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Аннотация: Бул макалада макал-ылакаптардын, накыл кептердин окуучулардын
сөз байлыгын, аң-сезимин өстүрүүдөгү, тарбия, билим берүүдөгү орду, ролу тууралуу
маселелерди иликтөөгө аракеттер жасалды. Баарыбызга белгилүү болгондой, макалылакаптардын, накыл кептердин эзелтеден бери эле тарбиялык мааниси зор, эстеп
калууга жеңил жана грамматикалык жактан ийкемдүү болгондуктан, тил үйрөнүүдө,
окуучулардын сөз байлыгын өстүрүүдө орду менен колдонуу жакшы натыйжаларды
берет.
Аннотация: В статье используются роль и место пословиц и поговорок в развитии
у учащихся словарного запаса, мыслительных способностей, а также воспитание и
образование. Как известно, пословицы и поговорки в работе с детьми заняли прочное
место как эффективное средство в воспитании, их легко запомнить, грамматически они
представляют сложные формы и этим они являются прекрасным материалом для
развития речи в обучении языку.
Annotation: The article examines the role and place of proverbs and sayings in the
developing of students vocabulary thinker their abilities, as well as education and training. As
you know, proverbs and sayings in working with children have taken a strong place. As an
effective tool in education. They’re easy to remember. Literacy they represent complex forms and
that they are an excellent material for the development of speech in language learning.
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Кыргыз элинин оозеки адабияты, элдик оозеки чыгармачылыгы дидактикалык
жанрдагы бир шилтем чыгармалардан тартып, башка элдерден айырмаланып турган зор
көлөмдүү эпосторго чейинки бай мурастарды жараткандыгы менен баа жеткис. Мындай
чыгармалар тээ бабалардан эле муундан-муунга мурасталып келген. Бул кыска көлөмдөгү
макал, ылакап, накыл сөздөр, табышмак, жаңылмач, учкул сөздөрдөн тартып көлөмү
жагынан да, мазмуну жагынан да дүйнөгө теңдеши жок улуу “Манас” эпосубузга чейинки
чыгармалар күбө. Мезгил өткөн сайын алар канчалык өзгөрүүлөргө учураса да, эң
башкысы, түпкү маани-маңызы тарыхтын үлүшү катары өз мамилесин жоготпой сактап
келет. Элдин тарыхындагы урунттуу-урунттуу учурлар, ар кыл жагдай-шарттар жалпы эле
баалуу өзгөчөлүктөр тууралуу маданий, социалдык, экономикалык жана башка ар түрдүү
маалыматтарды эстетикалык-тарбиялык, логикалык, философиялык багыттарда дал ушул
элдик оозеки чыгармалардан алабыз. Ошондуктан аларга ар тараптуу жана кеңири
мүнөздөгү изилдөө иштерин жүргүзүү учурдагы зарылдык болуп эсептелинет.

Кыргыз элинин оозеки адабиятынын тарыхы жазма адабиятыбызга караганда алда
канча мурда жаралгандыгы белгилүү. Кайсы элдик оозеки адабиятын албайлы, ал өзүнүн
пайда болушунан жана өнүгүшүнөн тартып элдик коомдук аң-сезимин, дүйнөгө,
жаратылышка болгон көз карашын, мамилесин, баасын көркөм формада чагылдырып
турат. Ошол эле учурда адамдардын рухий дүйнөсүн байытып, жашоо-турмуштун оошкыйыштарынан кабар берип, адамдык нарк-насилге, адеп-ахлакка, туура жүрүм-турумга
тарбиялоо милдетин өтөп келет (Жумагул к.А., 59-б.).
Кыргыз эли көп кылымдар бою жараткан көркөм дөөлөттөр арбын. Бизди
кызыктырганы – карт тарыхыбыздын үзүрү жана узак мезгил аралыгындагы элдик бай
тажрыйбалардын, салт-жөрөлгөлөрдүн жыйындысы катары эсептелген макал-лакаптар,
накыл кептер жана алардын билим жана тарбия берүү жаатындагы ролу, маани-маңызы.
Макал-лакаптар, накыл кептердин тарбиялык мааниси зор. Макал-лакаптар, накыл
кептер өзүнүн тарбиялык мааниси менен башка фольклордук жанрлардан айырмаланып
турат. Мында макал-лакаптар, накыл кептерди, негизинен, кыргыз тил (мамлекеттик тил)
сабагында темага жараша ар бир программага ылайыктуу өтүлүүчү тема боюнча мисал
иретинде алып, анын маанисин сабакта кошумча түшүндүрсө болот. Негизинен, көпчүлүк
макал-лакаптар, накыл кептер ак менен караны, жакшы менен жаманды, күн менен түндү,
жарык менен караңгыны, илим менен илимсизди, асман менен жерди, айырмалап
көрсөтөт. [1, 43-б.]
Турмуштук тажрыйбалардан улам эленип, иргелип чыккан бүтүн жыйынтыктардын
эң кыска түзүлүштө таамай чагылдырган дидактикалык жанрдагы чыгармалардын бир
түрү – накыл кептер. Алар жашоо турмуштагы көрүнүштөрдөн, жаратылыштык
байкоолордон жыйынтык чыгарып, калыстык менен чындыктын үлгүсү болуп,
обьективдүү дүйнөгө болгон көз карашты билдирет. Накыл кептер философиялык
түзүлүшкө ээ болуу менен логикалык татаалдашкан ой жүгүртүүнү талап кылат. Акылэсти өстүрүүгө, кеп байлыгын өстүрүүгө байланыштуу ой жүгүртө билүүгө, айта турган
ойду терең жана таасирдүү жеткирүүгө, түзүлгөн көйгөйлөрдөн өз алдынча жыйынтык
чыгарууга түрткү берет. Адамдарга тааныш эмес заттар, нерселер турмуш чындыгынан
алыс турган көрүнүштөр, окуялар накыл кептерде, макалдарда кездешпейт. Аларда
ааламды көрө билүүчүлүк, турмушту таануучулук, обьективдүү чындыкты
түшүндүрүүчүлүк, практикалык тажрыйбаны, илим менен билимди түшүндүрүүчүлү
камтылган. Ушундан улам, элдин үрп-адаты, элдин салт-санаасы, маданияты, ой-тутуму
алардын сырткы дүйнөнү таанып-билүүсүнө байланыштуу болот. Мына ошол
обьективдүү дүйнөнү адамдардын канчалык даражада кабыл алуусу, түшүнүүсү, аларга
болгон көз карашы, мамилеси макалдарда, накыл кептерде эң кыска көркөм ыкма менен
логикалык-философиялык багытта чагылдырылган. Натыйжада, адамзатты туура
жашоого, мазмундуу өмүр сүрүүгө, адилет калыс болууга тарбиялоо идеясы –
макалдардын, накыл кептердин негизги пафосу.
Макалдар, накыл кептер табиятына мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү ачып берүү үчүн,
анын логика-грамматикалык түзүлүшү эске алынууга тийиш. Макал, накыл кептин кыска,
нуска мааниде айтылган кыска ке6птик уюшулушу андай ой корутундуларынын
туюндурулуш жолдору, элестүү жана таасир берүүчүлүк деңгээлде кабыл алынышы, тике,
кыйыр маанилердин тең катар берилиши тексттин логика-грамматикалык түзүлүшүнө
тикеден-тике байланыштуу. Макал, накыл кептердин сүйлөмдүк көлөмдө берилишинде
антонимдердин (нагыз жана контексттик), лексикалык кайталоолордун жыш колдонулушу
байкалат. Макалдын, накыл кептердин логикалык туюндурулушунда ал тилдик
кубулуштардын орду, функциясы белгиленип, илимий негизде талдоого алынат. Ушундан
улам, кыргыз тил илиминде макалдарды, накыл кептерди лингвистикалык багытта
изилдөө иштеринин жүргүзүлө баштагандыгын ачык байкоого болот. Муну менен кыргыз
макалдарын, накыл кептерин тилдик багытта, окуучулардын кебин өстүрүүдө ар тараптуу
иликтөө иштери жүргүзүлүп бүттү деп эч убакта жыйынтык чыгарууга болбойт. Алар
дидактикалык чыгармалардын ичинен өз функциясы, семантикалык-структуралык

бүтүндүгү, логикалык туюндурулушу, тексттик түзүлүшү, таасир күчү кеңири чөйрөдө
активдүү колдонулушу менен айырмаланып турат.[2, 63-б.]
Ошондуктан алар маани-маңызы, структурасы, коммуникативдик мүнөзү,
логикалык табияты, тексттик өзгөчөлүктөрү, ой туюндурулушу жана башка касиет
белгилери боюнча өзүнчө обьект саналып, илимий изилдөөгө муктаж.
Азыркы мезгилдин талабына ылайык окуучулардын сөзүн өстүрүү түшүнүктөрү ар
бир класста алардын кебинин бай жана ар тараптуу болушу үчүн жөнөкөйдөн татаалдыкка
карай өнүктүрүлөт. Ошонун негизинде окутууда мугалимдер практикалык багытты
күчөтүп, теория менен айкалыштырууга жетишүүсү керек. Адатта, окуучулардын
байланыштуу кебин өнүктүрүүдө, дил баян, баяндама жаздырып гана тим болбостон, ар
кандай сабактын формаларын «сабак-диспут», «сабак-конкурс», «сабак-оюн», «сабакайтыш» сыяктуу сабактын формаларын өткөрүү менен окуучулардын эне тилине карата
болгон жандуу кызыгуусун өстүрүп, өз тилин терең урматтосуна өбөлгө түзөт. Мындай
методикалык ыкмалардын, формалардын ар түрдүүчө болушу окуучулардын акылына
гана эмес, сергек сезимине, эмоциясына да күчтүү таасир этип жакшы натыйжаларды
берет. Окуучуларды сабаттуу, маданияттуу, логикалык жактан мазмундуу кеп
ишкердүүлүгүнө ээ кылуу, айрыкча, кыргыз тилчи мугалимдин эң негизги ишаракеттеринен болуп саналат. Ошол себептүү «кыргыз тили» сабактарына коюлуучу
комплекстүү талаптардын бири «Эне тил каражаттары аркылуу элдик тарбия методдорун
пайдаланып балдарга туура тарбия берүү». Кыргыз тили сабагында окуучулардын
берилип жаткан сөз жана сүйлөмдүн эрежелерин жөн гана кайталап, куру жаттатпастан,
окуучулардын так жана таасирдүү сүйлөшүнө көңүл буруубуз керек. Айрыкча, реалдуу
турмушта кездешкен ар кандай кырдаалда туура сүйлөөгө, маданияттуу маектешүүгө
зарыл болгон көндүмдөрдү калыптандырууну да максат кылууга тийишпиз. Кыргыз
тилинде кыргыз элинин дили, улуттук бардык асыл-дөөлөттөрү: санжыра тарыхы, каадасалты, үрп-адаты, рухий байлыгы, улут аралык мамилелери жана башкалар сакталган.
Кыргыз тили мугалими ар бир сабакты пландаштырууда жана уюштурууда окуу
материалын окуучуга жеткирүүдө ошол сабактын «жетекчиси» гана милдетин
аткарбастан, кыргыз тили сабагынын мазмуну менен жүзөгө ашырылуучу психодидактикалык принциптерди таап, окуучунун «кыргыз» деген атуулдук касиетин ойгото
алуучу этнопедагогикалык жана этнопсихологиялык мазмунду аныктоо менен сабакты
уюшурууда лидер болушу маанилүү деген педагог-мугалимдерибиздин ойлоруна толук
кошулууга болот.
Сабак учурунда мааниси терең макалдардын мазмунунун чечмелениши
биринчиден, окуучуларды ийкемдүү жана чыгармачыл ой жүгүртүүгө багыттайт,
экинчиден ойду кыска жана нуска туюндурууга көнүктүрөт. Ошондой эле сөздөрдүн
полифункционалдуу табыятын практика жүзүндө өздөштүрүүдө дидактикалык маанимазмундагы макалдар көмөкчү материал боло алат. Маселен, "Билим-кенч, эмгек анын
ачкычы, Билим- бак, иш-анын мөмөсү" деген макалда "билим-кенч"деген предикативдүү
сөз айкашында төмөндөгүдөй маанилер камтылып турат.[3, 93-б.]
Жыйынтыктап айтканда, биз бул чакан макалабызда накыл кептердин,
макалдардын таалим-тарбиялык, дидактикалык негиздерине карата айрым гана ой
жүгүртүүлөрүбүздү сунуштадык. Кыргыз элинде таалим-тарбиялык маанидеги көп накыл
кептер, макалдар бар. Биздин оюбузча, окутуу процессинде дал ушул сыяктуу мазмуну
түпкү философиясы терең макалдарды колдонуу өзгөчө зарыл.
Макал-лакаптар, накыл кептерди окутуп жатканда окуучулардын жаш
өзгөчөлүгүнө, деңгээлине жараша колдонууга болот. Бул, биринчиден, алардын өз билген
макал-лакаптарын, накыл кептерин кайрадан эске түшүрүп, аны бышыктоого өбөлгө
түзөт. Экинчиден, сиз айткан макалды, накыл кепти окуучу биринчи жолу угуп жатса,
анын маанисин кошо түшүндүргөнүңүздө анын эс тутумунуда жакшы калат. Үчүнчүдөн,
макал-лакаптар, накыл кептер кыска, жаттоого оңой жана эс тутумунда жакшы сакталат.
Демек, тил үйрөнүүдө макал-лакаптар, накыл кептерди колдонуу аркылуу ошол үйрөнүп

жаткан тилдин дилин жакындан түшүнүүгө боло тургандыгын бүгүнкү күндөгү
ааламдашуу жараянында билип олтурабыз. Кандай гана ааламдашуу шарты болсо да, тил
үйрөтүүдө, окуучулардын кебин өстүрүүдө бир кездерде эл тарабынан жаралган
фольклордун бир тармагы болгон макал-лакаптар, накыл кептер аркылуу үйрөтүү өз
актуалдуулугун жоготпой келет, анткени макал-лакаптар, накыл кептер айтууга оңой, эске
сактоого жеңил жана турмуштук философияга бай.
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