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Мәйсәрә ВӘЛИЕВА, 

Мәскәү районының Ф.Г.Аитова исемендәге татар телендә 
белем бируче 12 нче гимназиянең директор урынбасары, 
югары квалификация категорияле татар теле hәм әдәбияты 
укытучысы

ЯШЬ
БУЫННАН – 
бер адым алга 
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Укытучы ул – үз эшенең чын белгече, белем бирүче остаз булудан 
тыш, тәрбияче дә, психолог та, җырлап-биеп йөрүче иҗат кешесе 
дә. Алай гына да түгел, укытучы дигән исемгә лаек булу өчен та-
бигать биргән зур илаһи көч, акыл тирәнлеге, сабырлык, ышаныч 
һәм ныклы иман кирәк.  «Укытучы – оста артист, ләкин аңа кул чап-
мыйлар, ул – оста скульптор, ләкин аны күрмиләр, ул – яхшы табиб, 
ләкин пациентлары аңа дәвалаган өчен бик сирәк кенә рәхмәт әйтә, 
берәүләре, кайвакыт дәваланырга да теләми. Ә рухлану өчен кайдан 
көч алырга соң? Бары тик үзеңнән, үзеңнең хезмәтеңнең бөеклеген-
нән», – дип яза әдип С.Л.Соловейчик. Әйе, үз һөнәрен яраткан укы-
тучы гына чын остаз булуга ирешә аладыр, минемчә. Бу элек- 
электән иң хөрмәтле һәм мактаулы хезмәтләрнең берсе. Укытучы – 
дөньяда беренче адым ясаган балага киләчәк тормыш юлын дөрес 
билгеләргә ярдәм итүче үрнәк зат бит ул.  

Бүгенге көн кадагында төп сорауларның бер-
се – Татарстанда укучыларга татар телен укыту 
кирәкме? Иң кызганычы шунда, ул сорауны 
күбрәк татар милләтеннән булган әти-әниләр 
бирә. Алар фикеренчә, ана телендә укысалар, 
киләчәктә аларга эш табуы кыен булачак. Ми-
немчә, үз ана телеңне, мәдәниятеңне, милли 
гореф-гадәтләреңне ихтирам итү хисе, барын-
нан да бигрәк туган тел ярдәмендә тәрбияләнә. 
Бүгенге көндә милли мәгариф системасы татар 
теле өчен дә, күпмилләтле Татарстан халыкла-
рының киләчәге өчен дә җаваплы, чөнки яшь 
буында үз милләте белән горулану хисе дә шул 
җирлектә барлыкка килә. Менә шуңа күрә дә 
татар теле һәм әдәбияты укытуның траектория-
сен тиешле югарылыкта алып бару бүген аеруча 
мөһим. Икенче төрле әйткәндә, татар телен укы-
ту укытучының үсеш стратегиясенә бәйле.

Белем бирүнең сыйфатын яхшырту максатын-
нан, укытучыларның һөнәри, иҗади потен-
циалын үстерү, аларга үз белемнәрен камил-
ләштерүгә шартлар тудыру – милли  мәгариф  

үсешенең төп бурычларыннан берсе. Бу эшчән-
лек фән үзенчәлекләрен исәпкә алып оешты-
рылырга тиеш, әлбәттә. Һәр укытучының үз эш 
тәҗрибәсе, үзенә генә хас эш алымнары бар. 
Шуңа күрә укытучы методик берләшмә эшчән-
легендә үз урынын табып, үз юлын күрә алса, 
берләшмә эшчәнлегенә уңай нәтиҗә биреп була. 
Әлбәттә, методистлар, мәктәп җитәкчелеге моңа 
шартлар тудырырга тиеш. 

Бер журналистның татар телен укытуда заманча 
методикалар турында соравына министрның 
беренче урынбасары Ильдус Һадиуллин: «Татар 
телен укытуны камилләштерү мәсьәләсе һаман 
күтәрелә. Ул эшләр Мәгариф һәм фән министр-
лыгы тарафыннан башкарыла, дәвам итә», – дип 
җавап бирде. Аның сүзләренчә, практик укы-
тучылар тарафыннан урыс балаларына язылган 
«Сәлам» уку-укыту комплектын язу тукталмаган 
«Татар телен өйрәтүдә нинди яңа, эффектив тех-
нологияләр бар, алар безнең тарафтан хуплана-
чак, үстереләчәк. Максатыбыз – аларны тагын 
да яхшырту», – ди мәгариф системасының яңа-
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рышы өчен җаваплы җитәкче. «Хәзерге вакытта 
бу мәсьәләләрне хәл итү процесста. Безнең КФУ, 
мәгарифне үстерү институты, фәннәр академия- 
се бар – барыбызга да бергә берләшеп, бер ко-
манда булып эшләргә кирәк. Төп максатыбыз – 
телне, милләтне саклау һәм үстерү», – ди мәга-
риф министры урынбасары, министрлыкның, 
Тукайча әйтсәк,  уртак мәсләген белдереп.

Татар телен укытуда заманча технологияләрне 
эзләү Мәгариф һәм фән министрлыгын Энгель 
Фәттахов җитәкләгән заманда башланган иде. 
Шуның бер күренеше буларак, яңа буын педа-
гоглар, чит телләрне укыту тәҗрибәсен исәп-
кә алып, «Сәлам» дәреслеген язуга алынды. 
Башлангыч  сыйныфларны  Валерия Мещеря-
кова системы нигезендә уку тәҗрибәсе гамәлгә 
керде. Бу яңалыкларны ике куллап хуплаган пе-
дагоглар, мәгарифнең югары структурасындагы 
команда алмашынуга карап кына, заман таләбе 
буенча килгән ул яңалыкларга юл ябылмас дип 
ышаналар.

Укытучылар әзерләүнең сыйфатын яхшырту 
һәм һөнәри үсешен тәэмин итүдә моңа кадәр 
гамәлдә булган проектларның дәвам иттерелүе 
һәм яңалары тормышка ашырылу укытучының 
һөнәри үсешенә зур йогынты ясый. Мәктәп тор-

мышына килеп кергән яңа проектларда, грант-
ларда катнашу – укытучыдан укучы белән бик 
күп мавыктыргыч эшләр башкаруны  таләп итә. 
Дәресләрне югары дәрәҗәдә үткәргән укытучы-
ның гына эш нәтиҗәсе яхшы булачак. Тәҗрибә 
күрсәткәнчә, бик күп әти-әниләр татар телен 
өйрәнүгә каршы гариза яздылар. Ә берничә 
айдан соң аларның балалары, үзләре теләп, 
татар телен өйрәнүгә күчтеләр. Димәк, укытуның 
сыйфаты нинди тел өйрәнүгә карамый, ә бәлки 
ничек өйрәтүгә карый. Әлеге очракта татар теле 
укытучылары укучыларны кызыксындыра бел-
гән, телне һәм үзен яраттыра алган. Туган телләр 
буенча республика олимпиадалары, татар теле 
һәм әдәбиятыннан, рус теле һәм әдәбиятыннан 
халыкара олимпиада, «Илһам» яшь язучылар 
бәйгесе, фәнни-гамәли конференцияләр үткәрү 
эше укытучыны укучысы белән даими эшчән-
лек алып баруга рухландыра. Укучының булган 
талантын күрә белү, аны үстерү – укытучының 
педагогик  осталыгыннан тора. Ә аның осталы-
гын укучыларының әнә шул төрледән-төрле бәй-
геләрдә укучылары ирешкән уңышлар билгели.

Педагогик осталык... Нәрсә соң ул осталык? Үз 
эченә нәрсәләрне ала?

Билгеле, осталыкны формула кебек төгәл язып 

фото https://family-and-i.com/karta-sajta/stati-pro-shkolu/podgotovka-k-shkole-kakie-tetradi-pomogut-sosredotochitsya-na-uroke
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булмый, һәр кеше өчен ул индивидуаль – үзенчә.  
Бәлки, ул һөнәри эшчәнлегең барышында туган 
авырлыклардан курыкмыйча, бирешмичә, үз кө-
чеңә, сәләтеңә ышанып эшләүнең күзгә күренә 
башлаган нәтиҗәседер.

Осталык күрсәткечләре бихисап күп. Мәсәлән, 
укучылар белән уртак тел таба белү, аларның 
яратулары, әти-әниләрнең рәхмәт сүзләре... 
Боларның  барысына  ирешер өчен, зур ты-
рышлык кына җитми шул, аның өчен ихлас 
күңелле булу мөһим. Бала күңеле бик сизгер, ул 
ялганны, икейөзлелекне, битарафлыкны ачык 
тоемлый. Балаларны чын күңелдән яратырга 
кирәк. Тырыш, акыллы, яисә ялкау баламы ул, 
барыбер, һәр укучыга шәхес итеп караган, хөр-
мәт иткән, аның эчке дөньясына якын килгән, 
үтеп керә алган очракта гына ул сине кабул итә. 
Минемчә, һәр укучыга ышаныч белән караган 
очракта без, бернинди кыенлыкларга карамый-
ча, уңай нәтиҗәгә ирешә алабыз. Мин үзем, 
укучы шәхесен һәрьяклап үстерү максатыннан, 
дәресләремдә балаларны мөстәкыйль, иҗади 
фикер йөртергә өйрәтүче, активлыкка тартучы 
эш алымнарын кулланырга тырышам. Укыту ма-
териалының эчтәлеген һәр укучының сәләтенә 
туры килерлек итеп сайларга кирәк. Гимназия-
бездә гел кызлар гына белем ала. Кызлар – 
гаилә учагын дөрләтеп торучылар гына түгел, 
ана теленең сагында торучылар да. Хезмәттә-
шем Нәгыймова Зөммәрәт Шамил кызы, гадәт-
тә, укучылар олимпиадаларга әзерләнү пред-
метын киләчәктә шул предметка бәйле һөнәр 
үзләштерү теләге белән сайлый дигән фикердә 
тора. Чөнки олимпиадада  җиңгән яки призлы 
урын алган укучыларга кайбер уку йортлары-
на укырга керүдә  берникадәр  өстенлекләр, 
ташламалар  каралган. Зөммәрәт ханымның 
үз эш тәҗрибәсендә республика һәм халыкара 
олимпиадаларда җиңүче  укучылары бик күп. 
Моңа ирешү өчен, укучыларны төрле бәйгеләргә 
әзерләүне конкурс, олимпиадалар үткәрү алдын-
нан гына түгел, ә бәлки яңа уку елының беренче 
аеннан ук башларга кирәк. Бары шул вакытта 
гына эш нәтиҗәләре күзгә күренчәк. Ана теле 
дәресләрендә тагын бер укытучыбыз –Хуҗина 
Рузилә Тәлгать кызы укучыларын матур, тирән 
эчтәлекле иншалар язарга өйрәтә. Аның һәр 
дәресендә, хәзер дәресләр саны бик нык кимесә 
дә,  5 кенә минут булса да, инша язуга вакыт би-
релә. Нинди генә кызыклы фикерләр юк анда! Ә 

шул кыска гына иншалар укучыларны конферен-
цияләрдә  уңышлы чыгыш ясарга өйрәтә. Гөлнур 
Зәкәрия кызы Насыйбуллина кызларны  «Әдә-
би эскәмия» дигән әдәби музыкаль кичәләрдә 
төрле татар язучылары, шагыйрьләре белән 
таныштырды. Мин үзем, укучыларымның мөм-
кинлекләрен истә тотып, индивидуаль биремнәр 
төзүгә игътибар итәм. Мин укучыларымны тәр-
бияләсәм, алар мине тәрбияли. Бу – ике яклы 
процесс. Нәкъ менә алар укытучыга үсәргә, 
креатив булырга көч бирә.

Укытучының осталыгын замана белән бергә 
атлау, югары технологияләр чорында яңа ысул-
лар кулланып укыту дәрәҗәсенә карап та бил-
геләргә була. Инновацион эшчәнлек алып бару, 
техник чаралардан уңышлы файдалану укытуны 
сыйфатлы итә. Хәзерге заманда үзеңнең артта 
калмавың, ә киресенчә, яшь буыннан бер адым 
алда баруың зарур. Хәзерге укытучы киләчәкне 
уйлап эш итүче, хәрәкәтчән, хезмәттәшлеккә 
сәләтле, яңалыкка омтылучан, заманча белемле 
дә булырга тиеш. Үсешкә омтылучы укытучы 
эшендә  электрон укыту ярдәмлекләреннән, ин-
тернет-ресурслардан киң файдалана. Татар теле 
укытучылары  өчен  иң уңышлы электрон дәрес- 
лекләр – Р.К.Сәгъдиева, Р.М.Гарәпшина, Г.И.Хәй-
руллина авторлыгындагы дисклар дип әйтәсем 
килә. Шул ук вакытта  үзем дә электрон куллан-
малар төзү эшен алып барам. Укучылар белән 
берлектә компьютер технологияләрен кулланып, 
проект эшләре белән шөгыльләнәм, укучылар 
татар теле буенча электрон уеннар төзиләр.  

Укытуның сыйфатын күтәрү өчен укытучы үзе-
нең һөнәри осталыгын үстерү өстендә эшләп, 
һәрвакыт һәм өзлексез үсештә булырга тиеш. 
Зур тизлекләр белән бара торган фән һәм тех-
ника үзгәрешләре алдында югалып калмау, яңа 
туган теорияне гамәлдә куллана белү өчен, укы-
тучыга һәрвакыт белемнәрен тулыландырып, 
яңартып, төзәтмәләр кертеп, камилләштереп 
торырга кирәк.  Мәгариф өлкәсендәге яңалык- 
ларны, алым-ысулларны  вакытында  тотып  алу 
һәм  эштә  куллану, булган белемнәрен тагын да 
киңәйтү максаты белән, безнең укытучылар һәр 
өч ел саен КФУ һәм мәгарифне үстерү институ-
ты оештырган курсларда шөгыльләнәләр. Шул 
ук вакытта, әлеге  курсларда укучы укытучы-
лар өчен үзебездә дә семинарлар уздырыла, 
эш тәҗрибәсе белән уртаклашу оештырыла. 
Мәсәлән,  гимназиябездә ел әйләнәсендә ана те-
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леннән «Федераль дәүләт белем бирү стандарт-
ларын тормышка ашыру  шартларында заманча 
технологияләргә нигезләнеп, укучыларның  
сөйләм эшчәнлеген үстерү» темасына 4 мәртәбә 
семинар үткәрдек.

Шулай шул, уйлап карасаң, осталыкның 
нәтиҗәсе, бер яктан, укытучының үсеше булса, 
икенче яктан, актив, уңышлы, белемле балалар. 
Аларның теләп, яратып белем алулары; олим-
пиада, конкурс, конференцияләрдә җиңүләре; 
ачык дәресләрдә, мастер-классларда, проект 
эшләрендә актив катнашулары.  Мәктәпне тә-
мамлап, кайда гына укысалар да, нинди генә 
һөнәрне сайласалар да,  яхшы кеше булып калу-
лары. 

Һөнәр турында фикер йөрткәндә, гыйбрәтле 
мәсәл хәтергә килә. 

Бервакыт сәяхәтче үз юлында өч кешене очра-
та. Бу эшчеләр өчесе дә бик авыр арбалар тар-
тып баралар икән. Юлчы, туктап, аларның нәрсә 
эшләүләре белән кызыксынган. 

Беренчесе әйткән: «Мин нишлимме?.. Мин шушы 
каһәр суккан арбаны тартам, күрмисеңмени?»

Икенчесе: «Гаиләмне туендырыр өчен акча 
эшлим», – дигән. 

Өченче эшче исә, горур итеп: «Мин бер бик матур 
бина төзим!» – дип җавап биргән. 

Бу өч кеше бер үк эшне башкарсалар да, үзләрен 
төрлечә хис итәләр. Беренчесе өчен эше җәһән-
нәм күк тоела, аның бәхетсез булуы күренеп 
тора. Икенче эшче – гаилә терәге, ул үзенең 
якыннары өчен хезмәт итә, үзен кирәкле кеше 
итеп тоя. Ә өченчесе, үз вазифасын аңлап, гүзәл 
максатны тормышка ашырам дип, бар кеше-
лек өчен тир түгә. Хезмәтен шулай тоемлау аңа 
бәхет һәм горурлык хисе бирә. 

Дөрестән дә, иң зур осталык – ул эшеңнең 
мөһимлегенә төшенүдер. Укытучылар җил-
кәсенә йөкләнгән зур вазифаны аңлап,  җавап- 
лылыкны тоеп, киләчәкне уйлап хезмәт итәргә 
кирәк. Татар теле укытучысы  туган телен башка 
милләт балаларына өйрәтә. Аның бүгенге көндә 
үсеш стратегиясе, бурычы балаларны татарча 
матур итеп сөйләшергә, дөрес укырга-язарга 
өйрәтү генә түгел. Татар теле укытучысы – яшь 
буынны, балаларны нинди милләттән булуына 
карамастан, татар халкының милли традиция- 
ләре белән таныштыручы да, милләтләр ара-
сындагы татулыкны, якынлыкны булдыручы да! 
Шуңа күрә узган уку елында килеп туган каршы-
лыклар безне күңелне сүндермәскә, мес- 
кенләнмәскә, хәтта, башыбызны тагы да юга-
рырак күтәреп, мәгърур булырга, башка теллер 
укытучыларыннан бер адым алда барырга өнди. 
Без бит – ана телебезнең сакчылары. Татар теле 
укытучысы булу бүгенге көндә ул – һөнәр генә 
түгел, милләт, ил алдындагы миссия! 

фото http://lermontovka-spb.ru/nekrasova/
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02

Сиринә 
МӨХӘММӘТҖАНОВА

ЕЖКОВ
ВАРИСЛАРЫ – 
Арча йолдызлары
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В.Ф.Ежков исемендәге Арча 1 нче урта гомуми белем мәктәбенең 
тарихы ерак 1867 елга барып тоташа. Ул шул елда икееллык башлан-
гыч училище буларак оеша. Анда күбесенчә сәүдәгәрләр һәм сәнә-
гать товарлары җитештерүчеләрнең балалары белем ала. Аларны 
руханилар укыта. Мәктәпнең беренче бинасы Вознесение чиркәве 
ишегалдында урнашкан флигель була. Бер елдан Покровка авылын-
дагы иске балалар бакчасы бинасында бер сыйныфлы өчьеллык 
училище ачыла. 
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1921 елда Покровка башлангыч мәктәбе, Арча 
башлангыч мәктәбе белән кушылып, тугызъел-
лык мәктәпкә әйләнә. 1934 елда ул урта мәктәп 
статусын ала.

Бөек Ватан сугышы елларында әлеге мәктәпнең 
укытучылары һәм укучылары, барлык башка уку 
йортларындагы кебек үк, илне яклап сугышка 
китә. Алар арасында вафатыннан соң Советлар 
Союзы исеме бирелгән Валентин Фёдорович Еж-
ков та була. 1956 елдан Арча урта мәктәбе аның 
исеме белән аталып йөртелә.

Арчадагы 1 нче урта мәктәпне Татарстан мәга-
риф һәм фән министры Рафис Борһанов, Татар-

стан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры 
Ленар Сафин, Россиянең атказанган, Татарстан-
ның халык артисты, профессор Айдар Фәйзрах-
манов һәм башка күренекле шәхесләр тәмам-
лаган. Мәктәпнең хәзерге директоры Эльмира 
Нәзыйх кызы Сафина да кайчандыр биредә 
укыган булган.  

2017 – 2018 уку елында ТР Мәгариф һәм фән 
министрлыгы тәкъдим иткән иң яхшы мәктәп- 
ләр рейтингында Арчаның 1 нче мәктәбе дә 
бар. Билгеле инде, биредә министр укыган өчен 
генә түгелдер. Ул элек тә һәм хәзер, БДИ күрсәт-
кечләре һәм олимпиада җиңүчеләре саныннан 
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чыгып, Татарстандагы көчле мәгариф учрежде-
ниеләренең берсе булып санала. Бүгенге көндә 
биредә 800 гә якын укучыга 68 педагог белем 
бирә. Укучылар физика-математика, химия-био-
логия, социаль-икътисади профильләр буенча бе-
лем ала. Узган уку елында чыгарылыш сыйныф 
укучыларының күпчелеге математика, җәмгыять 
белеме, физика, тарих, биология, химия фән-
нәреннән бердәм дәүләт имтиханнары тапшыр-
ган. Биш укучы «Укуда уңышлар өчен» медаленә 
лаек булган. «Мәктәпне тәмамлаучыларның 
күбесе киләчәк тормышын табиб, физик, инженер 
һөнәре белән бәйли, моңа мәктәбебездә төгәл 
фәннәрнең тирәнтен укытылуы нигездер», – ди 
мәктәп директорының уку-укыту эшләре буенча 
урынбасары Эльвира Мидхәт кызы Камалова. 

Арчалыларга балаларны белем хәзинәсе яше-
релгән ишекләрне иртә ачалар. Һәр елның 
февраль аенда ук «Балачак академиясе» дип 
аталган балаларны мәктәпкә әзерләү төркеме 
эшли башлый. Анда булачак беренче сыйныф 
укучылары гына түгел, аларның әти-әниләре 
дә бик теләп йөри. Сабыйлар белән психолог, 
логопед, тәҗрибәле педагоглар шөгыльләнә. 
Бу – булачак укучыларга мәктәп тормышына 

тизрәк ияләнергә ярдәм итә.  Районда бары 
тик әлеге мәктәптә генә башлангыч сыйныф 
укучылары «XXI гасыр башлангыч мәктәбе» 
программасы белән белем ала. 

2009 елдан алып мәктәптә инглиз теле тирән-
тен өйрәнелә башлаган, чөнки чит телләр белү 
укучы алдында зур мөмкинлекләр ача,  конку-
рентлыкка сәләтле шәхес тәрбияли. Арча  
1 нче урта гомуми белем мәктәбен тәмамлаган 
Диләрә Гафурова, Әлфизә Урманова, Энҗе Сафи-
на «Flex» студентлар белән алмашу конкурсында 
җиңеп, АКШ хөкүмәте стипендиясенә чит илдә 
уку бәхетенә ирешкәннәр. Аларның үрнәге баш-
каларга да тынгы бирми. Узган уку елында фән-
ни-гамәли конференцияләр, конкурс һәм олим-
пиадаларда катнашып, 12 укучы – җиңүче, ә  
59 ы призер булган. Биредә балаларның сәләт-
ләрен төрле яклап ачуларына игътибар итәсең. 
Укучылар физик культура, тормыш иминлеге ни-
гезләре, математика, физика, рус теле, рус әдәби-
яты, инглиз теле фәннәреннән «Минем Татарста-
ным» фәнни-эзләнү һәм иҗади эшләр республика 
конкурсы, «Россия династияләре» IX Төбәкара 
иҗади һәм проект эшләре конкурсы, «Тере клас-
сика – 2018» бөтенроссия конкурсы, районара 
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«Мәһдиев укулары», Ш.Мәрҗанигә 200 ел тулуга 
багышланган Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 
республика укуларында призлы урыннар яула-
ганнар.

Укучыларының 81 процентын татарлар тәшкил 
иткән әлеге уку йортында  татар теленә дә зур 
игътибар бирелә. Аларга бу фәннән ун татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы  укыта. Монда Габдул-
ла Тукайга багышланган татар теле атналыклары, 
«Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел» кебек 
интернациональ чаралар гына түгел, Һәрдаим 
якташ язучылар белән очрашулар оештырыла. 
Мондый әдәби кичәләрдә укучылар районнан 
чыккан күренекле әдипләр һәм районда яшәп 
иҗат итүче талантлы шагыйрь-язучылар белән 
дә очрашып торалар. Татар будмаган укучылар  
да татар теле һәм әдәбияыннан олимпиадаларда 
бик теләп катнашалар. Узган уку елында татар 
теленнән олимпиадада Аида Иванова, Анастасия 
Середенина республика буенча призер булганнар. 
«Тәрбияне ике телдә дә алып баруга басым ясал-
са да, тәнәфесләрдә балалар үз ана теле – татар 

телендә аралашалар», – диләр татар теле укы-
тучылары. Тукаебыз данлаган һәм Тукай белән 
данланган якта башкача була да алмый. 

Туган телебезне яратып, милли гореф-гадәтләрдә 
тәрбияләнү укучыларга барлык фәннәрне, шул 
исәптән рус телен һәм төгәл фәннәрне әйбәт 
үзләштерүгә комачауламый.

– Соңгы ике елда мәктәбебез «Электрон белем 
бирүдә компетенция үзәге» республика проектын 
гамәлгә ашыруда катнаша. Әлеге проект кысала-
рында мәктәп яңа компьютерлар, мобиль сыйныф 
комплексы белән җиһазландырылды. Даими һәм 
бөртекле эш укытучыларның да квалификация 
дәрәҗәсе күтәрелүгә китерә, – ди мәктәп директо-
ры Эльмира Сафина. Арча 1 нче мәктәбендә белем 
бирүче укытучыларның 36 сы – югары, 24 е – бе-
ренче квалификация категорияле. Коллективны 
яшәртү турында да кайгырталар. Хәзерге көндә  
яшь белгечләр саны сигезгә җыела.  Өлкәнрәкләр 
дә, яшьләр дә, төрле бәйгеләрдә катнашып, мәктәп 
данын яклыйлар.  2017 – 2018 уку елы нәтиҗәләре 
буенча музыка укытучысы Татьяна Кинозерова – 
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«Ел укытучысы» конкурсының  муниципаль эта-
бында, Гөлназ Сафиуллина – «Укытучы-мастер» 
грантында, Гөлнур Сәмиева «Иң яхшы психолог» 
грантында җиңү яулаганнар.

Арчалылар төрле экспериментларда катнашырга  
иренмиләр. Дүрт ел инде мәктәп «Балалар орга-
низмында күзәтелә торган җитешсезлекләрне 
төзәтү» технологиясен гамәлгә ашыру буенча 
стажировка мәйданчыгы булып тора. Республи-
кабыздагы  берничә мәктәптә генә әлеге В.Базар-
ный методы кулланыла. Дәрес уртасында махсус 
кыңгырау чыңлауга, укучылар физкультура ми-
нутына бүленәләр.  Бу аларны «уятып» җибәргән-
дәй була һәм дәреснең икенче яртысында өстәмә 
көч белән белән эшләү теләге тудыра.

Без килгән вакытта укытучылар мәш килеп 
«Белем бәйрәме»нә әзерләнеп йөри иде. Бу 
уку елында җитмешләп сабый мәктәп бусага-
сын тәүге тапкыр атлап керәчәк. Журналыбыз 
укучылар хозурына барып ирешкән мәлдә мәк-
тәп инде балаларның шат авазы белән шау- 
гөр килеп торыр. Яңа уку елы да әлеге гыйлем 
учагына яңа уңышлар алып килсен!

13

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



03

«ТУГАН ТЕЛ»
ПРЕДМЕТЫ:

Мөслимә 
ШӘКҮРОВА,

Лилия 
ГЫЙНИЯТУЛЛИНА,

филология фәннәре канди-
даты, ТР ФА Г. Ибраһимов 
исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институтының мил-
ли мәгариф бүлеге әйдәп 
баручы фәнни хезмәткәре

филология фәннәре канди-
даты, ТР ФА Г. Ибраһимов 
исемендәге Тел, әдәбият 
һәм сәнгать институтының 
милли мәгариф бүлеге 
өлкән фәнни хезмәткәре

белем бирүнең яңалыгы,
эчтәлеге һәм үзенчәлеге

фото: https://www.business-gazeta.ru/article/356220
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Татар теле – Россиядә сан ягыннан икенче 
урында торган, күбесенчә Татарстан Респуб- 
ликасында, шулай ук Россия Федерациясе 
субъектларында, якын һәм ерак чит илләрдә 
яшәүче татарларның туган теле. Ул Татарстан 
Республикасы   Конституциясе, «Татарстан  Рес- 
публикасында дәүләт телләре һәм башка тел-
ләр» Законы нигезендә дәүләт телләренең 
берсе статусына ия.

Федераль белем бирү стандарты һәм юга-
рыда күрсәтелгән документлар нигезендә 
татар телен төп ике юнәлештә укыту күздә 
тотыла: «Туган тел» (туган телләре татар теле 
булган укучыларга татар телен өйрәтү) һәм 
«Дәүләт теле» (туган телләре татар теле бул-
маган укучыларга, ягъни татарлардан башка-
ларга татар телен өйрәтү).

«Туган тел» юнәлеше үз чиратында тагын 
икегә бүленә: 

1. база өлеше (рус телендә гомуми белем бирү 
оешмаларында укучы татар балаларына ту-
ган телне (татар телен) өйрәтү);

2. тирәнтен өйрәнү өлеше (татар телендә го-
муми белем бирү оешмаларында укучылар-
га туган телне өйрәтү).

Чит өлкәләрдә яшәүче татар балалары, ту-
ган тел предметы итеп татар телен сайлап 
алса, аларга база өлеше укытылырга тиеш 
була. База һәм тирәнтен өйрәнү өлешләре 

Бүгенге көндә җәмгыятьтә бара торган үзгәрешләр уку-укыту сис- 
темасының барлык өлкәләренә дә яңача якын килүне таләп итә. 
Укыту-тәрбия системасын яңарту ул – үрнәк белем бирү һәм үрнәк 
эш программаларына нигезләп, инновацион технологияләр, яңа 
ысуллар, алымнар, чаралар, кулай принциплар эзләү, иң отышлы 
компетенцияләргә нигезләнү дигән сүз. Бүгенге көндә белем бирү 
оешмаларының бурычы – хәзерге көн таләпләренә, тормыш ихты-
яҗларына җавап бирердәй белемле, тирән фикер йөртүгә сәләтле, 
актив социаль позициядә торган, креатив, карарларны мөстәкыйль 
кабул итә белгән иҗади шәхес тәрбияләү.

Татар теле

Туган тел

База өлешен
өйрәнү 

Тирәнтен
өйрәнү 

Дәүләт теле
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өчен бер дәреслек эшләнү күздә тотыла. 
Шуңа күрә сәләтле балалар белән эшләгәндә, 
укытучы дәреслекнең тирәнтен өйрәнү өле-
шен дә иркен файдалана ала.

Алдагы уку елында гомуми белем бирү оеш-
маларында туган телне укытуның эчтәлегенә 
караган үзгәрешләр көтелә. Беренчедән, Рос-
сия Федерациясе Мәгариф һәм фән министр- 
лыгы тарафыннан эшләнгән уку планына 
тәңгәлләштереп, предметның исеме үзгәрә 
(«Туган тел»). Икенчедән, яңа юнәлештә бе-
лем бирүдә төп игътибар коммуникатив ком-
петенциягә бирелә, ягъни туган телдә дөрес, 
матур итеп сөйләшә белүгә, логик эзлекле, 
иҗади, креатив рәвештә уйлый, мөстәкыйль 
эшли белергә өйрәтү, әлеге процессны линг-
вистик (тел) һәм социомәдәни компетенция- 
ләр белән бергә бәйләп алып бару.

Өченчедән, элеккеге кебек, рус мәктәбе, 
рус мәктәбенең татар төркемнәре, татар ба-
лалары дигән бүленеш урынына дәүләт теле 
һәм туган тел (база өлеше, тирәнтен өйрәнү 
өлеше) дигән бүленеш кала. База өлеше (рус 
телендә гомуми белем бирү оешмаларында 
укучы татар балаларына туган телне (татар 

телен) өйрәтүне үз эченә ала. Тирәнтен өй-
рәнү өлеше дигәндә татар телендә гомуми 
белем бирү оешмаларында укучыларга туган 
телне өйрәтү күздә тотыла.

Дүртенчедән, лексик темалар аша («Мин», 
«Тирә-як, көнкүреш», «Туган җирем», «Та-
тар дөньясы») укучының иптәшләренә, 
гаиләсенә, әйләнә-тирәгә, туган иленә, татар 
дөньясына үз мөнәсәбәтен белдерә алуны, 
шулар ярдәмендә сөйләмне үстерү, тел бай-
лыгын арттыру, туган телне өйрәтү күз уңын-
да тотыла.

«Туган тел»не өйрәнү барышы компетенция- 
ләргә нигезләнә. Компетенция – латинчадан 
ирешү, тиешенчә ярашу, нигезләү мәгънәсен 
аңлата. «Туган тел»дән белем бирүнең макса-
ты – Федераль дәүләт белем стандарты таләп- 
ләрен тормышка ашыру белән бергә, лексик 
темаларга нигезләп, укучыларда коммуника-
тив (аралашу осталыгы), лингвистик (тел), со-
циомәдәни компетенцияләр булдыру. 

Коммуникатив компетенция – укучыларда 
сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләренә ка-
раган ныклы күнекмәләр булдыруны күздә 
тота: сөйләм эшчәнлегенең (ягъни сөйләми-

элеккеге  вариант чагыштыру линиясе яңартылган вариант

татар теле укыту предметының исеме туган тел

лингвистик 
коммуникатив 

этномәдәни
компетенцияләр

коммуникатив
лингвистик

социомәдәни

рус төркеме 
татар төркеме
татар мәктәбе дәрәҗә

дәүләт теле база өлеше
тирәнтен өйрәнү 

рус төркемнәрендә  
12–17 лексик тема тәкъдим 

ителә; татар балалары 
белән эшләгәндә, лексик 

темалар күрсәтелми

лексик темалар
«мин» «тирә-як, көнкүреш»

«туган җирем»
«татар дөньясы»

БЕЛЕМ БИРҮНЕҢ ЭЧТӘЛЕГЕ
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ятнең) төрләре (тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу) 
аша укылган яки тыңланган текстның тема-
сын, төп һәм өстәмә фикерен аңлау; текстны 
файдаланып, әңгәмә үткәрә алу, төрле стиль-
гә һәм жанрга караган текстларны дөрес уку 
һәм аңлау; тәкъдим ителгән темалар буенча 
диалогик һәм монологик сөйләм оештыру 
(парлап эшләү); төрле чыганаклардан мәгълү-
мат туплый белү; сүзлекләрдән һәм электрон 
чаралардан дөрес файдалана белү; сөйләм 
этикеты нормаларын белү, аларны сөйләмдә 
дөрес куллану һ.б. 

Лингвистик компетенция формалаштыру 
өчен тел гыйлеменең бер-берсе белән тыгыз 
бәйләнгән барлык тармакларыннан (фоне-
тика, графика, орфография, орфоэпия, лекси-
кология, сүз төзелеше һәм ясалышы, морфо-
логия, синтаксис, пунктуация, стилистика һәм 
сөйләм культурасы) төп фәнни мәгълүматлар 
туплау һәм аларны сөйләмнең нигезенә салу 
сорала. Лингвистик компетенцияне форма-
лаштыру өчен, контекст эчендә авазлар, инто-
нация, сүзләрнең лексик һәм грамматик мәгъ- 
нәләрен, ясалышын, җөмлә калыпларын, 
дөрес әйтелеш һәм язылыш кагыйдәләрен, 
тыныш билгеләрен һәм башкаларны бербө-
тен итеп системалаштырып бирү күздә тоты-
ла. Димәк, тел гыйлеме бүлекләре, бер-берсе 
белән тыгыз бәйләнеп, гамәли яктан, нык- 
лы сөйләм күнекмәләрен булдыру макса-
тыннан өйрәтелә. Мәсәлән, әйтелү максаты 
ягыннан җөмлә төрләрен караганда, интона-
циягә, тыныш билгеләренә игътибар ителә, 
контекстта сүзләрнең лексик мәгънәләре 
ачыклана, язылышы һәм дөрес әйтелеше 
искәртелә, кыен әйтелешле авазлар белән 
дә эшләргә туры килә. Кызганычка каршы, 
укыту барышында сөйләшү, аралашу, бала-
ның теләсә-кайсы вакыйгага үз мөнәсәбәтен 
белдерә алу мөмкинлеге читтә кала килде, 

укучының туган теле белән кызыксынуы ки-
меде. Дәреслекләрдә лексик темаларның аз 
булуы (кагыйдәгә туры китереп, әдәби әсәр-
ләрдән алынган җөмләләр белән эшләү) про-
цессны катлауландырды гына.

Социомәдәни компетенциянең эчтәлеген 
укучыларның сөйләмен үстерү һәм интеллек-
туаль үсешен тәэмин итү, сөйләм калыбына 
нигезләп, язу осталыгын булдыру; телнең ор-
фоэпик һәм интонацион нормаларын саклап, 
фикерне җиткерү; көндәлек аралашуга бәйле 
сөйләм этикеты үрнәкләреннән дөрес фай-
далану (сәүдә үзәкләрендә, күңел ачу парк-
ларында, театрда, музейда, концертлар за-
лында, транспортта, урамда үзеңне тота белү 
(сәламләү, хушлаша белү, гафу үтенү, рәхмәт 
әйтә белү, сорау яки үтенеч белән мөрәҗәгать 
итү һ.б.); телнең милли мәдәниятне чагылды-
ру формасы булуын аңлату, тел чаралары, сөй-
ләм репликалары ярдәмендә халыкның мил-
ли үзенчәлекләрен сурәтләү мөмкинлекләрен 
өйрәнү һ.б.) тәшкил итә. [Шәкүрова, Гыйния-
туллина, 2018, б. 15]

Туган телне укытуның сыйфатын күтәрү, һәр 
сыйныфта аны эзлекле үзләштерү, сөйләмне 
дөрес төзеп, әдәби тел нормаларына туры ки-
тереп, телдән һәм язма рәвештә башкаларга 
җиткерә белү, туган телне өйрәнүнең ниге-
зенә коммуникатив принципны салу – бүген-
ге көн уку-укыту мәсьәләләреннән иң мөһиме 
булып санала. Шуңа күрә «Туган тел» предме-
тын укытуның эчтәлегенә караган төп яңа-
лыкларның берсе – белем бирү барышында 
коммуникатив компетенция формалаштыру.

Коммуникатив компетенциянең өстенлек- 
ле якларыннан түбәндәгеләрне күрсәтергә 
мөмкин:

1. сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен 
тормышка ашырырга мөмкинлек бирә;
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2. укучыларда телгә карата кызыксыну һәм 
сөйләшергә омтылыш уята;

3. телнең аваз системасы белән эшләргә 
һәрдаим юл күрсәтә;

4. лексик минимумны төгәл ачыклап, укучы-
ның сүз байлыгын арттыруга, яңа сүзләрне 
сөйләмгә кертүгә юнәлеш бирә. [Шәкүро-
ва, Гыйниятуллина, 2018, б. 8]

Коммуникатив компетенция, лингвистик 
һәм социомәдәни компетенцияләр белән 
тыгыз бәйләнеп, аларны һәрвакыт тулы-
ландырып тора. Лексик материал фикернең 
эчтәлегенә бәйле грамматик кагыйдәләр һәм 
сөйләм репликалары белән бәйләп кертелә.

Диаграммадан күренгәнчә, һәр дәрестә өй-
рәнелә торган материалның яртысыннан кү-
бесе коммуникатив, калганының дүрттән өч 
өлеше (¾) лингвистик һәм дүрттән бере (¼) 
социомәдәни компетенция формалаштыруга 
юнәлтелгән булырга тиеш. 

Һәр сыйныфта тематик материал үзара бәй-
ләнгән дүрт зур лексик темага берләштереп 
бирелә: «Мин», «Тирә-як, көнкүреш», «Туган 
җирем», «Татар дөньясы». 

Сөйләм телен үстерү максатыннан, берен-
че тема – «Мин» укучының үз мөнәсәбәтен 
белдерүгә юнәлтелгән лексик берәмлекләр 
белән эш итүен күздә тота: минем гаиләм 

(якын туганнарым), ерак кардәшләрем; туган-
нарны сәламләү, якын итә белү, алар белән 
аралаша белү; туганлык серләрен саклар-
га өйрәтү; минем шөгылем; яраткан героем, 
яраткан язучым (шагыйрем), киләчәк көн 
һөнәрләренә карата минем мөнәсәбәтем һ.б.

Икенче тема – «Тирә-як, көнкүреш» дип 
атала. Укучыларны кешелекле, иҗади, ак-
тив, мөстәкыйль, әйләнә-тирәне күзәтә, та-
бигатьне саклый белә торган шәхес итеп 
тәрбияләүгә юнәлтелә. Йорт-җир, туган як 
табигате, Интернет челтәрендә, социаль чел-
тәрләрдә дөрес аралашу, Россия һәм чит ил 
югары уку йортлары, бүгенге көн модасы 
бәйле темалар тәкъдим ителә. Әлеге блок 
сөйләмне үстерүне, тел байлыгын арттыру-
ны күз уңында тота: һөнәрең белән кешеләр-
не куандыру, яраткан һөнәр сайлау, аның 
серләренә төшендерү, һөнәр сайларга өй-
рәтү – шәхси һәм коммуникатив универсаль 
уку гамәлләрен тормышка ашыруга ярдәм 
итә торган лексик темалар.

Өченче тема – «Туган ил». Әлеге тема кыса-
ларында татар халкы һәм Россия Федерация-
се субъектлары халыкларының гореф-гадәт-
ләре, традицияләре аша укучыларда 
гражданлык, патриотик хисләр, туган илгә ка-
рата хөрмәт, мәхәббәт уяту; Россия һәм чик-
тәш илләр, чит илләр белән мөнәсәбәтләр, 
Европа һәм Азия илләре, акча берәмлекләре, 
Туган илнең тарихи һәйкәлләре һәм истәлек- 

Коммуникатив

Лингвистик

Социомәдәни 

Мин

Туган
җирем

Тирә-як, 
көнкүреш

Татар
дөньясы

18

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



ле урыннары, чит илләрдә яшәүче татарлар, 
Туган илем – Россия буйлап сәяхәт итү һ.б. 
күздә тотыла.

Дүртенче тема – «Татар дөньясы». Тема 
милли менталитет, фәлсәфә, үзаң, әхлак ка-
нуннары белән таныштыруны үз эченә ала: 
Сөембикә, Казан турында легендалар, татар-
лар һәм Россиядә яшәүче башка халыклар-
ның милли һөнәрчелеге, татар әхлагы, татар 
халкының бизәнү әйберләре (беләзек, йөзек, 
балдак, алкалар һ.б.); татар зыялылары, татар 
театры тарихы, татар кино сәнгате, Идел буе 
халыкларының милли бәйрәмнәре («Сабан-
туй» (татар), «Каравон» (рус), «Гырон-быдтон» 
(удмурт), «Уяв» (чуваш), «Балтай» (мордва), 
«Семык» (мари), «Питрау» (керәшен), татар 
халык уеннары, татар кәсебе (кашыклар, чүл-
мәкләр ясау, итек басу, тегү, чигү, курай, гармун 
ясау һ.б.) алар белән бәйле сөйләм реплика-
лары һ.б. 

Мисал өчен I сыйныфта лексик теманың 
морфология, синтаксис бүлекләре белән үреп 
бирелеше алдагы слайдта тәкъдим ителә. 
«Татар дөньясы» блогы кысаларында өйрәнү 
өчен «Татар халык уеннары», «Җырлы биюле 
уеннар», «Башка халыкларның милли уенна-
ры» кебек темалар бирергә мөмкин. Морфо-
логия һәм синтаксистан ике дәрәҗәгә аерып 
бирелгән теоретик материал (база өлешенә 
һәм тирәнтен өйрәнү өлешенә) коммуникатив 
һәм социомәдәни компетенцияләр җирле-
гендә формалаштырыла. Кем? Нәрсә? Нинди? 
Ничә? Күпме? Кайда? Кая? Нишли? сораула-
рына җавап бирә торган сүзләр, җөмләдә сүз 
тәртибе, әйтү максаты буенча җөмлә төрләре 
сөйләмне һәм язма телне камилләштерүдә 
мөһим роль уйнарга тиеш. 

Туган телне өйрәнү барышында лексик, 
грамматик материалны кызыклы, тор-

мыштан алынган вакыйгаларга таянып бирү 
укучыларның телне өйрәнү теләген арттыра 
гына, аның тормышта кирәклеген төшенергә 
ярдәм итә. Шуңа күрә дәресләрдә төрле си-
туацияләргә корылган, сөйләм репликалары 
белән баетылган, аларны чишәргә ярдәм итә 
торган күнегү-биремнәр тәкъдим итү, шулар-
га нигезләнеп, укучыларның аралашу оста-
лыгын үстерүгә игътибарны арттыру зарур.

Хәзерге көндә тирән мәгъүматлы, югары 
белемгә ия булу гына җитми, ә бәлки белем-
не функциональ яктан гамәли эшчәнлек-
тә куллану осталыгына өйрәтә белү кирәк. 
Сөйләмдә сүз төркемнәрен, сүзтезмәләрне, 
җөмләләрне, җөмләләр тезмәсенең төрле 
калыпларын куллану сөйләмне кыска, ачык, 
аңлаешлы итеп формалаштыра, кирәкмәгән 
кабатлаулардан коткара. Белем бирү эчтәле-
ген яңарту, перспективаларны билгеләү мак-
сатында лексик темаларны практикага кертү, 
ныклы коммуникатив, лингвистик һәм социо- 
мәдәни компетенцияләр формалаштыру 
укыту эшчәнлеген камилләштерергә ярдәм 
итәргә тиеш.

Шулай итеп, туган телне өйрәнгәндә ком-
муникатив, лингвистик һәм социомәдәни 
компетенцияләр, беренчедән, укучыларның 
акыл эшчәнлеген активлаштырырга мөм-
кинлек тудыралар (барлыкка килгән кы-
енлыклар укучыларны уйланырга, куелган 
проблемалы ситуациядән чыгу юлын эзләр-
гә мәҗбүр итә), икенчедән, туган кыенлык-
ны үзенә хәл итәргә өйрәтәләр, өченчедән, 
укучыларга стандарт булмаган чишелешләр 
эзләргә, креатив фикерләргә этәргеч ясый-
лар.

Бүгенге көн татар теле дәреслекләрен-
дә тәкъдим ителгән текстларда, күнегү-би-
ремнәрдә «Татар дөньясы» дигән блокта 
укучыга никадәр бай мәгълүмат биреп 
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булыр иде: халык җырлары, аларның та-
рихы, халык әдәбияты, төрле ырымнар, 
легендалар турындагы материалны тел 
гыйлеменең теләсә кайсы бүлеге белән 
бәйләп өйрәтергә мөмкин. Кунак чакы-
ру һәм аның белән бәйле сөйләм репли-
калары, Идел буенда яшәүче башка ха-
лыкларның милли ашлары, өс-киемнәре, 
музыка уен кораллары, җырлары белән 
бәйләп, халыклар арасында дуслык, туган-
лык хисләрен саклау, бер-береңне хөрмәт 

итүгә ирешүне укучыга кечкенәдән сең-
дерергә кирәк. Г.Тукай сүзләре белән әйт- 
кәндә, «бала янында күбрәк булырга, аның 
берлә шөгыльләнергә, йөрергә, бигрәк тә 
аның белән күбрәк сөйләшергә» кирәк.

Мәкалә «2014–2020 елларга Татарстан Рес- 
публикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан 
Республикасында башка телләрне саклау, 
өйрәнү һәм үстерү» Дәүләт программасы-
ның 3.5.4. номерлы чарасын тормышка 
ашыру кысаларында нәшер ителә.

I  СЫЙНЫФ
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1. Башлангыч сыйныфларда «Туган тел» предметын укыту: яңартылган эчтәлек һәм перспективалар. Методик ярдәмлек / 
М.М.Шәкүрова, Л.М.Гыйниятуллина. – Казан, 2018. – 40 б.

2. 5–9 нчы сыйныфларда «Туган тел» предметын яңача укыту. Методик ярдәмлек / М.М.Шәкүрова, Л.М.Гыйниятуллина. – Казан, 
2018. – 36 б.

3. Шәкүрова М.М., Гыйниятуллина Л.М. Бәйләнешле сөйләм телен үстерүдә халык педагогикасының роле / М.М.Шакурова, 
Л.М.Гиниятуллина // Тюркский мир и исламская цивилизация: проблема языка, литературы, истории и религии: IX Международная 
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4. Шәкүрова М.М. Г.Тукайның халык җырлары турында уйланулары // Г.Тукай и тюркский мир: материалы международной конференции, 
посвященной 130-летию со дня рождения Г.Тукая / сост. Ф.Х.Миннуллина, А.Ф.Ганиева. – Казань: ИЯЛИ, 2016. – С. 452–455.

20

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



04

Ирек 
НИГЪМӘТИ

АНА ТЕЛЕН
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башка телдә укыйлар
фото: https://mob-edu.ru/blog/uchitel-slushayushhij-kak-sozdat-psixologicheskij-komfort-na-uroke/
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Республикабызда туган телебезне саклау һәм үстерү һәрвакыт иң 
мөһим мәсьәләләрнең берсе булып торды һәм тора, чөнки телебез-
нең яшәеше һәм үсеше милләтебезнең аны көндәлек тормышта ни 
дәрәҗәдә куллануына бәйле. Шуңа күрә дә республикабызның һәр 
төбәгендә – балалар бакчаларындамы ул, мәктәпләрдәме милли бе-
лем бирүне тиешле югарылыкка күтәрү иң олы максат итеп куела.

Казан артындагы бистәләрнең берсе – Биектау 
районының белем бирү оешмаларында да туган 
телне өйрәнү, рәсми тел белән әйткәндә, Россия 
Федерациясе һәм Татарстан Республикасының 
норматив-хокукый актларына һәм шуларга тая- 
нып эшләнгән «2014 – 2020 елларга Биектау му-
ниципаль районында яшәүче халыкларның тел-
ләрен һәм мәдәниятен саклау, өйрәнү һәм үстерү 
программасы» на нигезләнеп алып барыла. Хәт-
та «2017 – 2020  елларда ТР Биектау муниципаль 
районында милли мәгарифне үстерү Концепция-
сен гамәлгә ашыру буенча юл картасы» да кабул 
ителгән.

Казан арты районнарын  күпчелеге милләт-
тәшләребездән  торган төбәкләр итеп күзалларга 
күнексәк тә, Биектау турында без алай ук дип 
әйтә алмыйбыз, чөнки ул, Казан әйләнәсенә хас 
булганча, төрле милләтләр, башлыча татарлар 
һәм урыслар белән  чуарланган. Район мәгариф 
системасында 39 мәктәпкәчә белем бирү оеш-
масы бар. Шуларның 17 се – татар телле оешма. 
Татар балаларына  туган телләрендә тәрбия һәм 
белем бирү 56,8 процент тәшкил итә.

Биектау төбәгендә милли белем бирү челтәре 
16 татар мәктәбен үз эченә ала. Әйткәнемчә, 
район күп милләтле. Белем бирү оешмаларында 
4632 укучы белем алса, шулар арасыннан  та-
тарлардан  – 2648, урыслардан  – 1563, башка 
милләтләрдән  – 116, катнаш гаиләләрдән 305 
бала мәктәпкә йөри. Ана теле төбәк үзәгендәге 
1 нче, 2 нче, 3 нче, 4 нче, Шәпше, Усад, Коркачык 
урта мәктәпләрендәге татар сыйныфларында 
укытыла. Район буенча татар балаларына туган 
телләрендә белем бирү  43,39 процент тәшкил 
итә. Агымдагы уку елында татар төркемнәрен, 
сыйныфларын тагын да күбрәк ачу һәм аларның 
эшен дөрес итеп оештыру өстенлекле юнәлеш- 
ләрнең берсе булып кала.

Район мәктәпләрендә 91 татар теле һәм әдәбия-
ты укытучысы эшли. Шулардан 6 укытучы (7 %) – 
югары квалификацияле категориягә, 63е (69 %) 
беренче категориягә ия. Район мәгариф идарәсе 
укытучылар гыйльми дәрәҗәләрен күтәрүдә 
беренче адымны иң элек  үзләре ясарга тиеш-
леген, бу юнәлештә алар өчен роно тарафыннан 
һәрвакыт яшел ут яначагын    белдереп, моны 
кайбер гамәлләре белән исбатлап  тора. 

Биектау мөгаллимнәренең грантларда актив кат-
нашуы һөнәри әзерлекләренең югары булуы ту-
рында да сөйли. Бу хакта аерым тукталып үтәсе 
дә килә.  Мисалдан, республиканың «Укытучы – 
мастер» грантын  иң беренче булып шушы төбәк-
нең ике укытучысы (Р.Г.Рамазанова, Ч.И.Галиәх-
мәтова) откан. «Татар теле һәм әдәбиятыннан 
VI Халыкара олимпиадада җиңүчеләр әзерләгән 
укытучылар өчен» грантын – бер (Р.Ф.Минһаҗет- 
динова),  «Оста мөгаллим» грантын  ике (Ф.Р. Әх- 
мәтянова, И.И.Кәлимуллина) Биектау мөгаллимә- 
се яулап алган. Безнең «Мәгариф» журналы 
Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы белән  
берлектә үткәргән «Авыл укытучысы»  бәйгесен-
дә Биектау районының Суыксу мәктәбе укытучы-
сы Клара Бари кызы Гарипованың өстен калуы 
да төбәк укытучылары һәм ата-аналарының 
йөрәгенә нур өстенә нур булып ятты. 

– Татар мәктәпләрендәге татар теле укытучыла-
ры өчен районның методик берләшмә җитәкчесе 
буларак, мин укытудагы яңа алымнар белән һәр-
даим кызыксынып торам, – дигән иде ул шушы 
җиңүдән соң безнең журнал хәбәрчесе оештыр-
ган бер әңгәмәсендә. –  Һич арттырмыйча әйтәм: 
минем өчен иң файдалы мәгълүмат чыганагы – 
ул да булса «Мәгариф» журналы. Бу басмада 
дөнья күргән язмалар белән  танышып барам. 
Яраткан журналыбыз уздырган бу бәйге – 
һөнәри җитлегүне максат итеп куйган укытучы-
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ларга тәҗрибә туплау һәм аны уртаклашу өчен 
бер дигән мәйдан. 

ТР Мөселманнарының Диния Нәзарәте уздыр-
ган «Минем халкым, минем динем» республика 
ярышында шушы ук төбәкнең ике укытучысы 
(Н.С.Тимергалиева, И.Г.Мостафина) җиңеп чык-
кан һәм хаҗ кылырга бару өчен юллама белән 
бүләкләнгән. Республика күләмендә уздырыл-
ган «Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучы-
сы» бәйгесендә Ямаширмә мәктәбе укытучысы 
Чулпан Илсур кызы Галиәхмәтова икенче урын-
га лаек булган. Шушы ук мәктәп укытучысы Гөл-
нара Канәфи кызы Әгъзамова ана теле укытучы-
ларының Бөтенроссия «Туган тел» мастер-класс 
бәйгесендә лауреат исемен яулаган. Әлеге укы-
тучыларның эш тәҗрибәләре белән якыннан 

танышу  хәзер дә күпләргә кызыклы тоелырга  
мөмкин. 

Әлбәттә, укытучыларның шундый мәртәбәле 
бәйгеләрдә катнашулары һәм җиңү арты җиңү 
яулаулары укучыларга да йогынты ясамый кал-
мый. 2017 – 2018 уку елында татар теле һәм 
әдәбиятыннан алты укучы республика күләмен-
дә узган ярышларда призлы урыннар алуга 
ирешкәннәр. Менә алар: Айгөл Гатиятова (Яма- 
ширмә мәктәбе, укытучысы Р.Х.Сираева), Алинә 
Әхмитәнова (Мүлмә мәктәбе, укытучысы Г.Р.Ху- 
җиева), Ангелина Нефедова (Шәпше мәктәбе, 
укытучысы С.М.Вәлиуллина), Алия Сәләхетди-
нова (Мүлмә мәктәбе, укытучысы Р.Ф.Минһаҗет-
динова), Адилә Зиннәтуллина (1 нче Биектау 
мәктәбе, укытучысы Р.И.Галиәхмәтова), Гөлназ 

фото: http://m.znaikak.ru/art/kakvernytdeteiskanikylvychebychast1.html
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Нәҗипова (3 нче Биектау мәктәбе, укытучысы 
С.Н.Әхмәдуллина). Татар теле һәм әдәбиятын  
тирәнтен белгән, шул белем канатында кыю 
һәм җиңүле адымнар   белән VI Халыкара 
олимпиада бәйгесе пьедесталенең барлык 
баскычларын яулауга ирешкән өч укучының 
исемнәрен атап үтү дә фарыз булыр: Алия 
Сәләхетдинова (Мүлмә мәктәбе укучысы, укы-
тучысы Р.Ф.Минһаҗетдинова ) – 1 нче урын; 
Гөлназ Нәҗипова (3 нче Биектау мәктәбе, укы-
тучысы С.Н.Әхмәдуллина) – 2 нче урын; Алинә 
Әхмитәнова (Мүлмә мәктәбе, укытучысы  
Г.Р.Хуҗиева ) – 3 нче урын. 

Район мөгаллимәләре алдагы уку елында 
да  җиңүчеләр санын тагын да арттыру, яңа 
уңышларга ирешү өчен башлангыч сыйныф 
укучылары белән даими бәйләнештә торырга, 
фәнни-методик яңалыкларга таянып, шушы 
юнәлештә җиң сызганып эшләргә кирәк дигән 
якты уйларында калалар. Биектау районының 
һәр мәктәбендә Туган тел атналыклары узды-
ру матур гадәткә әйләнгән. Авылда яшәүче 
әти-әниләр авызыннан әлеге атналыкларның 
авылларга матур ямь өстәп, зур, якты бәйрәмгә 
әверелеп   узуларын еш ишеткәнем булды. Бу 
аңлашыла да. Һәр җирлекнең үзенә генә хас 
рухи  байлыгы: үзенчәлекле тарихы, күренек- 
ле шәхесләре бар. Олы Битаман мәктәбендә 
узган якташыбыз, танылган әдип Рафис Кор-
бан исемендәге шигырь сөйләүчеләр бәйгесе, 
район үзәгендә үткәрелгән шушы төбәктә туып 
үскән  күренекле каләм әһелләре белән  очра-
шулар балалар  йөрәгендә иҗат чаткылары 
уятуы белән дә кадерле.. «Сәяр» балалар һәм 
яшүсмер театрларының республика фестива-
лендә Г.Баруди исем. 4 нче Биектау мәктәбе- 
нең – беренче (җитәкчесе Н.М.Гаязова), Олы Би-
таман мәктәбенең өченче урынны (җитәкчеләре 
Н.С.Баһавиева, Ф.Р.Баһавиева) яулавы шулай 
ук иҗат уңышларыннан санала. Биектаудагы 
«Сандугач» балалар бакчасы (җитәкчесе Г.И.Зин-
нурова) «Милли төсмерләр» номинациясендә 
җиңүгә ирешкән. Шулай ук Бөреле урта мәктәбе 
(җитәкчесе Г.В.Равилова) һәм Красносельский 
«Тургай» балалар бакчасы да (җитәкчесе 
Л.Ш.Гобәйдуллина) диплом белән бүләкләнгән. 

Укытучылар белем бирүдә югары нәтиҗәләргә 
ирешүләрендә   алдынгы педагогик техноло-
гияләрнең нык ярдәм итүен яшермиләр. Татар 
теле һәм әдәбиятын укытуны өч юнәлештә алып 
барган алар:

1. Татар мәктәпләрендә татар мәктәпләре өчен 
Ә.З.Рәхимов төзегән программа буенча ике мәк-
тәп эшләгән.

2. Татар төркемнәрендә урыс мәктәпләрендә 
укучы татар балалары өчен әзерләнгән програм-
ма нигезендә белем бирелгән.

3. Урыс төркемнәрендә, дәүләт теле буларак урыс 
телле укучылар өчен әзерләнгән программага 
нигезләп, дәресләрне Р.Р.Нигъмәтуллинаның 
«Татарча да яхшы бел» укыту-методик комплекты 
буенча өч мәктәптә биш укытучы, Р.З.Хәйдәро-
ваның «Күңелле татар теле» укыту комплекты 
ярдәмендә җитмеш бер укытучы алып барган. Яңа 
уку елыннан 1 нче Биектау урта мәктәбендә  берен-
че сыйныфларның урыс төркемен «Сәлам» УМКсы 
буенча укыту башланган. Танышу ниятеннән,  мө-
галлимә Лилия Сәмигуллина алып барган шундый 
дәресләрнең берсен махсус тыңлап та чыктым. 
Миңа иң элек Лилиянең балалар белән җиңел 
аралашуы  ошады. Ул бик ансат кына аларның 
күңелләренә керә белә. Ә балалар исә аны йот-
лыгып тыңлыйлар. Карточкалардагы рәсемнәр-
нең ике телдә язылган сорауларын кычкырып 
укыйлар һәм дөрес җавапларны сайлап алалар. 
Менә ул арада татарча «Сәлам» җыры яңгырый. 
Аның сүзләре тактадагы сайтка язылган. Балалар 
бердәм җырга кушыла. Җырлар, уеннар, мими-
калар аша лексиканы тизрәк истә калдыралар. 
Дәрес дәвамында берәү дә кулына каләм алмый. 
«Сәлам» дәреслеге башлангыч  сыйныфлар өчен 
төзелгән. Ул тулы комплекттан: дәреслек, эш 
дәфтәре, укытучы китабы, өстәмә эш башкару өчен 
стикерлар, лексик материаллар белән карточка-
лар, диск һәм махсус интерактив тактада кулланы-
ла торган сайтлардан тора. «Сәлам» дәреслегендә 
хәзерге заман балалары белән дәресне кызыклы 
итеп үткәрү өчен барлык мөмкинлекләр бар. 

Журналист күңелендә әлеге төбәктә татар теле 
һәм әдәбиятының көчле укытучылар коллекти-
вы тупланган дигән фикер калды.
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Рәсилә ГАБДРАХМАНОВА,

Ижаудагы Габдулла Тукай 
исемендәге 6 нчы гимназиянең 
югары квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

ЧИТ ТӨБӘКТӘ
УКУЧЫЛАРГА
татар теле һәм
әдәбиятын укыту
үзенчәлекләре 
фото: http://www.kremlinrus.ru/news/100/72059/
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Удмуртия Республикасында йөздән артык милләт халкы яши. Алар 
арасында рус, удмурт, татар халкы күпчелекне тәшкил итә. 110 мең 
татар халкы яшәгән бу республикада татар теле һәм әдәбияты күп 
кенә мәктәпләрдә егерме биш елдан артык фән буларак өйрәнелә, 
1998 елдан Ижау шәһәрендә татар гимназиясе эшләп килә. 

Беркемгә дә сер түгел: Удмуртиядә дә егерме биш 
ел элек ачылган татар сыйныфларының саны 
кимү, укыту программасында каралган ана теле 
дәресләренең кыскартылуы очраклары бар. Мон-
дый шартларда балаларны һәм ата-аналарны ни-
чек җәлеп итәргә, нинди эшләр алып барырга ди-
гән сорауга бер яклы гына җавап биреп булмый. 
Баланы төрле өстәмә белем бирү оешмаларында 
оештырылган түгәрәкләргә йөртүне кулай күрүче 
ата-аналар юк түгел. Шул турыда уйланганнар-
ның  балаларын татар сыйныфына ничек җәлеп 
итәргә соң? Эшне һәрьяклап уйлап, татар телен 
өйрәнүнең өстенлекләрен күрсәтеп, татар сый-
ныфында укуның уңай якларын билгеләү мөһим 
роль уйный. Бала бакчага, мәктәпкә хәзерлек 
курсларына йөргәндә үк бу эшне башларга кирәк. 
Әти-әниләр арасында шул ук мәктәпне тәмамла-
ганнары да була. Алар балаларын үзләре укыган 
гимназиягә алып киләләр. Моннан тыш, алар 
белән беррәттән рус, удмурт, катнаш гаиләләрдән 
татар сыйныфларында укырга теләк белдерү-
челәр дә бар. Әлбәттә, бу балалар өчен татар теле 
чит тел буларак өйрәтелә. 

Гимназиягә кабул итү прописка нигезендә алып 
барыла, бу үз чиратында күп кенә әти-әниләр-
нең теләкләрен чикли. Ана телен өйрәнергә 
теләкләре булганнары да беренче сыйныфка 
керә алмый кала.  

Хәзерге заман укытучысы өчен беренче сый-
ныфка килгән бала алдында дәрес бирү – иң 

җаваплысыдыр, минемчә, чөнки белемгә 
омтылышы, теләге булган балада телгә карата 
кызыксынуны иң беренче дәрестә үк тудырырга 
кирәк. Әгәр тәүге дәрестән бу миңа кызык түгел, 
өйрәнергә теләмим дип чыкса, алга таба уртак 
тел табу авырлаша гына. Димәк, укытучыга 
дәрестә «сәхнәдәге артист» кебек уйнарга, ро-
леңне матур, оста итеп башкарырга, бала күңе-
лендә кызыксындыру уятырга кирәк.

Татар теле укытучылары өчен, мәктәпкә килеп, 
ана телен өйрәнергә теләк белдергән һәр бала 
кадерле. Аларга телләрне өйрәнүдә ярдәм итү 
максатыннан, гимназиядә III – XI сыйныф укучы-
лары өчен «Рус-татар-инлиз телләре сүзлеге», та-
тар телендә укучы көндәлеге, төрле тәрбия про-
граммалары төзелде. Гимназиядә укучыларның 
берничә телне мөстәкыйль чагыштырып, фәнни 
эшләр язып, төрле дәрәҗәдәге фәнни-гамәли 
конференцияләрдә призлы урыннар яулавы, төр-
ле олимпиадаларда җиңүләре – башка телләр 
арасында татар теленең дәрәҗәсен, мөһимлеген 
саклап калырга тырышуның бер уңай нәтиҗәсе 
булып тора. Ана телен аерым бер аспектта, кы-
сада гына карамыйча, бүгенге телләр белән бер 
дәрәҗәгә куйганда гына аны саклап калып була. 

Гимназиягә Габдулла Тукай исеме, Этномәдәни 
республика ресурс үзәге статусы бирелү дә – 
татар теленә Удмуртия хөкүмәте тарафыннан 
күрсәтелгән ихтирам күрсәткече. Бу алга таба 
милли юнәлештәге эшне дәвам итү өчен бик зур 
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мөмкинлек бирә. Гимназиядәге төбәкне өй-
рәнү музее, заманча җиһазландырылган татар 
теле кабинеты – болар барысы да ана телен 
саклап калу, киләчәк буынга тапшыру өчен 
мәктәп җитәкчелеге, Татарстан Республикасы, 
төбәкләрдәге иҗтимагый оешма тарафыннан 
күрсәтелгән ярдәм.

Һәр милләт халкының телен, гореф-гадәтләрен, 
тарихын, мәдәниятен мәктәп кысаларында бер 
дәрәҗәдә  өйрәнү ул – башка милләт халкына 
да хөрмәт белән карарга, толерант мөнәсәбәт-
ләр булдырырга, шул ук вакытта күпмилләтле 
дәүләттә үз йөзеңне югалтмаска, үз халкың 
белән горурланып яшәргә  мөмкинлек бирә. 

Татарстаннан читтә яшәп, халкыбызга хезмәт  
итүче татар теле укытучысы өчен балада  тел-
не өйрәнү өчен төрле алымнар кулланып кы-

зыксындыру уяту, телне саклап, аны хөрмәт 
итеп, киләчәк буынга тапшырырдай шәхесләр 
тәрбияләү – иң мөһим бурычлардан булырга 
тиеш дип уйлыйм.  Укытучылар тарафыннан 
укучыларга дифференциаль якын килеп, туган 
телне һәм әдәбиятны укыту технологияләрен 
камилләштерү, укытуда заманча чараларны 
киң куллану  зарурлыгын ассызыклыйм. Теле-
безнең гүзәл аһәңен, кабатланмас матурлыгын, 
тарихи байлыгын югалтмаска иде. Аны бары 
тик тере сөйләмебез аша гына һәр  балага түк-
ми-чәчми җиткерергә мөмкин, минемчә; чөн-
ки хәзерге заман баласы болай да фикерләү, 
аралашуга, сөйләшүгә саран. Туфан Миңнуллин 
әйткәнчә, әгәр дә милләтне көчле итеп, бөек 
итеп күрәсең килә икән, иң беренче булып 
аның көчен таны, шул милләтнең баласы бу-
луың белән горурлан.

фото:http://esp.md/2014/08/31/besplatnye-uchebniki-dlya-russkoyazychnyx-shkol
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Николай МАКСИМОВ,

филология фәннәре 
кандидаты, доцент

СӨЙЛӘМ
ХӘРӘКӘТКӘ
бәйләп үстерелә
фото: https://porusski.me/2017/03/20/013-rossijskaya-gosudarstvennaya-biblioteka/
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Кеше тәпи басуга йөреп китә һәм гомере буе йөри: ул туган яки тор-
ган җиреннән башлап, билгеле бер юнәлештә максатчан хәрәкәт итә, 
ягъни кайдан да булса чыга, кая да булса бара, килә; юл уңаенда кая 
да булса керә, кереп чыга, чыгып керә, югарыга менә яки түбәнгә 
төшә, һәм теләге булса, туган яки торган (яшәгән) җиренә – хәрәкәте 
башланган урынга һәрвакыт әйләнеп кайта.

Хәрәкәтне белдерә торган бу сүзләр сөйләмдә 
катнашучы кешеләрнең Җирдә яшәү рәвеше, 
җәмгыятьтә тоткан урыны, көндәлек 
тормышында кылган эше һәм гамәлләре белән 
бәйле бик күп төшенчәләрне, яшәештә кешеләр 
арасында була торган үзара мөнәсәбәтләрне 
бергә бәйләүче һәм туплаучы үзәк вазифаны 
башкара.
Шуны онытмаска кирәк: сөйләм калыбының 
аерылгысыз өлеше – керешмәләр. Алар, 
сөйләшү темасының эчтәлеген табигый 
тулыландырырлык итеп, һәр тема өчен махсус 
сайлап алына. Керешмәләрнең кайсыдыр 
өлеше I затның монолог-хикәясендә генә, 
кайсыларыдыр I һәм II зат үзара сөйләшкәндә, 
диалогта гына актив кулланыла.

Татар телендә дә, башка телләрдә дә юнәлешле 
хәрәкәтне һәм хәрәкәт рәвешен, хәрәкәтнең 
максатын һәм объектын, хәрәкәттә катнашучы 
затларны белдерүче бу сүз төркеменә сөйләмдә, 
нигездә, кем? кайчан? кая? нәрсәдә? кем белән? 
кайда? ничек? нигә? нишләргә? кебек сорауларга 
җавап бирә торган сүзләр һәм синтетик яки 
аналитик төрдәге иярчен җөмләләр төркеме 
ияреп килә. Җөмлә кисәкләренең логик-
грамматик бүленеше ягыннан караганда, без 
сорауга җавап булып килгән бу сүзләрне һәм 
иярчен җөмләләрне, җөмләдә очрый торган 
иярчен кисәкләрнең һәм синтетик яки аналитик 
төрдәге иярчен җөмләләрнең исеме белән, телгә 
өйрәтүче һәм өйрәнүче кешегә җиңел булсын 
өчен, түбәндәгечә урнаштырабыз:

Кем? Сорау сүзләр Җавап җөмләләр Нишли?

Мин

кайчан?

кайткач  
киткәч
кергәндә
чыкканда
чакырганда
теләгәндә
менгәндә
төшкәндә
башлангач
тәмамлангач

әнием, энем, апам 
син, сез
ул, алар
кайткач
теләгәндә
чыкканда
чакырганда
менгәндә
төшкәндә

нишлим?
чыгам, барам, керәм
менәм, төшәм, кайтам

Син

әниең, энең, апаң 
мин, без
кайткач
теләгәндә
чыкканда
чакырганда
менгәч
төшкәч
дәресләр башлангач 
тәмамлангач

нишлисең?
чыгасың, барасың, 
керәсең
менәсең, төшәсең, 
кайтасың
чык, бар, кер
мен, төш, кайт

Керешмәләр
беләсең килсә, беләсегез килсә; мәсәлән, беренчедән, икенчедән, өченчедән
әйе, юк, түгел; тагын, ләкин, әмма, тик; я, яки; чынлап, дөрес
әйт әле, беләсем килә; -мы/-ме, кит аннан; -мыни/-мени
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Юнәлешле хәрәкәтне белдерүче сүзләр, татар 
телендә барлык формада – нишлә, юклык 
формасында нишләмә сүзенә нигезләнеп, 
сөйләмдә катнашучы затларны белдерүче 
сүзләр белән затта һәм санда ярашып, сорау сүз 
формасын ала һәм, сөйләмдә антоним мәгънәле 
парлар буларак кулланылып, кайсыдыр зат 
тарафыннан әйтелгән фикернең раслауын яки 
инкарь ителүен белдерә.
Бару ул – кемнеңдер (I яки II, яки III затның) 
яки нәрсәнеңдер кайсыдыр бер объектка 
карата юнәлеше булган хәрәкәт. Хәрәкәт 
һәрвакыт башлану ноктасыннан (кайдан?) бер 
яки берничә эзлекле тукталыш ноктасына 

(кая?) юнәлешендә башкарыла. Хәрәкәтнең 
төп башлану һәм тәмамлану ноктасы ул – без 
яшәгән урын (йорт, авыл, фатир, шәһәр һ.б.). 
Калганнары – хәрәкәт уңаенда вакытлыча 
ясалган тукталышлар (төрле объектлар, 
мәсәлән: балалар бакчасы, мәктәп, кибет, театр, 
бассейн, ашханә һ.б.) гына.
Сөйләм калыбында сөйләүченең (I затның) бару 
һәм кайту юнәлешендәге хәрәкәте турындагы 
монолог-хикәясен, I һәм II затның кара-каршы 
сөйләшен (1 нче диалогны), I һәм II затның III зат 
турындагы әңгәмәсен (2 нче диалогны) һәр 
очрак өчен калыпта – сөйләм синтаксисында 
түбәндәгечә биреп булыр иде:

Кем?
кем

Кайдан?
откуда

Кая?
куда

Нишли?
что делает

Нишләми?
что не делает

Мин өйдән
мәктәптән
түгәрәктән
кибеттән

эштән
парктан

шугалактан
концерттан

кунактан
бакчадан

кинотеатрдан
спектакльдән
китапханәдән

ашханәдән
урманнан

мәктәпкә
өйгә

кибеткә
түгәрәккә
кибеткә

эшкә
паркка

шугалакка
концертка

кунакка
бакчага

кинотеатрга
спектакльгә
китапханәгә

ашханәгә
урманга

барам
кайтам

бармыйм
кайтмыйм

Син

барасың
барасыңмы?

кайтасың
кайтасыңмы?

бар
кайт

бармыйсың
бармыйсыңмы?

кайтмыйсың
кайтмыйсыңмы?

барма
кайтма

Әнием
Әниең
Әнисе

Ул
Кемдер

бара
барамы?

кайта
кайтамы?

барсын
кайтсын

бармый
бармыймы?

кайтмый
кайтмыймы?

бармасын
кайтмасын

Сөйләүче бер көн дәвамында хәрәкәт белән 
бәйле эшен вакыт ягыннан берничә өлешкә 
бүлергә мөмкин, ягъни ул:
1) кайсыдыр көннең билгеле бер вакытында 

(иртән, көндез, кичен яки төшкә кадәр, төштән 
соң һ.б.) каядыр яки кайларгадыр бара; 

2) берничә җиргә барса, ул аны билгеле бер 
эзлеклелектә (хәзер, иң элек, башта, аннан соң 
һ.б.) кебек сүзләр ярдәмендә башкара;

3) шул көндә башкарасы яки башкарган эшенең 
төгәл яки якынча ва-кытын сәгатьләрдә 
(сәгать 1 гә, сәгать 1 гә кадәр, сәгать 1 дә, 
сәгать 1 дән соң һ.б.); 

4) атна эчендәге көн исемнәрендә (дүшәмбе, 
сишәмбе, пәнҗешәмбе, җомга һ.б.);

5) айда булган көн исемнәрендә (берендә, 
унберендә, егерме берендә; алтысында, 
уналтысында, егерме алтысында һ.б.); 

6) ай исемнәрендә (гыйнварда яки гыйнвар 
аенда, февральдә яки февраль аенда һ.б.); 

7) ел исәбен күрсәткән саннарда (2000 елга 
кадәр, 2010 елда, 2017 елдан соң һ.б.);

8) синтетик иярчен җөмләләрдә (әни кайткач, 
вакытым булса, әбием килсә һ.б.);

9) хәл фигыль формаларында (теләгәч, 
теләгәндә һ.б.);

10) ел фасылларын белдерүче рәвешләрдә 
(кышын яки кыш көннәрендә, язын яки яз 
көннәрендә, җәен яки җәй көннәрендә, көзен 
яки көз көннәрендә һ.б.);

11) шул вакытта, шуннан соң, шундук, аңа 
кадәр, аннан соң кебек сүзләр ярдәмендә 
күрсәтергә мөмкин. Укучыга, үзлегеннән 
татар телен өйрәнүчегә һәм телгә 
өйрәтүчегә – укытучыга җиңелрәк булсын 
өчен, сөйләм калыбында без кайчан? 
соравына җавап бирүче сүзләрнең 
һәм иярчен җөмләләрнең берничәсен 
генә – көндәлек сөйләмебездә иң еш 
кабатланганнарын гына күрсәтәбез:
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Кем? Кайчан? Кайдан? Кая? Нишли?
Мин

бүген
иртәгә

иртән, көндез
кичен

башта, аннары
хәзер
сәгать

1 гә кадәр
1 гә

1 дән соң
мәктәпкә

кадәр
мәктәптән

соң

өйдән
мәктәптән
түгәрәктән
кибеттән

эштән
парктан

шугалактан
концерттан

кунактан
бакчадан

кинотеатрдан
спектакльдән
китапханәдән

ашханәдән
урманнан

мәктәпкә
түгәрәккә
кибеткә

эшкә
паркка

шугалакка
концертка

кунакка
бакчага
кинога

спектакльгә
китапханәгә

ашханәгә
урманга

барам

Син
барасың

барасыңмы?
бар

Әнием
Әниең
Әнисе

Ул
Кемдер

бара
барамы?
барсын

Кая да булса барганда яки кайтканда, кеше 
ялгызы гына (үзе генә) яки бер үк вакытта 
кем беләндер булырга мөмкин. Сөйләшүдә 
катнашучы затларга карата кулланганда,  
I зат – сөйләүче үзенә карата – ялгызым, ягъни 
үзем генә дигән, II затка карата – ялгызың, 
ягъни үзең генә дигән, III затка карата ялгызы, 
ягъни үзе генә дигән аныклаулы мәгънәле сүз 
формаларын да кулланырга мөмкин.
Кеше бер яки берничә юлдашы (туганы яки 
туганнары, дусты яки дуслары, танышы 
яки танышлары, таныш булган яки таныш 

булмаганнар) белән дә бергә бер үк вакытта кая 
да булса барырга яки кайтырга – килгән якка 
карата кире хәрәкәт итәргә мөмкин. Укучыга, 
үзлегеннән татар телен өйрәнүчегә һәм телгә 
өйрәтүчегә җиңелрәк булсын өчен, сөйләм 
калыбында без кем белән? соравына җавап 
бирүче сүзләрнең кан кардәшлек ягыннан 
туганлык мөнәсәбәтен белдергәннәрен генә 
тәкъдим итәбез. Алар, кем белән? соравына 
җавап була-рак, сөйләмдә катнашучы һәр зат 
(мин, син, ул ) ничек таләп итсә, шул формада 
гына, ягъни үзара яраштырылып кулланыла:

Кем? Кайдан? Кая? Кем белән? Нишли? Нишләми?

Мин
үзем

үзем генә

өйдән
мәктәптән
түгәрәктән
кибеттән

эштән

парктан
шугалактан
концерттан

кунактан
бакчадан

кинотеатрдан

спектакльдән
китапханәдән

ашханәдән
урманнан

мәктәпкә
өйгә

кибеткә
түгәрәккә
кибеткә

эшкә

паркка
шугалакка
концертка

Кунакка
бакчага

кинотеатрга

спектакльгә
китапханәгә

ашханәгә
урманга

әнием
әтием
әбием
абыем
апам

бабам
энем

дустым

барам
кайтам

бармыйм
кайтмыйм

Син
үзең

үзең генә

әниең
әтиең
әбиең
абыең
апаң

бабаң
энең

дустың

барасың
барасыңмы?

кайтасың
кайтасыңмы?

бар
кайт

бармыйсың
бармыйсыңмы?

кайтмыйсың
кайтмыйсыңмы?

барма
кайтма

Әнием
Әниең
Әнисе

Ул
Кемдер

үзе
үзе генә

әнисе
әтисе
әбисе

абыйсы
апасы

бабасы
энесе
дусты
белән

бара
барамы?

кайта
кайтамы?

барсын
кайтсын

бармый
бармыймы?

кайтмый
кайтмыймы?

бармасын
кайтмасын
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Хәрәкәт җәяү, ягъни аяклар ярдәмендә физик 
хәрәкәт ясап – атлап яки кешеләрне бер урыннан 
икенче урынга үзйөрешле күчерү чарасын – 
электр яки су, һава транспортын – механик 
көчләрне, яки төрле җайланмаларны кулланып 

та башкарыла. Бу очракта сөйләм калыбында 
ничек? яки ни рәвешле? кебек сорау сүзләргә 
җавап буларак, физик көч яки техниканың 
кайсыдыр бер төреннән файдаланылган 
хәрәкәтнең башкарылу рәвеше күрсәтелә:

Кем? Кайдан? Кая? Нәрсәдә? Ничек? Нишли?

Мин өйдән
мәктәптән
түгәрәктән
кибеттән

эштән
парктан

шугалактан
концерттан

кунактан
бакчадан

кинотеатрдан
спектакльдән
китапханәдән

ашханәдән
урманнан

Мәскәүдән
Казаннан

мәктәпкә
өйгә

кибеткә
түгәрәккә
кибеткә

эшкә
паркка

шугалакка
концертка

кунакка
бакчага

кинотеатрга
спектакльгә
китапханәгә

ашханәгә
урманга

Мәскәүгә
Казанга

автобуста
троллейбуста
велосипедта

самолётта
пароходта

атта
көймәдә
метеорда
пароходта
трамвайда

таксида
машинада

поездда
метеорда

электричкада

җәяү
тиз-тиз

ашыгып
ашыкмыйча

утырып
йоклап
басып
укып

сөйләшеп

барам
кайтам

Син

барасың
барасыңмы?

кайтасың
кайтасыңмы?

бар
кайт

Әнием
Әниең
Әнисе

Ул
Кемдер

бара
барамы?

кайта
кайтамы?

барсын
кайтсын

Хәрәкәт ул – үз өстеңә алып, кайсы да булса 
максатны үтәү өчен башкарыла торган процесс 
та, ягъни бару һәм кайту һәрвакыт, сөйләмдә 
катнашучы затларның теләгенә һәм максатына 
ярашлы итеп, алдан план корып башкарыла. 
Хәрәкәт белән бәйле максатлар исә берничә 
төрле булырга мөмкин. Максатның үтәлешенә 

юнәлтелгән хәрәкәт сөйләм калыбында, беренче 
очракта, нишләргә? яки нишләр өчен? яки нишләргә 
дип? сорау сүзләренә җавап сүзләр формасында 
кулланыла. Бу очракта сөйләмдә катнашучы 
затларның хәрәкәт юнәлеше сайланган максатка 
ярашлы төргә әверелә, ягъни бер төрдән икенче 
төргә күчешле хәрәкәт формасын ала:

Кем? Кая? Нәрсәдә? Нигә? Нигә дип? Нишли?
Мин

тауга
паркка

ипподромга
автодромга
шугалакка
бассейнга

күлгә

чанада
чаңгыда

велосипедта
чаңгыда

атта
машинада
конькида

тимераякта
көймәдә

шуар
йөрер
йөзәр
өчен

шуарга
йөрергә
йөзәргә

дип

барам

Син барасың
барасыңмыбар

Әнием
Әниең
Әнисе

Ул
Кемдер

бара
барамы?
барсын

Икенче очракта исә, хәрәкәт юнәлеше сөйләм 
калыбында, беренчедән, аерым конструкция 
ясап, нәрсәгә? дигән сорау сүзгә җавап бирүче 
предмет исемнәренә карата кулланыла; 

икенчедән, мәгънәсе ягыннан төп эштән аңлашыл- 
ган өстәмә эшнең максатын белдерүче нигә? һәм 
нигә дип? кебек сорау сүзләргә җавап биргән өстәмә 
процессны белдерүче  сүзләргә карата кулланыла:
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Кем? Кая? Нәрсәгә? Нәрсә? Нигә? Нигә дип? Нишли?

Мин мәктәпкә
кибеткә

китапханәгә
ашханәгә

филармониягә
кинотеатрга

театрга
урманга
бакчага
елгага

ашамлыкка
китапка

концертка
кинога

спектакльгә
ялга

җиләккә
балыкка

эшкә

ашамлык
китап
ризык

чәй
концерт

кино
спектакль

җиләк
су

балык
эш

укырга
алырга
ашарга
эчәргә
карарга

ял итәргә
җыярга
сибәргә
тотарга
эшләргә

укырга
алырга
ашарга
эчәргә
карарга

ял итәргә
җыярга
сибәргә
тотарга
эшләргә

дип

барам
бараммы?

Син
барасың

барасыңмы?
бар

Әнием
Әниең
Әнисе

Ул
Кемдер

бара
барамы?
барсын

Юнәлешле хәрәкәт яки процесс булсын өчен, 
кайчакта аны барлыкка китерә яки туктата 
алырлык сәбәп булырга тиеш. Хәрәкәт яки 
процесс башлансын яки тәмамлансын өчен, 
барлыкка килгән сәбәп бер генә яки берьюлы 

берничә булырга мөмкин. Сөйләм калыбында 
алар нигә? ни сәбәпле? нәрсә аркасында? кебек 
сорау сүзләргә синоним яки антоним мәгънәле 
җавап сүзләр яки аерымланган компонентлар 
формасында бирелә:

Кем? Кайчан? Кая? Нигә? Ни
сәбәпле? Нишли?

Мин
авырганда

авырып киткәндә
авырмаганда

теләгәндә
теләгем барда

теләгем бар чакта
теләгем булмаганда
башым авыртканда

мәктәпкә
кибеткә

китапханәгә
ашханәгә

филармониягә
кинотеатрга

театрга
урманга
бакчага
елгага
күлгә

авырганга
авыргач

теләгәнгә

авыру
авырып китү

сәбәпле
аркасында

барам
бармыйм
бараммы?

Син

барасың
барасыңмы?

бар
барма

Әнием
Әниең
Әнисе

Ул
Кемдер

бара
барамы?
барсын

бармасын
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07

Альбина 
ХӨСНЕТДИНОВА,

Казандагы 33 нче мәктәпнең 
I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

АШАМЛЫК-
ЛАР

(I сыйныф, рус төркеме, В.Н.Мещерякова
авторлык системасына нигезләнеп
төзелгән дәрес планы)

темасына караган лексиканы 
сөйләмдә куллану, ныгыту
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Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: татар теленә карата ихтирамлы 
караш, бер-береңә дустанә мөнәсәбәт булдыру, аралашуда үз-
үзеңне дөрес тоту кагыйдәләренең кирәклеген аңлау.
Метапредмет нәтиҗәләре: 
танып белү УУГ: дәрестә алган мәгълүматлардан файдаланып, 
әңгәмә кору, сорауларга җавап бирү, аңлап һәм ирекле сөйли белү;
коммуникатив УУГ: коммуникатив максатка нигезләнеп, сүзләрне 
дөрес, урынлы куллану; үз фикереңне җиткерә белү, парларда 
һәм төркемдә эшли белү, диалогик һәм монологик сөйләм 
күнекмәләрен үстерү;
регулятив УУГ: укытучы ярдәмендә дәреснең максатын һәм 
темасын билгели белү, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, уңай 
халәт, дустанә мөнәсәбәт тудыру.
Предмет нәтиҗәләре: «Ашамлыклар» темасына караган 
лексик берәмлекләрне сөйләмдә куллануны активлаштыру, 
камилләштерү, телдән аралашу күнекмәләре булдыру, килеш 
кушымчаларын сөйләмдә кулланырга өйрәнү.

Дәреснең төре: бәйләнешле сөйләм телен үстерү.
Дәрес тибы: белем һәм күнекмәләрне ныгыту.
Метод һәм алымнар: өлешчә эзләнү, әңгәмә, сорау-җавап, фонетик 

күнегү. 
Метапредмет бәйләнеш: рус әдәбияты, математематика, әйләнә-

тирә мохитне өйрәнү.
Материал һәм җиһазлау: карточкалар, декорация, рәсемнәр, 

уенчыклар, компьютер.

Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше
Уңай психологик халәт тудыру.
– Исәнмесез, кызлар, исәнмесез, 

малайлар!
– Хәлләрегез ничек?
– Әйдәгез, татар теле дәресен 

башлыйбыз. (Җыр башкару)
II. Актуальләштерү
1. Һава торышы турында 

әңгәмә
– Балалар, ә монда җылымы, 

салкынмы? (Җылы) Ә тегендә? 
(Салкын)

– Әйдәгез, җырлыйбызмы? 
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Саныйбызмы? Уйныйбызмы? 
Нинди уен? «Кибет-кибет»?

2. «Кибет уены»
– Хәзер мин укытучы апа тугел, 

хәзер мин Сатучы апа. Маша 
кил, хәзер син укучы түгел, 
син сатып алучы. Сиңа нәрсә 
кирәк? (Алма.)

– Сора, әйт: Миңа алма бирегез, 
зинһар. (Жест белән күрсәтә.)

– Миңа алма бирегез, зинһар. 
(Жест белән күрсәтә.)

– Ә син акыллы кызмы? (Әйе.)
– Әйдә, исәнмесез, сатучы апа, 

дип әйт. (Исәнмесез, сатучы апа.)
– Исәнме, сатып алучы кыз, 

хәлләрең ничек? (Яхшы, рәхмәт, 
ә сезнең хәлләрегез ничек?)

– Минем дә яхшы, рәхмәт, нәрсә 
кирәк? (Миңа алма кирәк.)

– Мә, алма, ал. (Рәхмәт. Сау 
булыгыз.)

– Сау бул.
– Балалар, ә хәзер мин Сатучы 

апа түгел, мин укытучы апа, 
кем Сатучы апа була? (Уен 
дәвам итә.)

– Сез нинди укучылар? (Яхшы, 
акыллы, мәрхәмәтле)

– Әйдәгез, «Без акыллы 
балалар» җырын җырлыйбыз.

III. Лексик-грамматик 
күнекмәләрне камилләштерү

1. Кунак килә
– Кемдер килде? Сез беләсезме? 
– Мин беләм.Әйтмим ул кем, 

белегез. (Ул апамы, куянмы, 
бакамы, шүрәлеме, бабаймы, 
бүреме... (Белмиләр)

– Белмисезме? (Юк.)
– «Без белмибез, әйтегез, 

зинһар» дип әйтегез. (жест) 
(Без белмибез, әйтегез, зинһар.) 
(Жест кабатлана.)

(Кунак керә.)
– Мин – Бичура. Исәнмесез, 

балалар, хәлләрегез ничек? 
Ә бу нәрсә? (Исәнме, Бичура, 
яхшы, рәхмәт. Бу – кабинет.)

– Бу сезнең кабинетыгызмы? 
(Әйе, бу безнең кабинетыбыз, 
безнең кабинетыбызга рәхим 
ит.)

– Рәхмәт.
– Ә бу нәрсә? (Бу сумка.)
– Бу синең сумкаңмы? (Әйе, бу 

минем сумкам.)
– Сумкада нәрсә бар?
– Әйтмим, белегез. (Кыярмы, 

ипиме, тупмы, карандашмы, 
туңдырмамы, курчакмы?)

– Юк, ...түгел, бу әфлисун. 
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(Сумкадан күрсәтә). Әфлисун 
нинди? (Ул баллы, матур, зур, 
тәмле, кызгылт-сары...)

Бичураны озаталар.
2. «Бу – кул, бу – бармак» уены.
– Кем белән кем уйный? 

Әйдәгез, Саша Настя белән 
уйный. Дима син кем белән 
уйныйсың? (Мин Кирилл 
белән уйныйм. Мин Юля белән 
уйныйм.)

«Бу – кул, бу да кул. Ничә кул? 
Ике кул?»

«Бу – бармак, бу да бармак. 
Ничә бармак? Ун бармак.»

3. «Сәгать» уены.
– Ә сәгать кайда? (Тегендә.)
– Ә сәгать ничә? (циферблат 

күрсәтелми) Беләсезме? (Юк.)
– Әйдәгез, сорагыз. (Берме, 

бишме, унмы, өчме, сигезме..?)
– Әйе, тугыз.
– Балалар, әйдәгез, «Мәктәп-

мәктәп» уйныйбыз? Кем 
укытучы апа була? Хәзер мин 
укытучы апа түгел, мин укучы.

Тактада ашамлык рәсемнәре.
4. «Мәктәп-мәктәп» уены.
– Бу нәрсә? Ул нинди? (Бу 

йомырка, ул ак, тәмле.)
5. «Баскыч» уены
– Бу бакча нинди? Теге бакча 

нинди? Монда нәрсә үсә? 
Тегендә нәрсә үсә?

6. Җыр «Кибет»
7. «Генерал» уены

Җыр җырла!                           
Музыка тыңла!
Уйна! Йөгер!
Китап укы!                              
Чәч тара!
Аш аша!                                   
Бакчада эшлә!

8. «Нәрсә юк?» уены.
IV. Рефлексия
1. Айболит картинасы буенча 

сөйләшү
«Берьяклы баскыч» уены. 

Картина буенча әңгәмә кору.
– Укучылар, хәзер әфлисуннар 

саныйбыз. (Әфлисуннарны 
санап, укучылар эшчәнлегенә 
бәя бирәбез.)

– Нинди акыллы кызлар, 
малайлар, бик яхшы укучылар!

– Ах, балалар, вакыт үтеп тә 
киткән, дәрес тәмам, сау 
булыгыз.
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08

Айсылу ХӘЙРУЛЛИНА,

Казандагы 71 нче мәктәпнең 
I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

ХАЙВАННАР,
КОШЛАР

(II сыйныф, рус төркеме, В.Н.Мещерякова 
авторлык системасына нигезләнеп
төзелгән дәрес планы)

темасына караган лексиканы
сөйләмдә кулланып, исемнәрнең
килеш белән төрләнешен ныгыту 
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Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: үз-үзеңне дөрес тоту 
кагыйдәләренең кирәклеген аңлау, бер-береңә дустанә 
мөнәсәбәттә булу, татар теленә карата ихтирамлы караш 
барлыкка килү. 

Метапредмет нәтиҗәләре: 

танып белү УУГ: дәрестә алган мәгълүматлардан 
файдаланып, сорауларга җавап бирү, объектларны 
чагыштыру, аңлап һәм ирекле сөйли белү;

коммуникатив УУГ: диалогик һәм монологик сөйләм 
күнекмәләрен үстерү; коммуникатив максатка нигезләнеп, 
сүзләрне дөрес, урынлы куллану; үз фикереңне җиткерә 
белү, парларда һәм төркемдә эшли белү; 

регулятив УУГ: уңай халәт, дустанә мөнәсәбәт тудыру, 
укытучы ярдәмендә дәреснең максатын һәм темасын 
билгели белү, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу.

Предмет нәтиҗәләре: килеш кушымчаларын сөйләмдә 
кулланырга өйрәнү, «Хайваннар, кошлар» темасына 
караган лексик берәмлекләрне сөйләмдә куллануны 
активлаштыру, камилләштерү, телдән аралашу 
күнекмәләре булудыр. 

Дәреснең төре: бәйләнешле сөйләм телен үстерү.

Дәрес тибы: белем һәм күнекмәләрне ныгыту.

Метод һәм алымнар: әңгәмә, өлешчә эзләнү, сорау-җавап, 
фонетик күнегү. 

Предметара бәйләнеш: рус әдәбияты, музыка.

Материал һәм җиһазлау: рәсемнәр, уенчыклар, 
карточкалар, компьютер.
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Дәрес барышы

I. Оештыру өлеше

Уңай психологик халәт тудыру.
– Исәнмесез, балалар!
– Хәлләрегез ничек?
– Әйдәгез, татар теле дәресен башлыйбыз.

II. Актуальләштерү

1. Көн вакыты турында әңгәмә.
– Балалар, хәзер көннең кайсы вакыты? (Көн)
– Хәерле көн, укучылар! Әйдәгез, уйныйбыз!

2. «Хәерле иртә» уены
– Басыгыз, балалар. Мин рәсем күрсәтәм, ә сез 

дусларыгыз белән исәнләшәсез.
– Балалар, ә сез иртән нишлисез? (Мин һәр көн 

иртән йокыдан торам,битемне юам,тешләрне 
чистартам, ашыйм, чәй эчәм, мәктәпкә барам.) 

– Сез нинди укучылар? (Яхшы, эшчән, 
мәрхәмәтле)

– Әйдәгез, «Тырыш бала» җырын җырлыйбыз.

III. Лексик-грамматик күнекмәләрне 
камилләштерү

1. Кунак килә
– Кемдер килде? Сез беләсезме?
– Мин беләм. Аның кем икәнен әйтмим, белегез.
– Ул усалмы (көчле, көчсез, куркак, ялкау, 

эшчән, зур)?
– Ул кошмы, хайванмы?
– Ул авылда (шәһәрдә, ерак җирләрдә, 

тылсымлы җирләрдә, сарайда) яшиме?
– Ул һәр көн очамы (йөзәме, эшлиме)?
–Ул ...мы?
– Әйе, ул ...!
– Фил, кара әле, монда балалар бар.
– Күрәм, күрәм! Исәнмесез, кадерле балалар!
– Хәлләрегез ничек?

2. «Репортер» уены
– Фил, әйдә уйныйбыз. Репортер уены.
– Синең исемең ничек? (Дамбо)
– Сиңа ничә яшь? (6 яшь)
– Син кайда яшисең? (Африкада)
– Синең гаиләңдә ничә кеше? (4)
– Синең әниең кем? (Минем әнием пешекче.)
– Ул кайда эшли? (Ул ашханәдә эшли.)
– Синең әтиең кем? (Минем әтием табиб.)
–Ул кайда эшли? (Ул больницада эшли.)

– Синең дәү әниең кем? (Минем дәү әнием 
укытучы.)

– Ул кайда эшли? (Ул мәктәптә эшли.)
– Синең дәү әтиең кем? (Минем дәү әтием 

шофер.)
– Ул кайда эшли? (Ул заводта эшли.)
– Син кем буласың? Әйтмим, белегез.
– Син артист буласыңмы (китапханәче, сатучы, 

шофер, укытучы, табиб)?
– Юк, мин.... булмыйм. / Әйе, мин бакчачы 

булам.

3. «Кая барасың?» уены. Нәрсә белән барасың?
– Балалар, әйдәгез уйныйбыз. (Укучыларга 

картиналар бирелә. Алар парлашып бер-
берсеннән сорыйлар: Син кая барасың? Нәрсә 
белән барасың?)

Бер бала кала. Укытучы сорый: Ул кая бара? Мин 
беләм, ә сез белмисез. Белегез.

– Ул мәктәпкә (кибеткә, даруханәгә, заводка, 
офиска) барамы?

4. Кунак елый.
– Нәрсә булды? Зинһар, елама! Ярамый! 

Балалар, булышыгыз. Әйдәгез, кадерле дип 
әйтәбез.

– Кадерле Дамбо, елама!
– Минем бакчага барасым килә.

5. «Баскыч» уены.
– Бу бакча нинди? Теге бакча нинди? Монда 

нәрсә үсә? Тегендә нәрсә үсә? 

6. Җыр «Бакча».

7. «Генерал» уены.
Җыр җырла!                           Музыка тыңла!
Компьютерда уйна!              Акча сана!
Китап укы!                               Чәч тара!
Аш аша!                                    Бакчада эшлә!

8. «Санны бел» уены.
– Бу кемнең сумкасы? (Бу минем сумкам.)
– Сумкада нәрсә бар? (Әйтмим. Белегез.)

IV. Рефлексия

1. Айболит картинасы буенча сөйләшү
Берьяклы баскыч уены. Картина буенча әңгәмә 
кору.

– Укучылар, хәзер куяннарны саныйбыз. 
(Куяннарны санап, укучылар эшчәнлегенә бәя 
бирәбез.)

– Бүген актив булдыгыз, сез – бик акыллы 
балалар. Дәрес бетте, сау булыгыз.
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09

Гөлия ГАЛИМОВА,

Буадагы лицей-интернатның 
I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

МИН – ӨЙДӘ
БУЛЫШЧЫ

(V сыйныфның рус төркемендә
 татар теле дәресенең
 технологик картасы)
фото: http://fly-mama.ru/uborka-kak-kvest/
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Максат. «Мин өйдә булышчы» бүлеге буенча үткәннәрне искә 
төшерү, ныгыту һәм кабатлау, укучыларның тәнкыйтьчел фи-
керләү сәләтен үстерү өчен шартлар тудыру, туганнарга хөрмәт, 
үзеңдә эшчәнлек, гаиләгә карата ихтирам, мәхәббәт тәрбияләү. 
Бурычлар: укучыларның фикерләү активлыгын, сөйләм телен 
үстерү, укучыларда УУГ (танып белү, регулятив, коммуникатив, 
шәхескә кагылышлы) формалаштыру.
Көтелгән нәтиҗәләр:
Предмет нәтиҗәләре: өйрәнелгән лексиканы искә төшерү, әсәр-
ләрнең эчтәлекләрен ныгыту, грамматик категорияләрне дөрес 
куллана белү.
Метапредмет нәтиҗәләре:

регулятив: 
• укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырыр-

га өйрәнү;
• кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу;

танып белү:
• укылган әсәрләр буенча тиешле мәгълүматны табу, билгеләү; 
•  терәк сүзләр яки схема ярдәмендә үз фикерләрен дәлилли 

белү; 
• нәтиҗә ясау;
коммуникатив: класс белән эшләгәндә классташлар фикерен 
исәпкә алып эш итү, күршең белән хезмәттәшлек итү;
шәхси: иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру.
Дәреснең тибы: ЛКК, ДМС.
Төп төшенчәләр: кластер, «Блум» ромашкасы, «Уңыш агачы».
Предметара бәйләнешләр: әдәбият, рус теле.
Җиһазлау: дәреслек: Р.З.Хәйдәрова, Г.М.Әхмәтҗанова. «Күңел-
ле татар теле». Татар теле. – Б. 89 – 90.; эш дәфтәрләре; маг-
нит такта, проектор, ноутбук, презентация, таратма матери-
аллар (җөмләләр язылган карточкалар, схемалар,таблица, 
«йөрәкләр»), сүзлекләр.
Эш төрләре: төркемнәрдә, индивидуаль, парлы һәм группада эш.
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Дәрес этабы Укытучы эшчәнлеге Укучылар 
эшчәнлеге

Һәр этапның 
диагностик 
биремнәре

Һәр этапта УУГ 
формалаштыру

I.  
Мотивлаштыру – 
ориентлаштыру.
Оештыру 
моменты
Максат: 
төркемнәрнең 
дәрескә 
хәзерлеген күзәтү, 
барлау; белем 
алырга әзерлек 
алып бару.

1. Дәресне оештыру. Уңай 
психологик халәт тудыру.
Кояш безне сәламли,
Без кояшны сәламлик.
Нурларыннан җылы алып,
Бер-беребезгә өләшик!
Бүген безнең дәресебез 
гадәти генә түгел. 
Дәресебездә кунаклар бар. 
Мин дә бүген кунак. Таныш 
булыйк. Минем исемем 
Гөлия Вәкиловна. Мин сезгә 
үземнең йөрәк җылысы 
итеп шушы «кызыл 
йөрәкләр»не алып килдем.

Бер-берсен 
сәламләп 
елмаялар.

Без татар 
телендә дөрес 
итеп укырга, 
язарга, сөйләргә 
өйрәнергә дип 
килдек.

К: укытучы һәм 
әңгәмәдәшең 
белән аралашу 
күнекмәләрен 
формалаштыру;
Ш: предметка 
карата 
кызыксыну 
булдыру, 

II. 
Актуальләштерү. 
Уку мәсьәләсен 
кую
Максат: белем 
алуга карашларын 
ачыклау, алдагы 
дәрестә алган 
белемнәрен 
тикшерү.

– Укучылар, слайдка 
карагыз әле һәм әйтегез, бу 
рәсемнәр нәрсә турында?
– Безнең бүгенге темабыз 
нинди булыр икән?
– Бик дөрес, укучылар. 
(Тема слайдта чыга һәм 
тактага аерым биттә эленә.)
– Ә нишләргә тиеш 
булырбыз без дәрестә? 
Дәресебезнең максаты 
нинди булыр икән? 
Бирелгән сүзләрне дөрес 
урнаштырсагыз, сез аны 
белерсез.
– Укучылар, әйтегез әле, сез 
өйдә кемнәргә булышасыз?
– Бу сүзләрне бер сүз белән 
ничек әйтеп була?
– Ә сезнең уйлавыгызча, 
гаилә нинди була? Сез 
шуны хәзер бирелгән 
схема буенча язарга 
тиеш буласыз. Сүзләрнең 
тәрҗемәләрен онытсагыз, 
аларны сүзлекләрдән 
карый аласыз.

– Өйдә әти-
әниләргә 
булышу 
турында.
– Мин – өйдә 
булышчы.

«Мин – өйдә 
булышчы» 
темасын 
кабатлау, 
ныгыту.

– Әнигә, әтигә, 
...

– Гаилә.
Укучылар 
төркемнәрдә 
«кластер» 
тутыралар. 
(сүзләр аерым 
битләрдә 
бирелгән)
Сүзлек эше.

1) Танып белү 
универсаль 
уку эшчәнлеге. 
Соруларга дөрес 
җаваплар. (Шәхси 
универсаль уку 
эшчәнлеге)

(Тактада 
аерым сүзләр, 
балалар аларны 
урыннары белән 
алмаштырып, 
җөмлә китереп 
чыгарырга 
тиешләр)

КЛАСТЕР төзү. 
(ГАИЛӘ)
Сүзлек эше (зур, 
тату, кечкенә, 
яхшы, тырыш, 
эшчән)
Һәр төркем 
кластер ясый. 
Һәр төркем гаилә 
турында берәр 
сыйфат әйтә.

РУУГ: укытучы 
ярдәме белән 
максат кую 
һәм эшне 
планлаштырырга 
өйрәнү; эш 
тәртибен аӊлап, 
уку эшчәнлеген 
оештыра белү. 
ТбУУГ: 
мөстәкыйль 
билгеләү; тиешле 
мәгълүматны 
табу, билгеләү, 
сөйләм 
берәмлекләрен 
логик тәртипкә 
салу.
КУУГ: 
әңгәмәдәшеңнең 
фикерен тыңлый 
белү, аралашу 
күнекмәләрен 
формалаштыру; 
әңгәмәдәшеңнең 
аралашу 
эшчәнлеге 
белән идарә итү; 
коммуникатив 
мәсьәләдән 
чыгып, фикерне 
төгәл итеп 
җиткерү.
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Дәрес этабы Укытучы эшчәнлеге Укучылар 
эшчәнлеге

Һәр этапның 
диагностик 
биремнәре

Һәр этапта УУГ 
формалаштыру

III. Уку 
мәсьәләсен 
өлешләп чишү
Максат: 
укылган 
әсәрләр 
буенча алган 
белемнәрне  
искә төшерү 
һәм биремнәр 
ярдәмендә 
ныгыту; 
хикәя, әкият 
исемнәрен, 
геройларын 
искә төшерү.

Бүлек буенча өйрәнелгән 
текстларны искә төшерү.
– Сез өйрәнгән хикәяләр 
арасында гаилә турындагылары 
бармы?
– Ә сез аларның кемнәр яки 
нәрсә турында икәннәрен 
онытмадыгызмы? Шуны 
тикшереп карыйк әле. 
Почмакларда укылган хикәя 
исемнәре язылган. Сез бер 
таҗны аласыз, җөмләне укыйсыз 
һәм аның кайсы хикәядән икәнен  
табып, шул хикәя исеме язылган 
почмакка барып басасыз. Бер-
берегезгә тәрҗемә итәсез.
1. Рәсим кечкенә мәче белән 
уйнап йөри.
2. Африкада сәяхәт итәм.
3. Мин ике пирожный ашадым.
4. Олы кызы Наташа китап укый.
5. Оля рәсем ясый иде.
6. Син бит Африкада.
7. Беркөнне Тавык арпа бөртеге 
тапты.
8. «Мин бармыйм», – диде Тычкан.
9. Тавык ипине дә үзе изә.
10. Ә икмәкне кем ашый?
11. Икмәкләр тәмле булып 
пештеләр.
12. Нигә дәресләреңне 
әзерләмисең?
13. Ай, әни, оныттым.
14. Алайса, пычак ал да бәрәңге 
әрче.
15. Миңа ике мәсьәлә чишәргә 
кирәк.
16. Әниләре эштән кайтты.
17. Өй чиста.
18. Менә рәхмәт, балалар.
19. Ләйлә белән Наил бер-берсенә 
карап елмайдылар.
20. Өстәлдә әзер аш.
– Яхшы, укучылар. Бер-берегезгә 
рәхмәт әйтеп, урыннарыгызга 
утырыгыз.

– Әйе. 
Бар. «Ике 
пирожный», 
«Ләйлә белән 
Наил турында 
хикәя», «Рәсим 
турында 
хикәя».
Һәр төркемнән 
балалар 
чыгалар, 
таҗны алып, 
җөмләне 
укыйлар 
һәм тиешле 
почмакка 
барып басалар, 
берсенә-берсе 
тәрҗемә 
итәләр.

 

Диагностик 
бирем: 
сорауларга 
җавап эзләү, 
әйтү, (шәхси 
универсаль уку 
эшчәнлеге)

«Конорс» 
структурасы», 
«БЛУМ 
РОМАШКАСЫ».
Аның 
таҗларына 
җөмләләр 
язылган. 
Балалар берәр 
таҗны алалар, 
җөмләне 
укыйлар, дөрес 
почмакны 
табып, шунда 
барып басалар.

РУУГ: эш 
тәртибен аӊлап, 
уку эшчәнлеген 
оештыра белү; 
билгеләнгән 
критерийләргә 
таянып, эш 
сыйфатына 
бәя бирә белү, 
уку эшчәнлеге 
нәтиҗәләрен 
контрольгә ала 
белү.
ТбУУГ: тиешле 
мәгълүматны 
табу, билгеләү, 
төшенчәгә 
якын килү өчен 
нәтиҗә ясау, 
фикерләрне 
логик чылбырга 
салу.
КУУГ: 
әӊгәмәдәшеңнең 
фикерен 
тыңлый белү, 
коммуникатив 
мәсьәләдән 
чыгып, фикерне 
төгәл итеп 
җиткерү.

IV. Рефлексия
Максат: алган 
белемнәрне 
гомумиләштерү 
һәм уку 
күнекмәләрен, 
бәйләнешле 
сөйләм телен 
үстерү.

– Укучылар, сез бу хикәяләрне 
укыганнан соң, нинди буласыгыз 
килә? Һәрберегез йөрәкләрне 
алыгыз һәм үзегез сайлаган өйгә 
ябыштыгыз.

 

Балалар, такта 
янына чыгып, 
йөрәкләрне 
сайлаган өйгә 
ябыштыралар.

Диагностик 
бирем: Өйләргә 
язылган 
сүзләргә 
туры китереп, 
йөрәкләр 
ябыштыралар. 
(Танып белү 
универсаль уку 
эшчәнлеге)

РУУГ: 
билгеләнгән 
критерийләргә 
таянып, эш 
сыйфатына 
бәя бирә белү, 
уку эшчәнлеге 
нәтиҗәләрен 
контрольгә ала 
белү.
ТбУУГ: төшенчәгә 
якын килү өчен 
нәтиҗә ясау, 
фикерләрне 
логик чылбырга 
салу.
КУУГ: 
коммуникатив 
мәсьәләдән 
чыгып, фикерне 
төгәл итеп 
җиткерү.
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Дәрес этабы Укытучы эшчәнлеге Укучылар 
эшчәнлеге

Һәр этапның 
диагностик 
биремнәре

Һәр этапта УУГ 
формалаштыру

V. Йомгаклау

«Уңыш агачы»
– Укучылар, сез дәрестә бик 
актив булдыгыз. Сезнең 
алдыгызда өч төстәге 
яфраклар. Сез дәрестә 
үзегезнең эшчәнлегегезне 
бәяләү өчен берсен 
шушы «Уңыш агачы»на 
ябыштырырга тиешсез.
– Укучылар, без дәрестә 
куйган максатыбызга 
ирештекме? Ничек 
уйлыйсыз?
Өй эше (вариантлап)
1. «Мин өйдә ничек 
булышам» темасына хикәя 
яз.
2. «Мин әнигә булышам» 
яки «Мин әтигә булышам» 
темасына 8 репликадан 
торган диалог төзе.
3. Тема буенча 3 мәкаль яз.

– Әйе. 
Хикәяләрне 
кабатладык, 
сүзләрне искә 
төшердек.

«Уңыш агачы» 
ысулы.
Яшел – бер 
хатасыз
Сары – 1-2 хата
Кызыл – 
хаталарым күп 
иде.

РУУГ: 
билгеләнгән 
критерийләргә 
таянып, эш 
сыйфатына бәя 
бирә белү.
ТбУУГ: төшенчәгә 
якын килү өчен 
нәтиҗә ясау, 
фикерләрне 
логик чылбырга 
салу.
КУУГ: 
коммуникатив 
мәсьәләдән 
чыгып, фикерне 
төгәл итеп 
җиткерү.

фото: https://zhenskoe-mnenie.ru/themes/mnenie/uborka-v-dome-gde-est-malysh/
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Эльмира САДРИЕВА,

Казандагы 167 нче мәктәпнең 
I квалификация категорияле 
татар теле укытучысы

ТАРТЫК
АВАЗЛАРНЫҢ
(Татар төркеме. V сыйныф)

сөйләмдәге үзгәрешләре

фото: http://shutterstock.com
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Максат: авазларның үзара йогынтысы тәэсирендә туган 
үзгәрешләр турында төшенчә формалаштыру. Яңгырау һәм 
саңгырау тартыклар турындагы белемнәрне тирәнәйтү; 
укучыларның сөйләм телләрен, танып белү активлыгын 
үстерү, алган белем һәм күнекмәләрне күнегүләр өстендә 
камилләштерү; туган телне өйрәнүгә кызыксыну тудыру, 
әхлакый сыйфатлар, табигатькә сакчыл караш тәрбияләү.

Бурыч: тел күренешләрен күрә, таба белү, укучыларның 
сөйләү һәм фикерләү сәләтен үстерү, алынган белемне һәм 
осталыкны тормышта максатчан кулланырга өйрәтү; алар-
ны татар әдәби телен тормышның төрле өлкәләрендә ирек-
ле куллана алырлык шәхесләр итеп тәрбияләү; дөрес сөй-
ләм эшчәнлегенең үзара аралашу чарасы икәнен белдерү.

Планлаштырылган нәтиҗәләр:

шәхескә кагылышлы: үз уңыш-уңышсызлыкларыңның 
сәбәбен ачыклау; активлыкка, мөстәкыйль фикер йөртер-
гә өйрәнү, үзең алган белем- күнекмәләрне тормышның 
төрле шартларында куллана белергә өйрәнү, телне өйрәнү-
гә кызыксыну уяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерер-
гә омтылу. әхлакый сыйфатлар, табигатькә сакчыл караш 
булдыру.

Метапредмет:

танып белү УУГ: укучының үз эшчәнлеген мөстәкыйль 
рәвештә оештыра белүе, бәяләве; нәтиҗәләр чыгара белү; 
кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз эшчәнлеген-
дә куллана белү; эзләнү характерындагы проблеманы бил-
геләү, аларны чишү юлларын булдыру; төп билгеләрне ае-
рып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;
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коммуникатив УУГ: сораулар бирү; үз фикереңне тулы һәм 
төгәл итеп әйтә белү; башкаларның фикерләрен тыңлау, 
аңлау, үз фикереңне дәлилләп башкаларга җиткерү; пар-
ларда һәм күмәк эшләү; төрле җавапларны тыңлау, ча-
гыштыру, нәтиҗә ясау;

регулятив УУГ: мөстәкыйль рәвештә дәреснең темасын һәм 
максатын формалаштыру; укытучы һәм сыйныфташларың 
белән уртак эшчәнлек оештыру; үз эшчәнлегеңнең максат-
ка ирешүдә ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булуын күзәтү; үз фике-
реңне раслау өчен дәлилләр таба белү, нәтиҗә ясау; укы-
тучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләренең җавапларын 
бәяләү.

Предмет буенча: сүздә саңгырау һәм яңгырау тартыклар-
ны аеру, авазларны дөрес әйтү; тартыклар чиратлашуын 
мисаллар ярдәмендә аңлата белү, тартыкларның яңгырау-
лыкта һәм саңгыраулыкта охшашлануын таный алу.

Дәреснең тибы: яңа материалны аңлату.

Төп төшенчәләр: Тартыкларның сөйләмдәге үзгәрешләре. 
Тартыклар җайлашу, охшашлану, тартык авазлар чиратлашу.

Предметара бәйләнеш: әйләнә-тирә дөнья, татар әдәбияты.

Эшне оештыру: фронталь, төркемдә, индивидуаль.

Чыганаклар:

Төп: Татар теле. 5 сыйныф: рус телендә гомуми белем бирү 
оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел була-
рак өйрәнүче укучылар өчен) / Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова; 
[Ф.Ф.Харисов редакциясендә]. – Казан: Татар. кит. нәшр., 
2015.

Өстәмә: слайдлар, карточкалар.
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Дәрес барышы

I. Оештыру. Мотивлаштыру
Исәнләшү. Балаларда яхшы кәеф, эшлисе 
килү теләге тудыру.
Укытучы. Исәнмесез, хәерле көн, бала-
лар! Хәлләрегез, кәефләрегез ничек?
(Укучылар укытучыга, бер-берсенә 
теләкләр тели.)
– Рәхмәт! Кояшлы көн кебек,
Татар телен, Тукай телен
Өйрәнергә дип килдек!

II. Белемнәрне актуальләштерү
Укытучы. Шушы яхшы, күтәренке кәеф 
белән, әйдәгез әле, дәресебезне алга таба 
дәвам итик. Башта өй эшен тикшереп 
алыйк.
Бер укучы өй эшен искә төшерә. Г.Тукай-
ның көз турындагы шигырьләреннән [к], 
[къ], [г], [гъ], [w], һәмзә тартык авазлары 
кергән сүзләр булган җөмләләр язып ки-
лергә иде.
Берничә укучы өй эшен укый. Укучылар 
алдагы дәресләрдә өйрәнгәннәр буенча 
бер-берсенә сорау бирәләр:
– тартык авазлар ничә төргә бүленә?
– сузыклар ничә төргә бүленә?
– [к], [къ], [г], [гъ] тартыклары турында без 
нәрсә белдек?
– [w] [в], тартыгы турында нәрсә белдек?
– һәмзә тартыгы турында нәрсә әйтә ала-
сың? һ.б. сораулар.

III. Проблемалы ситуация булдыру. Уку 
мәсьәләсен кую (дәреснең темасын 
билгеләү)
Проблемалы сорау кую, теманы һәм мак-
сатны билгеләтү.
Укытучы. Укучылар, әйдәгез әле, экранга 
игътибар итик. Менә Г.Тукайның «Көз» 

шигырендә азык, куык, суык дигән сүзләр 
бар. Ни өчен бу сүзләргә кушымча өстә-
гәндә, азык – азыгы, суык – суыгы, куык 
куыгы дип үзгәрә икән? (Чөнки [къ] авызы 
ике сузык арасында яңгырау пары белән 
алыша.) Ә менә бу сүзләрне укып карагыз 
әле: кыр-кер, китә-кайта. Ничек укыла? 
Игътибар итегез, бу сүзләрдә нинди аваз-
лар үзгәрде? Болар нинди авазлар? Шулай 
итеп, без бүген нәрсә өйрәнербез икән? 
(Дәрестә тартык авазларның сөйләмдәге 
үзгәрешләре турында сөйләшербез.)
Слайдта сүзләр:

Азык – азыгы
Суык – суыгы
Куык – куыгы
Кыр – кер
Китә – кайта

Максат, бурычларны билгеләү.
Укытучы. Димәк, бүгенге дәрестә тартык 
авазларның сөйләмдәге үзгәрешләре ту-
рында сөйләшербез. Моны өйрәнү өчен 
үз алдыбызга нинди максатлар куярбыз 
икән? Бу дәрестә нәрсә белербез? Яңа бе-
лем алу өчен ниләр эшләрбез?
(Укучылар сорауларга җаваплар биреп, 
дәреснең максатын билгелиләр.)

IV. Яңа белемнәр үзләштерү
Җавапларының дөреслеген раслау, эш 
барышына юнәлеш бирү.
Укытучы. Инде сүзне Г.Тукайның көз ту-
рындагы шигырьләреннән башлаганбыз 
икән, көз турында сөйләшүебезне дәвам 
итик. Укучыларның игътибарын экранга 
юнәлтү. Бари Рәхмәтнең «Кошлар киткән-
дә» шигыреннән өзек тәкъдим итү.
Экраннан шигырьне сәнгатьле уку. Эчтә-
леге турында сөйләшү. «Туган ягыбызда 
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көз фасылы» темасына әңгәмә оештыру. 
Көз билгеләре, кошларның, хайваннарның 
кышка әзерләнүе һ.б. турында сөйләшү.
Шигырь юлларындагы берничә сүзгә игъ-
тибар итү: кошчыгым-китәсең һ.б.
Нәтиҗә чыгару. Укучылар эшлиләр, җа-
вап бирәләр, бер-берсенең фикерләрен 
тыңлыйлар, тулыландыралар.
Укытучы. Тартык авазлар кайсы 
сүзләрдә калын, кайсы сүзләрдә нечкә 
әйтелә? Бу кайсы авазларга бәйле? (Әгәр 
сузык авазлар калын булса, тартыклар да 
калын, әгәр нечкә икән, тартыклар да неч-
кә була.)
– Димәк, тартык авазлар сузыкларга ка-
рап җайлашалар. Бу күренеш ничек дип 
атала ? (Бу күренеш авазлар җайлашу дип 
атала.)
– Бу күренеш тартык авазларның сөй-
ләмдәге үзгәрешләренең берсе булды. 
Хәзер, укучылар, кагыйдәне ныгытып кую 
өчен, дәфтәргә дәреслектәге 101 нче кү-
негүне һәм тактадагы биремнәрне эшлик.
Укучыларның игътибарын дәреслеккә, 
экранга юнәлтү һәм биремнәрне аңлату. 
Укучылар сүзләргә җәяләр эчендә бирел-
гән кушымчаларны ялгап укыйлар. Кай-
сы тартыклар үзгәрә, шуны уйлап, күзә-
теп әйтәләр. Телдән җөмләләр төзиләр. 
Тактага сүзләрне язып куялар.
мәктәп (-е) – мәктәбе
китап (-ы) – китабы
күлмәк (-е) – күлмәге
сирәк (-рәк) – сирәгрәк
күп (-рәк) – күбрәк
– Бу күренеш сезгә танышмы, ул ничек 
дип атала? (Бу күренеш – тартыклар чи-
ратлашуы.)

– Нинди тартыклар чиратлашты? (Саңгы-
рау тартыклар яңгырауга алыша.)
– Әлеге тартык авазлар кайсы очракта 
чиратлаша? (Ике сузык арасында яки [р] 
тартыгы алдыннан килгәндә, [к], [къ], [п] 
тартыклары үзләренең яңгырау парлары 
[г], [гъ], [б] белән алышына, чиратлаша.)
(Укучылар җавапларны, дәреслектәге ка-
гыйдәгә нигезләнеп чыгаралар.)
– Тартыклар чиратлашу әйтелештә генә 
чагылыш табамы, әллә язылышта да са-
кланамы?
Укучылар тартык авазларның чиратлашуы 
язуда да саклануын дәлиллиләр.
– Балалар, тагын бер нәрсәгә игътибарлы 
булыгыз. [к] һәм [п] тартыкларына бет-
кән сүзләргә -рак/-рәк кушымчаларын 
ялгаганда, -е/-ы ишетелә, әмма язылмый. 
Әйтелгәнне дәлилләүче мисаллар китере-
гез.
Укучылар әйтелгәнне дәлилләүче мисал-
лар китерәләр (аграк, биегрәк, күбрәк,  
озаграк, ераграк, ваграк).
– Нәтиҗә ясыйк. Димәк, без тартык аваз-
ларның сөйләмдәге нинди үзгәрешләре 
хакында сөйләштек? (Дәрестә тартыклар 
җайлашу, аларның чиратлашуы турында 
сөйләштек.)

Ял итү.

V. Яңа белемнәрне ныгыту
102 нче күнегүне эшләү. Бирем: беренче 
вариант [к], [къ], [п] тартыкларының ике 
сузык арасында килгән очрагына, икенче 
вариант [к], [къ], [п] тартыкларының [р] 
тартыгы алдыннан килгән очрагына туры 
килгән сүзләрне күчереп язарга.
Яңа белемнәрне үзләштерүне тикшерү.
Укытучы. Хәзер түбәндәге эшне башка-
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рырбыз. Партагызда биремнәр язылган 
карточкалар ята. Карточкаларда шул би-
ремнәрне үтәп, сүзләрне язып куегыз.
Бирем. Беренче төркемдәге сүзләргә су-
зыктан башланган кушымчалар, икенче 
төркемдәге сүзләргә -рак/-рәк кушымча-
лары, өченче төркемдә сүзләрдәге хата-
ларны төзәтеп языгыз.
I вариант
томшык, сәбәп.
ерак, ак
гөльҗимеш, яшель
II вариант
куак, таләп
озак, биек
күңельсез, Гөльчәчәк
– Эшләрегезне янәшәдә утырган иптә-
шегез белән алмашынып, тактага карап, 
тикшереп чыгыгыз. Билге дә куярсыз.
Укучылар бер-берсенең эшләрен тактага 
карап тикшерәләр. Билгеләр куялар.
Бәяләү:
– хаталар булмаса яки 1 хата булса, 
«5»ле;
– 2  хата булса, «4»ле;
– 4  хата булса, «3» ле.
Укытучы. Укучылар, көз мул уңыш җыю 
вакыты. Әйдәгез, без дә үз уңышлары- 
бызны барлыйк. Әлеге сүзләрне кәр-
зиннәргә тутырырга кирәк. Нинди бил-
геләренә карап, аерып тутырырсыз икән?
Укучылар сүзләрне ике кәрзингә бүлә.
(Нинди кагыйдәгә нигезләнеп бүлеп туты-
руларын аңлата баралар.)
– 1 нче кәрзин – томшыгы, сәбәбе; ераг- 
рак, аграк, куагы, таләбе; озаграк, биегрәк.
– 2 нче кәрзин – гөлҗимеш, яшел, күңел-
сез, Гөлчәчәк.

VI. Өй эше бирү
Өй эшен аңлату.
1) 103 нче күнегүнең беренче биремен яз-

мача үтәргә (мәҗбүри).
2) 103 нче күнегүнең икенче биремен тел-

дән эшләргә (теләк буенча).
3) «Хәерле юл, кошкайлар» темасына кеч-

кенә күләмле хикәя язып килергә (теләк 
буенча).

Өй эшен язып алалар, сораулар бирәләр.

VII. Рефлексия, бәяләү, үзбәя
Укытучы. Димәк, укучылар, без бүген 
нәрсә белдек? Моны ничек белдек, 
нәрсәләр эшләдек? (Без бүген тартык 
авазларның сөйләмдәге үзгәрешләрен 
өйрәндек.
1) тартыклар сузык авазларга карап, ка-

лын яки нечкә әйтеләләр. Бу күренеш 
җайлашу дип аталды. Мисаллар: кар, 
кер, бар, бәр.

2) тартыклар саңгыраулыкта яки яңгырау- 
лыкта ярашалар. Мисаллар: өстәлгә, 
кашыкка.

3) тартыклар чиратлашуы. Мисаллар:  
биегрәк, җиләге, чиләге, китабы.

– Бүгенге белемне тормышта кайда һәм 
ничек кулланырга мөмкин? Сезнең биг- 
рәк тә кайсы эшегез уңышлы килеп чык- 
ты? Кайсы кагыйдә авыррак тоелды? 
Дәрестә кайсы укучының эше, җавапла-
ры сезгә күбрәк ошады?
Үз фикерләрен әйтәләр.
Укытучы дәрескә нәтиҗә ясый, укучылар-
ның эшенә бәя бирә.
Үзбәя, бер-береңне бәяләү, укытучы 
бәяләве.
– Бүгенге дәресебез тәмам. 
Сау булыгыз!
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Вәсилә НӘҖМИЕВА,

Кукмара 3 нче урта мәктәбенең 
югары квалификация 
категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

ОМОНИМНАР

(VI cыйныф, татар төркеме)
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Максат: омоним сүзләр турында гомуми төшенчә бирү, омонимнарны дөрес 
билгеләү, практикада урынлы куллану күнекмәләрен формалаштыру һәм 
ныгыту, бер-берсенә хөрмәт тәрбияләү

Материал: дәреслек: Р.Р.Шәмсетдинова, Г.К.Һадиева, Г.В.Һадиева Татар теле: 
рус телендә төп гомуми белем бирүче мәктәпнең  
5 нче сыйныфы өчен дәреслек (татар балалары өчен) – Казан: Татар. кит. 
нәшр., 2015.

Җиһазлау: видеоязма, презентация; карточкалар, рәсемнәр.
Укыту методлары: аңлату, эзләнү, анализлау.
Дәреснең тибы: яңа материалны аңлату.
УУГ (укыту универсаль гамәлләре):

шәхси: укуга уңай караш, иҗади эшчәнлеккә омтылыш тәрбияләү;
танып белү: өйрәнгән кагыйдәгә нигезләнеп өстәмә чыганаклар белән 
эшли белү;
регулятив: укытучы ярдәмендә дәреснең максатын билгели һәм 
формалаштыра белү; уку мәсьәләсен чишүнең дөрес юлларын билгеләү;
коммуникатив: хезмәттәшлек итә белү, укучыларны әңгәмәләрдә 
катнаштыру; үз фикереңне һәм позицияңне формалаштыра белү, 
аңлаешлы сөйләм төзү, телдән матур итеп әйтә белү, сыйныфташларның 
фикерен исәпкә алып эш итү.

Көтелгән нәтиҗә:
Предмет: язуда һәм сөйләмдә омонимнарны куллана белү;
Метапредмет: 

шәхси: иптәшеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы, үз-үзеңне бәяли 
белү;
регулятив: укытучы ярдәмендә дәреснең максатын билгели һәм 
формалаштыра белү, үз фикереңне дөрес итеп әйтү;
коммуникатив: үз фикереңне телдән матур итеп әйтә белү, башкаларны 
ишетә һәм аңлый белү;
танып белү: яңа белемнәр табу, ирекле һәм аңлы рәвештә омонимнарны 
җөмләдә куллануны үзләштерү; информация туплау, дәрестә алган 
мәгълүматлардан файдаланып, сорауларга җавап бирү, биремнәрне эшләү.
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Этап Укытучының эшчәнлеге Укучының эшчәнлеге

I. Эшчәнлеккә 
әзерлек
(Оештыру моменты)

Эш ритмына кертү.
1. Оештыру 
Елмаю нинди була? Әлеге сорауга бер генә сыйфат 
белән аңлатма бирегез әле. Җавапларыгызны 
алдыгыздагы кечкенә кәгазьгә языгыз һәм уң як 
(капма-каршы) күршегезгә бирегез. Ә хәзер бер-
берегезгә кулыгызда булган җаваптагыча елмаю бүләк 
итегез, бер-берегезне сәламләгез. 
Күрәм елмаю безгә, шатлык, сөенү китерде, кәефне 
күтәрде. Безнең алга таба эшчәнлегебез дә шундый 
күтәренке кәефтә үтәр дигән өмет белән дәресебезне 
башлыйбыз.
Кәефләребез тагын да яхшырак булсын өчен, мин сезгә 
видео тасма карарга тәкъдим итәм. Игътибар экранга.

Сыйныфны эшкә 
әзерләү.
Аңлатма язалар, бер-
берсен сәламлиләр.

Видео карыйлар: «Ай 
тулган»

II. Укыту максатын 
кую

Укучыларның белемнәрен актуальләштерү. 
Проблемалы ситуацияне китереп чыгару. 
Игътибар белән тыңлагансыздыр дип ышанам. Шуңа 
күрә алдагы соравыма һичкенә дә кыенсынмыйча 
җавап бирә алырсыз.
– Малай нәрсәне бутады? Кайсы сүзнең мәгънәсен 
аңламады?
– Ай сүзе нинди мәгънәләргә ия?
– Сүзләрнең уртак ягы нәрсәдә?
– Сүзләрнең аермасы нәрсәдә?
– Димәк, без бүгенге дәресебездә нинди сүзләр 
турында сөйләшербез?
– Ничек уйлыйсыз, ул сүзләрнең төшенчәсен белеп 
кенә калырбызмы? Тагын нәрсә эшләрбез икән?
– Бик дөрес, һичшиксез дәрес дәвамында әлеге 
максатларга ирешербез дип дәресебезне дәвам итәбез.
(ДӘРЕС АЛГОРИТМЫ – ТАКТАДА)
– Омоним сүзнең мәгънәсен аңлау
– Күп мәгънәле сүзләрдән аера белү
– Җөмләдә билгеләү (табу)
– Җөмләләр төзү
– Нәтиҗә ясау
Һәрберегезнең алдында үзбәя таблицасы бар, дәрес 
барышында үзегезне бәяләп барырга онытмагыз.

Максатлар куя, 
дәрес темасын  
формалаштыра.

– Ай сүзенең мәгънәсен 
дөрес аңламады.
– Ай- күктәге ай, 
календарь ае.
– Бер төсле әйтеләләр.
– Мәгънәләре төрле.
– Әйтелешләре бер, 
мәгънәләре төрле булган 
сүзләр турында.
– Җөмләдә 
кулланырбыз, җөмләдән 
табарбыз, ...

III. Авырлыкны 
җиңү һәм проектны 
төзү

Хәзер партагыздагы 1 нче номерлы конвертны алыгыз, 
рәсемнәргә игътибар итегез әле. Әлеге рәсемнәрне 
парлап буламы? Эшләп карагыз. (без-без, үпкә-үпкә, 
тиен – тиен, яра (утын) – яра (рана), төш – төш, суга – 
суга)
– Нинди үзенчәлегенә карап парладыгыз?
– Әйе, аңлавыгызча, әлеге сүзләрнең әйтелешләре бер, 
мәгънәләре төрле. Мондый сүзләрне тел белемендә 
омонимнар дип йөртәләр. Билгеләмәне дөрес бирдекме 
икән, дәреслектәге кагыйдә белән чагыштырып карыйк 
әле. (234 нче күнегү)

Рәсемнәрне парлыйлар 
(төркем белән эшлиләр).

– Әйтелешләре бер
–  дәреслектәге 
кагыйдәне уку 
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IV. Беренче кат 
ныгыту

Аңлап кабул итүне тәэмин итү. Беренчел йомгаклау 
(гомумиләштерү)
– Ә хәзер икенче конвертны ачыгыз. Анда бирелгән 
пазлыдан бербөтен рәсем җыегыз. (чәйнек, кеше; 
самолет, кош)
– Тулы рәсем килеп чыктымы. Кайсы өлеше җитми? Ул 
ничек дип атала? (борын, канат)
– Борын-борын, канат-канат – сүзләрен омоним сүзләр 
дип әйтә алабызмы? Ни өчен?
– Әйе, алдагы дәрестә без омонимнарга охшаган күп 
мәгънәле сүзләрне өйрәндек. Алар омонимнардан 
нәрсә белән аерыла?
– Дәреслек белән эшләү: 240 нчы күнегү. Һәрберегез 
омоним булып килгән берәр сүзнең мәгънәсен 
тәрҗемәсе белән аңлатып барыгыз. Бик яхшы, 
эшләдегез. Әйдәгез, бер-берегезне мактагыз.
– Булдырдыгыз, бераз ял итеп, язылып алыйк. 
Игътибар – экранга. 

Чәйнек, кеше – борын. 
1нче төркем
самолет, кош – канат 
-2нче төркем

– Алар күп мәгънәле 
сүзләр. Аларның 
охшаш яклары бар. Ә 
омонимнар бер төрле 
язылалар мәгънә ягында 
охшашлык юк.

Язмача/ телдән эшлиләр

– Афәрин!

Ял итү

Экранда ЧАБА сүзе бирелгән. Сезгә хәрәкәт белән әлеге 
сүзнең омонимнарын бер-берегезгә күрсәтергә, бер-
берегезнекен аңлап сүз белән әйтергә.
Ә хәзер әлеге үзләрне миңа ияреп, интонацияне саклап 
кабатлагыз (чаба-чаба-чаба; ча-ба –ча-ба-ча-ба, ...)

Парларда эшлиләр
- йөгерә, 
- кул чаба
- печән чаба

V. Эталон буенча үз-
үзеңне мөстәкыйль 
тикшерү эшчәнлеге.

Яңа белемнәрне куллану эшен оештыру.
1. Афәрин, утырабыз, әлеге башлаган эшебезне 
киресенчә дәвам итәбез. Мин сезгә аңлатмасын әйтәм, ә 
сез омонимны эзләп табасыз.Уен «Эзләп тап» дип атала.
А. Алмашлыкларның берсе ул, шуның белән итек тә 
ямыйлар. (без)
Б. Шул сүз белән кеше битен һәм бер санны атыйлар, 
суда хәрәкәт итәргә дә шул сүзне әйтеп кушалар. (йөз)
В. Ат муенында була, эшләп арыгач була, каникулга, 
отпускага чыккач була. (ял)
2. Алдагы биремебез бераз катлаулырак, сезгә 
бирелгән рәсем һәм сүзне омонимнар булырлык 
итеп кулланып җөмлә төзергә тәкъдим итеп карыйм. 
Мөмкинлекләрегезгә чыгып, шигъри формада язсагыз 
да була. (төзеп язарга) (Рәсем, сүзләр слайдта)
А. учак рәсеме, утын сүзе
Б. печән рәсеме, чык сүзе
В. учак рәсеме, якты сүзе
Г. утын рәсеме, яра сүзе
3. Сезгә җөмләләр төзү җиңел булдымы? Ни өчен?
Әйе, әгәр омоним сүзләрнең мәгънәләрен белсәк, 
аларны җөмләдә урынлы куллана алабыз һәм дәрес 
башында караган видеотасмадагы бала кебек 
көлкеле хәлдә калмабыз. Димәк, безгә аралашу өчен 
омонимнарны өйрәнү кирәк.
Омонимнар темасын тагын да ныгыту өчен, өегездә
1) 238 нче күнегүне эшләрсез (омоним кулланып, 
җөмлә язарга)
2) Ш.Галиев «Без һәм безләр», «Җәен» шигырьләреннән 
омоним сүзләр кергән шигырь юлларын язарга
3) Омонимнар кулланып, кечкенә хикәя яки шигырь язарга.

Мөстәкыйль эш. Эталон 
буенча үзтикшерү 
адымнарын чагыштыру.
1. Җавапларны телдән 
әйтәләр

2. (Парлап эшлиләр)
М: Сүндермәс өчен утын
Учакка сал утын
Б. Печән чабарга чык
Кибеп беткән инде чык
В. Ул учак якты
Караңгыда бик якты
Г. Малай утын яра
 Авыртса да кулындагы 
яра
3. Бераз кыенлык булды 
/ кыенлы булмады

Өй эше 

VI. Рефлексия 
эшчәнлеге (эш 
нәтиҗәләре)

Рефлексияне оештыру.
1. Шулай итеп, укучылар, без сезнең белән дәрес 
дәвамында нинди сүзләр турында сөйләштек? Нинди 
төшенчә белән таныштык, аңа ничек аңлатма бирдек 
һәм бүгенге өйрәнгәннәрне нинди график формада 
(рәсем, схема, рәсем ябыштыру, ...) бирер идегез. 
Бу сорауларга җавапны «Борт журналы»н тутырып, 
дәресебезгә йогмак ясыйк. Рәхим итеп алдыгыздагы 
журналны тутырыгыз һәм аңлатырга әзерләнегез.
2. Шулай итеп, омонимнар – бер төрле языла, төрле 
мәгънәгә ия булган сүзләр, һәм аларны белү безгә 
аралашу өчен бик кирәк.
– Укучылар, шуның белән дәресебез тәмам. Үзбәя 
таблицаларыгызны миңа тапшырып, дәрестәп чыгарга 
мөмкин. Сау булыгыз.

Үз уку эшчәнлеген 
бәяләүне, максат һәм 
нәтиҗәләрне, үзләштерү 
дәрәҗәсен оештыру.
Төркем белән «Борт 
журналы»н тутыралар 
Төшенчә
Аңлатма
График форма (рәсем, 
схема, ..)
Омоним
Әйтелешләре бер, 
мәгънәләре төрле
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13

ЗАТЛАНЫШЛЫ
ФИГЫЛЬЛӘРНЕ

Наилә 
ГАБДРАХМАНОВА,

Арча районы Түбән Мәтәскә 
урта мәктәбенең югары 
квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

 гомумиләштереп кабатлау

(VI сыйныфта татар теле дәресе)

фото: http://andrey-eltsov.ru/kartinki-i-foto-s-detmi-v-shkole/#.W5gUbej5CUk
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Максат: затланышлы фигыль турында алган белемнәрне го-
мумиләштереп кабатлау, укучыларның иҗади эшләү һәм фи-
керләү күнекмәләре үсеше өчен шартлар тудыру, кешеләргә 
карата мәрхәмәтлелек, ярдәмчеллек тәрбияләү, яхшылык 
эшләү теләге уяту.

Бурычлар: укучыларның фикерләү активлыгын, сөйләм те-
лен үстерү, укучыларда УУГ (танып белү, регулятив, комму-
никатив, шәхескә кагылышлы) формалаштыру.

Шәхескә кагылышлы УУГ: укучының башкарган эшкә җавап- 
лылык хисен арттыру.

Регулятив УУГ: хәл ителгән һәм хәл ителергә тиешлене ча-
гыштырып, уку бурычларын кую.

Танып белү УУГ: төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны ка-
бул итү һәм эшләгәнне анализлау;

Коммуникатив УУГ: иптәшеңне тыңлап, фикереңне тулы һәм 
аңлаешлы итеп әйтеп бирә белү.

Дәрес тибы: белем һәм күнекмәләрне актуальләштерү.

Предметара бәйләнеш: әдәбият, әхлак тәрбиясе.

Эшчәнлекне оештыру формасы: фронталь, индивидуаль, 
парлап, төркемнәрдә эш.

Дәреслек: Татар теле: татар урта гомуми белем бирү мәктә-
бенең 6 нчы сыйныфы өчен дәреслек / Ф.Ю.Юсупов, Ч.М.Ха-
рисова, Р.Р.Сәйфетдинов – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014.

Материал: дәреслек (Б. 99 – 118), Ф.Яруллинның «Гайни» ши-
гыре, презентация.

Җиһазлау: компьютер, проектор, карточкалар, тест сораула-
ры, фишкалар.
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Дәрес барышы
(осталык дәресенең) эчтәлеге:

I. Дәресне оештыру, мотивация

Укытучы. Исәнмесез, укучылар, хәерле көн 
барыгызга да. Табигатьтә алтын көз хөкем 
сөрә. Һәр көн безне көз үзенең сары яфракла-
ры, салкын җилләре, яңгырлы иртәләре белән 
сәламли, мәктәпкә озата. Ләкин ул безне 
мәктәптән, дәресләрдән соң якты кояшы, аяз 
көннәре, бай табигате белән каршы ала. Бер- 
беребезгә имин көннәр, дәресебезнең уңышлы 
үтүен теләп кояш кебек бер елмаеп алыйк әле. 
(Бер-береңә карап елмаю. Сәламләү.)

1. Көз турында шигырь уку һәм эчтәлеге буенча 
фикер алышу. Слайд 2

Яфракларны күр әле,

Алтын төскә кергәннәр.

Бар дөньяны күмгәннәр.

Җил чыкканда шаулашалар,

Оча-оча уйнашалар,

Һавада әйләнәләр

Һәм җиргә сибеләләр.

Оча яфрак, уйный яфрак

Һаваларда әйләнеп.

Бүген, бүген, бүген, бүген

Яфракларның бәйрәме.

– Укучылар, бу шигырьдә сүз нәрсә турында 
бара? Көз елның нинди фасылы? Сезнең яф- 
раклар биюен күргәнегез бармы? Бу мизгел 
сезгә ошыймы? (Укучыларның фикерләре 

тыңлана.)

II. Өй эшен тикшерү

Укытучы. Укучылар, сез өйдә 256 нчы күнегүне 
эшләп килергә тиеш идегез. Әйдәгез, хәзер 
төркемнәрдә шул эшне тикшереп үтәбез.

1 нче төркемгә бирем: мәкальләрнең мәгъ-
нәләрен аңлатырга.

2 нче төркемгә бирем: җөмләләрдән шарт фи-
гыльләрне табып күрсәтергә.

3 нче төркемгә бирем: 2 мәкаль эчтәлегенә туры 
китереп, тормыштан мисаллар китерергә.

4 нче төркемгә бирем: биш шарт фигыльнең 
зат-санын, юнәлешен билгеләргә.

(Укучыларның җаваплары тыңлана. Хаталар бул-
са, бергәләп төзәтелә. Үзбәя.)

III. Дәрескә максат һәм бурычлар кую

Укытучы. Укучылар, бүгенге дәрестә без сезнең 
белән, затланышлы фигыльләр турында алган 
белемнәребезне ныгыту максатыннан, төрле 
эшләр башкарырбыз. Сез төркемнәрдә эшләр-

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3
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сез, аерым биремнәр дә үтәрсез. Слайд 3.

IV. Белемнәрне актуальләштерү

1. Алдагы дәресләрдә өйрәнгәннәрне искә 
төшерү. Затланышлы фигыльләр турында 
кабатлау. (Укучыларга сораулар бирелә, алар 
кул күтәреп җавап бирә, һәр дөрес җавап өчен 
төркемнәргә фишкалар тапшырыла.) Слайд 4

Укытучы. Укучылар, без сезнең белән нинди сүз 
төркемен өйрәнәбез?

– Фигыльнең ничә төркемчәсе бар?

– Нинди фигыльләр затланышлы фигыльләр 
дип атала? Аларга кайсы төркемчә фи-
гыльләрне кертәбез?

– Затланышлы фигыльләрнең кайсында за-
ман категориясе бар?

– Хикәя фигыльләр нинди заманнарда кулла-
ныла? Слайд 5

– Хәзерге заман хикәя фигыль нинди кушым-
чалар белән ясала? Слайд 6

– Үткән заман хикәя фигыльнең ничә төре 
бар? Алар ничек ясала? Слайд 7

– Киләчәк заман хикәя фигыльнең ничә төре 
бар? Алар ничек ясала? Слайд 8

– Шарт фигыль дип нинди фигыльгә әйтәбез? 
Слайд 9

– Боерык фигыль нәрсәне белдерә? Слайд 10

2. – Укучылар, хәзер мин сезгә Ф.Яруллинның 

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8
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бер шигырен укып китәм. Сез игътибар белән 
тыңлагыз, ул нәрсә турында икән?

а) Ф.Яруллинның «Гайни» шигырен укытучының 
укуы.

Гайни

Киткәннәрме соң майлап?

Урамнар бүген тайгак.

Булмаса да этүче,

Егыла һәрбер үтүче.

Мәктәптән кайта Гайни,

Аның аягы таймый.

Итекләре дагалы —

Аның шул шәп чак әле.

Күрә Гайни: бер чатта

Бер карт егылып ята.

Йөгереп бара, торгыза,

Тагын шактый юл уза.

Барган саен, отыры

Күбрәк очрый карт-коры.

Гайни кебек нык терәк

Бик күп кешегә кирәк.

Кычкыра шул чак Гайни:

– Минем аягым таймый,

Ябышыгыз кулларга,

Егылмассыз юлларда!

Арыганнар, талганнар,

Егылганнар, ауганнар –

Бар да аңа тотына,

Зур бәладән котыла.

Командирдай иң алдан

Әй басып килә Гайни!

Уң ягында ун бабай,

Сул ягында ун әби.

ә) Эчтәлеге буенча әңгәмә. Слайд 11

– Әйе, бу шигырь яхшылык эшләү, өлкәннәргә 
карата мәрхәмәтле булу турында.

– Сез дә шулай эшлисезме? Өлкәннәргә ничек 
ярдәм итеп була?

– Хәзер бездә «Яхшылык атнасы» бара. Бу чара-
ларда сез дә актив катнашасызмы?

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12
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– Нинди эш яхшы булып санала икән, әйдәгез, 
уйлап карыйк. (Сорауларга җавап бирү. Фрон-
таль эш.) Слайд 12

V. Белем һәм осталыкларны яңа ситуациядә 
куллану

Укытучы. Укучылар, хәзер без сезнең белән өй-
рәнелгәннәрне куллана белүебезне тикшерер-
без. Мин һәр төркемгә карточкалар бирәм. Сез 
бу эшне парлап эшләргә тиеш буласыз. Һәр 
пар үз эше өчен җавап бирәчәк. Беренче пар 
В1 – В3 соравына, икенче пар В4 – В6 соравы-
на җавап яза.

1. Карточкалар белән эшләү. (Карточка №1)

Текстны укыгыз һәм В1 – В6 биремнәрен үтә-
гез. Биремнәрнең җавабын сүз (сүзтезмә) яки 
цифр белән языгыз.

1) Бүген майның урталары булганга, кояш ерак, 
ләкин туры карый. 

2) Һәр җирдә тын гына, акрын гына бер шатлык 
сизелә. 

3) Инешнең ике ягына тезелгән таллар, яшел 
яфракка күмелеп, акрын гына, сак кына та-
вышлыйлар. 

4) Аннары киң яшел тугай китә. 

5) Бу дулкынлы үлән диңгезенең уртасыннан 
аккан елга көмештәй ялтыраган төсе белән 
тирә-якның күркен арттырып җибәрә.

6) Әнә ерак таулар, урманнар, матур гына дул-
кынланып күренә торган уҗым басуы, безнең 
юкәдән ясалган тубаллар белән җиләк җыйган 
җирләребез – болар барысы да бизәнгән. 

7) Көннең эсселегеннән әллә нәрсә елтырый: 
болар бераз әлсерәгәнрәк тоелалар. 

8) Бу чәчәкләр, таллар өстендә нәфис һәм матур 
кошлар үзләренең моңнарын, шатлыклы көй-
ләрен, сандугач үзенең мәхәббәтен сайрый. 

9) Кая гына карама, күңел күтәрелә торган 
моңнар, матур күренешләр генә очрый.

В1. 2 нче җөмләдәге фигыльнең юнәлешен бил-
геләгез.

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16
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В2. 3 нче җөмләдән үткән заман сыйфат фи-
гыльне табып языгыз.

В3. 6 нчы җөмләдәге фигыльгә морфологик ана-
лиз ясагыз.

В4. Кайсы җөмләләрдә юклык формасындагы 
фигыльләр кулланылган? Цифр белән языгыз.

В5. 4 нче җөмләдәге фигыльнең заманын бил-
геләгез.

В6. 8 нче җөмләдәге фигыльгә морфологик ана-
лиз ясагыз.

2. 13 нче слайд буенча эш. Тиешле фигыльләрне 
куеп язарга. Төркемнәрдә тикшерү. Җавапны 
төркемнән бер укучы бирә.

Кыштыр-кыштыр ... карабодай,

Туган-туфрак серле, хикмәтле:

Кочагына алып ... дә,

... бер көн хәләл икмәкне.

Кояш ... . Офыклар ут ... .

Кызыл шәүлә ... алмада.

«Янгын!» –диеп, дәртле чикерткәләр

Берөзлексез кырда чаң ... .

Фигыльләр: тирбәтә, үсә, байый, суза, бии, яна, 
кага. Слайд 14

Физкультминутка. Слайд 15
Гөл сабагы күренде
Һәм кояшка үрелде.

Тибрәнде талгын җилдә,
Сокланды гүзәл җиргә.

Буй-сыннарын турайтты,
Бик матур чәчәк атты.
Җәеп ефәк таҗларын,

Сипте хуш ис, назларын.

3. 16 нчы слайд буенча табышмаклар чишү. Би-
ремнәрне язмача башкару.

1 нче төркемгә бирем: 1 – 2 нче табышмактан 
фигыльләрне күчереп алырга һәм берсенә 
морфологик анализ ясарга.

2 нче төркемгә бирем: 3 – 4 нче табышмактан 
фигыльләрне күчереп алырга һәм берсенә 
морфологик анализ ясарга.

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20
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3 нче төркемгә бирем: 1 – 2 нче табышмактан 
фигыльләрне күчереп алырга һәм берсенә 
морфологик анализ ясарга.

4 нче төркемгә бирем: 3 – 4 нче табышмактан 
фигыльләрне күчереп алырга һәм берсенә 
морфологик анализ ясарга.

(Укучыларның җаваплары тыңлана. Хаталар бул-
са, бергәләп төзәтелә.)

VI. Белемнәрне гомумиләштерү һәм система-
лаштыру

Укытучы. Укучылар, сез биремнәрне уңышлы 
башкарып чыктыгыз. Хәзер сезнең һәрбере-
гезнең белемен тикшереп карыйк.

1) Тест эшләү. (Индивидуаль эш, үзконтроль, 
үзбәя.)

1. Җөмләдә бирелгән фигыльнең төркемчәсен 
билгеләргә.

Тәвәккәллек белән батырлык бер чишмәдән 
чыгар.

а) сыйфат фигыль;
ә) хикәя фигыль;
б) шарт фигыль;
в) боерык фигыль.

2. Йөкләтү юнәлешендәге фигыльләрне күрсәтегез.
а) сөйләгән, эшләде, кайтачак;
ә) бизәнәсең, киенгән, казыналар;
б) сатышкан, бизәнәсең, сорашканмын;
в) ашаткан, каратасың, саттырган.

3. Затланышлы фигыльне билгеләгез.
а) эшләсәк;
ә) аңлау;
б) укырга;
в) елмаеп.

4. Фигыль сүз төркеменнән булган сүзләр кайсы 
төркемдә бирелгән?

а) барлык, үз, нәрсә, кем;
ә) сабак, ут, пыяла, кабак;
б) ихтыярсыз, шәһри, көнүзәк, үксез;
в) барыр, төрелгән, язачак, кабатлады.

5. Билгесез килəчəк заман хикəя фигыль языл-
ган рəтне билгелəргə.

а) уйнар, көлер, елмаер;

ә) уйнаячак, көлəчəк, елмаячак;

б) уйный, көлə, елмая;

в) уйнаган, көлгəн, елмайган.

Җаваплар: 1 – 2 ,2 – 4, 3 – 1, 4 – 4, 5 – 1. Слайд 17
2. Биремнәр үтәү. (Карточка №2 – индивидуаль эш)
3. Җавапларны 18 нче слайд буенча парларда 

бер-берсенекен тикшерү.

VII. Үзләштерү дәрәҗәсен ачыклау. Җибәрелгән ха-
талар буенча фикер алышу һәм төзәтмәләр кертү

Укытучы. Укучылар, дәрестә бик күп төрле 
эшләр башкарылды. Сез үзегезнең бу темалар-
ны ничек үзләштерүегезне хәзер төркемнәрдә 
тикшереп китәрсез. Төркемдәге беренче укучы 
сорауны карточкага яза һәм төркемдәшләренә 
бирә, ә калганнар шул сорауга җавап табып 
язалар. Аннан калганнар шул ук тәртиптә 
эшлиләр. Төркемдәге дүрт укучы да сорау 
биреп, җавап язылганнан соң, эшләрне миңа 
тапшырасыз. Җавап хаталы булса, бергәләп 
төзәтербез.

(Укучылар төркемнәрдә эшли. Бер төркемнең 
хаталары буенча фикер алышу һәм төзәтмәләр 
кертүдә башка төркем укучылары катнаша ала.)

VIII. Өй эше турында мәгълүмат, аны үтәү буен-
ча күрсәтмә бирү

I вариант. Матур әдәбият әсәрләреннән затла-
нышлы фигыльләр булган 5 җөмлә язарга, бер 
фигыльгә морфологик анализ ясарга.

II вариант. Фигыльнең өч заманын да кулланып, 
үзлектән җөмләләр төзергә.

III вариант. «Әгәр фигыльләр булмаса» темасына 
кечкенә күләмле хикәя язарга. Слайд 19

IX. Рефлексия (дәрескә йомгак ясау)

1. Сорауларга җавап бирү.
– Без бүген дәрестә нинди сүз төркемен искә 

төшердек?
– Сез нинди эшләр башкардыгыз?
– Үзегезнең җавапларыгыздан канәгатьме?
– Кешеләр бер-берсенә карата нинди булырга 

тиеш?
– Сезгә дәреснең кайсы өлешләре ошады?

2. Төркемнәргә гомуми бәя бирү. Укучыларга 
билгеләр кую.
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14

Эльмира ТРЕНГУЛОВА,

Казандагы  
19 нчы гимназиянең 
I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

«ҖИЛ КАЙЧАН
  ЧЫГА?»

(Татар теле. VI нче сыйныф. 
Рус төркеме. Рус мәктәбе.)
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Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы: белем алуга мотивация форма-
лаштыру, татар теленә карата кызыксыну уяту, толерант-
лык булдыру.
Метапредмет: танып белү УУГ: укытучы ярдәмендә эшне 
планлаштыру, текстны, аудиоязманы кабул итү һәм аның 
эчтәлегендә ориентлашу; төп төшенчәләрне аеру, аңлап 
сөйли белү;
коммуникатив УУГ: балаларның татарча аралашуга 
омтылышын арттыру, коммуникатив максаттан чыгып, 
сүзләрне дөрес һәм урынлы куллана белү, үз фикереңне 
әйтә һәм дәлилли белү;
регулятив УУГ: дәреснең темасын һәм максатын форма-
лаштыру; уку мәсьәләсен кую, хаталарны табу, бәяли алу, 
төзәтү.
Предмет буенча: «Җил кайчан чыга?» темасына караган 
сүзләрнең мәгънәсен төшенү, аларны сөйләмдә актив-
лаштыру, тема буенча монолог төзи белү.

Дәреснең тибы: яңа белемнәрне формалаштыру дәресе.
Төп төшенчәләр: темага бәйле сүзләр, сүзтезмәләр, җөм-
ләләр.
Предметара  бәйләнеш: татар теле һәм рус теле, география.
Эшне оештыру: фронталь, төркемдә, парларда, индивидуаль.
Чыганаклар:

Нигъмәтуллина Р.Р. Татарча да яхшы бел: рус телендә го-
муми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы. 6 нчы кл.: 
2 кисәктә: 2 нче кисәк / Р.Р.Нигъмәтуллина. –Казан: Татар. 
кит. нәшр., 2014. – 111 б.
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Нигъмәтуллина Р.Р. Татарча да яхшы бел: 6 нчы класста 
татар теле дәресләре. Рус телендә сөйләшүче балаларны 
укыту өчен методик кулланма. Икенче кисәк, 2014.
Нигъмәтуллина Р.Р. Татар теленнән эш дәфтәре. 6кл.: рус 
телендә гомуми белем бирү өешмалары өчен/ 2 кисәктә:  
2 нче кисәк. / Р.Р.Нигъмәтуллина - Казан: Татар. кит. нәшр., 
2016. – 80 б.
Р.Р.Нигъмәтуллина «Татарча да яхшы бел», 6класс, аудио-
кушымта (I һәм II кисәкләр). – Казан, 2008.

Җиһазлау: проектор, ноутбук, презентация, аудиокушымта, 
һәр укучыга аерым битләрдә тестлар, текстлар, Фрейер мо-
деле белән битләр.

Дәрес 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку гамәлләре 

(УУГ)

I. Оештыру-мотивлаштыру этабы

Исәнләшү, 
дежур укучы 
белән әңгәмә

Уңай психологик халәт һәм 
эш атмосферасы тудыру, 
сөйләм эшчәнлеген оештыру
Дежур укучы белән әңгәмә:
– Бүген дәрестә кем дежур?
– Бүген ничәнче апрель?
– Ә бүген көн нинди?– Бүген 
атнаның кайсы көне?
– Хәзер елның кайсы 
вакыты?
– Сиңа яз ошыймы?
– Өй эше нинди?

Сыйныф эшкә 
әзерләнә
(укытучыны 
сәламлиләр, 
сорауларга җавап 
бирәләр, сөйләм 
эшчәнлегенә 
кушылалар)

Шәхескә кагылышлы: 
укытучыга һәм 
сыйныфташларына хөрмәт 
хисе
Метапредмет:
ТбУУГ: дәрескә әзерлеккә 
үзбәя
КУУГ: укытучы сөйләмен 
тыңлау һәм аңлау, 
сыйныфташлар һәм укытучы 
белән хезмәттәшлек итә белү
РУУГ: максатны ачыклау, 
укытучы һәм иптәшләрең 
белән эшчәнлекне 
планлаштыру, эш урынын 
оештыру

II. Белемнәрне актуальләштерү этабы

а) Өй эшен 
тикшерү

80 бит, 10 нчы күнегү – 
сүзләрне, сүзтезмәләрне, 
җөмләләрне чиратлашып, 
парлашып тәрҗемә иттерә.
(Чылбырлап)
 (Фронталь)
 

Сүзләрне, 
сүзтезмәләрне, 
җөмләләрне 
чиратлашып, 
парлашып 
тәрҗемә итәләр.
Өй эше өчен үзбәя.

Шәхескә кагылышлы: 
һәркемнең эшенә карата 
җылы мөнәсәбәт, төрле 
фикерләрне исәпкә алу.
Метапредмет:
ТбУУГ: тыңлап аңлау, нәтиҗә 
чыгару;
КУУГ: әңгәмәдә катнашу, 
фикерләреңне дәлилле итеп 
җиткерә белү;
РУУГ: эшне башкару өчен үз-
үзеңне әзерләү, үзбәя.
Предмет буенча:
Сүз, сүзтезмәләрне, 
җөмләләрне тәрҗемә итә 
алу.
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ә) Шигырь 
өстендә  
эшләү

Шигырьне тыңлата, тәрҗемә 
иттерә, яз темасына сүзләр 
таптыра. (Фронталь)
Шигырьнең эчтәлеген үз 
сүзләре белән яздыра. 
(Парлашып)

Шигырьне 
тыңлыйлар, 
тәрҗемә итәләр, 
яз темасына 
индивидуаль 
рәвештә сүзләр 
табалар.
Шигырьнең 
эчтәлеген үз 
сүзләре белән 
язалар (укучылар 
үзләренә сыйныфта 
3 пар эзлиләр 
һәм аларның 
да җөмләләрен 
язалар). Үзбәя.

Шәхескә кагылышлы: 
татар теленең байлыгын, 
матурлыгын тоярга өйрәнү.
Метапредмет:
ТбУУГ: синтез (өлешләрдән 
бөтен тудыру);
КУУГ: башкаларның 
сөйләмен тыңлау һәм аңлау, 
фикереңне ачык итеп әйтеп 
бирү;
РУУГ: үзбәя, хаталарны 
табып төзәтү
Предмет буенча: яз 
темасына караган яңа 
лексик берәмлекләрнең 
эчтәлеген белү / әйтү.

III. Уку мәсьәләсен кую

Рәсем һәм 
табышмак 
ярдәмендә 
әңгәмә

Темага алып килгән 
рәсемнәрне күрсәтә, 
табышмак чиштерә.

Укучылар 
рәсемгә карап 
һәм табышмак 
чишеп, әңгәмәдә 
катнашалар.

Шәхескә кагылышлы: үз 
алдыңа максат кую, аңа 
ирешү юлларын эзләү
Метапредмет:
ТбУУГ: карап аңлау, 
нәтиҗәләрне гомумиләштерү;
КУУГ: үз фикереңне телдән 
җиткерә белү;
РУУГ: укытучы ярдәме белән 
эшчәнлекне оештыра белү, 
эш вакытында килеп чыккан 
кыенлыкларны билгеләү, үз-
үзеңне сынап карау.
Предмет буенча:  темага 
кагылышлы табигать күрене-
шенең эчтәлеген белү/ әйтү.

IV. Уку мәсьәләсен өлешләп чишү

1) Диалогик 
сөйләм 
күнек-
мәләрен 
камил-
ләштерү

«Нәрсә ул җил?»
«Җил нинди була?» 
сораулары белән диалог 
төзетә.
 

Диалог төзиләр
(парларда 
эшлиләр)

Шәхескә кагылышлы: 
балаларның татарча 
аралашуга омтылышларын 
арттыру.
Метапредмет:
ТбУУГ: тыңлап аңлау;
КУУГ: фикерне ачык итеп 
җиткерә белү;
РУУГ: эшчәнлекне оештыра 
белү, хаталарны табу, уку 
мәсьәләсен дөрес аңлау.
Предмет буенча: тема буенча 
лексик минимумны арттыру.

2) Текст 
өстендә эш

Текстны тыңлата, яңа 
сүзләр белән таныштыра, 
өлешләргә бүлеп тәрҗемә 
иттерә, тексттан табып 
татарча әйттерә, сорауларга 
җавап бирдерә.

Текстны 
тыңлыйлар, яңа 
сүзләр белән 
танышалар, 
өлешләргә бүлеп 
тәрҗемә итәләр, 
тексттан табып 
татарча әйтәләр, 
сорауларга җавап 
бирәләр

Шәхескә кагылышлы:
сөйләмне камилләштерүгә 
омтылу.
Метапредмет: 
ТбУУГ: төп төшенчәләрне 
аеру, аңлап һәм ирекле сөйли 
белү;
КУУГ: өйрәнелгән 
сөйләм калыпларын 
актив файдалану, 
төркемнәрдә эшли белү, уку 
хезмәттәшлеген оештыру;
Р УУГ: дәлилләү.
Предмет буенча: тема буенча 
текстны укый һәм тәрҗемә 
итә алу, тема буенча лексик 
минимумны арттыру, яңа 
сүзләрнең эчтәлеген белү. 
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3) Эш 
дәфтәрендә 
язмача эш

Дәфтәрдәге күнегүне эшләтә, 
төркемнәрдә тикшерә.

Укучылар 
дәфтәрдәге 
күнегүне эшлиләр

Шәхескә кагылышлы:
сөйләмне камилләштерүгә 
омтылу.
Метапредмет: 
ТбУУГ: гомуми ысул кулланып, 
күнегүләр эшләү;
КУУГ: өйрәнелгән сөйләм 
калыпларын язма сөйләмдә 
актив файдалану;
РУУГ: эшне аңлап башкару
Предмет буенча: тема буенча 
язма сөйләмне формалаштыру

4) Ял итү 
минуты

Ф.Кәрим сүзләренә язылган 
«Яз килә» җырын җырлау.
– Укучылар, ял итеп алыйк 
әле.

Укучылар Ф.Кәрим 
сүзләренә язылган 
«Яз килә» җырын 
җырлыйлар

Шәхескә кагылышлы: үзара 
аралашу культурасы өтендә 
эшләү.
Метапредмет:
ТбУУГ: тыңлап аңлау;
КУУГ: аралашу вакытында үз 
фикереңне формалаштыру;
РУУГ: эшчәнлекне оештыра 
белү.
Предмет буенча:
Лексик берәмлекләрнең 
мәгънәсен дөрес аңлау.

5) Тест 
Аудиокушымтаны тыңлатып, 
тест биремнәрен язма 
рәвештә эшләтү.

Аудиокушымтаны 
тыңлап, тест 
биремнәрен язма 
рәвештә үтиләр. 
Үзбәя.

Шәхескә кагылышлы:
Балаларда үз-үзләренә 
карата таләпчәнлек, 
җаваплылык, 
игътибарлылык хисе 
тәрбияләү.
Метапредмет:
ТбУУГ: тест форматында 
эшли белү
КУУГ: үз фикереңне төгәл 
белдерү.
РУУГ: эш нәтиҗәләрен 
бәяләү.
Предмет буенча: 
аудиокушымта  тыңлап  
тестны чишә алу.

6) Монологик 
сөйләмне 
камил- 
ләштерү

Фрейер моделен 
файдаланып, җил турында 
хикәя төзетү.

Төркемдә (4 – 
5 кеше) терәк 
сүзләр ярдәмендә 
хикәя төзиләр, 
төркемнән бер 
укучы хикәяне 
сөйли. Төркемдәге 
эш өчен үзбәя.

Шәхескә кагылышлы: 
төркемдә эшләгәндә 
җаваплылык хисе тою. 
Метапредмет:
ТбУУГ: терәк сүзләр 
ярдәмендә эшли белү;
КУУГ : монологик сөйләм 
төзи белү;
РУУГ: индивидуаль һүм 
коллектив эшне бәяли белү, 
план буенча эшли алу.
Предмет буенча: тема буенча 
монолог сөйли алу.

V. Рефлексия, бәяләү этабы

Өй эше, 
билгеләр кую

Дәрестә туган авырлыклар 
турында сорый, дәрескә 
нәтиҗә ясый, укучыларның 
эшенә бәя бирә. 
(укучыларның үзбәяләрен 
җыеп ала).
Өй эшен аңлата:
1 нче төркем – «Җил кайчан 
чыга?» дигән темага хикәя 
төзеп сөйләргә;
2 нче төркем – эш дәфтәре, 
67 бит 4 нче күнегү, 68 бит  
7 нче күнегү – язмача;
3 нче төркем – дәреслектә: 
83 бит 13 нче күнегү. 

Үз фикерләрен 
әйтәләр, өй 
эшен язып 
алалар, сораулар 
бирәләр,  уку 
эшчәнлекләренә 
бәя бирәләр, үзбәя 
таблицаларын 
укытучыга 
тапшыралар.

Шәхескә кагылышлы: үз 
уңыш-уңышсызлыкларның 
сәбәпләрен ачыклау.
Метапредмет:
ТбУУГ: биремне аңлау, 
нәҗиҗә ясый белү;
КУУГ: үз фикереңне 
төгәл, тулы белдерү, уку 
хезмәттәшлеген оештыру;
РУУГ: хаталарны табып 
тикшерү, төзәтү, эш 
нәтиҗәләрен бәяләү, үзбәя.

68

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



15

Миләүшә ЯППАРОВА,

Кукмарадагы 3 нче мәктәпнең 
югары квалификация 
категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы 

АВЫЛ
ТОРМЫШЫ
(VI сыйныфның рус төркеме)

Яңа сүзләр өйрәнү

фото: http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=2101
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Максат: 

белем бирү максаты: авыл тормышы турында мәгълүмат бирү, 
яңа сүзләр өйрәнү; 

күнекмәләр формалаштыру: яңа сүзләрне җөмләдә куллану, 
диалогик, монологик сөйләм күнекмәсен үстерү; 

тәрбияви максат: авыл тормышы белән кызыксыну, авыл 
хезмәтчәннәренә хөрмәт тәрбияләү, әдәплелек тәрбияләү.

Универсаль уку гамәлләре:

Предмет: авыл тормышы темасы буенча лексиканы үзләштерү.

Метапредмет:
регулятив уку гамәле: максатка ирешү юлларын билгеләү, 
мәгълүматны аңлау; үзбәя;

танып белү уку гамәле: текст белән эшли белү, кирәкле 
мәгълүматны таба һәм чагыштыра белү;

коммуникатив уку гамәле: төркемнәрдә эшләгәндә үз 
фикереңне белдерү, уртак фикергә килү, эзлекле монологик 
сөйләм күнекмәсен үстерү.

Шәхси: авыл хезмәтчәннәренә хөрмәт тәрбияләү, әдәплелек 
тәрбияләү.

Дәреснең тибы: яңа белемнәрне үзләштерү дәресе.

Метод: өлешчә эзләнү.

Җиһазлау: мультипроектор, кластер, сүзлекләр, карточкалар, 
аудиоязма.
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Этап Укытучының эшчәнлеге Укучының эшчәнлеге Универсаль эшчәнлек

I. 
Эшчәнлеккә 
әзерлек
(Оештыру 
моменты)

Эш ритмына кертү.
I. Оештыру
– Хәерле көн! Күтәренке кәеф телим 
сезгә. Укытучының сөйләме
1. Фонетик зарядка:
[Ә] – әтәч,чәчәк, чәч; [ө] – көмеш, өлеш, 
көт; [ ү] – үрмәкүч, күлмәк, үс; [җ] – 
җиләк, җавап, җибәр; [ң] – сиңа, яңак, 
аңлат; [һ] – һәйкәл, һәм.
2. Кереш әңгәмә.
– Укучылар, әти-әниләрегез мәктәпкә 
озатканда үзегезгә нинди теләкләр 
әйттеләр?
– Бу сүзләр кәефегезгә ничек тәэсир 
итте? Ни өчен?
Укытучы фикере. 
– Дөрес, укучылыр, әти-әни, әби- 
бабайларның теләге көн башланганда 
бик мөһим.

 Сыйныфны эшкә әзерләү. 
1. Дәрескә әзерлек.
Укучылар авазларны, сүзләрне 
кабатлыйлар

Әңгәмәдә катнаша, үз фикерен 
белдерә.
– Кызым, әйбәт укы!
- Исән-сау укып кайт, улым! 
– Өйдән күтәренке кәеф белән 
чыгып китәсең!

Шәхси УУГ: эшчәнлеккә 
әзерлек;
Регулятив УУГ: максат 
кую; Коммуникатив 
УУГ: укытучы, 
укучыларның үз 
иптәшләре белән 
укыту планында 
хезмәттәшлеге.

II. 
Белемнәрне 
актуаль- 
ләштерү

Белем дәрәҗәсен тикшерү. 
– Видеороликка игътибар итегез әле.      
Ролик нәрсә турында? (Сабантуйдан 
өзек күрсәтелә)
– Әйе, укучылар, Сабантуй  татар хал-
кының милли бәйрәме. Сабантуйда 
булганыгыз бармы? Бу бәйрәм турын-
да нәрсә беләсез? Сабантуй сүзе нәрсә-
не аңлата? Слайдка игътибар итегез.

1 нче слайд

– Экранда сабан – плуг рәсеме. Сезнең 
алдыгызда элекке сабан һәм бүгенге 
тракторларга тагыла торган сабан 
рәсеме. Сабан белән җир сукалаган-
нар. Димәк, Сабантуй-праздник плуга, 
хезмәт бәйрәме дигәнне аңлата. Ә ул 
кайчан үтә?

– Дөрес, хәзер Сабантуй җәй көне үтә, 
ә элек аны язгы чәчү беткәннән соң 
үткәргәннәр. Ә сез авылларга кайтасы-
змы? Кайсы район авылларына кайта-
сыз. Сезгә анда ошыймы? 

Уку эшчәнлеген оештыру өчен, 
төрле типтагы биремнәрне 
үтәү.
– Сабантуй турында.
– Сабантуйда булган бар.
– Сабантуйда чүлмәк ваталар.
– Көрәшәләр.
– Җырлыйлар.
– Бииләр.

– Бәйрәм җәй көне үтә.
– Мин Арча районына кайтам.
– Мин Мамадыш районы 
авылына кайтам. Миңа 
авылда бик ошый.

Коммуникатив УУГ:
укучыларның укытучы 
һәм үз иптәшләре 
белән укыту планында 
хезмәттәшлеге.  
Танып белү УУГ: 
билгеләрне аерып 
чыгару максаты белән 
объектларга логик 
анализ.
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Этап Укытучының эшчәнлеге Укучының эшчәнлеге Универсаль эшчәнлек

III. Укыту 
максатын 
кую

Укучыларның белемнәрен 
актуальләштерү. Проблемалы 
ситуацияне китереп чыгару.
– Укучылар, сезнең алдыгызда 
рәсемнәр бар. Шулар арасыннан 
авылдагы эшләр сурәтләнгәннәрен 
генә аерып алыгыз һәм бер сүз белән 
эчтәлеген әйтегез. (Cуга бара, казый, 
алма, сарык, бәрән һ.б.)
– Бу сүзләр белән без кайда очраша-
быз?

– Димәк без бүген нинди җир турында 
сөйләшербез?

– Әйе, укучылар, без дәрестә авыл, 
авыл тормышы турында сөйләшербез. 
Авыл тормышы турында белер өчен 
дәрестә нишләрбез? Әйдәгез бергәләп 
дәреснең алгоритмын төзеп карыйк.

– Бик яхшы, әйдәгез әле авыл тор-
мышы турында үзегез белгән сүзләрне 
кәгазь битенә языгыз.

– Кемнең сүзе өчтән артык? Кемнеке 
алтыдан артык? Афәрин! 

– Һәр төркемнән берәр кеше чыгып 
кластерга сүз яза. Әйдәгез виноград 
тәлгәшен матурлыйк әле. Калганнар 
иптәшегезнең язганына игътибар ите-
гез. Сүзләр кабатланмасын.

(класстер йөзем җимеше формасында 
ватманга ясалган, тактага эленгән)

Максатлар куя, дәрес темасын 
формалаштыра.
Укучылар төркемнәрдә эшли. 
Һәр төркем авыл темасын 
яктырткан рәсемнәрне 
генә аерып ала.Һәр укучы 
алдында «юл картасы», «уңыш 
таблицасы» ята. Аларны 
дәрес процессында укучылар 
тулыландыра.
– Авылда.
– Авыл турында. 

– Яңа сүзләр белән танышыр-
быз,

– Яңа сүзләр белән сүз-
тезмәләр, җөмләләр төзербез.

– Яңа сүзләрне диалог, моно-
логларда кулланырбыз.

– Авыл тормышы турындагы 
сүзләрне мөстәкыйль кулла-
нырга өйрәнербез.

(20 секунд вакыт бирелә)
Укучылар авыл темасына ка-
раган сүзләрне арттыралар. 
Язып бетергән кеше кулын 
күтәрә һәм кул күтәрүчеләр 
парлашып, бер-берсеннән 
сүзләр алып үзләренә өстиләр. 
Сүзләр өстәүгә 1 минут вакыт 
бирелә.

 Әзер укучы сүзләрне укып 
чыга (башкалар белгән  
тәрҗемәне әйтә)

(укучылар йөзем тәлгәшенә 
фломастер белән авыл тема-
сына караган сүзләрне чыгып 
язалар)

Регулятив УУГ: 
максат кую чишү 
юлларын билгеләү; 
коммуникатив: 
сораулар кую; танып 
белү; танып белү 
максатын үзлектән 
билгеләү; логик 
проблеманы билгеләү. 

IV. 
Авырлыкны 
җиңү һәм 
проектны 
төзү

Проблемалы ситуацияләрне эзләп 
табуны оештыру.
– Күп сүзләр беләсез икән, афәрин! 
Ә хәзер мин сезгә бүгенге дәрес ба-
рышында куллану өчен кирәк булган 
яңа сүзләр белән таныштырам.
2 нче слайд: яңа сүзләр 
– Хәзер эшегезне экрандагы сүзлекчә 
белән тикшерегез. Шулай итеп, без нин-
ди сүзләр белән таныштык?
– Әйдәгез, яңа сүзләр белән лексик за-
рядка үткәреп алыйк:
– Олык, орлык, орлык, орлык!
– Иген! Иген! Иген! Иген!
– Укучылар, яңа сүзләр белән сүз-
тезмәләр төзеп карыйк әле. (Сүз-
тезмәләр)
– Кем җөмләләр төзеп карый? (Җөм-
ләләр төзиләр.)

Максатка ирешү планын 
төзиләр һәм чараларын 
билгелиләр (алгоритм, модель 
һ.б.)

(Бергәләп укып чыгалар. 
Укучылар сүзлекләр ярдәмен-
дә бишәр сүзне 1 минутта 
тәрҗемә итәләр. Укучылар 
сүзләрне тәрҗемәсе белән 
укыйлар)

(Укучылар һәр яңа сүзне көйгә 
алып кабатлый.)
– Орлык чәчәм, җир сукалыйм, 
иген җыям.
– Авылда иген җыялар. 
Кешеләр орлык чәчә. Трактор 
җир сукалый.

Регулятив УУГ: 
эффектив юлны 
сайлап алу, куелган 
мәсьәләне чишү, 
куелган планлаштыру, 
прогноз ясау; танып 
белү: модельләштерү, 
логик-проблемаларны 
чишү, логик фикерләү 
чылбырын төзү, 
дәлилләү, гипотеза 
һәм аның нигезен 
күрсәтү; коммуникатив: 
мәгълүматны 
эзләүдә һәм 
сайлауда инициатив 
хезмәттәшлек.
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V. Беренче 
кат ныгыту

Аңлап кабул итүне тээмин итү. 
Беренчел йомгаклау (гомумиләштерү) 
1. Без никадәр яңа сүзләр белән 
таныштык! Яңа лексиканы нинди 
дәрәҗәдә аңлавыгызны дәреслектәге 
«Икмәккә ничә яшь?» тексты өстендә 
тикшереп үтәрбез. Текстның эчтәле-
генә төшенү өчен маркировка ясый-
быз. Тамгалар слайдта.

3 нче слайд (тамга җөмлә өстенә куела)

– Укучылар, текстта нинди мәгълүмат 
белән таныштыгыз? Кайсы мәгълүмат-
ны белә идегез? Кайсы сезнең өчен 
яңалык булды? (Сорау-җавап)

– Эшне дәвам итәбез, күнегүнең бире-
мен телдән үтибез. Һәрберегез текст 
буенча парларыгызга икешәр сорау 
әзерләгез. Калганнар игътибар белән 
тыңлый, сөйләмегез сәнгатьле булсын.

 

Алгоритмнарны телдән 
кабатлап,типик биремнәрне 
чишәләр.
Индивидуаль эш. Укучылар 
текстны укыйлар, русчага 
тәрҗемә итәләр. (Җөмләдәге 
мәгълүмат билгеле булса, + 
тамгасы, яңалык белсәләр, 
V тамгасы, аңламасалар, ! 
билгесе куеп чыгалар)
– Икмәк тарихын белдек.
– Икмәкнең борынгы 
заманнан бирле барлыгын 
белә идем.
– Икмәккә һәйкәл барын 
белмәдем.
(Парларда эш, соңыннан төр-
кемнән 1 укучы икенче төр-
кемдәге укучыга сорау бирә: 
Дана, икмәккә ничә яшь?)

1 төркем – 2 төркем – 3 төр-
кем – 1 төркем (Җавабың өчен 
рәхмәт!)

ҮЗБӘЯ!

Регулятив УУГ: 
контроль, бәяләү, 
төзәтмә кертү. 
Танып белү УУГ: 
гомумуку – бе лемнәрне 
структуралаштыра 
белү, мәсьәләләрне 
чишү буенча 
нәтиҗәле ысуллар 
сайлау, сөйләмне 
аңлап төзи белү, 
рефлексия чаралары 
һәм шартлары; 
Коммуникатив УУГ: 
хезмәттәшеңнең 
үз-үзен тотышын 
контрольдә тоту, 
төзәтмә кертү, аны 
бәяләү.

VI. Эталон 
буенча 
үз-үзеңне 
мөстәкыйль 
тикшерү 
эшчәнлеге

Яңа белемнәрне куллану эшен 
оештыру
1. Шулай итеп, укучылар, икмәкнең 
тарихы бик тирәннән килә икән. Аның 
кадерен авыл кешесе бик яхшы белә. 
Иген игү, кырдагы эшләргә багышлан-
ган фикерне дәвам итеп, 113 биттәге 
5 нче күнегүдә бирелгән рәсем буенча 
авыл тормышы темасына монолог 
төзеп карыйк. Сез рәсемдә ниләр 
күрәсез?

– Эчтәлегенә тагы да ныграк төшенер 
өчен, мин сезгә тавышлар тыңлатам.
Әлегә рәсемне өйрәнә торыгыз. Нәрсә 
авазлары ишеттегез?

– Сез инде авыл атмосферасына тула-
ем кереп киткәнсездер. Төркемнәрдә 
рәсем буенча 4 җөмләдән торган хикәя 
язарга кирәк. Хикәяне  яңа сүзләрне, 
алдыгызда булган терәк сүзләрне кул-
ланып язасыз. Эшегез беткәч, 4 нче 
укучы хикәягезне сәнгатьле итеп укып 
күрсәтә.

ТЕРӘК СҮЗЛӘР:

Йөри –ходит, басып тора-стоит, 
эшкәртә-возделывает, карап тора-смо-
трит, яталар-лежат

Укытучы эшләрне мактый, хаталарны 
төзәтә.

Мөстәкыйль эш. Эталон 
буенча үзтикшерү адымнарын 
чагыштыру.

 

– Мин сөргән җирне күрәм.

– Авыл табигате ясалган.

(Трактор тавышы, сыер мөгрә-
гән авазлар)

– Сыер мөгри, трактор эшли, 
кошлар сайрый. (Төркемнәрдә 
эш, һәр бала бер кәгазь битенә 
рәсем буена эзлекле рәвеш-
тә терәк сүзләрне кулланып, 
берәр җөмлә яза. Сәләтлерәге 
өстәп яза ала.)

1минут вакыт бирелә. Һәр 
группадан бер бала сәнгатьле 
итеп чыгыш ясый.

ҮЗБӘЯ!

Регулятив УУГ: 
контроль, төзәтмә 
кертү; алган бе-
лемнәрне аңлап барлау 
һәм үзләштерәсе 
белемнәрнең 
сыйфатының 
дәрәҗәсен билгеләү; 
шәхси эшчәнлек.
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VII. 
Рефлексия 
эшчәнлеге 
(эш нәтиҗә- 
ләре)

Рефлексияне оештыру.
– Укучылар бүген дәрестә без нинди 
темага сөйләштек? Нинди яңа сүзләр 
белдек? Тәлгәшебезне матурлап бете-
рик әле, укучылар.

– Әйдәгез әле, дәрес башындагы ал-
горитмыбызга әйләнеп кайтыйк әле. 
Нинди эшләр башкарырбыз дип әйткән 
идек әле?

Максатыбызга ирештек дип уйлыйсыз- 
мы? «Уңыш битләрегезгә» игътибар 
итегез әле, барлык эш төрләре буенча 
да нәтиҗәләрегез бармы? Үзегезгә бәя 
куегыз.

– Укучылар, шулай итеп, бүгенге дәрес- 
тә авыл тормышы, андагы хезмәт 
турында сөйләштек. Сез дә авылга 
туганнарыгыз янына кайтканда, инде 
авыл тормышын аңлап, белгән сүзләр-
не урынлы кулланырсыз. Кулыгызга 
икмәк алган саен, аңа авыл кешесенең 
күпме көче кергәнен исегезгә төшерер-
сез. 

Өй эше: 1. Яңа лексиканы тәрҗемәсе 
белән өйрәнергә. 2.Яңа сүзләр кертеп 
җөмләләр төзергә. 3. Авыл укучысы 
исеменнән шәһәрдәге дустыгызга хат 
языгыз.

«Юл картасын», «Уңыш таблицасын» 
миңа тапшырыгыз. Дәрес тәмам.

Үз уку эшчәнлеген бәяләүне, 
максат һәм нәтиҗәләрне, 
үзләштерү дәрәҗәсен 
оештыру.
– Авыл турында сөйләштек.
Сүзләрне һәр төркемнән дә 
әйтеп чыгалар һәм класстерга 
язалар).
– Яңа сүзләр белән танышыр- 
быз, яңа сүзләр белән сүз-
тезмәләр, җөмләләр төзербез; 
яңа сүзләрне диалог, моноло-
гларда кулланырбыз,

– Авыл тормышы турындагы 
сүзләрне мөстәкыйль кулланы-
рга өйрәнербез.

(Укучылар үзләренә билге куя.)

Өй эше сайлап алына

Укучылар «Юл картасы», 
«Уңыш таблицасы»н тапшыра. 
«Юл картасы» буенча билге 
куела.

Коммуникатив УУГ: үз
фикереңне төгәл һәм 
тулы итеп әйтә белү; 
Танып белү УУГ: 
рефлексия; 
Шәхси УУГ: нәтиҗәләр 
чыгару

фото:https://pikabu.ru/story/osen_v_derevne_4584834
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Лилия ФӘХРИЕВА,

Казандагы 108 нче мәктәпнең 
I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

НӘБИ
ДӘҮЛИНЕҢ
(Татар әдәбияты дәресенә
технологик карта)

тормыш юлы һәм иҗаты.
«Бәхет кайда була?» шигыре
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Максат.
1. Н.Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты турында мәгълүмат 

бирү; «Бәхет кайда була?» шигырен уку һәм анализлау.
2. Укучыларның сәнгатьле уку күнекмәләрен, логик фикер-

ләү сәләтләрен үстерү.
3. Хезмәткә, хезмәт кешесенә карата хөрмәт хисе төшенчәсе 

бирү.

Планлаштырылган нәтиҗәләр.

Шәхескә кагылышлы: хезмәткә, хезмәт кешесенә карата 
хөрмәт хисе уяну.
Метапредмет:  
Танып белү УУГ: аңлап уку, нәтиҗә чыгару, гоми-
миләштерүләр ясый белү;
коммуникатив УУГ: әңгәмәдә катнаша алу, үз фикерләрен 
тәгъбир итә белү;
регулятив УУГ: уку мәсьәләсен куя белү, эшне планлашты-
ру, үзбәя.
Предмет буенча: Н.Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты турын-
да мәгълүматлы булу; «Бәхет кайда була?» шигырен анализ-
лый белү.

Дәреснең тибы. Яңа белемнәрне үзләштерү дәресе

Төп төшенчәләр. Бәхет, карт, уңыш, җиде ят, азат җирдә, 
хезмәт.

Предметара бәйләнеш. Рус әдәбияты, җыр дәресе

Эшне оештыру. Фронталь, төркемдә, индивидуаль

Материал. Ф.Ф.Хәсәнова. Татар әдәбияты. 5 нче сыйныф: рус 
телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. 
2 кисәктә. 1 нче кисәк. Казан: «Мәгариф – Вакыт» нәшр., 
2014. – 143 б., рәсемнәр белән.

Ф.Ф.Хәсәнова. Методик әсбап. 5 нче сыйныф:  рус телендә 
төп гомуми белем бирү оешмаларында эшләүче укытучылар 
өчен. Казан: «Мәгариф – Вакыт» нәшрияты, 2014. – 177 б.

Җиһазлау. Портрет, китаплар, проектор, ноутбук, презентация.
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Дәрес этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 
гамәлләре (УУГ)

Оештыру. 
Мотивлаштыру 
(1 – 2 мин)

Исәнләшү.
Уңай психологик халәт 
яки эш атмосферасы 
тудыру.
Дәрескә әзерлекләрен 
тикшерү.

Сыйныф эшкә 
әзерләнә.
Укытучыны 
сәламлиләр.

ШУУГ: укытучы һәм 
иптәшләрен хөрмәт 
итү;
КУУГ: укытучы һәм 
сыйныфташлар 
белән уку эшчәнлеген 
оештыруда 
хезмәттәшлек итү;
РУУГ: эш урынын 
әзерләү.

Белемнәрне 
актуальләштерү

Өй эшен тикшерү.
Р.Әхмәтҗановның 
«Солдатлар» шигырен 
сәнгатьле итеп уку. 
Шигырьгә
Ф.Әхмәдиев язган 
җырны тыңлау.  
(1 куплет)
– Сез хәзер нинди 
тормышта яшисез? 
– Сез бәхетлеме?

Р.Әхмәтҗановның  
«Солдатлар» 
шигырен сәнгатьле 
итеп укыйлар.
Җырны тыңлыйлар.

Сорауларга 
җавап бирәләр, 
фикерләрен әйтәләр.

ШКУУГ: «мәңге 
яшь» булып калган 
солдатларга хөрмәт, 
алар белән горурлану 
хисе уяну;
КУУГ: башкаларны 
тыңлый белү;
РУУГ: үзеңнең һәм 
башкаларның эшен 
бәяләү.

Уку мәсьәләсен кую Сорауларга җавап бирү.
– Укучылар, бәхет 
төшенчәсен сез ничек 
аңлыйсыз?
– Сезне бәхетнең 
нәрсәдә булуы турында 
башкалар фикере 
кызыксындырамы?
– Без бүген дәрестә 
нәрсә турында 
сөйләшәчәкбез?
(Уку мәсьәләсен 
билгеләү)

Сорауларга җавап 
бирәләр.

Тема буенча 
фаразлар ясыйлар, 
уку мәсьәләсен 
билгелиләр.

ШКУУГ: бәхет 
төшенчәсен аңлау;
ТбУУГ: 
гомумиләштерүләр 
ясау, нәтиҗә чыгара 
белү;
КУУГ: үз фикерләрен 
ачык һәм төгәл итеп 
җиткерә белү;
РУУГ: фаразлау, уку 
мәсьәләсен кую.

Уку мәсьәләсен 
адымлап чишү

1. Нәби Дәүлинең 
тормыш юлы һәм иҗаты 
турында сөйләү.
а) портрет белән эш;
ә) презентация 
ярдәмендә тормыш юлы 
һәм иҗаты турында 
сөйләү.
2. «Бәхет кайда була?» 
шигырен өйрәнү.
а) сүзлек эше;
ә) шигырьне 
укытучының укуы;
б) укучыларның эчтән 
укулары;
в) төркемнәргә бүленеп 
эшләү: шигырьне өч 
өлешкә бүлеп булуын 
ачыклау һәм һәр 
төркемгә бер өлешне 
билгеләп, һәр төркем 
белән әңгәмә кору.

Н.Дәүли турында 
презентация карау, 
әңгәмәдә катнашу.

Яңа сүзләрне 
үзләштерәләр.

Шигырьне 
тыңлыйлар.
Эчтән укыйлар.

Төркемнәргә 
бүленеп эшлиләр.

ШУУГ: хезмәткә, 
хезмәт кешесенә 
карата хөрмәт хисе 
уяну;
ТбУУГ: уку мәсьәләсен 
аңлау, тексттан төп 
фикерне аерып чыгару, 
нәтиҗә ясау;
КУУГ: сорауларга 
төгәл җавап бирә белү, 
әңгәмәдә катнаша алу, 
төркемнәрдә эшли 
белү, үз фикерләрен 
дәлилле итеп җиткерә 
алу, хезмәттәшлек итү;
РУУГ: анализ барышын 
төзү, җавапларны 
бәяли алу.

Ял минуты
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Дәрес этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 
гамәлләре (УУГ)

Уку мәсьәләсен 
адымлап чишү

1 нче төркем – «Ике 
дусның сөйләшүе»
2 нче төркем – 
«Бабайның киңәше»
3 нче төркем – «Көзге 
уңыш»
1 нче төркемгә сораулар:
– Көн нинди була?
– Елның кайсы вакыты?
– Малайларның исеме 
ничек?
– Алар нәрсә турында 
сөйләшәләр?
2 нче төркемгә сораулар:
– Малайлар янына кем 
килә?
– Бабай малайларга 
нинди киңәш бирә?
– Дуслар нинди фикергә 
килә?
– Алмагач нигә шатлана?
3 нче төркемгә сораулар:
– Көз көне бакчада 
нинди үзгәреш була?
– Чал бабай нишли?
– Бабай нинди киңәш 
бирә?
– Сез аның белән 
килешәсезме?

Сорауларга 
җавап бирәләр, 
авторның әйтергә 
теләгән фикеренә 
төшенәләр.

Предмет нәтиҗәләр: 
Н.Дәүли турында 
мәгълүматлы булу, 
«Бәхет кайда була?» 
шигыренең эчтәлеген 
белү, идеясенә төшенү.

Ял минуты

Яңа белемнәрне 
беренчел ныгыту

1. Шигырьне рольләргә 
бүлеп укыту.
2. Сынландыруга 
мисаллар таптыру.
3. Хезмәт турында 
мәкальләр укыту, 
мәгънәләрен аңлату.
4. Шигырьдән мәкаль 
булырлык юлларны 
таптыру, шуның буенча 
нәтиҗә ясау

Шигырьне 
рольләргә бүлеп 
укыйлар.
Сынландыруга 
мисаллар 
табалар.

Мәкальләрне 
укыйлар, 
мәгънәләрен 
аңлаталар.
«Бәхет була 
хезмәттә» дигән 
юллар аша 
нәтиҗә ясыйлар. 

ШУУГ: хезмәткә, хезмәт 
кешесенә карата хөрмәт 
хисе уяну;
ТбУУГ: нәтиҗә чыгару, 
гомумиләштерүләр 
ясау, тексттан кирәкле 
мәгълүматны аерып 
чыгару;
КУУГ: сыйныфташлар 
белән хезмәттәшлек итү, 
башкаларны тыңлый һәм 
аңлый белү;
РУУГ: эшчәнлекне 
оештыра белү, 
җавапларга контроль 
ясый, бәяли алу.
Предмет нәтиҗәләр: 
сынландыруга мисаллар 
табу, мәкальләрнең 
мәгънәләрен аңлату.

Өй эше

1. Шигырьне ятларга.
2. «Кешене хезмәт 
бизи» дигән темага 
презентация эшләргә.
3. Бәхет һәм хезмәт 
турында мәкальләр 
тупларга.

Өй эшен 
язып алалар, 
аңлашылып 
бетмәгән өлешен 
сорыйлар.

ТбУУГ: биремне аңлау;
РУУГ: эшчәнлекне 
планлаштыра белү.
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Дәрес этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 
гамәлләре (УУГ)

Ял минуты

Яңа белемнәрне 
беренчел ныгыту

1. Шигырьне рольләргә 
бүлеп укыту.
2. Сынландыруга 
мисаллар таптыру.
3. Хезмәт турында 
мәкальләр укыту, 
мәгънәләрен аңлату.
4. Шигырьдән мәкаль 
булырлык юлларны 
таптыру, шуның буенча 
нәтиҗә ясау.

Шигырьне 
рольләргә бүлеп 
укыйлар.
Сынландыруга 
мисаллар 
табалар.

Мәкальләрне 
укыйлар, 
мәгънәләрен 
аңлаталар.
«Бәхет була 
хезмәттә» дигән 
юллар аша 
нәтиҗә ясыйлар. 

ШУУГ: хезмәткә, хезмәт 
кешесенә карата хөрмәт 
хисе уяну;
ТбУУГ: нәтиҗә чыгару, 
гомумиләштерүләр 
ясау, тексттан кирәкле 
мәгълүматны аерып 
чыгару;
КУУГ: сыйныфташлар 
белән хезмәттәшлек итү, 
башкаларны тыңлый һәм 
аңлый белү;
РУУГ: эшчәнлекне 
оештыра белү, 
җавапларга контроль 
ясый, бәяли алу.
Предмет нәтиҗәләр: 
сынландыруга мисаллар 
табу, мәкальләрнең 
мәгънәләрен аңлату.

Өй эше

1. Шигырьне ятларга.
2. «Кешене хезмәт 
бизи» дигән темага 
презентация эшләргә.
3. Бәхет һәм хезмәт 
турында мәкальләр 
тупларга.

Өй эшен 
язып алалар, 
аңлашылып 
бетмәгән өлешен 
сорыйлар.

ТбУУГ: биремне аңлау;
РУУГ: эшчәнлекне 
планлаштыра белү.

Рефлексия

1. Дәрестә нәрсә 
белдегез, нәрсәгә 
өйрәндегез?
– Моңа нинди юллар 
белән ирештек?
2. Дәрескә нәтиҗә ясау.
3. Билге кую.

Үз фикерләрен 
әйтәләр, 
сорауларга җавап 
бирәләр, үз 
эшчәнлекләрен 
бәялиләр.

ШУУГ: хезмәткә, хезмәт 
кешесенә карата хөрмәт 
хисе уяну;
КУУГ: әңгәмәдә катнашу, 
фикерләрне дәлилле 
итеп җиткерү;
РУУГ: җавапларны бәяли 
белү, үзбәя.
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17
ФДББСын

Альбина 
ВАГАНОВА,

Казандагы 8 нче гимназия- 
нең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

тормышка ашыру шартларында
бердәм булып, күпкырлы 
шәхес формалаштыру

(Осталык дәресе)

фото: http://esp.md/interaktiv/2016/05/11/skolko-sredstv-vydelyaetsya-belckim-shkolam
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Мастер-классның 
(осталык дәресенең) эчтәлеге:

I. Кереш

– Исәнмесез, хөрмәтле коллегаларым. Бүген 
сезнең арагызда булуыма, сезнең кебек мөх-
тәрәм кешеләрне сәламли алуыма мин бик 
шатмын. Һәрберебезнең эш тәҗрибәсендә кеч-
кенә генә булса да очкын бардыр. Менә шушы 
очкынны зур, дөрләп яна торган учак итеп 
кабызуда минем туган телем – татар теленең 
бүгенге көндә әһәмиятле, мөһим булуын сезгә 
дә күрсәтәсем килә.

– Хөрмәтле укытучылар, үзегезгә ошаган савыт-
ны сайлап алыгыз. Әйдәгез, бу кечкенә генә 
савытлардагы төрле төстәге комнарны бер зур 
савытка бушатып, бергә кушыйк әле. Рәхмәт. 
Утырсагыз да була. Салават күпередәй, бөтен 
төсләр бергә кушылып, бик матур төс барлык-
ка килде. Хөрмәтле кунаклар, сез ничек уйлый-
сыз, без бүген нәрсә турында сөйләшербез? 
(Дуслык, татулык, бердәмлек турында)

– Залдан дөрес җавап ишеттем, әлбәттә, бердәм-
лек турында сөйләшербез. Без күпмилләтле  
республикада яшибез, республикабыз халык- 
лар дуслыгы, бердәмлеге, тигезлеге белән үзен-
чәлекле. Татарстанда 120 халык вәкиле дус, 
тату, кулга-кул тотынышып тормыш итә. Менә 
шушы төрле милләт вәкилләренең балалары 

Теманың актуальлеге. Без күпмилләтле республикада 
яшибез. Элек-электән республикабыз халыклар дуслыгы, 
бердәмлеге белән үзенчәлекле. Татарстанда яшәүче төрле 
милләт вәкилләренең газиз балалары безнең мәктәпләре-
бездә белем алалар, шуңа күрә бүгенге көндә ФДББСын тор-
мышка ашыру шартларында бердәм булып, күпкырлы шәхес 
формалаштыру бик актуаль мәсьәлә дип уйлыйм.

Максат. ФДББСын тормышка ашыру шартларында күпкыр- 
лы шәхес формалаштыруда заманча дәреснең ролен күрсәтү.

безнең мәктәпләрдә белем алалар. Кечкенә 
балаларның куллары, мәктәп чорына бәйле уй- 
хыяллары безнең кулларда, укытучылар кулын-
да.

– Сезнең күбегезнең кулларында – минем 
ярдәмчеләрем тараткан кечкенә генә уч төпләре. 
Тотып карагыз әле аларны. Нәрсәләр сизәсез? 
(Сабый баланың кулын, аның җылысын, уй- 
хыялларын сизәбез.) 

– Ниләр кичерәсез? (Дулкынлану, борчылу, җа- 
ваплылык хисе.)

– Ә бу сабый кулларын без нишләтә алабыз? 
(Сыйпый алабыз, ныклап тота алабыз.)

– Ә шушы кечкенә генә кулларны йомарлап, 
аның яшәү өметен сүндерергә, хыялларын 
җимерергә безнең хакыбыз бармы? Әлбәттә, 
юк. Без моны булдырмаска тиеш. Безнең кул-
да бала кулы, безнең кулда бала күңеле, шуңа 
күрә, укытучы буларак иң мөһим эшебез: ба-
лаларны саклап, яклап, аларны, нинди милләт 
вәкилләре булуына карамастан, шәхес итеп 
күрү. Баланы вакытында үз-үзенә, үз көченә 
ышандыра алу да бик мөһим, чөнки уңыш, ул 
кош кебек, канаты белән кагылып китеп ка-
натландыра да, авырлыкларны җиңәргә көч 

81

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



тә бирә ала, ә кайвакыт киресенчә, читтән генә 
очып үтеп китә ала. Шуңа күрә, яхшы укытучы 
һәр дәресне заманча проектлаштырып, уңыш 
ситуациясе тудырырга тиеш. Шул очракта 
гына без үзебезнең эшебезнең татлы җимеш- 
ләрен күрербез. 

II. Төп өлеш

– Уңыш ситуациясе заманча дәреснең нигезе 
булып тора. Ә укытучының иҗади якын килеп 
эшләве югарыга, көтелгән нәтиҗәләргә алып 
килә. Без, татар теле һәм әдәбияты укытучыла-
ры, чыгарылыш сыйныф укучыларын көтелгән 
нәтиҗәләргә алып килеп җитә алабызмы? 
(Тырышабыз.)

– Сезнең өчен көтелгән нәтиҗә нәрсә ул? (Иҗади фи-
керләүче шәхес; толерант, поликультур шәхес; тәр-
бияле, белемле бала; көндәшлеккә сәләтле шәхес)

– Димәк, көтелгән нәтиҗәбез – күпкырлы шәхес. 

Күпкырлы шәхес формалаштыру өчен, без 
катлаулы, сикәлтәле юл үтәбез. Балалар белән 
янәшә барып, аларга юнәлеш күрсәтәбез.

– Ә бу процессны нәрсәгә таянып башкарабыз? 
(Норматив документларга; эш программала-
рына; икенче буын стандартына; укучыларның 
тормыш тәҗрибәсенә.)

– Дөрес әйттегез, хөрмәтле коллегалар, уку- 
укыту процессын норматив документларга, эш 
программаларына, ФДББСына һәм иң мөһи- 
ме – укучыларның тормыш тәҗрибәсенә тая-
нып башкарабыз.

– Дәрестә нинди технологияләр кулланабыз? 
(Үстерешле укыту,  коммуникатив; компьютер, 
проектлар, шәхескә юнәлтелгән технологияләр; 
уен технологиясе.)

– Хәзер мин сезгә гадәти булмаган, сүзләр 
язылган битләр өләшәм. Игътибар белән 

фото: https://mama.ru/articles/kakoj-dolzhna-stat
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карагыз, танышыгыз. Без алар белән нишләр-
без икән? Уйлап карагыз әле? (Сүзләр төзер-
без; сүз уены уйнарбыз; сүзләрнең төзелешен 
тикшерербез.)

– Минем дә сүз язылган битем бар. Мин бу 
ситуациядән ничек чыгармын икән? Карап 
карагыз әле.

– Миңа бирелгән «бер» сүзе – сан сүз төркемен-
нән, ана -дәм- мәгънәле кисәк өстәп сыйфат 
сүз төркемен ясыйбыз, -лек- ясагыч кушымча-
сын ялгап, исем барлыкка килә, -ебез- кушым-
часы ярдәмендә исемне тартым белән төрлән-
дерәбез һәм -не- кушымчасы белән бу сүзне 
төшем юнәлешендә әйтәбез.

– Менә шул рәвешле дәрестә укучылар алдында 
проблемалы сораулар туа. Алар бу сорауларга 
гадәти булмаганча, үзләренчә фикерләп җавап 
биргән саен, дәреснең авторлары да күбәя. 
Тел белеме дәресләрендә укучылар, үзләре дә 
сизмәстән, тикшеренүчеләр булалар.

– Әйдәгез әле, сез дә үзегезне тикшеренүче 
ролендә сынап карагыз. Кайсыгыз кыю, чыгы-
гыз? (ДУС-ЛАШ-ТЫР-ЫРГА сүзе тикшерелә.)

– Рәхмәт, коллегам. Менә шундый әкияти үз-
гәрешләр белән мин укучыларымны уңыш 
атмосферасына чумдырам. Бу иҗади алым-
ны татар теле дәресләрендә «Морфология» 
бүлеген өйрәнгәндә, төрле сыйныфларда 
кулланам. 

– Яңа педагогик технологияләр кулланып, за-
манча дәрес проектлаштырып, без укучы-
ларыбызны татар теле – ана телебез белән 
кызыксындыра алырбыз, балаларның 
дәресләребезгә теләп йөрүләренә ирешербез.

Кытай әйтемендә дә шул ук фикерләр күз ал-
дында тотыла:

«Әйт миңа – мин онытырмын,
Күрсәт миңа – мин отырмын,

Кызыксындыр мине – мин өйрәнермен.»

ФДББС таләпләре буенча укучылар дәрестә 
нишләргә тиеш? (Дәреснең темасын ачыкларга; 
уку мәсьәләсен куярга; проблемалы сорауларга 
җавап эзләргә; ситуатив  күнегүләр эшләргә; про-
ектлар төзергә.)

– Дөрес, шушы эш төрләрен иҗади якын килеп, 
бер калыпка салып, дәреслекләр белән генә 
чикләнмичә эшләгән очракта, без көтеп алган 
нәтиҗәбезне күрербез.

– Бу нәтиҗәләрне күрер өчен, бала, укытучы һәм 
тагын кемнәр бердәм булырга тиеш? (Әби- 
бабайлар, гаилә, ата-аналар.)

– Дөрес, әти-әниләр. Бөек мәгърифәтчебез, Ри-
заэддин Фәхреддин сүзләре дә шуны дәлилли: 
«Алтыннан да кыйммәтле, бик кадерле булган 
нәрсә - тәрбияле баладыр. Ата һәм ана өчен 
тәрбияле бала кебек олы байлык һич булмас. 
Тәрбияле булырга һәр баланың кулыннан ки-
лер, көче дә җитәр.»

– Төрлебез төрле якка тайпылмыйча, бер 
юнәлештә эшләсәк, тәрбияле, белемле, күп-
кырлы шәхес формалаштыруда, һичшиксез, 
уңышка ирешә алырбыз.

III. Йомгак

– Хөрмәтле коллегаларым, осталык дәресе 
башында без иҗат иткән бик матур, төрле 
төсләр белән балкып торган комны кире үзе-
гезнең савытларыгызга тутырып алыгыз әле, 
зинһар. Мәктәпне тәмамлаган укучы шәхесе 
менә шушы ком төсләредәй балкып, янып то-
рырга тиеш. Хөрмәтле укытучылар, укучылар-
ның күпкырлы, төрле яктан камил, әзерлекле 
булуы мәктәп чорында безнең кулларда!

– Мастер-классымны тәмамлап, шуны әйтәсем 
килә: без кайда, кемнәр белән генә яшәсәк 
тә, нинди генә милләт балаларын укытсак та 
дус, тату, бердәм булыйк. Шул очракта гына 
дөньяларыбыз имин, көннәребез тыныч, 
күкләребез аяз булыр. 
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18ЯСАЛМА
СЫЙФАТЛАРНЫҢ 

Ильмира 
ӘБСӘЛӘМОВА,

Сөембикә 
САЛИХОВА,

Казандагы 39 нчы мәктәп-
нең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

Казандагы 39 нчы мәктәп-
нең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

үзенчәлекләре

(V сыйныфта татар теле дәресе)

фото: http://www.vsluh.ru/news/society/324179
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Максат: 
дидактик максат: ясалма сыйфатларның 
үзенчәлекләрен танып белү һәм беренчел 
кулланылышка кертү;
үстерешле максат: логик һәм образлы 
фикер эшчәнлеге үсеше өчен җирлек 
тудыру;
тәрбияви максат: аралашу һәм 
коллективта хезмәттәшлек итү һәм 
үз эшчәнлекләренә адекват бәя 
күнекмәләре үсеше өчен җирлек тудыру.
Планлаштырылган нәтиҗә:
Предмет буенча нәтиҗә: туганлык 
мөнәсәбәтләрен (гаилә, әни, әти, бабай, 
әби, апа, абый, эне, сеңел), геометрик 
фигураларны (квадрат, түгәрәк, 
ромб, өчпочмак), төсләрне (зәңгәр, 
сары, кызыл, яшел) белдерә торган 
лексиканы активлаштыру, төсләрне, 
антоним һәм синоним сыйфатларның 
үзенчәлеген актуальләштерү (уку, язу, 
диалогик һәм монологик сөйләмдә 
актив кулланылышка кертү); ясалма 
сыйфат үзенчәлекләрен, туганлык 
мөнәсәбәтләрен белдерүче лексика 
белән беренчел кулланылышка кертү.
Метапредмет нәтиҗә:
регулятив гамәлләр: укытучы ярдәме 
белән дәрескә максат кую һәм эшне 
планлаштыруда катнашу; үзләштерелгән 
белемнәрне кулланып, эшчәнлектә 
катнашу; үзконтроль, үзбәя күнекмәләре 
камилләшү;
танып белү гамәлләре: терәк сүзләр 
(сыйфатлар), тәкъдим ителгән 
формула ярдәмендә сөйләмгә чыгу, 
модельләштерү, модельне укый, куллана 
белү күнекмәләре камилләшү;
коммуникатив гамәлләр: тыңлый, ишетә, 
үз фикерен татар телендә дәлилле 
белдерү күнекмәсе камилләшү.

Шәхес буларак үсешне күрсәтүче 
нәтиҗәләр: үз эшчәнлегенә адекват 
бәя бирү һәм үз мәнфәгатьләре белән 
сыйныфташлары мәнфәгатен килештерә 
белү күнекмәсе камилләшү
Ресурслар:
1. 5 нче сыйныф өчен дәреслек / 2 нче 
кисәк. Р.Нигъмәтуллина – 7 нче б.
2. Техник чаралар: ноутбук, презентатор, 
интерактив такта.
3. Күрсәтмә материал (презентация).
4. Карточкалар.
5. Тарату материаллары: сыйфатларны 
кулланылышка кертү өчен терәк 
схемалар, ассоциатив фикер эшчәнлеге 
өчен интеллект карта моделе, кәеф 
төсмәрләрен чагылдырган рәсемнәр.
Дәрестә танып белү эшчәнлеген 
оештыруның формасы: фронталь, 
индивидуаль, нигездә парларда; 
методы – өлешчә эзләнүле, проблемалы 
ситуация тудыру; контроль, бәя – 
укытучы контроле һәм бәясе; үзконтроль, 
үзбәя.

Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру, ориентлашу этабы
Психологик уңай халәт тудыру мизгеле.
Укытучы. 
Хәерле иртә!
Күк йөзендә ак чәчәктәй 
Кояш нур сибә,
Сезнең елмаюлы йөзләр миңа дәрт бирә.
Ә сезнең кәефләрегез ничек? Алдыгызда 
чәчәк смайликлары ята. Сезнең 
кәефегезгә нинди чәчәк туры килә? 
Миңа күрсәтеп алыгыз әле. Мин дә 
сезне күрүгә бик шат (кояш күрсәтәм 
һәм кояшны проект булачак картинага 
урнаштырам). Балалар, без әлеге 
проект-картинаны дәрес дәвамында 
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тутырырбыз, сез каршы түгелме? 
Барыбызга да уңышлар телим!

– Дәресебезне башлыйбыз.
II. Актуальләштерү
1. Игътибар – тактага:
Бу умырзая нинди? (Матур, ак)
Кара карга нинди? (Кара, зур)
Чишмә нинди? (Чиста)
Фил нинди? (Көчле, соры, зур)
Тычкан нинди? (Соры, кечкенә)
Шүрәле нинди? (Начар)
Былтыр нинди? (Яхшы)
Су нинди? (Пычрак)
Бу сүзләр нинди сорауга җавап бирәләр? 
(Нинди?)
Бу нинди сүз төркеме? (Сыйфат)

КАРА ЧИСТА

ПЫЧРАК ЗУР

КЕЧКЕНӘ
НАЧАР

ЯХШЫ

СЫЙФАТ

Сыйфат нәрсәне белдерә? (Предметның 
билгесен)
2. Бу сүзләрдән капма-каршы мәгънәле 
сыйфатларны табыгыз. (Зур-кечкенә, ак-
кара, чиста-пычрак, начар-яхшы)
Контроль кисем (plikkers)
– Капма-каршы мәгънәле сыйфатлар 
ничек атала? Бу сорауга җавапны сез 
миңа карталар ярдәмендә күрсәтегез. 
(Антоним сыйфатлар)
а) антоним    ә) синоним    б) омоним

• Капма-каршы мәгънәле
сыйфатлар ничек атала?

А) Антоним    
Б) Синоним    
С) Төп       
D) Омоним

    
– Хәзер рәсем буенча, (проект булачак 

ватманга 2 агач, болыт, җир урнаштырам) 
антоним сыйфатлар кулланып 
сүзтезмәләр төзик. (Зур агач, кечкенә 
агач, ак болыт, кара җир)
– Әйдәгез, сүз төркемнәрен геометрик 
фигуралар белән күрсәтик (русча әйтәм 
һәм геометрик фигуралар күрсәтәм, 
аларны атыйм). Укучылар, тактага 
карагыз әле! Бу – шартлы билгеләр 
(условные знаки).

Шартлы билгеләр

НИНДИ? КЕМ?
НӘРСӘ?

– Сезнең алдыгызда да шундый ук 
шартлы билгеләр ята. Бу түгәрәк нинди 
төстә? (Бу – сары түгәрәк.) Хәзер сары 
түгәрәкләрне күрсәтегез. Сары түгәрәк 
нинди? соравына җавап бирүче сүзне 
белдерә. (Мәсәлән: зур, матур)
– Бу шакмак нинди төстә? (Бу – зәңгәр 
квадрат.) Сез дә миңа зәңгәр квадратны 
күрсәтегез әле. Зәңгәр квадрат исемне 
белдерә. Нәрсә? соравына җавап бирә. 
(Мәсәлән: рәсем, агач, апа) Шушы шарлы 
билгеләр ярдәмендә сүзтезмә төзик. (Зур 
агач)
(Сыйфат – түгәрәк рәсеме; исем – квадрат 
проект булачак ватманга урнаштырам)
3. Диалог төзү.
– (Тактада – яз рәсеме.) Нинди матур 
рәсем. Хәзер нинди ел фасылы?
Парларда киңәшеп, төшеп калган 
репликаларны уйлагыз. Диалог төзегез. 
Нинди сыйфатлар булуын уйлагыз.
– Бу нинди ел фасылы? (Яз)
– Яз көне көндез һава нинди була? 
(Җылы)
– Ә төнлә һава нинди була? (Салкын)
– Диалогта нинди сыйфатлар 
кулландыгыз? (җылы,салкын)
– Алар нинди сыйфатлар? (Антоним 
сыйфатлар)
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4. Тарату материалы белән эш. Логик 
чылбыр төзү
– Алдыгызда сары төсле кәгазьләр 
ята. Бирелгән сүзләрдән артык сүзне 
табыгыз. Аңлатыгыз, ни өчен ул сүз 
артык?
Кечкенә – тирән – бәләкәй – нәни
Зур – өлкән – матур – олы
Матур – чибәр – гүзәл – чиста
– Картина буенча (ватман), синоним 
сыйфатларны кулланып, җөмләләр 
төзибез.
(Җылы, якты, нурлы кояш, дымлы, юеш 
җир, зур, биек агач.)
– Бу чылбырларда нинди сүзләр артык? 
Ә ни өчен алар артык? (Чөнки мәгънәләре 
төрле.)
Контроль кисем (plikkers)

Бер мәгънәле сыйфатлар  ничек атала?
A) Антоним 
B) Синоним
C) Төп
D) Омоним

– Бер мәгънәле сыйфатлар ничек атала? 
Бу сорауга җавапны сез миңа карталар 
ярдәмендә күрсәтегез. (Синонимнар)
а) антоним; ә) синоним;  б) төп;  в) 
омоним
– Әйдәгез, сыйфатлар турында 
белгәннәребезне модельләштерик 
(схемада күрсәтик).
Модель №1
 

– Сез нинди сыйфатларны өйрәндегез? 
(Төп сыйфатлар)

– Төп сыйфатлар нинди була? (Антоним, 
синоним)
– Аларның үзенчәлеге нинди? (Алар 
нигездән генә тора.)
III. Уку мәсьәләсен кую
1. Видеороликны игътибар белән карагыз 
әле. 
– Анда кемнәрне күрәсез? (Әти, әни, бала)
– Аларның барысын бергә ничек 
атарбыз? (Гаилә) Гаиләдә тагын кемнәр 
була? (Әти, әни, бабай, әби, сеңел, эне, 
апа, абый) Бу гаилә ниди? Фикерегезне 
дәлилләгез? (Кечкенә, тату) Кечкенә, тату 
гаиләне бер сүз белән ничек атап булыр? 
(Бәхетле гаилә)
(Электрон тактада формула белән 
күрсәтәм.) Соңгы видеодан соң гаилә 
рәсеме кала. Рәсем астында җөмлә: 
Кечкенә, тату, бәхетле гаилә.
 

2. Бу сыйфатлар бер-берсеннән нәрсә 
белән аерылалар? (Кушымчалар белән)
кечкенә, тату – төп сыйфатлар
Бәхет (исем) + -ле ( кушымча)  = ясалма 
сыйфат
Тактада тема языла: Ясалма сыйфатлар.
– Димәк, без бүгенге дәрестә ясалма 
сыйфатлар үзенчәлеген өйрәнербез. Без 
хәзер акыл һөҗүме (мозговой штурм) 
оештырып алабыз. Сыйфатлар ничек 
ясала икән?
IV. Уку мәсьәләсен (УМ) адымлап чишү
Укытучы. Укучылар, алдыгыздагы 
терәк схемада сүзләр язылган. Аның 
ярдәмендә, гаиләгез турында сөйләргә 
әзерләнегез, уклар белән күрсәтегез. 
Эшне мөстәкыйль башкарасыз. 

Төп сыйфат      
Нинди?

антоним синоним

кечкенә тату Бәхет+ле гаилә

– 
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Гаилә 

Әни Әти 

Эне 

Әби 

Бабай 

Апа Абый 

зур

матур

кечкенә

тырыштату яхшы

усал

дус

Сеңел 

1) Синең гаиләңдә кемнәр бар? (Уклар 
белән күрсәт.)
2) Гаиләң нинди? Икенче рәттә бирелгән 
үзегезнең гаиләгә туры килгән төп 
сыйфатларны күрсәтегез. (Зур, тату, 
матур)
3) Гаилә нинди? Өченче рәттә бирелгән, 
гаиләгезгә туры килгән ясалма 
сыйфатларны күрсәтегез.
– Гаиләдә иң олы кеше кем?
Сүзлек эше. Бергәләп укыйбыз. Парларда 
киңәшеп, бу сүзләргә сорау куябыз.
Күзлек – очки
Мыек – усы
Сакал – борода
Сипкел – веснушка
Таяк – палка

Сүзлек эше

Күзлек –
Мыек –

Сакал -

Сипкел –
Таяк -

 
– Парларда киңәшеп, шушы сүзләрдән 
сыйфатлар ясыйбыз. (Бабайга рәсем 
ярдәмендә кирәкле атрибутларны өстәү.)
Күзлек+ле
Мыек+лы
Сакал+лы
Сипкел+ле
Таяк+лы
– Без хәзер сезнең белән сыйфатлар 
ясадык. Бу сыйфатлардан антоним 

сыйфатлар ясап буламы? (Бабайга рәсем 
ярдәмендә кирәкле атрибутларны өстәү.)
Күзлек+ле       Күзлек+сез
Мыек+лы        Мыек+сыз
Сакал+лы       Сакал + сыз
Сипкел+ле     Сипкел з+сез

Күзлек + ле                       
Мыек + лы                      
Сакал +  лы                          
Сипкел + ле                        
Таяк +лы                                

 

Күзлек + сез
Мыек + сыз

– Димәк, без сыйфат ясау өчен исем 
сүз төркеменә -лы / -ле, -сыз / -сез 
аффикслары куштык. 
При помощи словообразовательных 
аффиксов мы можем образовать 
прилагательные. К имени 
существительному мы прибавляем 
аффиксы -лы / -ле и -сыз / -сез, получаем 
имя прилагательное.
Модельләштерү.
– Менә без сезнең белән ясалма 
сыйфатларның формуласын чыгардык.
Модель № 2
                                                                  
                                                                
                                                              =
                                        -лы/-ле
                                                           
                                    +                   =

                                        -сыз/-сез

Ясалма

сыйфатисем
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– Бу сыйфатның икенче төр моделе. 
Сыйфат турында белгәннәребезне 
модельләштерик.
 

Контроль кисем. (plikkers)
– Балалар, ә хәзер тест эшләп алабыз. 
Җөмләләрдә ясалма сыйфатларны 
куярга кирәк. Җавапның дөрес 
вариантын күрсәтегез.
1. Ясалма сыйфатны куеп, җөмләне 
тулыландырыгыз! 
________ гаиләм булу яхшы.
а) зур; ә) матур; б) ямьсез; в) ышанычлы
2. Җөмләне ясалма сыйфат белән 
тәмамла.
Әлбәттә, әбием ______ .
а) мәрхәмәтле; ә) карт; б) күңелсез;  
в) матур
3. Ясалма сыйфатны табып, җөмләне 
тулыландыр!
 Минем гаиләм _______ китап укый.
а) бәхетсез; ә) кызыклы; б) зур; в) тозлы
4. Бу рәсемгә туры килгән ясалма 
сыйфатларны табыгыз!

а) ямьсез; ә) бәхетле; б) кечкенә; в) тату
Монологик сөйләмгә чыгу. 
Укытучы. Сезнең алдыгызда тагын бер 
бирем – терәк схема бар. Шушы терәк 
схемада өч шакмак бар. Сез парларда 
шул шакмакларның беренчесенә – 
берегез, өченчесенә икенчегез бер рәсем 
ясарга тиеш.
– Рәсемнәрегез әзерме? Ә хәзер 
уртадагы  шакмакка «Гаилә» дип 
язып куябыз. Һәм һәркем, үз рәсеме 
белән чагыштырып, гаиләсе турында 
күршесенә сөйли.

Гаилә 

Сезнең гаиләдә кемнәр бар?
Алар нинди?
Сезнең гаиләгез нәрсәгә охшаган? Ни 
өчен?
Гаиләгез нишли?
Гаилә ......... охшаган, чөнки ул..........
(сыйфат)
– Сез гаиләгезне яратуыгызны 
күрсәттегез. Гаилә турындагы бер 
матур җөмләне шартлы билгеләр белән 
күрсәтеп, картинабызга урнаштырыйк 
әле.
Искә төшерик:
Сары түгәрәк –сыйфатны (нинди?) 
белдерә.
Зәңгәр квадрат – исемне белдерә 
(нәрсә).
Кызыл ромб белән кая?(театрга), кайда? 
(театрда), кайдан? (театрдан) ничек? 

Сыйфат Нинди?

төп сыйфатлар
нигез сүз (нинди?)

Ясалма сыйфат
Исем + -лы/-ле; 

-сыз/-сез

Синоним, антоним
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(бәхетле) соравына җавап бирә торган 
сүзне билгелик.
Яшел өчпочмак – нишли? нишләде? 
соравына җавап бирүче сүзне белдерсен; 
мәсәлән: яза, бии, укый, эшли, җырлый, 
яши, укыды, язды, укыды. Сез геометрик 
фигураларны берсе өстенә икенчесен 
куярга тиешсез. (Проект булачак ватманга 
урнаштырам.)

Шартлы билгеләр:

- Нинди?

- Кем ? Нәрсә

- Кая ? Кайда? Кайдан?Ничек?

- Нишли ? Нишләде?

V. Рефлексия, бәя этабы
– Без бүген нәрсә эшләдек?
– Нинди яңалык белдек?

 

Геометрик фигуралар ярдәмендә җөмлә 
төзик.
Тату гаилә бәхетле яши
Менә матур йорт килеп чыкты.
(йорт) шигырь
Әзер булды йортыбыз.

Якын дусларым килде.
Тәмле чәйләр эчәбез.
Татарча сөйләшәбез.
Бергә күңелле булды.
Йорт шатлык белән тулды! (Йорт рәсеме)

Сөйләм формуласы:

Кем? 
Нәрсә?

Нинди?
Нишли?

Нишләде?

Ничек? 
Кая? 

Кайдан? 
Кайда?

– Балалар, карагыз әле нинди гүзәл 
картина барлыкка килде. Бу картина-
проектны тормышка ашыруда без 
барыбыз да катнаштык. Әйдәгез әле, 
гаиләбезгә бәхет теләп, исемнәребезне 
языйк һәм яхшы кәефләребез белән 
күңел җылысын бүләк итик. 
Димәк, без бүген бу дәреснең авторлары 
булдык. Бергәләп бәхетле гаилә сюжетын 
иҗат иттек. Барыбыз да тулы, бәхетле, 
шәфкатьле гаиләләрдә яшәсәк иде.
– Дәрес тәмам. Укучылар, сезгә дәрес 
өчен зур рәхмәт. Чыгарга мөмкин. Сау 
булыгыз!

 

Нинди?
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Миләүшә ХӘСӘНОВА,

Мөслим районы Вәрәшбаш 
башлангыч мәктәбенең  
I квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар 
укытучысы

«АВЫЛ
УКЫТУЧЫСЫ– 
2018»

Балалар язучысы 
Абдулла Алишның тууына – 110 ел
Алиш бабайда кунакта

конкурсының II турына
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Максат:
– А.Алишның тормыш һәм иҗат юлы белән та-

ныштыру;
– А.Алиш әкиятләре белән танышу һәм алар аша 

балаларда әхлакый сыйфатлар тәрбияләү; 
– укучыларның уйлау, фикерләү сәләтен, сөйләм 

телен үстерү. 

Җиһазлау: сәхнә уртасында, өстәл өстендә кеч-
кенә өй макеты, аның «стена»лары бау белән 
бер-берсенә беркетелгән (лэпбук), өстәл өстендә 
А.Алиш әкитләренең геройлары рәсемнәре ята, 
ике команда өчен магнит такталар. Талгын гына 
музыка яңгырый.

Алдан эшләнгән эш: А.Алиш әкиятләрен уку.

Кичә барышы

Укытучы. Хәерле көн һәммәгезгә. Без бүген бик 
кызыклы һәм файдалы бер чарага җыелдык. 
Биредә утыручы һәркем, минем уйлавымча, 
әкиятләрне бик яратадыр. Менә без дә бер әки-
ятченең өенә кунакка барабыз. Шуңа күрә уен-
да катнашырга теләүчеләрне алга чакырабыз. 
Сезнең бурыч: өстәл өстендә ятучы рәсемнәр 
арасыннан үзегезгә ошаганын сайлап аласыз, 
рәсем буенча үзегезгә иптәш эзләгез. 
(Өстәл өстендә А.Алишның «Куян кызы» (Әни 
куян, Куян кызы, Тиен, Доктор Айболит, киез 
итекләр) һәм «Сертотмас үрдәк» (Үрдәк, Хуҗа эте 
белән, Керпе, Куян, Төлке)  әкиятләренең геройла-
ры рәсемнәре.)
Күрәм, сез бик җайлы гына ике торкемгә бүлен-
дегез. Ә хәзер үз төркемегезгә баш кеше сай-
лагыз һәм ни өчен бу төркемгә туплануыгызны 
аңлатыгыз. Үз төркемегезгә исем һәм девиз 
сайлагыз. Төркемнәрдә эшләгәч, жюри әгъзала-
ры да сайлап куйыйк әле.

1 нче төркем. Безнең кулдагы рәсемнәр – 

А.Алишның «Куян кызы» әкиятендәге геройлар. 
Шуңа күрә дә без төркемебезгә «Куян кызы» 
дигән исем бирдек һәм «Өлкәннәрнең сүзен 
тыңлау бик кирәк» дигән девиз сайладык. (Баш-
ка вариантлар да булырга мөмкин.)
2 нче төркем. Ә безнең кулдагы рәсемнәр – 

А.Алишның «Сертотмас үрдәк» әкиятендәге ге-
ройлар. Шуңа курә дә без үз төркемебезгә «Сер-
тотмас үрдәк» исеме бирдек һәм «Сер саклый 
белү – зур батырлык ул» дигән девиз сайладык. 
(Үз вариантлары булырга мөмкин.)

Укытучы. Бик яхшы. Чыннан да, без бүген 
күренекле балалар язучысы, бик күп әкиятләр 
авторы Абдулла абыегыз Алиш иҗаты белән 
танышырбыз һәм аның әкиятләре турында сөй-
ләшербез. Әйдәгез, А.Алиш безне кунакка дәште, 
аның өенә барыйк әле. Менә безне А.Алиш кар-
шы алды. 
(Кечкенә генә өй макеты. Өйнең «стеналары» 
бер-берсенә бау белән беркетелгән. Аның алгы 
ягын ачсак, алгы планда без А.Алиш портретын 
күрәбез.)

1 нче укучы. Абдулла Алиш (Алишев) 1908 ел-
ның 15 сентябрендә  Татарстанның хәзерге Спас 
районы Көек авылында туа. Аның бабасы Нурул-
ла – шул авылның мулласы, ә әтисе Габделбари 
абзый киң күңелле, үз заманы өчен алдынгы фи-
керле кеше була, игенчелек, умартачылык белән 
шөгыльләнә. Әнисе Газизә апа да авыл халкы 
арасында укымышлы хатын саналган, әдәбият-
ны бик яраткан, үзлегеннән шигырь-бәетләр чы-
гарырга бик һәвәс була. 
Абдулла шушы тату, хөр фикерле һәм хезмәт 
сөючән гаиләдә кечкенәдән үк зирәк һәм зиһен-
ле малай булып үсә, әдәби китапларны, әкият 
һәм шигырьләрне ярата. Хәреф танырга Абдулла 
әтисеннән өйрәнә. 1919 –1921 елларда ул, күрше 
Бураково авылына йөреп, рус мәктәбендә укый, 
әкиятләр, шигырьләр белән мавыгуын дәвам 
итә. Башка авыл малайлары кебек үк, Абдулла 
кече яшьтән крестьян хезмәтен татып, авыр-
лыклар күреп үсә. 

2 нче укучы. Абдулла Алиш балалар әдәбияты 
өлкәсендә күп эшли, үзенең урынын шунда таба. 
Аның әсәрләре «Яшь ленинчы» газетасы, «Пио- 
нер каләме» журналы битләрендә басыла, ае-
рым җыентыклар булып чыга.
Абдулла Алишның чын таланты әкиятләр жан-
рында ачыла. Ул бик күп әкиятләр иҗат итә, шул 
ук вакытта чит ил авторларының әкиятләрен 
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тәрҗемә итү белән дә шөгыльләнә. Язучының 
һәр иҗат иткән әкияте балаларга гына түгел, 
хәтта өлкәннәргә дә гыйбрәт алырлык, тәрбияви 
мисал булып, буыннан буынга укылып килә.

Укытучы. Ә хәзер йортның эченәрәк керик, анда 
ниләр бар икән? (Йортның уң як «стена»сын сүтеп 
ачалар, анда махсус кесәдә биремнәр язылган.)

I тукталыш – «Чәйләп алыйк» 
(Төркемнәргә чиратлап сораулар бирелә, сорауга 
җавап бирә алмаган төркемнең соравына икенче 
төркем җавап биреп, үзләренә балл җыя алалар.)
• Куян кызына нәрсә бүләк итә? (Киез итекләр)
• Бикбатырның дусты кем? (Биккуркак)
• Иң беренче булып койрыкка дип нинди җән-

лек китә? (Аю)
• Чыпчык мактанчык, ә сыерчык нинди? (Тый-

нак сыерчык)
• Сертотмас үрдәккә урман буенда беренче бу-

лып нинди җәнлек очрый? (Керпе)
• Куян кызының кай җире авырта? (Аяклары)
• «Аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре 

ашар» әкиятендә төп геройлар нинди хайван-
нар? (Атлар)

• Әби кара тавыгын ничек атаган? (Тукмар) 
•  Нечкәбилнең йорты нинди төстә булган? 

(Зәңгәр)
• Велосипедта кайсы кошның баласы яхшы 

йөргән? (Аккош)

II тукталыш – «Әкиятнең төп герое кем?» 
(Йортның сул як «стена»сын сүтеп ачалар, анда 
махсус кесәдә биремнәр язылган. Укытучы әкият-
ләрдән өзекләр укыйм, һәр төркем бу кайсы әки-
ят герое икәнен әйтергә тиеш.) 
1. «Мин андый усалларның берсе дә түгел, си-

нең серләреңне белсәм дә, сиңа зарарлы 
эш эшләмәм. Очраган берәүгә серләреңне 
сөйләмә. Серең эчеңдә торса, йортың тыныч 
булыр». Бу сүзләрне кем әйтә? («Сертотмас 
үрдәк» әкияте, Керпе) 

2. «Кышын да үзенең яшеллеген җуймый торган 
нарат агачы астында түмгәк сыман бер өй кал-
кып тора. Беләсезме сез, аның эчендә берничә 
йөз мең халык тора. Өйләренең ишекләрен 
алар көндезләрен ачык тоталар, ә төннәрен 
биклиләр, карак керүдән шикләнәләр, кичке 
салкын керүдән шүрлиләр. Төне буе чүп-чар 
җылысында җылынып яталар да, кояш елма-

еп карауга, ишекләрен тагын тутырып ачалар». 
Сорау: бу нинди йорт, анда кемнәр яши? («Кем 
көчле?» әкияте, кырмыскалар оясы) 

3. «Әй, сез, куе урманнарда, киң кырларда, яшел 
болын  нарда, диңгез океаннарда яшәүче ерт-
кычлар, – дигәннәр алар. – Томан беткәч тә, 
кояш күтәрелгәч тә, бөтенегез дә карт имән 
янына барыгыз, койрык өләшәчәкләр, килеп 
алыгыз,– дигәннәр». Бу сүзләрне кемнәр әйтә? 
(«Койрыклар» әкияте, Ак түшле Саесканнар) 

4. «– Минем өчен дөньяда тиңе булмаган, әлегә 
кадәр бер патша да кимәгән, бер мәмләкәт тә 
белмәгән, бер патшаның да күзе күрмәгән, иң 
кыйммәтле, иң матур, иң яхшы таҗ ясагыз, – 

     дип боерды, ди, ул министрларына. – Сезгә ун 
тәүлек вакыт бирәм, шул вакытка таҗ өлгер-
гән булсын. Әгәр дә мәгәр мин әйткән вакыт-
ка таҗ өлгермәсә, барыгызны да тончыкты-
рачакмын, – дип әйтте ди патша». Бу сүзләрне 
кем әйтә? («Капкорсак патша» әкияте, Капкор-
сак патша)  

5. «Усаллар, килеп, өйне алмаштырмасыннар, 
аны саташтырмасыннар». Шуңа күрә ул өй-
нең төсен җентекләп карады. Өйнең төсе күк 
төсле зәңгәр. «Сау бул, өйкәем, матур гөл-
кәем», – диде ул, өе өстендә бер-ике мәртәбә 
әйләнде дә, ук шикелле туп-туры очты да кит-
те». Бу нинди әкияттән? («Нечкәбил» әкияте) 

6. «Әби аларның әләкләүләреннән дә туйган. Ул 
бер сүз дә әйтмәгән, Тукмарны култыгына 
кыстырган да каядыр күтәреп киткән. «Суярга 
алып китә, ахры, мине», – дип курыккан Тук-
мар. Ләкин әби аны суярга алып китмәгән. Ул 
әтәч шунда өч кич кунган». Әби Тукмарны кая 
алып барган? («Чукмар белән Тукмар» әкияте, 
күршеләренә кертеп торган.) 

7. «– Кем дә кем бал салырга яхшы савыт әзер-
ли, барлык чәчәктәге балны шуңа бирәм! – 

     дигән». Бу сүзләрне кем әйтә? («Бал корты 
һәм Шөпшә» әкияте, чәчәкләр башлыгы)

III тукталыш – «Серле сандык»
(Йорт янында торган сандыкны ачалар. Сандык 
эченнән төрле предметлар алып күрсәтелә, һәр 
төркем әкиятнең исемен әйтергә тиеш була.)
Киез итекләр, куян койрыгы. кечкенә бал чиләге, 
кыңгырау, велосипед (уенчык), балта.

IV тукталыш – «Кунак ашы – кара-каршы» 
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(Йортның уң як «стена»сын сүтеп ачалар, анда 
махсус кесәдә биремнәр язылган. Укытучы әкият 
исеменең башын әйтә, ә балалар аның ахырын 
әйтеп бетерергә тиеш була.).
«Чукмар белән ... (Тукмар»), «Сертотмас ... 
(үрдәк»), «Нечкә ... (бил»), «Мактанчык Чыпчык 
һәм ... (тыйнак Сыерчык»), «Капкорсак ... (пат-
ша»), «Ялкаулык – хурлык, ... (тырышлык – 
зурлык»), «Песиләр һәм ... (күселәр»), «Куян 
... (кызы»), «Каз белән ... (Аккош»), «Бик яхшы 
сабак алды ... (Ябалак»), «Бал корты һәм ... 
(Шөпшә»), «Аерылганны аю ашар, ... (бүленгәнне 
бүре ашар»), «Ил гизүчеләр белән ... (хәйлә сөю-
челәр»)

V тукталыш – «Истәлеккә бер фото» 
Һәр команда А.Алишның үзләренә ошаган бер 

әкиятенә иллюстрация ясарга тиеш. Аларга кә-
газь, төсле карандашлар, рәсем ясарга вакыт 
бирелә.
Һәр эшкә нәтиҗә ясала, ясаган илюстрацияләр 
«Алиш бабай»га бүләк ителә. 

VI тукталыш – «Кунак булсаң, тыйнак бул»
Бу биремнең шарты шундый: һәр команда үз 
әкиятеннән бер күренеш уйный һәм әкиятне нәр-
сәгә өйрәтүен ачып бирә.
Укытучы. Әйе, балалар, А.Алиш әкиятләре без-
не уңай һәм тискәре гадәтләрне аера белергә, 
тырыш, зирәк, тыңлаучан, тыйнак, сер саклый 
белергә өйрәтә.
(Жюри тарафыннан ярышка йомгак ясала, коман-
далар бүләкләнә. Укытучы чарага йомгак ясый.)
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ТаТар Теленнән  
2017-2018 уку елы нәТиҗәләре:

Татар теленнән БДИ тапшыручылар (XI сыйныф):

2018 елда татар теленнән ТДИ тапшыручылар (IX сыйныф):

2018 елда татар теленнән ТДИ ны уртача  
башкару проценты (IX сыйныф):

2017 ел – 74 укучы

ТаТар мәкТәпләре укучылары – 836 (урТача билге – 3,91)

рус мәкТәбендәге ТаТар Төркемнәре укучылары – 194 
(урТача билге – 3,81)

ТаТар мәкТәпләре укучылары – 81,17% (урТача билге – 3,91)

гомуми урТача башкару – 79,51 %

рус мәкТәбендәге рус Төркемнәре укучылары – 227  
(урТача билге – 4,43)

рус мәкТәбендәге ТаТар Төркемнәре укучылары – 80,18%  
(урТача билге – 3,21)

рус мәкТәбендәге рус Төркемнәре укучылары –72,83%  
(урТача билге – 4,43)

УРТАЧА БАЛЛ – 75
УРТАЧА БАЛЛ – 79,76

2018 ел – 21 укучы

95

1257

79,51%

Барлыгы

Барлыгы

Гомуми

укучы

укучы

уртача башкару
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«МӘГАРИФ» 
ЙОЛДЫЗЛАРЫ

МӘКТӘП

«МӘГАРИФ» 
ЙОЛДЫЗЛАРЫН ЭЗЛИБЕЗ!

«Мәгариф» һәм «Гаилә һәм мәктәп» журналлары 
редакциясе укучылар һәм укытучылар 
арасында «Мәгариф йолдызлары» дип 
исемләнгән эсселар бәйгесе игълан итә. 

Әлеге бәйгедә катнашу өчен, «Кадерле 
остазым» яки «Минем мәктәбем» 
номинацияләре буенча эссе язып, редакциягә 
юлларга кирәк. 

Һәр номинациядә өчәр җиңүче 
билгеләнәчәк. Җиңүчеләрне 
шәп бүләкләр көтә:
1 урын – эссеның төп герое булган укытучы яки 
мәктәп турында журнал битләрендә репортаж 
һәм 3000 сум күләмендә акчалата бүләк;
2 урын – эссены «Мәгариф» яки «Гаилә һәм 
мәктәп» журналында бастыру + 2000 сум;
3 урын – эссены «Мәгариф» яки «Гаилә һәм 
мәктәп» журналында бастыру + 1500 сум;

Ә Гран-при иясе чаңгы алу өчен 
сертификат белән бүләкләнәчәк!

Игътибар! 
Эшләр 2019 елның I яртыеллыгына 
«Мәгариф» яки «Гаилә һәм мәктәп» 
журналларына тулысынча язылу 

турындагы квитанция күчермәсе белән 
генә кабул ителә. 

Эссе 2018 елның 30 декабренә кадәр 
«Мәгариф» йолдызлары» тамгасы белән 

420066 Казан шәһәре, Декабристлар 
урамы, 2 нче йорт адресы яки

 gaila-mektep@mail.ru (magarif@bk.ru) 
электрон почтасы буенча кабул ителә. 

Хатта авторның исем-фамилиясен, 
элемтә өчен телефон номерын яки 

электрон почта адресын 
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