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Кояш үзе гашыйк булган 

Безгә бүген Кояш үзе гашыйк булган, 
Безгә карап торган Айның йөзе тулган. 
Бөтен тирә, бөтен Җиһан нурга чумган, 
Бүген безгә Кояш үзе гашыйк булган. 
 
Җыр багышлап көй чыгарган Чишмә үзе, 
Сандугачның бары бездә ике күзе. 
Моңга тулып балкып тора дөнья йөзе, 
Безгә атап көй чыгарган Чишмә үзе. 
 
Безгә охшап горур калган Кыя-Таулар, 
Улларыбыз-кызларыбыз исән-саулар. 
Бердәм көчне җиңә алмый даулар-яулар, 
Безгә охшап горур калган Кыя-Таулар. 
 
Бүген безгә Кояш үзе гашыйк булган, 
Сокланудан якты Айның йөзе тулган. 
Бөтен дөнья, бөтен Җиһан нурга чумган, 
Безгә бүген Кояш үзе гашыйк булган!

Эльмира Шәрифуллина

 Фото с сайта https://yandex.com
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ТаТар Телен япон саклармы?

И туган тел, и матур тел, 
Әткәм-әнкәмнең теле

Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры 
бинасында татар теле һәм әдәбияты буенча VI Халыкара 
олимпиаданың җиңүчеләрен атадылар. 2012 елдан бирле үткәрелеп 
килә торган әлеге бәйгенең быелгы сенсациясе Чихиро Тагуччи исемле 
япон егете булды. Ул әдәби татар телендә сөйләшүе белән жюри 
әгъзаларын һәм тамаша залындагыларны гына түгел, «Татарстан. 
Яңа гасыр» каналы аша бөтен татар дөньясын таң калдырды.
Олимпиада һәм аның нәтиҗәләре турында тулырак мәгълүмат 
алу, уй-тойгыларыбызны уртаклашу максатыннан Татарстан 
Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф 
идарәсе җитәкчесе Лилия Марс кызы Әхмәтҗанова белән очраштык.

– Быелгы Халыкара олимпиада ба-
рышында Татарстаннан – 216, Россиянең 
егерме алты төбәгеннән – 92, унөч чит 
илдән 30 укучы һәм студент, Россиянең 
якшәмбе мәктәпләреннән 16 укучы, Та-
тарстан һәм Россия субъектларыннан 
50 студент татар теленнән белемнәрен 
сынап карады. VI Халыкара олимпиада-
да катнашучылар өчен телне ни рәвешле 

өйрәнүләренә карап, 20 төрле бирем 
комплекты әзерләнгән иде. Татарстанда 
татар мәктәпләре, татар төркемнәре, рус 
мәктәпләре өчен – аерым, төбәкләрдәге 
милли мәктәпләрдә, рус мәктәпләрен-
дә, якшәмбе мәктәпләрендә укучылар 
өчен аерым биремнәр әзерләнде. Чит 
илләр өчен биремнәр латин графикасы 
белән язылды. Әйтик, Финляндия, Япо- Ф
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ниядә яшәүчеләр кириллицаны бөтен-
ләй белми, шуның өчен алар татар телен 
латин графикасы аша өйрәнә. Бәйгедә 
катнашучыларга бөтен мөмкинлекләр 
тудырылды.

– Узган елдагы белән чагыштырганда, 
биремнәрнең эчтәлегенә үзгәрешләр 
кертелдеме? Укучылар нинди темага 
кагылышлы сорауларга җавап бирүдә 
кыенлык күрделәр? 

– Билгеле, алдагы елларда би-
ремнәр үтәлешенә карап, берникадәр 
үзгәрешләр кертелде, ләкин әллә ни 
зур үзгәреш димәс идем. Мәсәлән, бө-
тен бала да җавап биргән җиңел би-
ремнәр була, андыйлар сорауларны 
катлауландыру юнәлешендә үзгәртелә. 
Киресенчә, бик авыр, беркем дә җа-
вап бирә алмаган биремнәр очраса, 
аларын күпмедер җиңеләйтү юлын 
сайлыйбыз.. . Һәр елны, олимпиада тө-
гәлләнгәч, сорауларга һәм җавапларга 
тирән анализ ясала, шунлыктан чыгып, 
өстәмә биремнәр дә кертелергә мөм-
кин. Быел тарих буенча да сораулар 
өстәлде. Ләкин, тулаем алганда, би-
ремнәр җиңеләйтелде дип әйтә ал-
мыйм, олимпиада – олимпиада булып 
кала. Аның статусы төшәргә тиеш түгел. 
Ни дисәң дә биредә иң көчле укучы-
лар татар теле һәм әдәбияты буенча үз 
белемнәрен сынап карый. Балалардан 
сораштыру барышында биремнәрнең 
аңлаешлы, мәктәп программасында 
үтелгәнлеге ачыкланды. 100 балл мөм-
кинлектән чыгып караганда иң түбән 
күрсәткеч – 47–58 балл булса, 80–96 
балл җыючы укучылар да булды. 

– Быелгы олимпиада нәтиҗәләренә 
күз салсак, татар телен иң камил белүче 
булып Финляндиядән килгән VIII сыйныф 
укучысы Ильяс Каадер һәм Казанның  
2 нче гимназиясеннән Альмира Хәкимул-
лина танылды. Татар гимназиясендә бе-
лем алып, татар мохитендә үскән кызның 
җиңүгә ирешүе аңлашыла, ә Финляндия-
дән килгән егетнең татарча сөйләшүе, 

сөйләшү генә түгел, грамматиканы яхшы 
белүе соклану уята. Белүебезчә, Ильяс-
ның абыйсы да катнашты бу бәйгедә?

– Әйе, Финляндиядән килүче егет-
ләребезнең тел белеме шулкадәр югары, 
аларны тыңлаган саен тыңлыйсы килә. 
Чит илләрдә яшәүче балаларның татар-
ча сөйләшүе гаиләдәге тәрбиягә бәй-
ле. Алар өйдә фәкать ана телендә генә 
сөйләшәләр. Ана телен камил белгәнгә 
күрә, аларга башка телләрне үзләштерү 
дә җиңел бирелә. Ильяс 6 телне: татар, 
швед, фин, француз, инглиз, алман тел-
ләрен әйбәт белә. Абыйсы Касыйм X сый- 
ныфта белем ала, ул да татар телендә 
иркен аралаша. Әлеге гаилә – татар 
гаиләсе, нәкъ шуңа күрә дә ата-ана кеч-
кенәдән балаларында үз милләте белән 
горурлану, ана телен ярату хисләрен тәр-
бияли алган, телгә мәхәббәт тудырган. 
Татар төбәгендә яшәп тә, балалары саф 
татарча «әти-әни» дип әйтә белмәгән 
гаиләләргә – бу гаилә традицияләре 
сокланырлык үрнәк булып тора. 

– Соңгы вакытта республикада татар 
теле тирәсендә махсус тудырылган ка- 
рагруһчыл вәзгыять фонында әлеге чын-
барлык безнең милләт улларын һәм кыз-
ларын уйландырырга тиештер. Күп кенә 
мәктәпләрдә ата-аналарның татар телен 
укытудан ихтыяри баш тартуы эчендә 
җаны булган һәркемне пошаманга са-
лырлык хәл. Сезнең фикерегезчә, татар 
телен, үз туган телен белү баланың фи-
керләү дәрәҗәсенә ничек йогынты ясый? 

– Бернинди бәхәссез шуны әйтә алам: 
бала никадәр күбрәк тел белсә, аның 
фикерләү дәрәҗәсе дә шуның кадәр 
югарырык була, зиһене үткенләнә. Бу 
инде фәнни яктан мең кат расланган. 
Финляндиядән килүчеләр генә түгел, 
олимпиадада катнашучы япон егете 
Чихиро Тагуччи барыбызда соклану 
уятты. Ул да бик күп телләр белә. Татар 
теле – аның өчен бөтенләй ят булса да, 
аның сөйләмендә искиткеч, һичшиксез, 
һичкем кебек әдәби сүзләрнең күплеге 
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Бәйге

татарның үзен таң калдырырлык. Дөре-
сен әйткәндә, без үзебез дә аның кадәр 
үк матур сөйләшә алмыйбыз әле! Өч ел 
дәвамында олимпиадага катнашырлык 
дәрәҗәдә тел өйрәнгән егетне ничек 
мактамыйсың! Казахстан, Үзбәкстан 
якларыннан килүчеләр телне якшәмбе 
мәктәбе кысаларында гына өйрәнә бит, 
аларның сөйләмнәре матур, саф татар-
ча. Гарәп Әмирлекләреннән килгән егет 
бик яхшы сөйләшә. Быелгы олимпиада-
да Төркия, Казахстан, Япония, Үзбәкстан, 
Кыргыстан, Эстония, Франция, Индоне-
зия, Кытай, башка чит илләр һәм Россия 
төбәкләреннән, Татарстаннан барлыгы 
500 гә якын укучы һәм студент көч сына-
шты. Бу – дөньяда татар теленә мәхәб-
бәтнең кимеми, киресенчә, арта гына 
буры турында сыйли.

Телгә карата вазгыять килеп чыккач, 
мин бу хакта күп уйландым, татар миллә-
тенең битарафлыгы күңелдә борчу уята. 
Без һәрвакыт, кемне дә булса гаепләргә 
гадәтләнгән. Дәүләтне, министрлыкны, 
мәктәпне, балалар бакчасын гаеплибез, 
ләкин үзебез турында уйланмыйбыз. 
Әгәр син гаиләдә татарча сөйләшми-
сең, мәктәптән рус телендә генә укыту-
ны таләп итәсең икән, балаңның да нәкъ 
шул юлдан китәчәгенә шик юк. «Җан 
тартмаса да, кан тарта», – диләр бит, 
ә бердәнбер көнне шул ук бала: «Ник 
миңа туган телемне өйрәтмәдегез?», – 
дигән сорау бирсә?! Бәлки, эшне үзебез-
дән, гаиләбездән башларга кирәктер? 

– Татар теле һәм әдәбияты буенча  
VI халыкара олимпиада узып китте, 
инде нәтиҗә дә ясарга вакыт. Алдагы 
елларда бәйгегә әзерләнгәндә нәр-
сәләргә игътибарны арттырырга кирәк 
булачак? Балаларны бәйгегә әзерләү-
че мөгаллимнәргә нинди киңәшләр, 
теләкләрегез бар? 

– Халыкара олимпиадага катнашу 
өчен, иң беренче чиратта, республика, 
регионара олимпиадада катнашу шарт. 
Күбрәк матур әдәбият укырга киңәш 

итәр идем, тел байлыгын арттыру өстен-
дә эшлисе эшләр күп. Тарих буенча да 
белемнәрне тирәнәйтергә кирәк дип 
саныйм. 

Шунысын да әйтеп узу мөһим: олим-
пиада биремнәре республика олимпиа-
да үзәге сайтында урын ала, шуларны 
карап, үз җавапларың белән чагышты-
рырга, әзерлек эшендә кулланырга мөм-
кин. 

Олимпиада ул – мәктәп програм-
масы гына түгел, шуңа күрә укучыдан 
өстәмә шөгыльләнүне таләп итә. Киләсе 
уку елын көтмичә, хәзердән үк ныклап 
әзерләнә башларга кирәк. Татар теле 
дәресләренең саны кимегәнгә карап, 
укытуның сыйфаты кимергә тиеш тү-
гел бит, шуңа да эшне бүгеннән башлау 
мөһим. 

«Туган теле барның милли юлы бар, 
милли йөзе бар, шәхес буларак үзе бар, 
кеше буларак абруе бар, кадер-бәясе, 
хөрмәте бар», – дигән бер акыл иясе, 
шуны онытмасак иде.

Алсу ҖИҺАНШИНА

I дәрәҗә дипломга ия булган Япония егете 
Чихиро Тагуччи
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ТаТар Телен мәкТәпләрдәге  
ТаТар Теле генә саклый ала
«Россия Федерациясендә мәгариф» турындагы Федераль законга 
үзгәрешләр кертү турында закон проекты тәкъдим ителде. Әгәр 
ул гамәлгә керсә, мәктәпләрдә татар теле дәресләре факультатив 
буларак кына калдырылачак. Барлык укучыларыбызны да борчыган 
әлеге мәсьәләгә ачыклык кертү өчен, без Ш.Мәрҗани исемендәге тарих 
институтының өлкән фәнни хезмәткәре, физика-математика фәннәре 
кандидаты Марат Вазыйх улы ЛОТФУЛЛИНГА мөрәҗәгать иттек.

– Марат Ва-
зыйхович, әле-
гә киң даирәгә 
чыкмаган ул 
закон проек-
тының эчтәле-
ге нидән гый-
барәт? 

– Бу закон 
проектын бер 
төркем Россия 

Федерациясе Дәүләт Думасы депутатла-
ры тәкъдим итте. Проектның 14 нче мад-
дәсендә туган телдә уку, туган телләрне һәм 
республикаларның дәүләт телләрен укыту  
IX сыйныф белән чикләнә. Ә мәктәптә урта 
белем алу мәҗбүри һәм бердәм дәүләт 
имтиханнарын бары тик рус телендә генә 
тапшырырга мөмкин. Шулай булгач, барлык 
милләтләр өчен дә урта белем алу фәкать 
рус телендә генә барачак. Бу проектта шу-
лай ук республикаларның дәүләт телләрен, 
туган телләрне әти-әниләрнең язма рәвеш-
тә бирелгән гаризасы нигезендә генә укыту 
каралган. 

Ата-аналар хокуклары турындагы  
44 нче маддәгә дә үзгәрешләр кертү тәкъ-
дим ителә. Бүгенге көндә ата-аналарның 
укыту телләрен һәм факультатив пред-
метларны сайларга хокуклары бар. Хәзер 
шуңа республика дәүләт телләрен һәм 
туган телләрне факультатив рәвештә генә 
укыту «хокукы» өстәлә. Ләкин бер нәрсәгә 
игътибар итәргә кирәк: әгәр туган телләр 

һәм республикаларның дәүләт телләре 
факультатив буларак кына керсә, дәүләт 
тарафыннан дәреслек сатып алу өчен акча 
бүлеп бирелмәячәк. Мәсәлән, бүгенге көн-
дә Россиянең күпчелек төбәкләрендә татар 
балаларына татар теле туган тел буларак 
факультатив рәвештә укытыла. Шуңа күрә 
алар, дәреслек сорап, Казанга киләләр. 
Ләкин Татарстан Россиядә яшәүче татар-
ларның дүрттән өч өлешен дәреслек белән 
тәэмин итә алмый, чөнки бюджетта әлеге 
сумма каралмаган. Татарстанның бары тик 
республика укучылары өчен генә дәреслек 
сатып алу мөмкинлеге бар. Россия Мәга-
риф министрлыгы тарафыннан тәкъдим 
ителгән гомуми белем бирүнең биш үр-
нәк программасының берсендә туган тел 
укыта торган мәктәпләрнең укыту пла-
нында өч сәгать туган тел укыту каралган. 
Ләкин Россия регионнарындагы мәктәпләр 
ул программаны түгел, ә рус мәктәпләре 
өчен төзелгән программаларны сайлыйлар 
һәм татар телен факультативка калдыра-
лар. Шул сәбәпле регионнар аларга дә- 
реслекләр сатып ала алмый.

– Менә ни өчен Татарстан Дәүләт Со-
веты депутатлары әлеге закон проектына 
каршы чыккан икән...

– Дөрестән дә, бүгенге көндә бу 
мәсьәләдә зур эшләр алып барыла. Та-
тарстан Дәүләт Советы гына түгел, Кавказ 
республикалары, Якутия һәм Чувашия пар-
ламентлары депутатлары да әлеге закон 
проекты белән килешми. Интернетта аңа 
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каршы мөрәҗәгатькә имзалар җыю бара. 
Әлеге эштә бөтен татар халкы, иң беренче 
чиратта, педагоглар катнашырга тиеш дип 
саныйм. Чөнки татар теле факультативка 
гына калса, аны укырга, үз кесәләреннән 
акча чыгарып, дәреслек сатып алырга 
теләүчеләр аз булачак. Гамәлдәге закон исә 
әлегә мәктәпләрдә татар телен дәрес була-
рак укытырга мөмкинлек бирә иде, чөнки 
анда республиканың дәүләт телләре һәм 
туган телләр федераль стандартлар ниге-
зендә укытыла дип язылган. 

Бүген Мәскәүдә федераль стандартларга 
да үзгәрешләр кертү өстендә эшлиләр. Рос-
сия мәгариф министрлыгы Белем бирүнең 
федераль дәүләт стандартлары ББФДСның 
яңа вариантын тәкъдим итә. Мәсәлән, бүгенге 
көндә башлангыч мәктәп өчен яңа вариант, 
республикаларның фикерен белешеп тор-
мыйча, сайтка элеп куелган. Ул документ 
хәзер РФ Юстиция министрлыгында кара-
ла. ББФДСның яңа вариантын тулаем 1 сен-
тябрьдән гамәлгә кертү каралган. Әлеге вари-
антта республикаларның дәүләт телләренә 
дә таләпләр куелган, анда алар туган телләр 
исәбенә укытыла дип язылган. Шунда ук та-
гын бер сәер өстәмә: «Туган телләр исәбенә 
рус теле дә керә», – диелгән. Димәк, туган 
телләр исәбеннән рус телен дә өстәмә укып 
булачак. Мәктәпләрдә рус теле фәне болай 
да бар. Бу предметтан бердәм дәүләт имти-
ханнары тапшыралар, аның нәтиҗәләре юга-
ры уку йортларына кергәндә исәпкә алына. 
Ә туган телләрдән имтиханнар юк. Аларның 
нәтиҗәләре беркайда да исәпкә алынмый, 
шуңа күрә күпчелек туган тел исәбенә рус те-
лен укыячак. Чөнки бер сыйныфта классның 
яртысы рус телен – тугыз сәгать, яртысы алты 
сәгать укый алмый. Бүгенге көндә тагын бер 
принцип – туган телләрне сайлау принцибы 
кертелә. Монысы бернинди мантыйкка сыя 
торган әйбер түгел. Конституциянең 68 нче 
маддәсендә «Халыкларның туган телләрен 
сакларга, өйрәнергә хокуклары бар», – 
диелгән. Туган тел – ул халык теле. Шулай 
булгач, ата-ананың туган телне сайлау өчен 
аерым хокукы була алмый. Алар үзләре 

нинди милләттән – туган телләре шул халык 
теле була. 

Барлык илләрдә дә иң зур белем 
компетенциясе туган тел белеме 
компетенциясе санала. Туган телләрдән 
имтихан бирмәгән кешеләргә белем 
турында документ бирелми. Әгәр безнең 
дә калган илләр белән бергә телебезне 
саклыйсыбыз килә икән, иң беренче 
чиратта туган телләрдән мәҗбүри дәүләт 
имтиханы кертелергә тиеш. Анда җыйган 
балларның югары уку йортына кергәндә 
исәпкә алынуы да мөһим. Менә шундый 
очракта гына ата-аналар өчен дә, балалар 
өчен дә туган телне өйрәнү өчен мотивация 
һәм тигез шартлар туа. 

Дәүләт телләрен икенче сортлы ясау 
Россия Конституциясенә каршы килә. 
Конституция нигезендә халыклар һәм 
аларның телләре тигез дәрәҗәгә куелган. 
Республикаларга үз дәүләт телләрен 
укыту мөмкинлеге каралган. Ул хакта 
Конституциядә генә түгел, «Дәүләт теле 
буларак рус теле» турындагы законда 
да ачык әйтелгән. Анда «Рус теленең 
дәүләт теле буларак статусы республика 
телләренең дәүләт статусын кысрыкларга 
тиеш түгел», – диелгән. Бу хакта Россия 
Конституция суды карары да бар.

Мәгариф өлкәсендәге әлеге үзгәрешләр 
дә, прокуратура күрсәтмәләре дә 
Конституциягә туры килмиләр. Ул законнар 
кабул ителгән очракта, без Конституция 
судына мөрәҗәгать итә алабыз. Гомумән, 
телләрне һәм халыкларны төрле дәрәҗәгә 
кую халыкара җинаятьләр исәбенә 
керә. Шуңа күрә без, милләт буларак 
җир йөзеннән юкка чыгарга теләмәсәк, 
бөтен көчебезне Россия Конституциясен, 
милләтләрнең, аларның телләренең 
тигезлеген саклауга юнәлдерергә тиешбез. 
Бу – татар халкы гына түгел, ә Россиянең 
бөтен милләтләре проблемасы. Моны бары 
тик берләшеп кенә хәл итеп булачак. Россия 
халыкларының гына көче җитмәсә, дөнья 
халкын да бу эшкә җәлеп итәргә кирәк, 
чөнки бу – дөнья принципларына каршы 
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килә. Телләрне һәм халыкларны сортларга 
бүлү – ул кешелеккә каршы җинаять дип 
билгеләнә, һәм аның җәзасы зур. 

Инде алдан әйткәнемчә, әлеге закон 
проектын карау көзгә кичектерелде. Ә 
менә белем бирүнең Федераль дәүләт 
стандартларына үзгәрешләр кертү 
башланды инде. Федераль хөкүмәттә 
Прокуратура күрсәтмәләрен законлаштыру 
буенча оешкан рәвештә бердәм эш алып 
барыла. Аннан соң Россиянең дәүләт милли 
сәясәте стратегиясенә үзгәрешләр кертү 
алып барыла. Анда инде республикаларның 
дәүләт телләре дигән төшенчә бөтенләй 
төшереп калдыру карала. Туган телләрне 
саклау каралса да, үстерү күздә тотылмый. 
Шулай ук мәктәпләрдә күптеллелек дигән 
төшенчәгә урын бирелми. Бүгенге көндә 
Россиядә республиканың дәүләт телләрен 
һәм милләтләрнең телләрен мәктәптән 
чыгару буенча оешкан рәвештә эш бара. 

Россиядә яшәүче күп кенә милләт-
ләрнең күренекле вәкилләре, милли 
республикаларның югары закон чыга ру 
органнары РФ хөкүмәтенә, Дәүләт дума-
сына мөрәҗәгатьләр белән чыкты лар. Ки-
ләчәктә халыкара судларга, конституцион 
судларга мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак. 
Моның өчен көчле юристлар кирәк.

– Ничек уйлыйсыз, эшләр болайга 
киткәч, киләчәктә милли мәктәпләр 
сакланып калырмы? 

– Милли мәктәп статусы калыр дип 
уйлыйм. Ләкин бүгенге көндә татар 
телендәге дәреслекләрне куллану 
тыела. Рособрнадзор 2017 елның март 
аенда федераль исемлектә булган 
дәреслекләрнең тәрҗемәләрен яңадан 
исемлеккә кертергә дигән күрсәтмә 
бирде. Ләкин дәреслекләрне ул исемлеккә 
кертү җиңел эш түгел, моның өчен 3 ел 
вакыт кирәк булачак. Экспертиза өчен 
һәр линейка дәреслеккә 700 мең сум 
акча түләү сорала. Аны Россия Фәннәр 
академиясе һәм Россия педагогия 
академиясе ясый. Ә экспертизаны үтү 
өчен башта дәреслекләрне рус теленә 

тәрҗемә итеп бирергә кирәк. Ә аларның 
рус телендәге оригиналлары исемлектә 
торалар инде. Бүген татар телендәге 
мөстәкыйль дәреслекләрне мәктәптә 
кулланырга ярамау турында прокуратура 
күрсәтмәләре бар. Мин бу шартларда 
укытуны ике телдә алып барырга кирәк 
дип уйлыйм. Дәреслекләр русча булса да, 
татар мәктәпләрендә дәресләрне татар 
телендә алып барырга, терминологияне 
ике телдә дә бирергә була. 

Бу эш белән Милли мәгариф тарихы 
һәм теориясе үзәге шөгыльләнә. Шул үзәк 
Татарстанда полилингваль, поликультуралы 
белем бирү моделе концепциясен эшләгән 
иде. Аның нигезендә предметлар татарларга –  
татарча, русларга русча укытыла. Ә инде 
терминология татар телендә дә, рус телендә 
дә биреп барыла, өлкән сыйныфларда 
терминологияне инглиз телендә дә бирү 
күздә тотыла. Татарстан Республикасы 
Мәгарифне үстерү институты тарафыннан 
балалар бакчалары һәм башлангыч мәктәп 
өчен дә дәреслекләр эшләнде. Дәреслекләр, 
методик күрсәтмәләр, эш дәфтәрләреннән 
торган әлеге комплектлар татар һәм рус 
телләрендә. Беренче тапкыр татар телендә 
музыка һәм рәсем дәресләре өчен дә 
дәреслекләр әзерләнде. Ләкин Татарстанның 
Мәгариф һәм фән министрлыгы аларны 
мәгариф системасына кертү эшен алып 
бармый. Ул проект башлангыч мәктәп белән 
тукталды. Булган дәреслекләр кулланылмый 
һәм экспертизага җибәрелми. Бүгенге көндә 
татар мәктәпләре дә музыка белән рәсем 
дәресләрен рус дәреслекләре нигезендә 
алып баралар. Алар татар мәдәниятенә 
нигезләнмәгән. 

Казан шәһәрендә полилингваль һәм 
поликультуралы мәгариф принциплары 
нигезендә эшләүче өч мәктәп бар. Аларны 
тәмамлаучылар татар телен дә, рус телен 
дә, инглиз телен дә камил беләләр. Татар 
баласы предметларны татар телендә 
укысын, терминнарның русча әйтелешен 
дә белсен иде. Татар телен мәктәптәге 
татар теле генә саклый ала!



8 мәгариф/июнь 2018

Татарстанның иң 
яхшы мәктәпләре

Беренче йөзлекТә IT сыйныфлы 
авыл мәкТәБе
Район үзәге булган Теләче авылында бүгенге көндә 574 баланы үзенә 
сыйдырган бер һәм бербәнбер урта мәктәп эшли. Тарихында Павел 
Иванов, Нурислам Насыйбуллин, Евгений Бушмакин, Рөстәм 
Җәләлов, Екатерина Иванова, Эльмира Хәмизова кебек дәрәҗәле, үз 
алдына куйган максатны ахырына кадәр җиткерә белүче шәхесләр 
җитәкләгән мәктәп коллективы бүгенге көндә энергияле, яшь директор 
Раил Расиф улы НӘҖИПОВ кул астында хезмәт куя. Биредә эшли 
башлавына өч ел гына булуга карамастан, укучылар, әти-әниләр, 
коллегалары арасында абруй казанырга өлгергән ул. Узган уку елында 
республиканың 100 иң яхшы мәктәбе арасында уникенче баскычта 
урын алган уку йорты нинди планнар һәм яңалыклар белән яши? 
Татар теле әйләнәсендәге ыгы-зыгы аларга тәэсир иткәнме? Мәктәп 
директоры белән әнә шул сорауларга җавап эзләдек.

– Укучыларга 
белем һәм тәр-
бия бирүнең иң 
кирәкле шартла-
рыннан берсе әзер-
лекле педагогик 
коллектив булса, –  
дип башлады сүзен 
Раил Расифович. – 
Уку-укыту базасы 

заманча булу укучыларга өстәмә белем 
алырга, иҗади эшләргә мөмкинлек бирә. 
Мәктәбебезгә шушы максатка бүленгән 
бюджет акчалары һәм иганәчеләр ярдәме 
белән ремонт үткәрелде. Ләкин пробле-
ма да юк түгел. Балалар саны арта бара, 
Теләченең үзеннән генә түгел, күрше-тирә 
авыллардан да йөреп укучы балалар бар. 
Шуңа алдагы уку елында кабинетлар саны 
җитмәскә мөмкин. Киләчәктә район үзәген-
дә бер башлангыч мәктәп төзү нияте бар. 
Әгәр моны тормышка ашыру өчен финанс 
бирелсә, ул кыенлык та чишелер иде.

– Теләче мәктәбенең башкалардан аер-
малы ягы бармы? 

– Безнең үзенчәлекле ягыбыз шунда: би-
редә уку-укыту эшчәнлегеннән тыш, укучылар 

өчен 19 юнәлештә төрле түгәрәкләр, оеш-
малар эшләп килә. Мәсәлән, хәрби-патрио-
тик тәрбиягә корылган «Юнармия» оешма-
сындагы егет-кызлар һәртөрле патриотик 
чараларда, ветераннарга ярдәм йөзеннән 
үткәрелгән хәйрия акцияләрендә башлап 
йөрүчеләрдән булса, «Уйлап табучы», «Авиа-
модельләштерү» түгәрәкләренә чын-чынлап 
техника белән кызыксынган балалар йөри. 
Тегү түгәрәгендәге кызларыбыз үзләре үк 
модельләр уйлап таба. Балаларның иҗади 
сәләтләрен үстерүгә юнәлтелгән драма, «Мат-
бугат үзәге», «Музей эше» түгәрәкләрен дә 
атап узу кирәктер. Бүгенге көндә мәктәптә 
дә, гаиләдә дә «укытучы – бала», «әти-әни –  
бала», «укытучы – әти-әни» каршылыклары 
булып тору беребезгә дә сер түгел. Нәкъ шуны 
күз уңында тотып, күптән түгел «Татулашу 
мәктәбе» оештырылды. Теләчелеләрнең мил-
ли көрәш буенча республика күләмендәге 
уңышларыннан күпләр хәбәрдар. Моңа нигез 
мәктәптә салына. Безнең укучылар спортның 
башка төрләрендә дә алдынгылар рәтендә. 

– «Талант – барыннан да элек хезмәт» 
дигән Антон Чехов. Теләче мәктәбендә 
сәләтле балалар белән эшләүдә нинди 
алымнар кулланыла? Ф
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– Сәләтсез бала юк, дип кабатларга яра-
табыз. Мин моңа тагын вакытында укы-
тучылар яки ата-аналар тарафыннан тоеп 
алынмаган балаларның сәләте йомылып 
кала, дип тә өстәр идем. Ата-ананың мо-
ның өчен белеме яки вакыты җитмәскә 
мөмкин. Шуңа күрә сәләтне кече яшьтән 
күреп алып, алга таба үстерә алу педагог-
ның профессиональ бурычы булып тора. 
Моңа хәзер аеруча игътибар зур. Күп вакыт 
укытучының үз хезмәтенә бәя дә укучыла-
рының уңышларына карап бирелә. «Бала-
чакта алган белем ташка язган сүз белән 
бер», – диләр бит. Мөгаллим төрле юллар 
белән сабыйның аңына сеңдергән белем 
онытылып торган кебек булса да, кирәге 
чыгуга – хәтергә төшә.

Бездә сәләтле балалар белән эшләүдә 
элекке гадәти эш төрләре белән беррәт-
тән, инновацион формалар да кулланыла. 
Тренинг, эшлекле уен, диспут, мастер-класс, 
проект эшләре шундыйлардан. «Начар 
укытучы хакыйкатьне ачып бирә, яхшы-
сы хакыйкатьне табарга өйрәтә», – дигән 
немец педагогы А.Дистервег. Бу сүзләрдә 
дә хаклык бар: моңарчы белемне укытучы 
эзләп табып, үтемле юллар аша  укучыларга 
җиткерергә тырышса, бүген инде укытучы 
белем алу юлларын бары тик фаразлый, 
тәкъдим итә һәм күрсәтеп бирә.

Эшнең нәтиҗәсен өстәгеләр бәяли бел-
сә, ул укучыга да, укытучыга да алга таба 
тырышу өчен зур стимул булып тора. Бу 
уңайдан бездә зарланырлык урын юк. Ел 
саен уку елы ахырында төрле олимпиада, 
конкурсларда җиңүчеләр район җитәкче-
леге тарафыннан төрле формаларда бил-
геләп үтелә. ТР Транспорт һәм юл хуҗа-
лыгы министры Ленар Сафин булдыр ган 
«Нур» фонды хисабыннан акчалата бүләк-
кә ия булу мөмкинлеге бар. Узган уку елы 
нәтиҗәләре буенча мәктәбебез шул фонд-
тан 100 мең сумлык грант отты. 

– Бүген мәктәпнең генә түгел, һәр 
педагогның эшчәнлегенә бәя биргәндә, 
бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре 
төп критерий булуы беркемгә сер түгел. 

БДИ кирәкме-юкмы дигән бәхәсләр дә ки-
меде кебек. Белемне сынауның бу форма-
сы сыйфатка нинди йогынты ясый?

– Теләче мәктәбе тарихында БДИны 
бик үк әйбәт балларга тапшырмаган еллар 
да булды. Һәр уңышсызлыкны анализлап, 
нәтиҗә чыгара белсәң, хаталарны төзәтү 
мөмкинлеге туа. Имтиханнарга тагын да 
ныграк әзерләнәсең, сыйныфта үткәрел-
гән гомуми консультацияләр белән генә 
чикләнмичә, һәр бала белән индивидуаль 
шөгыльләнәсең. Мөгаллимнәребез шулай 
эшли дә. Һәр укучыга аерым биремнәр би-
реп, аларның үтәлүен тикшереп (без моны 
кире элемтә дибез), өзлексез эш алып ба-
ралар. Бүгенге заман технологияләре моңа 
юлны киң ача. Узган елгы нәтиҗәләргә кил-
сәк, унөч укучыбыз мәҗбүри бирелә торган 
имтиханнардан 80 һәм аннан күбрәк балл 
җыйды, ә бер укучыбыз дүрт предметтан 
имтиханнарны югары балларга тапшырды. 
Быелгы уку елында да әзерлек эшләре бер 
генә көнгә дә туктап тормый. 

– Җәмгыятьтә килеп туган тискәре күре-
неш, әйтик, юристлар, экономистлар ише 
һөнәрләргә, гуманитар юнәлештәгеләргә ия 
булучылар кирәгеннән артып китеп, эшче 
һөнәрләренә, техник профессияләргә игъ-
тибар кимү бу өлкәдәге сәясәтне үзгәртергә 
мәҗбүр итә. Ул мәсьәлә мәктәпкә дә килеп 
кагылмыйча калмагандыр.

– Әйе, профильле укытуга игътибар 
елдан-ел арта бара. Безнең мәктәп әлеге 
юнәлештә база мәктәбе санала. Һәр мәктәп 
нинди профильләр буенча белем бирергә 
кирәклеген үзе билгели. Аны дөрес сайлап, 
шәхси уку планы һәм программалары ниге-
зендә практик белем алу егет һәм кызлар-
га киләчәктә нинди уку йортына керәчәген 
алдан ук билгеләргә мөмкинлек тудыра. 
Нәкъ менә IX сыйныфтан соң сайланган 
профиль  киләчәктә укуны дәвам итүнең 
максатын һәм асылын билгеләргә ярдәм 
итә. Профильле сыйныфларга укучыларны 
туплаганда, төп фәннәр буенча дәүләт ат-
тестациясе нәтиҗәләре, олимпиадаларда 
һәм төрле дәрәҗәдәге конкурсларда кат-
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нашу да исәпкә алына. Мондый курслар 
гомуми белем бирүдән үзенең һөнәри 
юнәлешле булуы һәм профильле фән-
нәрне тирәнтенрәк өйрәнү белән аерыла. 
Мисал өчен, әгәр универсаль класста X – 
XI сыйныф укучылары атнасына 4 сәгать –  
математика, 2 сәгать физика укыса, физика- 
математика профилендә беренчесе – 6, 
икенчесе 5 сәгать укытыла, һәм аларга 
әле 6 сәгать электив курслар да өстәлә. 
Күреп торасыз, профильле укыту фәнне 
тулырак өйрәтә һәм, бердәм дәүләт имти-
ханнарын да яхшы биреп, иң яхшы югары 
уку йортына керү мөмкинлеге тудыра. Ал-
дагыларыннан аермалы буларак, агымда-
гы уку елында бездә IT-сыйныф ачылды. 
Биредә укучылар күбрәк информатика 
фәнен үзләштерә, электив курсларда 
робототехника белән шөгыльләнә. Алар 
алга таба һәнәр сайлаганда, программа-
лаштыру, информатизацияләү юнәлешен 
күз алдында тота. 

– Бүгенге катлаулы һәм гел үзгәреп 
торган заманда һәр баланы, физик һәм 
психик мөмкинлекләре нинди булуга ка-
рамастан, яшәргә, тормышта үз урынын 
табарга сәләтле шәхес итеп тәрбияләү – 
мәктәпнең тагын бер бурычы. Сәләтле-
ме ул, әллә инде укуда иптәшләреннән 
артта каламы, һәр балага белем алуга юл 
ачык булырга тиеш, дибез. Белүебезчә, 
шуны истә тотып, мәктәптә коррекцион 
сыйныфлар да ачылган. Бу юнәлешне дә 
ачыклап үтсәгез иде. 

– Нәкъ әлеге бурычларны гамәлгә 
ашыру максатыннан, Теләче мәктәбендә  
VIII төрдәге махсус программа белән 
белем бирүче ике коррекцион сыйныф 
эшләп килә. Алар педагогик кадрлар 
белән тулысынча тәэмин ителгән: укы-
тучылары махсус курслар тәмамлап, 
һәрдаим үзенчәлекле балалар белән 
эшләүдәге белемнәрен арттыру турында 
кайгырталар. Белем бирү белән бергә, ул 
сыйныфларда балаларны эшкә өйрәтү, 
мәктәптән киткәч, эш белән тәэмин итү 
өстендә дә гаять зур тырышлык салына. 

Мәсәлән, махсус сыйныфны тәмамлаган 
узган елгы чыгарылыш укучылары урта 
махсус белем бирү йортларында укуларын 
дәвам итү мөмкинлеге алды. Аларның кай-
берләре Теләче сәнәгать паркында ачыл-
ган кече заводларга эшкә урнаштырылды. 

– Район үзәгендәге бердәнбер урта 
мәктәп «күз өстендәге каш кебек». Күбе-
сенчә татарлар яшәүче бу җирлектә татар 
сыйныфларына укырга керергэ гариза  
язучы ларның аз булуы бераз аптырашта 
калдыра. 

– Чыннан да, бу мәсьәлә безне дә бор-
чый. Югыйсә, татар сыйныфында да шул 
ук мөгаллимнәр укыта, балалар бер үк 
программа нигезендә белем алалар. Без 
ата-аналар арасында аңлату эшләре алып 
барабыз. Җәмгыятьтә тел турында купкан 
ыгы-зыгы аларның да  аңына тәэсир ит-
мичә калмагандыр. Әйтергә мөмкин, бу – 
безнең халыкта милли аңның томаланып 
килүен күрсәтә торган күренеш. Ләкин 
әле уку елы башланганчы, ата-аналар  
ана теленә мөнәсәбәт хакында кат-кат 
уйлап, дөрес карар кабул итәрләр дип 
өметләнәбез. 

Тәрбия чараларына килсәк, бездә алар 
тулысынча диярлек татар телендә уза, бу 
яктан борчылырлык урын юк. «Алтыда 
белгән ана телен алтмышта да онытмас», –  
дигән мәкаль бар. Әгәр ана телебезне 
кече сыйныфлардан ук өйрәтмәсәк, үсеп 
килүче яшь буын үзенең милләтен, та-
рихын, тел байлыгын, моңын, әдәбиятын 
онытмасмы? Чөнки татар халкының мең 
елларга сузылган тормыш тәҗрибәсе, 
уйлары, гадәтләре, йолалары, кешене 
шәхес итүче сыйфатлары аның телендә, 
мәкаль-әйтемнәрендә, җыр һәм әки-
ятләрендә, әдәбиятта чагылыш тапкан. 
Без, әти-әниләр, үзебез үк сабыйларны 
шушы хәзинәдән баш тартырга мәҗбүр 
итмибезме? Бу хакта тирәнрәк уйланырга 
җирлек бар, чөнки тормыш бүгенге көн 
белән генә тәмамланмый.

Алсу ҖИҺАНШИНА

Татарстанның иң 
яхшы мәктәпләре
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мәкальләр – ТәрБиянең нигез Ташы

Гөлчәчәк ТИМЕРОВА,
Россия ислам институты укучысы

Халкыбызның гореф-гадәтләрен, яшәү 
рәвешен, чал тарихын, милли аңын ча-
гылдырып, гасырлардан гасырларга, 
буыннан буынга күчә, яратып сөйләнә, 
һәр урында сөйләмне матурлый торган 
хикмәтле сүзләре, милли ядкарьләре 
бар. Шулар арасыннан бер җөмлә 
белән тормышның серләрен анлатып 
биргән, тирән мәгънәгә ия булганнары –  
мәкальләре аерым игътибарга лаек. 
Юкка гына халкыбыз аларны «халык 
җәүһәрләре», «халык мәрҗәннәре» 
димәгән. Һәр хәл-вакыйгага, һәр күре-
нешкә, холык-фигыль үзенчәлекләренә 
мөнәсәбәтле аларның үз урыннары бар. 
Мәкальләр яхшылыкны зурлый, начар-
лыкны хурлый, тырышлыкны сөя, ялкау-
лардан көлә, гыйлемне куәтли, тәртип-
сезне – рәтли...

Мәкальләрнең килеп чыгышын төгәл 
генә әйтеп булмый, алар, һәрбер ха-
лыкның мәдәни байлыгын чагылдырып, 
әдәби һәм тарихи мирасының гүзәл бер 
өлешен тәшкил итәләр.

Милләтебезнең күренекле мәгъ-
рифәтчеләре мәкальләрнең зәвык, акыл, 
әхлакый тәэсир көченә, аларны өйрәнү 
зарурлыгына зур әһәмият бирәләр.

«Һәр халыкның мәкале үзенчә. Менә 
шулардан мәкальнең иң зур күпчелеге һәр 
халыкның иҗтимагый-тарихи тормыш 
тәҗрибәсеннән һәм ышануларыннан, 
аның үз теленең иҗат һәм сурәтләмә 
мөмкинлекләренә таянып барлыкка кил-
гәне аңлашыла. Аның кайчан туа башла-
ганы билгесез, авторлары исемсез, шулай 
ук аның әле дә туудан туктаганы юк. 
Тормыш һәм халык яшәгән җирдә аның 
тумавы мөмкин дә түгел, чөнки кеше үз 
табигате буенча шагыйрь, үзе тәҗрибә 

һәм иҗат иясе. Шунлыктан мәкаль 
башлап ялгыз кеше авызыннан әйтел-
сә дә, һәр уңышлы иҗатны эләктереп 
алучы халык аны телендә саклый, тагын 
да шомарта, чөнки аны гомуми мәгънәгә 
күтәрүче халык – үзе бөек шагыйрь, үзе 
тормышны иҗат итүче бөек даһи ул», –  
дип язган күренекле мәгърифәтчебез 
Нәкый Исәнбәт.

Шушы мәкаләмдә гарәп һәм татар 
телләрендә булган, хезмәткә дан җыр-
лый, эшкә өнди, тырышлыкка чакыра, эш 
сөймәгән ялкау кешедән көлә, бигрәк тә 
балаларны тәрбияләгәндә еш кулланы-
ла торган мәкальләр игътибар үзәгенә 
алынды. Гарәп кешесенең дә, татар ке-
шесенең дә үзаңында хезмәт алыштыр-
гысыз урын алып тора. Ниндидер мак-
сатка ирешү өчен, кешегә балачактан 
алып ахыргы көненә кадәр тир түгәргә, 
тырышырга кирәк. Моңа гарәп һәм татар 
телендәге мәкальләр дәлил булып тора. 

«Гамәлләр нияттән тора», – дигән сөек-
ле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа 
Саллә Аллаһу галәйһи вәссәләм. Әгәр 
дә кеше ниндидер эшкә тотына икән, бу 
эшне ул кеше күрсен дип тә, мактаныр 
өчен дә тугел, яхшы ният белән башка-
рырга тиеш. Татар халкында исә «Ният –  
ярты гамәл»; «Башланган эш – беткән 
эш» дигән әйтемнәр йөри. Һәр нәрсә-
нең башы, дәвамы, ахыры һәм нәтиҗәсе 
булган кебек, эш процессын да бу тө-
шенчәләр читләтеп үтми. Дәвамлы эш 
турында гарәп телендә мондый мәкаль 
бар: «Эшнең яхшысы – дәвамлы булганы». 
Шулай ук эшне башлаганда, аны ахырга 
кадәр башкарып чыгасыңны да уйларга 
кирәк. «Үзең яба алмаслык ишекне ачма!» 
Гарәп халкының әлеге мәкале үзең баш-
карып чыга алмастай эшкә тотынмаска 
өнди. «Уйламый алынма, алынсаң абынма» 
диеп кисәтә безне татар халык мәкале дә.
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Тел күрке – сүз

«Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бир-
сәң чын күңел,

Каршыларсың картлыгыңны бик 
рәхәт һәм бик җиңел», – бу сүзләрне без 
дә балаларга еш кабатларга яратабыз.

Хәзерге яңарыш чорында, яңа техно-
логияләр, күп мавыктыргыч компьютер 
уеннары хөкемлек иткән XXI гасырда 
балаларыбыз төрле сәбәпләр табып 
эштән качу җаен эзли.

«Ник азаплыйсың син мине, 
Мин бит әле кечкенә», – дип тә үзләрен 

кызгандырасылары килә. Шушы урында 
безгә тагын бөек шагыйребез Габдулла 
Тукайның хикмәтле сүзләре ярдәмгә килә:

«...өйрән яшьләй! Картайгач авыр ул, 
Картаеп каткач буыннар, эш белү 

уңайсыз ул!»
Әйе, һәр эшкә яшьтән өйрәнеп, ты-

рышып калырга кирәк. Гарәп телендәге 
«Эш – яшәеш, ә ялкаулык – үлем» мәка-
ленә татар телендә «Кеше хезмәте –  
дөнья асылы» дигән мәкаль тиңдәш бу-
лып килсә, «Хәрәкәттә – бәрәкәт» дип, 
татар халкы да, гарәп халкы да – икесе 
ике телдә, әмма бер төрле үк итеп, бер 
үк сүзләр белән аңлатып бирәләр. Гарәп 
телендә «Балаңны эшкә өйрәтсәң, кар-
тайгач гарьләнмәссең», ә татар телендә 
«Балаңны эшкә өйрәт, эшен бетерергә 
өйрәт!»; «Егет кешегә җитмеш төрле 
һөнәр дә аз» кебек тәрбияви мәкальләр 
бар. Хәтта яхшылык эшләүне дә кеше-
нең күңеленә балачактан салып куярга 
кирәк. «Агачның башлангычы – орлыгын-
нан»; «Җил чәчсәң, тузан урырсың»; «Ни-
чек чәчсәң, шулай урырсың» кебек гарәп 
телендәге мәкальләр эшне белдереп кил-
сәләр дә, аларның тирән мәгънәсе – ба-
лага дөрес, яхшы тәрбия бирү. Тик моның 
өчен әти-әни иң элек үзе үрнәк булыр-
га тиеш, һәм хезмәтнең ата-ана өчен дә  
аерылгысыз тормыш юлдашы булуы мө-
һим. Юкка гына татар халкы «Алма ага чын-
нан ерак төшми»; «Май чүлмәге тышын- 
нан билгеле» яисә «Атасына карап улын 
коч, анасына карап кызын коч!» димәгән.

Уку – авыр хезмәт. Ул зур көч куюны, 
басылып утыруны таләп итә. Белем алыр- 
га чакыра торган мәкальләр арасында 
исә гарәп телендә «Гыйлемнең җиме-
ше – эшчәнлек билгесе», татар телен-
дә «Беләкле берне егар, белемле меңне 
егар»; «Көчең белән горурланма, эшең 
белән горурлан» кебек мәкальләр бар. 

Балаларыбызны тәрбияләгәндә, та-
гын нинди мәкальләр безгә ярдәмгә 
килә соң? Шөгылен калдырган бәхетен 
җуйган; Кулы эш белгән ярлы булмас; Бү-
генге эшне иртәгегә калдырма; Тырыш-
кан табар, чәчкән урыр дип, гарәп халкы 
сабыйларны тырыш булырга өндәсә, та-
тар халкы «Эшләгән туңмас, эшләмәгән 
уңмас»; «Эшләгән бәхетен эшендә күрер, 
эшләмәгән төшендә күрер»; «Эш эшләми 
уңыш килми»; «Хезмәте барның, хөрмәте 
бар» дип, нарасыен эшчән булырга өнди. 

Югарыда мисал итеп китерелгән 
мәкальләрнең капма-каршысы булып 
ялкаулыктан көлә торган мәкальләр 
кулланыла. Гарәп халкында алар исә 
мондыйлар: «Ялкау күп акланыр»; «Ялкау-
лык бал ашатмас». Татар халкында исә 
«Иренгән ике эшләгән, хаман эше пешмә-
гән»; «Эшләгәнгә көн җитми, ялкауның 
көне үтми»; «Уңган әмәлен табар, ялкау 
сәбәбен табар» кебек мәкальләр кулла-
ныла. Шулай ук халкыбыз мәкальләре 
арасында татар кешесенең тырыш, егәр-
ле икәнен күрсәтә торган татар сүзен 
ассызыклап килә торган мәкальләр дә 
киң кулланышта. Мәсәлән, «Татар таш 
ватар»; «Татар ташка кадак кагар».

Хезмәт – дөньяда бары кешегә генә 
хас, һәм бары тик ул гына лаек булган 
бәхет ул. Кеше тормыш итүгә һәрьяк-
лап әзерләнсен өчен, аңа балачактан 
хезмәт тәрбиясе бирү зур әһәмияткә ия 
икәнен гарәп халкы да, татар халкы да 
үзләренең мәкальләре белән дәлилли. 
Әлеге халыкларның тапкыр һәм үткен 
мәкальләре киләчәк буынны тырыш, 
тәрбияле, тәртипле итеп үстерүдә рухи 
чыганак булып тора. 
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Альмира СИБГАТУЛЛИНА,
Кукмарадагы Чыңгыз Айтматов 
исемендәге 1 нче гимназиянең 
югары квалификация категория-
ле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

Гөлназ НӘҖИПОВА,
Кукмарадагы Чыңгыз Айтматов 
исемендәге 1 нче гимназиянең 
югары квалификация категория-
ле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

г.Тукайның Тормышында һәм 
иҗаТында мәхәББәТ
(Югары сыйныф укучылары белән кичә)

Максат: укучыларны Г.Тукайның 
яраткан кешесе – Зәйтүнә белән та-
нышу-күрешү вакыйгалары, мәхәббәт 
шигырьләренең язылу тарихы белән 
таныштыру; мәхәббәт шигырьләре, 
җыр лар, биюләр аркылы эстетик тәр-
бия бирү; мәхәббәтне изге хис буларак 
кабул итү, аңа җаваплы карау хисе тәр-
бияләү.

Җиһазлау: шагыйрьнең портреты, 
китаплар күргәзмәсе, плакатлар «Тукай 
безнең күңелләрдә», «Без –Тукайлы ха-
лык!», «Тукай мәхәббәте» CD диск: «Ту-
ган тел», «Әллүки», «Тәфтиләү», интерак-
тив такта, презентация.

Кичәнең барышы
Талгын гына көй агыла.
1 нче алып баручы. 
Җир яшәрмәс, гөл ачылмас – 

төшми яңгыр тамчысы;

«Мәгариф» журналы бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тормыш юлына 
һәм иҗатына багышланган «Моңлы саз чыңнары» дигән сыйныфтан тыш чаралар 
сценарийлары һәм дәрес эшкәртмәләре конкурсы игълан иткән иде. «Шагыйрьнең 
тормыш юлы» һәм «Г.Тукайның иҗат дөньясы» номинацияләрен үз эченә алган 
конкурска йөздән артык эш килде.

28 май көнне Казан шәһәренең Ногай кунакханәсендәге Тукай клубында «Мәгариф» 
һәм «Гаилә һәм мәктәп» журналлары редакциясе бәйгене йомгаклау тантанасы 
оештырды. Анда җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр, рәхмәт хатлары тапшырылды.

Конкурс таләпләренә җавап биргән язмалар «Мәгариф»нең басма һәм Мәгариф.рф 
электрон версиясендә дөнья күрде. «Мәгариф.Татар теле» журналының бу санында 
2 дәрес үрнәген тәкъдим итәбез.

Кайдан алсын шигъре шагыйрь, 
булмаса илһамчысы.

Бер гүзәлдән кайсы шагыйрь, 
әйтегез, рухланмаган?

Байроның, Лермонтывыңмы, 
Пушкиныңмы – кайсысы?

Файдасыз бер ит кисәгеннән 
гыйбарәттер йөрәк, –

Парә-парә кисмәсә 
гыйшык-мәхәббәт кайчысы.

2 нче алып баручы. Әйе, мәхәб-
бәт турында язмаган, мәхәббәт хисе 
белән рухланмаган кеше дөнья-
да юктыр ул. Әлеге юллар Г.Ту-
кайның «Мәхәббәт» шигыреннән  
иде.

Безнең кичәбез дә бөек Тукаебызның 
132 еллыгына багышлана, «Тукай тор-
мышында һәм иҗатында мәхәббәт» дип 
исемләнә.
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1 нче алып баручы. Казан арты. . . 
Һәр якның үз матурлыгы була. Казан 
артының төп матурлыгы – Шүрәлеле 
калын урманнарында, кырыенда тал-
куаклары сыгылып утырган, Су анасы 
яши торган буаларында, тыйнак кына 
челтерәп агып яткан чишмәләрендә.

2 нче алып баручы. Бу якта авыллар 
зур түгел, иң зурлары, ихтимал, Әтнә 
белән Саеснадыр, ә арада иң тыйнагы, 
тау астындагы чишмәләр моңында гомер 
кичергәне – Габ дулла дөньяга килгән 
Кушлавыч авылыдыр.

Бер укучы музыка астында Г.Тукайның 
«Туган авыл» шигырен яттан сөйли.

1 нче алып баручы. Габдуллага туган 
авылында озак яшәү насыйп булмый. 
Дөньяда бер генә шагыйрьнең дә 
җылылык эзләп үз гомерендә җиде-
сигез хатын-кызга «әни» дип дәшеп 
караганы булмагандыр.

2 нче алып баручы. Габдулланың 
тормышында исә шулай булган, һәм 
еллар үтеп, инде танылган шагыйрь 
булгач, Тукай ана җылысы эзләп үткән 
балалык вакытын искә төшереп, болай 
ди: «Үпкәнеңнән бирле, әнкәй, иң ахыргы 
кәррә син, һәр ишектән сөрде углыңны 
мәхәббәт сакчысы».

1 нче алып баручы. Тукайның 
тормышы, иҗаты, шәхесенең үзенчәлек-
ләре турында каләмдәш дуслары, ту-
ганнары, замандашларының истәлеклә- 
ре китапларда һәм газета-журнал битлә-
рендә дөнья күрә.

Г.Тукай тормышына, иҗатына 
бәйле тарихи мәгълүматлар җыюга, 
шагыйрьнең нәсел-нәсәбен өйрәнеп, 
шәҗәрәсен төзүгә күп хезмәт куйган 
кешеләрнең берсе – Зәкия Рәсүлева. Сез 
экранда аның «Тукай эзләреннән» дигән 
китабын күрәсез. Бүгенге кичәдә шушы 
китаптагы язмалар да файдаланыла. 
Зәкия Рәсүлева һәм янәшәсендә 
тормыш иптәше язучы Атилла Расих. 
Атилла Расихның әнисе Зәйтүнә ханым –  
Г.Тукайның яраткан кызы була.

2 нче алып баручы. «Тукайның 
мәхәббәте хакындагы шигырьләре вә 
аның мәхәббәте» дигән мәкаләсендә 
Җан Шәрәф болай ди: «Тукайның 
Уральскида . . . 1906 – 1907 елларда 
язган шигырьләре... һәммәсе ияреп язу я 
тәрҗемә булып, мәгънәләре дә җитәрлек 
самими булмаганлыктан, Тукайның бу 
вакытка кадәр куәтле бер мәхәббәт 
үткәрмәгәнен күрсәтәләр... Тукай яшьтән 
күңелле гаилә тормышы белмәгән, 
хатын-кыз арасында булып, якты 
якларын күп күрә алмаган. Шуңа күрә 
дә ул алар бар мәҗлесләрдән качарга 
тырышкан. Соң бөтен кыз-хатыннан 
кача торган Тукайның шигырьләренә... 
самими мәхәббәт кайдан килеп кергән?»

1 нче алып баручы. Әдәбиятта 
Г.Тукайның Зәйтүнә Мәүледова исемле 
кызны яратып йөргәнлеге мәгълүм. Кем 
ул Зәйтүнә?

1 укучы. 1907 елның җәендә Чистай 
кызы – 14 яшьлек Зәйтүнә әниләре 
белән Казанга күченеп килә. Зәйтүнә 
апасы белән русско-татарская школада 
укыйлар, укудан соң өйдә чигү эшенә 
утыралар.

Приказчик абыйлары алып кайткан 
китап, газета-журналларны калдырмый 
укып баралар. «Г.Тукайның шигырьләрен 
мин аерым бер ләззәт һәм дәрт белән 
укыйм, үзең телең белән әйтеп бирә 
алмый торган нәрсәләрне шул хәтле 
матур итеп әйтә белүче кешенең үзен 
күрәсем килә иде», – ди истәлекләрендә 
Зәйтүнә.

2 нче алып баручы. Зәйтүнә 
апасы белән үзләренә туган тиешле 
Фатих Әмирхан янына «Әльислах» 
редакциясенә килгәлиләр һәм Фатих 
абыйларыннан Тукай белән таныш-
тыруны үтенәләр. 1908 елның язы. 
Ф.Әмирхан истәлекләре.

1 укучы сөйли. Тукайга хатын-кыз 
белән таныштырам дисәң, мөмкин булса 
ишектән, мөмкин булмаса тәрәзәдән 
качачак булганга, алдан хәбәр бирмичә, 

Без – Тукайлы 
халык
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кызларны ияртеп кердем. Кызлар 
бүлмәгә кергәч тә, Тукай гадәтенчә 
керфекләрен түбән төшерде, кызлар 
белән кулларына гына карап күреште. 
Алар бүлмәдә берникадәр утырдылар, 
тик гадәтенчә Тукай «исәнмесез, 
саумысез»дән башка берни сөйләмәде. 
Күзләрен дә яңадан күтәреп карамады.

1 нче алып баручы. Зәйтүнә белән 
очрашудан соң, Г.Тукай 1908 елның  
27 мартында әтисе белән бертуган апа-
сы Газизә Госмановага язган хатында: 
«Мин Казаннан.. . бик разый.. . дус-иш 
күп. Күңелле, укыган кызлар берлә дә 
танышырга туры килде», – дип яза.

2 нче алып баручы. Икенче тапкыр 
Зәйтүнәне Тукай трамвайда барганда 
күрә. Зәйтүнә апасы белән урамнан 
бара. Тукай аңа баш иеп исәнләшә. 
Шагыйрьнең күңеле күтәренке хисләр 
белән тула, 2–3 көн дә үтми, 1908 елның 
З нче июнь санында «Шүрәле» имзасы 
белән «...гә» шигыре басылып чыга.

1 укучы. « . . . гә» (Очраган юлда)
Очраган юлда, сине күргән, 

иелгән ул бүген; 
Ул шуңар да шатлана бит: 

чын җүләр түгел диген!
Күргәнең бармы әле 

Коръәндәге мәдхияни?
Ул синең васфыңда: 

«ля шәркыйя, ля гарбия», – ди!
Күк китабының сине 

белгәнлегенә шаккатып,
Ул хәзер алган «Сабах»тан 

бер Кәләмулла сатып.
1 нче алып баручы. Өченче мәртәбә 

Тукай Зәйтүнә белән Казанда әдәбият 
кичәсендә очраша. Анда Казанның 
барча мөселманнары, хатын-кызлары –  
һәммәсе җыела. Кичәдә Тукай үзенең 
«Утырышу» шигырен укый.

Бер укучы Тукай булып «Утырышу» 
шигырен укый.

Кайвакытта кара күзле, кара кашлы
Матур берлә утырамын кара каршы;
Шунда ул кыз, әллә ничек, сүзгә китеп,

Күргәннәрен, белгәннәрен сөйли 
башлый.

Мин ул кызны, үз уемча, фәрештә, дим,
Дөнья берлә ваклануын һич эстәмим;
Аңар күрә үземне бик түбән саныйм,
Аның урыны фәләкләрдә, гарештә,  дим.
Минемчә, тик яралган ул сөелергә,
Сөяргә һәм куанырга, сөенергә;
Күргән саен, минем төсле гашыйкларга:
«Бу минеке булмас!» – диеп көенергә.
Залда музыка (С.Садыйкованың танго-

сын мөмкин.) Кызлар, егетләр бии.
Тукай Зәйтүнә янына килә:
– Кичә ошыймы? Сез танцевать ит-

мисезме?
– Әле яңа гына өйрәнә башладым. 

Белмим. Мин өйрәнгәч, бергә танцевать 
итәрбез, яме!

– Мин дә яңа гына өйрәнә башладым. 
Мин дә Сезнең белән генә танцевать 
итәрмен.

– Кайтканда, бергә кайтырбыз.
– Ярар, туташ.
«Сарман тангосы» җыры башкарыла.
2 нче алап баручы. «Кайтканда бергә 

кайтырбыз, – дидем. Тукай ризалык 
бирде. Ләкин соңыннан мин Тукайны 
таба алмадым», – дип яза истәлекләрен - 
дә Зәйтүнә.

1908 елның июнь башында, гаиләләре 
Казаннан күчеп китәргә булгач, Зәйтүнә 
редакциягә килеп Тукай белән саубулла-
ша. Тукай аны пароходка озата төшәргә 
сүз бирә, әмма күренми.

1 нче алып баручы. 17 нче июньдә 
«Әльислах»та «Мәҗнүн» имзасы белән 
Г.Тукайның «Кызык гыйшык» шигыре ба-
сыла. Бу шигырьнең башында Тукай үзен 
эссе көндә коенырга теләп бер чиләк 
суны җилкә аша атып, «әле дә тәнгә 
тимәде» дип шатланган җүләргә охшата.

Шигырьне Айрат Арсланов укуында 
тыңлау. Мультимедиа. Тукай мәктәптә.

1908 ел 23 нче июньдә Фатих Әмир-
ханга язган хатында Тукай: «Әльислах»та 
«Кызык гыйшык» шигырен яраттыгыз-
мы? Керпе үзенең кабыгына кереп 
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яшеренгән төсле, мин дә сөю хакында 
бернәрсә язсам, ялган имзалар астына 
сыгынам», — ди.

Фатих Әмирхан үзенең истәлегендә: 
«Ул үзенә нинди дә булса бер яктан ким-
сетелеп карауны вә шул карау ихтима-
лын гына да күтәрә алмый иде», – дип 
яза. Тукай үзенең тышкы кыяфәтен гаять 
килешсез дип ышана. Хатын-кыз таифәсе 
бик нәзакәтле һәм кешене тикшерүчән 
булалар. Мин хатын-кыздан тартынам, 
ди. Шулай да Зәйтүнәнең Казаннан кү-
чеп китүен Тукай бик авыр кичерә.

1 нче алып баручы. З0 нчы сентябрь-
дә «Әльислах»та Тукайның «Мәхәббәт» 
шигыре басыла. Бу шигырьдә үзенең 
мәхәббәт ялчысы булып әверелгәнен 
игълан итә, әле һаман мәхәббәтен яше-
реп саклый. Ләкин мәхәббәтен гашыйк 
булган кызына белдермәве хәзер Тукай-
ның куркуыннан, әйтергә кыюлыгы җит-
мәвеннән түгел, бәлки башка сәбәптән: 
Ул «яшерен мәхәббәт», игълан ителмә-
гән, ачылмаган мәхәббәт белән ләззәт-
ләнә, иң тирән, куәтле мәхәббәт дип 
шундыйны гына саный башлый. Үзенең 
мәхәббәткә бөтен карашын, күңелендә-
ге тирән трагедияне бер юл шигырьгә 
сый дыра: «Әмма ләззәтле дә соң яшерен 
газап, яшерен яну!» – ди.

2 нче алып баручы. 24 нче ноябрьдә 
Тукайның «Соңра» шигыре басыла. Бу 
шигырь шагыйрьнең мәхәббәт газабын 
чиккән кеше икәнен күрсәтә:

Бер мәхәббәтнең газабын, михнәтен 
чиккән кеше,

Бер сөеп арган вә җөмлә нәрсәдән 
бизгән кеше –

Күңеле бозланган кешедер: һич тагын 
бер кат сөймәс.

1 нче алып баручы. Тукай үзенең 
сөюе хакында инде азрак яза башлый. Ул 
башка шигырьләре арасында гына, күңе-
ленең иң тирән бүлмәләрен бушатканда 
гына «мәхәббәте һаман иске мәхәббәт» 
икәнен белдереп куя. «Булмаса» шигы-
рендә күңеленең иң тирән бер читенә 

сөйгәненең сурәтенең иң чыны яшерел-
гән икәнен белдереп китә.

1 укучы «Булмаса» шигырен укый.
2 нче алып баручы. Тукай инде уй-

нап-көлеп, көлке язып рухи халәтен 
яшермәкче була. «Әльислах»ның 1909 
ел, 21 нче июль санында «Гашыйк» ши-
гыре басыла:

Син күрерсең бу кешене: 
күп вакыт уйный-көлә,

Ул, шулай итеп, халәте рухын 
яшермәкче була.

Белмичә, «уйный», диләр 
эчтән ниләр уйлаганын;

Сизмиләр, чыкмый төтен тышка, 
мәхәббәт янганын!..

1 нче алып баручы. 1910 елның 29 нчы  
ноябрендә «Вакыт» журналында 24 яшь-
лек Тукайның «Өзелгән өмет» шигыре 
басыла. Самимилеге белән елатырлык, 
матурлыгы белән гаҗәпкә калдырырлык 
юлларда Тукай «җиһанның гаиләсенә» 
ят кеше булуына «вә мөкатдәс моңлы 
сазының сынуына» сәбәп итеп ике кеше-
не күрсәтә. Берсе – Тукайны кечкенәдән 
ятим калдырып, ире үлүгә елап вафат 
булган анасы, икенчесе исә аның күңе-
лендә сурәте яшерелгән кешедер.

«Тәфтиләү» җырын тыңлау. 
2 нче алып баручы. Зәйтүнә үзенең 

истәлекләрендә бу еллар турында менә 
нәрсәләр яза.

1 укучы. (Зәйтүнә исеменнән). 1909 
елның җәендә Чистайга Казаннан «Сәй-
яр» труппасы килде. Тукайның Кариевка: 
анда минем таныш ике кызым бар, аларга 
контрамарка җибәр, дигәне буенча, безгә 
контрамаркалар китерделәр. 1910 елда 
артистлар тагын килде. Фатих Әмирхан 
абыйның энесе Ибраһим мине Габдул-
ла Кариев белән таныштырды. Кариев: 
«Тукайдан сезгә сәлам! Тукайның сезнең 
хакта язган шигырьләрен күргәнегез бар-
мы?» – диде. Юк, кайсы шигыре минем 
хакта, дигәч, ул Г.Тукайның шигырьләр 
җыентыгын алып, шундагы «...гә» дигән 
шигырьне күрсәтте. Ул миннән: «Шуны 
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әйткәнгә ачуланмыйсызмы?» – дип со-
рады. Мин бик шатмын, рәхмәт кенә әй-
тәм, дим. Көзен мин Курсага укытырга 
киттем. Берникадәр вакыттан соң миңа 
бер якыным Чистайдан хат яза: «Фатих 
абый сине язучы Тукаевка димләп хат 
язган. Без «үзенә яз» дип синең адресны 
җибәрдек», – ди. Шуннан соң мин Фа-
тыйх абыйдан хат алдым. Тик анда мине 
Вафа Бәхтияровның үзенә соратуы әй-
телгән, хатның бер почмагын бөкләгән 
дә: «Тукай да сине онытмый», – дип язып 
куйган иде. Минем кәефем бик кырыл-
ды. Әллә хатны ялгыш укыдыммы дип тә 
уйладым, бер җавап та бирмәдем, хатны 
кешегә күрсәтмәдем.

Уникенче елны җәен Казанга бару 
белән Фатыйх абыйны күрдем. Ул Тукай-
ның авырый икәнен әйтте. Мин «Болгар» 
номерлары янында трамвайдан төшеп, 
Тукай янына барганда Фәхрелислам 
Агиев очрады һәм миңа: «Туташ, зинһар 
кермәгез, Тукаевны харап итәсез, Тукай-
ны сөйсәгез, аңа аз гына хөрмәтегез бул-
са, кермәгез, һәлак итәсез аны», – диде. 
Мин ни хәтле керәсем, күрәсем килсә дә, 
Тукайга булган мөкатдәс хөрмәт хисем 
хакына үз теләгемне корбан итеп булса 
да, кермәскә тиеш дип, җылый-җылый 
кайтып киттем. Мин, ул терелер дә, икен-
че елга күрешербез, дигән өмет белән 
үземне юатып торганда, икенче елны 
аның вафат хәбәрен генә ишеттем. Бу 
хәбәр миңа бик каты тәэсир итте. Әни-
нең күрше бүлмәдә генә утыруына да 
игътибар итмичә, үксеп җылый башла-
дым...

Мин Казанга барсам, Тукай бардыр, 
исәндер кебек тоелды.

2 нче алып баручы. Шагыйрьнең бу 
мәхәббәте гомеренең актыгына кадәр 
дәвам иткән. Зәйтүнәгә үзенең сөюен 
һичбер төрле ачык белдермәгән, бел-
дерергә дә теләмәгән. Үлгәнче үзенең 
әүвәлге мәхәббәтендә «яшерен газап, 
яшерен яну»да калырга теләгән.

Г.Тукайның замандашы, күренекле 

артистка Сәхипҗамал Гыйззәтулли-
на-Волжская «Сәхнә дусты» исемле ис-
тәлегендә түбәндәгеләрне яза:

1 укучы. Кайберәүләр Тукайның ха-
тын-кызны яратмавы турында сөйлиләр, 
ләкин бу дөрес түгел. Тукай чын мәгъ-
нәсендә хатын-кызларны ихтирам итә, 
зурлый, шул ук вакытта ояла да. Аның 
бик яратып йөргән Зәйтүнә исемле бик 
матур кызы бар иде, ул шул кызга күрен-
мәскә тырышып йөри иде. Ә үзе аның 
исеменә шигырьләр язды. «Сөйгәнемнән 
шүрәле төсле качам» дигән юллары Зәй-
түнәгә булган мәхәббәте хакында иде. 
Үзенә башка бер төрле кабатланмый 
торган нәфис табигатьле кеше иде ул 
Габдулла Тукай.

2 нче алып баручы. Шагыйрьләрнең 
күңелләре сизгер, тиз җәрәхәтләнүчән 
һәм ялгыз була – йөрәк әрнүләре гүзәл 
сүзләр булып ташып чыга. Җисми яктан 
тормыштан китсә дә, Тукай, шагыйрь бу-
ларак, бу дөньядан китмәде.

Аның авазы яңгырый һәм халык күңе-
лендә теләктәшлек таба. Тукайга багыш-
лап бүген дә гүзәл әсәрләр иҗат ителә.

Хәзер якташ шагыйребез Харис Мос-
тафинның «Тукай мәхәббәте» шигырен 
тыңларбыз. (Бер укучы укый)

1 нче алып баручы. 
И матур! Мин янмас идем – 

яндыручы булмасаң;
Таммас иде җиргә яшьләр – 

тамдыручы булмасаң!
Тукай – нечкә лирик. Мәхәббәттә ул 

оялчан, үкенечле... Мәхәббәткә изге итеп 
караучы олы җан.

«Зәйтүнәкәй» җыры белән кичәне 
йомгаклау. (Ә.Фәйзи шиг., Җ.Фәйзи муз.)

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-
uku.ru/teachers-room/-g-tukajjnyn-
tormyshynda-hem-ijatynda адресы 
буенча танышырга мөмкин.
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җикТереп пар аТ, казанга Туп-
Туры киТТем карап... 
(Г.Тукайның «Пар ат» шигыре буенча әдәбият дәресе. 
VIII сыйныф)

Динә 
ЙӨЗМӨХӘММӘТОВА, 
Кукмара районы Кукмара  
4 нче номерлы урта мәктә-
бенең югары квалификация 
категорияле туган тел һәм 
әдәбияты укытучысы

Зөлфия 
ГАЛИМУЛЛИНА,
Кукмара районы Кукмара  
4 нче номерлы урта мәктә-
бенең югары квалификация 
категорияле туган тел һәм 
әдәбияты укытучысы

Дәрес тибы: яңа материалны 
үзләштерү дәресе.

Максат: Г.Тукайның «Пар ат» шигы-
рен өйрәнү, шигырьнең язылу тарихы, 
авторның әйтергә теләгән фикерләре 
белән танышу; укучыларның лирик 
әсәрне анализлау осталыкларын, 
сәнгатьле уку күнекмәләрен камил-
ләштерү; фикерләү сәләтләрен, сөй-
ләм телләрен үстерү; укучыларда ша-
гыйрьнең тормыш юлын һәм иҗатын 
өйрәнүгә кызыксыну уяту, шагыйрь  
шәхесе белән горурлану хисләре тәр-
бияләү.

Җиһазлау: Г.Тукайның портреты, «Габ-
дулла Тукай» альбомы, Г.Тукайның «Пар 
ат» шигыренә иллюстрация, Г.Тукайның 
«Пар ат» шигыре һәм җыры язылган ау-
диоязма, презентация.

Дәрес барышы
I. Оештыру-мотивлаштыру этабы
1. Исәнләшү, сыйныфта уңай психо-

логик халәт булдыру.
– Хәерле көн, укучылар! Кәефләре-

гез әйбәтме? «Көнне яхшы сүз белән 
башласаң, бөтен көнең яхшы үтәр», – 
диләр. Әйдәгез әле, бер-беребезне яңа 
көн белән котлыйк. (Укучылар теләкләр 
телиләр: «Яңа көн тынычлык алып кил-
сен!», «Яңа көндә яңа бишлеләр алыйк!», 

«Әти-әниләребезгә ягымлы булыйк!» 
«Барыбыз да яхшы эшләр генә кылыйк!»)

2. Уку мәсьәләсен кую.
– Без узган дәрестә кайсы язучы ту-

рында сөйләшә башладык? (Г.Тукай)
– Сез ничек уйлыйсыз: татар милләтен-

нән булган шәхеснең Тукайны белмәскә 
хакы бармы? (Хакыбыз юк, һәр милләт-
нең бөек шәхесләре була. Тукай ул –  
татарның йөзек кашы, бөек шагыйре. 
Без аның гомер юлын һәм кабатланмас 
иҗатын белергә тиешбез.)

– Дөрес, укучылар, татар милләтенең 
бөек шагыйре Г.Тукайны без өйрәнеп, 
буыннардан-буыннарга җиткерергә  
тиешбез.

II. Белемнәрне актуальләштерү этабы
– Укучылар, сезгә өйдә Г.Тукайның 

тормыш юлын өйрәнеп, мәгълүмат туп-
лап килергә кушылган иде. Сезгә хәзер 
2 төркемгә бүленергә кирәк, һәр төркем-
нең өстәлендә Тукай яшәгән җирләрнең 
исемнәре бирелгән. Сез шул җирләрне 
тиешле тәртиптә дөрес итеп урнаштыры-
гыз. (Кушлавыч, Сасна, Өчиле, Яңа Бистә, 
Өчиле, Кырлай, Җаек, Казан.)

(Укучылар эшлиләр һәм дәлилләп сөй-
лиләр.)

– Хәзер экранда Г.Тукай әсәрләренә 
язылган иллюстрацияләр чыгачак. Сез 
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шуларның кайсы әсәргә туры килүен әй-
тегез. («Шүрәле», «Су анасы», «Кәҗә белән 
Сарык», «Эш беткәч уйнарга ярый», «Кы-
зыклы шәкерт», «Ташбака белән Куян», 
«Пар ат».)

– Сез бу әсәрләрнең кайсысы белән 
якыннан таныш түгел?

(Укучылардан «Пар ат» дигән җавап 
алына.)

– Ә сезнең бу әсәр белән якыннан та-
нышасыгыз киләме? (Укучылардан уңай 
җавап алына).

– Димәк, безнең бүгенге дәресебез-
нең темасы нинди булыр? (Г.Тукайның 
«Пар ат» шигыре.) Ә алдыбызга нин-
ди максат куярбыз? (Г.Тукайның «Пар 
ат» шигырен өйрәнербез.) Бу максат-
ларга ирешү өчен, дәрестә нәрсәләр 
эшләрбез? (Шигырьне анализларбыз, 
сәнгатьле укырбыз, белемнәребезне 
тикшерербез.)

III. Яңа белемнәрне үзләштерү этабы
– Укучылар, сезгә тактага сүзләр языл-

ган, сез шул сүзләрнең тәрҗемәләрен 
һәм аңлатмаларын сүзлекләрдән карап 
языгыз (сүзләрнең тәрҗемәләрен укучы-
лар төркемнәргә бүленеп эшлиләр: 1 нче 
төркем – «Татарча-русча сүзлек»ләр 
белән, 2 нче төркем – «Фразеологик әй-
телмәләр сүзлеге» белән, 3 нче төркем –  
«Аңлатмалы сүзлек»ләр белән эшли. Ан-
нары һәр төркем аңлата, дөрес җавап-
лар экранда чыга.)
Пар ат – пара 
лошадей;
Тараф – сторона;
Хәсрәт – горе, 
печаль;
Гөнаһым шомлы-
гы – несчастье, 
беда;
Сау бул – до 
свидания;
Хуш – прощай;
Бәхил бул – прос-
ти, благослови;
Ятим – сирота;
Ят – чужой;
Ихтыярсыз – 
против воли, 
невольно;
Җәннәт, 
оҗмах – рай

Күз эленгән – 
клонить ко 
сну;
Йокы 
баскан –
сон напал;
Уй кору – 
задумать, 
замышлять;
Эч поша –  
скучать, 
чувствовать 
груз

Кучер – эки-
пажда дилбегә 
тотучы;
Бәхил бул – гафу 
ит, кичер, риза-
лаш мәгънәсен-
дә, ягъни кеше 
бик еракка һәм 
озакка аерылып 
киткәндә яки 
үләр алдыннан 
әйтелә торган 
хушлашу сүзе

Хикмәт – муд-
рость, чудо;
Түр – передний 
угол, почетное 
место в избе;
образование, 
просвещение
шәкерт – шакирд, 
ученик в медресе

Йөрәк яна –
душа болит;
Баш кату – 
голова идет 
кругом;
Җан яну - 
горит душа;

Хур – җәннәт-
тәге яшь, гүзәл 
кыз;
Мәгърифәт, 
гыйрфан – 
аң-белем, 
культура

– Укучылар, без хәзер «Пар ат» шигы-
рен аудиоязмада тыңларбыз. Сез түбәндә-
ге сорауларга җавап эзләп утырыгыз әле: 
«Лирик герой кая бара һәм нинди өмет 
белән бара?» (Аудиоязма тыңлана.)

– Шигырьне кабат эчтән укып чыгыгыз 
әле. (Укучылар эчтән укыйлар.)

– Укучылар, бирелгән сорауга җавап 
таптыгызмы? Сезнеңчә, лирик герой кая 
бара һәм нинди өмет белән бара? («Шат-
ланып Казанга бара», «Гыйлем, мәгърифәт 
тупларга өметләнеп бара».)

– Дөрес, укучылар, әйдәгез әле, Г.Ту-
кайның биографиясенә кире кайтыйк: ул 
Казанга кайдан бара? (Җаектан.)

Физкультминут.
IV. Яңа белемнәрне беренчел чишү 

этабы
– Сез ничек уйлыйсыз: шигырьдә сүз 

нәрсә турында бара? (торган җирдән ае-
рылып, зур мәркәзгә китү турында бара.)

– Ә кайсы мәркәзгә китү турында? (Ка-
зан шәһәренә китү турында бара.)

– Әйе, укучылар, Казанга кайту өмет-
ләре белән дәртләнеп, Г.Тукай Җаекта 
чакта ук «Пар ат» шигырен иҗат итә. 1907 
елның көзендә Г.Тукай, 12 ел яшәгән Җаек 
каласын калдырып, поезд белән Казанга 
кайтып төшә. Килереннән биш ай элек 
киләчәккә якты өметләр белән сугарылган 
«Пар ат» шигырен яза. Шигырь беренче 
мәртәбә «Фикер» газетасының 1907 елгы 
6 май һәм «Әлгасрелҗәдид» журналының 
шул ук елгы 5 май санында басыла. 1914 
елда инглиз теленә тәрҗемә ителә.

– Әсәрдә лирик герой нәрсәләр белән 
саубуллаша? (Торган җире, төрле уй корган 
җире, гомер иткән шәһәре, таныш йорт-
лары белән саубуллаша, ягъни Җаек шәһәре 
белән саубуллаша). (Укучылар шул өзекне 
табып укып күрсәтәләр.)
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– Лирик геройны нинди хисләр, нинди 
уйлар биләгән? (Шигырьдә лирик геройның 
моңсу хисләре дә, шатлыклы хисләре дә, са-
гыну, борчылу, үкенү, шул ук вакытта горур-
лык хисләре дә чагыла. Ул торган җиреннән 
аерылганга моңсуланса да, мәгърифәт уча-
гы Казанга баруына чиксез шатлана, мәркә-
зебез Казан белән чын күңелдән горурлана.) 

(Укучылар шул өзекләрне табып укып 
күрсәтәләр.)

– Дөрес, укучылар, авторның кәефе 
күтәренке, чөнки ул үзе теләгән шәһәргә 
яшәргә ашкынып, зур өметләр баглап бара.

– Укучылар, лирик геройның уй-киче- 
решләреннән чыгып, шигырьгә башка төр-
ле исем биреп булыр идеме? Ничек уй-
лыйсыз? («Ашкыну», «Аерылу», «И Казан!..»)

– Әйе, мин дә сезнең белән килешәм. Ни 
өчен лирик герой Казан шәһәренә ашкы-
на? (Казан шәһәрендә элек-электән атаклы 
кешеләр яшәгән, анда тирән белем алырга 
мөмкинлек зур булган, ягъни Казан – аң-бе-
лем үзәге, мәгърифәт учагы булган). (Укучы-
лар шул өзекне табып укып күрсәтәләр.)

– Ни өчен автор Казанны дәртле, 
моңлы, нурлы шәһәр ди? (чөнки Казан 
аның күңелен дәртләндерә дә, моңландыра 
да, нурландыра да.)

– Әйе, бу сүзләрдә – Казанның көче дә, 
тарихы да, яшьлеге дә, киләчәге дә, бү-
генгесе дә! Бу – Тукай белгән һәм яшәргә, 
иҗат итәргә ашкынып кайткан гүзәл кала! 
Тукайның мәңге яшьлек каласы. Монда – 
бабайларыбызның түрләре, яшәгән, торган 
җирләре; монда – тарих, монда татарның 
данлы да, фаҗигале дә үткәне; монда – 
оҗмахы! Казанда шагыйрьне яңа тормыш, 
иҗат итәр өчен иркенлекләр, мөмкин-
лекләр, яңа дуслар көтә. Казан ул – ша-
гыйрьнең илһам чыганагы!

– Лирик геройның Казанда мәхәббәтен 
табачагына өмете бармы? (Әйе.)

– Әйе, укучылар, аны монда нечкә 
биле дә көтә, дип уйлый лирик герой. 
Без моны шигырьнең кайсы юлыннан 
аңлыйбыз? (Укучылар шул өзекне табып 
укып күрсәтәләр.)

V. Белемнәрне ныгыту этабы
– Шигырь нәрсәләрдән тора? (Ритм, 

рифма, строфа.)
– Укучылар, ә нәрсә ул ритм? (Ритм – 

сөйләм берәмлегенең тигез вакыт аралы-
гында кабатланып, чиратлашып торуы.)

– Әйтегез әле: «Пар ат» шигырендәге 
сторфалар ничә тезмәдән төзелгән? (Ике.)

– Һәр тезмә ничә иҗектән тора? (15)
– Шигырьнең беренче строфаларын-

нан рифмаларны табыйк. (Карап / тарт-
калап, ялтырый / калтырый...)

2. – Укучылар, әйтегез әле, сурәтләү ча-
ралары дип нәрсәләргә әйтәләр? (күчерел-
мә мәгънәне төрле әйберләр, күренешләр, 
предметлар арасындагы бәйләнеш аша 
барлыкка китерә торган гыйбарәләргә.)

– Искә төшерик әле: нинди сурәтләү ча-
ралары була? (Синонимнар, антонимнар, 
чагыштыру, сынландыру, искергән сүзләр, 
метафора, эпитет, кабатлау, гипербола, 
литота, риторик эндәш һ.б.)

– Әйдәгез, хәзер шигырьдән сурәтләү 
чараларын табабыз, «Пар ат» шигырендә 
автор нинди сурәтләү чараларын кулланган 
соң?(Синонимнар: сау бул, хуш, бәхил бул; 
җайсыз, уңайсыз; суккалап, тарткалап; күз 
эленгән, баскан йокы; юк туганнар, ятим. 
Искергән сүзләр – гыйрфан; кеби. Метафо-
ра: уй укый; шатлык белән нурлар чәчеп ай 
ялтырый. Эпитет: әкрен җил; тараф тын. 
Кабатлау: мин ятим, монда ятим; И Казан! 
Дәртле Казан! Моңлы Казан! Нурлы Казан! 
Риторик эндәш: И Казан! Дәртле Казан! 
Моңлы Казан! Нурлы Казан! Тор, шәкерт!)

VI. Белемнәрне системалаштыру этабы
– Шигырь нинди интонация белән укы-

ла? (Башта тыныч тавыш белән укыла. 
Аннары тавышка борчылу, моңсулану, үкенү, 
сагыну кебек төсмерләре чыга. Ахырда ши-
гырь көчле интонация белән укыла, та-
вышта горурлану, ашкыну хисләре чагыла.)

– Шигырьне сәнгатьле итеп укып күр-
сәтегез. (Берничә укучы чылбыр буенча 
укыйлар.)

– Укучылар, Г.Тукайның «Пар ат» шигы-
рендә халык җырлары рухы сизелеп тора. 

Без – Тукайлы 
халык
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Бу шигырьгә композитор З.Хәбибуллин 
көй язган. Бик күп рәссамнар бу шигырьгә 
иллюстрацияләр ясаганнар. Сезнең кар-
шыгызда Х.Якупов ясаган иллюстрация 
тора. Рәсемгә карагыз әле: ул сезгә ошый-
мы, шигырь эчтәлегенә туры киләме, анда 
нәрсәләр сурәтләнгән? (Монда пар ат, 
ике кеше: кучер белән шагыйрь, табигать, 
тирә-як, агачлар һәм арба сурәтләнгән.)

– Ә хәзер «Пар ат» җырын тыңлагыз. 
(Җыр тыңлана.)

– Укучылар, хәзер «Пар ат» җырының 
көе генә уйнаячак, ә сез шигырьне шул көй 
астында яңадан сәнгатьле итеп укып кара-
гыз әле. (Укучылар шигырьне көй астында 
сәнгатьле укыйлар.)

– Әйтегез әле: шигырьне көй астында 
уку интонациягә тәэсир итәме? (Әйе, инто-
нациягә тагын да аһәң, көч өсти.)

VII. Алган белемнәрне үзләштерүне 
тикшерү этабы

– Сезнең һәрберегезнең өстәлендә тест 
ята. Әлеге тестта дәреснең һәрбер этабы 
буенча сораулар бирелгән. Сез бу тестны 
эшләгез һәм экрандагы критерийлар бу-
енча үзегезгә билгеләр куегыз.

1. Г.Тукай кайчан һәм кайда туган?
а) 1886 елда Кушлавычта; 
ә) 1896 елда Кушлавычта;  
б) 1886 елда Өчиледә.
2. «Хуш, гомер иткән шәһәр!» дип ша-

гыйрь кайсы шәһәр белән саубуллаша?
а) Җаек; ә) Казан; б) Кырлай.
3. «Душа радуется» фразеологизмының 

татарча вариантын табыгыз.
а) җан яна;  ә) баш кату; б) эч поша.
4. Шагыйрь ничәнче елда Җаектан Ка-

занга килә?
а) 1900; ә) 1905; б)1907.
5. Кайсы юлда лирик геройның моңсу 

халәте тасвирланган?
а) Җиктереп пар ат, Казанга туп-туры 

киттем карап,
Чаптыра атларны кучер, суккалап та 

тарткалап;
ә) Берзаман ачсам күзем, бертөрле яп-

ят кыр күрәм;

Аһ, бу нинди айрылу? Гомремдә бер 
тапкыр күрәм;

б) Бер тавыш килде колакка, яңгырады 
берзаман:

«Тор, шәкерт! Җиттек Казанга, алды-
бызда бит – Казан».

6. Лирик геройның кәефе кайчан үз-
гәрә?

а) яп-ят кыр күргәч; 
ә) уе белән икәү генә калгач; 
б) кучер тавышы ишетелгәч.
7. Мәгърифәт сүзенең синонимын та-

быгыз.
а) уңайсыз; ә) аң-белем; б) ихтыярсыз.
8. Кеше бик еракка һәм озакка аерылып 

киткәндә яки үләр алдыннан нинди хуш-
лашу сүзе әйтә?

а) сау бул; ә) хуш; б) бәхил бул.
9. Автор, Казанны тасвирлаганда, ши-

гырьдә кайсы сүзне кулланмый?
а) И Казан! ә) Моңлы Казан! б) Матур 

Казан!
10. Соңгы строфада «нур» сүзенә риф-

малашкан сүзне табыгыз.
а) монда; ә) ну; б) хур.
(Критерийлар: «5»ле – 10–9 балл;  

«4»ле – 8–7 балл; «3»ле – 6–5 балл.)
VIII. Рефлексия
Өйгә эш бирү:
а) Г.Тукайның «Пар ат» шигырен ятла-

гыз. Лирик геройның хис – тойгыларын 
санап чыгыгыз һәм шигырьне сәнгатьле 
укырга хәзерләнегез;

ә) Г.Тукайның «Пар ат» шигыре бу-
енча «Лирик геройның кичерешләре» 
дигән темага миниатюр сочинение язы- 
гыз;

б) Шагыйрьнең Казан чоры иҗаты 
турында иҗади эш башкарыгыз (доклад, 
реферат, проект эше).

– Без бүген дәрестә Г.Тукайның кайсы 
шигыре белән таныштык?

– Тема барыгызга да аңлашылдымы? 
Нинди авырлыклар туды?

– Шагыйрь «Пар ат» шигыре аша укучы-
га нинди фикерләр җиткерергә тели?

Йомгаклау, саубуллашу.
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иске казан БисТәләре Буйлап
(Зурлар, мәктәпкә  әзерлек төркемнәрендә 
йомгаклау дәресе-музыкаль кичә)

Алсу ЯКУПОВА,  
Казандагы 100 нче балалар 
бакчасының югары квали-
фикация категорияле өлкән 
тәрбиячесе 

Фәридә 
ШӘЙМӘРДАНОВА, 
Казандагы 100 нче балалар 
бакчасының югары квалифи-
кация категорияле музыка 
җитәкчесе

Максат: балаларның халкыбызның 
тарихи үткәне турында булган бе-
лемнәрәрен үстерү; туган җиргә, илгә, 
халкыбызга, аның үткәнә, бүгенгесенә 
кызыксыну уяту, ихтирам хисләре тәр-
бияләү.

Кирәк булган әсбаблар: балчыктан 
ясалган чүлмәкләр, гуашь, салфетка-
лар, савыт белән су; «Казан» – ви-
деоязма, презентация «Иске Казан 
бистәләре»

Алдан эшләнгән эш: Казан тарихын 
өйрәнүне дәвам итү: «Казан – тарихи 
кала», «Казан – театр каласы», «Казан –  
күп милләтле кала», видеоязмалар 
презентацияләр карау; экскурсия: 
«Казан – истәлекләр шәһәре»; «Гасыр-
лар китабын актардым» рәсемнәр 
күргәзмәсе оештыру (Казан ханнары 
сурәтләре, Казан күренешләре).

Чара барышы
(Мөнәҗәт көенә балалар залга керә. 

Экранда – «Казан». Сүзсез видеоязма.) 
Әйтә иртәнге намазга
Бик матур, изге азан,
И, Казан, дәртле Казан,
Нурлы Казан, моңлы Казан!
Мондадыр безнең бабалар түрләре, 

почмаклары,
Мондадыр дәртле күңелнең хурла-

ры, оҗмахлары. (Г.Тукай) 

(Җыр: «Шәһәрем, калам, Казан». Му-
зыка җитәкчесе Ф.М. Шәймәрданова 
көе, И. Саләхова сүзләре)  

Тәрбияче. Безнең һәрберебезгә үт-
кәннәр кызык. Әби-бабаларыбызның 
нинди киемнәр кигәнен, нинди йорт-
ларда торганын, нинди гамәлләр кыл-
ганын белми торып, туган җиребезнең 
үткәнен,тарихын белеп булмый.

Бала. 
Дәртле Казан, 
Таныш урамнарың буйлап йөргәндә, 
Хыялларым еракларга китә, 
Еракларга, үткән көннәргә.
Тәрбияче. Балалар, Казанда күп 

төрле бистәләр булган. Сез аларны 
беләсез инде, аларның исемнәре бү-
ген дә халык телендә яшәп килә.Әй-
дәгез, искә төшерик. (Яңа бистә, Иске 
бистә, Кәҗә бистәсе, Юеш бистә, Кы-
зыл бистә, Бишбалта, Сукно бистәсе, ...) 

Тәрбияче. Бистәләрнең үзенә генә 
хас тарихы бар: кайдадыр сабын 
кайнатканнар, бер бистәдә җитен 
комбинаты эшләгән, икенче бистәдә 
итекчеләр, читекчеләр, күнчеләр, те-
гүчеләр яшәгән – аларның һөнәрләре 
бүгенге көнгә кадәр яшәп, республи-
кабыз данын бүген дә бөтен дөньяга 
яңгыратып тора. Әйдәгез, Казанның 
үткәнен, бер мизгелгә генә күз алдына 

Мәктәпкәчә 
татар теле
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китерү өчен шәһәр буйлап вертуаль 
сәяхәткә кузгалыйк.

Презентация: «Иске Казан бистә-
ләре.»

Экранда Әмәт бистәсеннән күре-
нешләр. 

Тә р б и я ч е .  Юл ы б ы з н ы  Ә м әт 
бистәсеннән башлыйк. Бу тирәләрдә 
әрмән һәм грузин халыклары яшәгән, 
ә бистә «Кирпеч бистәсе» дип аталган. 
«Кирпеч бистәсендә» – кирпеч сугу 
заводы булган. Монда яшәүче әрмән 
халкы бу заводның беренче эшчеләре 
булган. 

Бала.  Әмәт бистәсе халкы да 
балчык изеп, кирпеч сугу белән шө-
гыльләнгән, чүлмәк ясаган, төзелеш 
белән шөгыльләнгән. Әйдәгез, искә тө-
шерик, ничек ясыйлар икән ул чулмәк - 
не?

(Бала, күрсәтеп әвәләү барышын 
сөйли: юеш балчыкны уч төбендә тә-
гәрәтеп, шар ясыйбыз, кул белән басып 
юкартабыз, кырыйларын өч бармак 
белән чеметеп өскә таба күтәртә-
без, тигезлибез, су белән шомарта-
быз, менә шундый чүлмәк килеп чыга. 
Зурлар төркеме балалары өстәлләр 
артында, алдан ясап киптерелгән чүл-
мәкләргә бизәк ясый.)

Тәрбияче.Чүлмәкне нинди бизәкләр 
белән бизибез?

(Лалә, кыңгырау, ак чәчәк, дулкынсы-
ман сызыклар, яфраклар,..)

Татар халык уены «Чүлмәкче»  
(Ф.М. Шәймәрданова көе, халык сүзләре)

Тәрбияче. Юлыбызны дәвам итәбез. 
Экранда- Сукно бистәсе («Спартак» 

аяк киемнәре фабрикасы, «Әкият» кур-
чак театры, «Сукно бистәсе» метро 
станциясе тукталышы, иске трам-
вайлар җыелмасы. Бер төркем бала-
лар чыга)

– Сез кайсы бистәдән? 
– Без элеккеге Әрмән – хәзерге 

Сукно бистәсе читекчеләре.

– Сукно бистәсендә читекчеләре 
генә яшәгәнме?

Бала. Бу тирәләрдә әрмән һәм гру-
зин халыклары яшәгән, ә бистә «Кир-
печ бистәсе» дип аталган. «Кирпеч 
бистәсендә» – кирпеч сугу заводы 
булган. Монда яшәүче әрмән халкы бу 
заводның беренче эшчеләре булган. 

Бала. Бу бистә башта «Кирпеч 
бистәсе» дип аталган. Соңгырак 
бистә уртасында сукно туку фабрика-
сы төзелгән. Монда эшләүче эшчеләр 
үзләренең өйләрен фабрика янында 
ук төзеп, шунда яши башлаганнар. 
Бистә бик зурайган, һәм «Кирпеч 
бистәсе» янында тагын бер бистә – 
«Сукно бистәсе» барлыкка килгән.

Бала. Сукно – туку фабрикасы инде 
ишелеп юкка чыккан. Бүген Казанда 
эшләп килгән «Спартак» аяк киемнәре 
тегү фабрикасы да нәкъ шушы бистәдә 
урнашкан.

Бала. Фабрикада тегелгән күн аяк 
киемнәре Казанда, Татарстан, Россия-
нең төрле төбәкләрендә сатыла. 

(Балалар, рәсемнәргә карап, «Әки-
ят» курчак театры, «Сукно бистәсе» 
метро станциясе тукталышы, иске 
трамвайлар җыелмасы турында бел-
гәннәрен әйтәлә.) 

Татар халык уены «Читекче» Шәй-
мәрданова Ф.М. көе, халык сүзләре

Тәрбияче .  Сәяхәтебез  Кәҗә 
бистәсенә юл тота. 

Экранда  Кәҗә бистәсеннән күре-
нешләр.

Мәктәпкә әзерлек төркеме бала-
лары. Бик күп еллар элек бу урын-
да кырлар, сазлыклар, кечкенә генә 
авыллар булган. Казанда каты авыру-
лар башлангач күп кешеләр авырудан 
куркып, Казанка елгасының икенче 
ягына чыгып, өйләр салып яши башла-
ганнар. «Кәҗә бистәсе» – шундагы 
бер авыл исеменнән килеп чыккан, –  
диләр. 
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– Күчеп килгән кешеләр бакча утырт-
каннар, хайваннар үрчеткәннәр. Монда 
эш сөючән халык яшәгән.Эш турында 
нинди мәкальләр беләсез:

Уен «Мәкальне әйтеп бетер» 
– Кем эшләми – (шул ашамый);
– Эше барның – (ашы бар);
– Эш яраткан кешене –(ил ярата);
– Агач яфрагы – (кеше эше белән 

матур);
– Агачны яфрак, (кешене хезмәт 

бизи);
– Аз сөйлә – (күп эшлә);
–Тирләп эшләсәң – (тирләп 

ашарсың).
Бала. Мәзәкләр дә тыңлагыз:
– Чуар тавык суга бара, аягында 

чабата, шул вакытта оялмыйча ата каз 
йоклап ята.

– Йорт кошларын ашатырга иртүк 
чыгым сарайга:

Тавыкларга тоз ялатам, печән салам 
казаларга.

Экранда Киров районы күренешләре
Тәрбияче.  Ә хәзер, «Ягодный 

бистәсенә» юл тотабыз. «Ягодный 
бистә» сендә җитен комбинаты 
эшләгән. Заводны Иван Алафузов 
исемле кеше төзеткән. Бу заводта 
төрле төрдәге җепләр эрләгәннәр, 
тукымалар тукыганнар. Комбинатта 
тегү цехы да булган. Анда хәзер 
төзүчеләр, химиклар өчен су үткәрми 
торган, утта янмый торган киемнәр 
һәм бияләйләр, машиналар өчен 
япмалар, шатерлар, рекламалар 
язу өчен тукымалар,төрле-төрле 
капчык лар, янчык лар тегәләр. 
(Балалар бияләйләр, киемнәр, реклама 
щиты, тукыма кисәкләре,  янчыклар  
карый). 

Җыр: «Бар Казанда бер комбинат» 
С.Сәйдәшев көе, К.Насыйри сүзләре

Экранда элеккеге һәм бүгенге 
Бишбалта күренеше . Тәрбияче 

Бишбалта бистәсе турында яңа 
мәгълумат бирә. 

Тәрбияче. Сәяхәтебез безне «Иске 
Татар бистәсе»нә алып чыга.

Бу бистәнең тарихы турында нәрсә 
сөйли аласыз?

Бала. Бу бистә – иң борынгы бистә. 
Анда татар халкы гына яшәгән. Шуңа 
да ул  Иске Татар бистәсе дип атала. 

Бала. (рәсемнәр буенча) Бу бистәдә 
берничә сабын заводы, күп кенә 
күн эшкәртү фабрикалары эшләгән. 
«Мөхәммәдия» мәдрәсәсе, «Мәрҗәни» 
мәчете дә монда, Кабан күле буенда 
урнашкан. 

Бала. (рәсемнәр буенча) Тукай искә 
алган иң зур саналган Печән базары, 
истәлекле Шамил йорты да Иске Татар 
бистәсендә урнашкан. Бу бистәдә 
күп кенә язучылар, дин әһелләре, 
галимнәр яшәгән.

Тәрбияче. Бүгенге көндә бистәдә 
нинди истәлекле урыннар бар? 

Элеккеге һәм бүгенге Иске Татар 
бистәсе күренешләре сурәтләре

– Театр алдындагы мәйданда бүген  
тамаша.

Татар халык уены «Алтын капка»
Сорау-җавап уены «Син Казанны 

беләсеңме?» (Казанның бүгенге  
архитектура корылмалары: «Гаилә 
үзәге», Казан вокзалы, Казан кирмәне, 
Республика Милли музее, Тукай музее, 
«Туган авылым» комплексы, М.Җәлил 
опера һәм балет театры, Казан 
футбол аренасы.)

Тәрбияче. Безнең виртуаль сәя-
хәтебез шуның белән тәмам.

(Балалар бүгенге кичәдән алган 
яңалыклар, хисләре, фикерләре белән 
уртаклашалар.)

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.
ru/teachers-room/iske-kazan-bistelere 
адресы буенча танышырга мөмкин.

Мәктәпкәчә 
татар теле
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Тамырдаш сүзләр.  
Тамыр һәм кушымча
(III сыйныфта татар теле дәресе) 

Эльвира АДЛЕР,
Азнакай районы Актүбә 
бистәсендәге 1 нче урта 
мәктәбенең I квалификация 
категорияле башлангыч 
сыйныфлар укытучысы

Максат:
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: яңа 

уку материалына һәм аны үзләштерү 
юлларына кызыксыну булдыру.

Метапредмет нәтиҗәләр:
танып белү УУГ: сүзләрне чагыштыру, 

классификацияләү өчен уртак билгеләр-
не билгеләү, чагыштырып нәтиҗә ясый 
белү күнекмәләрен формалаштыру;

коммуникатив УУГ: сорау куя белү, 
ярдәм сорап мөрәҗәгать итү, үз алдыңда 
туган авырлыкны таный белү, сорау;

регулятив УУГ: укытучының күрсәт-
мәләрен аңлап үти белү, укытучы ярдәме 
белән эшне планлаштырырга һәм эшнең 
дөреслеген тикшерергә өйрәнү.

Предмет нәтиҗәләр: тамырдаш 
сүзләр турында төшенчә бирү, тамыр-
ларын һәм кушымчасын дөрес аеру 
өстендә эшләү; сүз ясагыч кушымчалар 
ярдәмендә яңа сүзләр ясау.

Җиhазлау: мультимедиа проекторы, 
экран, презентация, «Тамырдаш сүзләр» 
терәк таблицасы, тест, индивидуаль кар-
точкалар.

Материал:
1. Татар теле: Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм Фән министрлыгы тара-
фыннан рөхсәт ителгән, татар башлангыч 
гомуми белем бирү мәктәбенең 3 нче 
сыйныфы өчен дәреслек. 1 нче кисәк /  
И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова. –  

Казан: «Мәгариф-Вакыт» нәшр., 2013 ел.  
Б. 43 – 45.

2. Татар теле: татар телендә башлан-
гыч гомуми белем бирү мәктәбенең  
3 нче сыйныфында эшләүче укытучы-
лар өчен методик кулланма / И.Х.Ми-
яссарова, К.Ф.Фәйзрахманова. – Казан: 
«Мәгариф-Вакыт» нәшр. , 2013. –  
Б. 31 – 32.

3. С.Г.Вәгыйзов. Кызыклы граммати- 
ка. – Казан: «Мәгариф» нәшр., 2002. –  
Б. 119 – 125.

Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру
Оештыру. Исәнләшү.
Укытучы. Балалар, бүген сезнең белән 

дәрестә диктант язарбыз, уеннар уйнар-
быз, әкият тыңларбыз, җөмләлар төзербез.

II. Белемнәрне актуальләштерү
Укытучы. Укучылар, дәфтәрләрне 

ачып бүгенге числоны, теманы язып ку-
егыз. Иң элек матур язу күнегүен баш-
карырбыз. («Туганнар белән көчле без» –  
җөмләсен яздыру.)

III. Уку мәсьәләсен кую
Укытучы. Балалар, сезнең гаиләгездә 

кемнәр бар? (Әти, әни, абый, сеңел...)
– Сез бер-берегезгә кем буласыз? 

(Туганнар.)
– Дөрес. Бүгенге дәрестә без бер-

берсенә туган булган сүзләр белән 
танышырбыз. Нинди сүзләр икән алар?

IV. Уку мәсьәләсен өлешләп чишү 
этабы

Эш турында әкият сөйләү. (С.Г.Вәгый-
зов. Кызыклы грамматика. – Б. 119 – 121.)

Булган, ди, бер тамыр
Борын-борын заманда булган, ди, эш 

дигән бер тамыр. Кешеләр, юлдан бар-
ганда, аны тапканнар да уйлыйлар икән: 
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«Нишләргә моның белән?» Эш исемле 
тамыр сүз әйткән: «Сез, дигән, мине утыр-
тыгыз, ә мин зур агач булып үсәрмен». Ке-
шеләр эш исемле тамырны утыртканнар 
икән, бу үсә дә башлаган. Әй үсә, ди, бу: 
башта бер ботак җибәргән, аннан икен-
чесен, өченчесен... Бер эш тамырыннан 
әллә никадәр ботак үсеп чыккан. Һәр 
ботакта эш тамырыннан ясалган сүз икән.

(Тактага агач рәсем ясала, ботаклар 
үстерелеп тамырдаш сүзләр язылып ба-
рыла. Эш – эшче, эшчән, эшле, эшлекле, 
эшмәкәр, эшчәнлек, эшләнеш.)

Кешеләр гаҗәпләнгәннәр, ботак-
сүзләрне чагыштырып-чагыштырып 
караганнар. Барысының да бер тамырдан 
үсеп чыкканлыгын күргәннәр. Шуннан 
соң мондый сүзләрне барысын бергә 
«тамырдаш сүзләр» дип атаганнар.

Хәзер бу сүзләрне күчереп язабыз, 
тамырын билгелибез. Бер укучы тактада 
эшли.

Укытучы. Балалар, ә тамырдан соң 
калган өлеш яисә кисәк нәрсә булыр 
икән соң? Ул тамырга кушылып килгән-
ме, әллә аерылып торамы? (Кушылып 
килгән.) Димәк, тамырдан соң калган 
өлеш – кушымча була. Ул һәрвакыт та-
мырга кушылып языла. Исеме дә шуны 
ук әйтеп тора.

Тамырдаш сүзләр таблицасы белән эш.
Җиләк, җиләкле, җиләклек.
Рус телендә бу сүзләрне однокорен-

ные слова дип йөртәләр: гриб, грибник, 
грибной.

Компьютердан рәсемле мисаллар күр-
сәтү.

      

   

 

 
Рәсемле сүзлек диктанты. (Тактада 

рәсемнәр эленгән, бер укучы тактадагы 
шул рәсемнәр астына сүзләр яза.)

Күз                 күзлек            күзлекле.
      

Чәчәк            чәчәкле           чәчәклек
   

Балык    балыкчы    балыклы    балыксыз

Һәр юлдагы сүзләрне тамыр һәм 
кушымчага аерып барабыз.

Диктантны тикшерү. Диктант 
сүзләре белән җөмлә төзетү. Сүзләрнең 
мәгънәләрен аңлаганнарын тикшерү.

Укытучы. Сез ничек уйлыйсыз, бу 
сүзләр нинди сүзләр? (Тамырдаш сүзләр.)

– Ни өчен сез аларны тамырдаш 
сүзләр дип уйлыйсыз? (Беренче юлда-
гы сүзләрнең тамыры – күз, ләкин алар 
барысы да төрле мәгънә белдерәләр. 
Бер тамырдан ясалган сүзләр тамыр-
даш сүзләр булалар. Калганнарын да шул 
рәвешле тикшерәбез.)

Мөстәкыйль рәвештә һәр юлдан, 
берәр сүз алып җөмлә төзеп язалар.

Үзбәя.
Ял итү.
Матур сүзләр уйладык,
Ял итәргә туктадык.
Җилкәләрне турайттык,
Тирән итеп суладык,
Башны як-якка бордык,

      

Башлангыч 
сыйныф
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Чүгәләдек һәм тордык,
Бер урында йөгердек,
Аннары соң сикердек.
Сузылдык-киерелдек.
Югарыга үрелдек.
Соңыннан тынычланып
Шөгыльне дәвам итик.
V. Алган белемнәрне ныгыту
Дәреслек белән эш.
Күнегү 74, 45 бит. Сүзләрне укырга, та-

мырга тиешле кушымча ялгап яңа сүзләр 
ясарга. Мөстәкыйль эш.

Сүзлек эше алып бару.
Гармун+чы, төзү+че, авыл+даш, сер+дәш, 

класс+таш, баш+лы, бүлмә+ле, яшь+тәш, 
яз+гы, көз+ге, баш+лык, йөз+лек, кыр+гыч, 
сөр+геч, уй+чан, эш+чән.

Укытучы. Тамырга нинди кушымчалар 
ялгадык? (Сүз ясагыч кушымчалар.)

– Бу кушымчаларны ялгагач сүзләр ниш-
ләделәр? (Аларның мәгънәләре үзгәрде.)

– Яңа сүз ясый торган кушымчалар 
сүз ясагыч кушымчалар дип атала.

Карточкалар белән эш. Тексттан та-
мырдаш сүзләрне табарга, сайлап алып 
язарга. Тамыр, кушымчаны билгеләү (ин-
дивидуаль карточкалар).

Тексттан тамырдаш сүзләрне табарга. 
Тамыр һәм кушымчасын билгеләргә.

Хезмәт дәресендә эш урынын чүпләмә. 
Идән чүпле булса, себер. Чүпләрне чүплек-
кә илтеп сал. Эш урыны чүпсез булырга 
тиеш. Чиста урында эшләве дә күңелле. 

VI. Рефлексия
1. Рефлексив кабатлау.
Укытучы. Укучылар, без бүген нинди 

сүзләр белән таныштык?

– Нинди сүзләрне тамырдаш сүзләр 
дибез?

– Тамырга нинди кушымча ялгап яңа 
сүз килеп чыга?

2. Өй эше бирү.
Укытучы. Өйгә «Бакчачы» дип аталган 

уенны биреп җибәрәм. Әти-әниләрегез 
белән бергә Сүз агачы үстереп килерсез. 
Дәрескә килгәч, агачларыгыздагы ботак-
ларны санап, кемнең агачы зур булып 
үскәнлеген билгеләрбез.

Урман, балык, бакча, эш сүзләреннән 
тамырдаш сүзләр ясап, ботакларга язып 
килергә.

3. Бәяләү. Балаларның «Тамырдаш 
сүзләр» темасын аңлауларын тикшереп 
билгеләр куела.

Казлар, болытлый, боз

Умарта, умартачы, умарталык

Ташчы, ташчыга, ташчыда

Укытучы. Укучылар, сыйныф стенала-
рының төрле урынына сүзләр рәте языл-
ган кәгазьләр эленгән. Тамырдаш сүзләр 
генә язылган плакат янына барып басыгыз.

Умарта, умартачы, умарталык – та-
мырдаш сүзләр дип уйлаган укучылар 
бүген иң яхшы билгене алалар.

(Башкача уйлаган укучыларның фикер-
ләре сорала, хаталар өстендә эшләнә, 
нәтиҗә ясала.)

4. Алдагы дәрескә проблема кую. 
Кешеләр тугансыз яши алмаган кебек, 

татар телендәге, рус телендәге баш-
ка сүзләрнең дә туганнары, тамырдаш 
сүзләре бармы икән? Алдагы дәрестә 
шул турыда сөйләшербез. Бүгенге дәрес 
тәмам, сау булыгыз!

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.
ru/teachers-room/tamyrdash-suzler-
tamyr-hem-kushymcha адресы буенча 
танышырга мөмкин.
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сорау алмашлыклары
(III сыйныфта татар теле дәресе, татар төркеме)

Чулпан 
СИБАГАТУЛЛИНА,
Казандагы 13 нче мәктәп-
нең беренче квалификация 
категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Дәрес тибы :  яңа белемнәрне 
үзләштерү

Предметара бәйләнеш: әдәби уку.
Максатлар: сорау алмашлыклары 

белән таныштыру, билгеләмәне фор-
малаштыру; телдән һәм язма сөйләмдә 
сорау алмашлыкларын табу, алар белән 
җөмләләр төзи белү күнекмәләрен 
үстерү. Төркемнәрдә эшли белү кү-
некмәсен үстерү; туган җиребезгә кара-
та соклану, олы хөрмәт һәм аның белән 
горурлану хисләре уяту. 

Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
Предмет нәтиҗәләре:  нәрсә ул со-

рау икәнен белү; җөмләләрдән сорау 
алмашлыкларын таба белү; сөйләмдә 
сорау алмашлыкларын куллана белү.

Метапредмет нәтиҗәләре:
танып белү универсаль уку гамәлләре: 

иҗади һәм эзләнү характерындагы  
проблеманы билгеләү, аларны чишү 
өчен алгоритм булдыру; төп мәгълүмат-
ны аеру, укылган яки тыңланган мәгълү-
матның эчтәлегенә бәя бирә белү; язма 
һәм телдән сөйләмдә үз фикереңне фор-
малаштыра белү;

регулятив универсаль уку гамәлләре: 
дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли 
белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләренә 
ия булу; уку хезмәтендә үзеңә максат куя 
белү һәм дәрес дәвамында шуның буен-
ча эшләү; уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен 
контрольгә ала белү; ихтыяр көче, мак-
сатчанлык, активлык кебек сыйфатларга 
ия булуга ирешү;

коммуникатив универсаль уку гамәл-
ләре: аралаша белү сәләтен үстерү; үз 
фикереңне һәм карашыңны форма-
лаштыру; бердәм эшчәнлектә уртак 
нәтиҗәгә килү.

Укыту-методик комплект: 
Татар теле: рус телендә башл. гомуми 

белем бирү мәкт. 3 нче с-фы өчен д-лек (та-
тар балалары өчен) / Ф.Ф.Харисов, Г.Р.Ша-
кирова, Р.К.Сәгъдиева, Л.К.Хисмәтова. –  
Казан: «Мәгариф – Вакыт» нәшр., 2013.

Татар теле: туган телдә башл. гомуми 
белем бирү оешмалары укучылары өчен 
эш дәфтәре. 3 нче с-ф / И.Х.Мияссарова, 
К.Ф.Фәйзрахманова. – Казан: «Мәгариф –  
Вакыт» нәшр., 2014.

Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру
1. Уңай психологик халәт тудыру.
– Исәнмесез, укучылар! Яныгыздагы 

иптәшегезгә уңышлы уку көне теләгез. Кар-
шыдагы иптәшегезгә хәерле көн теләгез.

2. Өй эшен тикшерү.
а) укучыларга бирелгән эшләрне тик-

шерү, җавапларын тыңлау.
ә) һәр укучыга карточкалар (кроссворд 

чишү) таратыла. Үзләре генә, иптәшләренә 
карамыйча, бирелгән биремне эшлиләр. 
Иптәшләре белән алышып, бер-берсенең 
эшен тикшерәләр.

Буш шакмакларны тутырып язсаң, 
алмашлык сүзе килеп чыга.

1. Зат алмашлыгы: III затта, күплектә.
2. Зат алмашлыгы: III затта, берлектә.
3. Зат алмашлыгы: I затта, берлектә.
4. Ул алмашлыгы юнәлеш килешендә.
5. Алар алмашлыгы урын-вакыт киле-

шендә.
6. Ул алмашлыгы төшем килешендә.  
7. Ул алмашлыгы урын-вакыт киле-

шендә.
8. Ул алмашлыгы иялек килешендә.

Башлангыч 
сыйныф
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– Бу шигырь нәрсә турында?
– Нәрсә соң ул Туган җир? Туган ил 

кайдан башлана?
– Һәр кеше өчен Туган ил ул – туган 

җир, әти-әнисе, әби-бабасы. Безнең 
туган җиребез ул – без яшәгән төбәк, 
шәһәр, авыл, урам, йорт. Һәр кешенең 
туган җире, туган йорты була. Кеше-
не туган җире үстерә, тәрбияли, гүзәл, 
бай табигате белән иркәли. Күренекле 
әдипләребезнең күп кенә шигырь һәм 
хикәяләре Туган илгә багышлана. Менә 
шул әсәрләр безгә Туган илнең иң ка-
дерле һәм гүзәл җир булуын аңларга 
ярдәм итәләр.

Укучылар нәтиҗә ясыйлар:  
– Туган ил син яшәгән шәһәрдән, син 

торган авылдан, син укыган мәктәптән 
башлана. Аның нәкъ менә син аяк бас-
кан җирдән башланганын беркайчан да 
онытмаска.

– Укучылар, шигъри юллардан  сез-
гә таныш алмашлыкларны табыгыз әле. 
(Зат алмашлыклары: мин, син, ул).

– Ә хәзер укучылар, тактага карыйк. 
Мин бер җөмлә яздым. Бу җөмләне сүз 
төркемнәре ягыннан тикшерик. Дәфтәр-
гә җөмлә язу.

Туган ил кайдан башлана?
(Туган – сыйфат; ил – исем; башлана –  

фигыль.)
– Кайдан сүзе нинди сүз төркеме? 
– Бәлки, бу исемдер? (Исем тугел, чөн-

ки предметны белдерми).
– Бәлки, бу фигыльдер? (Фигыль тү-

гел, чөнки бу сүз нишли? соравына җавап 
бирә алмый).

– Бәлки, сыйфаттыр? (Сыйфат та 
түгел, чөнки предметның билгесен бел-
дерми). 

– Нинди фикергә киләбез? (Бу безгә 
таныш булмаган сүз төркеме.)

II. Яңа белемнәрне беренчел 
үзләштерү

– Безнең алда нинди проблема ки-
леп чыкты? (Сүзнең нинди сүз төркеменә 
керүен ачыклау).

1 а
2 л

3 м
4 а

ш 7
5 л

6 ы
к

8

Бәяләү критерийлары:
«5»ле – барлык биремнәрнең дә җа-

ваплары дөрес.
«4»ле – бер-ике сорауның дөрес җа-

вабы юк.
«3»ле – биремне иптәшем ярдәмендә 

генә үти алам.
3. Актуальләштерү.
– Үткән дәресне искә төшереп үтик. 

Нәрсә ул алмашлык? (Исемне, сыйфатны, 
сан һәм рәвешне алыштырып килә тор-
ган мөстәкыйль сүз төркеме алмашлык 
дип атала.) 

– Кеше берүзен ничек атый? (Мин)
– Иптәшегезгә кем дип эндәшерсез? 

(Син)
– Сезнең янга килеп баскан кешене 

кем диярсез? (Ул)
– Мин һәм син. Икесе бергә кем була? 

(Без)
– Син һәм ул. Икесе бергә кем була? (Сез)
– Калганнарга кем дип әйтәсез? (Алар)
Нәтиҗә: Бу сүзләр зат алмашлыклары 

дип атала. Алар килешләр белән төрләнә.
4. Уку мәсьәләсен кую.
– Мин сезгә шигырь укыйм, ә сез игь-

тибар белән тыңлагыз.
– Кояш, кояш,
Син биектә.
Бар дөньяны күрәсең.
Әйтче,
Иң матур җир кайда?
Син бит инде беләсең.
– Әйе, – диде кояш, – беләм,
Мин әйтәм,
Тыңлап кара:
Иң матур җир – Туган җир ул,
Онытма моны бала! (Резеда Вәлиева)
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– Бу җөмләдә бу сүз ни өчен кулла-
нылган? (Нәрсәне дә булса ачыклау, сорау 
өчен кирәк). 

– Бу нинди җөмлә? (Сорау җөмлә). 
– Узган дәрестә без зат алмашлыкла-

рын өйрәндек. Алмашлыклар сүз төр-
кемнәрен алмаштырып киләләрме? (Төрле 
сүз төркемнәрен алмаштырып киләләр). 

– Кайдан сүзе сүз төркемен алмашты-
рып килгәнме? (Юк. Ул бары тик нәрсәне 
дә булса ачыклау өчен кулланылган). 

– Кайдан сүзенең нинди сүз төркеме 
булуын белер өчен, сез башваткычны 
чишеп карагыз. 

ңәсоҗрүаһөу   һаәлңмаҗшөлүыкәлаңрөыә

–  Димәк, бүгенге дәресебезнең тема-
сы нинди? (Сорау алмашлыклары.)

– Нинди эшләр башкарырбыз? (Сорау 
алмашлыкларын җөмләләрдән табарга 
өйрәнербез.)

– Сорау алмашлыклары сүз төр-
кемнәрен алмаштырып килерләрме? 
Мәсәлән: «Иң матур җир кайда? Нәрсә 
ул туган җир?» (Юк).

– Сорау алмашлыклары нәрсәне  
ачыклап киләләр икән? 

– Билгесез булган зат, предметка күр-
сәтү өчен кулланыла. (Бу кем? Бу нәрсә? 
Бу ни?)

– Зат, предмет билгесенә. (Бу нинди 
дәреслек?)

– Санына. (Ничә дәреслек?)
– Эш-хәлнең үтәлү сәбәбенә күр-

сәтәләр. (Автор табигатьне ни өчен 
матур сурәтләгән?)

– Кагыйдә чыгарыйк. Затны, предмет-
ны, билгене ачыклау өчен кулланыла 
торган алмашлыклар – сорау алмашлык-
лары дип атала. Кем, нәрсә, нинди, кайсы, 
нигә, кайчан, кайда, ничә, ничәнче сүзләре 
сорау алмашлыклары була.

Сүзлек эше: Кем? – Кто? Нәрсә? – 
Что? Нинди? – Какой? Кайсы? – Кото-
рый? Нигә? – Почему? Кайчан? – Когда?  
Кайда? – Где? Ничә? – Сколько?

Ничәнче? – Который?

III. Ял минуты
IV. Яңа белемнәрне үзләштерүне тик-

шерү
1) Дәреслек белән эш: 97 нче бит,  

190 нчы күнегү.
2) Карточкалардагы бирем.

Укы. Сорау алмашлыкларының астына сыз. 
Җавапларны яз.

1. «Туган тел» шигырен кем язган?
___________________________
2. Нинди бала өлкәннәргә булыша?
____________________________
3. Җәйге каникуллар кайчан башлана?
_____________________________
4. 2013 нче елда Универсиада 
кайда үткәрелде?
_____________________________

Тутырып бетергәч, тикшерелә.
V. Яңа белемнәрне ныгыту
1. Нокталар урынына кирәкле зат 

алмашлыгын куеп әйтегез, языгыз һәм 
сорау алмашлыкларын билгеләгез (Эш 
төркемнәрдә эшләнә).

– ... исемең ничек?
– ... ничә яшь?
– ... гаиләгездә тагын кемнәр бар?
– .. кайда яшисез?
VI. Өйгә эш бирү
Өй эше өч вариантта тәкъдим ителә. 
VII. Рефлексия, бәяләү, йомгаклау
– Нинди максатлар куйган идек? 
– Максатларга ирештекме? Нәрсәләр 

белдек?
– Ничек? 
– Нәтиҗәләр нинди?
– Ни өчен без алмашлык сүз төркемен 

телебездә кулланабыз?
Тамгалар ярдәмендә дәрестәге эшчән-

лекне бәяләү:
– Дәрестә сез барлык эшләрне дә 

аңлап эшләдем дип уйласагыз, өндәү 
билгесен күтәрегез. 

– Кайбер биремнәр килеп чыкмады, 
күнегүләрне төгәл эшләмәдем дип уй-
ласагыз, ноктаны күтәрегез. 

– Эш барышында авырлыклар, 
аңлашылмаган биремнәр булды, һәм 
«Миңа ярдәм кирәк» дип уйлаучылар 
сорау тамгасын күтәрегез. 

Башлангыч 
сыйныф
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фразеологизмнар
(V сыйныфта татар теле дәресе)

Гөлсирә 
МУЛЛАСАЛИХОВА,
Саба районы Шәмәрдән 
лицееның югары квали-
фикация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

Максатлар: фразеологизмнар кул-
ланып, «Тырышлык – зурлык, ялка-
улык – хурлык» дигән темага сөй-
ләм төзү; фразеологизмнар турында 
мәгъ лүмат бирү, укучыларның телдән 
сөйләм осталыгын, логик фикерләү 
сәләтен үстерү; тырышлыкның матур 
нәтиҗәләргә китерүен аңлату; белем 
алуга омтылыш булдыру.

Планлаштырылган нәтиҗә: «Фра-
зеологизм», «тотрыклы сүзтезмә» тө-
шенчәләренең эчтәлеген белү; ирек-
ле сүтезмәләрдән аермасын аңлату, 
текстлардан фразеологизмнарны табу, 
аларның мәгънәләрен аңлату; рус телен-
дәге фразеологизмнар белән чагышты-
рып өйрәнү, татар теленең сүз байлы-
гын аңлау; сөйләмне камилләштерүгә 
омтылу.

Дәрес тибы: яңа материалны өйрәнү 
һәм өлешчә эзләнү.

Методлар һәм алымнар: әңгәмә, 
дәреслек белән эшләү, күрсәтмә әсбап-
лардан һәм техник чаралардан файда-
лану, чагыштыру, аңлатмалы сөйләү, төр-
кемләп ярыш оештыру, биремнәр үтәү.

Дәреслек. Татар теле. 5 сыйныф: рус 
телендә  гомуми белем бирү оешмала-
ры өчен уку әсбабы (татар телен туган 
тел буларак өйрәнүче укучылар өчен)  
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова. – Казан:  
Татар. кит. нәшр., 2015.

Принциплар: фәннилек, аңлылык һәм 
активлык, аңлаешлылык һәм көч җитү, 
системалылык һәм эзлеклелек, укучы-
ларның шәхси үзенчәлекләрен исәпкә 
алу, күрсәтмәлелек, аралашу.

Чаралар: программа, дәреслек, кул-
ланмалар; компьютер, проектор, экран, 
музыка, карточкалар.

Предметара бәйләнеш: рус теле һәм 
татар әдәбияты.

Укучылар белән эшләү формасы: төр-
кемнәрдә, фронталь, индивидуаль.

Төп төшенчәләр: фразеологизмнар, 
аларның кулланылышы.

Дәрес төзелеше

Дәрес этаплары / Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге
Универсаль 
уку гамәл-
ләре (УУГ)

I. Оештыру. Эшкә кызыксыну тудыру
Балаларда яхшы кәеф, эшлисе килү халәте 
тудыру. 
− Исәнмесез, балалар!
1. Кереш сүз.
– Балалар, халкыбызның бик мәгънәле бер 
әйтемен искә төшерик әле.  1 нче слайд
Тел дигән дәрья бар,
Төбендә энҗе-мәрҗән бар.
Белгәннәр чумып алыр,
Белмәгәннәр коры калыр.
– Мин дә сезне, белем дәрьясына чумып, ан-
дагы хәзинәне табарга чакырам. Барыгыз да 
дәрескә әзерме? Дәрестә игътибарлы булыгыз 
һәм яңа белемнәр алырга әзерләнегез

– Исәнмесез! Хәерле көн сезгә!
Шигырьне кабатлыйлар. Бер-берсенә 
елмаеп сәлам бирәләр, уңышлар 
телиләр

КУУГ: клас-
сташлар 
һәм 
укытучы 
белән уку 
эшчәнлеген 
оештыруда 
хезмәт-
тәшлек итү
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Дәрес
– Бүгенге дәресебездә без төркемнәрдә 
эшләячәкбез. Һәр төркемнең лидеры бар. 
Лидерларның максаты: төркемнәрдә эшне 
оештыру, үз төркеменең әгъзаларының эшен 
бәяләү. 
(Укучылар мөстәкыйль рәвештә шәхси кар-
точкаларда, 0 дән алып 5 кә кадәр балл куеп, 
үз эшләрен бәяләп баралар. Дәрес ахырында 
лидерлар, шул балларны исәпкә алып, билгеләр 
куялар.)
II. Актуальләштерү, уку максатын билгеләү

Яңа материалны үзләштерүгә ихтыяҗ тудыру.
Бүгенге дәрестә «Тырышлык бәхет китерә» 
дигән темага сөйләм төзербез. Башта без сез-
нең белән «Минем бер көнем» дигән шигырь 
белән танышырбыз. Экранда бирелгән шигырь 
белән танышабыз:
Бармакка бармак сукмадым, 
Ахры сул аяктан тордым.
Урын-җирне дә җыймыйча,
Мәктәбемә китеп бардым.
Борыным салынган идее,
Очрады, ярый, җан дустым
Күңел күтәрелде бераз,
«Исәнме!», дип, кулын кыстым.
Без икәүдән-икәү генә –
Яттан шигырь сөйләп бардык.
Көне буе баш күтәрми,
Җиң сызганып белем алдык.
Судан коры чыктым бүген:
Сорадылар – җавап бирдем.
Сүзгә кесәгә кермичә,
Матур итеп сөйли белдем.
Тел очында торган җавап,
«Эһ» дигәнче, башка килде.
Сүзне сүзгә ялгый белдем
Алдым шулай яхшы билге.
2 нче слайд
– Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрне 
укыйк.

Укучылар шигырьдәге фразеологизм-
нарны табалар:
Бармакка бармак сукмадым, сул аяктан 
тордым, борыным салынган, җан 
дустым, күңел күтәрелде, баш күтәрми, 
җиң сызганып, судан коры чыктым, сүз-
гә кесәгә кермичә, тел очында, башка 
килде, сүзне сүзгә ялгый

ТбУУГ: 
Шигырь-
дән калын 
хәрефләр 
белән 
бирелгән 
сүзләрне 
аерып алу, 
аларның 
ясалу үзен-
чәлекләрен 
аңлау
РУУГ: булган 
белемнәрне 
истә тотып 
гамәлләр 
кылу
КУУГ: 
тыңлый 
белү, 
коллектив 
фикер 
алышуда 
катнашу 

III. Уку мәсьәләсен кую
Түбәндәге сорауларга җавап биреп карыйк.
2 нче слайд
Бармакка бармак сукмадым, 
сул аяктан тордым, борыным салынган, җан 
дустым, күңел күтәрелде, баш күтәрми, җиң 
сызганып, судан коры чыктым, сүзгә кесәгә 
кермичә, тел очында, башка килде, сүзне сүзгә 
ялгый
1. Бу сүзтезмәләр ничә сүздән тора?
2. Ничек язылалар?
3. Алар туры мәгънәдәме?
4. Бу сүтезмәләрне таркатырга ярыймы?
5. Таркатырга ярамаган сүзтезмәләр ничек 
атала?
– Бүгенге дәрестә нәрсә турында өйрәнәчәк-
без? 
– Димәк, дәресебезнең темасы: 
фразеологизм нар. 3 нче слайд
– Дәрескә нинди максат куярсыз? (Һәр төркем 
үзенә максат куя)

Төркемнәрдә таблицаны тутыралар һәм 
җавап бирәләр: 3 нче слайд
Ике яки берничә сүздән тора

Тезмә сүзләр рәвешендә язылалар

Юк, күчерелмә мәгънәдә

Бу сүзтезмәләрне таркатырга ярамый

Тотрыклы сүзтезмәләр дип атала.

– Күчерелмә мәгънәдәге тотрыклы 
сүзтезмәләр турында өйрәнәбез.
Төркемнәрне тыңлаганнан соң, 
уртак фикергә килеп, бердәм максат 
кую – фразеологизмнарны ирекле 
сүзтезмәләрдән аера белү, аларның 
мәгънәсен һәм дөрес язылышын аңлау 
4 нче слайд

ТбУУГ: 
танып белү 
мәсьәләсен 
мөстәкыйль 
ачыклау 
һәм максат 
кую
РУУГ: кагый-
дә, инструк-
цияләрне 
истә тоту 
һәм аларга 
ияреп 
гамәлләр 
кылу 
КУУГ: 
коллектив 
фикер 
алышуда 
катнашу

IV. Танып белү эшчәнлеге. Уку мәсьәләсен 
чишү
– Алдагы этап нинди? (Эталон буенча тикше-
реп мөстәкыйль эш.)
Интерактив тактада эшләү.
1. Ирекле сүзтезмә белән фразеологизмны 
аерырга өйрәнү. (8 нче слайд) 
борчак сибү – җим сибү
авызга су кабу – алма кабу

Фразеологизмнар Ирекле сүзтезмәләр

борчак сибү             җим сибү

авызга су кабу         алма кабу

ут йоту                     ризык йоту

баш вату                  чикләвек вату

ТбУУГ: уку 
мәсьәләсен 
чишүдә логик 
фикерләү, төп 
билгеләрне 
аерып алу 
нигезендә 
кагыйдә фор-
малаштыру
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ут йоту – ризык йоту 
баш вату – чикләвек вату
2. Фразеологизмнарның рус һәм татар эквива-
лентларын чагыштыру. 5 нче слайд
Браться за ум – Алып кадәр 
Пальчики оближешь – трай тибү
Кот наплакал – энә очы кадәр генә 
Полтора Ивана – акылга утыру
Как две капли воды – борынын салындырган
Повесил нос – ике тамчы су кебек 
Бить баклуши – телеңне йотарлык 
Нәтиҗә: һәр телнең үз сүзләре белән бер үк 
мәгънәне белдерә торган фразеологик әйтел-
мәләре бар.
3. Бирелгән фразеологизмнарны җөмләләрдә 
кулану.
Төркемнәрдә эшләү. Ситуатив бирем: «Тырыш 
укучы», «Ялкау укучы» темаларына кыска 
хикәя төзергә.
Карточкалар таратыла.
Куллану өчен сүзләр:
а) кош тоткандай, күз ачып йомганчы, су кебек 
эчә, түбәсе күккә тиде, җиң сызганып, ялт 
иттерде.
б) сул аяктан, теләр-теләмәс кенә, йоклап 
утырды, сай йөзә, борынын салындырьп, бар-
макка бармак сукмады.
7 нче слайд Мәсәлән:
Иртә белән ... ... ... ... .
Мәктәпкә ул ... ... ... барды.
Дәресләрдә ... ... ... .
Мәктәптән соң ... ... ...  кайтты.
Өйгә кайткач ул ... ... ... .
Хикәяләрне уку, аңлатма бирү. Фразеологизм-
нарның урынлы кулланылышы сөйләмне кызы-
клы да, матур да ясый дигән нәтиҗәгә килү.
8 нче слайд Әдәби әсәрләрдә фразеологизм-
нар куллану очракларын карап үтү.
Мисаллар:
Якын аланга җитү белән, таң калабыз.
Төлке язын урман тавыклары тирәсендә була, 
шуңа аның авыз сулары килә.
Әле урманда агачларны шартлатып, төнге 
суыклар мылтык ата.
Җәен куяннар ак йоннарын сорыга алышты-
ра башлыйлар, аннары, шушы сәер төсләре 
белән куркытып, табан ялтыраталар. (Парлап 
тикшерү)
– Үзебез белгәннәрдән чыгып, фразеологизм-
нар турында кагыйдә чыгарып карыйк.

2. Браться за ум – акылга утыру 
Пальчики оближешь – телеңне йотарлык 
Кот наплакал – энә очы кадәр генә 
Полтора Ивана – Алып кадәр 
Как две капли воды - ике тамчы су кебек 
Повесил нос – борынын салындырган 
Бить баклуши – трай тибү

Укучылар үзләре язган хикәяләрне 
укыйлар, үзләре кулланган фразеоло-
гизмнарга аңлатма бирәләр.

Ике яки берничә сүздән торалар. Фра-
зеологик сүзтезмәләр бердәм, тотрык-
лы була. Фразеологик сүзтезмәләрдәге 
сүзләр арасына башка сүзләрне куеп 
булмый. Алар бербөтен мәгънәне аңла-
талар. Күчерелмә мәгънәдә булалар. 
Аларны бер сүз белән алыштырып була. 
Алар сөйләмне матурлау, баету өчен 
кирәк.
Экрандагы кагыйдә белән үз кагый-
дәләрен чагыштырып карыйлар. 6 нчы 
слайд

КУУГ: үз 
фикереңне 
тулы һәм 
төгәл итеп 
әйтә белү
РУУГ: үз 
эшчән-
легеңне 
контрольгә 
алу

Динамик пауза 3 мин
Күзләрне ял иттерү: Күз гимнастикасын ясау
V. Яңа белемнәрне ныгыту
3 нче бирем (карточкаларда).
Эзләнү эше.
1. Аңар әле диңгез тубыктан. 2. Ник авызыңа су 
каптың? 3. Шулай күпме тозлы су агызып утыр-
ганмындыр, белмим. 3. «Лаеш шулпасы эчеп кай-
тырга кушты», – дип рәхәтләнеп көлеп утыра. 
4. Тик сагызга катып беткән күлмәк-ыштан 
өчен әти «арт сабак»ны бик суганлап-борычлап 
укыткач кына төште ул борын.
5. Шулай да безнең аерым яшәү араларны 
суыта башлаган иде.
– Бу сүзләр туры мәгънәдә кулланылганмы?

3 нче бирем.
Экрандагы җаваплар белән үз җавап-
ларын тикшерәләр. (9нчы слайд)
диңгез тубыктан
авызыңа су кабу
тозлы су агызу
Лаеш шулпасы эчү
арт сабагын укыту
борын төшү
аралар суыну
– Бу сүзләр күчерелмә мәгънәдә 
кулланылган.

ШУГГ: 
үз мөмкин-
лекләреңне 
белү-белмәү 
чикләрен 
чамалау
ТбУУГ: фикер-
ләүдә логик 
чылбыр төзү
РУУГ: 
эшләнгән 
эшнең сый-
фатын һәм 
дәрәҗәсен 
билгеләү
КУУГ: күршең 
белән 
хезмәт-
тәшлек итү
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Дәрес
VI. Яңа белемнәрне мөстәкыйль куллану һәм 
тикшерү
1. Дәфтәрләрне ачып, бүгенге числоны, тема-
ны языгыз. 
Дәреслек белән эш. Дәреслектәге 214 нче кү- 
негү (ирекле сүзтезмәләрне һәм фразеоло-
гизмнарны төркемләп язарга), 215 нче күнегү 
язмача эшләнә. Җәя эчендәге сүзләр уры-
нына тиешле фразеологизмнар куеп язарга. 
Мәсәлән: 1. Бүген дәрестә (көлеп) утыручылар 
булмады. 2. Кызы вакытында кайта алырмы 
дип (борчыла) әнисе. 3. «Мин математиканы 
бик яхшы беләм». – диде Илшат. 4. Күрше 
урам малайлары көн дә (тик йөриләр). 5. Ка-
мил (тиз генә) кроссвордны чишеп ташлады.
6. Фәрит бер дә (җавапка аптырамый).
218 нче күнегү. Г.Хәсәнов әсәрләреннән 
алынган җөмләләрдә фразеологизмнарның 
мәгънәсен аңлатырга. 
Укучыларның яңа дәресне үзләштерү 
дәрәҗәсе компьютерда тикшерелә. (Тестлар 
алдан компьютерга кертелгән була.)
1. Кайсы фразеологизмның русча эквиваленты 
дөрес билгеләнмәгән?
а) уклау йоткан – аршин проглотил;
ә) җиң сызганып – спустя рукава;
б) кызыл кар яугач – когда на горе рак свистнет;
в) исе дә китми – и в ус не дует.
2.Кайсы фразеологизмның мәгънәсе дөрес 
билгеләнмәгән? 
а) телгә килү – сөйли башлау;
ә) телгә килү – аңга килү;
б) телгә килү – ызгышу;
в) телгә килү –уртак фикергә килү. 
3. Кайсы фразеологизмнар антоним түгел?
а) уртак тел табу – борчак пешмәү;
ә) агач кул – куян йөрәкле;
б) аркылы төшү – юл кую;
в) ахирәт дус – җан дошманы. 
4. Кайсы фразеологизмның антонимы дөрес 
билгеләнмәгән?
а) күз ачып йомганчы – бик акрын;
ә) серкәсе су күтәрми – үпкәләми торган;
б) саламга ябышу – батырлану;
в) җил куу – эшсез йөрмәү
5. Башны эшләтү фразеологизмының эквива-
лентын табыгыз.
а) думать головой;         б) оставить в памяти;
ә) шевелить мозгами;    в) мотать на ус
6. Телгә салыну фразеологизмының эквивален-
тын табыгыз.
а) слаб на язык;               б) болтать лишнего;
ә) быть на устах;           в) из уст в уста.
7. Колакка алу фразеологизмының эквивален-
тын табыгыз.
а) мотать на ус;             б) уши вянут;
ә) навострить уши;        в) и ухом не ведет.
8. Исәптә тоту фразеологизмының эквива-
лентын табыгыз.
а) держать в голове;        б) свести счеты;
ә) сбросить со счетов;    в) не в счет.

Үзләрен тикшерәләр һәм бәялиләр 
1. Бүген дәрестә авыз ерып утыручы-
лар булмады. 
2. Кызы вакытында кайта алырмы дип 
ут йота әнисе. 
3. «Мин математиканы су кебек эчәм», 
– диде Илшат. 
4. Күрше урам малайлары көн дә җил 
куып йөри. 
5. Камил күз ачып йомганчы кросс-
вордны чишеп ташлады.
6. Фәрит бер дә сүзгә кесәгә керми.

Үзләрен тикшерәләр һәм бәялиләр 

Укучыларның җаваплары:
1. ә) җиң сызганып – спустя рукава;

2. г) телгә килү –уртак фикергә килү;

3. б) агач кул – куян йөрәкле;

4. в) саламга ябышу – батырлану;

5. а) думать головой;

6. б) болтать лишнего;

7. а) мотать на ус;

8. а) держать в голове;

ШУГГ: үз 
мөмкин-
лекләреңне 
белү-белмәү 
чикләрен 
чамалау
ТбУУГ: 
фикерләүдә 
логик чыл-
быр төзү
РУУГ: 
эшләнгән 
эшнең сый-
фатын һәм 
дәрәҗәсен 
билгеләү
КУУГ: күр-
шең белән 
хезмәт-
тәшлек итү

VII. Уку эшчәнлеген йомгаклау
– Бүгенге дәрескә нинди максат куйган идек? 
Максатыбызга ирешә алдыкмы? 
– Бүген алган белемнәребез тормышта кирәк 
булырмы?
2. Белемнәрне бәяләү. (Һәр төркем билгеләр куя. 
Билгеләр белән укытучыны таныштыралар.)
– Шәхси карточкаларга билгеләр куябыз. 
Лидерларга тапшырабыз.
3. Өй эше: 
а) фразеологизмнар кертеп, хикәя төзергә;
б) тексттан фразеологизмнарны табарга, җөм-
ләләрне русчага тәрҗемә итәргә;
в) фразеологизмнар кулланып, 5 җөмлә төзергә.
4. Дәрес тәмам, укучылар. Сау булыгыз!

Укучыларның җаваплары тыңлана 

Һәр төркем лидеры үз әгъзаларына 
билгеләр куя. Билгеләр белән укытучы-
ны таныштыра.

ШУУГ: үз 
уңышларың /  
уңышсыз-
лыкларың 
сәбәпләре 
турында фи-
кер йөртү
РУУГ: үз 
эшчәнлегең-
не контроль-
гә алу

Материалның презентациясе белән журнал 
сайтында http://magarif-uku.ru/teachers-room/
frazeologizmnar адресы буенча танышырга мөмкин.
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CыйфаТ дәрәҗәләре
(V сыйныф. Рус төркемендә татар теле)

Гөлия ВӘГЫЙЗОВА,
Чаллыдагы 41 нче урта 
мәктәпнең татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Максат: сыйфатларны сөйләмдә ак-
тивлаштыру; сөйләм телләрен баету, ло-
гик фикер йөртүләренә шартлар тудыру; 
укучыларда коллективта хезмәттәшлек 
итү күнекмәләрен формалаштыру; татар 
телендә сөйләшү теләген булдыру, таби-
гатьнең матурлыгын күрә белү.

Планлаштырылган нәтиҗәләр
Предмет: сыйфат дәрәҗәләрен дөрес 

билгеләү, сыйфатларны сөйләмдә актив-
лаштыру

Метапредмет:
шәхси УУГ: татар теленә, табигатькә 

карата ихтирамлы мөнәсәбәт;

регулятив УУГ: үз фикереңне раслау 
өчен дәлилләр таба белү; үз эшчәнле-
геңне контрольга алу, иптәшләренең җа-
вабын  бәяләү; кагыйдә, күрсәтмәләрне 
истә тоту, аларга ияреп, гамәлләр кылу; 
үз белем системасында ориентлаша 
белү, үзбәя;

коммуникатив УУГ: башкаларның сөй-
ләмен тыңлау һәм аңлау, фикер алышуда 
катнашу, хезмәттәшлек күрсәтү; үз фи-
кереңне төгәл итеп әйтү;

танып белү УУГ: уку мәсьәләсен 
чишүдә логик фикерләү; сөйләмдә өй-
рәнелгән материалны дөрес итеп кул-
лана белү.

Төп төшенчәләр: сыйфат, сыйфат 
дәрәҗәләре.

Җиһазлар һәм чаралар: дәреслек, 
сүзлек,  такта,  презентация, видеоро-
лик, төрле дәрәҗәдәге сыйфатлар белән 
сүзләр, А4 битләре.

Дәреснең технологик картасы

Дәрес этаплары / Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 
гамәлләре

I. Оештыру 
Исәнләшү, уңай психологик халәт тудыру. 
– Исәнмесез, укучылар! Кәефләрегез ничек?
Мин сезгә дәрестә уңышлар телим. 3 нче слайд 
Сез дә иптәшегезгә киңәшләр бирегез!
Өй эшен тикшерү
– Укучылар, сезнең дусларыгыз бармы? Кайсыгыз 
үзенең дуслары турында сөйли?
1 төркем
2 төркем Ничек җавап бирделәр? 
3 төркем
(Калганнар җавапларны тыңлый һәм бәяли, ха-
талар булса –төзәтәләр.)

Исәнләшү. Дәрескә әзер 
икәнлекләрен күрсәтү
Укучылар: 
– Бүген «5»ле алуыңны те-
лим.
– Уңышлар телим.
– Яхшы билге алуыңны те-
лим.
– Дәресне әйбәт аңла.
 – Укытучыны тыңла...
Төркемнәр үзләренең дусла-
ры белән таныштыралар
Бәялиләр: «бик шәп», «әйбәт!»

Р: уку эшчәнлегенә үзен 
оештыра
белү;
Ш: исәнләшү әдәбен 
белү;
Р: үз фикерләрен һәм 
җавапларын телдән ма-
тур, 
дөрес итеп әйтә белү;
К: бер-берсенең җава-
бын тыңлау, сөйләшү 
әдәбен саклау

II. Белемнәрне актуальләш-терү. Уку мәсьәләсен 
кую
– Укучылар, сезнең каршыда сүзләр бирелгән. 
Алар нәрсәне белдерә? Сораулары?
Бу сүзләрне 4 төркемгә аерыгыз.
– Как образуются степени прилагательных?

Көтелгән җаваплар: 
– Төс, форма, тәм, характер
– Нинди?
1. Ап-ак, иң тәмле
2. Шакмаклы, тозлы.
3. Карарак, кечкенәрәк
4. Зәңгәрсу, күксел
Сыйфат дәрәҗәләре.
78 нче биттәге кагыйдә.

Т: төп билгеләрне аерып 
ала белү;
П: сыйфат дәрәҗәләрен 
дөрес билгеләү, аера белү; 
Р: үз фикерләрен һәм җа-
вапларын телдән матур, 
дөрес итеп әйтә белү;
К: бер-берсенең җава-
бын тыңлау, сөйләшү 
әдәбен саклау
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III.  Белемнәрне ныгыту
– Укучылар, мин хат алдым. Безгә Төркиядәге  
дустыбыз Арслан хат яза. Сез аны хәтерлисезме? 
(Вы помните Арслана из Турции?)
– Арсланның чәче, күзе нинди? Сез аның белән 
кайчан таныштыгыз? Ничек таныштыгыз? 
5 нче слайд
– Ә сезнең диңгездә булганыгыз бармы?  Арслан 
сезне диңгезгә ял итәргә чакыра. Шуның өчен 
диңгез турында сөйләшергә өйрәник. 
Төркемнәрдә эш. (Экранда видеоязма күрсәтелә. 
Балыклар йөзә.)
1. Парталарда  яшел төсле кәгазьләрдә сүз-
тезмәләр бирелгән (словосочетания), видеога 
туры килгәннәрен генә сайлап алыгыз. (Видео 
күрсәтелә) Игътибар экранга! (Нужно подобрать 
словосочетания, которые подходят к видео. 
Имейте ввиду, есть  лишние, то есть ловушки!) 
Җаваплар тыңлана, слайдта күрсәтелә:
6 нчы слайд: кызгылт балыклар, төрле үсем-
лекләр;
7 нче слайд: чип-чиста су, искиткеч матур балык-
лар;
8 нче слайд: ап-ак балыклар, күңелле су асты 
дөньясы; 

2. 5 минут эчендә,  сыйфат дәрәҗәләрен кулла-
нып, «Диңгездә» темасына диалог төзегез. Терәк 
сүзтезмәләр экранда бирелгән.
9 нчы слайд: кызгылт балыклар, төрле үсем-
лекләр,
чип-чиста су, искиткеч матур балыклар,
ап-ак балыклар, күңелле су асты дөньясы.
Бәяләү
– Мы теперь с Арсланом сможем поговорить о 
море?
3. Ситуатив күнегүләр эшләү. 3 минут
– Укучылар, дус нинди булырга тиеш?
– Ә сездә бу сыйфатлар бармы? Әйдәгез, ситуа-
тив күнегүләрне эшлик һәм белербез. (А у вас 
есть эти качества?)    Сары битләрдә таратыла
1. Как скажешь о том, что твой  друг очень умный.
2. Спроси у друга, какую книгу он любит читать.
1. Спроси у друга, в какой кружок он ходит.
2. Как скажешь о том, что твой друг красиво 
пишет.
1. Спроси у друга, куда он поедит на весенних 
каникулах.
2. Как скажешь о том, что твой друг самый вни-
мательный
Тикшерү, бәяләү

Арсланга кагылышлы сый-
фатларны саныйлар.
Җавап: коңгырт чәчле, коң-
гырт күзле, быел таныштык, 
ул безгә хат язды.
– Өйрәнәбез!

1 төркем: кызгылт балык-
лар, төрле үсемлекләр  
(куркыныч акулалар-капкан 
сүзтезмә)
2 төркем: чип-чиста су, 
искиткеч матур балыклар 
(дәү китлар – капкан сүз-
тезмә)
3 төркем: ап-ак балыклар, 
күңелле су асты дөньясы 
(кечкенә ташбакалар – кап-
кан сүзтезмә)

Төркемнәрдә җөмләләр әй-
тәләр.
Эш тәртибен тыңлыйлар, 
җөмләләр төзиләр.
Җиңүче команда билгелә-
нелә.

Ышанычлы, ярдәмчел, игъти-
барлы, акыллы.

Р: үз фикерләрен һәм 
җавапларын телдән 
матур, дөрес итеп әйтә 
белү; сөйләмдә өйрә-
нелгән материалны  
дөрес итеп куллана 
белү; үз карашыңны 
дәлилләү.
К: төрле фикерләрне 
кабул итү, 
чагыштыру, нәтиҗә ясау; 
үз фикереңне төгәл итеп 
әйтү; күмәк эш вакытын-
да уртак фикергә килү, 
ярдәмләшү, киңәш бирү;
Р: үз фикерләрен һәм 
җавапларын телдән 
матур, дөрес итеп әйтә 
белү
Р: үз фикереңне раслау 
өчен дәлилләр таба белү

V. Йомгаклау. Рефлексия
(Эшчәнлеккә  нәтиҗә ясау, өйрәнелгән матери-
алны анализлау.)
– Үзбәя карточкаларында билгеләр куегыз.        
10 нчы слайд

1. Өйгә эш: 11 нче слайд 
а) 8 нче күнегү, 79 нчы бит (ситуатив күнегүләрне 
эшләргә);
ә) 3 – 4 җөмлә белән дустыгызны мактагыз 
(похвалите своего друга)
Фейерверк 

Үзбәя.
аңладым
аңламадым
билге

 12 нче слайд 
Без – иң яхшы, иң актив, 
иң акыллы укучылар!

Ш: үз уңышларыңның 
(уңышсызлыкларыңның)  
сәбәпләре турында фи-
кер йөртү;
Р: үз белем систе-
масында ориентлаша 
белү, үзбәя; 
эшләнгән эшнең
сыйфатын билгеләү.

Материалның презентациясе белән журнал сайтында http://magarif-uku.
ru/teachers-room/cyjjfat-derejelere адресы буенча танышырга мөмкин.
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хикәя фигыльнең заман формалары. 
каБаТлау.
(VI сыйныф. Татар төркемендә татар теле дәресе)

Гүзәлия СӘЛМӘНОВА,
Теләче урта мәктәбенең 
югары квалификация кате-
горияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

Максат: фигыльнең  заман форма-
лары турында белемнәрен  тирәнәй-
тү, системалаштыру; сөйләм төзү 
күнекмәләрен камилләштерү; иҗа-
ди фикерләү һәм танып белү кү-
некмәләрен үстерү; туган телгә һәм 
әдәбиятыбызга, мәдәниятебезгә их-
тирамлы мөнәсәбәт, аралашу әдәбе 
тәрбияләү.

Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: 

әхлакый-рухи сыйфатларга ия булу, 
татар теленә һәм мәдәниятенә ихти-
рамлы мөнәсәбәттә булу; укуга җа-
ваплы караш, үзүсеш, үзлектән белем 
алуга әзерлек, укуга карата кызыксыну; 
тотрыклы танып белү сыйфатларына 
ия булу.

Метапредмет нәтиҗәләр:
танып белү УУГ: охшаш һәм аерма-

лы якларны билгели белү, чагыштыра 
алу; төшенчәләрне билгели белү, гому-
миләштерү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнеше 
булдыра алу; билгеле бер үзенчәлек 
буенча классификацияли белү; эзлекле 
фикерләү булдыру, йомгак һәм нәтиҗә 
ясый алу; модельләштерү (тамгалы, 
символлы модель һәм схемалар төзи 
белү);

коммуникатив УУГ: үз фикереңне 
әйтә, дәлилли һәм яклый белү; яшь-
тәшләре, укытучы белән уку хезмәт-

тәшлеге һәм эшчәнлеге оештыра белү; 
шәхси һәм төркемнәрдә эшли белү;

регулятив УУГ: укытучы ярдәме 
белән дәреснең тема һәм максатларын 
билгели алу; план буенча эшли белү; 
эшне башкаруның дөреслегенә бәя 
бирә белү; куелган бурычтан чыгып, 
үз эшчәнлегеңне планлаштыра белү; 
үз хатаңны төзәтә белү; үз фикереңне 
әйтү. 

Предмет нәтиҗәләр: фигыльнең 
заман формаларын аера белү, аларны 
сөйләмдә дөрес куллану, рәсем буенча 
җөмлә, сөйләм төзи белү. 

Дәрес тибы: белемнәрне система-
лаштыру дәресе.

Предметара эшчәнлек: музыка, әдә-
бият, рус теле, инглиз теле.

Җиһазлау: презентация, карточка-
лар, өләшү материаллары, бәяләү өчен 
критерийлар язылган карточка һәм  
тасмалар.

Дәрес барышы
I. Ориентлашу-мотивлаштыру этабы
1. Исәнләшү, дәрескә әзерлекләрен 

тикшерү.
2. Музыка тыңлау. 
– Җыр нәрсә турында? (Сабантуй 

турында.)
– Сабантуй нинди бәйрәм ул? (Мил-

ли, күңелле.)
– Мондый җыр тыңлагач, күңелләр 

күтәрелә, шулай бит? Әйдәгез, без дә, 
бер-беребезгә елмаеп, кәефләребезне 
күтәрик эле.

– Без, җырлар тыңлый-тыңлый, нин-
ди эшләр эшлибез?
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Дәрес

(Әлеге сорауга укучылар сүзтезмә, 
җөмләләр төземичә генә, сүзләр белән 
генә җавап бирә: биибез, җырлыйбыз, 
юабыз, уйлыйбыз, пешерәбез, уйныйбыз.)

– Сез нинди сүзләр атадыгыз? (Фи-
гыльләр.)

– Нәрсә ул фигыль? (Укучылар җа-
вабы.)

– Рус телендә дә фигыль бармы? 
(Глагол), инглиз телендә? (Вэп)

3. Кластер төзү. Фигыль төшенчәсенә 
мөнәсәбәте булган сүзләр әйтегез.  
1 нче слайд

(Заман, сүз төркеме, эш, хәрәкәт, 
сорау, хәбәр, төркемчә, хәл, зат, сан, 
барлык-юклык) 2 нче слайд

II. Уку мәсьәләсен кую
Сезнең алда 1нче номерлы карточ-

ка ята, анда ике текст бирелгән. Шушы 
күнегүдән чыгып, дәреснең темасын 
билгеләргә тырышырбыз.

– Текст нинди әсәрдән? (Г.Бәширов. 
Туган ягым – яшел бишек.) 

– Ни өчен? (Чөнки анда фигыльләр 
заманнар белән төрләнгән.)

– Димәк, бүгенге темабыз ...(Хикәя фи-
гыльнең заман формаларын кабатлау)

2. Числоны, теманы язу.
– Фигыльләрнең ничә заманы бар? (Өч) 
– Безгә үзебезнең нәтиҗәләрне 

кайда да булса күрсәтә барырга кирәк. 
Нәрсә төзи беләбез әле без? (Модель. 
3 заман)

– Башка телләрдә дә заман катего-
риясе бармы? Кем белә? (Рус телендә 
дә, инглиз телендә дә 3 заман бар). За-
ман категориясе ни өчен кирәк икән? 
Тексттан чыгып, җавап бирегез.

III. Уку мәсьәләсен адымлап чишү. 
Модельдә күрсәтә бару

1. Фигыльләрнең заманын дөрес 
билгеләү, язу (карточкалар буенча). 
Бирем уен формасында, башта эш тәр-
тибе аңлатыла. 3 нче слайд

– Урман эчендә 3 авыл бар икән. 
Аларның исемнәрен укыйк әле. (Үткән 
заман, хәзерге заман, киләчәк заман.) 

– Димәк, монда нәрсәләр яши дип 
уйлыйсыз? (Фигыльләр.) 

– Авыл исемнәренең мәгънәсен 
аңлатып карыйк әле.

(Мәгънәсе: үткән заман сөйләп тор-
ганнан алда булган эшне, хәзерге заман 
сөйләп торган вакытта булган эшне, 
киләчәк заман сөйләп торган вакыт-
тан сон булган эшне белдерә.)

– Үткән заман төрләре нәрсәне 
аңлата (сөйләүче үзе күрмәгән эш ту-
рында хәбәр итә(күргән)); киләчәк за-
ман билгеле киләчәк заман һичшиксез 
үтәләчәген белдерә, билгесезе-ихти-
маллык төсмере бн белдерә)

– Бу авылда яшәүче фигыльләр үз-
ара бик дус булганнар. Бергә җыелып 
бәйрәмнәр, сабантуйлар үткәргәннәр. 
Ә беркөнне Сабантуйда көчле яңгыр 
яуган, давыл булган, сукмаклар бутал-
ган. Фигыльләр урманда адашып кал-
ганнар. Әйдәгез, аларны үзләре яшәгән 
авылларга кайтарып куйыйк әле. Сезнең 
алда 2  нче номерлы карточкалар бар. 
Анда бу фигыльләр бирелгән. Шуларны 
дәфтәрләргә 3 баганага бүлеп язасыз.

(Укучылар дәфтәрләрдә фигыльләр-
не 3 төркемгә аерып язалар. Кушымча-
ларны билгелиләр. Эшләр «ачкыч» белән 
тикшерелә-карточка «Бәяләү») 4 нче 
слайд, 3 нче карточка

– «Язгы сабантуйлары» бүлегендә 
тагын нинди йола турында укыдык 
әле? Сабантуй алдыннан үтә торган 
нинди матур йолабыз бар әле? (Бирнә 
җыю)

– Без дә бүген бирнә җыярбыз.
Үзбәя. 
Хата юк – «5»ле (кызыл сөлге);
1-2 хата – «4»ле (зәңгәр сөлге);
3-5 хата – «3»ле (сары сөлге).
Модельдә күрсәтү (заманның 

исемнәре)
Юклык формасына куеп уку (пар-

ларда).  
– Юклык формасы нәрсәне аңлата, 

барлык заман формаларын да юклык-
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ка куеп буламы? Модельдә ничек күр-
сәтербез?

– Киләчәк һәм үткән замандагы фи-
гыльләр турында нәрсә әйтә аласыз? 
(Аларның билгеле һәм билгесез төр-
ләре бар)

Модельдә билгеләү
2. Сүзләрне уку (Карточка буенча)  
– хор белән укыла;
– төркемнәрдә эш: бирелгән сүзләр-

не төрле заманнарга куеп язу (карточ-
калар буенча)

1 т. үткән з. , 2 т. хәзерге з. , 3 т. 
Киләчәк заман

(Һәркем үз дәфтәрендә эшли.)
Бәяләү. 4 нче карточка. Эшләрне 

алыштырып тикшерү, уку, бәяләү, кире 
тапшыру, тасма бирү. Фигыльләрнең 
һәр заманының нәрсә белдерүен ачык-
лау. Критерийлар шул ук. (Дөрес җа- 
ваплар бирелә. 3 нче карточка)

3. Телдән җөмләләр төзү. Һәркем 
төрле заманнардагы фигыльләрне кул-
ланып, рәсем буенча  телдән өчәр җөм-
лә төзи. Җавап биргәндә, фигыльләрне, 
аларның заманын, төрен әйтергә.

4. Төркемнәрдә эш (сөйләм төзү).
а) үткән заманда (текст буенча). 

Элек сабантуйларның ничек үткән? 
ә) хәзерге заманда (рәсем һәм терәк 

сүзләр белән). Хәзерге заманда сабан-
туйлар ничек үтә? 

б) киләчәк заманда (тулысынча иҗа-
ди). Киләчәктә сабантуйлар ничек үтәр 
икән? 

– Сабантуйлар элек тә бик күңелле 
булган. Бу турыда без тагын да күбрәк 
кайдан белә алабыз? (әдәбияттан). 
Хәзергеләре дә бик матур. Барыбыз да 
беләбез. Ә киләчәктә дә шушы матур 
йолаларыбыз яшәсен өчен, без нишли 
алабыз? (Туган телебезне, әдәбиятны 
тырышып өйрәнәбез, йолаларыбызны 
онытмыйбыз.)

5. Модельне тулыландыру. 
(Бер укучы тактада эшли. Мо-

дельләрне үз-үзләренә сөйләү. Каршыда 

утыручы күршеләренә сөйләү. Бер-бер-
ләрен бәяләү. Модельгә карамыйча гына 
сөйләсә – 5, карап-карап алса – 4, ту-
лысынча модельгә карап сөйләсә – 3 .)

4. Рефлексия 
1. Рефлексив нәтиҗә ясау. Әйтегез 

әле, бүгенге дәрестән нәрсәләр белеп 
кайтып китәсез? (Укучылар сөйли. Мо-
дель ачыла бара.)

2. Бәяләү. «Бирнә»ләрне барлау. Сөл-
геләрне саныйбыз. 

Кемдә кызыл сөлгеләр күбрәк – 
«5»ле;

Зәңгәр сөлге – «4»ле;
Сары сөлге – «3»ле.
3. Өй эше бирү.
а) 167 нче бит, 386 нчы күнегү (ал-

дагы дәресне күздә тотып);
ә) «Фигыль» темасы буенча кросс-

ворд төзергә;
б) «Өч туган» дигән әкият язарга.

Хәзерге 
заман

Үткән  
заман

Киләчәк 
заман

Билгесез 
киләчәк 
заман

Билгесез 
үткән 
заман

Билгеле 
киләчәк 
заман

Билгеле 
үткән 
заман

Фигыльнең заман формалары

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-
uku.ru/teachers-room/khel-figylnen-
zaman-formalary-kabatl адресы 
буенча танышырга мөмкин.
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Дәрес

Туры һәм кыек Тәмамлыклар
(VII сыйныф. Татар теле дәресе)

Кадрия 
ГЫЙЛЬМАНОВА,
Яңа Чишмә районы Шахмай 
урта мәктәбенең югары 
категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Максат: укучыларга тәмамлык һәм 
аның төрләре, бәйләүче чаралары ту-
рында җентекле мәгълүмат бирү; тел-
дән һәм язма сөйләмдә тәмамлыктан 
файдалана белү күнекмәләре булдыру; 
мәгълүмат белән эшли белүне үстерү; 
логик фикерләү сәләтен, иҗади актив-
лыкларын, мөстәкыйльлекләрен үстерү, 
төркемнәрдә эшләп, эшлекле рәвештә 
аралашырга өйрәтү, дустанә мөнәсәбәт 
урнаштыру.

Материал һәм җиһазлау: дәреслек, 
проектор, презентация,

Дәрес тибы: яңа материалны 
үзләштерү.

Метод һәм алымнар: укытучы сүзе, 
сорау-җавап.

Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру-ориентлашу
1. Уңай психологик халәт тудыру.
2. Һәр дәрестә без куллана торган өч 

кагыйдәне искә төшерик:
– тулы җөмләләр белән җавап бир;
– игътибар белән тыңла, бүлдермә;
– кеше фикерен кабатлама, үз фике-

реңне әйт.
3. Дәреснең максатын хәбәр итү. Уку 

мәсьәләсен кую, чишәргә әзерлек эше 
алып бару.

4. Өй эшен тикшерү.
Модель ярдәмендә тәмамлык кагый-

дәсе кабатлана.
Тәмамлык кагыйдәсе Тәмамлык сораулары

Тәмамлыкка мисаллар Капма-каршы мисаллар

II. Төп өлеш
1. Актуальләштерү
«Кабатлау минуты» үткәрү. (Берничә 

укучы такта янында эшли.)
– китап сүзен килеш белән төрлән-

дерергә;
– килеш кушымчаларын аерып алыр-

га;
– Укытучы дәресне Мансурдан сора-

ды җөмләсен җөмлә кисәкләре ягыннан 
тикшерергә. 

– Укучылар, тәмамлыкларны аерып 
әйтегез әле. Алар кайсы җөмлә кисәгенә 
бәйләнә? (Хәбәргә)

– Алар хәбәргә ничек бәйләнә? Ул 
кушымчалар нәрсә кушымчалары? Кай-
сы килеш кушымчалары?

2. Яңа тема.
Марат китап укый.
Әни Гөлназны көтә.
Азатның укытучысын 
чакыр

Китапны Маратка бир.
Әни Гөлназ белән килә.
Укытучыңнан сора.

– Таблицада аерым сүзләр ни өчен 
калын хәрефләр белән бирелгән? Алар 
нәрсәне аңлата? Таблицаның башына 
нәрсә дип язарга кирәк?

(Слайд күрсәтелә.) Модельне бер-
гәләп тулыландырабыз. 

Тәмамлык

Туры Кыек
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Репродуктив сорау. Димәк, укучы-
лар, безнең бүгенге дәреснең темасы 
нинди була? (Тактага һәм дәфтәргә 
тема языла. Туры һәм кыек тәмамлык-
лар.)

Дәреслектән кагыйдәне уку (92 бит).
178 нче күнегүне эшләү. Җәяләр 

эчендәге сүзләрдән туры яки кыек 
тәмамлык лар ясап, җөмләләрне күче-
реп язарга.

Ял итү. Физкульт минутка үткәрү.
Мисал өчен сораулар:
1. Җөмләнең ничә баш кисәге бар.
2.Тәмамлыкның ничә төре бар.
3. Сезнең сыйныфта ничә малай, 

ничә кыз? Һ.б.
3. Ныгыту.
Интерактив тактада бирелгән җөм-

ләләр белән эш. Тәмамлыклар тапты-
рыла, җөмләдәге урыннары билгелә-
телә.

1. Закир абый йолдызлар турында 
бик кызыклы әкиятләр белә. (Г.Бәши-
ров) 2. Балалар өчен бу шактый зур 
яңалык булды. (Ә.Фәйзи) 3. Диләрә-
нең кайтуын мин төшкә кадәр көттем.  
(М.Галиев) 

4. Өянкеләр сәлам әйтеп тора
Таң алдыннан искән җилләргә. 

(Г.Афзал) 
(Кара-каршы партнерлар аерым 

кәгазь битендә берьюлы мөстәкыйль 
эшлиләр, соңыннан, тикшерер өчен 
бер-берсенә бирәләр.) 

Карточкада мәкальләр бирелгән. Тә-
мамлыкларны ияртүче сүзләре белән 
бергә язып алырга.

1. Тел белән тегермән тартып бул-
мый. 2. Тел кечкенә булса да, бөтен 
дөньяны боза.  3. Телгә шалкан чәчә-
миләр. 4. Тел сөяксез булса да, сөяк-

не сындыра. 5. Тел җәрәхәте сөңге 
җәрәхәтеннән дә яман.

– Мәкальләрдә нәрсә турында сүз 
бара? Бу мәкальләрдә нинди тел ту-
рында сүз бара.?

«Спорт залында» темасына монолог, 
диалог төзү. Вариантлап эшләргә.  

I вариант. I затның үзе турында мо-
нолог төзергә;

II вариант. I зат һәм II зат арасында 
барган диалог төзергә;

III вариант. I зат һәм II зат ара-
сында III зат турында диалог төзергә. 
Сөйләмдә туры һәм кыек тәмамлыклар 
кулланырга.

(Янәшә утырган укучылар бер вакыт 
эчендә  тәмамлык турында белгән-
нәрен бер-берсенә сөйлиләр.)

Конструктив сорау. Тәмамлык-
ның без өйрәнгән башка җөмлә 
кисәкләреннән аермасы нәрсәдә? 
(Фигыльне ачыклап аның алдыннан 
килә, туры һәм кыек тәмамлыклар 
була.)

III. Рефлексия, бәяләү
Экранда күренгән слайдтагы җөм-

ләләрне дәвам итәргә
– Без бүген. . . . . . . . . . .
– Мин тәмамлык турында. . . . . .
– Шунысы миндә зур кызыксыну 

уятты. . .
– Мин белдем.. . . .
– Мин өйрәндем.. . . . .
– Әле ныклап өйрәнәсе бар. . . . . . .
Йомгаклау
Дәрескә гомуми бәя бирелә. Укучы-

ларга билгеләр куела.
IV. Өйгә эш
Иҗади эшчәнлеккә: туры һәм кыек 

тәмамлыклар кулланып, «Минем буш 
вакытым» темасына хикәя язарга.

Материалның презентациясе белән журнал 
сайтында http://magarif-uku.ru/teachers-room/tury-
hem-kyek-temamlyklar адресы буенча танышырга 
мөмкин.
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Дәрес

иярчен Тәмамлык җөмләләр
(VII сыйныфта татар теле дәресе)

Чулпан КОРБАНОВА,
Әтнә районы Яңа Шашы 
төп мәктәбенең татар 
теле һәм әдәбияты укы-
тучысы

Максатлар: кушма җөмләләр буенча 
яңа төшенчә үзләштерү (иярчен тәмамлык 
җөмләләрне табарга өйрәнү); логик фи-
керләү, уйлау сәләтен, монологик, диалогик 
һәм бәйләнешле сөйләмне үстерү; бер-бе-
реңә ярдәм итү теләге тудыру, әниләргә ка-
рата хөрмәт хисләре тәрбияләү.

Җиһазлау: 8 нче сыйныф «Татар теле» 
дәреслеге; презентация, карточкалар, 
тест, «Елмай» җыры; проектор, ноутбук.

Планлаштырылган нәтиҗә: иярчен 
тәмамлык җөмләнең нәрсә икәнен белү; 
синтетик һәм аналитик төрләрен аера белү.

Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше
Укытучы. Исәнмесез, укучылар! (Исән-

месез!)
– Әйдәгез әле, яныгыздагы иптәше-

гезгә хәерле көн теләгез. (Көнебез хәерле 
үтсен!)

– Ә инде хәзер бер-беребезгә ел-
маеп алыйк та, дәресебезне күтәренке 
кәеф белән башлап җибәрик. Утырыгыз, 
укучылар.

– Балалар, әйдәгез әле экранга күз 
салыйк. (Видео карау.)

– Экранда сез ниләр күрдегез? (Җир 
планетасын, Айны, башка планеталарны, 
Айның Җир артыннан йөрүен күрдек.)

– Ә менә бу Ай белән Җирнең бәйлә-
нешен астрономиядә ничек дип атый-
лар икән? Кайсыгыз белә? (Ай – Җирнең 
иярчене.)

– Ни өчен иярчене дип атала? (Чөнки 
Ай Җиргә ияреп, аның тирәли әйләнеп 
йөри, ә Җир Айны ияртә.)

– Укучылар, ничек уйлыйсыз, безнең 
бүгенге дәресебез белән әлеге күренеш 
ничек бәйләнгән? (Планеталарның ияр-
ченнәре булган кебек, татар телендә дә 
иярченле кушма җөмләләр бар. Алар баш 
һәм иярчен җөмләләрдән торалар. Җөм-
ләне ияртеп килгәне – баш җөмлә, ияреп 
килгәне – иярчен җөмлә дип атала.)

– Дөрес, укучылар, һәм без иярченле 
кушма җөмләне җөмләләрнең башка 
төрләреннән аера белергә тиеш.

II. Белемнәрне актуальләштерү
1. Өй эшен тикшерү.
Укытучы. Бүгенге дәрескә сезгә нин-

ди өй эше бирелгән иде? (Иярчен ия һәм 
иярчен хәбәр җөмләләр турында кагый-
дәләрне кабатлап, белемнәребезне ны-
гытып килергә кушылган иде.)

– Яхшы. Сезнең белемнәрегезне тест 
биремнәре аша тикшерербез.

Тест.
1. Иярчен җөмләнең мәгънәсе буенча 

төрен нәрсәгә карап билгелиләр?
а) сораудан чыгып;
ә) бәйләү чарасына карап;
б) иярчен җөмләнең урынына карап.
2. Нинди ияртүче теркәгеч, күбесенчә, 

баш җөмләдә килә?
а) чөнки; ә) гүя; б) ки.
3. Иярчен хәбәр җөмлә ... 
а) һәрвакыт аналитик була;
ә) һәрвакыт синтетик була;
б) аналитик һәм синтетик була.
4. «Кем эшләми, шул ашамый» җөм-

ләсенә кайсы характеристика туры килә?
а) синтетик иярчен ия җөмләле кушма 

җөмлә;
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ә) аналитик иярчен хәбәр җөмләле 
кушма җөмлә;

б) аналитик иярчен ия җөмләле куш-
ма җөмлә.

5. Иптәшең нинди, сиңа хөрмәт тә 
шундый җөмләсенә кайсы характеристи-
ка туры килә?

а) синтетик иярчен ия җөмләле кушма 
җөмлә;

ә) аналитик иярчен хәбәр җөмләле 
кушма җөмлә;

б) аналитик иярчен ия җөмләле куш-
ма җөмлә.

Укытучы. Эшләп бетердегезме? Тик-
шерәбез. Экранда дөрес җаваплар.

Җаваплар: 1 – а);  2 – в; 3 – а; 4 – в; 5 – б.
Бәяләү критерийлары:
«5»ле – барлык җаваплар да дөрес;
«4»ле – бер хата бар;
«3»ле – ике хата бар.
– Барыгызныкы да дөресме? Бик 

яхшы. Экранга карап, үзбәя карточка-
ларына билге куегыз. (Нәтиҗә ясау.)

– Дөрес. Хәзер, әйдәгез иярчен ия 
җөмләнең кагыйдәсен әйтеп китик. (Ияр-
чен ия җөмлә баш җөмләнең иясе уры-
нында килә һәм кем? нәрсә? сорауларына 
җавап бирә.)

– Рәхмәт, утыр. Ә кайсыгыз иярчен хәбәр 
җөмләнең кагыйдәсен әйтә? (Иярчен хәбәр 
җөмлә баш җөмләнең хәбәре урынында килә 
һәм нинди? нәрсә? нәрсәдән? кемгә? күпме? 
кебек сорауларга җавап бирә.)

– Дөрес, укучылар. Мин сезнең җавап-
ларыгыздан бик канәгать. Димәк, гому-
миләштереп, иярченле кушма җөмләләр 
турында сез нәрсәләр әйтә аласыз? 

(1. Укытучы сорау әйтә һәм уйлау өчен 
вакыт бирә. 2. Төркемнең 4 кешесе дә чи-
ратлап бер тапкыр җавап бирә.)

– Хәзер һәр төркемнең 2 нче номерлы 
укучысы гомумиләштереп нәтиҗә ясар. 
Әйдәгез беренче өстәлдән башлыйк. 
(Үзара ияртү юлы белән бәйләнгән җөм-
ләләрдән торган җөмлә иярченле кушма 
җөмлә дип атала. Анда бер җөмлә икен-
чесенә ияреп, буйсынып килә.)

– Дөрес, рәхмәт. 2 нче өстәлне тыңлый-
быз. (Төзелешләре ягыннан иярчен җөм-
ләләр синтетик һәм аналитик булалар. 
Бәйләүче чарасы хәбәр составында килсә, 
ул синтетик иярчен җөмлә була. Ә инде 
бәйләүче чарасы хәбәр составында кил-
мәсә, аналитик иярчен җөмлә була.)

– Бик дөрес. 3 нче өстәл, сез өстәп 
тагын ниләр әйтә аласыз? (Иярчен 
җөмләләрне мәгънәсенә карап та төр-
кемнәргә бүлеп өйрәнәләр. Бу очракта 
иярчен җөмлә баш җөмләнең кайсы 
да булса бер кисәге мәгънәсендә килә 
һәм шул кисәкнең исеме белән атала. 
Мәсәлән: иярчен ия, иярчен хәбәр, ияр-
чен аергыч, иярчен тәмамлык, иярчен хәл, 
иярчен аныклагыч җөмләләр.)

III. Яңа тема аңлату
Укытучы. Бик яхшы! Булдырдыгыз! 

Укучылар, без сезнең белән мәгънә 
ягыннан иярчен ия һәм иярчен хәбәр 
җөмләләрне өйрәндек. Ә бүген дәрестә 
иярчен җөмләнең кайсы төрен өйрәнер-
без икән? Моның өчен экрандагы җөм-
ләне тикшереп китик.

Без беләбез: ел елга охшамый.
– Балалар, бу нинди җөмлә? (Бу – ияр-

ченле кушма җөмлә.)
– Әйдәгез, кайсы баш җөмлә, кайсы 

иярчен җөмлә икәнен билгелик? (Без 
беләбез – баш җөмлә, ел елга охшамый –  
иярчен җөмлә.)

– Баш җөмләдән иярчен җөмләгә 
нинди сорау биреп була? (Нәрсәне? ди-
гән сорау биреп була.)

– Ә нинди җөмлә кисәге нәрсәне? 
дигән сорауга җавап бирә? (Нәрсәне? 
соравына тәмамлык җавап бирә.)

– Димәк без бүген иярчен җөмләнең 
кайсы төрен өйрәнәчәкбез? (Иярчен тә-
мамлык җөмләне.)

– Бик дөрес. Укучылар, без үз алды-
бызга нинди максатлар куярбыз? (Бүген 
безгә иярчен тәмамлык җөмләләрне та-
барга, аларны аерырга өйрәнергә, бәй-
ләүче чаралары белән танышырга кирәк 
булачак.)
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Дәрес

– Булдырасыз, балалар! Бик дөрес! 
Бирелгән җөмлә безнең иярчен тәмам-
лык җөмлә булып чыкты. Баш җөмләдән 
иярчен җөмләгә без нинди сорау бирдек 
әле? (Нәрсәне?)

– Баш җөмләнең тәмамлыгы бармы? 
(Юк, баш җөмләнең тәмамлыгы юк. Аның 
урынына иярчен җөмлә килгән.)

– Бик дөрес, укучылар. Әйдәгез, ка-
гыйдәне үзебез әйтеп карыйк әле. Нин-
ди җөмләне иярчен тәмамлык җөмлә 
дип әйтеп була икән?

– Ә ничек уйлыйсыз, иярчен тәмам-
лык җөмләнең аналитик та, синтетик 
та төре буламы икән? Моны белү өчен 
экрандагы җөмләләрне анализлап ки-
тик.

1. Үзегез күрәсез: бер тамчы яңгыр 
яуганы юк.

2. Монда тик дулкынның куәтле шау-
лавы гына килә, шуңардан йөрәккә бе-
раз шом төшә.

3. Мин беләм (ки): әни – җирдә иң ка-
дерле кеше.

4. Балалары тиздән кайтып җитәр 
дип уйлаган иде ана.

5. Игенчеләр язгы чәчү беткәнне 
хәбәр иттеләр.

6. Сез килгәнгә без бик шат.
– 1 нче җөмләне Илсинә укый.
– Кайсы баш җөмлә, кайсы иярчен 

тәмамлык җөмлә? (Үзегез күрәсез – баш 
җөмлә, бер тамчы яңгыр яуганы юк – ияр-
чен тәмамлык җөмлә.)

– Бәйләүче чарасы нинди? (Бәйләүче 
чарасы – көттерү паузасы.)

– Бу җөмләләрнең кайсылары ана-
литик, кайсылары синтетик була инде?  
(1, 2, 3 нче җөмләләр – аналитик, 4, 5, 6 нчы  
җөмләләр – синтетик.)

– Димәк, нинди нәтиҗә ясыйбыз, 
укучылар? (Иярчен тәмамлык җөмләле 
кушма җөмләнең синтетик төре дә, ана-
литик төре дә була.)

– Бәйләүче чараларын да санап кит. 
(Аналитик төренең бәйләүче чаралары – 
көттерү паузасы, мөнәсәбәтле сүзләр, ки 

теркәгече. Синтетик төренең бәйләүче 
чаралары – дип сүзе, төшем һәм юнәлеш 
килешләре кушымчалары.)

– Бик зур рәхмәт! Булдырдың. Укучы-
лар, бирелгән мисаллардан 3 нче һәм  
4 нче җөмләләргә игътибар итегез әле. 
Бу җөмләләрдә сүз кем турында бара? 
(Бу мисалларда сүз әниләр турында бара.)

– Ничек уйлыйсыз, ни өчен без нәкъ 
шушы җөмләләргә игътибар иттек икән? 
(Чөнки әниләр безнең иң якын кешеләре-
без.)

– Укучылар, аналар алар нинди ке-
шеләр? (Әниләр безнең күңелләребезгә 
һәрвакыт кояш кебек җылылык биреп, 
юлларыбызга якты нур балкытып то-
ручылар.)

– Әйе, әни – җирдә иң газиз, якын 
кеше. Сезгә киңәшем шул: һәрчак алар-
ны шатландырып, куандырып торыгыз, 
ныклы терәге булыгыз. Йөзләреннән ел-
маю бервакытта да китмәсен иде.

IV. Ял минуты
1. Татар бию көе яңгырый, укучылар 

урыннарыннан чыгып үзләренә парлар 
табалар.

2. Көй туктагач, укучылар «5»не биреп, 
якында торган иптәше белән парлаша-
лар.

3. Укытучы сорау әйтә.
4. Укучылар кыска җаваплар бирәләр.
5. Укытучы көйне кабыза һәм шулай 

өч тапкыр эшләнә.
Сораулар: 1. Аналитик ия җөмләнең 

нинди бәйләүче чараларын беләсез? 
(Мөнәсәбәтле сүзләр, ки теркәгече һәм 
көттерү паузасы.)

2. Иярчен хәбәр җөмлә төзелеше 
ягыннан ничә төргә бүленә? (Иярчен 
хәбәр җөмлә һәрвакыт аналитик була.)

3. Иярчен тәмамлык җөмлә төзелеше 
ягыннан ничә төргә бүленә? (2 төргә, 
аналитик һәм синтетик.)

V. Белем һәм күнекмәләрне ныгыту
1. Укытучы. Укучылар, ә хәзер дәрес-

леккә күз салыйк, анда бүгенге кагыйдә 
ничек бирелгән икән? (Кагыйдә укыла.)
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– Инде хәзер, укучылар, дәфтәрләре-
гезне ачып, бүгенге числоны, теманы 
язып куегыз. Дәфтәрләргә матур итеп 
язабыз! (Укытучы тактага яза.)

2. Укытучы. Белемнәребезне ныгыту 
максатыннан 81 нче биттәге 102 нче кү-
негүне эшлибез. Әйдә, Риназ, биремне 
укып кит әле. (Күнегү төркемдә, бергә 
киңәшләшеп эшләнә.)

– Тикшерәбез. Слайдта дөрес җавап-
лар. 

Иярчен тәмамлык җөмләле 
кушма җөмләләр

Иярчен ия 
җөмләле кушма 

җөмләләр
2. Син бик яхшы беләсең бит: 
укытучы изге теләкләргә кар-
шы килми.

1. Кем сабыр итә, 
шул морадына 
ирешә.

4. Минем яхшы ният белән 
эшләгәнемне, ниһаять, аңла-
дылар.

3. Кем тырыша, 
шул таба.

5. Укыганны яраталар.
6. Эш күрсәткәнне ил онытмас.

Үзбәя.
3. Мөстәкыйль эш. (Карточкалар бу-

енча индивидуаль дифференциаль эш 
башкару.)

(Укучылар карточкаларда эшләгәндә, 
укытучы үзбәя карточкаларын җыеп 
тикшерә.)

Укытучы. Укучылар, без сезнең белән 
хәзер мөстәкыйль эш эшләп алырбыз. 
Мин сезгә карточкаларда индивидуаль 
биремнәр таратам, сез эшне шунда гына 
башкарырсыз. Ул арада мин сезнең үз-
бәя карточкаларыгызны карап, гомуми 
билге чыгара торам.

Карточка № 1
Бирем: бирелгән җөмләләрнең схе-

маларын төзергә.
1. Без беләбез ки, Фәрит чаңгыда бик оста йөри.
2. Безнең мәктәп шуңа иреште: укучылар 
начар билгеләр алмый башладылар.
3. Син кайтып җитәрсең дип уйлаган идем.

Карточка № 2
Бирем: бирелгән җөмләләргә туры 

килгән схемаларны табарга.
1. Без беләбез: КамАЗ – Татарстанның 
горурлыгы.

(  ) [  ].

2. Фәрит чаңгыда оста йөргәнне без 
беләбез.

(...дип) [ ].

3. Бүген көн матур булыр дип уйлаган 
идем.

[ ]: ( ).

Укытучы. Укучылар, сезнең бу 
мөстәкыйль эшегезне мин соңрак тик-
шерермен, ә хәзер карточкаларыгызга 
исемегезне языгыз. 

VI. Рефлексия
Укытучы. Укучылар, без бүген дәрестә 

иярчен җөмләнең нинди төрен өйрән-
дек? (Без бүген дәрестә иярчен тәмам-
лык җөмләләрне өйрәндек.)

– Нинди җөмләне иярчен тәмамлык 
җөмлә дип атыйлар инде? (Иярчен тә-
мамлык җөмлә баш җөмләнең тәмам-
лыгы урынында килә һәм кемне? нәрсә-
не? кемгә? нәрсәгә? кемнән? нәрсәдән? 
кемдә? нәрсәдә? кебек сорауларга җавап 
бирә.)

– Теманы өйрәнер алдыннан үзебез-
гә нинди максат куйган идек? (Безнең 
бүгенге максатыбыз иярчен тәмамлык 
җөмләле кушма җөмләләрне табарга 
һәм аера белергә өйрәнү һәм аларның 
бәйләүче чаралары белән танышу иде.)

– Сез ничек уйлыйсыз, без максатка 
ирештекме? (Әйе, ирештек.)

– Димәк, иярчен тәмамлык җөмләнең 
бәйләүче чаралары булып нәрсәләр килә 
инде? (Аналитик тәмамлык җөмлә баш 
җөмләгә мөнәсәбәтле сүзләр, көттерү 
паузасы, ки теркәгече ярдәмендә бәйләнә.)

– Ә синтетик тәмамлык җөмләнең бәй-
ләүче чаралары булып нәрсәләр килә? 
(Төшем, юнәлеш килешләре кушымчалары 
һәм дип сүзе синтетик тәмамлык җөм-
ләнең бәйләүче чаралары булып торалар.)

VII. Йомгаклау
Укытучы. Мин сезнең үзбәя карточка-

ларыгыздагы билгеләрдән чыгып, шулай 
ук дәрестә җавап бирүегезне дә истә то-
тып билгеләр куярмын. 

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында  http://magarif-uku.
ru/teachers-room/iyarchen-temamlyk-
jomleler адресы буенча танышырга 
мөмкин.
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син ТаБигаТь Белән дусмы?
(VI сыйныфның рус төркемендә татар теле дәресе)

Сөмбел ХӘСӘНОВА,
Казандагы 19 нчы гим-
назиянең I квалификация 
категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Максат: тел һәм сөйләм материалы 
аша укучыларның коммуникатив кү-
некмәләрен үстерү; укучыларны логик 
фикерләргә өйрәтү; табигатькә сакчыл 
караш, табигатьтәге җан ияләренә ка-
рата ярдәмчеллек хисе тәрбияләү.

Җиһазлау: дәреслек, эш дәфтәре, 
проектор, интерактив такта.

Эшчәнлек формалары: фронталь, 
индивидуаль, парларда эш.

Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: та-

бигатькә сакчыл караш тәрбияләү, иге-
леклелек, миһербанлылык, мәрхәмәт-
лелек кебек сыйфатларның бүгенге 
көндә бик кирәк икәнлеген аңлау.

Метапредмет нәтиҗәләр: 
танып белү УУГ: текстларның эчтәле-

ген ачканда, белем һәм күнекмәләрне 
файдалана белү; тестларда күтәрелгән 
проблемаларны чишү, сорауларга тулы 
җавап бирә белү, преметара бәйләнеш-
ләрне кулланып, кирәкле мәгълүмат 
туплау;

коммуникатив УУГ: парлап эшләгән-
дә, иптәшең белән килешә, бер-берең-
нең фикерен тыңлый, нәтиҗә чыгара, 
үз фикереңне татар телендә аңлатып 
бирә белү.

регулятив УУГ: уку мәсьәләсен кую, 
дәреснең темасын, максатын форма-
лаштыру, биремнәрне максатка яраклы 
итеп үти белү, үзбәя.

Предмет нәтиҗәләр: Шәвәли һәм 
Кирлемән киңәшләрендә күтәрелгән 
проблема чишелешен күзаллый алу.

Дәрес барышы
I. Ориентлашу, мотивлаштыру этабы
1. Балаларны сәламләү.
2. Дежур укучы белән әңгәмә.
Укытучы. Бүген ничәнче число, 

атнаның кайсы көне?
– Бүген һава торышы нинди?
– Синеңчә, кояш безгә дусмы, 

дошманмы? Ни өчен?
– Эссе кояштан ничек сакланырга 

мөмкин?
– Кәефең ничек? 
3. «Ассоциатив рәт»
Укытучы. Видеоны карагыз.  Ассо-

циацияләрегезне кечкенә битләрдә 
языгыз. (https://www.youtube.com/
watch?v=jqOx32Cv-XI, 37 секунд). 

– Сүзләрне тыңлау.
Слайд. Экранда табигать күренеш-

ләре.
– Слайдтагы рәсемнәрне бер сүз 

белән ничек әйтеп була? (Табигать 
күренешләре.)

– Сезнеңчә, без бүген дәрестә нәрсә 
турында сөйләшербез? (Табигать ту-
рында сөйләшербез.)

– Табигать ул – нәрсә? (Табигать – ул 
үсемлекләр, җәнлекләр...)

II. Актуальләштерү
1. Өй эшен тикшерү.
Укытучы. Ә бу рәсемнәрне бер сүз 

белән ничек әйтергә мөмкин? (Слайд: 
дару үләннәре)

– Исегезгә төшерегез, слайдта нин-
ди дару үләннәре? (Һәр рәсемдәге дару 
үләне исемен әйтәләр: гади мәтрүшкә, 
сары мәтрүшкә, меңьяфрак...)
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– Өй эшен тикшереп алабыз. Сорау-
лар ярдәмендә дару үләннәре турында 
сөйләгез.

«Сорау сүзләр» алымы
Сораулар: 
– Нәрсәләрен файдаланалар?
– Кайчан җыялар?
– Кайда үсә?
– Нәрсәдән файдалы?
(3 укучының җавабы тыңлана.)
1 нче укучыга тәрҗемә өчен би-

ремнәр:
Суши! Он сушит. – Если будет су-

шить. – После того как засушил.
Теневое место; чтобы заживлять 

рану; помогает, когда болит желудок.
Июнь – самый солнечный месяц лета.
2 нче укучыга тәрҗемә эше:
Специальный крем; тряпичный ме-

шок; до того как загорать; посовето-
вавшись с врачом.

Июль – самый влажный месяц лета.
Летом ночи укорачиваются.
3 нче укучыга тәрҗемә эше:
Без головного убора; помогает от 

бесонницы; если сгоришь на солнце; не 
посоветовавшись с  врачом..

В июле в лесах много насекомых.
С середины июня начинаются жаркие 

красивые дни.
Укытучы. Дару үләннәрен җыйдык. 

Хәзер аларны нишләтергә кирәк?
– Кайда киптерергә? Ничек саклар-

га? Ничек файдаланырга? (Слайдта 
рәсемнәр күрсәтелә.)

– Дару үләннәре – безнең дуслары-
бызмы? (Әйе, чөнки алар бик файдалы.)

III. Яңа материалны өйрәнү
1. Сүзлек эше.
а) слайд:

Рәхәтлек
Осталык
Җан ияләре
Кош – кошчык
Тыела
Җәрәхәтләнгән
Ат!(а)
Төз атарга

Өз!(ә)
Ыргыт!(а)
Тартырга
Тарткаларга
Тибәргә (Тип!)
Типкәләргә
Төртергә
төрткәләргә

ә) сүзләрне хор белән кабатлау;
б) тәрҗемә эше.
Җәрәхәтләнгән кош
Җәрәхәтләнгән бака
Малай таш ата.
Бакага таш ыргыта.
Песине койрыгыннан тарткалый.
Вакыт-вакыт төрткәли
Табигатьтә яшәүче җан ияләре
Футбол тубын шәп тибә.
Рәхәтләнеп чәчәкләрне исним.
2. Текст өстендә эш.
а) текстны ишетеп тыңлау (аудиро-

вание)
– Кирлемәннең киңәшләрен тыңла-

гыз.
ә) сайлап алып уку.
– Тексттан табып татарча укыгыз.
Должен любить живность. Когда 

цветет черемуха. Срывай помногу, 
ветками. Выкинь, куда хочешь. Не за-
будь дергать за их хвосты, время от 
времени толкать. Постарайся по-
пасть в них. Стреляй метко. Видеть 
раненых птиц – большое удоволь-
ствие.

б) – Сез Кирлемән белән ки-
лешәсезме? Ни өчен? (Җаваплар 
тыңлап үтелә)

в) 113 бит 4 нче бирем.
– Кирлемәнгә фикерләрегезне та-

тарча әйтегез:
Нельзя цветы помногу срывать.
Нельзя бросать цветы на землю.
Нельзя дергать кошек за хвост.
Нельзя пинать собак.
Нельзя кидать в птиц камнями.
Нельзя кидать камнями в лягушек.
– Әйдәгез шушы фикерләрне баш-

ка грамматик формада әйтик. (Эш 
дәфтәре, 37 бит, 1 нче күнегү)

г) Аудирование
– Шәвәлинең киңәшләрен тыңла-

гыз.
д) экранда дүрт рәсем: куян, керпе, 

күбәләк, тукран.
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– Рәсемнәргә карап, Шәвәли 
киңәшләрен тиешле сүзләр белән 
укыгыз. (113 бит, 6 нчы бирем.)

Русча әйтегез: 
Күбәләкләр коллекциясе җыю тыела.
Очарга өйрәнү вакыты
Кошчыклар мөстәкыйль яши алмый-

лар.
Аларның өйләре дә, азыклары да та-

бигатьтә.
– Сезнеңчә, Шәвәли дөрес киңәшләр 

бирәме? Сез аның киңәшләре белән 
килешәсезме?

е) «Яхшы – начар» ысулы
Кирлемән белән Шәвәлине ча-

гыштыралар (слайд: экранда герой-
ларның рәсемнәре).

Үрнәк: Кирлемән чәчәкләрне күпләп 
өзеп ала. Бу начар.

Шәвәли чәчәкләрне өзми. Бу яхшы.
– Сезнеңчә, кем табигать белән дус: 

Кирлемәнме, Шәвәлиме?
3. Парлап эшләү.
Укытучы. Ә сез табигать белән дус-

мы? Сез аны ничек саклыйсыз? Ко-
шларны, бөҗәкләрне, җәнлекләрне 
җәберләмисезме? (Парларда эшлиләр, 
соңыннан бер-берсе турында сөй-
лиләр.)

– Партадашыгыз турында нәрсәләр 
белдегез, сөйләгез. (III заттан сөй-
лиләр.)

4. Видеороликлар буенча эш.
– 1 нче видеоны карагыз – уйла-

гыз, фикерләрегезне әйтегез. (https://
www.youtube.com/watch?v=aBHYsg1-T-s, 
1 минут)

– Ә хәзер икенче видеоны кара-
гыз һәм уйлагыз, фикерләрегезне 
әйтегез. (https://www.youtube.com/
watch?v=A7lWlbTpZu4, 1 минут 22 се-
кунд)

– Уйлагыз. Нәрсә әйтергә мөмкин? 
(Укучыларның фикерләрен тыңлау)

IV. Теманы ныгыту
1. «Дөресме, ялгышмы?»
1) Әгәр син кеше икәнсең, табигать-

тә яшәүче җан ияләрен җәберләргә 
тиешсең.

2) Хайваннар белән уйнаганда, кой-
рыкларыннан тарткаларга кирәк.

3) Кошларга, бакаларга ташлар ыр-
гытырга тырышыгыз.

4) Эт-песиләрне, кошларны куркы-
тыгыз.

5) Чәчәкләрне күпләп өзеп алыгыз!
6) Безнең илебездә күбәләкләр кол-

лекциясе җыю тыелмый.
2. Командаларда эшләү.
– Булдырдыгыз, балалар. 
– Сезнеңчә, табигать белән дус-

лыкны ничек ныгытырга була? Таби-
гать өчен тагын нишләргә мөмкин? 
Нишләргә кирәк? Нишләргә ярамый? 
(төркемнәрдә эш)

– Димәк, табигатьнең киләчәге кем 
кулында? (Безнең кулларда.)

– Дәвам итегез: Әгәр син кеше 
икәнсең, . . . .

V. Рефлексия.
1. Телеграмма» 
– Дәрестә иң мөһиме нәрсә аңла-

дың? Күршеңә теләкләр яз (Аерым 
кечкенә битләрдә.)

2. Билгеләр кую.
VI. Өй эше
«Мин табигать белән дус» дигән 

темага 12 җөмләдән торган хикәя 
язарга).

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.
ru/teachers-room/sin-tabigat-belen-
dusmy адресы буенча танышырга 
мөмкин.
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Акция турында тулырак – tatmedia.ru сайтында
Оештыручысы – «ТАТМЕДИА» акционерлык җəмгыяте
Белешмəлəр өчен телефон: (843) 222-09-84 өстəмə номер - 1261
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2018 елның 24 августында
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Языл həм 
телевизор от! 
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