
просвещениеmәğәrif

№4 / 2019 



просвещениеmәğәrif

Оештыручысы: 
«ТАТМЕДИА» 
АКЦИОНЕРЛАР ҖӘМГЫЯТЕ

Сентябрь, 2018 ел № 3

УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «ТАТМЕДИА». 
Телефон редакции: (843) 222-06-09
Адрес издателя: 
420097, г.Казань,  
Академическая, дом 2 

        www.magarif-uku.ru 

Создано при поддержке Респуб ли-
канского агентства по печати и мас-
совым коммуникациям
Зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций 04.09.2014 г. 
ПИ № ФС 77 – 59204
Периодичность выхода –  
1 раз в квартал.
Мнение редакции не всегда совпа-
дает с мнением авторов. Редакция не 
располагает возможностью выступать 
ходатаем в официальных организа-
циях. За достоверность рекламных 
объявлений ответственность несет 
рекламодатель

Тираж этого номера 4 650 экз.
Тираж журнала «Мәгариф»

12+

Почтовый адрес:
420066, г.Казань, а/я 47
e-mail: magarif@bk.ru
Отпечатан: 420066,
г.Казань, ул. Декабристов, 2
филиал АО «Татмедиа»
«ПИК «Идел-Пресс»

Адрес: 420066, Казан, 
Декабристлар ур., 2.
«Мәгариф» журналы редакциясе, 
а/т 47
E-mail: magarif@bk.ru
Сайт: magarif-uku.ru
«Мәгариф», 2018 ел

Баш мөхәррир: Таишева С.Н. 
Чыгаручы редактор:  
Насыйхова Л.Р.
Әдәби редактор:  
Газизова И.М.
Бу санны әзерләделәр: 

Корректор: Гайнуллина Г.Ф. 
Верстка: Гатауллин И.Р.
Беренче тышлыкта 
Ю. Калинина фотосы

4

Эл

Фаизова Р.Г. 
Корректор: Гайнуллина Г.Ф. 
Верстка: Зөфәрова Д.И.  
Беренче тышлыкта: 
Алексеевск районы Урта Тигәнәле урта 
мәктәбенең «Глория» бию төркеме вәкилләре 
(Марат Хәмитшин фотосы)

Декабрь, 2019 ел

ЮСУПОВ Р. Сүзне дөрес куллану.....................................................................3

НӘСЫЙХОВА Л. Үткәнне белеп, киләчәккә карап........................................9

ФӘТХУЛЛОВА К., РАМАЗАНОВА Р. Иҗади осталыкка омтылу..............13

САДРИЕВА Э. Сөйләм теле үстерүдә фразеологизмнарның әһә- 
мияте.................................................................................................................19

НАСЫЙРОВА Г. Әхлак тәрбиясе – Гаяз Исхакый әсәрләре аша..............23

МӨХӘММӘТҖАНОВ Ә. Миллилекне – милли уеннар аша........................26

ЙОСЫПОВА Г. «Ыргытылган таш» алымын куллану (мастер-
класс).................................................................................................................32

ӘБРАРОВА А. Төсләр (I сыйныфның рус төркемендә татар теле 
дәресе)..............................................................................................................36

ЗАКИРОВА А. Һава торышы (II сыйныфта укучы рус балалары өчен та- 
тар теле дәресе)................................................................................................40

ФАТЫЙХОВА Г. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше (IV сыйныф)........46

МӘРДӘНОВА Ә. Сүз ясалышы (V сыйныф).................................................52

ВАСИЛЬЕВА Р. Сүз басымы (V сыйныфта татар теле дәресе).................56

ЗАҺРИЕВА Г. Сингармонизм законы турында төшенчә (V сыйныфта  
татар теле дәресе)...........................................................................................61

ИЛЬИНА М. «Фразеологик әйтелмәләр» темасына татар теленнән 
технологик карта (Татар мәктәпләренең V сыйныфы өчен).....................66

МАЛИКОВА И. Алмашлык төркемчәләре (VI сыйныфта татар 
төркеме)............................................................................................................75

ӘХТӘМОВА Л. Исем сүз төркемен кабатлау (VI сыйныфта татар 
төркеме)............................................................................................................80

АРСЛАНОВА Ә., ШӘРӘФИЕВА Л. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 
проект методын гамәлгә ашыру (проект эше)...........................................85

ГЫЙЗЗӘТУЛЛИНА С. Мөхәммәт Мәһдиев (X сыйныф рус төркеме)......91

9



СҮЗНЕ ДӨРЕС 
КУЛЛАНУ

Рүзәл Юсупов,

академик

01

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

3

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Бу хәл хәзерге вакытта татар кешеләре-
нең туган телләрендә – сөйләмнәрендә 
һәм язуларында һәрдаим ачык сизелеп 
тора. Милләттәшләребез ана телләренә 
нигә бу кадәр битараф, игътибарсыз икән 
дип гаҗәпләнергә туры килә, туган теле-
безне бер дә уңайсызланмыйча бозула-
рына, ватуларына күңел рәнҗи.

Сүз мисаллар белән дәлилләп сөйлә-

гәндә генә ышандырырлык була дигән 
хакыйкатьне истә тотып, бу язмабызда 
соңгы вакытларда мәгълүмат чарала-
ры телендә сүз кулланганда аеруча киң 
таралган кайбер тискәре күренешләргә 
анализ ясап, тел бозылу очракларының 
сәбәпләрен аңлатып һәм ялгышлардан 
арыну өчен тиешле чараларны күрсәтеп 
китәрбез.

Сүзнең нинди зур мәгънәгә, тылсымлы көчкә ия булганлы-
гы һәр акыллы кешегә мәгълүм булса кирәк. Яхшы сүз кешегә 
яшәү дәрте бирә, яман сүз авыруга да сабыштыра, һәлакәткә 
дә китерә ала. Һәрбер сүзне белеп файдалануның, дөрес кул-
лануның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнлеген шуннан аңларга 
буладыр. Бу аксиоманы инкарь итәргә теләүче булмас кебек. 
Әмма чынбарлыкта туган телебез белән эш итү практикасында 
бу хакыйкатьне истә тотмау очраклары аз түгел.

Соңгы вакытларда тормышның бөтен өлкәләрендә дә кешеләр-
нең үз вазифаларына тиешле җаваплылык белән караулары, 
үз-үзләренә һәм башкаларга да таләпчәнлек күрсәтүләре кими 
бара. Бу күренеш тел белән эш итүдә дә чагылыш таба. Сөйлә-
гәндә, сөйләшкәндә сүз ияләренең, язганда каләм ияләренең 
барысы да телдән һәм язма сөйләмнәрендә сүзләр кулланганда, 
һәрвакытта да югары җаваплылык хисе кичермиләр, һәр сүзгә 
зур саклык, тиешле игътибар белән карамыйлар. Нәтиҗәдә, еш 
кына сөйләм иясенең ирештерергә теләгән фикере тулысынча 
һәм төгәл итеп бирелми, тыңлаучыга, укучыга аңлашылып җит-
ми, тел үзе исә бозыла, гарипләндерелә.
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Татарча сөйләм төзелешендәге катгый 
кагыйдәләрнең берсе шул: кемнеңдер, 
нәрсәнеңдер үзеңә таба хәрәкәт итүе, 
якынаюы килү сүзе белән, үзеңнән читкә 
таба хәрәкәт итүе, ераклашуы китү сүзе, 
кемнеңдер (нәрсәнеңдер) кайсыдыр бер 
ноктага таба хәрәкәтләнүе бару сүзе, 
яшәгән, торган урынына хәрәкәтләнүе, 
килүе кайту сүзе белән белдерелә. Ке-
шеләрнең килү, китү, бару, кайту процесс- 
лары ниндидер техника ярдәмендә баш-
карылса, бу күренешләр әлеге сүзләргә 
шул техниканың урын-вакыт килеше фор-
масындагы (-да / -дә, -та / -тә кушымча-
лары ялганып) исеме һәм белән бәйлеге, 
утырып сүзе һәм башка шундый чаралар 
ярдәмендә белдерелә: әнисе янына килә, 
урманга таба китеп бара, мәктәпкә бара, 
өйгә кайта, авылына кайта, Америкага 
бара, Сингапурдан кайта, Казанга маши-
нада (машина белән, машинага утырып) 
бара, Мәскәүдән поездда (поезд белән, 
поездга утырып) кайта, Төркиягә само-
летта (самолет белән) бара һ.б. Татар 
теленең шушы элементар кагыйдәсен 
(сөйләм нормасын) саклый алмаган ке-
шене туган телен әйбәт белә, ягъни туган 
телендә дөрес сөйли һәм яза дип әйтеп 
булмый. Әмма соңгы елларда матбугат 
материалларында һәм радио-телеви-
дение тапшыруларында «...бала белән 
АКШка очтык, «Президент Мәскәүгә 
очты» рәвешендә язу, һәм сөйләү гадәткә 
керә бара. Чын татарча сөйләгәндә, һич 
кенә дә «кеше оча» дип әйтеп булмый. 
Бу – русча «Он в Москву пошел (поехал 
урынына) дигәндәге кебек үк тупас хата.

Телебездәге очу сүзе белән килгән 
әйтелмәләрдәге кебек, меңнәрчә җөм-
ләләрдәге һәм гыйбарәләрдәге хаталар 

рус теленнән ялгыш сүзгә-сүз, хәрефкә-
хәреф тәрҗемә итеп алу (калькалашты-
ру) нәтиҗәсендә барлыкка киләләр. 
Русча, мәгълүм булганча, кеше җәяү кит-
сә, пошел, килсә, пришел диелә, машина 
белән, поезд белән китсә, поехал, килсә, 
приехал диелә, самолет белән килсә, при-
летел, китсә, полетел диләр. Бу – рус теле 
өчен табигый сөйләм нормасы.

Һәр телнең үзенә генә хас үзен-
чәлекләре, сөйләм кагыйдәләре (норма-
лары) була. Һәм аларны икенче бер телгә 
механик рәвештә күчереп кую мөмкин 
түгел. Алай эшләсәң, бу туган телне тупас 
бозуга, аның табигый төзелешен ватуга 
китерә. Хәзерге вакытта ике тел (татар 
һәм рус телләре) белән эш итүчеләрнең 
кайберләре (ә андыйлар күп) бу хакый-
катьне белмиләр яки, белә торып та, игъ-
тибарга алмыйлар һәм бик гади, уңайлы, 
примитив юлдан гына баралар. Мәсәлән, 
аларча птица полетела да кош очып кит-
те, кто-то куда-то полетел да кемдер кая-
дыр очып китте.

Андый кешеләр, текстны (сөйләмне) 
русчадан татарчага күчергәндә, гадәттә, 
сүзләрнең ике тел сүзлекләрендә теркәл-
гән тәңгәллекләре белән генә эш итәләр. 
Әйтик, рус телендәге плыть (плавать) 
сүзенә, гомумән һәм аерым гына алган-
да, татар телендә йөзү сүзе туры килә. 
Әмма шушы плыть (плавать) сөйләмдә 
(текстта) башка сүзләр белән бәйләнеш-
кә кергәч, аның мәгънәләре татар телен-
дә, йөзүдән тыш, башка сүзләр белән дә 
белдерелә: утка плывет (плавает) – үрдәк 
йөзә, человек плывет (плавает) – кеше 
йөзә, лодка, корабль плавает – көймә 
яки корабль йөзә түгел, бәлки килә, китә, 
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бара. Русчадагы плыть (плавать) сүзенә 
һәрвакытта да, һәр урында да йөзә сүзе 
туры килә дип уйлап, көймә йөзә дип әйт-
сәк, бу татарча дөрес булмый: чын татар-
ча – көймә килә (китә, бара, йөри). Халык 
җырындагы «Көймә килә, көймә килә, 
эзе юк...» дигән сүзләрне искә төшерик: 
көймә йөзә диелми бит. Халык җырлары 
саф татарча була.

Һәртөрле сөйләмгә һәм язуга куелган 
иң беренче шарт – ул үзенең адресатына 
ачык аңлаешлы һәм, әлбәттә, дөрес тел-
дә булырга тиеш. Бу шарт исә сөйләмнең 
һәм язманың һәр сүзе төгәл кулланыл-
ганда гына үтәлә. Шуның өчен дә сөйләү-
че һәм язучы кешедән һәр сүзнең бөтен 
мәгънәләрен дә нык уйлап, яхшы белеп 
куллану таләп ителә. Әмма практикадан 
күренгәнчә, кешеләрнең һәркайсы да, 
сөйләгәндә һәм язганда, үз-үзләренә кат-
гый таләпләр куймый: күп төрле сүзләр 
арасыннан мәгънәне иң төгәл белдерер-
леген сайлап тормый, еш кына ашык- 
пошык башына беренче килгән сүзне 
эшкә җигә.

«Хатын-кызның иреннән яки егетеннән 
кечерәк булуы гадәти хәл» (газетадан) 
җөмләсен алып карыйк. Моның авторы, 
кечерәк сүзенең тиешле мәгънәне төгәл 
белдерүе-белдермәве турында уйлап 
тормастан, башына беренче килгән сүз-
не кулланган да куйган. Нәтиҗә: җөмлә 
татарча килеп чыкмаган, һәм мәгънә дә 
дөрес бирелмәгән (дөресе: «...иреннән 
яки егетеннән яшьрәк  булуы – гадәти 
хәл).

Соңгы вакытларда матбугатта русча 
правнук яки правнучка мәгънәсендәге 
оныкчык дигән сүз актив кулланыла 

башлады. Ләкин татар газеталарын 
укучылар бу сүзнең конкрет мәгънәсенә 
төшенәләрме икән? Бу сорауга уңай җа-
вап бирү бик кыен, дөресрәге, мөмкин 
дә түгел. Башны бераз гына уйлатсаң, 
мәсьәләне җиңел генә хәл итәргә мөм-
кин: контексттан (сөйләмнән) сүзнең ир 
затыннанмы яки хатын-кыз затыннанмы 
икәнлеген белеп, правнукны оныкның 
улы, правнучканы оныкның кызы дип 
тәрҗемә итәргә мөмкин һәм кирәк тә. 
Мәсәлән, «Маһисания әби кызы Нурания, 
кияве Нургали, оныкчыгы Регина» дигән 
җөмләдәге оныкчыгы сүзен оныклары-
ның кызлары Регина» дип куллану дөрес 
булыр иде.

Менә бу җөмләгә игътибар итик әле: 
«Бала, мәктәптән кайтып, төнгә кадәр 
санак каршында утыра». Мондагы са-
накның компьютер икәнлеген күп кеше 
беләме икән, һәм аны күпме кеше кулла-
на икән? Бу риторик сорау гына: әлбәттә, 
күп түгел, киресенчә, аны аңлаган һәм 
кулланган кеше булса да бик аздыр. Шу-
лай булгач, бөтен дөньяда кулланыла 
торган халыкара сүз компьютерны газета 
телендә халык кулланмый торган ясалма 
сүз белән алмаштыруның кемгә һәм нигә 
кирәге бар икән?!

Вертолет мәгънәсендәге боралак сүзе 
белән дә шул ук хәл: «Боралакның иркен 
мәйданга төшеп утыруы булды...» Мон-
да вертолет сүзен куллану үзен күбрәк 
аклый, әлбәттә.

«Теләче районында фермерлар сөтче-
лек тармагында гына түгел, сарыкчы-
лык, үгезләр асрау буенча да уңышлы 
эш алып бара». Бу җөмләдәге сөтчелек, 
сарыкчылык мәгънәләре буенча туры 
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килә торган рус сүзләре үрнәгендә ясал-
ган булса кирәк. Ләкин исемгә кушым-
чалар ялгап, яңа мәгънәле икенче исем 
ясау тәртибе ике телдә дә бертөрле була 
алмый шул. Каләм иясе, яңа сүз ясарга 
керешкәнче, татар телендә сүз ясалышы 
кагыйдәләрен өйрәнергә тиеш иде. Без-
нең телдә -чылык/-челек кушымчасы 
гомумиләштерү мәгънәсендәге предмет 
исеменә ялганып, җитештерү тармагын 
белдерә торган яңа сүз ясый: иген+челек, 
терлек+челек. Әмма һәр предмет исеме- 
нә, бу очракта, конкрет бер азыкны, хай-
ванны белдерә торган исемгә -чылык/  
-челек кушымчасы ялганып, яңа мәгъ-
нәле исем ясала алмый: чын татарча са-
рыкчылык та, дуңгызчылык та, сыерчы-
лык та, кәҗәчелек тә була алмый, бәлки 
сарык асрау, сыер асрау һ.б.ш. дип әй-
телә. Шулай ук бу кушымча, конкрет азык 
исеменә ялганып, җитештерү өлкәсен 
белдерә торган яңа исем ясый алмый: 
татарча сөтчелек, майчылык, күкәйчелек 
димиләр, бәлки сөт, май һ.б. җитештерү, 
әзерләү, диелә.

Яңа сүз ясау мәсьәләсен хәл иткәндә, 
гомумән, сак булырга һәм бик белеп, 
төптән уйлап эш итәргә кирәк. Бу эшне 
журналистлар, язучылар тел, әдәбият 
галимнәре белән киңәшләшеп эшләргә 
тиеш. Югыйсә монда мөгез чыгарулар 
булуы бик ихтимал, һәм андый хәлләр 
булып тора да. Мәсәлән: «Һава ширкәте 
сүзчесе Гөлназ Миңнеханова...» Кем ул 
сүзче? Андый сүз буламыни? Сүзче бул-
гач, ихтимал, тиздән җөмләче дә барлык-
ка килер әле! Туган телдә тиешле мәгънә-
не белдерерлек сүз булмаганда һәм аны 
сүз ясалыш кагыйдәсенә туры китерер-
лек итеп ясап та булмаса, яңа төшенчәне 

белдерү өчен чит тел сүзе кулланыла. 
Бу – законлы күренеш. Теге сүзче дә 
пресс-секретарь мәгънәсен белдерү өчен 
кулланылган булса кирәк, һәм аны шулай 
интернациональ сүз буларак кабул итәр-
гә кирәк.

Зонтик мәгънәсендә, сирәк-мирәк кенә 
булса да, кулчатыр сүзе кулланылуның 
да уңышлы булуы шикле.

Соңгы вакытларда шактый киң таралып 
килә торган мөгез чыгаруларның берсе –  
иң-иң (иң-иңнәр). Мисаллар: «Корстон 
грантына студентларның иң-иңнәре генә 
лаек булды», «Иң-иңнәрне котлау (мәкалә 
исеме). Кемгә һәм нигә кирәк булды 
икән соң әле бу яңалык? Бу форма да 
рус теленнән калькалаштырып алынган 
(«самые-самые»дан), һәм ул русларның 
үзләре өчен дә уңышлы түгел. Чын татар-
ча итеп, кыланмыйча гына, иң яхшылары, 
иң уңганнары, иң тырышлары, иң остала-
ры, иң сәләтлеләре кебек сүзләр белән 
белдерергә мөмкин бит ул мәгънәне!

«Аны (имбирьне – Р.Ю.) ашказаны һәм 
эчәк юллары какшаганда файдалана-
лар». Бу республикабызның абруйлы 
газеталарының берсеннән күчереп ал-
ган җөмләдәге какшаган сүзен ничек 
аңларга икән? Мәгълүм булганча, ишек 
күчәне, арба көпчәге кебек нәрсәләр генә 
какшый торган иде. Ашказаны һәм эчәк 
юллары да какшый башлагач, бу хәерле-
гә булмас инде! Монда сүз эч сыеклау, 
эч китү турында бара булса кирәк. Тел 
белмәү менә нинди көлке һәм кызганыч 
хәлләргә китереп җиткерергә мөмкин!

Каләм ияләренең әллә игътибарсызлы-
гы, әллә ашыгулары аркасында, кайчак 
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сүзләр ялгыш мәгънәдә кулланыла, 
кайчак исә охшаш сүзләр буташтырып 
бирелә. «Укытучыларның хезмәт хакла-
рын күтәрделәр, мәдәният тармагында 
эшләүчеләргә кайчан «чират» җитәчәк? 
Алар өчен кем кайгырачак?» Соңгы җөм-
ләдәге кайгырачак кайгыртачак сүзе 
урынына кулланылган, һәм нәтиҗәдә зур 
мәгънә ялгышы киткән. Дөресе –  
«...аларны кем кайгыртачак?»

Кайбер очракларда мәгълүмат чарала-
ры телендә элементар мәгънә ялгыш- 
лары китә. «Элек патшалар, ханнар 
властьны улына калдырган». «...власть-
ны улларына калдыра торган булганнар» 
дияргә кирәк иде.

Телебездә русчадан калькалаштырып, 
ягъни хәрефкә-хәреф тәрҗемә итеп ясал-
ган уңышсыз сүзләр йөри. Шундыйлар-
ның берсе – зур «стажлы»сы – агымдагы 
сүзе: «Агымдагы елның икенче кварта-
лында Россиядә яшәү минимумы  
7 мең 372 сумны тәшкил иткән». Бу җөм-
ләдәге агымдагы сүзе быелгы, хәзерге 
мәгънәләрен белдерә. Ике тел сүзлеген 
төзүчеләр кайчандыр бу сүзне текущий 
(тамыры течь – агу) өлгесендә ясаганнар, 
һәм нәтиҗәдә быел сүзенең синонимы 
буларак сирәк кенә кулланыла (нигездә 
матбугат телендә). Әмма ул – татар теле 
өчен ят, уңышсыз ясалган сүз, хәрефкә-
хәреф тәрҗемә итүнең һәм мәгънәви 

тавтологиянең бер үрнәге: агымдагы ел –  
быелгы ел (быел үзе бу ел дигән сүз). 
Димәк, текущий год мәгънәсен бу ел яки 
быел сүзләре белән генә бирергә мөмкин 
һәм кирәк тә.

Безнең кайбер каләм ияләрендә иске-
реп, халыкка аңлаешсыз хәлгә килгән 
сүзләрне яңадан кулланылышка кер-
тергә омтылу гадәте бар. Бу эш, бәлки, 
гомумән алганда изге ният – сүзлек 
хәзинәсен тагын да баету теләге белән 
эшләнәдер. Әмма тел – бик четерекле, 
еш кына үҗәтлелек сыйфатларына  ия 
булган күренеш, һәм ул аерым кешеләр-
нең сүз белән эш итү өлкәсендәге нова-
торлыкларын зур талымлылык белән 
генә кабул итә яки бөтенләй кабул итми. 
Мәсәлән, менә бу сүзләр язылышында 
шул нәрсә чагыла. «Бөгелмә шәһәре  
аэропортының кизү бүлекчәсендә...» Бу 
фразадагы кизү – дежур мәгънәсендәге 
искергән сүз, һәм аны хәзерге буын татар 
кешеләренең күбесе аңламый.

«300 кешелек бандитлар чирүе һөҗүм 
итте». Бу җөмләдәге чирү – гаскәр, хәрби 
подразделение мәгънәсендәге борынгы 
төрки сүз, һәм аны махсус югары фило-
логик белеме булган бик аз кешеләр  
генә аңлый. Шулай булгач, аны күп 
меңләгән укучылар өчен чыгарылган га-
зета телендә куллануның кирәге бармы 
икән соң?

Язмабызны йомгаклап, шуны әйтик: сөйләгәндә һәм язганда, тиеш- 
ле фикерне төгәл, аңлаешлы, матур итеп белдерү өчен, сүз сайлап 
алганда нык уйлап, зур игътибарлылык, саклык белән эшләү таләп 
ителә. Меңләгән аудиториягә мөрәҗәгать иткәндә – бигрәк тә.
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Ландыш НӘСЫЙХОВА,

02

ҮТКӘННЕ БЕЛЕП, 
КИЛӘЧӘККӘ КАРАП
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Алексеевск районы турында сүз чыкса, 
күпләр урыс төбәге ич ул дияр. Чынлап 
та, татар авыллары күп түгел анда. Бүген-
ге көндә бөтен районга нибары биш татар 
мәктәбе эшли, һәм шуларның бары тик 
берсендә генә урта белем бирелә. Әлеге 
мәктәп Урта Тигәнәле авылында урнаш-
кан.

«Үз мәктәбенең тарихын белмәгән 
авылның киләчәге өметсез, – диләр бу 
мәктәптә. Шуңа күрә аның үткәне белән 
укучыларны да таныштырырга тырыша-
лар. 1957 елда беренче чыгарылышын 
олы тормыш юлына озаткан белем йорты 
инде менә алты дистә елдан артык вакыт 
дәвамында белемле, итагатьле, киләчәк-
тә илебез өчен бик күп файда китерәчәк 
балаларны тәрбияли. Чыннан да, Урта 
Тигәнәле мәктәбе элек-электән тирә- 
юньдә урнашкан авыл балалары өчен зур 
тормыш мәктәбенә әзерлек этабы булган. 
Элек бирегә килеп укучыларның ун татар, 
бер мордва, бер чуваш, ике рус авылын-
нан килүен исәпкә алсаң, аны күпмилләт-
ле дип тә атарга була. Мәктәпне тәмам-
лаганнар арасында фән эшлеклеләре дә, 
табиблар, укытучылар, журналистлар, 
хәрбиләр, юристлар, зур-зур хуҗалык, 
оешма җитәкчеләре, алдынгы игенче һәм 
терлекчеләре, завод һәм фабрика эш-

челәре дә шактый. 

Авылның балалар бакчасы соңгы еллар-
да гына мәктәп бинасына сыенган. Би-
редә нәниләр өчен дә, инде мәктәп укучы-
сы статусына ия булган балалар өчен дә 
барлык шартлар тудырылган. Директор 
Марат Зиннур улы Хәмитшин мәктәпнең 
һәр «сулышы»ннан хәбәрдар. «Һәммәсен 
контрольдә тотам», – ди үзе дә. Күрше 
Зур Тигәнәле авылында туып үскән ул. 
Әти-әнисе – эшчеләр. Гаиләдә биш кыз, 
бер малай тәрбияләнә. Биш кызның дүр-
тесе укытучы һөнәрен сайлый. Урта мәк-
тәпне тәмамлагач, Казан авыл хуҗалыгы 
академиясенә юл тотса да, бердәнбер 
малай Маратка да мөгаллимлек юлын-
нан китү насыйп булган икән. Биредә 
инженер-механик белгечлеге буенча юга-
ры белем алып, туган авылы Зур Тигәнә-
легә кайткач, аны мәктәпкә физкультура 
укытучысы итеп эшкә чакыралар. Даими 
спорт белән шөгыльләнгән егет өчен һич 
ят шөгыль түгел. «Язмыш бу!» – ди Марат 
Зиннурович. Мәктәп эшен үз итеп, шунда 
төпләнә. Югары педагогик белем дә ала. 
Зур Тигәнәле мәктәбендә 19 ел физкуль-
тура һәм биология фәннәрен укыткан Ма-
рат Зиннур улын 2014 елда Урта Тигәнәле 
мәктәбенә директор итеп билгелиләр. 

Кама елгысының аръягында урнашкан Алексеевск районы, бе-
ренче чиратта, үзенең шәхесләре: очучы-язучы Салих җәлилче 
Габдулла, музыкант Мөбарәк Батталлар, Татарстанның халык 
артисты, РФ атказанган артисты Нуриәхмәт Сафин, химиклар 
Александр Бутлеров һәм Александр Арбузов һәм башкалар белән 
данлыклы. Шөкер, үсеп килүче буын да бөек якташларыннан ка-
лышмый.
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Гадәттә, эш нәтиҗәсен саннар аша 
күреп була. Без дә санлы мәгълүматка 
мөрәҗәгать итик. Узган уку елында Урта 
Тигәнәле мәктәбен 3 укучы тәмамлаган. 
Шуларның берсе – Лиана Баязитова – 
медаль иясе. 

Бу хакта сүз чыккач, мәктәпнең педагог- 
оештыручысы Алия Зәйнуллина:  
«Хәзерге балалар, без укыган чор белән 
чагыштырганда, русча яхшырак белә. 
Мәгълүмат күплеге, интернет челтәре 
дә сәбәптер инде. Укытучыларыбыз да 
тырыша, әлбәттә. Бездә бит балаларны 
БДИга әзерләр өчен, шәһәрдәге сыман, 
репетиторлар юк. Барысы да фән укы-
тучысының тырышлыгы, үҗәтлегенә кай-
тып кала. Шуңа күрә ул БДИга әзерлек 
чорында дәресләрдән соң калып та, як-
шәмбе көнне дә укытырга мөмкин. Вакыт 
кызганыч түгел, укучылар гына БДИ 
тапшыра алсын», – диде. Тырышлык- 
лары бушка китми, барлык укучылар да, 
БДИны уңышлы узып, мәктәптән аттестат 
алып чыга икән. 

«Мәктәп – туган җир җылысын бирүче, 
балачак һәм үсмер еллар истәлеген сак- 
лаучы, еллар дәвамында үзенә чакырып, 
олылап каршы алучы изге йорт ул», –  
ди биредә эшләүче мөгаллимнәр. База 
мәктәбе һәм милли белем бирү буенча 
ресурс үзәге булып торган белем йорты 
районның калган дүрт татар мәктәбе 
белән берлектә төрле бәйгеләр, милли 
белем һәм тәрбия бирү буенча чаралар 
уздыра. «Татар кызы», «Татар егете» бәй-
геләре, «Сабантуй», «Сөмбелә», «Нәүрүз» 
кичәләре элек-электән сакланып килгән 
традицияләр, гореф-гадәтләр, йолаларны 
яңа буын аша киләчәктә дә онытмау мак-
сатыннан үткәрелә. Милли мәктәпләрнең 
укучылары һәм укытучылары өчен Сабан-
туй уздыру да матур традициягә әйләнгән. 
«Мәктәбебездә балалар туган телләрен-
дә аралаша, ана телендә белем алалар, 
төрле-төрле матур чаралар үткәрелә. Без 
моның белән горурланабыз», – ди  
35 еллык стажлы мөгаллим Алия ха- 
ным. 
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Мәктәптә укучыларны төрле яклап үсте-
рергә ярдәм итә торган төрле түгәрәкләр 
һәм клублар эшләп килә. «Оста куллар», 
«Туган телем – серле тел», «Татар ха-
лык уеннары», «Экологик сукмак», «Юл 
хәрәкәтенең яшь инспекторлары», «Ти-
мурчылар», «Яшь армиячеләр»... Бу кадәр 
юнәлешне санап чыгу да вакыт таләп 
итә. Әле бит спорт юнәлеше дә бар: теләү-
челәр бадминтон уйный, кемдер туп тибә 
я шахмат сөючеләр рәтенә баса. Шунысы 
гына кызганыч: һәр түгәрәккә йөрер өчен, 
вакыттан битәр, бала саны аз. Кайчандыр 
шау-гөр килеп торган мәктәптә бүген ни-
бары 45 укучы белем ала. Төп биючеләре 
мәктәпне тәмамлаганнан соң, районда 
гына түгел, республика сәхнәләрендә дә 
чыгыш ясап, уңышларга ирешкән «Гло-
рия» бию түгәрәгенә  яңа сулыш өрергә 
кирәклеге дә мөһим мәсьәлә булып тора.

Шулай да уфтанып утырудан мәгънә 
юк. Укучылар да, укытучылар да һаман 
эзләнүдә. Тырышкач, район, республика, 
бөтенроссия күләмендә узган бәйгеләрдә, 
фәнни-эзләнү конференцияләрендә кат-
нашалар, югары дәрәҗәдәге дипломнарга 
ия булалар. «Безнең мәктәп – алдынгы-
лар рәтендә. Укучылар имтиханнарны 
уңышлы тапшырып, үзләре теләгән уку 
йортларына керә, аны тәмамлагач, ту-
ган районыбызга кайтып эшкә урнаша 
һәм аннары да матур күрсәткечләргә 
ирешәләр, – дип горурлана мөгаллим- 
нәр. – Киләчәктә дә мәктәбебез авылы-
бызның йөз аклыгы булып, белем учагын 
сүндермичә, яшь буынга белем һәм тәр-
бия бирү миссиясен лаеклы дәвам итәр 
дип ышанабыз». Бу сүзләр фәрештәләр-
нең «Амин!» дигән чагына туры килсен 
дип телисе генә кала.

Фотолар мәктәп архивыннан
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Казан федераль университеты 
доценты, педагогика фәннәре 
кандидаты

Биектау районы Коркачык урта 
бирү мәктәбенең югары квали-
фикация категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

03

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

ИҖАДИ 
ОСТАЛЫККА 
ОМТЫЛУ
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ФДББС ны гамәлгә кую чорында татар теле укытучылары ия 
булырга тиешле методик компетенцияләр түбәндәгеләрдән 
гыйбарәт: «укытучы-укучы» системасы белән идарә итә белү 
(максат-бурычларны билгеләү, белем бирүне уңышлы оеш-
тыру һәм нәтиҗәләрне бәяләү); дәресне үткәрүгә методик 
үзгәрешләр кертә алу; шәхескә юнәлтелгән педагогик техно-
логияләрдән файдалана белү; импровизациягә сәләтле булу; 
белем бирүнең сыйфатын яхшыртуга ирешү. Бүгенге көн укы-
тучысы, туган тел дәресләрендә заманча алымнарны урынлы 
кулланып эш иткәндә генә, түбәндәге максатларга ирешә ала: 
татар телен өйрәнүгә даими кызыксыну булдыру; укучылар-
ның танып белү эшчәнлеген активлаштыру һәм иҗади үсе-
шен тәэмин итү; үзлектән белем алуны яхшырту; укучыларда 
эзләнү-тикшеренү теләге уяту. Методистлар фикеренчә, бүген-
ге көн укучысында мөстәкыйль рәвештә белем алу һәм аны 
гамәли куллана белү күнекмәләре булдыру төп максатлар-
дан санала [4: 10]. Яшь буынны зиһенле, фикер йөртә белүче, 
җәмгыятькә файдалы шәхес итеп тәрбияләү зарури, чөнки ба-
лалар – безнең киләчәгебез. 

Туган (татар) тел укытучылары шушы актуаль мәсьәләләрне 
хәл итүне күздә тотып эш итәләр. Шул максаттан чыгып,  
7 нче сыйныфның рус төркемендә үткәрелгән татар теле дәре-
се эшкәртмәсе һәм, ФДББС таләпләрен истә тотып, аның төп 
этапларына карата белдерелгән аңлатмалар белән танышыр-
га тәкъдим итәбез.    
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Дәрес барышы 

I. Оештыру өлеше (уңай эмоциональ халәт 
булдыру).

– Исәнмесез, укучылар. Кәефләрегез әй-
бәтме? «Көнне яхшы сүз белән башласаң, 
бөтен көнең яхшы үтәр», – диләр. Әйдәгез 
әле, бер-беребезне яңа көн белән котлыйк, 
матур теләкләр телик.

II. Белем һәм күнекмәләрне актуальләштерү, 
яңа материалны кабул итүгә әзерлек

1. Слайдтагы рәсемнәр белән эш  
(1 нче слайд).

– Укучылар, экрандагы рәсемнәрне карыйк 
әле.

– Балалар нишлиләр? Үз фикерегезне  
3-4 җөмлә белән яки кечкенә диалоглар 
ярдәмендә белдерә аласыз. (Укучылар пар-
лап диалог төзиләр).

– Ягез, беренче рәсем буенча нәрсә әйтә 
аласыз? 

– Икенче рәсем буенча кемнәр сөйли?

– Ә өченче рәсем буенча кайсы парны 
тыңлыйбыз ? 

(Һәр рәсем буенча 1-2 җавап тыңлана).

III. Уку мәсьәләсен билгеләү 

– Укучылар бу рәсемнәр нәрсә турында? 
(Буш вакыт)

– Димәк, бүген дәрестә без нәрсә турында 
сөйләшәчәкбез? (Слайдта тема күрсәтелә). 
Дөрес, буш вакыт турында. Без бүген буш 
вакытны ничек үткәрәбез, буш вакытта 
нәрсәләр эшлибез, шул турыда сөйләргә 
өйрәнергә тиешбез.

IV. Яңа күнекмәләр формалаштыру (кирәкле 
грамматик формаларны искә төшерү һәм 
кабатлау).

Укучылар, дәрестә яхшы итеп эшләү өчен, 
безгә кайбер кагыйдәләрне искә төшерер- 
гә кирәк. Әйдәгез әле, тактадагы сүзтез- 
мәләрне үрнәк буенча дәвам итеп әйтегез. 
(2 нче слайд). Эш чылбырлап тикшерелә.

Файдалы һәм файдасыз үткәрелгән буш вакыт 
Максатлар:
1) дидактик: укучыларның телдән аралашу күнекмәләрен 
үстерү, фикерләрен мөстәкыйль рәвештә әйтә алуларына 
ирешү;
2) үстерелешле: укучыларда актив аралашу, иҗади фикер йөр- 
тү, гомумиләштереп нәтиҗә ясый белү күнекмәләре булдыру;
3) тәрбияви: укучыларда ихтыяр көче тәрбияләү, буш вакытны 
файдалы үткәрү теләге уяту.  
Җиһаз: презентация, ноутбук, экран, проектор, рәсемнәр, төр-
ле биремнәр язылган карточкалар.
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Минем буш вакытым – мое свободное вре-
мя

Синең .. 

Аның ...

Безнең ... 

Сезнең ...

Аларның ...

– Сүзтезмәләрне тиешле формада куеп, 
дәфтәрләрегезгә языгыз (3 нче слайд)

V. Уку мәсьәләсен чишүне дәвам итү 

– Укучылар, экрандагы рәсемнәргә карагыз 
әле. Бу балалар буш вакытларын ничек 
үткәрәләр?

   

(Укучылар тактадагы рәсемнәргә карыйлар 
һәм җавап бирәләр.)

– Минемчә, алар буш вакытларын файдасыз 
үткәрәләр.

– Укучылар, әйдәгез әле, бу балаларга 
киңәшләр бирик. Сез малайларга нинди 
киңәшләр бирерсез? 

Укучылар рәсемдәге балаларга үзләренең 
киңәшләрен бирәләр:

1 нче укучы: Тәмәке тартмагыз! Тәмәке тарту 
– иң начар гадәт. Тәмәке төтенендә көчле 
агу – никотин бар.

2 нче укучы: Сыра эчмә! Алкоголь ашказаны 
һәм бавыр авыруларын китереп чыгара, 
кешенең гомере кыскара.

3 нче укучы: Наркотикларга якын да килмә! 
Наркотик бөтен организмның эшләвен боза 
һәм ахыр чиктә кеше үлә. 

4 нче укучы. Компьютерда озак уйнама! Чөн-
ки компьютер сәламәтлеккә начар тәэсир 
итә, куркыныч авырулар барлыкка килә.

– Укучылар, дәрес башында караган 
рәсемнәр белән бу рәсемнәрне чагышты-
рыгыз да фикерегезне әйтегез әле. (Укучы-
лар чиратлашып әйтеп баралар). 

– Димәк, буш вакытны файдалы да, файда-
сыз да үткәреп була икән.

VI. Белемнәрне беренчел ныгыту 

– Укучылар, тактадагы төп сүзгә (ключевое 
слово) игътибар итегез. (Слайдта «Буш 
вакыт» сүзтезмәсе). «Буш вакыт» сүз-
тезмәсенә туры килгән исемнәрне әйтәбез, 
аннан туры килә торган сыйфатларны һәм 
фигыльләрне табып язабыз.

– Бирелгән сүзләр белән җөмләләр төзеп 
әйтәбез.

VII. Икенчел ныгыту. Ситуатив күнегүләр 
(Укучылар парларда эшлиләр.)

– Как ты скажешь, есть ли у тебя свободное 

Т.к
нәрсәне?

У.-в. к.
кайчан?

Буш вакыт
Буш вакытым
Буш вакытың
Буш вакыты

Исемнәр Сыйфатлар Фигыльләр
чаңгы пластик шуарга
китап маҗаралы укыйм
фильм кызыклы карыйм

концерт матур барам
театр күңелле карыйм

шахмат мавыктыргыч уйныйм
тәмәке зарарлы тартма
сыра тәмсез эчмә
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время? Если нет (мало, много, немного) 
свободного времени.

– Спроси у своего друга, что он делает в  
свободное время.

– Объясни другу, что у тебя сегодня нет сво-
бодного времени, так как тебе надо помочь 
маме.

– Спроси у друга, есть ли у него есть время,  
чтобы помочь тебе решить задачу.

– Скажи, что у тебя мало свободного време-
ни, потому что ты занимаешься спортом. 

– Сообщи друзьям, что у Андрея сегодня 
есть свободное время, и он тоже поиграет 
в хоккей.

– Ты приглашаешь друга на каток, а он не 
может идти с тобой, потому что у него мало 
свободного времени. Какой разговор со-
стоится между вами?

Ял вакыты.

VIII. Осталыкларны яңа ситуациядә иҗади 
куллану 

– Ә хәзер төркемнәрдә эшлибез. 1 нче төр-
кем – Алинә Кабаева, 2 нче төркем – Гүзәл 
Уразова, 3 нче төркем – Алинә Заһитова-
дан интервью алырга тиеш. (Төркемнәргә 
эш алдан бирелә. Һәр төркемнән бер укучы 
төп герой ролен башкара, калганнары жур-
налистлар буларак интервью алу өчен буш 
вакытларын ничек үткәрүләре турында со-
раулар әзерли. (Укучыларның җаваплары 
тыңлана, нәтиҗә ясала)

IX. Сөйләм күнекмәләрен камилләштерү 

Дәфтәрләрдә эш. Җөмләләрне язып бетерү 
(5 нче слайд)

X. Рефлексия (дәрескә нәтиҗә ясау) 

– Укучылар, без дәрестә нәрсә турында сөй-
ләштек? 

– Укучылар, буш вакытны ничек үткәрергә 
кирәк икән?

– Сезгә бүгенге дәрестә нәрсәләр  ошады? 
Нәрсәләр ошамады?

– Үзегез өчен нинди яңалык алдыгыз? 

– Үзегезгә нинди билге куясыз?       

Слайдта сорау чыга: буш вакытны ни өчен 
файдалы үткәрергә кирәк? Һәр укучы  
кәгазь ала һәм кәгазь уртасына төсле  
фломастерлар белән сорауга җавап яза. 
Биремне эшләү өчен. 3 минут вакыт би-
релә. (Җавапларны өйдә эш өстәленә куяр-
га тәкъдим итәм). Үзбәя бирү.

VII. Өй эшен аңлату 

1) «Минем буш вакытым» темасына хикәя 
язу.

2) Сәламәтлек турында мәкальләр язып 
килү.

3) Буш вакытыңны ничек үткәрәсен соравы-
на җавап биреп, рәсем ясап килү. 

Алга таба дәреснең дидактик структурасына 
тукталып үтәбез һәм аның һәр этабы  
ФДББС таләпләренә туры киләме-юкмы 
дигән сорауга җавап алу өчен, аңлатмалар 
биреп китәбез. Дәреснең башында укытучы 
мотивлаштыруга төп игътибарны юнәлтә: 
уңай халәт тудыра, укучылардан бер-бер-
сенә матур теләкләр әйттерә. Актуаль- 
ләштерү этабы да уңышлы оештырылган, 
чөнки коммуникатив бирем ярдәмендә 
укучыларның сөйләм күнекмәләре ныгы-
тыла, һәм яңа мәгълүматны кабул итү өчен 
кирәкле белемнәр кабатлана. Укучылар 
тасвирлаган рәсемнәр ярдәмендә укытучы 
уку мәсьәләсен билгеләү һәм аны чишүгә 
ирешә. Нәтиҗәдә, укучылар дәрес тема-
сын бергәләшеп әйтеп бирәләр. Алга таба 
уку мәсьәләсен чишү дәвам итә, һәм укы-

Минем буш вакытым аз, чөнки ...
Минем буш вакытым бар, шуңа күрә ...
Буш вакытым булса, мин ...
Минемчә, буш вакытны ...
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тучы, балаларның танып белү эшчәнлеген 
үстерү өчен, төрле биремнәрдән файда-
лана: сорауларга җавап бирү; киңәшләр 
әйтү; төркемнәргә бүленеп, интервью алу 
биремен үтәү; җөмләләрне дәвам итеп 
язу. Әлеге эшләрне башкару барышында 
ял итеп алу да укытучының игътибарын-
нан читтә калмый, моңа махсус вакыт 
бирелә. Ныгыту этабы, методикада таләп 
ителгәнчә, ике өлешкә бүленгән: беренчел 
ныгыту һәм икенчел ныгыту. Беренче-
сендә балалар укытучы җитәкчелегендә 
бирелгән сүзләрдән җөмләләр төзеп әй-
тәләр; икенчесендә исә алар мөстәкыйль 
рәвештә ситуатив биремнәрне үтиләр 
һәм туры килгән репликаларны әйтәләр, 
ягъни яңа мәгълүматны сөйләмдә кулла-
нырга күнегәләр. Дәреснең нәкъ шушы 
этабында балалар, бер-берсенең җава-
бын тыңлап, үзтикшерү оештырырга өй-
рәнәләр. Әлеге коммуникатив бирем белем 
һәм күнекмәләрне гомумиләштерергә, 
планлаштырылган нәтиҗәләргә ирешергә 
мөмкинлек бирә. Нәтиҗә ясау (рефлексия) 
этабында укучылар уку гамәлләренә һәм 
сөйләм күнекмәләренә үзбәя бирәләр, 
гомуми нәтиҗә ясыйлар, дәрестә нәрсәләр 
ошаганын яки ошамаганын әйтеп бирәләр. 
Шул рәвешле дәрескә йомгак ясала. Ахыр-
дан укытучы, вариативлыкны истә тотып, 
өй эшен аңлатып үтә һәм яздыра. Ките-
релгән мисаллардан күренгәнчә, укытучы, 

балаларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә 
алып, дәресне үткәрүгә иҗади якын кил-
гән, укучыларның яшь үзенчәлекләренә 
туры килгән мавыктыргыч биремнәрдән 
файдаланган. Гомумән, дәрес система-
лы-эшчәнлекле юнәлеш нигезендә алып 
барыла, һәм төп игътибар укучыларның 
эшчәнлегенә бирелә. Шул ук вакытта 
дәрес тәрбияви әһәмияткә дә ия, чөнки 
аның эчтәлеге балаларда буш вакытны 
файдалы үткәрү теләге уяту, аларны шәхес 
буларак тәрбияләүгә юнәлтелгән. Әлбәт-
тә, дәрестә укытучы балаларга аудиоязма 
тыңлата яки буш вакытны үткәрү турында 
кечкенә видеосюжет та күрсәтә ала, бу 
очракта укучыларның кызыксынулары 
тагын да артып, дәрес тагын да җанлырак 
үтә. Дәрес төрле этаплардан торса да, ул 
эчке логикага буйсынган бербөтен про-
цесс буларак кабул ителә. Заманча дәрестә 
барлык мәсьәләләр дә комплекслы, ягъни 
үзара тыгыз бәйләнештә хәл ителә. Без 
карап үткән дәрес тә нәкъ шушы фикерне 
дәлилли. Укытучы нәтиҗәгә ирешим дип 
эшли, эзләнә, табышларга ия була һәм даи-
ми рәвештә методик осталыгын үстерүгә 
омтыла. Шунысы мөһим: ФДББСны гамәл-
гә кертүгә карап, укытучыга үз эшчәнле-
гендә уңышлы традицион алымнарны 
кулланудан һич тә баш тартырга ярамый. 
Киресенчә, алар да планлаштырылган 
нәтиҗәләргә ирешүгә хезмәт итәргә тиеш. 
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Тел, әдәбият дәресләрендә балаларны матур, аңлаешлы итеп 
сөйләргә өйрәтү, укучыларның телен баету, сөйләм культура-
сын үстерү өстендә эш алып бару – укытучы алдына куелган 
бурычларның берсе. Бүгенге көндә бу бигрәк тә актуаль. Китап, 
газета-журнал укырга, татарча тапшырулар карарга яратмаган, 
ниндидер символ, билге-тамгалар белән аралашуга өстенлек 
биргән, үз аралашу стиле булган заман укучысы фикерне тел-
дән дә, язмача да төгәл, тулы, эчтәлекле, бәйләнешле итеп җит-
керә белергә тиеш. Сөйләм теле ярлы, үз уй-хисләрен аңлатырга 
сүз байлыгы җитмәгән укучының язма сөйләме дә камил була 
алмый. Язма һәм телдән сөйләм үстерү, аларны камилләштерү 
юллары күп төрле. Шулардан берсе – фразеологизмнар кулла-
ну.

Фразеологик әйтелмәләрнең әһәмияте 
зур. Ул сөйләмне баетуда, аны үтемлерәк, 
көчлерәк һәм үткенрәк итүдә, сөйләм 
культурасын үстерүдә, фикерне тулырак 
ачуда зур роль уйный. Менә шуңа күрә 
дә тел, әдәбият дәресләрендә фразеоло-
гизмнарны өйрәнү мөһим. Укучыларга 
фразеологизмнарны  күнегүләрдән, әдә-
би әсәрләрдән таба һәм аларга салынган 
мәгънәне аңларга өйрәтеп, нәтиҗәдә 
үз сөйләмнәрендә куллана алуларына 
ирешү төп максат булып тора. 

Фразеологизмнарны өйрәнү – мәктәп 
программасында үзләштерүгә бирелгән 
катлаулы темаларның берсе. Фразеоло-
гизмнарны өйрәнгәндә, тәнкыйди фикер 

йөртү, проект, коммуникатив, пробле-
малы укыту технологияләрен; өлешчә 
эзләнү, гамәли, әңгәмә методларын; 
тәрҗемә итү, диалог, монолог, хикәя 
төзү, текст өстендә эш, коммуникатив 
биремнәр, карточкалар белән эш, аңлату, 
тасвирлау, инсерт кебек алымнарны кул-
лану отышлы.

Эш тәҗрибәсеннән күренгәнчә, әлеге 
теманы үзләштергәндә, укучылар фра-
зеологизмнарны тану, мәгънәсен аңлау, 
аларны ирекле сүзтезмә, тезмә сүзләр 
белән бутау, фразеологизмның мәгъ-
нәсен туры мәгънәдә кабул итү кебек 
авырлыклар белән очраша.

Тел дәресләрендә фразеологизм тө-
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шенчәсенә аңлатма биреп, кагыйдә 
үзләштерү, тотрыклы сүзтезмәләрне  
тану һәм мәгънәсен аңлата белү, аларны 
ирекле сүзтезмәдән аера белү, сүзлек 
белән эшкә игътибар ителә. Теманы 
үзләштергәндә, фразеологизмны бер сүз 
белән алыштыру яки киресенчә, мәгъ- 
нәсен әйтеп, шуңа туры килгән фразео-
логизмны әйтү; фразеологизмнарның 
тәрҗемәләрен табу; җәя эчендәге сүзләр 
урынына фразеологизмнарны куеп язу; 
бирелгән фразеологик берәмлекләр 
белән җөмләләр, хикәя, диалог төзү ке-
бек эш төрләре уңышлы.

Татар һәм рус телләрендәге кайбер  
фразеологизмнар мәгънәләре белән  
бер-берсенә якын торалар, кайберләре 
бер телдән икенче телгә күчәргә яисә 
калькалаштырылырга мөмкин. Мәсәлән, 
баш вату (ломать голову), баш югалту  
(терять голову), кул кычыта (руки чешут-
ся), гаилә имгәксез булмый (в семье не 
без урода), тел йоту (проглотить язык), 
диңгез тубыктан (море по колено), нокта 
кую (ставить точку) һ.б. Мондый фразео- 
логизмнар әдәби әсәрләрдә дә очрый: 
...Күптән кулым кычытым йөри иде инде. 
(А.Гыйләҗев «Җомга көн кич белән») ... 
Я, телеңне йоттыңмы әллә? (Э.Касыймов 
«Гомер ике килми») ...Бүген аңа нокта 
куябыз. Мин сезнең, болай булсагыз, 
каныгызга тоз салырмын! (М.Мәһдиев 
«Без-кырык беренче ел балалары»)

Дәресләрдә ике телдәге тотрыклы әй-
ләнмәләрнең төзелешен, алардагы ох-
шашлыкларны, аерымлыкларны ачык- 
лап, чагыштырып өйрәнү нәтиҗәле.  
Фразеологизмнарны татар теленнән 
рус теленә, рус теленнән татар теленә 
тәрҗемә итү һәм алар белән җөмләләр 

төзеп язу; татар һәм рус телләрендә  
мәгънәләре белән туры килә торган 
фразеологизмнарны парлап язу кебек 
эш төрләре теманы аңлап үзләштерергә 
ярдәм итә. 

Телебездә яшәп килгән кайбер гый-
барәләрне фразеологизм итеп тә,  
ирекле сүзтезмә итеп тә аңлап була. 
Укучыларга тәкъдим ителгән җөм-
ләләрдән кайсы фразеологизм, кайсы 
ирекле сүзтезмә икәнен аңлатырга яисә, 
киресенчә, үзләреннән җөмләләр төзетү 
дә отышлы. Укучылар мәгънәләре белән 
бер-берсенә якын торган фразеоло- 
гизмнарның синонимик вариантларын 
табу эшен яратып башкаралар. Мәсәлән, 
йөрәк түре, күңел түре; тормыш кору, тор-
мышка аяк басу; көл булу, күккә очу, юк 
булу; җан бирү, гомер киселү, гомер сүнү, 
җир өстеннән китү; зиһен таралу, зиһен 
чуалу; уйга талу, уйга бату, уйга калу; яшь 
сыгу, яшь түгү һ.б. Югарыда саналган эш 
төрләрен интернет челтәрендәге леар-
нинг апс орт интерактив биремнәр  
конструкторы аша тагын да төрләндереп, 
кызыклырак формада биреп була.  
Тестлар-укучыларның фразеологик 
берәмлекләрне үзләштерү дәрәҗәсен 
тикшерергә кулай чара. Пликкерс про-
граммасы бу эшне кыска вакыт аралы-
гында башкарып чыгарга мөмкинлек 
бирә.

Фразеологизмнарны өйрәнгәндә, әдәби 
әсәрнең әһәмияте зур. Дәреслекләрдә 
тәкъдим ителгән кайсы гына язучы яки 
шагыйрь иҗатына күз салсак та, әдипнең  
халык теленең бөтен мөмкинлекләрен-
нән, бигрәк тә мәкаль һәм әйтемнәрдән, 
фразеологизмнардан киң һәм оста 
файдаланганына игътибар итәргә була. 
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«Фронтовиклар» кебек әсәрләрен мисал-
га китерергә була. Әдәбият дәресләрендә 
укучылар әдәби әсәрдә авторның фра-
зеологизмнарны куллануның максатын 
ачыкларга, әсәрнең эчтәлеген фразеоло-
гизмнар кулланып сөйләргә, тотрыклы 
сүзтезмәләрне сөйләмдә дөрес кулла-
нырга өйрәнә. Әдәби әсәрләрне өйрәнү 
барышында дәфтәргә әсәрдә очраган 
фразеологизмнарны табып, фразеоло-
гизмнар сүзлегеннән карап, мәгънәләрен  
яза барырга кушыла. Ел ахырында 
укучыларга проект эше итеп сүзлек тө-
зергә тәкъдим итәргә була.

Фән олимпиадаларында фразеоло-
гизмнарга кагылышлы сораулар еш 
бирелүне истә тотып, сәләтле укучылар 
белән эш барышында катлаулырак эш 
төрләренә мөрәҗәгать ителә. Мәсәлән, 
укучыларга фразеологик әйтелмәләрнең, 
нинди вазифа үтәүләренә карап, иҗтима-
гый тормыш, сәяси һәм көнкүреш вакый-
галарын, табигать күренешләрен тасвир-
лаган фразеологизмнар, геройларның 
иҗтимагый хәлләре, сәяси карашлары, 
һөнәр һәм белем дәрәҗәсе, эш-гамәл-
ләре, портреты, кыяфәте, фигурасы, поза-
сы, мимикасы, киеме, ишарәләрен, сөй-
ләмен, күңел дөньясын, психик халәтен 
тасвирлый торган фразеологизм- 
нар кебек төрләргә бүленүе хакында 
мәгълүмат бирелә, мисаллар китерелә. 
Әдипләрнең фразеологизмнардан иҗа-
ди файдалану алымнары да өйрәтелә. 

Авторның кайсы фразеологизмны еш 
куллануын, фразеологизмнарны үзгәр-
теп яки әзер килеш алуын ачыклау кебек 
эш төрләре тәкъдим ителә. Әдипләребез 
иҗаты тел-сурәтләү чараларына, бигрәк 
тә фразеологик әйтелмәләргә бай. Укучы-
лар, аерым бер әдип иҗатын сайлап 
алып, әсәрләрендәге фразеологизмнар-
ны җыеп һәм алардан иҗади файдалану 
алымнарын өйрәнеп эзләнү-тикшеренү 
эше башкара алалар. Соңыннан укучы-
лар әлеге темага башкарылган эш белән 
фәнни-гамәли конференцияләрдә бик 
теләп катнашалар.

Укучылар өлкәннәр, әби-бабайлары сөй-
ләмендә кулланылган фразеологизм- 
нарны туплап бару эшен яратып башка-
ралар. Эшкә нәтиҗә ясаганда, балалар  
әдәби әсәрләрдә, халык телендә еш кул-
ланылган ачы-төчене тату, аяклары җиргә 
тими, әрәм итмәү, бил бөгү, бәгырьне өзү, 
буш кул белән, җене белән бер күрү, күңел 
тулу, рәхмәт уку, газап чигү, ис китү, гөнаһ 
шомлыгы, сүз кату, киртә булу, пыр тузды-
ру, ризык бетү, тап төшерү, пар күгәрчен 
кебек, таң калу, кояш белән бергә, кирәкне 
бирү кебек фразеологик әйтелмәләрнең, 
чыннан да, үз әби-бабайларының, ту-
ганнарының сөйләмнәрендә  дә кулла-
нылуын ачыклыйлар.

Шулай итеп, югарыда саналган барлык 
эш төрләре укучыларның сүзлек бай-
лыгын арттыруга, бәйләнешле сөйләм 
күнекмәләрен үстерүгә, сөйләмдә фра-
зеологизмнарны урынлы куллана алула-
рына юнәлтелгән. Фразеологизмнарны 
иркен һәм оста файдаланган укучының 
сөйләме бай, тулы, матур була. 

22

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



ӘХЛАК ТӘРБИЯСЕН – 
ГАЯЗ ИСХАКЫЙ 
ӘСӘРЛӘРЕ АША

Гөлфия НАСЫЙРОВА,

Казан шәһәре 136 нчы рус-татар 
урта мәктәбенең беренче квалифи-
кация категорияле туган тел һәм 
әдәбият укытучысы

Фотода Гаяз Исхакый кызы Сәгадәт белән. Фото tatmuseum.ru сайтыннан
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Г.Исхакый үзенең иҗатында татар мил-
ләтенең язмышы өчен борчылып кына 
калмый, ә ничек итеп милләт буларак 
сакланып калырга икәнлекне дә күрсәтә. 
Милли үзаңы югары булган кеше генә 
шәхес булып формалаша ала. Шушы фи-
керләрен халыкка җиткерү юлы итеп ул 
әсәрләр иҗат итүне сайлый. 8 нче сый-
ныфта өйрәнелә торган «Җан Баевич» 
исемле комедия – шуның ачык мисалы. 

Әйдәгез, эчтәлеген искә төшереп ки-
тик. Биредә төп герой – Шакирҗан атлы 
сәүдәгәр. Ул, авылдан шәһәргә килеп, 
сәүдә эше белән шөгыльләнә, бераз бай-
ый. Хатыны Сәхипҗамал йорт эшләре 
белән мәшгуль, ике баласын тәрбияли. 
Бу гаилә бик тыныч, тату яши. Хатыны 
да, балалары да Шакирҗанны хөрмәт 
итәләр, олылыйлар. Шулай матур гына 

яшәп ятканда, кинәт Шакирҗанның 
башына уй төшә, ничек итеп тәрәккый-
пәрвәр, ягъни культуралы кеше булырга? 
Аныңча, Шакирҗан исемен Җан Баевич 
дип үзгәртсәң, хатының, хезмәтчеләрең 
белән вата-сындыра булса да русча сөй-
ләшсәң, тәрәккыйпәрвәр – образован-
ный буласың да куясың. Ул шулай эшли 
дә. Өен «образованный», «культуралы» 
кешенеке кебек итеп бизи. Кунак бүл-
мәсенең бер почмагына озын рояль куя. 
Аның өстенә әллә никадәр кылычлар, 
мылтыклар аса. Көзге башына коры кош 
гәүдәләре элә. Бер як стенага, алтын 
рамнар белән ясатылган, үзенең портре-
тын да беркетеп куярга онытмый. Шулай 
итеп ул үзен «тәрәккыйпәрвәр» кеше дип 
саный. Гаиләсен дә, хезмәтчеләрен дә 
үзе кебек «образованный», «культуралы» 

Милләт язмышы, туган телебез язмы- 
шы – әдәбиятта күптән чагылыш тапкан те- 
ма. Татар әдәбиятында милли проблемалар 
белән язылган әсәрләр күп. Туган телебез –  
татар теле мәсьәләсе хәзерге вакытта да 
иң актуаль, иң җитди сәяси-иҗтимагый 
проблема булып тора. Теләсә нинди мил-
ләтне барыннан да элек аның күренекле 
кешеләре аша беләләр, чөнки аларның та-
ланты, җәмгыять өчен кылган хезмәтләре 

бер милләт эчендә генә кала алмый, ә бәлки бөтен кешелек өчен 
әһәмиятле була. Прозаик, драматург, публицист, җәмәгать эш- 
леклесе Гаяз Исхакый – нәкъ менә шундый шәхесләрнең берсе. 

Фото museum.ru сайтыннан
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итәсе килә. Иң беренче аларга рус ки-
емнәре тектерә һәм рус исемнәре бирә. 
Закирга – Захар, хатынына Матушка дип 
эндәшә. Балаларын әти-әни дип түгел, ә 
мама-папа дип әйтергә өйрәтә. Кунакка 
да туганнарын түгел, ә рус телендә генә 
сөйләшә торган яңа дусларын чакыра. 
Алар белән «зәвыклы» музыка тыңлый, 
коньяк эчә. 

Гаяз Исхакый бу әсәрендә Шакирҗан 
образы аркылы, киресенчә, үз милләтең-
не хөрмәт итәргә, сакларга, гореф-гадәт-
ләрне, туган телеңне онытмаска, милли 
кыйммәтләрне югалтмыйча яшәргә 
өнди. Чөнки, нинди генә милләтне алсаң 
да, халык алардан башка яшәвеннән 
туктар иде. Әдипнең безгә васыять итеп 
калдырган сүзләре бүген дә кадерле. 
«Әгәр тәрәккый итик дисәк, һәммәбез 
милләтнең иң кирәкле эшенә тотыныйк 
һәм шундый кешеләргә ярдәм итешик. 
Тырышыйк, авырлыклар күтәрик, бер 
нәрсәмезне дә кызганмыйк», – ди Гаяз 
Исхакый. 

Гаяз Исхакыйның әсәрләре аркылы (бу 
очракта «Җан Баевич»тагы комик образ-
лар күздә тотыла) без укучыларны шәхес 
буларак формалаштырабыз, әхлакый 
тәрбия бирәбез. Бүгенге көндә дә бу  
актуаль темаларның берсе булып тора, 
чөнки хәзерге вакытта да андый ке-
шеләрне очратырга була. Алар матур кие- 
неп, өйләренә чит илдән кайткан җиһаз-
лар куеп, чит ил машиналарына утырып, 
балаларына инглиз телен өйрәтеп кенә 
үзләрен интеллигент итеп хис итәләр. 
Ләкин татар кешесе өчен бу аз әле. Без-
неңчә, татар милләтеннән булган һәр 
кеше, боларга өстәп, үз милли телен –  
туган телен, аның гореф-гадәтләрен, 
мәдәниятен, тарихын белергә тиеш. 

Йомгаклап, шуны әйтәсебез килә: 
киләчәк буынны дәвам итүче балалары-
бызга матур, саф, милли исемнәребезне 
бирсәк иде. Өстәлләребездә үзебезнең 
милли ризыклар күбрәк урын алса иде. 
Әби-бабайларга, әти-әниләргә, тулаем 
алганда, өлкәннәргә карата хөрмәт югал-
маса иде.

«Җан Баевич» пьесасына либретто, 1923 ел. Фото http://100.tatarstan.ru/ishaki-gayaz-gilyazetdinovich.htm сайтыннан
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Әсгать МӨХӘММӘТҖАНОВ,

Казан шәһәрендәге  
167 нче мәктәпнең югары 
квалификация категорияле 
физик тәрбия укытучысы

МИЛЛИЛЕКНЕ – 
МИЛЛИ  УЕННАР 
АША

06

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Укучыларның рухи яктан бай, физик яктан сәламәт булып 
үсүендә уеннарның әһәмияте бик зур. Бала уйный-уйный үсә. 
Бала олы кеше булырга уеннар аша әзерләнә, чын шөгыльгә, 
хезмәткә, тормыш-көнкүрешкә дә уен ярдәмендә төшенә. Ба-
лалар уеннарының яшь буынны физик һәм әхлакый тәрбияләү, 
киләчәк тормышка әзерләү функциясен үтәве галимнәр тара-
фыннан инде расланган. 

Татар галимнәре дә, рус галимнәре дә, шулай ук кайбер әдип- 
ләребез дә уеннар темасына еш мөрәҗәгать иткәннәр, төрле 
яклап аларны өйрәнгәннәр, төрләргә бүлеп классификациялә-
гәннәр, дәреслекләргә, җыентыкларга керткәннәр, педагогика-
да файдаланганнар, балалар өчен язылган әдәби әсәрләренә 
нигез итеп алганнар. Әйтик, XIX йөзнең урталарыннан алып 
безнең чорга кадәр М.Иванов, С.Кукляшев, Т.Яхин, Х.Фәезханов, 
К.Насыйри, Г.Тукай, Г.Толымбайский, Н.Исәнбәт, Р.Ягъфәров, 
И.Надиров, Х.Гатина, Р.Мөхәммәтҗанов, А.Абдуллин, М.Нигъ-
мәтҗанов, Х. Курбатов, Р.Уразманова, Р.Рахмани кебек күре- 
некле затлар татар балалар уеннарына күп игътибар биргән, 
аларны туплаган һәм файдаланган шәхесләр буларак та мәгъ-
лүм.

Академик «Татар халык иҗаты» томна-
рының 1993 елда дөнья күргән «Бала-
лар фольклоры» җыентыгының шактый 
зур өлешен нәкъ менә уен фольклоры 
тәшкил итә.1 Илсөяр Закирова, Лилия 
Мөхәммәтҗанова, Илмир Ямалтдинов 

1 Татар халык иҗаты. Балалар фольклоры. – Казан, 1984. – С. 173 – 275.

кебек фольклорчы галимнәрнең милләт-
тәшләребез яшәгән төрле төбәкләрдә әле 
бүгенге көндә дә халык авыз иҗаты бу-
ларак милли уеннарның тәртибен, бу уен-
нар вакытында әйтелгән шигъри текст-
ларны татар кешеләреннән язып ала 
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алуы2 татар халык уеннарының бүгенге 
көндә дә гаять актуаль һәм актив жанр 
булуын раслый. Милли уеннарның халык 
арасында актив жанр дип бәяләнүе алар-
ның һаман да телдә яшәп, билгеле бер 
функция үтәве дигән сүз ләбаса.

Югарыда телгә алынган академик том-
ның әтрафлы керешендә татар уеннарын 
фәнни өйрәнү мәсьәләләре, аларны клас-
сификацияләү принциплары, уеннарны 
өйрәнүгә өлешләре кергән шәхесләр, 
милли уеннарга хас төп үзенчәлекләр, 
аларның кеше тормышындагы роле һ.б. 
хакында шактый тәфсилле язылган.3 
Бераз соңрак күренекле фольклорчы 
галим Рәшит Ягъфәровның татар бала-
лар фольклорына багышлап язылган 
махсус монографиясендә исә нәниләр 
авыз иҗатында зур урын алып торган 
милли уеннарга махсус бүлек багышлан-
ды, аларның өйрәнелү тарихы, төрләре, 
җәмгыятьтәге роле киң анализланды.4 
Р.Ягъфәровның «Балалар репертуарын-
да спорт һәм зиһен сынаш уеннары 
зур урын алып тора. Билгеле булганча, 
аларның беренчеләре балаларның фи-
зик чыныгулары өчен әһәмиятле булса, 
икенчеләре исә акыл, художестволы 
иҗат куәсен үстерүгә буйсындырылган. 
Кыскасы, уен бала өчен нерв системасы, 
тән, акыл гимнастикасы булып хезмәт 
итә», – дигән хаклы сүзләре5 милли уен-
нарыбызның спорт белән бәйлелегенә 
игътибарны җәлеп итүе белән кыйммәт. 
Чыннан да, теоретик яктан караганда да, 

2 Милли-мәдәни мирасыбыз 2015: 91, 95, 161, 162, 163, 101; 
Милли-мәдәни мирасыбыз, 2017: 182, 204 һ.б.
3 Татар халык иҗаты. Балалар фольклоры. – Казан, 1993. – С. 17 – 20.
4 Энҗе чәчтем – энҗе җыям. Балалар фольклоры. – Казан: Мәгариф, 2000. – 159 б.
Ягфаров Р. Татарский детский фольклор. – Казань: Раннур, 1999. – 225 с.
5 Татар халык иҗаты. Балалар фольклоры. – Казан, 1993. – С. 18.

гамәлдә дә милли уеннар – бүгенге көн-
дә бала тәрбияләүдә, мәктәп укучыларын 
физкультура дәресләренә тартуда менә 
дигән чара.

Шунысын да искәртми булмый: бүгенге 
фән-техника заманында татар халкы-
ның гореф-гадәтләренә туры килә торган 
уеннарның функциясе чикләнә төшкән. 
Әмма хәзерге заманда миллилекне сак- 
лау, үз йөзебезне югалтмау өчен татар 
милли уеннарына игътибар бирү мөһим 
һәм мөмкин. Татар балаларында милли 
үзаң, милли рух тәрбияләү, башка милләт 
балаларын исә татар милли мохитенә 
тарту, аларда милли мәдәнияткә карата 
кызыксыну уяту максатыннан татар ха-
лык уеннарын физик тәрбия дәресләрен-
дә куллану гаять отышлы.

Балалар вакытларының күбрәк өле-
шен мәктәптә, мәктәп яны һәм җәй-
ге лагерьларда үткәрә. Физик тәрбия 
дәресләрендә, дәрестән тыш чараларда, 
лагерьларда физик тәрбия белән шө-
гыльләнгәндә, үзебезнең милли уенна-
рыбызны яңадан сафка кертеп җибәрә 
алабыз. Уенны тулысынча әби-бабала-
рыбыз кечкенә чакларында уйнаганча 
түгел, нәкъ менә бүгенге яшьләргә- 
балаларга кызыклы булырлык итеп 
тәкъдим итәргә кирәк. Нинди дә булса 
уенның элементларын файдалану, уйна-
ганда әйтелә торган сүзләрне хәтердә 
яңарту да бүгенге көндә шактый актуаль. 
Болай эшләү физик тәрбия дәресләрендә  
этник элементлардан файдалану була-
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рак мөһим. Эзләнү барышында шуңа 
игътибар иттек: йөгерү, сикерү, үрмәләү, 
реакция тизлеге кебек физик күнекмәләр 
булдыруга юнәлтелгән милли уеннары-
быз шактый күп икән. 

Уеннарның иң зур төркемен хәрәкәтле 
уеннар тәшкил итә. Аларның нигезендә 
төрле хәрәкәтләр (йөгерү, сикерү, үр-
мәләү, атлау, ыргыту һ.б.) ята. Хәрәкәтле 
уеннар бик күп төрле һәм алары бер-
ничә принциптан чыгып төркемлиләр. 
Мәсәлән, 1) уенчыларның төркемләнүе 
ягыннан алар командаларга бүленә һәм 
бүленми торган төрләргә; 2) төп хәрәкәт-
ләрнең тибы буенча – йөгерү, сикерү, 
үрмәләү, ыргыту күнекмәләрен үз эченә 
алган төрләргә; 3) килеп чыгышы ягын-
нан – халык, коллектив һәм индивидуаль 
уеннарга бүленә. Балалар уенын фольк- 
лор үрнәге буларак караганда, уеннар- 
ны композицион үзенчәлеге (структу-
расы) буенча төркемләү кулай.6 Моннан 
чыгып, балалар өчен уеннарны сюжетлы 
һәм сюжетсыз хәрәкәтле уеннар дигән 
ике төркемдә карыйбыз. Галимнәр та-
рафыннан «Халкыбызның гаҗәеп бай 
күңел хәзинәсе, ата-бабаларыбызның 
безгә биреп киткән олы рухи мирасы, 
күңел дәрьясы»7 дип югары бәяләнгән 
милли уеннарыбызның хәрәкәтле төре 
мәктәптә физик тәрбия дәресләрендә 
һәм сыйныфтан тыш уздырыла торган 
спорт чараларында куллану өчен бик 
туры килә. Интернет материалларына 
күзәтү ясасаң, мондый төр уеннарны 
мәктәптә куллану күпләр өчен отышлы 

6 Татар халык иҗаты. Балалар фольклоры. – Казан, 1993. – С. 7
7 Энҗе чәчтем – энҗе җыям. Балалар фольклоры 2000: 5
8 Татар халык иҗаты. Балалар фольклоры. – Казан, 1993. – С. 18

чара икәнлеге аңлашыла. Әмма безнең 
максат – хәрәкәтле уеннарыбызның 
миллилек җәһәтеннән дә әһәмиятлеле-
генә игътибарны юнәлтү, шуңа күрә бул-
ган фольклор материаллары арасыннан 
максатка ярашлыларын бик җентекләп 
сайлап алу кирәклеген ассызыкламый 
булмый. 

Сюжетлы-хәрәкәтле уеннарга роль 
бүлешеп уйнау хас, шуңа күрә аларда 
драматик үзенчәлек алга чыга. Шушы 
үзенчәлекне исәпкә алып, татар бала-
лар фольклорында мондый уеннарны 
«драма уеннары» дип йөртәләр. «Бу уен-
нарның тематикасы киң, эчтәлекләре 
тормышның үзе кебек күпьяклы», – дип 
яза Р.Ягъфәров хәрәкәтле уеннарның 
мондый төре турында.8 Монда рольләрне 
башкаручылар уен кагыйдәсе чикләрен-
нән чыкмый. Шунлыктан аларның ни  
кыласы баштан ук билгеле була. 
Мәсәлән, «Алырмын кош» уены тулы бер 
спектакльне хәтерләтә. Монда, драма 
жанрына ярашлы, һәр уйнаучыга бил-
геле бер роль бирелә: ана каз, козгын, 
бәпкәләр. Уен бер урында, бер вакытта 
бара. Ягъни драмага, театрга хас урын 
берлеге, вакыт берлеге кануны мондый 
уеннарда да күзәтелә. Театраль күренеш 
барган урын, әйтик, – спорт залы. Сюжет 
төенләнештән башлана: ана каз үзенең 
бәпкәләрен зал уртасына алып чыга, бәп-
кә ролендәгеләр үлән ашау, су эчү кебек 
хәрәкәтләрне имитацияли. Вакыйга үсе-
ше бәпкәләр янына козгын килеп чыгу, 
аның бәпкәләр тирәли йөрү күренеш- 
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ләре аша ачыла. Конфликт козгынның 
бәпкәләрне тартып алуына, ана казның 
аларны саклап калырга тырышуына бәй-
ле бирелә. 

Уенны уйнаганда, козгын, ана казның 
игътибарын бәпкәләрдән башка нәрсәгә 
юнәлтә торган хәйләле сүзләр әйтә. Элек 
уенда: «Әнә, күктән койрыклы йолдыз 
төшә!» кебек гыйбарәләр әйтеп игъти-
барны читкә юнәлтсәләр, уенга бераз 
яңалык кертеп, физик тәрбия темасына 
имтихан алу максатына яраклаштырып 
тәкъдим итәбез. Бәпкәләрен козгыннан 
саклау барышында ана каз козгынның 
мондыйрак сорауларына да җавап  
бирергә тиеш була:

– 2013нең җәендә Казанда нинди зур 
спорт ярышы үтте? Нинди бөек татар 
спортчыларын беләсез? Футбол коман-
дасында ничә кеше катнаша? Олимпия 
уеннары символындагы үзара тоташкан 
биш боҗра нәрсәне аңлата? Кайсы туп 
авыррак: баскетболныкымы, әллә волей-
болныкымы? һ.б.

Баланың яшь үзенчәлекләрен исәпкә 
алып, физик культура һәм спорт темасы-
на башка сораулар да бирергә мөмкин. 
Уенда козгын, сораулар белән аптыра-
та-аптырата, бәпкә чүпләвен дәвам итә. 
Шуңа күрә бәпкәләр дә, ана каз да, сорау-
ларга дөрес итеп җавап бирү белән бер-
гә, козгын тырнагына эләкмәс өчен, бик 
уяу булырга тиешләр.

«Хан» уенында күп кеше берьюлы кат-
наша ала. Уйнаучылар арасыннан берсен 
хан итеп сайлап куялар. Үзләре читкә 
китеп берәр эш турында уйлап, хан яны-
на киләләр. 

– Исәнмесез, хан хәзрәтләре! – диләр.

Хан боларга:

– Исәнмесез! Кайда йөрдегез? Ниләр 
күрдегез? Сөйләп бирегез! – ди.

Шуннан балалар алдан уйлаган эшләрен 
кул хәрәкәтләре белән күрсәтеп аңлата 
башлыйлар. Бу хәрәкәтләрдән хан берни 
аңламаса, уен кабат шул ук рольдә дәвам 
итә. Хан эшне аңлап алып, ни турында 
сөйләүләрен әйтеп бирә алса, уенчылар 
төрлесе төрле якка таралышалар, йөге-
реп качалар. Хан арадан берсен тотып 
калырга тиеш. Тотылган бала хан була, 
уен шул ук тәртиптә дәвам итә. 

Бүгенге шартларда бу уенны да бераз 
үзгәртеп уйныйбыз. Әйтик, ханның сора-
вына җавап итеп, төрле спорт төрләрен-
дәге хәрәкәтләр күрсәтелә. Мисал өчен, 
балалар чаңгы шуудагы «бер адымлы 
шуу» («одношажный ход»), «ике адым-
лы шуу» (двухшажный ход»), «адымсыз 
йөрү» («бесшажный ход») яисә чаңгы-
да таудан менгәндәге «чыршы ясау» 
(«ёлочка») алымнарын хәрәкәтләр белән 
аңлаталар. Баскетбол тубын дөрес итеп 
кәрҗингә кертү ысулын, тупны идәндә 
йөртү кагыйдәсен, волейбол тубын кар-
шы як командага бирү («подача волей-
больного мяча») кебек кагыйдәләрне 
дә туп кулланмый гына сүзсез хәрәкәт 
белән күрсәтәләр. «Хан» уены темага ка-
гылышлы белемнәрне ныгытырга, спорт 
төрләрен тагын да популярлаштырыр-
га ярдәм итә, эмоциональлекне, дөрес 
хәрәкәтләр ясый белүне үстерә. 

Үзләрен нинди дә булса образ итеп 
күзаллау уйнаучыларны рольгә кертә, 
иҗат мөмкинлекләрен ача. Физик тәрбия 
дәресләрендә йөгерү, сикерү, чаңгыда 
узышу, йөзү кебек күнекмәләрне сюжет-
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лы хәрәкәтле уеннарга нигезләп башкару 
уенга тизрәк кереп китәргә, тиешле кү-
некмәләрне җиңел үзләштерергә булы-
ша. 

Сюжетсыз хәрәкәтле уеннар исә гел 
хәрәкәттән генә тора. Нинди дә булса 
конфликтка корылган сюжет мондый 
уеннарда күзәтелми, роль бүлешү дә бул-
мый, әмма һәркайсының үз кагыйдәсе 
бар. «Өченче кеше артык», «Дүртпочмак», 
«Ун таяклы», «Унике таяк», «Әбәкле», 
«Очты-очты», «Аша-ашама» кебек уеннар 
шундый уеннар рәтенә керә. Сюжетыз 
хәрәкәтле уеннарның кайберсендә качып 
котылу, икенчеләрендә узышып көч 
сынашу, өченчеләрендә утырырга ирек 
бирмичә, бастырып тоту максат итеп куе- 
ла. Мондый уеннар командаларга бүле-
неп уйнауны таләп итә 

Сюжетсыз хәрәкәтле уеннар тән сыгыл-
малылыгын арттыру, кыюлык, җитезлек 
кебек сыйфатлар тәрбияләү ягыннан 
әһәмиятле. 

Хәрәкәтле уеннар кешедә кыюлык, егет-
лек, чыдамлык, ихтыяр көче, әхлакый 
сыйфатлар тәрбияли. Уендагы активлык, 

уен һәм аның нәтиҗәсе белән бәйле 
шатлыклы кичерешләр кәефне күтәрә. 
Уен кагыйдәләре җиңүне гадел көрәштә 
яуларга өйрәтә, җитезлекне генә түгел, 
зирәклекне дә сыный. Уеннар аша бала 
дөньяны танып белә, матурлыкны күрер-
гә өйрәнә. Уеннар уй-фикерләрне зыянлы 
гамәлләрдән читкә юнәлтә, юньле эшләр 
генә кылу юнәлешен күрсәтә. 

Шулай итеп, хәрәкәтле уеннарның бөтен 
төрләре дә баланың хәрәкәткә ихтыя- 
җын канәгатьләндерә, шушы юнәлештә 
тәҗрибә туплауга булышлык итә. Халык-
тан да акыллырак, елгыррак, җитезрәк, 
хәйләкәррәк, көчлерәк, югарырак булу 
мөмкин түгел. Милли уеннар физик мөм-
кинлекләрне арттырып кына калмый, 
аң-зиһенне үстерүгә дә булыша, туган те-
лебезне, гореф-гадәтләребезне актуаль- 
ләштерә, балаларны татарларның рухи 
хәзинәсе белән таныштыра. Яңартып 
кулланганда милли уеннар әле дә зур 
тәрбия чарасы булып торалар. Халык 
уеннарын күзәтү, аларга ясалган анализ 
һәм бу уеннарны республикабыз башка-
ласының 167 нче мәктәбендә гамәлдә 
куллану шуны раслый.
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мәләр авторы Н.Исәнбәт. – Казан: Татар. кит. 
нәшр., 1984. – 275 б.

2. Милли-мәдәни мирасыбыз: Самара. – Ка-
зан: Г.Ибраһимов исемндәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты, 2015. – 360 б. 

3. Милли-мәдәни мирасыбыз: Мамадыш. – 
Казан: Г.Ибраһимов исемндәге Тел, әдәбият 
һәм сәнгать институты, 2017. – 344 б. 

4. Татар халык иҗаты. Балалар фольклоры. 
Томны төзүче, кереш мәкалә язучы, искәр-
мәләрне әзерләүче Р.Ф.Ягъфәров. – Казан: 
Татар. кит. нәшр., 1993. – 336 б.

5. Энҗе чәчтем – энҗе җыям. Балалар фоль-
клоры. – Казан: Мәгариф, 2000. – 159 б.

6. Ягфаров Р. Татарский детский фольклор. – 
Казань: Раннур, 1999. – 225 с.
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«ЫРГЫТЫЛГАН 
ТАШ» АЛЫМЫН 
КУЛЛАНУ

07

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

Гөлназ ЙОСЫПОВА,

Арча шәһәре 6 нчы номерлы 
урта мәктәбенең татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Мастер-класс
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Туган тел дәресләрендә тәнкыйди фикерләү технологиясе

Эшчәнлегемдә укучыларның сүзлек за-
пасын баету, сөйләмен камилләштерү, 
мөстәкыйль рәвештә белемнәрне үзләште-
реп, тормышта иҗади кулланырга өйрәтү 
максатыннан тәнкыйди фикерләү техноло-
гиясенең төрле алымнарын яратып кулла-
нам.

Бүгенге осталык дәресемдә «Тәнкыйди 
фикерләү технологиясе»нең үземнең эш 
тәҗрибәмдә иң нәтиҗәле булган алымна-

рының берсе – «Ыргытылган таш» алымын 
тәкъдим итәм.

Экранга игътибар итик әле. Бу рәсемнәр-
не нәрсә берләштерә? Сез монда нәрсә 
күрәсез? (Җаваплар)

Димәк, без бүген нәрсә турында сөй-
ләшәчәкбез?

Җавап: Әлифба турында.        

Сезнең өчен әлифба нәрсә ул? Ул сезнең 
тормышыгызда нинди урын алып тора? Әй-
дәгез, үз фикерләрегезне әйтеп карагыз.

(Җаваплар тыңлана)

Әлифба безне белем юлына илтә.

Әлифба укырга, язарга өйрәтә.

– Матур итеп җөмләләр төзергә өйрәтә.

– Сүз байлыгын арттыра.

– Рәсем буенча сөйләргә өйрәтә.

Димәк, без бүген нәрсә турында сөй-
ләшәчәкбез?

Җавап: Әлифба турында.  
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Әйе, чынлап та, белем әлифбадан башла-
на. Г.Ахуновның менә шундый матур 
сүзләре бар: «Дөньяда ике могҗиза бар –  
берсе – Чишмә, икенчесе – Әлифба». 
Дөрестән дә, бик мәгънәле сүзләр бит. 
Тормышта һәр нәрсә кечкенәдән башлана: 
бөртектән – икмәк, нурдан – кояш, кирпеч-
тән – йорт, ә белем – һәр кешенең беренче 
китабы – Әлифбадан башлана. Мин татар 
халкына ярты гасыр хезмәт иткән зәңгәр 
тышлы әлифбаның авторлары яшәгән,  
шулар хөрмәтенә дөньяда бердән-бер әлиф-
ба музее оештырылган, әлифбага һәйкәл 
куелган Арчадан булуым белән чиксез го-
рурланам. Бүгенге сөйләшүне әлифбадан 
башлавым бөек педагоглар – Сәләй Вәгый-
зов һәм Рәмзия Вәлитоваларга тирән ихти-
рамым билгесе. 

Элек әлифба белем иленә беренче баскыч 
иде. Бүгенге көн укучысы өчен дә бу шулай-
мы? Белем бирүдә бүген актив кулланыла 
торган заманча технологияләр, компьютер 
әлифбаны алыштыра аламы? Сүз дә юк, 
мөмкинлекләр бик зур, ләкин китаптан 
читләшкән, интернет челтәрләрен үз иткән 
замана балаларының лексик байлыгы бик 
ярлы. Үземнең эшчәнлегемдә укучыларның 
сүзлек запасын баету, сөйләмен камил-
ләштерү максатыннан, тәнкыйди фикер-
ләү технологиясенең «Ыргытылган таш» 
алымын кулланам. Шуны сезгә дә тәкъдим 
итәм.

Тәнкыйди фикерләү технологиясе – фәл-
сәфә, психология, педагогика фәннәренә 
нигезләнә. Аның авторлары – америка га-
лимнәре Чарльз Темпл, Дженни Стил, Курт 
Мередит.

Төп максаты: укучыны мөстәкыйль рәвеш-
тә белемнәрне үзләштерергә һәм тормышта 
иҗади кулланырга өйрәтү. 

Тәнкыйди фикерләүне үстерү технология-
се «киртәләрсез» аралашуга корылган.

Бу технологиягә корылган дәреснең струк-
турасы өч этаптан тора: өйрәнелә торган 
темага кызыксыну уяту → төшенү(аңлау) → 
рефлексия. Тәнкыйди фикерләү технология-
сенең түбәндәге алымнары бар:

 

Әлбәттә боларның күбесе сезгә таныш, 
без аларны һәммәбез дә дәресләребездә 
кулланабыз. Мин үзем «Ыргытылган таш» 
алымын аеруча яратып кулланам.

Аның авторы күренекле әкиятче, журна-
лист Дж. Родари.

Бу алым укучыларның иҗади фикер-
ләүләрен үстерә, фантазияләрен баета, 
предметлар, вакыйга-хәл арасындагы ло-
гик бәйләнешне табарга өйрәтә. Шулай ук 
бу алым аша укучыларның бәйләнешле сөй-
ләм телләре үсә, чөнки инша, хикәя, мәкалә, 
синквейн язарга әзерләнгәндә лексик 
берәмлекләр тупларга ярдәм итә.
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Әлеге алымны мин түбәндәгечә кулланам: 
тема буенча бер сүз бирәм. Укучылар би-
релгән сүзгә төрле эпитетлар, ассоциа- 
тив сүзләр һ.б. әйтеп чыгалар. Бирелгән 
сүз суга ыргытылган таш, ә укучылар әйт-
кән сүзләр суда барлыкка килгән түгәрәк 
боҗралар булып күзаллана. Барлык әйтел-
гән сүзләрнең тема белән бәйләнешен ана-
лизлыйбыз, иҗади эш өчен кирәклеләрен 
генә сайлап алабыз.

Ә хәзер, әйдәгез, әлифба сүзен кулланып, 
әлеге алым буенча эшләп карыйк.

Ә   әдәп, әхлак, әни, әти, әби

Л   лаеклы,

И   игътибар, истәлек, иҗек, иманлы, иркә-
ли

Ф   фикер, фән, файдалы

Б   балачак, бүген, беренче, бантиклы, бе-
лем, баскыч, берәү, бөркелә, белү

А   аеруча, ак, алъяпкыч, алиһә, акыл

Хөрмәтле коллегаларым! Хәзер менә 
шушы сүзләрне кулланып, әлифба турында 
берничә җөмлә язып карагыз.

Әле генә мин сезгә тәкъдим иткән сүз – ул 
суга ыргытылган таш булса, сез уйлап тап-
кан төрле эпитетлар, ассоциатив сүзләр – 
сез тудырган күзаллау, суда барлыкка кил-
гән боҗралар булып күзалланды.

Әлеге сүзләр белән Акро шигырь дә язып 
карасак отышлы булыр.

Нәрсә соң ул акро шигырь?

Нәкъ шулай темадан чыгып аерым сүз 
сайлана. Алда эшләнгән эш тәртибендә 
сүзләр урынына инде эшне бераз катлау-
ландырып шигырь язабыз. Мин сезгә үзем 
язган шигырьне тәкьдим итәм.

Әлифба – белем китабы

Лаеклы ул хөрмәткә

Игьтибарлы бул, уйла!-дип

Фикерләргә өйрәтә.

Барча галәмне бердәм

Аң дәрьясына илтә.

Һәр төркем үзе эшләп караса, бигрәк тә 
отышлы булыр.

Рефлексия.

Мастер-класска нәтиҗә ясап, үз фикер-
ләрегезне җиткерсәгез, мин бик шат булыр 
идем. Моның өчен без «Рюкзак» алымын 
файдаланырбыз. Бу максаттан, темага ка-
рап, төрле предметларны кулланырга була. 
Ә без әлифба китабын алырбыз. Сездән фи-
керләр көтәм, ләкин кабатланулар булырга 
тиеш түгел. Әгәр әйтә алмасагыз, рюкзанны 
күршегезгә тапшырыгыз. (Фикерләр тыңла-
на)

Үземнен осталык дәресемне бер хикәят 
белән тәмамлыйсым килә.

Яшәгән ди бер акыл иясе. Аның белмәгә-
не булмаган. Ә гади генә бер кешегә бу бик 
ошап бетмәгән. Ул акыл иясен хәйләләргә 
булган. Учына күбәләк яшергән дә акыл 
иясе янына килгән. «Минем учымдагы 
күбәләк тереме, үлеме» – дип сораган. Ә 
үзе эчтән генә: үле дисә, учымда күбәләкне 
очыртып җибәрермен, ә тере дисә – үтерер- 
мен дип уйлап куйган. Моңа каршы акыл 
иясе: «Барысы да синең кулда» – дип җа-
вап биргән. 

Хөрмәтле коллегаларым, бу хикәяттә әй-
телгәнчә, бик күп нәрсә без, укытучылар 
кулында: телебезнең язмышы да, укучыла-
рыбызның сөйләм культурасы да. Киләчә-
гебез өчен бердәм булып, тәҗрибә уртак- 
лашып яшик һәм эшлик.  

35

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Алсу ӘБРАРОВА,

Алексеевск районы Биләр 
гомуми белем бирү мәктәбенең 
югары квалификация катего-
рияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

08

ТӨСЛӘР
(I сыйныф, рус төркемендә татар теле дәресе)
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Максат: төс атамаларын истә калдыру, җөмлә төзи белү кү-
некмәләрен, сөйләм телен, танып белү активлыгын, логик 
фикер йөртүне үстерү; диалогик-монологик сөйләмгә чыгу; 
парларда, төркемнәрдә эшләү күнекмәләрен үстерү, бер- 
береңә ихтирам тәрбияләү; рус телле балаларда татар телен 
өйрәнүгә кызыксыну уяту, «Сәлам» сайтына кереп эшләү, шах-
мат дәресләрендә алган белемнәрне ныгыту.
Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
Шәхескә кагылышлы: табигатьтәге төсләргә соклану уяту, 
татар телен куллануга уңай караш булдыру һәм аны яхшы өй-
рәнү теләге формалаштыру.
Метапредмет нәтиҗәләр:
танып белү УУГ: ике яки берничә предметның, күренешнең 
гомуми билгесен табу; аерым билгеләре буенча предмет яки 
күренешләрне чагыштыру; үз фикереңне дәлилли белергә өй-
рәнү; чагыштырып, нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен үстерү; 
коммуникатив УУГ: сораулар бирә белү, әңгәмәдәшең белән 
аралашу калыбын төзи алу; парларда һәм төркемдә эшли 
белү; коммуникатив максатлардан чыгып, үз фикереңне җит-
керә белү; укытучы сөйләмен тыңлый һәм аңлый алу; рәсем, 
макет буенча хикәя төзи белү;
регулятив УУГ: дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү; 
уку мәсьәләсен куя белү, дәреснең темасын, максатын форма-
лаштыра алу; эшчәнлеккә үзбәя бирә белү; укытучы һәм сый-
ныфташлар белән уртак эшчәнлек оештыра алу; үзләштерел-
гән һәм ныгытырга кирәк булган материалны билгели белү.  
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Предмет буенча нәтиҗәләр: төп төсләрне татарча әйтә, алар 
белән сүзтезмәләр, җөмләләр төзи белү; тема буенча диалог 
һәм монолог төзи белү.
Дәреснең тибы: яңа лексик күнекмәләр формалаштыру (яңа 
материалны аңлату)
Эшне башкару: фронталь, төркемдә, парларда, индивидуаль.
Җиһазлау: мультимедиа, рәсемнәр, карточкалар, төрле  
уенчыклар, макетлар,таблица.  
Предметара бәйләнеш: рус теле, шахмат.

Дәрес  
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге

Оештыру 
Мотив-
лаштыру 
(1 – 2 ми-
нут)

Уңай психологик халәт тудыра.  
– Хәерле көн, укучылар!
– Бүген безнең дәрестә кунаклар бар, әйдәгез? Алар белән дә 
исәнләшик 
Дәресебезнең девизы: «Дәрестә игътибарлы, актив булыйк!»

Укучылар дәрескә әзерләнә. 
– Хәерле көн миңа, хәерле 
көн сиңа, хәерле көн сезгә, 
хәерле көн барыбызга!
– Исәнмесез!
Хор белән әйтәләр

Фонетик 
зарядка
(4 – 5 мин.)

Укытучы темаларны әйтә. Бер укучы сүзләрне әйтә. Калганнары 
кабатлыйлар. (Йорт хайваннары, кыргый хайваннар, яшелчәләр, 
җиләк-җимешләр.)
«Танышу» темасы буенча бер-берсеннән сорыйлар.

«Мәктәп». Шахмат фигуралары белән уен.
Бер укучы такта янына чыга тактадагы шахмат тактасына бер-
бер артлы фигураларны куя һәм сорый.
– Бу нәрсә?
– Ул нинди? (Ак, кара, кечкенә, чиста...)
– Ничә пешка?

Укучылар кабатлыйлар.
– Син кем?
– Мин кыз.
– Синең исемең ничек?
– Минем исемем Алсу.
– Син кайда яшисең?
– Мин Биләрдә яшим.
– Син ничәнче класста укый-
сың?
– Мин беренче класста 
укыйм.
Укучылар җавап бирәләр.

Тыңлап 
аңлау кү-
негүләре
(2 мин.)

1. Тыңлагыз, матур сүзләрне (вежливые слова) күрсәтегез:
Аю, бүре, исәнмесез, тычкан, хәерле көн, бака, сыер, рәхмәт, сау 
бул.
2. Тыңлагыз, кайсы сүз артык, әйтегез:
Ат, төлке, әтәч, эт, песи, күркә, бәрәңге.
3. Кайсы саннар төшеп калган. Әйтегез.
Бер, ?, өч, дүрт, ?, алты, җиде, сигез, тугыз, ун.
4. Сүзләрне күплек санда әйтегез.
Кишер, бәрәңге, шалкан, баклажан, чия, җиләк, әфлисун, үрдәк, 
әтәч, түгәрәк

Җавап бирәләр

Белем- 
нәрне ак-
туаль-
ләштерү
(5 мин.)

«Мәктәп» темасын  кабатлыйбыз. «Сәлам» сайтында эшләү.
«Мәктәп», «Саннар»темаларын кабатлау.

– Миндә ничә фломастер?

Балалар сайттагы уен-
нар ярдәмендә предмет 
исемнәрен, саннарны атый-
лар.
Әйтәләр

Уку 
мәсьәлә- 
сен кую

– Фломастер нинди? (Синий – зәңгәр.)
– Ә бу фломастер нинди? Фиолетовый?
– Не знаем? Синий вчера изучали!
– Кем әйтә, бүген дәрестә нәрсә турында сөйләшербез икән? 
Кто скажет о чём мы на уроке будем говорить?
– Әйе, укучылар, дәресебезнең бүгенге темасы – «Төсләр».
– Что мы будем делать на уроке?

Балалар белгән төсләрне  та-
тарча атап чыгалар
 
О цветах.
Учить новые слова, состав-
лять предложения, отвечать 
на вопросы, играть, петь, 
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Уку 
мәсьәлә- 
сен чишү
(6 мин.)

– К концу урока что мы должны делать?
Төсләрне кулланышка кертү: соры, шәмәхә, ал, күбәләк, чәчәк.
Кулланма материал буенча.
Макет, рәсемнәр белән эшләү. (Бу нинди күбәләк?) Берничә 
күбәләктә күрсәтү.
Яшелчәләр, җиләк-җимешләр белән кабатлау. (Муляжлар белән 
эш.)
– Бу нәрсә? Алма нинди? 
Шулай яшелчәләрне кабатлау

должны запомнить новые 
слова.
Укучылар һәр төсне карап 
баралар. Соңыннан төсләрне 
кабатлыйлар.

– Алма кызыл.
– Баклажан шәмәхә

Яңа бе-
лемнәрне 
форма-
лаштыру
(4 мин.)

1. Уен. Укытучы сүзтезмәләр әйтә. Укучылар, ул колагына куеп 
әйтсә, кабатлыйлар; әйтмәсә, кабатламыйлар.
Яшел урман, шәмәхә баклажан, кызыл алма, соры бүре, матур 
кыз, зәңгәр китап, ал чәчәк, шәмәхә слива, хәйләкәр төлке, соры 
тычкан, сары лимон, ал каләм
2. Шарлар белән уен.  
Һәр балага берничә төстә шар өләшенә. Алар шарларның нинди 
икәнлекләрен бер-берсенә әйтергә тиешләр 

Кабатлыйлар

Парларда эшлиләр
Ял минуты
(2 – 3 мин.)

Өйрәнелгән фигыльләрне кабатлау.
Без дуслар 
Син барасың, мин барам, (маршируют)
Син чабасың, мин чабам, (бегают)
Син йөзәсең, мин йөзәм, (плывут)
Син сикерәсең, мин сикерәм (прыгают)
Син эчәсең, мин эчәм, (пьют)
Син ашыйсың, мин ашыйм. (едят)
Син уйныйсың, мин уйныйм. (Играют)
Син җырлыйсың, мин җырлыйм. (Поют)
Син биисең, мин биим. (Танцуют)
Без бергә тату дуслар. (Хлопают)

Барысы да эшлиләр

Лексик кү-
некмәләр 
камил-
ләштерү
(6 мин.)

Уен.
1. Төрле төстәге карточкалар күрсәтелә.
Укучы килешә яки килешми.
– Бу сарымы?
2. Тактада – төсле кәгазьләр. Анда шахмат фигуралары, укы-
тучы төсләрне әйтеп бара. 
Ладья (кызыл), ферзь (ак)….
Аннары киресечә.
3. «Кәрзингә җый» уены. Укытучы яшелчәләрне һәм җиләк- 
җимешләрне өләшә. Балалар сүзтезмәләр әйтеп кәрзингә җыя-
лар.
Бирем. Чәчәкләр өләшәм, конвертта таҗ яфраклары һәм, сез 
шуларны ак битләргә ябыштырыгыз.
На листы надо приклеить листочки, лепестки чтобы получился 
красивый цветок. (Показать образец.) 
Ахырдан бер-берсеннән сорыйлар.
– Чәчәк нинди төстә?

Укучылар төсләрне атыйлар
– Әйе, сары. 
– Юк, сары түгел. 
– Бу шәмәхә.
Бер бала тактада эшли.
Укучылар җавап бирәләр.

Сүзтезмәләр әйтеп кәрзингә 
салалар

Парларда кәгазьгә чәчәк 
таҗларын ябыштыралар
Бер-берсенең соравына җа-
вап бирәләр

Диалогик 
сөйләм 
күнекмә-
ләрен фор-
малаш-
тыру
(5 мин.)

– Ә хәзер бер-берегез белән әңгәмә корасыз. Укытучы хайван 
уенчыклары өләшә.
Укытучы бер укучы белән диалог төзеп күрсәтә.
– Бу аюмы?
– Әйе, бу аю. 
– Аю нинди?
– Ничә аю?
– Бер аю?
– Аю кайда яши?
– Аю урманда яши.

Диалог төзиләр (парларда 
эшлиләр). 
– Бу аюмы?
– Юк, бу аю түгел.
– Бу нәрсә?
– Бу эт.
– Эт нинди?
– Эт соры.
– Эт кайда яши?
– Эт авылда яши.

Монологик 
сөйләм 
камил-
ләштерү
(4 мин.)

Уенчыклар өләшенә. Шул уенчыклар белән кечкенә хикәя тө-
зиләр

Бу – аю. Аю көрән, зур. Бер 
аю. Аю урманда яши.
Бу – бүре

Рефлексия
(3 мин.)

– Укучылар, рәхмәт сезгә, бик яхшы эшләдегез. Ребята, вы мо-
лодцы, все очень хорошо работали. 
Мин сезгә күбәләкләр өләшәм, сез әти-әниләрегезгә 
күбәләкләрегезнең нинди төстә икәнен әйтерсез. 
Я вам раздаю бабочки на память о нашем открытом уроке, роди-
телям скажете, какого цвета они.
– Укучылар, какие новые слова учили? Нинди яңа сүзләр өйрән-
дек?
– Сезгә дәрес ошадымы? Вам понравился урок? Кәефләр ничек?
Дәресебезне җыр белән бетерәбез

Смайликлар белән күр-
сәтәләр.
«Безнең мәктәп» җырын  
җырлыйлар
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ҺАВА ТОРЫШЫ

Альмира ЗАКИРОВА,

Казан шәһәрендәге 96 нчы гим-
назиянең югары квалификация 
категорияле татар теле укытучысы

(II сыйныфта укучы рус балалары өчен 
татар теле дәресе)

09

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең тибы: лексик-грамматик белем күнекмәләрен ка-
милләштерү һәм комплекслы куллану. 
Дәреснең максатлары:
дидактик: һава торышы турында алган белемнәрне сөйләмдә 
куллана белергә өйрәтү; һава торышы белән бәйле лексик 
берәмлекләрне кулланып, коммуникатив компетентлылыкны 
камилләштерү өчен җирлек тудыру;
үстерелешле: дәрестә һава торышы темасына кагылышлы 
коммуникатив компетенлылык формалаштыру; укучыларның 
логик һәм мөстәкыйль фикерләү осталыкларын, иҗади актив-
лыкларын һәм танып-белүне үстерүгә ярдәм итү;
тәрбияви: бер-береңә карата дустанә мөнәсәбәт булдырыр- 
га өйрәтү, аралашу һәм коллективта хезмәттәшлек итү кү-
некмәләрен формалаштыру.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
шәхескә кагылышлы: балаларда белемгә омтылыш һәм татар 
теленә уңай караш тәрбияләү, бер-береңә карата игътибарлы 
һәм ихтирамлы караш булдыру;
регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучының күрсәт-
мәләрен аңлап үти белү; бирелгән рәсем-иллюстрацияләр 
ярдәмендә, материалны күз алдына китереп, үз фикереңне 
әйтә белү;
танып белү универсаль уку гамәлләре: уку максатын 
мөстәкыйль билгеләү; тиешле мәгълүматны табу, билгеләү; 
рәсемнәр, иллюстрацияләр ярдәмендә сорауларга җавап таба 
белү.
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Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: дәресләрдә кы-
зыксынучан булу, фикерне төгәл итеп җиткерү; әңгәмәдәшең 
белән аралашу калыбын төзү. 
Предмет нәтиҗәсе: татарча сорау бирә һәм әңгәмә алып бара 
алу.
Материал: татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең  
2 нче сыйныфында укучы рус балалары өчен 2 нче сыйныф 
татар теле дәреслеге.
Җиһазлау: интерактив такта, презентация, карточкалар, 
рәсемнәр, тавыш көчәйткеч.
Эшчәнлек төрләре: аңлатмалы сөйләм, чагыштыру, язма эш, 
әңгәмә үткәрү, дәреслек белән эш, күрсәтмә әсбаплардан һәм 
техник чаралардан файдалану.
Дәрестә танып белү эшчәнлеген оештыруның формасы:  
ФДББС.
Дәрестә танып белү эшчәнлеген оештыруның методы: 
эзләнүле.
Дәрестә танып белү эшчәнлеген оештыруның контроль, 
бәя, пробелны бетерү: үзконтроль, үзбәя.

Дәрес барышы

I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру

1. Дәресне оештыру. Исәнләшү. Уңай психо-
логик халәт тудыру. 1 нче слайд

– Исәнмесез, балалар! Хәерле көн. Хәлләр 
ничек?

– Рәхмәт, яхшы. Ә сезнең хәлләрегез ничек? 
(Укучылар җавабы.)

– Рәхмәт, шәп. Укучылар, бер-берегезгә ел-
маегыз, матур итеп утырыгыз! Дәресебез-
не башлыйбыз. 

Күк йөзендә ак чәчәктәй

Кояш нур сибә.

Сезнең елмаюлы йөзләр

Миңа дәрт бирә.

Бүген көн нинди укучылар? (Җылы, аяз,  
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кояшлы. Бүген унберенче март.)

– Әйе, укучылар. Бүген көн кояшлы. Сез бик 
матур, әдәпле. Кояшыбызны беркетим 
әле, безне җылытып, яктыртып торсын! 
(Кояшны биткә беркетәм.)

2 нче слайд – «Кояш».

Фонетик күнегү. «Кайтаваз» уенын уйнап 
алыйк әле. 

– А – аяз – һава.

– Ы – җылы – яңгыр.

– И – җил – исә.

– Ә – җәй – иртә.

II. Актуальләштерү

– Укучылар, нинди ел фасылларын беләсез?

– Яз, җәй, көз, кыш. (Укучылар җавабы.)

– Көннәр бер-берсенә охшаганмы?  
3 нче слайд

Кояш+лы, болыт+лы, кар+лы, җил+ле

4 нче слайд

Яз көне аяз, көз көне җылы, кыш көне сал-
кын, җәй көне эссе.

– Юк, төрле көннәр була.

– Аяз, болытлы, кояшлы, җилле, карлы, яң-
гырлы, җылы, салкын. Бу сүзләр нәрсәне 
аңлата? Нәрсә бу?

– Һава торышы. (Прогноз погоды)

– Афәрин, укучылар, дөрес!

III. Уку мәсьәләсен кую

– Димәк, дәресебезнең темасы нинди бу-
лыр дип уйлыйсыз? 

– Укучылар, димәк, дәресебезнең темасы – 
«Һава торышы».  

5 нче слайд – диктор, карта.

– Ел фасыллары турында сөйләшүне дәвам 
итәбез.

6 нче слайд – ел фасыллары.   

– Укучылар, дәреслекнең 68 нче битен ача-

быз һәм 2 нче күнегүне укыйбыз. Алдагы 
әйтелгән сүзләрне текстта кулланабыз.

– Әйдәгез, кем әзер? 

7 нче слайд – дәреслек, 68 нче бит, №2. Бе-
ренчесен укы.

– Күктә сары кояш, болыт юк. Урамда эссе. 
Кызыл, зәңгәр, ал чәчәкләр үсә. 

– Балалар, бу кайчан була? (Җәй. Җәен.)

– Дөрес. Кызыл йолдызыбызны беркетәм. 
Бүлмәбез яктыра бара. (Тактага беркетәм.)

– Икенчесен, Марат, укы әле. 

– Урамда бик салкын. Күктә соры болыт. 
Агачларда, җирдә ак карлар.

– Яхшы, бу кайчан була? (Кыш, кышын.)

– Дөрес. Ак йолдызыбызны беркетәм. (Так-
тага беркетәм.)

– Өченчесен, Айгөл, укы әле.

– Агачларда сары, кызыл яфраклар. Урамда 
яңгыр. Күктә соры болытлар. Укучылар 
мәктәпкә бара.

– Шәп, ә бу кайчан була, укучылар? (Көз, 
көзен.)

– Дөрес. Сары йолдызыбызны беркетәм. 
(Тактага беркетәм.)

– Дүртенчесен кем укый? (Бер укучы укый.)

– Көннәр бик җылы. Күктә кояш, кар юк. 
Урамда рәхәт.

– Молодец, булдырдың. Бу кайсы вакыт?

– Яз вакыты. (Язын.)

– Дөрес. Яшел йолдызыбызны беркетәм. 
(Тактага беркетәм.)

IV. Белем һәм күнекмәләрне ныгыту

– Укучылар, барысын да белдек. Әйдәгез, 
хәзер аудиокүнегүне тыңлыйбыз һәм ка-
батлыйбыз. Игътибар!

8 нче слайд – 70 нче бит, №1.

– Укучылар, авазларны дөрес әйтәбез, «ң» – 
ны истә тотабыз.
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– Белдек! Бу сүзләр бер уен уйнаганда 
кирәк була. Ул уен болай: без хәзер сәяхәт-
тә. 1 нче карточкаларны алыгыз. Телефон-
нан бер-берегезгә әйтегез. Әйдәгез, уйнап 
алыйк! 9 нчы слайд, 79 нчы бит, №1. Пар-
ларда сөйләшәләр.

– Татарстан картасына карыйбыз. Нинди 
шәһәрләр бар, нинди һава торышы?

– Кем әзер, әйдәгез, сөйләшегез. (Ике пар 
укучы җавабы тыңлана.) 

– Сәлам.

– Сәлам.

– Син кайда?

– Мин Алабугада.

– Көн нинди?

– Алабугада көн болытлы, температура  
8 градус җылы. Ә син кайда?

– Мин Яр Чаллыда. Көн яңгырлы, темпера-
тура 7 градус җылы.

– Сау булыгыз!

– Сау булыгыз!

– Булдырдыгыз, шәп. Ә Казанда көн нинди, 
укучылар? (Бүген Казанда көн кояшлы, 
җил исә. Температура 10 градус җылы.)

– Яхшы, рәхмәт. Казаныбыздагы һава то-
рышын да белдек. Сары йолдызыбызны 
беркетәбез, җаваплар дөрес булды. (Так-
тага беркетәм.)

Ял итү.

– Укучылар, әйдәгез, җырлап алыйк. 
Хәрәкәтләр белән җырлыйбыз. Аю да без-
нең белән җырлый. 

10 нчы слайд – җыр, 92 бит, №3, уенчык аю.

Аю ишекне ача, урамга карап ала: 

«Ай-яй-яй! Яңгыр ява! Мин бүген өйдә ка-
лам!»

Аю ишекне ача, урамга карап ала:

«Ай-яй! Көчле җил исә! Мин бүген өйдә ка-
лам!»

Аю ишекне ача, урамга карап ала:

«Ай-яй-яй! Эссе һава! Мин бүген өйдә калам!»

Аю ишекне ача, урамга карап ала: 

«Ах, матур! Ак кар ява! Вакыт җитте йоклар-
га.»

– Шәп җырладыгыз, күктә ноталы йолдыз 
кабынды. (Тактага беркетәм.)

V. Өйрәнгән материалны ныгыту 

– Сәяхәтебезне дәвам итәбез. Татарстаннан 
Россия һәм дөнья шәһәрләренә чыгабыз. 
Сезнең алдыгызда 2 нче номерлы карточ-
калар. Аларны алабыз һәм сөйләргә әзер-
ләнәбез. 

11 нче слайд – төрле шәһәрләр белән дөнья 
картасы. 

Экранда җир шарындагы шәһәрләр. Сезнең 
карточкаларда да төрле шәһәрләр.

– Бу нинди шәһәр? Анда көн нинди? Сез 
анда нишлисез? Кем әзер, шул алып ба-
ручы, диктор була. Микрофон белән чы-
гыш ясыйбыз, карточкабызны күрсәтәбез. 
Уенны башладык. (Монолог.) Кемнең дик-
тор буласы килә? (Укучыларның җавап- 
лары тыңлана.)

– Әйбәт сөйләдегез, рәхмәт. Ә мин Парижда 
булдым. Анда 20 градус җылы, көн ко-
яшлы, яңгыр яумый. 12 нче слайд – фото

– Укучылар, сез чын йолдызлар! Сез минем 
өчен яңа йолдызлар булып кабындыгыз. 
Дөнья яктыра бара, йолдызлар арта бара. 
Сүзләребез, белемебез дә арта. Шәмәхә 
төстәге йолдызны да беркетәм, чөнки сез 
дөрес җавап бирдегез. (Тактага беркетәм.)

VI. Эшчәнлеккә нәтиҗә ясау. Рефлексия

– Укучылар, без дәрестә нәрсә турында сөй-
ләштек? (Һава торышы, табигать турында 
сөйләштек.) 

– Әйдәгез, үзегезнең белемегезне күрсә-
тегез әле. Аңлашылдымы, юкмы? Алды-
гызда 3 нче номерлы карточкалар. Тест-
ның дөрес җавапларын сайлап алыгыз. 
Башладык. 13 нче слайд – тест.
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Тест

Дөрес тәрҗемәне табыгыз.  Найдите пра-
вильный перевод.

1. Как на татарском будет «время года»?

а) көн  

ә) яз   

б) ел фасылы

2. Какая сегодня погода?

а) Бүген һава торышы нинди?

ә) Хәзер нинди ел фасылы?

б) Бүген көн нинди?

3. Сегодня ветреный день.

а) Бүген көн болытлы.

ә) Бүген көн җилле.

б) Бүген көн кояшлы.

4. В Казани идёт дождь?

а) Казанда кар явамы?

ә) Казанда җил исәме?

б) Казанда яңгыр явамы?

5. Мы в Испании отдыхаем.

а) Без Испаниядә ял итәбез.

ә) Без Испаниядә уйныйбыз.

б) Без Испаниядә яшибез.

14 слайд – Җаваплар: 1 – б, 2 – а, 3 – ә,  
4 – б, 5 – а.

время года – ел фасылы

Какая сегодня погода? – Бүген һава то-
рышы нинди?

Сегодня ветреный день. – Бүген көн җилле.

В Казани идёт дождь? – Казанда җил 
исәме?

Мы в Испании отдыхаем. – Без Испаниядә 
ял итәбез.

VII. Билге кую 

– Тест биремнәренең җавапларын экранга 

карап тикшерегез. 

Үзбәя                   

– Ә хәзер, укучылар, үзегезгә гомуми билге-
не чыгарыгыз. Кем бүгенге дәрестә үзенә 
«5»ле куйды? (Укучылар җавабы.) Ә кем 
үзенә «4»ле куйды? (Укучылар җавабы.) 
Үзенә «3»ле куйган укучылар бармы? 
(Укучылар җавабы.)

Үзбәя:

«5»ле – барысы да дөрес;

«4»ле – бер хаталы эш;

«3»ле – ике хаталы эш;

«2»ле – өч хаталы эш.

VIII. Өй эше 

– Афәрин, укучылар. Сез бүгенге дәрестә 
бик актив булдыгыз.  Өй эшен үзегез сай-
лап алыгыз.

1. Беренче бирем барыбыз өчен дә. Үз пла-
нетагызны ясагыз. Кышын, язын, җәен, 
көзен нәрсә ява?

2. Планетагыз турында языгыз. 

3. Планетагыз турында сөйләгез. 

14 нче слайд – мисал.

– Укучылар, минем планетамда кар яумый. 
Анда «5»ле, «4»леләр ява. Дөрес җаваплар 
исә. Кызыксыну агачлары үсә. Бу минем 
белем планетасы.

– Бүген яхшы эшләдек: җавап бирдек, җыр-
ладык, уйнадык.

– Сезнең алдыгызда чәчәкләр, ә аларга 
сүзләр язылган. Әйдәгез, шул чәчәкләрне 
планетабызга беркетәбез. (Укучылар, так-
та янына чыгып, чәчәкләрне беркетәләр.)

– Укучылар, нинди матур планета булды. 
Якты йолдызлар, чәчәкләр. Болар, сезнең 
уңышларыгыз! Дөньябыз, планетабыз ма-
тур, тыныч булсын! Сез, укучылар, акыл-
лы, сәләтле, бәхетле булыгыз. Көннәребез 
аяз, кояшлы, җылы булсын. Барыгызга 
да уңышлар телим. Дәресебез тәмам. Сау 
булыгыз!
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ИСЕМНӘРНЕҢ 
КИЛЕШ БЕЛӘН 
ТӨРЛӘНЕШЕ
(IV сыйныф)

Гөлия ФАТЫЙХОВА,

Сарман гимназиясенең югары 
категорияле башлангыч сыйныфлар 
укытучысы

10

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: исемнәрнең килеш белән төрләнеш үзенчәлекләрен 
ныгыту; сузык авазга, яңгырау, саңгырау тартыкка, борын ава-
зына беткән исемнәрнең килеш белән төрләнү үзенчәлекләрен 
билгеләү.
Көтелгән нәтиҗәләр:
Предмет нәтиҗәләре: исемнәрне килешләр белән төрләнде-
рергә өйрәнү; исемнәрне тикшерә белү;
шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: белем алуның кирәклеген 
аңлау; үз–үзеңне этика кагыйдәләренә туры килерлек итеп 
тоту;
регулятив универсаль уку гамәлләре: уку максатын 
мөстәкыйль билгеләү; укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти 
белү; анализлый белү; уку эшчәнлеген оештыра белү; үз эшең-
не планлаштыра белү; гамәлләр эзлеклелеген әйтү, үз эшеңне 
тикшерү, үз эшеңне бәяли белү.
танып белү универсаль уку гамәлләре: тиешле мәгълүматны 
табу, билгеләү; сөйләм берәмлекләрен логик эзлеклелеккә 
салу; объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен ур-
так билгеләрне билгеләү, чагыштырып нәтиҗә ясый белү кү-
некмәләре формалаштыру;
коммуникатив универсаль уку гамәлләре: укытучы һәм 
укучылар белән уку эшчәнлеген планлаштыру; парларда, төр-
кемнәрдә тигез эшчәнлек алып бара; үз фикереңне әйтә, дә-
лилли белү; мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, баш-
каларның фикерен тыңлый белү.
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Дәрес барышы 

I. Эшчәнлеккә әзерлек

Укытучы.

Дуслар елмаеп караса,

Дөнья яктырып китә.

Я, кайсыгыз дусларына

Елмаю бүләк итә? 

Сылу кызларыма карыйм, батыр егетләремә 
карыйм. Сылу кызларыбыз утыра, батыр 
егетләребез утыра. Менә шулай бер- 
берегезгә елмаеп карап, дәресне башлап 
җибәрербез.Дәресебезнең девизы: «Яхшы-
лык күрәсең килсә, яхшылык ит!» Безне 
дәрестә күп яхшы эшләр көтә. Яхшы гамәл-
ләр кылган кеше яхшы кеше була. Бүген-
ге дәрестә һәркем үзен яхшы укучы итеп 
күрсәтер дип ышанып калам.

II. Белемнәрне актуальләштерү һәм авыр-
лыкны эшчәнлектә теркәү

1. Матур язу.

Яхшы эшләребезнең беренчесе матур язу 
күнегүе булыр. (Матур язу кагыйдәләрен 
кабатлау.)

Язганда, туры утырам,

Тигез тора иңсәләр.

Баш иелми, баш бармаклар

Күз читенә тисәләр.

Ручканы мин дөрес тотам,

Дәфтәрне авыш итеп,

Яза башлыйм мин сүзләрне

Дөрес һәм матур итеп.

Число. Сыйныф эше.

Гаилә, җиһаз, гадәт, рәссам.

Укытучы. Бу сүзләр кайсы яклары белән 
охшаш? (Исемнәр, сингармонизм законы-
на буйсынмыйлар.) Терәк сүзне ачам – 
исемнәр.

2. Белем дәрәҗәсен тикшерү.

Укытучы. Исем турында нәрсәләр әйтә ала-
сыз? Парлар табабыз. Сәламлибез.

Һәркем үзен исем роленә куеп сөйли. Мин – 
исем....

Укытучы. Парларыбызга рәхмәт белдереп, 
тыныч кына урыннарыбызга утырабыз.

Предмет нәтиҗәләре: исемнәрне килешләр белән төрләнде-
рергә өйрәнү; исемнәрне тикшерә белү
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: балаларда белемгә 
омтылыш тәрбияләү, сәламәтлек төшенчәсен аңлап кабул итү;
Методлар һәм алымнар: өлешчә эзләнү, әңгәмә, күрсәтү- 
аңлату, сорау-җавап, карточкалар белән эш, төркемнәрдә эш, 
такта алдында эш.
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III. Уку мәсьәләсен кую. Укучыларның бе-
лемнәрен актуальләштереп, проблемалы 
ситуацияләр китереп чыгару 

Укытучы. Бу сүзләр кайсы яклары белән 
бер- берсеннән аерылалар? (Һәр сүзнең 
ахырына игътибар итәргә киңәш ителә.)

Терәк сүзләр ачыла: сузык авазга, яңгырау 
тартыкка, саңгырау тартыкка, борын авазы-
на беткән сүзләр.

1. Карточкалар белән эш. 

Укытучы. Укучылар, безнең бер терәк сүз 
ачылмый калды. Аны белер өчен «Коррек-
тор» уены тәкъдим ителә.

Укытучы. Кем ул корректор? Бу сорауга җа-
вапны каян табабыз?

(Укучылар җавабы тыңлана.)

Укытучы. Дәреслекнең 105 битендәге 
«Аңлатмалы сүзлек»тән, 1 төркем өлкән-
нәр янына барып сораша ала.

(Укучылар бер кәгазь битенә чиратлап яза-
лар.)

Укытучы. Кызыл төстәге карточканы ала-
сыз. Карточкада сез нәрсәгә игътибар 
иттегез? Кушымчалары дөрес ялганганмы? 
Болар нинди кушымчалар? (Терәк схемага 
«Килеш» сүзе беркетелә.)

Китаптка – белем чишмәсе.

Китапка бер битен дә ертма.

Китаптан пычранудан сакла.

Китапның язма.

Китапны белем ал.

(Эшләр тикшерелә.)

Нәтиҗә. Китап белән дус укучы яхшы кеше 
була.

Укытучы. Бүгенге дәрескә уку мәсьәләсен 
куйыйк. 

Уку мәсьәләсе: исемнәрнең килеш белән 
төрләнеше. 

Укытучы. Терәк сүзләрне кулланып, дәрес 
максатын билгелик.

1. Исемнәрнең килеш белән төрләнешен 
искә төшерү;

2. Сузык авазга, яңгырау тартыкка, саңгырау 
тартыкка, борын авазына беткән исемнәр-
нең килеш белән төрләнү үзенчәлекләрен 
билгеләү.

Бәяләү битләренә теманы язу. Бәяләү бите 
белән танышу.

Укытучы. Килешләр турында без нәрсәләр 
беләбез?

Блиц-сорау. (Һәр төркемгә бер сорау бирелә.)

– кайсы килеш исемнәре сузык авазга 
башлана? (Иялек һәм урын-вакыт килеш- 
ләре)

– кайсы килешләрнең исемнәрендә [ш]  
тартыгы бар? (Баш, юнәлеш, төшем, чыгыш 
килешләрендә.)

– кайсы килешнең исеме яңгырау тартыктан 
башлана? (Баш килеш.)

– кайсы килешләрнең исемнәре саңгырау 
тартыктан башлана? (Төшем, чыгыш килеш- 
ләре.)

– кайсы килешнең исеме ике аваз кушыл-
масын белдергән хәрефтән башлана? 
(Юнәлеш килеше)

– иң озын исемле килешне әйтегез. (Урын-
вакыт килеше.) 

Укытучы. Сез ничек уйлыйсыз: тактада ма-
тур язу өчен бирелгән сүзләр, килеш белән 
төрләнгәндә, бертөрле килешләрдә бертөр-
ле кушымча аламы? 

(Укучылар фикере тыңлана.)

49

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Укытучы. Моны ничек дәлилләп, исбатлап 
була? Ә хәзер яхшы эшләр башкаруны 
дәвам итик, өлешчә эзләнү эшенә керешик. 
Төркемнәрдә эш.

1 нче номерлы сан астында утыручы укучы-
лар «Дөрес яз» сүзлегеннән сузык авазга 
беткән бер сүзне таба һәм килеш белән 
төрләндерә.

Бәяләү битенең үзегезнең кагыйдәгә туры 
килгән беренче өлешен тутырырга.

2 нче номерлы сан астында утыручы укучы-
лар «Дөрес яз» сүзлегеннән яңгырау тар-
тыкка беткән бер сүзне таба килеш белән 
төрләндерә.

Бәяләү битенең үзегезнең кагыйдәгә туры 
килгән икенче өлешен тутырырга.

3 нче номерлы сан астында утыручы укучы-
ларга дәреслектән 101 нче күнегүне табып, 
биремне үтисе. 

Бәяләү битенең үзегезнең кагыйдәгә туры 
килгән 3 нче өлешен тутырырга.

4 нче номерлы сан астында утыручы укучы-
ларга дәреслектән 104 нче күнегүне табып, 
биремне үтисе.

Бәяләү битенең үзегезнең кагыйдәгә туры 
килгән 4 нче өлешен тутырырга.

Эшләрне тикшерү.

№1 

– Нинди уртак кагыйдә чыгарабыз?

Сузык авазга беткән исемнәргә ю.к. -га / -гә, 
ч.к. -дан / -дән, у.-в.к. -да / -дә кушымчала-
ры ялгана. 

№2. Елмаегыз

– Нинди уртак кагыйдә чыгарабыз?

Яңгырау тартыкка беткән исемнәргә ю.к. -га /  
-гә, ч.к. -дан / -дән, у.-в.к. -да / -дә кушымча-

лары ялгана.

№3. Басып күренегез әле

– Нинди уртак кагыйдә чыгарабыз?

Саңгырау тартыкка беткән исемнәргә ю.к. 
-ка / -кә, ч.к. -тан / -тән, у.-в.к. -та / -тә 
кушымчалары ялгана.

№4. Борын авазларына беткән исемнәргә 
чыгыш килешендә -нан / -нән кушымчала-
ры ялгана.

Ял итсен күзләр..

Яздым җөмлә, иҗек, сүз,

Бик арыды минем күз.

Йомам күзем: ял итсен!

Ачам күзем: күп күрсен!

Тагын йомам һәм ачам,

Бер йомам да бер ачам.

Күзләр хәрәкәте белән

Бик зур әйләнә сызам.

Аннан төбим күзләрем

Имән бармак очына,

Кисәк карыйм тышта үскән

Биек агач башына

Эшләрне бер беребезгэ түгәрәк буенча биреп 
барабыз .Үзебез чыгарган нәтиҗәне 4 тап-
кыр язып, карточкаларны тутырабыз. 

– Бәяләү битләрендәге таблицаларның  
4 юлы да тулып бетсә, үзегезнең эшчәнлек-
не бәялисез.

IV. Белемнәрне беренчел ныгыту. Перфокар-
талар белән эш.

1. (Ысул чыгару). 

– Исемнәрнең килешләрен билгеләү өчен 
нишлибез?
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Ысул: 

сүзне укыйм;

сүзгә сорау куям; кушымчага карыйм, киле-
шен билгелим. 

– Хәзер мин сезгә сүзләр әйтәм, ә сез бу сүз-
нең нинди кушымча ярдәмендә ясалганын 
карап, шул килеш янына нокта куясыз.

Сарманның, авылны, өстәл, мәктәптән, 
шәһәргә, урамда.

Бәяләү битләрендә булган перфокарта белән 
эш

Эшләрне бәяләү. Үзбәя

V. Өй эше

Мәҗбүри (репродуктив) 100 нче күнегү. 
Сүзлек диктантына әзерләнергә.

Иҗади эш килешләрнең исемнәрен һәм 
эзлеклелеген истә калдыру өчен, җөм-
ләләр төзергә. (Үрнәк тәкъдим ителә.)

Безнең                         Бер                          

Ирек                             Илдә                        

Юрганга                      Юктыр                    

Төренеп                      Тиңсез                     

Чанага                         Чыршы                   

Утырды                       Урманы                   

VI. Рефлексия 

Укытучы. Дәрес темасын максатны искә 
төшерик әле. Без максатка ирештекме? Сез 

бүгенге дәрестән нинди яңа белемнәр ал-
дыгыз. Димәк, килешләрне белү кирәкме 
инде? (Килешләрне белми торып дөрес, 
матур итеп сөйләшеп булмый.)

Укытучы. Бу алган белемнәрегез өлкән 
сыйныфларда яхшы укырга ярдәм итәр 
дип уйлыйм. Миң үзбәя битләрегезне ка-
рап чыгармын һәм билгеләр куярмын.Үзем 
куйган билгеләрне сезнең бәяләр белән 
чагыштырырмын. 

«Тылсымлы тартма» уены. Дәрес башын 
искә төшерик. Яхшы гамәлләр кылган 
кеше яхшы кеше була. Без яхшы укучы бул-
дыкмы? Тылсымлы тартманы ачып, төр-
кемнәрдә бер-беребезгә җибәрик. Сез анда 
яхшы укучыны күрерсез.

Укытучы. Һәрвакыт яхшы укучылар булып 
калыгыз. Кешеләрне матур эшләрегез, иге-
лекле гамәлләрегез белән сөендерегез!

Бәяләү бите

Фамилия                                              

Өй эше

Мәҗбүри: 100 нче күнегү, сүзлек диктантына 
әзерләнергә.

Иҗади эш: килешләрнең исемнәрен һәм 
эзлеклелеген истә калдыру өчен, җөм-
ләләр төзергә.

Килешләр 1 2 3 4 5 6
Баш килеш ●

Иялек килеше ●
Юнәлеш килеш ●
Төшем килеше ●
Чыгыш килеш ●

Урын-вакыт 
килеше

●

Килешләр 1 2 3 4 5 6
Баш килеш

Иялек килеше
Юнәлеш килеш
Төшем килеше
Чыгыш килеш

Урын-вакыт 
килеше

Дәрес 
темасы

Төркемдә эш
Өлешчә эзләнү 

эше
Таблица 
тутыру Тест Минем

билге
Укы-
тучы 
бәясе
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Әлфия МӘРДАНОВА,

Апас районы Азбаба мәктәбенең  
беренче квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

11

СҮЗ ЯСАЛЫШЫ
Фото https://www.freepik.com сайтыннан
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Дәрес барышы 

I. Оештыру өлеше. Уңай эмоциональ халәт 
тудыру

Укытучы. Исәнмесез! Хәерле иртә! Эшкә ке-
решик: дәфтәрләрне ачып, числоны язабыз. 
1 нче слайдта бирелгән җөмләнең төшеп 
калган хәрефләрен куеп языгыз. Андый 
хәрефләрнең генә астына сызыгыз. Асты-
на сызылган хәрефләрне генә кушып, сүз 
ясыйбыз. 

II. Төп өлеш

Мин ...абыр, күзәт...чән, ү...енчәлекле, ...рдәм-
чел, ...изгер, ...кыл...ы, т...ныч һәм тыры... 
булырм...н.

2 нче слайд. Дөреслеген тикшерегез.

Мин сабыр, күзәтүчән, үзенчәлекле, ярдәм-
чел, сизгер, акыллы, тыныч һәм тырыш 
булырмын.

Укытучы. Мин ышанам, сез һәркайсыгыз 
шундый булырга омтыласыз. Ә омтылыш 

Максат: «Сүз ясалышы» темасын гомумиләштереп кабатлау; 
укучыларның уйлау, фикерләү сәләтләрен, иҗади активлык- 
ларын, чагыштырмача анализ ясау, туган телдә бәйләнешле 
сөйләм телләрен, кроссворд чишү күнекмәләрен үстерү; туган 
ягыңны ярату хисләре, табигатькә сакчыл караш тәрбияләү.
Материал һәм җиһазлау: Р.Р.Шәмсетдинова, Г.К.Һадиева, 
Г.В.Һадиева. Татар теле: рус телендә белем бирү мәктәбенең  
5 нче сыйныфы өчен дәреслек (татар балалары өчен). – Ка-
зан: Татар. кит. нәшр., 2015, проектор.
Көтелгән нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: үз-үзеңә бәяләмә бирергә 
өйрәнү.
Метапредмет нәтиҗәләр:
танып белү УУГ: элек алган белемнәрне дәрестә алган бе-
лемнәр белән чагыштыра белергә өйрәнү ;
коммуникатив УУГ: үз фикереңне телдән әйтә, башкалар фике-
рен тыңлый белергә өйрәнү;
регулятив УУГ: укытучы белән берлектә дәреснең максатын 
куярга өйрәнү, эшеңне бәяли белү.
Предмет нәтиҗәләре: сүз ясалышы буенча алган белемнәрне 
практикада куллана белү.
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үсеш-үзгәрешкә беренче адым.

Укытучы. Төшеп калган хәрефләрне генә 
җыеп, бүгенге дәрес темасын укыгыз әле. 
Нинди сүз килеп чыкты? (Сүз ясалышы)

Укытучы. Димәк, бүгенге дәрес темасын 
ачыкладык. Максатны ничек куярбыз? (Сүз 
ясалышы төрләрен искә төшерү һәм бе-
лемнәрне тирәнәйтү.)

Укытучы. Ә хәзер, үткән дәресләрдә сүз 
төзелешенә кагылышлы белемнәребезне 
кулланып, асларына сызылган сүзләрнең 
тамырын, нигезен, кушымчаларын билгеләп 
чыгыйк. Тамыр һәм нигезне, кушымчалар 
ничә төргә бүленүен искә төшерик. 

Укытучы. Дәресебезне дәвам итеп, сүзләрне 
баганаларга урнаштырыгыз:

2 нче слайд

1 нче бирем. Ипи-тоз, карабодай, дуслык, КФУ, 
каен җиләге, өчпочмак, баш әйләнү, АКШ, 
уен-көлке, авылдаш.

3 нче слайд. Һәр биргән җавабыгызның дөрес- 
легеннән чыгып, алдыгызда торган фигура-
ларның берсен ала барасыз.

Бәяләү критерийлары: 9 – 10 сүз – түгәрәк 
аласыз, 7 – 8 сүз – квадрат, 5 – 6 сүзне генә 
дөрес язган булсагыз, өчпочмак аласыз.

Тикшерегез

Укытучы. Бу эшебездән соң без нинди 
нәтиҗә ясый алабыз? Сүзләр нинди ысул-
лар белән ясала икән? Беренче баганада 
нинди кушымчаларны истә калдырырга 
кирәк?

Тактада таблица күрсәтелә. Укучылар укый-
лар, тамырдан аерып, сүз ясагыч кушымча-
сын әйтәләр. 

Нәтиҗә: һәр сүз төркеменең үз сүз ясагыч 
кушымчалары була.

Икенче төр сүз ясалышы сүзләрне кушуга яки 
теркәүгә нигезләнгән. Алар өч төргә бүленә. 
Язылышларындагы аермаларны әйтегез.

2 нче бирем. Ике баганадагы сүзләрне бәй-
ләп, кушма сүзләр ясап языгыз. Шушы 
сүзләр белән тиз генә бәйләнешле җөм-
ләләр төзергә. 

                  су                                рәсем

                  фото                           үсем

                  көн                              бау

                  баш                             чыгыш

                  бил                              кала

Укытучы. Сингармонизмның рәт гармония-
сенә кушма сүзләр һәрвакыт буйсынамы?

Дөреслеген тикшерегез: суүсем, фоторәсем, 
көнчыгыш, башкала, билбау.

Нәтиҗә: кушма сүзләр һәрвакытта да сингар-
монизмның рәт гармониясенә буйсынмый-
лар. 

3 нче бирем. Ике баганадагы сүзләрне бәй-
ләп, парлы сүзләр ясап языгыз. Сүзләрнең 
ничек парлашуына игътибар итегез. Шушы 
сүзләр белән тиз генә бәйләнешле җөм-
ләләр төзергә.

                  аклы                        төн

                  тавык                      саба

                  көн                           чебеш

                  савыт                      каралы

                  хатын                      кыз

Дөреслеген тикшерегез: аклы-каралы, тавык- 
чебеш, көн-төн, савыт-саба, хатын-кыз. 

Нәтиҗә: антоним, синоним һәм аваз ох-
шашлыгы булган сүзләр парлаша.

4 нче бирем. Текстан тезмә сүзләрне күчереп 
алыгыз. 

Укытучы. Сез дару үләннәрен беләсезме? 

Кушым-
чалау 
ысулы

Сүзләрне кушу яки теркәү ысулы Кыскар-
ту ысу-

лы
Кушма 
сүзләр

Парлы 
сүзләр

Тезмә 
сүзләр

Кушым-
чалау 
ысулы

Сүзләрне кушу яки теркәү ысулы Кыскар- 
ту ысу-

лы
Кушма 
сүзләр

Парлы 
сүзләр

Тезмә 
сүзләр

дуслык карабодай Ипи-тоз каен 
җиләге КФУ

авыл-
даш өчпочмак уен-

көлке
баш 

әйләнү АКШ
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Сукыр кычыткан тынычландыра. Үги ана 
яфрагы ютәлне дәвалый. Кура җиләге сал-
кын тигәннән шифалы. Тимер юл буенда 
үскән үләннәрне җыярга ярамый.

Дөреслеген тикшерегез: дару үләннәре, сукыр 
кычыткан, үги ана яфрагы, кура җиләге, ти-
мер юл.

Укытучы. Нинди кагыйдә чыгарырбыз? 

Нәтиҗә: ике яки берничә сүз бергә килсә дә, 
бербөтен бер мәгънәне генә белдерә.

5 нче бирем. Сүзләрне кыскартып языгыз. 

Татарстан Республикасы, гидроэлектростан-
ция, татар филологиясе, драма түгәрәге, 
медицина училишесы. 

Дөреслеген тикшерегез. Шушы сүзләр белән 
тиз генә бәйләнешле җөмләләр төзергә. 

Укытучы. Сүзләр ничек кыскарды?

Нәтиҗә. Сүзләр төрлечә кыскаралар:

– сүзләрнең баш хәрефе генә алына: ТР, ГЭС.

– һәр сүзнең беренче иҗеге генә алына: тат-
фак.

– беренче сүзнең беренче өлешенә икенче 
сүз кушыла: драмтүгәрәк, медучилище.

5. Өйрәнгәннәребезне раслау өчен кроссворд 
чишәбез. 

(Һәр укучының үзенә бирелә.)

№1. Сүзнең ясалыш төрен, ә 2, 7 нче сорау-
ларда нәрсә дип аталуын языгыз:

1. Алмалы. 2. -лар. 3.Тавык-чебеш. 4. Таш. 
5. Үги ана яфрагы. 6. Ташбака. 7. Сүзнең 
мөнәсәбәт кушымчалары керми торган 
өлеше.

№2. Сүзнең ясалыш төрен, ә 3 нче, 5 нче  
сорауларда нәрсә дип аталуын языгыз:

1. Сукыр кычыткан. 2. Акыл. 3. Сүзнең 
мөнәсәбәт кушымчалары керми торган өле-
ше. 4. Көньяк. 5. -че. 6. Эшчән. 7. Аклы-кара-
лы.

№3. Сүзнең ясалыш төрен, ә 6 нчы, 7 нче со-
рауларда нәрсә дип аталуын языгыз:

1. Төнбоек. 2. Балыкчы. 3. Иртә-кич. 4. Китап  
5. Тимер юл. 6. Ул тамыр да, ясалма да була. 
7. -лык.

Рефлексия

Үзебездәге барлык фигураларны саныйбыз. 
Түгәрәкләрне күбрәк җыйган укучылар кул 
күтәрәбез. Квадратлар? Өчпочмаклар? Шун-
нан чыгып, үз-үзегезгә билге куегыз. 

Өй эше

1. 354 нче күнегү.

2. Газета битләреннән кыскартылма сүзләр 
кергән 5 җөмлә күчереп язарга.

3. 354 нче күнегүдәге сүзләрне кулланып, кеч-
кенә күләмле хикәя языгыз.
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СҮЗ БАСЫМЫ
Римма ВАСИЛЬЕВА,

(V сыйныфта татар теле дәресе)

Кайбыч районы М.К.Кузьмин исемен-
дәге Иске Тәрбит урта мәктәбенең юга-
ры квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

12

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: сүз басымы турында төшенчә формалаштыру, ба-
сым соңгы иҗеккә төшмәгән сүзләрне таный белү; укучылар-
ның иҗади фикер йөртү сәләтләрен, танып белү активлыгын 
үстерү; сөйләм культурасына ия булган шәхес тәрбияләү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы: укучыларда белем алуга, үзүсешкә кы-
зыксыну уяныр, сөйләм культурасына ия булырлар.
Метапредмет нәтиҗәләр:
регулятив УУГ: укучы үз алдына максатлар, бурычлар куярга 
өйрәнер;
танып белү УУГ: укучы кирәкле информацияне эзләп табарга 
өйрәнер;
коммуникатив УУГ: укучы үз фикерен җитәрлек дәрәҗәдә 
тулы һәм төгәл итеп әйтә белер. 
Предмет нәтиҗәләр: сүзләргә басымны дөрес куярга өйрә-
нер.
Дәреснең тибы: яңа төшенчә формалаштыру.
Төп төшенчә: сүз басымы.
Предметара бәйләнеш: риторика.
Эшне оештыру: фронталь, төркемдә, парларда, индивидуаль.
Чыганаклар: дәреслек, сүзлекләр, эш дәфтәрләре, презента-
ция.
Җиһазлау: экран, ноутбук, тест.
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Дәрес барышы 

I. Оештыру. Мотивлаштыру 

Максат: дәрестә укучылар белән уңай пси-
хологик халәт булдыру, укучыларны уку 
эшчәнлегенә җәлеп итү, кызыксыну  
уяту.

Укытучы. Исәнмесез, укучылар, хәерле көн! 
Бер-беребезгә яхшы кәеф, күңел күтәрен-
келеге теләп, татар теле дәресен башлап 
җибәрик. Дәрестә игътибарлы булыгыз, 
бер-берегезгә ярдәм итегез, актив катна-
шыгыз.

(Дәрестә кемнең юклыгын һәм өй эшен тик-
шерү.) 

ІІ. Төп этапта булачак актив эшчәнлеккә 
әзерлек

Максат: яңа белем алуга әзерлекне тикшерү, 
аның темасын формалаштыру.

Укытучы. Бүгенге дәресебезнең темасын 
белү өчен һәм дәрескә УМ билгеләү өчен, 
экрандагы сүзләрне укыйбыз.

Укытучы. Җөмләләрне укыйбыз, асларына 
сызган сүзләргә игътибар итәбез. Нәрсә 
әйтә алабыз? (Ике якта да бертөрле сүзләр 
бар.)

Укытучы. Аларны әйтеп карыйк. Бертөрле 
әйтеләме? (Бу сүзләрнең аваз составы бер, 
әйтелеше һәм мәгънәләре төрле.) 

Укытучы. Аваз составы бер, мәгънәләре төр-
ле булган сүзләр нинди сүзләр була?

(Омоним.)

Укытучы. Мәгънәне нәрсә үзгәртте? (Сүзләр-
нең басымы.)

Укытучы. Димәк, без бүген нәрсә турында 
сөйләшербез? (Басым.) 

III. УМ өлешләп чишү

1. Беренчел ныгыту.

Максат: яңа белемнәрне биремнәрдә кулла-
ну, тышкы сөйләмдә әйтеп күрсәтү.

Укытучы. «Басым» сүзе белән сез башлан-
гыч сыйныфтан ук таныш, ә шулай да искә 
төшерик әле. Нәрсә соң ул басым? Экранга  
карыйбыз. Сүзләрне укыйбыз.

Тә-рә-зә, у-рам-да, ка-ен-лык.

Укытучы. Сүздәге барлык иҗекләр дә 
бертөрле әйтеләме? (Юк, сүздәге бер иҗек 
аерылып тора.)

Укытучы. Әйе, бу басым. Ул сөйләмнең бер 
кисәген (иҗекне, сүзне, сүзләр тезмәсен) 
башкаларыннан аерып куя. Шуңа бәйле 
рәвештә сүз басымы (иҗек басымы), логик 
басым, синтагма басымы дигән төшен-
чәләр барлыкка килгән.

Укытучы. Ә бүген без нинди басым турында 
сөйләшербез? (Сүз басымы.)

Укытучы. Димәк, сүз басымы – сүздәге бер 
иҗекнең башкаларыннан аерылып торуы. 
Сүзләрдәге кайсы иҗекләр аерылып тора?

Тә-рә-зә, у-рам-да, ка-ен-лык. 

Сүзләргә кушымчалар ялгау. Басымны 
күзәтү. 

Нәтиҗә ясау. Татар телендә басым гадәттә 
соңгы иҗектә була, сүзгә кушымча ялган-
са, басым кушымчаларга күчә. Ә хәзер күп 
нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп 
языгыз.

Ул кибеттән ярма̀ 
алды.

Карама̀ – талымсыз, 
тиз үсә торган агач.
Сара атла̀с күлмәк 

кигән.

Син бүген утынны 
я́́рма.

Син алай усал кара̀ма.
География дәресенә 

а̀тлас кирәк.
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Басым иҗек составындагы ... авазга төшә. 
Басым төшкән иҗек ... иҗек дип, басым 
төшмәгәне ... иҗек дип атала. Татар телен-
дә сүз басымы кагыйдә буларак ... иҗеккә 
төшә, сүзгә кушымчалар ялганганда да, ба-
сым ... иҗеккә күчә бара: урма'н, урман-чы, 
урман-чы-лык. 

(Төшеп калган сүзләр: сузык, басымлы, ба-
сымсыз, соңгы, ахыргы)

Укытучы. Татар телендә басым соңгы иҗек-
кә төшә дидек. Бу кагыйдәдән чыгарма-
лар да шактый. Экранга карыйбыз. Нинди 
сүзләрдә басым  соңгы иҗеккә төшми?

Төркемнәрдә эш.

I төркем II төркем III төркем
я́зыгыз,
у́кыгыз,
ки́легез

укучы́мын,
бәхетле́́сез

ба́рмаган,
ка́йтмады

бүре́дәй, 
аю́дай, тата́р-
ча, мине́́мчә

кѐмдер, нѝчек, 
ка̀йда, ка̀йчан 
шу́ндый

әлбә́ттә, 
ни́́һаять, 
лә́кин

Көтелгән җаваплар

I төркем җавабы

1. II зат боерык фигыльләрдә басым беренче 
иҗектә була: я́зыгыз, у́кыгыз, ки́легез.

2. Исемдә хәбәрлек кушымчалары басымны 
үзләренә алмыйлар: укучы́мын, бәхетле́́сез.

II төркем җавабы

1. Фигыльдә юклык кушымчасы басымны 
алмый һәм үзеннән үткәрми: ба́рмаган, 
ка́йтмады.

2. Рәвеш ясагыч -дай/-дәй, -ча/-чә кушым-
чалары басымны үзләренә алмыйлар: 
бүре́дәй, аю́дай, тата́рча, мине́́мчә.

III төркем җавабы

1. Сорау, кайбер күрсәтү алмашлыкларында 
басым беренче иҗеккә төшә: кѐмдер, нѝ-
чек, ка̀йда, ка̀йчан, шу́ндый.

2. Кайбер модаль (кереш) сүзләрдә, теркә-
гечләрдә басым ахыргы иҗектә булмый: 
әлбә́ттә, ни́́һаять, лә́кин.

Укытучы. Татар телендә басым соңгы иҗек-
кә төшмәгән очраклар моның белән генә 
чикләнми. Алдагы дәресләрдә без тагын 
басым турында белемнәрне камилләште-
рербез.

2. Модельләштерү.

Максат: яңа белемнәрне куллану мөмкинле-
ге булдыру.

Укытучы. Хәзер «Сүз басымы» буенча клас- 
тер төзеп карыйк. (Һәр төркем үз класте-
рын төзи. Ахырда эшләр тикшерелә.)

3. Белемнәрне системага салу һәм ныгыту . 

Максат: алган белемнәрне куллану һәм ны-
гыту.

Карточкалар белән эш. (Парларда эш)

1. Бирелгән сүзләрне, басым куеп, күчереп 
языгыз һәм аларның нинди сүз төркеменә 
каравын җәяләр эчендә күрсәтегез: салма̀ 
(исем – ризык), са̀лма (боерык фигыль).

Басма – басма, алма – алма, Бөгелмә –  
бөгелмә, бүлмә – бүлмә, ныгытма – ныгыт-
ма.

2. Мәкальләрне укы һәм исемнәргә, фи-
гыльләргә басым куй. 

Бауның озыны, сүзнең кыскасы яхшы.

Ике уйла, бер сөйлә.

Күп сүзнең эзе яхшы, аз сүзнең үзе яхшы.

Сүзнең башыннан элек ахырын уйла.
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Яхшы сүз җанга рәхәт, яман сүз җанга 
җәрәхәт.

Ял минуты. 

4. Үз-үзеңне тикшерү өчен мөстәкыйль эш.  

Максат: үзләштерелгән белемнәр буенча 
нәтиҗә ясау.

Тест

1. Юклык кушымчасын алган фигыльләрдә 
басым дөрес куелган рәтне билгелә: 

а) ба̀рмасыннар, кү̀рмәгәннәр, 

ә) барма̀сыннар, күрмә̀сеннәр,

б) бармасы̀ннар, күрмәсѐннәр, 

2. Исемнәрдә басым дөрес куелган рәтне 
күрсәт:

а) абага̀, алмага̀ч, 

ә) Ка̀зан, башка̀ла, 

б) коры̀лык, та̀рак, 

3. II зат боерык фигыльләрдә басым дөрес 
куелган рәтне билгелә:

а) уты̀р, сакла̀

ә) са̀йра, сора̀

б) со̀ра, у̀тырыгыз

4. Хәбәрлек кушымчасын алган исемнәрдәге 
басымны дөрес билгелә:

а) у̀кучымын, табѝбсың,

ә) төзүчѐмен, сатучы̀сың, 

б) дөрес җавап юк

5. Рәвешләрдә басым дөрес куелган рәтне 
билгелә:

а) тата̀рча, марѝча, минѐмчә, башко̀ртча

ә) та̀тарча, ма̀рича, мѝнемчә, ба̀шкортча

б) дөрес җавап юк

6. Сорау алмашлыкларыннан торган һәм 
басым дөрес төшкән рәтне билгелә:

а) кѐмнәр, ка̀йда, ка̀йчан, нѝләр

ә) һѝчкем, һә̀ммә, мо̀ндый, шу̀лар

б) шу̀нда, шакты̀й, бишә̀ү, биштә̀р

7. Әлбәттә, ләкин, һәммә сүзләрендә ба-
сым...... иҗеккә төшә:

а) икенче, беренче, беренче

ә) беренче, беренче, икенче

б) дөрес җавап юк

Ачкыч: 1 – а, 2 – а, 3 – б, 4 – б, 5 – а, 6 – а,  
7 – а.

IV. Өй эше (сайлау мөмкинлеге бар) 

1. 25 нче күнегү.

2. Әдәби әсәрдән басым соңгы иҗеккә  
төшмәгән сүзләр кергән 4 – 5 җөмлә табар-
га.

3. Иҗади эш: «Сүз басымы» ни өчен кирәк?» 
темасына 4 – 5 җөмләдән торган бәйләне-
шле текст язарга.

Өй эшен үтәү өчен күрсәтмә бирү. Кайсы 
укучының нинди өй эше сайлавы белән 
кызыксыну.

V. Рефлексия, бәяләү

Максат: үз эшчәнлегеңә кире кайтып бәя 
бирү.

– Бүген нинди яңа мәгълүматлар белдек?

Һәр бала үз фикерен җиткерә, үзенең дәрес- 
тәге эшчәнлегенә билге куя, аңлата.

Гомуми билге кую. Саубуллашу.
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СИНГАРМОНИЗМ 
ЗАКОНЫ 
ТУРЫНДА 
ТӨШЕНЧӘ 
(V сыйныфта татар теле дәресе)

Гөлнара ЗАҺРИЕВА,

Минзәлә шәһәре гимназиясенең бе-
ренче квалификация категорияле  
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

13

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: сингармонизм законы һәм аныӊ ике төре турында 
төшенчә формалаштыру.
Дәрес тибы: уку мәсьәләсен (УМ) кую һәм чишү.
Материал һәм җиһазлау: дәреслек (Татар теле: Татар телендә 
төп гомуми белем бирү мәктәбенең 5 нче сыйныфы өчен  
дәреслек / Р.Г.Хәсәншина. – Казан: Мәгариф, 2012. – 100 б.  
(50 нче бирем), кагыйдә китабы, карточкалар, экран, «Татар 
теленең аңлатмалы сүзлеге».

Дәрес барышы

I. Мотивлаштыру-ориентлашу 

1. Психологик уңай халәт тудыру:  

– Хәерле көн, кадерле укучылар, килгән 
кунакларыбыз! Кәефләрегез ничек? 
Урамда көз уртасы, дөнья алтынга 
күмелә, сезгә көзнең матурлыгы ту-
рында искиткеч матур шигырь укый-
сым килә.

Көз йөри

Курайларда көз көйләрен уйнап,

Агачларны сары төскә буяп,

Куакларга җиләк-җимеш элеп,

Агач төпләренә гөмбә тезеп,

Урман буйлап алтын көз йөри.

Көшел-көшел бодай, арыш җыеп,

Саламнардан зур эскертләр куеп,

Кара җирне уҗым белән каплап,

Тракторлар белән гөрләп-шаулап,

Кырлар буйлап уңган көз йөри.

Балаларны мәктәпләргә дәшеп,

Аяк асларына яфрак чәчеп,

Тәрәзләрне яңгыр белән юып,

Күп кошларны җылы якка куып,

Урам буйлап наян көз йөри. 

(Гәрәй Рәхим)

– Укучылар, сезгә яхшы кәеф, дәрестә 
җанлы, актив эшләвегезне телим.

Белемнәрне актуальләштерү

1. Карточкалар кулланып, ДЖОТ ТОТС 
эшләү.    
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2. СОРТ КАРТС. Бирем: сузык авазлар 
язарга. (а, ә, у, ү, о, ө, и, ы, э). 

Үзбәя өчен критерий: 

«5»ле – 4 төркемгә аера алган. (Калын, 
нечкә сузык, иренләшкән, иренләшмә-
гән сузык); 

«4»ле – 3 төркемгә аера алган. (Калын  
сузык, нечкә сузык, иренләшкән  
сузык); 

«3»ле – 2 төркемгә аера алган. (Калын  
сузык, нечкә сузык).

– Димәк, сузык авазлар... (Калын, нечкә, 
иренләшкән, иренләшмәгән була.)

3) Слайд буенча бирем башкарып, 
нәтиҗә ясау.

бал... (- лы/ -ле)  

болын (-нар/ -нәр)  

күл... (-лар/ -ләр), һ.б.

Нәтиҗә. Калын әйтелешле сүзләргә –  
калын кушымча, нечкә әйтелешле 
сүзләргә нечкә кушымча ялгана.

2. УМ кую ситуациясе. 

Слайдта бирелгән ребусны чишү. Син-
гармонизм сүзе чыга.

– Бу сүзне ишеткәнегез бармы? Аңлата 
аласызмы? (Юк.)

– Нинди ярдәмлеккә таянып, сүзнең лек-
сик мәгънәсен белә алабыз?

(Сүзлек, интернет, кагыйдә китабы. Бүле-
шеп, интернеттан, сүзлектән табу.)

– Әйе, сингармонизм сүзе гармония  
дигән сүздән ясалган. Гармония ул – 
ярашу, килешеп яшәү дигән сүз. Татар 
телендә сүзләр нәрсәдә яраша булып 
чыга инде? (Калынлыкта-нечкәлектә 
ярашалар.)

– Бүгенге дәрескә нинди уку мәсьәләсе 
куябыз? (Сингармонизм турында өй-
рәнәбез.)

II. Уку мәсьәләсен адымлап чишү

Дәреслек белән эш. 341 нче күнегү. Ши-
гырьне укучыдан сәнгатьле итеп укы-
ту. Ике укучы тактага сызып куелган 
таблицага сүзләрне калын һәм нечкә 
әйтелешлегә бүлеп язалар. 

Үзара бәяләү өчен критерий: «5»ле –  
хаталар юк; «4»ле – 1-2 хата; «3»ле – 
3-4 хата.

Нәтиҗә: күнегүдә бирелгән сүзләрдә я 
калын сузыклар гына, я нечкә сузыклар 
гына бар.

Үзбәя: 

– Кем мин калын сузыкларны нечкә  
сузыклардан аера беләм ди, кул  
күтәрә.

2. 342 нче күнегү. Карточкаларда эш, 
Релли Коуч. А партнеры карандаш  
ала, беренче сүзнең тамыры һәм 
кушымчасына сыза. Карандашны В 
партнерына бирә. Ул эшне бәяли һәм 
икенче сүзне анализлый. Шул тәртиптә 
дәвам итә.
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бакчада                әнием

дуслык                 сакла

көләләр                бәхетле

(Бакча-да, әни-ем, дус-лык, сак-ла,  
биш-енче, көл-ә-ләр, бәхет-сез, уй-чан) 

Үзара бәяләү: 

– Тамыр һәм кушымчаларны күзәтегез, 
нинди нәтиҗә ясап була? Парларда фи-
кер алышыгыз. 

Көтелгән җавап: Калын сузыклардан  
торган сүзләргә – калын сузыклы 
кушымчалар, нечкә сузыклардан тор-
ган сүзләргә нечкә сузыклы кушымча-
лар ялгана икән. 

Нәтиҗә: сузык авазларның калынлыкта- 
нечкәлектә ярашуы сингармонизмның 
беренче законы – рәт гармониясе дип 
атала.

Ял минуты. «Түбәтәй» уенын уйнап, ял 
итеп алабыз. 

– Алма дисәң дә алалар, нәрсә соң ул 
балалар? (Алма.)

– Сузыкларда алгы һәм арткы була. 
(Рәт.)

– Болында бар, кырда юк, урманда бар, 
өйдә юк. (Н хәрефе.)

3. 343 нче күнегү. Сүзләрнең транскрип-
циясен язу. 

сөенеч − [сөйөнөч], болытлы – [болотло], 
гомерлек – [ғөмөрлөк]. 

Нәтиҗә: иренләшкән [о], [ө] сузыкла-

ры беренче иҗектә килсә, башка 
иҗекләрдә дә нәкъ шулай ишетелә, 
әмма ...

Беренче иҗектә килгән ирен сузыклары 
[о], [ө] калган иҗекләрдәге [ы], [э] аваз-
ларына тәэсир итәләр, һәм [ы], [э] аваз-
лары да иренләшәләр.

– Әйе, балалар, бу күренеш сингармо- 
низмның икенче төре – ирен гармония-
се дип атала. 

Үзбәя.

III. Модельләштерү 

– 344 нче күнегү. Проблемалы уку. Төр-
кемдә эш. Кагыйдәне модельләштерү, 
якларга әзерләнү. 

Көтелгән җавап:

Сингармонизм

I төре                                     II төре

(рәт гармониясе)          (ирен гармониясе)

 

4. 345 нче күнегүдәге текстны укытып, 
дуслык турында әңгәмә кору. 

– Балалар, сез сыйныфташларыгыз 
белән дусмы? Дуслыгыгыз нәрсәдә  
чагыла? (Әйе. Уйнаганда, уртак эш 
эшләгәндә чагыла.) 

сузыкларныӊ 
калынлыкта- 
нечкәлектә  

ярашуы

1 нче иҗектәге [о], [ө] 
авазлары тәэсирендә 
башка иҗектәге [ы], [э]

авазлары иренләшү
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– Хәзер мин бер текст укыйм.  
Андагы Илгиз исемле малайның сый-
ныфташ кызына карата үз-үзен то-
тышын ничек бәяләрсез? Игътибар 
белән тыңлагыз.

– Монда нәрсә турында сүз бара? 
(Укучылар бер-берсе белән сөйләшәләр, 
хәрәкәтләнәләр, ә Илгиз исемле малай 
Зөлфиянең чәчен тарта.)

– Ә Зөлфия аңа ничек җавап кайтара? 
(Ул аңа борылып та карамый, дәресен 
ятлый иде.)

– Димәк, ...Зөлфия нинди? (Зөлфия укуга 
җаваплы карый.)

– Ә Илгиз? (Илгиз – җавапсызрак малай, 
укуга күңелен бирми.)

– Илгизнең бу шуклыгын хуплаучылар- 
яклаучылар бармы?

– Беренче 4 җөмләдән рәт һәм ирен гар-
мониясенә берәр мисал языгыз. 

Төркемнәрдә эш. Таблицаны тутырырга.

Көтелгән җавап: 

Үзбәя өчен критерий: 

– рәт һәм ирен гармониясенә 4 әр мисал 
булса – «5»ле;

– рәт гармониясенә 4 мисал бар, ә ирен 
гармониясенә 3 кенә мисал – «4»ле;

– рәт гармониясенә 4 мисал бар, ә ирен 
гармониясенә ике генә – «3»ле.

IV. Рефлексия, бәяләү 

1. – Балалар, без бүген дәрестә нәрсәләр 
белдек?

– УМ чишә алдыкмы? (Әйе.)

– Нинди юллар белән чиштек? (Сүз- 
лек кулландык, күнегүләр эшләдек, 
траскрипцияләдек.)

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

– Кем мин теманы тулысынча аңладым 
дип уйлый, ике кулын да күтәрә, тема-
ны тагын да өйрәнәсем бар әле дип 
уйласа, бер кулын күтәрә, ә кем инде 
теманы аңламадым дип уйлый, кулын 
күтәрми. Кулларын күтәрми утыручы-
лар бармы? 

Үзбәя.

V. Өй эше.

346 – 348 нче күнегүләр. Өч вариантта.

– Мин дәрестән нинди кәеф белән чы-
гам? (Смайликлар күтәрәләр.)

Җөмлә 
номеры

Рәт 
гармониясе

Ирен 
гармониясе

1 дәрес соңгы
2 тавыш торыр
3 Илгиз толымыннан
4 карамады борылып
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ФРАЗЕОЛОГИК 
ӘЙТЕЛМӘЛӘР
(Татар мәктәпләренең V сыйныфлары өчен)

Миләүшә ИЛЬИНА,

Минзәлә шәһәре гимназиясенең юга-
ры квалификация категорияле  
татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

14

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: фразеологик әйтелмәләр турында төшенчә форма-
лаштыру.
Бурычлар: фразеологик әйтелмәләрне сөйләмдә актив кулла-
нырга өйрәтү, укучыларның телдән сөйләм осталыгын, логик 
фикерләү сәләтен үстерү, укучыларда тормышка аңлаешлы 
караш тәрбияләү, фронталь һәм индивидуаль эшләү культура-
сы тәрбияләү.
Универсаль уку гамәлләре формалаштыру
Шәхескә кагылышлы УУГ: уку эшчәнлегенең уңышлар крите-
риясе нигезендә үзбәяләү сәләте формалаштыру.
регулятив УУГ: Укытучы ярдәмендә дәреснең максатын билге-
ли һәм формалаштыра белү; дәрестәге гамәлләр эзлеклелеген 
әйтү; күмәк төзелгән план буенча эшләү, үткәнгә карап бердәй 
бәяләү дәрәҗәсендә эш үтәлешенең дөреслеген бәяләү, 
ясалган хаталарны исәпкә алу һәм эшләрне бәяләүдән соң 
төзәтүләр кертү;
коммуникатив УУГ: Үзеңнең фикереңне телдән матур итеп 
әйтә белү; башкаларны ишетә һәм тыңлый белү;
танып белү УУГ: Танып-белү максатын билгеләү; кирәкле ин-
формация туплау; үткәндә өйрәнгәнне яңасыннан аера белү; 
дәреслектән, тормыш тәҗрибәңнән, дәрестә алган информа- 
циядән файдаланып сорауларга җавап бирү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр 
Предмет нәтиҗәләре: фразеологик әйтелмәләрне җөм-
ләләрдән дөрес итеп таба белү; фразеологик әйтелмәләрне 
сөйләмдә дөрес итеп куллану.
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Шәхескә кагылышлы: дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм 
итүдә танып-белү инициативасы.
Метапредмет нәтиҗәләр: 
регулятив УУГ: укытучы ярдәмендә дәреснең максатын билге-
ли һәм формалаштыра белү; дәрестәге гамәлләр эзлеклелеген 
әйтү; күмәк төзелгән план буенча эшләү; үткәнгә карап бердәй 
бәяләү дәрәҗәсендә эш үтәлешенең дөреслеген бәяләү; 
ясалган хаталарны исәпкә алу һәм эшләрне бәяләүдән соң 
төзәтүләр кертү; үз фикереңне дөрес итеп әйтү;
коммуникатив УУГ: үзеңнең фикереңне телдән матур итеп 
әйтә белү; башкаларны ишетә һәм тыңлый белү; мәктәптә ара-
лашу кагыйдәләре турында сөйләшү һәм аны үтәү;
танып белү УУГ: үзеңнең белем системасында ориентлаша 
белү; үткәндә өйрәнгәнне укытучы ярдәмендә яңасыннан аера 
белү; яңа белемнәр табу; дәреслектән, тормыш тәҗрибәңнән, 
дәрестә алган информациядән файдаланып сорауларга җавап 
бирү.
Төп төшенчәләр: фразеологик әйтелмәләр.
Предметара бәйләнешләр: рус теле. Әдәбият.
Төп ресурслар: Р.Г.Хәсәншина. Татар теле. 5 нче сыйныф,  
141 нче бит.
Өстәмә ресурслар: мультимедиа презентация, интерактив 
такта, уку эшчәнлеге адымнары, дәфтәр, карточкалар.
Киңлекне оештыру: фронталь эш, индивидуаль эш, парларда 
эш, төркемнәрдә эш.
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Үткәрү тех-
нологиясе

Укучы 
эшчәнлеге

Укытучы 
эшчәнлеге

Планлаштырылган нәтиҗәләр-
гә ирешү өчен укучыларга би-

релгән биремнәр

Диагнос- 
тик би-
ремнәр

I. Уку эшчән-
леген мотив-
лаштыру 
Максат: 
укучыга уку 
эшчәнлегенә 
кереп китү 
өчен шартлар 
булдыру; уку 
эшчәнлеге 
адымнарын 
һәм дәреснең 
тибын ачык- 
лау

Бер-бер-
сенә елма-
еп сәлам 
бирәләр, 
уңышлар 
телиләр

Дәреснең 
девизын, 
уку эшчән-
леге адым-
нарын 
атыйлар

Үтәлергә тиеш- 
ле таләпләргә 
туры китереп, 
уку эшчәнлеген 
оештыру.
Укучының уку 
эшчәнлегенә 
эчке ихтыяҗы 
тусын өчен 
шартлар тудыру, 
тематик рамка 
булдыру

Уку эшчәнлеге 
адымнарын һәм 
дәрес тибын 
атауны оештыра

1. Кереш сүз. 1 нче слайд 
– Хәерле көн! Кәефләрегез 
яхшымы? Әйдәгез әле, бер-бере-
безгә елмаю өләшик.

– Балалар, халкыбызның бик 
мәгънәле бер мәкален искә тө-
шерик әле:
Тел дигән дәрья бар,
Төбендә энже-мәрҗән бар.
Белгәннәр чумып алыр,
Белмәгәннәр коры калыр.
«Бер сәгать фикер өйрәтү җит-
меш ел акыл җыюдан файдалы-
рак» дигән әйтем бар. Без бүген 
дәрестә тирән һәм үткен фикер-
ләргә, оста сөйләшүгә омтылыр-
быз»

2. – Дәрестә эшне ике төркемдә 
башкарырбыз: 
1 нче төркемгә – «Җиң сызганып 
эшлик», ә 2 нче төркемгә «Кул 
кушырып утырмыйк» дигән де-
виз астында эшләргә тәкъдим 
итәр идем. Сез ризамы?

2 мин.

1 нче 
слайд

II. Белемнәр-
не актуаль- 
ләштерү һәм 
сынау мак-
сатыннан 
үткәрелгән 
уку эшчән-
легендәге 
кыенлыклар-
га игътибар-
ны юнәлтү 
Максат: лек-
сикология 
буенча алган 
белемнәрне 
актуаль- 
ләштерүне 
оештыру; 

Лексико-
логия бү-
легеннән 
сүзләрнең 
туры һәм 
күчерел-
мә мәгъ-
нәләрен 
атыйлар 
һәм ми-
саллар ки-
терәләр.
Укытучы 
сораулары-
на җавап 
бирәләр, 
укытучы 
җитәкче-
легендә 
биремнәр 
эшлиләр

Слайдларны 
күрсәтә,  
актуальләштерү-
не оештыра

Актуальләште-
релгән бе-
лемнәрне  
йомгаклый

– Әйдәгез, башта уйнап алыйк! 
«Кем тизрәк?»
– Тактага карыйбыз, сүзләрне 
укыйбыз. 
Бирелгән сүзләрне тасвирлаган, 
өчесенә дә туры килә торган сүз-
не табыгыз

– Булдырдыгыз. Инде төзегән 
сүзтезмәләрне төркемнәргә бү-
легез
– Әйтегез әле, нинди төркемнәр-
гә бүлдегез?
– Әйе, укучылар, күчерелмә  
мәгънәле сүзләр исәбенә туган 
телебезнең сүзлек составы  
байый, фикерне кыска һәм оста, 
образлы әйтеп була

5 мин.
2 – 4 
нче 
слайд-
лар 

5 нче 
слайд 

Дәрес барышы
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сынау мак-
сатыннан 
үткәрелгән 
уку эшчәнле-
ген оештыру; 
индивидуаль 
кыенлыклар-
га игътибар-
ны юнәлтү

– Туры 
мәгънәле, 
күчерелмә 
мәгънәле

– Ә хәзер менә бу сүзтезмәне 
мимика, хәрәкәт белән кунаклар-
га уйнап күрсәтегез. Аларның, 
сезнең кыяфәткә карап, шушы 
сүзтезмәне әйтәселәре килсен 
(карточка «Теңкәгә тия», «Авыз 
еру», «Түбәсе күккә тиде»)

– Шаярып алдык, күтәренке 
кәеф белән дәресне дәвам итик 

карточ-
ка

III. Уку 
мәсьәләсен 
кую ситуа- 
циясе
Килеп чык- 
кан кыен-
лыкньң 
урынын һәм 
сәбәбен  
ачыклау.
Кыенлык  
чыккан 
урынны һәм 
сәбәпне та-
бып алу.
Дәреснең те-
масын  
ачыклау.
Дәрескә мак-
сат куюны 
оештыру

Укытучы 
ярдәмен- 
дә килеп  
чыккан  
кыенлык-
ның уры-
нын һәм 
сәбәбен 
ачыклый-
лар.
Алдана, 
авыз ачып 
калу, авыз 
күтәреп 
калу, коры 
калу, так и 
раскрыть 
рот, остать-
ся с носом, 
остаться с 
разинутым 
ртом

Дәрескә 
максат куя-
лар.
Алдану, ап-
тырап калу

Фразеоло-
гик әйтел-
мәләр

Килеп чыккан 
кыенлыкның 
урынын һәм 
сәбәбен ачыкла-
уны оештыра.
Укытучы 
ярдәмендә 
дәреснең те-
масын форма-
лаштыралар

– Татарча мультфильмнар ка-
рарга яратасызмы? Әйдәгез 
әле, мин сезгә мультфильмнан 
өзек күрсәтәм, аннан соң бирем 
бирәчәкмен.

– Карагыз әле, балалар, бу урын-
га нинди сүз, фраза туры килер 
икән? Кем беренчерәк әйтә? 
– Бу сүзтезмәнең мәгънәсен 
аңлыйсызмы? Нәрсә дигәнне 
аңлата инде ул, бер сүз белән 
генә әйтә аласызмы?
Нәтиҗә. Сез бик дөрес әйттегез, 
афәрин, чыннан да, әкият төлке 
авызын ачып калды дип тәмам-
лана.
– Ярый, балалар, миңа сезнең 
белән эшләү бик рәхәт. Эшебез-
не дәвам итәбез

– Слайдка карыйбыз. Чылбыр 
буенча кычкырып укыйбыз:
                            ?

– ике яки күбрәк сүздән тора;
– телдә үзгәрешсез кулланыла, 
таркатылмый;
– бербөтен мәгънә аңлата;
– бер сорауга җавап биреп, бер 
генә җөмлә кисәге була;
– күчерелмә мәгънәдә генә кул-
ланыла.

– Сорау билгесе урынына тиеш- 
ле җавапны табыгыз. Сайлап 
алу өчен сүзләр – өстәлегездә.
– Димәк, дәресебезнең темасы 
– ...

3 мин.
Мульт- 
фильм 
(1 мин.)

6 нчы 
слайд

Сайлап 
алу 
өчен 
сүзләр: 
сино-
нимнар,
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Фразео-
логизм 
күренешен 
өйрәнү

– Бу тема буенча нәрсә беләсе-
гез килә, ягъни үз алдыгызга 
нинди максат куярсыз?
– Балалар, фразеологик әйтел-
мәләр турында күбрәк беләсегез 
киләме?

фразео- 
логик 
әйтел-
мәләр, 
анто-
нимнар

IV. Уку 
мәсьәләсен 
адымлап 
чишү

Алдагы уку 
эшчәнлеге 
адымын 
атыйлар, 
кагыйдәне 
укыйлар

Алдагы 
этапны әй-
тәләр.
Алдагы 
эшчәнлек 
этабын 
укытучы 
ярдәмендә 
әйтәләр. 
Бергә план 
төзиләр.
Кыенлык- 
тан чыгу 
чараларын 
атыйлар

Алдагы уку 
эшчәнлеге ады-
мын ачыклауны 
оештыра.

Картина куя, 
этапны атый.
Дәрескә максат 
куюны оештыра. 
Дәреснең пла-
нын төзүне оеш-
тыра.
Кыенлыктан 
чыгу чараларын 
табуны оештыра

Дәреслекнең 142 битен ачтык, 
кагыйдәне укыйк. (1 укучы кыч-
кырып укый, калганнар карап 
бара.)
– Фразеологик әйтелмә, бала-
лар, грекча фраза, сүз тезмәсе 
дигәнне, логос сүз, төшенчә өй-
рәнү дигәнне аңлата.
Фразеологик әйтелмә,  
фразеологик берәмлек, фразео-
логизм – бер үк төшенчә. Фра- 
зеология – лексикологиянең 
фразеологик әйтелмәләрне  
өйрәнә торган бүлеге
Дәреслек белән эш. 
Укучылар, фразеологизмнар-
ны безнең татар язучылары да 
үзләренең әсәрләрендә бик еш 
кулланалар
– Әйдәгез әле, дәреслегебезнең 
143 битен ачыйк, 484 нче күне-
гү табыйк. Бу күнегүдә безнең 
якташ язучыбыз Габделхәй 
Сабитовның «Ярсулы яз» хикәя-
сеннән өзек бирелгән. Ул үзенең 
әсәрләрендә күбрәк туган як 
табигате, балачак, авыл тор-
мышы турында язган. Сез аның 
бу әсәре белән 6 нчы сыйныфта 
әдәбият дәресендә танышыр-
сыз.
– Җөмләләрне сәнгатьле итеп 
кычкырып укыйбыз. Уку ба-
рышында очраган фразеологик 
әйтелмәләрне истә калдырып 
барыгыз.
– Ни өчен үзе казыган чокырга 
үзе төшә?

– Үзегезгә ошаган 3 фразеоло-
гик әйтелмәне дәфтәргә күчереп 
язып куегыз. 

5 мин.
Дәрес- 
лек

7 нче 
слайд 

Дәрес- 
лек

8 нче 
слайд 
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Әйдәман 
чыгышы

– Балалар, язучының әдәби 
әсәрдә фразеологизмнарны 
куллануы отышлымы? Ни өчен 
кулланган?
Слайдта тикшерү (бөтенесе дә 
языла) 
(1 төркемнән 1 укучыны, 2 төр-
кемнән 1 укучыны укытам.)
– Ә хәзер дәфтәрләрне алышы-
гыз, иптәшегезнең эшен такта-
дагы җавап белән чагыштырып 
тикшерегез.
– Кем фразеологизмнарны 
дөрес тапкан, кулыгызны күтәре-
гез.
Димәк, калганнарның хаталары 
бар, тикшердегезме, аңладыгыз-
мы хаталарыгызны?
– Ә кызган табага бастыру дигән 
фразеологик әйтелмә мисалын-
да, әйдәгез балалар, чын эзләнү-
челәр кебек, фразеологизмнар-
ның үзенчәлекләрен тикшереп 
карыйк.
– Алдыгызда карточка. Кызган 
табага бастыру дигән фразеоло-
гик әйтелмәне тикшерегез. Би-
ремнәрне игътибар белән укып, 
адымлап эшләгез. Арагыздан 
җавап бирүчене дә сайларга 
онытмагыз.
1. Эзләнү эше. «Кызган табага 
бастыру»
– Кем әзер? 
Икенче төркемгә мөрәҗәгать 
итеп:
– Өстәргә телисезме?
Укытучы гомумиләштерә.
Фразеологик әйтелмәләр:
– таркалмый;
– үзгәрми;
– тотрыклы;
– барысы бергә генә бер гомуми 
мәгънә белдерә.
Үзбәя
– Кем дөрес нәтиҗә чыгарган 
булган?
– Ә кемнең нәтиҗәсе төгәл үк 
түгел?

9 нчы 
слайд
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Ял минуты Каз 
биюе
(1мин.)

VI. Беренчел 
ныгыту
Кыенлык  
чыккан урын- 
ны һәм сә- 
бәпне юкка 
чыгару; туры 
һәм күчерел-
мә мәгънәле 
сүзләр ту-
рында яңа 
белемнәр  
туплау

Алдагы 
эшчәнлек 
этабын 
укытучы 
ярдәмендә 
әйтәләр. 
Укытучы 
ярдәмендә 
биремнәр-
не үтиләр
Дәфтәр-
ләрдә һәм 
тактада 
мөстә- 
кыйль 
эшлиләр. 
Яңа бе-
лемнәрне 
кулланып 
мөстә- 
кыйль 
эшлиләр.

Төр-
кемнәрдә 
эшлиләр.
Үзбәя куя-
лар.
Үзара тик-
шерәләр 
(парларда 
эш)
Яңа бе-
лемнәргә 
игътибар 
юнәлтәләр. 
Дәлил-
лиләр

Алдагы уку 
эшчәнлеге ады-
мын ачыклауны 
оештыра

Биремнәрне 
үтәүне оештыра

Кыенлык чык-
кан урынны һәм 
сәбәпне юкка 
чыгаруны оеш-
тыра.
Яңа белемнәр 
үзләштерүгә игъ-
тибарны юнәл-
тә.

Укытучы укучы-
ларның дөрес 
утыруына игъти-
бар итә

Дәреслек белән эш. Телдән.
– Балалар, дәреслеккә мөрәҗә-
гать итәбез.
485 күнегүдәге фразеологик 
әйтелмәләрнең тәрҗемәсен бе-
лергә кирәк. Белмәсәк, нәрсәгә 
мөрәҗәгать итә алабыз? 
– Әйе, сүзлеккә. Бүген мин сез-
не халкыбызның сүз байлыгы 
тупланган тагын бер сүзлек 
белән таныштырам. Ул – татар-
ча-русча-инглизчә сүзлек
Фразеологик әйтелмәләр сүзле-
геннән русча вариантларын та-
бып укыгыз.
1 нче төркем – 1, 2 не
2 нче төркем – 3, 5 не
Слайд. Тәрҗемә итү үзен-
чәлекләре. (Укытучы үзе генә 
аңлата.)
Слайдтагы әйтелмәләр белән 
русча һәм татарча берешәр җөм-
лә төзетү.
Нәтиҗә. Мактау.

Дәрес- 
лек

Татарча- 
русча- 
инглиз- 
чә сүз- 
лек

10 нчы 
слайд 

Фразео- 
логик 
сүзлек- 
ләр белән 
эш

VII. Икенчел 
ныгыту
Максат: 
укучылар-
ның аңлап 
эшләү эшчән-
лекләрен 
оештыру

Алдагы 
эшчәнлек 
этабын 
укытучы 
ярдәмендә 
әйтәләр

Алдагы уку 
эшчәнлеге ады-
мын ачыклауны 
оештыра.
Кагыйдәне 
укый.
Биремнәрне 
аңларга ярдәм 
итә. 

486 күнегү (язмача, дәфтәрдә)
Тест. 
Тикшерү: парларда, карточка

Тест 
җавап- 
лары 
кәгазь-
дә
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Күмәк 
һәм шәхси 
якын килеп 
бирелгән 
биремнәр 
башкара-
лар

Яңа белемнәр-
не кулланып 
мөстәкыйль 
эшләүне оешты-
ра. Яңа белем- 
нәрне кулланып 
мөстәкыйль эш- 
ләүне оештыра. 

VIII. Рефлек-
сия
Максат: 
дәрес эчтә-
леген исәпкә 
алу, укучы-
ларның үз 
уку эшчән-
лекләрен 
бәяләүне 
оештыру, 
дәресне 
йомгаклау

Өй эше бирү

Йомгаклау

Укытучы 
сораулары-
на җавап 
бирәләр.
Схема буен-
ча дәрестә 
нәрсәләр 
өйрәнүләре, 
нәрсәләр 
белүләре, 
булдыра 
алулары 
турында 
сөйлиләр

Үзләренә 
билге куя-
лар

Рефлексияне 
оештыра

Үзләренә билге 
куюны оештыра

Дәресебезгә инди максат куй-
ган идек? Максатка ирештекме? 
Дәреснең темасы нинди булды? 
Дәрестә нәрсәләргә өйрәндек? 
Модель буенча сөйләгез. (Кире 
модель төзелә.)
фразеологик әйтелмә

– ике яки күбрәк сүздән тора;
– телдә үзгәрешсез кулланыла, 
таркатылмый;
– бербөтен мәгънә аңлата;
– бер сорауга җавап биреп, бер 
генә җөмлә кисәге була;
– күчерелмә мәгънәдә генә кул-
ланыла.
(Слайдта) 
Үзегезнең дәрестәге эшчәнлеге-
гезне бәяләгез:
– фразеологик әйтелмәләр тема-
сын аңладым, тексттан фразео-
логик әйтелмәләрне таба алам, 
кагыйдәне мисаллар ярдәмендә 
аңлата алам – «5»ле; 
– фразеологик әйтелмәләр тема-
сын аңладым, тексттан фразео-
логик әйтелмәләрне табам –  
«4»ле; 
– фразеологик әйтелмәләр тема-
сын аңладым, ләкин мисаллар 
гына китерә алам – «3»ле; 
Өй эше. 481– 483 күнегү (сайлап 
алып).
– Ә хәзер әйдәгез, дәрес буе 
эшләгән девизыгызга карагыз 
әле, нәрсә әйтерсез?
– Әйе, дөрес, фразеологик әйтел-
мәләр.
– Уйлап карасак,чыннан да, сез 
берегез дә кул кушырып утырма-
дыгыз, җиң сызганып эшләде-
гез. Афәрин! (Билгеләр кую.)

11 нче 
слайд 

Бәяләү 
карточ-
када

12 нче  
слайд 
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АЛМАШЛЫК 
ТӨРКЕМЧӘЛӘРЕ

Инсия МАЛИКОВА, 

Яр Чаллы шәһәрендәге  
42 нче урта мәктәпнең беренче  
квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

VI сыйныф, татар төркеме

15

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең максатлары: 
эшлекле: укучыларда төрле гамәл кылуга сәләт үстерү: алго-
ритм төзү, күзәтү, анализ, таратма материал белән эшләү;
эчтәлекле: алмашлыкларны кайсы сүз төркемен алыштырып 
килү турында белемнәр формалаштыру, җөмләдә дөрес кулла-
нуга ирешү. 
Дәрес тибы: яңа белем алу дәресе.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
шәхси: төркемнәрдә эшләгәндә сыйныфташлар арасында үз- 
ара хезмәттәшлек булдыру, мөстәкыйльлекне арттыру, дәрес- 
тә булдырылган мотивация аша яңа белем алуга, үсешкә әзер-
лекле булу.
Метапредмет нәтиҗәләр:
регулятив: уку максатын һәм мәсьәләсен куя белү, максатка 
ирешү юлларын планлаштыру, үз эш-гамәлләреңне контроль-
дә тоту, укытучы һәм сыйныфташларыңның бәясен тиешенчә 
кабул итү.
танып белү: элек алган һәм бүген үзләштергән мәгълүматның 
аермасын белү, алмашлыкларга хас билгеләрне күрсәтә белү, 
тормыш тәҗрибәсенә һәм дәрестә алган белемнәргә таянып, 
сорауларга җавап бирү.
коммуникатив: башкаларның фикерен исәпкә алу, хезмәт-
тәшлек итү, үз фикереңне дөрес формалаштыру һәм дәлилләү, 
монологик сөйләм һәм диалог формасын куллану. 
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Предмет нәтиҗәләре: сүз төркеме буларак, алмашлык турын-
да белемнәр формалаштыру, алмашлыкларның сөйләмдәге 
роле, үзенчәлекләре белән танышу, әдәби тел нормаларын 
үзләштерү, алмашлыкларны сөйләмдә дөрес куллануга ирешү.
Ресурслар: компьютер презентациясе, бәяләү бите, дәреслек, 
биремнәр язылган карточкалар.

Дәрес планы
I. Оештыру моменты. Таныштыру. (1 мин.)
II. Уку эшчәнлегенә мотивация. (1 мин.)
III. Белемнәрне актуальләштерү. Проблема кую (2 мин.)
IV. Дәрес темасын формалаштыру. Уку мәсьәләсе кую. (1 мин.)
V. Яңа белем «ачу» (5 мин.)
VI. Психофизиологик пауза (1 мин.)
VII. Беренчел ныгыту. Компьютерда эш. (5 мин.)
VIII. Белемнәрне кабатлау этабы. (2 мин.)
IX. Рефлексия. Үзбәя (1 мин.)
X. Өй эше. (1 мин.) 
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Дәрес барышы

I. Оештыру моменты (1 мин.)

– Исәнмесез, укучылар! Кәефләрегез ничек? 

II. Уку эшчәнлегенә мотивация (1 мин.)

– Дәресебезне бер матур мәкаль белән 
башлыйк әле.

Дөнья тулы гыйлем, башыңда булганы гына 
белем.

– Бу мәкаль нәрсә турында?

– Ул безне нәрсәгә өйрәтә?

– Ә сез яңа белемнәр алуга әзерме?

III. Белемнәрне актуальләштерү. Проблема 
кую (2 мин.)

– Укучылар, тактага игътибар итегез әле. 
Анда күрсәтелгән сүз төркемнәренең кай-
сылары сезгә таныш?

(Укучылар үзләренә таныш булган сүз төр-
кеменең соравын һәм нәрсә белдерүен 
әйтәләр. Мәсәлән, сыйфат нинди? соравы-
на җавап бирә һәм предметның билгесен 
белдерә һ.б.)

– Ә алмашлык нинди сорауга җавап бирә 
һәм нәрсәне белдерә? (Укучылар бу сорау-
га җавап таба белмиләр.)

– Димәк, сез әле бу турыда белмисез. 

IV. Дәрес темасын формалаштыру. Уку 
мәсьәләсе кую (1 мин.)

– Без үз алдыбызга нинди максат куя-
быз? (Алмашлыкның нинди сорауга җа-
вап бирүен һәм кайсы сүз төркемнәрен 
алыштырып килүен ачыкларбыз.)

– Ә дәреснең темасын ничек формалашты-
рырбыз? (Алмашлык һәм аның белде-
релүе.)

– Яхшы, ә алмашлыкның нинди сорауга җа-
вап бирүен без каян белербез соң? (Аның 
кайсы сүз төркемен алыштырып килүен 
белергә кирәк.)

– Без хәзер шуны карап үтәчәкбез.

V. Яңа белем «ачу» (5 мин.)

Экранда җөмләләр язылган.

Ябалак – төн кошы. Ябалак караңгы төшкәч 
кенә ауга чыга. Ябалакның күзләре яктыда 
начар күрә.

– Бу җөмләләр сезгә ошыймы? Ошамаса, 
ничек итеп үзгәртергә була? (Ябалак сүзен 
ул дип үзгәртергә була.)

Алгоритм төзү.

Сүз төркемнәре

сыйфат

рәвеш

сан

исем

алмашлык
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Бирелгән җөмләләрне алгоритм буенча 
тикшерегез. 

1. Акыллы кешеләрне яратам. (Шундый – 
нинди? Сыйфатны алмаштыра.)

2. Көзен дә, кышын да, язын да витаминнар 
эчәргә кирәк. (Һәрчак – кайчан? Рәвешне 
алыштыра.)

3. Каникулга кадәр ике атна калды. (Ике – 
ничә? Санны алыштыра.)

Китаптан кагыйдәне укырга.

– Димәк, алмашлыклар кайсы да булса сүз 
төркемен алыштырып килә.

(Бәяләү картасына үзбәя турында билге ку-
ярга.)

– Укучылар, алмашлык белдергән мәгъ-
нәләргә игътибар итегез әле. 

Кайсыдыр күрсәтә. 

(Әнә, менә, мондый.)

Кайсыдыр сорый.                       

(Кайчан? Кем? Нинди?)

Кайсыдыр затка ишарәли.         

син, мин, ул

VI. Психо-физиологик пауза (1 мин.)

Укучылар зат алмашлыкларын кулланып, 
үз-үзләренә һәм бер-берсенә мактау 
сүзләре әйтешәләр.

– Мин акыллы.

– Син матур.

– Ул тырыш.

VII. Беренчел ныгыту Компьютерда эш. 
(5 мин.) Лернинг апс программасында 
эшләнгән компьютер уены. Укучылар зат, 
күрсәтү, сорау алмашлыкларын 3 баганага 
аерып язалар.

Алмашлыклар: алар, кайчан, бу, теге, син, 
шулай, ничек, сез, күпме, алай.

VIII. Белемнәрне кабатлау этабы (2 мин.) 
Дәреслектәге күнегү башкарыла.

IX. Рефлексия. Үзбәя (1 мин.) Дәрес башын-
да без нинди максат куйган идек? Макса-
тыбызга ирештекме? Бу дәрес «Алмаш-
лыклар» темасына кереш булып тора. 
Алдагы дәресләрдә сез алмашлыкларның 
калган төркемчәләре белән танышырсыз.

X. Өй эше (1 мин.) Карточкаларда зат һәм 
тартым алмашлыкларын билгеләргә.

Зат 
алмашлыгы

Күрсәтү 
алмашлыгы

Сорау 
алмашлыгы
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16

ИСЕМ 
СҮЗ ТӨРКЕМЕН 
КАБАТЛАУ
(VI сыйныф, татар төркеме)

Лилия ӘХТӘМОВА, 

Ютазы районы Урыссу бистәсендәге 
3 нче урта мәктәпнең беренче квали-
фикация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дидактик максат: исем сүз төркеме буенча белемнәрне ны-
гыту, системага салу.
Үстерешле максат: яңа укыту алымнарын кулланып, укучы-
ларның аралашу күнекмәләрен, мөстәкыйль фикер йөртү 
сәләтен, иҗади активлыкларын үстерүгә ярдәм итү.
Тәрбияви максат: парлар белән дустанә мөнәсәбәттә эшләү.
Дәрес тибы: белем һәм күнекмәләрне гомумиләштерү, систе-
мага салу.   
Дәреснең төре: коммуникатив технологиягә корылган ныгыту,  
кабатлау дәресе. 
Дәреснең формасы: сәяхәт-дәрес
Көтелгән нәтиҗә:
Предмет буенча: исем сүз төркеме буенча белемнәрне искә 
төшерү, ныгыту, системага салу.
Метапредмет нәтиҗәләләр:
регулятив УУГ: кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып би-
ремнәрне үтәү, үзконтроль, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, 
биремнәрне үтәүнең дөреслеген тикшерү;
коммуникатив УУГ: иптәшләрең һәм укытучы белән уку эшчән-
леген оештыруда хезмәттәшлек итү, тыңлый белү, фикер алы-
шуда катнашу, башкаларның фикерен тулыландыру, иптәшең-
нең гамәлләрен бәяләү;
танып белү УУГ: төп билгеләрне аерып күрсәтү, логик фикер-
ләү чылбырын булдыру;
шәхси УУГ: максат кую, күршеңә ярдәм итүдә танып белү ини-
циативасы күрсәтү, үз уңышларыңның, уңышсызлыкларың-
ның сәбәпләре турында фикер йөртү.
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Дәрес барышы

I. Оештыру. Мотивлаштыру, ориентлашу 
этабы. Уңай психологик халәт тудыру 

Укучылар белән исәнләшү, дәрескә әзер-
лекләрен тикшерү, дәресне башлау. 
(Исәнләшү, хәерле көн теләү.)

– Хәерле көн миңа!

Хәерле көн сиңа!

Хәерле көн безгә!

Хәерле көн сезгә!

Тотынсак  без эшкә

Бар да булыр гел бишкә.

– Укучылар! Бер-беребезгә елмаешып 
алыйк. Дәресебезне күтәренке кәеф 
белән башлап җибәрик.

II. Дәреснең темасын һәм максатын 
ачыклау

– Укучылар, безнең бүген гадәти дәрес 
түгел. Без бүген сәяхәткә чыгарбыз. 
«Сәяхәт» дигәч, сезнең күз алдыгызга 
нәрсәләр килеп баса, тагын нинди ох-
шаш сүзләр әйтер идегез – җәй, авто-
бус, билет, поезд, самолет, чит җирләр. 
Автобус белән китәр өчен, безгә билет-
лар кирәк. Чөнки автобуска керер һәм 
чыгар алдыннан да билетларны сорый-
лар. Бу билетлар сезнең үз-үзегезне 
бәяләү таблицасы да булып торыр. 
Һәр тукталыш саен сез анда үзегезгә 
билгеләр куеп барырга, сәяхәтебезнең 

ахырында аларны миңа тапшырырга 
тиеш буласыз. Сез шушы критерийлар 
буенча үзегезне бәяләрсез:

– дәрес материалын бик яхшы үзләштер-
дем, хәтта иптәшләремә дә булыша 
алам – «5»ле;

– әйбәт эшлим, теманы аңладым, ләкин 
бераз каушап калам – «4»ле;

– эшли алам, ләкин иптәшемнең 
ярдәменә каршы килмим – «3»ле.

– Укучылар, сез бу сүзләрдән чыгып 
аларны нинди сүзләр дияр идегез? 
(Исемнәр.)

– Шулай булгач, без бүген нинди илгә 
сәяхәткә чыгарбыз инде? («Исемнәр» 
иленә.)

– Ә нинди максат куярбыз? (Исемнәрне 
гомумиләштереп кабатлау.)

– Үткәннәргә нигезләнеп мөстәкыйль 
сүз төркеме буларак исемнең моделен 
төзербез.

III. Белем һәм күнекмәләрне гому-
миләштерү һәм системага салу

1 нче тукталыш – «Нәрсә ул исем?» 

– Исем нәрсәне белдерә?

– Исем нинди сорауларга җавап бирә?

– Исем сүз төркеменә нинди кагыйдә 
барлыкка килде. Шул кагыйдәне фор-
малаштырыгыз. Парларда эш.

Ресурслар һәм җиһазлар: Татар теле. Рус телендә гомуми 
белем бирү оешмалары өчен, 6 нчы сыйныф өчен уку әсбабы, 
Н.В.Максимов, М.З.Хәмидуллина. – Казан: Татар. кит. нәшр., 
2015; электрон һәм акбур тактасы, эш дәфтәрләре, презента-
ция, биремле карточкалар.
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Нәтиҗә. Шулай итеп, исем – предметны 
яисә затны, предметсыз төшенчәне 
белдереп, кем? нәрсә? соравына җавап 
бирә торган мөстәкыйль сүз төркеме.

2 нче тукталыш – «Ялгызлык һәм уртак- 
лык исемнәр». 

Тактада эш. Бирелгән сүзләрне ике бага-
нага аерып куярга. 

Шәһәребез, идәнне, Яр Чаллыда, урман-
нар, Тукайның, кошлар, дәфтәрең, Ык, 
чәчәктән, Татарстаным.

Эшне тикшерү.

Нәтиҗә. Шулай итеп, исемнәр ялгызлык 
һәм уртаклык исемнәргә бүленәләр. Уртак- 
лык исемнәр – бер төрдән булган әйбер-
ләрне атаучы исем. Ялгызлык исемнәр –  
бер төрдән булган әйберләрнең берсенә 
генә бирелә торган исем. Ялгызлык 
исемнәр баш хәрефтән языла.

3 нче тукталыш – «Исемнәрнең төрлә-
неше».

– Тактадагы сүзләргә карап, миңа тагын 
нәрсә әйтә аласыз? 

– Алар сан, килеш, тартым белән төрлән-
гәннәр.

– Исем нинди саннарда килгән?

– Берлек һәм күплек санның күрсәт-
кечләре нинди?

– Исемнәр кайчан килешләр белән төр-
ләнгән? (Җөмлә кисәкләре белән бәйлә-
нешкә кергәндә.) Тагын ниндиләре бар? 
Алар барлыгы ничәү?

– Предметның кайсы затка караганлы-
гын ничек белдегез? (Тартым кушымча-
лары белән белдерелә.)

– Тартым кушымчалары нәрсә бел-
дерәләр? (Предмет яки затның сөйләү-
чегә (мин, без), тыңлаучыга (син, сез), 
сөйләмдә катнашмаган предмет яки 
затка (ул, алар) караганлыгын белдерә.)

Нәтиҗә. Шулай итеп, исемнәр сан, ки-
леш һәм тартым белән төрләнәләр.

Җәй сүзен төрләндерәләр. (3 кеше: ки-
леш, сорау, сүз.)

4 нче тукталыш – «Исемнәрнең яса-
лышы». 

Дәфтәрләрдә сүзлек диктанты язабыз.

Һөнәр, бал корты, аккош, КФУ, озынбо-
рын, хезмәтче, әни, хатын-кыз, драмтү-
гәрәк, каен җиләге, эшче. 

– Укучылар без нинди сүзләр яздык? 
(Исемнәр.)

– Нинди исемнәр?

– Ясалышы ягыннан исемнәрне төр-
кемнәргә бүләбез. 

Парларда эш. (Слайдтан тикшерү) 
Эшләрне бәяләү.

Көтелгән җаваплар: кушма – аккош, озын-
борын, парлы – хатын-кыз, тамыр –  
һөнәр, әни, тезмә – каен җиләге, бал 
корты, ясалма – хемәтче, эшче.

Нәтиҗә. Ясалышы ягыннан сүзләр пар-
лы, кушма, тезмә, тамыр, ясалма, кыс- 
картылма булалар.

– Балалар, безнең текстта, ясалышы 
ягыннан шушы кагыйдәгә туры килгән 
исемнәр бармы икән? Игътибар белән 
эзләп карыйк әле?

Ял минуты. (Сүзләрне тыңлап, шул 
хәрәкәтләрне ясыйлар.) 

Син барасың, мин барам, 

Син чабасың, мин чабам, 

Син йөзәсең, мин йөзәм, 

Син эчәсең, мин эчәм, 

Син ашыйсың, мин ашыйм, 

Син уйныйсың, мин уйныйм, 

Син биисең, мин биим. 
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Без бергә тату дуслар. 

Аермаслар дошманнар.

5 нче тукталыш – «Җөмлә кисәкләре». 

Җөмлә кисәкләрен билгелә. 

Әтисе Маратка китап бүләк итте. Эшне 
тикшерү.

– Исемнәр җөмләдә нинди җөмлә кисә-
ге булып килә ала?

– Баш килештәге исем нинди җөмлә 
кисәге булып килергә мөмкин?

– Җөмләдә иялек килешендәге исем 
нәрсә була?

– Җөмләдә төшем һәм юнәлеш килешен-
дәге исем нәрсә була?

– Юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килеш- 
ләрендәге исемнәр җөмләдә нәрсә 
була? Кайсы очракта?

Нәтиҗә. Шулай итеп, исемнәр барлык 

җөмлә кисәге булып килә ала икән.

6 нчы тукталыш – «Морфологик ана-
лиз». 

Дәреслектәге таблицаны искә төшерү, 
аннан карап эшләү. 

Табигать – кешенең дусты. Эшне тикшерү.

Дусты – исем, уртаклык исем, тамыр 
исем, берлек санда, тартым белән төр-
ләнгән (II зат), баш килештә, җөмләдә 
хәбәр.

Табигать темасына кыскача сөйләшү 
оештыру. Нәтиҗәләр ясау.

IV. Йомгаклау 

– Әйдәгез, балалар, үткәннәргә нигезлә-
неп, дәреснең моделен (чылбырын) 
төзеп карыйк әле. 

(Исемнең моделе тактада төрле төсле кә-
газьләр ярдәмендә төзелә.)

ялгызлык

предмет
предметсыз тө-
шенчә
затны

кем?
нәрсә?

килеш
сан 
тартым

тамыр 
ясалма
кушма
парлы 
тезмә
кыскартылма

ия
хәбәр
аергыч 
тәмамлык
хәл

уртаклык

белдерә сораулары төрләнеше ясалышы функциясе

V. Белемнәрне бәяләү 

әгәр исем сүз төркеме темасын тулы-
сынча, мисаллар белән дәлилләп аңла-
тып бирсә – «5»ле;

чылбырдан файдаланып әйтеп бирә  
алса – «4»ле;

чылбырдан файдаланып та өлешчә генә 
әйтеп бирә алса – «3»ле.

VI. Рефлексия 

1. Дәрестә нинди теманы кабатладык?

2. Максатыбызга ирештекме?

3. Ничек ирештек?

VII. Өй эше 

1. Барлык укучыга да: 44 нче биттәге 
67 нче күнегү. Күчереп язарга һәм 
исемнәрне табып килешләрен бил-
геләргә.

2. «5»ле билгесенә: калын хәрефләр 
белән бирелгән сүзләрдән 2 сүзне, үзе-
гез сайлап, сүз төзелеше ягыннан тик-
шереп килергә.

3. Иҗади бирем: төрле исемнәр кертеп, 
«Кыш» темасына хикәя язарга.
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ТАТАР ТЕЛЕ ҺӘМ 
ӘДӘБИЯТЫ 
ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ 
ПРОЕКТ МЕТОДЫН 
ГАМӘЛГӘ АШЫРУ

Әнисә АРСЛАНОВА, Лилия ШӘРӘФИЕВА,

Казан шәһәре 73 нче мәктәпнең 
югары квалификация катего-
рияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы, район методик 
берләшмә җитәкчесе

Казан шәһәре 73 нче мәктәпнең 
беренче квалификация катего-
рияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ
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Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Бүгенге көн белем бирү системасы заман белән бергә атлый. 
Белем бирүдә яңа технологияләр куллану заман мәктәбенең 
таләпләренә туры килә. Җәмгыятькә иҗади фикер йөртүче, 
аралашучан, талантлы кешеләр кирәк. Мәктәпләрдә шундый 
һәр яктан килгән шәхесләр тәрбияләүдә укучы шәхесенә юнәл-
дерелгән яңа педагогик технологияләр куллану – бик отышлы 
алымнарның берсе.

Татар теле һәм әдәбияты укытуда кулла-
ныла торган инновацион технологияләр 
арасында проектлар методы әһәмиятле 
урын алып тора. Проект методы укытучы 
белән укучыларның әзерлеген, сыйныфның 
һәм иҗади төркемнәрнең үзара килешеп 
эшләүләрен таләп итә. Проект турында 
сөйләшүдә катнашып, укытучы да тигез 
хокуклы фикердәшкә, ярдәмчегә әйләнә. 
Проектны гамәлгә ашыру барышында 
укучылар әйләнә-тирәдәгеләр белән уртак 
тел табып эшләргә, фикерләрен дәлилләргә 
өйрәнә.

Нәрсә соң ул проектлар методы? Ул – нин-
ди дә булса бер проблеманы өйрәнү һәм 
гамәли нәтиҗәсен күрсәтү өчен, укучылар-
ның мөстәкыйль эшчәнлегенә нигезләнгән 
укыту методы. Бу метод белән эшләгәндә, 
укучылар актив рәвештә уйлау, фикерләү 
эшчәнлегенә тартылалар.

Элек проект сүзе техника өлкәсендә генә 
файдаланылган булса, хәзер музыка, театр, 
әдәбият, бизнес өлкәләрендә дә теләгеңне 
тормышка ашыру планы буларак кулланы-
ла.

Татар теле һәм әдәбиятын өйрәнгәндә, 
түбәндәге төрдәге проектларны кулланып 
була: 

– тикшеренү (хезмәтнең актуальлеген 
нигезләү, тикшеренүнең максатын әйтү, 
бурычлар кую, аларны чишү юлларын күр-
сәтү);

– иҗади (кичә яки бәйрәм үткәрү өчен сце-
нарий төзү, мәкалә язу һ.б.)

– гамәли юнәлешле (һәр укучының, төр-
кемнең бөтен эшчәнлеген яхшы нәтиҗәләр-
гә ирешү максатыннан чыгып планлашты-
ру);

– мәгълүмати (темага караган мәгълүмат-
ларны җыю, аларны катнашучыларга тәкъ-
дим итү, фикер алышу, йомгаклау);

– предметара (берничә предметка ни-
гезләнү).

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 
шушы методны куллану ничегрәк башкары-
ла соң? Билгеле булганча, рустелле бала-
ларны татар теленә өйрәтүдә әлеге алым 
зур урын алып тора. Лексика һәм грамма-
тикага өйрәнү аралашуга нигезләнә.Татар 
телен өйрәнүгә этәргеч ясаучы, активлык 
һәм иҗадилыкны үстерүче метод булып 
проектлаштыру методын атарга була. Про-
ект укытучы тарафыннан махсус оешты-
рыла, укучылар исә мөстәкыйль рәвештә 
эшлиләр һәм ахырда бер гамәли нәтиҗә 
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ясала. Укучыларның танып белү мөмкин-
лекләрен, акыл эшчәнлегендә мөстәкыйль-
леген үстерүдә проектлар методы зур урын-
ны алып тора.

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 
проект методын куллану төрле яклап бе-
лемле, мәгълүматлы булуны, укытучыдан 
үз эшенә иҗади якын килүне таләп итә. 
Чөнки куелган проблеманы чишү юлларын 
эзләгәндә һәрьяклы ярдәм кирәк була.

Һәр проект билгеле бер тема белән бил-
геләнә һәм берничә дәрес барышында 
тормышка ашырыла. Укучылар, бу эшне 
башкарганда, төрле чыганаклар кулланып 
эшлиләр. Мәсәлән, рәсемнәр, диаграмма-
лар, картиналар, схемалар һәм башкалар. 
Проект методын куллану дәрестә берничә 
төрле максатка ирешергә ярдәм итә: бала-
ларның сүзлек запасы киңәя, өйрәнелгән 
лексик-грамматик материал ныгытыла, 
бәйрәм атмосферасын тудыра.

Проект эшчәнлегенең уңай яклары нәр-
сәдә чагыла соң? Беренчедән, укучылар 
сайлап алынган тема өстендә мөстәкыйль 
рәвештә кызыксынып эшлиләр.  Икен-
чедән, сайлап алынган эш төрләрен мавы-
гып, канәгатьлек хисе белән башкаралар. 
Укучыларның танып белү мөмкинлекләрен, 
акыл эшчәнлеге мөстәкыйльлеген үстерүдә 
проектлар методы зур урын алып тора.

Проектта укучылар мөстәкыйль эшлиләр 
дип әйтсәк тә, бу эш укытучы җитәкчеле-
геннән башка уңышлы була алмый. Проект-
ның темасын укытучы әйтә, шул ук вакытта 
укучыларның фикерләре, алар тәкъдим 
иткән темалар да тыңлана. Тема билгелән-
гәннән соң, максат ачыклана, эш планы 
төзелә. Гомумиләштерү этабында укучылар 
планда каралган материалларны бергәләп 
эшлиләр.

Иң кызыклы этап – ул проектны яклау. 
Проект сыйныф укучылары алдында якла-
на, үзенчәлекле яклар күрсәтелә, уңай һәм 
кимчелекле яклар билгеләнә. Ахырда реф-
лексия ясала.

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 
проект методын куллану зур әһәмияткә 
ия. Чөнки укучылар татар телендә генә 
аралашырга тырышалар, төрле яклы фи-
кер йөртүгә өйрәнәләр. Эзләнү вакытында 
кызыклы мәгълүматларга юлыгалар, шуны 
башкаларга җиткерергә ашыгалар. Эш 
нәтиҗәле булсын өчен, темаларны ничек 
сайларга соң?

Татар әдәбияты фәне буенча халык авыз 
иҗатын, ягъни фольклор әсәрләрен өйрәнү 
мәктәп программасында шактый урын 
алып тора. Ул башлангыч сыйныфлардан 
ук башланып, урта, югары сыйныфларда 
укучыларның яшь үзенчәлекләренә карап 
катлаулана бара. Һәм шушы юнәлештә 
проект дәресләре өчен кызыклы булган күп 
темалар тәкъдим итәргә мөмкин.

Без, бу уку елы башында шуны исәпкә 
алып, халык авыз иҗаты әсәрләре буенча 
проект эшләре тематикасын төзедек:

1. Әйтем – сүзнең җиләге, мәкаль – сүз-
нең бизәге. (Башлангыч сыйныфлар өчен 
мәкаль, әйтем темаларын тирәнтен өйрәнү 
буенча.)

2. Әкиятләр иленә сәяхәт. (Татар халык 
әкиятләре буенча.)

3. Халык җырлары – күңелем түрендә. 
(Татар халык җырлары буенча.)

4. Мөнәҗәт әйтәм, тыңлагыз. (Мөнәҗәт-
ләрне барлау.)

5. Йола фольклоры – халкымның яшәү 
рәвеше. (Йолалар, өмәләр, аулак өйләр.)
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6. Сезгә ялган – миңа чын. (Легендаларны 
өйрәнү.)

7. Риваятьләрдә халык хәтере. (Риваять- 
ләрне өйрәнү.)

8. Дастаннарда батырлыкның чагылышы.

9. Шүрәлеләр бар диләр... (Мифлар буен-
ча.)

10. Сызлана күңел, моңлана. (Бәетләр бу-
енча)

Эш тәҗрибәбездән чыгып, 7 нче сыйныф 
укучылары белән эшләнгән проект эшен 
тәкъдим итәбез.

Проект эшләрен дәресләрдә куллану бу-
енча тәкъдимнәр.

Тема сайлау. Халык авыз иҗаты әсәрләре 
буенча темаларны класслап бүлү сәбәпле, 
укучыларга әзер тема тәкъдим ителә.

Тема: «Риваятьләрдә халык хәтере»

7 нче сыйныф укучылары белән эшләнгән 
әлеге проект укучыларның мөстәкыйль 
эшчәнлекләрен оештыруны, эзләнү ба-
рышында төрле чыганакларга таянып 
эшләүләрен күз алдында тота.

Тема буенча проектның максатлары һәм 
бурычлары билгеләнә.

Проектның максатлары:

– тарихи төбәкне өйрәнү, аның тарихи үт-
кәне турында материаллар туплау;

– туган төбәгебез тарихына бәйле 
шәхесләрне өйрәнү һәм эзләнү кү-
некмәләрен формалаштыру;

– төбәк һәм географик объектларның ата-
маларын өйрәнү;

– иҗадилык, эзләнүчәнлек, проект төзү 
технологияләрен белү, проектны яклый 

белү;

– рухи-әхлакый сафлыкка ия булган иҗади 
шәхес тәрбияләү.

Проектның бурычлары:

– укучыларның танып-белү күнекмәләрен, 
кызыксынуларын үстерү;

– укучыларда үз халкына, аның тарихына, 
гореф-гадәтләренә, мәдәниятенә, тарихи 
шәхесләренә карата кызыксыну уяту;

– балаларда эзләнү омтылышы уяту;

– төбәк тарихына бәйле рәвештә аның 
атаклы шәхесләрен, географик атамаларын 
өйрәнү;

– фольклор һәм аның төрләре турында 
белемнәрен системага салу;

– төркемнәрдә эшләү күнекмәсен камил-
ләштерү.

Проектның актуальлеге. Үз тарихын белмә- 
гән халыкның киләчәге юк. Моның өчен һәр 
укучы үз гаиләсенең, төбәгенең тарихын бе-
лергә, шуның аша халыкка якынаерга тиеш. 
Шуны исәпкә алып, мәктәп програм- 
масында халык авыз иҗаты әсәрләрен 
өйрәнүгә шактый сәгать бүлеп бирелгән. 
Һәр сыйныфта аның билгеле бер тармагы 
өйрәнелә. Мәктәпне бетереп чыкканда, 
укучы фольклор буенча тулы мәгълүмат 
ала. Укучыларда милли аң формалашсын 
өчен, без халык авыз иҗаты әсәрләренә 
кабат-кабат мөрәҗәгать итәбез.

«Миңа әйтсәң, мин онытырмын, күрсәтсәң, 
исемдә калдырырмын; катнаштырсаң, мин 
өйрәнермен...» (Конфуций)

Шушы фикерне дәвам итеп, без укучы-
ларның үзләрен эзләнү эшенә тартылырга 
җирлек тудырырга тиешбез.
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Эш планын төзү.

1. Риваятьләрнең халык авыз иҗатында тоткан урынын ачыклау.

2. Риваятьләрнең бүленешен ачыклау.

Риваятьләр

Тарихи 
риваятьләр

Топонимик 
риваятьләр

Казан ханлыгын 
чагылдырган риваятьләр

Болгар чорын чагыл- 
дырган риваятьләр

Халкыбызның рус дәүләте 
составына кергән чорына 

караган риваятьләр

Төркемнәр арасында эш бүлешү.

Төркемнәр Эш төре

I
Болгар чорына караган риваятьләрне өйрәнә: «Болгар каласының корылуы ту-
рында», «Белемле кеше», «Туйбикә мәдрәсәсе», «Мәрҗән каласы һәм унике кыз 
хикәяте», «Сихерче кыз»

II
Казан ханлыгын чагылдырган риваятьләрне өйрәнә: «Иске Казан каласының 
корылуы», «Шәһәр нигә Казан дип аталган?», «Яңа Казан каласының корылуы», 
«Казан алынганы», «Казан кайда корылган?».

III Халкыбызның рус дәүләте составына кергән чорына караган риваятьләрне өй-
рәнә: «Хыянәтчегә бүләк», «Бәхтияр Канкаев», «Пугачёвчылар Казанда».

IV Топонимик риваятьләрне өйрәнә: «Елан тавы», «Акай күле», «Тамерлан манара-
сы», «Кабан күле», «Аю тыкрыгы», «Аю көйдергән», «Мулла Иле», «Йөгәмәш тавы».

халык 
җырлары

афористик 
жанрлар

ХАЛЫК 
АВЫЗ 

ИҖАТЫ

әкиятләр

мөнәҗәт- 
ләр

дастан- 
нар

йола 
фолькло- 

ры
мифларриваять- 

ләр

легендалар

бәетләр
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Проектны тормышка ашыру.

Экскурсияләр оештыру. (Болгарга сәяхәт. 
Казанның 1000 еллыгы музеена сәяхәт.)

Проектны яклау. Һәр төркем презентация- 
ләр ярдәмендә чыгыш ясый.

Проект эшчәнлегенә анализ ясау.

Фольклор бик борынгы заманнардан бир-
ле халык тарихына үзенчәлекле юлдаш 
булып килә һәм аның мәңге шиңмәс рухи 
мирасын, мәдәни байлыгын хасил итә. 
Татар халык авыз иҗатын, халкыбызның 
иҗат җәүһәрләрен-җырларны, бәетләрне, 
риваятьләрне, дастаннарны кулланып укы-
ту дәресләрне тәэсирле итә, укучыларның 
тарих белән кызыксынуын арттыра. Укучы-
ларны, заманга яраклашып, үз фикерләрен 
әйтә белергә өйрәтә. Балаларны халкыбыз-
ның бай тарихы үрнәгендә тәрбияли.

Үткәнебез белән кызыксыну – һәрберебез-
нең изге бурычы. Әлеге эш юнәлеше татар 
халкының борынгы тарихын тагын да тулы-
рак күзалларга ярдәм итә. Мин – татар дип, 
үз милләтең белән горурлану хисе тудыра.

Проект һәм фәнни тикшеренү нигезен-
дә эшләп, укучылар тирән белем һәм кү-
некмәләр алалар.

Алар түбәндәгеләрдән гыйбарәт: коллек-
тивта мөстәкыйль эшли алу; эшне бүлеш-
кәндә бирелгән вазифаларны үти белү; 
йөкләгән эшкә җаваплы карау; аралашу; 
тупланган тәҗрибәне өйрәнү;

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 
проектлар методын куллану – укучыларның 
иҗади сәләтен үстерүгә этәргеч булып тора. 
Укучыларыбыз төрле юнәлештәге эзләнү 
эшләре белән мәшгүль. Укучыларда татар 
теле һәм әдәбияты буенча яңа проектлар 
эшләү теләге туа һәм фәнгә карата кызык-
сыну уята. Иҗади эшчәнлек тәҗрибәсенә 
ия булган саен укучыларның белем сыйфа-
ты да үсә.

Алдагы эшчәнлегебездә әлеге методны 
куллануны бик тә кирәк дип саныйбыз. 
Төрле технологияләр, методлар кулланып 
эшләү бүгенге көн мәктәпләрендә телне өй-
рәнүгә кызыксыну уятуда төп этәргеч булып 
тора.

Педагогика фәнендә укыту-тәрбия про-
цессы сыйфатын үстерүгә булышлык итә 
торган технологияләр шактый. Укытучының 
бурычы – яңалыклар агымында югалып 
калмыйча, дөрес юнәлеш алу, укытуның һәр 
этабы өчен уку материалын үзләштерүнең 
иң уңышлы вариантын куллана белү.

Кулланылган әдәбият

1. Болгар, Казан төшми телләрдән: Риваять- 
ләр һәм легендалар.– Казан: Мәгариф,  
2001. – 111 б.

2. Татар халкы тарихы һәм мәдәнияте (Бо-
рынгы заман һәм Урта гасырлар): Татар те-
лендә төп гомуми белем бирү мәктәбенең  
5 нче сыйныфы өчен уку әсбабы. – Казан: 
Мәгариф, 2010. – 199 б.

3. Хәсәнова Ф.Ф. Татар әдәбияты: рус телендә 
төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дә- 
реслек. 7 нче сыйныф. Ике кисәктә. – Казан: 
«Мәгариф-вакыт» нәшрияты., 2014. – 143 б.

4. Рахимов А.З. Научно-исследовательская 
и внедренческая деятельность. Лаборатория 
творческого развития. – Уфа, 2004.

5. Эльконин Д.Б, Занков Л.В. Проблемы раз-
вивающего обучения – Москва, 1986.

6. Сәмигуллин Г.Х. Татар әдәбиятын система-
лы укыту: эзләнүләр һәм тәҗрибә. – Яр Чал-
лы, 2006. – 94 б.

7. Хуҗиәхмәтов Ә.Н. Педагогика. – Казан, 
«Мәгариф» нәшр., 2004. – 542 б.
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МӨХӘММӘТ 
МӘҺДИЕВ
(X  сыйныф, рус төркеме)

Сөмбел ГЫЙЗЗӘТУЛЛИНА,

Казандагы 165 нче мәктәпнең 
татар теле hәм әдәбияты укы-
тучысы

Фото http://madanizhomga.ru/news/muzeykhan/mkhmmt-aga-mirasy сайтыннан
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Максат: үткән дәрес материалын ныгыту; укучыларны та-
нылган язучы Мөхәммәт Мәһдиев иҗаты белән таныштыру; 
укучыларда Мөхәммәт Мәһдиев иҗатына кызыксыну уяту; 
туган якка мәхәббәт хисләре тәрбияләү; бәйләнешле сөйләм 
телен үстерү.
Җиһазлар: компьютер, Мөхәммәт Мәһдиев иҗатына багыш- 
ланган китаплар күргәзмәсе, рефератлар, тест һәм диалог 
өчен биремнәр язылган карточкалар.

Дәрес барышы

I. Оештыру

– Исәнмесез, укучылар.

– Хәерле иртә!

– Мин сезне күрүемә шат!

– Рәхмәт! Без дә шат!

– Дәресебезне башлыйбыз. Башта узган 
дәресләрдә өйрәнгән сүзләрне искә төше-
реп китик.

Сүзләрне кабатлыйбыз: язучы-писатель; 
оста – талантливый, күренекле, танылган, 
билгеле – известный; әсәр – произведение, 
хикәя-рассказ, хикәят – повесть; маҗара-
лы хикәят – фантастическая повесть; шө-
гыльләнәсең – занимаешься.

Укытучы. Укучылар, ә хәзер сез минем со-
рауларыма җавап бирерсез.

– Син кайсы мәктәптә укыйсың?

– Хәзер тарих дәресеме?

– Сезгә кайсы дәресләр ошый?

– Рус әдәбияты дәресләре сезгә ошыймы?

– Әдәбият дәресләрен кем укыта

– Сезгә аның кайсы сыйфатлары ошый

– Син китаплар укырга яратасыңмы?

– Бөек язучылардан кемнәрне беләсең?

– Аның сиңа нинди әсәре ошый?

Укытучы. Ә хәзер, укучылар, бер-берегезгә 
сораулар бирегез.

– Рус язучыларыннан кемнәр ошый?

– Татар язучыларыннан кемнәрне белә- 
сез?

– Сиңа кайсы язучы ошый?

– Гариф Ахуновның кайсы әсәре ошый?

– «Шагыйрьнең каһарманлыгы».

– Галимҗан Ибраһимовның кайсы әсәре 
ошый?  

– «Алмачуар».

– Туфан Миңнуллинның кайсы пьесасы 
ошый?
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– «Әлдермештән Әлмәндәр».

II. Яңа тема

Укытучы. Әйе, кечкенәме, зурмы – һәрбер 
халыкның талантлы шәхесләре, мәшһүр 
язучылары һәм шагыйрьләре бар. Без  
сезнең белән әдәбият дәресләрендә бик 
күп күренекле язучыларны һәм аларның 
әсәрләрен өйрәндек. Бүгенге дәресебез-
нең темасы – «Мөхәммәт Мәһдиев һәм 
аның иҗаты». Без бүген дәрестә күренек- 
ле, талантлы язучы Мөхәммәт Мәһдиев 
иҗаты белән танышырбыз, бирелгән текст 
буенча сөйләшү үткәрербез.

1. Текстны укытучы укый, укучыларга пре-
зентация күрсәтелә. 

2. Укучылар текстны чылбыр буенча укый-
лар.

Мөхәммәт Мәһдиев 

(1929 – 1995)

Мөхәммәт Мәһдиев – укытучы, галим, та-
рихчы, Татарстанның халык язучысы. Ул 
1929 елның 1 нче декабрендә Арча райо- 
ны Гөберчәк авылында туа. 1944 елда Си-
кертән авылы мәктәбендә укый. 1947 ел- 
да – Арча педагогия училищесын, 1959 ел- 
да Казан педагогия институтын тәмам-
лый.

1968 елдан Казан дәүләт университетында 
укыта.

Мөхәммәт Мәһдиев татар әдәбиятында 
«Без-кырык беренче ел балалары»  
(1968 ел), «Фронтовиклар» (1972 ел), «Каз 
канатлары» (1975 ел), «Кеше китә – җыры 
кала», «Торналар төшкән җирдә» (1978 ел) 
әсәрләре белән танылды.

«Мәңгелек яз», «Бәхилләшү» әсәрләре өчен 
Мөхәммәт Мәһдиевкә Татарстанның Габ-
дулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе 
бирелде.

Аның һәр әсәре тормыш, халык турында. 
Мөхәммәт Мәһдиев әсәрләрендә Татар-
станның, авыл җиренең гүзәл табигатен, 
аның матурлыгын оста сурәтли.

РСФСР ның атказанган мәдәният эшлекле-
се, талантлы язучы 1995 елның 14 июнен-
дә Казанда вафат булды.

2000 елның 6 июлендә туган авылы Гөбер-
чәктә Мөхәммәт Мәһдиев исемендәге 
музей ачылды.

1. Сүзләрне дөрес әйт.

Мөхәммәт Мәһдиев, укытучы, язучысы, 
1929 – бер мең тугыз йөз егерме тугызын-
чы, Арча районы, Гөберчәк «Бәхилләшү», 
«Мәңгелек яз», һәр, мәдәният эшлеклесе, 
1944, ачылды.

2. Сүзлек өстендә эш.

халык язучысы – народный писатель

«Каз канатлары» – «Гусиные перья» – здесь 
(«Большая земля»)

«Торналар төшкән җирдә» – «Там, где гнез-
дятся журавли»

«Мәңгелек яз» – «Вечная весна»

һәр – каждый

атказанган – заслуженный

мәдәният эшлеклесе – деятель культуры

оста – талантливо

сурәтли – изображает

танылды – прославился
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әсәрләр – произведения

3. Текст өстендә эш.

а) Русча әйт.

Мөхәммәт Мәһдиев – Татарстанның халык 
язучысы, авылда туа, Гөберчәк авылында 
туа, мәктәптә укый, училищеда укый, инс- 
титутта укый, әсәрләре белән танылды, 
оста мәдәният эшлеклесе, оста сурәтли, 
вафат булды, укыта.

ә) Татарча әйт.

Заслуженный писатель, заслуженный писа-
тель Татарстана, родился в деревне, ро-
дился в деревне Гоберчэк, педагогическое 
училище. Арское педагогическое училище, 
закончил Арское педагогическое училище, 
преподает, преподает в университете, про-
славился, прославился произведениями, 
вручена премия Тукая, талантливо изо-
бражает, талантливо изображает природу, 
заслуженный деятель культуры РСФСР, 
интересное произведение, произведение 
«Большая земля», произведение писателя.

б) Җөмләләр төзегез.

Арча районы Гөберчек, университетта укы-
та, халык язучысы, Г.Тукай исемендәге 
дәүләт премиясе лауреаты, вафат булды.

в) Җөмләләрне татарча әйтегез.

М.Магдиев – учитель, ученый, народный 
писатель Татарстана. Он родился в 1939 
году. Закончил Казанский педагогический 
институт. М.Магдиев написал произве-
дения «Фронтовики», «Гусиные перья» В 
произведениях описывает природу. Он 
лауреат премии имени Г. Тукая. В деревне 
открылся музей. В деревне Гоберчек от-

крылся музей имени М.Магдиева.

III. Ныгыту

1. Сорауларга җавап бирегез.

– Мөхәммәт Мәһдиев кайда һәм кайчан 
туган?

– Ул кайларда белем алган?

– Ул Арча педагогия училищесын кайчан  
тәмамлый?

– Мөхәммәт Мәһдиев университетта кайчан 
укыта башлый?

– Язучының нинди әсәрләре бар?

– М.Мәһдиев кайсы әсәрләре өчен Г.Тукай 
премиясе белән бүләкләнә?

– Әсәрләрендә нәрсәне оста сурәтли?

– Мөхәммәт Мәһдиев исемендәге музей 
кайда һәм кайчан ачылды?

– Язучы кайда һәм кайчан вафат булды?

2. План буенча текстның эчтәлеген сөйлә-
гез.

– Мөхәммәт Мәһдиев 1939 елда Гөберчәк 
авылында туган.

– Аның белем алуы (Сикертән авылында, 
Арчада, Казан педагогия институтында).

– Мөхәммәт Мәһдиевнең язган әсәрләре.

– Мөхәммәт Мәһдиев – Габдулла Тукай пре-
миясе лауреаты.

– Әсәрләрендә табигатьне оста итеп сурәт-
ли.

– 2000 елда Гөберчәктә Мөхәммәт Мәһдиев 
исемендәге музей ачылды.
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3. Диалог төзегез.

4. Тест. 

5. Дәрескә йомгак, билгеләр кую.

IV. Өй эше

Текстны сөйләргә.

Тест өчен сораулар

1. Мөхәммәт Мәһдиев кайчан һәм кайда 
туган?

а) 1939 елда Апас районында;

ә) 1929 елда Арча районында;

б) 1919 елда Арча районында.

2. Мөхәммәт Мәһдиев кайда белем алган?

а) Казан педагогия институтында;

ә) Чаллы педагогия институтында; 

б) Мәскәү Дәүләт университетында.

3. Мөхәммәт Мәһдиев кайсы әсәре өчен 
Г.Тукай премиясе белән бүләкләнә?

а) «Торналар төшкән җирдә»;

ә) «Бәхилләшү»;

б) «Без – кырык беренче ел балалары».

4. Мөхәммәт Мәһдиев кайчан вафат булды?

а) 1995 елның 14 июлендә;

ә) 1995 елның 14 июнендә;

б) 1989 елның 14 июнендә.

5. Язучыга кайда һәм кайчан музей ачыл-
ды?

а) Туган авылы Гөберчектә 2000 елда;

ә) Арчада 2009 елда;

б) Казан шәһәрендә 2006 елда.

Диалог төзегез.

1. – Синеңчә, Мөхәммәт Мәһдиев оста язу- 
чымы?

– Минемчә, ...

– Син аның кайсы әсәрләрен беләсең?

– ...

2. – Мөхәммәт Мәһдиев Казанда туган. Син 
минем белән ризамы?

– Юк, риза түгел.

– Ни өчен?

– Ул ...

3. – Синеңчә, Мөхәммәт Мәһдиев әсәрләре 
укучыларга ошыймы?

– Минемчә, ...

– Ә сиңа аның кайсы әсәре ошый?

– Миңа аның ...

4. – Минемчә, Мөхәммәт Мәһдиев – оста 
шагыйрь. Син минем белән ризамы?

– Юк,   

– Ни өчен син минем белән килешмисең?

– Ул ...

5. – Минемчә, Мөхәммәт Мәһдиев Казанда 
туган. Бу дөресме?

– Юк.

– Сиңа Мөхәммәт Мәһдиевнең кайсы әсәре 
ошый?

– Миңа ... әсәре ошый. 
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ТАССР ОЕШУГА 100 ЕЛ ТУЛУГА 
БАГЫШЛАНГАН ПРОЕКТЛАР БӘЙГЕСЕ 

Татарская  АССР

Татарстан  АССР

«Мәгариф» журналы редакциясе Татарстан Респуб- 
ликасы Фәннәр академиясенең Ш. Мәрҗани исемендә-
ге Тарих институты белән берлектә 2019 – 2020 елларда 
ТАССР оешуга 100 ел тулуга багышланган тарих буенча 
дәресләр һәм дәрестән тыш чаралар эшкәртмәләренә 
республика бәйгесе уздыра. Эшләр «ТАССР оешуга  
100 ел тулуга багышланган проектлар бәйгесе» тамгасы 
белән «Мәгариф» журналының махсус электрон адре-
сына (e-mail: magarif-tarih@bk.ru) кабул ителә.

Бәйгенең нигезләмәсе белән magarif-uku.ru 
сайтында танышырга мөмкин. 

Бәйге нәтиҗәләре «Мәгариф» журналы битләрендә һәм  
magarif-uku.ru сайтында игълан ителәчәк. Бәйге җиңүчеләрен 
һәм призерларын дипломнар, рәхмәт хатлары һәм истәлекле 
бүләкләр көтә. Барлык катнашучылар «Мәгариф» редакциясен-
нән сертификат алачак.


