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 ئۈچ ياشلىق بالىالر تەربىيىسى-ئىككى
 

 ئەرلىٌ سىدىق
 لۈيى-00ئايًىڭ -7يىلى -4102

 
 

يىللىق تارىخقا ئىگە، بالىالر  24نەى ئۆزۈنًىڭ ئالدىًقى ئىممى پارچە ناقالىسىدە 
گۇرۇپپىسىًىڭ تور  [0]« دەسلەپمى نەزگىللەر»لىرىدىٌ تەشمىل تاپقاى تەربىيىسى نۇتەخەسسىس

قېتىهلىق ناقالىلەريىڭ  و ئۇچۇرالريى تويۇشتۇردۇم. نەزلۇر ناقالە ئالدىًقىبېتىدىمى بىر قىسى
داۋانى بولۇپ، نەى بۇ قېتىو ئىممى ياشتىٌ ئۈچ ياشقىچە بولغاى ئارىلىقتىمى بالىالر 

 تەربىيىسى ھەققىدىمى تەۋسىيىلەريى تويۇشتۇرىهەى. 
 
 

 لىرىياشلىق بالىالرغا كىتاب ئوقۇپ بېرىشنىڭ پايدى ئۈچ-. ئىككى1
 

ياشقىچە بولغاى ئارىلىقتا بالىالر ئەستە قالدۇرغاى سۆزلۈللەريىڭ سايى  ئۈچئىممى ياشتىٌ 
ئارا سۆزلەشمەيدە ئۇ سۆزلۈللەريىڭ -شىددەت بىلەى لۆپىيىپ ناڭىدۇ. گەرچە بالىڭىس ئۆز

گىچە بولغاى  211ياشقا توشقاى ۋاقىتتا  3ھەنهىسىًى تولۇق ئىشلىتىپ لەتهىسىهۇ، ئۇ 
چۈشىًىدىغاى بولىدۇ. بۇ ياشتىمى بالىالريىڭ سۆزلەش ئىقتىدارىدا ياھايىتى زور  سۆزلۈلًى

ئىممى تال سۆز بىلەى جاۋاب -پەرقلەر بار بولىدۇ. يەيى يۇرغۇى بالىالر بىر قېتىهدا چوڭالرغا بىر
 بىرلىن ۋە يى قۇراشتۇرۇشقا، ھەندەقايتۇرىدىغاى بولسىهۇ، بەزى بالىالر قىسقا جۈنلىلەر

بىلدۈرىدىغاى سۆزلەريى، بۇرۇى، ھازىر ۋە لەلگۈسىًى ئىپادىلەيدىغاى سۆزلەريى، ۋە  لۆپلۈلًى
 ئالهاشالريى توغرا ئىشلىتىشمە باشاليدۇ.

 
بۇ نەزگىلدە بالىغا لىتاب ئوقۇپ بېرىپ، ئۇيىڭ تىل قابىلىيىتىًى يېتىلدۈرۈش بۇرۇيقى 

ىًىڭ تەپەلمۇر قىلىش ۋاقىتالرغا قارىغايدا يەچچە ھەسسە نۇھىو ئورۇيغا ئۆتىدۇ. بال
اى دائىرىسىًىڭ لېڭىيىشىگە ئەگىشىپ، باال ھېمايىًىڭ لويمرېت نەزنۇيىغا تېخىهۇ قىسىقىدىغ

ياخشى ئۆزى ، تىمى رەسىهلەريى چۈشىًىدىغاىھەندە لىتاب، ۋە لىرىشىپ لېتىدىغاى بولىدۇ
ياشقا توشقاى  3س ئىبارىلەريى يادلىۋالىدىغاى بولىدۇ. بالىڭى-ۋە سۆز لۆرىدىغاى قاپىيىداش سۆز

ۋاقىتتا، ئۇ دائىو ئېلىپ بارىدىغاى يېڭىلىقالريى بايقاش جەريايىدىٌ ۋاقىتلىق ئارام ئېلىپ، 
سىس بىلەى بىللە بىر ئورۇيدۇقتا ئولتۇرۇپ، لىتاب ئوقۇيدىغاى بولىدۇ. ھەندە بالىڭىسغا بۇيداق 

ش سىس بىلەى بالىڭىس لىتاب ئوقۇش ئىشى بىر خىل ھۇزۇرلىًارلىق ئىش بولۇپ تۇيۇلۇپ، بۇ ئى
 ئوتتۇرىسىدىمى باغلىًىشًى يەيىهۇ لۈچەيتىدۇ.

 
 

 ياشلىق بالىالر تەربىيىسى ھەققىدە تەۋسىيىلەر ئۈچ-. ئىككى2
 
نۇتەخەسسىسلىرىًىڭ دېيىشىچە، بالىالريىڭ ئېلىپبە ھەرپلىرى  بىيىسىتەر ىالربال

بولۇپ، ئۇ بالىالريىڭ  ھەققىدىمى بىلىهلىرى ئۇالريىڭ ئەڭ نۇھىو ئىقتىدارلىرىًىڭ بىرى
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لىتاب ئوقۇشًى ئۆگىًىشىًىڭ ئاساسى بولۇپ ھېسابلىًىدۇ. ئىممى ياشلىق بالىڭىسيى 
بالىڭىسيىڭ ساۋاتىًى  ،ئۆزىًىڭ ئايا تىلىًى تەشمىل قىلىدىغاى ھەرپلەر بىلەى ئۇچراشتۇرۇش

 ئىبارەتتۇر. تىٌچىقىرىشتىمى ئەڭ نۇھىو ئېلېهېًت لىچىن ۋاقتىدىال
 
 

 ىق بىلەن ئاڭالشئاكتىپل( 1)
 

بالىڭىس رەسىو ۋە ھەرپلەرگە خېلىال قىسىقىدىغاى بولغايدا، سىس بالىڭىسيى بۇ ئىشالردىٌ 
توسهاي، ئۇيىڭ بىر ھېمايە ئېيتقۇچى بولۇشىغا يول قويۇڭ. شۇيداقال سىس بالىڭىسيىڭ بىر 

اي ئالتىپ ئاڭلىغۇچىسى بولۇپ بېرىڭ. ئۇيىڭ ھېمايىسىًى ئاڭالش بىلەى بىللە توختىه
ئۇيىڭدىٌ سوئال سوراپ، قىسىقارلىق جايلىرىًى لۆرسىتىپ بېرىپ، لىتابتىمى ۋەقەلىملەرگە 

قىلىقالر بىلەى ئىًماس قايتۇرۇڭ. بالىڭىسيىڭ ھېمايە ئېيتقۇچى ۋە سىسيىڭ ھېمايە  خىل ھەر
ئاڭلىغۇچى بولۇشىڭىس، ھەندە بالىڭىسيى داۋانلىق رىغبەتلەيدۈرۈپ تۇرۇشىڭىس بىلەى، 

ڭ ئۆزىگە بولغاى ئىشەيچى تەدرىجىي لۈچىيىپ، ئاخىرىدا ئۇ سىس دېهىسىڭىسنۇ بالىڭىسيى
 ئۆزلۈلىدىٌ لىتاب ئوقۇشًى ئەڭ ياخشى لۆرىدىغاى ئىشالر قاتارىدا قىلىدىغاى بولىدۇ. 

 
 

 ئىشالرنى چۈشەندۈرىدىغان رەسىملىك كىتابالر يلىە( ئەم2)
 

ئۆز ئالدىغا نۇستەقىل ئىش قىلىش  ياشقىچە بولغاى ئارىلىقتا بالىڭىس ئۈچئىممى ياشتىٌ 
ئىقتىدارلىرىًى ئۆگىًىشمە باشاليدۇ. قولىًى ئۆزى يۇيۇش، نۇيچا سۈيىًى ئۆزى ئېچىش، 
چېچىًى ئۆزى تاراش، لىيىهىًى ئۆزى تالالش ۋە ئۆزى لىيىش قاتارلىق لىشىلەر ھەر لۈيى 

ىڭىسغا ئاشۇيداق قىلىدىغاى ئىشالرغا ئىًتايىٌ قىسىقىشقا باشاليدۇ. نۇشۇ نەزگىلدە بال
ئىشالريى ئۆگىتىدىغاى رەسىهلىن لىتابالريى ئوقۇپ بېرىش ئارقىلىق، ئۇيىڭ نۇستەقىل ئىش 

 قىلىش قابىلىيىتىًى يەيىهۇ لۈچەيتىڭ.
 
 

 ( بىر كىتابنى تەكرارالپ ئوقۇش3)
 

ئىممى ياشلىق باال ئوخشاش بىر ئىشًى قايتىالپ قىلىشًى ياھايىتى ياخشى لۆرىدۇ. 
قايتا ئوقۇشتا چىڭ تۇرۇۋالسا، ئۇيىڭغا -لىتابًى قايتا ئۈچ-س ئوخشاش ئىممىئەگەر بالىڭى

ھەرگىسنۇ ھەيراى قالهاڭ. بالىڭىسيى باشقا لىتابالريى ئوقۇشقا زورلىهاي، ئۇيىڭ قىسغىًلىقىغا 
قايتا ئوقۇشتىٌ زېرىمىپ قالىدىغاى -يول قويۇڭ. گەرچە سىس ئوخشاش لىتابًى قايتا

ۈى ئىش ئۇيىڭ دەل ئەلسىچە بولىدۇ. گەرچە بالىڭىس بىر ھېمايىًى بولسىڭىسنۇ، بالىڭىس ئۈچ
بولسىهۇ، ئۇيى ھەر قېتىو قايتىالپ ئوقۇغىًىدا ئۇيىڭدا يەيە قېتىو ئاڭالپ بولغاى  41بۇرۇى 

يېڭى ۋە ھاياجايلىًارلىق يەرسىلەريى بايقايدۇ. ھەندە بالىڭىس ئۇزۇى ئۆتهەي ھېمايىدىمى 
ئىبارىلەريى ئەستە قالدۇرۇپ، لىتابًى سىس بىلەى بىللە ئوقۇشقا -قاپىيىلىن سۆزلەر ۋە سۆز

ئۆزىگە بولغاى ئىشەيچىًى -ئۆز ھەندە اۋات چىقىرىشباشاليدۇ. بۇ يېڭىدىٌ باشاليغاى س
 لۈچەيتىش جەريايىدۇر.
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 ( پاسسىپ ئاڭلىغۇچى4)

 
بەزىدە سىسيىڭ ئىممى ياشلىق بالىڭىس سىس ئوقۇپ بېرىۋاتقاى لىتابقا قۇالق 
سالهايۋاتقايدەك تۇيۇلسىهۇ، ئەنەلىيەتتە ئۇ لىتابتىمى نەزنۇيًى سىس ئويلىغايدىٌ جىق ياخشى 

ىلىۋاتقاى بولىدۇ. يۇرغۇى بالىالر ئوقۇپ بېرىلىۋاتقاى لىتابًى باشقا بىر ئىش بىلەى قوبۇل ق
شۇغۇللىًىپ تۇرۇپ ئاڭلىسا، ئۇيىڭدىمى نەزنۇيًى ياخشىراق قوبۇل قىالاليدۇ. ئەگەر بالىڭىس 

زېھًىًى يىغالهىسا، ئۇيىڭغا بىر بوياق بىلەى بىر قا بىر قېتىهلىق لىتاب ئوقۇش ۋاقتىدا لىتاب
رەسىو بويىتىڭ. شۇ چاغدا سىس ئۇيىڭ  ڭغاچە قەغەز بېرىپ، سىس لىتاب ئوقۇۋاتقايدا ئۇيىپار

لىتابقا لۆزىًىڭ قۇيرۇقىدا قاراپ، لىتابتىمى نەزنۇيالر ھەققىدە سوئال سوراۋاتقايلىقىًى 
 بايقايسىس. 

 
 

 . ساۋات چىقىرىشىنى تېسلىتىش3
 

شى بىلەى ئۆز ئالدىغا ۈىر لۈيًىڭ ئۆت، ئۇ ھەر باشلىق باال بىر بوۋاق ئەنەسي ئۈچ-ئىممى
ئۆزىگە -نۇستەقىل ئىدىيىگە، ھېسسىياتقا ۋە قابىلىيەتمە ئىگە بولغاى بىر نۇستەقىل ۋە ئۆز

 ئىشەيگەى لىشى بولۇشقا قاراپ تەرەققىي قىلىدۇ. سىسيىڭ قايداق لىتابالريى تاللىشىڭىسدىٌ
م ئۆسۈپ يېتىلىشىدىمى لەم بولسا بالىڭىسيىڭ ساغال لىتاب ئوقۇپ بېرىشبالىغا  قەتئىيًەزەر،

 بولهايدىغاى ئانىلدۇر.
 

ياشقىچە بولغاى بالىغا لىتاب تالالشتا، تۆۋەيدىمىلەرگە ئەھهىيەت  ئۈچئىممى ياشتىٌ 
 بېرىڭ:
 
بالىڭىس ئاساسىي شەلىللەر ۋە رەڭلەر بىلەى تويۇشۇپ  جۈپلەش ۋە تۈرگە ئايرىش:( 1)

لەريى ئىشقا سېلىپ، ئوخشىهىغاى شەلىللەريى بولغاى بولسا، ئۇ ئەندى ئاشۇ قابىلىيەت
 قارشىسىًى تېپىش ئىشلىرىدىٌ ياھايىتى ھۇزۇرلىًىدۇ.-جۈپلەشتۈرۈش، تۈرگە ئايرىش ۋە قارىهۇ

 
ش ئىقتىدارى ئەڭ لۈچلۈك بولغاى قورالالريىڭ ېپىتېپىشهاق ت ( تېپىشماق كىتابلىرى:2)

رۇش، شەلىل ۋە رەڭلەريى تويۇش، ۋە لۆز ھەنمارلىقىًى ئاشۇ-بىرى بولۇپ، ئۇ بالىالردا قول
لۈچلۈك دەرىجىدىمى نەسىلە ھەل قىلىش ئىقتىدارىًى يېتىلدۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە 

 ئىًتايىٌ ئۈيۈنلۈك رول ئويًايدىغايلىقى بايقالغاى.
 
سىس ئالدىًقى يىلى باشلىغاى ھەرپ ۋە ساى ھەققىدىمى دەرسلەر  ( ھەرپ بىلەن سانالر:3)

 ئۈچياشقىچە بولغاى ئارىلىقتىمى بالىالر ئۈچۈيهۇ داۋانالشتۇرۇلىدۇ. باال  چئۈئىممى ياشتىٌ 
، ئۇ ھەرپلەر بىلەى تېخىهۇ ياخشى تويۇشۇپ، ئۇالريى ئۆزىًىڭ سۆزلىرىدىهۇ يداياشقا يېقىًالشقا

ئىشلىتىدىغاى بولىدۇ. ئۇ ئېلىپبە ھەرپلىرىًى باشتىٌ ئاخىرغىچە دەپ بېرەلىشى، ھەندە 
 اياپ بېرەلىشىهۇ نۇنمىٌ. غىچە س 01بىردىٌ 
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گە يىسبەتەى بەدىًى لىق بالىڭىس ئۆزىًىڭسىسيىڭ ئىممى ياش ( بەدەننىڭ تۈزۈلۈشى:4)
ياناياى قىلىشى، ئۆزىًىڭ بۇريى، قۇلىقى، لۆزى ۋە ئېغسىًى  ىًىئىًتايىٌ لۈچلۈك قىسىقىش

لۆرسىتىپ بېرىش بىلەى ئىًتايىٌ خۇشال بولۇشى نۇنمىٌ. بالىڭىسيىڭ نۇشۇيداق 
بىلىهلىرىًى لۈچەيتىدىغاى ۋە لېڭەيتىدىغاى لىتابالريى تالالڭ. بالىالر لىتابى يازغۇچىسى 

 ى بىر قىسىو ئاشۇيداق لىتابالر بار.( يازغاAl Perkinsرلىًس )ئەل پې
 
ياشلىق بالىالر ئۈچۈى قىيىٌ ئۆتمەللەريىڭ بىرى باشقا  ئۈچ-ئىممى ( تەڭ پايدىلىنىش:5)

اش ۋە يەرسىلەردىٌ تەڭ پايدىلىًىشتىٌ ئىبارەت. بالىغا نۇشۇيداق بالىالر بىلەى ياخشى ئويً
چۈشەيچىلەريى نەزنۇى قىلغاى لىتابالريى ئوقۇپ بەرسىڭىس، بالىڭىس باشقا بالىالر بىلەى 

 يوسۇيلۇق بولىدىغاى بولىدۇ.-نۇياسىۋەت قىلىشقايدا قائىدە
 
ىڭ يېتىلىش سۈرئىتى گەرچە ئوخشىهىغاى بالىالري ( ئوبۇرنى ئىشلىتىشنى ئۆگىتىش:6)

ياشقىچە بولغاى ئارىلىقتا  ئۈچئوخشاش بولهىسىهۇ، لۆپ سايدىمى بالىالر ئىممى ياشتىٌ 
ئوبۇريىًى ئىشلىتىش ئۇقۇنىًى چۈشىًىدىغاى بولىدۇ. نۇتەخەسسىسلەر بالىالريىڭ تەرەققىيات 

ئۆگىًىشًى  ئەھۋالىغا ئاساسەى، ئوبۇريىًى ئىشلىتىشًى بالىالر ئۆزلىرىًىڭ سۈرئىتى بويىچە
تەۋسىيە قىلىدۇ. ئەنها بالىڭىسيى ئوبۇريىًى قايداق ئىشلىتىدىغايلىقى ھەققىدىمى لىتابالر 

 بىلەى ئۇچراشتۇرسىڭىس، بالىڭىس بۇيداق بىر يېڭىلىقتىٌ گاڭگىراپ قالهايدىغاى بولىدۇ.
 
 

ا بۇ ناقالىًى ھېچمىهدىٌ سورىهاي، نەيبەسىًى بەرگەى ئاساستا باشقا ھەر قايداق تورغ
چىقارسىڭىس، يالى ئېلمىتابقا ئوخشاش باشقا ھەر قايداق شەلىلدە ئىشلەتسىڭىس بولۇۋېرىدۇ. بۇ 

 ناقالە بارلىق ئۇيغۇرالرغا نەيسۇپ.
 
 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:
 
[1] Literacy Skills: Ages 2-3 
https://www.earlymoments.com/Promoting-Literacy-and-a-Love-of-Reading/2-3-
years-old-Child-Development-Tips/ 
 

 

https://www.earlymoments.com/Promoting-Literacy-and-a-Love-of-Reading/2-3-years-old-Child-Development-Tips/
https://www.earlymoments.com/Promoting-Literacy-and-a-Love-of-Reading/2-3-years-old-Child-Development-Tips/
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