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тарзи ҳаёти солим дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ” барои дарёфти
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Натиҷаҳоп тадқпқогп cepinyviopn вазъм тандурустш.1 наели ҷавон
боиси ннгаронии ҷиддй мебошанд. Дар заминай дигаргуииҳои маифии
ва:зъияти экологй, му1пки;ю i п иҷп имоию иқгисодӣ, маҳдудияти донишҳои
г ибб П-11роф11л a Kin кӣ, болоравпи теъдоди кӯдакони дорои тандурустии
■запф лар муассисаҳои таълиут муижилотн нмрӯзаи муассисаҳои таҳсилотӣ
ва волпдои мсбошад. Ои\о барои мутобиқ шудан ба фаъолиягҳои
омӯзишӣ, тамаркуз ва анҷом додани вазифаҳои таълимӣ мушкилӣ доранд.
Ип ҳола.1'п 11^и<〇11нят11 пстш|юдабар1т тсх1.юл〇1'ияҳсж 1Ю1.иқадаут педагогӣ
вa caviapaiiOKini онхоро коҳпш мелпҳад ва иҷрои барномаи рушди
шахсиятро ба таври назаррас мушкил мекунад. Баъзан шумораи кӯдакони
солим кам шуда, бо ёрии 'шббӣ-педаг 〇1'ӣ фарогирии умумии оиҳо ҷисд
мешавад.
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Дар Қопуии Ҷумҳурии Гоҷикнстоп «Дар бораи гарбмяи ҷисмонӣ ва
варзиш» оварда шудаасг: «тарбмяи ҷмсмонӣ - қисми гаркибии фарҳамг ва
соҳаи фаъолпягм иҷтимоП була, аз маҷмӯп арзшпҳои Мсгьнавӣ ва моддии
лар ҷомеа бавучуломала ва пстифодатавапда ибора I' аст,ба гаҳкими
саломати. пикпшофп
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равопа карла niy;iaaci'». Тарзи ҳасти солим - тарзи ҳаёти мнсон аст, ки ба
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нигоҳ доиггани гандурустй, пепн'ирии беморӣ ва тақвияти организми
инсон нигаронида шудааст.
Мавзӯе, ки унвомҷӯ ин гихоб намудааст, ба яке аз масъалҳои мубрами
соҳаи маориф, яъне таъмин намудани муқити тандурустӣ ва ташаккули
тарзи ҳаёти солим дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ бахшида шудааст.
Рисолаи унвонҷӯ мавзӯи интихобшударо пурра инъикос намуда
сам гҳои муҳп.уш вобас га ба асосҳои ne/iai on-in таъмин иамудани муҳич и
тандурустӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар хонандагони синфҳои
ибтидоӣ,
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ташаккули тарзи хаёти солим дар хонандагони синфҳои ибтидой ва
банақп1агирм]1 барпомаҳои махсус дар ин ca.vn' барои хонандагони синфҳои
ибтидонро фаро 1'ирифтааст.
Мавриди таҳқиқи афтореферати диссертатсия маълум гардид, ки
масъалаи таъмин намудани муҳити тандурустй ва ташаккули тарзи ҳаёти
солим дар хонандагони сиифкоп ибтидои ҳамчун яке аз масъалаҳои калидии
соҳаи viaopiu]) маграҳ карда шудааст. Дар ин самт муаллиф гадқиқотқои
гуногуни илмй гузаронида, барон балан；1 бардоиггани сатҳу сифаги таъмин
намудани муҳити тандурустй ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар
хонан;.иш)ш,тшфхх川 нбтнл()П. пспш1-1ҳодҳоп ҷо_.шб намудааа^^
Mya;i:iiu|) рис'олаи хулро дар муқаддима, ду боб (қар боб дорой се
фасл) ва хул оса инъикос намуда, аз адабиёти гуногуни илмй ва таълимй
истифода бурдааст.
Боби якуми рисола 41Замина\ои назариявии таъмин намудани муҳити
ганлурус'1 и ва гарбияи гарзп х,асги солим

дар муассисаҳои таҳсилоти

vinciiaii y.viyvirr' уивопи шрифта лар сж мафҳумҳои “тандурустй”， “тарзи
ҳаёти солим’’ мавриди омӯзишу таҳлили илмй қарор дода шудаанд.
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Вобн луюмн рисола “Татбикн технологияҳои муҳити тандурустй дар
муассиса\ои гаҳсмлоти мисиам умумГГ' пом гирифта, оид ба усулҳои

пешрафтаи педагогии таъмин намудани муҳити тандурустӣ ва ташшскули
тарзи хдёти солим дар хонандагони синфх,ои ибтмдоӣ татбиқ гардида ，
ҳада(1)и мушаххас ва таҳпяи пақшаҳои инф ирод и и фаъолмят таъмин
намулани мухиги та 丨丨лурустӣ ва ташаккули тарчи ҳаёти
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хонанла! они синфҳом ибтилои муайян карда шудаасг.
Инчунип, аз ҷоиибп уквонҷӯ гаҳқмқоти озмоишй дар се марҳила
гузаропила шулаас г, к и аз маҷмӯи усулҳои мушоҳидаҳо, иштирок дар
ларсҳо.

апкегаҳо.
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матема гикмп иагиҷаҳо ибораг мсбошал.
Дар асоси гадиқиқотҳои гузаронидашуда, муаллиф чунин иброз
медорад, ки имрӯз масъалаи ҳнфзи тандурустии хсжандагон дар мактаб
хеле мубрам аст. Шпддати донишомӯзии хонандагон вобаста ба зиёдшавии
маълумо 丁ҳо хеле баламл аст, ки ом ил и за иф тар шуда ни тандурусгй ва
афзоиши

мушкилиҳои
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xoiiamai oii туда мегавонад.
Да)：) заминай муассисаҳон гуногуни п'аълимй ба роҳ мондани ['аъмин
намуланп viyxirm .тплурустП ва ташаккули

гарзм ҳаётп солим дар

х〇 1шндагон1.1 синфҳои ибтидоӣ б.ояд ба роҳ монда шавад.
Унвонҷӯ қайд менамояд, ки дар маҷмӯъ сохтори муҳити тандурусгй аз
чунин ҷузхои гасвиршудаи ғюбаста ба \амдигар таркиб сфгаас,1'：
- ларсхои гарбпям ҷисмоиӣ;
- корхоп гаплурусгн-гас\с\й;
- иттилоо.г оид ба тандурусгй дар дарсхо, ки онро корҳои маълумотйма'ьри(|)сП и шгз ном план мумкин асг;
- хала.моги iicnxo;ioni. ки он ерии пснхологӣ бо хоиаилагои, омӯзгорон
ва Bo.'iiuoiipo лар бар мегирад;

- корхои берут.1чсш1〔|)й - ларсххт иловап1 сжл ба тандурустй;
- риояи меъёрҳои санитарй-ги 「иенй;
- кор бо вол идайн.

Ва ибора II диг'ар, гаъсмрбахгпии онро дар маҷмӯъ тамоми низом и
ҷулАОп фарохам оварлаш! муҳт.н танлурустй таъ!М1.ш менамояд.
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Абдусамадзода Бахтулло Аб；1улмароб маводи илмии арзишмандеро омода
намудааст. Авторефсрати диссергатсия пурра моҳияти мавзӯи таҳқиқотиро
фаро шрифта, мегавон онро кори илмип анҷомёфга допист.
Таҳқиқоти илмй дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии таъмин намудани
мухи-ш гандурустй ва га ша ккули тарзи хдёти солим дар хонандаг'они
спнф\оп мбгидоГГ

рӯи ҳаҷм, мазмун ҷавобгӯи (алабот буда, муаллифи

он баҳри ларсфги дараҷаи илмии иомчади илмҳои иедагогӣ аз рӯи
ихIисоси 13.00.01-медагогикаи умумй. гаърихи педагогика ва таҳсилот
(илмҳои пелагогй ) сазовор мебошад.
Дотсенти кафедрам забони давлатӣ ва забонҳои хориҷии
Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикисчон,
номчали илм\ 〇1! пела 1〇ги
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