ ( нотарсӣ, чусту чолокӣ, ҳушёрию зиракӣ) боварӣ
ҳосил намуда,

минбаъд онҳоро такмил медиҳад, сифатҳои иродавиро

(бартараф намудани монеаҳо) тарбия менамояд, донишу тасаввуротҳояшро
(дар бораи паррандаю ҳайвонҳо, нақлиёт) васеъ намуда, идора намудани
ҳаракату амалҳои шахсиро меомўзад.
Хеле муҳим аст, ки давомнокии бозиҳои серҳаракат ба ҳисоб гирифта
шавад, то ки ба фаъолияти дил, мушакҳо, нафаскашӣ таъсири манфӣ
нарасонад. Фаъолнокии кўдакон дар бозӣ ба инҳо вобастаанд: мазмуни бозӣ,
хусусияти ҳаракаткуниҳо, ташкил ва усулҳои гузаронидани бозӣ, мунтазам
мураккабшавии ҳаракаткуниҳо, дараҷаи тайёрии онҳо. Хеле муҳим аст, ки
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бозиҳои серҳаракат, дар ҳавои кушод ташкилу гузаронида шаванд. Ин ба
фаъолнокии дилу шуш таъсир намуда, хунро аз ҳавои тоза пур мекунад, ба
беҳтаршавии иштиҳо, мустаҳкамшавии системаи асаб, пуртоқатии организм
ва муқовимати он ба касалиҳо имконият медиҳад.
Бо мадади бозиҳои серҳаракат калонсол метавонад, иҷрои вазифаҳои
зайлро таъмин кунад: муҳофизати ҷисм ва тансиҳатӣ, ташаккулдиҳии
малакаҳои

зарурии

ҳаракаткунӣ,

таъмин

намудани

шароитҳо

барои

муносибатҳои байниҳамдигарии дўстона ва интизомнокӣ, рафтори маданӣ,
худро идора карда тавонистан, маҳорату малакаи бо ҳамсолон якҷоя амал
намудан, инкишоф додани луғат ва ғайраҳо.

§ 2. Мазмун ва намудхои бозихои серхаракат.
Маълум аст, бозиҳои серҳаракат бозиҳое мебошанд, ки ҳаракат ва
амалҳои фаъолонаи кўдакро таъмин намуда талаботҳои ҷисму ўро қонеъ
мегардонад. Бозиҳои серҳаракати халқии тоҷикӣ, ки аз қадимулаём дар байни
халқ маълуму машҳур буданд,аз бачаҳо чусту чолокӣ, чаққониву ҳушёрӣ,
зиракию далериро талаб мекарданд. Асоси онҳоро санҷишу такмилдиҳии
қувваҳои ҷисмонию рўҳи ва ахлоқию иродавии бачаҳо ташкил мекунанд.
Хусусият ва усулҳои ташкилу роҳбари ба бозиҳои халқии тоҷикӣ аз тарафи
профессор Н. Н. Турсунов тадқиқу таҳлил гардидаанд.
Қоидаҳо ва тартиби бозӣ аз тарафи иштирокчиёни он (вобаста ба
синну сол, миқдори иштироккунандагон, ҷои бозӣ) муайян карда мешавад.
Қисми зиёди бозиҳои халқӣ ба кўдакони синни томактабӣ хос буда,
мувофиқи синну сол, мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ дар амалияи
мураббиёни кўдакистонҳо ва муаллимони мактаб васеъ истифода бурда
мешаванд. Мураббия иҷрои вазифаҳои тарбия ва инкишофи ҷисмонии
кўдаконро дар асоси талаботҳои барномаи таълимӣ - тарбиявии кўдакистон
«Роҳнамои

мураббӣ»

(Душанбе

2002)

ба

ҳисоб

гирифта,

бозиҳои

серҳаракатро дар ҳавои кушод, ҳангоми сайругашт, машғулиятҳои махсус
ташкил карда шудаи тарбияи ҷисмонӣ, хушҳолӣю дилхушиҳои варзишию
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идҳо ташкил менамояд. Минбаъд ин бозиҳо ба ҳаёту фаъолияти ҳаррўзаи
кўдакон дохил гардида, мунтазам мазмуни худро бой мегардонанд.
Бозиҳои серҳаракат аз рўи мазмун ва ташкили худ гуногунанд. Маҳз
мазмуни бозӣ аҳамияти таълиму тарбиявии онро муайян менамояд, чунки
амалҳои бозикунандагон, хусусияти ташкили бозӣ, иҷрои супоришҳо ба
мазмуни он вобастаанд. Ҳангоми интихоб намудани бозиҳои серҳаракат ба
мазмун, мақсад ва иҷрои вазифаҳои таълимӣ, тарбиявӣ, таъмин намудани
тандурустӣ,

муҳофизат ва

мустаҳкам

намудани саломатии кўдакон,

ташаккулдиҳии сифатҳои иродавӣ - ахлоқӣ диққати махсус дода мешаванд.
Ҳамаи бозиҳое ,ки ба такмилу инкишоф додани ҳаракаткуниҳо равона карда
шудаанд ва иҷрои вазифаҳои тарбия ва ташаккули шахсияти онҳоро таъмин
менамояд, дар педагогикаи

ба ду гурўҳ ҷудо карда шудаанд: бозиҳои

серҳаракати қоиданоки сюжетӣ-мазмундор ва бозиҳои варзишӣ. Ба гурўхӣ
аввал , яъне бозиҳои серҳаракати қоидадори сюжетӣ, бозиҳое дохил
мегарданд, ки мазмун ва ташкили онҳо гуногун буда, вобаста ба хусусияти
ҳаракаткуниҳои кўдакон қоидаҳои бозӣ мураккаб ва дигаргун карда
мешаванд. Ин бозиҳоро ба бозиҳои сюжетдор (мазмуннок) ва бесюжет, бозӣмашқҳо, бозӣ- дилхушиҳо тақсим намудан мумкин аст. Гурўхи дуюм, яъне
бозиҳои варзишӣ, ки асоси онҳоро иҷрои ҳаракаткуниҳо дар шакли
мусобиқа, риояи ҳатмии қоидаҳо талаб карда мешаванд, бисёртар бо
кўдакони синни миёна,

калони томактабӣ ва хонандагони синфҳои 1-2

ташкил карда мешаванд. Ин гурўҳ ба худ бозиҳои серҳаракати замонавӣ баскетбол, бадминтон, теннис, футбол ва ғайраҳоро дар бар мегиранд, ки
онҳо дар шакли соддатару дастрас мувофиқи имконияти ҷисмонии кўдакон
ташкил мегарданд.
Бо кўдакони синни барвақтӣ ва синни хурди томактабӣ, яъне то 3-4
солаҳо бозиҳои серҳаракати қоиданок, ки онҳо бо бозиҳои сюжетдор,
бесюжет, бозӣ - машқҳо, бозӣ- дилхушиҳо дохил гардидаанд, ташкилу
гузаронида мешаванд. Чунки мазмун, қоида ва иҷрои ҳаракаткуниҳо дар ин
бозиҳо ба кўдакон дастрасанд. Бозиҳои сюжетнок бозиҳое ҳастанд, ки онҳо
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бо донишу тасаввуротҳои кўдакон доир ба ҳаёти гирду атроф - оид ба
паррандаҳо, ҳайвонҳо, касбу кори одамон, ҳодисаҳои табиат ва ғайраҳо
мувофиқат менамоянд.
Мазмун ва қоидаи бозӣ иҷрои ҳаракату амалҳои кўдаконро муайян
менамоянд. Дар ин бозиҳо аз 5 то 25 нафар кўдакон иштирок намуда, онҳо
ҳаракат, амал ва рафтору кирдорҳои образҳои муайянро иҷро менамоянд ва
кўшиш мекунанд бо образҳои ҳақиқӣ- муш, гурба, паррандаҳо, рўбоҳ, гург,
хирс, харгўшак монанд бошанд. Дар як вақт ҳар як кўдак мустақилнокӣ,
ташабускорӣ, чусту чолокӣ, ҳушёрӣву зиракии худро нишон медиҳад.
Кўдак ба қоидаҳои умумии бозӣ риоя карда истода рафтор ва
муносибати худро ба ҳамсолон муайян мекунад. Аз ин рў бозиҳои
серҳаракати сюжетнок, дар ҳамаи давраҳои инкишофи синну соли томактабӣ
ва синфҳои ибтидоӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд ,ки дар таҳти
роҳбарии мураббия, муаллим ва бачагони калонсолтар мегузарад.
Бояд қайд кард, ки кўдакон ҳангоми иҷрои ҳаракатҳои гуногун,
роҳгардӣ, давидан, ҷаҳидан ( ба пеш, ба паҳлу, ба ақиб, дар ҷои ист, ҷаҳидан
аз болои хати росту аз даруни давра, аз болои ресмон, кубикҳо), гаваккашӣ ба
нақши ҳайвону паррандаҳо дохил гардида аз бозии худ ҳаловат мебаранд.
Калонсолон дар бозиҳои серҳаракати сюжетноки кўдакон иштирок намуда,
тарзи бозӣ карданро нишон медиҳанд, ҳаракату амалҳоро шарҳу эзоҳ
медиҳанд, бачагонро рўҳбаланду ҳавасманд мегардонанд, иҷрои қоидаҳоро
талабу назорат мекунанд.
Бозиҳои бесюжет аз бозиҳои сюжетдор бо он фарқ мекунанд, ки иҷрои
образ- нақшҳое, ки ба онҳо кўдакон тақлид мекунанд вуҷуд надоранд. Дар
иҷрои қоидаву амалҳо ҳамаи иштирокчиёни бозӣ бо ҳам вобаста буда, иҷрои
ҳаракаткуниҳои муайян талаб карда мешавад. Ин бозиҳо дар ҳамаи синну сол
ба кўдакон дастрас буда, аз онҳо мустақилиятнокӣ, чусту чолокӣ, идроки
муносибатҳои фазоиро зиёдтар талаб менамояд. Бо кўдакони синни хурди
томактабӣ бозиҳои бесюжети махсус гузаронида мешаванд, ки асоси онҳоро
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иҷрои ҳаракаткуниҳои гуногун мувофиқи қоидаи пешниҳодшуда ташкил
мекунад.
Аввалин бозиҳои бесюжети кўдакони 2-3 сола ин

«Суркунакон»,

«Маро дор» мебошад, ки аз онҳо бо самт ва ё нуқтаи муайяншуда, масалан,
гирди хона, атрофии миз ҳаракат кардан талаб карда мешавад. Минбаъд
мазмуни бозӣ (самтҳои гуногун) ва қоидаи он (якдигарро тела надодан, бо
ҳамдигар халал нарасонидан) мураккаб мегардад. Масалан, ҳар касе ба назди
байрақчаи сурх, сафед, сабз (метавонад ҷои онҳоро тубҳо, кубикҳо иваз
намоянд) давида рафта, атрофи онро давр зада баргашта ба ҷояш ояд. Шарту
қоидаи ин бозиҳоро дигар кардан мумкин аст.
Бозиҳои бесюжетро дар шакли иҷрои ҳаракатҳои гуногун бо тўб, пуфак,
ҳалқаҳо ташкил кардан мумкин аст. Ба монанди ғелонидан ва ҳаво додани
тўб ба тарафҳо дар вазъияти гуногун, партофтан ва дошта гирифтани он. Ин
бозиҳо имконият медиҳанд, ки дар кўдакон маҳорату малакаи идора карда
тавонистани ҳаракаткуниҳо, ҳаракати узвҳои биноӣ, идроки фазо, чусту
чолокӣ тарбия карда шавад. Мушоҳидаҳо ва таҷрибаи амалии мураббияҳо
нишон медиҳанд, ки ба кўдакон бозиҳои сюжетнок шавқовару ҳаловатбахш
аст. Ба кормандони таълимгоҳҳо зарур аст, ба бозиҳои серҳаракати бесюжет
низ бисёртар диққат диҳанд.
Бозӣ- машқҳо ҷузъи таркибии бозиҳои серҳаракат буда, мақсад, вазифа,
мазмун ва усулҳои ба худ хоси истифодабариро дар тарбия ва инкишофи
шахсияти кўдакон доранд. Бозиҳои серҳаракат мавзўи ба худ хосеро дорад,
ки он метавонад образнок ва ё шартӣ бошад. Машқҳо бошанд, ин иҷрои
амалу ҳаракаткуниҳое ҳастанд, ки махсус бо мақсади тарбияи ҷисмонии
кўдакон интихоб карда мешаванд ва дар шакли иҷрои супоришҳои мушаххас
ифода меёбанд. Масалан, то назди туб гавак кашида рафтан, тубро ба ҳалқа
ҳаво додан ва ғайраҳо.
Хусусиятҳои

инкишофи ҷисмонӣ

ва

психикии

кўдакон

талаб

менамояд, ки ба онҳо фаҳмидани моҳияти супориши (чи кор кардан) ва
тарзи иҷрои дурустии ҳаракаткуниҳо ( чи тавр иҷро намудан) омўзонида, ёд
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дода шавад. Дар бозӣ-машқҳо ҳар як кўдак дар алоҳидагӣ амалҳоро иҷро
мекунад. Ҳангоми иҷрои амалҳо (бо нишондоди педагог) кўдак мувофиқи
қувваю имкониятҳои шахсии худ амал менамояд ва суръату сифати иҷрои
машқҳо, супоришҳо ба сифатҳои шахсиаш вобастаанд. Бисёр вақт калонсол
иҷрои машқҳоро дар шакли образнок пешниҳод мекунад, ки ин ба рўҳия ва
ҳолати эмотсионалии кўдак таъсири мусбат мерасонад. Масалан, аз болои
купрўки борикак гузаштан (яъне аз рўи хати кашида), аз ҷўйбор паридан (аз
болои ду хати паралелии ифодакунандаи ҷўйбор) ва ғайраҳо. Ин ба мураббия
имконият медиҳад, ки қувваю имкониятҳои ҷисмонию ақлии ҳар як кўдакро
муайян менамояд, дар ҳолати иҷро карда натавонистани супориш такрор
намудану аз худ кардани иҷрои супоришҳоро талаб намояд, худаш ва ё
кўдаки дигар намунаи тарзи иҷрои супоришҳоро нишон диҳад, усулҳои
гуногуни омўзонидани тарзи иҷрои машқҳоро истифода барад.
Бозӣ - дилхушиҳо бо кўдакони хурдсол хеле маъқуланд ва аз ин
имконият истифода набурдан мумкин нест. Махсусан, дар ташкилу
гузаронидани иду хушҳолиҳои гурўҳӣ, оммавӣ, бозӣ-дилхушиҳо мавқеи хоса
доранд. Иҷрои амалу ҳаракаткуниҳо дар онҳо дар ҳолатҳои ғайрианъанавӣ,
дар шакли мусобиқаву иҷрои супоришҳои фардӣ ташкил

мегарданд.

Масалан, дар даст қошуқи як дона мева доштаро гирифта, хонаро давр задан,
бо чашми баста, доштани рафиқи бозӣ, халтаро ба пойҳо пўшида ҷаҳида
масофаи муайянро тай намудан, обро аз пиёла нарезонида давидан ва
ғайраҳо. Дар бозӣ- дилхушиҳо кўдакон дар алоҳидагӣ, ҷуфт-ҷуфт, якчанд
нафарӣ бо ҳамсолон ва волидон ширкат варзида маҳорату малакаҳои худро
такмил медиҳанд, қаноатмандӣ ва хурсандӣ мекунанд. Бозӣ– дилхушиҳо
воситаи муҳими бой

гардонидани олами эмотсионалию димоғчоқии

кўдакону калонсолон аст.
§ 3. Усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои серҳаракат.
Усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои серҳаракат вобаста ба синну сол ва
дараҷаи инкишофи кўдакон аст ва он фаъолияти мустақилонаи кўдаконро
барои ҳаракаткунӣ таъмин мегардонад. Дар майдонча, гурўҳ-ҷои васеъ,
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миқдори зарурии бозичаҳо бояд бошанд, то ки кўдакон барои бозикунӣ
ҳавасманд гарданд. Мураббия бояд дар бораи хусусияти ҳар як кўдак
маълумот дошта бошад: яъне кадоме аз онҳо фаъол, серҳаракат, ором,
камҳаракат, бо бозичаҳо амал карда метавонад, бо кӣ якҷоя бозӣ мекунад ва
ғайраҳо.
Бозиҳои серҳаракат дар реҷаи рўзи муассисаи томактабӣ мавқеи хоса
доранд ва онҳо дар давоми рўз гузаронида мешаванд:
- пагоҳирўзи пеш аз хўрок бо таври фардӣ (бо хурдсолон)
- гимнастикаи пагоҳирўзӣ дар шакли бозиҳои серҳаракат, махсусан
дар давраи хурди томактабӣ,
- дар байни машғулиятҳо бозиҳои камҳаракат;
- ҳангоми сайругашт, ки миқдор ва давомнокии онҳо дар ҳамаи рўзҳои
ҳафта гуногунанд;
- дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва мусиқӣ;
- нимаи дуюми рўз, ки бо он хороводҳо, хушҳоливу дилхушиҳо илова
мегарданд;
- фаслҳои сол, вазъи обу ҳаво ва имкониятҳои маҳал (мавҷудияти
барф, лижа, теппаҳо, дарахтон) ба ҳисоб гирифта мешаванд;
- дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ 2-бозии серҳаракат мешавад, ки
дуюмаш бояд оромона бошад (байрақчаро ёб…).
- аз гурўҳи 3-4 солаҳо сар карда, як машғулияти тарбияи ҷисмонӣ дар
шакли бозии серҳаракат, ки он метавонад, бозии варзишӣ бошад;
- бозиҳои серҳаракати варзишӣ-мусобиқаҳо дар нимаи якўм ва дуюми
рўз, ки метавонанд дар шакли дилхушиҳо бошанд.
Интихоби бозиҳои серҳаракат ва машқҳои он бояд, ба иҷрои
вазифаҳои инкишофи бачаҳо, дониш, маҳорату малакаҳо, ивазшавии
ҳаракаткуниҳо мутобиқ бошанд. Ҳаракаткуниҳо дар ҳолатҳои гуногун
(масалан, роҳгардӣ дар рўи хат,тахта) истифода шаванд. Мазмуни қоидаҳо
фаҳмо ва иҷрошаванда бошанд ва онҳо дар ваъиятҳои гуногун иҷро карда
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шаванд: тоқа-тоқа, ҷуфт-ҷуфт, аз паси ҳамдигар, аз дасти якдигар дошта
(хурдтаракон), бо низом (бо як-ду гуфтан) қадампартоӣ ва ғайраҳо.
Инчунин рўҳия ва ҳолати эмотсионалии бачаҳо,ки иҷрои амалҳои
фикриро талаб мекунанд,ба ҳисоб гирифта мешаванд: баъди машғулиятҳои
вазнин бозиҳои серҳаракат ва фаъолияти якҷоя интихоб мегардад. Фасли сол,
боду ҳаво ҳарорати ҳаво, таҷҳизот, либоси бачаҳо ба назар гирифта
мешаванд.
Тайёрӣ ба гузаронидани бозӣ лаҳзаҳои зайлро дар бар мегирад:
- пешакӣ шинос намудан бо қоидаҳои бозӣ мувофиқи синну сол,
имконият, майлу рағбат, таҷҳизоти мавҷуда;
- аз тарафи мураббия аниқ намудани ҷойи бозӣ (гурўҳ, толор, майдонча),
диққат додан ба либосу пойафзоли бачаҳо мувофиқи фасли сол;
- пешакӣ шинос намудани бачаҳо бо ашёҳо ва тарзи истифодаи
онҳо,тарзи иҷрои ҳаракату амалҳо.
Тайёрии пешакӣ имконият медиҳад, ки бозӣ шавқовар гузарад ва
педагог ба иҷрои вазифаи таълимӣ, тарбиявӣ ноил гардад.
Усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои серҳаракат бо хурдтаракон (3-4 солаҳо)
хусусияти ба худ хос дорад.
Дар гурўҳҳои хурдсолон мураббия бозиҳоро мувофиқи хоҳиши бачаҳо
ташкил мекунад. Вазифаҳои асосии роҳбарӣ ба бозӣ:
- такмил додану омўзонидани ҳаракаткуниҳо;
- омўзонидани кўдакон бо амал намудан дар асоси қоида дар гурўҳ;
- тарбияи муташаккил будан, интизомнокӣ, маҳорати худдорӣ карда
тавонистан, амал намудан бо ишораи (сигнали) педагог.
Шартҳои асосии роҳбарӣ ва шавқмандкунии бачаҳо бо бозиҳои
серҳаракат таъмин намудани муоширату муносибати кўдакону калонсолон
аст, ки аз гурўҳи хурдсолон сар карда инкишоф меёбад. Ин дар шакли нишон
додани тарзи иҷрои амал ба воситаи ҳикоя, саволу ҷавоб, шарҳу эзоҳдиҳӣ ва
намош додан таъмин мегардад:
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- дар бозӣ иштирок намудани мураббия чун иштирокчии оддии он,
чунки кўдакон ба ў пайравӣ карда тамоми супоришу нишондодҳояшро иҷро
мекунанд;
- кўдаконро (махсусан, навомада, шармгин…) оҳиста- оҳиста ба бозӣ
ҷалб намудан;
- фаҳмонда додан ва шарҳу эзоҳдиҳии лаҳза, қоида ва талаботҳои
бозӣ;
- луқмадиҳӣ ҳангоми бозӣ,ки он кўдакро ба иҷрои ҳаракату амалҳо
равона мекунад ва рўҳбаланд менамояд;
- камбудиву норасоиҳои кўдакро бо эҳтиромона қайд карда баҳри
ислоҳи онҳо мадад мерасонад;
- бо таъбу одоби педагогӣ риоя намояд, ки ин ба рўҳия ва амалҳои
кўдак таъсир мерасонад;
- эроду танбеҳи зиёдро истифода набурдан, ки ин амал ба шахсияту
рўҳияи кўдак таъсири бад мерасонад;
- ба иҷрои қоида, талаботи муносибатҳои байниҳамдигарӣ назорат
намуда, муҳити солиму рўҳияи баланди бачагонро таъмин мекунанд, то ки
онҳо мондашавиии худро ҳис накунанд.
Яке аз шартҳои муҳими роҳбарӣ ба бозиҳои серҳаракат ин таъмин
намудани муносибати фардӣ ба ҳар як кўдак мебошад.Сюжет, қоида ва
ташкили бозӣ баҳисобгирии қувва ва имкониятҳои ҳар як кўдакро талаб
мекунанд. Мувофиқи шавқу завқ, маҳорату малакаҳо ба онҳо супориш дода
мешаванд. Махсусан, бачаҳои серҳаракату беқарор, фаъол диққати махсусро
талаб мекунанд, ки баъзан тез монда шуда, инҷиқиву якравӣ нишон
медиҳанд. Ин ҳолати онҳо тез ба кўдакони дигар таъсир намуда онҳо шавқун
мекунанд, бесарона ба ҳар тараф медаванд, асабонӣ мегарданд. Дар ин гуна
ҳолат бозиҳои нисбатан ором (дар болои хати рост роҳ гаштан, дар кафи даст
тўбро дошта бо як самт рафтан…) интихоб карда мешаванд.
Баъзе кўдакон танҳо - тоқа бозӣ карданро дўст медоранд ва барои онҳо
низ шароиту имконият дода мешавад. Махсусан,хусусияти хурдсолон, ки
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«Ман худам», «Метавонам» гуфтану амал карданро дўст медоранд, ба ҳисоб
гирифта мешавад.
Фаъолнокии кўдак дар бозии серҳаракат ба дараҷаи инкишофи ҷисмонӣ
мутобиқшавии ў ба ҳамсолон, рўҳия, саломатӣ, шармгинӣ, сустҳаракатӣ,
ҳушёрию чаққонӣ, зиракӣ, пуртоқатӣ ва дигар сифатҳои шахсиаш вобаста
аст.
Такроран, якчанд маротиба ташкилу гузаронидани бозиҳо ба педагог
имконият медиҳад, ки ҳаракату амалҳои кўдакон такмил дода шаванд,
идроки вазъияту фазо, вақт инкишоф ёбад, мазмуни бозиҳо бой гардонида
шавад. Худи бачаҳо низ бозиҳои шавқоварро такрор ба такрор ташкил
карданро талаб мекунанд. Ин ба мураббия имконият медиҳад мазмун, мақсад
ва вазифаи бозиро мураккаб ва васеъ гардонад. Масалан, дар бозии «Лонаи
паррандаҳо» масофаро дуртар, лонаҳоро ба самтҳои гуногун гузоштан,
курсӣ, ҳалқа, давраи бо бўр кашида, пўфакҳо ва ғайраҳоро дохил намудан
мумкин аст. Навовариҳои бозӣ ба инкишофи тафаккур ва эҷодкории кўдакон
таъсир расонад. Мисол: «Қатора» аввал аз паи ҳамдигар ба ишораи мураббия
роҳ гаштан, бо сухани ў минбаъд ба курсичаҳо нишаста, ҳамроҳ гирифтани
лўхтакҳо (бачаҳои хурд, ҳайвонҳо). Ин амал бо мақсади пешгирӣ намудани
мондашавӣ ва сахт ба ҳаяҷон омадани кўдак, осеб надидани бадан,ба
монанди арақ накардан, тез-тез нафаскашӣ, паридани ранги пўст ва ғайраҳо
ташкил карда мешавад.
Бо хурдсолон як бозӣ то

4-6 маротиба, бо кўдакони синни калони

томактабӣ 6-8 бор ташкил карда мешавад. Бозии навро 2-3 рўз такроран бозӣ
кардан мумкин аст. Бояд бачаҳо хоҳиши мустақилона бозӣ кардан дошта
бошанд.
Дар муассисаҳои томактабӣ ва синфҳои 1-2 барои бозиҳои серҳаракат
бояд чунин шароитҳо таъмин карда шаванд:
- майдончаҳои махсуси ҷиҳозонидашуда, кубикҳо,

ҳалқачаҳо,

тахтачаҳо, тўбҳои гуногун, халтачаҳои регдор (вазнаш 150-200 грамм)
ресмонҳо, хараки пастак…
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- зинапоячаҳои аз ду тараф баромада ва фуромада мешудагӣ, хараки
варзишӣ, ғўллачўб, қуттичаҳо…
-

аз ҷиҳози рўзгор:миз, курсӣ (барои омўзонидани гаваккашӣ),

бозичаҳои мусиқӣ (шақшақа, доирачаҳо, тасма, кегли, серсо…) ва тамоми
бозичаҳои варзишӣ…
- ниқобҳо, либосҳои махсус барои бозиҳои сюжетии серҳаракат;
- тайёр намудани бино ва ҳавлӣ, яъне ҷои васеъ барои ҳаракаткуниҳо.
Натиҷаи

мушоҳидаҳо

ва

озмоишҳои

педагогӣ-психологӣ,ки

дар

кишварҳои ҳамсоя (Россия, Украина, Белорус,Узбекистон) оид ба ворид
намудани бозиҳои халқӣ ба барномаҳои таълимии кўдакистону мактабҳо
нишон медиҳанд,ки онҳо воситаи муҳими тарбия мебошанд. Махсусан,
бозиҳои серҳаракати халқӣ барои аз худ намудани маҳорату малакаҳои
ҳаракаткунӣ, муносибати мусбат ба фаъолияти таълимӣ,беҳтаршавии
интизомнокӣ, одоби муошират, зиёд шудани шавқу рағбат ба варзиш, корҳои
беруназсинфию беруназмактабӣ ва ғайраҳо мадад мерасонанд. Мушоҳидаҳои
бисёрсола ва таҳлили тадқиқотҳои илмӣ, таҷрибаи амалии кормандони
таълимгоҳ нишон медиҳанд, ки баъди гузаштан аз давраи томактабӣ ба
мактаби ибтидоӣ, яъне мактабхон шудани кўдак мавқеи бозӣ дар ҳаёти кўдак
тағир намеёбад. Ба кўдак лозим меёяд, ки барои таҳсил дар мактаб, иҷрои
вазифаҳои

хонагӣ вақт ҷуда намуда, вақти барои бозикунӣ ҷудошударо

бошуурона маҳдуд созад. Иҷрои ин амал аз ў қувваи дохилӣ ва сифатҳои
иродавӣ-ахлоқиро талаб мекунад. Маҳз сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ имконият
медиҳад, кўдак баъди гузаштан ба зинаи дигари иҷтимоӣ-мактабхонӣ тез ба
талаботҳои он худро мутобиқ гардонад.
Он бозиҳои серҳаракате, ки барои кўдакони 5-7 сола тавсия карда
мешаванд, муаллим метавонад, онҳоро ба талабагони синфҳои 1 ва дуюм низ
истифода барад. Усулҳои истифодабариии ин бозиҳо ба мақсад, вазифаҳои
тарбиявӣ, имконияту шароитҳои муаллим ва талабаҳо вобастагӣ дорад. Ин
бозиҳо метавонанд, дар вариантҳои гуногуни нисбатан мураккаб кардашуда
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дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ, корҳои тарбиявии беруназсинфӣ мавриди
истифодабарӣ қарор гиранд.

САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1. Аҳамияти таълиму тарбиявии бозиҳои серҳаракат дар чист?
2. Бозиҳои серҳаракати варзишӣ аз бозиҳои серҳаракати сюжетнок чӣ
фарқ доранд?
3. Усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои серҳаракат дар давраҳои гуногуни
синнусоли чӣ фарқ дорад?

СУПОРИШ
1.Мураккабшавии мазмуни бозиҳои серҳаракатро мувофиқи талаботи
барномаи таълимӣ-тарбиявии кўдакистон ва синфҳои ибтидоӣ шарҳ диҳед.
2.Сенарияи бозӣ-дилхушиҳои варзиширо дар давраи хурд, миёна ва калони
томактабӣ таҳия намоед ва онро дар таҷрибаомўзӣ мавриди истифодабарӣ
қарор диҳед.
3.Бозиҳои серҳарати маҳали зисти худро гирд оваред ва дар дарси амали ба
муҳокимаи шарикдарсон пешниҳод намоед.
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МАВЗЎИ 23. Фаъолияти таълимии кўдакони
синни томактабӣ
Калидвожаҳо: таълим, раванди таълим, дидактика, мақсад, вазифа,
барномаи таълимӣ, принсип, функсия, технология, интихоби донишҳо.
§ 1. Асосҳои назариявии фаъолияти таълимии кўдакон.
Дар таърихи тамаддун нигоҳ доштан, аз насл ба насл додани таҷриба,
дониш, маълумотро раванди таълим таъмин мегардонад, то ки насли наврас
ба ҳаёту зиндагӣ омода гардида пешрафти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии
ҷомеаро таъмин намояд. Раванди аз насл ба насл додани дониш маҳорату
малакаҳо, таҷриба омўзонидан, ёд додан, аз худ кунонидан таълимдиҳидӣ бо
ду роҳ таъмин карда мешавад. Аввало бо роҳи таъмин намудани муошират ва
муносибати калонсолон бо кўдакон, ки дар раванди он дониш, маҳорату
малакаҳоро кўдак аз ҷиҳати амалӣ аз худ менамояд. Бачаҳо ин донишҳоро
дар фаъолияти амалӣ, ҳаёту зиндагӣ истифода бурда мавқеи худро дар
доираи муносибатҳои иҷтимоӣ, истеҳсолот муайян намоянд. Роҳи дуюм,
ташкили махсус, мақсаднок ва пайдарҳам таълимдиҳӣ, аз худ кунондан,
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омўзонидан мебошад, ки дар раванди он маҷмўи донишҳои илмӣ, маҳорату
малакаҳо дар шароити махсус ташкилкардашуда аз тарафи шахсони масъул
ба бачаҳо дода, дастрас карда мешаванд.
Қонуниятҳои фаъолияти якҷояи таълимгирӣ ва таълимдиҳии бачаҳо ва
калонсолро (мураббия, муаллим), ки дар раванди он аз тарафи калонсолон
ҳаҷми муайяни дониш, маҳорату малакаҳо дода мешаванд, ва онҳоро бачаҳо
аз худ менамоянд, соҳаи махсуси педагогика-ДИДАКТИКА меомўзад.
Дидактика илм дар бораи назария ва амалияи таълим буда он дар таркиби
худ дидактикаи томактабӣ, дидактикаи мактаби ибтидоӣ ва дидактикаи
тамоми зинаҳои маълумотгириро фаро мегирад. Дидактикаи томактабӣ ба
таълими методикаҳои тахассусии томактабӣ (методикаи инкишофи нутқ,
ташаккулдиҳии тасаввуротҳои аввалин математикӣ ва ғайраҳо) алоқаманд
мебошад.
Мафҳуми таълим аз калимаи юнонӣ «didasko»-гирифта шуда маънояш ёд
додан, омўзонидан аст. Дидактикаи томактабӣ илм дар бораи мақсад, мазмун,
принсипҳо, методу воситаҳо ва шаклҳои ташкил намудани раванди таълим ба
кўдакон, аз худ кўнондан ҳаҷми муайяни дониш, маҳорату малакаҳо
мебошад.
Таълим-раванди мақсаднок ва махсус ташакилкардашуда буда дар
ҷараёни он ба кўдакон ҳаҷми муайяни дониш, маҳорату малакаҳо дода
мешаванд, ки ба инкишофи қобилияти донистагирӣ, ташакулёбии сифатҳои
ахлоқӣ таъсир расонида омодагии онҳоро ба мактаб таъмин менамояд.
Таълим ва таълимдиҳӣ ба иҷро намудани вазифаҳои зерин равона карда
шудааст:
1.Таҳсилот ва маълумотдиҳӣ, ки дар раванди он маҷмўи муайяни донишҳои
илмӣ ва маҳорату малакаҳои зарурӣ вобасита ба синну сол ва мавқеи
иҷтимоии кўдак (томактабӣ, мактабӣ) дода мешавад.
2.Тарбиятӣ, ки он аз рўзи мавҷўдияти инсон вуҷуд дошта исбот гардидааст,
ки азхудкунии дониш, маҳорату малакаҳо заминаи муҳими ташаккулёбии
сифатҳои мусбати шахсӣ, муносибати мусбат ба табиат ва ҷамъият мебошад.
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3.Инкишофдиҳандагӣ, ки мувофиқи он аз худ намудани ҳаҷми муайяни
дониш, маҳорату малакаҳо, истифодабарии онҳо дар муошират, бозӣ меҳнату
маишат ба инкишоф ва шаклгирии фаъолияти протсесҳои маърифатии
психикӣ, шавқу рағбати донистагирӣ, қобилият ва дигар сифатҳои шахсӣ
замина мегардад. Ин вазифаҳо бо ҳам алоқаманд буда иҷро гардидани онҳо
инкишофи шахсияти кўдаконро таъмин менамояд.
Дар

педагогикаи

томактабӣ

зарурияти

таълими

кўдаконро

Я.А.Коменский дар асараш «Мактаби модарӣ» пешниҳод намуда буд. Ў
азхуд кунондани донишҳои гуногун оид ба олами иҳотакарда, таъмин
намудани инкишофи ахлоқӣ ва омодагии кўдак ба мактабро мақсади асосии
таълими томактабӣ ҳисобидааст. Барномаи донишомузии хурдсолонро дар
оила пешниҳод намуда онро «илмҳои фоидабахш» номид ва истифодаи
мафҳумҳои илмиро ба гурўҳҳо ҷудо намуд. Масалан, ОПТИКА-ҷудо
намудани равшанӣ ва торикӣ, ҳафт ранги тиру камон география (ҷуғрофия)дар бораи дар куҷо таваллуд шудан ва зиндагӣ кардани худро донистани
кўдак, маҳорати шинохтан ва фарқ карда тавонистани олами наботот, замин,
(ландшафт) ва ғайраҳо Я.А.Коменский дар ин асари худ инчунин роҳҳои
омўзонидани

донишҳои

аввалин

аз

физика,

иқтисодиёт,

геометрия,

астрономия ва ғайраҳоро пешниҳод намуд ва дар ташкил намудани
донистагирӣ дар ҷойи аввал узвҳои ҳискуниро гузошт. Ин пешниҳодҳои
Я.А.Коменскийро пойдевори таҳсилоти илми педагогикаи умумӣ ҳисобидан
мумкин аст.
Хизмати Ф.Фребел низ дар пешрафти дидактикаи томактабӣ назаррас
аст. Вай системаи таълимро барои муассисаи томактабӣ-боғчаи кўдакон кор
карда баромад. Асоси ин системаро инҳо ташкил мекарданд:
- барномаи таълимии махсус таҳияшуда ки дар он донишҳо ва тарзи иҷро
намудани фаъолиятҳо бо ҳам мувофиқат менамоянд;
- дар шакли бозӣ-машғулиятҳо ташкил кардани раванди таълим ва пайдарҳам
мураккабшавии донишҳо.
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Ф.Фребел аввалин маротиба методҳои таълимдиҳиро пешниҳод намуд,
ки онро мураббияҳо дар муассисаи томактабии ташкилкардаи ў истифода
бурдаанд.
Дар таърихи педагогикаи рус пешрафти назарияи таълими кўдакони
синни томактабӣ ба К.Д.Ушинский

алоқаманд аст. Ў асоси мутассилии

таълими томактабӣ ва мактабиро пешниҳод

намуда,

вазифаи таълими

томактабиро дар инкишоф додани фикронӣ, нутқ, ташаккулдиҳии маҳорати
идора карда тавонистани протсесҳои психикӣ ва рафтор, тарбия намудани
одати машғул шудан ба меҳнати фикрӣ ва муносибати бошуурона ба он
медонист.
Ба як қатор масъалаҳои назариявӣ ва амалии таълими кўдакони синни
томактабӣ дар асарҳои Н.К.Крупская равшанӣ андохта шудааст. Ў чунин
ҳисоб мекард, ки таълими томактабӣ бояд донишҳои кўдаконро оид ба
муҳити иҳотакарда

зиёд намуда ҷаҳонбинии

онҳоро васеъ

гардонад.

Ақидаҳои худро оид ба таълими кўдакон ҳангоми таҳия намудани аввалин
барномаи тарбиявии боғчаи бачагон пешниҳод намуд ва онҳо ба ҳисоб
гирифта шуданд.
Бояд қайд кард, ки дар коркарди амалии масъалаҳои таълими томактабӣ
Е.И.Тихеева ҳиссаи сазовор гузошт. Ў кўшиш намуд мазмуни донишҳои
кўдакони синни хурд, миёна ва калони томактабиро оид ба ашёҳо, меҳнати
калонсолон,

ҳодисаҳои табиат гурўҳбандӣ намояд ва таъкид кард, ки

донишҳои аз ги рду атроф гирифта дар бой гардондани захираи луғавии
кўдакон таъсир

мерасонад, нутқи онҳоро инкишоф медиҳад. Инчунин

намудҳои машғулиятҳо оид ба инкишофи нутқи кўдакон ва методикаи
ташкилу гузаронидани онҳоро мувофиқи имкониятҳои синнусолии бачаҳо
пешниҳод намуд.
якҷояи

Машғулиятҳоро

мураббия ва кўдакон

ҳамчун шакли

махсуси фаъолияти

меҳисобид, ки дар ҷараёни он аз тарафи

мураббия ҳаҷми муайяни донишҳо ба кўдакон дастрас гардонда мешаванд.
Ин

донишҳо

инкишофи

маҳорати

нутқронӣ

ва

маърифат

кардан,

донистагирии олами иҳотакардаро таъмин мегардонад.
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Дар

асоси

мувофиқи

тадқиқотҳои

барномаи махсус

Л.С.Виготский

пешниҳод

назариявӣ

ва

амалӣ

зарурияти

таълимдиҳии кўдакони синни томактабиро

намуда

принсипи

системанокии

таълим,

мавҷудияти фарқияти барномаи таълимии томактабӣ ва мактабиро таъкид
кард. Вай нақши таълим ва инкишофи кўдаки томактабиро дар

таъмин

намудани омодагии ў бо мактаб таҳлил намуда кормандонро ба нусхабардорӣ
накардани мазмун ва методҳои таълими мактабӣ дар кўдакистон даъват
намуд.
Зарурияти такмил додани кори таълимӣ ва таъмин намудани омодагии
кўдакон ба мактаб дар солҳои 50-ўми асри гузашта тадқикотҳои илмӣ оид ба
масъалаҳои таълими томактабиро ба миён овард. Дар таҳти роҳбарии
А.П.Усова тадқиқотҳои илмӣ оид ба фаъолияти таълимии кўдакон, мазмуни
корҳои таълиму тарбиявӣ дар давраҳои синнусолии томактабӣ, восита ва
шаклҳои ташкили раванди таълим ва ғайраҳо гузаронида шуданд, ки онҳо
дар

пешрафти дидактикаи томактабӣ

таъсири калон расониданд. Ин

тадқиқотҳо дар асари А.П.Усова «Обучение в детском саду» мавриди таҳлил
ва баррасӣ қарор гирифтааст.
Назария ва методикаи таълими кўдакон дар самтҳои гуногун аз тарафи
олимон О.И.Соловева (методикаи инкишофи нутқ ва

таълими забони

модарӣ), Н.А.Ветлугина (таълим ва инкишофи кўдак дар раванди фаъолияти
бадеӣ), Н.П.Сакулина (назария ва методикаи омўзонидани фаъолияти
мусаввирӣ),

А.М.Леушина

(ташаккулдиҳии

тасаввуротҳои

аввалини

математикӣ), Д.Б.Элконин, А.В.Запарожес (имкониятҳои донишомўзии
кўдак), Л.А.Венгер, Н.Н.Подяков шогирдону пайравони онҳо тадқиқ карда
шуданд. Натиҷаи тадқиқотҳо ҳангоми таҳия намудани барномаҳои тарбиявӣ
ва таълимӣ барои муассисаҳои томактабӣ ба ҳисоб гирифта шудаанд. Ин
тадқиқотҳо

имконият доданд, ки дар

барномаи

муассисаи

томактабӣ

«Машғулиятҳо» ҳамчун қисмати асосии кори таълимӣ-тарбиявӣ ҷудо гардад.
Дидактикаи томактабӣ дар асоси тадқиқотҳои педагогӣ-психологӣ,
таҷрибаи амалии муассисаҳои таҳсилотӣ пеш меравад ва тараққӣ мекунад,
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дар асоси баҳисобгири имкониятҳои донишомўзии кўдакон мазмуни таълим
такмил дода шуда
технологияи

истифодабарӣ аз

инноватсионӣ

дар

воситаҳои нави

раванди

кори

таъсиррасонӣ,

таълиму

тарбиявии

муассисаҳои томактабӣ ҷорӣ мегардад.
Назарияҳои гуногун оид ба таълим, тарбия ва инкишофи кўдак ба миён
омаданд. Ба монанди назарияи таълими инкишофдиҳанда (В.В.Давидов),
таълим ва тарбияи ба рушди шахсияти кўдак равона карда шуда ва ғайраҳо,
ки ба рушди дидактикаи томактабӣ таъсир мерасонанд.
§ 2. Хусусиятҳои раванди таълимдиҳӣ дар давраи томактабӣ
Раванди таълим фаъолияти якҷояи калонсол ва кўдак аст, ки дар рафти
он мунтазам, пайдарҳам дониш, маҳорату малакаҳоро кўдакон меомўзанд,
аз худ мекунанд, ёд мегиранд, яъне таҷрибаи иҷтимоиро аз худ менамоянд.
Мақсади таълимдиҳии калонсолон ёддиҳӣ ва мақсади таълимгирии кўдак
ёдгирӣ аст. Ёдгириро ҳаммаънои фаъолияти таълимӣ номидан мумкин аст,
чунки кўдак ҳангоми ёдгирӣ ба фаъолияти таълимӣ машғул мегардад.
Хусусияти ёдгирӣ, донишомўзии кўдакони синни томактабӣ дар он аст,
ки онҳо дар

раванди фаъолиятҳои гуногун муошират бо ҳамсолону

калонсолон (ҳатто

бо хурдтаракон), бозӣ, меҳнат, маишат, истироҳату

фароғат ва машғулиятҳои махсус такмилкардашуда дониш маҳорату
малакаҳоро меомўзанд, аз худ мекунанд. Масалан, ҳангоми бозӣ кардан бо
рег кўдак мехоҳад мисли рафиқаш, ки дируз нақб сохта буд, нақб созад. Вале
ин амал ба вай муяссар намегардад ва ба хулоса меояд, ки аз реги хушк
нақб сохтан ғайримкон аст. Барои сохтани нақб бояд рег нам (тар) бошад.
Кўдак

хусусияти регро дар таҷрибаи амалӣ дониста гирифт. Мураббия

ҳангоми бозӣ бори дигар хусусиятҳои регро фаҳмонда медиҳад: реги майда
ки он мулоим аст, аз реги калону дағалтар фарқ мекунад, яъне аз рўи ҳаҷм ва
сифати онҳо, ранги

реги тар аз реги хушк

фарқ мекунад (ториктар ва

равшантар), реги тар нисбати реги хушк вазнинтар аст (чунки дар таркибаш
об дорад, рангу вазнаш тағйир ёфт), реги хушк ва аз тасвири нури офтоб ҷило
медиҳад, регги тар ҷило

намедиҳад, рег аз

доначаҳо, ҳиссачаҳои сахт
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иборатанд, бинобарин онҳо ба ҳар тараф пош мехўранд, обро дар худ дуру
дароз нигоҳ намедоранд, аз таъсири

шамол, гармии офтоб хушк шуда

сохтмонҳои онҳо ба вайроншавӣ сар мекунанд ва ғайраҳо.
Фаъолияти таълимӣ як намуди ёдгирӣ аст, ки он бевосита ба аз худ
кардани

дониш,

маҳорат

ва

малакаҳо

равона

карда

шудааст

(С.Л.Рубинштейн) Д.Б.Эльконин, В.В.Давидов фаъолияти таълимиро таҳлил
намуда таркиби (структураи) онро муайян намуданд, ки аз инҳо иборатанд:
- вазифаи таълимӣ
- амалҳои таълимӣ
- назорат кардани иҷрои вазифа ва амалҳо
- баҳодиҳӣ ба тарз ва дараҷаи ёдгорӣ
Дар раванди таълим вазифаи таълимӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд
ва он мақсади асосӣ аст. Моҳияти он аз худ намудани тарзи иҷро кардани
амалҳои таълимӣ мебошад. Масалан, мақсади мураббия омўзонидани тасвир
намудани барги дарахтон аст. Бинобарин вай ба инкишоф додани маҳорати
тасвир намудани аломатҳои асосии ашё: тана, шох, шохча, барг ҷойгиршавии
онҳо диққати аввалиндараҷа

медиҳад. Вақте, ки кўдак

тарзи таъсир

намудани дарахтро ёд гирифт метавонад донишу маҳорати худро дар иҷро
намудани супоришҳои дигари таълимӣ истифода барад. Масалан, расмкашӣ
дар мавзўи «Дарахтон дар фасли тирамоҳ», «Боғ», «Баҳор омад» ва ғайраҳо.
Амалҳои таълимӣ, ки

ҳангоми иҷро намудани вазифаи таълимӣ

истифода бурда мешаванд аз якчанд қисмҳо иборат ҳастанд. Барои он ки
кўдак тарзи иҷро намудани амалҳои таълимиро азхуд намояд, мураббия бояд
бо истифодаи ашёҳо, тасвирҳо намунаи иҷро кардани амалҳоро нишон диҳад,
фаҳмонад. Масалан, ҳангоми фаҳмонда додани мафҳумҳои «кам ва зиёд»,
«баробар ва нобаробар», «хурд ва калон», «паст ва баланд» худаш якчанд
амалиётҳоро ба истифодаи бозичаҳо, ашёҳои атроф, расмҳо нишон медиҳад,
мефаҳмонад ва аз кўдак такрор намудани онҳоро талаб менамояд. Дар
натиҷаи якчанд маротиба такрор ва машқ намудан кўдак тарзи иҷро кардани
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амалҳои таълимиро дониста мегирад ва онҳоро дар таҷрибаи амалӣ тадбиқ
намуда соҳиби маҳорату малакаҳо мегардад.
Назорат ва баҳодиҳии калонсол воситаи асосии ташаккулёбӣ ва
такмилёбии маҳорату малакаҳо мегардад. Ташаккулёбии фаъолияти таълимӣ
раванди дуру дароз ва мураккаб буда дар

давраи томактабӣ заминаҳои

фаъолияти таълимӣ ва ҷузъҳои алоҳидаи он ташаккул меёбанд.
Ташаккулёбии заминаҳои фаъолияти таълимӣ дар ҳамаи давраҳои синну
соли томактабӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Бинобарин вазифаҳо вобаста ба
синну сол тағйир меёбанд. Мураббия ба кўдакони 2-3 сола

барои иҷро

намудани фаъолиятҳо маҳорати мақсадгузориро ташаккул медиҳад. Ба
кўдакони 3-4 сола бошад тарзи иҷро карда тавонистани фаъолиятҳоро
меомўзонад. Баъди 4 солагӣ кўдак бояд самт ва натиҷаи фаъолияти худро
муайян намуда тавонад. Мураббия кўдаконро ба оромона шунидани шарҳу
эзоҳдиҳии калонсолон, ба якдигар халал

нарасонида иҷро намудани

супоришҳоро омўзонида шавқу рағбат ва фаъолнокии онҳоро

дастгирӣ

менамояд.
Дар давраи калони томактабӣ бошад чунин заминаҳои фаъолиятӣ
таълимӣ шакл мегирад:
- маҳорати муайян намудани мақсади фаъолият, тарзи иҷро кардани он
ва ноил гардидан ба натиҷаи муайян:
- худназораткунӣ, ки он дар муқоиса намудани натиҷаи ба даст омада
мувофиқи намунаи пешниҳодшуда зиҳир мегардад;
- маҳорати таъмин намудани назорати шахсӣ ба иҷро гардидани
фаъолиятҳо;
- маҳорати

банақшагирии фаъолиятҳо дар асоси такя намудан ба

натиҷаи он. Мувофиқи натиҷаи тадқиқотҳои

илмии А.П. Усова барои

инкишофи фаъолияти таълимии кўдак бояд дар вай маҳорати
фаҳмидан, дидану дарк кардани маводу амали нишон
кардани

шунидану

додашуда, иҷро

супоришҳо ташаккул дода шавад. Муҳимтарин нишонаи рушди

фаъолияти таълимии кўдак бояд муносибати ў бо баҳодиҳии мураббия
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бошад. Агар кўдак ба баҳодиҳии мусбат ва ё манфии мураббия барои иҷро
намудани супоришҳои таълимӣ диққати ҷиддӣ диҳад, ин маънои онро дорад,
ки вай

барои омўхтан, такмил додани

донишу маҳорати худ кўшиш

менамояд ва камбудиҳоро бартараф карда метавонад.
Ташаккулёбии фаъолияти таълимӣ ба мавҷудияти ваҷҳ-ангезаҳои
ёдгирӣ, таълимгирӣ алоқаманд аст. Агар кўдак нахоҳад
таълимдиҳӣ ғайриимкон аст.

ўро ёд додан,

Ваҷҳи берунии омўзиши кўдак на азхуд

намудани донишҳо, балки иҷро намудани хоҳишу

талаботи калонсолон,

ҳамсолон шуда метавонад. Масалан, кўдак дар машғулият фаъолона иштирок
менамояд, чунки «ҳамин тавр» амал намудан лозим аст,яъне ҳамин тавр
амал намуданро мураббия талаб менамояд, барои иҷро намудани талаботҳо
ўро дастгирӣ ва таъриф менамояд, дар байни ҳамсолон беҳтарин мегардад
ва ғайраҳо.
Ваҷҳи дохилӣ-ангезаи ботинӣ аз майлу рағбати донистагирии кўдак
бармеояд: «донистан мехоҳам», «шавқовар аст». Дар ин

гуна ҳолат

донистагирӣ мақсади фаъолияти таълимии вай мегардад. Ваҷҳи ботинӣ
имконият медиҳад, ки кўдак доираи фаъолияти донистагирии худро васеъ
намуда рушди фаъолияти таълимиро таъмин менамояд.
Фаъолияти калонсол (волидон, мураббия, муаллим) ба ташкил
намудани раванди фаъолона азхуд намудани дониш, маҳорату малакаҳо
равона карда мешаванд. Дар иҷрои ин амал тайёрии пешакӣ нақши муҳим
дорад: банақшагирии раванди таълимдиҳӣ омода намудани заминаи моддӣ
(айёниятҳо, маводҳои таълимӣ, ашёҳои намоишӣ), таъмин кардани муҳити
хуби эмотсионалӣ, ки он имконият медиҳад роҳбарии дурусти педагогӣ ба
фаъолияти таълимии кўдаконро таъмин гардонад.
Муҳимтарин

ҷабҳаи фаъолияти мураббия

ин ташкил

намудани

фаъолияти таълимӣ-маърифатии кўдакон мебошад. Бо фаҳмондадиҳӣ маҳдуд
нашуда кўдаконро ба муҳокимаронӣ, иброзӣ ақида, иҷрои амалҳо ва ғайраҳо
ҷалб намудан лозим аст, ки худи онҳо «кашфиётҳо»-ёдгириҳои худро дарк
намоянд. Бо баробари мураккабшавии мазмуни таълим мураббия кўшиш
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менамояд, ки

кўдакон худашон тарзи иҷро намудани

фаъолияти

маърифатиро азхуд намоянд. Мураббия роҳҳои ба хотир овардан, муқоиса
намудан, истифодабарии аломату нишонаҳо, мушоҳидачигӣ, банақшагирии
амалу фаъолиятҳо, таҳлили натиҷаи фаъолиятҳо ва ғайраҳоро ёд медиҳад.
Дар фаъолияти таълимдиҳии мураббия ба ҳисоб гирифтани чунин
хусусиятҳои фардии кўдакон аҳамияти калон дорад: сатҳи дониш, маҳорату
малакаҳо, камбудиҳо дар фаъолияти фикрронӣ, инкишофи нутқ, иҷро карда
тавонистани супоришҳои амалӣ ва ғайраҳо. Ў метавонад муоина ва ташхиси
педагогӣ-психологӣ гузаронида натиҷаи онро минбаъд дар фаъолияти
таълимдиҳии худ ба ҳисоб гирад.
Диққати махсус додан ба воситаҳои таълимӣ (айёниятҳо, бозичаҳо,
маводҳои дидактикӣ), ороиш ва нигоҳдории онҳо, таъминоти бехатарии ҳаёт
ва саломатии кўдакон вазифаи мураббия аст. Такмил додани

методҳои

таълим, истифода бурдан аз инноватсияи педагогӣ, технологияи педагогӣ,
барномаҳои нави замонавӣ ба пешрафти раванди таълим дар муассисаи
томактабӣ таъсир мерасонад.
Инноватсия – навовариҳои педагогӣ имконият медиҳад, ки ба муҳити
таълиму тарбиявии муассисаи томактабӣ навовариҳо, дигаргуниҳо дохил
карда шаванд. Ба раванди навовариҳои педагогӣ ҷустуҷўи ва дарёфти роҳу
усулҳои наву самарабахши таъсиррасонӣ дар кори таълиму тарбиявӣ, дар
фаъолияти

муассисаи томактабӣ тадбиқ намудани барномаҳои нави

таҳсилотӣ, бо таври эҷодӣ кору фаъолият намудани мураббия дохил
мешаванд.
Муносибати навоварӣ ба раванди таълимии кўдакон ба ҳисоб гирифтани
«минтақаи наздики инкишоф»,
(Л.С.Виготский)

ва

истифода

давраи сензитивии инкишофи кўдак
бурдан

аз

консепсияи

таълими

инкишофдиҳанда (Д.Б.Элконин, В.В.Давидов) ва ғайраҳоро дар назар дорад.
§ 3. Принсипҳои таълим
Принсипҳои таълим дар педагогика, ки онро принсипҳои дидактикӣ низ
меноманд, қоидҳои асосии мазмун, шакл ва методҳои асосии омўзишро
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мувофиқи мақсад ва

қонунияти умумӣ

муайян менамоянд. Мураббия

ҳангоми интихоб намудани мазмуни таълим, муайян кардани шаклҳои
ташкили таълим ва методу воситаҳои таълимдиҳӣ ба принсипҳои умумии
дидактика такя менамояд.
Принсипҳои таълим дар педагогика бори аввал аз тарафи Я.А.Коменский
дар асараш «Дидактикаи бузург» (1654) пешниҳод карда шуда буд. Бо
баробари пешрафти илму техника, дигаргуниҳои

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва

сиёсии ҷомеа, тағйирёбии маҷмўи муассисаҳои таҳсилотӣ, муайян гардидани
давраҳои синнусолии инкишофи бачаҳо ва ваҷҳои донишомўзӣ ба маҷмўи
принсипҳои дидактикии пешниҳодкардаи Я.А.Коменский дигаргунҳо ворид
гардидаанд. Чи тавре, ки дар боло зикр гардид, принсипҳои дидактикӣ дар
педагогикаи томактабӣ ба принсипҳои умумии педагогика такя менамояд. Он
қонуниятҳои инкишоф ва фаъолияти маърифатии кўдаконро ба ҳисоб
мегирад. Ин принсипҳо чунинанд:
1. Принсипи хусусияти инкишофдиҳандагӣ доштани таълим. Он дар
раванди таълим ба ҳисоб гирифтани имкониятҳои кўдаконро дар назар дорад.
Аввал такя намудан ба минтақаи актуалии инкишофро, ки бо он кўдак дар
синнусоли худ алакай мувоффақ гардидааст талаб менамояд. Мазмуни ҳаёти
ҳаррўзаи кўдак ўро барои ворид гардидан ба ҳаёти оянда омода месозад ва
он сатҳи актуалии инкишофро муайян месозад. Минтақаи актуалии инкишоф
ба минтақаи наздики инкишоф замина мегузорад, ки он инкишофи
минбаъдаи кўдакро муайян менамояд.
Минтақаи наздики инкишоф дар таълим ва инкишофи кўдак
чунин аст: он амале, ки имрўз кўдак дар ҳамкорӣ ба мураббия иҷро
менамояд, метавонад фардо мустақилона иҷро намояд, яъне боз ба сатҳи
инкишофи актуалӣ ворид гардад. «Ҳамон вақт таълимро хуб номидан
мумкин аст, ки он аз инкишоф

пеш

функсияҳои

минтақаи

психикиро, ки дар

равад. Дар ин ҳолат вай як қатор
наздики инкишоф дар зинаи

пухтарасӣ ҳастанд, бедор мекунад ва ба амал намудан водор менамояд»11

Выготский Л.С. Собранное сочинение. В.2 томах-Масква, - Т.1.-с.252
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навишта буд Л.С.Виготский. Дар асоси

нишондодҳои Л.С.Виготский аз

тарафи Д.Б.Элконин, Л.В.Занков, В.В.Давидов ва Л.А.Венгер Консепсияи
таълими инкишофдиҳанда таҳия гардидааст, ки он дар бисёр муассисаҳои
томактабӣ ва мактабҳо мавриди истифодабарӣ қарор гирифтааст.
Мувофиқи

ин Консепсия раванди таълиму тарбия дар асоси

баҳисобгирии хусусиятҳои табии биологии кўдак ташкил карда шуда дар
инкишофи вай бо воситаи муошират истифодабарии арзишҳои

моддию

маънавии халқ таъмин карда мешаванд. Ҳар як кўдак чун шахсияти нотакрор
эътироф гардида бо қувваю имкониятҳои вай бовар карда мешавад. Кўдак ба
худтарбиякунӣ,

худтаълимгирӣ,

худинкишофдиҳӣ

шавқманд

гардонда

мешавад.
2.Принсипи илмият дар таълим талаб менамояд, ки кўдак бояд донишҳои
реалӣ, инъикоскунандаи олами иҳотакардаро аз худ намояд. Ин донишу
маълумотҳо минбаъд замина барои донишҳои илмӣ доир ба соҳаҳои
гуногуни ҳаёт гардида омухтани фанҳои таълимиро дар мактаб осон
гардонанд. Дар тадқиқотҳои А.П.Усова, таъкид карда шудааст, ки дар
раванди таълими кўдакони сини томактабӣ фақат бо додани донишҳои амалӣ
(эмпирикӣ) маҳдуд шудан мумкин нест. Чунин донишҳо дар бораи аломату
хусусияти берунии ашёву ҳодисаҳои иҳотакардаро дар бар мегиранд. Барои
инкишоф додани қобилияти таҳлилу таркиб намудан, муқоисакунӣ,
хулосабарорӣ, абстраксия кардан ба кўдакон донишҳои назариявӣ низ додан
лозим аст. Ҳангоми дастрас намудани донишҳои назариявӣ бояд ба чунин
қоидаҳо риоя карда шаванд:
- ба кўдак имконияти дуруст идрок намудани ашёву ҳодисаҳоро таъмин
намуда нисбат ба онҳо муносибати дуруст, ҳавасмандӣ бедор карда шавад:
- ҳангоми такроран мушоҳида намудани ашёву ҳодисаҳо ба кўдак мадад
расондан лозим аст, ки

дониста

гирад ва алоқамандии байни онҳоро

барқарор намояд, номи объекти мушоҳидашаванда, қисмҳо, сифати онҳоро
бо истифодаи мафҳумҳои илмӣ дуруст номбар намояд;
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- вобаста ба шароит, макон, вақт ва рафти инкишофи кўдак ба вуҷуд омадани
дигаргуниҳои объекти мушоҳидашавандаро фаҳмонда дода шавад.
3.Принсипи аёният, ки онро А.Я.Коменский «қоидаи тиллоӣ»-и дидактика
номида буд. Ба андешаи ў «Чизе ки дар эҳсосот нест дар фикр ҳам буда
наметавонад. Таълими арзишманд бояд ба таҷрибаи ҳиссӣ, ки кўдак онро бо
воситаи узвҳои биноӣ, шунавоӣ, ламскунӣ, буйфаҳмӣ ва маззафаҳмӣ аз худ
менамояд, такя намояд «Табиати кўдак аёниятро талаб мекунад»-таъкид
намудааст К.Д.Ушинский. Тадқиқотҳои олимон нишон медиҳанд, ки инсон
маълумот, донишҳоро асосан бо воситаи узвҳои биноӣ ва шунавоӣ аз худ
менамояд.
Принсипи аёният ба шаклҳои асосии тафаккури кўдакон (аёни-амалӣ,
аёни-образнок) мувофиқат менамояд. Ашёҳо ва тасвири онҳо имконият
медиҳад, ки онҳо донишҳоро мустаҳкам аз худ намоянд, дар хотир нигоҳ
доранд, дар вақти зарурӣ аз онҳо истифода баранд.
5.Принсипи системанокӣ ва пайдарҳамӣ имконият медиҳад, ки мазмуни
донишҳо мантиқан бо ҳам алоқаманд бошанд. Пайдарҳамии маводи таълимӣ
дар барномаи таълиму тарбиявии муасисаи томактабӣ таъмин карда шудааст.
Мураббия ҳангоми банақшагирии кори таълимӣ вобаста ба мавзўъ
пайдарҳамӣ ва алоқамандии донишҳои пештар аз худ кардаи кўдаконро бо
роҳу усулҳои гуногун таъмин менамояд. Дар раванди кори таълимӣ дар
муассисаи томактабӣ такрор омадани мавзўъ мушоҳида мегардад. Масалан,
мураббия ба кўдакон дар машғулияти шиносоӣ бо табиат бо нишон додани
сагчаи зинда, харгуш, парранда метавонад дар бораи хурокхўрӣ тарзи
рафтору амал ва зиндагии онҳо ба кўдакон маълумот диҳад. Доир ба ин
ҳайвонҳо аз рўи расм сўҳбат гўзаронидан, ҳангоми сайругашт ва ё саёҳат
мушоҳида намудан дар машғулияти расмкашӣ кашидани расми онҳо
метавонад донишу тасаввуротҳои кўдаконро васеъ ва мустаҳкам гардонад.
Инчунин такрор кардани маводи таълимӣ имконият медиҳод, ки дар онҳо
маҳорати ҷамъбасту хулосакунӣ инкишоф ёбад.
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5.Принсипи дастрас будани донишҳо мувофиқат кардани мазмун, ҳаҷм ва
хусусияти маводи таълимиро ба имкониятҳои донишомузии кўдакон дар
назар дорад. Ҳануз Я.А.Коменский ин принсипро пешниҳод намуда риоя
кардан ба қоидаҳои зеринро пешниҳод намуда буд:
- гузоштан аз наздик ба дур. Масалан, аввал омўхтани таърихи кишвари худ,
сипас таърихи умумӣ;
- гузоштан аз осон ба мушкил;
- гузоштан аз маълум ба номаълум.
Дар солҳои 70-ум ин принсип аз тарафи Л.В.Занков такмил дода шуд. Ў
пешниҳод намуд, ки таълим бо баробари дастрас будан бояд истифода
бурдани қувваю имкониятҳои захиравиро талаб намояд.

Агар маводи

таълими ҳам осон ва ба имкониятҳои кўдак мувофиқат накунад раванди
инкишоф ба вуҷуд намояд.
6.Принсипи бошуурона ва фаъолона аз худ кардани донишҳо, ки онро
И.Я.Лернер, принсипи фаҳмидан ва дарк кардани раванди таълим
номидааст.

Он

зарурияти

дар

кўдак

инкишоф

додани

хусусияти

пешгўикунандагиро дар назар дорад, ки ба таври зайл онро тасвир намудан
мумкин аст:
Чӣ тавр дониста гирифтам
Чаро намедонам
Чӣ тавр фикр мекардам
Барои чӣ хато кардам
Донистан мехоҳам
Бояд чӣ тавр амал намоям
ва ғайраҳо.
Мураббия ҳамон вақт чунин хусусияти пешгўйкунандаро ба вуҷуд
оварда ва инкишоф дода метавонад, ки худшиносии кўдак «ман» маҳорату
дастовардҳо, мушкилотҳои ўро ба ҳисоб гирад. Бо ёрии саволҳои зерин
кўдакро ба таҳлил намудани фаъолиятҳои хеш водор намудан мумкин аст:
Ту чӣ хел инро донистӣ? Ту чӣ тавр инро сохти? Дар ин кор ба ту чӣ маъқул
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аст ва чӣ маъқул нест? Ин корро боз чӣ тавр иҷро намудан мумкин буд?
Кўдак метавонад аз дастовардҳои таълимии худ рўҳбаланд гардида барои
ноил шудан ба пешравиҳо кўшиш намояд, хатогиҳои худро бартараф намуда
қадамҳои аввалинро дар худтарбиякўнӣ гузорад.
Ҳамаи принсипҳои таълим дар ягонагӣ ва алоқамандӣ истифода шуда
дар тадқиқотҳои нави илмӣ, таҷрибаи пешқадами кормандони муасисаҳои
томактабӣ такмил меёбанд, ки ин барои беҳтар шудани кори таълимӣ мадад
мерасонад.
§ 4. Мазмуни таълим
Маълум аст, ки барномаи таълимӣ-тарбиявии муассисаи томактабӣ дар
асоси натиҷаи тадқиқотҳои олимон ва таҷрибаи пешқадами кормандон таҳия
гардидааст. Барномаи таълимӣ-тарбиявӣ дар асоси тадқиқотҳои илми муосир
такмил меёбад, барномаҳои нави таҳсилотӣ, технология, консепсияҳои нав
дар амал ҷорӣ карда мешавад. Ин имконият медиҳад, ки мунтазам мазмуни
корӣ таълимӣ таъғир ёбад, пеш равад.
Дониш, маҳорату малакаҳои кўдаконро ба ду гурўҳ ҷудо намудан
мумкин аст. Ба гурўҳи аввал донишҳое дохил мешаванд, ки онҳоро кўдакон
ҳангоми муошират, фаъолиятҳои якҷоя бо ҳамсолону калонсолон, бозиҳо,
амалҳо бо ашёҳо, аз худ мекунанд ва ба синнусол, шароиту имкониятҳои
зиндагии онҳо мувофиқат менамоянд.
Кўдак дар ҳаёти маишӣ, меҳнат ва муносибатҳои байниҳамдигарӣ
иштирок намуда ҳаҷми муайяни маҳоратҳоро соҳиб мегардад. Ба монанди,
маҳорати шинохтан, фарқ кардан ва истифода бурдани ашёҳо, шунидан ва
мувофиқи саволи ҳамсўҳбат ҷавоб гардондан, истифода бурдани ашёҳои
рўзгор ва олотҳои меҳнат (бо қайчӣ ва корд бурридани маводҳо, бо болғача
мех задан ва ғайраҳо), фикр кардан ва иҷро намудани амалҳо (барои лўхтак
сохтани хонача, ўро ба сайругашт бурдан), ва ғайраҳо. Ҳосил намудани
маҷмўи чунин маҳоратҳо ба шароит ва муҳити иҳотакарда алоқаманд аст, ки
кўдак дар он зиндагӣ мекунад, иштирок намояд ва ба камол мерасонад.
Масалан, кўдаконе ки дар муҳити деҳот зиндагӣ менамоянд, маҳоратҳои
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махсуси зиндагӣ доранд, ки ҳангоми нигоҳубини растаниҳо, паррандаҳо ва
ҳайвонҳои хонагӣ, иштирок дар меҳнати маишӣ-хоҷагӣ аз худ намудаанд.
Ба гурўҳи дуйўми донишу маҳоратҳое дохид мешаванд, ки махсус аз
тарафи калонсолон-дар кудакистон аз тарафи мураббия, дар оила аз тарафи
волидон омўзонида, ёд дода, таълим дода мешаванд. Омўзонидани дониш,
маҳорату малакаҳо мувофиқи синнусоли кўдакон ташкилу гузаронидани
машғулиятҳои махсусро талаб менамояд. Ин донишу маҳоратҳо нисбатан
мураккаб буда ба маҳорати маърифатии шаклгирифтаи кўдакон такя
менамояд. Дар асоси баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолӣ ва психикии
кўдакон давомнокии машғулиятҳо тағйир меёбанд ва барои онҳо дар реҷаи
рўз вақти муайян ҷудо гардидааст, ҳаҷм ва мазмуни ин донишу маҳоратҳо
дар барномаи таълиму тарбиявӣ муайян карда мешаванд. Дар қисмати
«Таълим дар машғулиятҳо» ки дар барномаи таълимӣ-тарбиявии кўдакистон
барои ҳама давраҳои синнусоли томактабӣ вуҷуд дорад, донишҳои кўдаконро
ба чунин ҷабҳаҳо ҷудо карда шудаанд:
1.Шиносоӣ бо ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва тарбияи хештаншиносӣ.
2.Шиносои бо табиат: табиати зинда ва ғайризинда.
3.Инкишофи нутқ: адабиёти бадеӣ, тайёрӣ ба саводомўзӣ (дар давраҳои
калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб).
4.Тасаввуротҳои аввалини математикӣ.
5.Шиносои бо асарҳои санъати тасвирӣ ва омўзонидани расмкашӣ,
суробсозӣ, ғулмонӣ, тартибдиҳӣ, меҳнати дастӣ.
6.Шиносои бо асарҳо ва асбобҳои мусиқӣ, тарбияи мусиқӣ-эстетикӣ ва
омўзонидани маҳорати иҷрокунандагии рақс, сурудхонӣ.
7. Тарбия ва инкишофи ҷисмонии кўдакон.
Ҳамаи ин ҷабҳаҳо мантиқан бо ҳам алоқаманд буда мазмун ва ҳаҷми
дониш, маҳорату малакаҳои кўдакон вобаста ба синнусоли онҳо мураккаб,
васеъ ва зиёд мегарданд.
Истифодабарӣ аз маводҳои гуногун ва роҳу усулҳои омўзонидани
фаъолияти мусаввирӣ,

шинос намудани кўдакон бо асарҳои мусиқии
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оҳангсозони ватанию хориҷӣ, суруду тарона, рақсу оҳангҳои халқӣ, асбобҳои
мусиқӣ, ёд додани сурудхонӣ, рақс ва тарбияи мусиқӣ эстетикии кўдакон,
иҷро намуданӣ вазифаҳои таълимӣ, тарбиявӣ ва тандурусти ҳангоми тарбияи
ҷисмонӣ ва ғайраҳо дар вақти таълими-методикаҳои тахассуси таъмин карда
мешаванд. Бинобарин мо ин ҷо таҳлили мазмуни дониш, маҳорату малакаҳои
кўдаконро доир ба қисмҳои дар боло зикргардида зарур ҳисоб намекунем ва
фақат шиносоӣ бо ашёҳо, ҳодисаҳои иҷтимоӣ, тарбияи хештаншиносӣ ва
ватандустиро мавриди таҳлил қарор медиҳем.
Шиносоӣ ба муҳити иҳотакарда аз худ намудани донишҳо оид ба ашёҳо,
ҳодисаҳои табиат ва ҳодисаю воқеаҳои иҷтимоиро дар бар мегирад, ки он дар
як вақт иҷрои вазифаи тарбияи хештаншиносӣ ватандустиро таъмин
менамоянд. Мувофиқи талаботи барномаи таълимӣ донишҳои кўдакон доир
ба ашёҳои гирду атроф бояд ба таври зайл васеъ, мураккаб гардида маҳорату
малакаи истифодабарии онҳоро бояд ёд гиранд:
- кўдакони соли якуми ҳаёт дар бораи он ашёҳое маълумот ҳосил
менамояд, ки дар гирду атроф онҳо вуҷуд доранд ва мавриди истифодабарӣ
қарор гирифтаанд. Дониши кўдакон оид ба ин ашёҳо дар маҳорати шинохтан,
ба тарафи он даст дароз намуда амал намудан, ҳангоми нишон додан ва
номбар кардани ашё ба сохти он нигоҳ кардану хушҳол гардидан ифода
мегардад;
-дар соли дуюми ҳаёт амалкунии кўдакон бо ашёҳо зиёд гардида, доир ба
онҳо донишу таасуротҳои навро аз худ мекунад, алоқамандии байни ашёҳо
ба тарзи истифодаи онҳородониста мегиранд, 3-4 ранги ашёҳо сифату
хусусияти онҳоро шинохта фарқ намуда мувофиқи онҳо амал карда
метавонанд;
-дар соли сеюми ҳаёт имкониятҳои донистагирӣ ва ташаккулёбии
маҳоратҳои истифодабарии ашёҳои гирду атроф дар кўдакон зиёд мегарданд.
Онҳо метавонанд ашёҳоро бо таври тафриқавӣ аз рўи ҳаҷм, намуд, ранг,
шакл ҷудо намоянд. Ин имконият медиҳад, ки ҷойгиршавии ашёҳо,
растаниҳо ҳайвонҳоро дар доираи муносибатҳои фазоӣ муайян намоянд.
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Бояд ба ҳисоб гирифт, ки аз нигоҳи равоншиносӣ дар соли 2 ва 3 ҳаёт
фаъолияти пешбарандаи кўдакон амалҳо бо ашёҳо аст ва он имконият
медиҳад, ки доир ба ном ранг, сифат, хусусият ва дигар аломату нишонаи
ашёҳо, тарзи истифодабарии онҳо маълумот дониш, маҳорату малакаҳоро аз
худ намоянд.
-соли чорўми ҳаёт бо он характернок аст, ки доираи донишҳои кўдакон оид
ба ашёҳои ихотакарда зиёд гардида метавонанд онҳоро аз рўи вазифа, тарзи
истифодабарӣ, ҳаҷму андоза, ранг, шакл, қисмҳо, сифату хусусият ва маводи
сохташуда (қоғаз, матоъ, чуб, лой, рег, пластмасс) фарқ карда аз намуди
беруни шиносанд ва номбар намоянд;
-дар соли панҷўми ҳаёт маҳорати ба гурўҳҳо тақсим кардани ашёҳо
ташаккул ёфта кўдакон муайян менамоянд: бо роҳи муқоисакунӣ фарқияти
гурўҳи ашёҳо аз рўи шакл ҳаҷм, ранг, вазифа, намуд (пиёла, чойник-зарфи
чойхўрӣ, қошуқ, табақ, коса-зарфҳо барои хурокхўрӣ; себ зардолу нокмеваҳо), ашёҳое ки аз маводи гуногун сохта шудаанд, хусусиятҳо ва тарзу
вазифаи ба худ хоси истифодабарӣ доранд ва ғайраҳо. Муҳим он аст, ки дар
кўдак маҳорати ҷамъбасткунӣ ва гуруҳбандӣ намудани ашёҳо шакл мегирад.
Ба монанди маводи хўрока либос, бозичаҳо, пойафзол, мева, сабзавот,
олотҳои меҳнат ва ғайраҳо;
Давраи калони томактабӣ ва омодаги ба мактаб, ки солҳои шашум
ва ҳафтўми ҳаётро дар бар

мегирад, такя намудан ба дониш, маҳорату

малакаҳо ва таҷрибаи ҳаётро талаб менамояд. Дар асоси ин кўдакон
метавонанд ашёҳои гирду атрофро аз рўи нишона, сифату хусусият, маводи
сохташуда, вазифа гурўҳбандӣ намоянд. Масалан нақлиёти

сабукрав,

боркаш, ҳарбӣ, обӣ, ҳавоӣ, роҳи оҳан, хушкигард; либосҳо-тобистона,
тирамоҳӣ, зимистона ва баҳорӣ; зарфҳо-хўрокхўрӣ, хўрокпазӣ, чойнушӣ, боз
шишагӣ, сафолӣ, чўбин, пластмасӣ, чинӣ, металлӣ ва ғайраҳо шуда
метавонанд. Қўдакон доир ба нишонаю аломатҳо, вазифаю хусусиятҳои
ашёҳо муҳокимаронӣ менамоянд, фикру андешаи худро бо далелу мисолҳо
шарҳу эзоҳ медиҳанд. Онҳо

оид ба олотҳои меҳнат, ашёҳои муосири
194

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

маишат, рўзғор, (мошинаи ҷомашўи, гуштқиммакунаки барқӣ, яхдон),
хокаҳо,

хамираҳо,

васоитӣ

технологӣ-иртиботӣ-телефонҳои

мобилӣ,

телевизор, компютер ва ғайраҳо, ки ба ҳаёти ҳаррузаи одамон дохил
гардидаанд маълумот доранд ва мувофиқи имконияту тавоноии худ аз онҳо
истифода мебаранд.
Шинос намудан ба фаъолияти меҳнатии одамони гирду атроф ва тарбия
намудани меҳру муҳаббат ба меҳнат, меҳнатдўстӣ эҳтиром кардани натиҷаи
меҳнати калонсолон яке аз вазифаҳои муҳими фаъолияти таълимдиҳии
мураббия ва қисми таркибии кор оид ба шинос кардани кўдакон ба ҳаёти
иҷтимоӣ мебошад. Дар ҷараёни шинос намудан ба фаъолияти меҳнатии
одамон ба кўдакон донишҳои зерин дода мешаванд:
- ҳамаи ашёҳое, ки дар гирду атроф ҳастанд ва онҳо истифода бурда
мешаванд, маҳсули меҳнати дасти одамонанд;
- одамон дар меҳнат қувваҳои ақлӣ ва ҷисмонии худро ба харҷ медиҳанд,
ҳама аз онҳо истифода мебаранд;
- ҳангоми меҳнат одамон аз маводҳои гуногун истифода бурда ашёву
таҷҳизоти даркориро истеҳсол менамоянд.
- одамон амалиётҳои гуногуни меҳнатиро иҷро намуда сохтан, бурридан,
дўхтан, часпондан, пайвастан ва ғайраҳо маҳсулоту-маводҳои атрофро барои
истифодабарӣ омода месозанд;
- ба одамон дар иҷро намудан ва осон шудани амалҳои меҳнатӣ олотҳои
меҳнат, техника, мошинҳои гуногун мадад мерасонанд;
- меҳнати одамон ба соҳаҳои гуногун ва касбу ҳунарҳои зиёд тақсим
гардидаанд, ки ҳамаи онҳо бо ҳам алоқаманд ва барои ҷамъияту одамон
зарур мебошанд;
- якҷоя, ахлона меҳнат кардан имконият медиҳад, ки мушкилиҳо бартараф
карда шаванд, одамон ба муввафақиятҳо ноил гарданд;
- меҳнати якҷоя ба одамон қувваю ҳаловат мебахшад, онҳо аз ҳамдигар
меомўзанд, шаҳру деҳаҳоро обод менамоянд, биноҳои истиқоматию
маъмурӣ, фарҳангию корхонаҳо бунёд месозанд;
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- ҳамаи одамон соҳиби касбу ҳунар, кор, манзили зист буда барои ободию
зиндагии сазовор дар, хона ,деҳа, ноҳия, шаҳру кишвар ва тамоми дунё
кўшиш менамоянд, аз он ҷумла кормандони кўдакистон волидон, ҳамаи
калонсолон.
Ҳамин тавр бояд донишҳои кўдакон оид ба ашёҳои гирду атроф ва
фаъолияти меҳнатии одамон бо дигар ҳодисаҳои иҷтимои-сиёсӣ низ
алоқаманд карда шаванд ва

дар ҷараёни он кўдак худро чун «МАН»,

шахсияти нотакрор шиносад, ба қувваю имкониятҳои худ дар доираи
муносибатҳои иҷтимоӣ баҳо дода тавонад, ба гузоштан ба мавқеи нави
иҷтимоӣ-талабаи мактабхон будан омода гардад.
Аз худ намудани дониш маҳорату малакаҳо дар раванди махсус
ташакккул кардашудаи кори таълимӣ, мушоҳида, саёҳат ва тарбияи фикрӣ бо
воситаи машғулиятҳо, бозӣ, меҳнат маишат, истироҳат ба инкишофӣ
протссесҳои маърифатӣ, имкониятҳои ақлию зеҳнии кўдакон таъсир расонда
рушди заминаҳои фаълияти донишомўзӣ ва ташаккулёбии шахсияти
кўдаконро таъмин менамояд.
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педагогикаи томактабӣ муайян намоед.
196
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

2.Дар асоси таҳлили талаботҳои барномаҳои таълимӣ тарбиявӣ дар
кўдакистон, қисмати «Таълим дар машғулиятҳо», мураккабшавии дониш,
(бояд донад), маҳоратҳо (бояд тавонад) ва малакаҳои (аз худ карда бошад)
кўдаконро муайян намоед.
3.Муайян намоед, ки ба барномаи мазкур кадом дониш, маҳорату
малакаҳои кўдаконӣ имрўзаро ворид намудан мумкин аст.
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МАВЗЎИ 24. Методҳо ва шаклҳои ташкили таълим
Калидвожаҳо: метод, методҳои таълимӣ, аёнӣ, амалӣ, даҳонӣ, шакли
таълимдиҳӣ, шаклҳои ташкили таълим, машғулият.

§ 1. Методҳои таълим ва таснифоти онҳо
Метод – роҳ, усул тарз, воситаи иҷро намудани амал ва таъсиррасонӣ
мувофиқи мақсад ва вазифаҳои муайян дар раванди корӣ таълиму тарбиявӣ
мебошад. Методи таълим маҷмўи роҳу усул ва тарзи иҷрои амалҳо аз тарафи
калонсол (мураббия, волидон, муаллим), ки барои иҷро намудани вазифаҳои
таълимдиҳӣ, ёд додан, омўзонидан, аз худ кунондани ҳаҷми муайни дониш,
маҳорату, малакаҳо, рушди амалҳои фикрронӣ ва фаъолияти донистагирии
кўдакон

равона

мутақобилаи

карда

шудааст.

Азбаски

калонсол-таълимдиҳанда

ва

раванди

таълим

таъсири

кўдакон-таълимгиранда

аст,

методҳо фаъолияти ҳарду тарафро муташаккил менамояд.
Ҳар як метод маҷмўи приёмҳо-роҳҳои алоҳида ва дар як вақт бо ҳам
алоқамандро дар бар мегирад, ки онҳо барои иҷро гардидани вазифаҳои
нисбатан хурд равона карда мешаванд. Маҷмўи приёмҳо як методро ташкил
менамоянд. Гуногун будани приёмҳо пурмазмун, таъсирбахш, самаранокии
методро таъмин менамоянд. Приём метавонад дар як вақт ба метод мубаддал
гардад ва истифодабарии методу приёмҳои дигарро ба худ тобеъ гардонад.
Фарқияти метод аз приём дар он аст ки метод барои иҷро намудани як ва ё
якчанд вазифаи таълимӣ,

приём бошад ба иҷрои вазифаи хурд, маҳдуд

хизмат менамояд. Масалан, ҳангоми гузаронидани сўҳбат доир ба фасли
баҳор дар давраи калони томактабӣ, мураббия метавонад онро аз шунидани
мусиқӣ ё овози паррандаҳо оғоз намуда шохчаҳои дарахтони гул, муғча,
баргдошта, сабзаи суманак, расмҳои гуногун, гулҳои баҳориро намоиш
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диҳад, ба тақвими обу ҳаво дигаргунӣ ворид намояд, аз кўдакон хондани
шеър, ба хотир овардани мушоҳидаи дигаргуниҳои табиатро хоҳиш намояд,
бозии дидактикии «Ин кадом фасли сол аст»-ро ташкил намояд. Дар ин ҷо
приёми сўҳбат дигар методҳо-намоишдиҳӣ, шунидани мусиқӣ ё овози
паррандаҳо, хондани шеър, бозии дидактикиро ба худ мутеъ гардонда, худ
нақши пешбарро иҷро намуд.
Бояд қайд кард, ки як приём метавонад дар таркибӣ якчанд метод вуҷуд
дошта бошад. Масалан, приёми ба хотир овардан, истифодаи чистонҳо,
саволу ҷавоб метавонад дар таркиби методи мушоҳида, сўҳбат, иҷрои
озмоиш истифода бурда шавад.
Интихоб намудани методҳо ба мазмун, мақсад ва вазифаҳои таълимӣ
ва хусусиятҳои

синну солии кўдакон вобаста аст. Масалан, дар

машғулиятҳои расмкашӣ, суробсозӣ, гулмонӣ, тартибдиҳӣ, меҳнати дастӣ
методи асосии ёд додани тарзи иҷрои фаъолияти мусаввирӣ машқ буда дар
машғулиятҳои шиносоӣ бо табиат аз приёмҳои мушоҳида, сўҳбат, иҷрои
озмоишҳо истифода бурда мешаванд.
Интихоби методҳо ба таъминоти моддию методии раванди таълим, яъне
мавҷудияти маводҳои аёнӣ, намоишӣ, тақсимшаванда, бозичаҳои дидактикӣ
вобаста аст. Маълум аст, ки дар шароити ҳозира на ҳамаи кўдакистонҳо
имконияти

истифодабарӣ аз диафильмҳо, слайдҳо, мусаввараю дигар

таҷҳизотҳоро доранд. Дар чунин ҳолат мураббия дар раванди таълим аз
мушоҳидаҳо, ташкили бозиҳои саҳнавикардашуда, пешниҳод намудани нақл
аз таҷрибаи шахсӣ ва ғайраҳо истифода мебарад.
Қобилияту маҳорати эҷодкорӣ,
нисбати

кўдакон

бояд

ҳисси масъулиятшиносӣ, дилсузӣ

мураббияро

ба

истифодабарии

приёмҳои

самарабахши таълимдиҳӣ водор намояд. Масалан, дар гурўҳҳои хурдсолон
ҳангоми нақл намудани афсонаи «Шалғам», «Мурғи чипор», «Бузаки
ҷингилапо», мураббия метавонад ба нақши афсонагўй аз телевизор ворид
шавад, аз бозичаҳои сюжетӣ ва дастисохта истифода бурда барои кўдакон
машғулиятро шавқовару хотирмон гузаронад. Ҳангоми шинос намудан ба
199
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

сифат, хусусияти меваю

сабзавотҳо, баргҳои дарахтонро дар бозиҳои

дидактикӣ истифода барад.
Таснифоти методҳои таълим дар педагогика масъалаи баҳснок ва
доманадор аст. Чунки ҳар як методу приём вобаста ба хусусияти фанни
таълимӣ, мазмун, мақсад ва вазифаҳои он ба гурўҳҳо ҷудо карда мешаванд.
Онро вобаста ба фаъолиятнокӣ ва мустақилнокии бачаҳо дар раванди таълим
(И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин), вобаста ба характери фаъолияти таълимӣмаърифатӣ (Ю.К.Бабанский) гурўҳбандӣ намудаанд, ки ба системаи таълиму
тарбияи томактабӣ мувофиқат намекунанд. Ба ҳисоб гирифтан лозим аст, ки
дар қўдакони синни томактабӣ маҳорату малакаҳои фаъолияти таълимӣмаърифатӣ пурра ташаккулёфта нестанд ва онҳо замина барои мустақилона
аз худ намудани донишҳо шуда наметавонанд. Чӣ тавре ки қайд карда шуда
буд, дар давраи томактабӣ заминаҳои фаъолияти таълимӣ-маърифатии кўдак
нав ба инкишофёбӣ сар мекунад, ки ин раванд муддати муайян-тамоми
давраи томактабиро дар бар мегирад.
Дар асоси баҳисобгирии хусусиятҳои фаъолияту якҷояи мураббия ва
кўдакон дар ҷараёни таълимдиҳӣ ва таълимгирӣ, ки мақсади он аз худ
кунондани ҳаҷми муайяни дониш, маҳорату малакаҳо, инкишоф додани
амалҳои фикрронӣ ва қобилиятӣ донистагирии олами атроф, омода намудан
ба таҳсилоти мактабӣ аст, дар педагогикаи томактабӣ (А.В.Суровсева,
В.И.Логинова,

П.Г.Саморукова,

С.А.Козлова,

Т.А.Куликова)

методҳои

таълим ба чунин гурўҳҳо тақсим карда шудаанд:
- методҳои аёнии таълим;
- методҳои даҳонии таълим;
- методҳои амалии таълим.
Ин методҳо маҷмўи муайяни приёмҳоро дар бар гирифтааст, ки онҳо
дар алоқамандӣ ва баҳисобгирии хусусияти шаклҳои таффакури кўдакон,
тарзи иҷрои амалҳо дар

ҷараёни фаъолиятҳои таълимӣ-маърифатии

муассисаҳои томактабӣ истифода бурда мешаванд.
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Аз худ намудани дониш маҳорату малакаҳо давра ба давра таъмин
гардида истифодабарии методҳо дар ҳар як давра хусусияти ба худ хос дорад
ва онҳо бояд инкишофи кўдакро таъмин намоянд. Худи кўдак тарзи иҷро
намудани фаъолиятҳои таълимӣ, бозӣ, меҳнат, муошират ва ғайраҳоро дар
натиҷаи аз тарафи калонсолон истифодабарии методу приёмҳои таълимӣ аз
худ менамояд. Аз тарафи дигар гуногун будани ашёҳо, ҳодисаҳои табиату
ҷамъият, гуногунии тарзи донистагирии онҳо зарурияти мавҷудияти методу
приёмҳои гуногунро ба миён меорад.
Хусусиятҳои синнусолии бачаҳо дар таълими томактабӣ бештар
истифода бурдани методҳои аёнӣ-амалиро тақозо мекунад. маҳз онҳо
ташаккулёбии мазмуни донишҳои кўдаконро дар сатҳи тасаввуротҳо ва
мафҳумҳои аввалини ашёӣ таъмин мегардонанд, ба рушди тафаккури аёнӣамалӣ, аёнӣ-образнок, ки он ба давраи томактабӣ хос аст, мадад мерасонанд.
§2. Методҳои аёнии таълим
Намоиш додани ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳо ба фаъолияти маърифатӣ ва
амалии кўдакон таъсир мерасонад; бо ҳам алоқамандӣ ва таъсиррасонии
системаи сигналии якўм (узвҳои ҳискунӣ) ва системаи сигналии дуюм, нутқ,
ки фақат ба инсон хос аст, таъмин мегардонад. Ба гурўҳи методҳои аёнии
таълим инҳо дохил мешаванд:
- мушоҳидаи ашё, ҳодисаҳо
- тамошо кардани расмҳо
- намоиш додани диафилм, кинофилм, слайдҳо, наворҳо, барномаҳои
компютерӣ
- намоиш додани намунаи тарзи иҷро кардани супориш
- намоиш додани тарзи иҷрои амалҳо.
МУШОҲИДА – методи афзалиятноки таълимӣ дар раванди ёддиҳӣ ба
кўдакони синни томактабӣ мебошад. Аҳмияти методи мушоҳида дар он аст,
ки а) мазмуни донишҳои кўдакон, тасаввуротҳои онҳо дар бораи ашёҳо ва
ҳодисаҳои олами иҳотакарда ташаккул меёбад; б) ба имкониятҳои
маърифатии кўдакон мувофиқат менамояд; в) чун методи мустақил амал
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намуда дигар методҳои таълимиро ба худ тобеъ месозад. Масалан, мушоҳида
ва дар рафти он сўҳбат, мушоҳида ва машқу такроркунӣ ва ғайраҳо.
Маҳорати мушоҳида карда тавонистанро аз синни барвақти кўдакӣ
омўзонидан

лозим аст.

Вобаста ба хусусият ва вазифаҳои таълимӣ-

маърифатӣ намуди зерини мушоҳидаро интихоб намудан мумкин аст:
- мушоҳидаи кўтоҳмуддат, ки онро тасодуфӣ низ номидан мумкин аст.
Вобаста ба зарурият ва ба вуқўъ омадани лаҳзаҳои қулай мушоҳидаи
тасодуфӣ истифода бурда мешавад. Масалан, баъди борон кўдакон дар барги
гулу дарахтон аз шуои офтоб ҷило додани қатраҳои боронро дида ба ваҷд
меоянд ва мураббия онро шарҳ медиҳад, диққати онҳоро бо дигар қатраи
борону ҷилои об ҷалб менамояд;
-мушоҳидаи дарозмуддат, ки кўдакон ба тағйироту дигаргуниҳо,
инкишофи объекту ҳодисаю воқеаҳо шинос карда шавад. Ин намуди
мушоҳида имконият медиҳанд, ки сабабҳои ба вуҷуд омадани дигаргуниҳо,
тағйирёбӣ ва нишонаҳои онҳоро кўдакон

муқоиса

намоянд, хулоса

бароранд, андешаи шахсӣ иброз намоянд. Масалан, мушоҳида

намудани

рафти сохтмони бино, сабзиши растаниҳои хонагӣ ва ғайра;
- мушоҳидаи муқоисавӣ,

ки воситаи муҳими инкишоф додани

фаъолияти фикрронии кўдакон мегардад. Ин намуди мушоҳидаро аз рўи
ашёҳои рўзғор (пиёла ва истакон), хониш (қалам ва ручка), паррандаҳои
хонагӣ ва ваҳшӣ (мурғ, мурғобӣ ва зоғ, мусича, кабутар), дарахтони
соядиҳанда ва мевадор (чинор, маҷнунбед ва зардолу, себ, анҷир) ва ғайраҳо
гузаронидан мумкин аст.
Ба ташкилу гузаронидани мушоҳида чунин талаботҳои дидактикӣ
пешниҳод карда мешаванд:
- барои кўдакон объекти мушоҳидашаванда диққатҷалбкунанда бошад,
то ки онҳо соҳиби тасаввуротҳои амиқ гарданд;
- мушоҳида дар шароити табиӣ ва барои кўдакон қулайу дастрас
гузаронида шавад;
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- мураббия пешакӣ мақсади мушоҳида, донишҳои нави кўдаконро
муайян намуда ба таҷрибаи онҳо алоқаманд гардонад;
- кўдак донишу тасаввуротҳои худро дар фаъолиятҳои дигар, ба
монанди, расмкашӣ, суроббозӣ, бозӣ, тартиб додани нақлу ҳикояҳо истифода
бурда тавонад;
- мувофиқи вазифаи таълимӣ хусусияти объекти мушоҳидашавандаро ба
ҳисоб гирифта пайдарҳамии донишҳо таъмин карда шавад;
- ҳангоми мушоҳида номи ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳо, амалу фаъолиятҳо
бо забони адабии тоҷикӣ номбар ва шарҳу эзоҳ дода шавад, то ки азхудкунии
донишу тасаввуротҳо ба инкишофи нутқи кўдакон алоқаманд гардад;
- дар рафти мушоҳида шавқу рағбати донистагирии кўдак дастгирӣ
карда шуда дар давраи калони томактабӣ аз шарҳу эзоҳдиҳӣ, чистонҳо,
зарбулмасалу мақолҳо, қофиябозӣ шеърҳо истифода бурда шавад.
Иҷро гардидани ин талаботҳо имконият медиҳанд, ки кўдакон донишҳои
амиқ ва илмиро оид ба объекти мушоҳидашуда азхуд намоянд.
Намоиш додани мусаввараҳо, расмҳо, диафилмҳо, слайдҳо, наворҳо ва
дигар воситаҳои аёнӣ ба иҷро намудани вазифаҳои таълимӣ имконият
медиҳанд. Тамошо кардани расмҳо,
ҳодисаҳои табиат,

мусаввараҳо оид ба фаслҳои сол,

манзараҳои табиати диёр, ҳаёту фаъолияти меҳнатии

одамон, ҳодисаю воқеаҳои иҷтимоӣ барои кўдакон шуғли шавқовар ва
дўстдошта мебошанд. Намоиш додани аёниятҳо иҷрои чунин вазифаҳои
таълимиро таъмин намоянд:
- мустаҳкам ва васеъ намудани донишу тасаввуротҳои кўдакон оид ба
ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳо, ки кўдакон онҳоро дар ҳаёти ҳарруза мушоҳида
намудаанд, дар онҳо иштирок кардаанд (иду маъракаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ);
- додани донишу тасаввуротҳо оид ба ашё ва ҳодисаю воқеаҳое, ки
кўдакон онҳоро дида, мушоҳида карда

наметавонанд. Масалан, доир ба

ҳайвонҳои дар баҳру уқёнусҳо зиндагикунанда;
- мустаҳкам ва васеъ намудани донишҳои пештара, ки дар раванди он
сўҳбат низ ташкил карда мешавад;
203
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

- инкишоф додани нутқ: бой намудани захираи луғавӣ, омўзонидани
нутқи мураттаб;
- бой намудани таасурот ва ҳиссиётҳои эстетикӣ, ташаккулёбии идрок,
табъу завқи зебоишиносӣ, зебоипарастии кўдакон.
Бо мақсади мустаҳкам ва васеъ намудани донишу тасаввуротҳои кўдакон
такроран тамошо кардани расму мусаввараҳоро ташкил намудан мумкин аст.
Намоиш додани видиофилм, слайдҳо, наворҳо ва филмҳои бачагона (ба
монанди «Об аз куҷо меояд?») имконият

медиҳад, ки

маҳорати идрок

кардани ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳо дар шакли бадеӣ, образнок, ранга инкишоф
ёбад, қобилияти ҷудо карда тавонистани қисмҳо, ҷузъҳо, алоқамандӣ ва
боҳам пайвастагии онҳо дар кўдакон такмил ёбанд. Ба мураббия лозим аст,
ки кўдаконро барои тамошо кардан, идрок намудан ва фаҳмидани маводҳои
намоишӣ омода созад, пешакӣ вазифаҳои таълимиро ба онҳо хотиррасон
намояд. Масалан «Мо ҳозир ҳама якҷоя тамошо мекунем, баъд дар бораи
чизи дидагиамон сўҳбат менамоем». Давомнокии

тамошои филмҳои

таълимӣ, наворҳо бояд аз 10 дақиқа зиёд набошанд ва баъди он ҳатман
сўҳбат гузаронидан зарур аст.
Дар раванди кори таълимӣ нишон додани намуна ва тарзи иҷрои амалҳо
аҳамияти калон дорад. Нишон додани намуна бисёртар дар машғулиятҳои
фаъолияти мусаввирӣ, меҳнати дастӣ истифода бурда мешавад. Мураббия
намунаи расмкашӣ, суроби маводҳо, гулмониро пешакӣ

омода намуда,

онҳоро дар рафти фаҳмондадиҳии тарзи иҷрои амалҳо нишон медиҳад.
Намунаи мавод барои нишон додан бояд ба талаботҳои педагогӣ аз ҷиҳати
ҳаҷм, андоза, шакл, ранг, таркиб мувофиқат намоянд.
Нишон додани тарзи иҷро кардани амалҳо - ин нишон додани
пайдарҳамии тарзи иҷро намудани машқҳо, ҳараккаткуниҳо,

амалҳо дар

машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ, тарбияи мусиқӣ, фаъолияти мусаввирӣ ва
меҳнати дастӣ истифода бурда мешавад. Ин приём имконият медиҳад, ки
диққати кўдакон мутамарказонида шавад, тарзи пайдарҳам иҷро намудани
амалҳоро дар хотир нигоҳ доранд, фикр намоянд ва дар асоси он иҷрои
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супоришҳои таълимро таъмин намоянд. Ҳангоми нишон додани тарзи иҷрои
амалҳо мураббия бояд ҳар як амалу ҳаракатро шарҳу эзоҳ диҳад. Масалан,
ҳангоми омўзонидани

ширеш кардани шаклҳои геометрӣ ва сохтани

«Чароғаки роҳнамо» мураббия тарзи иҷрои амалҳоро нишон дода дар як
вақт шарҳу эзоҳ медиҳад: ба дасти чап секунҷаи рангаш сиёҳро мегирем, бо
дасти рост муқаламро гирифта оҳиста бо ширеш тар мекунем, ба тарафи
сафеди секунҷа мемолем ва баъд ба варақи сафед, дар ҷои нишона гузошта
мечаспонем». Дар ҳолати мушкил будани амали таълимӣ нишон додани
тарзи иҷрои амал ва фаҳмидадиҳӣ ду-се маротиба такрор карда мешавад.
Масалан, ҳангоми омода кардани маводҳо барои бозичаҳои дастисохт,
тартибдиҳӣ, кор бо қоғазу картон дар машғулияти меҳнати дастӣ ва ғайраҳо.
§ 3. Методҳои амалии таълим
Ба гурўҳи методҳои амалии таълим инҳо дохил мешаванд: машқ, бозиҳо,
таҷрибагузаронии оддӣ ва модулсозӣ. Афзалияти ин методҳо дар он аст, ки
мураббия фаъолияти таълимӣ-маърифатии кўдаконро

дар асоси такя

намудан ба хусусиятҳои рушди тафаккури кўдакон таъмин менамояд.
МАШҚ – якчанд маротиба такроран иҷро намудани амалҳои фикрӣ ва
бо таври амалӣ иҷро гардидани супоришҳои таълимӣ мебошад. Аҳамияти
таълимӣ ва инкишофдиҳандагии методи машқ дар он аст, ки кўдак дар
натиҷаи якчанд маротиба такрор кардан тарзи иҷро намудани намудҳои
гуногуни амалҳои фикриро аз худ менамояд, дар ў маҳорату малакаҳои
меҳнати фикрӣ ба вуҷуд омада барои бартараф намудани камбудӣ ва нуқсони
амалҳои худ кўшиш

менамояд. Мураббия дар асоси баҳисобгирии

хусусиятҳои фардии кўдак методи машқро истифода бурда дар як вақт ба
ҳамаи кўдакон таъсир мерасонад.
Методи машқ дар машғулиятҳои фаъолияти мусаввирӣ, мусиқӣ, тарбияи
ҷисмонӣ, инкишофи нутқ васеъ истифода бурда мешавад. Маҳз бо роҳи
машқкунӣ кўдак тарзи дурусти иҷро намудани амалҳоро аз худ менамояд.
Масалан, фораму дилкаш суруд хондан, иҷро кардани рақси зебо, монанди
асл тасвир кардани ашё дар расм, бо ашё монанд будани суроби он, пурра ва
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дуруст талаффуз кардани овозу калимаҳо, иҷро намудани машқҳои варзишӣ
ва ғайраҳо машқ карданро талаб менамояд. Дар давраи томактабӣ бисёр
машқҳо бо истифодаи ашёҳо алоқаманд аст. Масалан, барои фаҳмондани
мафҳумҳои баробар, кам, зиёд, монанд, хурд, калон ва ғайраҳо мураббия
ашёҳоро (тўб, кубикҳо, лўхтакҳо ва ғ.) истифода бурда барои иҷро гардидани
вазифаи таълимӣ: ёд додан фарқ кардан, дониста гирифтан, азхуд намудани
мафҳумҳо кўдаконро ба машқ ва такроркунӣ ҷалб менамояд. Муҳим он аст,
ки ҳангоми машқ аз кўдак иҷро намудани якчанд амалҳои фикрӣ ва дар як
вақт иҷро намудани супориш,

суханрониро талаб менамояд, яъне иҷрои

машқҳо бо ашёҳо ва машқҳои нутқронӣ дар якҷоягӣ таъмин мегардад. Дар
раванди таълим машқҳо ба чунин намудҳо тақсим карда шудаанд:
1.Машқхои тақлидӣ, ки онҳо барои инкишоф додани узвҳои нутқронӣ,
талаффузи овозҳои забони модарӣ, ёд додану мустаҳкам кардани малакаҳои
мадавнӣ-гигиенӣ бо ёрии бозиҳои дидактикӣ ва ғайраҳо истифода бурда
мешаванд.
2.Машқҳои

конструктивӣ-созандагароӣ,

ки

кўдак

супоришҳои

таълимиро дар таҳти роҳбарии мураббия иҷро менамояд ва донишу маҳорати
худро бори дигар месанҷад. Масалан, кўдак

расми доирачаро

якчанд

маротиба тасвир намуда хоҳиши кашидани расми пуфакро изҳор менамояд.
3. Машқҳои эҷодӣ, ки такя намудан ба дониш, маҳорату малакаҳо ва
дар вазъиятҳои гуногун истифодабарии онҳоро талаб менамояд. Масалан,
кўдакон дар давраи калони томактабӣ кўшиш мекунанд қофиябозиро машқ
карда бо истифодаи оҳангу калимаҳои ҳамқофия шеър эҷод намоянд, суруд
хонанд, чистону тезгўяк таҳия намоянд, нақлу ҳикоя тартиб диҳанд, бозича
созанд.
Бояд қайд кард, ки мазмуни машқҳо бояд ба

талаботҳои барномаи

таълимӣ мувофиқат намоянд ва мазмун, тарзи истифодабарии онҳо вобаста
ба мураккабшавии вазифаҳои таълимӣ тағйир дода шаванд. Хусусияти
машқҳо дар давраи томактабӣ дар он аст, ки онҳо ба таркиби фаъолияти
фикрӣ ва амалии кўдакон мутаалиқ ҳастанд. Ба иҷрои машқҳо дар бозиҳои
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дидактикӣ ва сохтмонӣ диққатӣ ҷиддӣ додан лозим аст. Чунки дар ин бозиҳо
бо воситаи машқҳо дониш, маҳорат ва малакаҳои нав дода мешаванд ва бо
воситаи машқҳо онҳо мустаҳкам ва васеъ гардонда мешаванд. Ба кўдакон
иҷрои машқҳо хушҳолӣ, хурсандӣ мебахшад, онҳо барои солимии равонии
кўдакон аҳамияти калон доранд.
Ҳангоми истифодабарии методи машқ мураббия бояд ба қоидаҳои зерин
риоя намояд:
-дар назди кўдак вазифаи таълимиро гузошта иҷрои амалро шарҳ диҳад.
Масалан, аз қоғаз бурридани қисмҳои «Чароғаки раҳнамо»-ро ёд мегирем, бо
ашё нигоҳ карда ҷумла тартиб медиҳем ва ғайраҳо;
- нишон додани тарзи иҷрои амал ва шарҳ додани он. Дар ҳолати ба
мушкилӣ дучор омадани кўдак ба ў хотиррасон намудан, мадад расондан,
маслиҳат додан;
- бо ворид кардани вазифаи нави таълимӣ, усулҳои нави кор, истифодаи
ашёҳои нав, якчанд маротиба такрор кардани машқ;
- мунтазам назорат намудани тарзи дурусти иҷро кардани машқҳо ва
омўзонидани кўдакон ба худназораткунӣ.
Таҷрибаҳои оддӣ, ё худ онро озмоиш низ меноманд, барои аз худ
намудани тасаввуротҳо доир ба сифату хусусияти ашёву ҳодисаҳо ба кўдакон
таҷрибаҳои оддӣ мадад мерасонад. Дар заминаи фаъолнокии шахсӣ, майлу
рағбати кўдак дар тамоми давраи инкишофёбӣ ба гузаронидани таҷрибаҳои
шахсӣ меафзояд (Н.Н.Подяков, С.Л.Новоселова). Дар

илми муосир

гузаронидани таҷриба-озмоиш чун як шакли фаъолияти ҷустуҷўӣ-тадқиқотӣ
эътироф гардидааст. Масалан, мураббия метавонад бо кўдакон дар бораи
оҳиста-оҳиста ба таги об фуру рафтан, ғарқ шудан ва шино кардани ашёҳо
озмоиш гузаронад. Ба об аввал мех, сангча, баъд қоғазу матоъ ва дар охир
тахтача, чўб, бозичаҳои

пластмасиро андохта дар бораи хусусияти онҳо

маълумот медиҳад. Ин амал воситаи инкишофи тафаккури айёнӣ-амалӣ ва
мантиқии кўдак мегардад. Чунин озмоиш-таҷрибаро доир бо хусусиятҳои
барф, собун, рег ва ғайраҳо низ ташкил намудан мумкин аст. Аҳамияти
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таҷриба-озмоишҳо дар он аст, ки кўдак дигаргуншавии ашёву ҳодисаҳоро
бо воситаи узвҳои ҳискунӣ (чашм, гўш, пўст, биннӣ, забон) идрок намуда
доираи донишҳои худро васеъ мегардонад. Масалан, барф дар гармӣ об
мешавад, об меҷўшад, ба буғ мубаддал мегардад, дар хунукӣ об ба ях табдил
мегардад ва ғайраҳо.
Мураббия бояд барои ташкилу гузаронидани таҷриба-озмоиш шароит
таъмин намуда ба кўдакон барои дониста гирифтани хусусияту аломати
ашёҳо

мадад

мушоҳидакорӣ,

расонад.
қобилияти

Дар

ҷараёни

муқоисакунӣ,

таҷриба-озмоишҳо
монандкунӣ,

сифатҳои

хулосабарории

кўдакон инкишоф меёбад.
МОДУЛСОЗӢ методи аёнӣ-амалии таълим буда хусусият объектро бо
таври

мухтасар

дар худ таҷассум намудан мебошад. Масалан, глобус,

харитаи ҷўғрофӣ, нақшаи хона ва ғайраҳо.
Методи модулсозиро барои кўдакони синни томактабӣ Д.Б.Элконин,
Л.А.Венгер ва дигарон пешниҳод намудаанд, ки ин метод ба инкишофи
тафаккури кўдакон равона карда шудааст. Бо ёрии нақша, модулҳои махсус
дар шакли дастрас ва фаҳмо таҳия гардида хусусиятҳои ниҳонии ашё, алоқаи
он бо объекти дигар нишон дода мешавад.
Асоси методи модулсозиро иваз кардани як ашё ба ҷои ашёи дигар
ташкил мекунад. Ин амалро кўдак мувофиқи аломатҳо, нишонаҳои ашёҳои
дастрас иҷро менамояд. Аввалин қобилияти иваз карданӣ як ашёро бо ашёи
дигар мо дар бозичаҳои кўдакон мебинем. Дар бозиҳо сангчаҳо ба «қанд»,
рег ба «хўрок», лўхтак ба «меҳмон» мубадал мегарданд. Дар нутқронӣ
калимаи дилхоҳ (худэҷодкарда), дар фаъолияти мусаввирӣ чубчаҳо (қалам,
ручка), истифода мешаванд.
Дар педагогикаи томактабӣ модулҳо барои машғулиятҳои тайёрӣ ба
саводомўзӣ (Л.Е.Журова), созандагароӣ (Л.А.Парамонова), ташаккулдиҳии
донишҳо оид ба табиат (Н.И.Ветрова, Е.Ф.Терентева), шинос намудан ба
меҳнати калонсолон (В.И.Логинова, Н.М.Крилова), тартиб дода шудаанд.
Аҳмияти ин модулҳо дар он аст, ки кўдак метавонад бо ёрии онҳо асрори
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ниҳонии ашёҳоро дониста гирад, алоқамандии байни қисмҳоро барқарор
намояд, донишомўзии ў ба зинаи баландтар гузорад.
Дар таълими томактабӣ намудҳои гуногуни модулҳо истифода бурда
мешаванд. Дар навбати аввал модулҳои ашёӣ афзалият доранд, ки дар онҳо
қисмҳо бо ҳам алоқаманд ҳастанд ва пайваст мегарданд. Ба монанди
бозичаҳои техникӣ, ки дар онҳо бо ҳам пайвастшавии қисмҳо модули ашёро
ташкил медиҳад. Дар давраи калони томактабӣ ба кўдакон модули ашёӣсхемавӣ дастрас аст, ки намунаи он тартиб додани тақвими обуҳаво аст. Дар
тақвими обу ҳаво дигаргуниҳо дар табиат бо воситаи аломатҳо ишора карда
мешавад. Мураббия метавонад кўдаконро ба сохтани модули хонаи зист (чӣ,
дар куҷо ва чӣ тавр ҷойгир шудааст), роҳи аз манзил ба кўдакистон омадан
(ҷойгиршавии биноҳо, дарахтон дар кўча, аз чорраҳа ва чароғак гузаштан),
барои лўхтак аз қоғаз бурридани шакли либос ва ғайраҳо ҷалб намояд. Дар
варакчаҳо бо аломатҳо ишора кардани қаҳрамонони асари бадеӣ ва аз рўи он
тартиб додани нақл низ як шакли модулсозӣ ба ҳисоб меравад. Масалан,
мувофиқи мазмуни афсонаи «Кулчача» ба варақачаҳо вохурии кулчачаро бо
ҳайвонҳо бо аломатҳои рамзӣ- ба хуроки дўстдоштаи онҳо тасвир намудан
барои харгўш расми сабзӣ, хирс-зарфи асалгирӣ, гург-устухон, рубоҳпарранда.
Пайдарҳамгузории ин расмҳо имконият медиҳад, ки кўдак мазмуни
асари бадеиро пурра нақл намояд ва ё аз фланелограф истифода барад.
Дар раванди таълим бозиҳоро ҳамчун методи ёддиҳӣ истифода бурдан
мумкин аст. Афзалияти бозиҳо чун метод ва приёми таълимӣ дар он аст, ки
онҳо дар кўдакон хушҳолӣ, хурсандиро таъмин менамоянд ва дар як вақт
иҷро гардидани вазифаҳои омўзишро таъмин мекунанд. Дар раванди бозӣ
фаъолнокии фикрӣ ва ҳаракатии кўдак таъмин мегардад. Кўдак ба вазъияти
тасаввургардида ворид гардида кўшиш менамояд ҳамаи амалҳои фикрӣ ва
ҳаракаткуниҳоро дуруст иҷро намояд. Барои бой ва васеъ намудани доираи
донишу тасаввуротҳои кўдакон якчанд варианти як бозиро ташкил намудан
мумкин аст. Бозии

«Мағоза» метавонад ба бозии мағозаи гулфурушӣ,
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маводи хўрока, бозичаҳо, китобфурушӣ мубаддал гардад. Ин амал имконият
медиҳад донишу тасаввуротҳои кўдак оид ба намудҳои маводи фурўхта ва
харидашаванда, ному сифат, вазифа. хусусияти онҳо бой гардонда шавад.
Махсусан бозиҳои дидактикӣ дар раванди таълимӣ нақши муҳим доранд.
Онҳо иҷро гардидани вазифаҳои зеринро таъмин карда метавонанд: 1) бой,
васеъ ва мустаҳкамкунии донишҳо; 2) азхуд кунондани донишҳои
мазмунашон гуногун (ниг.ба мавзўи «Бозиҳои дидактикӣ»).
Бозӣ ҳамчун методи таълимӣ метавонад приёмҳои зеринро дошта бошад:
а) ба бозӣ ворид кардани бозичаи нав; б) аз тарафи мураббия иҷро намудани
амалҳои бозикунӣ (тарзи амалро нишон додан); в) дар бозӣ истифодабарии
чистонгўӣ ва чистонёбӣ; г) ворид кардани мусобиқа (кӣ тезтар, кӣ хубтар); д)
таъмин намудани вазъияти бозикунӣ «Ба
меомўзем», «Дар

хирсак шустўӣ карданро

либоспўшӣ ба лўхтак ёрӣ медиҳем» ва ғайраҳо.

Истифодабарии методу приёмҳои бозӣ ба хусусиятҳои психологии кўдакон
мувофиқат менамояд ва он барои мураббия ҳама вақт дастрас аст.
§ 4. Методҳои даҳонии таълим
Асоси методи даҳонии
методҳои аёнӣ ва амалии

таълимро нутқи мураббия

бораи

намуда,

таълим бе он вуҷуд дошта наметавонанд. Бо

баробари инкишофи тафаккури мантиқӣ, аз
тасаввуротҳо дар

ташкил

худ намудани маҷмўи

ашёҳо ва ҳодисаҳои олами иҳотакарда методи

даҳонӣ дар раванди кори таълиму тарбиявӣ аҳамияти ба худ хосро соҳиб
мегардад. Ҳангоми намоиш додани аёниятҳо, иҷро намудани машқҳо сухани
мураббия нақши идоракунанда, роҳбарикунанда ва инкишофдиҳандаи самти
фаъолияти фикрию амалии кўдаконро ба худ қабул менамояд. Барои
фаҳмидагирӣ, донистагирӣ, аз худ намудан ва дар амал истифодабарии
донишҳо сухани мураббия аҳамияти калон дорад. Он намуна барои
тақлидкунии кўдак ва донистани асрори ниҳонии ашёву ҳодисаҳо,
муносибату муоширати атрофиён ёрӣ мерасонад.
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Дар раванди таълим чунин методҳои даҳонии таълим истифода бурда
мешаванд: нақли мураббия, хонда додани асарҳои бадеӣ ва нақл намудани
мазмуни онҳо, сўҳбат.
Нақли мураббия имконият медиҳад, ки кўдакон маводи таълимиро дар
шакли дастрас, фаҳмо аз худ намоянд, дар бораи ашё, ҳодисаю воқеаҳои
атроф, мазмуни асарҳои бадеӣ тасаввуротҳои аниқ, равшану дақиқро соҳиб
гарданд. Мавзўъ ва мазмуни нақли мураббияро

дар бар мегирад: ҳодисаю

воқеаҳои ҳаррўзаи ҳаёти кўдакон, дигаргуниҳои табиат дар фаслҳои сол,
манзили зист, деҳа, шаҳр, кишвар, таҷрибаи шахсӣ (ҳодиса, воқеаҳои
ибратбахши рухдода), мазмуни асарҳои бадеӣ, дар бораи одамони бузурги
миллат-қаҳрамонони Тоҷикистон, шоиру нависандагон ва ғайраҳо.
Нақлкунӣ методи эмотсионалӣ-образноки таълимдиҳӣ буда ба кўдак
таъсири хуб мерасонад. Пурра азхуд кардани маводи таълимӣ ба мураббия
имконият медиҳад, ки озодона муошират барқарор намояд, аз воситаҳои
муоширати ғайринутқӣ (имою ишора, ҳаракаткуниҳо, қиёфа, дастҳо)
истифода бурда руҳия ва вазъияти кўдаконро ба ҳисоб гирад, вобаста ба он
аз воситаҳои ифоданокии нутқ (оҳанги гуфтор, истҳо, қувваи овоз, суръати
нутқ) баҳрабардорӣ намояд.
Методи нақлкунӣ ҳамон вақт самараи дилхоҳ дода метавонад, ки мазмун
ва идеяи он фаҳмо, дастрас, ба таҷрибаи ҳаётии кўдакон мувофиқ бошад ва
дар онҳо реаксияи ҷавобиро ба вуҷуд орад, яъне вобаста ба амалу ҳолатҳои
тасвиршуда хурсанду хушҳол гарданд, ба ҳаяҷон оянд, ҳиссиётҳои гуногуни
ахлоқиро

аз

сар

гузаронанд.

Самарабахшии

методи

нақлкунӣ

ба

истифодабарии техникаи нутқронӣ ва воситаҳои ифодакунии нутқ, риоя
намудан ба меъёрҳои забони адабии тоҷикӣ вобаста мебошад.
Дар кўдакони соли сеюми ҳаёт, аллакай маҳорати шунидани нақли
калонсолон, фаҳмидани мазмуни он, ҷавоб додан ба саволҳои атрофиён ва
мустақилона нақл намудан ба вуҷуд меояд. Ба ин гурўҳи кўдакон нақлкунӣ
бо намоиш додани расмҳо, бозичаҳо ва дигар ашёҳо дар якҷоягӣ ташкил
карда мешаванд. Дар гурўҳҳои томактабӣ низ маводҳои гуногун чун аёният
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васеъ истифода бурда мешаванд ва дар як вақт мазмун ва давомнокии нақл
тағйир меёбад. Ҳангоми нақлкунӣ ягонагӣ ва боҳамалоқамандии системаи
сигналии якўм (фаъолияти узвҳои ҳискунӣ) ва дуюм нутқ таъмин карда
мешавад. Кўдакон оид ба ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳои ҳаётии худ метавонанд
бе айёният низ нақл намоянд.
Ҷалб намудани кўдакон ба нақлкунӣ имконият медиҳад, ки донишҳо
ҷамъбаст ва маҳорату малакаи нутқронии онҳо инкишоф дода шавад.
Кўдакон метавонанд мазмуни афсона, ҳикояҳоро нақл намоянд, аз рўи расм,
бозичаҳо, ашёҳои гирду атроф, таҷрибаи шахсӣ нақли тасвирӣ ва сюжетӣ
тартиб диҳанд ва онро пешкаши ҳамсолон намоянд. Ин нақлҳо ифодагари
дониш, тасаввурот, маҳорату малакаҳо ва қобилияти эҷодкории онҳо шуда
метавонанд. Кўдак ҳангоми нақлкунӣ кўшиш менамояд ҳодисаю воқеаҳо,
далелу мисолҳоро пайдарҳам, бо ҳам алоқаманд, бо истифодаи калимаю
ибораҳои бо худ ва ҳамсолон фаҳмо, ифоданок, таъсирбахш тасвир намояд. Ў
ба

ҳисоб

мегирад, ки шунавандаи нақли ў ҳамсолон мебошанд, ки бо

баробарӣ мураббия ба маҳорату ҳунармандиаш баҳодиҳӣ менамоянд.
Дар гурўҳҳои хурдсолон нақли кўдак кўтоҳ, мушаххас ва баъзан аз
лаҳзаҳо, тасвирҳои парокандаи ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳо, матни адабӣ иборат
буда метавонад. Дар давраи миёна, калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб
нақли кўдакон шакли тасвирӣ ва сюжетиро мегирад. Мураббия дар кори
омўзонидани кўдакон ба нақлкунӣ аз приёмҳои намунаи нақл пешниҳод
намудан, саволдиҳӣ, ба хотир овардан, луқмадиҳӣ, ба қисмҳо ҷудо намуда
нақл намудан ва ғайраҳо истифода мебарад. Шарти асосии ташаккулдиҳии
маҳорати нақлкунии кўдакон ва истифодабарии он чун методи таълимӣ-бой
гардондани таҷрибаи амалӣ ва ҳиссӣ, васеъ намудани донишҳо, дар ҳаёти
ҳаррўза ва машғулиятҳои таълимӣ мебошад.
Хонда доданӣ асарҳои бадеӣ ба иҷро гардидани вазифаҳои зерини
таълимӣ равона карда мешаванд: зиёд намуданӣ донишҳои кўдакон оид ба
муҳити иҳотакарда, ташаккулдиҳии маҳорати идрок ва фаҳмидани мазмуни
асари бадеӣ, ёд додани раванди дар нутқ тасвир карда тавонистани симои
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қаҳрамонони матни бадеӣ, инкишоф додани нутқ, тафаккур, диққат ва хаёлӣ
образнок.
Дар вақти хондани асарҳои бадеӣ мураббия аз приёмҳои намоиш додани
расмҳо (вобаста бо матн аз расмҳои дар китоб тасвирёфта), аз нав нақл
намудани

мазмуни

матн,

мувофиқи

матн

истифода

аз

бозиҳои

саҳнавикардашуда ва сўҳбат истифода барад. Бояд қайд кард, ки дар интихоб
намудан ва истифодабарии асарҳои бадеӣ мураббия бояд ба талаботҳои зерин
риоя намояд:
- асари бадеӣ ба синнусол ва дараҷаи инкишофи ақлию-зеҳнии кўдакон
мувофиқат намуда, иҷро гардидани вазифаҳои тарбиявиро таъмин намояд;
- пеш аз хонда додани матн мураббия ба воситаи гузаронидани сўҳбат
кўдаконро ба дарк кардани мазмуни он тайёр намуда барои иҷро намудани
вазифаҳои таълимӣ-маърифатӣ омода созад;
- ҳангоми хонда додани асари бадеӣ аз приёмҳои ёрирасон (шарҳу эҷодиҳии
мафҳумҳои мушкилфаҳм, намоиш додани

расмҳо ва ғайраҳо) истифода

барад;
- баъди хондани матн мазмуни онро дар шакли фаҳмо ва дастрас нақл
намояд;
- доир ба матни хондашуда сўҳбат намуда барои фаҳмидани мазмуни он ба
кўдакон мадад расонад.
Ҳангоми ташкилу гузаронидани сўҳбат аз рўи мазмуни матни хондашуда
мураббия аз приёмҳои методи даҳонии таълим: саволдиҳӣ, луқмадиҳӣ, шарҳу
эзоҳдиҳӣ, фаҳмондадиҳӣ, баҳодиҳӣ, ба хотир овардан ва дастгирӣ намудани
кўдак бо роҳи рўҳбаландкунӣ (офарин, бале, дуруст) истифода
метавонад. Аҳмияти

бурда

сўҳбат баъди хондани матн дар он аст, ки донишу

тасаввуротҳои кўдак оид ба мазмуни матн аниқ ва мустаҳкам карда
мешаванд.
МЕТОДИ СЎҲБАТ имконият

медиҳад, ки дониш тасаввурот,

маълумотҳои кўдак оид ба ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳои иҳотакарда аниқ,
мустаҳкам ва васеъ карда шаванд. Иштироки кўдакон дар сўҳбати таълимӣ
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ба омилҳои зерин вобастагӣ дорад: мавҷуд будани ҳаҷми муайяни дониш,
маҳорату малакаҳо:

маҳорати иҷро карда тавонистани амалҳои фикрӣ;

шунидан ва фаҳмида тавонистани мазмуни нутқи ҳамсолон ва калонсолон;
мавҷуд будани сифатҳои худназораткунӣ ва

худбаҳодиҳӣ; риоя карда

тавонистани одоби муошират ва амалу рафтори шахсӣ; мутамарказонидани
диққат ва бахотиргирии маводи таълимӣ ва ғайраҳо.
Сўҳбат-гуфтугўи ду ва ё зиёда одамон аст, ки асоси онро саволу ҷавоб
ташкил менамояд ва ҳар як иштирокчӣ фикру андешаи худро иброз
менамояд. Мураббия бояд сўҳбатро тарзе ташкил намояд, ки таҷрибаи худи
ҳар як кўдак дастраси коллектив гардад (Е.А.Флерина). Вобаста ба вазифаҳои
таълимӣ ду намуди сўҳбатро истифода бурдан мумкин аст.
1. Сўҳбати

муқаддимавӣ, пешакӣ, ки дар раванди он кўдакон бо

ашёҳо, ҳодиса ва воқеаҳои нав шинос карда мешаванд ва тарзи иҷрои амалҳо,
маҳорату малакаҳоро аз худ мекунанд. Мақсади он муайян намудани ҳаҷми
дониш,

маҳорату малакаҳои кўдакон ва омода намудани онҳо ба иҷро

кардани вазифаҳои омўзишӣ, таълимӣ-маърифатӣ, бедор кардани шавқу
рағбати донистагирии объекти нав (ашё, ҳодисаю воқеаҳо) ба тарзи ичро
намудани амалҳои фикрӣ ва ғайраҳо мебошад. Масалан, пеш аз саёҳат ба
мағоза, мактаб мураббия метавонад ҳангоми сўҳбат доираи донишу
тасаввуротҳои кўдаконро вобаста бо мақсади таълимии дар пешгузошта
муайян намояд ва онҳоро ба донистагирии ашёҳо, ҳодисаҳои нав омода
созад. Сўҳбати муқаддимавӣ ё худ пешакӣ кўтоҳ ва мазмунан содда буда, он
дар ҳамаи давраҳои синнусоли томактабӣ истифода бурда мешавад.
2.Сўҳбати ҷамъбастӣ ё худ хулосакунанда, ки мақсади он ҷамъбаст,
мустаҳкам, аниқ намудан ва баҳодиҳӣ ба дониш, маҳорату малакаҳои
кўдакон мебошад. Вобаста ба мазмуни маводи таълимӣ сўҳбат намудҳои
зеринро дорад: суҳбати ахлоқӣ-этикӣ ва маърифатӣ-эвристикӣ.
Сўҳбати ахлоқӣ ба мавзўъҳои одоб, рафтор, кирдору амалҳои одамон
бахшида шуда, мақсади он тарбия намудани ҳиссиётҳои мусбати ахлоқӣ ва
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ташаккулдиҳии тасаввуротҳои ахлоқии кўдакон мебошад (ниг.ба мавзўи
«Ташаккулдиҳиии сифатҳои ахлоқии кўдакон»).
Сўҳбати маърифатӣ дар асоси саволу ҷавоб баргузор гардида он кўдакро
барои ба хотир овардан, иҷро намудани амалҳои фикрӣ, баён
ақидаи шахсӣ,

шунидани фикру

намудани

мулоҳизаи ҳамсолону калонсолон,

баҳодиҳӣ ба кирдору рафтори одамон ва сифату хусусияти ашёҳо, муайян
кардани ягонагию фарқияти ашёву ҳодиса ва дигар фаъолияти маърифатӣ
водор мекунад. Дар таълими томактабӣ суҳбати маърифатӣ васеъ истифода
бурда

мешавад. Зарурияти истифодабарии сўҳбати маърифатиро дар

донишомўзӣ Суқрот таъкид намуда буд.
Дар рафти сўҳбат мураббия аз приёмҳои нишон додани тарзи иҷрои
амал ва намуна, шарҳу эзоҳдиҳӣ, баҳодиҳии педагогӣ истифода мебарад, ки
ҳар яки онҳо метавонанд дар раванди таълим ба методи мустақил табдил
ёбанд.
Ҳангоми мушоҳида намудани ашё, ҳодисаҳо, воқеаҳои омўхташаванда,
тамошои расму мусаввараҳо, иҷро гардидани машқҳо, таҷриба-озмоишҳо
шарҳу эзоҳдиҳӣ истифода бурда мешаванд. Мураббия ҳангоми

шарҳу

эзоҳдиҳӣ бо далелҳо, ҳодисаю воқеаҳо, амалҳо ба дониши кўдакон равшанӣ
меандозад, тарафҳои гуногуни маводи омўхташавандаро ба кўдакон кушода
медиҳад. Масалан, агар бузичаҳо, аз афсонаи «Бузаки ҷингилапо», ҳушёру
зирак мебуданду ба гапи гург бовар намекарданд, онҳо зиндаю саломат
мемонданд.
Ҳангоми шарҳу эзоҳдиҳӣ ва фаҳмондадиҳӣ аз приёми нишон додани
тарзи иҷрои амалҳо ва намуна истифода мебарад. Ин приём дар
машғулиятҳои фаъолияти мусаввирӣ, созандагароӣ дар бозиҳои сохтмонӣ,
тайёр кардани бозичаҳои дастисохт ва ғайраҳо натиҷабахш мебошанд.
Масалан, мураббия дар машғулияти гулмонӣ барои ёд додани кўдакон ба
истифодабарии қайчӣ, аввал

худаш қайчиро ба даст

гирифта тарзи

бурридани қоғазро (қоғази якқатшуда, якчанд маротиба қаткардашуда)
нишон медиҳад, самти ҳаракати онро шарҳу эзоҳ медиҳад.
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Баҳодиҳии мураббия ва ҳамсолон яке аз приёмҳои муҳим дар кори
таълимӣ буда онро натиҷагирӣ аз фаъолияти якҷояи кўдакону калонсолон
низ номидан мумкин аст. Ҳангоми баҳодиҳӣ ба ҳисоб гирифта мешавад:
мустақилнокӣ, эҷодкорӣ, истифодабарии дониш, маҳорату малакаҳои
азхудкардашуда, ёрии байниҳамдигарӣ, риоя кардан ба қоида ва меъёрҳои
рафтор,

ҳудназораткунӣ,

худбаҳодиҳӣ,

иҷро

намудани

вазифа

ва

супоришҳои таълимӣ ва дигар амалҳои фикрию ахлоқии кўдакон. Баҳодиҳии
педагогӣ дар як вақт ба иҷро гардидани вазифаҳои тарбиявӣ ва
инкишофдиҳандагӣ равона мегардад.
Баҳодиҳии мураббия ду намудро дар бар гирифта метавонад: баҳодиҳӣ
бо фаъолияти таълимии кўдакони алоҳида (фардӣ) ва баҳодиҳӣ ба фаъолияти
таълимии ҳамаи кўдакон (ба ҳамаи иштирокчиёни раванди таълим). Мақсади
он на танҳо ҷамъбаст намудани донишу тасаввуротҳои азхудкардаи кўдакон,
инчунин руҳбаландкунӣ, ҳавасмандгаронӣ ба фаъолияти таълимӣ, изҳор
намудани боварӣ ба қувваю имконият, шавқу рағбати донишомўзии кўдакон,
тарбия намудани боварӣ ба қудрату

тавоноии ҳар як кўдак дар аз худ

кардани донишу тасаввуротҳо, маҳорату малакаҳо мегардад.
§ 5. Шаклҳои ташкили таълим
Намудҳои таълимгирӣ, таълимдиҳӣ ва ташкил намудани шаклҳои
ташкили кор оид ба таълимдиҳӣ ва таълимгирӣ мафҳумҳои мазмунан бо ҳам
алоқаманд ва дар як вақт мантиқан аз ҳам фарқкунанда мебошанд
Намудҳои таълимгирӣ ва таълимдиҳӣ ба кўдакони синни томактабиро
С.А.Колзова ва Т.А.Куликова чунин арзёбӣ намудаанд: таълими бевосита,
таълими проблемавӣ ва таълими бавосита. Дар зери мафҳуми таълими
бевосита аз тарафи мураббия муайян кардани вазифаҳои таълимӣ ва ба
кўдакон пешниҳод намудани онҳо дар назар дошта шудааст. Ба монанди
кашидани расми дарахтро ёд мегирем, аз рўи расм нақл тартиб медиҳем,
моҳичаҳои дар аквариум бударо мушоҳида мекунем, аз шаклҳои геометрӣ
хонача месозем ва ғайрҳо. Ин амал имконият медиҳад, ки кўдак тарзи иҷро
намудани амалҳоро аз худ намояд. Фаъолияти ҳар як кўдак барои ноил
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гардидан ба натиҷаи муайян-кашидани расми дарахт, тартиб додани нақл аз
рўи расм ва ғайраҳо равона карда мешавад. Дар рафти омўхтан, ёд гирифтан
кўдак тарзи иҷро кардани амалҳоро аз худ намуда соҳиби дониш, маҳорату
малакаҳо мегардад.
Моҳияти таълими проблемавӣ бошад дар он ифода мегардад, ки ба кўдак
тарзи иҷро намудани амалҳо, донишҳои тайёр пешниҳод карда намешавад,
балки вазъияти махсус таъмин карда мешавад, ки худи кўдак бо истифода
бурдани дониш, маҳорату малакаҳо ва иҷро намудани амалҳои фикрӣ
масъала, мушкилот, проблемаро ҳал

мекунад ва дар натиҷа ба дониш

маҳорат ва малакаи нав соҳиб мегардад. Дар таълими проблемавӣ ба ҳал
намудани масъала

ё худ

мушкилот саволу ҷавоби мураббия, фикру

мулоҳизаронии якҷояи кўдакон мадад мерасонад.
Дар тадқиқотҳои олимон И.Я.Лернер, Н.Н.Подяков, Л.А.Парамонова ва
дигарон таъсири таълими проблемавӣ ба рушди

фаъолияти фикрронӣ,

эҷодкории кўдакон исбот гардидааст. Методи таълими проблемавӣ аҳамияти
тарбиявӣ дошта он маҳсули меҳнати фикрии якҷоя-коллективонаи кўдакон
мегардад. Масалан, барои чӣ дар ҳавои хунук дар шишаи тирезаҳо (дар
дохили бино) қатраҳои хурд-хурди об пайдо мешаванд? Ҳар яке фикру
андешаронӣ мекунад ва дар охир мураббия онро ҷамъбаст менамояд.
Дар раванди таълими проблемавӣ вазифаи мураббия дуруст, мантиқан
бо ҳам алоқаманд, фаҳмо ва дастрас саволгузорӣ мебошад, то ки ҳамаи
кўдакон дар баҳсу мунозира иштирок намуда амалҳои фикриро иҷро карда
тавонанд. Асоси таълими проблемавиро сўҳбати

маърифатӣ ташкил

менамояд. Натиҷаи ин намуди таълим дар он аст, ки ҳамаи кўдакон ба
масъалагузорӣ сарфаҳм мераванд ва сатҳи инкишофи ақлию-зеҳнии онҳо
хусусияти фардӣ дорад. Инчунин харҷ накардани вақти зиёдро

талаб

мекунад.
Моҳияти таълими бавосита дар он аст, ки мураббия

сатҳи дониш,

маҳорату малака, тарбияи кўдаконро меомўзад, шавқу рағбати онҳоро
дониста самтҳои инкишофро муайян менамояд, пешравиҳои кунуниро ба
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ҳисоб гирифта муҳити ашёӣ-инкишофдиҳандаро таъмин

мегардонад,

воситаҳои таълимдиҳиро омода сохта кори таълимӣ ташкил мекунад.
Мураббия ҳамаи маводҳои гирдовардаи таълимиро вобаста ба вазъият ва
имконият истифода мебарад. Масалан, дар давраи калони томактабӣ баъди
баргаштан аз истироҳати тобистона, кўдакони ба шаҳру деҳоти дуру наздик
сафаркарда дар бораи дидаю шунида, донишу таасуротҳои худ нақл
менамоянд, аз ҳамдигар чизҳои навро дониста мегиранд. Мураббия аз ин
вазъият истифода бурда харитаи кишвар, наворҳо дар бораи табиат, олами
растаниҳо, ҳайвонот, кулу дарёҳо, обанбору кўҳҳо, намудҳои нақлиёт,
ҳодисаҳои иҷтимоӣ, тарзи ҳаёту зиндагии мардум ва ғайраҳоро намоиш
медиҳад, ҳикоя, шеъру афсонаҳо хонда медиҳад. Дар натиҷа донишҳои
кўдакон зиёд мегарданд, шавқу рағбати онҳо ба дониста гирифтан меафзояд,
ҳамкорӣ, ҳамдигарфаҳмӣ дар байни онҳо зиёд мегардад. Мураббия таълими
бавоситаро бо шиори «Худ омўхтӣ, дигарҳоро биомўз», ташкил менамояд,
яъне ба кўдакон имконият дода мешавад, ки бо роҳу воситаҳои гуногун
донишҳои навро аз худ намоянд ва ҳамдигарро низ омўзонанд. Истифодаи
таълими бавосита аз мураббия маҳорати пешгўи намуда тавонистани раванди
кори педагогӣ, ташкилотчигӣ, эҷодкорӣ ва ғайраҳоро талаб мекунад ва он на
ҳама вақт дастрас, имконпазир аст.
Раванди таълим

низом, вақт ва шакли махсусро дорад. Дар таҷриба

чунин шаклҳои ташкили таълим вуҷуд доранд: фардӣ, гурўҳӣ (иборат то 6-8
нафар) ва фронталӣ-гурўҳӣ, бо фарогирии ҳамаи кўдакон. Шакли фардии
ташкили таълим афзалияти худро дорад: мураббия имконият дорад вазифа,
мазмун, методу воситаҳои таълимиро мувофиқи имконият ва хусусиятҳои
фардии кўдак интихоб намуда дар доираи вақти муайяншуда ба ў раванди
таълимдиҳиро ташкил намояд, ки чунин имконият дар кўдакистон вуҷуд
надорад.
Тадқиқотҳои олимон ва таҷрибаи амалӣ нишон медиҳанд, ки шакли
ташкили фардии таълим ноқисии худро дорад, ки аз инҳо иборатанд: аввало
аз кўдак қувваи зиёди асабу психикиро талаб мекунад. Кўдак бо мураббия
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як ба як монда худро ноҳинҷор ҳис менамояд, ба ў нуфузи ҳама чизро
донистани калонсол тазъиқ-фишор меоварад (Е.В.Субботский). Худро чун
шахси нодон, номустақил, муҳтоҷи ёрию мадад ҳис намудан ба кўдак
имконият намедиҳад, ки фаъолнокии шахсӣ нишон диҳад. Бояд кўдак бо
ҳамсолон муоширату муносибат намояд, пешравӣ ва камбудиҳои худро бо
онҳо муқоиса намояд, аз дигарон омўзад, сифатҳои худбаҳодиҳӣ, ба
ҳамдигар баҳо доданро аз худ намуда дар таълимгирии якҷоя сифатҳои
мусбати шахсии худро ташаккул диҳад.
Шакли фардии ташкили таълимро бо кўдакони эҳтиёҷи махсусдошта:
ҷисмашон заиф ва тез касалшаванда, нуқсони нутқронидошта, чашмашон
хира ва гушвазнин тез, баҳаяҷоноянда, серҳаракати ноором, ки бо ҳамсолон
халал мерасонанд ва ғайраҳо ташкил намудан манфиатбахш аст. Инчунин
кўдакони қобилияти махсусдошта ба мусиқӣ, расмкашӣ, математика, ба
олами техника, ҳайвонҳо шавқу рағбати маърифатӣ таълими фардӣ эҳтиёҷ
доранд. Дар

қўдакистон мураббия метавонад бо кўдакон машғулиятҳои

фардиро бо мақсади назоратӣ-ташхисӣ ташкил намуда, барои ташкилу
гузаронидани корҳои ислоҳӣ-ташхисӣ маводҳои таълимиро интихоб намояд.
Шакли гурўҳии ташкили таълим кор бо гурўҳи хурди кўдаконро дар
назар дорад, ки вобаста ба шароиту имкониятҳо онҳо дар ҳайати то 4-6-8
нафар муттаҳид карда мешаванд. Муттаҳидшавӣ дар асоси баҳисобгирии
шавқу рағбат, муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо таъмин карда мешавад.
Технологияи ташкилу гузаронидани фаъолияти тавълимии кўдакон
вобаста ба мақсад, вазифа, намуди машғулиятҳо мебошад. Дар давраи то 3
солагӣ бояд бозӣ-машғулиятҳо бо зергурўҳҳо гузаронида шаванд. Дар
давраи томактабӣ бошад гурўҳ бо зергурўҳҳо тақсим карда шуда ҷой
нишасти онҳо вобаста ба супориш муайян карда мешаванд. Мавзўи
машғулият барои ҳама як аст.

Масалан, машғулияти суробсозӣ аз рўи

афсонаи «Кулчача». Мураббия кўдаконеро ба зергурўҳҳо тақсим намуда аз
пластилин сохтани суроби қаҳрамонони афсона- Бобо, Бибӣ, Кулчача,
Харгўш, Хирс, Гург ва Рубоҳро месупорад. Кўдакон дар зергурўҳи худ
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вазифаҳоро байни ҳамдигар тақсим мекунанд, маслиҳат менамоянд, ба
оромӣ ва вақти муайяншуда риоя намуда суроби қаҳрамонҳои афсонаро
месозанд ва дар охир натиҷаи кори худро

намоиш медиҳанд. Ҳар як

зергурўҳ маҳсули дасти худро таҳлил мекунанд, ба ҳамдигар муқоиса
менамоянд ва дар охир баҳодиҳӣ ва натиҷагирӣ карда мешавад. Мураббия
метавонад ба зергурўҳҳо супоришҳои алоҳида диҳад. Масалан, дар арафаи
Соли Нав

бурридану ширеш кардани шилшилаҳои шакл ва

гуногун барои ороиш додани толори мусиқӣ,

ҳаҷмашон

хонаи гурўҳ, бозӣ-

конструкторҳои гуногун ва ғайраҳо.
Шакли фронталӣ-умумии ташкили таълим барои шароиту имкониятҳои
муассисаи томактабӣ қулай ва дастрас аст, ки он асосан машғулиятҳоро дар
бар мегирад. Мазмун, мақсад ва

вазифаи

машғулиятҳоро

талаботҳои

барномаи таълимӣ-тарбиявии муассисаи томактабӣ муайян мекунад ва
мураббия кўшиш менамояд, ки дар ҷойи аввал вазифаҳои таълимӣ, ёддиҳӣ,
омўзонидани донишу тасаввуротҳо ва маҳорату малакаҳоро гузорад. Бояд
қайд кард, ки шакли ташкили фардӣ, гурўҳӣ ва умумии кори таълимӣ ба
машғулиятҳо такя

менамоянд (нигаред ба мавзўи «Машғулиятҳо дар

муассисаи томактабӣ»).
Экскурсия-саёҳат шакли махсуси ташкил намудани фаъолияти таълимӣ
дар муассисаи томактабӣ мебошад, ки дар раванди он кўдакон дар шароити
табии ба ашёҳо, ҳодисаҳои табиат, фаъолияти меҳнатии одамон, ҳодисаю
воқеаҳои иҷтимоӣ шинос карда мешаванд. Ташкилу гузаронидани саёҳат аз
давраи дуюми хурдсолон-3-4 солаҳо оғоз гардида он дар дохили худи гурўҳ,
бино ва ҳавлии кўдакистон баргузор мегардад.

Вобаста ба имконияту

зарурият барои кўдакон ба хонаи гурўҳ, ҷойи хоб, хурокхўрӣ, бозиюмашғулиятҳо, гўшаҳои китоб, табиат, бозичаҳо, ҷойи дасту руйшуӣ,
ҳоҷатхона ва баъдтар ба утоқи кории ҳамшираи тиббӣ, мудири кўдакистон,
ошхона саёҳат ташкил карда

мешаванд. Дар

ҷараёни он ба

ашёҳо,

ҷойгиршавии онҳо, меҳнати одамон шинос мегарданд. Вобаста ба
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мураккабшавии вазифаҳои таълиму тарбиявӣ саёҳати такрорӣ гузаронидан
мумкин аст.
Бо кўдакони 5-7 сола саёҳат берун аз кўдакистон ба кўча, гулгашт, боғ,
мағоза, мактаб, китобхона, театр, осорхона ва дигар марказҳои фарҳангию
иҷтимоӣ ташкил карда мешаванд. Дар рафти саёҳат дар бораи

олами

наботот, паррандаҳо, ҳайвонот, обу ҳавои маҳал ва тағйиротҳои он, меҳнати
одамон, ашёҳо, биноҳои истиқоматӣ, маъмурӣ, фарҳангӣ, ҳодисаю воқеаҳои
иҷтимоӣ, нақлиёт ва ғайраҳо маълумот дода мешаванд. Саёҳатро як шакли
кор оид ба кишваршиносӣ ва тарбияи ватандўстӣ истифода бурдан мумкин
аст. Объекти саёҳат ба маҳали зист, ҷойгиршавии муассисаи томактабӣ ва
фаъолияти таълиму тарбиявии мураббия алоқаманд мебошад.
Ҳангоми банақшагирии саёҳат мураббия бояд талаботҳои зеринро ба
ҳисоб гирад:
-

кўдакон

дар

рафти

саёҳат

ашёҳо

ва

ҳодисаю

воқеаҳои

мушоҳидашавандаро ба пуррагӣ ва таври эмотсионалӣ дарк намоянд ва дар
онҳо шавқу рағбати донистагирӣ, мушоҳидачигӣ ва кунҷкобӣ инкишоф ёбад;
- барои васеъ ва муаммалгардонии донишу тасаввуротҳои кўдакон ба
объектҳо саёҳати такрорӣ гузаронида шавад. Ин амал имконият медиҳад
кўдакон тағйироту дигаргуниҳои онро дониста гирифта донишҳои худро
ҷамъбаст намоянд, хулосабарориро ёд гиранд;
- мазмун ва вазифаҳои таълимии саёҳат мунтазам мураккаб карда шуда
дар раванди он риоя намудани принсипҳои таълим таъмин гардад;
-дар раванди саёҳат иҷро гардидани вазифаҳои таълимӣ тарбиявӣ ва ва
инкишофдиҳандагӣ амалӣ гардонда шавад.
Саёҳат чун шакли ташкили кори таълими сохти худро дорад:
1.Тайёрии мураббия ва кўдакон ба саёҳат. Тайёрии мураббия ба саёҳат аз
онҳо иборат аст: муайян кардани мавзўъ, мақсад, вазифа ва вақти саёҳат,
пешакӣ

шинос шудан ба обект, интихоб намудани методу приёмҳои

истифодашаванда: мушоҳида, саволу ҷавоб, чистон, шеър, ва вақти
харҷшаванда ба роҳ. Таёрии кўдакон ба саёҳат ин пеш аз ҳама тайёрии
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психологи ба дидану донистани чизҳои нав ва алоқаманд карда тавонистан
онҳо ба тасаввуротҳо ва таҷрибаи пештара.
2.Рафти саёҳат, ки он лаҳзаҳои зеринро дар бар мегирад: дар шакли бутун
идрок намудани обект (бино, боғ, гулгашт); ҷалб намудани диққати кўдакон
ба кулл ва ҷузъҳои объекти мушоҳидашаванда бо ёрии саволу ҷавоб, нишон
додан, хондани шеър, чистонгўӣ, муқоиса- монандкунӣ, фаҳмондадиҳӣ,
шарҳу эзоҳ додан ва ғайраҳо, ки ҳамаи онҳо раванди донистагирӣ, аз худ
намудани донишу тасаввуротҳои нав ва руҳияи эмотсионалии кўдаконро
таъмин менамояд. Ба кўдакон имконият дода мешавад, ки савол диҳанд,
ашёҳоро ламс кунанд, тарзи истифодабарии онҳоро санҷида тавонанд.
Масалан, ҳангоми саёҳат бо мактаб кўдакон метавонанд дар паси парта, мизи
талабагӣ нишаста ҳаловат баранд, дар тахтаи синф хатҳои гуногунро бо бўр
тасвир намоянд, ба муаллими ояндаи худ савол диҳанд. Ҳангоми саёҳат
зарурияти сўҳбат намудан ба одамони касбу кори гуногун ( ронанда, ошпаз,
фурўшанда, муаллим, дўзанда, боғбон ва дигарон) ба вуҷуд ояд, мураббия
бояд пешакӣ онҳоро тайёр карда бошад.
3.

Охири саёҳат ва ҷамъбасти он, ки

мустаҳкам ва

хулоса карда мешавад.

донишу тасаввуротҳои кўдакон
Бо саволгузорӣ ва пешниҳоди

мураббия худи кўдакон метавонанд дар бораи таасуроту андешаҳои худ
муҳокимаронӣ намоянд, чиҳо писанд омад, барои чӣ, чиҳо писанд наомад,
барои чӣ, боз чиҳоро дидану донистан мехоҳанд ва ғайраҳо андешаронӣ
намоянд.
Мураббия метавонад вобаста ба мазмуни саёҳат дар гурўҳ корҳои зеринро
ташкил намояд, ки таасуротҳои кўдаконро васеъ ва мустаҳкам менамоянд,
донишҳои худро дар амал месанҷанд, яъне саёҳат ба мазмуни фаъолиятҳои
дигари онҳо таъсири мусбӣ мерасонад;
- дар ҷойи намоён ба намоиш гузоштани маводҳое, ки дар рафти саёҳат ба
даст овардаанд. Ба монанди расмкашӣ-аксбардории якҷоя ҳангоми саёҳат,
чалғуза, донагиҳо, сангчаҳои рангу шаклашон гуногун ва ғайраҳо;
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- дар ҳолати мавҷуд будани имконияти наворбардорӣ ва баъди саёҳат якҷоя
тамошо намудан, муҳокимаи мазмуни навор ва мустаҳкам кардани донишу
тасаввуротҳои кўдакон. Ба тамошо кардани навор волидон, кормандони
кўдакистон, кўдакони гурўҳҳои дигарро низ ҷалб

намуда кори якҷояи

таълиму тарбиявиро таъмин намудан;
- дар машғулиятҳои таълимӣ, махсусан, расмкашӣ, суробсозӣ, гулмонӣ,
тартибдиҳӣ тасвир кардани образи ашёву ҳодисаҳои мушоҳидашударо ворид
намудан. Масалан, кашидани расми бинои мактаб, сохтани олотҳои меҳнат,
буррида ширеш кардани чароғаки раҳнамо, аломатҳои роҳ, арчаи солинавӣ
ва ғайраҳо;
- аз маводҳои табии донагиҳо, чалғуза дар машғулиятҳои меҳнати дастӣ
истифода бурда дар бораи онҳо сўҳбат гузарондан. Дар машғулиятҳои
ҷамъбастии семоҳа ва солона гузаронидани сўҳбати такрорӣ- маърифатӣ ва
ғайраҳо;
- дар гўшаи китобҳо ба намоиш гузоштани асарҳои бадеӣ, расмҳо,
мусаввараҳо, албомҳо, ки ба мавзўъ ва мазмун саёҳат мувофиқат менамоянд;
- ташкилу гузаронидани бозиҳои дидактикӣ, сюжетӣ-дидактикӣ, сохтмонӣсозандагароӣ. Масалан, доир ба олотҳои меҳнат бозии дидактики «Ба ки чӣ
даркор? (ба фурушанда, духтур, дўзанда ва дигар одамони касбу кори
гуногун);
- бой намудани мазмуни бозиҳои сюжетӣ-ролнок дар мавзўъҳои «Мағоза»,
«Мактаб» ва ғайраҳо.
Фаъолияти таълимии кўдакон берун аз машғулиятҳо низ ташкил карда
мешаванд. Ёрӣ расондан ба кўдакон барои аз худкунии дониш, маҳорату
малакаҳо дар ҳаёти ҳаррўза, маишат, меҳнат, бозӣ, сайругашт, муоширату
муносибат вазифаи мураббия ва падару модарон мебошад. Бинобар онҳо
бояд лаҳзаҳои қулай, мувофиқро барои иҷро гардондани ин вазифа истифода
баранд. Дар ҳаёти ҳаррўза бо кўдакони мушкилоти як хела дошта таълими
тафриқавиро низ ташкил намудан мумкин аст.
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Мураббия метавонад 2-3 нафар кўдаконе, ки диққати устувор надоранд
муттаҳид намуда бозӣ-озмун ташкил намояд. Дар бозӣ-озмун барои ҷой ба
ҷойкунии мазайкаҳо, гурўҳбандии расмҳо аз рўи мавзўъ (сабзавотҳо, меваҳо
ва гулҳо, ҳайвонҳои хонагӣ ва ваҳшӣ, олотҳои меҳнат ва зарфҳои рузғор ва
ғайраҳо)

мусобиқа

ташкил

намояд.

Супоришҳои

таълимии

беруназмашғулиятҳоро низ бо кўдакон пешниҳод намудан мумкин аст. Ба
монанди, бо ёрии волидон азёд кардани шеър, сохтани бозича аз маводҳои
табии, қоғаз, картон, ғундоштани чалғуза, донагиҳо барои машғулияти
тартибдиҳӣ, мушоҳидаи табиат дар рўзҳои истироҳат ва ғайраҳо. Барои
мустаҳкам намудани маҳорату малакаҳои алоҳидаи кўдак ўро бо ёрӣ додан
«даъват намудан». Масалан, кўдакро ба бурридани хатҳои рост, росткунҷаҳо
(аз рўи қатҳо ва ҷойи бо қалам ишорашуда) ҷалб намуда маҳорати истифода
бурдани қайчӣ, бо самти муайян равона карда тавонистани ҳаракати дасту
панҷаҳо ҳангоми бурридан ва бо чашм чен кардани андозаи қоғаз, ба ҳисоб
гирифтани қувваю самти ҳаракати қайчӣ ва ғайраҳоро омўзонидан мумкин
аст.
Шаклҳои ташкили таълимро дар муассисаи томактабӣ чунин тасвир
намудан мумкин аст.
1. Машғулиятҳои махсус ташкил кардашуда
2. Беруназмашғулиятҳо
Ҳамаи шаклҳои ташкили таълим вобаста ба мақсаду вазифаҳои омўзиш
ба мураббия дастрас буда, ў метавонад онҳоро бо таври эҷодӣ истифода
барад, такмил диҳад ва ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардида шахсияти
кўдаконро инкишоф диҳад.
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1.Метод ва приёмҳои таълими кўдакони синни томактабиро дар шакли
схема гурўҳбандӣ намоед, умумият ва хусусияти ҳар яки онҳоро шарҳ
диҳед.
2.Модули шинос намудани кўдаконро ба дақиқа, соат, шабонарўз, ҳафта,
моҳ ва сол, ташаккулдиҳии тасаввуротҳои онҳоро оид ба ВАҚТ тартиб
диҳед.
3. Доир ба намудҳо ва тарзи истифодабарии васоити техникии таълим радио, телевизор, бозиҳои компютерӣ, наворҳо, фитаҳо, бозиҳои
электронӣ гузориш омода намуда дар дарси амалӣ ба шарикдарсон
муаррифӣ намоед.
4.Нақшаи гузаронидани саёҳат ба мактабро таҳия намоед ва аҳамияти
таълимӣ ва тарбиявии онро шарҳ диҳед.
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МАВЗЎИ 25. Машғулият шакли асосии кори таълимӣ
Калидважаҳо: машғулият, фаъолияти таълимӣ, сохти машғулият,
намудҳои машғулият, методу воситаҳои таълим.
§ 1.Нақши машғулиятҳо дар таълим, тарбия ва инкишофи кўдакон
Машғулият шакли асосии кори таълимӣ дар кўдакистон буда, он аз
тарафи мураббия дар асоси ба ҳисоб гирифтани талаботҳои «Барномаи
таълим ва тарбия

дар кўдакистон» ва хусусиятҳои синнусолии кўдакон

ташкил карда мешавад. Иштирок намудани ҳамаи кўдакон дар машғулиятҳо
ҳатмӣ аст. Ҳар як машғулият мазмуни барномавии ба худ хос ва дар реҷаи
рўз мавқеи худро

доранд. Дар ҳар як синну сол вакти

гузаронидани

машғулиятҳо муайян карда мешавад.
Дар машғулият дониш, маҳорат ва малакаи нав дода шуда, донишҳои
кўдакон бонизоми муайян васеъ карда мешавад. Машғулият барои рушди
ҳаматарафаи кўдак ва тайёрии вай ба мактаб аҳамияти калон дорад. Дар
машғулиятҳо кўдакон малакаҳои иҷро намудани амалҳои фикрӣ ва
фаъолияти таълимиро аз худ мекунанд, диққати устувор, ирода ва дигар
сифатҳои маънавӣ инкишоф меёбад, қобилияти донистагирии кўдакон
инкишоф ёфта ба меҳнати фикрӣ тайёр мешаванд. Дар ҷараёни машғулият
нисбат ба мактаб ва таълимгирӣ шавқу рағбати кўдакон зиёд мегардад
А.П.Усова нишон медиҳад, ки «машғулияти дар боғчаи бачагон дуруст
ташкил кардашуда имконият медиҳад, ки кўдакон барномаи муаёяни
таълимиро аз худ намоянд ва дар онҳо малакаҳои меҳнати фикрӣ инкишоф
дода шавад».
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Машғулияти таълимӣ дар кўдакистон аз системаи дарсии мактабӣ фарқ
карда, хусусиятҳои ба худ хос дорад. Ташкили коллективонаи машғулият дар
гурўҳ имконият медиҳад, ки мураббия муваффақият ва камбудиҳои ҳар як
кўдакро аниқ намояд. Дар таҳти роҳбарии мураббия кўдакон ҳаҷми муайяни
дониш, маҳорату малакаҳоро аз худ мекунанд.
Таълимдиҳӣ дар рафти машғулият имконият дод, ки ба назарияи
«тарбияи озод» (бояд кўдак аз рўи барномаи махсуси худ омўзад) зарба зада,
нақши онро дар инкишофи ҳаматарафаи шахсияти кўдак исбот

намуд.

Кўдакон дар машғулият ба ҳамдигар таъсири мусбӣ мерасонанд. Ҳиссиёти
коллективизм, ёрии байниҳамдигарӣ ташаккул дода мешавад. Саёҳат, иҷрои
якҷояи корҳои амалӣ-расмкашӣ, суробсозӣ, гулмонӣ, тартибдиҳӣ, меҳнати
дастӣ, фаъолияти мусиқӣ-бадеӣ, машғулияти мусиқӣ, инкишофдиҳии
ҳаракаткунӣ, хонда додани адабиёти бадеӣ ва ғайраҳо ба муттаҳидшавии
кўдакон имконият медиҳад. Инчунин дар вақти машғулият интизомнокӣ,
рафтори маданӣ, ҳисси масъулиятшиносӣ, босабрӣ тарбия карда мешавад, ки
кўдаки аз кўдакистон омода бо ҳамин хусусиятҳо аз кўдаки аз оила ба мактаб
омода фарқ мекунад.
Масъалаи таълимдиҳӣ ва таълимгирии кўдаконро дар машғулият дар
педагогикаи томактабӣ А.П.Усова аз

нуқтаи назари илмӣ кор карда

баромадааст. Вай пеш аз ҳама ақидаи дидактикии педагогони рус ва
хориҷиро омўхта камбудӣ ва муваффақиятҳои онҳоро таҳлил намудааст.
§ 2. Муракабшавии мазмуни машғулиятҳо дар давраҳои
гуногуни синнусолӣ
Мазмуни ҳамаи машғулиятҳо бояд ба мақсад ва вазифаҳои тарбияи
кўдакон, ки дар барномаҳои таълиму тарбиявӣ он нишон дода шудааст
мувофиқат намояд. Дар вақти тартиб додани Барнома низ чунин принсип ба
асос гирифта шудааст, ки бояд маводи таълимӣ иҷрои вазифаҳои тарбияи
фикрӣ (дар ҳамаи намудҳои машғулиятҳо ва махсусан дар машғулияти
забони модарӣ, хештаншиносӣ ва халқомўзӣ, математика), тарбияи ахлоқӣ,
эстетикӣ, меҳнатӣ ва ҷисмонӣ дар якҷоягӣ таъмин карда шаванд.
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Дар реҷаи рўзи кўдакистон машғулиятҳо одатан дар нимаи якўми рўз
ҷой дода мешаванд, чунки дар ин давра қобилияту фаъолияти фикрии
кўдакон тез буда маводҳоро зуд аз худ карда метавонанд. Дар давраҳои
томактабӣ мувофиқи синну сол машғулиятҳо ташкил карда мешаванд. Дар
гурўҳҳои хурдсолон, яъне синни барвақтӣ машғулиятҳо фардӣ ё бо якчанд
нафар кўдакон гузаронида мешаванд. Аз гурўҳҳои хурдсолон сар карда (2-3
солаҳо) машғулиятҳо бо ду гуруҳча гузаронида мешаванд. Ҳар як гурўҳча
ҳайати доимӣ доштанаш лозим аст. Дар ин гурўҳчаҳо машғулиятҳо асосан
оид ба инкишофи нутқ ва шиносоӣ бо муҳит, машғулият бо бозичаҳои
дидактикӣ, маводҳои бинокорӣ, расмкашӣ, суробсозӣ, машғулиятҳои тарбияи
ҷисмонӣ ва мусиқӣ гузаронида мешаванд.
Дар давраи дуюми хурдсолӣ (се-чор солаҳо) ба машғулиятҳо
мешаванд: гулмонӣ ва инкишофи

тасаввуротҳои

илова

оддии математикӣ.

Давомнокии машғулият 15 дақиқаро ташкил менамоянд. Дар давраи миёнаи
томактабӣ (чор-панҷ солаҳо) номгўи машғулиятҳо ба монанди гурўҳи се-чор
солаҳо мебошад, фақат мазмуни онҳо мураккаб мегарданд. Шумораи умумии
машғулиятҳо дар ин гурўҳ аз 10 ба 12 мерасад, яъне миқдори машғулиятҳои
тарбияи ҷисмонӣ ва мусиқӣ 1-тогӣ зиёд

мегарданд. Дар давраи калони

томактабӣ (панҷ-шаш солаҳо) 14 машғулият гузаронида мешавад ( 4 рўз се
машғулиятӣ ва 1 рўз ду машғулият). Давомнокии ҳар як машғулият то 30
дақиқаро ташкил

намуда, байни онҳо 10 дақиқа танаффус муқаррар

мегардад.
Дар давраи тайёрӣ ба мактаб аз моҳи

сентиябр то моҳи май 15

машғулият гузаронида мешавад. Дар ин давра ба машғулиятҳо диққати
махсус дода мешавад, чунки кўдакон ба фаъолияти таълимӣ дар мактаб
тайёр карда мешаванд. Бинобар ин, ба машғулияти инкишофи вазифаҳои
нутқ вазифаҳои тайёр намудани кўдакон ба саводомўзӣ дохил карда шудаанд.
Дар оғозӣ соли хониш дар асоси ба ҳисоб гирифтани қобилияти кории
кўдакон аз тарафи мураббия ва мушовир барои як ҳафта ҷадвали
машғулиятҳо тартиб дода мешавад. Қобилияти баланди кории кўдакон
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бисёртар дар рўзҳои сешанбе чоршанбе ва панҷшанбе мушоҳида карда
мешавад. Бинобар ин, машғулиятҳои мураккаб дар ин рўзҳо гузаронида
мешавад ва дар ҷадвал дар ҷои якўм (ташаккулдиҳии тасаввуротҳои
аввалини математикӣ, инкишофи нутқ, тайёрӣ ба саводомўзӣ) гузошта
мешавад. Машғулиятҳое, ки ҳаракаткунӣ ва ҳолати баланди эмотсионалиро
талаб мекунад, дар навбати дуюм ва сеюм гузошта мешавад. Ба монанди
машғулиятҳои мусаввирӣ, тарбияи ҷисмонӣ, тарбияи мусиқӣ.
Аз омўзиши методикаҳои тахассусӣ маълум аст, ки ҳар як намуди
машғулият вазифаҳои муайяни таълиму тарбиявиро дар бар мегард. Дар ҳар
як машғулият мураббия на танҳо ин ё он вазифаҳои таълимию тарбиявиро
иҷро мекунад, инчунин худи рафти машғулият ба кўдакон таъсир мекунад.
Қоидаҳои муайян карда шудаи оромона нишастан, бе пурсиш ҷавоб надодан,
эҳтиром кардани ақидаи ҳамдигар, бо навбат гап задан, иҷро намудани
супоришҳо, бо ҳамдигар халал нарасонидан, эҳтиёткора истифода бурдан аз
маводҳо (қайчӣ, ширеш, қоғаз, қалам,

рангу муқалам, лой ва ғайраҳо),

таҳлил кардани натиҷаи машғулият аз тарафи мураббия, баҳодиҳӣ ба иҷро
кардани супоришҳо, корҳои амалӣ ба тарбия ва ташаккулёбии шахсияти
кўдакон таъсир мерасонад.
Ҳар як машғулият усулҳои ташкилу гузаронидан ва шаклҳои махсуси
фаъолияти омўзишии худро дорад.
§ 3. Намудҳои машғулият
Намудҳои машғулият мувофиқи нишондоди барнома ва хусусиятҳои
синнусоли кўдакон муайян карда шудааст. Чунин

намуди машғулиятҳо

ҳастанд:
- шиносоӣ бо муҳит, инкишофи нутқ, дар давраҳои калони томактабӣ ва
омодагӣ ба мактаб, хештаншиносӣ ва халқомўзӣ, ки онҳо вобаста ба
синнусол ва талаботи барномавӣ мураккаб мегарданд, шинос намудан бо
ашёҳо, ҳодисаҳои табиат, ҳодисаю воқеаҳои иҷтимоиро дар бар мегиранд.
- инкишофи ҳаракаткуниҳо ва тарбияи ҷисмонӣ;
- машғулияти тарбияи мусиқӣ ва фаъолияти бадеӣ-эҷодкории кўдакон;
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- инкишофи тасаввуротҳои одии математикӣ;
- шиносоӣ бо адабиёти бадеӣ;
- фаъолияти мусаввирӣ, яъне расмкашӣ, суробсозӣ, гулмонӣ, меҳнати
дастӣ, тартибдиҳӣ. Дар давраҳои калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб
машғулияти тартибдиҳӣ ва меҳнати дасти бо навбат баъди як ҳафта
гузаронида мешаванд;
- тайёрӣ ба саводомўзӣ;
- омузонидани англисӣ, забони русӣ дар гурўҳи тоҷикӣ;
- омўзонидани забони давлатӣ дар гурўҳи таълимаш бо забони русӣ.
Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»(2004),
Низомномаи намунавии муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон (2007), шартномаи

волидайн ва ширхоргоҳ-кўдакистон

хизматрасонии иловагии пулакӣ ташкил карда мешавад. Ин хизматрасонӣ
метавонад бо таври иловагӣ омўзонидани забонҳои хориҷӣ (русӣ, англисӣ),
инкишоф додани нутқ, маҳорату қобилияти математикӣ, мусиқӣ, фаъолияти
мусаввирӣ, тарбияи экологӣ ҳангоми шинос намудан ба табиат, чорабиниҳои
варзишӣ барои кўдакони эҳтиёҷманд ва ғайраҳоро дар бар гирад. Дар чунин
холат барои машғулиятҳои иловагӣ дар реҷаи рўз махсус вақт ҷудо карда
мешаванд, то онҳо

1) ба иҷро гардидани талаботҳои барномавӣ монеъ

нагарданд ва 2) ба хасташавии кўдакон сабаб нагарданд. Имкониятҳои асабу
психикӣ ва ҷисмонии кўдакон ба ҳисоб гирифта мешаванд.
Маълум аст, ки машғулият аз кўдакон ҳаҷми муайяни меҳнати фикрӣ ва
қувваи ҷисмониро талаб мекунад, ки он фаъолияти донистагирии онҳоро
таъмин менамояд. Бинобар ин ҳам дар гузаронидани машғулиятҳо ҳаҷми
материали таълимиро дуруст интихоб намудан муҳим аст.
А.П.Суровцева машғулиятҳоро ба хелҳои зерин ҷудо намудааст:
а) машғулиятҳое, ки мақсади онҳо додани дониш, маҳорат ва малакаҳои
нав мебошад. Ба ин машғулиятҳо: мушоҳида, экскурсия, тамошо кардани
суратҳо, инчунин расмкашӣ ва тартибдиҳӣ дохил мешаванд;
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б) машғулиятҳое, ки мақсади онҳо бо роҳи такрор ва машқ мустаҳкам
намудани дониш, маҳорат ва малакаи пештар азхудкардаи кўдакон мебошад.
Ба ин гуна машғулият сўҳбат, бозиҳои дидактикӣ, такрор хондани асари
бадеӣ, инкишофи нутқ ва машғулиятҳои санъати тасвирӣ дохил мешаванд;
в) машғулиятҳое, ки додани мустақилона истифода бурдани дониш,
маҳорат ва

малакаи кўдаконро талаб мекунад. Ба ин гуна машғулиятҳо

машғулияти санъати тасвирӣ, тартибдиҳӣ ва машғулияти тарбияи ҷисмонӣ
дохил мешаванд.
Чунин гурўҳбандӣ тахминӣ буда, ҳар як хели машғулият метавонад
элементҳои дигарашро истифода барад. Масалан, дар як машғулият дониши
нав дода, онро мустаҳкам кардан ва дар амал истифода бурданро ёд додан
мумкин аст. Ба монанди мушоҳида ва меҳнат дар табиат.
§4. Истифодаи методҳои таълимӣ дар машғулиятҳо
Мураббия барои иҷрои вазифаҳои барномавӣ аз метод ва приёмҳои
гуногун истифода мебарад. Дар як машғулият истифода бурдани якчанд
методу приёмҳо имконият медиҳад, ки:
а) кўдакон донишҳоро на ба таври механикӣ, балки аҳамияти онро барои
ин ё он фаъолият фаҳмида аз худ намоянд;
б) ба инкишофи нутқ ва тафаккур таъсир расонида шавад;
в) дар кўдакон идрок ва ҳиссиёти эстетикӣ тарбия карда шавад;
г) ба одамон, меҳнат, фаъолияти таълимӣ ва ҳодисаҳои гирду атроф
муносибати нек парвариш карда шавад;
д) қобилияту маҳорати донишомўзии кўдакон ташаккул дода шавад.
Ҳамаи методу приёмҳои таълимӣ ба мақсад ва вазифаҳои ҳар як
машғулият мувофиқат менамоянд.
Намоиш ва шарҳдиҳӣ ба воситаи сухан таъсиррасонӣ ба кўдакон буда,
он бояд дар шакли кўтоҳ фаҳмо барои ҳамаи гурўҳ дастрас бошад. Дар
гурўҳҳои хурдсолон намоиш ва шарҳдиҳӣ якҷоя гузаронида мешавад.
Масалан тарзи кашидани расм, сохтани хона, суробсозӣ аз пластилин ва
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ғайраҳо пайдарҳам ва мантиқан бо ҳам алоқаманд намоиш дода ва шарҳ дода
мешавад, ки онро хусусияти синнусолии бачаҳо талаб менамояд.
Саволи мураббия ба кўдакон имконият медиҳад, ки ашёю ҳодисаҳоро
бодиққат мушоҳида намуда ҷиҳати умумӣ ва фарқкунандаи онҳоро ҷудо
карда гиранд, фикрашонро аниқ гўянд.
Намоиш додани намуна. Масалан: расми бозичаҳоро дар гурўҳҳои
хурдсолон бо намоиш ва шарҳдиҳӣ истифода бурда мешавад (алоқамандии
методи аёнӣ ва даҳонӣ). Намоиш додани тарзи иҷро намудани ҳаракаткуниҳо
дар машғулияти мусиқӣ, тарбияи ҷисмонӣ намунаи нутқи мураббия,
расмкашӣ, гулмонӣ.
Усули

бозӣ

самти

фаъолияти

донистагирии

кўдаконро

баланд

мебардорад, донишҳояшонро мустаҳкам менамояд. Бозиҳои саҳнавии,
кардашуда, бозиҳои дидактикии даҳонӣ, бозӣ-машқҳо барои хурдсолон
методи инкишоф додани нутқ, шинос намудан ба сифату хусусияти ашёҳои
атроф, ташаккулдиҳии тасаввуротҳои аввалини математикӣ, тайёрӣ ба
саводомўзӣ, инкишоф додани маҳорату қобилияти донистагирӣ мебошанд.
Тамошои расмҳо ва илюстратсиҳо, ки онҳо ҳақиқати реалиро инъикос
мекунанд, аҳмияти калон доранд. Мушоҳида ва экскурсияро низ бо расмҳо
алоқаманд намудан мумкин аст ва аз рўи он сўҳбат ва нақл ташкил карда
мешавад.
Ҳамаи

усулҳо ягонагии кори таълиму тарбиявиро дар машғулият

таъмин карда метавонанд. Бо додани донишҳои нав фаъолияти фикрии
кўдакон тезонида шуда, ҳисси кунҷкобӣ, шавқу рағбати донистагирии онҳо
инкишоф дода мешавад.
Ба машғулиятҳои таълимӣ талаботҳои педагогӣ ва гигиенӣ пешниҳод
карда мешаванд, ки онҳоро бор таври зерин арзёбӣ намудан мумкин аст:
-ҳавои бино бояд тоза кардагӣ бошад;
-мебел ба қаду қомати кўдакон мувофиқат кунад;
-равшанӣ аз тарафи дасти чап афтад ва он дар бино ба миқдори зарурӣ
бошад;
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-мураббия дар рафти машғулият ба тарзи нишасти ҳар як кўдак назорат
намояд, то ки кўдак дар ҳолати нодуруст дуру дароз нашинад, ки ин ба
каҷшавии сутунмўҳра оварда мерасонад;
-кўдаконро аз мондашавӣ боз дошта тавонад ва бо ин мақсад дар давоми
машғулият характери фаъолияти онҳоро иваз карда истад. Махсусан, дар
машғулиятҳои инкишофи нутқ, ташаккулдиҳии тасавуротҳои аввалини
математикӣ, тайёрӣ ба саводомўзӣ, ки ин машғулиятҳо меҳнати фикриро
бештар талаб мекунанд ва кўдакон дар як ҷой менишинанд.
§ 5. Сохти машғулият
Машғулият аз қисмҳои зерин иборат аст:
1. Ташкили машғулият (саршавӣ). Мураббия кўдаконро барои
машғулиятгузаронӣ муттаҳид карда, тайёрии онҳоро аз назар мегузаронад
(нишасти кўдакон). Диққати бачагонро ба худ ҷалб менамояд ва бо
истифодабарии усулҳои гуногун шавқмандии ҳар яки онҳоро нисбат ба
машғулият бедор мекунад. Мисол, дар дар давраи хурдсолон мегўяд: «Бинед,
ба назди мо, кӣ бп меҳмонӣ омад?», «Дарро касе мезанад», «Дар ин халта чӣ
бошад?». Аз давраи миёнаи томактабӣ сар карда ба воситаи саволҳо кори
фикрии кўдакон тезонида мешавад. Ба машғулият ҳатто як чанд рўз пешакӣ
тайёрӣ дидан мумкин аст. Масалан, мураббия пешакӣ эълон мекунад, ки ба
ягон объект ба саёҳат

мераванд. Дар машғулият расмҳои ба объект

дахлдорро масалан, дар мавзўи «Фасли тирамоҳ»барои тамошо медиҳад дар
бораи онҳо сўҳбат мегузаронад. Ҳангоми сайругашт диққати кўдакон ба
хусусиятҳои боду ҳаво, дигаргуниҳои олами набототу паррандаҳо, либосу
фаъолияти меҳнатии одамон ва

ғайраҳо ҷалб карда мешаванд. Дар

машғулияти ҷамъбастӣ бошад бо донишу тасаввуротҳои кўдакон такя карда
мешавад. Кўдакони давраи калон ва тайёрӣ ба

мактаб бояд зарурият ва

ҳатмӣ будани машғулиятро фаҳмида ба он худашон тайёрӣ бинанд.
2.Рафти машғулият. Ба кўдакон донишҳои нав дода шуда, барои иҷрои
супоришҳо, нишондодҳо ҷалб карда мешаванд. Дар рафти он дар як вақт ба
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кўдакони алоҳида ёрирасонӣ, таъсири коллективӣ ва фардӣ бо ҳам мувофиқ
гардонда мешаванд.
Диққати кўдакон ба вазифаҳои фикрии пешниҳод кардашудаи мураббия
ҷалб карда мешавад. Мураббия аз шарҳу нишондиҳӣ, ба хотир овардан, такя
кардан ба таҷрибаи пештараи кўдакон истифода мебарад. Мисол, дар давраи
миёнаи томактабӣ дар машғулияти «Шинондани гул ба тубакҳо» мураббия
аз кўдакон хоҳиш мекунад, ки дар бораи соли гузашта чи хел шинондани гул
нақл намоянд. Мураббия метавонад ҳангоми сўҳбат дар бораи «Шаҳри мо»,
«Деҳаи мо» аз кўдакон аввал нақл карда доданро хоҳиш намояд ва баъди он
худаш маълумотҳои нав медиҳад. Дар ин ҳолат алоқамандии донишҳои наву
кўҳна, мустаҳкам кардани малакаю маҳоратҳоро таъмин мекунад. Ба ин
мақсад аз шарҳдиҳӣ ба такрор ва машқ гузашташ мумкин аст, ки он
азхудкунии дониш, маҳорат ва малакаро таъмин мекунад. Бо мақсади
мустаҳкамкунӣ аз маводҳои дидактикӣ, расмҳо, бозичаҳо истифода бурда
мешаванд. Бояд ҳамаи кўдакон супоришҳоро иҷро карда тавонанд.
3.Ҷамъбасти машғулият – ин таҳлили кори иҷрокардашуда, баҳодиҳӣ
ба иштироки кўдакон дар машғулият мебошад. Баъзан мазмуни корро барои
машгулияти оянда (мисол, расмкашӣ, экскурсия) муайян карда мешавад. Аз
худ кардани фаъолияти таълимӣ, раванди ёдгирӣ ба дуруст баҳодиҳии
мураббия ба дониш ва малакаҳои кўдакон алоқаи зич дорад. Муқоиса
кардани натиҷаи амалиётҳои кўдакон аҳамияти калони тарбиявӣ дорад.
Мисол, мураббия ба кўдакон афзалияти кори онҳоро аз машғулияти пештара
ва имрўза гуфта, онҳоро рўҳбаланд месозад. Бояд дар кўдакон муносибати
мусбат намудан ба эродҳои мураббия

тарбия карда шавад. Дар давраи

калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб кўдаконро дар охири машғулият
барои баҳодиҳӣ ба кори ҳамдигар ҷалб кардан лозим аст.

Масалан, бо

баҳодиҳӣ расмҳои ҳамдигар, гулмонӣ. Муҳокима ва баҳодиҳӣ бояд
хусусияти ёрирасонӣ ва тарбиявӣ дошта бошад.
Дар рафти машғулият ба кўдакон талаботҳои муайян пешниҳод карда
мешаванд: фаъолнокии ҳар як кўдак, ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои
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фардии вай, иҷрои талаботҳои умумӣ, бо як суръат кор кардан, риоя
намудани тартибот ва интизом, истифода бурдан аз ашёҳои мавҷуда, дуруст
ва пурра ҷавоб додан ба саволҳо ва ғайраҳо.
Иҷрои талаботҳо барои кўдак бояд одат шуда монад. Дар ин ҷо ду омил
таъсир мерасонад: 1) обрўю эътибори мураббия; 2) инкишофи талаботҳои
кўдак, яъне нишонаҳои инкишофи фаъолияти таълимӣ.
§ 6. Тайёрии мураббия ба машғулият
Тайёрии мураббия ба машғулият сифат ва натиҷаи машғулиятро муайян
мекунад. Ҳар як мураббия бояд ҳамаи қисми барномаро донад, алоқамандии
байни онҳоро таъмин кунад. Мазмуни тайёрии мураббия ба машғулиятҳо аз
инҳо иборат аст: банақшагирии машғулият, тайёр кардани таҷҳизот
(маводҳои аёнӣ, дидактикӣ, омўзиш), тайёр кардани кўдакон ба машғулият.
Дар вақти банақшагирӣ системаи муайяни донишҳо маҳорату малакаҳои
кўдакон ба ҳисоб гирифта мешаванд, то ки минбаъд он

мустаҳкам ва

мураккаб гардонда шавад. Мисол, мавзўи «Чӣ хел либос медўзанд»-ро ба
нақша гирифта, гузаронидани якчанд машғулиятро пешбинӣ менамояд.
Тамошои суратҳо, ашё ва олотҳои дўзандагӣ ва сўҳбат дар бораи онҳо,
тамошои вазъияти ателье, ҷараёни кори дузандаҳо, ашёҳои истифода
мебурдагии онҳо. Дар машғулияти дигар бошад, кўдакон либосҳои тайёр,
маводҳо ва ғайраҳоро мушоҳида мекунанд ва дар бораи онҳо сўҳбат
менамоянд, нақл тартиб медиҳанд.
Барои бисёр машғулиятҳо кори пешакӣ талаб карда мешавад. Бинобарин
мураббия ҳар як лаҳзаи машғулиятро бодиққат таҳлил ва интихоб мекунад,
аз маводҳои методӣ истифода мебарад. Ба машғулиятҳои нисбатан мураккаб
мураббия нақшаи муфассал (план-конспект) тартиб медиҳад, пешакӣ чизҳои
лозимиро тайёр мекунад ва худи кўдаконро низ ба машғулият омода
менамояд.
Дар

навиштани нақшаи машғулият мавзўъ, мазмуни барномавӣ

(вазифаҳои таълимӣ ва тарбиявӣ), таҷҳизонидани машгулият, кори пешакӣ
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бо кўдакон, усулҳои методӣ, рафти машғулият, ҷамъбасти он нишон дода
мешавад.
Бояд кўдакон дониш маҳорату малакаҳои худро дар дигар машғулиятҳо
ва фаъолиятҳои амалии хеш истифода бурда тавонанд. Ҳангоми тайёрӣ ба
машғулиятҳо мураббия ба принсипҳои дидактикӣ такя менамояд.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1.Барои чи машғулият шакли асосии кори таълимӣ дар кўдакистон аст?
2.Кадом намудҳои машғулиятҳоро медонед?
3.Кадом усулҳои ташкил ва гузаронидани машғулиятҳоро медонед?
4.Талаботҳои гигиенӣ-педагогӣ ба машғулиятҳо кадомҳоянд?
5. Сохти машғулият кадом қисмҳоро дар бар мегирад?
6.Мазмуни тайёрии мураббия ба машғулият аз чӣ иборат аст.
СУПОРИШ
1. Мураккабшавии мазмуни машғулиятҳоро дар давраҳои гуногуни
синнусолӣ вобаста ба талаботҳои барномавӣ нишон диҳед.
2.Нақша-конспекти машғулиятро барои давраҳои синнусоли томактабӣ
тартиб диҳед ва мувофиқи онҳо маводҳои аёнӣ ва таълимӣ омода намоед.
АДАБИЁТ
1.Аванасева В.Н. Тарбия ва таълими кўдакон дар гурўҳҳои гуногунсин. –
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МАВЗЎИ 26. Меҳнати кўдакон дар давраи
томактабӣ
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Калидвожаҳо: меҳнати кўдакон, худхизматрасонӣ, меҳнати маишӣхоҷагӣ, меҳнат дар табиат, меҳнати дастӣ, шаклҳои ташкили меҳнат,
навбатчигӣ, супоришҳо.

§ 1. Хусусиятҳои меҳнати кўдакон
Меҳнати кўдакон ва тарбияи меҳнатии онҳо яке аз масъалаҳои муҳими
педагогикаи томактабӣ мебошад. Вале дар даҳсолаҳои охир ин масъала аз
нигоҳи кормандони муассисаҳои томактабӣ ва ҳатто тадқиқотҳои илмӣ то
андозае дур мондааст. Дар саҳифаҳои рўзномаву маҷаллаҳои педагогӣ доир
ба намудҳо ва шаклҳои ташкили меҳнати кўдакон, усулҳои роҳбарӣ ба он,
мақолаю гузоришҳо умуман

дида намешаванд. Мушоҳида ва таҳлили

таҷрибаи пешқадами фаъолияти муассисаҳои томактабӣ, оила нишон
медиҳанд, ки дар кори онҳо меҳнат ҳамчун воситаи тарбия, таълим ва
инкишофи шахсияти кўдакон дур мондааст. Бояд ба ҳисоб гирифт, ки дар
таҷрибаи халқ меҳнат ҳама вақт воситаи муҳими тарбия, ташаккулдиҳии
сифатҳои ҷисмонӣ, ахлоқӣ-иродавӣ, ақлию зеҳнӣ ва бадеӣ-эстетикии кўдакон
буд. Исбот гардидааст, ки меҳнат воситаи муҳими ташаккулёбии шахсият ва
муайянкунандаи мавқеи ў дар доираи муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад. Дар
педагогикаи этникӣ ва мардумии халқҳо (Г.Н.Волков, Б.Раҳимов, А.Нуров, ва
дигарон) бо далелҳои мушаххас таъкид гардидааст, ки халқ ҳама вақт
фазанди худро дар меҳнат ва бо воситаи меҳнат тарбия намуда ўро барои
меҳнат ва ҳаёт тайёр мекард.
Дар Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷ.Т,
«Дар бораи маориф»; Қонуни Ҷ.Т. «Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълим ва тарбияи фарзанд» ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ махсус
таъкид карда шудааст, ки вазифаи волидон, муассисаҳои таҳсилоти аз
хурдсолӣ тайёр намудани бачаҳо ба меҳнат ва ҳаёти иҷтимоӣ мебошад.
Бисёр волидон, муаллимон савол медиҳанд: Оё кўдаки синни томактабӣ
аз уҳдаи меҳнат кардан, иҷро намудани кору супориши муайян баромада
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метавонад? Меҳнати кўдаки то 6-7 сола аз меҳнати калонсолон чи фарқ
дорад?
Хусусияти фарқкунандаи меҳнати кўдакони синни томактабиро бо таври
зайл арзёбӣ намудан мумкин аст. Аввало, кўдак дар натиҷаи меҳнати худ
арзишҳои моддии аҳмияти иҷтимоидоштаро офарида наметавонад, гарчанде
меҳнат хусусияти иҷтимоӣ дошта, он ба манфиати ҷамъият нигаронида
мешавад. Меҳнати кўдак хусусияти тарбиявӣ дорад. Талаботҳои кўдак ба
худтасдиқкунӣ (метавонад, аз уҳдаи иҷрои кор мебарояд), донистани қувваю
имкониятҳои шахсӣ, аз худ кардани донишу тасаввуротҳо оид ба ашёву
ҳодисаҳои атроф (хусусият ва ба таври фардӣ истифодабарии олотҳои
меҳнатӣ, алоқамандии меҳнати одамон ба фаслҳои сол, мавқеи иҷтимоӣ,
касбу ҳунар ва ғайраҳо) қонеъ гардонида мешавад. Кўдакон меҳнат карданро
як роҳи наздик шудан ба калонсол, муайян кардани мавқеи иҷтимоӣ (ў кўдак
нест, аллакай калон шудааст) меҳисобанд. Дуюм, меҳнати кўдакон ба бозӣ
наздик аст. Кўдак бозӣ карда истода ба меҳнат мегузарад ва ё ҳангоми иҷро
намудани супориши меҳнатӣ ба бозикунӣ мегузарад. Кўдакони синни хурди
томактабӣ иҷро намудани амалҳои меҳнатиро ба бозӣ кардан табдил
медиҳанд. Ҳатто кўдак дар давраи калони томактабӣ дар ҳолати аз худ
кардани маҳорату малакаҳои меҳнатӣ, меҳнат кардан, иҷро намудани
супоришҳои меҳнатиро ба бозӣ мубаддал мегардонад. Ҳангоми даструшўӣ
об, собун ба бозича ва амалҳои меҳнатии худхизматрасонӣ ба бозикунӣ иваз
мешаванд. Сеюм , дар рафти меҳнат

кўдак маҳорату малакаи аввалини

меҳнат карданро аз худ менамояд. Ин малакаҳо, маҳоратҳо барои мустақил
будан, ба калонсолон мутеъ ва вобаста набудан ба вай лозим зарур ҳастанд.
Чорўм, меҳнати кўдак вобаста ба вазъият, имконият ва хусусиятҳои фардию
синнусолии ў ташкил карда мешавад. Аз он ба атрофиён фойда ва зарар
намерасад, фақат иҷро гардидани вазифаҳои тарбиявӣ таъмин мегардад. Дар
раванди ба меҳнат ҷалб накардани кўдак иҷро шудани вазифаҳои тарбияи
ахлоқӣ ақиб мемонад. Панҷўм, гарчанде ҳамаи компонентҳо
таркиби фаъолият (мақсад, ваҷҳ,

ҷузъҳои

банақшагирӣ, раванди меҳнат, натиҷа)
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вуҷуд дошта бошанд, ҳам, ки фаъолияти меҳнатӣ дар зинаи инкишофёбӣ
буда, он иштирок намудан дар меҳнат ва ёрӣ расондан ба калонсолонро дар
назар дорад. Дар ҷараёни меҳнат кардан кўдак ба истифодабарии дониш,
маҳорату малакаҳои касбӣ эҳтиёҷ надорад.
Ба вуҷуд омадани компонентҳои асосии фаъолияти меҳнатӣ ба синну
соли кўдакон вобаста мебошад ва мунтазам шакл мегирад. Дар синни хурди
томактабӣ (то 3-4 солагӣ) кўдак дар назди худ МАҚСАДИ муайян гузошта
наметавонад, чунки ў маҳорати дар хотир нигоҳ доштани тамоми раванди
амалҳо ва натиҷаи меҳнатро надорад. Кўдак метавонад бе ягон мақсади
муайян як амалро якчанд маротиба иҷро намояд. Барои ў натиҷаи меҳнат
мўҳим нест, ҳосил намудани ҳисси қаноатмандӣ кифоя аст. Азхудкунии
тарзи иҷро намудани амалҳои мақсаднок ба рушди амалҳо бо ашёҳо ва
маҳорати тақлидкунӣ алоқаманд аст. Кўдак

ашёро дарк намуда тарзи

истифодабарии онро ёд мегирад ва тарзи иҷро намудани амалҳоро аз худ
намуда кўшиш мекунад дар фаъолияти худ ба натиҷаи дилхоҳ ноил гардад ва
аз он хушҳол гардад. Масалан, бо нуги пой истода сачоқро бо мех овезон
кард, тугмаи либосашро дуруст гузаронид ва ғайраҳо. Дар натиҷаи якчанд
маротиба такрор кардан ва аз худ намудани тарзи иҷрои амалҳои меҳнатӣ
ҳисси қаноатмандиро аз сар мегузаронад, алоқаи байни мақсади амалкунӣ ва
натиҷаи онро дониста мегирад. Чунин донистагирӣ имконият медиҳад, ки
кўдак имконияту тавоноии хуро инкишоф диҳад, барои мустақилнокии
«МАН», «МАН ХУДАМ», «МАН МЕТАВОНАМ» кўшиш намояд. Барои
рушди маҳорати

меҳнат намудан ба кўдак лозим аст, ки зарурияти

мақсадгузориро фаҳмад.
Дар кўдакони синни хурди томактабӣ

маҳорати дида тавонистани

натиҷаи меҳнат, иҷро намудани амалҳо, малакаҳоро аз худ намудан дар
зинаи инкишофёбӣ қарор доранд. Бинобарин дар ин давра нақши калонсолон
дар аз худ намудани маҳорату малакаҳои меҳнатӣ бузург аст. Онҳо дар назди
кўдак мақсад гузошта барои иҷро намудани он мадад мерасонанд.
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Кўдакони синни калони томактабӣ метавонанд дар назди худ мақсад
гузоранд ва барои ноил гардидан ба натиҷаи муайян кўшиш менамоянд.
Махсусан, ҳангоми ноил гардидан ба мақсади натиҷаи моддидошта, кўдак
бисёртар аз қувваю имкониятҳои худ истифода мебарад. Ба монанди сохтани
бозича, рубучин кардани хонаи гурўҳ, ғундошта, ҷой ба ҷой гузории либосу
пойафзоли шахсӣ ва ғайраҳо, ки натиҷаи онҳо ба кўдак арзишманд аст. Кўдак
метавонад дар назди худ мақсади дур гузошта бо мададу дастгирии
калонсолон барои ноил гардидан ба он кўшиш намояд. Масалан, шинондани
гул ва нигоҳубини он, кишт кардани ягон сабзавот ва онро парвариш
намудан ва ғайраҳо. Шарти муҳими дар меҳнат ба мақсад расидани кўдак ин
иштироки бевоситаи калонсолон дар раванди фаъолияти меҳнатӣ аст.
Мустақилнокӣ ва дарк намудани мақсад барои кўдак нисбӣ аст.
Барои ташаккулёбии маҳорати мақсадгузорӣ дар фаъолияти меҳнатӣ
кўдак бояд донад, ки барои кӣ ва барои чӣ меҳнат, кор менамояд, яъне ваҷҳангезаи амали ў дар чист. Ваҷҳ-ангезаи меҳнати кўдак аз инҳо иборат шуда
метавонад: барои амалҳои худ аз калонсолон баҳои мусбат (таҳсину офарин,
рўҳбаландкунӣ,

изҳори боварӣ) шунидан; худтасдиқкунӣ (метавонад, аз

ўҳдаи кор мебарояд, сазовори эътироф ва эҳтиром аст); хангоми меҳнат бо
калонсол муоширату муносибат барқарор намудан, ки он барои ў хеле муҳим
аст; ба атрофиён ёрию мадад расондан, ки он ваҷҳи-ангезаи иҷтимоии
фаъолият мегардад. (Я.З.Неверович) Бояд қайд кард, ки хоҳиш ба фаъолияти
меҳнатӣ барои ҳамаи давраҳои синнусолӣ хос ҳастанд, вале кўдакони 5-7
метавонанд онҳоро иброз намоянд.
Барои

мураббия ва худи кўдакон банақшагирии раванди фаъолияти

меҳнатӣ, инҳоро дар бар мегирад: ташкили меҳнат-кор аз тарафи кўдакон,
иҷро намудани он, назорат ва баҳодиҳӣ ба натиҷаи меҳнат.
Бояд қайд кард, ки кўдаки хурди томактабӣ фаъолияти худро ба нақша
намегирад. Дар давраи калони томактабӣ бошад банақшагирии фаъолияти
меҳнатӣ хусусияти ба худ хос дорад. Кўдакон кўшиш менамоянд, ки иҷро
намудани корро ба нақша гиранд, вале ташкили онро фаромўш менамоянд,
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давраҳои асосии иҷро кардани корро ба ҳисоб мегиранд, вале тарзи иҷрои
амалҳоро ба нодида мегиранд. Назорат ва баҳодиҳӣ ба натиҷаи меҳнат ба
назар гирифта намешавад. Кўдак бо таври даҳонӣ нақшаи фаъолиятро таҳия
намуда наметавонад, вале пайдарҳамии амалҳои меҳнатиро иҷро намуда,
нақшаро аз ҷиҳати амалӣ иҷро менамояд.
Ба кўдакон омўзондани ба нақшагирии фаъолиятҳо хеле муҳим аст. Он
имконият медиҳад, ки қобилияти

сарфа

кардани вақт, бо низом ва

сарфакорона амал кардан, маҳорати дида тавонистани натиҷаи фаъолият
ташаккул дода шавад. Нақши

калонсолро дар кори банақшагирии

фаъолиятҳо чунин арзёбӣ намудан мумкин аст:
- дар аввал нақшаи фаъолиятҳои кўдаконро худаш таҳия менамояд;
- кўдаконро ба кори банақшагирӣ ҷалб намуда якҷоя фаъолиятҳоро ба
нақша мегиранд;
- ба худи кўдакон банақшагирии фаъолиятҳоро меомўзанд.
Дар давраи томактабӣ раванди фаъолиятҳо хусусияти ба худ хос дорад.
Кўдакони хурди томактабиро худи раванди фаъолият ба худ ҷалб менамояд.
Дар давраи калони томактабӣ бошад, маҳорату малакаи меҳнатӣ омўзонида
шуда иҷро намудани вазифаҳои тарбиявӣ, кўшишу ғайрат намудан, корро
покиза ва зебо иҷро кардан, маҳорати ба охир расондани кори оғознамуда, бо
низому тартиб, дуруст иҷро кардан таъмин мегардад.
Муносибат ба натиҷаи меҳнат дар давраи томактабӣ фарқ менамояд,
натиҷаи моддии меҳнат ба назар гирифта мешавад. Барои кўдакони хурди
томактабӣ ин муҳим нест. Мўҳим он аст, ки калонсолон ба меҳнати онҳо
баҳои мусбӣ диҳанд. Барои кўдакони синни калони томактабӣ низ баҳои
мусбати калонсолон муҳим аст, вале онҳоро натиҷаи моддии меҳнат низ ба
фаъолият шавқманд мегардонад. Кўдакони 5-7 сола метавонанд аз натиҷаи
меҳнати

мустақилонаи худ қаноатманду

хурсанд гарданд, ифтихор

намоянд.
Ба меҳнати кўдакон ҳамаи компонентҳои фаъолияти меҳнатӣ мақсад,
ваҷҳ, банақшагирӣ, раванди иҷро намудани амалҳои меҳнатӣ ва натиҷагирӣ
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аз он хос буда, онҳо бо мазмун ва шаклҳои ташкили меҳнат

таъсир

мерасонад.
§ 2. Намудҳои меҳнати кўдакон
Дар шароити ҳозира яке аз вазифаи тадқиқотҳои илмӣ, кормандони
муассисаҳои томактабӣ аз ҷиҳатӣ амалӣ

тафтиш ва тадқик намудани

мазмуни меҳнат дар давраҳои синнусолии томактабӣ, такмил додани методу
шаклҳои ташкилу роҳбарӣ ба фаъолияти меҳнатии кўдакон мебошад.
Дар асоси тадқиқотҳои илмӣ (Р.С.Буре, В.Г.Нечаева, Г.Н.Година,
Д.В.Сергеева ва дигарон), таҷрибаи фаъолияти муассисаҳои томактабӣ
мазмуни меҳнати кўдакон дар муассисаҳои томактабӣ ба намудҳои зерин
тақсим карда шудаанд:
Худхизматрасонӣ
Меҳнати маишӣ-хоҷагӣ
Меҳнат дар табиат
Меҳнати дастӣ
ХУДХИЗМАТРАСОНӢ чунин намуди меҳнат аст, ки натиҷаи он барои
ба худ хизматрасонидани кўдак равона карда мешавад: пўшидану кашидани
либосу

пойафзол, хўрокхўрӣ, риоя намудани қоидаҳои тозагӣ, худро

покизаю озода нигоҳ доштан ва ғайраҳо. Вазифаҳои омўзонидани малакаҳои
худхизматрасонӣ ба хусусияти синнусолии кўдакон вобаста буда он дар
ҳамаи давраҳои томактабӣ идома меёбад, мураккаб мегардад. Ин вазифаҳо
дар барномаи таълимӣ-тарбиявии кўдакистон муайян карда шудаанд.
Мураббия вобаста ба хусусиятҳои синусолӣ ва фардии кўдакон дар
омўзонидани маҳорату малакаҳои хизматрасонӣ аз методу воситаҳои гуногун
истифода мебарад. Дар гурўҳҳои хурдсолон мураббия тарзи иҷро намудани
амалҳоро нишон медиҳад, дар вақти ба душворӣ дучор гардидан ба кўдак
ёрӣ мерасонад, вобаста ба ёдгирии кўдак ба ҷои ёрӣ расондан луқмадиҳӣ,
бо нигоҳу сухан дастгирӣ карданро истифода мебарад. Ба кўдак имконият
додан лозим аст, ки мустақилона амалҳоро иҷро намояду ба хатогӣ роҳ
диҳад. Масалан, тугмаи либосро нодуруст гузаронад, эзорашро чаппа пушад
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ва ғайраҳо. Дар чунин ҳолат калонсол ба кўдак хато, нодуруст будани иҷрои
амалро фаҳмонда, тарзи дурусти иҷрои онро нишон медиҳад, мефаҳмонад.
Ин амал аз калонсол сабру тоқат ва тахамулпазириро талаб менамояд.
Барои пешравӣ, аз худ намудани тарзи дурусти иҷро кардани амалҳо
кўдакро таъриф ва рўҳбаланд намудан лозим аст. Ба кўдак иҷро намудани
амалҳои меҳнатӣ бояд сарчашмаи хурсандию хушҳолӣ бошад, на ин ки
ҳатман қонеь гардондани хоҳишу талаботҳои калонсолон гардад. Дар чунин
ҳолат кўдак аз иҷро намудани амалҳои мехнатии худхизматрасонӣ руй
мегардонад ва он сабаби норозигии калонсолон, ба вуҷуд омадани низоъ
мегардад.
Ҳангоми омўзонидани малакаҳои худхизматрасонӣ аз расмҳо, ки дар
онҳо пайдарҳам иҷро намудани амалҳои меҳнатӣ нишон дода шудаанд,
истифода бурдан мумкин аст.
Ҳангоми иҷро намудани амалҳои меҳнатӣ шинос намудани кўдакон ба
«асрори»-тарзи осону дурусти худхизматрасонӣ аҳамияти калон дорад.
Масалан, палто, куртаро ҳангоми пўшидан тугмаи онҳоро бо самти аз поён
ба боло ва ҳангоми кашидан аз боло ба поён баровардан иҷрои амалро осон
мегардонад. Иҷро намудани амалҳоро бо воситаҳо маводҳои махсуси
таълимӣ, махсусан, либоси бозичаҳо омўзонидан мумкин аст. Ҳангоми
омўзонидани малакаҳои худхизматрасонӣ аз шеъру тезгўякҳо, ҳазлу шухӣ,
кофиябозию хушгуфторӣ истифода бурдан мумкин аст.
Бо баробари ёд гирифтани малакаҳои худхизматрасонӣ кўдаконро
омўзонидан лозим аст, ки ба тозаю озода, зебою дилкаш иҷро намудани
амалҳо диққат диҳанд, либоси шахсиро эҳтиёт намоянд, ашёҳои заруриро
дуруст истифода баранд ва онҳоро ҷой ба ҷой гузоранд, ба намуди зоҳирии
худ аҳмият дода барои бо таври фардӣ истифодабарии сачоқ, собун ва
ғайраҳо одат намоянд.
Ба мазмуни фаъолияти худхизматрасонии кўдакон дар давраи калонӣ
томактабӣ инҳо ворид мешаванд; тайёр намуданӣ ҷойи нишасти корӣ барои
машғулиятҳои муссавирӣ, меҳнати дастӣ, иштирок намудан дар кори
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рубучини хона ва нигоҳ доштани тартибу низом, яъне аз паси худ
ғундоштани зарфҳо баъди хурокхурӣ, ғундоштани бозичаҳо, китоб, дар ҷойи
муайян нигоҳ доштани ашёҳои шахсӣ. Бо баробари аз худ намудани
малакаҳои

худхизматрасонӣ

имкониятҳои

худ

боварӣ

кўдак

мустақил

ҳосил

менамояд,

мегардад,

ба

муҳтоҷи

қувваю

калонсолон

намегардад.Барои омодагии кўдакон ба мактаб ин сифатҳо хеле муҳим
мебошанд.
Меҳнати маишӣ-хоҷагӣ ин иштироки бевоситаи кўдак дар корҳои
рўзгор, маишат ва хоҷагидории мураббия ва волидон аст. Агар меҳнати
худхизматрасонӣ ба худи кўдак равона карда шуда бошад, меҳнати маишӣхоҷагӣ хусусияти иҷтимоӣ дорад. Кўдак дар он иштирок намуда ба нигоҳ
доштани тартибу низом дар кўдакистон ва хона кўшиш менамояд. Малакаҳои
меҳнатӣ худхизматрасонӣ дар меҳнати маишӣ-хоҷагӣ истифода бурда
мешавад.
Мазмун ва моҳияти меҳнатӣ маишӣ-хоҷагӣ ба фаҳмиш ва мавқеи
кўдакон мувофиқат мекунад. Вақте, ки кўдакон меҳнати калонсолонро
мушоҳида менамоянд, дар онҳо майлу хоҳиши тақлид намуда кор кардан,
монанди модар шустани зарфҳо, либос, рўбучин кардан ва ғайраҳо пайдо
мегардад. Дар чунин ҳолат майлу рағбат ва хоҳиши кўдакро дастгирӣ
намудан зарур аст. Кўдак кўшиш мекунад, ки кори бо ў супоридашударо аз
таҳти дил иҷро намояд.
Меҳнати маишӣ-хоҷагии кўдакони хурди томактабӣ асосан ёрӣ расондан
ба калонсолон дар кори тоза кардани чанги ашёҳо, ҷобаҷогузории бозичаҳо,
бо белча тоза кардани барф ва ғайраҳоро дар бар мегирад. Вазифаи мураббия
ташаккулдиҳии маҳорати диққати худро ба як кор равона карда тавонистан
ва ба охир расондани он мебошад. Баҳодиҳии мусбат, таърифкунӣ хоҳишу
илтимос

намудан,

супориш

додан

воситаи

асосии

ҷалб

намудани

хурдтаракон ба меҳнати маишӣ-хоҷагӣ аст.
Дар давраи миёна ва калони томактабӣ кўдакон маҳорату хоҳиши дар
меҳнати маишӣ-хоҷагӣ иштирок кардан доранд ва ба мададу дастгирии
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калонсолон бисёр муҳтоҷ нестанд. Онҳо метавонанд дар рубучини хонаи
гурўҳ иштирок намуда дар ҷобаҷогузории мизу курсиҳо, бозичаҳо, тоза
кардани чанг бо латтаи хушк, тоза кардани оби зарфҳо, таъмири китобу
бозича ва ғайраҳо иштирок намоянд.
Кўдакон барои машғул шудан ба корҳои маишӣ-хоҷагӣ мунтазам одат
менамоянд. Мураббия метавонад аз усулҳои нишон додан, фаҳмондадиҳӣ,
муҳокима намудани раванд ва натиҷаи меҳнат, баҳодиҳӣ, нишон додани
тарзи иҷро намудани амалҳои меҳнатӣ ва ғайраҳо истифода барад. Муҳим он
аст, ки оид ба аҳмияти меҳнати маишӣ-хоҷагӣ барои ҳар як кас ва тамоми
гурўҳ тасаввуротҳои дуруст ташаккул дода шавад. Диққати кўдакон ба
масъалаи тозаю озода ва дилкашу зебо нигоҳ доштани гирду атроф ҷалб
карда мешавад ва онҳо бояд ба чунин муҳит одат намоянд, аз паси худ
бесомониро бартараф созанд, аз партофтани қоғаз, пучоқ ва дигар партовҳо
худдорӣ намоянд. Таъкид карда шавад, ки тозаю озода, ботартиб нигоҳ
доштани манзили зист рамзи меҳру муҳаббат ва дўстдорӣ нисбати хона,
кўдакистон ва ҳамсолон аст.
Бояд қайд кард, ки дар маишату рузғори имрўзаи одамон техникаи
замонавӣ-чангкашак, мошини ҷомашўӣ, гуштқимакунаки барқӣ ва ғайраҳо
мададрасон ҳастанд. Ҳамаи инро қўдакон мебинанд ва кўшиш менамоянд аз
онҳо истифода баранд. Ба калонсолон зарур аст, ки оид ба муҳофизати ҳаёту
саломатии кўдакон ҳангоми истифодабарии техникаи барқӣ ғамхорӣ
намоянд. Баъзан беаҳмиятӣ, коргурезии кўдакони синни калони томактабиро
аз меҳнати маишӣ-хоҷагӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Ба калонсолон
лозим аст, ки мазмуни супоришҳои меҳнати хоҷагиро мураккабтар намуда
супоришҳои

доимии

меҳнатии

иловагиро

зиёдтар

диҳанд.

Дар

ташаккулдиҳии маҳорату малакаҳои меҳнатии кўдакон кўдакистон ва оила
бояд ҳамкорӣ намоянд.
Меҳнат дар табиат намуди махсуси меҳнати кўдакон аст. Мазмуни
онро

нигоҳубини

растаниҳо

кабудизоркунии қитъаи

ва

ҳайвонҳои

назди гурўҳ, дар

гўшаи

табиати

полез руёнидани

гурўҳ,

сабзавотҳо,
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иштирок намудан дар кори тоза намудани оби аквариум ва ғайраҳо ташкил
менамояд. Меҳнат дар табиат воситаи

муҳими ташаккулдиҳии маҳорату

малакаҳои меҳнатӣ ва донишҳо оид ба табиат, тарбия намудани сифатҳои
ахлоқӣ ва асоси фарҳанги экологии кўдакон мебошад.
Маълум аст, ки олами растанию ҳайвонҳо диққати кўдаконро барвақт ба
худ ҷалб менамояд ва шавқу рағбати донистагирии худро дар саволҳои худ
ифода

менамоянд. Бинобарин дар давраи хурди томактабӣ мураббия бо

кўдакон мушоҳидаи ҳодисаҳои табиат, паррандаю ҳайвонҳои гирду атрофро
ташкил намуда шавқу рағбати донистагирии онҳоро қонеъ мегардонад,
ҳангоми нигоҳубини паррандаю растаниҳо иҷро намудани супоришҳои
меҳнатиро (биёр, деҳ, мон) меомўзонад.
Дар давраи калони томактабӣ вазифаи

кўдакон мураккаб ва зиёд

мегардад, чунки дар ин давра натиҷаи меҳнат диққати онҳоро ба худ ҷалб
менамояд. Масалан, онҳо дар замини қитъаи гурўҳ бо ҳамроҳии мураббия
сабзавоту гулҳо мешинонанд, бехи онҳоро мулоим мекунанд, об медиҳанд,
сабзишу ҳосилбандии растаниҳоро мушоҳида менамоянд. Иҷро намудани ин
амалҳо вақт ва қувваи муайянро талаб менамояд. Инчунин аз онҳо сабру
тоқат, эҳтиёткорӣ муносибати махсусро бо растанию ҳайвонҳо талаб
менамояд. Мушоҳидаҳо, нигоҳубини

растанию ҳайвонҳо ба инкишофи

протсессҳои донистагирӣ таъсир расонида ба шаклгирии ҷаҳонбинии илмӣ
мусоидат менамояд. Кўдакон метавонанд аввалин озмоишҳои донистагириро
гузаронида донишҳои худро зиёд намоянд. Масалан, кўдак дониста мегирад,
ки агар ба замини побел накарда об резем, онро ҷаббида

намегирад ва

растанӣ низ аз он баҳрабардорӣ карда наметавонад. Гулу растаниҳо бо
зебоии худ ба атрафиён фараҳ мебахшанд. Натиҷаи меҳнати кўдаконро бо
волидон муаррифӣ кардан барои кўдакон хурсандию ҳаловат мебахшад.
Меҳнат дар табиат ба иҷро гардидани

вазифаҳои тарбияи меҳнатӣ,

ахлоқӣ, фикрӣ ва эстетикии кўдакон мадад мерасонад. Маданияти экологии
онҳоро ташаккул медиҳад.
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Меҳнати дастӣ

аслан ба қонеъ гардондани талаботҳои эстетикии

инсон равона гардида он эҷодкорӣ, ҳунармандии ҳар як фардро нишон
медиҳад. Мазмуни меҳнати дастии кўдакони синни томактабиро тайёр
намудани маводҳо бо истифодаи маводи табии, қоғаз, картон, матоъ ва чўб
ташкил менамояд. Аҳамияти тарбиявии меҳнати дастӣ дар он аст, ки ба
рушди тахаюлот ва қобилияти эҷодкорӣ таъсир мерасонад, кори мушакҳои
дасту панҷаро такмил дода суботкорӣ ва маҳорати ба охир расидани кори
саркардаро ташаккул медиҳад. Кўдакон ҳангоми машғул гардидан ба
меҳнати дастӣ тўҳфа, бозичаҳо офарида аз натиҷаи амали худ ҳисси
қаноатмандӣ ҳосил менамоянд. Онҳо инчунин бо маводҳои сохтаи худ дар
иду ҷашнвораҳо хонаи гурўҳ, толор ва атрофии кўдакистонро ороиш
медиҳанд, намоишгоҳи корҳои дастӣ ташкил менамоянд ва ғайраҳо.
Кўдакони синни хурди томактабӣ ба меҳнати дастӣ ҷалб

карда

намешаванд. Вале метавонанд мушоҳида намоянд ва бубинанд, ки дар дасти
муъҷизаофари мураббия чубу тугма бо истифодаи матоъ ва ресмонҳои ранга
ба лухтаки зебо мубаддал мегардид. Мураббия дар пуфак бо қалам симои
одамро тасвир карда метавонад. Онҳо минбаъд кўшиш

менамоянд дар

офаридани чунин зебоиҳо иштирок дошта бошанд.
Дар давраи калони томактабӣ меҳнати дастиро оғози меҳнати фикрии
кўдакон ҳисобидан мумкин аст, чунки

кўдак тамоми шавқу рағбат ва

донишу маҳорати худро барои ноил шудан ба мақсади хеш равона менамояд.
Ба мазмуни он сохтани ҳар гуна ашёҳо, шакли либос, асбобҳои рўзғор,
бозичаҳо, паррандаю растаниҳо ва ғайра аз маводи табии, қоғаз, картон,
матоъ, чубпораҳо дохил мешаванд. Аҳамияти тарбиявии меҳнати дастӣ дар
он аст, ки тахаюлот, шавқу завқи эҷодкорӣ, кори мушакҳои даст, сабру тоқат
кардан, маҳорати ба охиррасондани кори саркарда, субботкорӣ ва дигар
сифатҳои ақлию зеҳнии бачаҳоро инкишоф медиҳад. Кўдак аз натиҷаи
меҳнати худ қаноатманд гардида кўшиш менамояд, ки одамони атроф низ
ҳаловат бахшад. Дар бисёр адабиётҳои методӣ меҳнатро меҳнати бадеӣороишӣ меҳисобанд (Ветлугина Н.А., Козлова С.А., Куликова Т.А.), чунки
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мураббия метавонад аз онҳо барои ташкили намоишгоҳи корҳои амалии
кўдакон, ороиш додани хонаи гурўҳ, бино, ҳангоми иду ҷашнвораҳо туҳфа
кардан ба волидон ва ғайраҳо истифода барад. (Маҷидова Б., Мирхонова Н.,
Қурбонова Г., Дадабоева М.).
Дар давраи калони томактабӣ мураббия ва волидон метавонанд шавқу
рағбати кўдаконро ба ҳисоб гирифта ба кўдак пешниҳод ва сўҳбат намоянд:
«биё, якҷоя фикр мекунем ва аз қоғаз бозичаҳо месозем», «ба фикри ту аз
пустлохи дарахт, (чубҳо, пучоқи чормағз, чалғуза ва ғайраҳо) чӣ гуна
бозичаҳо сохтан мумкин аст», «дар вақти дўхтани тугма мо бо он мувофиқ
чиро интихоб намуданамон зарур аст», «барои чӣ бо ширеш эҳтиёткорона
амал намудан лозим аст» ва ғайраҳо. Чунин амал имконият медиҳад, ки
кўдак маҳорати фикр намудан, ҳулоса баровардан, мустақилона амал кардан,
эҷодкориро инкишоф диҳад, ки аҳамияти меҳнати дастӣ дар тарбияи фикрии
кўдакон низ дар ҳамин аст. Меҳнати фикрӣ сохторӣ асосии фаъолияти
меҳнатӣ-ваҷҳ, мақсад раванди меҳнат ва натиҷаи онро муайян менамояд.
Кўдак дар ҷараёни меҳнати дастӣ ба сифату хусусияти ашёҳо, тарзи
истифодабарии онҳо шинос шуда маҳорату

малакаҳои худро инкишоф

медиҳад.
§ 3. Шаклҳои ташкили меҳнати кўдакон
Ҳамаи намуди меҳнати кўдакон: худхизматрасонӣ, меҳнати

маишӣ-

хочагӣ, меҳнат дар табиат ва меҳнатӣ дастӣ аз тарафи калонсолон шаклҳои
ба худ хос ташкил намудану усулҳои роҳбарӣ карданро талаб менамояд. Дар
назария ва амалияи фаъолияти муассисаҳои томактабӣ чунин шаклҳои
ташкили меҳнати кўдакон истифода бурда мешавад:
- супоришҳои меҳнатӣ
- навбатдор таъин намудан
- меҳнати якҷоя (коллективона)
Супоришҳои меҳнатӣ ин хоҳишу илтимоси калонсолонро иҷро
намудани кўдак аст, ки он чун шакли ташкили фаъолияти меҳнатӣ аз тарафи
В.Г.Нечаева, А.Д.Шатова тадқиқ карда шудааст. Супоришҳои меҳнатӣ аз рўи
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намуд ва мазмун метавонанд фардӣ, гурўҳӣ ва умумӣ бошанд. Вобаста ба
вақт ва намуди меҳнат супоришҳои меҳнатии кутоҳмуддат ва дарозмуддатро
истифода бурдан мумкин аст.
Кўдак ҳанўз дар 2-3 солагӣ қудрату тавоноии ӣчро намудани
супоришҳои меҳнатиро дорад. Дар хона волидон ва дар кўдакистон мураббия
метавонад ба иҷро намудани супоришҳо хурдтараконро бо меҳнати маишӣ
хоҷагӣ ҷалб намоянд. Бо баробари супориш додан, хоҳишу илтимос
намудан, мураббия метавонад ба кўдак тарзи иҷро намудани амалҳоро нишон
диҳад, шарҳу эзоҳ дихад, маслиҳат намояд, ба хотир орад ва дар охир
рўҳбаланд намуда ба қувваю тавоноии ў боварӣ изҳор намояд. Масалан,
«пиёларо бо ду даст дошта оҳиста биёр», «биё якҷоя либосҳоятро ана ин
тавр ҷо ба ҷо мекунем», «бо як даст обпошакро дошта бо дасти дигарат аз
тагаш дор, то об якбора ба ҳама ҷой нарезад», «офарин», «ту бачаи калон
шудӣ», «натарс, ту метавонӣ» ва ғайраҳо. Истифодабарии чунин роҳи ҷалб
кардани кўдакон ба иҷро намудани супоришҳо имконият медиҳад, ки иҷро
намудани амалҳои меҳнатиро онҳо зина ба зина аз худ намоянд.
Муҳим он аст, ки ҳамаи кўдакон ба иҷро намудани супоришҳо меҳнатӣ
ҷалб карда шаванд. Бинобарин ба мураббия лозим аст, ки
имкониятҳои фардии ҳар як

хусусият ва

кўдакро барои иҷро намудани супоришҳои

меҳнатӣ ба ҳисоб гирад. Маълум аст, ки хурдсолон барои иҷро намудани
ҳама гуна супоришҳо омодагии худро нишон медиҳанд, вале на ҳама вақт аз
уҳдаи иҷро кардани он баромада метавонанд. Бинобарин иҷро намудани
чунин супоришҳо

интихоб карда шаванд, ки барои кўдак дастрас,

имконпазир, иҷрошаванда бошад ва он воситаи муҳими тарбия намудани
шавқу рағбат ба меҳнат, барқарор намудани

муошират бо атрофиён,

ташаккулдиҳии маҳорату малакаҳои меҳнатӣ ва сифатҳои иродавӣ-ахлоқӣ
шуда тавонад.
Дар

иҷро

намудани

супоришҳо

диққати

кўдаконро

ба

ёрии

байниҳамдигарӣ, таваҷҷўҳ ба ҳамкорӣ, муносибатҳои неки байниҳамдигарӣ
ҷалб намудан лозим аст. Масалан, бозичаҳоро ҳамроҳ ғундоред, остини
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куртаи Азизаро бардор, то вакти дастшўи тар нашавад; курсичаро ба Баҳром
деҳ, вай ҳам шинад ва ғайраҳо.
Супоришҳои меҳнатӣ барои кўдакони синни калони томактабӣ аз рўи
мазмун ва тарзи иҷро намудан мураккаб гардида он масъулият ва маҳорату
малакаҳои муайянро талаб менамояд. Супоришҳо иҷро намудани якчанд
амалҳои меҳнатиро талаб менамояд, ки

мантиқан онҳо бо ҳамдигар

алоқаманд мебошанд. Масалан, баъди машғулияти расмкашӣ шустан ва ҷо
ба ҷо гузоштани муқалам, рангҳо, зарфи обгирӣ, баъди меҳнат дар табиат
шустан ва ҷо ба ҷо гузоштани олотҳои меҳнат, дуруст, пайдарҳам кашидани
либос (палто, пойафзол, каллапўш) ва ба ҷевонча гузоштани онҳо ва ғайраҳо.
Иҷро намудани

супоришҳои меҳнатӣ аз кўдак ёрии байниҳамдигарӣ

масъулиятшиносӣ ва эҳтиёткориро талаб

мекунад. Масалан, ба гулҳо

эҳтиёткорона об рехтан лозим аст, то ки шоху баргчаҳои он зарар набинанд;
сари вақт ба моҳичаҳо хўрок надодан сабаби фавти онҳо мегардад; рафиқат
пешпо хурда афтид, ба ў ёрӣ расон ва ғайраҳо.
Дар давраи калони томактабӣ мураббия метавонад ба якчанд нафар
кўдакон (то 5-6 нафар) супоришҳои якҷоя иҷро намудани амалҳои меҳнатиро
диҳад. Масалан, ба берун, ба майдончаи гурўҳ бозичаҳоро борои бозикунӣ
бурдан, ёрӣ расонидан ба ёрдамчии мураббия дар кори иваз карди чилди
болопуши курпа ва ғайраҳо. Муҳим он аст, ки кўдакон бо ҳам халал
нарасонанд, маслиҳат намоянд ва дар вақти зарурии мураббия ба онҳо бо
роҳи нишон додан, фаҳмонда додан, маслиҳату

луқмадиҳӣ ёрӣ расонад.

Ҳангоми баҳодиҳӣ ба сифатҳои шахсии кўдакон-тозаю озода, дуруст, сари
вақт ва то ба охир иҷро намудани супоришҳо аҳамият дода мешавад.
Шавқу рағбати кўдакон ба иҷро намудани супоришҳои меҳнатӣ,
натиҷагирӣ аз меҳнати хеш ба хусусиятҳои фардӣ ва ҷинсии онҳо низ вобаста
аст. Ба кўдакони ҷиддӣ, масъулиятшинос мураббия метавонад супоришҳои
махсусро диҳад. Масалапн, Ҷамшед метавонад барои машғулият аз утоқи
кории мушовир маводи зарурӣ китоб, маҷалла, маводи намоиширо оварда
диҳад. Ў хислати ба корҳои дигар андармон гардида фаромўш кардани кори
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супоридашударо надорад.

Писарчаҳо на ҳама вақт иҷро намудани

супоришҳои маишӣ-хоҷагиро дўст медоранд ва ин корро вазифаи духтарчаҳо
меҳисобанд. Тоза кардани чанги ҷевону бозичаҳо, шустану ҷобаҷо гузоштани
зарфҳо ва ғайраҳоро

кори духтарона ҳисобида ба гулҳо об рехтан, ёрӣ

расондан ба боғбон, иҷро намудани меҳнати ҷисмониро вазифаи худ
меҳисобанд. Ба мураббия лозим аст, ки ҳамаи бачаҳоро ба иҷро намудани
супоришҳои меҳнатӣ ҷалб намояд.
Навбатчигӣ ҳамчун як

шакли ташкили меҳнатии кўдакон аз тарафи

З.Н.Борисова (1953) тадқиқ карда шуда, мазмун ва методҳои роҳбарӣ ба он
пешниҳод карда шуда буд. Баъдтар Г.Н.Година ин масъаларо тадқик ва
мураккабшавии онро дар давраҳои гуногуни синнусолӣ нишон дод.
Ташкилу ҷорӣ намудани навбатчигӣ дар гурўҳ ҳар рўз бо навбат, бо
меҳнати ба манфиати гурўҳи кўдакон равонакардашуда ҷалб намудани як ё
ду

нафар кўдакро дар бар мегирад. Дар таҷрибаи

амалии муассисаҳои

томактабӣ навбатчигии кўдакон дар гўшаи табиат, хўрокхўрӣ ва ҳангоми
тайёрӣ ба

машғулиятҳо бо таври анънавӣ ташкил карда мешавад. Ба

навбатчигӣ ҷалб намудани кўдакон аз охири давраи дуюми хурдсолон (3-4
солаҳо) оғоз мегардад. Ин амал дар шакли ёрӣ

расондан ба мураббия

ҳангоми тайёрӣ ба хурокхўрӣ ташкил мегардад. Ба бачаҳо бо навбат чунин
супоришҳо дода мешавад: Алишер ба ду миз ва Фарида бо ду мизи дигар
табоқчаҳои нон ва қошуқҳоро тақсим намоянд. Баъд супоришҳо тағир дода
мешавад: як нафар табоқчаҳои нондорро ба болои мизҳо гузорад, дигаре
қошуқҳоро ба назди кўдакон монад. Дар охир дар давоми рўз иҷро намудани
ҳамаи корҳо ба зиммаи як нафар навбатчӣ гузошта мешавад. Ҳамин тавр
мунтазам бачаҳо ба иҷро намудани вазифаи навбатчигӣ омўзонида мешаванд.
Мураббия бояд ба сифати иҷро намудани вазифаи навбатчигии кўдакон
диққати ҷиддӣ диҳад, эҷодкорӣ, шавқу рағбати онҳоро ба меҳнаткунӣ ба
ҳисоб гирад, муҳити хуби маънавиро таъмин намояд. Вай метавонад кўдаки
навбатчиро ба ёрдамчӣ ва соҳибмаслиҳати худ табдил диҳад, шавқмандии
ўро ба меҳнати ба манфиати ҳамсолон равонакардашуда афзун гардонад.
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Масалан, «Имрўз рўзи таваллуди Хуршед аст. Биё, ба мизи ў гул мегузорем
ва дар истакани хушрўӣ ҷой медиҳем», «якҷоя мизҳоро паиҳам гузошта ру ба
рўи ҳамдигар нишаста хўрок мехўрем», «дар истакан дастпоккунаки қоғазии
гулдор андохта ба мизҳо мегузорем, бачаҳо хурсанд мешаванд» ва ғайраҳо.
Навбатчигӣ ҳангоми тайёрӣ ба машғулиятҳои таълимӣ ва баъди он аз
кўдак сариштакорӣ, ҳушёрию зиракиро талаб менамояд ва он ба хотир
овардани

супориш,

фаҳмондадиҳии

мураббияро

талаб

менамояд.

Машғулиятҳои расмкашӣ, суробсозӣ, гулмонӣ, тартибдиҳӣ, меҳнати дастӣ
пешакӣ омода намудан, тақсим кардани маводҳои таълимӣ, баъди машғулият
ғундоштан, шустан (муқалам, истаконҳои обдор) ва ҷобаҷогузории ашёҳои
муайянро

талаб

менамояд.

Бинобарин

навбатчӣ

бо

нишондод

ва

фаҳмондадиҳии мураббия такя намуда метавонад тозагӣ, тартибу низом ва
ҷобаҷогузории маводҳои заруриро таъмин гардонад.
Навбатчигӣ дар гўшаи табиат бояд тавре ташкил карда шавад, ки кўдаки
навбатдор дар

нигоҳубини бошандагони табиат масъулияти худро дарк

намояд. Нигоҳубини

растаниҳо (об рехтан), моҳиҳо (хўрок додан) ва

паррандаҳо (тоза кардани обдон, донхурак ва обу дон рехтан, тоза кардани
қафас) ҳатман таҳти назорату роҳбарии мураббия бояд иҷро карда шаванд.
Мураббия метавонад вазифаи ду нафар навбатчиёнро бо таври мушаххас
фаҳмонда диҳад. Вазифаи тарбиявии

навбатчигӣ дар гўшаи табиат ин

парвариш намудани муҳаббат ва ғамхорӣ дар ҳаққи растанию, паррандаҳо,
ташаккулдиҳии фарҳанги экологӣ ва донишу тасаввуротҳо дар бораи
ҳодисаю воқеаҳои табиат мебошад. Муҳим он аст, ки кай, дар куҷо, чӣ тавр
ва кадом корҳоро иҷро намудан ба кўдак дуруст фаҳмонда дода шавад.
Мураббия гўшаи махсус барои навбатчиҳоро ташкил менамояд. Дар он
пешбанд, руймол, руйхати навбатчиҳоро ҷой дода дар охири рўз расми-акси
навбатчиҳои рўзи ояндаро дар ҷойи махсус гузоштан мумкин аст. Ин амал
имконият медиҳад, ки кўдак ба иҷро намудани вазифаи худ омода гардад,
масъулиятро ҳис намояд, вазифаҳоро дарк намуда роҳу усули иҷро намудани
супоришҳои меҳнатиро интихоб намояд.
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Давомнокии навбатчигии кўдакон ба синну соли онҳо вобаста аст. Ҳар
рўз

барои давоми рўз таъин

кардани навбатчиҳо беҳтар аст, чунки

имкониятҳои ҷисмонию равонии кўдак ба ин мувофиқат менамояд. Бояд дар
охири рўз ба фаъолияти меҳнатии кўдак баҳо дода шавад. Баҳо додан,
рўҳбаланд намудани кўдак дар ҳузури ҳамсолон яке аз воситаҳои шавқманд
гардондани ў ба иҷро намудан вазифаҳои меҳнати ба шумор меравад.
Меҳнати якҷояи кўдаконро аз охири давраи миёнаи томактабӣ ташкил
намудан мумкин аст. Дар давраи калон ва омодагӣ ба мактаб ҳар ҳафта як
маротиба меҳнати якҷояи кўдаконро ташкил намудан талаб карда мешавад.
Кўдаконро ба рубучин кардани хонаи гурўҳ: шустану ҷойбаҷойгузории
бозичаҳо, либоси лўхтакҳо, тоза кардани чанги ашёҳо, побел кардану якҷоя
ҷуяк кашида шинондани кучати гулу сабзавотҳо, тоза кардани барфи рўи
ҳавлӣ ва ғайраҳо ҷалб намудан мумкин аст. Мураббия метавонад ташкил
кардани меҳнати якҷояи кўдаконро пешаки ба нақша гирифта бо он волидон,
кормандони кўдакистонро ба навбат ҷалб намояд. Масалан:
Моҳи сентябр- рубўчин кардан ва омода сохтани майдончаи бозикунии
гурўҳ барои мушоҳида , бозиҳои якҷоя.
Моҳи октябр - ғундоштани маводҳои табии барои сохтани бозичаҳо ва
тартибдиҳӣ, тайёр кардани майдонча барои иди Меҳргон, омода намудани
туҳфаҳо барои меҳмонон.
Моҳи ноябр – ташкил намудани намоиши бозичаҳои

дастисохт аз

маводҳои табии ва нимпартов, суробсозӣ аз лой, пластилин, тартибдиҳӣ бо
донагиҳо, қоғаз, корҳои якҷоя бо волидон, тайёр кардани хонача ва донхўрак
барои паррандаҳо ва ғайраҳо.
Моҳи декабр – тайёрӣ ба иди Соли Нави мелодӣ, иштирок намудан дар
ороишдиҳии арчаи солинавӣ, тайёр намудан ва овезон кардани шилшилаҳо.
Моҳи январ – якҷоя тоза кардани барфи роҳравҳо, ташкили тармими
китобҳо, намоиши бозичаҳои дастисохта.
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Моҳи феврал – тайёрӣ ба вохурӣ ба афсарон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ,
якҷоя тайёр кардани кулчақанд, туҳфаҳо барои меҳмонон, ташкил намудани
ғундоштани барфи рўи ҳавлӣ.
Моҳи март – тайёрӣ ба чорабиниҳои наврўзӣ, ороиш додани гирду
атроф, қабули меҳмонон, ғундоштану ҷойбаҷокунии ашёҳо, ҷиҳози

хонаи

гурўҳ.
Моҳи апрел – якҷоя (бо иштироку роҳбарии мураббия) побел кардани
замин, кашидани ҷўяк, шинондани кўчат, рўбучини майдончаи бозикунӣ.
Моҳи май – тайёрӣ ба иди варзишӣ бахшида ба Рўзи байналмиллалии
мухофизати кўдакон, гузаштан ба чорабиниҳои тобистонаи солимгардонӣ.
Моҳи июн ва июл – ҷалб намудани кўдакон ба меҳнати якҷоя барои об
пошидан, рубучин кардани майдончаи бозикунӣ, ғундоштани рег дар ҷойи
бозӣ, нигоҳубини гулҳо, ёрӣ расондан бо ёрдамчии мураббия ва ғайраҳо.
Моҳи август – тайёрӣ ба иди «Хайр, боғча», Рўзи истиқлолияти кишвар,
ҷобаҷо кардани ашёҳо, қабули кўдакони нав ба гурўҳ, саршавии соли нави
хониш, ташкили шанбегӣ бо иштироки волидон баъди таъмиру тармими
тобистона.
Чунин банақшагирии фаъолияти меҳнатӣ имконият медиҳад, ки ҳаёти
кўдакон шавқовар, пурмазмун ва эмотсионалӣ

гардад, ба меҳнатӣ якҷоя

кормандони кўдакистону волидон ҷалб карда шаванд ва ҳамкории
кўдакистон ба оила таъмин гардад.
Мураббия кўшиш менамояд, ки ҳамаи шаклҳои ташкили меҳнат, додани
супоришҳои меҳнатӣ (кўтоҳмуддат ва дарозмуддат), навбатчигӣ ва меҳнати
якҷояро дар алоқамандӣ ташкил намуда маҳорату малакаҳои меҳнатӣ,
сифатҳои ахлоқии кўдаконро ташаккул диҳад, омодагии онҳоро ба мактаб
таъмин созад.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1.Хусусиятҳои меҳнати кўдакон аз чиҳо иборат аст?
2. Ҷузъҳои таркибии (компонентҳои асосии) фаъолияти меҳнатии
кўдаконро чиҳо ташкил мекунанд?
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3. Шаклҳои ташкили меҳнати кўдакон аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
СУПОРИШ
1. Мувофиқи

талаботи барономаи таълиму тарбиявии кўдакистон

мураккабшавии мазмуни намудҳои меҳнати кўдаконро дар давраҳои
гуногуни синнусолӣ шарҳ диҳед.
2.Методҳои роҳбарӣ ба намудҳои меҳнати кўдаконро бо шакли схема ва
ё ҷадвал тасвир намоед.
АДАБИЁТ БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
1.Раҳнамои мураббӣ. Барномаи таълимӣ тарбиявӣ дар кўдакистон.
Душанбе 2002.
2.Труд детей в детском саду. Москва, 1989.
3.Година Г.Н. Учите детей трудиться. Москва 1988.
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ФАСЛИ V. ЯГОНАГИИ РАВАНДИ ПЕДАГОГӢ
МАВЗЎИ 27. Раванди кори таълиму тарбиявӣ дар
муассисаи томактабӣ
Калидвожаҳо:

раванди

педагогӣ,

ягонагии

раванди

педагогӣ,

қонуниятҳо ва давраҳои раванди педагогӣ, раванди таҳсилот, технологияи
муосири педагогӣ.

§ 1. Маълумот дар бораи раванди педагогӣ ва моҳияти он
Дар илми педагогика, аз он ҷумла дар педагогикаи томактабӣ, раванди
кори таълиму тарбиявӣ, яъне раванди педагогӣ мақсаднок, пурмазмун ва
махсус ташкилкардашуда мебошад, ки дар ҷараёни он таъсири мутақобилаи
тарбиядиҳанда-мураббия ва тарбиягиранда-кўдак таъмин карда мешавад.
Мафҳуми

раванд (протсесс) дар доираи вақти муайян маҷмўи амалҳои

таъсиррасониро дар бар мегирад, ки онҳо ба ташаккулдиҳӣ ва ташаккулёбии
шахсияти кўдакон равона карда мешавад. Раванди педагогӣ мақсад, мазмун,
вазифа ва методу востаҳои худро дорад, ки онҳо барои ноил гардидан бо
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натиҷаи ба манфиати ҷамъият равонакардашуда истифода бурда мешаванд.
Барои раванди педагогӣ мавҷудияти

тарбияву таълимдиҳанда-калонсол,

мураббия ва таълиму тарбиягиранда-кўдакон ва иштироки фаъолонаи онҳо
ҳатмӣ мебошад.
Дар адабиётҳои педагогӣ мафҳуми раванди педагогӣ ҳам бо маънои
васеъ ва ҳам бо маънои маҳдуд мавриди истифодабарӣ қарор мегирад. Дар
маънои васеъ раванди педагогӣ ин маҷмўи шароитҳо, методу воситаҳо,
шаклҳои гуногуни ташкили фаъолиятҳоро дар назар дорад, ки онҳо ба иҷро
гардидани

мақсаду вазифаҳои умумии тарбияву таълим равона карда

мешаванд. Масалан, дар муассисаи томактабӣ раванди педагогӣ ба тарбия,
таълим ва ташаккулдиҳии шахсияти кўдакони синни томактабӣ ва омода
намудани онҳо ба мактаб равона карда шудаанд.
Маънои маҳдуди раванди педагогӣ дар он зоҳир мегардад, ки мазмун,
вазифа, методу воситаҳои кори таълиму тарбиявӣ ба иҷро намудани мақсаду
вазифаҳои махсус ва мушаххас дар самти муайян таъмин карда мешавад.
Масалан, дар раванди педагогӣ иҷро намудани
сифатҳои

ахлоқии

шахсӣ-ростгўи,

вазифаи тарбияи ахлоқӣ,

поквиҷдонӣ,

рафтори

маданӣ,

интизомнокӣ ва ғайраҳо. Дар чунин вазъият диққати мураббия ба таҳлил,
интихоб намудани методу воситаҳои таъсиррасонӣ бо мақсади мушаххас
равона мешавад.
Дар илми педагогикаи томактабӣ раванди педагогӣ ҳамчун мафҳуми
педагогӣ дар тадқиқотҳои А.И.Усова, Н.Б.Мчедлидзе мавриди омўзиш ва
таҳлил қарор гирифта буд. А.П.Усова қисмҳои таркибии раванди педагогиро
бозӣ, меҳнат ва

фаъолияти таълимӣ ҳисоб мекард.1 Н.Б.Мчедлидзе бо

баробари муайян намудани мавқеи бозӣ дар раванди педагогии муассисаи
томактабӣ, таъкид намудааст, ки раванди педагогӣ ҷараёни ягона, диалектикӣ
ва доимо инкишофёбанда мебошад. Дар ҷараёни рушди раванди педагогӣ

1

Усова А.П.Обучение в детском саду. Под.ред. А.В.Запорожца. – Москва 1981.

258
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

муносибати байниҳамдигарии қисмҳои таркибии он: тарбия, таълим,
фаъолиятҳои махсус ташкилкардашуда ва мустақилона, яъне ҳар як намуди
фаъолиятҳо (бозӣ, меҳнат ва таълимдиҳӣ) тағйир меёбанд.2 Минбаъд дар
тадқиқотҳои В.И.Логинова, И.А.Орлянская, Б.К.Бабанский таъкид карда
шуд, ки мақсаду мазмун, воситаю методҳо ва шаклҳои таъсири мутақобилаи
педагогу кўдакон ва натиҷаи фаъолиятҳо фарқ мекунад.
Дар илми педагогика раванди кори таълимӣ чун раванди таҳсилот низ
арзёбӣ мегардад. Раванди таҳсилот раванди махсус ташкилкардашудаи
таъсири мутақобилаи мураббия ва кўдакон мебошад, ки ҳамаи қисмҳои
таркибии кори таълиму тарбиявиро фаро мегирад. Раванди таҳсилот ва
раванди педагогӣ аз руӣ сохт, қисмҳои таркибӣ ва вазифа мантиқан раванди
ягона мебошанд. Фарқияти ҷузъии онҳо дар он аст, ки дар маркази раванди
таҳсилот кўдак меистад ва тамоми фаъолияти мураббия барои

таъмин

намудани пешрафти ақлию зеҳнӣ, ҷисмонию равонӣ, ахлоқӣ-иродавии ў
равона мегардад. Дар маркази раванди педагогӣ бошад мураббия –педагог
меистад, ки ў ташкилотчӣ ва роҳбарикунандаи таъсири мутакобила бо
кўдакон буда бо чиҳоро ва чӣ тавр азхудкунии дониш, маҳорату малакаҳо
назорат менамояд, равандро ташкилу роҳбарӣ мекунад.
Дар муассисаҳои томактабӣ раванди педагогӣ дар асоси принсипҳои
зерин бунёд мегардад:
- баҳисобгирии имкониятҳои синнусолии кўдакон ва такя намудан ба
шавкў рағбати онҳо;
- дар ягонагӣ иҷро намудани вазифаҳои тарбиявӣ ва таълимӣ;
- ба ҳисоб гирифтани таълимот оид ба фаъолиятҳои пешбаранда
(муносибати эмотсионалӣ бо калонсолон, амалҳо бо ашёҳо, бозӣ) ва
якдигарро мунтазам иваз намудани онҳо дар раванди ягонаи педагогӣ;
- амалӣ гардидани муносибати мутақобилаи мураббия бо кўдакон ва
нақши роҳбарикунандагии калонсолон дар инкишофи кўдак;
2

Мчедлидзе Н.Б. Место игры в педагогическом процессе детского сада. Педагогика и
психология, игры дошкольника. Под.ред.А.В.Запорожца, А.П.Усовой-Москва 1966.
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- мавҷудияти эҳтироми байниҳамдигарии мураббия ва кўдакон;
- таъмин намудани муҳити солиму ором ва инкишофдиҳанда барои
рушди шахсияти озоду эҷодкор;
- риоя намудани ҳуқуқҳои кўдак ва ҳифз кардани манфиату талаботҳои ў
.
Дар ҷараёни ташкилу роҳбарӣ ба раванди педагогӣ дараҷаи инкишофи
умумии кўдакони синни барвақти бачагӣ ва умуман кўдакони томактабӣ ба
ҳисоб гирифта мешавад. Маҳз инкишофи кўдакон самт ва суръати раванди
педагогиро дар давраи муайяни синнусолӣ ва муассисаи таҳсилотӣ муайян
менамояд.
Рушди раванди педагогиро И.П.Подласый ба се давра чудо намудааст.
Давраи тайёрӣ, асосӣ ва ҷамъбастӣ.1 Тибқи ақидаи ў дар давраи аввал-давраи
тайёрӣ мақсад ва вазифаҳои мушаххас муайян карда мешаванд. Дар асоси ба
ҳисобгирии вазифаҳо, синнусоли бачаҳо, Консепсияҳои муосири тарбиявӣ,
ки бо Конвенсияи оид ба ҳуқуқи кўдак мувофиқат менамоянд, методҳои
таъсиррасонӣ интихоб ва ба нақша гирифта мешаванд. Дар давраи дуюм
бошад,

таъсири мутақобилаи байни мураббия ва кўдак амалӣ гардида

натиҷаи

мобайнии корҳои тарбиявӣ ба назорати фаврӣ фаро гирифта

мешавад. Чунин назорати фаврӣ имконият медиҳад, ки ноқисӣ ва
камбудиҳои кори тарбиявӣ сари вақт муайян ва бартараф карда шаванд, дар
иҷро гардидани вазифаҳои таълиму тарбиявӣ тағйирот ва иловаҳо ворид
гарданд. Ба натиҷаи таъсиррасонии худ мураббия бояд аксуламали ҷавобии
кўдакро ба ҳисоб гирад. Охирон, дар давраи сеюм, давраи

ҷамъбастӣ,

натиҷаи ба дастомада таҳлил карда шуда сабабҳои ба вуҷуд омадан, пайдо
шудани норасоиҳои кори тарбиявӣ муайян карда мешаванд.
Раванди педагогӣ қонуниятҳои худро дорад ва такрорёбанда ифода
мегарданд, ки онҳоро И.П.Подласый бо таври зайл таҳлил намудааст;

1

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс В 2книгах. Книга 1. Москва. 1999-стр. 173-176.
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1.Қонунияти доимо дар инкишофёби будани раванди педагогӣ, яъне
раванди педагогӣ чун раванди мунтазам рушдёбандаи таъсири мутақобилаи
мураббия ва кўдак буда хислати «бисёрзингагӣ»-и мунтазам дорад.
Дастовардҳо чӣ қадаре, ки зиёд бошанд натиҷаи ниҳоӣ ҳамон қадар ба зинаи
болоӣ мебарояд.
2.Инкишоф додани шахсияти кўдак дар раванди педагогӣ, ки суръат ва
дараҷаи комёб шудан ба инкишофи шахсият бо хусусиятҳои модарзодӣ,
муҳити тарбиявӣ ва таълимӣ, ворид намудани ў ба фаъолияти таълиму
тарбиявӣ ва истифода бурдани методу воситаҳои таъсиррасонӣ вобаста
мебошад.
3.Қонунияти идора намудани раванди кори таълиму тарбиявӣ, ки
самарабахши таъсиррасонии педагогӣ ба инҳо вобаста аст: а) натиҷабахшии
алоқаи мутаносиби байни тарбиягиранда ва тарбиядиҳанда; б) ҳаҷм, хислат
ва асоснок будани таъсири тасҳехшуда ба тарбиягиранда.
4.Қонунияти самаранокӣ ва натиҷабахшии раванди педагогӣ, ки он ба
чунин ҳавасмандиҳо вобаста аст: а) амалҳои ботинии ҳавасмандӣ ваҷҳангеза ба фаъолияти таълиму тарбиявӣ; б) мунтазам ва саривақтӣ будани
амалҳои берунии ҳавасмандӣ (иҷтимоӣ, педагогӣ, маънавӣ, моддӣ ва
ғайраҳо)
5.Қонунияти ягонагии тағсиррасонии ҳиссӣ, мантиқӣ ва амалӣ дар
раванди педагогӣ. Самарабахшии раванди педагогӣ ба инҳо вобаста аст а)
доимӣ ва арзишманд будани идроки ҳиссӣ; б) мантиқан дарк кардани маводи
қабулшуда;

в)

дар

амал

истифода

бурдани

маводи

фаҳмида

ва

азхудкардашуда.
6.Қонунияти ягонагии фаъолияти педагогӣ ва маърифатӣ. Натиҷабахшии
раванди педагогӣ вобаста аст ба сифати фаъолияти педагогии омўзишию
таҷрибаи шахсии тарбиядиҳанда.
7. Боҳамалоқамандии раванди педагогӣ, равия ва натиҷаҳои он вобаста
ба: а) талаботҳои ҷамъият ва шахсият; б) имкониятҳои моддӣ, техникӣ,
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии ҷомеа; в) шароитҳои

ахлоқӣ, психологӣ,
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донистагирӣ, гигиенӣ, эстетикӣ ва ғайраҳо, ки дар онҳо раванди педагогӣ
амалӣ гардонда мешаванд.
Бояд қайд кард, ки ба раванди ягонаи педагогӣ технологияи муосири
педагогӣ, Консепсияҳои таълиму тарбиявӣ ва барномаҳои алтернативии
таҳсилотӣ низ таъсир мерасонанд.
§ 2. Технологияи муосири педагогӣ дар муассисаи итомактабӣ
Мафҳуми технология аз забони юнонӣ гирифта шуда

маҷмўи

маҳоратҳо, ё худ илм дар бораи маҳоратҳо мебошад. Технологияи педагогӣ
маҷмўи маҳоратҳои касбии омўзгорро дар бар мегирад, ки ў дар фаъолияти
кории худ аз онҳо истифода мебарад. Дар навбати худ технологияи педагогӣ
метавонад чун воситаи муҳими тадқиқ намудан, арзёбӣ ва баҳодиҳӣ ба
маҳорати касбии омўзгор хизмат намояд ва он мавриди истифодабарии
омўзгорони соҳа гардад.
Дар педагогикаи томактабӣ чунин гурўҳбандии технологияи педагогӣ
вуҷуд дорад:
1.Технологияи раҳёфт ба шахсият, ё худ ба манфиати шахсият равона
карда шуда.
2. Технологияи хусусӣ-педагогӣ, ки он ба ин ё он самти раванди кори
таълиму тарбиявӣ равона карда шудааст.
3. Технологияи ташкили фаъолияти гурўҳӣ.
4. Технологияи воридкунии кўдак аз як фаъолият бо фаъолияти дигар.
5. Технологияи бебаҳогузорӣ арзёбӣ намудани натиҷаи фаъолияти
таълимии хонандагони синфҳои ибтидоӣ.
6. Технологияи иҷро намудани вазифаҳои ихтироъкорӣ.
Технологияи раҳёфти шахсият, ё худ ба манфиати шахсият равона карда
шуда

ба

Консепсияи

таълими

Д.Б.Элконин, В.В.Давидов ва

инкишофдиҳандаи

пешниҳоднамудаи

дигарон такя менамояд. Мувофиқи ин

Консепсия тарбия ва таълим дар асоси баҳисобгирии имкониятҳои табии
кўдак ташкил карда шуда инкишоф бо воситаи шинос намудани ў ба
анъанаҳои халқи худ таъмин карда мешавад. Шахсияти нотакрор бидуни
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кўдак эътироф гардида бо имкониятҳо, шавқу рағбати худтарбиякунӣ,
худомўзӣ, худинкишофдиҳии ў бовар карда мешавад.
Раҳёфти навоварӣ (инноватсионӣ) ба тарбия, таълим ва инкишофи кўдак
дар инҳо зоҳир мегарданд: эътироф намудани афзалияти кўдак, бо кўдак дар
гуфтугў ва муошират будан; фардикунонӣ ва муносибати тафриқавӣ дар
таълиму тарбия; дастгирӣ намудани кўдак дар фаъолиятҳо; баргузории
раванди таҳсилотӣ бо воситаи гуфтугўй ва муошират; ташкил намудани
раванди таълим дар асоси баҳисобгирии «минтақаи наздики инкишоф»
(Л.С.Виготский); ба ҳисобгирии давраҳои мувофиқ (сензитивӣ) барои
инкишофёбии кўдак; истифодабарии таълим, тарбия ва инкишофи кўдак
тибқи Консепсияи фарҳангшиносӣ (мураттиб Р.М.Чумичева), тарбияи
иқтисодӣ (А.Д.Шатова), таълими раҳёфтаи фардӣ (А.Д.Давидчук), таълими
фардии ба қисмҳо тақсимшуда (Е.И.Ерофеева) ва ғайраҳо. Арзиши
технологияи мазкур дар он аст, ки ба сифатҳои шахсӣ, маҳоратҳои касбии
омўзгор талаботҳо зиёд гардида фаъолияти педагогии ў арзишманд ҳисобида
мешавад.
Технологияи хусусӣ-педагогӣ, ки асосгузори он М.Монтессорӣ мебошад
ва он дар асоси инкишоф додани узвҳои ҳискунии кўдакон таҳия гардидааст.
Барои амалӣ гардондани мақсади технологияи мазкур маҷмўи воситаҳои
таълимӣ-дидактикӣ кор карда баромада шуданд, ки онҳо бо ду гурўҳ тақсим
карда мешаванд: 1) воситаҳое, ки онҳоро кўдакон озодона ва мустақилона
истифода бурда

метавонанд ва онҳо бо воситаи пуст, узвҳои шунавоӣ,

биноӣ, ламскунӣ раванди донистагириро таъмин менамояд; 2) воситаҳое, ки
фаъолияти амалии фоидабахшии кўдакро ташкил намуда он барои такмил
ёфтани фаъолияти узвҳои ҳискунӣ ва ҷалб намудан ба фаъолияти амалӣ
мадад

мерасонад. М.Ментессорӣ таъкид

менамуд, ки озодона ва

мустақилона истифодабарии маводҳои дидактикӣ инкишофи диққати
ихтиёрӣ, диққатнокӣ ва интизомнокии шахсии кўдакро таъмин мегардонад.
Технологияи ташкил намудани

фаъолияти гурўҳӣ, ки аз тарафи

Н.Потапова, Б.Зайтсева коркард гардидааст. Онҳо кори узвҳои биноӣ ва
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харакатиро такмил медиҳанд ва барои аз худ намудани маҳорати навиштани
ҳарфҳо мадад мерасонанд, фаъолияти узвҳои ламскунӣ ба онҳо замима
мегарданд

Н.Потапова

маҷмўи

воситаҳои

тасвиркунии

ҳарфҳо

ва

элементҳои онҳоро аз қоғаз кор карда баромад ва роҳҳои истифодабарии
онҳоро пешниҳод намуд. Б.Зайтсева бошад технологияи ёддиҳии барвақтии
хонданро кор карда баромад, ки асоси онро маводҳои таълимӣ дар шакли
кубикҳо ташкил менамояд. Дар кубикҳо пайдарҳам овозҳо ва тасвири
графики

онҳо-ҳарфҳо тасвир

гардидаанд.

Дар кубикҳо ашёҳое тасвир

гардидаанд, ки номи онҳо бо овозу ҳарфҳои омўхташаванда мувофиқат
менамоянд. Кўдак кубикҳоро ба даст гирифта бо мадади калонсол бо овоз ва
ҳарф, номи тасвирҳо шинос мешавад, онҳоро паҳлўи ҳам гузошта мехонад.
Бо мақсади инкишоф додани зеҳн ва фаъолияти эҷодкории бачаҳо аз
тарафи Г.С.Алтшуллер технологияи иҷро намудани вазифаҳои ихтироъкорӣ
пешниҳод карда шуд, ки онро аз давраи томактабӣ то мактабӣ олӣ истифода
бурдан мумкин аст. Ин технология аз соли 1987 ба фаъолияти муассисаҳои
томактабии Федератсияи Русия ворид гардид, ки он ба хусусиятҳои табии
кўдакон ва нишондоди Л.С.Виготский оид ба «минтақаи наздики инкишоф»
такя менамояд. Мақсади истифодабарии технологияи мазкур иҷро намудани
вазифаҳои ихтироъкорӣ, инкишоф додани протсессҳои маърифатӣ, фаросати
мусаввирӣ

ва

тахаюлотӣ

эҷодкорӣ

мебошад.

Методҳои

асосии

истифодашаванда: фикр карда нақл намудани афсона; сўҳбат доир ба
мавзўҳои таърихӣ, ки он доимо тағйир ва такмилёбии ашёҳо, ҳодисаҳо
воқеаҳоро нишон медиҳад; ашёҳоро дар маркази диққат гузошта таҳлил
намудан ва истифодабарии онҳо дар машғулиятҳои мусаввирӣ, инкишофи
нутқ: ба ҳодисаҳо, воқеаҳо худро шомил тасаввур карда дар бораи онҳо
нақл намудан ва ғайраҳо. Ҳамаи ин методҳо дар маҷмўъ ба рушди эҷодкорӣ
имконият медиҳанд.
§ 3.Хусусияҳои ташкили раванди педагогӣ дар муассисаи томактабӣ
Ташкил ва роҳбарӣ ба раванди педагогӣ

дар муассисаи томактабӣ

хусусияти ба худ хос дорад. Аввало, онро як шакли ташкили ҳаёту фаъолият,
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маишат, истироҳату фароғати кўдакон дар муассисаи таҳсилотӣ номидан
мумкин аст. Дуюм, ташкили раванди педагогӣ на танҳо талаботҳои педагогӣ,
инчунин ба талаботҳои психологӣ, анатомӣ-физиологӣ, санитарӣ-гигиенӣ ва
фарҳангӣ-моддии муассисаи томактабӣ алоқаманд аст. Сеюм, раванди
педагогӣ бояд муҳофизати ҳаёт ва саломатии равонию ҷисмонии кўдакону
кормандонро таъмин гардонад.
Бояд қайд кард, ки ворид шудани кўдак ба муассисаи томактабӣ дар
ҳаёти ў гардиш, дигаргунии ҷиддиро ба вуҷуд меорад. На ҳамаи кўдакон ин
давраро бо осонӣ, оромона ва бархурдҳои равонию ҷисмонӣ паси сар карда
метавонанд. Дар натиҷа дар онҳо ҳолатҳои гирёнчакӣ, асабоният, нооромӣ,
якравию инҷиқӣ ва ғайраҳо рух дода метавонанд. Аз муҳити оилавӣ ворид
шудан ба муҳити ҳамсолон, ки дар он кўдак аз меҳру навозиши волидону
наздикон дур

мегардад, азнавсозии меъёрҳои муоширату муносибатҳои

байниҳамдигариро талаб менамояд, зарурияти мутобиқшавӣ ба муҳити нави
иҷтиморо ба вуҷуд меорад. Маҳз давраи мутобиқшавии фардии ҳар як кўдак
ба муҳити кўдакистон ва ташкили раванди педагогӣ мураббияро ба
мушкилиҳо рўбарў месозад. Ў бояд барои

мутобиқшавии

биологӣ ва

иҷтимоии ҳар як кўдак шароит таъмин намояд.
Мутобиқшавии

биологӣ

ин

азнавсозӣ,

бозсозӣ,

дигаргунсозии

мақсадноки фаъолияти ҷисм, узвҳои бадан ба шароити нави зиндагӣ
мебошад. Давраи аввали чунин мутобиқшавиро кўдак ҳанўз

дар рўзҳои

аввали ба олами ҳастӣ омадан, баъди таваллудшавӣ аз сар мегузаронад ва
барои ҳамин дар муҳити хонавода аз тарафи волидон шароитҳои махсус
таъмин мешаванд. Мутобиқшавии биологӣ ба муассисаи томактабӣ, ба
доираи ҳамсолони нав, талаботҳои

реҷаи рўз аз кўдак ташаккул додани

ҷараёни боздории рафтору амалҳои шахсиро талаб

мекунад, то ба

талаботҳои реҷаи рўз, равшанӣ, ҳаво, тартибу низоми ашёҳо, хўрокҳои нав
одат намояд.
Мутобиқшавии иҷтимоӣ бошад ин қобилияту маҳорати тағйир додани
амалу рафторҳои шахсиро нисбати одамон ва шароити нави иҷтимоӣ талаб
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менамояд. Маълум аст, ки кўдак аввалин маҳорату малакаҳои муошират,
меъёрҳои муносибатҳои

байниҳамдигарӣ, қоидаҳои одобу рафторро дар

оила аз худ мекунад. Вақте ки ба кўдакистон ворид гардид, ба меҳрубонӣ,
навозиш, дўстдорӣ, ҳамдигарфаҳмӣ бо мураббия ва ҳамсолон ниёз дорад.
Мураббия

ба таҷрибаи ахлоқии кўдак такя намуда ўро ба доираи васеи

муносибатҳои иҷтимоӣ ҷалб месозад, муҳити солими маънавиро таъмин
мегардонад. Дар ҳолати боҳам мувофиқат накардани мутобиқшавии биологӣ
ва иҷтимоӣ дар кўдакон беморӣ, баста шудани иштиҳо, нооромии равонӣ,
камхобӣ, боздории рушди равонӣ, асабоният, стресс ва дигар ҳолатҳои
номатлубро мушоҳида намудан мумкин аст.
Имкониятҳои мутобиқшавии кўдакон гуногун буда он метавонад се
зина-сабук миёна ва вазнинро дар бар гирад. Дар зинаи сабук, зинаи осон
давраи мутобиқшавӣ ду ҳафтаи аввали ба кўдакистон омадани кўдакро дар
бар мегирад. Кўдакро ҳолати рўхафтодагӣ, ғамгинии кўтоҳмуддат фаро
мегирад. Реҷаи рўзи ў вайрон мешавад, тез ба ҳаяҷон меояд ва бо воситаи
нутқ фикру андешаи худро иброз кардан мушкил мегардад. Ба ў иҷозат дода
мешавад, ки дар ҳафтаи аввал 2-3соат бо ҳамсолон бошад, аз бозичаҳои
шахсии худ истифода барад, мураббия ба ў бештар диққат диҳад.
Зинаи миёнаи давраи мутобиқшавии кўдак ба кўдакистон метавонад то
як-ду моҳ идома ёбад. Кўдак дар ин давра вазнашро аз даст медиҳад, нутқаш
коҳиш меёбад, баъзан асабоният мушоҳида мегардад, бемор мегардад ва он
7-10 рўз давом менамояд. Мураббия бо

волидон сабабҳои бо осонӣ ба

муҳити нав мутобиқ нагардидани кўдакро фаҳмонда медиҳад, кўшиш
менамояд дар лаҳзаҳои зарурӣ ўро дастгирӣ карда ба қувваю имкониятҳояш
боварӣ изҳор намояд.
Ҳангоми бо таври вазнин аз сар гузаронидани давраи мутобиқшавӣ, ки
он

метавонад

ду-се моҳ давом намояд, кўдак бемор

асабоният ва депрессияро аз сар

мешавад, ҳолати

гузаронида ба боздории муваққатии

инкишофи психикӣ гирифтор мегардад. Мушоҳидаҳо ва тадқиқотҳои илмии
психологӣ-педагогӣ

(Р.В.Тонково-Ямполская, А.Г.Голубева ва дигарон)
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нишон медиҳанд, ки сабаби ба вуҷуд омадани мушкилотҳои ҷиддӣ дар
давраи мутобиқшавии кўдак ба шароити нави иҷтимоӣ бо тарбияи оилавӣ,
муҳити зиндагӣ ва дигар омилҳо вобастаанд, ки онҳо ба фаъолияти системаи
олии асаб таъсир мерасонанд.
Машғулиятҳои таълимӣ, бозиҳои якҷоя, маишат, истироҳату фароғати
хуб ташкилкардашуда, иҷро гардидани талаботҳои реҷаи рўз бояд шодию
хурсандӣ, ҳаловату ҳисси қаноатмандӣ бахшида, барои мутобиқшавии ҳар як
кўдак ба шароити нави иҷтимоӣ имконият диҳад.
Дар ташкили раванди педагогӣ хусусиятҳои ҳар як давраи синнусолии
томактабӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Барои кўдакони то 1 сола,, ки онҳо
асосан дар муҳити хонавда ба нигоҳубин, парвариш ва тарбия фаро гирифта
мешаванд, муҳим он аст, ки

шароити хуби моддӣ (бозичаҳо, ҷойи хоб,

хўроки саривақтии серғизо), реҷаи рўз ва бозӣ-машғулиятҳои фардӣ таъмин
карда шаванд.
Кўдакони аз 1то 2 сола, ки онҳо низ хеле кам ба муассисаҳои томактабӣ
фаро гирифта шудаанд, дар ду реҷаи рўз (хоби думаротибагӣ бо кўдакони то
1 солу 6 моҳа ва бо хоби як маротибагии кўдакони аз 1солу 6 моҳа то 2 сола)
раванди педагогӣ ташкил карда мешавад.
Ба кўдакони то 2сола, ки ба мададу дастгирии калонсолон муҳтоҷ
мебошанд, таҷҳизот ва маводҳои махсус таъмин карда мешаванд, ки барои
ҳаракаткунии мустакилона, амалҳо бо ашёҳо, муоширати нутқӣ имконият
медиҳанд. Мураббия бозича, ашёҳои атрофро истифода бурда кўдаконро бо
бозиҳои мазмундор, ҷалб менамояд, тарзи
медиҳад, барои

истифодабарии ашёҳоро ёд

бозиҳои мустақилона шароитҳо муҳайё

месозад. Бозӣ-

машғулиятҳо, ки бо таври фардӣ ва ё бо якчанд нафар ташкилу гузаронида
мешаванд, иҷро гардидани вазифаҳои ёддиҳӣ,
инкишоф додани нутқ ва
маърифатиро

омўзонидани ҳаркаткунӣ,

шиносоӣ бо гирду атроф, рушди протсессҳои

таъмин мегардонад. Махсусан, омўзонидани маҳорати

барқарор намудани муносибат бо атрофиён, риоя кардани қоидаҳои рафтор
вазифаи муҳими мураббия дар раванди кори педагогӣ мебошад.
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Дар давраи аввали хурди томактабӣ 2-3солагӣ мазмуни фаъолиятҳои
кўдак бой

мегарданд. Амалҳо бо ашёҳо, бозиҳои мазмундор,

китобчаҳои суратдор, бозӣ бо маводҳои
худхизматрасонӣ,

майлу рағбат ба

тамошои

сохтмонӣ, аввалин малакаҳои

расмкашӣ, тартибдиҳӣ имконият

медиҳанд, ки мураббия дар раванди педагогӣ ҳамаи онҳоро истифода бурда
инкишофи равонию ҷисмонии
ташкилу

гузаронидани

кўдаконро таъмин

варзиши

пагоҳирўзӣ,

гардонад. Мунтазам
бозӣ-машғулиятҳо

ва

сайругашти ҳаррўза имконият медиҳанд, ки ҳаёти кўдакон пурмазмун ва
самарабахш ташкил карда шавад.
Барои кўдакони давраи дуюми хурдсолон ва миёнаи томактабӣ воситаи
асосии ташкили раванди педагогӣ бозиҳои гуногун, машғулиятҳои таълимӣ,
меҳнат ва фаъолиятҳои ҳаракаткунӣ мегардад. Дар ҳар як давра мазмуни
фаъолиятҳо ва роҳу усулҳои роҳбарӣ бо онҳо мураккаб мегарданд. Мизу
курсиҳо, ҷевонҳо барои нигоҳдории бозичаҳо, либосҳо, маводҳои таълимӣ
мувофиқи синнусоли кўдакон интихоб карда шуда гўшаҳои махсус, ҷоймакони бозию машғулиятҳо ҷудо карда
ҳаррўза, варзиши пагоҳирўзӣ.

мешаванд. Барои

сайругашти

мушоҳидаи табиату ҳодисаҳои иҷтимоӣ,

намудҳои бозиҳо, машғулиятҳо вақт ва ҷойи махсус ҷудо карда шуда дар
фасли гармои сол онҳо бо чорабиниҳои тобистонаи солимгардонӣ фаро
гирифта мешаванд. Дастоварди муҳими кўдакони 3-5 сола дар он аст, ки бозӣ
чун фаъолияти мустақилона ва пешбаранда дар ҳаёти онҳо мавқеи асосиро
ишғол менамояд ва чун воситаи тарбия ва таълим истифода бурда мешавад.
Мушаххас гардондани номгуй ва
медиҳанд, ки

давомнокии машғулиятҳо имконият

кўдак аз як фаъолият ба фаъолияти дигар бозӣ, меҳнат,

истироҳату фароғат бошуурона ваоромона гузарад. Муоширати мураббия бо
кўдакон

воситаи

донистагирии

муҳими
олами

роҳбарӣ
иҳотакарда,

ва

идора

намудани

ташаккулдиҳии

фаъолияти

муносибатҳои

байниҳамдигарӣ, таъмин намудани муҳити солими маънавӣ, тарбия ва
ташаккулдиҳии сифатҳои шахсии кўдакон мегардад.
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Бояд қайд кард, ки кўдакони давраи калони томактабӣ ва омодагӣ ба
мактаб

соҳиби

таҷрибаи муайяни

иҷтимоӣ буда,

онҳо метавонанд

мустақилона ба ҳаёти гурўҳ ва кўдакистон ворид гарданд. Ташкилу роҳбарии
педагогӣ ба ҳаёту фаъолиятҳои кўдакони 5-7 сола имконият медиҳад, ки
омодагии онҳо ба мактаб таъмин гардад. Таҷҳизонидани хонаи гурўҳ барои
кўдакони 5-7 сола хусусияти ба худ хос пайдо мекунад. Бо баробари он ки
ҷой барои бозӣ, машғулиятҳо, мизу курсиҳо, ҷевонҳо ҷудо карда мешаванд,
инчунин бозичаҳои замонавии электоронӣ, телевизор, тамошои фитаҳои
махсус ва ғайраҳо дар ҳаёти кўдакон нақши муҳим пайдо менамояд. Барои
намудҳои меҳнат ва шаклҳои ташкили он шароитҳо таъмин карда мешаванд.
Кўдакон метавонанд бозиҳоро мустақилона интихоб ва ташкил намоянд.
Мураббия бозиро ҳамчун як шакли ташкили ҳаёти кўдакон дар давоми рўз
(пагоҳирўзӣ, байни машғулиятҳо, дар машғулиятҳо, сайругашт, иду
дилхушиҳо)

истифода бурда онҳоро дар фаъолияти бадеӣ, эҷодкории

кўдакон ташкил менамояд.
Маълум аст, ки кўдакони 5-7сола бо меҳнат, фаъолияти меҳнатии
калонсолон мароқ зоҳир намуда майлу рағбати меҳнат кардан доранд ва
мехоҳанд мустақилнокӣ, шахси арзишманд ва тавонгар будани худро нишон
диҳанд. Бинобарин, мураббия ҳар рўз меҳнати кўдаконро ташкилу роҳбарӣ
намуда дар ҷараёни он иҷро гардиданӣ вазифаҳои тарбияи ҷисмонӣ, ақлию
зеҳнӣ, ахлоқӣ-иродавию таъмин мегардонад. Тибқи талаботҳои барномаи
таълимӣ-тарбиявии кўдакистон номгўй ва теъдоди машғулиятҳои таълимӣ
зиёд гардида, талабот ва шавқу рағбати донистагирии кўдакон низ васеъ
мешавад. Махсусан,
хештаншиносӣ,

машғулиятҳои тайёрӣ ба саводомўзӣ, тарбияи

ташаккулдиҳии

тасаввуротҳои

аввалини

математикӣ

фаъолгардонии кўдакон ва истифодабарии усулҳои фаъол, ҳамфаъоли
таълим, шаклҳои гуногуни ташкили фаъолияти

донишомўзониро талаб

менамояд.
Дар ҳаёти кўдакон муошират ва муносибатҳои байниҳамдигарӣ нақши
муҳимро мебозад. Шакли нави муошират-муоширати шахсӣ, расмӣ ва вучуд
269
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

омода мазмуни онҳо мукаммал мегарданд. Мураббия ба тарбия намудани
одоби муошират , риоя кардани қоида ва меъёрҳои рафтор

дар ҷойҳои

ҷамъиятӣ диққати махсус медиҳад.
Бояд қайд кард, ки ташкили раванди педагогӣ дар муассисаи томактабӣ
ва

самти афзалиятбахши онро иҷро гардидани

ташаккулдиҳии шахсияти кўдакон, иҷро намудани

мақсаду вазифаи
вазифаҳои тарбиявӣ

ташкил менамояд.
Мазмун, моҳият, мақсаду вазифаҳои тарбиявӣ вобаста ба хусусиятҳои
синнусолии кўдакон, талаботҳои барномавӣ муайян

карда

мешаванд.

Зарурияти ташкил намудани раванди ягонаи педагогиро амалӣ гардондани
«Консепсияи пешрафти тарбияи

томактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»,

«Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Консепсияи
миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар

ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-

ҳуқуқӣ ба миён овард, ки онҳо истифодабарии арзишҳои маънавию моддӣ,
тайёр намудани кўдакон ба иҷро гардидани вазифаҳои суннатии фарзандӣ
ва ғайраҳоро таъкид менамоянд.
САВОҲОИ САНҶИШӢ
1.

Равади педагогӣ чист ва барои чӣ онро

раванди ягона, мақсаднок,

пурмазмун ва махсус ташкилкардашуда меноманд?
2.

Мафҳуми раванди педагогӣ дар илми педагогикаи томактабӣ аз илми

педагогикаи умумӣ чи фарқияту умумият дорад?
3.

Мафҳуми раванди таҳсилот аз мафҳуми раванди педагогӣ чӣ фарқият

дорад?
4.

Дар муассисаи томактабӣ раванди педагогӣ дар асоси кадом принсипҳо

ташкил карда мешаванд?
5.

Давраҳо ва қонуниятҳои раванди педагогӣ аз чиҳо иборат мебошанд?

6.

Технологияи муосири педагогӣ чист ва мақсади он аз чӣ иборат аст?

7.

Хусусияти ташкили раванди педагогӣ дар давраҳои томактабӣ аз

ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд?
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8.

Барои чӣ дар давраи томактабӣ самти тарбиявии раванди педагогӣ

афзалиятнок дониста мешавад?

СУПОРИШҲО
1.Умумият ва фарқияти панҷ технологияи муосири педагогиро омўзед ва
шарҳ диҳед
2.Бо роҳи мушоҳида, сўҳбат бо
педагогӣ-психологии давраи

мураббия, кўдак, волидон тавсифномаи

мутобиқшавии ду нафар кўдаки синнусоли

гуногунро таҳия намоед ва маслиҳати равонӣ-педагогӣ омода созед.
3.Хусусиятҳои ташкили ҳаёти кўдакони давраҳои барвақти

бачагӣ ва

томактабиро дар шакли схема бо нишон додани таъмини муҳити моддӣ,
ташкили намудҳои бозиҳо, машғулиятҳо, меҳнат (намуд ва шаклҳои он),
хусусияти муошират пешниҳод намоед (бо истифода аз китоби дарсии
«Дошкольная педагогика» Иборат аз 2 қисм. Қисм 2. с., 1988, саҳ 144-186)
АДАБИЁТ БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
1. Подласый И.П.Педагогика. Новый курс. В 2 книгах. Книга 1. Москва
1999. стр. 161-179.
2. Фролова А.Н. Дошкольная педагогика. Конспект лекций. Ростов-ноДону, 2009.стр 172-189
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МАВЗЎИ 28. Банақшагирии раванди педагогӣ дар
муассисаи томактабӣ
Калидвожаҳо: банақшагирӣ, нақшаи кори таълиму тарбиявӣ, нақшаи
тақвимӣ, нақшаи солона, гурўҳи гуногунсин, нимаи аввали рўз, нимаи дуюми
рўз.
§ 1. Асосҳои назариявии банақшагирии раванди педагогӣ
Банақшагирии раванди педагогӣ фаъолияти асосии мураббия, мушовир
ва мудири муассисаи таҳсилоти томактабӣ мебошад. Банақшагирӣ пешакӣ
муайян намудани пайдарҳам иҷро кардани корҳое, ки он ба амалӣ
гардонидани талаботхои барномаи таьлиму тарбиявӣ равона шудааст. Дар
нақша

муайян

намудани

шароити

корӣ,

интихоби

роҳу

воситаҳои

таъсиррасонӣ ва шаклҳои ташкили фаъолиятҳои кўдакон ва мураббия нишон
дода мешавад.
Зарурияти банақшагирии раванди педагогӣ аз он бармеояд, ки муҳити
инкишофдиҳанда ва кори таълиму тарбиявӣ бояд тавре ташкил карда шавад,
ки инкишофи ҳаматарафаи шахсияти кўдакон ва омодагии онҳо ба мактаб
таъмин гардад. Бояд ба ҳисоб гирифт, ки дар тарбия, таълим ва ташаккули
шахсияти кўдакон мураббия нақши муҳим дошта,

фаъолияти гуногуни

онҳоро ташкилу роҳбарӣ менамояд, ёдгирӣ, омўзонидани дониш, маҳорату
малакаҳоро такмил медиҳад. Ҳангоми банақшагирии раванди педагогӣ чунин
омилҳоро мураббия ба ҳисоб мегирад: қонуниятҳои умумии инкишоф ва
хусусиятҳои фардии кўдакон; талаботҳои барномаи таълиму тарбиявии
кўдакистон; шароиту имкониятҳои мавҷудаи муассисаи томактабӣ; дараҷаи
инкишофи ақлию ҷисмонӣ ва маҳорату қобилияти маърифатии бачаҳо.
Бояд қайд кард, ки таҷрибаи ташкили раванди педагогӣ дар муасисаҳои
томактабӣ дар асоси банақшагирии мунтазам яке аз дастовардҳои муҳими
илми педагогикаи томактабӣ ба шумор меравад. Асосгузорони ин амал
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педагогҳои рус Е.Н.Водовозова ва Е.И.Тихеева буданд. Е.Н. Водовозова
пешниҳод намуда буд, ки раванди мушоҳидаи табиат ва мушоҳида намудани
меҳнати калонсолон ба нақша гирифта шавад ва пайдарҳам мураккабшавии
тасаввуротҳои кўдакон оид ба дигаргуниҳои табиат дар фаслҳои гуногуни
сол таъмин гардад. Е.И.Тихеева дар муассисаҳои томактабӣ, ки худ ба он
роҳбарӣ менамуд, нақша-барномаро ба кормандон омода ва пешкаш намуд,
ки самтҳои асосии фаъолияти мураббия дар пайдарҳамӣ нишон дода шуда
буданд.
Объекти

асосии

банақшагирӣ

ин

раванди

педагогии

муассисаи

томактабӣ мебошад. Мақсади банақшагирӣ таъмин намудани иҷрои
талаботҳои таълиму тарбиявӣ аст. Вазифаҳои банақшагирӣ дар кўдакистон аз
мазмуни корҳои таълиму тарбиявӣ, баҳисобгирии хусусияти намудҳои
фаъолияти кўдакон ва роҳу шаклҳои ташкили онҳо, муайян кардани вақт
барои иҷро намудани вазифаҳои дар пешистода бармеояд. Дар нақша ягонагӣ
ва бо ҳам алоқамандии шакл, методу воситаҳои таъсиррасонӣ дар кори
таълиму тарбиявӣ таъмин мегардад. Вазифаҳои банақшагирии раванди
педагогӣ дар муассисаҳои томактабӣ аз инҳо иборат аст:
- ташкили намудани раванди педагогӣ чун чараёни ягона ва пешбаранда;
- таъмин намудани пешравӣ ва инкишофи раванди педагогӣ дар доираи
вақти муайян, яъне вобаста ба синнусоли кўдакон мураккабшавии мазмун,
шакл, методҳои кор.
Иҷро гардидани вазифаҳои банақшагирӣ имконият медиҳад, ки раванди
педагогӣ муташаккилона, аз рўи нақша ташкил гардида, фаъолияти педагог
ба таъмин намудани инкишофи ҳаматарафаи шахсияти кўдакон равона карда
шавад.
Ба нақшагирии раванди педагогӣ дар

муассисаи томактабӣ ба

талаботҳои зерин бояд ҷавобгуй бошад, то ба иҷро гардидани мақсаду
вазифаҳои таълиму тарбиявӣ имконият диҳанд:
1.Бояд самтҳои асосии кори таълиму тарбиявиро муайян намояд.
Мазмун, метод ва воситаҳои таъсиррасонӣ ба мақсад ва вазифаҳои
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пешниҳодкардаи барномавӣ мувофиқат намуда ба сифатҳои шахсии мусбати
кўдак такя карда шавад.
2.Банақшагирӣ имконият диҳад, ки раванди педагогӣ чун равнди ягона,
бутун ва боҳам алоқаманд ташкил гардад.
3.Дар

нақша шаклҳои ташкили фаъолияти якҷоя

(коллективона) ва

фардии кўдакон ба ҳисоб гирифта шавад.
4.Ҳангоми банақшагирии раванди

педагогӣ ба принсипҳои умумии

тарбия ва таълимии кўдакони синни томактабӣ такя карда шавад.
5.Мунтазам мураккабшавии мазмуни корҳои таълиму тарбиявӣ дар
давраҳои гуногуни синнусолии инкишофи кўдак таъмин гардад. Ин амал
имконият диҳад, то ки мураббия вобаста ба мазмун ва хусусияти маводи
таълимӣ, методу воситаҳои таъсиррасонӣ, шаклҳои ташкили фаъолиятҳои
гуногунро интихоб намояд.
6. Раванди банақшагирӣ бояд ягонагӣ, пайдарҳамӣ ва алоқамандии
методу воситаҳо ва шаклҳои ташкили фаъолиятҳо, инчунин азхудкунии
дониш, маҳорату малакаҳоро таъмин гардонад.
7.Нақшаи корӣ, раванди банақшагирӣ бояд реалӣ ва иҷрошаванда
бошад, яъне ҳангоми банақшагирӣ дараҷаи

иҷро гардидани талаботҳои

барномавӣ дар давоми соли хониш, семоҳа ва маҳорату донишҳои кўдакон
ба ҳисоб гирифта шавад, то роҳбарии мақсаднок ба фаъолиятҳои таълимӣ,
меҳнатӣ, бозикунӣ, маишӣ, фароғату истироҳатии кўдакон таъмин гардад.
8.Ҳангоми банақшагирии раванди педагогӣ ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва
дигаргуниҳои
талаботҳои

мавсимии табиат

ба ҳисоб гирифта шаванд ва онҳо

бо

барномавӣ алоқаманд бошанд. Масалан, ҷашнвораҳо, иду

маросимҳо, ки ба ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодии ҷомеа алоқаманд мебошанд.
§ 2. Мазмуни кор оиди банақшагирии раванди педагогӣ дар
муассисаи томактабӣ
Тазаккур бояд дод, ки асоси фаъолияти банақшагирии мураббия,
мушовир ва мудири кўдакистонро
томактабӣ

ба

ҳисобгирии

дар ҳамаи давраҳои синнусолии

талаботҳои

барномаи

таълиму

тарбиявии
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кўдакистон ташкил менамояд. Ҳангоми банақшагирии

раванди педагогӣ

бояд ҳатман муайян карда шавад:
- вазифаи кори таълиму тарбиявӣ;
- мазмуни фаъолияти кўдакон ва мураббия (мушовир, мудири
кўдакистон), вобаста ба синнусоли кўдакон;
- методу приёмҳои таъсиррасонӣ, ки мураббия барои иҷро гардидани
мақсаду вазифаҳо истифода мебарад;
- шаклҳои ташкилу роҳбарӣ ба фаъолиятҳои кўдакон;
- намуд ва хусусиятҳои кор бо волидон.
Мушоҳида ва таҳлили таҷрибаи амалии муассисаҳои томактабӣ нишон
медиҳанд, ки волидон ва мактаб бештар ба фаъолияти таълимии кўдакон
аҳамият

медиҳанд. Онҳо ақида

муассисаи таҳсилотӣ бояд

доранд, ки муассисаи томактабӣ чун

бештар ба масъалаи таълимдиҳӣ, ёдгирӣ,

донишомўзии кўдакон диққат диҳанд. Ин дархост асоси илмӣ дорад.
Таълимдиҳӣ, ёддиҳӣ, аз худ кунондани ҳаҷми муайяни дониш, маҳорату
малакаҳо ба иҷро гардидани вазифаҳои тарбиявӣ ва инкишофдиҳандагӣ
мадад мерасонанд. Бинобарин ба масъалаи банақшагирии машғулиятҳо чун
шакли асосии кори таълимӣ диққати ҷиддӣ дода мешавад.
Маълум аст, ки дар барномаи таълиму тарбиявии кўдакистон қисмати
махсус «Таълим дар машғулиятҳо» ҷудо карда шудааст, ки дар он мазмуни
кор оид ба шиносоӣ бо атроф (ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва табиат) ва инкишофи
нутқ, шиносои бо адабиёти бадеӣ, ташаккулдиҳии тасаввуротҳои аввалини
математикӣ, фаъолияти мусаввирӣ, мусиқӣ, тарбияи ҷисмонӣ, дар давраҳои
калону тайёрӣ ба мактаб тарбияи хештаншиносӣ ва халқомўзӣ, меҳнати
дастӣ, тайёрӣ ба саводомўзӣ, муайян карда шудааст. Банақшагирии маҷмўи
ин донишу тасаввуротҳо ва шаклгирии маҳорату

малакаҳо дар ҷараёни

омўзиши фанҳои методикаҳои тахассусӣ мавриди омўзиш ва таҳлил қарор
гирифтаанд.
Ҷадвали машғулиятҳо чун шакли асосии ташкили кори таълимӣ дар
аввали соли хониш таҳия ва тасдиқ карда мешаванд ва мураббия ба зинаҳои
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азхудкунии донишҳо аз тарафи кўдакон, идроки аввалини ашё, ҳодисаю
воқеаҳо; васеъ ва ҷамъбаст кардани донишу маҳорат; дар амал истифода
бурдан ва ба шароитҳои нав мутобиқ гардонданӣ онҳо такя менамояд.
Хусусияти ба худ хоси банақшагирии фаъолияти таълимии кўдакон дар
кўдакистон дар он аст, ки мазмуни машғулиятҳо такрор меёбанд ва онҳо
мунтазам васеъ, мураккаб гардида, донишу

маҳоратҳо

такмил дода

мешаванд. Ҳамаи машғулиятҳо иҷро гардидани вазифаҳои махсус (вобаста
ба мақсаду вазифаи мушаххас) ва умумиро , ки ба қисматҳои дигари барнома
кўдакистон мутаалиқ аст, таъмин мегардонад. Чунин тарзи иҷро намудани
вазифаҳои таълиму тарбиявӣ ба инкишофи

шахсияти кўдакон таъсири

мусбат мерасонад. Ҳангоми банақшагирии машғулиятҳо бояд мазмуни онҳо
ба ҳодисаю воқеаҳои иҷтимоӣ, табии, инкишоф додани нутқ, ташаккулдиҳии
ҷаҳонбинии илмӣ, рушди маҳорату қобилияти эҷодкорӣ ва протсессҳои
маърифатии равонӣ алоқаманд карда шаванд.
Фаъолияти

таълимии кўдакон берун аз машғулиятҳо, яъне ҳаёти

ҳаррўза, бозиҳо, меҳнат, маишат, истироҳату фароғат низ ба нақша гирифта
мешавад. Мураббия дар фаслҳои гарми сол ҳангоми қабули кўдакон дар
ҳавлии кўдакистон, сайругашт, мушоҳидаи дигаргуниҳои табиат (вобаста ба
фаслҳои сол), ҳодисаҳои иҷтимоӣ (идҳо, ҷашнвораҳо), фаъолияти меҳнатии
одамон ва ғайраҳоро ба нақша гирифта доираи донишу

тасаввуротҳои

кўдаконро васеъ менамояд, талаботҳои донистагирии

онҳоро қонеъ

мегардонад. Ҳамаи намудҳои

мушоҳидаҳои кўтоҳмуддат, дарозмуддат,

бавосита, бевоситаи кўдакон ба нақша гирифта шуда онҳоро дар шаклҳои
фардӣ, гурўҳӣ, бо зергурўҳҳо

ташкил

менамояд.

Бозиҳои

дидактикӣ,

машқҳои омўзишӣ, таҷриба бо маводҳои табии, ашёҳо ва ғайраҳоро берун
азмашғулиятҳо чун воситаи таълимӣ истифода бурдан мумкин аст.
Дар раванди банақшагирӣ тарбия ва ташаккулдиҳии сифатҳои ахлоқии
кўдакон мавқеи хоса дорад. Иҷро гардидани вазифаҳои тарбияи ахлоқӣ ба
дуруст интихоб намудани шакли фаъолиятҳо (барои кўдак берун аз фаъолият
ва таҷрибаи амалӣ қоида ва меъёрҳои ахлоқӣ вуҷуд надорад), вазифа, мазмун
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ва методу

воситаҳои таъсиррасонӣ вобаста аст. Ташаккулёбии сифатҳои

ахлоқӣ-рафтори маданӣ, малакаҳои маданӣ-гигиенӣ аз худ намудани тарзи
дурусти амалҳоеро аз кўдакон талаб мекунад, ки онҳо бошуурона ва дар
лаҳзаҳои гуногуни ҳаёт иҷро мегарданд. Бинобарин, мураббия роҳу усулҳои
таъсиррасонии зеринро мунтазам ба нақша мегирад: нишон додани тарзи
дурусти иҷро кардани амалҳо, машқу такроркунӣ, таъкид кардан, ба хотир
овардан ва ғайраҳо. Фаромўш

набояд кард, ки ташаккулёбии малакаҳо

раванди мураккаб ва дуру дароз буда, онҳо мунтазам ва якчанд маротиба
такрор намудани тарзи иҷрои амалҳоро талаб

менамояд. Махсусан,

баҳисобгирии хусусияту имкониятҳои фардии ҳар як

кўдак талаб карда

мешавад.
Дар кори банақшагирии раванди педагогӣ бозиҳо чун фаъолияти
пешбарандаи кўдакони синни томактабӣ ҷойи махсусро ишғол менамояд.
Вобаста ба мазмун, хусусият, мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ бо ҳар як
намуди бозиҳо (ниг.ба мавзўҳои 20, 21, 22) дар реҷаи рўзи кўдакистон вақт
ҷудо карда мешаванд. Ҳангоми банақшагирии бозиҳои эҷодӣ мураббия бояд
ба ҳисоб гирад: бозиҳои

дўстдоштаи кўдакон, ки

онҳоро мустақилона

интихоб менамоянд; муттаҳидшавии кўдакон (мувофиқӣ шавқу рағбат,
ҷинсият, сифатҳои шахсӣ); бозичаҳое, ки ба

мазмуни бозиҳо таъсир

мерасонад; мустақилнокии кўдакон ҳангоми ташкили бозӣ ва рафти он ва
ғайраҳо. Ин имконият медиҳад, ки мураббия методу воситаҳои роҳбарӣ ба
бозиҳои кўдаконро муайян намояд, мустаъқилнокӣ ва эҷодкории онҳоро
инкишоф диҳад.
Ҳангоми банақшагирии бозиҳо мураббия иҷро гардидани вазифаҳои
зеринро ба нақша мегирад:
- мунтазам бой намудани мазмуни бозиҳо;
- инкишоф додани маҳорату малакаҳои бо бозичаҳо бозӣ кардан;
- ташаккул додани муносибатҳои дўстонаи байниҳамдигарии кўдакон;
- омўзонидани маҳорату малакаи бо ҳамсолон бозӣ карда тавонистан;
- ёд додани фикр кардан, такмил додани мазмун ва рафти бозӣ;
277
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

- омўзонидани мувофиқи мазмуни бозӣ таъмин намудани муҳиту
шароити бозикунӣ;
- такмил додани маҳорати мустақилона ва оромона бартараф намудани
низоҳои байниҳамдигарӣ;
- баҳисобгирии манфиатҳои ҳамдигариро ёд додан ва ғайраҳо.
Иҷро гардидани ин вазифаҳо вақт ва таъсиррасонии

мунтазами

педагогиро талаб менамояд. Бинобарин мураббия метавонад онҳоро якчанд
маротиба- такроран ба нақша гирад ва дар як вақт роҳу усулҳои асосии
роҳбарӣ ба бозиҳо мушаххас нишон дода шаванд.
Бозиҳои

саҳнавикардашуда

банақшагирӣ ва тайёрии

махсуси

пешакиро талаб менамоянд. Мураббия бояд, шинос намудани кўдакон бо
мазмуни асари бадеӣ, сипас такроран хондани матн, нақл намудани мазмуни
матн, аз кўдакон пурсидану ба онҳо ёд додани нақлкунии мазмуни матн,
тайёр намудани сенарияи бозӣ, тақсим намудани

нақшҳо, иҷро кардани

машқу такроркунии нақшҳо, омода намудани либосу саҳнаро ба нақша
ворид кунад. Ташкилу гузаронидани бозиҳои саҳнавикардашударо якчанд
маротиба ба нақша гирифта онҳоро дар иду маросимҳои ҷашнӣ, маҷлисҳои
падару модарон намоиш додан мумкин аст.
Роҳбарӣ ба бозиҳои серҳаракат ва дидактикиро низ вобаста ба мақсаду
вазифаҳои тарбиявӣ ва таълимӣ дар давоми рўз ба нақша гирифта мешаванд.
Бояд қайд кард, ки банақшагирии ин намуди бозиҳо низ характери такрорӣ
доранд. Мазмун ва қоидаи бозиҳо мақсад ва вазифаҳои таълиму тарбиявӣ
вобаста ба синну соли кўдакон мураккаб мегарданд.
Ҳангоми ба нақшагирии фаъолияти меҳнатӣ бештар ба шаклҳои
ташкили меҳнат диққат дода мешавад. Додани супоришҳои меҳнатӣ дар
ҳамаи давраҳои синнусолӣ ба нақша ворид карда шуда мазмуни он ҳатман
қайд мегардад. Номи кўдаконе, ки ба онҳо супоришҳо дода мешаванд бо
навбати муайян бояд дар нақша нишон дода шавад. Ҳангоми банақшагирии
навбатчии кўдакон мураббия ҳаҷму мазмуни меҳнат, таҷҳизотҳо, методу
приёмҳои фаҳмондадиҳии вазифаҳои ҳар як навбатчиро бояд нишон диҳад.
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Бо баробари мураккабшавии мазмуни меҳнат мураббия бояд кўшиш намояд,
ки роҳу усулҳои ҷалб намудани ҳамаи кўдаконро ба нақша ворид намояд.
Махсусан, мушаххас нишон додани мазмун, мақсад ва вазифаҳои ташкилу
роҳбарии меҳнати якҷояи кўдакон, шароиту имкониятҳо ва роҳу усулҳои
роҳбарӣ ба он зарур аст, чунки меҳнати якҷоя аҳамияти махсуси тарбиявӣ
дорад.
Дар фаъолияти муассисаи томактабӣ иду дилхушиҳо ҳамчун воситаи
муҳими кори таълиму тарбиявӣ ва ташкили фароғату истироҳати кўдакон аз
тарафи мураббия, корманди мусиқӣ ва мушовиру мудири кўдакистон ба
нақша гирифта мешавад. Банақшагирии иду дилхушиҳо бояд аз қисмҳои
зерин иборат бошад:
- ба машғулиятҳои таълимӣ ворид намудани

кор оид ба додани

маълумотҳо дар бораи иду маросимҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, маишӣ;
- ташкилу гузаронидани саёҳат ба гирду
кўдакон ба

атроф ва шинос намудани

тайёрии калонсолон барои гузаронидани идҳо,

ҷашну

маросимҳо;
- омода намудани кўдакон барои иштирок
маросимҳо

кардан дар идҳо, ҷашну

тибқи нақшаи кўдакистон, таҳия намудан ва тасдиқ кардани

барнома ва сенария, аз ёд кунондани шеърҳо, омўзонидани рақсу сурудхонӣ,
тайёр кардани либосу ниқобҳо ва ғайраҳо;
- муайян намудани низом ва тартиби гузаронидани чорабинӣ, иштироки
кўдакону волидон ва кормандон;
- ҷалб намудани волидон, кормандони кўдакистон ба ташкил ва рафти
чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ (тамошои театри лухтак, тасвиру наворҳо,
мултфилмҳо) ва барномаи идонаи гурўҳ ва кўдакистон;
Муассисаи томактабӣ чун маркази кори таълиму тарбиявӣ дар баланд
бардоштани фарҳангӣ педагогии волидон нақши муҳим дорад ва он дар
нақшаи фаъолияти мураббия ва мудири кўдакистон мавқеи махсусро ишғол
менамояд. Шинос намудани

волидон ба фаъолияти таълиму тарбиявии

кўдакистон: барқарор намудани ягонагӣ ва алоқаи

кўдакистону оила;
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омўхтан, ҷамъбаст намудан ва паҳн кардани таҷрибаи пешқадами тарбияи
оилавӣ самти асосии кор бо волидон буда, он мунтазам ба нақшаи кории
мураббия ва нақшаи солонаи муассисаи томактабӣ ворид карда мешавад.
Бояд дар нақшаи мураббия ва мудир чунин шаклҳои кор бо волидон дохил
шуда бошад: ҷамъомад-маҷлисҳои волидон (дар доираи гурўҳ, ду-се гурўҳи
синнусолашон якхелабуда, чамъомади умумии волидони кўдакистон, сўҳбат
бо аҳли хонавода (падар, модар, бобо, бибӣ,

бародару хоҳарони калон),

ташкилу гузаронидани иду дилхушиҳо, шанбегиҳо бо мадад ва иштироки
волидон, мизи мудаввар бо иштироки волидону муаллимони мактаб, рўзи
«Дарҳои кушод», машғулияти кушод барои волидон, намоиши корҳои
амалии кўдакон, ташкил намудани «Гўшаи волидон» ва ғайраҳо.
§3. Шаклҳои банақшагирии раванди педагогӣ дар муассисаи
томактабӣ
Дар

таҷрибаи

амалии

муассисаҳои

томактабӣ

чунин

шаклҳои

банақшагирии кори таълиму тарбиявӣ истифода бурда мешаванд:
1.Банақшагирии фаъолияти солонаи муассисаи томактабӣ
2.Банақшагирии дурнамо
3.Банақшагирии тақвимӣ
Банақшагирии солона (мувофиқи соли хониш) аз тарафи мудири
таълимгоҳ мушовир ва ҳамшираи тиббӣ, духтур таъмин карда шуда дар
Шўрои педагогӣ

тасдиқ мегардад.

кўдакистонро дар бар мегирад, яъне

Он тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти
қисми асосии нақшаи солонаи

фаъолияти муассисаи томактабиро банақшагирии кори таълиму тарбиявӣ бо
кўдакон ташкил менамояд. Дар асоси таҳлили вазъи кори таълиму тарбиявии
соли хониши пешина (гузошта) вазифаҳои имсола (соли нави хониш) муайян
карда мешавад.

Маълум аст, ки вазифаи кори таълиму тарбиявӣ дар

барномаи давлатӣ муайян карда шудаанд. Иҷро намудан, амалӣ гардондани
барнома вазифаи ҳамаи кормандони кўдакистон мебошад. Таъмин кардани
шароити корӣ, назорату баҳодиҳӣ ба фаъолияти ҳар як корманд вазифаи
мудири муассиса аст. Ҳангоми банақшагирии раванди педагогӣ таҷрибаи
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корӣ, тайёрии тахассусии кормандон, хусусиятҳои ҳайати кўдакон ба ҳисоб
гирифта мешаванд.
Ҳангоми ба кўдакистон фаро гирифта

шудани

кўдакон заифу тез

беморшаванда, кўдакони имконият ва талаботҳои махсуси таҳсилотидошта,
чорабиниҳои махсуси

табобатӣ-тансиҳатӣ,

педагогӣ-коррексионӣ ва ё

гурўҳҳои махсуси фарогир (инклюзивӣ) ба нақшаи солона ворид мегардад.
Дар нақшаи солона омўхтан,

ҷамъбаст намудан ва паҳн кардани

таҷрибаи пешқадами худи кормандон доир ба ин ё он ҷабҳаи кори таълиму
тарбиявӣ ворид карда мешавад. Дар асоси ба ҳисобгирии мақсаду вазифаҳои
кори таълиму

тарбиявӣ шаклҳои гуногуни корҳои

кормандон-мураббияҳои

методӣ ба гурўҳҳои

давраҳои хурдсолон ва томактабӣ, ҳамшираи

тиббӣ, корманди мусиқӣ, волидон,

масъалаҳое, ки дар Шўрои педагогӣ

баррасӣ карда мешаванд, машваратҳо, курси такмили ихтисос ва бозомўзӣ,
Иттиҳодияи методӣ, конференсия, омода кардани мақолаю гузоришҳо барои
матбуоти даврии педагогӣ оид ба таблиғи таҷрибаи пешқадам, омодагӣ ва
иштирок намудан дар озмунҳои касбӣ «Мураббияи сол», «Кўдакистони сол»,
«Мудири беҳтарини кўдакистон» ва ғайраҳо ба нақшаи солона ворид карда
мешаванд.
Мудири кўдакистон дар асоси нақшаи солона нақшаи моҳонаи кори
худро тартиб медиҳад, ки дар он иҷро гардидани вазифаҳо бо таври
мушаххас дар вақти муайян таъмин мегардад. Мушовир ва мураббияҳои
кўдакистон ҳангоми таҳия намудани нақшаи кори худ талабот ва вазифаҳои
дар нақшаи солонаи кўдакистон пешниҳодкардашударо ба асос мегиранд.
Нақшаи дурнамо бо мақсади муайян намудани маҷмўи муайяни кор бо
кўдакон, таъмин кардани самарабахшӣ ва натиҷагирии он махсус таҳия
мегардад. Он самти асосии фаъолияти мураббияро барои 2-3 моҳ муайян
менамояд. Нақшаи дурнамо дар асоси баҳисобгирии хусусиятҳои гурўҳи
кўдакон ва шароиту имкониятҳои кори мураббия тартиб дода шуда он ҳамаи
қисматҳои барномаи таълиму тарбиявиро дар бар мегирад. Дар нақшаи
дурнамо мураббия чунин самтҳои фаъолиятҳои худро нишон медиҳад: а)
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муайян кардани вазифаҳои асосии тарбияи сифатҳои ахлоқӣ ва ҷисмонӣ
(ташаккулдиҳии малакаҳои маданӣ-гигиенӣ, тарбия намудани рафтори
маданӣ, интизомнокӣ, мустақилнокӣ ва ғайраҳо): б) маҷмўи машғулиятҳои
таълимӣ бо мухтасар нишон додани

вазифаҳои барномавӣ; в) метод ва

роҳҳои ташкилу роҳбарӣ ба бозиҳо, меҳнат, ворид сохтани ашёҳо, бозичаҳо,
таҷҳизотҳои нав ба фаъолиятҳои кўдакон.
Бояд қайд кард, ки таҳия кардани нақшаи дурнамо ҳатмӣ набуда
мураббия метавонад аз он дар лаҳзаҳои зерин истифода барад;
- ҳангоми оғози кори педагогӣ ва мушикилии таҳияи нақшаи тақвимии
кори таълиму тарбиявӣ;
- барои ҷамъбаст намудани таҷрибаи корӣ дар гурўҳҳои хурдсолон (то
3-4 солаҳо).
Нақшаи тақвимӣ ҳатман риоя намудан ба вақт тибқи реҷаи рўзро
талаб

менамояд ва он дар

асоси баҳисобгирии талаботҳои барномаи

таълиму тарбиявӣ ва нақшаи солонаи кўдакистон барои як ва ё ду ҳафта
таҳия карда мешавад. Нақшаи тақвимӣ қисматҳои зеринро дар бар мегирад
1.Нимаи аввали рўз
2.Нимаи дуюми рўз
Нимаи аввали рўз дар бар мегирад:
Пагоҳирўзӣ. Дар кўдакон тарбия намудани одат ва малакаҳои маданӣгигиенӣ ва худхизматрасонӣ, корҳои фардии таълимӣ (оид ба инкишоф
додани нутқ, ташаккулдиҳии тасаввуротҳои математикӣ ва ғайраҳо), таъин
кардани навбатчиҳо ва мушоҳидаи кори онҳо дар гўшаи табиат, бозиҳои
мустақилонаи кўдакон ва тарбия намудани муносибатҳои байниҳамдигарӣ
ва одату рафторҳои мусбӣ.
Маҷмўи машқҳои варзиши пагоҳирўзӣ барои ду ҳафта як

маротиба

таҳия ва такмил дода мешаванд. Инчунин пагоҳирўзӣ (ҳангоми қабули
кўдакон) ва бегоҳирўзӣ (ҳангоми ба хона гусел кардани кўдакон) сўҳбат бо
волидон ба нақша гирифта мешаванд.
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шакли

Машғулиятҳо

асосии

кори

таълимӣ

буда,

ташкилу

гузаронидани онҳо дар ҳамаи давраҳои синнусолӣ барвақти бачагӣ ва
томактабӣ ба нақша гирифта мешаванд. Мураббия бояд дар ташкилу
гузаронидани

машғулиятҳо

мазмун,

номгўӣ

ва

тартибу

миқдори

машғулиятҳои якҳафтаинаро, ки барнома барои кўдакони ҳар як синнусол
муқаррар кардааст, риоя намояд. Инчунин кўшиш намудан зарур аст: риоя
намудани вақти барои гузаронидани
гузаронидани онҳо (кадомаш аввалу
кардани иҷрои

вазифаҳои

машғулиятҳо ҷудошуда, тартиби
кадомаш сонӣ) бо ҳам

тарбияи фикрӣ ва фаъолияти

алоқаманд
маърифатии

кўдакон дар машғулият ва ғайраҳо.
Ҳангоми банақшагирии машғулиятҳо мураббия бояд ҳатман нишон
диҳад:
- вазифаи таълимӣ:додани дониш, маҳорату малакаҳо, мустаҳкам ва
васеъ гардондани онҳо;
-вазифаҳои тарбиявӣ: ташаккулдиҳии шавқу рағбат, мустақилнокӣ,
муносибатҳои

байниҳамдигарии кўдакон дар ҷараёни кори

таълимӣ ва

ғайраҳо. Мушаххас ва мукаммал нишон додани вазифаҳои барномавӣ
имконият медиҳад, ки иҷро гардидани онҳоро мураббия сари вақт таъмин
намояд. Дар нақша бояд сохти машғулият, саршавӣ, рафт ва ҷамъбасти он
ифода ёфта бошад.
Вобаста ба намуди машғулиятҳо, яъне анъанавӣ, ҷамъбастӣ, комплексӣ
нақшаи он такя карда
талаб

мешавад. Бисёр

машғулиятҳо тайёрии пешакиро

менамоянд. Бояд дар нақша усулҳои

истифодашаванда,

таълимӣ, маводҳои

лаҳзаҳои машғулият (бозиҳои дидактикӣ,

дақиқаҳои

дамгирӣ, намунаи саволҳо барои сўҳбат ва ғайраҳо) нишон дода шаванд. Дар
ҳолати ба вуҷуд омадани зарурият нақшаи муфассали тамоми машғулият
навишта мешавад.
Ба нақшагирии сайругашт барои ҳамаи давраҳои синнусолии томактабӣ
тавсия карда мешавад ва он пагоҳирўзӣ ва бегоҳирўзӣ (баъди хоби рўзона)
ба

нақша гирифта мешавад. Мақсади он

таъмин намудани истироҳат,
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ташкилу роҳбарӣ ба фаъолиятҳои кўдакон дар ҳавои кушод ва иҷро намудани
вазифаҳои тарбиявӣ мебошад, ки ба ин давомнокии сайругашт имконият
медиҳад. Сайругашт метавонад аз қисмҳои зерин иборат бошад:
- мушоҳидаи ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва дигаргуниҳои табиат вобаста ба
фаслҳои сол;
- ташкили меҳнати кўдакон дар майдончаи гурўҳ;
- бозии серҳакат;
- фаъолияти мустақилонаи кўдакон ва кори фардӣ.
Мазмуни мушоҳидаи гирду атроф (ҳодисаи иҷтимоӣ, табиат, ашёҳо) ва
меҳнати одамонро мувофиқи талаботҳои барнома ва муҳити иҳотакарда
муайян карда мешавад. Ҳангоми интихоб намудани бозиҳои серҳаракат ба
ҳисоб гирифта мешавад.
- мазмуни кор оид ба такмил додани ҳаракаткуниҳо, ки онҳо бояд дар
машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ амалӣ гардонда шаванд;
- ба фасли сол ва вазъи обу ҳаво

мувофиқат

кардани бозиҳои

серҳаракат;
- шавқу рағбат ва имкониятҳои иштироки кўдакон дар бозиҳо;
- таъмин будани шароитҳо (майдончаи бозикунӣ) ва таҷҳизоту
бозичаҳои варзишӣ, ки барои бою шавқовар гардидани бозиҳо мадад
мерасонанд.
Дар раванди сайругашт бозиҳои эҷодӣ ва роҳбарӣ ба онҳоро низ ба
нақша гирифтан мумкин аст. Дар ин бозиҳо кўдакон бо таври ду-се нафарӣ
иштирок мекунанд ва онро худ ташкил менамоянд.
П.Нимаи дуюми рўз чунин қисми кор мебошад, ки дар он бозиҳои
гуногун, меҳнат ва дилхушиҳои кўдакон ба нақша гирифта

мешаванд.

Мураббия метавонад ба таври мушаххас корҳои зеринро ба нақша ворид
намояд; роҳбарӣ ба бозиҳои эҷодӣ, вобаста ба шароиту имкониятҳо тайёрӣ
ба бозиҳои саҳнавикардашуда; ташкил намудани меҳнати якҷоя; таъмир
намудани китобу бозичаҳо; ташкилу гузаронидани 2-3 дилхушиҳо дар
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давоми як моҳ, роҳбарӣ ба фаъолияти бадеӣ-мустақилона, кори фардӣ ба
кўдакон ва волидони онҳо.
Вақт ва теъдоди фаъолиятҳо дар сайругашти

бегоҳирўзӣ нисбатан

маҳдуд буда, мураббия бозиҳои орому камҳаракат ва бозиҳои мустақилонаи
кўдаконро ба нақша мегирад. Мушоҳидаи гирду атроф идома дода шуда
диққати кўдакон бештар

ба ҳодисаҳои табиат ва ҷамъият ҷалб карда

мешаванд. Масалан, фуруравии офтоб, тағйир ёфтани дарозии сояи дарахтон,
ба тарафи офтоб руй овардани офтобпараст, нисбатан паст шудани ҳарорати
ҳаво, ширгарм будани оби ҳавзи оббозикунӣ ва ғайраҳо. Меҳнати якҷояи
кўдакон дар табиат дар фасли гарми сол ба нақша гирифта мешавад.
§ 4. Ҳусусияти банақшагирии раванди педагогӣ дар гурўҳи
гуногунсин-омехта
Хуб мешуд, ки гурўҳҳои омехта дар асоси муттаҳид кардани кўдакони
ду синну соли бо ҳам наздик (гурўҳи 3-5 солаҳо ва 5-7 солаҳо ё ин ки 3-4
солаҳо ва 5-7 солаҳо) ташкил карда шаванд, чунки реҷаи рўзи онҳо аз
ҳамдигар кам фарқ мекунанд. Дар ҳолати муттаҳид кардани кўдакони 3-7
сола дар як гурўҳ реҷаи рўзи кўдакони синни миёна ба асос гирифта
мешаванд, ки дар асоси он ба

тақсимоти вақт ва ташкили фаъолиятҳо

тағйиротҳо ворид мегарданд. Ташкилу гузаронидани варзиши пагоҳирўзӣ,
хўрокдиҳӣ, машғулиятҳо, ба сайругашт рафтан , хобу истироҳати рўзона
дилхушиҳо, кор бо волидон дар гурўҳи омехта фаъолияти якҷояю
бомаслиҳати мураббия ва ёрдамчии ўро талаб менамояд.
Дар ҷумҳурии мо, махсусан дар кўдакистонҳои деҳот, Марказҳои рушди
кўдакон, кўдакистонҳои оилавию хусусӣ

вобаста ба шароит ва хоҳиши

волидон кўдакони гуногунсин дар як гурўҳ муттаҳид карда мешаванд, ки
онҳоро низ гурўҳҳои омехта

меноманд. Ин гуна гурўҳҳои омехта аз

мураббия донистану баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолии кўдакони
гуногунсин ва

талаботҳои барномавиро барои ду-се

томактабӣ талаб менамояд. Илова

давраи синнусолии

бар ин худи кўдакон низ дар

сатҳи

дониш, маҳорату малакаҳои мустақилнокӣ аз ҳамдигар фарқ менамоянд.
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Дар гурўҳҳои омехта гуногунии кори таълиму тарбиявӣ дар чунин
шаклҳои ба нақша гирифта мешаванд: умумӣ (фронталӣ), кор бо гурўҳчаҳо
(вобаста ба синну сол) ва фардӣ. Ҳангоми банақшагирии кори умумӣ ва
фаъолиятҳои якҷоя барои ҳар як гурўҳи синнусолӣ мақсад, мазмун ва методу
воситаҳои таъсиррасонӣ дар алоҳидагӣ нишон дода мешаванд. Ба таъсири
байниҳамдигарии кўдакон бояд бештар диққат дода шавад, яъне аз ҳамдигар
омўхтан, бо мадади ҳамдигар мустаҳкам ва васеъ намудани дониш, маҳорату
малакаҳо, ки он хусусияти хоси гуруҳҳои омехта аст. Таҷрибаи тарбия ва
таълими кўдакон дар гурўҳи гуногунсин, махсусан, ташкили ҳаёти кўдакон,
роҳбарии педагогӣ ба бозиҳо, меҳнат, машғулиятҳо ва банақшагирии онҳо
бори аввал аз тарафи В.Н.Авнесова мавриди омўзиш ва таҳлилу баррасӣ
қарор гирифта буд.1
Дар нақшаи тақвимии мураббияи гурўҳи омехта бозиҳои мустақилона,
меҳнат, муоширату муносибатҳои байниҳамдигарии кўдакон мазмун, шакл
ва методҳои кори таълиму тарбиявӣ, вақти

ҷудокардаи реҷаи рўз бояд

ҳатман мувофиқат намоянд.
Нимаи аввали рўз аз қабули кўдакон оғоз
гардондани талабот ва шавқу рағбати

гардида барои қонеъ

донистагирии онҳо, бозиҳои

мустақилона, меҳнат, муоширату муносибатҳои байниҳамдигарӣ, шароитҳо
таъмин карда мешавад.
Инчунин кори фардӣ ба кўдакон ва кор бо зергурўҳҳои 2-3 –нафарӣ ба
нақша гирифта мешавад. Кори фардӣ ва гурўҳиро (вобаста ба синнусоли
кўдакон) дар шакли машғулиятҳо оид ба инкишоф додани нутқ, ташаккули
тасаввуротҳои математикӣ, тартибдиҳӣ, мушоҳида намудани дигаргуниҳои
гўшаи табиат

(растанӣ, моҳичаҳо, паррандаҳо), додани

супоришҳои

меҳнатӣ, таъин кардани навбатчиҳо, бозиҳои дидактикӣ, бозиҳои тақлидии
овозӣ, ташкил намудани ёрии байниҳамдигарии кўдакон, ба хотир овардани
шеъри азёдкарда ва ғайраҳоро ба нақша гирифтан мумкин аст. Варзиши
1

Аванесова В.Н.Тарбия ва таълими кўдакон дар гурўњи гуногунсин. Тарљума аз забони русї. Душанбе,
1983, сањ 192.
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пагоҳирўзӣ иҷро намудани машқҳоеро дар бар мегирад, ки ба хусусиятҳои
синнусолии

хурдтаракон (тақлид кардан ба ҳаракату амалиётҳои ашёву

ҷонварон) ва кўдакони синни миёнаю калони томактабӣ (машқҳои
умумиинкишофдиҳанда) мувофиқат менамоянд.
Мазмун ва давомнокии онҳо низ якхела нестанд. Вобаста ба синнусол ва
имконияту тавоноии

кўдакон истифода бурдан аз мусиқӣ,

маводҳои

варзишӣ-туб, ҳалқа, тасма, ресмон, байрақчаҳо ва ғайраҳо ба нақша гирифта
мешавад.
Банақшагирии машғулиятҳо шарти муҳими таъмин намудани иҷрои
вазифаҳои таълиму тарбиявӣ мебошад. Мураббия дар нақшаи худ номгўи ва
миқдори

машғулиятҳоро дар давоми як рўз, як

ҳафта

нишон дода бо

тартибу навбати муайян ташкилу гузаронидани онҳоро нишон медиҳад, ки
ин кори душвор, мураккаб ва заҳматталаб аст.

Душворӣ дар он аст, ки

миқдору ҳаҷми машғулиятҳо барои бачаҳои синни гуногун ҳархела ҳастанд.
Дар гурўҳҳои омехта банақшагирии машғулият ба ҳамаи кўдакон аз рўи
як фасли барнома, вале

бо мазмуни барномавии гуногун, ташкил карда

мешавад. Камбудии ин кор дар он аст, ки мураббия наметавонад фаъолияти
яквақтаи таълимии тамоми кўдаконро дар давоми машғулият пешбинӣ
намояд ва ба натиҷаи дилхоҳ ноил гардад. Яъне на ҳамаи кўдакон дар аз худ
намудани дониш, маҳорату малакаҳо фаъолнокӣ нишон дода метавонанд.
Бинобарин лозим аст, ки роҳу усулҳои кор бо кўдакони ҳар як синну сол бо
таври

мушаххас нишон

дода шавад. Масалан,

ҳангоми машғулияти

шиносоӣ ба зарфҳо ва гурўҳбандии онҳо (зарфҳо барои хўрокхурӣ,
хўрокпазӣ, чойнушӣ),

аз

хурдтаракон, ном, ранг, ҳаҷми онҳо пурсида

мешавад, аз бачагони калонтар муқоисакунӣ ва муайян намудани умумияту
хусусияти онҳо талаб карда

мешавад. Ба ҳисоб гирифтан лозим аст, ки

ҳангоми банақшагирии машғулиятҳо бояд принсипҳои умумии таълим,
мондашавии кўдакон ба ҳисоб гирифта шаванд.
Дар гурўҳҳои омехта

самарабахшии сайругашт

ба тарзи

дурусти

банақшагирӣ алоқаманд аст. Мазмуни онро мушоҳидаи ҳодисаҳои иҷтимоӣ,
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дигаргуниҳои табиат, бозиҳои серҳаракат, меҳнати кўдакон, кори фардӣ ва
роҳбарӣ ба муносибатҳои байниҳамдигарии бачаҳо

ташкил

менамояд.

Бештар шакли умумии мушоҳида ба нақша гирифта мешавад. Шавқу завқи
донистагирии кўдакон вобаста ба синну соли онҳо қонеъ гардонда мешавад.
Мураббия бояд

назорат намояд, ки

бачагони калон ба худтаракон

фишороварӣ накунанд, ҳангоми саволу ҷавоб аввал худтараконро бо диққат
шунида сипас фикру андешаи худро иброз намоянд.
Ташкилу гузаронидани чунин бозиҳои серҳаракат ба нақша дохил карда
мешаванд, ки ба инкишоф додани маҳорату малакаҳои ҳамаи кўдакон ва
ташаккулёбии муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо мадад

расонида

тавонад.
Ба фаъолиятҳои

кўдакон назорату роҳбарии ҷиддии мураббия талаб

карда мешавад. Ҳангоми банақшагирии корҳои фардӣ ба такмил додани
ҳаракаткуниҳо, пешгирӣ намудани

мондашавии хурдтаракон, шаклгирии

худназораткунӣ ва худбаҳодиҳии кўдакон, тарбия намудани ҳисси дилсузию
меҳрубонӣ нисбати хурдсолон ва ғайраҳо диққати махсус дода мешавад.
Ба ҳисоб гирифтан лозим аст, ки давомнокии хоби кўдакони гурўҳи
омехта аз 10 то 20 дақиқа фарқ менамоянд. Бинобарин ба хоб омодагӣ дидан
ва аз хоб хестани хурдтаракон ва бачагони калонро тавре ташкил намудан
лозим аст, ки муҳити ором таъмин гардад, онҳо ба фароғату истироҳати
ҳамдигар халал нарасонанд.
Ҳангоми банақшагирии раванди педагогӣ ташаккулдиҳии муносибатҳои
байниҳамдигарии кўдакони гурўҳи омехта, бозиҳо, фаъолияти меҳнатӣ
аҳамияти калон дорад. Гурўҳ ва гурўҳчаҳои кўдакон, ки одатан аз рўи синну
сол ташкил мегарданд, роҳбарии махсуси педагогиро талаб менамояд. Талаб
карда мешавад, ки қобилияту маҳорати барқарор карда тавонистани
муоширату муносибати ҳар як кўдак ба ҳисоб гирифта шавад, то мураббия
талаботҳои онҳоро

сари вақт қонеъ гардонад, шароити мусоид барои

фаъолиятҳои якҷоя таъмин намояд. Махсусан, дуруст банақшагирии бозиҳо
аҳамияти калон доранд. Ба бозиҳо вақти муайянро

(пагоҳирўзӣ, вақти
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қабули кўдакон, байни машғулиятҳо, вақти сайругашт, нимаи дуюми рўз)
ҷудо намуда, вазифаҳои тарбиявии ҳар як намуди бозиро барои бачаҳои
синни гуногун аниқ карда мешавад.
Одатан пагоҳирўзӣ ба бачагон имконият дода

мешавад, ки бозиҳои

дилхоҳи худро интихоб

намоянд. Дар вақти бозӣ хурдсолон бо бачаҳои

калон робита барқарор

менамоянд, дуруст бозӣ кардан, интихоб ва

истифодабарии бозичаҳоро ёд мегиранд, ба ҳамдигар таъсир мерасонанд.
Бозиҳои дидактикӣ, машғулиятҳо ба мазмун, тарзи ташкили кўдакон вобаста
аст. Баъди машғулияти якўм, ки он одатан мураккаб буда, иҷро намудани
амалҳои фикрӣ ва бисёр
бозиҳоеро ба нақша

нишастанро талаб мекунад, мураббия бояд

гирад, ки ба дамгирӣ, хушҳолии кўдакон мусоидат

намояд, онҳо тавонанд дар машғулияти минбаъда низ фаъолона иштирок
намоянд. Барои сайругашт, ки давомнокии бозӣ, ки то 30 дақиқаро ташкил
менамояд, бозиҳои серҳаракати мазмундор ва варзиширо ба нақша гирифтан
мумкин аст. Баъди хоби рўзона ташкил ва роҳбарӣ ба бозиҳои мазмундори
нақшофарӣ,

чопии рўимизӣ барои кўдакон

қулай ва дастрас аст. Онҳо

метавонанд бозии пагоҳирўзӣ оғозкардаи худро идома диҳанд. Ҳангоми бозӣ
мураббия хислатҳои шахсӣ ва сифатҳои фардии кўдаконро омўхта ба ҳар яки
онҳо роҳу усулҳои таъсиррасониро интихоб менамояд.
Дар гурўҳи омехта дар мавриди муайян намудани вазифа, мазмуни
тарбияи

меҳнатӣ ва банақшагирии он

бо баробари

баҳисобгирии

талаботҳои барномавӣ, ба ҳайати гуногунсинни бачаҳо низ аҳамият додан
талаб карда мешавад.
Роҳбарӣ ба меҳнати калони томактабӣ аз роҳбарӣ ба меҳнати кўдакони
гуногунсин фарқ менамояд. Ин аз он бармеояд, ки дар барномаи кўдакистон
мазмун ва намудҳои меҳнати кўдакон дар ҳар як давраи синнусолӣ аз
ҳамдигар фарқ

мекунад. Ба хурдтаракон додани

супоришҳои меҳнатӣ,

пешниҳод намудани расондани ёрӣ ба навбатчиҳо, ёрдамчии мураббияро
ташкил кардан мумкин аст. Ин амал имконият медиҳад, ки тасаввуротҳои
хурдтаракон

доир ба меҳнати навбачиҳо

ташаккул ёфта бо меҳнати ба
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манфиати дигарон равонашуда омода гарданд. Навбатчигии кўдакони синни
калони томактабӣ мунтазам ташкил гардида мувофиқи шавқу рағбат,
маҳорату малакаҳои меҳнатӣ хурдсолонро ба меҳнати якҷоя ҷалб кардан
мумкин аст. Банақшагирии кори таълиму тарбиявӣ дар гурўҳи гуногунсиномехта аз мураббия маҳорату эҷодкории махсусро талаб менамояд.
Бояд қайд кард, ки банақшагирии раванди педагогӣ ва иҷро гардидани
он як шакли баҳисобгирии иҷро гардидани вазифаҳои барномавӣ мебошад.
Дар навбати худ мураббия бо бурду бохти фаъолияти худ мувофиқи иҷро
гардидани нақшаи таълимӣ баҳо медиҳад. Дар гурўҳои синусолии барвақти
бачагӣ (то 3 солаҳо) ифодагари натиҷаи кори таълиму тарбиявӣ ин таҳия
намудани варақаи инкишофи ҷисмонӣ ва асабу психикӣ ба ҳар як кўдак
мебошад, ки он дар ҳамдастии мураббия, духтур, ҳамшираи тибби ба қайд
гирифта мешавад.1 Дар давраҳои дуюми хурдсолон, гурўҳи миёна, калони
томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб пешравии кўдакон сатҳи иҷро гардидани
талаботҳои барномавӣ ва нақшаҳои кории мураббияҳо аз тарафи мушовир,
мудири кудакистон мавриди назорат, санҷиш ва баҳодиҳӣ қарор мегиранд.
Ин санҷиш аз тарафи онҳо дар шакли мушоҳидаи раванди педагогӣ, таҳлилу
баҳодиҳӣ ба корҳои амалии кўдакон (расмкашӣ, суробсозӣ, гулмонӣ,
тартибдиҳӣ, сохтани бозичаҳо аз маводҳои табии ва нимпартов), мушоҳида
ва таҳлили махсуси машғулиятҳои таълимӣ, сўҳбат бо кўдакон, таҳлили
нақшаҳои таълимию дурнамои мураббия ва ғайраҳо ташкил ва гузаронида
мешаванд.
Санҷиш ва тафтишот барои ҳамаи

давраҳои синусолии томактабӣ бо

таври мавзўӣ, яъне вобаста ба фаслҳои барномавӣ ва умумӣ (фронталӣ),
яъне

кулли талаботҳои

барномавӣ гузаронида мешавад. Он имконият

медиҳад, ки мудир ва мушовири кўдакистон ба сатҳи иҷро гардондани
нақшаи солонаи хеш баҳо диҳанд.

1

Печера К.П., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего в дошкольных учреждениях. Мсква 1986. -144с.
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Дар асоси таҳлил намудани фаъолияти таълиму тарбиявии мураббияҳо,
чорабиниҳои методӣ, худомўзӣ, такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони
педагогии муассиса, вазифаҳои минбаъдаи кўдакистон барои соли хониши
оянда роҳандозӣ карда мешаванд.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1.Зарурияти банақшагирии раванди педагогӣ дар чист?
2.Ба кори банақшагирии раванди педагогӣ кадом талаботҳо пешниҳод
карда шудаанд?
3.Кадом

шаклҳои

банақшагирии раванди педагогӣ дар муассисаи

томактабӣ истифода бурда мешавад?
4.Банақшагирии фаъолиятҳои кўдакон аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
5.Хусусияти банақшагирии раванди педагогӣ дар гурўҳи гуногунсин
омехта аз чиҳо иборат аст?
6.Банақшагирии тақвимӣ, дурнамо ва солона чӣ умумият ва алоқамандӣ
доранд?
СУПОРИШ
1.Ҳангоми дарси таҷрибавӣ нақшаи тақвимии мураббияҳои давраҳои
хурд, миёна ва калони томактабиро омўзед, умумият ва фарқияти онҳоро
муқоиса ва таҳлил намуда, андешаҳои худро дар шакли гузориш дар дарси
амалӣ мавриди муҳокима қарор диҳед.
2.Барои давраҳои хурд, миёна ва калони томактабӣ нақшаи тахминии
тақвимӣ таҳия намоед.
3.Нақшаи тақвимии мураббияи давраи омодагӣ ба мактабро омўзед ва
алоқамандии онро ба нақшаи тақвимии муаллими синфи якўм муқоиса
намоед. Кадом масъалаҳои омодагии кўдакон ба мактаб бояд дар нақшаи
тақвимӣ мушаххас ифода гардида бошад шарҳ диҳед.
АДАБИЁТ БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
1.Аванесова В.Н. Тарбия ва таълими кўдакон дар гурўҳи гуногунсин.
Тарҷума аз забони русӣ. Душанбе, 1983. саҳ 192
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2.Дошкольная педагогика. В 2-частях. Часть 2. Пед.ред.В.И.Логиновой,
П.Г.Саморуковой. Москва, 1988, стр 229-250.
3. Методические указания к «Прграмме воспитания и обучения в
детском саду». В 3частях.Душанбе, 1989.
4. Раҳнамои мураббӣ. Барномаи таълимӣ тарбиявӣ дар кўдакистон.
Душанбе 2002.
5. Печора К.П., Пантюхина Г.В., Голубева Н.Г. Дети раннего возраста в
дошкольных учреждениях. Книга для воспитателя детского сада. Москва,
1986- 144с.

ФАСЛИ VІ. КЎДАКИСТОН, МАКТАБ ВА ОИЛА
МАВЗЎИ 28. Ҳамкории муассисаи томактабӣ ва мактаб
Калидвожаҳо: ҳамкорӣ, тайёрӣ ба мактаб, тайёрии умумӣ, тайёрии
махсус, камолоти томактабӣ, хусусиятҳои

психофизиологӣ, меъёрҳои

омодагӣ ба мактаб, тайёрии иҷтимоӣ, таҳсилоти мактабӣ.
§ 1.Зарурияти ҳамкории кўдакистон ва мактаб
Муассисаи таҳсилоти томактабӣ тамоми фаъолияти худро ба таъмин
намудани омодагии кўдакон ба мактаб равона менамояд. Дар моддаи 16,
банди 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» таъкид
гардидааст, ки «омода намудани кўдакон ба мактаб дар оила ва муассисаи
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томактабӣ ҳатмӣ мебошад». Иҷро намудани ин вазифа ҳамкорӣ ва
пайдарҳамии фаъолияти таълиму тарбиявии муассисаи

томактабӣ ва

мактабро талаб менамояд. Чунин ҳамкорӣ ва пайдарҳамӣ дар чунин самтҳо
таъмин карда мешаванд:
- мазмуни кори таълиму тарбиявӣ;
- методҳои таълиму тарбиявӣ;
- шаклҳои ташкили таълим.
Бояд қайд кард, ки таъмин намудани пайдарҳамии кори таълиму
тарбиявӣ дар давраи томактабӣ ва таҳсилоти мактабӣ аз худи қонуниятҳои
дохилии инкишофи кўдак бармеояд. Мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ
дар оила, кўдакистон ва мактаб низ ягона буда ташаккули шахсияти насли
наврасро таъмин менамоянд. Дониш, маҳорату малакаҳо, рафтору амал,
муносибатҳои байниҳамдигарӣ, сифат ва тасаввуротҳои ахлоқӣ-иродавӣ, ки
кўдак дар давраи томактабӣ аз худ менамояд, замина барои таҳлилу тадрис
дар мактаб мегардад.
Мактаб шароиту имкониятҳои наверо

таъмин менамояд, ки кўдак

сифатҳои нави ахлоқӣ, ақлию-зеҳнӣ, эмотсионалӣ-иродавиро аз худ
менамояд. Муҳити

нави иҷтимоӣ-мактаб, синф, ҳамсолон, муаллим,

фаъолияти таълимӣ гузаштани кўдак аз як зинаи инкишоф ба зинаи дигарзинаи болотари инкишоф аст, ки аз ў ҳисси масъулиятшиносӣ, дигар кардани
реҷаи рўз, ҷавобгарӣ барои иҷрои супоришҳо ва ғайраҳоро талаб менамояд.
Пайдарҳамии фаъолияти кўдакистону мактаб аз талаботҳои барномавии
онҳо бармеояд, ки мазмуни кори таълиму тарбиявиро муайян менамоянд.
Ин пайдарҳамӣ аз инҳо бармеояд;
-боҳам мувофиқат кардани мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ;
- алоқаманд будани мазмуни кори таълиму тарбиявӣ ба ҳаёт ва муҳити
иҳотакарда;
- илмӣ будани маводҳои таълимӣ;
- ягонагии

кори таълиму тарбиявӣ ва

хусусияти инкишофдиҳанда

доштани онҳо;
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- ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои синнусолӣ ва фардии кўдакон дар
раванди кори таълиму таврбиявӣ ва ғайраҳо.
Таҳлил ва муқоиса намудани мазмуни фанҳои таълимӣ дар мактаб ва
машғулиятҳои таълимӣ дар кўдакистон. Масалан, математика, инкишофи
нутқ ва ғайраҳо, нишон

медиҳанд, ки дар байни барномаҳои таълимии

синфҳои ибтидоӣ ва кўдакистон умумияти мазмун, мақсаду вазифаҳои
таълиму тарбиявӣ вуҷуд доранд.
Дар муассисаи томактабӣ бо мақсади инкишоф додани нутқи кўдакон
иҷро намудани вазифаҳои зерин талаб карда мешаванд: омўзонидани тарзи
дурусти талаффузи овозҳо ва тарбия намудани маданияти овозии нутқ, бой
намудани захираи луғавӣ, омўзонидани нутқӣ мураттаби гуфтугўӣ ва
нақлкунӣ. Дар мактаб бошад ин вазифаҳо бо таври зайл иҷро карда
мешаванд: шинос намудан бо овозу ҳарфҳо ва омўзонидани
навиштан, бой

намудани захираи луғавӣ ва ташаккул

хондану

додани нутқи

мураттаб, ҳангоми таълим додани фонетика, морфология, синтаксис ва
тарбия намудани маданияти нутқ, одоби муошират ва ғайраҳо. Донишҳои
кўдакон оид ба математика, табиатшиносӣ, маҳорату малакаҳои фаъолияти
мусаввирӣ, мусиқӣ, меҳнати дастӣ низ дар асоси талаботҳои барномавӣ бо
ҳам алоқаманд ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда мешаванд ва чун фанни
таълимӣ мавриди омўзиш қарор мегиранд.
Бояд қайд кард, ки дар давраи

томактабӣ донишу тасаввуротҳои

кўдакон аз муҳити гирду атроф гирифта шудаанд ва онҳо дар мактаб замина
барои омўзиши фанҳои таълимӣ мегарданд. Аз худ намудани мафҳумҳо,
донишҳои илмӣ, мустаҳкам ва васеъ гардондани онҳо ба истифодаи методу
приёмҳои таълимӣ алоқаманд мебошанд. Пайдарҳамӣ дар истифодабарии
методу приёмҳои таълиму тарбиявӣ имконият медиҳад, ки кўдакон дониш,
маҳорату малакаҳоро бошуурона ва фаъолона аз худ намоянд, қобилияти
фикрӣ ва эҷодкории худро дар мактаб инкишоф диҳанд.
Методҳои айёнӣ, ки алоқамандии системаи сигналии якўм- фаъолияти
узвҳои ҳискунӣ-биноӣ, шунавоӣ, ламскунӣ, буйфаҳмӣ, маззафаҳмӣ ва
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системаи сигналии дуйум- фаъолияти нутқрониро таъмин менамоянд, дар
раванди таълим дар мактаб нақши

муҳим дорад. Намоиш додани расму

мусаввараҳо, намунаи ашёҳо, таблитса, схема, тасвирҳо, ашёҳои атроф,
наворҳо, слайдҳо,

махсусан,

истифодаи

тахтаи синф воситаи

ба

фаъолгардонии кўдакон дар раванди таълиму тадрис, шаклгирии тафаккури
айёнӣ-образнок, нутқӣ-мантиқӣ, рушди раванди маърифатӣ, қобилияту
маҳорати фикронӣ таъсир мерасонанд.
Методу приёмҳои амалии таълим машқу такрор, бозиҳои дидактикӣ,
таҷрибаю озмоишҳо ва модулсозӣ, ки дар муассисаи томактабӣ мавриди
истифода қарор гирифтаанд, воситаи муҳими мустаҳкам ва васеъ гардондани
дониш, маҳорату малакаҳои хондан, навистан, иҷро кардани мисолу
масъалаҳои математикӣ, такмил додани фаъолияти мусаввирӣ, меҳнати
дастӣ, сурудҳонӣ ва ғайраҳо мегарданд. Афзалияти истифодабарии методҳои
амалии таълим боз дар он аст, ки мустақилнокӣ, эҷодкорӣ,

тахаюлотро

инкишоф дода шавқу рағбати донистагирии кўдаконро нисбати ашёҳо,
ҳодисаю воқеаҳо зиёд мегардонад.
Дар ҳамаи зинаҳои

донистагирӣ сухани зинда, нутқи омўзгор чун

методи даҳонии таълим нақши муҳим дорад. Истифодабарии методҳои аёнӣ
ва амалиро бе алоқамандӣ бо иметодӣ даҳонӣ тасаввур кардан ғайриимкон
аст. Арзиши ин метод дар он аст, ки он ба кўдак имконият медиҳад, ки
доираи донистагирии худро васеъ гардонад, яъне

баробари ҳис кардан,

амал намудан бо ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳоро ба хотир орад, тасаввур намояд,
амалҳои

фикриро

иҷро

намуда

қобилияту

маҳорати

хулосабарорӣ,

ҷамъбасткуниро инкишоф диҳад. Муҳим он аст, ки ҳангоми истифодабарии
методу приёмҳои даҳонии таълим муоширати байни муаллим ва кўдак
барқарор гардида он ба ҳиссиёт, шуур, рафтор, донишомўзӣ, муносибати
байниҳамдигарӣ таъсир мерасонад. Сухани омўзгор намуна барои тақлид
кардан ва аз худ намудани забони адабии тоҷикӣ мегардад.
Методҳои таълим, ки дар муассисаи томактабӣ мавриди истифодабарӣ
қарор мегиранд, вобаста ба хусусияти маводи таълимӣ ва фанни омўзиши
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интихоб

мегарданд. Сўҳбат, нақл

матн, ҷавоб

намудан, намунаи ифоданок хондани

додан ба саволҳои кўдакон, шарҳу эзоҳ додани мафҳумҳо

(махсусан, ҳангоми луғатомўзӣ, мафҳумҳои математикӣ), алоқамандии ашёву
ҳодисаҳо ва натиҷагирӣ аз онҳо, баҳодиҳӣ ба дониш, маҳорату малакаҳо ва
ғайраҳоро дар мактаб таъмин намуда ба иҷро гардидани мақсаду вазифаҳои
таълиму тарбиявӣ мадад мерасонад.
Шаклҳои

ташкили таълим дар кўдакистон ва мактаб умумият ва

хусусияти ба худ хос доранд. Шакли ташкили таълим шакли махсуси
ташкили фаъолияти таълимгиранда- кўдак, талаба ва таълимдиҳанда –
мураббия, омўзгорро меноманд, ки вақт, низом ва мазмуну усулҳои ба худ
хоси

таъсиррасонии мутақобиларо дар бар мегирад. Дар кўдакистон ва

мактаб шаклҳои ташкили таълим чунин умумият доранд:
- мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ доранд, ки мазмуни онҳоро
барномаи давлатӣ муайян менамояд;
- иштирокчии он таълимдиҳанда ва таълимгирандаҳо-омўзгору кўдакон
мебошанд;
- вобаста ба маводи таълимӣ ва хусусиятҳои синнусолии бачаҳо
методҳои таълиму тарбиявӣ интихоб ва истифода мегарданд;
- вақт ва ҷойи муайяни худро доранд;
- фаъолияти таълимӣ-донишомўзӣ, азхуд намудани маҳорату малакаҳо
рушди шахсияти бачаҳоро таъмин менамоянд;
- дар кўдакистон машғулият ва дар мактаб дарс шакли асосии кори
таълиму тарбиявӣ мебошанд, ки онҳо вобаста ба талаботҳои

барномавӣ

намуд ва хусусиятҳои ба худ хоси ташкилӣ, таълиму тарбиявӣ ва
инкишофдиҳандагӣ доранд.
Дар

муассисаи

беруназмашғулиятҳо

томактабӣ
ҳангоми

фаъолияти

сайругашт,

таълимии

муоширату

кўдакон

муносибатҳои

байниҳамдигарӣ, бозиҳо, фаъолияти меҳнатӣ ва ғайраҳо низ ташкилу
роҳбарӣ карда мешаванд. Вобаста ба хусусиятҳои синнусолии кўдакони
давраи хурди томактабӣ ва давраи миёнаю калони томактабӣ шаклҳои
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ташкили машғулиятҳо, давомнокии онҳо фарқ менамоянд. Идрок ва раванди
маърифатии кўдаки хурдсол ба ҳисоб гирифта шуда фаъолияти донишомўзии
онҳо таъмин мегардад, ки он зинаи аввали тайёрӣ ба мактаб ва омўхтани
асосҳои илм, шаклгирии ҷаҳонбинии илмӣ мебошад.
Истифода

бурдани шаклҳои гуногуни ташкили

таълим,

методу

воситаҳои таъсиррасонӣ дар асоси барномаи таълимӣ мутаасилии раванди
омўзиш, таҳсилот ва рушди шахсияти бачаҳоро дар давраи томактабӣ ва
мактаб таъмин менамояд.
§ 2. Шакҳои ҳамкории кўдакистон ва мактаб дар таъмин намудани
омодагии кўдакон ба мактаб
Дар «Барномаи таълими синфҳои ибтидоӣ» Забони тоҷикӣ, Математика,
таъкид гардидааст, ки «таълими ибтидоӣ заминаи муҳимтарини ташаккули
шахсият ва таҳкурсии устувори минбаъдаи омўзиш буда, ҳамчун баёнгари
самти дастовардҳои мактабиёни хурдсол дар фаъолияти онҳо нақши муҳим
мебозад»1. Бинобарин таъмин намудани ҳамкорӣ ва пайдарҳамии фаъолияти
таълиму тарбиявии кўдакистон ба мактаб хеле муҳим аст.
Яке

аз шароитҳои муҳими таъмин намудани пайдарҳамии кори

муассисаи томактабӣ ба мактаб ин барқарор намудани ҳамкорӣ байни
мураббияҳои кўдакистон ва муаллимони синфҳои ибтидоӣ мебошад.
Зарурияти ин ҳамкорӣ аз он бармеояд, ки бояд мураббия ба талаботҳои
барномаҳои таълимии синфҳои ибтидоӣ шинос гардад ва мувофиқи он
бачаҳоро ба мактаб омода намояд. Муаллими синфҳои ибтидоӣ ба мазмуни
барномаи кўдакистон, шинос гардида дар асоси баҳисобгирии хусусиятҳои
синнусолӣ ва фардии ҳар як кўдак роҳу усулҳои таъсиррасониро интихоб
намояд, аз рўзҳои авали таҳсил муҳити солими маънавӣ, омўзишӣ ва
инкишофдиҳандаро таъмин гардонад.
Тадқиқотҳои олимон ва таҷрибаи амалӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми
гузаштан ба давраи мектабӣ кўдак бо як қатор мушкилотҳо дучор мегардад.

1

Барномаи таълимии синфњои ибтидої. Забони тољикї. Математика. Душанбе, 2007, сањ 5
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Бартараф намудани ин мушкилотҳо ҳамкории муаллимро бо мураббия,
волидон равоншитнос ва вакти муайянро талаб менамояд. Махсусан, барои
кўдак гузаштан дар давраи бозикунӣ ба давраи донишомўзӣ ва таҳсилот
давраи муайяни мутобиқшавиро талаб

менамояд. Бинобарин дар илми

равоншиносии муосир нишондоди Л.С.Втиготский ба ҳисоб гирифта
шудааст, ки давраи ба мактабравиро буҳрони синни ҳафтсолагӣ номида буд.
Ба вуҷуд омадани худбаҳодиҳӣ, худнамоишдиҳӣ аломатҳои буҳрон номида
шудаанд, ки

навовариҳои

психикиро ифода менамоянд. Ин навовариҳо

зоҳиран ифода меёбанд. Ҷисми кўдак инкишоф меёбад, дандонҳои ширӣ
мерезанд, қадаш баланд мегардад, қувваи мушакҳо рушд меёбанд. Кўдак ба
эҳсосот дода мешавад. Баъзан хунамоишдиҳиро дар рафтору гуфтор низ
мушоҳида намудан мумкин аст. Дар тафаккури кўдак навовариҳои психикӣ
нисбати шахсияти худ дар калимаи «Ман» зоҳир мегардад. амалу рафтори
ў садоест, ки аз қалб мегўяд: «Ман ҳастам, ба ман эътибор диҳед?»
Л.С. Виготский қайд карда буд, ки ҳар як кўдак аз дигараш фарқ мекунад
ва чунин буҳрони синну солӣ метавонад дар баъзе кўдакон дар 6 солагӣ ва
дар баъзеҳо дар 7 солагӣ зоҳир гардад. Ҳамаи кўдакон бўҳронро ҳар хел аз
сар мегузаронанд ва ҳатто

баъдтар онҳо ба фаъолияти таълимӣ тез

мегузаранд. Дар кори омода намудани кўдакон ба мактаб ҳамаи аломату
хусусиятҳо ба ҳсоб гирифта мешаванд.
Вазифаи асосии мураббияи кўдакистон ва муаллими мактаб дар таъмин
намудани ҳамкорӣ дар он аст, ки бояд онҳо

талаботҳои барномавии

кўдакистон ва мактабро ба ҳисоб гирифта ба тайёрии кўдак ба таҳсилоти
мактаб, шахсияти ў талаботи ягона пешниҳод намоянд. Маҳз иҷро гардидани
ин вазифа мазмун ва шаклҳои ҳамкории кўдакистону мактабро муайян
менамояд. Ҳамкории муаллим ва мураббияро дар ҷабҳаи зерин барқарор
намудан мумкин аст: педагогӣ, методӣ ва амалӣ.
Ҷабҳаи педагогии ҳамкории кўдакистону мактабро чунин корҳо ташкил
медиҳад: шинос шудани мураббия ва вазифаҳои кори таълиму тарбиявӣ дар
синфи якўм,

мазмуни барномаи таълимии синфҳои ибтидоӣ омўхтан ва
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шинос шудани муаллим бе вазифа ва мазмуни кори таълиму тарбиявӣ дар
давраи калон ва омодагии кўдакон ба мактаб, омўхтани хусусиятҳои
синнусолии психологӣ ва физиологии бачаҳо. Ин амал ба мураббия ва
муаллим имконият медиҳад, ки онҳо дар

масъалаи

меъёрҳои омодагии

бачаҳо ба мактаб, хусусиятҳои инкишофи фикрию иҷтимоӣ, имкониятҳои
донишомўзии

кўдакони давраи томактабӣ, хонандагони синфи ибтидоӣ

фикру андешаи ягона дошта бошанд. Барои дар ҷабҳаи педагогӣ барқарор
намудани ҳамкорӣ чунин шаклҳои корро истифода бурдан мумкин аст:
иштирок намудании мураббия ва муаллим дар шўрои педагогӣ бахшида ба
муҳокимаи масъалаҳои омодагии кўдакон ба мактаб, ташкилу гузаронидани
машварати (семинарии) омўзишӣ оид ба алоқамандии барномаҳои таълимии
кўдакистон

ва

мактаб,

баррасӣ

ва

муҳокима

гузоришҳои мураббия ва муаллим оид ба

намудани

маърузаву

масъалаҳои хусусиятҳои

синнусолии кўдакон дар давраи калони томактабӣ, мутобиқшавии кўдакони
мушкилот ва имкониятҳои махсуси фардии донишомўзидошта ва ғайраҳо.
Ҷабҳаи методии ҳамкории кўдакистону мактабро омўхтану таҳлил
намудани методу воситаҳо ва шаклҳои ташкили корҳои таълиму тарбиявӣ
дар фаъолияти мураббияи давраи калону омодагӣ ба мактаб ва муалллими
синфҳои ибтидоӣ дар бар мегирад. Дар иҷро гардидани ин амал чунин
шаклҳои корро истифода бурдан мумкин аст: ба дарсҳо ва машғулиятҳои
ҳамдигар иштирок кардани муаллим ва мураббия, омўхтани нақшаҳои дарсу
машғулиятҳо, махсусан, инкишофи нутқ, ташаккулдиҳии тасаввуротҳои
математикӣ, забони модарӣ,

нақшаҳои тақвимӣ, ташкилу гузаронидани

машварат-практикумҳо оид ба методикаҳои алоҳида, дарс, машғулиятҳои
кушод ва таҳлили онҳо, иштирок дар кори Иттиҳодияҳои методии
мураббиёни давраи калони омодагӣ ба мактаб, омўхтану баҳо додан ба
корҳои амалии кўдакон ва ғайраҳо. Мақсади ташкил намудани чунин
шаклҳои кор ва мазмуни онҳо муайян кардани пешрафту норасоиҳо дар
донишомўзии кўдакон ва санҷишу баҳодиҳӣ ба фаъолияти ҳамдигар,
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омўхтану паҳн кардани таҷрибаи пешқадам такмил додани фаъолияти
таълиму тарбиявии кўдакистон ва мактаб мебошад.
Ҷабҳаи амалии алоқа, ҳамкории кўдакистону мактаб дар он аст, муаллим
ба талабаҳои ояндаи худ шинос мегардад ва мураббия дар давоми соли
хониш ба фаълияти донишомўзии тарбиягирандагони хеш назорат намуда ба
камбудӣ ва пешравии кори худ баҳо медиҳад. Мазмуни шаклҳои амалии
алоқаи кўдакистону мактабро бо таври зайл арзёбӣ намудан мумкин аст: дар
машғулиятҳои таълимӣ иштирок намудани муаллим, сўҳбат ба мураббия оид
ба хусусияту имкониятҳои фардии кўдакон, шинос шудан ба тавсифномаи
педагогӣ-психологии ҳар як кўдак, ки аз тарафи мураббия ва ё равоншиноси
кўдакистон омода карда мешавад. Шинос шудани муаллим ба тавсифномаи
педагогӣ-психологии кўдак муносибати фардиро

таъмин намуда дар

пешрафти кори таълиму тарбиявии худ ба онҳо такя намояд.
Натиҷаи ҳамкории мураббия ва муаллими мактабро дар Шўрои
педагогии кўдакистон ва мактаб мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода аз
он барои фаъолияти якҷоя ҳар ду тараф натиҷагирӣ кардан мумкин аст.
Тачрибаи пешқадами

чунин ҳамкориро дар шакли ташкил намудани

конференсияҳо, таҳияи мақолаҳо дар матбуоти даврӣ мавриди омўзиш,
ҷамъбаст ва паҳн кардан қарор додан мувофиқи матлаб мегардад.
Ҳамкории кўдакистону мактаб ҳамон вақт натиҷаи дилхоҳ дода
метавонад, ки агар: а) ҳамкорӣ байни кўдакистону мактаб мақсаду вазифаҳои
муайяни доимӣ ва дарозмуддат дошта бошад; б) аз рўи нақшаи аниқ ва
шаклҳои гуногуни самарабахш сурат гирад; в) маҷмўи вазифаҳо бо таври
комплексӣ-якҷоягӣ иҷро гарданд. Нақшаи дурнамои ҳамкории кўдакистону
мактаб дар худ мақсад, мазмун, вазифа, вақти иҷро, шахсони масъул ва самту
ҷабҳаҳои аниқро дар худ таҷассум карда бошад. Ин нақшаҳо бояд ҳаётӣ,
иҷрошаванда, аниқ ва мушаххас бошанд ва он иштироки волидонро низ дар
иҷро намудани вазифаҳои омодагии кўдаконро ба мактаб дар бар гирад.
Дар давраи калони томмактабӣ ва омодагӣ ба мактаб шинос намудани
кўдакон ба мактаб ва ташаккулдиҳии тасаввуротҳои онҳо дар бораи мактаб,
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маводҳои хониш, фаъолияти донишомўзӣ, қоидаҳои дохилимактабӣ низ яке
аз равандҳои пайдарҳамӣ ва ҳамкории байни кўдакистон ва мактаб мебошад.
Маълум аст, ки дар

муассисаҳои томактабӣ дар охири моҳи август

ҷобаҷокунии кўдакон дар давраҳои гуногуни синнусолӣ бояд ба охир расад.
Бинобарин мураббия мазмун, вазифа, метод, воситаҳои омода

намудани

кўдаконро ба мактаб интихоб намуда метавонад шинос кардани онҳоро бо
мактаб ба нақша гирад. Хуб мешуд, ки кўдакони давраи омодагӣ ба мактаб
иштирокчии занги аввали мактаб гардида ба шукўҳ ва тантанаи оғози соли
нави хониш ошно гарданд.
Аҳамияти тарбиявии шиносоӣ ба мактаб дар рўзи 1 сентабр дар он аст,
ки кўдакон аввалин таасуротҳои мусбату хотирмонро ҳосил намуда ба
мактаб, ҳаёти мактабӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир

менамоянд. Баъди саёҳати

аввалин ба мактаб мураббия бо кўдакон доир ба ҳодисаю воқеаҳо
мушоҳидакардаашон (шояд шиносу рафиқон, хешу таборро низ вохўрда
бошанд) сўҳбат мегузаронад ва дар пеш истодани чунин лаҳзаҳои гуворою
ҷаззобро хотиррасон менамояд.
Дар давоми соли хониш вобаста бо мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ
якчанд маротиба бо мактаб саёҳат ташкил намудан мумкин аст. Шинос
намудан ба бинои мактаб, синфхона ва таҷҳизоти он, шарҳ додани қоидаҳои
дохилимактабӣ, саёҳат ба китобхонаи мактабӣ, шиносоӣ ба созмони Ахтарон,
толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, мақсади алоҳидаи ҳар як саёҳат ба мактаб шуда
метавонад. Инчунин дар давоми сол кўдакон ба маводҳои хониш, тарзи
истифодабарӣ ва хусусияту вазифаҳои онҳо шинос карда мешаванд.
Масалан, ҳангоми шинос шудан ба синфхона ба кўдакон иҷозат дода
мешавад, ки ба паси парта нишаста худро талабаи оянда тасаввур намоянд,
бо бўр ба тахтаи синф рақаму ҳарфҳои шиносро нависанд, расм кашанд ба
саволҳои худ ҷавоб гиранд. Шарҳ дода мешавад, ки китоб сарчашмаи дониш
буда он аз муқова,

варақ, саҳифаҳо иборат аст ва ба он эҳтиёткорона

муносибат намудан зарур аст. Ҷувздон ашёест, ки дар он ҳамаи маводҳои
хониш-дафтар, китобҳо, қаламҳои ранга ручка, резинка ва ғайра дар тартибу
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низоми махсус нигоҳ дошта мешаванд. Пеш аз
рафтан ва баргаштан аз он албатта сўҳбат

ба мактаб барои саёҳат
баргузор намуда донишу

тасаввуротҳои кўдакон мустаҳкам ва васеъ гардонда мешаванд. Шиносоӣ бо
маводҳои хонишро дар машғулиятҳои инкишофи нутқ, ташаккулдиҳии
тасаввуротҳои математикӣ, расмкашӣ ва ғайраҳо ташкил намудан мумкин
аст. Хонда додани адабиётҳои бадеӣ ва азёд кунондани шеърҳо дар бораи
мактаб, тамошои расмҳо, бозиҳои нақшофарии «Мактаб» ва ғайраҳо дар
таъмин намудани омодагии кўдакон ба мактаб ва пайдарҳамӣ ва ҳамкории
кўдакистону мактаб ва умуман раванди махсуси ташкилию педагогӣ буда он
дар асоси баҳисобгирии талаботҳои барномавӣ шароиту имкониятҳои маҳали
зист ба роҳ монда мешаванд.
§ 3. Мафҳуми тайёрии кўдакон ба мактаб
Дар илми равоншиносии кунунӣ давраи омодагӣ ба мактабро камолоти
давраи камолоти томактабӣ номидаанд (И.А.Архипова), ки онро тайёрӣ ба
соводомўзӣ ва таҳсил дар

мактаб низ номидан

мумкин аст. Аз нигоҳи

равоншиносӣ ин давраро зинаи тарбия ва инкишофи имкониятҳои кўдак
барои аз худ намудани барномаи таълимии мактабӣ ҳисобидан мумкин аст.
Баъзе аз волидон ақида доранд, ки таъмин намудан омодагии кўдакон ба ў ёд
додани хондан аст, ки нодурустии ин амалро таҷрибаи мактаб собит мекудад.
Бармаҳал ёд додани хондан то андозае шавқу рағбати ўро ба мактаб, таҳсил,
махсусан дар давраи таълими «Алифбо» суст мегардонад, чунки дар синф
қисми зиёди хонандагон борӣ аввал хондану навиштанро ёд гирифта, ба
азхуд намудани дониш ва ҳосил кардани маҳорату малака шавқу рағбат
пайдо мекунад, ба зинаи баландтарини маърифату омўзиш мегузаронад.
Онҳое, ки хонандаро то ба мактаб ёд гирифтанд, таҳсилу омўзиш барояшон
шавқовар намегардад. аз тарафи дигар ин мушкилоти муалими синф низ
мегардад.
Дар оғози таҳсил кўдак бояд ба мактаб аз ҷиҳати психофизиологӣ, ақлию
зеҳнӣ ва сифатҳои шахсӣ омода бошад. Ба хусусияти психофизиологӣ кўдаки
6-7 сола (онҳо) дохил мешаванд:
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-сохт ва вазифаи майнаи сар мукаммал мегардад ва ба ў имконият
медиҳад, ки амалҳои мураккаби ақлию зеҳниро иҷро намояд;
-нутқи кўдак инкишоф ёфта, ба захираи луғавии ў калимаю ибораҳои
зиёди хулосакунанда дохил мегарданд; мева, сабзавот,нақлиёт ва ғайраҳо;
-муҳокимаронии мантиқи ба вуҷуд омада, нутқ мураккаб мегардад ва
характери эмотсионалӣ пайдо менамояд;
- ҷараёни боздорӣ такмил меёбад, чунки торҳои асаб нисбатан ором
гардида, фаъолнокии ҳуҷайраҳои майнаи сар зиёд мегардад;
- ба устухон мубадалшавии тағоякҳо то 12 солагии бачаҳо давом
мекунад. Дар ҳаракати мушакҳои дасти кўдаки 7 сола нисбат ба кўдаки 6сола хубтар инкишоф меёбад, ки ин дар аз худ намудани маҳорату малакаи
навиштан нақши муҳим мебозад;
- тартиб ва суръати ҳаракткуниро кўдак хуб дарк мекунад ва ғайраҳо, ки
ҳамаи ин хусусиятҳои психофизиологӣ барои дар мактаб таҳсил кардан ба ў
имконият медиҳад.
Бешубҳа, инкишофи минбаъдаи психофизиологии кўдак ба зиёдшавии
вазн, дарозшавии қад, такмилёбии ҳаракатҳо, рефлексҳои шартӣ, мувофиқати
раванди ба ҳаяҷон омадану боздории ў алоқаманд аст.
Хусусиятҳои зеҳнии кўдаки 5-7 сола дараҷаи маърифатнокии ўро ифода
менамояд. Бояд тазаккур дод, ки он доираи васеъро фаро гирифта, фаъолияти
майнаи сарро таҷассум

мегардонад. Дар ин раванд ҳамаи узвҳои ҳиссӣ-

биноӣ, шунавоӣ, бўй ва маззафаҳмӣ, ламскунӣ, ки ба пўстлоқи майнаи сар
алоқаманданд, такмил ёфта, ҳассосиро нисбат ба барангезанда ва таъсироти
беруна ифода мекунанд. Дар асоси он шинохтан, фарқ намудан ва дар хотир
нигоҳ

доштани рангу тобишҳо, овозу садоҳо, вазни ашёҳо ва дигар

хусусиятҳои ҳодисаю воқеаҳо ба вуҷуд меояд.
Омодагии зеҳнии кўдак ба мактаб дар инҳо ифода меёбанд:
- ташаккули идроки фазо: яъне ў метавонад, поёну боло, паҳлў, пешу
ақиб, чапу рост, дарозу кўтоҳ ва дуру наздикро фарқ намояд;
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- идроки вақт, ки он дар

хусусиятҳои вақтро донистан ифода мегардад,

яъне вақтро боздоштан, баргардондан, суръати онро тез ва суст намудан
мумкин нест, чунки вақт

новобаста бо хоҳиши инсон вуҷуд дорад. Дар

синни калони томактабӣ кўдак маъниҳои замонии «ҳозир, имрўз, ҳаминҷо,
дирўза, сонӣ, пагоҳ, фардо, минбаъд» ва монанди инҳоро дарк менамояд.
Мароқи кўдак ба вақти гузашта дар майлу рағбат ва саволҳои ў доир ба
худаш (вақти хурдсол буданаш чӣ тавр буд) ва калонсолон (то ба дунё
омадани ў кӣ, чӣ буд) ва таърихи наздикон ифода меёбад;
- дар расм на танҳо ашёву ҳодисаҳои ба худ наздикро идрок менамояд,
инчунин кўдак кўшиш мекунад мазмуни расм,

рўҳия ва ҳатто симои

хандаовари қаҳрамонони фарқ намояд;
- идроки шакли ашёҳо бо усули муқоисакунӣ бо ашёҳои бо ҳам монанд
сурат мегирад. Масалан: ба сабзӣ нигоҳ карда, онро ба ракета монанд
мекунанд;
- аз худ намудан ранг, шакл, ҳаҷм, андоза, хосиятҳои табии ашёву
ҳодисаҳо ба кўдак имконият медиҳад, ки умумият, фарқият, ҷузъу томи ашё
ва ҳодисаю воқеаҳоро дониста гирад;
- хотири ихтиёрӣ ба вуҷуд меояд ва он ҳангоми мақсадгузорӣ ва дар
хотир нигоҳдорӣ такмил меёбад;
- дар нутқи кўдак нақлу ҳикоя оид ба чизҳои дидаву шунидааш мавқеи
хоса пайдо мекунад. Мазмуни нутқ ифодагари муносибати ў ба худ, дигарон,
ашёҳо, ҳодисаю воқеаҳои иҷтимоӣ ва табиӣ мегардад;
- диққати ихтиёрии кўдак то 10-15 дакиқа давом мекунад, ки ин барои
фаъолияти таълимгирӣ, яъне аз худ

намудани ҳаҷми муайяни дониш,

маҳорат ва малака хеле зарур аст;
- ба кўдакони синни томактабӣ тафаккурӣ аёнӣ-образӣ хос аст. Лекин
дар раванди ҳалли масъалаҳои гуногун ва вазъияти проблемавӣ онҳо бо
тафаккури нутқӣ такя менамоянд.
Дар таъмини омодагии кўдак ба мактаб ба ҳисобгирӣ ва ташаккулёбии
сифату хусусиятҳои шахсии ў аҳамияти калон дорад. Бояд қайд кард, ки аз
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рўзҳои авали мактабравӣ аз кўдак риояи қоидаю қонун ва меъёрҳои рафтори
ҷамъиятӣ талаб карда мешавад. Ин мавқеи ўро дар доираи муносибатҳои
иҷтимоӣ муайян менамояд. Муносибат бо ҳамсинфону муаллим аз у
ҳамкорӣ, муросо, гапдароӣ ва мустақилнокиро талаб менамояд.
Маълум аст, ки кўдаки томактабӣ тез ба ҳаяҷон меояд, ҳиссиётҳои
гуногунро аз сар мегузаронад, бо тезӣ рўҳияаш тағйир меёбад, яъне ҳолатирўҳӣ-эмотсионалии кўдак ноустувор ва тез

ивазшаванда аст. Минбаъд

ҳиссиётҳои ахлоқӣ-маънавӣ такмил меёбанд, ки

онҳо асоси ба вуҷуд

омадани ҳисси масъулиятшиносӣ, меҳнатдўстӣ, ростгўӣ, дўстию рафоқат
мегарданд.
Дар идоракунии ҳолаҳои эмотсионалӣ ва амалу рафторҳо ирода нақши
муҳимро дорад. Бояд дар кўдак мафҳумҳои «мумкин», «лозим», «даркор»,
«ҳатман манъ будан» ташаккулёфта бошанд. Ин имконият медиҳад, ки ў
манфиатҳои шахсии худро бо манфиатҳои ҳамсолон (ҳамсинфон) ва
калонсолон (волидону муаллим) мувофиқ кунонида тавонад. Аз тарафи
дигар, фарқ карда тавонистани моҳияту зарурати иҷрои калимаҳои «мумкин,
лозим, мумкин не» дар шуури кўдак қоидаи рафтор, махсусан ташаккулёбии
чунин сифатҳои шахсӣ ба монанди боинтизомӣ ва масъулиятшиносиро
таъмин менамояд.
Сифатҳои

эмотсионалӣ-иродавӣ,

махсусан

барои

иҷрои

мақсаду

вазифаҳои дар пешгузошта, бартараф кардани душворию монеаҳо, ноил
гаштан ба пешравию комёбиҳо ба талабаи оянда зарур аст. Набояд фаромўш
кард, ки

ташаккули сифатҳои эмотсионалӣ-иродавӣ ба мазмуну сифати

супориш ва талаботи калонсолон, ташкили ҳаёту фаъолияти кўдакон дар
оила вобаста аст. Дар синни калони томактабӣ, махсусан талаботу хоҳиши ба
мактаб рафтан, мактабхон шудан кўдакро водор мекунад, ки доир ба мактаб,
муаллим, фаъолияту амалҳои талаба дар мактаб бисёртар маълумот дошта
бошад.
Албатта,

қисме аз талаботи кўдак ба қонеъ гардондани талаботи

шахсию моддии ў майл мекунад. Ба монанди соҳиб шудан ба либоси наву
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шинам, ашёҳои хониш-дафтар, китоб, қаламу ручка, ҷувздон ва ғайраҳо.
Чунин лаҳзаҳои фараҳбахш ва хурсандиовар барои кўдак гуворо аст ва
тамоми умр дар хотири ў нақши худро мегузоранд.
Бояд ба инобат гирифт, ки одатан кўдакон ба қувваю имкониятҳои худ аз
меъёри мавҷуда зиёдтар баҳо медиҳанд, ки он сабаби ба вуҷуд омадани
мушкилот дар таҳсил шуда метавонад. Аз ҷониби дигар, кўдак дарк
менамояд, ки ба мактаб рафтан ба ў як қатор имтиёзҳо низ медиҳад. Вай
метавонад муносибати ҷиддии калонсолонро нисбат ба шахсияти худ ба
воситаи фаъолияти таълим талаб кунад, ашёҳои

хонишро ҳифз намояд

(махсусан аз кўдакони хурдсоли оила), барои таҳсили хубу аъло, интизоми
намунавӣ таҳсину офарин шунавад ва ғайраҳо.
Шояд ин ҷо аз ҷониби волидон ва мураббиён
монанди

«Меъёрҳои

муайянкунандаи

омодагии

саволҳои дигар, ба
кўдак

ба

мактаб

кадомҳоянд?», «Мақсад аз таъмини омадагии кўдак ба мактаб дар чист?»,
«Дар чандсолагӣ ба мактаб рафтани кўдак хубтар аст?» ба миён оянд, ки
таҳлили ҳамаҷонибаро талаб мекунанд.
Тавре ки дар боло зикр гардид, кўдакони синни томактабӣ хусусиятҳои
ба худ хоси психофизиологӣ, зеҳнӣ ва шахсӣ доранд. Омодагии кўдак ба
мактаб аз таъмини дараҷаи муайяни инкишофи ҷисмонӣ мувофиқи меъёри
синнусолии кўдак оғоз мегардад, зеро таҳти шиори «дар тани солим-рўҳи
солим» амал намудан мазмуни солимии кўдакро дар вазн, қад, ҳаракатҳо,
фаъолияти муътадили узвҳои биноӣ, шунавоӣ ва ғайраҳо ифода мекунад.
Табиатан орому хушфеъл ва

пуртоқату тобовар будан

аз рўҳи солим

доштани кўдак гувоҳӣ медиҳад. Лакнати забон, баҳудаю беҳуда асабонӣ
шудан, заифу лоғар будан зарурати ташхиси тиббӣ ва равониро ба миён
меорад. Дараҷаи омодагии ҷисмонии кўдак ба мактаб аз рўи

инкишофи

ҳаракати узвҳо, ба таври ихтиёрӣ идора кардани амалу ҳаракатҳо ва
махсусан, ҳаракати мушакҳои даст, мондашавӣ муайян мегардад.
Албатта, ба мактаб омода кардани кўдак ин дар

давраи томактабӣ

омўзонидани барномаи таълими мактаби ибтидоӣ, махсусан, синфҳои 1-2
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набуда, балки заминагузорӣ ба омўзиш, таҳсил, тадриси илму маърифат аст.
Пушида

нест, ки имрўз дар паси мизи талабагӣ кўдаконе мешинанд, ки

дараҷаи омодагии онҳо бо омўзиши хату савод, илму дониш аз ҳамдигар ба
куллӣ фарқ мекунанд. Вазифаи асосии волидон ва мураббиёни кўдакистонҳо
таъмин намудани дараҷаи баланди инкишофи психофизиологӣ, зеҳнӣ ва
сифатҳои шахсӣ мебошанд, ки барои азхуд намудани маводи таълим заминаи
устувор гарданд. Дар Консепсияи таълими ибтидоӣ таъкид гардидааст, ки
дар давраи таълими ибтидоӣ «шавқу ҳаваси маърифатҷўии бачаҳо нисбат ба
мактаб, таълим, муаллим ва китоб меафзояд».
Пушида нест, ки қисме аз волидон ҳатто кўшиш

менамоянд, ки

кўдаконро аз 5,5 – 6 солагӣ ба мактаб диҳанд, лекин омодагӣ ва имкониятҳои
кўдакро барои азхуд намудани маводи таълим ба ҳисоб

намегиранд. Бо

мақсади истифодаи вақт ва имкониятҳои кўдак ўро дар як вақт ба дарсҳои
мусиқӣ, варзишӣ, омўзиши забонҳои хориҷӣ, техникаи компютерӣ ва ғайра
ҷалб мекунанд. Ин амал на ҳама вақт натиҷаи дилхоҳ медиҳад. Хуб мешуд,
ки дар ҳалли масъалаҳо ба духтур, равоншинос ва дигар мутахассисон
маслиҳату машварат намоянд.
СУПОРИШҲО
1. Тибқи барномаи таълимӣ тарбиявии кўдакистон ва барномаҳои
таълими ибтидоӣ вазифаҳои таълими забони модарӣ ва

математикаро

таҳлил, муқоиса ва баррасӣ намоед.
2. Мустаъқилона нақшаи ҳамкории мураббияи давраи омодагӣ ба
мактаб ва муаллими синфи якўмро таҳия намуда роҳу усулҳои амалӣ
гардондани онро шарҳ диҳед.
3. Ба 1 нафар кўдаки ба мактабраванда тавсифномаи педагогӣпсихологӣ таҳия намоед.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1.Зарурияти пайдарҳамии фаъолияти муаббияи кўдакистон ва муаллими
синфи якўм аз чӣ бармеояд?
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2.Умумият ва фарқияти мазмуни кори таълиму тарбиявӣ, методу приёмҳои
таъсиррасонӣ ва шаклҳои ташкили фаъолияти кўдаконро дар кўдакистон ва
мактабро дар чӣ мединед?
3.Самтҳои асосии омодагии кўдакон ба мактаб аз чиҳо иборат мебошанд?
4.Интихоб намудан ва истифодабарии шаклҳои ҳамкории кўдакистон ва
мактаб бо чӣ вобаста аст?
5.Мазмуни кор оид ба шинос намудани кўдакон ба мактаб аз чиҳо иборат
аст?
6.Ба фикри Шумо дар тайёр намудани кўдакон ба мактаб боз аз кадом методу
воситаҳо истифода бурдан мумкин аст?
АДАБИЁТҲО БАРОИ ХУДОМЎЗӢ
1. Нарзуллоева М. Камолоти томактабӣ ё худ омода намудани кўдакон ба
мактаб. Душанбе, 2007.
2. Нарзуллоева М.Нақши оила дар омода намудани кўдакон ба мактаб.
Душанбе, 2007.
3. Обидова М. Ташхиси педагогӣ-психологии омодагии кўдакон ба
мактаб. Субҳи умед. 2011. №3.
4. Индивидуальная

психологическая диагностика детей

5-7 лет. Под

редакции П.Н.Веракса. Москва, 2004.
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МАВЗЎИ 29. Ҳамкории муассисаи томактабӣ ва оила
Калидвожаҳо: оила, нақши оила, тарбияи оилавӣ, методҳои тарбияи
оилавӣ, воситаҳои тарбияи оилавӣ, ҳамкорӣ бо волидон, шаклҳои ҳамкорӣ,
ташвиқу тарғиби донишҳои педагогӣ, фарҳангӣ педагогӣ.
§ 1. Нақши оила дар тарбия, таълим ва инкишофи шахсияти
кўдакон
Оила

дар ҳамаи давру замонҳо, барои ҳамаи наслу авлод ва барои

инсоният оғозу интиҳои ҳаёт аст. Оила ниҳоди иҷтимоӣ буда аз нигоҳи
фалсафӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, сотсиологӣ, демографӣ педагогӣ ва
психологӣ вобаста ба мақсаду вазифаҳои ҳар як фан мавриди омўзиш, тадқиқ
қарор мегирад. Он арзишҳои иҷтимоӣ (муҳаббату дўстдорӣ, муносибатҳои
байниҳамдигарӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, ҳаёти оилавӣ, муносибату муошират
ба кўдакону калонсолон), вазифаи иҷтимоӣ (тарбияи фарзандон, риоя кардан
ба қойда, ҳуқуқ уҳдадориҳои оилавӣ) ва маҷмўи мавқеъ ва нақши иҷтимоӣ
(падар, модар, фарзанд, бобо, бибӣ, хушдоман, хусур, келин, домод ва дигар
муносибатҳои хешу таборӣ, ҳамсоягӣ ва ғайраҳо) доштанро

дар бар

мегирад. Муҳити хонаводагӣ, яъне оилавӣ, имконият медиҳад, ки кўдак
таҷрибаи иҷтимоиро аз худ карда дар ҷомеа мавқеи худро муайян намояд.
Волидон – падару модар аввалину охирин ва умуман тарбиягарони
якумрии

фарзандони худ мебошанд. Онҳо на танҳо фарзандонро ҳаёт

мебахшанд, инчунин таҷрибаи зиндагӣ, фарҳангу арзишҳои тарбиявии худро
ба онҳо дода насли ояндаро ба ҳаёт, зиндагӣ, меҳнат омода месозанд. Ҳар як
аъзои оила-модар, падар, бобо, бибӣ, бародару

хоҳарони мактабхон дар

тарбия ва ташаккулёбии шахсияти кўдакони синни томактабӣ нақши худро
доранд.
Рисолати афзалиятнокӣ модар, зан ин тарбиятгари фарзанд будан аст, ки
ҳанўз дар оилаи волидайни худ ба модар шудан тайёр мешавад, мактаби
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ҳаёту зиндагиро омўхта соҳиби таҷриба,

фаҳмиш, ақида, муҳокимаронӣ

мегардад, арзишҳои маънавии аҷдодонро ба худ қабул менамояд ва вобаста
ба пешрафту талаботи ҷомеа ба насли оянда медиҳад. Зинаи дигари тайёрӣ
ба иҷрои вазифаи модар будан- ин оила барпо намуда ба доираи нави
муносибатҳои иҷтимоӣ дохил гардидан аст, яъне ба шавҳар, падару модар
ва дигар хешовандони ў муносибати хуб барқарор намуда сазовори обрўю
эътибор шудан мебошад. Оиладор шудан ин пеш аз ҳама мақсади давом
додани насл аст, чунки мувофиқи анъанаи мардумӣ оилае, ки кўдак надорад
чун оилаи солим қабул намегардад. Бесабаб намегўянд: «Хонаи бе бача
мазор, хонаи сербача бозор». Кўдак муҳаббату дилбастагии зану шавҳарро
қавитару устувор намуда, ба ояндаи неку

хушбахтии оилавӣ рўхбаланд

менамояд.
Тарбияи кўдак ҳанўз дар батни модар оғоз мегардад, ки он дар таъмин
намудани шароитҳо барои солимии ҷисмонӣ ва рўҳии ў ифода мегардад.
Модар ба духтур муроҷиат менамояд, тавсияҳои ўро иҷро мекунад, худро аз
ҳар гуна хавфу хатари ба ҳаёту саломатии худ ва кўдак таҳдидкунанда ҳифз
менамояд. Пирони хирад низ дар одату анъанаҳои миллӣ ҳифз намудани
модару кўдак, иҷро намудани хоҳишу дархостҳои зани дуҷон ва иҷрои як
қатор расму маросимҳои хосро (момоошӣ, аловгардон, танҳо нагузоштан ва
ғайраҳо) чун уболу савоб ҷорӣ намудаанд, ки онҳо хуруфот набуда, балки
таҷриба ва амалест, ки ба ҳифзи модару кўдак ва осону безарар таваллуд
кардан равона карда

мешаванд. Баъди таваллуд риоя кардани расми

нўҳдорон, оббозӣ дорондан, ба гаҳвора хобондан, риоя кардани чиллаи хурду
калон, дандонбарорӣ, аввалин роҳгардӣ ва ғайраҳо низ ифодагари диққати
ҷиддӣ додани мардум ба нигоҳубини кўдак, махсусан, риоя намудани
талаботҳои санитарӣ-гигиенӣ, таъмин

намудани

муҳити ором, солимии

модару кўдак равона карда шудаанд.
Бояд қайд кард, ки модар бо баробари таваллуд, нигоҳубину парвариши
кўдак боз муҳити солими маънавиро дар оила таъмин менамояд, ки ин яке аз
шартҳои муҳими тарбия ва инкишофи фарзандон аст. Бо баробари калон
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шудани кўдак ва зиёд шудани миқдори онҳо (то 3-4 нафар) мазмун ва
вазифаҳои кори

тарбиявӣ низ мураккаб мегарданд, чунки

бо баробари

гузаштани кўдак аз як давраи синусолӣ бо дигараш (давраи тифлӣ – то 1
солагӣ, синни хурди кудакӣ – то 3 солагӣ, давраи томактабӣ то 6-7 солагӣ,
синни хурди мактабӣ – то 10-11 солагӣ, айёми наврасӣ – то 13-14 солагӣ,
синни барвақти ҷавонӣ- 16-17 солагӣ) хусусиятҳои ба худ хоси инкишофи
ҷисмонию психикӣ дорад, ки аз модар донистан ва ба ҳисоб гирифтани онҳо
дар кори таълиму тарбиявӣ талаб карда мешавад. Вай бо баробари тарбияи
фарзандон ояндаи худро тарбия менамояд, пирӣ осудаю ороми ў аз тарбияи
кўдак аз батн то камолоти иҷтимоию маънавии фарзандон давом мекунад.
Гоҳҳо мешавад, ки бо таъсири фарзандон худ низ олами маънавӣ, дониш,
маҳорату малакаҳоро такмилу ташаккул медиҳад.
Падар - дар оилаи тоҷикон шахсест, ки ў бо салоҳият ва вазифаи худ
мавқеи хоса дорад. Солимии моддию маънавии хонавода ва шахсият ба
фаъолияти меҳнатию иҷтмимоии падар вобаста аст. Гарчи рўзона дар хона
набошад ҳам обрўю эътибор ва шахсияти ў ба кирдор, рафтор ва амали
кўдакон таъсир мерасонад. Падар ҳангоми муоширату муносибат меҳру
навозиш, дўстдорию дилсўзии худро бо фарзандон ифода намуда маслиҳатчӣ
ва сарвари хонавода шуда метавонад.
Мувофиқи ақидаи мардумшиноси шинохтаи ҷаҳонӣ Маргарет Мид
падар будан, ё

худ иҷрои вазифаи падарӣ, дар таърихи инсоният аз

зарурияти ғамхории мард нисбат ба зану кўдакон бармеояд ва таъминоти
моддии онҳо вазифаи ўст. Дар тамоми давру замонҳо таърих ин вазифаи
мардҳоро дар симои падар ба дўши онҳо бор кардааст.
Таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки симои (модели) анъанавии падар
чунин аст: таъмингари моддию муҳити солими маънавӣ, сазовори обрўю
эътибори устувор, намунаи ибрату соҳиби давлат, ҳукмравою соҳибҳуқуқи
комил дар ҳалли ҳамаи мушкилотҳои оилавӣ. Бо меҳнат ва мавқеи иҷтимоии
худ падар фарзандонро тарбия намуда барои имрўзу фардои онҳо ҷавобгар
ба ҳисоб меравад.
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Падар кўшиш мекунад, ки дар симои писараш сифатҳои ҷавонмардӣ,
ҷасурӣ, нотарсӣ, пуртоқатӣ, саховатпешагӣ, накўкорӣ, чусту чолокӣ,
хирадмандию мардонагиро бинад. Дар симои духтарон бошад назокату
латофат, шарму ҳаё, меҳнатдўстӣ, покизагию осудагии рўзғори имрўзу
фардои худро бубинад. Махсусан, шаъну шараф, номус ва эътибору
эҳтироми фарзандон ба нақши падар дар ҳаёту зиндагии онҳо алоқаманд аст.
Дар ҷомеа падар пайвастгари наслҳо, давомдиҳандаи номи неку кори неки
аҷдодону авлоди гузаштаю ояндаи хеш аст.
Барои фарзанд падар шахсест, ки дар паноҳи вай худро

боқувват,

бардам, бехатар, дилпур ҳис намуда ба ояндаи нек боварӣ пайдо мекунад.
Падар барои кўдак шахси аз ҳама зўру тавоно, хушнамуду кордон ва зарурӣ
ба ҳисоб

меравад. Тадқиқотҳои олимон ва таҷрибаи мардумӣ собит

намудааст, ки ҳузур доштани падар дар ҳаёти оилавӣ, иштирок кардан дар
тарбияи бачаҳо, махсусан, писарҳо, яке аз

воситаҳои муҳими тарбияи

ҷавонмардӣ аст. Кўдаки хурдсол дар рафтор, гуфтор, кирдору амалҳои худ бо
атрофиён, махсусан, писарҳо ба падар ва духтарҳо ба модар тақлид
менамоянд. Иҷрои дархосту талаботҳои онҳоро ҳатмӣ меҳисобанд.
Равоншиносон таъкид менамоянд, ки муҳаббати падарона аз муҳаббати
модарона фарқ мекунад ва он дар давоми ҳаёти кўдак ташаккул меёбад.
Барои ба муҳаббати падар сазовор шудан кўдак бояд ба фаҳмиш, тасаввурот
ва хоҳиши ў мувофиқат намояд. Ақидае вуҷуд дорад, ки рафтори хуб,
пешравию комёбӣ, лаёқату қобилияти фарзанд сазовори меҳри падар аст.
Мувофиқи анъана фарзанд, махсусан, писар бояд давомдиҳандаи кору номи
неки волидон бошад. Аз ин рў фарзанд на танҳо мероси моддӣ, инчунин
арзиши маънавию фарҳангии оила, имрўзу фардои ҷомеа аст.
Бояд қайд кард, ки тасаввуротҳои кўдакони томактабӣ дар бораи падар
хусусияти ба худ хос дорад. Хангоми тадқиқотгузаронӣ ба кўдакон
расмҳоеро нишон додем, ки

дар онҳо ҳолатҳои ҳайрат, ғазаб, ғамгинӣ,

хурсандӣ, тарс тасвир ёфта буданд. Қисми зиёди қудакон ҳолатҳои ғазаб,
ҳайратро ба падарон мансуб донистанд. Сабаби ин амал шояд дар он бошад,
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ки қисми зиёди мардҳо дар оила вазифаи худро дар таъкидкунӣ, огоҳкунӣ,
маҳкумкунии амалҳои ноҷо ва охирон ҷазодиҳӣ медонанд. Шояд тамоми рўз,
гоҳ ҳафтаю моҳҳо (солҳо) дар хона набудани мардҳо сабаби дар тасаввуроти
кўдакон нақш бастани симои ғазабноку бадхашм, норозию дар ҳайратмондаи
падар гардида бошад.
Олимон доир ба ин масъала ақидаи худро доранд. «Дуршавии падар аз
бачаҳо, канорагирӣ аз тарбияи фарзандон сабаби асабонӣ шудан, дарундор,
дамдузд, шармгинии ноҷоя, тарсончакии онҳо мегардад» - мегўяд духтури
рўҳшиноси кўдакона А.И.Захаров. Олимон исбот кардаанд, ки дар оилаҳое,
ки падар дар тарбияи бачаҳо фаъолона иштирок менамояд, писарбачаҳо
бештар ба илмҳои дақиқ, техника майлу лаёқати худро зоҳир мекунанд,
ҳангоми муоширату муносибат душворӣ намекашанд.
Падару модар дар тарбияи фарзандон ҳар яке ҳиссаи худро доранд.
Бинобарин устувору пойдории оила, хушбахтии волидону фарзандон,
хушбахтии ҳар як кўдак ба падару модар вобаста аст. Хонавайронӣ, аз ҳам
ҷудошавии онҳо фоҷиаи аввалин барои фарзандон мегардад, олами рангини
кўдакро то охири умр доғдору пурғубор менамояд.
Дар тарбияи кўдакони хурдсол бобою бибӣ низ саҳмгузор ҳастанд. Дар
мардуми кишвар дар як ҳавлӣ зиндагӣ кардани се насл: бобою бибӣ, падару
модар ва набераҳо анъанаҳои авлодӣ буда он пайвастагии маънавии наслҳо,
аз насл ба насл гузаштани таҷрибаи зиндагиро таъмин мегардонад. Кўдакро
на танҳо меҳру навозиш ва дўстдории волидон, бобою бибӣ, инчунин тарзи
ҳаётгузаронӣ, муоширату муносибатхои байниҳамдигарии оилавӣ, хешу
таборӣ, муҳити солими маънавӣ, одату анъанаҳои оилавӣ тарбия медиҳад.
Оилаи

хушбахт

байниҳамдигарии

оилает,

ки

дар

он

ҳамдигарфаҳмию

байни волидону фарзандон, бобою бибӣ,

синну соли гуногун ва

духтарону писарон ҳукмронӣ

ёрии

фарзандони

менамоянд. Ин

хушбахтӣ самараи фаъолияти ҳамаи аъзоёни оила аст. Дар тарбияи
фарзандони хурдсол иштирок кардани фарзандони калонии оила анъанаи
хуби оилавӣ ва мардумӣ буда он ягонагии фазои маънавӣ (ҳамдигарфаҳмӣ,
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ёрии байниҳамдигарӣ, меҳрубонию дилсўзӣ), моддӣ (ашёҳои рузғор, либос,
пойафзол, маводи хониш, ҷиҳози хона),

иҷтимоӣ (вобаста ба синну сол,

касбу ҳунар, мавқеи шахсӣ) ва ғайраҳоро таъмин менамояд ва омили муҳими
таъсиррасонӣ ба инкишофи кўдак мегардад.
Кўдаки хурдсол аз рўзи авали ба дунё омадан ба меҳру муҳаббат,
нигоҳубину парвариш ва дўстдорию ғамхории бачагони калонии оила фаро
гирифта мешавад. Гоҳе волидон шикоят менамоянд, ки фарзандон, махсусан
давраи томактабӣ бо ҳамдигар рашк мекунанд, хабаркашӣ карда аз барои
бозича, ширинӣ ҷанҷол менамоянд. Ин ҳодисаи табиист. Кўдак мехоҳад
диққати калансолонро

ба худ чалб намояд, соҳиби беҳтарин (аввалин)

бозичаю ширинӣ гардад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда кўдакон ба сулҳу салоҳ
меоянд, аҳлона бозӣ мекунанд, дар вақти зарурӣ ҳамдигарро аз бегонагон
ҳифз намуда дилбардорию дилсузӣ менамоянд.
Дар муҳити оила тарбия ёфтан дар иҳотаи падару модар, бобою бибӣ,
бародару хоҳарони калонӣ, хешовандони наздику дур ба воя расидан ба
кўдак имконият медиҳад бовар намояд, ки яккаву танҳо нест, наздикон ўро
дўст медоранд, муҳофизат мекунанд, дар ҳаққаш меҳрубонию дилсузӣ
менамоянд. Дар ташаккулёбии боварию эътимоди кўдак бо одамони атроф,
махсусан, ба наздикон, муҳити оилавӣ хеле муҳим аст. Маҳз дар муҳити
оилавӣ дар кўдак фаҳмиши мафҳумҳои «Ман», «Мо», «Ҳамаи мо», «Оилаи
мо», «Хешовандони мо» ташаккул меёбад, ки он замина барои тарбияи
хештаншиносӣ, худогоҳӣ ватандўстию инсонгароӣ мегардад.
§ 2. Хусусиятҳои тарбияи оилавӣ
Тарбияи оилавӣ- (яъне

тарбияи бачаҳо дар муҳити хонавода, оила)

таъсиррасонии мақсадноки аъзоёни оила ба рушди ҷисмонӣ, ақлию зеҳнӣ,
иродавӣ ахлоқӣ кўдакон, парвариш намудани сифатҳои маънавӣ-эстетикӣ,
азхуд

кунондани аввалин маҳорату малакаҳои меҳнатӣ, муоширату

муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад. Байд қайд кард, ки мақсад ва вазифаҳои
тарбия дар оила, муассисаи томактабӣ ва мактаб ташаккулдиҳии шахсияти
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кўдакон буда мазмун ва методҳои таъсиррасонӣ вобаста ба синнусол ва
имкониятҳои равонию ҷисмонии кўдакон аз ҳамдигар фарқ мекунанд.
Дар кишвари мо, ки теъдоди зиёди кўдакон ба муассисаҳои томактабӣ
фаро гирифта нашудаанд, тарбияи оилавӣ ҷабҳаи арзишманд дар тарбияи
хурдсолон ба ҳисоб меравад. Дар асоси тадқиқотҳои илмӣ (А.Н.Леонтев,
Т.А.Маркова ва дигарон), мушоҳида ва таҷрибаи амалии мардумӣ
хусусиятҳои тарбияи оилавиро бо таври зайл тарҳрезӣ намудан мумкин аст:
1.Тарбияи бачаҳо дар оила хусусияти эмотсионалӣ ва маҳрамона
дорад. Дар навбати аввал модарро савқи табиӣ (инстинкт) ба фарзанд пайваст
мекунад, дар ў нисбати фарзанд меҳру муҳаббат, дўстдорӣ ва пайвастагиро
ба вуҷуд меорад, ки ҳатто худро ба қурбон кардан омода мегардад. Маҳз
ҳамин ҳиссиёти модару падар шудану будан ба онҳо ҳаловат, хушбахтӣ,
муҳаббат қаноатмандии маънавию ҷисмонӣ мебахшад. Дар навбати худ,
кўдак низ ба волидон бо меҳру муҳаббат ва дилбастагӣ ҷавоб мегардонад.
А.Н.Леонтев таъкид менамояд, ки кўдаки то яксола ба эрод, маслиҳат,
таъкидкунии шахси бегона таъсирнопазир аст. Маслиҳату эроди бегонаҳо,
фикру андешаи рафиқон дар давраи наврасӣ барои бачаҳо муҳим мебошанд.
Барои кўдак то 7-8 сола муҳим он аст: «Модарам чунин гуфт», «Падарам
иҷозат дод».
Самарабахши тарбияи оилавиро

муносибатҳои

эмотсионалӣ ва

маҳрамонаи аъзоёни оила муайян менамояд. Ин муносибатҳо аъзоёни оиларо
ба ҳам

мепайвандад ва кўдакон худро ҳифзшуда аз хавфу хатарҳои

номаълуми иҳотакарда ҳис менамоянд. Махсусан, тифл худро дар оғўши
модар аз ҳама хатарҳо эминшуда ҳис менамояд, падарро бузургу тавоно
ҳисоб менамояд, ақида дорад, ки бобои ў аз ҳама доно асту ҳама асрори
оламро медонад, бибичон бошад ҳама вақт «мағзу мавиз» меорад ва ғайраҳо.
Маҳз муҳити гарму солими оилавӣ-сарчашмаи ҳамаи хушбахтиҳои кўдакона
мебошад.
2.Таъсиррасонии тарбиявии падар, модар, бобою бибӣ дар оила доимӣ
ва дарозмуддат буда дар ҳамаи лаҳзаҳои ҳаётӣ ва ҳар рўз такрор мегардад,
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такмил меёбад. Доимӣ ва такрорёбанда будани таъсиррасонии тарбиявӣ ба
инкишофёбии системаи асаби кўдак мувофиқат намуда ўро барои аксуламали
баргардондани ҷавобӣ ба барангезандаҳои берунӣ омода месозад. Новобаста
ба зоҳиршавии

мазмун ва шаклҳои таъсиррасонии калонсолон кўдак

медонад ва кўшиш менамояд, ки дар лаҳзаҳои гуногуни ҳаётӣ чӣ тавр амал
намояд. Масалан, ҳангоми ифлос шудани либос, шикастани пиёла кўдак
медонад, ки модар аз ў норозӣ мегардад. Бинобарин роҳу усули пешгирӣ
кардани ҷазогирии худро чўстуҷў намуда ба узр

пурсидан, (мебахшед,

ҷангам

(бехабар,

накунед»)

ва

шарҳ

додани

сабаби

надониста,

натавониста…) камбудӣ ва гуноҳи худ омода мегардад.
3.Дар муҳити оилавӣ аз солҳои аввали ҳаёт мисли тамоми аҳли хонавода
кўдак ба фаъолияти гуногуни иҷтимоӣ-маишӣ, меҳнатӣ, хоҷагидорӣ,
тарбиявӣ, фарҳангӣ, истироҳатӣ, маърифатӣ ҷалб мешаванд. Масалан, кўдак
дар муассисаи томактабӣ дар муҳити ҳамсолон на ҳама вақт ба иҷро
намудани супоришҳои меҳнатӣ ҷалб карда мешавад. Дар оила бошад ҳанўз аз
2-3 солагӣ аз ў иҷро кардани худхизматрасонӣ, ёрӣ додан ба калонсолон,
ғамхорӣ кардан дар ҳаққи хурдтаракону пиронсолон ва ғайраҳо талаб карда
мешавад. Муҳити оилавӣ, ки дар он аъзоёни синну солашон гуногун ва ҳар
яке мавқеи иҷтимоии ба худ хос дорад-бобо, бибӣ, падар, модар, бародару
хоҳарони мактабхон якҷоя зиндагӣ менамоянд, аз кўдак риоя намудани
қоида, меъёр ва талаботҳои муайянро дар муоширату бозӣ, меҳнату маишат
талаб менамоянд, ки ин амал барои аз худ намудани таҷрибаи иҷтимоӣ ё худ
иҷтимоӣ гардидани кўдак аз давраи томактабӣ мадад мерасонад.
Тадқиқотҳои

олимон (М.И.Лисина, А.М.Прихожан, Н.Н.Толстих ва

дигарон) нишон медиҳанд, ки кўдакони аз муҳити оилавӣ дурафтода (дар
сағирхонаҳо тарбиягиранда) аз ҷиҳати инкишофи равонӣ ва ҷавонӣ аз
ҳамсолони худ ақиб мемонанд. Ин гурўҳи кўдакон талаботҳои худро ба
таасуротҳои нав, ҳаракаткунӣ, меҳру навозиш, муоширати эмотсионалӣ
қонеъ гардонда наметавонанд ва дар натиҷа ба деприватсияи (ақибмонӣ дар
натиҷаи норасоӣ) сенсорӣ, ҳаракатӣ, иҷтимоӣ гирифтор мегарданд. Чунин
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ақибмонӣ ба инкишофи ақлию зеҳнӣ, ахлоқӣ-иродавӣ ва омодагии онҳо ба
мактаб таъсир мерасонанд. Ин гурўҳи кўдакон минбаъд дар ҳаёти шахсӣ,
таҳсил дар мактаб, муошират бо одамон, барқарор кардани ҳаёти оилавӣ ва
муайян кардани мавқеи иҷтимоӣ муносибат ва муҳити оилавӣ ба мушкилиҳо
дучор мегарданд.
4.Аъзоёни оиларо муносибатҳои хунии хешутаборӣ муттаҳид менамояд,
ки онро эътироф накардан мумкин нест. Маҳз савқи
бузургтарин

табии-инстинкт

пайвасткунандаи наслу авлод, волидону фарзандон аст.

Фаромўш набояд, кард, ки инсон на танҳо натиҷаи маҷмўи муносибатҳои
иҷтимоӣ аст, ў сараввал мавҷудоти биологӣ ҳам ҳаст, ки аз насл ба насл чун
мавҷудоти олии биологӣ мегузарад ва мавчудияти ҷомеаи инсониро таъмин
мегардонад. Вазифаи муҳими оила ҳам ин таъмин намудани насл ба ҷомеа
мебошад, ки дар илми муосир онро вазифаи демографӣ

меноманд.

Муносибатҳои хунии хешутаборӣ, муносибатҳои маҳрамонаи оилавии зану
шавҳар, муносибати махсус ба тарбияи духтарон ва писарон ва ғайраҳо
имконият медиҳанд, ки кўдак аз давраи томактабӣ мавқеи худро дар доираи
муносибатҳои иҷтимоӣ муайян намояд, ба гузаштан аз як давраи инкишофи
синнусолӣ ба зинаи дигар омода гардад.
Одатан кўдакро «оинаи оила»

меноманд. Олами

маънавӣ, тарзи

зиндагӣ, маърифату фарҳанги волидон дар сурат ва сирати кўдак ифода
мегардад, чунки ҳар як оила бо арзишҳои моддию маънавӣ аз ҳамдигар фарқ
мекунанд. Тасаввуроту амалҳои «хуб», «бад», «некукорӣ», «бадӣ», некхоҳию
хайрандешӣ, инсонгароию ноодамиро кўдак маҳз дар муҳити хонаводагӣ аз
худ менамояд. Кўдак дар навбати аввал бо волидону наздикони худ тақлид
ва пайравӣ намуда «дарси ҳаётӣ»-ро аз худ мекунад. Якравии модар намуна
барои духтар, бадҷаҳливу ҳукмравоии падар барои писар дарси номатлуби
ҳаётӣ аст, ки он баъди ба мактаб рафтан на танҳо мушкилоти муаллим,
инчунин ба мушкилоти худи волидон мубаддал мегардад. Бинобарин тарбияи
оилавӣ ин на танҳо тарбияи фарзандон, инчунин, худтарбиякуниии волидон
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низ мебошад. Волидон он сифатҳои волои ахлоқиро, ки худ надоранд, дар
кўдакон тарбия ва ташаккул дода наметавонанд.
Далели дигаре, ки ба ташаккулёбии шахсият дар муҳити оила таъсир
мерасонад, таъсиррасонии валидон ба

худшиносии ҷинсии кўдакон ва

муайян намудани рафтору меъёрҳои

амалҳои духтарона ва писарона

мебошад.

Равоншиносон таъкид

менамоянд, ки дар кўдакӣ писарҳо ба

рафтору амалҳо, муносибатҳои байниҳамдигарӣ, ҳамкорӣ ва дигар сифатҳои
шахсии

падар ва духтарҳо ба

модар

тақлид намуда минбаъд модули

зиндагии худро интихоб менамоянд.
Омилҳои зерин ба тарбияи оилавии кўдакон таъсир мерасонанд:
- вазъи иқтисодии оила, чунки теъдоди зиёди волидон вакти зиёди худро
барои

таъминоти моддии оила харҷ менамоянд ва

ба тарбия, таълими

фарзандон вақту имконияти маҳдуд доранд;
- фарханги педагогии волидон, ки он ба сатҳи маълумот ва касбу кори
онҳо алоқаманд аст. Фарҳанги педагогӣ ифодагарӣ фарҳанги маънавии
умуминсонӣ аст, ки дар худ маҷмўи фаҳмиш, ақида ва маълумотҳоро оид ба
мақсад, вазифа, принсип, мазмун, метод, восита ва шаклҳои кори таълиму
тарбиявиро фаро гирифта бошуурона амалӣ гардондани онҳоро вобаста ба
синнусоли бачаҳо талаб менамояд;
- ба дўши модарон вогузор кардани тарбияи кўдакони хурдсол ва аз
тарбия худро канорагирии мардҳо, ки ба он муҳоҷирати меҳнатӣ низ таъсир
мерасонад:
- ҷавон ва худ ба тарбия эҳтиёҷ доштани волидоне, ки барвақт оила
бунёд менамоянд:
- набудани ягонагии талаботҳо ба шахсияти кўдак аз тарафи аъзоёни
оила, муассисаи томактабӣ ва мактаб;
- ба ҳаёти оилавӣ, муносибатҳои нави иҷтимоӣ ва тарбияи фарзанд тайёр
набудани ҷавонон дар оила, мактаб.
Бояд қайд кард, ки ҳар як оила хусусиятҳои ба худ тарбиявӣ дорад, ки ба
ин хусусиятҳо омилҳои дар боло зикр гардида низ таъсири худро
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мерасонанд. Методҳои тарбияи оилавӣ роҳу усулҳои таъсиррасонии
мақсадноки волидон ба рафтор ва шуури кўдакон буда истифодабари онҳо
хусусияти ба худ хос дорад, яъне
- хусусиятҳои фардӣ ва рафтору амалҳои кўдак ба ҳисоб

гирифта

мешавад;
- интихоб намудани роҳу усулҳои тарбиявӣ ба фарҳанги педагогӣ,
таҷрибаи тарбивӣ ва муҳити хонаводагӣ вобастагӣ дорад.
Методҳои тарбияви оилавӣ ифодагари шахсияти худи волидон буда, ҳар
як оила методҳои ба худ

хоси

тарбиявӣ дорад, ки онҳоро вобаста ба

фаҳмишу имкониятҳои худ истифода мебаранд. Дар тарбияи оилавӣ аз
методҳои

умумии

тарбияи

ҷисмонӣ,

тарбияи

фикрӣ,

тарбия

ва

ташаккулдиҳии сифатҳои ахлоқӣ, тарбияи эстетикӣ ва тарбияи меҳнатӣ (ниг.
Ба қисми аввали китоби дарсии мазкур) истифода бурда мешаванд.
Дар асоси баҳисобгирии таҷрибаи шахсӣ, донишҳои педагогӣ ва
имконияту шароитҳо волидон барои таъмин намудани иҷрои вазифаҳои
таълиму тарбиявӣ аз воситаҳои зерин истифода бурда метавонанд:
- каломи бадеӣ, ки он хондану нақл кардани мазмуни адабиёти бадеӣ
(афсонаю ҳикоя, шеърҳо) зарбулмасалу мақолҳо, чистону тезгўякҳо, суруди
«алла», шеъру таронаҳои навозишию дўстдорӣ,

қофиябозӣ ва ғайраҳоро

дарбар мегирад;
- обрўю эътибори шахсӣ;
- ба ҳаёти оилавӣ ҷалб кардани кўдакон;
- ташкили дурусти фаъолияти ёдгирӣ, омўзиши кўдак;
- таъмин намудани муҳити солими маънавӣ, маишӣ ва осудагӣ;
- истифода бурдан аз одату анъанаҳои оилавӣ миллӣ ва умумибошарӣ;
-ташкили дурусти реҷаи рўз ки дар он фаъолиятҳои меҳнатӣ, бозикунӣ
омўзишӣ, хоб, истироҳату фароғат бо ҳам мувофиқат намуда инкишофи
шахсияти кўдаконро таъмин менамояд.
Дар шароити

ҳозира

на ҳамаи

волидон аз имконият, восита ва

методҳои тарбияи оилавӣ дуруст истифода бурда вазифаҳои худро иҷро
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менамоянд. Кабул карда шудани Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
масъулияти волидон дар тарбия ва таълими фарзанд» (2011) бори дигар
волидон ва муассисаҳои таҳсилотӣ, аз он ҷумла муассисаҳои таҳсилоти
томактабиро водор месозад, ки дар ҳамдастӣ тарбия, таълим ва инкишофи
шахсияти кўдаконро таъмин намоянд.
§ 3. Шаклҳои ҳамкории муассисаи томактабӣ бо оила
Муносибати байниҳамдигарӣ, ҳамкорӣ ва алоқаи байни

волидону

муассисаҳои таҳсилотӣ яке аз масъалаҳои мураккаби иҷтимоӣ мебошад.
Муассисаи таҳсилотӣ, аз он ҷумла муассисаи томактабӣ, муассисаи давлатӣ
буда мазмун, мақсад ва

вазифаҳои он дар барномаи таълиму тарбиявӣ

муайян карда шудааст, ки иҷро гардидани онҳо ҳатмӣ мебошад. Иҷро
гардидани онҳо ба зиммаи мураббиён, мудири кўдакистон вогузор
гардидаанд, ки тайёрии махсуси касбӣ доранд ва дар назди халқ, волидон,
давлат масъул мебошанд. Муассисаи томактабӣ ҳамчун маркази кори
таълиму тарбиявӣ дорои мутахассисони соҳибмаълумоту соҳибкасб, бояд ба
баланд шудани фарҳанги педагогии волидон таъсир намояд.
Кормандони муассисаҳои

томактабӣ дар симои волидон ҳамкор,

ҳамақида, ҳаммасалакро дар таълиму тарбияи кўдакон бинанд ва роҳу
усулҳо, шаклу воситаҳои гуногун, самарабахши ҳамкориро ҷустуҷў намоянд,
аз онҳо истифода баранд. Набояд фаромўш кард, ки самарабахшии кори
таълиму тарбиявӣ ба мавҷудияти талаботҳои ягона ба шахсияти кўдакон аз
тарафи кўдакистон ва оила вобастагӣ дорад.
Саволе ба миён меояд: Кӣ бояд ташабусскори ҳамкории муассисаи
томактабӣ ва оила бошад? Аз ин амал кӣ бештар баҳрабардорӣ мекунад ва ба
натиҷаи дилхоҳ ноил мегардад? Ҷавоб ба ин саволҳо чунин аст: ҳар ду тараф
ба ҳамкорӣ кўшиш намоянд, чунки мақсаду вазифаи онҳо ягона аст, яъне
таъмин намудани тарбия, таълим ва инкишофи шахсияти бачаҳо ва омода
намудани онҳо ба мактаб. Вале

масъулият ва ташаббуси муассисаи

томактабӣ бояд зиёдтар ва самарабахш бошад. Волидонро бовар кунонда
тавонад, ки ҳамкорӣ ба манфиати кўдак, оила, муассисаи томактабӣ, мактаб
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ва пешрафти ҷомеа буда он бояд дар

асоси ҳамдигарфаҳмӣ, боварию

эътимод ба ҳурмату эҳтироми якдигар, мададу дастгирии тарафайн сурат
гирад. Барои ноил гардидан ба боварию эътиқоди волидон мураббия бояд
маҳорати педагогӣ ва сифатҳои шахсии худро истифода бурда тавонад.
Мушоҳида ва таҷрибаи амалии мураббияҳо нишон медиҳанд, ки на
ҳамаи волидон ба таълиму тарбияи кўдакон диққати ҷиддӣ медиҳанд. Баъзе
аз онҳо ақида доранд, ки муассисаи томактабӣ муассисаи давлатӣ аст ва
вазифаю масъулияти тарбияи кўдак дар зиммаи ў мебошад. Бо ҳамин худро
аз масъулият озод карданӣ мешаванд. Қисми дигар ақида доранд, ки онҳо
фарзандони худро дуруст тарбия карда истодаанд ва ба маслиҳату мадади
дигарон эҳтиёҷ надоранд, тарбияи фарзанд кори шахсии онҳост ва дахолати
беруна ба ҳаёти оилавию шахсиро намеписанданд.
Роҳбари муассисаи томактабӣ, мураббия ҳангоми банақшагирии кори
таълиму тарбиявӣ ҳамчун ҷузъи таркибии фаъолияти педагогӣ ҳамкорӣ бо
волидонро ба нақша

мегиранд, ки он бояд аз инҳо иборат бошад: 1)

фаҳмонда додани сиёсати давлат ва Ҳукумати кишвар оид ба тарбияи насли
наврас, 2) масъулияти волидон дар тарбия ва таълими бачаҳо, муҳофизати
оила чун ниҳоди (институти) иҷтимоӣ; 3) муҳофизати ҳуқуқи кўдак; 4)
баланд бардоштани дониш, маҳорат ва малакаҳои тарбиявии волидон доир ба
хусусиятҳои анатомию физиологӣ ва психологии кўдакон, мазмун, метод ва
воситаҳои тарбияи оилавӣ; 5) расондани ёрии амалӣ барои бартараф кардани
мушкилотҳои кори тарбиявӣ; 6) таъмин намудани талаботи ягонаи педагогӣ
ба шахсияти кўдакон дар оила ва мунтазам назорату баҳодиҳӣ ба иҷро
гардидани ин талаботҳо; 7) омўхтан, ҷамъбаст намудан ва паҳн кардани
таҷрибаи пешқадами тарбияи оилавӣ бо мақсади пешгирӣ намудани
камбудиҳо ва ғайраҳо. Ба мақсад ва вазифаҳои ҳамкории кўдакистону оила
метавонад хусусиятҳои синнусолию фардии кўдакон, хоҳишу талаботҳои
волидон, талаботҳои пешрафти ҷомеа таъсир расонанд.
Тафтиш, назорат ва баҳодиҳӣ ба иҷро гардидани нақшаҳо оид ба
ҳамкорӣ бо волидон мудири кўдакистон масъул ва ҷавобгар мебошад.
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Ҳангоми таҳия намудани нақшаи ҳамкорӣ бо волидон мураббия

шароиту

имкониятҳои кўдакистону волидон, хусусиятҳои синнусолию фардии
кўдакон, дархосту талаботҳои падару модаронро ба ҳисоб

мегирад ва

мазмуну шаклҳои ҳамкориро муайян менамояд. Мазмуни кор бо волидон
бояд ба мазмуни кори таълиму тарбиявии давраи синнусолӣ ва кўдакистон
мувофиқат намояд.
Дар нақшаи ҳамкорӣ бо волидон мавзўҳо муайян карда мешаванд ва он
бояд дар Шўрои омўзгории кўдакистон тасдиқ карда шавад. Мавзўҳои
нақшаи кор бо волидони ҳар як давраи синнусолӣ мушаххас, иҷрошаванда,
бо нақшаи ҳамшираи тиббӣ, мудири кўдакистон ҳамоҳанг бошад. Шаклҳои
ҳамкорӣ бо волидонро ба ду гурўҳ ҷудо намудан мумкин аст:
1.Кори фардӣ бо волидон
2.Кор бо гурўҳи (коллективи) волидон.
Чунин шаклҳои кори фардӣ бо волидон ба нақша гирифта мешавад:
- сўҳбат бо волидон
- ба гурўх (кўдакистон) даъват намудани волидон
- машварат (консултатсия) бо волидон
- ба манзили зисти кўдак ташриф овардани мураббия
- ҷалб

кардани волидон ба иду чорабиниҳо ва ҳаёти кўдакон дар

кўдакистон.
Дар шароити имрўза кори фардӣ бо волидон арзишманд ба ҳисоб
меравад. Аввало, мураббия ҳар рўз имконияти вохўрдан ба волидон
(пагоҳирўзӣ ҳангоми қабул ва бегоҳӣ ҳангоми ба хона гусел кардани
кўдакон) ва дар бораи пешравӣ, камбудӣ ва дигаргуниҳои фарзанди онҳо
маълумот додан (гирифтан) дорад.

Ҳамшираи

тиббӣ ба саломатӣ ва

инкишофи ҷисмонии кўдак назорат намуда дар бораи нигоҳубини кўдак,
риоя намудани қоидаҳои

санитарӣ-гигиенӣ, ташкили хўрок, тарбияи

ҷисмонӣ маълумот медиҳад. Сониян худи волидон бо мақсади ниҳон
доштани бурдубохти тарбиявӣ сиру асрори оилавӣ кори фардиро тарафдорӣ
менамоянд.
322
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Сўҳбат шакли аз ҳама маъмул, дастрас ва арзишманди кор бо волидон
ба шумор меравад. Он имконият медиҳад, ки дар бораи бурду бохти тарбияи
оилавӣ, саломатӣ, руҳия, рафтор ва дигар сифатҳои шахсии кўдак ибрози
ақида намуда, мураббия бо волидон маслиҳату тавсияҳо пешниҳод намояд,
ба саволҳои онҳо ҷавоб диҳад. Мавзўи суҳбат бо волидон аз ҳаёти ҳаррўзаи
кўдакон бармеояд. Муҳим он аст, ки мураббия фикру андешаи волидонро
оромона шунида сипас доир ба ин ё он

масъала мулоҳизаронӣ намояд,

муҳити ором ҳамдигарфаҳмӣ, оҳанги хайрхоҳонаро таъмин созад.
Мураббия

метавонад мавзўҳои сўҳбат бо волидонро пешакӣ муайян

карда бо он тайёрии махсус бинад, бо аъзоёни оила (падар, модар, бобо,
бибӣ) чи тавр гуфтугў намуданро аниқ созад, то ба натиҷаи дилхоҳ ноил
гардад. Вобаста ба вазъият ва мавзўъ бо як чанд нафар волидон низ сўҳбат
гузаронидан мумкин аст. Масалан, дар мавзўи интихоби реҷаи рўз, тайёрӣ ба
гузаронидани иду чорабиниҳо ва ғайра.
Бо

мақсади

шинос

намудани

волидон

ба

ҳаёт,

фаъолият

ва

машғулиятҳои кўдакон дар гурўҳ даъват намудани волидон аҳамияти калон
дорад. Аввало, ин барои худи кўдак хеле гуворо ва арзишманд аст. Сониян,
волидон ба тарзи ҳаётгузаронии фарзанди худ шинос мешаванд, бозӣ,
машғулиятҳои таълимиро мушоҳида намуда бо усулҳои кор бо кўдак шинос
мегарданд, бо саволҳои худ оид ба кор дар оила ҷавоб мегиранд ва ғайраҳо.
Мураббия даъват намудани волидонро бо воситаи мактуб навиштан ва ё худи
кўдакон ташкил карда метавонад. Волидон метавонанд бо хоҳиши худ омода
ба ҳаёту фаъолияти кўдакон дар давоми рўз ё лаҳзаҳои алоҳидаи реҷаи рўз
(варзиши пагоҳирўзӣ, машғулиятҳо, сайругашт, ташкили хўрокхўрӣ) шинос
шаванд, якҷоя бо гурўҳи кўдакон ба саёҳат (ба мактаб, осорхона, театр)
раванд.
Дар давраҳои калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб ҳангоми шинос
намудани кўдакон ба фаъолияти меҳнатии одамон, касбу кори гуногун падар,
модар, бобою бибии кўдаконро даъват намудан аҳамияти калон дорад. Онҳо
метавонанд бо кўдакон дар бораи касбу ҳунар, аҳмияти меҳнати худ нақл
323
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

намоянд (ниг.ба маводи методӣ «МАН, МО ВА ДИГАРОН» Душанбе, 2009).
Мувофиқи хоҳиш, имконият ва ҳатто зарурият ба шанбегиҳо, таъмир
намудани мизу курсиҳо, сохтани бозичаҳо, иду хушҳолиҳо бобою бибӣ,
аъзоёни оиларо ҷалб намудан мумкин аст. Ин амал имконият медиҳад, ки
онҳо ба ҳаёти кўдакон аз наздик шинос шаванд ва бо худи кўдакон низ бо
калонсолони оила якҷоя будан ҳаловатбахшу гуворо мебошад, обрўю нуфузи
онҳо ҳам дар кўдакистон ва ҳам дар хонавода зиёд мегардад. Волидони
фаъолро

ҳамчун аъзои фахрии гурўҳ эълон намуда онҳоро дар Гушаи

волидон махсус номнавис кардан мумкин аст.
Маслиҳат,

машварат (консултатсияҳо) бо

волидон

мисли сўҳбат

оромона, дар рўҳияи ҳамдигарфаҳмию хайрхоҳона бояд баргузор гардад.
Мавзўи маслиҳату машваратҳо аз мушоҳидаи амалу рафторҳои

шахсии

кўдак (дамдузду якрав, инҷиқ будани кўдак), иҷро гардидани вазифаҳои
тарбиявӣ (ба саволҳои кўдак чӣ тавр ҷавоб додан мумкин аст, харидани
анҷому либосҳои мактабӣ, хонда додани

адабиётҳои бадеӣ, аҳамият ва

зарари барномаҳои телевизионӣ, идҳои оилавӣ ва ғайраҳо) интихоб карда
мешаванд. Мавзўи маслиҳату машваратро бисёртар худи волидон интихоб
намуда ба

мураббия, ҳамшираи тиббӣ ва сарвари

кўдакистон муроҷиат

менамоянд. Вобаста ба мавзўъ ва хоҳиши волидон маслиҳату машваратҳо бо
таври фардӣ бо якчанд нафар гоҳ-гоҳ ва ё доимӣ ташкил карда мешаванд.
Мураббия дар рафти маслиҳат, сўҳбат, ба гурўҳ даъват кардани волидон
мураббия аз мисолҳо, далелҳо, аёниятҳо, намунаи корҳои амалии кўдакон
васеъ истифода бурда метавонад. Масалан , бахшида ба идҳо тайёр кардани
либосҳо барои бозиҳои саҳнавикардашуда, якҷоя сохтани бозичаҳо ва ғайра.
Ба

манзили зисти кўдак ташриф овардан ба мураббия имконият

медиҳад, ки ба муҳит,
минбаъд онро ба

зиндагӣ ва таълиму тарбияи оилавӣ шинос шуда

ҳисоб гирад. Барои ба манзили тарбиягиранда рафтан

мураббия бояд омодагӣ бинад, яъне аниқ намояд, ки ба кадом масъалаҳо
равшанӣ меандозад, бояд чиро мушоҳида намояд, бо кӣ, дар кадом мавзўъ
сўҳбат менамояд ва ғайра. Мураббия бояд аз эродгирӣ, панду насиҳати
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волидон, айбҷўӣ ба тарзи зиндагии аҳли хонавода, шикоят аз рафтори кўдаку
волидон худдорӣ намуда фазои некхоҳию сулҳҷўёнаро таъмин намояд,
сифатҳои таҳаммулпазирӣ зоҳир намояд.
Кор бо коллективи волидон дар гурўҳ ва кўдакистон давоми мантиқии
кори фардӣ бо волидон мебошад, ки он дар шаклҳои зерин ташкил карда
мешаванд:
- маҷлисҳо бо коллективи волидони гурўҳ ва кўдакистон;
- конференсияҳои волидон;
- ташкил намудани «Гўшаи волидон»;
- ташкили кумитаи волидон
- рўзи «Дарҳои кушод»
- машварат-практикум
Маъмултарин ва дастрастарин шакли кор бо волидон дар кўдакистону
мактаб ин

маҷлисҳои волидони гурўҳ (синф) ва кўдакистон, мактаб

мебошанд, ки дар онҳо натиҷаи кори таълиму тарбиявӣ мавриди муҳокима
ва баҳодиҳӣ қарор мегирад, роҳу усулҳои бартараф намудани камбудиҳо,
беҳдошти фаъолияти якҷоя муайян карда мешавад. Мавзўъ ва мазмуни
маҷлисҳои волидони гурўҳ барои соли хониш, ки ҳар як семоҳа як маротиба
гузаронида мешавад, мувофиқи талаботҳои мазмуни кори таълиму тарбиявӣ,
хусусиятҳои синнусолии кўдакон ба нақша гирифта мешаванд.

Ташкилу

гузаронидани онҳо тайёрии махсусро талаб менамоянд. Ба муҳокимаи
масъалаҳои пешниҳодшуда волидон ҷалб карда мешаванд, то онҳо аз бурду
бохти таҷрибаи тарбияи оилавии худ ибрози ақида намоянд. Мавзўҳои
баррасӣ ва ба муҳокима пешбаришаванда бояд ба беҳдошти тарбияи оилавии
кўдакон мадад расонида тавонанд ва ба талаботҳои рўз мувофиқат намоянд.
Ба монанди «Сабаби танбалию коргурезии кўдак дар чист?», «Телевизор
ёрдамчӣ ва ё зараррасони кори тарбиявӣ аст?» «Чӣ бояд кард, то кўдак
мактабро дўст дорад?» ва ғайраҳо, ки худи волидонро ба фикр намудан,
ибрози ақида кардан, муҳокимаронӣ, хулосабарорӣ, дигар кардани андеша
водор намояд.
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Маҷлиси умумии

волидони кўдакистон дар як сол 2-3 маротиба

ташкилу гузаронида мешаванд ва муҳокимаю баррасии масъалаҳои зеринро
дар бар мегирад: ҷамъбасти соли хониш ва вазифаҳои минбаъда;
чорабиниҳои тобистонаи солимгардонӣ; тарбия ва инкишофи равонию
ҷисмонии кўдакон; таъмиру тармими муассиса ва ғайраҳо. Ба он
ҳуқуқшинос, табиб, намояндаи шўъбаи корҳои дохилӣ, шоиру нависандагон,
гузоришу маърўзаи волидон ва ғайраҳоро ворид намудан мумкин аст.
Бо мақсади паҳн намудани таҷрибаи пешқадами тарбияи оилавӣ,
алоқаманд намудани амалия бо назарияи

кори таълиму тарбиявӣ

конференсияҳои волидон ташкил карда мешаванд, ки дар онҳо метавонанд
худи волидон, мураббия, мудири кўдакистон, намояндагони илму фарҳанг
(равоншинос, оҳангсоз, табиб, директории мактаб, роҳбар ва мушовирони
идораи маорифи шаҳру ноҳия, ҳуқуқшинос ва дигарон) иштирок намоянд.
Ташкилу гузаронидани конференсия тайёрии

махсус ва пешакиро талаб

мекунад ва он бояд ба мавзўъҳои махсуси ҳалталаб бахшида шуда бошанд.
Масалан, «Ҳамкории кўдакистон, оила ва мактаб дар таъмин намудани
омодагии кўдакон ба мактаб», ки дар он метавонанд мураббия, волидон,
муаллими синфи ибтидоӣ, духтур, равоншинос бо маърўзаҳо баромад
намоянд. Дар маърўзаҳо бояд зарурият ва роҳу усулҳои тайёр намудани
кўдакон ба мактаб , таҷрибаи пешқадам ва мушкилотҳо дар асоси далелҳои
илмию амалӣ таҳлил карда шуда бошанд ва иштирокчиёни конференсия аз
он баҳрабардорӣ карда тавонанд. Барои шавқовар ва хотирмон гузаштани
конференсия намоиш додани дастовардҳои кўдакон, баромади консертии
тарбиягирандагон, намоишгоҳи корҳои амалии кўдакон (расмкашӣ, гулмонӣ,
суробсозӣ, тартибдиҳӣ, меҳнати дастӣ), дастурҳои методию таълимӣ ва
адабиётҳои нави бачагонро ташкил кардан мумкин аст.
Тибқи «Оинномаи кўдакистон» дар гурўҳҳо ва кўдакистон ташкилоти
ҷамъиятии Кумитаи волидон ташкил карда мешавад, ки вазифаи он ёрӣ
расондан ба мураббия ва мудир ба

корҳои хоҷагӣ-ташкилӣ, таълиму

тарбиявӣ мебошад. Вазифа ва мазмуни фаъолияти Кумитаи волидон, дар
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баъзе муассисаҳои таҳсилотӣ Ассотсиатсияи волидон номида шудааст. Дар
Низомномаи намунавии кумитаи волидон нишон дода шудааст, ки Кумита
фаъолияти худро дар асоси нақшаи солона ташкил менамояд ва он бояд ба
нақшаи фаъолияти маъмурияти кўдакистон мувофиқат намояд. Кумита ҳуқуқ
дорад ҳисоботи мудири кўдакистон, вазъи кор, мушкилот ва пешомадҳои
кори муассисаро шунида мавриди таҳлил қарор диҳад. Он ҳуҷҷатгузории
худро дорад: нақшаи корӣ, қарори ҷаласаҳо, ҳисоботҳо, ки дар вақти иваз
шудани ҳайати он ба аъзоёни нав супорида мешавад.
Дар ҳамаи давраҳои синнусолии томактабӣ Гўшаи волидон ҳатман
ташкил карда мешаванд, ки мақсади он пешниҳод намудани гузоришҳо ва
шинос намудани волидон ба масъалаҳои таълиму тарбиявӣ мебошад.
Мавзўҳо вобаста ба вазифаҳои тарбиявӣ метавонанд тағйир ёбад. Гўшаи
волидонро воситаи

ташвиқоту тарғиботи айёнии донишҳои педагогӣ

ҳисобидан мумкин аст. Дар он рўйхати кўдакон,

корҳои иҷрошуда ва

банақшагирифта, номгўи машғулиятҳои таълимӣ, маслиҳатҳои педагогӣ бо
волидон, эълону тавсияҳо ва ғайраҳо ҷой дода мешаванд. Ороиш ва
ҷобаҷогузории маводҳо бояд ба талаботҳои педагогӣ ва эстетикӣ мувофиқат
намоянд.
Дар таҷрибаи амалии муассисаҳои томактабӣ анъанаи

ташкилу

гузаронидани рўзи Дарҳои кушод вуҷуд дорад, ки мақсади он шинос
намудани волидон ба раванди кори таълиму тарбиявӣ, ташкили хўроки
кўдакон, ободонӣ, таҷҳизонидани кўдакистон мебошад. Дар ин чорабинӣ, ки
якчанд рўз пештар эълон карда мешавад, волидон метавонанд ба заминаи
моддӣ-техникии гурўҳ (кўдакистон), таҷҳизонидан,
гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ,

реҷаи рўз,

ташкилу

саёҳат, сайругашт, фаъолияти

меҳнатӣ, бозикунӣ, фароғату истироҳати бачаҳо шинос шаванд. Мудири
кўдакистон дар вақти муайяни рўз ба ташкил намудани мизи мудаввар ва ё
нишасти матбуотӣ ба фикру

андешаҳои волидон шинос мегардад, ба

саволҳои онҳо ҷавоб медиҳад ва барои беҳтар кардани фаъолияти кори
таълиму тарбиявӣ ва хочагӣ-маъмурӣ чораҳо мебинад.
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Маълум аст, ки теъдоди муайяни волидон, махсусан, онҳое ки
нахустфарзанди худро ба воя

мерасонанд, ба ёрию мадади

педагогӣ-

психологӣ эҳтиёҷ доранд. Бинобарин дар асоси ба ҳисоб гирифтани хоҳишу
дархости онҳо машварат-практикуми махсус ташкил кардан мумкин аст, ки
онро пештар «Мактаби модарони ҷавон» меномиданд. Чунин шакли кор
имконият медиҳад, ки волидони ҷавон доир ба нигоҳубини кўдак, интихоби
либос, пойафзол, хўрок вобаста ба

синну соли кўдакон ва фаслҳои сол,

ташкили реҷаи рўз, роҳу усулҳои кор бо кўдак ва ғайраҳо маълумоти зарурӣ
гиранд. Масалан, барои дар хона хонда додан асари бадеиро чӣ тавр интихоб
намудан мумкин аст, баъди хонда додан саволгузорӣ ва муҳокима намудани
мазмуни матнро ташкил кардан, дасти кўдакро ба навиштан омода намудан,
такмил додани фаъолияти узвҳои нутқронӣ ва ғайраҳо метавонанд мавзўи
омўзиш гарданд.
Дар шароити ҳозира шаклҳои нави ҷалб кардани волидон ба кори
муассисаҳои томактабӣ вуҷуд дорад. Масалан, ба таври оилавӣ иштирок
намудан дар идҳои варзишӣ, якҷоя тамошо кардани барномаҳои таълимӣ,
консертӣ ва якҷоя ташкилу гузаронидани соатҳои истироҳатию фароғатӣ,
шаби саволу ҷавоб, телефони боварӣ ва ғайраҳо.
Қабул карда шудан ва амалӣ гардондани Қонуни ҶТ «Дар бораи
масъулияти падару модар дар тарбия ва таълими фарзанд»

самарабахш

кардани корҳои ташвиқоту тарғиботӣ ва баланд бардоштани маърифати
педагогии волидонро талаб менамояд. Дар ин ҷабҳа низ кормандони
муассисаҳои томактабӣ бояд ҳиссагузор бошанд. Бо воситаи радио,
телевизион, рўзномаю маҷаллаҳои ноҳиявӣ, шаҳру вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ бо
сўҳбату мақолаҳо баромад карда бо одамони синнусол ва касбу кори гуногун
дастрас намудани арзишҳои педагогии муосир яке аз вазифаҳои муҳими ҳар
як шарҳванди кишвар мебошад.
Истифода бурдани шаклҳои гуногуни ҳамкорӣ бо волидон ва паҳн
намудани донишҳои педагогӣ бояд

ба беҳтар гардидани сифату
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самарабахшии кори таълиму тарбиявӣ, таъмин гардидани ягонагии тарбияи
оилавӣ ва ҷамъиятӣ мадад расонад.
САВОЛҲОИ САНҶИШӢ
1.Нақши аъзоёни оила модар, бобо, бибӣ, бародару хоҳар дар тарбия ва
инкишофи шахсияти бачаҳо аз чӣ иборат аст?
2.Мухити психологӣ ва маънавии оилавӣ гуфта чиро мефаҳмед?
3.Хусусиятҳои тарбияи оилавӣ аз чӣ иборат аст?
4.Тарбияи кўдакон дар муассисаҳои томактабӣ ва дар оила чӣ умумият
ва кадом фарқиятҳоро дорад?
5.Зарурияти ҳамкории муассисаи томактабӣ бо оила аз чӣ бармеояд?
6.Афзалият ва камбудии шаклҳои фардӣ ва умумии кор бо волидон дар
чист?
7.Дар кори амалии худ бештар аз кадом шаклҳои ҳамкорӣ бо волидон
истифода хоҳед бурд?
СУПОРИШ
1.Нақшаи ташкилу гузаронидани ҷамъомади волидонро барои як давраи
синнусолии томактабӣ таҳия намоед ва мақсаду вазифаҳои онро шарҳ диҳед
2.Бо истифода аз дастури таълимӣ «Детский сад и семья», зери таҳрири
Т.А.Маркова, хусусияти кор бо волидонро дар ҳар як давраи синнусолии
томактабӣ муқоиса намоед ва дар дарси амалӣ онро мавриди баррасӣ қарор
диҳед.
АДАБИЁТҲО БАРОИ ХУДОМЎЗИ
1.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар
дар тарбия ва таълими фарзанд» Душанбе, 2011.
2.Детский сад и семья. Под.ред.Т.А.Марковой Москва, 1981.
3.Маркаренко А.С.Маърўзаҳо оид тарбияи бачаҳо. Душанбе, 1984.
4.Дастури психологияи амалӣ.Душанбе, 2004.
5.Маҷидова Б. Раҳнамои волидон барои тарбияи кўдакони хурдсол,
Душанбе, 2011.
6.Прихожан А.М., Толстих Н.Н. Дети без семьи, Москва, 1990.
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МУНДАРИҶА
ФАСЛИ ІІІ. ПЕДАГОГИКАИ СИННИ БАРВАҚТИ
МАВЗЎИ 13.Тарбия ва инкишофи кўдакони синни барвақти бачагӣ
§ 1. Аҳамияти синнусоли барвақтӣ дар инкишофи кўдак
§ 2.Хусусиятҳои инкишофи кўдакони синни барвақти бачагӣ
§ 3. Вазифаҳои асосии тарбияи кўдакони то сесола
§ 4. Ташкил намудани ҳаёти хурдтаракон ва аҳамияти реҷаи рўз

МАВЗЎИ 14. Тарбия ва инкишофи кўдакони соли аввали ҳаёт
§ 1. Хусусияти инкишофи кўдакони соли аввали ҳаёт
§ 2.Давраҳои инкишофёбии кўдакони соли аввали ҳаёт
§ 3. Ташкили реҷаи рўзи кўдакони то яксола
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МАВЗЎИ 15. Тарбия ва инкишофи кўдакони соли дуюми ҳаёт
§ 1.Хусусиятҳои тарбияи инкишофи кўдаки то 2 сола
§ 2. Реҷаи рўз ва ташкили ҳаёти кўдакони аз 1то 2 сола
§ 3. Тарбия ва таълими кўдак дар машғулиятҳо

МАВЗЎИ 16. Тарбия ва инкишофи кўдакони соли сеюми ҳаёт
§ 1.Тавсифи инкишофи кўдакони соли сеюми ҳаёт.
§ 2. Реҷаи рўз ва ташкили ҳаёти кўдакон
§ 3. Нақши таълим дар тарбия ва инкишофи кўдакони 2-3 сола
§ 4. Назорат ва баҳисобгирии инкишофи кўдакони то 3-сола

ФАСЛИ ІV. ФАЪОЛИЯТҲОИ КЎДАКОН
МАВЗЎИ 17. Амалҳо бо ашёҳо

ва муошират дар кўдакони синни

томактабӣ

§ 1. Амалҳо бо ашёҳо – фаъолияти кўдакони синни барвақти бачагӣ
§ 2.Муошират ҳамчун намуди фаъолияти кўдакони хурдсол

МАВЗЎИ 18. Бозӣ ва нақши он дар ҳаёти кўдак

§ 1. Асосҳои назариявии бозӣ
§ 2. Хусусияти бозиҳои кўдакон
§ 3. Таснифоти бозиҳо
МАВЗЎИ 19. Бозича
§ 1. Бозича ва аҳамияти таълиму тарбиявии он
§ 2. Аз таърихи бозичаҳо
§ 3. Намудҳои бозичаҳо ва талаботҳо ба онҳо
МАВЗЎИ 20. Бозиҳои эҷодӣ
331
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

§ 1. Мазмун ва хусусияти бозиҳои сюжетӣ-ролнок дар кўдакони синни
томактабӣ
§ 2. Усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои сюжетӣ-ролнок
§ 3. Бозиҳои саҳнавикардашуда ва мазмуни онҳо
§ 4.Усулҳои ташкил ва роҳбарӣ ба бози ҳои саҳнавикардашуда
§ 5.Бозиҳои сохтмонӣ ва усулҳои роҳбарӣ ба онҳо
МАВЗЎИ 21. Бозиҳои дидактикӣ
§ 1. Хусусияти бозиҳои дидактикӣ ва намудҳои он.
§ 3. Сохти бозиҳои дидактикӣ ва роҳбарӣ ба онҳо

МАВЗЎИ 22. Бозиҳои серҳаракат
§ 1.

Аҳамияти бозиҳои серҳаракат дар тарбия ва инкишофи ҷисмонии

кўдакони синни томактабӣ.
§ 2. Мазмун ва намудхои бозихои серхаракат
§ 3. Усулҳои роҳбарӣ ба бозиҳои серҳаракат.

МАВЗЎИ 23. Фаъолияти таълимии кўдакони синни томактабӣ
§ 1. Асосҳои назариявии фаъолияти таълимии кўдакон.
§ 2. Хусусиятҳои раванди таълимдиҳӣ дар давраи томактабӣ
§ 3. Принсипҳои таълим
§ 4. Мазмуни таълим

МАВЗЎИ 24. Методҳо ва шаклҳои ташкили таълим
§ 1. Методҳои таълим ва таснифоти онҳо
§ 2. Методҳои аёнии таълим
§ 3. Методҳои амалии таълим
§ 4. Методҳои даҳонии таълим
§ 5. Шаклҳои ташкили таълим

МАВЗЎИ 25. Машғулият шакли асосии кори таълимӣ
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§ 1.Нақши машғулиятҳо дар таълим, тарбия ва инкишофи кўдакон
§ 2. Муракабшавии мазмуни машғулиятҳо дар давраҳои гуногуни синнусолӣ
§ 3. Намудҳои машғулият
§ 4. Истифодаи методҳои таълимӣ дар машғулият
§ 5. Сохти машғулият
§ 6. Тайёрии мураббия ба машғулият

МАВЗЎИ 26. Меҳнати кўдакон дар давраи томактабӣ
§ 1. Хусусиятҳои меҳнати кўдакон
§ 2. Намудҳои меҳнати кўдакон
§ 3. Шаклҳои ташкили меҳнати кўдакон
ФАСЛИ V. ЯГОГАНИИ РАВАНДИ ПЕДАГОГӢ
МАВЗЎИ 27. Раванди кори таълиму тарбиявӣ дар муассисаи томактабӣ
§ 1. Маълумот дар бораи раванди педагогӣ ва моҳияти он
§ 2. Технологияи муосири педагогӣ дар муассисаи итомактабӣ
§ 3.Хусусияҳои ташкили раванди педагогӣ дар муассисаи томактабӣ

МАВЗЎИ 28. Банақшагирии раванди педагогӣ дар муассисаи томактабӣ
§ 1. Асосҳои назариявии банақшагирии раванди педагогӣ
§ 2. Мазмуни кор оиди банақшагирии раванди педагогӣ дар муассисаи
томактабӣ
§ 3. Шаклҳои банақшагирии раванди педагогӣ дар муассисаи томактабӣ
§ 4. Ҳусусияти банақшагирии раванди педагогӣ дар гурўҳи гуногунсиномехта

ФАСЛИ VІ. КЎДАКИСТОН МАКТАБ ВА ОИЛА
МАВЗЎИ 29. Ҳамкории муассисаи томактабӣ ва мактаб
§ 1.Зарурияти ҳамкории кўдакистон ва мактаб
§ 2.Шакҳои ҳамкории кўдакистон ва мактаб дар таъмин намудани омодагии
кўдакон ба мактаб
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§ 3. Мафҳуми тайёрии кўдакон ба мактаб

МАВЗЎИ 30. Ҳамкории муассисаи томактабӣ ва оила
§ 1. Нақши оила дар тарбия, таълим ва инкишофи шахсияти кўдакон
§ 2. Хусусиятҳои тарбияи оилавӣ
§ 3. Шаклҳои ҳамкории муассисаи томактабӣ бо оила
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