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СКАЗКА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: в статье через чувашскую сказку показано привитие дошкольникам детских садов любви ко всему чувашскому, чувашским обрядам и
традициям. С этой целью чувашские сказки изучены с разных позиций. Подчеркивается, что для дошколят сказка и ее герои имеют большое значение.
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Аннотаци. статьяра ача сачĕсенче юмаха тĕпе хурса шкул çулне çитмен
ачасене чăвашлăха, чăваш йăли-йĕркине юратма вĕрентни сăнланнă. Çав тĕллевпе чăваш юмахĕсене тĕрлĕ енлĕн тишкерсе тухнă. Пĕчĕккисемшĕн юмах,
сăнарĕсем пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине палăртнă.
Тĕп сăмахсем: юмах, чăваш йăли-йĕрки, ача сачĕ, режимлă самант, театр
тĕпелĕ.
Чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗ юмахсемпе пуян. Ачасем час-часах юмах-халап
ярса пама ыйтаççĕ. Ача сачӗнче тӑван халӑх сӑмахлӑхӗпе, йӑли-йӗркипе ачасене
паллаштарасси, юратма вӗрентесси кашни воспитателӗн тивӗҫӗ. Хулари ача
сачӗнче ятарлӑ чӑвашла вӗрентмелли сехетсем ҫук, анчах та ирӗклӗ вӑхӑт саманчӗпе усӑ курма май пур. Юмах-халап ача-пăчана ăс-хакăл пухма, ырă та
тӳрӗ чунлӑ пулма, аслисене хисеплеме, ҫут ҫанталăка, тăван халăха, ҫӗр-шыва
юратма, ырăпа усала уйăрма, урăхла каласан, пурнăҫ ҫине чӗрӗ куҫпа пăхма
вӗренме пулăшать. Апла пулсан, юмах ачашăн йăпанмалли япала кăна мар. Ачапăча юмаха пурнăҫпа ҫыхăнтарма хăтланать. Юмахра пулса иртекен ӗҫсем чăн
пулнă тесе ӗненет. Юмах-халапсем ача чун чӗрине чăннипех ҫавăрса илеҫҫӗ,
тыткăнлаҫҫӗ. Ачасем юмахсен кашни сăмахне тимлӗ итлесе лараҫҫӗ.
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Ачасене ытларах чӗр чунсем ҫинчен ҫырнă юмахсем килӗшеҫҫӗ, сăмахран:
«Тилӗ тус» [4], «Мулкач тытма кайни», «Кашкăрпа Путек», «Сармантей» [5],
«Пакшапа Чакак» тата ыт. те [2; 3]. Ҫак юмахсем чӗр чунсене юратма хистеҫҫӗ.
Юмах геройӗсем хăюллă, ӗҫчен, тараватлă пулнипе ачасем савăнаҫҫӗ. Воспитателӗн чăваш тумтирне тăхăнса шкул ҫулне ҫитменнисене юмахсене тимлӗ, сасса
улăштарса, илемлӗ каласа е вуласа памалла, ачасене хайсене рольсемпе калаттарма тăрăшмалла. Ку е вăл юмахпа ҫыхăннă ӗҫсене сăнлакан картинасене, иллюстрацисене ахальлӗн тата компьютерпа экран ҫинчен кăтартма, юмаха аса
илнӗ самантсенче ачасене хайсене килӗшекен геройсен ӳкерчӗкӗсене сăрăпа е
кăранташпа ӳкерттерме те май пур.
Ачасем юмахсенчи ырă та сăпайлă, ӗҫчен те паттăр ҫын сăнарӗсемпе паллашма та хавас. Шкул ҫулне ҫитменнисем юмахри ырă ӗҫсемшӗн савăнаҫҫӗ, кахал, усал, чăркăш, выҫкăн геройсене юратмаҫҫӗ.
Пӗр-пӗр юмахпа паллаштариччен е паллаштарнă май ачасене сахал усă куракан сăмахсене ăнлантарса пама тăрăшмалла. Акă, сăмахран, «Тилӗ тус»
юмахра хушпу сăмах тӗл пулать. Ачасене ҫак пуҫа тăхăнмалли япалана сăмахпа
чăвашла е вырăсла каласа ăнлантарма пӗлмелле е тата ачасене чăвашла тумлантарнă пуканене кăтартма пулать. Çак юмахрах тенкĕллĕ мăй çыххи, сулă, кĕсле
сăмахсене те ăнлантарса пама тивет. «Пакшапа Чакак» юмахри кӳршӗллӗ,
ӗмӗтсӗр, хыт-кукар, перекетлӗ самахсен пӗлтерешӗсене уçса парсан аван пулмалла. Ҫак ӗҫре воспитателе тӗрлӗ словарьсем пулăшу пама пултараҫҫӗ:
чăвашла-вырăсла словарь, чăвашла ăнлантару словарӗ, синонимсен словарӗ тата
ыт. те [1; 6].
Ирӗклӗ вăхăт саманчӗпе уса курса ачасене чăн-чăн юмахҫăсемпе те паллаштарма май пур. «Кам-ха вăл Кӗлпук Мучи?» – тесе ыйтсан, ачасем тӳрех
хурав параймаҫҫӗ. Воспитатель ача сачӗнчи театр тӗпелӗпе усă курса: «Кӗлпук
Мучи юптарать», – тесе калать те ҫак мучи кулăшпа туслине палăртать,
К.В. Иванов ячӗллӗ Чăваш патшалăх академи драма театрӗнче чылай вăхăт
(60 ҫул ытла) халăха хăйӗн пултарулăхӗпе тӗлӗнтернӗ Чăваш халăх, Раççей тава
тивӗҫлӗ артисчӗ Ефим Никитин пулни ҫинчен пӗлтерет.
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Театр тĕпелне Кĕлпук Мучи евĕр тумлантарнă пукане-старик тухса тăрать
те: «Эпĕ ку, Кĕлпук Мучи. Çитрĕм мар-и сирĕн пата юмах-халап юптарма.
Сирĕн итлес килет-и?», – тесе юмах хыççăн юмах юптарма пуçлать. Çапла майпа ачасем «Тилĕпе улатакка», «Икĕ шапа», «Тилĕпе автан» хайлавсемпе паллашаççĕ [7–9].
Юмахсене итленĕ хыççăн шкул çулне çитмен ачасене тĕрлĕ кĕске ыйтусем
пама тата вĕсене калаçтарма пулать. Тĕслĕхрен: «Юмах килĕшрĕ-и?», «Тĕп геройсем камсем?», «Вĕсем хăшĕ усал, хăшĕ ырă?», «Тилĕ мĕнпе килĕшрĕ?»,
«Юмахри автан мĕн-мĕн тăвать?»... Ыйтăвĕсем пĕчĕк ачасене шухăша яраççĕ.
Ыйту панă хыççăн ача-пăчана шухăшлама вăхăт памалла, тӳрех хуравне калатăр
тесе хистеме е пулăшма васкамалла мар. Вĕсем хăйсем тĕллĕн шухăшлама
вĕренччĕр. Ача тĕрĕс хуравласан ăна ырламалла. Тĕрĕсех хуравлаймасан тепĕр
ачаран ыйтмалла е хуравлама йывăртарах чух воспитателĕн пулăшма юрать.
Пĕчĕкскер, пĕр сăмахне е предложение аса илтерсен, малалла мĕн каламаллине
хăех ăнкарса илет. Тепĕр меслет те пур: воспитатель ятарласа хатĕрленĕ
ӳкерчĕксене çакса тухать те, ачасен унти сăнарсем хăш юмахран тата кам пулнине пĕлмелле.
Хула сачĕсенче чăвашлăха çухатас мар тесен ачасемпе чăваш юмахĕсене
вырăсла куçарнисемпе, вырăс юмахĕсене чăвашла куçарнисемпе усă куратпăр.
Анчах та юмахĕсем вăрăм пулмалла мар. Шкул çулне çитменнисем вулама пĕлмеççĕ-ха, итлеççĕ кăна. Вĕсене юмахсемпе тĕплĕнрех паллаштарас тесен воспитательсен е каласа, е вуласа, е выляса памалла. Çавăнпа та юмаха лайăх, интереслĕ калама е вулама, текстпа ĕçленĕ чух ачасем ун тĕп шухăшне ăнланччăр,
геройсемпе вĕсен ĕçĕ-хĕлĕ çинчен шухăшлаччăр, хак паччăр тесе тăрăшмалла.
Ăнлантарнă чух текстри хăш-пĕр вырăна пĕр е темиçе хут та вулама тивет. Ун
чухне чĕлхен кĕвĕлĕхпе илемлĕхне, çепĕçлĕхне палăртас тĕллевпе юмах текстне
илемлĕ вулама, палăртуллă сăмахсемпе сăмах çаврăнăшĕсене, танлаштарусене
кăтартма, паллама май пур таран вĕрентмелле. Воспитателĕн содержание калаттарнă чух ачасем пур сасса та, сăмаха тĕрĕс, уçăмлă тата ăнланмалла каланине
яланах асăрхаса тăмалла.
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Шкул çулне çитмен ачасем юмахсен хăйевĕрлĕхне уйăрса илме пултараççĕ,
содержанине лайăхрах ăнланаççĕ. Çавăнпа та ыйтусем çине хăвăрт тата тĕрĕс
хуравлама пултараççĕ. Тишкерӳ вăхăтĕнче аслăраххисем юмах содержанине,
тĕп шухăшне, илемлĕх енĕсене тӳрремĕнех ăнкарма, унти тĕп сăнарсене ас туса
юлса театр тĕпелĕнче персонаж тумтирне тăхăнса выляса кăтартма пултараççĕ.
Ача сачĕсенче режимлă самантсенче ачасене чăваш юмах-халапĕ тăрăх
тăван халăх культурипе, йăла-йĕркипе паллаштарни нимрен те хаклă. Хулари
ача сачĕн шăпăрланĕ чăвашла пĕлменнине шута илсен юмаха чăвашла та,
вырăсла та каласа пама май пур. Вĕт-шакăр кăмăлĕ ырри, сăпайли, ĕçченни тата
паттăрри патне туртăнать. Çак паха енсем хăйсем сисмесĕрех яланлăхах чунне
кĕрсе вырнаçаççĕ. Эппин, юмах тĕнчи пĕчĕккисемшĕн пысăк пĕлтерĕшлĕ. Ачасем пĕр юмахах темиçе хут итлеме те хавас. Кашни итлемессерен вĕсен тимлĕхĕ, хавхаланăвĕ, хумханăвĕ ӳсет, ача ытларах ăнланать, килĕшнĕ вырăнсене
асра хăварать, юмахри геройсен сăнарĕсем, вĕсен ĕçĕсемпе хăтланкаларăшĕсем
унăн куçĕ умне уçăмлăрах тухса тăраççĕ.
Ачасене ăс паракан воспитателĕн юмах-халап пĕчĕккисене ырă кăмăллă та
сăпайлă, тӳрĕ чунлă та хăюллă пулса ӳсме, чăвашлăха аталантарма пулăшчăр
тесе тăрăшмалла.
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