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УКУЧЫЛАРГА 
ДӨРЕС ТЕЛ 
ӨЙРӘТҮ – ФАРЫЗ

Рүзәл Юсупов,

профессор
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«Бу хакта хокук саклау органнарындагы 
чыганакка сылтама белән ТАСС агентлы- 
гы хәбәр итә». Бу җөмләдәге сылтама, 
текстның эчтәлегеннән аңлашылганча,  
таяну, нигезләнү мәгънәсен белдеререр- 
гә тиешле сүз булса кирәк. Ләкин ул татар- 
ча дөрес сүз түгел, ялгыш ясалган. Җөмлә  
 

«... чыганакка таянып ... хәбәр итә» рәве-
шендә булырга тиеш.

«...күнегүдәге бирем белән китаптагы 
рәсемнәр чагышмый». Татар телендә ча-
гышу (чагышмау) дигән сүз юк. Җөмләнең 
авторы аны рус телендәге соотноситься 
сүзеннән ялгыш калькалаштырып ясаган. 

Соңгы елларда, объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында, 
матбугатта, радио-телевидениедә туган телебезне бозып кул-
лану күренешләре көннән-көн күбәя бара. Мәгълүмат чарала-
рындагы күп санлы ялгышлар табигый рәвештә халыкның сөй-
ләменә дә, дәреслекләргә һәм, гомумән, мәктәптә укыту теленә 
дә үтеп керә. Бу – вакытында тиешле җитди чаралар күрмәсәң, 
яшь буын бозык телдә тәрбияләнәчәк дигән сүз. Балаларны га-
зета-журналлардагы, радио-телевидение тапшыруларындагы 
тупас тел ялгышларыннан саклап, аларга дөрес әдәби тел өй-
рәтү – укытучыларның, бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты мө-
галлимнәренең, изге бурычы.

Бүгенге язма һәм сөйләм телебездәге ялгышлар күп төрле. 
Бу мәкаләдә татар телендәге сүз ясалышы кагыйдәләре бозып 
ясалган, туган телебез өчен табигый булмаган, шулай ук тиеш- 
ле мәгънәне аңлаешлы итеп һәм төгәл белдермәгән сүзләр, 
гыйбарәләр хакында бәян ителер.
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Әмма аның бу гамәле уңышлы булып чык-
маган. Җөмлә «... китаптагы рәсемнәр күне-
гүдәге биремгә туры килми» рәвешендәрәк 
булырга тиеш.

«...юлламаларны сату авырлашачак». 
Татар телендә авырлашу дигән сүз дә юк, 
дөресе – авыраячак.

Соңгы берничә елда журналистлар бик 
яратып куллана торган сүзләрнең берсе – 
иң-иң (иң-иңнәр). Мәсәлән: «Иң-иңнәргә 
бүләкләр тапшырылды». Бу каләм ияләре-
нең кирәкмәгән новаторлыгы нәтиҗәсе. 
Аның саф татарчасы – иң уңган, иң ты- 
рыш.

Киң таралган, ләкин ялгыш ясалган мәгъ-
нәсез сүз – ассызыклау. Мәсәлән: «Ул ара-
лашуның мөмкинлеге турында ассызыкла-
ды». Чын татарча ассызыклау дип әйтелми. 
Шундый ук мәгънәне белдерерлек дөрес 
сүзләр: диде, дип әйтте, игътибар итте,  
аеруча игътибар итеп әйтте, белдерде.

«Эстетик казанышларны шәкелләштерүдә 
гуманистик традицияләрнең әһәмияте» ди-
гән фразадагы шәкелләштерүнең нигезе –  
шәкел (форма). Ул – искергән сүз, хәзер 
аны күп кеше аңламый, шуңа күрә аны бик 
сирәк, стиль максатларында гына кулланыр- 
га була. Татар телендә бу мәгънәдә форма 
һәм шуннан ясалган формалашу, форма-
лаштыру сүзләре йөри.

Татар телендәге сүз ясалышы кагыйдәсе 
бозып ясалган лексик берәмлекләрнең бик 
киң таралганы – эш, хезмәт, гамәл мәгъ-
нәсендәге эшчәнлек. Бу сүз тырыш, уңган 
мәгънәсен белдерә торган эшчән сыйфа-

тыннан ясалган. Ләкин гадәттә эш урынын-
да кулланылган эшчәнлекнең нигезендә 
андый сыйфат түгел, бәлки әле генә әйтел-
гән эш (хезмәт, гамәл) мәгънәсе ята. Димәк, 
бик киң, дистәләрчә, йөзләрчә мәгънәле эш 
сүзен русчадагы деятельностьтан калька-
лаштырып, ялгыш ясалган эшчәнлек белән 
алмаштыруның кирәге юк. Аның урынын-
да һәр очракта да эш яки, урынына карап, 
хезмәт, гамәл сүзләрен куллану дөрес була. 
Мәсәлән, «Хезмәт эшчәнлеген Лениногорск 
районы белән бәйләгән» («Хезмәтен ... бәй-
ләгән» кирәк); «Эшчәнлегебезне өч юнәлеш-
тә алып барабыз» дигән җөмлә саф татарча 
«Эшебезне өч юнәлештә алып барабыз» 
(башкарабыз, гамәлгә ашырабыз һ.б.)» бу-
лырга тиеш. 

Безнең укытучыларга, дәрес әзерләгәндә, 
гомумән, тел белән эш итә торган башка 
һөнәр ияләренә материалны еш кына русча-
дан тәрҗемә итеп алырга да туры килә. 
Алар, тәрҗемә итүнең тәртибен, теория-
сен белмәгәнлектән, рус сүзләрен гадәттә 
хәрефкә-хәреф әйләндерү, калькалаштыру 
юлы белән эш итәләр, һәм нәтиҗәдә татар 
теленең табигый кагыйдәләрен, сөйләм 
нормаларын бозалар. Хәл кайчакта шуңа 
барып җитә: хәтта рус теленең грамматик 
формаларын да татар теленә якынча тәң-
гәл чаралар белән күчереп куялар. Бу күре-
нешнең бер чагылышы – рус теленең исем 
сүзләрендәге кечерәйтү-иркәләү кушым-
чаларын татарча да белдерергә омтылу. 
Бу телебезне тупас бозуга китерә, әлбәттә. 
Хикмәт шунда: рус телендәге исем сүзләр-
нең бик күбесенә кечерәйтү-иркәләү суф-
фикслары ялгана ала: городок, деревенька, 
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домик, мамочка, сестренка, братишка. 
Татар телендә исә кечерәйтү-иркәләү фор-
масы бик аз сүзләргә генә хас: әбекәй, ба-
бакай, әткәй, әнкәй, кошчык һәм башкалар. 
Ләкин кайбер каләм ияләре, бу ике телнең 
специфик үзенчәлекләрен белмичә, рус те-
ленә генә хас формаларны татар теленә дә 
күчереп куялар. Нәтиҗә, әлбәттә, аянычлы 
була: татар теленең табигый төзелеше бо-
зыла. Бу күренеш хәзерге татар телендә 
шактый нык тарала бара. Бүгенге матбугат-
та, радио-телевидение тапшыруларында 
кызчык, оныкчык, шәһәрчек, китапчык, 
хикәячек кебек сүзләрнең еш кулланылуы –  
моның ачык мисалы. «Кызчыкның мәк-
тәпкә кияргә формасы юк» (саф татарча – 
«Кызның ... формасы юк»); «Шайло Пепин 
исемле 10 яшьлек кызчык үлгән» (дөресе –  
«...10 яшьлек кыз үлгән»); «18 оныгы,  

24 оныкчыгы бар» (чын татарча –  
«18 оныгы, аларның 24 баласы бар»); «Тик-
шеренүләрнең нәтиҗәләрен китапчык итеп 
бастырып чыгарырга ниятлибез» («... ки-
тап итеп бастырып чыгарырга ниятлибез» 
кирәк); «11 хикәячек бу санда басылып та 
чыкты» (дөресе – «11 кечкенә (күләмле) 
хикәя бу санда басылып та чыкты»).

Ялгыш сүзләрнең күбесе, әйтелгәнчә, рус 
теле сүзләрен татар теленең үзенчәлеген, 
аның барлык хасиятләрен җиренә җиткереп 
белмичә, икенче телгә ияреп ясау аркасын-
да барлыкка килә. 

Ике тел белән эш итүче (билингв) туган 
телдәге бер сүзгә икенче телдә дә бер 
сүздән генә торган тәңгәллек бар (булырга 
тиеш) дип уйлый. Бу исә ялгыш караш. Ми-
сал өчен җаваплау сүзен алып карыйк:  
«...дип җаваплады хуҗабикә». Ни өчен  

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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җаваплады, ә җавап бирде түгел? Шәһәрчек 
сүзе белән дә шул ук хәл: «А.Хәбибуллин 
Балашиха шәһәрчегендә яши» (русчасы 
«А.Хабибуллин живет в городке Балашиха», 
күрәсең). Дөресе – «... Балашиха дигән (бер) 
кечкенә шәһәрдә яши».

Татар телендә инде бик күп еллар 
агымдагы (ел) сүзе кулланыла. Рус те-
ленең текущий сүзен калькалаштырып 
(хәрефкә-хәреф тәрҗемә итеп) (течь – агу 
тамырларыннан) ясалган лексик берәмлек 
үзе үк бу елгы (быелгы) мәгънәсен белдерә, 
шулай булгач, нигә мондый иләмсез тәгъ-
бир кулланырга, саф татарча быел яки бу 
елда дип кенә әйтмәскә?

Кайбер каләм ияләре, ничек булса бул-
сын, татарча гына булсын дип, халыкка 
аңлашылмавын исәпкә алмыйча, телебез-
дә инде күптәннән урнашкан һәм һәркемгә 
аңлашыла торган рус алынмаларын ясал-
ма, күптән кулланылыштан чыккан, аңлаеш-
сыз гарәп-фарсы һәм борынгы татар теле 
сүзләре белән алмаштыралар. Мәсәлән: 
боралак (вертолет), кулчатыр (зонтик), 
сәнәгать (промышленность), басмаханә 
(типография), санак (компьютер), сәркатип 
(секретарь), мәхкәмә (суд), истәлекханә 
(музей), орыш (сугыш). Мәгълүмат чарала-
рында (матбугатта, радио-телевидениедә) 
шулай ук ике туган, туганнан туган (апам, 
абыем) дигән гыйбарәләр укырга һәм ише-
тергә туры килә. Бу – уйлап тормыйча, меха-
ник рәвештә эшләүнең, тәгаенләп әйткән- 
дә, русчадан хәрефкә-хәреф тәрҗемә итү-
нең үтә гыйбрәтле мисалы. Татар телендә 
андый сүзләр юк һәм булырга мөмкин дә 
түгел, чөнки алар – рус телендәге двою-

родный(ная)дан калькалаштырып алынган 
ифрат мәгънәсез сүзләр. Татарча ул мәгънә 
әтиләре (әниләре) бертуган абыйсы (апасы, 
энесе, сеңлесе) дигән тезмә исемнәр белән 
белдерелә.

Безнең телдә, ялгыш ясалып, хаксыз кул-
ланыла торган сүзләрнең берсе – дәүләт-
челек. Ул рус телендәге государственность 
(государственная организация, государ-
ственный строй) сүзен ялгыш калька-
лаштырып ясалган. Ни өчен ялгыш? Чөнки 
анда татар теленең сүз ясалышы кагыйдә- 
се бозылган: дәүләтчелекнең нигезе 
дәүләтче, ләкин безнең телдә андый сүз 
юк. Дәүләтчелек мәгънәсендә күп урында 
дәүләт сүзен кулланырга мөмкин, бик тә-
гаенләп (конкретлаштырып) әйтергә кирәк 
чакта дәүләт төзелеше тәгъбиреннән фай-
даланырга була. Мәсәлән, «Татарларның үз 
дәүләтчелеген торгызган милләт буларак 
яшәүгә ирешүен күрергә тели» дигән җөм-
ләне «...үз дәүләтен (яки дәүләт төзелешен) 
торгызган...» рәвешендә төзесәң, ул татарча 
дөрес булачак һәм мәгънә дә бозылмая- 
чак.

Соңгы елларда берничә авыл җирен бер-
ләштергән хуҗалыкны, төп авыл исеменә 
җирлек сүзен өстәп, тезмә исем белән 
фәлән авыл җирлеге дип атый башлады-
лар. Бу гамәл – татар телен начар белү 
нәтиҗәсе. Җирлекнең берничә мәгънәсе 
бар, ләкин авыл хуҗалыгы мәгънәсе юк. 
Димәк, газеталардагы «Авыл җирлегенә 
(телефоннан) шалтырата», «җирлек эшли» 
кебек хәбәрләргә тәнкыйть күзлегеннән ка-
рарга кирәк («җирлеккә (телефоннан) шал-
тырата», «җирлек эшли» дип әйтеп булмый: 

7

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



җирлеккә ничек шалтыратасың? Җирлек 
ничек эшләсен? Авыл җирлеге урынына 
авыл советы, авыл (хуҗалыгы) идарәсе 
кебегрәк атама кулланырга кирәк.

Матбугатта кайчакта шундый сүзләргә тап 
буласың: язма авторлары аларны үзләре 
аңлыйлармы икән, үзләреннән сорасаң, 
аңлата алырлармы икән дип уйлыйсың. 
Мәсәлән, газета битләрендә очраган «йөрәк 
җиткелексезлеге килеп чыгу куркынычы», 
«авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җир», 
«Кремль сүзчесе» фразаларындагы җитке-
лексезлек, билгеләнеш, сүзче дигән сүзләр 
укучылар өчен башваткычлар кебек тәэсир 
итә. Кызганыч, телебезнең табигый сүз 
ясалышы кагыйдәләре (нормалары) бо-
зылып ясалган сәер сүзләрнең саны арта 
бара. Менә аларның тагын берничәсе: Сөю-
че: «Сөючеләр фида кылды». Татар телендә 
сөю сүзе бар, ләкин сөюче юк. 

Имзалау: «...хезмәттәшлек турында ки-
лешүләр имзаланды». Бу җөмләдәге имза-
лау рус теленең подписать(ся) сүзенә  
ияреп ясалган булса кирәк, ләкин ул татар-
ча дөрес түгел. Дөресе – имза кую, кул кую 
(имза куйды, кул куйды).

Синле: «Гомер китабымның синле битен 
ябам». Татар телендә синле дигән сүз юк, 
аны шагыйрь рифма һәм ритмга җайлау 
өчен, үзе ясап кулланган.

Шикләнелүче: «Кайнар эздән үтерүдә 
шикләнелүче дә табылган». Ни өчен шиклә-
нелүче? Андый сүз юк бит! Чын татарча 
шикле (кеше) диләр.

Көйләнелгән: «Ул инвалидларны самолет-

ка менгерүгә көйләнелгән». Көйләнелгән 
дип әйтелми, көйләнгән диләр.

Куып кителгән: «Ул ... Германиягә куып 
кителгән совет кешеләре белән элемтәләр 
урнаштырды». Дөресе: «Ул ... Германиягә 
куып китерелгән ....». 

Илтелү: «...азык-төлек пакетлары илтел-
де». Татарча илтелде дип сөйләмиләр,  
илттерелде диләр.

Мөмкинчелек. Бу сүз кайберәүләрнең 
сөйләмендә актив, ләкин ялгыш кулланыла. 
Дөресе – мөмкинлек.

Газлаштыру: «газлаштыру өлкәсендә  
башкарган эшләребез». Газификацияне  
шундый шыксыз сүз ясап тәрҗемә иткән-
нәр булса кирәк. Дөресе – газ үткәрү яки 
газ кертү.

Кәсепчелек: «Район өчен ят булган әлеге 
кәсепчелеккә керешкән». Телебездә кә- 
сепчелек дигән сүз дә юк. Бу җөмләнең 
авторы ялгыш ясап кулланган кәсепче- 
лек мәгънәсендә чын татарча кәсеп сүзе 
йөри: «Район өчен ят шушы кәсепкә кереш-
кән».

Исәпләнелә: «Сезнең гаиләдә биш кеше 
исәпләнелә» Бу җөмләдәге исәпләнелә ди-
гән ялгыш сүзнең татарча дөрес формасы –  
исәпләнә.

Сакланыла: «Тел, әдәбият та авылда сак- 
ланыла». Бу сүз дә ялгыш ясалган, дөре- 
се – саклана.

Тизәю: «Хәзер бит заман тизәйде». Татар 
телендә тизәю дигән сүз юк. Дөресе – тиз-
ләнү.
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Армейчылары: «Мәскәү армейчылары ... 
иптәшләрчә маршын үткәрделәр». Монда-
гы армейчылар – армейцы сүзен ялгыш 
калькалаштыру нәтиҗәсе. Дөресе – Мәскәү 
армиячеләре яки Мәскәү хәрбиләре.

«Буйга бәләкәй булган кыз» (дөресе – 
«Бәләкәй буйлы кыз»); «кайсы көчле уенчы-
ларны чакырмадым» («көчле уенчыларны 
чакырмадым» кирәк); «эш көне булмаган 

бәйрәм» (дөресе – яллы бәйрәм); «идән 
асты оешмалары» (дөресе – яшерен оеш-
малар).

Хәзерге телебездә мондый ялгыш сүзләр 
һәм тәгъбирләр монда күрсәтелгәннәр 
белән генә чикләнми, әлбәттә. Алар шактый 
күп. Бу язмада анализланган мисаллардан 
һәм белдерелгән фикерләрдән шундый 
нәтиҗә ясала: 

Беренчедән, каләм әһелләренең, журналистларның тупас ял-
гышлар белән язуы, сөйләве аларның татар телен белүләре  
тиешле дәрәҗәдә түгел һәм, димәк, аларга урта, югары уку йорт-
ларында туган телне өйрәтүдә җитди җитешсезлекләр бар икән 
дигән фикер калдыра.

Икенчедән, татар теле укытучыларына тиешле темаларны 
үткәндә, бүгенге сөйләм телендәге, матбугаттагы һәм радио- 
телевидениедәге ялгышларны исәпкә алып, балаларның туган 
тел сүзләренең ясалышына, аларның сөйләмдә дөрес кулла-
нылышы нормаларын үзләштерүенә игътибарны арттырырга 
кирәк. Укытучыларның изге бурычы – балаларга туган тел-
ләрен мөмкин булганча дөрес итеп өйрәтү. Бу – безнең камил, 
матур әдәби телебезнең сафлыгын саклауның төп шарты.
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02

БАШЛАНГЫЧ БЕЛЕМ 
БИРҮ ОЕШМАЛАРЫНДА 
«ТУГАН (ТАТАР) ТЕЛ» 
ПРЕДМЕТЫН УКЫТУГА 
ЯҢАЧА ЯКЫН КИЛҮ

Мөслимә ШӘКҮРОВА, Лилия ГЫЙНИЯТУЛЛИНА, 

ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институтының 
милли мәгариф бүлеге әйдәп баручы 
фәнни хезмәткәре

ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать инсти-
тутының милли мәгариф бүлеге 
өлкән фәнни хезмәткәре

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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1–4 сыйныфларда «Туган тел» предметын 
укыту түбәндәге максатларны тормышка 
ашыруга юнәлтелә:

– башлангыч сыйныф укучыларында комму-
никатив компетенция формалаштыру. Сөй-
ләм мөмкинлекләреннән чыгып, туган телдә 
телдән һәм язмача дөрес итеп аралашырга 
өйрәтү;

– балалар әдәбиятын, фольклор әсәрләрен 
өйрәнү аша татар мәдәниятенә карата хөрмәт 
тәрбияләү.

Әлеге максатларны тормышка ашыру өчен 
куелган бурычлар:

– Татарстан Республикасында төрле милләт-
ләр өчен аралашу чарасы буларак татар теле 
турында мәгълүмат бирү;

– сөйләмә һәм язма телне үстерү макса-
ты белән телнең грамматик нигезләрен 

үзләштерү;

– тел материалын үзләштерү барышында, 
аралашу очракларында, рольле уеннарда 
катнашу процессында укучының шәхси сый-
фатларын, игътибарын, фикерләү сәләтен, 
хәтерен һәм иҗадилыгын үстерү;

– предметка карата кызыксыну, уңай моти-
вация, туган телне өйрәнүгә мөмкинлек бирә 
торган махсус универсаль уку гамәлләре фор-
малаштыру.

Гомуми белем бирү оешмаларының  
1–4 сыйныфларында укучы татар балалары-
на туган телдән белем бирүнең төп макса-
ты, Федераль дәүләт стандарты таләпләрен 
тормышка ашыру белән бергә, укучыларда 
коммуникатив, лингвистик һәм социомәдәни 
компетенцияләр булдыру.

Укытуның төп юнәлешен коммуникатив 
юнәлеш дип, төп максатын татарча аралашу-

XI гасыр башында илдә барган иҗтимагый яңарыш мәгариф 
өлкәсенә, шул исәптән татар телен укыту методикасы фәненә 
дә үзгәрешләр алып килде. Татар телен гамәлгә кую барышын-
да аны укытуның эчтәлеген, максат, бурычларын төгәлләштерү, 
ысул һәм алымнарын төрлеләндерү, камилләштерү, яңа буын 
дәреслекләр һәм программалар төзү алгы планга куелды.

Татар теленнән белем бирүнең сыйфатын арттыру теоретик ма-
териалны аңлату барышында, тирән белем бирү белән беррәт-
тән, укучыларда телгә карата кызыксыну уяту һәм дөрес итеп 
сөйләшергә, укырга, язарга, фикерләргә өйрәтү таләп ителә.

Урта (тулы) гомуми белем бирү оешмаларының башлангыч 
белем бирү этабында «Туган (татар) тел» предметы Федераль 
дәүләт белем бирү стандартларында күрсәтелгән гомуми белем 
бирү нәтиҗәләренә куелган таләпләргә туры китерелеп укыты-
ла.
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га, саф сөйләмгә, гомуми белем бирүгә һәм 
тәрбияви якка юнәлтү дип санаган хәлдә, тел-
гә өйрәтүнең төп компетенцияләрен билгеләү 
гаять әһәмиятле. Коммуникатив компетенция 
телне гамәлдә куллана белүнең, өйрәнгәннәр-
не гамәли яктан тормышка ашыруның ниге-
зен тәшкил итә. Коммуникатив компетенция 
татар телендә ачык, аңлаешлы, иркен сөйлә-
шергә, аралашырга өйрәтүнең нигезендә ята. 
Башкалары арасында ул иң мөһим компетен-
цияләрдән санала.

Тел аралашу чарасы буларак өйрәтелә икән, 
ул үзенең махсус принципларына нигезлә-
нергә тиеш, шул вакытта гына укучының ана 
телендә иркен сөйләшә, аралаша алуына 
ирешеп була. Татар телендә белем алучы 
укучыларны татар теленә өйрәтүнең махсус 
методик принциплары бар һәм алар сөйләм 
эшчәнлегенең дүрт төрен (тыңлап аңлау, 
сөйләү, уку һәм язуны) тормышка ашыралар. 
Әлеге принциплар мөстәкыйль, бәйсез, үзара 
тыгыз бәйләнгән, алыштыргысыз булулары 
белән башка принциплардан аерылып тора-
лар.

Методик принципларны, нигездә, икегә 
бүлеп карыйлар: 1) гомумметодик принцип- 
лар, 2) хосусый методик принциплар.

Гомумметодик принциплар әйләнә-тирәлек 
белән бәйле: җанлы сөйләм телендә сөй-
ләшү, аралашуны төрле шартларга, тор-
мыш-көнкүреш белән бергә бәйләп алып 
баруны (Татарстан шәһәрләре һәм авыллары, 
сәүдә, театр, музей, бәйрәмнәр һ.б.), туган тел-
гә хас үзенчәлекләрне истә тотуны үз эченә 
ала. Аларга түбәндәге принциплар керә:  
1) коммуникатив, 2) ситуатив-тематик, 3) ту- 
ган телгә хас үзенчәлекләрне истә тоту, 4) бү- 
лекара бәйләнеш, 5) аспектлы-комплекслы-
лык. Соңгысы, ягъни аспектлы-комплекслы-
лык принцибы, телгә өйрәтүнең нигезен тәш-
кил итә, шуңа күрә аны лингвистик принципка 
да кертергә була. Сүз тел гыйлеме бүлекләрен 

үзара тыгыз бәйләп (комплекслап) өйрәтү 
турында бара. Бу принцип «бүлекара бәйлә-
неш принцибы»на бик якын тора. Бүлекара 
бәйләнеш принцибы дигәндә, контекст эчен-
дә авазлар, интонация, сүзләрнең лексик һәм 
грамматик мәгънәләрен, ясалышын, җөмлә 
калыпларын, дөрес әйтелеш һәм язылыш 
кагыйдәләрен, тыныш билгеләрен һәм баш-
каларны бербөтен итеп системалаштырып 
бирү күз уңында тотыла. Димәк, тел гыйлеме 
бүлекләре, бер-берсе белән тыгыз бәйләнеп, 
гамәли яктан, ныклы сөйләм күнекмәләрен 
булдыру максатыннан өйрәтелә. Мәсәлән, 
әйтелү максаты ягыннан җөмлә төрләрен 
караганда, интонациягә, тыныш билгеләренә 
игътибар ителә, кайбер сүзләрнең лексик 
мәгънәләре ачыклана, язылышы һәм дөрес 
әйтелеше искәртелә, кыен әйтелешле авазлар 
белән эшләргә туры килә.

Гомумметодик принцип буларак бүлекара 
бәйләнеш принцибы турыдан-туры телгә 
өйрәтү методикасына гына карый, аңа хас 
булган үзенчәлекләрне генә чагылдыра: тел 
гыйлеме тармакларыннан фонетика, лексико-
логия, морфология, синтаксис һ.б. өйрәтүнең 
нигез ташларын хасил итә. Болар математи-
када да, химиядә дә, башка предметларда да 
юк.

Гомумметодик принциплардан берсе булган 
коммуникатив принцип татар телендә ачык, 
аңлаешлы, иркен сөйләшүгә, аралашырга 
өйрәтүнең нигезендә ята. Башкалары арасын-
да ул иң мөһим принциплардан санала һәм 
түбәндәге төп вазыйфаларны башкара:

1) беренче көннән үк укучыларда телгә ка-
рата кызыксыну һәм сөйләшергә омтылыш 
уята;

2) һәр сыйныфта лексик минимумны төгәл 
ачыклап, укучының сүз байлыгын арттыруга, 
яңа сүзләрне сөйләмияткә кертүгә юнәлеш 
бирә;

12

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



3) һәрдаим телнең аваз системасы белән 
эшләргә юл күрсәтә;

4) сөйләм эшчәнлегенең барлык төрен тор-
мышка ашырырга мөмкинлек бирә.

Коммуникатив принцип шулай ук ситуа-
тив-тематик, туган телгә хас үзенчәлекләрне 
истә тоту кебек башка принциплар белән дә 
бик тыгыз бәйләнгән һәм аларны һәрвакыт 
тулыландырып тора.

Гомумметодик принциплар төрле уку-укы-
ту ысуллары һәм алымнары аша тормышка 
ашырыла. Грамматик биремле язма эшләр 
эшләтү; фигыльләрне зат-сан, заман белән, 
исемнәрне килеш белән төрләндерүне өй-
рәткәндә, «Казанга 1000 ел», «Кабан күле», 
«Татар йорты» кебек темаларга диалоглар, 
монологлар төзетү, картиналар белән эшләү; 
уен элементларын кертү, ике телдә чагышты-
рып, төрле схемалар, модельләр, синтаксик 
һәм грамматик конструкцияләр белән эшләү; 
иншалар яздыру.

Шулай итеп, грамматик теорияне бик аз 
күләмдә, иң кирәклесен генә сайлап алып, 
сөйләмиятнең нигезенә салу, фикерне фор-
малаштыру, матур, эзлекле итеп сөйләшергә 
өйрәтү методик һәм лингвистик принциплар-
ның төп функцияләре булып тора.

Хосусый методик принциплар тел мате-
риалын җөмлә калыплары, текстлар, төрле 
сөйләм үрнәкләре эчендә караганда кирәк. 
Алар теория белән сөйләм практикасының 
берлегенә ирешүне тәэмин итә. Бу прин-
циплар белән эшләгәндә, ныклы сөйләм 
күнекмәләре тел гыйлеме бүлекләренең 
үзләренә генә хас үзенчәлекләре ярдәмендә 

булдырыла.

Мәсәлән, һәр дәрестә диярлек телнең аваз-
лар системасы белән эшләргә туры килгән-
лектән, аваз белән хәреф арасындагы аерма-
ны төшендерү, шулай ук авазларны өйрәтүне 
тыңлап аңлауга нигезләү, авазларны морфе-
малар эчендә карау һәм башка принциплар-
дан файдаланыла. Болар – фонетикага өй-
рәтүнең хосусый методик принциплары.

Укучыларның сүз байлыгын арттыру мак-
сатыннан, диалог һәм монологлар, хикәяләр 
төзегәндә, сүзлекләр белән эшләүнең төрле 
күнегүләренә игътибарны юнәлтеп, сүзләрнең 
мәгънәләрен җөмләләр, контекстлар эчендә 
караганда, сүзләрне сайлап алу принцибы 
(сүзнең актуальлеген, уку-укыту барышын-
да актив кулланылышын, ешлыгын һәм 
башкаларны исәпкә алу), лексик-фонетик, 
лексик-грамматик (лексик-морфологик, лек-
сик-синтаксик) принциплар киң кулланыла.

Хәзерге көндә тирән мәгъүматлы, югары 
белемгә ия булу гына җитми, ә бәлки белем-
не функциональ яктан гамәли эшчәнлектә 
куллану осталыгына өйрәтә белү кирәк. 
Сөйләмдә сүз төркемнәрен, сүзтезмәләрне, 
җөмләләрне, җөмләләр тезмәсенең төрле 
калыпларын куллану сөйләмне кыска, ачык, 
аңлаешлы итеп формалаштыра, кирәкмәгән 
кабатлаулардан коткара. Белем бирү эчтә-
леген яңарту, перспективаларны билгеләү 
максатында лексик темаларны практикага 
кертү, ныклы коммуникатив, лингвистик һәм 
социомәдәни компетенцияләр формалашты-
ру укыту эшчәнлеген камилләштерергә ярдәм 
итәргә тиеш.

Мәкалә «2014–2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт 
телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне сак- 
лау, өйрәнү һәм үстерү» Дәүләт программасының 4.1.3. номерлы 
чарасын тормышка ашыру кысаларында нәшер ителә.
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Төп гомуми белем бирү мәктәбендә татар 
телен укытуның максаты – укучыларда ком-
муникатив компетенция (аралашу осталы-
гы) формалаштыру. Төп гомуми белем бирү 
мәктәбен тәмамлаучыларның коммуникатив 
эшчәнлеген һәм тел белү дәрәҗәсен бил-
геләү өчен, төп дәүләт имтиханы каралган. 
IX сыйныфны тәмамлаучы укучылар, башка 
фәннәр белән берәттән, татар теленнән дә 
төп дәүләт имтиханын сайлап алырга хо-
куклы. Ел саен республика мәктәпләрендә 
белем алучы укучылар арасында әлеге фән-
не сайлаучылар табыла, һәм алар ел дәве-
рендә әлеге сынауга әзерлек эшләре алып 
баралар. 2018/2019 нчы уку елында татар 
теленнән төп дәүләт имтиханын барлыгы 
1257 укучы тапшырган, шуларның 355е – 
рус төркемнәрендә белем алучылар (83нче 
код биремнәрен үтәүчеләр). Имтиханның 
максаты – укучыларның татар теленнән 
коммуникатив күнекмәләрен тикшерү һәм 
объектив бәя бирү. Укучыларның тәкъдим 
ителгән биремнәрне уңышлы башкарып чы-
гуы аларның татар телен гамәли үзләштерү 
дәрәҗәсен, укытуның нәтиҗәлелеген һәм 
сыйфатын ачыкларга мөмкинлек булдыра. 

Төп дәүләт имтиханында төрле биремнәр 
каралган, һәм алар 4 бүлекне тәшкил итә. 
Беренче бүлектәге 13 бирем (1 – 13 нче 
биремнәр) укучыларның тыңлап аңлау кү-
некмәләрен тикшерүгә юнәлтелгән. Икенче 
бүлектәге 7 бирем (14 – 20 нче биремнәр) 
укучыларның уку күнекмәләрен тикшерү 
максатыннан бирелә. Өченче бүлектәге 
8 бирем (21 – 28 нче биремнәр) текст ни-
гезендә укучыларның лексик-грамматик 
күнекмәләрен тикшерүгә кайтып кала. Дүр-
тенче бүлектәге 29 – 32 нче биремнәр җөм-
лә калыпларын үзгәртеп язуны һәм бер үк 
фикерне башка тел чаралары ярдәмендә 

белдерүне күздә тота. Ачык типтагы 33 нче 
бирем укучыларның язма сөйләмен тик-
шерүдән гыйбарәт. 

Тәкъдим ителгән биремнәрне эшләү ба-
рышында укучыларның тыңланган текстның 
төп эчтәлеген һәм сорала торган мәгълү-
матны аңлый белү; укылган текстның төп 
эчтәлеген һәм сорала торган мәгълүматны 
аңлый белү; тел берәмлекләрен коммуника-
тив яктан мөһим булган контекстта куллану 
алу; җөмләләрне үзгәртеп яза белү; җавап 
хаты яза белү күнекмәләренә ия булулары 
бәяләнә. 

Беренче бүлектә (тыңлап аңлау биремнәре) 
әңгәмәдәшләрнең көндәлек аралашуда 
куллана торган гыйбарәләре, прагматик 
(белдерү) һәм мәгълүмати аудиотекстлар, 
кечкенә диалоглар файдаланыла. Тыңлап 
аңлау текстларының озынлыгы 2,5 – 3 ми-
нутлык булырга мөмкин. Икенче бүлектә (уку 
өчен тәкъдим ителгән биремнәр) прагма-
тик, фәнни-популяр, публицистик һәм әдәби 
стильгә караган текстларга өстенлек бирелә. 
Уку өчен тәкъдим ителгән текстларның 
күләме, тикшерелә торган күнекмәләр һәм 
белемнәрнең төренә, биремнең характерына 
карап, 250-300 сүз тәшкил итә. Нигездә, алар 
эчтәлеге ягыннан гаилә, мәктәп тормышы, 
көндәлек тормыш, туган як, бәйрәмнәр, 
һөнәрләр, ял һәм спорт, илләр һәм шәһәрләр 
кебек темаларны яктырта. 

Алга таба аерым бүлкләрдәге биремнәр-
гә тукталып һәм мисаллар китереп үтәбез. 
Тыңлап аңлау күнемәләрен тикшерү би-
ремнәрен эшләү өчен, укучылар башта кы-
ска диалогларны тыңлыйлар һәм бирелгән 
сорауларга туры килгән дөрес җавапны бил-
гелиләр. Мәсәлән, беренче диалог шундый 
эчтәлектә булырга мөмкин:
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Алмаз: Әминә, исәнме! Кунакка барырга 
җыенасыңмы әллә? Бүләкләр карыйсың... 

Әминә: Сәлам, Алмаз! Әйе, бүләк эзлим, 
ләкин кунакка бармыйм. Март ае – безнең 
гаиләдә бәйрәмнәр ае. Әнием дә, апам да, 
абыем да мартта туганнар.

Алмаз: Бик яхшы бит! Димәк, ай буе бәйрәм 
итәсез.

Әминә: Әйе, ләкин аларга нинди бүләк 
алырга дип баш ватам. Абыема туган көненә 
футболка бүләк иттем. Апама инглизчә-русча 
сүзлек алдым. Аларга бик ошады. 

Алмаз: Әниеңә чәчәкләр һәм хушбуй бүләк 
ит! Чәчкәләрне һәркем ярата. 

Әминә: Аңа чәчәк бәйләме белән хушбуйны 
8 нче Мартка бүләк иттем инде. 

Алмаз: Алай икән... Бәлки матур яулык ка-
рарсың. Икенче катта матур яулыклар сата-
лар. 

Әминә: Рәхмәт, Алмаз! Хәзер шунда барып 
карыйм.  

[2 секунд пауза]. [Язма икенче тапкыр яңгы-
рый]

Сорау. Әминә кемгә бүләк эзли?

         1) әнисенә

         2) апасына 

         3) абыйсына 

Укучылар җаваплар арасында дөресен 
билгелиләр һәм алдагы диалогны тыңлауга 
күчәләр. Барысы шундый 7 диалог тыңлана. 
Алга таба укучылар, ике дусның сөйләшүен 
тыңлап, бирелгән җөмләләрнең текстка 
туры килү-килмәвен билгеләп чыгарга тиеш 
булалар. 

Сәлим: Сәлам, Алсу!

Алсу: Исәнме, Сәлим!

Сәлим: Алсу, син тугызынчы сыйныфны 
тәмамлагач, мәктәптә каласыңмы?  

Алсу: Әйе, 10 нчы сыйныфта калырга те-
лим. Безнең сыйныфыбыз бик дус бит. Сый-
ныфташларымнан аерыласым килми. Ә син 
нишләргә телисең?

Сәлим: Мин бокс белән шөгыльләнәм. 
Тренерым спорт мәктәбенә күчәргә тәкъдим 
итә. Мин уйлыйм әле. Сыйныфташлардан 
аерыласым килми, ләкин бокс та миңа бик 
ошый.  

Алсу: Син төрле ярышларда да җиңүче бул-
дың бит инде. Шулаймы?  

Сәлим: Әйе, Алсу. Быел Россия күләмен-
дәге турнирда беренче урын алдым, шәһәр 
һәм районда үткәрелгән ярышларда берничә 
тапкыр җиңдем.  

Алсу: Афәрин! Әти-әниең нинди киңәш бирә 
соң? Алар да спорт мәктәбенә күчәргә куша-
мы яки үз мәктәбебездә калыргамы?  

Сәлим: Алар үземә сайларга кушалар. 
Мәктәптә калсам, тренировка һәм ярышлар 
вакытында дәресләрне күп калдырырга 
туры киләчәк. Ә югары сыйныфларда уку 
программасы авыр. Ләкин минем дусларым 
белән бергә укыйсым килә.

Алсу: Син дусларың белән кичләрен һәм ял 
көннәрендә дә очраша аласың. Хәзер арала-
шу өчен Интернет, телефон да бар. Иң мөһи-
ме – дөрес юл сайлау. 

Сәлим: Рәхмәт, Алсу! Мин тагын уйлармын 
әле. Сайлау җиңел түгел икән. 

Алсу: Әйе шул. Сау бул, Сәлим!  

Сәлим: Сау бул, Алсу! 

[2 секунд пауза]. [Язма икенче тапкыр  
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21

22

23

24

яңгырый]

Алсу укуын үз мәктәбендә дәвам итәргә 
тели. 

1) текстка туры килә  2) текстка туры килми

Шул рәвешле текстның эчтәлегенә кара-
ган 6 җөмлә бирелә, һәм укучылар дөрес 
җавапны билгеләп баралар. Беренче бүлек 
биремнәре шуның белән тәмамлана.

Икенче бүлектә түбәндәге үрнәктәгечә  
3 кечкенә текстны уку һәм эчтәлеге буенча 
куелган сорауга дөрес җавапны билгеләү 
таләп ителә. Мәсәлән: «Музыка белән кы-
зыксынучыларга! Консерваториядә бала-
лар өчен музыка дәресләре үткәрелә. Алар 
анда классик музыка үрнәкләрен тыңлый 
алалар. Шулай ук музыка кораллары белән 
танышырга мөмкинлекләр дә булдырылган. 
Һәр якшәмбе көнне сезне әлеге дәресләргә 
көтеп калабыз. Алар сәгать унда башлана 
һәм сәгать уникегә кадәр дәвам итә. Музы-
ка дәресләрен консерватория студентлары 
алып бара. Балаларда музыкага карата 
мәхәббәт тәрбиялик! Телефон: 8 (843) 5-11-
12-13»

Белдерүдә сүз нәрсә турында бара?

1) Консерваториядә балалар өчен үткәрелә 
торган музыка бәйрәме турында.

2) Музыка мәктәбендә үтә торган дәресләр 
турында. 

3) Балаларны музыка белән кызыксынды-
ру өчен оештырыла торган дәресләр турын-
да.

Алга таба укучылар күләмле текст укыйлар 
һәм аның эчтәлегенә карата куелган 4 сорау- 
га туры килгән дөрес җавапларны билге-
лиләр.  

Өченче бүлек тә текст белән эшләүгә ни-
гезләнгән, ләкин монда укучыларның тел 
берәмлекләрен сөйләмдә дөрес куллана 
белү күнекмәләре тикшерелә. Мисал өчен, 
шундый текст бирелә:

Татарстанның бай (21) .... музейларда чагы-
ла. Республикабызның иң зур музее – Татар-
станның Милли музее. Ул башкалабызның 
(22) ... Кремль урамында урнашкан.  

Музей 1895 елда (23) ... . Андагы экспо-
натларның күпчелеген танылган археолог 
А.Ф.Лихачёвның шәхси коллекциясе тәшкил 
итә. Музейның беренче уставында шундый 
сүзләр бар: «Музейның төп максаты – бу 
якның табигате, биредә яшәүче халыклар 
турында киң мәгълүмат (24) ...». 

Музей тарихи истәлек булган бинада ур-
нашкан. Элек анда Сәүдә йорты булган. Бина 
XIX гасыр (25) ... төзелгән. Милли музейда 
дөньяның төрле (26) ...  җыелган 700 меңнән 
артык экспонат саклана. Алар арасында 
төрле тарихи чорларга караган әйберләр күп. 
Алар музейга (27) ... борынгы заманнарга 
алып китә. Музейда бүгенге Татарстанны 
күрсәткән мәгълүматлар да бар. Татарстан 
(28) ... багышланган экспонатлар да бик 
кызыклы. Милли музейда борынгы кулъяз-
малар һәм китаплар, татар классик язучыла-
рының ахивлары да саклана.    

Тексттан соң җавап вариантлары тәкъдим 
ителә, һәм укучылар туры килгәннәрен сай-
лап билгелиләр.

  1) тарихи         2) тарихы        3) тарихын 

  1) үзәгенең     2) үзәгенә       3) үзәгендә  

  1) ачылды       2) ачылган     3) ачылыр

  1) бирергә       2) бирү            3) бирәчәк
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1) дәвамына   2) дәвамының  3) дәвамында

1) илләреннән 2) илләрдән  3) илләргә    

1) караучыларны  2) китүчеләрне   3) килү-

челәрне  

1) табигатен   2) табигатенә  3) табигатеннән

Алдагы бүлектәге бирем җөмләләрне үз-
гәртеп яза белү, ягъни бер үк фикерне баш-
ка берәмлек белән белдеругә кайтып кала. 
Мәсәлән:

               0 Кичә, авыру сәбәпле, мин укуга 
бара алмадым.

Кичә мин мәктәпкә бара алмадым, чөнки ...

Укучылар, тәкъдим ителгән 4 җөмләне шул 
рәвешле үзгәртеп, кирәкле сүзләрне язарга 
тиеш булалар. 

Төп дәүләт имтиханындагы соңгы бирем 
бәйләнешле текст, ягъни алган хатка җавап 
итеп шәхси хат язудан тора. Укучыларга 
юнәлеш бирү һәм хатның темасын билгеләү 
өчен, түбәндәге мәгүлүмат китерелә һәм, 
җавап язу өчен, 3  сорау куела:

Мин спорт белән шөгыльләнергә яратам. 
Дәресләрдән соң волейбол секциясенә 
йөрим. Спорт миңа тормышымда бик булыша, 
чөнки мин авырлыкларны җиңәргә өйрәнәм.  

... Син буш вакытыңда нәрсә белән шө-

гыльләнәсең?... Сиңа спортның кайсы төр-
ләре ошый? ... Спорт белән шөгыльләнү ни 
өчен файдалы?    

Алда китерелгән эш төрләре укучыларның 
бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен һәм лек-
сик-грамматик белемнәрен тирәнәйтүгә, 
укучыларның телне аралашу чарасы буларак 
куллана белүләрен тикшерүгә хезмәт итә 
һәм сөйләм эшчәнлегенең төп төрләренә 
(тыңлап аңлау, уку, язу) кайтып кала. Алар 
ярдәмендә укучы үз эшчәнлеген нәтиҗәле 
оештырырга өйрәнә: күзәтүләр ясый һәм 
гомумиләштерә; үзләштергән мәгълүматны 
сөйләмдә куллана; үзтикшерү белән шө-
гыльләнә; дөрес җавапны сайлый, хатала-
рын төзәтә һәм үзбәя бирә.

Шуны да искәртеп үтәргә кирәк: имтихан-
ның барлык бүлекләрендәге биремнәрне 
үтәгәндә, укучыларга орфографик сүзлектән 
файдаланырга рөхсәт ителә.

Гомумән алганда, хәзерге вакытта татар 
теле дәресләрендә төп игътибарны укучы-
ларның сөйләм, тел, һәм этномәдәни компе-
тенцияләрен үстерүгә юнәлтү таләп ителә. 
Әлеге осталыкларга ия булсыннар һәм 
тикшерү барышында югары нәтиҗәләргә 
ирешсеннәр өчен, дәресләрдә укучыларны 
төп дәүләт имтиханындагы биремнәр белән 
танышытыру, аларның төрле вариантларын 
мөстәкыйль рәвештә эшләтү, эшне даими 
оештыру зарур. 
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Кайсы гына мәктәпкә килеп керсәң дә, беренче карашка ул зво-
ноктан звонокка гына яшәгән кебек тоела. Нәрсәнең кайда икә-
нен белеп алгач, хәтта тәнәфес вакытларындагы ыгы-зыгының 
да үз тәртибе булуын чамалыйсың.

«Театр яктылыкка, нурга илтә!..»

700 дән артык баланың умарта күчедәй 
гөжләп тыз-быз килүен күз алдына гына 
китер: кемдер ашханәгә чаба, кемдер  
алдагы тәнәфестә уйналып бетмәгән  
шахмат партиясенә «нокта куярга» җые- 
на, кемдер ТДИ, БДИ буенча кирәкле 

укытучысын «тотып калырга» ашыга. 
Кыскасы, «Гали дә үз эшендә, Вәли дә 
үз эшендә» була андый чакта. Ә менә 
сүз Нурлат шәһәренең Советлар Союзы 
Герое Михаил Егорович Сергеев исемен-
дәге иң яңа мәктәбе (2006 елда ачылган) 
турында барса, татар теле һәм әдәбияты 
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укытучысы Эльмира Гайнуллина янына 
барып: «Бүген театр түгәрәге буладыр бит 
инде?» – дип, дәрестән соңгы эшләрне 
кайгыртып йөрүче «артистлар» да табы-
лачак. Репетициягә өзеклек килмиме 
янәсе. Менә шуннан аңлыйсың инде сәх-
нәнең балаларны тарту көче ни дәрәҗәдә 
булуын.

Ә театр дигәнең укытучыларның 
үзләреннән башлана. Балаларга үрнәк 
булсын дип, педколлектив татарча кыс- 
карак спектакльләр әзерли башлый. 
Татарлар гына түгел, русы да, чувашы 
да бер сәхнәдә уйный. Әле генә физика 
дәресе укытып чыккан Хәлим Алимов – 
Вәли, татар теле һәм әдәбияты укытучы-
ларыннан Рузалия Мостафина – Гафифә, 

Гөлия Шәйхетдинова – Биби, информати-
ка укытучысы Алексей Фадькин Фатыйх 
рольләрен сәхнәдә шундый оста башка-
ралар, чын артистлар дип белерсең.

Укытучыларның әнә шулай, «Беренче 
театр», «Зәңгәр шәл» кебек классик әсәр-
ләрдән башланган репертуарлары күзгә 
күренеп арта. Чүлмәкчедән күрмәкче 
дигәндәй, балаларның да артист буласы-
лары килеп, җаннары кымырдый. Шулай 
итеп, мәктәптә театр түгәрәге оешуын 
сизми дә калалар. Бу инде бердән, дра-
матургларның әсәрләрен «эчтән» тояр-
га ярдәм итсә, икенчедән, балаларның 
сөйләм телен баетуга, дикцияне, хәтерне 
яхшыртуга да йогынты ясамый калмый. 
Шул ук вакытта теләсә кайсы аудитория 
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алдында чыгыш ясарга өйрәнә бала, 
бер-берен ярты сүздән аңларга күнек- 
кән дуслар да шушы түгәрәктә табы- 
ла. 

Нәтиҗә озак көттерми. Нурлат гимназия- 
сенең яшьләр труппасы «Сәйяр» мәктәп 
укучыларының республика театр бәй-
гесеннән, кош тоткандай булып, икенче 
урын яулап кайта. Татар теле һәм әдәбия-
ты укытучысы Нәзилә Мостафина шушы 
ук «Сәйяр»дә татар милли театрының 
нигез ташларын салучыларның берсе 
булган Габдулла Кариев иҗатына багыш- 
лап язган пьесасы өчен 1 нче урынга 
лаек була. 

Итәкне салсаң, күлмәккә әйләнә

Инде эшләр мондый юнәлеш алгач, 
мәктәп коллективы алдына тагын бер 
мәсьәлә килеп баса: «Тарихи костюмнар 
кирәк икән бит безгә», – диләр алар. Бөте-
несенең карашлары технология укытучы-
сы Наталья Петровна Кутузовага төбәлә. 
Хәзер инде кайсы гына укытучыдан со-
расаң да, «Безнең театр эшчәнлегебез 
технология дәресләре белән тыгыз бәй-
ләнгән», – диячәк. Район технология укы-
тучыларының һөнәри осталык бәйгесе 
әлеге мәктәптә узуы да юкка түгел. Алар-
ның теләсә кайсы дәрәҗәле кунак алды-
на чыгып, подиумда күрсәтерлек кием 
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тупланмалары бар. Эшләре арасында ре-
констукцияләнгән тарихи костюмнарны 
да, стильләштерелгән милли киемнәрне 
дә күрергә була. «Яшь дизайнер»лар тү-
гәрәгенә йөрүче Диана Кульметьеваның 
эшләре инде хәзердән үк дәрәҗәле бәй-
геләрдә күрсәтелә һәм алдынгы урыннар 
яулый. 

– Ул минем фәннән генә түгел, башкала-
рыннан да бик тырышып укый, – дип та-
ныштыра укытучысы бу сәләтле кыз белән. 

Диана классташ кызлары ярдәмендә 
безгә дә этник элементлар белән тегел-
гән алты милли кием комплекты күрсәт-
те. Ел дәвамында кич утырып эшләгән ул 
аларны. Баш киемнәре, бизәнү әйберләре 
исә без хуҗалыкта файдалана торган 
гап-гади баудан ясалган. Әлеге эшләр 
белән «Без бергә» республика конкурсы-
ның район этабында 1 нче урынга чыккан 
булсалар, технология олимпиадасында 
катнашып, призер булганнар. Әле бит 

сәнгать мәктәбендә дә укый Диана. Кай-
бер модельләренең трансформер булуы 
практик яктан отышлы: әйтик, итәген са-
лып куйсаң, беренче карашка киң, купшы 
булып тоелган милли костюм бернинди 
артык детале булмаган кичке классик 
күлмәккә әйләнә дә куя.

– Укытучымнан башка бу тупланманы 
иҗат итә алмас идем. Икебезнең идея- 
ләрен бергә кушкач, менә шундый бик 
матур эшләр килеп чыкты. Киләсе елда 
да әлеге юнәлештә иҗат итәргә телим. 
Киләчәктә кем буласымны әлегә тәгаен 
гына белмим. Бәлкем, дизайнер, бәлкем 
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модельер-конструктор булырмын. Бик тә, 
бик тә иҗаты белән танылган кеше була-
сым килә, – ди Диана.  

Идән шахматы

Бу мәктәп укучылары озын тәнәфес 
вакытларында, дөньяларын онытып, 
шахмат уйныйлар. Шунысы бар, гадәт-
тәге кебек, өстәлдә түгел. Биредә өстәл 
уены идәнгә төшкән. Фигураларны кы-
рып, үзең ясагач, кул белән күтәреп 
кую гына түгел, аяк белән шудырсаң да 
була шул. 30 ар, 40 ар сантиметр зур-
лыктагы гадәти булмаган ул сыннарны 
егетләрнең үзләре үк ясаган станокта 
кырдыруын белгәч, мондый оста куллы 
балаларга да, аларның остазларына да 
соклану бермә-бер артты. Күпләр искер-

де дип чүплеккә чыгарып ташлый торган 
кер юуу машинасының барабанын әйлән-
дерә торган приводын файдаланып, йорт-
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ка бик кирәкле җиһаз җыеп була дип кем 
уйлаган. Кулларыннан килмәгән эшләре 
юк бу мсалайларның. Шуңа күрә елның- 
елында Казанда технология буенча уза 
торган олимпиадаларда, «Я мастер» бәй-
гесендә алдынгы урыннар алып килә- 
ләр. 

– Монда безгә менә нәрсә ярдәм итә? 
Нурлат урман хуҗалыгы белән бик тыгыз 
эләмтәдә яшибез. Алар безне үсентеләр 
белән дә, шушы шахматларны, сыерчык 
ояларын, башка җиһазларны ясар өчен 
кирәкле чимал белән тәэмин итеп тора-
лар, – дип аңлатып куя гимназия дирек-
торы Алсу Насыйх кызы Рәхмәтуллина. 

Биш фатирлы сыерчык оясы

Иң мөһиме – балаларны әтиләрчә кай-
гыртып, бөртекләп эшкә өйрәтүче Фәнис 
Талип улы Гаязов кебек остаз бар. Аның 
гимназиядә технология укыта башла-
вына алты ел икән. Аңа кадәр, үзе әйт-

мешли, эшләмәгән эше калмаган. Агро-
техникумда махсус предмет та укыткан, 
нефтьчеләр арасында да кайнашкан. 
Гимназиянең элеккеге директоры аны: 
«Безнең столяр-слесарьлык җиһазлары 
яхшы, малайлар оста куллы. Кил, җаның 
теләгән иҗади эштә булырсың»,– дип, 
бик кызыктырып, чакырган. 

– Егетләрнең эш нәтиҗәсен күргәч, 
бөтен авырлыклар онытыла. Без ел саен 
60 – 70 сыерчык оясы ясап урманга ил-
тәбез, – дип күргәзмәгә эленгән сыерчык 
ояларын күрсәтә оста. 

Алар арасында «ике фатирлылары» да, 
«бишлеләре дә», «тулай торак» ка ошап 
торганнары да бар. Бу эшкә быел 9 нчы 
сыйныфка баручы Владимир Музиков 
атлы егетләре бик маһир икән. Реназ Ва-
лиуллин, Айназ Касыймовка нинди схема 
бирсәң, шуннан шаккатмалы җиһаз ясап 
бирәчәкләр. Алар ясаган өстәлләр дә ни 
җитте генә түгел. Бишкә бөкләнә торган 
«акыллы» өстәлләр. Егетләр арасында 
инде бүгеннән инженер һөнәре турында 
хыялланучылар бар. 

– Һәрбер сыйныфта кулы эшкә ятып 
торган берничә укучы була. Мин аларны 
техник түгәрәккә алам. Ун-уникеләп ма-
лай атнага ике тапкыр йөри. Агач белән 
дә, тимер белән дә эш итәбез. Шахмат 
сыннарына килсәк, мәсәлән, ат ясау өчен 
бик авыр фигура. Аны башта станокта 
кыралар, аннары кисеп наждак белән 
шомарталар, буйыйлар, лаклыйлар – эше 
җитәрлек, – дип тезеп китә Фәнис Гаязов.
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Тагын бик мөһим нәрсә – бу уку елын-
нан 1 нче сыйныф укучыларын мәҗбүри 
рәвештә шахмат түгәрәгенә тартырга ни-
ятләре. Моның өчен кызыгып уйнарлык, 
үзләре ясаган 6 комплект шахматлары 
бар аларның. 

Олимпиада – аларның яраткан шөгыле

– Укучыларыбыз нигездә технология 
һәм социаль-икътисадый юнәлешне сай-
лый. Олимпиада күрсәткечләре буенча  
без районда беренче урында. Үткән уку 
елында район күләмендәге 63 призлы 
урын безнеке булды. Шуларның 24 е –  
1 нче урын! –ди сөйли Алсу Рәхматуллина, 

горурлануын һич яшереп тормыйча. – 
Коллективның иң зур куанычы – әлбәт-
тә инде укучыларыбызның уңышлары. 
Узган ел, әйтик, Дарья Воронцова (аның 
чыгышын без видеога төшереп алдык. 
magarif-uku.ru сайтында карый аласыз) –  
татар теленнән, Әлфинә Гомәрова татар 
әдәбиятыннан республикада беренче 
урын яуладылар.  

Күп кенә 9 – 10 нчы сыйныф укучыла-
рының башка мәктәпләрдән аларга күчү 
сәбәбен дә менә шушы олимпиадаларда 
катнашучыларның күп, белем дәрәҗәсе 
югары булу белән аңлаталар. Гимназия- 

26

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



дә уку бер сменада гына алып барыла. 
Шулай да балалар кичкә кадәр мәктәптә. 
Дәрес бетте дип, тота-каба өйгә кайтырга 
ашыкмыйлар биредә. Өстәмә дәресләр, 
түгәрәкләр, ике спорт залы – барысы да 
укыту-тәрбия эшенең алыштыргысыз 
өлеше. Моның бәләкәй генә бер сере: 
дәресләрдән соң баланың ашаханәдә 
җылы ризык ашау мөмкинлеге бар. Шу-
лай булгач, нигә ашыгырга соң?    

– Олимпиада димәктән, бездә олимпиа-
даларда катнашучылар слеты уздыру да 
матур традицияләренең берсенә әйлән-
де. Бу чарада химаячыларыбыз – РИТЭК 
җәмгыяте вәкилләре олимпиадаларда 
җиңү яулаган укучыларга тантаналы 

шартларда акчалата премияләр тапшыра. 
Без моны бик зур стимул буларак бәяли-
без. Шефларыбыз өлкән сыйныф укучы-
лары белән профориентация юнәлешен-
дә дә максатчан эшли. Җир куеныннан 
тәүлек буе кара май куучы сиртмәле кое-
лар – качалкалар янына экскурсияләрдә 
булганнан соң югары сыйныф укучылар-
ның нинди хис-тойгылар белән кайтуын 
чамалавы кыен түгел, – ди укытучылар.

Гыйлемсез гамәл юк, диләр. Шуны 
истә тотып, белем бирүне дә, тәрбияне 
дә, хезмәткә өйрәтүне дә – бөтенесен, 
иңләп-буйлап, бер тигез алып баралар 
Нурлат гимназиясендә. 

Автор фотолары.
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05

ТУГАН ТЕЛДӘ ЯЗЫЛГАН 
КИТАПЛАРНЫ УКУГА 
ТАРТУДА «ӘДӘБИ 
МАРАФОН»НЫҢ РОЛЕ

Раил ГАТАУЛЛИН, 

Татнетны үстерү фонды директоры, 
#әдәбимарафон проектының идея авто-
ры һәм җитәкчесе
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Сезнең океанга карап сокланганыгыз 
бармы? Яки диңгезгә карап?! Никадәр зур, 
никадәр көчле, никадәр дәртле ул!!! Анда 
никадәр су тамчысы бар икән?! Ничек 
үзеңә дә шундый гайрәтле, шундый көчле 
булырга? 

Андый зур океаннарның ничек барлыкка 
килгәнен барыбыз да беләбез кебек. Оке-
аннар – диңгезләрдән, диңгезләр зур ел-
галар һәм күлләрдән барлыкка килә, зур 
елгаларга, үз чиратында, кечкенә елгалар 
коя, ә кечкенә елгалар барлыкка килсен 
өчен, инешләр булу зарури. Ә инешләр 
агып төшеп, киләчәктә океаннар хасил 
итсен өчен, чишмәләр кирәк.

«Китап – белем чишмәсе» дигән мәкаль 
бар. Өстә язылган юлларны укыгач, бу 
мәкальгә карашыгыз бөтенләй башкача 

булыр дип ышанып калам. Бер генә китап 
укып та без гади генә бер инешкә нигез 
салабыз түгелме? Белемебезне баетачак 
ул чишмәне ничек булдырырга соң? Ничек 
итеп балаларны китап укуга җәлеп итәргә? 
2017 елның көз айларында, татар теле-
нең дәрәҗәсен саклап калу һәм ныгыту, 
телнең куәтен арттыру кирәклеге, татар 
теленең киләчәге турында уйланганда, 
мин, күзләремне йомып, нәкъ менә шул 
зур океанны күз алдына китердем. Аның 
көчле дулкыннары, имеш, ярларга килеп 
кага, һәм тамчылары битләремә тама.

Тамчылар! Ә бит алар кайчандыр чиш-
мәдән агып чыккан?! Чишмә... Китап... 
Белем чишмәсе... Һәм баш миендәге 
нейроннар барлык җепләрне бергә ялга-
ды. Шундый көчле океан ясау өчен, иң 
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беренче булып чишмәләргә – китапларга 
игътибар итәргә кирәк, ләбаса! Татар те-
лендә китап укуга кызыксыну уятып кына 
татар телендә белемнәрне саклап калып 
һәм үстереп була! Ә бу тамчылар саны бик 
күп булырга, тамчы үз артыннан икенче 
тамчыны ияртергә тиеш. Китап уку яхшы 
гадәткә әверелергә тиеш. Ә гадәтне бул-
дыру өчен, кимендә 21 көн вакыт кирәк.

Шул рәвешле «Әдәби марафон» проек- 
ты дөньяга туды. Проектның максаты: 
үзеңдә яхшы гадәт – татарча китап уку 
гадәтен формалаштыру һәм әлеге яхшы 
гадәтне үз үрнәгеңдә башкаларга да та-
рату. Марафонны дөньякүләм дәрәҗәгә 
күтәрү өчен бизнесны үстерү максатын-
нан файдаланыла торган UDS мобиль 
кушымтасының нигезендә яткан рекомен-
дацияләр технологиясе кулланылды. Бе-
ренче марафонда – утызлап, икенчесендә –  

якынча 60, өченчесендә 
120 кеше катнашса, соңрак 
катнашучыларның саны 
3 мәртәбә арта башлады. 
Квартал саен үткәрелә 
торган әлеге проектта кат-
нашучылар саны тиз арада 
350 гә, ә аннары 1100 кеше-
гә кадәр җитте. 2019 елның 
1 – 21 апрель көннәрендә 
үткәрелгән VII «Әдәби мара-
фон»да катнашкан меңнән 
артык китап укучы (алар 
арасында хәтте Австралия- 
дә яшәүче татарлар да 
булды) май аенда Казан-
ның УНИКС залын тутырып 
тантанага килде. 

Әлеге проектта катнашу өчен нишләргә 
соң? ВКонтакте социаль челтәрендәге 
рәсми сәхифәдә марафон башланырга 
якынча 1 атна кала эленгән игълан асты-
на «+» тамгасы куеп, үзеңнең әлеге про-
ектта катнашырга теләвеңне хәбәр итәргә, 
үзеңнең исем-фамилияңне һәм кайсы 
төбәктән / районнан яисә шәһәрдән бу-
луыңны күрсәтергә (шул рәвешле бөтен 
халык алдында марафонда катнашырга 
сүз бирәсең) һәм, марафон башлангач, 
21 көн дәвамында бер-бер артлы татар-
ча әдәби китаплар / журналлар укырга, 
укыган әсәрнең кызыклы урыннарын 
үзеңнең ВК яисә Инстаграм аккаунтыңда 
/ сәхифәңдә #әдәбимарафон хэштегы 
белән урнаштырырга кирәк. Моннан тыш, 
марафонны оештыручыларның, китап 
авторларының хэштегларын, мәсәлән, 
#татнетныүстерүфонды, #татарстанязучы-
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ларберлеге #татарстанкитапнәшрияты,  
#АбдуллаАлиш, #ГабдуллаТукай #Ко-
яшТимбикова һ.б., урнаштырырга киңәш 
ителә. Икенче китапка беренчесен укып 
бетергәч кенә тотынырга тиешсез. Китап- 
лар саны һәм көнгә урнаштырыла торган 
язмалар саны чикләнмәгән (көнгә кимен-
дә 1 язма урнаштыру аермачык!).

Шунысы игътибарга лаек: хәзер социаль 
челтәрләрдә әлеге хэштеглар ярдәмендә 
берничә йөз татар язучысы һәм шагыйре-
нең иҗат җимешләрен тиз арада табып 
алырга мөмкин. ВКонтакте социаль чел-
тәрендә генә дә соңгы бер елда 35 меңнән 
артык #әдәбимарафон хэштегы белән 

тамгаланган (чагыштыру өчен: #татарча 
хэштегы якынча 16 мең мәртәбә кулла-
нылган) файдалы язма дөнья күрде. Ма-
рафон шулкадәр кешене үзенә җәлеп итеп 
алып кереп китә ки, бер «тамчы» янына 
икенчесе тартыла, тиз арада «тамчылар»-
дан күл җыела.

Ни өчен #әдәбимарафон проекты шул-
кадәр популяр соң? Ни өчен моңа кадәр 
орышып та, юмалап та кулларына китап 
алмаган балалар, йотлыга-йотлыга, бер-
сеннән-берсе уздырып, татарча хикәяләр, 
шигырьләр, повестьлар, хәтта романнар 
укый башлый? #әдәбимарафон проекты 
интернет-кулланучыларга нәрсә бирә? 
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Беренчедән, кеше башкалар алдында 
үз-үзенә өндәмә, ягъни «вызов» ясый. Һәр 
җомга көн дүшәмбедән башлыйм дип кал-
ган эшләр (гимнастика ясау, спорт белән 
шөгыльләнү һ.б.) шактый булса да, китап 
уку – алар белән чагыштырганда җиңел 
эш. Чөнки марафон кысаларында бер-ике 
генә бит укысаң да була, бу эшне башка-
рып чыгу зур кыенлык тудырмый. Әдәби 
марафонда китап укый белгән һәм татар 
хәрефләрен таныган һәркем катнаша ала. 
Бары тик интернетың һәм ВКонтакте  
яисә Инстаграм социаль челтәрләрендә  
аккаунтларың гына булсын!

Икенчедән, марафонда катнашу – ул 
система. Марафонда 21 көн рәттән тукта-
мыйча катнашырга кирәк. Шул рәвешле, 
әлеге онлайн-марафончылар үздисципли-
нага өйрәнә, китап укуны системага сала –  
моның өчен көн дә вакыт табалар, файда-

лы гадәт формалаштыралар.

Өченчедән, әдәби марафонда катнашучы-
лар смартфоннарына һәм компьютерла-
рына татар клавиатураларын урнаштыра, 
татар телен бозмыйча, кадерләп саклап 
тотарга, интернет челтәрендә матур итеп 
татарча язарга өйрәнә. Моңарчы «са-
лам», «сэлам» иясә «хэерле иртэ» дип 
язучылар саф татарча хатасыз исәнләшә 
башлыйлар. Ә бу бик җиңел эш – AppStore 
яисә PlayMarket’ка керәсең дә, «татарча 
клавиатура» дип эзләп табып, бер-ике 
минут эчендә үзеңә ошаган татарча язу 
кушымтасын урнаштырасың.

Дүртенчедән, марафонда катнашучылар 
күпсанлы фикердәшләр-дуслар таба, та-
тарча аралашудагы комплекслар юкка 
чыга, халык алдында үз фикереңне бел-
дерү күнекмәсе булдырыла.

Бишенчедән, безгә кушылучылар та-
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тар телендәге әдәби сүзлек запасы нык 
артканын тоя. Инде язышканда гына тү-
гел, күзгә-күз күрешеп аралашкан вакыт-
та да татарча аралашуга күчәләр, башка 
телдәге сүзләр азрак кулланыла башлый. 
Башка тел белән дә шулайрак: аның ка-
миллеге, сафлыгын ихтирам итү сизелә. 

Алтынчыдан, әдәби әсәр еш кына шул-
кадәр үз эченә алып кереп китә, кай-
вакыт дөньяңны онытып укый башлый-
сың. Әдәби әсәр геройлары белән яңа 
хисләр кичерәсең, моңарчы таба алмаган 
сорауларга җавап табасың, гаделлеккә 
өйрәнәсең, акны карадан аера башлап, 
яхшы сыйфатлар үзләштерәсең. Аеруча 
классик язучыларның әсәрләрен укырга 
тәкъдим итәм. Татар халкының шулкадәр 
яхшы язучылары бар, кулларына татарча 
китап алмаучылар аларның барлыгын 
белеп кенә бетерми.

Җиденчедән, әдәби марафонны йомгак- 
лау тантанасында әлеге язучыларны,  
шагыйрьләрне үз күзләрең белән күрү, 
алар белән аралашу, автографлар алу, 
бергә фотога төшү һ.б. мөмкинлекләр бар. 
Язучылар үзләре үк беренче күрешүдән 
сине танып калырга һәм киләчәктә үзләре 
үк ерактан танып эндәшергә мөмкин.

Сигезенчедән, яхшы үрнәккә ияреп, 
гаиләнең башка әгъзалары да китап 
уку гадәтен үзләштерә. Инде дүрт-биш 
гаиләдә әти-әниләре белән беррәттән, ба-
лалары да татарча китаплар укый башла-
ды, «татар балалар бакчасы»на йөреп, 
русча сөйләшергә өйрәнеп киткән балалар 
да янәдән гаиләдә татарча аралашуга әй-
ләнеп кайтты.

Моннан тыш, бусы тугызынчы сәбәп:  
китап уку кешенең хәтерен, баш мие 
эшчәнлеген яхшырта, дөньяны күзаллау- 
ны киңәйтә. Китап укыган кешеләрнең 
белеме арта, ул үзен акыллырак хис итә 
башлый.

Унынчыдан, марафонда үз-үзенә «чакы-
ру» ташлаган һәм аны җиңеп чыккан 
һәркем башка эшләрдә дә системалы 
эш алып барырга өйрәнә һәм башка өл-
кәләрдә дә җиңүләргә ирешә. Тәҗрибә 
күрсәткәнчә, һәр унынчы марафончы теге 
яисә бу бәйгедә призлы урыннар яулый 
башлый.
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Унберенчедән... Әле тагын күп дәвам 
итеп була. Әдәби марафон проектында 
бер мәртәбә катнашкан кеше тагын кат-
нашырга теләк белдерә һәм киләсе мара-
фоннарга башкаларны да ияртә башлый. 
Шул рәвешле яхшы гадәт бик тиз тарала. 
Киләсе марафоннарда 3, 5, 10, хәтта  
50 яисә 100 мең кеше катнашу ихтималы 
да юк түгел.

Сигезенче марафоннан башлап «Әдәби 
марафон» проекты Татарстан Язучылар 
берлеге белән берлектә үткәрелә башла-
ды, ягъни бәйгенең дәрәҗәсе тагын да 
артты. Марафон һәр квартал саен – елга 
дүрт мәртәбә үткәрелә. Кышкы марафон  
1 гыйнвар көнне, язгы марафон –  
1 апрельдә, җәйге марафон – 15 июльдә 
(бары тик мәктәп укучылары һәм I – III 

курс студентлары өчен генә), ә көзге мара-
фон 1 октябрь көнне башланып китә һәм 
21 көн дәвамында бара. Шул вакыттан 
соң нәтиҗәләр ясала, барлык финалист-
ларны бергә җыеп, танылган язучыларны 
чакырып, матур тантана үткәрелә. 

Сигезенче әдәби марафон җәй көне үтте 
һәм 150 гә якын баланы берләштерде, ә 
IX марафон 1 октябрь көнне башланып 
китәчәк.

Марафонда катнашырга онытмагыз һәм 
артыгыздан балаларны, оныкларны да 
ияртегез. Шул вакытта татар теле оке-
андай гайрәтле, көчле, ныклы булачак! 
Киләчәк бары тик ныклы кешеләр кулын-
да гына була ала!

Автор фотолары.
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06

КРОССЕНС – ЯҢА 
БУЫН АССОЦИАТИВ 
БАШВАТКЫЧ

Лилия ҖӘЛӘЛОВА,

Буа шәһәре М.М. Вахитов исемен-
дәге гимназиянең югары квалифи-
кация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

Фото сайтыннан https://www.shutterstock.com/
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Креатив фикер йөртү технологиясенең ак-
туальлеге бүгенге чыгарылыш сыйныф 
укучылары алдына җәмгыятьнең зур 
таләпләр куюы белән аңлатыла. Үсешкә 
ирешкән креатив фикерләр кешегә төрле 
эшчәнлек өлкәсендә зур мөмкинлекләр 
ача. Нәрсә соң ул креатив фикерләү? Креа-
тив фикерләү шәхесне төрле яклап харак-
терлый: ул кешенең иҗади сәләте, яңаны 
кабул итә, гадәти булмаган оригиналь фи-
керли белүе, стандарт булмаган файдалы 
гамәлләр башкара алуында чагыла.

Креативлык һәм иҗадилык бер үк нәрсә 
булмаса да, алар үзара бик якын тора. 
Иҗади һәм креатив фикерләүнең бер-
ләшүе төрле эшчәнлек өлкәсендә югары 
нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә.

Әлеге осталык дәресемдә креатив фикер-
ләүнең бер төре булган кроссенс алымы 
турында тулырак мәгълүмат бирергә те-
лим. 

Кроссенс алымына россияле педагог, язу- 
чы, математик Сергей Федин һәм фи-
лософ, рәссам, техник фәннәр докторы 
Фладимир Бусленко нигез сала. Алар шул 
турыда 2002 елда «Наука и жизнь» журна-
лында мәкалә бастыралар. 

Нәрсә ул кроссенс? Кроссенс – яңа буын 
ассоциатив башваткыч. Аны икенче төрле 
табышмак, ребус дип тә атап булыр иде. 
Инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә, «мәгъ- 
нәләр киселеше» дип атала. Кроссворд 
һәм кроссенсның аермалы яклары шунда: 
кроссвордтагы шакмаклар ачык, аларны 
җаваплар белән тутырырга, ә кроссенста 
шакмаклар тулы, андагы рәсемнәрнең 
нәрсә аңлатуын ачыкларга кирәк. 

Кроссенс кроссворд сүзенә охшатып ясал-
ган, ул чылбыр кебек бер-берсенә бәйлә-
неп торган 9 элементтан – рәсемнәрдән 
гыйбарәт. Алар квадратлар эченә урнаш- 
тырылган. Һәр рәсем үзеннән алда һәм 
үзеннән соңгылары белән бәйләнешле 
булырга тиеш. Ә уртадагы рәсем – үзәк 
рәсем, ул бөтенесен бергә бәйләп тора. 

Кроссенсны ничек укырга? Кроссенсны 
өстән аска һәм сулдан уңга таба (гадәти 
китап уку шикелле), бары тик алга таба ба-
рып укырга кирәк. Бишенче шакмакта тук-
тыйбыз. Аны беренче шакмактан башла-
ган кебек, үзегезгә таныш элемент булган 
теләсә кайсы урыннан башларга мөмкин. 
Үзәк шакмак бишенче булып кала; мәгъ-
нәсе белән ул барлык шакмакларга бәйле 
була. 

Беренче сандагы кроссенста рәсемнәрнең 
мәгънәләре бер-берсенә бәйләнгән: 1 – 2, 
2 – 3, 3 – 6, 6 – 9, 9 – 8, 8 – 7, 7 – 4, 4 – 5. 
Икенче сандагы кроссенста рәсемнәр 
бер-берсенә дә, 2 – 5, 6 – 5, 8 – 5, 4 – 5 
тәртибендә дә бәйләнгән. Өченче сандагы 
кроссенста рәсемнәр 1 – 5, 2 – 5, 3 – 5 ... 
тәртибендә бәйләнгән.  

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Кроссенсны ничек төзергә?

1.Төп идеяне, тематиканы билгеләргә.

2. Рәсемнәр эзләргә һәм сайларга.

3. Идеягә, темага туры килгән 9 рәсемне 
аерып алырга.

4. Рәсемнәр арасында бәйләнешне табарга, 
эзлеклелекне билгеләргә.

5. Төп фикерне 5 нче элементта күрсәтергә.

6. Һәр элементның үзенчәлекле билгеләрен 
аерып чыгарырга. Туры мәгънәне күчерел-
мә яки символик образлар белән алышты-
рырга.  

7. Рәсемнәрдәге образлар арасында ассо-
циатив бәйләнеш булдырырга.

Бу кроссенс «2019 ел – Россиядә театр 
елы» темасына төзелгән. 

1 нче шакмактагы рәсем – Галиәсгар Ка-
мал китабының тышлыгы. Театр труппа-
сының тууы һәм үсеп китүе аның исеме 
белән бәйле. Г. Камалның «Кызганыч 
бала» тәрҗемә әсәре 1906 елның 22 де-
кабрендә ачык рәвештә икенче тапкыр 
уйнала, һәм бу көн театр туган көн булып 
санала.

Нәтиҗә. Татар театры Г. Камал исеме белән 
башланып китә.

2 нче шакмактагы рәсем – Габдулла Ка-
риев. Труппаны оештыручы Ильяс Куда-
шев-Ашхазарский, 1907 елда артистларны 
ташлап киткәч, җитәкчелекне Габдулла 
Кариев үз кулына ала. Г. Кариев – «Сәйяр» 
профессиональ театр труппасының җитәк-
чесе.

Нәтиҗә. Г. Камал һәм Г. Кариев – татар теат- 
рына нигез салучылар. 

3 нче шакмактагы рәсемдә Сәхипҗамал 
Гыйззәтуллина-Волжская. Беренче татар 
хатын-кыз артисты. 1912 елда Уфада оеш-
кан «Нур» труппасының җитәкчесе.

Нәтиҗә. С.Гыйззәтуллина-Волжская – Кари-
ев шикелле үк артист та, җитәкче дә.

6 нчы шакмактагы рәсемдә Галиәсгар Ка-
мал портреты. XX йөз башында күпсанлы 
пьесалары белән театр репертуарын бает- 
кан күренекле драматург. Аңа артист та, 
режиссер да булырга туры килә. «Бәхетсез 
егет», «Бүләк өчен», «Беренче театр»,  
«Банкрот»... Театрны бу әсәрләрдән башка 
күз алдына китерү дә мөмкин түгел. 

Нәтиҗә. Классик язучыбызның әсәрләре 
бүгенге көндә дә Академия театры репер-
туарында. 

9 нчы шакмактагы рәсемдә Г.Камал исе-
мендәге Татар дәүләт академия театры 
бинасы. 1922 елда «Сәйяр» нигезендә 
дәүләт театры формалаша. 4 ел үткәч, ул 
академик театр исеме ала, 1939 елда,  
Г. Камалның алтмыш еллык юбилее  
уңаеннан, татар дәүләт академия театры-
на аның исеме бирелә.
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Нәтиҗә. Г.Камал исемендәге Татар дәүләт 
академия театры – татар дөньясында әй-
дәп баручы театрларның берсе.

8 нче шакмактагы рәсемдә күренекле дра-
матург Туфан Миңнуллин. 1956 – 1961 ел-
ларда Щепкин исемендәге Мәскәү дәүләт 
театр училищесын тәмамлап кайткан бер 
төркем студентлар арасында Т.Миңнуллин 
да була. Театрда озак тоткарланмый, язу- 
чылык эшенә керешеп китә. Узган гасыр 
ахырыннан алып, бүгенге көнгә кадәр 
Г.Камал исемендәге театр репертуарының 
төп өлешен аның әсәрләре алып тора. 

Нәтиҗә. Туфан Миңнуллин – әйдәп баручы 
драматург.

7 нче шакмактагы рәсемдә Буа драма  
театры логотибы. Раил Садриев җитәкче-
легендәге һәвәскәр артистлар 2002 елда 
район мәдәният йортында Туфан Миңнул-
линның «Гөргери кияүләре» комедиясе 
буенча спектакль күрсәтәләр. Шулай итеп, 
озак еллар эшчәнлеге туктатылып торган 
Буа театры яңадан халыкка әйләнеп кай-
та. 

Нәтиҗә. 100 еллык тарихы булган Буа теа-
трына 2007 елда президент Указы ниге-
зендә Буа драма театры статусы бирелде.

4 нче шакмактагы рәсем – төбәкара татар 
балалар театраль коллективлары фести-
валь-конкурсы грамотасы. Бу театрның 
хәзерге вакытта бик актив яшәве турын-
да сөйли. Театр яңадан-яңа премьералар 
белән тамашачысын сөендерә; төрле 
дәрәҗәдәге – төбәкара, республикакүләм, 
халыкара фестиваль-конкурслар үткәрә. 

Шулай итеп, бишенче сан астына урнаш-
кан төп темага – театр темасына әйләнеп 

кайттык. Театр тарихына кыскача күзәтү 
ясадык. 

Укучы өчен кроссенсның уңай яклары: 

– бирелгән теманы аңлау дәрәҗәсен күр-
сәтү;

– образлы һәм логик фикерләү үсеше;

– укуга теләк арту;

– үзеңне күрсәтү сәләте үсү;

– күзаллау булдыру;

– кызыклы өстәмә материал эзләү;

– стандарт булмаган фикер йөртүне күр-
сәтү;

– эрудиция дәрәҗәсе арту;

– инициативлык, креативлык арту;

– күзаллау сәләте үсү;

Дәрестә ничек кулланырга?

1. Өй эшен тикшерү (үткән дәрес материа- 
лын кабатларга мөмкин, терәк схема 
функциясен үти)

2. Дәрес темасын билгеләү, темадан чыгып, 
максатларны кую. Моның өчен бишенче 
шакмактагы рәсемне куймаска кирәк. 
Башка шакмактагы рәсемнәр бәйләнешен 
билгеләп, укучылар  теманы үзләре әйтә.

3. Темада үтеләсе мәгълүматны ачу, проб- 
леманы эзләү. (Төрләре, сәбәпләре, бил-
геләре, нәрсәнең дә булса нәтиҗәсен об-
разларда һәм символларда күрү)

4. Материалны гомумиләштерү, ныгыту. 
(Дәреснең төрле этапларында кулланыл-
ган рәсемнәрдән торган кроссенс. Укучы-
лар шул рәсемнәр буенча материалны 
гомумиләштерәләр һәм нәтиҗә ясыйлар.) 
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07

ТЕЛ ШӘХЕСЕ 
ТӘРБИЯЛӘҮ 
ЮЛЛАРЫ

Зөлфия НӘБИУЛЛИНА, 

Казандагы 167 нче гомуми урта 
белем бирү мәктәбенең укыту 
эшләре буенча директор урынбаса-
ры, туган тел һәм әдәбият укытучы-
сы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Билингваль мохиттә, бигрәк тә бары тик 
рус теленең генә югары функциональлеге 
шартларында, укучыда югарыда күрсәтелгән 
билгеләрне булдыру кыенлаша. Бу шартлар-
да укучыда телне өйрәнүгә ихтыяҗның бик 
түбән булуы яки бөтенләй булмавы зур кы-
енлык тудыра. Әлеге кыенлыкны җиңү өчен 
түбәндәге педагогик шартларны үтәү мөһим:

– татар телен өйрәнүгә кызыксыну уята тор-
ган этәргеч табу;

– һәр дәрестә кабатлау, яңаны хәтердә кал-
дыру һәм иҗади эшчәлекнең берьюлы кулла-
нылуы;

– укучыларны өйрәтү объектыннан белем 
бирү процессының актив субъектларына әй-
ләндерү;

– һәр төрле эшчәнлек барышында, дәреснең 
һәр этабында иҗат атмосферасы тудыру. 

Тел шәхесе формалашу бары тик иҗади 
активлык атмосферасында гына мөмкин. 

Кеше үзе яши торган социумда иҗтимагый мөнәсәбәтләр-
гә кереп, тел шәхесенә әйләнә. Тел шәхесенең үз мөмкин-
лекләрен ни дәрәҗәдә тормышка ашыра алуына нигезләнеп, 
аның камил булу яки булмавын билгеләргә мөмкин. Бүгенге 
көндә безнең төп бурыч – XXI гасырның тел шәхесен тәрбия- 
ләү. Безнең уйлавыбызча, тел шәхесенең төп билгеләре:
– фикер киңлеге;
– әңгәмә алып бара белү;
– идеяләрне тормышка ашыру сәләте;
– эзлеклелек;
– тапкырлык;
– зирәклек һәм тиз аңлый алу;
– үз фикерләреңне дәлилли белү;
– сизгерлек.
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Минем уйлавымча, бүгенге көннең төп талә-
бе – татар милләтеннән булган балаларның 
милли үзаңнары югары булган тел шәхесе 
булып формалашулары. Замана баласының 
туган телен белмәве, милли мәдәният белән 
кызыксынмавы, милли рухта тәрбияләнмәве 
беркемгә дә сер түгел. Тел шәхесе тәрбия- 
ләүдә һәм формалаштыруда үсеп килүче 
буынга белем бирү, аның дөньяга карашын 
формалаштыру, күңелен баету, яхшы белән 
яманны аерырга өйрәтү, уйлау сәләтен үстерү 
мәсьәләсендә әдәбият белән тиңләштерерлек 
укыту курсы юк. Матур әдәбият – әдәби сүз-
не, образны, әдипнең рухи дөньясын күрер- 
гә, аңларга ярдәм итүче сүз сәнгате. Шул ук 
вакытта, әдәбият яшәүнең мәгънәсен ачар-
га, үз-үзеңне аңларга, характер сыйфатлары 
тәрбияләргә, үткән тарихи чорны бәяләргә 
дә ярдәм итә. Шунлыктан укучыны сәнгать 
әсәрләрен аңларга, күрергә, танып-белергә 
өйрәтү кирәк. Укучы шәхесен тәрбияләүдә 
әдәбиятның әһәмиятен күрсәтеп, психолог 
И.С.Кон: «Әдәби образны кабул итү, танып 
белү һәрвакыт ниндидер шәхси мәгънәгә ия. 
Яшүсмер яраткан геройларының образларын 
үзе белән чагыштырып, аларга охшарга ты-
рышып кына калмый, бәлки үзен анализлар-
га да өйрәнә», – дип яза.

Билгеле, сүз сәнгатенең эмоциональ тәэ-
сир көченә ирешү өчен әдәби текст белән 
тирәнтен танышу таләп ителә. Әлеге таләпне 
хәзерге яшәү кыйммәтләре үзгәргән чорда 
үтәве шактый авыр. Әдәбият укытканда күп 
авторларның әсәрләрен өстән-өстән генә та-
ныштыру белән мавыкмаска кирәк. Ә тирән 
фәлсәфи мәгънәгә ия булган, эстетик кыйм- 
мәтләр тәрбияләрлек, укучы үзенә нәтиҗә 

ясардай, бәя бирердәй әсәрләрне өйрәнү-
гә күбрәк вакыт бирү күбрәк нәтиҗә бирә. 
Укучыны кызыксындыру, үзен борчыган со-
рауларга җавап табачагына ышандыру – әсәр 
белән танышуның иң мөһим этабы. Бу этапта 
укучылар алдына проблемалы сораулар кую 
уңышлы. Мисалга, күп укучылар яратып укый 
торган, ләкин идея эчтәлеге белән бәхәсләр 
тудырган, төрлечә аңлатыла һәм кабул ителә 
торган әсәрне – А.Гыйләҗевнең «Җомга көн 
кич белән» повестен алыйк. Әсәрне укырга 
керешкәнче язучының иҗат принцибы, аны 
борчыган мәсьәләләр, темалар белән та-
ныштырам. Шуннан соң әдәбият белеменнән 
парадокс сүзенең мәгънәсе аңлатыла. Бу 
сүзнең мәгънәсен укучылар тормыш ситуа-
цияләренә карата кулланып карыйлар. Мин 
бу әсәрне анализлауны катлаулыдан гадигә, 
ягъни синтездан анализга таба оештырам. 
Повестьның төп герое Бибинурның тормышы, 
эш-гамәлләре парадокстан торуы әйтелә. 
Укучыга шул парадокслар чылбырын табарга, 
билгеләргә тәкъдим ителә. Дәрестә сөйләм 
эшчәнлеген үстерү максатыннан табылган 
парадокслар вакыйгалар аша сөйләтелә. 
Икенче дәрестә әдәбият теориясеннән мета-
фораларның әдәби әсәр сюжетының идеясен 
бирүдәге, образларны характерлаудагы роле 
искә төшерелә. Шуннан соң укучыга бу әсәрдә 
буа образының метафора булып хезмәт итүе 
әйтелә. Бу очракта да төп эзләнәсе, тик-
шерәсе әйбер әйтелә, укучыдан шуңа нәтиҗә 
ясау, үз фикерен билгеләү, чагыштыру сора-
ла. Буа образының әсәр идеясен билгеләүдә, 
Бибинур ана образын ачудагы ролен бил-
геләү эзләнү-тикшеренү характерын ала. Бу 
дәрестә Бибинур ананың фаҗига сәбәпләре 
ачыклана, аның эш-гамәлләре, фәлсәфәсе 
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турында фикер алышулар, күп очракта, бәхәс 
тукдыра. Билгеле, бу типтагы эш дәрес фор-
масының да стандарт булмавын таләп итә. 
Укучыларның яшь үзенчәлекләреннән, психо-
логик халәтеннән чыгып, бер үк темага бул-
ган дәресләр төрле формада үтәргә мөмкин. 
Мәсәлән, «Җомга көн кич белән» повесте 
буенча дәресне тикшеренү, диспут, ачык хат 
һ.б. формаларда үткәрергә була. Бу вакытта 
һәр укучының шәхси фикере, үз тавышы булу 
кыйммәт. Ул аларга, әсәрнең идея-эстетик 
үзенчәлекләрен ачыклау белән бергә, үз-
үзләрен тирәнрәк аңларга да булыша.

Һәр укучы дәрестә бирелгән проблеманы 
чишүдә катнашса, әдәбият дәресенең тәэсир 
көче дә арта. Билгеле, моңа ирешү өчен укы-
тучыдан укучыны әдәби әсәрне анализлау 
төрләренә өйрәтү сорала. Дөрес, әдәби әсәр-
не аңлау, кабул итү һәр укучының шәхси күз- 
аллавы аша бара. Ләкин автор әйтергә телә-
гән фикерне, ул күтәргән проблеманы аңларга 
теләсәк, әдәби әсәрне анализлау төрләрен 
белергә кирәк. Әдәби әсәр язучының фикер-
ләү рәвешен чагылдырган кебек, укучыдан да 
әлеге фикерләү юлын әдип артыннан кабат-
лау таләп ителә. Әсәрне үзләштергәндә без 
берничә баскыч үтәбез. Беренчесе һәм иң 

әһәмиятлесе – уку, аннан соң анализлау һәм 
йомгаклау, автор фикерен билгеләү. Иң мөһи-
ме – автор фикере, әсәр идеясенең бүгенге 
көндәге яңгырашын билгеләү, заман тудыр-
ган проблемалар белән янәшә куеп карау. Уку 
әдәби текстны субъектив, шәхси карашлар 
аркылы кабул итү булса, анализ автор фике-
рен объектив аңларга ярдәм итә. Мәктәптә 
анализ үзмаксат түгел, ул әсәрне тирәнрәк 
аңларга, әдәби әсәрне мөстәкыйль укып, 
бәяләргә өйрәтә. Шуңа күрә мин үз прак-
тикамда бер үк әсәрне берничә төр анализ 
юлы белән тикшерүне оештырып, иң беренче 
укучыны анализ төрләренә өйрәтүне дә мак-
сат итеп куям. 

Ләкин шуны ассызыклап үтү кирәк, теләсә 
кайсы әсәр кеше күңелендәге ышанычны 
арттыра алмый, уйлануларга да этәрмәскә 
мөмкин. Яшь буынның рухи кыйммәтләре 
формалашу үзенчәлеген исәпкә алган әдәби 
әсәрләрне өйрәнүгә күбрәк тукталу, програм-
ма буенча бирелгән калган әсәрләрне гомуми 
планда карау отышлы. Бу юл белән без яңа 
стандартның төп таләбенә – укучыларның 
мөстәкыйль фикер йөртү сәләтен үстерүгә, 
ягъни хәтердәге белемне тормышта файдала-
на белүенә ирешә алабыз.

Кулланылган әдәбият

1. Габдулхаков В.Ф. Современная языковая 
коммуникация и технологии развития рече-
вой деятелҗности в условиях билингвизма. –  
К.,1999.

2. Яхин А.Г. Дәреслекләр нинди булырга 
тиеш? // Мәгариф. – 2006. – №5.
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08

[ЙУ], [ЙҮ] АВАЗЫ КЕРГӘН 
СҮЗЛӘРНЕҢ ДӨРЕС 
ЯЗЫЛЫШЫН НЫГЫТУ
(II сыйныфта татар теле дәресе)

Роза НУРУЛЛИНА,

Казандагы 10 нчы урта гомум белем 
бирү мәктәбенең югары квалифика-
ция категорияле башлангыч сый-
ныфлар укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең максаты: ю хәрефе кергән сүзләрне дөрес укырга 
һүм язарга өйрәнү; аваз-хәреф анализын ясый белүне ныгыту; 
чисталык, пөхтәлек тәрбияләү.
Җиһазлау: дәреслек, дәфтәр, ноутбук, презентация, карточка-
лар, аю рәсеме.

№
Дәрес 

этаплары, 
максат

Этапның эчтәлеге
Укы-

тучының 
эшчәнлеге

Укучының 
эшчәнлеге

Эш фор-
малары Нәтиҗә

I.

II.

Оештыру, 
мотив-
лаштыру 

Белемнәрне 
актуаль- 
ләштерү

1. Исәнләшү.
– Исәнмесез, укучылар. 
Бер-берегезгә карап ел-
маегыз, кунакларыбыз 
белән дә исәнләшик. 
2. Укучыларның дәрес- 
кә әзерлекләрен тик-
шерү.
– Укучылар, барыгыз да 
дәрескә әзерме? Дәрес- 
кә кирәкле әсбапла-
рыгыз әзерме? (Әйе.) 
Димәк, без дәресебезне 
башлап җибәрә алабыз. 
Балалар, бүген көн нин-
ди? Хәзер елның нинди 
фасылы? Табигатьтә 
нинди үзгәрешләр була?
Үткән дәресләрдә алган 
белемнәрне тикшерү.
Табышмак әйтәм, 
тыңлагыз. 
Җәен урманга патша
Кышын кардан да аста. 
Нәрсә икән бу? (Аю.) Бү-
ген безнең дәрескә аю 
баласы килгән. Ул сез-
нең белемнәрдән үзенә 
ризык туплый, без аңа 
азык әзерлибез, ул бал 
ярата. Шуңа күрә ул сез-
гә кечкенә кисмәкләр 
тараткан,

Исәнләшү.
Уңай психо-
логик халәт 
тудыру

Исәнләшү.

Дәрескә 
әзерлекне 
күрсәтү

Шәхси УУГ: 
үз фикер-
ләрен әйтә 
белү; дөрес 
сөйләм бул-
дырырга 
омтылу
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сез дәрестә һәрбер би-
ремне игътибар белән 
тыңлап, аңлап, эшләп 
барсагыз, кисмәккә бал 
сала барасыз дигән сүз. 
Сары төс белән буйый-
сыз. 
Хәзер сез аю һәм бал 
сүзләренә аваз-хәреф 
анализы ясыйсыз. Әй-
тегез әле, кайсы сүзгә 
анализны уйламыйча 
эшләдегез? Нишләп? 
Безнең шундый хәй-
ләкәр хәрефләребез 
бар. Нинди хәреф ту-
рында сөйләшәбез икән 
без бүген? Ни өчен хәй-
ләкәр икән бу хәреф?
(Бал салырга онытма-
гыз.)

Үткән 
дәресләрдә 
алган бе-
лемнәрне 
тикшерү

Аю һәм бал 
сүзләренә 
аваз-хәреф 
анализы 
ясау

Үзара
тикшерү

III.

IV.

Проблема-
лы ситуация 
булдыру

Проблема-
лы ситуа- 
циядән чыгу

Экранда шигырь.
Ю-ю! Ю-ю!
Менә сиңа су.
Бит-кулыңны ю,
Ю-ю! Ю-ю!
Туңдыра ич бу.
Салкын ич су.
Ай-яй-яй-яй!
Туңдырса да ю.
Әйбәт салкын су!
Ю-ю! Ю-ю!
Бу шигырьдә нишлә? 
соравына җавап булган 
сүзне табыгыз. Нәрсә-
не аңлата бу сүз? Бер 
хәрефтән генә торган 
сүз нинди кирәкле икән. 
Әйтегез әле, ни өчен 
безгә юынырга ки- 
рәк?

1 нче слайд

Чисталык 
турында әң-
гәмә

Чисталык, 
пөхтәлек 
турында 
сөйлиләр

Сәнгатьле 
уку

Әңгәмә

Регулятив 
УУГ: уку бу-
рычларын 
кую

Шәхси УУГ: 
Үз фикер-
ләрен әйтә 
белү

V. Дәфтәр-
ләрдә эш

Матур язу күнегүләре.
Әйтеп җөмлә яздыру. 
– Нәни аю битен юа. Чис- 
талык кешегә генә түгел, 
аюга да кирәк икән.
Экранда шигырь.
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Безнең песи
Ашап туйгач безнең 
песи,
Аңлый алмыйм ни 
эшләп,
Битен юа, тәпиләрен
Теле белән юешләп.
Песи әллә белми микән
Су чистарак юганын?
Юар иде, юынгычка
Буе җитми шул аның.
– Ю хәрефе кергән 
сүзләрне дәфтәргә күче-
реп языгыз

2 нче слайд

Юа, юеш- 
ләп, юга-
нын, юар, 
юынгыч 
сүзләрен 
күчереп 
язалар

Сәнгатьле 
уку
Сайланма 
эш

VI. Ял минуты Без килдек су буена. 
(Йөрү хәрәкәте ясыйлар.)
Иелдек тә юындык. (Бит-
не, кулны юу хәрәкәте 
ясыйлар.)
Кулларны болай итәбез. 
(Йөзү хәрәкәте ясыйлар.)
Менә ничек без китәбез.
Дельфиннар кебек йөзә-
без. (Чүгәлиләр, баса-
лар.)
Шуннан судан чыгабыз,
Урыннарыбызга утыра-
быз.

Ял итү

VII. Белемнәрне 
ныгыту

Табышмаклар әйтәм, 
тыңлагыз
Барам-барам – очы юк.
2. Яңгыр яуганда кар-
га нинди агачта утыра 
икән? (Юеш.)
– җавапларына аваз-
хәреф анализы ясагыз.
– юл сүзе нинди? (Калын 
әйтелешле.)
– юеш сүзе? (Нечкә әйте-
лешле.)

VIII. Мөстә- 
кыйль эш

(Өстәлләрдә конверт-
лар) 
1 нче конвертта аю, юл, 
юеш, юкә, юа, бию дигән 
сүзләр бирелгән. Бирем: 
бу сүзләрне ике төр-
кемгә бүлеп куегыз.

Парлы эш

Тактада 
күрсәтелә

Шәхси 
УУГ: төр-
кемнәрдә 
килешеп 
эшли белү
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IX. Дәреслек 
белән эш

Нәрсәгә карап бүлдегез? 
2 нче конвертта бирел-
гән сүзләрдән җөмлә 
төзергә кирәк. 
– Бу җөмләләрдә хәй-
ләкәр хәрефләр бар 
икән, табыгыз әле.
75 нче бит, 72 нче күнегү

Парлы эш
3 рәткә- 
3 төрле 
җөмлә

Сәнгатьле 
һәм 
рольләргә 
бүленеп 
уку

Комму-
никатив 
УУГ: баш-
каларның 
сөйләмен 
ишетү һәм 
тыңлау

X. Белемнәрне 
системага 
кертү һәм 
кабатлау

– Хәзер, балалар, ка-
батлап алыйк әле, аның 
өчен тесттагы сораулар-
га җавап бирергә кирәк. 
Тест.
1. Ю хәрефе ничә аваз 
белдерә?
– 1; – 2
2. Ю хәрефе калын әйте-
лешле сүзләрдә ничек 
укыла?
– йу; – йү
3. Ю хәрефе нечкә әйте-
лешле сүзләрдә ничек 
укыла?
– йу; – йү

Тест Регулятив 
УУГ: дөрес- 
тән дөрес 
түгелне аеру

XI. Рефлексия Хәзер инде үзебезнең 
эшебезгә нәтиҗә ясыйк.
Карагыз әле, безнең 
кисмәкләр бал белән 
тулганмы? Аюга кыш 
чыгарга җитәрме? (Ба-
лалар җавабы тыңлана.) 
Бик яхшы, сез аюга кыш 
чыгарга ярдәм иттегез. 
Сезнең өстәлләрегездә 
сары төстәге түгәрәк 
бар. Шуның эчендә 
рәсем белән үзегезнең 
хисегезне күрсәтегез, 
дәрестә бар нәрсә дә 
аңлашылган булса, ел-
майган смайлик ясагыз

XII. Өй эше Юкә, юлчы, кыю 
сүзләренә аваз-хәреф 
анализ ясарга
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09

МИН – ӨЙДӘ 
БУЛЫШЧЫ
III сыйныфның рус төркемендә татар теле

Фәридә ХӘЙРЕТДИНОВА,

Зәйдәге 3 нче гомуми белем  
мәктәбенең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреслек Р.З.Хәйдәрова, Г.М.Әхмәтҗанова, Л.Ә.Гыйниятуллина. Күңелле татар 
теле, дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 3 нче сыйныф рус балалары 
өчен татар теле һәм уку дәреслегенә кушымта (Ике кисәктә. Казан, 
«Татармультфильм» нәшрияты, 2015 ел). 

Планлаштырылган 
нәтиҗәләр

Предмет Метапредмет Шәхескә кагылышлы

Хикәя фигыльнең I, 
II, III зат формаларын 
практикада куллану-
ны камилләштерү, өй 
эшләрендә катнашу ту-
рында әйтә, сорый белү, 
бер-берсенә мактау 
сүзләре әйтү

Укучыларның хәте-
рен, игътибарлылы-
гын, логик фикерләү 
сәләтен үстерү

Эшчән, ярдәмчел бу-
лырга, әти-әниләргә, 
өлкәннәргә булышыр-
га, игътибар күрсәтер-
гә теләк уяту

Җиһазлау Р.З.Хәйдәрова. Татар теле, (Б. 75 – 76); методик ярдәмлек, презента-
ция; карточкалар

Дәрес этабы Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге
I. Оешты-
ру-мотив-
лаштыру

Укучыларда яхшы кәеф, эшлисе килү 
халәте тудыру. 
– Исәнмесез, укучылар! 
Әйдәгез, бер-беребезгә елмаеп карыйк 
һәм хәерле эш сәгате телик.

– Сыйныфта бүген кем дежур?
Дежур укучыга сораулар бирәбез.

Дәрескә игътибарлы булу.

– Хәерле көн миңа!
Хәерле көн сиңа!
Хәерле көн сезгә!
Хәерле көн барыбызга да!
– Хәерле көн, исәнмесез!

– Нинди ел фасылы?
– Атнаның нинди көне? 
– Бүген көн нинди? 
– Бүген ничәсе? (һ.б)
– Бүген көн салкын, болытлы, яңгыр 
ява.

II. Акту-
альләштерү

Фонетик күнегүләр. 

– Укучылар, мин сезгә сүзләр укыйм. 
Бирем: калын сүзләрдә кул чабасыз, 
нечкә сүзләрдә кул чапмыйсыз.

Хәзерге заман хикәя фигыль формасын 
сөйләмдә куллануны камилләштерү.
– Рәсемгә карагыз: малай нишли? 

Хор белән кабатлыйлар:
[ә] – бәйли   [ө] – сөртә     [ү] – үзе                                                      
[җ] – җыя     [ң] – миңа     [һ] – һәм 
Калын сүзләрдә кул чабалар,  нечкә 
сүзләрдә кул чапмыйлар.
(Юа, сөртә, ясыйм, эшли, урын җыя, та-
рата, бәйли, тегә, булыша, чигә, себерә)

Тәрәзә сөртә. Идән юа. Суган, бәрәңге, 
кишер чистарта.
Слайдта җөмләләр чыга. Балалар җа-
вап бирә, тәрҗемә итә. 
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– Укучылар, сезнең алда кәгазьләр ята. 
Анда китерелгән җөмләләрдә сүзләр 
төшеп калган. Нокталар урынына 
сүзләр куеп язарга.
– Укучылар, укыгыз әле.
– Тәрҗемәсе ничек булыр?                
Тактада дөреслеген тикшереп баралар.
Ял минуты
– Яхшы, укучылар, ә хәзер, әйдәгез, ял 
итеп алабыз. Барыбыз да бастык

– Мин әнигә  ... . (Булышам).
– Син чәчәкләргә  ... . (Су сибәсең)
– Ул идән ...  . (Юа)  
– Без кашыклар ... . (Таратабыз)
– Сез урын ... . (Җыясыз)
– Алар зарядка ... . (Ясыйлар)
Әнигә гел булышам.
Идәнне дә юышам.
Тәрәзәләрне сөртәм,
Тәлинкәләрне юам,
Бәйлим, чигәм һәм тегәм.
Аннан уйнарга китәм. 

III. Уку 
мәсьәләсен 
кую

– Димәк, безнең бүгенге тема нинди?
– Әйе, укучылар, без бүгенге дәрестә 
әти-әнигә булышу турында сөйләшер-
без. Темабыз «Мин – өйдә булышчы» 
дип атала. Да, ребята. Наша сегодняш-
няя тема называется «Я – дома помощ-
ник». Яңа сүзләр белән танышабыз:
Сүзлек эше.
Булышчы – помошник 
Булышу – помощь
Булыша – помогает
– Сүзләрне укып, алар белән берничә 
сүзтезмә һәм гади җөмләләр төзибез. 
Укучылар, сез үзегез «булышчы» сү-
зен ничек аңлыйсыз? (Как понимаете 
слово «помощник»?) Тот, кто кому-то 
приходит на помощь, помогает. Ә бала-
лар кемгә булыша алалар? (А кому они 
могут стать помощниками?) – Әтигә, 
әнигә, әбигә, бабайга, энегә, сеңелгә... 
(Для папы, мамы, бабушки, дедушки, 
братьям и сёстрам, друзьям, одно-
классникам, птицам, животным) Ә без 
аларга ничек булыша алабыз соң? (А 
как мы им можем помочь?) Давайте, 
посмотрим.

Мин – өйдә булышчы 

Хор белән кабатлыйлар.

Укучылар шул сүзләр белән сүз-
тезмәләр һәм җөмләләр төзи.
Мин – булышчы

IV. Уку 
мәсьәләсен 
чишү

1. Укучылар, ә сез өйдә булышасызмы, 
сез нишлисез?
– Марат, син нишлисең?
2. Эш эшләгәч, әти-әниегез сезне ничек 
мактый?

– Сез дә «Акыллы малай» текстындагы 
Диманы мактагыз әле. За что его мож-
но хвалить?

1. Укучыларның җавабы:
– Мин идән юам.
– Мин гөлләргә су сибәм.
2. – Син – яхшы кыз.
– Син – яхшы малай.
– Син акыллы, син әйбәт.
– Син зарядка ясыйсың. Син – яхшы 
малай.

50

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



3. Дәреслек белән эш. 
Дәреслекләрдә 9 нчы күнегү, 76 нчы 
битне ачыгыз.
– Балалар, ә сез әти-әниләрегезгә бу-
лышасызмы? Ничек булышасыз? Бу-
лышкач, әти-әниләрегез сезне ничек 
мактый? Шул турыда диалог төзеп 
бер-берегез белән сөйләшегез. 

Игра «Похвали меня» 
Ход игры: ты говоришь о своем хоро-
шем поступке, а сосед по парте тебя 
должен похвалить.

9 нчы күнегү (76 нчы бит). Укучылар 
бер-берсе белән диалог төзи: 
– Андрей, әйт әле, син әниеңә булы-
шасыңмы?
– Әйе, мин әнигә булышам.
– Син нишлисең?
– Мин   ... 
– Син – яхшы малай. 
– Мин әбигә булыштым.
– Син – бик әйбәт малай. 
– Мин савыт-саба юдым.
– Син – шәп кыз.

V. Яңа бе-
лемнәрне 
үзләштерүне 
тикшерү

Мин өйдә булышчы темасына проект 
яклау. Җыр

Укучылар «Мин әнигә булышам» җы-
рын хор белән башкара.
1 нче төркем хезмәт турында 
мәкальләр әйтә:
– Эш беткәч, уйнарга ярый. 
– Кончил дело, гуляй смело. 
– Җәй эшләсәң, кыш ашарсың. 
– Летом потрудился, зимой будешь сыт. 
– Кем эшләми, шул ашамый. 
– Кто не работает, тот не ест. 
– Эш сөйгәнне ил сөя. 
– Кто любит труд, тому и уважение.
– Эше барның ашы бар 
– Есть труд – будет и хлеб.
2 нче төркем өйдә булышу темасына 
үзләре ясаган кроссвордлар буенча 
сөйли.
3 нче төркем өйдә булышу темасына 
үзләре ясаган рәсемнәр буенча сөйли

VI. Яңа бе-
лемнәрне ны-
гыту

Ситуатив күнегүне башкару.
Спроси у друга: 
– моет ли он тарелки; 
– делает ли он зарядку;
– заправляет ли он постель; 
– помогает ли он бабушке? 

– Син тәлинкәләр юасыңмы?
– Син зарядка ясыйсыңмы?
– Син урын җыясыңмы? 
– Мин әбигә булышам

VII. Йомгаклау – Дәреснең темасы нинди иде? 
– Без дәрестә ниләр эшләдек?
– Без кемнәргә булышабыз? 
То есть, если присмотреться, вокруг 
нас много людей, животных, птиц, ко-
торые нуждаются в нашей помощи. 
Давайте, прежде всего, будем радовать 
близких нам людей, также не будем 
проходить мимо, если кому-либо необ-
ходима наша помощь 

– «Мин өйдә булышчы»
– Яңа сүзләр өйрәндек. 
– Әнигә, әтигә, әбигә, бабайга.
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VII. Өй эше 
бирү
VIII. Билгеләр 
кую

1. Белемнәрне бәяләү. Үзбәя. 
– Кем әти-әнигә булышуны әйтә белер-
гә өйрәнде, кем ахыргача өйрәнеп бет-
мәде – үзегезгә бәя бирегез.
Как вы оцениваете себя, выберите та-
кой шаблон.    
2. Өй эше бирү (теләк буенча сайлап 
алырга): 
а) «Мин өйдә булышчы» темасына кеч-
кенә хикәя язарга. (Составить неболь-
шой рассказ по теме «Я – дома помощ-
ник»)                                          
ә) Өйдә булышу турында диалог төзер-
гә. Составить диалог о том, как ты по-
могаешь дома 

Фото сайтыннан https://pixabay.com
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10

ҮТКӘН ЗАМАН 
ХИКӘЯ ФИГЫЛЬ
IV сыйныф

Миләүшә ИСМӘГЫЙЛЕВА,

Казандагы 10 нчы татар- 
рус урта мәктәбенең югары 
квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар 
укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: үткән заман хикәя фигыль турында белемнәрен 
киңәйтү һәм тирәнәйтү; үткән заман хикәя фигыльләрне язма 
һәм сөйләмә телдә урынлы, төгәл, дөрес куллану; фигыль фор-
маларының күплеген, тормыш ваклыкларын, вакытны төгәл 
белдергәнен аңларга, туган телнең матурлыгын тоярга өйрәтү.
Җиһазлау: презентация, интерактив такта, компьютер, 4 нче 
сыйныфлар өчен татар теле дәреслеге, индивидуаль карточка-
лар, перфокарталар, сигнал карточкалары.
Методлар: репродуктив, өлешчә эзләнү.
Алымнар: сорау-җавап, слайдлар белән эшләү, тәрҗемә итү, 
әңгәмә, иҗади эш.
Дәреснең төре: катнаш дәрес

Дәрес барышы

Оештыру өлеше 

– Исәнмесез, укучылар!

Тышта ап-ак кыш килгән,

Бар җирне карга күмгән.

Күңелгә сафлык теләп,

Җанны пакьлеккә төреп,

Яхшы кәефтән, бергә,

Дәресне башлыйк, әйдә!

1. Бирелгән әкият белән эш. Почмакка ясал-
ган рәсемнәргә игътибар итегез. (Өч өстәл 
артында өч җәнлек утыра.) Анда төрле 

ризык рәсемнәре ясалган. Кайсы җәнлек 
нинди ризык яратканга карап, төркемнәргә 
бүленәбез.

– Әкияттә нинди хата җибәрелгән? Сезнең 
фикерләрегез?

Көтелгән җаваплар: фигыльләрнең заманна-
ры дөрес түгел, билгесез үткән заман хикәя 
фигыль формасы булырга тиеш, чөнки 
үзебез күрмәгән элекке вакыйгалар сурәт-
ләнгәндә, фигыльләрнең әлеге формасы 
кулланыла. Әсәр тәмамланмаган.

– Өйдә әкиятне тәмамларга кирәк булыр. 
(Өй эше). Ә хәзер әкияткә үзегезнең төзәт-
мәләрне кертегез. 

Тикшерер өчен сәгать теле йөреше буенча 

54

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



эшләрегезне бер-берегезгә тапшырыгыз. 
Үзара бәяләмә бирелә. Ни өчен үзгәрткә-
негезне дәлилләгез. Сез ничек уйлыйсыз, 
бүгенге дәреснең темасы нинди?

Көтелгән җаваплар: Үткән заман хикәя фи-
гыль. Нинди сүз төркеме фигыль дип атала? 
Фигыльләр ничек төрләнә?

2. Число языла, матур язу күнекмәләре үт-
кәрелә.

«Җөмләне тәмамла» уены.

Кашык белән ...

Пычак белән ...

Көрәк белән ...

Себерке белән ...

Бетергеч белән ...

Бирелгән фигыльләр: аша, кис, бетер, себер, 
казы.

1 нче төркем фигыльләрне – билгесез үткән 
заман формасында, 2 нче төркем – билгеле 
үткән заман, 3 нче төркем хәзерге заман 
формасында кулланып языгыз. Тикшерер 
өчен сәгать теле йөреше буенча эшләре-
гезне бер-берегезгә тапшырыгыз. Үзара 
бәяләмә бирелә.

Ял минуты. «Кар атыш» уены.

– Мин сезгә боерык фигыльне кар итеп йо-
марлап атам, сез һәр төркем алдагы бирем-
не үтәгәндә фигыльнең кайсы формасын 
кулландыгыз, шул формага куегыз.

Реклама. Һәр төркем үзенең фигыль форма-
сына реклама ясый. Аның кирәкле якларын 
ассызыклап китәргә кирәк.

Төркемнәрдә эш. «Заказ» уены. 

Конвертларда фигыльләр бирелгән, икенче 

конвертларда заказлар ята. Заказ буен-
ча таләп ителгән фигыльне табып алырга 
кирәк. Һәр төркем чиратлап «заказ»ларны 
әйтә, башкалар дөреслеген тикшерә.

Смайликлар ярдәмендә үз-үзләрен бәяли- 
ләр.

Перфокарта белән эш. 

1 нче рәт – язган, аңлады, эшләр, уйлый, ба-
рыр.

2 нче рәт – сөйләшәчәкмен, баралар, көлмәс, 
язмаячак, уйларлар.

3 нче рәт – текмәдем, хыялланырбыз, беләм, 
яшәгән, яратыр.

4 нче рәт – укырмын, караган, сыйлаячак, 
аңлар.

5 нче рәт – ябылачак, утыра, биедегез, булган, 
төшерер.

– Кәгазьнең икенче ягында нәрсә күрәсез?

Дөрес билгеләп барган баланың кәгазендә 
бишле билгесе төшкән була.

– Менә сез үзегезгә билге дә куйдыгыз. Хәзер 
слайдтагы җөмләләрне дәвам итегез.

Бу дәрестә мин (нәрсә?) ... белдем.

Бу дәрестә мин үземне (нәрсә өчен?) ... мак-
тар идем.

Бүген минем исемдә аеруча (нәрсә?).... кал-
ды.

– Сезгә зур рәхмәт. Дәресебез тәмам. Сау 
булыгыз.

Кушымта. 

Заказлар.

Билгеле үткән заман, 3 зат, берл.сан, юклык-
та килгән фигыль кирәк. 
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Билгеле үткән заман, 2 зат, берл.сан, юклык-
та килгән фигыль кирәк.

Билгеле үткән заман, 2 зат, күпл.сан, барлык-
та килгән фигыль кирәк.

Билгесез үткән заман, 2 зат, күпл.сан, юклык-
та килгән фигыль кирәк.

Билгесез үткән заман, 1 зат, күпл. сан, юклык-
та килгән фигыль кирәк.                                        

Билгесез үткән заман, 3 зат, күпл.сан, барлык- 
та килгән фигыль кирәк.

Билгеле үткән заман, 1 зат, берл.сан, барлык-
та килгән фигыль кирәк.

Билгеле үткән заман, 3 зат, берл.сан, юклык-
та килгән фигыль кирәк.

Билгесез үткән заман, 3 зат, берл.сан, юклык-
та килгән фигыль кирәк.                 

Билгесез үткән заман, 1 зат, күпл.сан, барлык- 
та килгән фигыль кирәк.

Билгеле үткән заман, 1 зат, берл.сан, барлык-
та килгән фигыль кирәк.

Билгесез үткән заман, 2 зат, берл.сан, барлык- 
та килгән фигыль кирәк.

Фигыльләр

Язмады   Санады

Сөйләмәдем  Биегәнбез

Белмәгәннәр  Эшләмәгәнбез

Карадым   Уйладыгыз

Сикермәдең  Сайлагансың

Шауламагансыз  Яшәгәннәр

Перфокарта. 

– Түгәрәкләр эченә тиешле фигыльләрне 
куегыз.

Хәзерге заман. Билгеле үткән заман. Билге-
сез үткән заман   

Куян баласы маҗаралары

Борын-борын заманда, яшәде, ди, бер кеч-
кенә куян баласы. Ул куян баласының  
уенчыклары бик күп булды, ди. Ул һәр  
көнне шул уенчыклары белән уйнарга  
чыкты.

Менә бер көнне аның уенчыклары янына ма-
тур күбәләк килеп куна. Куян баласы  
аны тотмакчы була, ләкин тота алмый,  
һәм ул аны урманнар, кырлар аша куып 
китә.
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11

ФИГЫЛЬ
(IV сыйныф, татар төркеме)

Елена АНДРЕЕВА, 

Казандагы 68 нче татар-рус  
урта мәктәбенең I квалификация  
категорияле туган тел һәм  
әдәбият укытучысы
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Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: фигыльне танып белүгә 
һәм аның белән бәйле биремнәрне үтәүгә кызыксыну форма-
лаштыру.
Метапредмет нәтиҗәләр:
танып белү УУГ: фигыльләрне кабатлау, алар белән җөмләләр 
төзү, логик фикерләү күнекмәсен үстерү;
коммуникатв УУГ: башкаларның сөйләмен тыңлый һәм  
аңлый белү, сорауларга җавап бирү, аралашу күнекмәләре бул-
дыру;
регулятив УУГ: кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып 
эшләү, укытучы һәм укучылар арасында уртак эшчәнлек оеш-
тыра белү, эшчәнлеккә үз бәя бирә белү.
Предмет буенча: фигыль кушымчаларын дөрес ялгау, сөй-
ләмдә дөрес куллану; иптәшең, үзең эшләгән эшләреңне сөй-
ләп бирү.
Дәреснең тибы: кабатлау.
Эш төре: фронталь, индивидуаль, төркемнәрдә эш. 
Җиһазлау: ноутбук, проектор, презентация, карточка, конверт, 
бәяләү кәгазе.
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Эш барышы

I. Эшне оештыру

1. Исәнләшү.

– Исәнмесез, балалар. Кәефләрегез ничек? 
Бер-берегезгә карагыз, матур итеп елмае-
гыз, кул биреп күрешик. Утырыгыз. 

2. Уңай психологик халәт тудыру.

Күңелле кыңгырау чыңлады, без дәресебез-
не башлыйбыз!

Бүгенге дәресебез моңа кадәр булганнары-
на охшамаган. Дәресебез күңелле, кызык- 
лы үтсен өчен мин сезгә телим:

Күкләребез һәрчак аяз булсын,

Жирдә тынычлык, дуслык булсын.

Бәхетле, шат балаларның

Көлүе яңгырап торсын.

3. Эшчәнлеккә үзбәя бирү.

– Балалар, экранга карагыз әле, бу шигырь-
дә сез нинди сүз төркемнәре күрәсез? 
(Балалар җавабы тыңлана.)

– Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Без бүген 
нинди сүз төркеме турында сөйләшербез 
икән? Тагын бер тапкыр экранга карагыз, 
дәрес башында без сезнең белән тагын 
нәрсәләр эшләдек. 

– Дөрес, балалар. Без бүген фигыль турын-
да сөйләшәчәкбез. Ә нәрсә ул фигыль? 
(Балалар җавабы тыңлана.)

– Бүгенге дәресебез гади дәрес кенә түгел 
дигән идем инде. Дәрес кызыклы булсын 
өчен, мин сезгә аны уен рәвешендә –  
«башлангыч мәктәп» журналының ре- 
дакция советы утырышы итеп үткәрергә 

тәкъдим итәм.

– Ә сез ничек уйлыйсыз, нәрсә ул редакция, 
редакция утырышы? (Балалар җавабы 
тыңлана.)

– Афәрин, балалар! Димәк, бүген нәрсә 
эшләргә тиешлегебезне аңладыгыз. 
Безнең редакциябездә төрле бүлекләр 
эшләячәк. Хатлар, мәгълүмат бүлекләре 
һәм язмалар бүлеге журналның чираттагы 
санына мәкалә әзерләргә тиеш булачак. 
Шуңа без бүген төркемнәргә бүленеп утыр- 
дык. Һәр бүлектә мөхәррир һәм аның бу-
лышчылары булачак. Мин, баш мөхәррир 
буларак, сезгә ярдәм итәм. Максатыбыз – 
журналның җәйге санын чыгару.

– Балалар, сез әзерме?

4. Белемнәрне актуальләштерү

– Мин хәзер бер мәкалә укыйм, сез бу 
мәкаләнең нәрсә турында икәнен әйтергә 
тиешсез. 

Сүзнең кызыклы өлеше 

Татар телендә яши. 

Кем нәрсә эшли, сөйли,

Сыза, яза, җырлый,

Чигә, сөрә, 

Яки гол кертә, 

Пешерә, кыздыра, юа, 

Чистарта – 

Барысын да сөйли безгә.

– Дөрес, бүген фигыль турында сөйләшәбез 
һәм булган белемнәрне ныгыта барабыз.

– Мөхәррирләр һәм ярдәмчеләр әзерме? 
Редакция советы утырышын ачык дип 
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белдерәм. Сезгә иҗади уңышлар телим.

II. Төп өлеш

1. Беренче сәхифә буенча нинди сүз төрке-
ме фигыль дип атала? Нинди сорауларга 
җавап булып килә? 

1. Нинди сүз төркеме фигыль дип атала? 
Нинди сорауларга җавап булып килә? 

2. Фигыль нәрсә белән төрләнә?

3. Фигыльнең ничә заманы бар?

4. Фигыль нинди җөмлә кисәге була?

– Безнең эшне бәяләргә бәяләү кәгазьләре 
ярдәм итәчәк.

Мәгълүмат бүлеге

Фигыль, предметның эшен, хәрәкәтен, 
хәл-торышын белдереп, нишли? нишләде? 
нишләр? нишләячәк? сорауларына җавап 
бирә.

– Безнең тормышыбызда фигыль нинди 
роль уйный? (Балалар җавабы тыңлана.)

– Алардан башка сөйләмебез ямьсез булыр 
иде. Фигыльләр сөйләмебезне ачык һәм 
аңлаешлы итә.

2. – Рәхмәт, балалар. Күп эшләдек, бераз ял 
итеп алыйк. 6 нчы слайд

Матур сүзләр уйладык,

Ял итәргә туктадык.

Җилкәләрне турайттык,

Тирән итеп суладык.

Башны як-якка бордык,

Чүгәләдек һәм тордык, 

Бер урында йөгердек,

Аннары соң сикердек,

Сузылдык, киерелдек.

Югарыга үрелдек.

Соңыннан тынычланып,

Шөгылебезне дәвам итик.

3. Шигырьдәге фигыльләрне табып, зат, 
санны билгелибез. Төркемнәрдә бер укучы 
башлый, икенче укучы дәвам итә.

4. Бирем (төрле дәрәҗәдәге): безнең ре-
дакциягә мәктәп укучыларыннан бик күп 
хатлар килә. Төрле төстәге конвертларда 
төрле катлаулылыктагы биремнәр. Сез-
нең һәркайсыгыз ул башкара ала торган 
төсләрнең конвертыннан биремнәр ала-
чак.

1 нче дәрәҗә: тексттан фигыльләрне табар-
га.

Кыш җитте. Салкын декабрь ае килде. Җир 
ак юрган ябынды. Елга өстен калын боз 
каплады. Шома боз балаларга бик ошады. 
Алар анда тимераякта шуалар.

2 нче дәрәҗә: бирелгән сүзләрдән җөм-
ләләр төзергә.

Укый, йоклый, җырлый, сөйли.

3 нче дәрәҗә: сүзләрне дөрес урнаштырып, 
җөмләләр төзергә.

1. Ошый, авылда, бик, миңа.

2. Булышам, әбигә, сибәм, су, җыям, печән.

3. Китапханәдән, укучылар, китапларны, 
тапшыралар, вакытында, алган.

4. Балалар, бардылар, су, эшләгәч, су, кое-
нырга, бакчада. 

– Эшебезне кәгазьләрдә бәялибез.
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Икенче сәхифә. Фигыльләр нәрсә белән төр-
ләнә? Мәгълүмат бүлеге сөйләячәк.

5. Бирем: безнең редакциянең хатлар бүле-
генә дусларыбыздан хат килде. Тик юлда 
хат яңгыр астына эләккәнлектән, кайбер 
сүзләр аңлашылмый. Нокталар урынына 
тиешле фигыльләрне куярга кирәк.

Тайга урманында

Тайга урманында бик күп җәнлекләр ... . 
Ботактан ботакка тиеннәр ... . Зур поши-
лар елгага су эчәргә ... . Аю җиләк чүпли, 
елгада  
су ... . Ул анда балык та ... . Аланлыкта ур-
ман кәҗәләре ... .

III. Рефлексия 

– Рәхмәт, балалар. Нәтиҗә ясыйбыз, эше-
безне бәялибез.

Төркемнәрдә мөхәррирләр үзләренең 
эшләрен журналга материалны әзерлә-
гәндә, без үзебезнең бәяләү кәгазьләрен 
тутырабыз, бүгенге дәрес өчен билге куя-
быз һәм миңа тапшырабыз.

Ә хәзер дәресебезне йомгаклыйбыз.

Дәресебезнең темасы: ... (журналыбызның 
исеме)

Дәресебезнең максаты нинди булды?

Кызыксыну. Дәрестә сезне нәрсә кызык-
сындырды?

Иҗат эше. Нинди иҗат эше белән шө-
гыльләндек?

Белем. Нәрсәгә өйрәндегез?

Нәрсәгә өйрәнүегез – иң мөһиме. 

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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ТАТАР ХАЛЫК 
АШЛАРЫ 
МИСАЛЫНДА 
СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН 
ҮСТЕРҮ
(IV сыйныф)

Резеда КАМАЛЕТДИНОВА, 

Лениногорск районы Зәй-Каратай 
төп мәктәбенең I квалификация 
категорияле башлангыч сый-
ныфлар укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максаты: язучы һәм рәссамнар иҗаты ярдәмендә милли ри-
зыклар белән таныштыру, гореф-гадәтләрне аңлату, сөйләм 
телен үстерү, толерант шәхес тәрбияләү.
Бурычлар: Э.Шәрифуллинаның «Тормыш яме» шигыре, В.Кочу-
новның «Бәйрәмчә натюрморт» картиналарын кулланып, төгәл 
сөйләү, сорауларга тиз, аңлаешлы җавап бирү күнекмәләрен 
камилләштерү; укучыларның фикерләү дәрәҗәсен үстерү; 
сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау; картиналардан татар 
халык ашларына карата кызыксыну уяту.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Предмет: дәреслек белән иркенләп эшләү, күрсәтелгән автор-
ның әсәре белән танышу; үзлектән эшләү күнекмәсен өйрә- 
нү.
Шәхси: яңа уку материалын үзләштергәндә кызыксынучан-
лыкны үстерү.
Метапредмет: әсәрне истә калдыруның җиңел ысулларын өй-
рәнү.
Универсаль уку гамәлләре формаллаштыру: 
шәхси УУГ: матурлыкны күрә белү, шәфкатьлелек, мәрхәмәт-
лелек, толерантлык, әхлаклылык сыйфатларын үстерү;
регулятив УУГ: үз алдыңа максат куя белү, максатка ирешү;
танып белү УУГ: эчтәлеккә карата шәхси мөнәсәбәтне белдерә 
һәм бәя бирә белү.
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Дәрес барышы

I. Оештыру өлеше

Шәхесләрең бөек, рухың бөек,

Туган халкым, бөек кодрәтең!

Сокландырып башка халыкларны 

Илт син киләчәккә куәтең!

Гасырлардан гасырларга килгән

Тырыш, гадел дигән даның бар.

Шул даныңны, изге бөеклекне

Ерак гасырларга алып бар! 

(Әнвәр Шәрипов)

Укытучы. Аркадашлар белән бер-беребез-
гә карадык елмаештык, уңышлар телә-
дек һәм дәрескә керештек.

II. Белемнәрне актуальләштерү

И, сабыйлар,эшләгез сез!

Иң мөкатдәс нәрсә эш.

Эш агачы һәрвакытта,

Бик юмарт китерер җимеш.

Укытучы. Мин сезне белем иленә чакы-
рам һәм Г.Тукайның әлеге юлларын 
дәресебезнең девизы итеп алырга тәкъ-
дим итәм.

1 нче бирем. «Адашкан» уенын уйнау. 

Хәрефләрне тиешле тәртиптә урнашты-
рып, сүзне җыярга.

Камөчпоч – өчпочмак

Әшлеб – бәлеш

Сытбыкый – кыстыбый

Кәч-кәч – чәк-чәк

Мачток – токмач

коммуникатив УУГ: иптәшләреңне тыңлап һәм үзара килешеп 
эшли белү, дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катна-
ша белү.
Материал: дәреслек, 83 – 84 нче битләр.
Җиһазлау: таратма материал, компьютер, татар халык ашла-
ры (бавырсак, чәк-чәк, кыстыбый. һ.б.), төрле халыкларның 
милли ризыкларына багышланган китап-журналлар күр-
гәзмәсе, биремле карточкалар, фишкалар. 
Дәрес тибы: яңа материал үзләштерү.
Эш формасы: фронталь, индивидуаль.
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Кыравбас – бавырсак

Укытучы. Укучылар, болар нәрсә, сез ни-
чек уйлыйсыз? 

Димәк, бүгенге темабыз – «Татар халык 
ашлары».

Максатыбыз – татар халкының милли 
ризыклары турында мәгълүмат алырга, 
белемне тормышта куллану, матурлык-
ны күрә белергә өйрәнү.

2 нче бирем. Кызыл карточкалардагы та-
бышмакларның җавапларын әйтегез.

1 нче төркемгә:

Сызгыра, пошкыра,

Өстәлемдә, парлар атып,

Кунак көтеп утыра. (Самавыр)

Йомырка белән онны

Бутап камыр басканнар.

Бәрәңге, ит, тоз салып,

Почмаклар ясаганнар. (Өчпочмак)

2 нче төркемгә:

Үзе түгәрәк,

Урыны түрдәрәк,

Эче тулы күзәнәк,

Бар нәрсәдән кадерлерәк. (Ипи)

Иттән генә торам мин

Майга чумып чыгам мин. (Пәрәмәч)

3 нче төркемгә:

Чыж иттереп саласың,

Бик тиз генә аласың.

Балга манып кабасың.

Ул нәрсә? (Коймак)

Утырсам да мин менә

Тыйнак кына, тик кенә.

Эчем тулы ит кенә,

Суган белән бәрәңге. (Бәлеш)

Үзбәя.

III. Яңа белем һәм күнекмәләр форма-
лаштыру.

Укытучы. Эльмира Шәрифуллинаның нин-
ди әсәрләрен укыганыгыз бар?

Укытучы «Тормыш яме» шигырен сән-
гатьле итеп укый, укучылар тыңлап то- 
ра.

Укытучы. Шигырьдә әйтелгән татар ха-
лык ашларын санап чыгарга, дәфтәр-
ләрне ачып язып куярга. Син тагын нин-
диләрен беләсең? 

Парлап эшлибез. Дәфтәрләрне алышабыз, 
тикшерәбез. Бәялибез.

Бирем. Сары карточкаларны алабыз. Со-
рауларга җавапларны искә төшерә- 
без.

Укытучы. Строфа дип нәрсәне атыйбыз?  
1 нче строфадагы шигырь юллары ничә 
иҗектән тора? Рифма дип нәрсәне атый-
быз? Тактадагы сүзләрне кертеп 1 стро-
фалы шигырь язып карарга тәкъдим 
итәм. (Бәлеш, өчпочмак, чәк-чәк, бавыр-
сак, кыстыбый.)

Укучылар иҗаты: 

1 нче укучы. 

Өчпочмак та, кыстыбый да

Әнкәй белән пешердек.
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Бәлеш, чәк-чәк, бавырсак,

Өстәлдә көтә һәрчак.

2 нче укучы.

Өстәл күрке булып тора-

Бәлеш, кыстыбый, өчпочмак.

Кунактан-кунакка йөри,

Чәк-чәк белән бавырсак.

Ял минуты. Татар халкының бию көе уй-
нала, укучылар түгәрәкләнеп басалар, 
биеп әйләнәләр, музыка туктагач, парла-
шалар. Бирем: төрле камыр ризыклары-
ның исемнәрен атарга, кем озынрак шул 
башлый. Дәвам итәбез, икенче тапкыр 
парлашкач, кайнар ашларны атыйбыз. 
Кемнең күзләре кара, шулар башлый. 
Уен дәвам итә.

IV. Белемнәрне беренчел ныгыту

Укытучы. Ә хәзер, укучылар, үзебез  
пешекче булыйк. (Яулык бәйлибез,  
алъяпкыч киябез.) 

Токмач ашы рәсеме күрсәтелә.  

Укытучы. Укучылар, токмач ашы пешерү 
өчен нәрсәләр кирәк? (Ит, токмач, шулпа, 
кишер, суган, тоз, борыч.)

Бәлеш рәсеме күрсәтелә. 

Укытучы. Ә бәлеш пешерү өчен нәрсәләр 
кирәк? (Камыр, ит, бәрәңге, суган, тоз, 
борыч, шулпа.)

Кыстыбый рәсеме күрсәтелә. 

Укытучы. Кыстыбый пешерү өчен нәр-
сәләр кирәк? (Камыр, бәрәңге, суган, май, 
сөт.)

Өчпочмак рәсеме күрсәтелә. 

Укытучы. Өчпочмак әзерләү өчен нәрсә 
кирәк? (Камыр, ит, суган, бәрәңге, май, 
борыч, тоз.)

V. Белем-күнекмәләрне ныгыту

Рәсем (83 бит) буенча эш. 

Укытучы. Укучылар бу рәсемдә ниләр 
күрәсез? 

Бәялибез.

1. Диалогны төзү һәм рольләргә бүлеп уку 
(Таратма материал буенча эш.)

– Алинә, син өчпочмак пешерә беләсең- 
ме?

– Юк. Минем әнием пешерә белә.

– Аны пешерү өчен нәрсәләр кирәк?

– Камыр, ит, суган, бәрәңге, май, борыч,  
тоз.

– Ә хәзер, үзегез диалог төзеп кара- 
гыз.

Үзбәя.

5 нче бирем. Шигырьләрне сәнгатьле итеп 
уку. 

1 нче төркем:

Гөжләп утыра самавыр

Табынга зур ямь бирә.

Гәпләшеп чәй эчә-эчә,

Кич утырабыз бергә.

2 нче төркем:

Килгән һәркемне сыйлыйбыз

Куе кайнар чәй белән.

Җанга рәхәт, тәнгә шифа,
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Эчсәң аны бал белән.

3 нче төркем:

Безнең татар апалары

Пешерә баллы чәк-чәк.

Авызга кабуга эри –

Телең йотмыйсың чак-чак.

Бәялибез.

VI. Рефлексия

Кроссвордны чишәргә. Һәр дөрес җавап 
өчен 1 балл бирелә.

Сулдан уңга: 

3. Гөбәдия пешергәндә кулланыла торган, 
сөттән әзерләнгән ашамлык. (Корт)

5. Эченә бәрәңге боламыгы ягып пеше-
релә торган камыр ашы. (Кыстыбый)

6. Бәрәңге һәм иттән пешерелә торган 
милли ризык. (Өчпочмак)

Өстән аска:

1. Баллы төш. (Чәк-чәк) 

2. Ашка салу өчен әзерләнгән нечкә һәм 
озынча камыр телемнәре. (Токмач) 

3. Дини бәйрәмнәрдә иң элек пешерелә 
торган таба ризыгы. (Коймак)

4. Эченә ит, бәрәңге салып әзерләнгән 
түгәрәк камыр ашы. (Бәлеш)

Үзбәя.

Бүген без дәрестә ниләр турында сөйләш- 
тек?

Дәрескә куелган максатларга ирештек- 
ме?

Тагын кайсы халыкның нинди милли ри-
зыкларын беләсез? 

VII. Йомгаклау

Укытучы. Укучылар, сез нинди милли ри-
зыкларны яратасыз? 

Бер укучы өстәлгә милли ризыкларның 
исемнәрен әйтеп куя. (Өчпочмак, бавыр-
сак, пәрәмәч, бәлеш...)

Укытучы. Аларны пешергәндә, әниләре-
гезгә, әбиләрегезгә булышасыз- 
мы?

Өйгә эш (сайлап алу мөмкинлеге бар). 

1. 84 нче бит, 2 нче бирем.

2. Татар халык ашларының бер рецептын 
язып алып кил.

Үзбәя. 

Яшел фишка – «Мин бүген дәрестә ба-
рысын да аңладым һәм башкаларга да 
сөйләп аңлата алам».

Сары фишка – «Мин бүген дәрестә бары-
сын да аңлап бетермәдем, минем сорау-
ларым бар».

Укытучы. Йөзегез – якты, күңелегез – 
киң, дусларыгыз ышанычлы булсын. 

Чәк-чәк, бәлеш, өчпочмак

Гөбәдия һәм коймак –

Һәркемгә чыгар өлеш.

Бар кыстыбый һәм бәлеш

Җитешегез, кунаклар!

Укытучы. Дәрес тәмам, барыгызны да  
чәй табынына чакырам. Рәхим ите- 
гез!
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Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

Г.ИБРАҺИМОВНЫҢ 
«ТИРӘН ТАМЫРЛАР» 
РОМАНЫНДА 
ФРАЗЕОЛОГИЗМНАР

Рузалина ШӘЙМӘРДАНОВА, 

Мөслим районы Әмәкәй төп гомуми 
белем бирү мәктәбенең I квалификация 
категорияле башлангыч сыйныфлар 
укытучысы
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Максат: киләчәк заман хикәя фигыльнең сораулары, яса-
лышы, аның ике төре турында белешмә бирү; язма һәм телдән 
сөйләмдә фигыльләрне дөрес куллану күнекмәләрен үстерү; 
укучыларда белем алуга омтылыш, үзара ярдәмләшү хисләре, 
бер-берсеңә хөрмәт тәрбияләү.
Планлаштырган нәтиҗәләр:
шәхси УУГ: укуга карата кызыксыну хисе булу, уку эшчәнлеген 
мотивлаштыру.
регулятив УУГ: эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү, укытучы 
ярдәме белән эшне планлаштыру, эш сыйфатына бәя бирә 
белү.
танып белү УУГ: фигыльләрнең заманнарын аера белү, дәрес- 
лек белән эш итә белү, сүзләрне сөйләмдә дөрес куллану,  
тиешле мәгълүматны дәреслектән таба белү.
коммуникатив УУГ: укытучының, сыйныфташларының сорау-
ларына төгәл җавап бирү, сөйләм этикеты нормаларын үтәү; 
башкаларның сөйләмен тыңлый һәм аңлый белү, үз фикерең-
не җиткерә белү.
Предметара бәйләнеш: әдәби уку, әйләнә-тирә дөнья.
Чыганаклар: И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова. Татар 
теле. 4 сыйныф.
Җиһазлау: компьютер, интернет-ресурслар, проектор, экран, 
төрле биремле карточкалар.
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Эшне оештыру: фронталь, индивидуаль, төркемнәрдә, парлар-
да.
Дәрес тибы: яңа белем һәм күнекмәләр формалаштыру.
Педагогик технология: иҗади үсеш, компьютер технологиясе. 

Дәрес барышы

I. Сыйныфны дәрес өчен оештыру, уңай пси-
хологик халәт тудыру

– Исәнмесез, укучылар! Хәерле көн, мин 
сезне күрүемә шатмын. Сезне бүген кояш 
та сәламли. Кояш булган көнне якты, җан-
га рәхәт. Барыбыз да елмаеп, яхшы кәеф 
белән эшебезне башлыйк.

II. Актуальләштерү

– Дәфтәрләрне ачабыз,числоны язабыз. Ма-
тур язу күнегүе.

Т, т хәрефләрен язу. 

Тырыш кешенең өсте бөтен, тамагы тук була.

Тырышның тире чыккан, ялкауның җаны 
чыккан.

Тырышкан табар, ташка кадак кагар. 

III. Уку мәсьәләсен кую

– Мәкальләр турында нәрсә әйтә аласыз?

– Тырышкан кеше барсында булдыра, бары 
тик тырышып эшләргә генә кирәк.

– Бик дөрес, укучылар.

– Бу мәкальдә фигыльләр бармы? Алар ту-
рында нәрсәләр беләсез?

– Тук була, чыккан, табар, кагар фигыльләре 
(сорау куеп, заманын әйтә баралар)

– Кайсы заманда килгән фигыльләр турын-
да белемнәрегез җитәрлек түгел әле дип 

уйлыйсыз? (Киләчәк заман)

– Димәк, бүгенге дәреснең темасы нинди 
булыр?

Киләчәк заман хикәя фигыль.

– Бу теманы өйрәнү өчен ниләр эшләрбез 
дәрестә?

Дәреснең максаты: Киләчәк заман хикәя 
фигыльнең сораулары, ясалышы, төрләрен 
өйрәнербез. 

– Нигә кирәк соң безгә киләчәк заман фи-
гыльләрне белү?

– Бу турыда дәреслектән Әмир белән Әминә-
нең диалогын укыгыз әле.

– Димәк, фигыльләрне дөрес куллану өчен 
фигыльнең заманын дөрес билгеләргә 
кирәк. Фигыльнең заманын билгеләү алго-
ритмын төзик. (Тактада фигыль сүзе языл-
ган табличка куям. Төркемнәрдән берәр 
укучы чыгып сорауларны, заманнарны 
беркетәләр.)

IV. Белем һәм күнекмәләр булдыру  

1. Экрандагы текстны уку. Фигыльләрне 
табу.

Тиздән Яңа ел бәйрәме җитәчәк. Чыршыга 
эләр өчен уенчыклар ясаячакбыз. Бу көнне 
без кадерле кешеләребезгә бүләкләр бирер-
без. Алар бик шат булырлар.

– Парларда киңәшләшеп, фигыльләрне ике 
баганага аерып языгыз әле. Нинди төр-
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кемнәргә аерып була микән? Кушымчалар-
ны билгеләгез. Нинди билгеләргә карап 
аердыгыз? Җавабыгызны дәлилләгез.

җитәчәк                            бирербез

ясаячакбыз                     булырлар

киячәкбез

– Игътибар белән карагыз. Фигыльләр  
нишләр? нишләячәк? сорауларына җавап 
булып килде. Шуннан чыгып, без киләчәк 
заман хикәя фигыльнең ике төре булуын 
беләбез.

2. Шул турыда дәреслектәге кагыйдәне укы-
гыз әле. Бер берегезгә сөйләп карагыз.

3.Төркемнәрдә эш. Киләчәк заман хикәя фи-
гыльнең моделен төзиләр.

4. Эшне яклау.

Ял минуты.

5. Яңа белемнәрне ныгыту. 

1. Сораулар ромашкасы

 

Сораулары:

Гади: Тиздән каникул җитәр җөмләсендә 
фигыльне табарга.

Ачыклаучы: киләчәк заман фигыльгә мисал-
лар китер.

Бәяләүче: укыячак сүзе нинди заманда?

Иҗади: укыды фигылен киләчәк заманга 

үзгәрт.

Гамәли: безгә ни өчен фигыльләрне өйрәнү 
кирәк?

Интерпретация: бүгенге дәрес темасы буенча 
сорау бир.

V. Рефлексия

– Укучылар, без сезнең белән теманы өйрәнү 
өчен ниләр эшләдек? 

– Тема аңлашылдымы? Авырлыклар булды-
мы? Нәрсә өстендә эшләргә кирәк?

Тактада шигырь юллары бирелә. 

– Күпнокта урынына чыгу фигылен куеп 
укыгыз әле.

Кичә балкып кояш (чыкты),

(Чыга) балкып бүген дә.

Мин ышанам: ул (чыгачак)/

Бәхет теләп һәркемгә!

– Фигыльләрнең урынын алыштырып укып 
карагыз әле. Урынлы булырмы?

– Димәк, бу теманы өйрәү безгә ни өчен 
кирәк булган? (Фигыльне сөйләмдә урынлы 
файдалана белү өчен) 

Үзбәя.

– Үзегезнең дәрестәге эшчәнлегегезне 
бәяләгез.

Өй эше. (Өч дәрәҗәдә бирелә, сайлап ала-
лар.)

1.133 нче күнегү (90 нчы бит), төшеп калган 
кушымчаларны өстәп, шигырьне укы.

2. Әдәби уку дәреслегеннән киләчәк заман 
хикәя фигыль кергән өч җөмлә күчереп яз.

3. «Киләчәктә минем туган авылым»дигән 
темага хикәя яз.

– Дәрестә барыгыз да актив булдыгыз, рәх-
мәт! Уңышлар сезгә!
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СЫЙФАТ 
ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ

14

Ләйсән ШӘЯХМӘТОВА,

IV сыйныфта татар теле дәресе

Мөслим районы Күбәк урта мәктәбенең 
I квалификация категорияле башлангыч 
сыйныфлар укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: сыйфат темасын гомумиләштереп кабатлау; бе-
лемнәрне системалаштыру.
Көтелгән нәтиҗәләр:
предмет буенча: сыйфат сүз төркеме турында белемнәрне 
тирәнәйтү, үткәннәрне ныгыту; сыйфатның үзенчәлекләрен 
белү;
танып белү УУГ: логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гому-
миләштерү, нәтиҗә ясау;
коммуникатив УУГ: партнер гамәлләре белән идарә итү, фи-
керне дөрес һәм төгәл итеп җиткерә белү, иптәшең белән ара-
лашу әдәбе;
регулятив УУГ: җаваплылык, дисциплина, активлык, үз-үзеңә 
бәя бирү, такт хисе тәрбияләү юнәлешендә эшләү;
шәхси УУГ: әйләнә-тирәдәгеләргә уңай мөнәсәбәт.
Дәрес тибы: йомгаклау-гомумилләштерү.
Җиһазлау: А3 форматындагы кәгазьләр, маркерлар, карточ-
калар, презентация.

I. Оештыру моменты 

Класста уңай психологик халәт тудыру.

Максат: укучыларны активлаштыру.

– Исәнмесез, укучылар! Кулга-кул тотынып 
бер-беребезне сәламлик әле.

– Кем бүген йокыдан яхшы кәеф белән уян-

ды? (Без)

– Кем тирә-юньдәгеләргә хәерле көннәр 
теләде? (Без)

– Кем мәктәпкә яңа белемнәр алам дип, аш-
кынып килде? (Без)

Балалар бергә укыйлар:
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Без – акыллы,

Без – тату!

Игътибарлы, тырышлар!

Бик тырышып укысак,

Барысы да уңай чыгар!

– Барыбыз да, елмаеп, яхшы кәеф дулкы-
нында эшебезне башлыйбыз.

II. Белемнәрне актуальләштерү

Максат: дәрес темасына нигез булырлык үт-
кән материалны кабатлау.

– Бүген төнлә мин төш күрдем. Имеш, Татар 
теле илендә бер сүз төркеме югалган. Шул 
сүз төркеменнән башка бөтен дөнья ямь-
сезләнгән, предметлар төссез, килбәтсез 
калганнар; ә ризыклар тәмен җуйган. Кур-
кып уянып киттем. Ничек эзләп табарга 
икән бу сүз төркемен? Ярдәмгә сезне чакы-
рырга булдым, балалар. Ризасызмы?

Югалган сүз төркеменең исемен белер өчен, 
бирем үтәп алырбыз. Тактада язылган 
җөмләне укыгыз, күп нокталар урынына 
аста бирелгән сүзнең берсен сайлап ку-
ярга кирәк. Башта үзегезгә ошаган сүзне 
сайлыйсыз. Аннан соң дәфтәрләрне ачып, 
дөрес итеп куеп, числоны язып, уйлаган 
сүзегезне бик матур итеп бер юл тутырып 
язасыз.

Миңа әни .... күлмәк алды.

Кыйммәтле, чәчәкле, матур.

– Кем кайсы сүзне сайлады? Бер-икегезнең 
җөмләсен укып китик.

– Рәхмәт, укучылар. Сайлаган сүзләре-
гез нинди сорауга җавап бирә? (Нинди?) 
Димәк, укучылар, Татар теле иленнән нин-
ди сүз төркеме югалган булган? (Сыйфат)

Бүгенге дәресебезнең темасы – «Сыйфат 
үзенчәлеге».

III. Уку мәсьәләсен кую

Максат: дәреснең эчтәлеген тәшкил итүче 
рамканы билгеләү. 

– Хәзер төркемнәрдә эшләрбез. Бер-бере-
гезгә игътибарлы булыгыз. Сезнең каршы-
гызда ак битләр. Аның уртасында сыйфат 
дип язылган. Димәк, сез һәрберегез үз ягы-
гызга 2 минут дәвамында сыйфат турын-
да нәрсә беләсез, шуны язарга тиешсез. 
Вакыт беткәч, 1 нче төркем, 2 нче төркем 
өстәленә барып, иптәшләренең эшләрен 
карый, өстәмәләр кертәселәре килсә, өсти, 
сораулар яза. Һәм яңадан һәр төркем, үз 
урыннарына кайтып, эшләрен кабат карап 
чыга, аларны яклый. Вакыт китте.

– Афәрин, укучылар, булдырдыгыз! Сыйфат 
турында белемнәрне ныгытып үттек.

IV. Уку мәсьәләсен чишү 

Максат: яңа белемнәрнең гомуми характерын 
ачыклау.

Дәреслек белән эш.

Хәзер дәреслекнең 9 нчы битен ачып, 8 нче 
күнегүне табабыз. Биремне мондый тәр-
типтә үтибез. Һәр төркемнән дә 1 нче но-
мерлы укучылар беренче мәкальне яза.  
2 нче номерлы укучылар – икенчесен,  
3 нче номерлылар – өченчесен, ә 4 нче 
номерлы укучыларга – дүртенче мәкальне, 
5 нче номерлы укучы 1 нче мәкальне язар. 
Биремне үтәгәч, дәфтәрләрегезне сәгать 
теле уңаеннан төркемдәшләрегезгә тик-
шертергә җибәрәсез.

1 нче төркемнән 4 номер астындагы укучы 
эшләренә нәтиҗә ясый. Рәхмәт. 2 нче 
төркемнең 2 нче номер астындагы укучы 
төркем эшенә нәтиҗә ясый. Рәхмәт.

V. Белемнәрне ныгыту 

Максат: яңа белемнәрне куллану.

– Укучылар сезнең өстәлдә кыш турында 
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«Кышкы табигать» дигән хикәя язылган 
битләр ята. Игътибар белән укыйк әле. 
(Хикәяне укыйлар.)

Балалар, сезгә хикәя ошадымы? Нәрсәдер 
җитми кебек, шулай бит. (Сыйфатлар җит-
ми.)

– Әйдәгез, укучылар, без бу хикәяне кышка 
туры килгән сыйфатлар белән тулылан-
дырып, матурлап языйк әле. Хикәяне бер-
гәләп язарсыз. Сәгать теле йөреше уңаена, 
һәрберегез бер җөмләне сыйфатлар өстәп, 
тулыландыра. Ә ахырдан тулы бер кечкенә 
хикәя килеп чыгар. 

...(Салкын) кыш җитте. ....ак (күбәләктәй) кар 
ява. ... (йомшак) кар балаларның .....(алсу) 
битләренә, керфекләренә куна. Балалар ... 
(саф) һавада кар атыш һәм кар бабай ясап 
уйныйлар. 

– 1 нче төркемнең хикәясен тыңлыйк әле. 
2 нче төркемнең хикәясе нинди булды? 
Хикәя үзгәрдеме, укучылар? Әйдә, нәтиҗә 
ясап китик.

– Җөмләдә сыйфатларны ни өчен кулла-
набыз? (Җөмләбез матур, сөйләмебез бай 
булсын өчен кулланабыз.)

Шулай итеп, сыйфат – матурлыкны тудыра 
торган сүз төркеме. 

VI. Рефлексия

Максат: уку эшчәнлегенә нәтиҗә ясау, яңа 
белемнәрнең гамәли әһәмиятен ассызык- 
лау. 

– Бу дәрестә нәрсәләр белән шөгыльләндек? 
Киләчәктә сыйфат сүз төркеме безгә кирәк 
булачакмы? Дәрес турында фикерләре-
гезне 1 сыйфат белән әйтеп карагыз әле. 
(Чылбыр буенча җавап бирәләр.) 

VII. Өй эше бирү

Максат: алган белем-күнекмәләрне кулла- 
ну.

Өч дәрәҗәдә өй эше тәкъдим итү: 

1. 13 нче күнегүдәге «Этем югалды бүген» 
шигырен  сәнгатьле укырга өйрәнергә,  

2. 15 нче биттәге тест биремнәрен чишеп 
карарга,

3. Сыйфатлар кулланып, «Минем әни» дип 
исемләнгән кечкенә хикәя язарга.

– Рәхмәт, укучылар, бүген дәрестә бик актив 
булдыгыз, матур җаваплар бирдегез.  
Дәрестәге эшчәнлекне бәяләү өчен «Чыгу 
билеты» тәкъдим итәм.

Билетларны тапшыралар һәм чыга баралар.

Чыгу билеты

Исемем:                                    «+» / «–» тамгасы куй
Мин бу дәрестә актив катнаштым.
Биремнәрне үтәгәндә үземнән өлеш 
керттем.
Сөйләмем дөрес һәм тулы булды.

Сыйфатларны сөйләмдә дөрес итеп кул-
лана беләм.
Сыйфат дәрәҗәләрен таный беләм.
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(VI сыйныф, татар төркеме)

Лилия ҖАМАЛИЕВА, 

Яшел Үзән шәһәрендәге  
10 нчы гимназиянең I квали-
фикация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

СЫЙФАТЛАРНЫҢ 
ИСЕМЛӘШҮЕ

15

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: сыйфатларның исемләшүе турында мәгълүмат бирү; 
укучыларның активлык һәм мөстәкыйль фикер йөртә белү 
сәләтен камилләштерү, исемләшкән сыйфатларны сөйләмдә 
куллана белергә өйрәтү; туган як табигатенә сакчыл караш 
тәрбияләү.
Материал: Р.К.Сәгъдиева, Р.М.Гарәпшина, Г.И. Хәйруллина. Та-
тар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен 
дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар 
өчен). 6 нчы сыйныф. – Казан: «Мәгариф-Вакыт» нәшр.,  
2017. – Б. 53,54, 58.
Көтелгән нәтиҗәләр: 
Шәхескә кагылышлы: эшчәнлекнең максаты һәм нәтиҗәсе 
арасындагы бәйләнешне билгеләү; туган телнең байлыгын, 
үзенчәлекләрен аңларга омтылу; табигатькә карата хөрмәт, 
җаваплылык тәрбияләү.
Метапредмет: 
танып белү УУГ: тексттан фактик мәгълүматны таба белү, 
уй-фикерне әйтмә һәм язма формада аңлап һәм ирекле оеш-
тыру; 
коммуникатив УУГ: коммуникатив максатлардан чыгып, исем-
ләшкән сыйфатларны дөрес һәм урынлы куллану, фикерне тө-
гәл һәм ачык итеп җиткерә белү; 
регулятив УУГ: дәреснең темасын һәм максатын форма-
лаштыру, эшчәнлек төрләрен сайлау, хаталарны төзәтү, инди-
видуаль һәм коллектив эшне дөрес бәяләү.
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Дәрес-
нең эта-
плары

Укытучы эшчән-
леге

Укучы  
эшчәнлеге

Планлаштырылган нәтиҗәләр
Предмет 
буенча

Метапред-
мет

Шәхескә 
кагылышлы

I. Оешты-
ру
Мотив-
лаштыру 

Сыйныфны сәлам-
ли, уңай психологик 
халәт һәм эш атмос-
ферасы тудыра. 
– Исәнмесез, укучы-
лар! Хәерле көн! 
Хәлләрегез ничек? 
Бер-беребезгә карап 
елмаеп алыйк әле, 
дәреснең уңышлы 
һәм файдалы үтүен 
телик. Без бүген  
2 төркемгә бүленеп 
эшләрбез. 
– Төркемнәрдә 
эшләү кагыйдәләрен 
искә төшереп китик. 
– Хәзер бергәләп 
«Бүләк кемгә?» мульт- 
фильмын карап 
китәрбез. Игътибар-
лы булыгыз. 
(Өзү, сорулар бирү)
– Мультфильм нәрсә 
турында? Сезнеңчә, 
бүләк кемгә тиеш? 
Ни өчен? Без нәрсә 
турыда сөйләшер-
без?
– Әйдәгез, карап 
бетерик. Сез дөрес 
әйттегезме икән?

Укытучыны 
сәламлиләр, 
дәрескә әзер-
лекләрен күр-
сәтәләр.
– Исәнмесез! 
Хәерле көн!

Дәрестә төр-
кемнәрдә эшләү 
кагыйдәләрен 
искә төшерәләр.

Мультфильмны 
карыйлар, со-
рауларга җавап 
бирәләр.
– Ел фасыллары, 
табигать турын-
да. Барысына да. 
Һәр ел фасылы 
үзенчә матур, 
кирәкле.
– Табигать ту-
рында.
Карап бетерәләр.
Искә төшереләр: 

ТБУУГ: тыңлап 
аңлау һәм 
нәтиҗә чыгару
КУУГ: укытучы 
һәм сыйныф-
ташлар белән 
хезмәттәшлек 
итү
РУУГ: урынын 
оештыру 

Укытучы
һәм сый-
ныф-
ташларга
хөрмәт.
Дәрескә
әзерлеккә
үзбәя бирү

Предмет буенча: сыйфатларның исемләшүе төшенчәсенең 
эчтәлеген белү, текстлардан исемләшкән сыйфатларны таба 
белү, сөйләмдә кулланырга өйрәнү.
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– Укучылар, үзегезне 
бәяләрсез. Бәяләү 
критерийларын искә 
төшерик әле.

– Дәрес ма-
териалын бик 
яхшы үзләштер-
дем, хәтта 
иптәшләремә дә 
булыша алам – 
«5»ле.
– Әйбәт эшлим, 
теманы аңла-
дым, ләкин бераз 
каушап калам – 
«4»ле.
– Эшли алам, 
ләкин иптәшем-
нең ярдәменә 
каршы килмим. 
«3»ле

II. Өй эшен 
тикшерү

1. Сорауларга җавап 
алу 
– Без караган мульт- 
фильмда ел фа-
сыллары нинди? Бу 
сүзләр нинди сүз төр-
кеменә керә?

2. 122 нче күнегүне 
үтәүне тикшерү
а) сыйфатларны тап-
тыру;
б) җөмләдәге функ-
цияләрен әйттерү
3. Сорауларга җавап 
алу    
– Текст нәрсә турын-
да? Кеше һәм таби-
гать арасында нинди 
бәйләнеш?
Табигатькә кара-
та нинди булырга 
кирәк?

Сорауларга 
җавап бирәләр
– Матур, булдык- 
лы, ап-ак, мул.
– Сыйфат сүз 
төркеме.

Сыйфатларны та- 
балар, җөмләдә-
ге функцияләрен 
әйтәләр,
сорауларга җа-
вап бирәләр
– Табигать ту-
рында. Табигать 
кешегә күп нәрсә 
бирә.
Аның белән сак 
эш итәргә итәргә 
кирәк.

Сыйфатлар-
ны
җөмләдә 
таба белү, 
аларның 
җөмләдәге 
функциясен 
аңлата алу, 
текст эчтә-
леге буенча 
сорауларга 
җавап бирә 
белү

ТБУУГ: текст- 
тан кирәкле 
мәгълүматны 
табу, нәтиҗә 
чыгару
КУУГ: әң-
гәмәдә катна-
шу, фикерләр-
не дәлилле 
итеп җиткерү
РУУГ: хата-
ларны табу, 
төзәтү, үзбәя

Табигать 
һәм кеше 
мөнәсәбәт-
ләрен аңлар-
га тырышу, 
табигать-
кә карата 
мәрхәмәтле 
булырга 
кирәклегенә 
төшенү

III. Бе-
лемнәрне 
акту-
альләш-
терү

Сыйфатка бил-
геләмәне искә 
төшертү, сорау, тик-
шерү.  

Тактада:
1. Бары гүзәл җанда 
бәхет чәчәкләре кое-
на. (Ф.Тарханова)

Сыйфатка бил-
геләмә бирәләр.
– Сыйфат пред-
метның билгесен 
белдерә, нинди, 
кайсы сораула-
рына җавап бу-
лып килә.
Җөмләләрне 
укыйлар.

Сыйфатка 
билгеләмә 
бирә белү, 
сыйфатка 
хас үзен-
чәлекләрне 
белү

ТБУУГ: текст-
тан фактик 
мәгълүмат-
ны таба алу, 
чагыштыру, 
нәтиҗә чыгару
КУУГ: фикер-
ләрне ачык 
һәм дөрес 
итеп җиткерә 
белү, сорау-
ларга җавап 
бирә белү

Туган як та-
бигатенең 
матурлыгын 
күрә белү
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2. Болын тулы 
чәчәкләр... Иң-иң 
гүзәлләрен генә шул 
болынга җыйганнар 
диярсең!
Сыйфатларны тап-
тыру.
– Нәрсә күзәттегез? 
Нинди кыенлык 
туды? Нәрсә белән 
аерылалар?

Сыйфатларны 
табалар
Икенче җөм-
ләдәге сыйфат-
ның сыйфатлан-
мышы юклыгы, 
аңарда кушым-
чалар булуы ту-
рында әйтәләр

РУУГ: эшне 
башкарып 
чыгу өчен үз-ү-
зеңне әзерләү, 
җавапларны 
дөресли һәм 
бәяли белү

IV. Танып 
белүгә 
мотив-
лаштыру

V. Пробле- 
малы  
ситуция 
тудыру

Дәреснең темасын, 
максатын форма-
лаштырырга тәкъ-
дим итә.

– Икенче җөмләдә-
ге сыйфат янында 
нинди кушымча-
лар күзәттегез? Бу 
кушымчалар нинди 
сүз төркеменә хас? 
Нинди грамматик 
категорияләрне 
белдерә? Бу кушым-
чалар сыйфатлар 
янында кайчан кул-
ланыла? Бүген нәрсә 
турында сөйләшер-
без? Нинди максат-
лар куярбыз?

Исем сүз төрке-
менә хас кушым-
чалар булуын 
әйтәләр (сан, 
тартым, килеш). 
Сыйфатланмыш 
төшеп калган-
да кулланылуы 
турында җит-
керәләр. 

Дәреснең тема-
сын, максатын 
билгелиләр, фа-
раз кылалар.  
– Исемгә охша-
ган (исемләшкән) 
сыйфатлар ту-
рында. Аларны 
сөйләмдә таба 
белү, кулланырга 
өйрәнү.

Сүз төр-
кемнәрен 
грамматик 
категори-
яләре буен-
ча аера белү

ТББУ: ча-
гыштыру, ана-
лизлау, нәтиҗә 
ясау
КУУГ: ин-
формация-
не эзләүдә 
хезмәттәшлек, 
үз фикереңне 
дәлилли белү
РУУГ: хаталар-
ны табу, төзәтү

Телнең үзен-
чәлекләренә 
төшенүгә 
омтылу

VI. Танып 
белүне 
оештыру
Яңа тема-
ны өйрәнү

Мәкальләр язылган 
карточкалар тарата. 
(Мәсәлән: Кояшка 
балчык атма, пычра-
гы үзеңә төшәр. Акка 
кара тиз йога. Яхшыга 
да бер кояш, яманга 
да бер кояш. Яңгыр- 
да чапсаң, корыда 
печән җыярсың. 

Мәкальләрне 
укыйлар, сый-
фатларны таба-
лар,алар янында 
сыйфатланмыш 
булмавын, 
исем шикел-
ле сан, килеш, 
тартым белән 
төрләнүләрен әй-
тәләр. 

Сыйфат-
ларның 
исемләшүе 
төшенчәсе 
белән таны-
шу

ТБУУГ: текст-
тан төп фикер-
не аерып чы-
гару, нәтиҗә 
ясау
КУУГ: әң-
гәмәдә кат-
нашу, фикер-
ләрне ачык 
һәм төгәл итеп 
җиткерү
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Кәкренең шәүләсе дә 
кәкре. Караңгыда ял-
тыраганчы, яктыда 
калтыра һ.б)
Мәкальләрне укыта, 
сыйфатларны тап-
тыра, нинди җөм-
лә кисәге булуын 
билгеләтә, нәрсә 
күзәтүләре турын-
да нәтиҗә ясата, 
мәкальне ничек 
аңлауларын сорый

Җөмләдә алар-
ның тәмамлык, 
ия, хәл булуын 
ачыклыйлар. Бу 
сыйфатларның 
исемләшкән 
булуы турында 
нәтиҗә ясыйлар

РУУГ: җавап- 
ларны бәяли 
белү

Мәкальләр-
нең сөй-
ләмдәге 
ролен 
аңлау. Төр-
кемнәрдә 
эшли белү.

Ял минуты (төрле табигать күренешләре булып, хәрәкәтләр белән күрсәтәләр: җил, буран, яң-
гыр, күк күкрәү; табигатьтә ял итү: су коену, балык тоту, җиләк җыю, болында йөгерү)
VII. Яңа 
белемнәр-
не берен-
чел ныгы-
ту

1. Дәреслектәге ка-
гыйдә (53 нче бит) 
белән таныштыра.
2. 112 нче күнегү 
өстендә фронталь 
эш оештыра
3. Бер укучының җы-
ентыкта басылган 
инша белән («Елат-
мыйк каеннарны!») 
таныштыра, сорау-
лар бирә.
– Табигатьне сак- 
лау өчен нәрсәләр 
эшләргә кирәк? 
Линиза белән ки-
лешәсезме?

1. Дәреслектәге 
кагыйдә белән 
танышалар.
2. Укучылар би-
ремне укыйлар, 
күнегүдәге исем-
ләшкән сыйфат-
ларны табалар, 
җөмләдәге 
функцияләрен 
әйтәләр
Иншаны 
тыңлыйлар, фи-
кер алышалар

Исем-
ләшкән
сыйфатлар 
турында 
мәгълүмат-
лы булу, 
җөмләдәге 
функци-
яләренә тө-
шенү

ТБУУГ: нәтиҗә 
чыгару, гому-
миләштерү-
ләр ясау 
КУУГ: әң-
гәмәдә катна-
шу, сорауларга 
төгәл җавап 
бирү
РУУГ: җавап- 
ларга кон-
троль ясый, 
бәяли белү

Телнең үзен-
чәлекләрен 
аңлауга 
кызыксыну 
уяну

Мөстә- 
кыйль эш

Мөстәкыйль эшне 
оештыра: 
1. Исемләшкән сый-
фатлар белән җөм-
ләләр төзетә. (Рәсем 
буенча 5 җөмлә.) 

2. «Сыйфат» темасы-
на тест эшләү, тик-
шерү

Мөстәкыйль 
эшне дәфтәр-
ләрдә язмача 
башкаралар, 
үзләрен тик-
шерәләр, хата-
ларны төзәтәләр
Тест биремнәрен 
үтиләр, тик-
шерәләр

Исем-
ләшкән сый-
фатларны 
сөйләмдә 
кулланырга 
өйрәнү

ТБУУГ: уй-фи-
керне язма 
рәвештә 
аңлап, ирекле 
оештыру
КУУГ: Үз фи-
кереңне төгәл 
әйтә белү
РУУГ: эшчән-
лекне оешты-
ра белү, җава-
пларны бәяли 
белү, үзбәя

Үзбәя

VIII. Реф-
лексия

Дәрестә алган яңа 
белемнәрне бил-
геләтә. 

Тема буенча бе-
лемнәре белән 
уртаклашалар.

Сыйфат-
ларның 
исемләшү 
күренешенә 
төшенү

ТБУУГ: би-
ремнәрне 
аңлау, үрнәк 
буенча эшли 
белү
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– Бүген нәрсә турын-
да белдек?
– Белемнәрне кай-
ларда кулландык?

– Әйдәгез, сыйфат-
ның исемләшү мо-
делен төзеп карыйк: 
кайчан исемләшә,-
нинди кушымчалар 
ала, җөмләдәге функ-
циясе
– Авырлык кайда 
очрады? Сезнең эш 
нәтиҗәсе нинди?

– Сыйфатларның 
исемләшүе
– Җөмләләрдән 
таптык, үзебез 
җөмләләр тө-
зедек, тест би-
ремнәрен эшлә-
дек.
Модель төзиләр, 
нәтиҗә ясыйлар.

Үзләренең 
эшчәнлекләренә 
бәя бирәләр, 
максатка ирешү 
дәрәҗәсен бил-
гелиләр 

КУУГ: башка-
ларның сөй-
ләмен тыңлый 
белү, әңгәмәдә 
катнашу
РУУГ: җавап- 
ларны бәяли 
белү, үзбәя

Эшчәнлек-
нең мак-
саты һәм 
нәтиҗәсе 
арасындагы 
бәйләнешне 
билгеләү, 
уңыш/ 
уңышсыз-
лыкларның 
сәбәпләрен 
ачыклау

Дәрескә нәтиҗә 
ясый һәм укучылар-
ның эшчәнлеген бәя-
ли, өй эше (сайлау 
буенча) биремнәрен 
аңлата: 
1. 113 нче күнегү
2. Исемләшкән 
сыйфатлар кергән 
мәкальләр язып ки-
лергә (туган тел,туган 
ил турында
3. Ел фасылларына 
синквейн төзергә (яз, 
җәй, көз, кыш). 
Синквейн формуласы 
искә төшерелә.
– Дәресне Равил 
Фәйзуллинның шигъ- 
ри юллары белән 
тәмамлыйсы килә: 
Һәммә халык өчен
бар табигать – уртак 
матурлык.
Барыбызга да газиз 
матурлыкны берәү-
нең дә үзенеке ясар 
хакы юк!
– Әйе, табигать – уртак 
йортыбыз. Аны сак- 
лыйк һәм кадерлик!

Өй эше биреме-
нең аңлашылма-
ган өлешен ачык- 
лыйлар, сайлап 
алалар 

Кушымта
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Төркемнәрдә эшләү кагыйдәләре

1. Һәркем катнаша. 

2. Фикерләр тәнкыйтьләнми.

3. Төркемдә уртак нәтиҗә ясала.

4. Төркем вәкиле җавапны яклый, дәлил- 
ли.

Мәкальләр

1 нче төркемгә. Кояшка балчык атма, 
пычрагы үзеңә төшәр. Акка кара тиз  
йога. Яхшыга да бер кояш, яманга да бер  
кояш.

2 нче төркемгә. Яңгырда чапсаң, корыда 
печән җыярсың. Кәкренең шәүләсе дә 
кәкре. Караңгыда ялтыраганчы, яктыда 
калтыра.

Инша

Елатмыйк каеннарны!

Беркөнне мин дустым Илмирага кунакка 
бардым. Аларның китап киштәсендәге ки-
тапларны карый башладым. Кулыма юка 
гына бер китап килеп керде. Апасыныкы 
икән, имтиханнарга әзерләнү өчен ярдәм-
лек. Кызыксынып, китапны карыйм. Шун-
дый мәгънәле, матур текстлар бирелгән 
анда. Бигрәк тә табигать турында. «Каен-
ның күз яше», «Шомырт нигә елый», «Та-
бигатьнең кадерле бүләге». Мин аларны 
елый-елый укыдым.

«Табигать – туган йортыбыз», – дип әйтер-
гә ярата кешеләр. Әйе, табигатькә карап 
сокланабыз, аннан күп хәзинәләр алабыз, 
табигать кочагында ял итәргә яратабыз. 
Саклый беләбезме соң без аны? Беркемгә 
дә сер түгел: сынган агачлар, өзелгән 
чәчәкләр, тапталган бакчалар, пычранган 

сулыклар – табигатькә кылган зыяныбыз. 
Нигә рәнҗетәбез табигатьне? Агачлар-
ны, чәчәкләрне нигә елатабыз? Аларга 
кушылып елыйсы килә башлый, йөрәк 
әрни.

Мин үзем табигатьне бик яратам. Безнең 
Яшел Үзән якларының табигате гаҗәеп 
матур, искиткеч бай. Андагы яшеллек-
кә, гүзәллеккә сокланып туеп булмый. 
Җәйләрен хәтфә келәмне хәтерләтә 
шәһәребез. Чыршылары гына ни тора! 
Аллы-гөлле чәчәкләргә күмелгән урам- 
нары күзләрне иркәли. Җәйләре генә  
түгел, чәчәк исеннән башларны әйлән- 
дергән язлары, ак кышлары, алтын 
көзләре дә матур туган ягымның. Ә күпме 
хәзинә, муллык, нигъмәт бирә безгә таби-
гать.

Табигатьне саклау – ул безнең изге бу-
рычыбыз. Өлкәннәр генә түгел, балалар 
да туган як табигатен саклауга күпмедер 
өлеш кертә ала. Кыш көне канатлы дусла-
рыбыз кошларга җимлекләр кую, агач- 
куаклар утырту, тирә-ягыбызны тәртиптә 
тоту, аны чүп-чардан арындыру, елга- 
күлләрне, сулыкларны пычратмау. Начар 
экология заман чире булып тора. Күпме 
авырулар табигатьнең пычраклыгыннан 
килеп чыга бит! Кешеләргә эндәшәсе 
килә: Табигать-Анага зыян китермик, 
без бит аның балалары. Язмамны Гамил 
Афзалның шигъри юллары белән тәмам-
лыйм:

Башны чайкап уйга талган

Туган як каеннары.

Җаннарыңа кереп калган

Каенның кайгылары.
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Кайгыларга салмыйк әле без аларны,  
елатмыйк каеннарны! (Линиза Шәйдулли-
на)

«Сыйфат» темасына тест

1. Сыйфат лексик-грамматик яктан нәрсәне 
белдерә?

а) предметны белдерә

ә) эшне, хәрәкәтне белдерә

б) предметның билгесен белдерә

2. Сыйфатлар нинди сорауларга җавап 
бирә?

а) кем? нәрсә? ни?

ә) нинди? кайсы? кайдагы? кайчангы?

б) кайда? кайчан? ничек?

в) хәбәр

3. Бу сыйфатлар нинди төркемчәгә ке- 
рә?

Көзге җил, шәхси мәсьәлә, агымдагы 
эшләр, сөтле чәй, кораллы гаскәр, тарихи 
урыннар, әдәби кичә, документаль фильм.

а) нисби сыйфатлар

ә) асыл сыйфатлар

4. Бу сыйфатларның дәрәҗәсен билгелә- 
гез.

Кып-кызыл алма, сап-сары көнбагыш, иң 
акыллы бала, дөм сукыр музыкант, тип- 
тигез юл, шыр ялангач каен, чалт аяз көн, 
гүзәлдән гүзәл кыз.

а) гади дәрәҗә 

ә) чагыштыру дәрәҗәсе

б) артыклык дәрәҗәсе

в) кимлек дәрәҗәсе

5. Бу сыйфатларның ясалыш ысулын күрсә-
тегез.

Беркатлы фикер, бертөрле аш, эчкерле егет, 
күпьеллык үлән, атказанган артист, алма-
чуар ат, эчпошыргыч әсәр. 

а) тамыр

ә) ясалма

б) кушма 

в) парлы 

г) тезмә

6. Түбәндәге сыйфатлар нинди җөмлә кисә-
ге булып килгән?

Агач яфраклары ямь-яшел. Көн яңгырлы. 
Күңел шат.

а) хәбәр

ә) аергыч 

б) тәмамлык

в) хәл

7. Сыйфат кайсы очракта исемләшә?

а) сыйфатланмыш белән килгәндә

ә) сыйфатланмыштан башка килгәндә

8. Сыйфат кайчан килеш, тартым, сан белән 
төрләнергә мөмкин?

а) дәрәҗә категориясен алганда 

ә) исемләшмәгәндә

б) исемләшкәндә
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16

ҖЫЮ САНЫ
VI сыйныфта туган (татар) тел дәресе

Эльза САБИРОВА,

Биектау районы Биектау 3 нче урта 
мәктәбенең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм әдәбия-
ты укытучысы

Фото сайтыннан https://pixabay.com
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Максат: укучыларны җыю саны белән таныштыру, билгеләмә-
не формалаштыру, телдән һәм язма сөйләмдә җыю саннарын 
табу, алар белән җөмләләр төзи белү күнекмәләрен үстерү; 
укучыларны үз фикерләрен дөрес, эзлекле әйтә белергә өй-
рәтү; анализ ясау, гомумиләштерүләренә ирешү; мөстәкыйль 
эшләү, төркемнәрдә эшләү күнекмәләрен формалаштыру, кол-
лектив эшчәнлек нәтиҗәсенә җаваплылык хисе үстерү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы: индивидуаль эшчәнлек стилен форма-
лаштыру; укучының башкаларны кабул итүләрен, аңлауларын, 
фикерләрен җиткерә алу сәләтләрен үстерү; дуслык хисе тәр-
бияләүгә юнәлеш бирү, дуслык хисе тәрбияләү.
Метапредмет: 
регулятив УУГ: дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү 
һәм тәртиптә тоту күнекмәләренә ия булу; уку хезмәтендә 
үзеңә максат куя белү һәм дәрес дәвамында шуның буенча 
эшләү; уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; язма 
һәм телдән сөйләмдә үз фикереңне формалаштыра белү;
коммуникатив УУГ: башкаларның фикерен тыңлый, аңлый һәм 
үз фикерен әйтә белү; күмәк эшчәнлектә уртак нәтиҗә ясау, 
күмәк эшли белү;
танып белү УУГ: иҗади һәм эзләнү характерындагы проблема-
ны билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; укыган яки 
ишеткән мәгълүматның мәгънәсенә бәя бирү, өйрәнелгән тема 
буенча нәтиҗә ясау.

86

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Предмет нәтиҗәләре: укучы җыю санын танырга, сорау  
куярга, тәрҗемә итәргә, кулланырга, морфологик анализ ясар-
га өйрәнәчәк, хаталарны төзәтү күнекмәсе алачак.
Предметара бәйләнешләр: әдәбият, математика, рус теле.
Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү.
Төп төшенчәләр: сан, җыю саны, морфологик анализ.
Укыту методлары: проблемалы, өлешчә эзләнү, системалы 
эшчәнлек, информация технологияләре.
Эш формалары: индивидуаль, фронталь, төркемнәрдә эш.
Чыганаклар: дәреслек; слайдлар, тест, карточкалар, күнегүләр 
җыентыгы, үзбәя таблицасы.

Дәрес 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Уку-укыту 

гамәлләре
I. Оештыру
(1 – 2 минут)
Бурыч: 
укучыда бе-
лем алуга ка-
рата кызык-
сыну уяту

– Исәнмесез, укучылар! 
1 нче слайд Татар халкында 
«Беләкле берне егар, белемле мең-
не егар» дигән мәкаль бар. Сез бу 
мәкальнең мәгънәсен ничек аңлый-
сыз? 
– Ә сез бүген белем алырга әзерме?

– Исәнмесез!
– Бу мәкаль безне белем 
алырга чакыра.
– Әйе

Коммуни-
катив: сый-
ныфташлар 
һәм укытучы 
белән уку 
эшчәнлеген 
оештыруда 
хезмәт-
тәшлек итү

II. Акту-
альләштерү
(5 – 6 минут)
Бурыч: яңа 
белем алу 
өчен үткән-
нәрне кабат-
лау; 

– Озакламый нинди бәйрәм була-
чак?
– Яңа елны кем алып килә?
– Кыш бабай алдан сезгә бүләк 
капчыгын җибәргән. Ачып карыйк 
әле, нәрсәләр бар икән? 1 нче өстәл 
бүләкне алсын.
– Кыш бабай бүләген биргәнче, сез-
нең белемнәрегезне тикшереп ка-
рарга булган. Менә ул безгә тестлар 
җибәргән. Хәзер тестларны эшләгез.

– Яңа ел.
– Кыш бабай.
– Китап  чыкты. Бу гади ки-
тап кына түгел, ахры. Китап 
тышына «Тест» дип язылган
Укучылар тестларны 
эшлиләр.
2 нче слайд 
Укучылар эшләрне тик-
шерәләр.

Шәхси: үз 
уңышларың-
ның (уңыш-
сызлыкла-
рыңның) 
сәбәпләре 
турында фи-
кер йөртү

Дәрес барышы
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шәхси 
эшчәнлектә 
килеп чык- 
кан кыенлы-
кларны бил-
геләү

– Эшләрнең дөреслеген тикшерәбез.
– Сезнең алдыгызда үзбәя битләре 
ята. Дәрес барышында һәр этапка 
үзегезгә билге куеп барырга онытма-
гыз

Укучы нинди 
авырлыклар 
белән очра-
ша?

– Барысы да дөресме?

– Нигә белмәдегез?

– 6 нчы сорауның җавабын 
белмәдек.
– Без җыю санын әле өй-
рәнмәдек

III. Авыр- 
лыктан чыгу 
юллары

– Дәресебезнең темасы нинди бу-
лыр?
– Дәрескә нинди максат куябыз?

– Җыю саны.
– Җыю санын өйрәнәбез, 
алган белемнәребезне ны-
гытабыз.

Коммуника-
тив: мәгълү-
мат туплау- 
да үзара 
хезмәт-
тәшлек ини-
циативасы 
күрсәтү.
Танып белү: 
яңа бе-
лемнәр табу.

IV. Яңа ма-
териалны 
аңлату 
(9 – 11 ми-
нут)
Бурыч: кы-
енлыктан 
чыгу юлын 
эзләү һәм 
табу

– Таблицаны 3 нче слайд игътибар 
белән карагыз.
Таблицага карап, кем нәрсә әйтә 
ала?

– Җыю саны нинди кушымча белән 
ясалган?
– Җыю санына сорау куеп карыйк 
әле.
– -ау / -әү кушымчаларының ялгану 
үзенчәлекләренә игътибар итегез 
әле. 

– Монда ничә дәфтәр бар?
– Кагыйдә чыгарып карыйк әле, 
җыю саны нәрсәне белдерә?  
 
– Җыю санының -ау / -әү кушымча-
сы нинди кушымча булыр дип уй-
лыйсыз?
– Сыйныфтагы укучыларны җыю 
саннарын кулланып санагыз.
– Барлык саннардан да җыю санна-
ры ясый алдыгызмы?

– Беренче баганада микъ-
дар саннары бирелгән, икен-
че баганада шул саннардан 
җыю саннары ясалган.  
– -ау / -әү кушымчалары ял-
ганып ясалган.
– Ничәү? күпме?
1. Калын санга – -ау, нечкә 
санга -әү кушымчасы ялган-
ган.
2. 4 нче слайд
– Сузык авазга беткән сан-
нарга кушымча ялганганда, 
микъдар санындагы соңгы 
сузык аваз кыскара.
– Бишәү.
– Җыю саны бер төрдәге 
предметларны бергә җыю-
ны, туплану исәбен белдерә.
– Мөнәсәбәт белдерүче мо-
дельлек.
– Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, 
бишәү, алтау, җидәү, унау. 
– Юк, ясап булмый. Сигезәү, 
тугызау, унберәү дип әйт-
миләр.

Танып белү: 
төп бил-
геләрне ае-
рып алу ни-
гезендә ка-
гыйдә фор-
малаштыру
Регулятив: 
бәйләнешле 
сөйләм, үз 
фикерләрен 
һәм җавап- 
ларын тел-
дән дөрес 
һәм матур 
итеп әйтә 
белү
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– Русча җыю саны ничек була?
– Үзегезне русча җыю саннары 
белән санап карагыз.
– Рус телендә дә барлык саннардан 
җыю санын ясап буламы?
– 8-10 нан ясалган җыю саннары 
бик сирәк кулланыла.

– Собирательные числи-
тельные.
– Двое, трое, четверо, пяте-
ро,шестеро, семеро, восьме-
ро, девятеро, десятеро, оба 
(обе)
– Юк, ясап булмый

V. Материал-
ны беренчел 
ныгыту
(6 – 7 минут)
Бурыч: яңа 
белемнәр-
не ныгыту, 
сөйләм һәм 
язма телдә 
җыю саны-
ның кушым-
чаларын 
дөрес кул-
лану, җөм-
ләдә кулла-
нылышын 
форма-
лаштыру

– Кыш бабайның бүләген 2 нче өстәл 
ала. Шкатулкада нәрсә дип язылган? 
– Һәр өстәл бер табышмакны яза. 
Җавабын да языгыз. 
1. (Тел, колак, күз.)
2. (Тәгәрмәчләр.) 
3. (Бармаклар, тел.) 

– Укучылар, нәтиҗә ясыйк әле.
Җыю санының саналмышы бармы?
– Без язган җөмләләрдә җыю саны 
нинди җөмлә кисәге булып килә?
Ул исем кебек төрләнә.
– Китаптан 117 нче биттәге кагыйдә-
не укыгыз.
– Сезнең өстәлдә ак кәгазь бар. Шул 
кәгазьдә төркемнәрдә җыю саны-
ның терәк схемасын төзегез. 
Ә  моның өчен төркемнәрдә эшләү 
кагыйдәләрен искә төшерәбез. 5 нче 
слайд
Иптәшеңә ярдәм ит.
Һәрберебез катнашырга тиеш.
Берәү әйтә, иптәше тыңлый.
Аңламасаң сора.
Үзеңнең килешмәвеңне тыныч кына 
белдер.
– Модельнең дөреслеген тактага ка-
рап тикшерегез.
6 нчы слайд
– Җыю саннарына хәреф-аваз анали-
зы ясагыз
– Нинди нәтиҗә ясыйбыз?

– Табышмаклар. Нокталар 
урынына җыю санының 
кушымчасын куеп, табыш-
макларны күчереп языгыз, 
саннарга сорау куегыз.
1. Бер... сөйли, ик... тыңлый, 
Икә... карап тора. 
2. Дүрт... йөгерә - 
Бер – берен узалмый. 
3. Биш...  чәчәр 
Бер... җыяр. 
– Юк.
– Ия.

Кагыйдәне укыйлар.

– Берәү [бэрәw], икәү [икәw], 
дүртәү [дүртәw], бишәү 
[бишәw]
– Җыю санын барлыкка ки-
терүче -ау / -әү кушымчала-
рындагы у / ү хәрефләре [w] 
авазын белдерә

Коммуника-
тив: ишетә 
һәм тыңлый 
белү кү-
некмәләре 
форма-
лаштыру, фи-
керләү сәлә-
тен үстерү.
Танып 
белү: уку 
мәсьләсен 
чишүдә ло-
гик фикер-
ләү.
Регулятив: 
кагыйдә-күр-
сәтмәләрне 
истә тоту 
һәм аларга 
ияреп гамәл-
ләр кылу

VI. 
Мөстәкыйль 
эш (7 – 8 ми-
нут)

– Хәзер 171 нче күнегүне 
мөстәкыйль эшлибез. Биремне 
эчтән укыгыз. Барысы да аңлашыла-
мы? 
1 нче өстәл беренче һәм икенче 
җөмләне яза;
2 нче өстәл өченче һәм дүртенче 
җөмләне яза;  

Укучылар эшләрен тик-
шерәләр

Регулятив 
УУГ: өй-
рәнелгән 
төшенчәне 
практикада 
куллана белү

89

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Бурыч: 
яңа тема-
га карата 
мөстәкыйль 
эш һәм үр-
нәккә карап 
үз-үзенә бәя 
бирү

3 нче өстәл бишенче һәм алтынчы 
җөмләләрне яза.
– Эшегезне үрнәккә карап тикшере-
гез.  
7 нче слайд

VII. Кабатлау 
һәм ныгыту 
күнегүләре 
(6 – 8 минут)
Бурыч: алган 
белемнәрне 
дөрес кулла-
ну һәм ны-
гыту

– Сезнең каршыгызда рәсем. 8 нче 
слайд Рәсемгә карап, җыю саннары 
кертеп һәр өстәл 3әр җөмлә төзи.
– Сезнең алдыгызда 9 нчы слайд 
санга морфологик анализ ясау тәр-
тибе. Шушы тәртиптә беренче төр-
кем – икәү, икенче төркем – унау, 
өченче төркем йөзәү саннарына 
морфологик анализ ясый.

– Ә хәзер тестның алтынчы соравы-
на әйләнеп кайтабыз. Дөрес җавап-
ны билгелибез. 10 нчы слайд

Укучылар җөмләләр язалар. 
Һәр өстәл берәр җөмләне 
укый.
– икәү – сан, тамыр сан, 
җыю саны, берлек санда, 
тартым белән төрләнмәгән, 
баш килештә.
– унау – сан, тамыр сан, 
җыю саны, берлек санда, 
тартым белән төрләнмәгән, 
баш килештә.
– йөзәү – сан, тамыр сан, 
җыю саны, берлек санда, 
тартым белән төрләнмәгән, 
баш килештә

Үз фикер-
ләрен язма 
формада 
җиткерә 
белү

VIII. Рефлек-
сия, өй эше 
(2 – 3 минут)
Бурыч: 
укучы-
ларның 
үз эшчән-
лекләрен 
бәяләүләре

– Хәзер дәрес турында фикерләре-
гезне ишетергә телим. Җөмләләрне 
дәвам итеп бетерегез
– Мин белдем:
– Кызык булды:
– Кыен булды:
– Мин аңладым:
– Мин өйрәндем
Өйгә эш: 
1. 117 нче бит, кагыйдәне өйрәнергә, 
170 нче күнегү;
2. 119 нчы бит, таблицаны тутырып 
язарга;
3. Җыю саннары кертеп, «Чаңгы 
ярышында» дигән темага 10 репли-
кадан торган диалог язарга.
– Үзбәя битләрен парта почмагына 
куегыз, мин үзем җыеп алырмын 
һәм билгеләрне журналга куярмын. 
– Кыш бабайның бүләген 
3 нче өстәл ала. Кыш бабай нәрсә 
җибәргән?
– Кыш бабайга нәрсә әйтәбез?
– Кыш бабай белән шатланып 
очрашырга насыйп булсын. Сау бу-
лыгыз!

– җыю саны -ау / -әү кушым-
часы белән ясала, санал-
мышы булмый, исем кебек 
төрләнә;
– җыю санын кертеп җөм-
ләләр төзү, табышмаклар-
ның җавабын табу;
– морфологик анализ ясау;
– бер-береңә булышырга, 
тату, дус булырга кирәк;
– җыю санын танырга, 
җөмләләр төзергә, анализ 
ясарга

– Шоколадлар.

– Рәхмәт.
– Сау булыгыз!

Укытучы 
белән бер-
гәләп, үз 
эшен һәм 
иптәшләре-
нең җава-
пларын 
бәяләү
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17

ХИКӘЯ ФИГЫЛЬНЕ 
КАБАТЛАУ
VII сыйныф

Гөлнара НӘҖИПОВА,

Казандагы 155 нче гимназиянең  
югары квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы 
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Дәрес тибы Кабатлау
Максат Дидактик: хикәя фигыль, аның мәгънәсен, заманнарын, төрләнешен 

һәм җөмләдә кулланылышын кабатлау.
Үстерелешле: хикәя фигыльне дөрес язу күнекмәләрен булдыру; сөй-
ләмдә дөрес кулланырга өйрәтү.
Тәрбияви: балаларны мәрхәмәтле, игътибарлы булырга, мохтаҗ ке-
шеләргә ярдәм кулы суза белергә өйрәтү

Планлаштырылган 
нәтиҗә

Хикәя фигыльләр турындагы белемнәрне ныгыту

Төп төшенчәләр Хикәя фигыль, заман, волонтер, иреклеләр
Предметара бәйлә-
неш

Экология, җәмгыять белеме

Эшне оештыру төр-
ләре

Фронталь, индивидуаль, төркемнәрдә эшләү

Материал, җиһазлау Дәреслек, презентация, карточкалар, рәсемнәр, аудиоязмада классик 
музыка, флипчарт, проектор

Дәрес
этаплары

Дәрес этабы-
ның максаты

Укытучы 
эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 

гамәлләре (УУГ)
Ориентла-
шу,
мотив-
лаштыру 
этабы

Укытучы өчен: 
психологик уңай 
халәт барлыкка 
китерү

Балаларда яхшы 
кәеф, эшлисе 
килү халәте ту-
дыру

Укучылар охшаган 
рәсемнәр буенча төр-
кемнәргә бүленә, төр-
кемдәге һәр кешегә ка-
рата хөрмәт тәрбияләнә

ШУУГ: үзмаксат 
кую;
КУУГ: сыйныф-
ташлар һәм укы-
тучы белән уку 
эшчәнлеген оешты-
руда хезмәттәшлек 
итү;
РУУГ: үзбәя; фараз-
лау

Уку 
мәсьәлә- 
сен кую

Укытучы өчен: 
алынган бе-
лемнәрне прак-
тикада куллана 
белүгә юнәлеш 
бирү

Укучылар өчен: 
килеп туган уку 
мәсьәләсен ана-
лизлау; дәреснең 
темасын, макса-
тын билгели белү

Слайдлар-
да бирелгән 
рәсемнәрдән кө-
телгән җаваплар 
алу
1. Рәсемнәрдән 
бер сүз чыгарыр- 
га кирәк. Сез 
миңа сораулар 
бирә аласыз, 
ләкин мин «Әйе» 
яки «Юк» дип 
кенә җавап 
бирәчәкмен.

Тактада бирелгән 
рәсемнәрдән бер сүз 
чыгаралар. Утырталар, 
яуды, язган, йөгерәчәк, 
укыр фигыльләрен әйтә 
алганнан соң, теманы 
ачыклыйлар

Көтелгән җавап:
1. Безнең алда хикәя 
фигыльләр

ТБУУГ: танып 
белү мәсьәләсен 
мөстәкыйль ачык- 
лау һәм максат 
кую;

РУУГ: кагыйдә,  
инструкцияләрне 
истә тоту һәм алар-
га ияреп гамәлләр 
кылу;

КУУГ: коллектив 
фикер алышуда 
катнашу;

92

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



2. Сез атаган 
сүзләрне гому-
миләштерсәк, 
без дәресебез-
нең темасына 
чыга алачакбыз

Танып белү 
эшчәнлеге.
Уку 
мәсьәлә- 
сен кую

Билгеләмә чыга-
рабыз,
кабатлана торган 
фигыльнең, 
заманнарының 
кагыйдәсен
укучылар үзләре 
әйтә. 

Төркемнәрдә эш.

Укучылар, хә-
зер әлеге фи-
гыльләрне сез 
таблицага яз-
дыгыз. Ләкин 
таблица тәмам-
ланмаган. Төр-
кемнәрдә сөй-
ләшеп алганнан 
соң, сез әлеге 
бушлыкларны ту-
тырырга тиеш. 

Дәреснең тема-
сын билгелик, 
дәфтәрләргә 
языйк.

Бу фигыльләрнең төп 
максаты: хәзергене, үт-
кәнне, киләчәкне хәбәр 
итү
Көтелгән җаваплар:
Хәзерге заман
Билгеле үткән заман
Билгесез үткән заман
Билгеле киләчәк заман
Билгесез киләчәк заман
Бу фигыльләр хикәя 
фигыль төркеменә 
керәләр һәм эш-хәлнең 
ниндидер вакытта бул-
ганлыгын хәбәр итәләр.
Нишли, нишләде, ниш- 
ләгән, нишләячәк, ниш- 
ләр сорауларына җавап 
бирә

ТБУУГ: уку 
мәсьәләсен чишүдә 
логик фикерләү, 
төп билгеләрне ае-
рып алу нигезендә 
кагыйдә форма-
лаштыру;

КУУГ: үз фикерең-
не тулы һәм төгәл 
итеп әйтә белү;

РУУГ: үз эшчәнле-
геңне контрольгә 
алу.

Модель- 
ләштерү, 
нәтиҗә 
ясау

Алынган белем-
не беркетү

Бирелгән мате-
риалны модель-
гә урнаштырыйк

Модельнең буш урынна-
рын тутыралар.
Хикәя фигыль

Хәзерге заман
Билгеле үткән заман
Билгесез үткән заман
Билгеле киләчәк заман
Билгесез киләчәк заман

ШУУГ: үз мөмкин-
лекләреңне белү –  
белмәү чикләрен 
чамалау;
ТБУУГ: фикерләүдә 
логик чылбыр төзү; 
анализ, синтез, мо-
дельләштерү;
РУУГ: эшләнгән 
эшнең сыйфатын 
һәм дәрәҗәсен бил-
геләү;
КУУГ: күршең белән 
хезмәттәшлек итү

Динамик
пауза

Ял вакыты бирү «Витрина» уенын 
уйнату (бирел-
гән сүзләрдән 
укытучы уйлаган 
сүзне 2 – 3 сорау 
нәтиҗәсендә 
табу)

Ярдәм итү, мохтаҗ, 
балалар йорты, агач 
утырту, инвалид, олы-
лар сүзләре арасыннан 
укытучы уйлаган 3 сүз-
не табу

ШУУГ: сыйныф-
ташларыңа карата 
хөрмәт тәрбияләнү;
ТБУУГ: фикерләүдә 
логик чылбыр төзү
КУУГ: үз фикереңне 
әйтә һәм дәлилли 
белү;
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Белемнәр-
не ныгыту

Алган белемне 
куллана белүне 
тикшерү

Төркемнәрдә эш

«Витрина» уе-
нында булган 
сүзләрне кертеп 
хикәя төзү

Төркемнәрдә хикәя төзү ШУУГ: күршеңә 
ярдәм итүдә танып 
белү инициативасы 
күрсәтү;
РУУГ: үзконтроль, 
биремнәрне үтәү-
нең дөреслеген 
тикшерү;
КУУГ: башкалар-
ның фикерләрен 
тыңлый, аңлый 
белү, үз фикереңне 
дәлилләп, башка-
ларга җиткерү.

Уку эшчән-
леген 
йомгаклау

Дәрестә алган 
белемнәрне 
үзләштерү
дәрәҗәсен ачык- 
лау

Дәрескә йомгак 
ясап, балалар та-
рафыннан языл-
ган хикәяләрдә 
хикәя фи-
гыльләрне тап-
тыру, аның җөм-
ләдәге ролен 
искә төшертү. 
Теманы ачыклау. 
(2018 ел – Ирек- 
леләр һәм волон-
терлар елы)

Хикәяләрендә хикәя фи-
гыльләрне табу. Җөм-
ләдәге нинди җөмлә 
кисәге булуын әйтү

ШУУГ: үз уңышла-
рың, уңышсызлык- 
ларың сәбәпләре 
турында фикер 
йөртү;
РУУГ: үз эшчәнле-
геңне контрольгә 
алу;

Рефлексия Куелган мак-
сатның дәрес 
нәтиҗәләре бе- 
лән туры килү –  
килмәвен ачык- 
лау

Quizlet кушымта-
сы ярдәмендә 
дәрескә рефлек-
сия ясау

Һәр сорауга карточка 
күтәреп, җавап бирәләр

ШУУГ: үз уңышла-
рыңа һәм башка-
ларныкына сөенә 
белү, башкаларга 
ярдәм итә алуың 
белән горурлану, 
төркемдәшләрең-
нең ярдәменә рәх-
мәт әйтә белү;
РУУГ: эш сыйфаты-
на бәя бирә белү.

Өйгә эш Дәрестә алган 
белемнәрне 
ныгыту, хикәя 
фигыльнең тор-
мышта ни өчен 
кирәклеген 
белдерү. Аның 
нәрсәгә өйрәтүен 
ачыклау

Өй эшен аңлату Мәҗбүри: хикәя фи-
гыльгә карата кагый-
дәләрне кабатларга.
Сайлап:
1. 5 җөмлә төзергә (һәр 
заманга 1 җөмлә)
2. Хикәя язарга (хикәя 
фигыльләрне кертеп)

РУУГ: үз уку 
эшчәнлегеңнең 
нәтиҗәләрен ях- 
шыртуга ихтыяҗ 
формалаштыру
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