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Хатасыз язарга өйрәтү өчен кирәкле орфографик күнегүләр 
сайлаганда, иң элек орфографиянең принципларына мөрәҗә-
гать итәләр. Һәр тел өчен иң җайлы, уңайлы ысул – сүзне ише-
телгәнчә язу, фонетик принцип. Татар теленең үз сүзләре ни-
гездә фонетик принцип буенча, ничек әйтелсә шулай, языла. 
Академик грамматикада: «Татар әдәби телендә сүзләр ничек, 
нинди авазлар белән әйтелсә, шулай языла, – бу безнең орфо-
графия өчен төп кагыйдә», – дип күрсәтелә (107 б.).

Бу тәгъбир баланың хатасыз яза алуы 
аның уку осталыгына бәйле икәнле-
ген аңлата. Әгәр дә бала I сыйныфта ук 
сүздәге хәрефләрне дөрес авазлашты-
рып, төшереп калдырмыйча, урыннарын 
алмаштырмыйча, артык хәрефләр өстә-
мичә сыйфатлы укуга ирешсә, аның уку 
осталыгы һәм грамоталы язу сәләте дә 
камил булачак. Иң элек  укучыда сүзнең 
дөрес график образын формалаштырыр-
га кирәк. Төрле илләрнең психологлары, 
методистлары баланың аңына хаталы 
язылган сүзне беркетеп, теркәп куярга 
ярамаганлыгы турында кисәтә. Нигездә, 
бу хәлнең килеп чыгуына язма эшләрдәге 
хаталар өстендә эшләү сәбәпче була. Бу 
эш гадәттә хаталы язылган сүзне ун яисә 
тагын да күбрәк тапкыр дөрес итеп язды-
рудан гыйбарәт. Ләкин укучы, шул сүзне 
соңгы тапкыр язганда, барыбер үзенчә, 
хаталы итеп яза. С.Г. Вагыйзов: «Язгач 
укып төзәтү гадәте булган балада дөрес 
язу күнекмәсе озак формалаша», – дип 
язды (2 – 272 б.). Моңа охшаш фикерне 
«Народное образование» журналының 
баш редакторы А.М. Кушнир да яклап 

чыкты: хаталар өстендә эшләү дөрес язу 
күнегүләренә бирелгән вакытны ун тап-
кыр артык исраф итә. А.М.Кушнир, сүз-
нең дөрес график образын тудыру өчен, 
орфографик күнегүләрне күчереп язу-
дан башларга тәкъдим итә. Ләкин бу аң 
эшчәнлегенә бәйсез, автоматик рәвештә 
күчереп язу булмый. Укучыга алдан ук 
максат куела: текстны бер хатасыз күче-
реп язарга кирәк, чөнки эшнең беренче 
хатага хәтле булган өлеше генә исәпкә 
алыначак. Шулай итеп, күчереп язу бала 
өчен максатчан эшчәнлеккә әверелә, ул 
акылын эшкә җигеп, игътибарын көчәй-
теп, туплап эшләргә тиеш була. Балалар-
ның яшь үзенчәлекләрен, танып белү 
мөмкинлекләрен исәпкә алып, башлан-
гыч сыйныфларда шигъри текстларны 
гына күчереп яздыру нәтиҗәлерәк.  
I сыйныфта бер-ике сүздән генә тор-
ган юллы шигырьләр сайлау көтелгән 
нәтиҗәләргә тизрәк китерәчәк, чөнки 
болай эшләгәндә, балаларның күрү мәй-
даны әлегә кечкенә, ә игътибары ихтыяр-
сыз булуы исәпкә алына. Башкарылган 
эштә хаталар төзәтелми, хатасыз язылган 
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өлеш хаталы өлештән горизонталь сызык 
белән генә аерып куела, һәр дөрес языл-
ган юл өчен бер балл бирелә. Укучы үзе 
сызыктан соң булган юл ни өчен исәпкә 
алынмаганын үзлегеннән тикшереп ка-
рый, хатасын таба һәм укытучының хак- 
лы икәнлегенә ышана. Бу инде балада 
Федераль стандарт таләп иткән үзтик-
шерү компетенциясе формалаша башлау-
ны аңлата. С.Г. Вагыйзов күчереп язуның 
өч төрен аерып күрсәтә (2 – 207 б.).       

Сүзлек диктанты. Диктант, әйткәнне 
ишетеп язу дип кенә аталса да, – башлан-
гыч белем алучы бала өчен бик катлау- 
лы эш төре. Балалар гадәттә сүзнең су-
зык авазларын төшереп калдыралар, 
чөнки алар сүзне укытучы артыннан үз-
үзләренә кабатлап әйтеп язалар. Эчке 
сөйләмдә яки пышылдап әйткәндә, тар-
тык авазлар, бигрәк тә саңгырау тартык- 
лар, баш сөяге эчендә шау тудыралар 
һәм ачык ишетеләләр.  Бала сузыкны 
ишетмичә дә кала, шау тудырган аваз-
ны ишетә һәм хәрефләштерә. Алдан ук 
диктант вакытында үз-үзенә әйтеп язган 
баланы сузык авазларны эчке сөйләмдә 
гадәттәгедән сузыбрак әйтергә күнекте-
рергә кирәк.

Яңа нормалар буенча ана теле рус теле 
булган балалар өчен сүзлек диктантында 
сүзләр саны түбәндәгечә күрсәтелә:  
I сыйныф – 7–8 сүз, II сыйныф – 10–12 
сүз, III сыйныф – 12–15 сүз, IV сыйныф – 
20 сүзгә хәтле.

I сыйныфта контроль диктант язу соң-
гы чиректә генә каралган, өйрәтү харак-
терындагы язма эшләрне II чиректән 
кертә башларга мөмкин. Башта андый 
эшләрдәге сүзләр саны 8 – 10 булса, уку 
елы азагында 15 – 17 гә җитә. Мәсәлән, 

сүзлек диктантларын әлифба чоры аза-
гында ук тәкъдим итәргә мөмкин.  
2 – 3 хәрефтән генә торган сүзләрнең  
әйтелеше һәм язылышы бертөрле булыр-
га тиеш. Сүздәге хәрефләр санын акрын-
лап арттырып барырга мөмкин. Беренче 
иҗегендә о, ө сузыклары булган сүзләр 
белән генә сак эш итәргә кирәк: икенче 
иҗеккә ы, е сузык аваз хәрефләрен әлегә 
кертергә ярамый. Сүзләрне хатасыз язу-
га ирешү өчен, аларның аваз схемасына 
таянып, баланың язылыш, әйтелеш тө-
шенчәләрен аңлап, сөйләмдә төгәл кул-
лануларына ирешеп, сүзнең язылышын 
бу сүзләрне кулланып дәлилләргә кү-
нектерергә, диктанттан соң сорау куеп, 
һәрдаим ачыклап барырга кирәк. Шуның 
өчен дә әлифбада башта аваз, сүздәге 
авазлар схемасы бирелә, шуларга карап, 
бала нинди авазның нинди хәреф белән 
билгеләнгәнен үзләштереп бара. Әлифба 
чорында ук хәрефләре таныш сүзләр-
нең аваз схемасын хәрефләр белән 
язарга күнектерә башларга мөмкин. 
Һәрвакыттагыча бу эштә дә җиңелдән 
авырга күчү, укучыларның танып белү 
мөмкинлекләрен, яшь үзенчәлекләрен 
исәпкә алу, күнегүләрне еш һәм дәвамлы 
уздыру исәбенә генә планлаштырылган 
нәтиҗәләргә ирешеп була.  

II – IV сыйныфларда сүзлек диктантын 
сайланма диктант итеп тә уздырырга 
мөмкин. Мондый эш кайсы сүзне нин-
ди кагыйдәгә таянып язылганын алдан 
сиземләргә өйрәтә, булуы ихтимал хата-
лар турында искәртә. Бу сыйныфларда 
диктантта конкрет предметны белдергән 
сүзләр белән генә чикләнергә ярамый, 
төрле төшенчәләрне белдергән, төрле сүз 
төркемнәренә караган, хәтта аңлашылып 
та җитмәгән сүзләр дә кертелә. О – ы, 
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ө – е сузыкларының язылышына бәй-
ле сүзлек диктантына мондый сүзләр 
өстәргә мөмкин: сорый, тозлый, тойгы, 
тонык, койрыклы, котлый, моны, олылый, 
көлдерә, көндез, көчле, сөзгеч, сөрем, 
сөртенә һ.б. Шул рәвешчә баланың аңын-
да билгеле бер орфографик кагыйдәнең 
телдәге барлык сүзләр өчен дә мәҗбүри 
булганлыгы турында фикер тудырыла. 
С.Г.Вагыйзовның бу турыда шундый ис-
кәртмәсе бар: «Кагыйдә – гомуми төшен-
чә. Ул һәр конкрет сүзне ничек язарга 
икәнен күрсәтә алмый» (254 б.). 

О – ы, ө – е сузыкларының язылышы 
турында сөйли башлагач та, татар те-
лендә фонетик принцип барлык сүзләр-
нең язылышын үз эченә алмаганлыгы, 
морфологик принцип та кирәк булганы 
аңлашыла. «Телдән әйтелгән сүзләрдәге 
авазларның чиратлашуы, йотылу, аваз 
өстәлү һәм башка төрле фонетик үзгә- 
решләр күбрәк тамыр һәм кушымчалар 
арасында булганлыктан, морфологияне 
яхшы белми торып, аңлап дөрес яза белү-
гә ирешергә мөмкин түгел», – дип язды 
С.Г.Вагыйзов. Аның фикеренчә, орфогра-
фияне яхшы үзләштерү өчен, грамматик 
белем генә түгел, ә грамматика мате-
риалы белән эш итә белү кирәк. «Мор-
фологик принцип сүзләрнең мәгънәле 
кисәкләрен һәр очракта да бер генә төрле 
язуны, сүз үзгәрү белән, алардагы аваз 
үзгәрешләрен күрсәтеп тормауны максат 
итеп куя» (Б. 1 – 108). Мәсәлән, [болот] –  
болыт, [көзгө] – көзге, [умбэр] – унбер, 
[төңгө] – төнге һ.б. Сүзнең мәгънә ачык- 
лыгы югалмасын өчен, бу үзгәрешләр 
язуда күрсәтелми. 

Морфологик принципны язуда куллана 
белү өчен башлангыч сыйныф укучы-

ларына күп кенә кагыйдәләр өйрәнергә 
кирәк. Аларны ныклы үзләштерү,  
Д.Н.Богоявленский язганча, баланың 
максатчан, аңлы эшчәнлеге аша уза, 
фикер йөртеп гомумиләштерелә һәм 
гамәлдә кулланыла. Фикер йөртү, уйлау 
нинди дә булса мәсьәләнең чишелешен, 
тормышта яки танып белү барышында 
сорауга җавап табу дигән сүз. Мәсьәлә 
бала өчен ниндидер дәрәҗәдә яңа бул-
ганда, аны чишү өчен булган белемнәр 
җитмәгәндә, яңа белем кирәк булганда, 
уйлану, фикер йөртү, төрле яктан уйлап 
карау  башлана. Яңа орфографик кагыйдә 
аңлатканда, яңа грамматик төшенчә керт-
кәндә, укучыларны шундый ситуацияләр-
гә куярга кирәк. Башта укытучы әзерлек 
эше алып бара. Мәсәлән, I сыйныфта 
«Кеше исемнәре һәм фамилияләре» те-
масын өйрәнү өчен тактага сүзләр язып 
куярга мөмкин:

  алмаз     Алмаз            рәхмәт        Рәхмәт

  йолдыз   Йолдыз         баян            Баян  

Укытучы сорау куя: «Сүзләрнең кайсы-
сы хаталы язылган?» Җаваплар төрлечә 
булырга мөмкин: беренче сүзләр, икенче 
сүзләр, барысы да дөрес язылган. Укы-
тучы дөрес яки тулы булмаган җаваплар-
га таянып, балалардан дәрес максатын 
әйттерә: «Сүзләрне нинди хәрефләр белән 
башлап язарга өйрәнергә кирәк?» Дәрес 
максатын үзләреннән билгеләтү балалар-
да кызыксыну уята, укытучы сүзенә  
игътибарлы булырга, яңа материалны 
зиһенгә алуга этәргеч бирә. Әзерлек 
эше балага  яңа теманың әһәмиятен үз 
тәҗрибәсендә аңларга  ярдәм итә: ул ор-
фографик кыенлыкта калып, килеп чык-
кан кыенлыктан булган белемнәр белән 
генә чыга алмавын аңлый. Иң мөһиме –  
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дәрес максаты укучының үз эшчәнлеге 
нәтиҗәсендә туа. Федераль стандарт 
укучыга танып белү эшчәнлеген оеш-
тыруны тәэмин итүче регулятив (эшне 
җайга салу) уку гамәле итеп иң беренче 
«...яхшы таныш һәм үзләштерелгәнне 
өйрәнелмәгән белән чагыштырып танып 
белү максатын фараз итү (целеполага-
ние)»не атый (Б. 4 – 29). Башлангыч го-
муми белем бирү Стандартында шундый 
ук сүзләр фәннәрдән өстен нәтиҗәләрдә 
әйтелгән: «... уку эшчәнлегенең максатын 
һәм бурычларын кабул итү һәм саклау 
сәләтенә ия булу» (8 – 8 б.). 

«Хайван кушаматлары» темасын шул 
ук алым белән, балаларның белем 
дәрәҗәсен күтәреп, үзләреннән аңлатты-
рырга мөмкин. Тактага мондый сүзләр 
языла:

  чуар        Чуар                сарбай      Сарбай

  чаптар    Чаптар           пантера    Пантера

Бу очракта сорауның кыенлык дәрә- 
җәсе инде түбәнрәк була: «Бу юлларда 
хаталы язылган сүзләр табарга тыры-
шасыңмы? Ни өчен?» Чаптар сүзе кайсы 
хайван кушаматы була? Пантера нинди 
төстә була? Бу сүз нинди төстәге эт куша-
маты була ала? Эзбасар, эзтабар куша-
матлары нинди этләргә килешә? Мыркыл-
дык кушаматын нинди хайванга бирәләр? 
Чаптар, пантера, эзбасар, эзтабар, мыр-
кылдык сүзләре кушамат булганда, нин-
ди хәрефтән башлап языла? Кемгә исем 
куялар? Нәрсәләрнең кушаматы була? 

Диктант һәм башка язма эш төрләре 
С.Г. Вагыйзовның «Башлангыч мәктәптә 
татар теле методикасы»нда тәфсилләп, 
җентекләп бирелгән. Һәртөрле язма эш 

уздырыр алдыннан аның үзенчәлекләрен 
шул хезмәттән карап искә төшерергә 
кирәк. Яшь укытучыларга кабатлап уку-
ның әһәмияте бигрәк тә зур, чөнки уку 
йортында имтихан бирү өчен уку белән 
эш барышында туган сорауларга җа-
вап табу өчен кабат уку арасында бик 
зур аерма бар. Шулай эшләгәндә генә 
белем бирү эшендә кыенлык тудырган 
мәсьәләләрне уңышлы хәл итәргә мөм-
кин. 

«Башлангыч мәктәптә татар теле ме-
тодикасы»нда искәртмәле, сайланма, 
аңлатмалы, шәрехләүле (комментарий-
лы), иҗади, контроль  диктантларның, 
сүзлек, күреп язу диктантларының, 
хәтердә калганча язу, күчереп язуның 
төп бурычлары, планлаштырылган 
нәтиҗәләре, аларга ирешү юллары, баш-
кару үзенчәлекләре бәйнә-бәйнә аңла-
тылган. Диктант төрләреннән искәртмәле 
диктант һәм аңлатмалы диктантларны 
чагыштырып карыйк. Искәртмәле дик-
тантның төп бурычы – язганда укучы 
хата җибәрмәсен өчен, төрле юллар 
белән хаталы язу ихтималын язганчы ук 
бетереп кую. Аңлатмалы диктантта их-
тимал булган хаталар алдан искәртелми, 
алар бары тик диктант тәмамлангач кына 
тикшерелә һәм төзәтелә. (2 – 272-273 бб.) 
Балада сүзнең дөрес булмаган график 
образын тудырмауда искәртмәле диктант 
аңлатмалы диктанттан өстен, кирәкле 
булуы аңлашыла. Сыйныфтагы укучылар-
ның барысын да эшкә җәлеп итү өчен, 
диктантларда кирәк булачак кагыйдәләр-
не алдан күмәкләп искә төшерү файдалы 
булачак.

Изложение һәм сочинение язу ирекле 
диктантлардан башлана. Кызыклы һәм 
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1. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения 
орфографии. – М.: Просвещение, 1966

2. Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г. Башлангыч 
мәктәптә татар теле методикасы. – Казан:  
Мәгариф, 1993.                                                      

3. Жуйков С.Ф. Психологические основы по-
вышения эффективности обучения младших 
школьников родному языку. – М.: Педагогика, 
1979.  

4. Как проектировать универсальные учеб-
ные действия в начальной школе. – М.:  

Просвещение, 2013.

5. Кушнир А.М. Азбука грамотности // 
Школьные технологии. – 1996 – №6.  

6. Нормы оценок в начальной школе. –  
№ 430 МО и Н РФ от 30.08.2013 

7. Татар грамматикасы. 1 нче т. – М.: Инсан; 
Казан: Фикер, 1998.

8. Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования. – М.: Про-
свещение, 2010.  

аңлаешлы текст укыла, әңгәмә уздыры-
ла. 2 нче сыйныфта тулы абзац яки бер-
ничә җөмлә укыла, укучылар тыңлаганны 
истә калдырганча язалар. Эш текст аза-
гына хәтле шулай дәвам итә. III – IV сый-
ныфларда текст тулысынча укыла. Ирек- 
ле диктант балаларның мөстәкыйльлеге 
һәм яңа текст булдырудагы иҗаты белән 
әһәмиятле.       

Әдәбият исемлегендә күрсәтелгән при-
каз нигезендә контроль диктантларга 
кагылышлы яңалык та кертелгән: анда 
контроль күчереп язу һәм контроль дик-
тантның сүзләр саны укучыларның бер 
минут эчендә укырга тиешле сүзләр са-
нына тәңгәл килә дип күрсәтелгән.

Сыйныф     I яртыеллык     II яртыеллык

I                               –                   35 – 40 сүз

II                     40 – 50 сүз          55 – 60 сүз

III                    60 – 70 сүз          70 – 75 сүз

IV                    75 – 80 сүз          85 – 95 сүз

Укытучының эшчәнлегенең максаты 

контроль түгел, ә белем бирү, өйрәтү. Бил-
ге куйганда да, укучы файдасына нинди 
нечкәлекләр, ташламалар булуын яхшы 
белергә кирәк. Министрлыкларның нор-
матив документларын өйрәнеп барып, 
үзеңдә аларның җыелмасын булдыру 
әһәмиятле. Күрсәтелгән приказда ташла-
малар каралган. 

Контроль диктантта хатага саналмый:

– алдагы сыйныфларда һәм уку елында 
өйрәнелмәгән орфография һәм пунктуа-
ция бүлекләре;

– җөмләнең беренче сүзе баш хәреф 
белән башланган җөмлә алдында бер 
генә тапкыр төшереп калдырылган нокта;

– җөмләнең мәгънәсен үзгәртмиячә бер 
генә сүзне алмаштыру очрагы. 

1 хата итеп исәпләнә: а) ике төзәтү;  
ә) ике пунктуация хатасы; б) бер үк сүздә 
кабатланган хата; шундый ук хата башка 
сүздә кабатланса, ул исәпкә алына.

«2»леләр орфографик хаталар саны  
8 дән артса гына куела диелгән. 

Кулланылган әдәбият
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Гөлназ ГАЙНУЛЛИНА,

ТР ФА Г.Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать инсти-
туты өлкән фәнни хезмәткәре, 
филология фәннәре кандидаты
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Бүгенге укыту процессында укучыларны мөстәкыйль эшләр-
гә өйрәтү мәсьәләсенә зур игътибар бирелә. К.Д.Ушинскийның: 
«Балалар мөмкин кадәр мөстәкыйль укысыннар, ә укытучы 
бу процесс белән идарә итсен һәм материал бирсен»1 дигән 
сүзләре хәзерге заман дәресенең асылын ачып бирә һәм бүген 
дә актуаль. Мөстәкыйль эшчәнлек дигәндә, укучыларның бил-
геле бер вакытта нинди дә булса куелган дидактик максатны 
мөстәкыйль үтәүгә юнәлтелгән, махсус оештырылган эшчәнле-
ген атыйлар: мәгълүмат эзләү, аны анализлау, белем һәм кү-
некмәләр формалаштыру һәм үстерү, гомумиләштерү һәм си-
стемалаштыру һ.б.2 

Икенче буын дәүләт стандартларына  
буенча уку-укыту процессының катлау-
лыгы укучы алдына заманча таләп- 
ләр куя. Шуларның берсе – укучыны 
мөстәкыйль эшләргә өйрәтү. «Укучылар-
ның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу 
мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен 
дәлилләргә күнектерү» бурычы Г.Р.Га-
лиуллина һәм М.М.Шәкүрова тарафын-
нан төзелгән »Татар телендә гому- 
ми төп һәм урта белем бирү мәктәп- 
ләре өчен (5 – 9 нчы сыйныфлар) ана 
теленнән программада да урын алган.3 
К.С.Фәтхуллова тарафыннан 1-11 сый-

ныфларда укучы рус телендә сөйләшүче 
балалар өчен төзелгән «Рус телендә урта 
(тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә 
татар телен укыту программасы»нда да 
укучыларның мөстәкыйль эшчәнлеген 
оештыру өлкәләре ачык билгеләнгән. 
Автор билгеләвенчә, «телне актив фикер-
ләү нигезендә өйрәнү принцибы, ягъни 
аралашу ситуацияләрендә сөйләм бу-
рычына тәңгәл килгән лексик-грамматик 
материалны укучыларның мөстәкыйль 
комбинацияләп сөйләшүе – татар теленә 
өйрәтүнең төп принципларының берсе.4

1 Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. В 6 томах. Т. 2. – М.: Педагогик, 1988. – С. 131 

2 Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / 
П.И.Пидкасистый. – М., 1980. – С. 83-84

3 Галиуллина Г.Р., Шәкүрова М.М. Татар телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен 
ана теленнән программа (5-9 нчы сыйныфлар). http://mon.tatarstan.ru/rus/file / pub / pub_263448. docx.

4 Фәтхуллова К.С. Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен укыту прог- 
раммасы (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): 1 – 11 сыйныфлар. – Казан, 2014. – Б. 4 
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Федераль дәүләт белем бирү стан-
дартларында ассызыкланганча, укы-
тучы укучыга әзер фактларны гына 
биреп калырга тиеш түгел, ә аларны 
мөстәкыйль белем алырга һәм шул бе-
лем, күнекмәләрне тормышта куллана 
белергә өйрәтергә тиеш. Димәк, мөгал-
лимгә укучы балада мөстәкыйль фикер 
йөртү үсеше, киләчәктә исә актив тор-
мыш позициясен булдыру өчен җирлек 
тә әзерләү вазифасы да йөкләнә. Моның 
өчен укытучы системалы-эшчәнлекле 
юнәлешне белеп эш итәргә тиеш. 

Укучы дәрес вакытында укытучы ка-
рамагында укырга, көч куярга тиеш. 
Пассив тыңланган, дәреслектән авто-
матик ятланган материал ул әле белем 
түгел. Тырышып, үз көчең белән аңлап 
үзләштерелгәннәр генә хәтергә сеңеп ка-
лып, киләчәк тормышта кулланыла ала. 
Ә мөстәкыйль эш исә тупланган белем 
һәм күнекмәләр байлыгына таянып, со-
рауларга җавап эзләргә, өстәмә әдәбият 
укырга, иң мөһимен аера белергә, төрле 
күренешләрне аңлатырга, фаразларга, 
гомумиләштерергә, анализ ясарга этәрә, 
ягъни болар барысы да нәтиҗәдә исә 
укучыны яңа белемнәр белән кораллан-
дыра. 

Укучыларда мөстәкыйль эш кү-
некмәләре тудыруны I сыйныфта ук 
башлау зарур. Бу вакытта 7 яшьлек бала-
ның игътибары бер нәрсәдә озак тукта-

лып тора алмый. Укучылар үз эшләренә 
тәмам бирелү күнекмәсен акрынлык 
белән алалар. Шуның өчен М.Ш.Галләмо-
ва I сыйныфта уку елының беренче ярты-
сында балаларга бик яхшы аңлашырлык 
эшләрне генә мөстәкыйль эшләргә би-
рергә куша. Күнегүләр жиңелдән катлау-
лыга таба барырга тиеш дип фикер йөртә 
педагог.5 Мөстәкыйль эшнең максатын 
галимә түбәндәгечә билгели: үтелгән 
материалны үзләштерү, камилләштерү, 
кабатлау. Шулай ук мөстәкыйль эшләр 
укытучы [Шунда ук].

Тагын шуны да әйтергә кирәк: укучының 
мөстәкыйль фикерли һәм мөстәкыйль 
нәтиҗә ясый белүе – укыту системасын-
дагы универсаль уку гамәлләренең (УУГ) 
бер компоненты, ул укыту һәм тәрбия 
бирү процессында инвариатив җирлек 
булып санала. Универсаль уку гамәлләре 
яңа белем һәм күнекмәләрне үзләште-
рергә ярдәм итә. Танып белү өлкәсен-
дә универсаль уку гамәлләре булып, 
мәсәлән, логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 
бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив 
фикерли белү; иҗади һәм эзләнү характе-
рындагы проблеманы билгеләү, аларны 
чишү өчен алгоритм булдыру; төп мәгъ-
лүматны аеру, укылган яки тыңланган 
мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; 
тиешле мәгълүматны табу өчен, белеш-
мәләр, сүзлекләр, энциклопедияләрдән 
файдалану6 гамәлләре күрсәтелә.

5 Галләмова М.Ш. Ике яки бер комплектлы мәктәпләрдә ана теленнән укучыларның мөстәкыйль 
эшләрен оештыру алымнары / М.Ш.Галләмова // Совет мәктәбе. – 1949. – №1. – Б. 41. 

6 Мөхәммәтҗанова А. Проект эшчәнлеген оештыру методикасы / А.Мөхәммәтҗанова // Мәгариф. 
Татар теле (электрон басма). – 2015. – №3(5). – Б. 12.

11

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



 Татар теле дәресләрендә мөстәкыйль 
эшләрне дәреснең төрле этапларында 
үткәрергә мөмкин.

Өй эшен тикшерү этабында укучыларга 
мөстәкыйль эшләргә тәкъдим ителгән 
күнегүләр укучыларның мөстәкыйль һәм 
иҗади фикер йөртү күнекмәләрен үстерә. 
Мисал өчен, үтелгән орфограммага бәй-
ле хаталы сүзләрне дөресләп үзгәртү, ты-
ныш билгеләрен кую һәм башка шундый 
төр күнегүләрне атарга мөмкин. Язы- 
лышларын бары тик истә калдырыр-
га гына тиешле сүзләрне (словарные 
слова) өйрәнгәндә, укучыларга әлеге 
сүзләрнең исемлеге бирелә. Укучы-
лар бу сүзләрнең лексик мәгънәләрен 
өйдә, сүзлекләргә таянып, мөстәкыйль 
рәвештә ачыклыйлар. Бу процесста шул 
рәвешле укучылар сүзнең мәгънәсен дә, 
язылышын да истә калдыралар, алар-
ның грамоталылыгы арта, сүзлек запасы 
байый. Бу биремне әлеге сүзләрне кулла-
нып, өйдә кроссворд төзү, хәтер диктан-
ты язып карау кебек эш төрләре белән 
киңәйтергә мөмкин. Нәкъ шундый ук эш 
лингвистик терминнарны, төрле төшен-
чәләрне үткәндә дә кулланыла ала.

Яңа материалны үзләштерү этабында 
да мөстәкыйль эшләү өчен бирем, күне-
гүләр кулланырга мөмкин. Мөстәкыйль 
уйлап, нәтиҗә ясауны максат итеп куйган 
биремнәр укучыларга яңа матералны 
аңлы рәвештә истә калдырырга ярдәм 
итәчәк. Мәсәлән:

1. Репродуктив характердагы биремнәр. 
Җөмләләрне укыгыз. Хикәя фигыльләр-
не табыгыз һәм заманын билгеләгез.

2. Өлешчә эзләнү таләп иткән биремнәр.  
Әдәби әсәрдән өзекне укыгыз. Хикәя фи-
гыльләрне табыгыз, заманын билгеләп, 
таблицаны тутырыгыз:

Күзәтүләргә караганда, яңа материал- 
ны үзләштерү этабында укучыларга те-
маны һәм уку максатын мөстәкыйль 
билгеләргә, яңа материалны ачыкларга 
мөмкинлек бирү көчле укучыларда  
гына түгел, берникадәр йомшаграк 
укучыларда да кызыксыну уятырга 
ярдәм иттә.

Дәреснең бу этабында өлешчә эзләнү 
яки эвристик методны куллану үзен 
аклый. Бу метод белән эшләгәндә, асыл-
да, укучыларның эзләнүе, төпченүе,  
куелган сорауларга җавап табып, нәтиҗә 
чыгаруы күздә тотыла. Монда эврис- 
тик әңгәмә проблемалы мәсьәләләр куе-
лу белән бергә үреп алып барыла.  
Проблеманы мөстәкыйль чишү максат 
итеп куела. Логик эзлеклелектәге өлеш- 
ләргә бүленгән, укучыларга авыррак 
бирелә торган материалның бер өлеше, 
күрсәтмәлелектән файдаланып, әңгәмә 
методлары ярдәмендә бирелсә, икенче 
бер өлешен исә укучылар үзләре чишәр-
гә тиеш булалар, ягъни белемне алар 
мөстәкыйль рәвештә үзләштерәләр.  
Шул рәвешле, укучыларның танып  
белү мөстәкыйльлеге арта бара, пробле-
маны чишүнең дөреслеген укытучы тик-
шерә.

Хикәя фигыльләр Заман формасы
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Яңа белемнәрне ныгыту этабында да 
күптөрле мөстәкыйль эшчәнлек алымна-
рын файдалану максатка ярашлы. Текст 
белән эш алымын, мисал өчен, укучылар 
бик яратып башкаралар. Бу очракта теге 
яки бу сүзләрне кулланып, текст төзегез; 
текстта төшеп калган сүзләрне куегыз; 
бирелгән ачкыч сүзләр буенча текстны 
төзәтергә; текст буенча сораулар төзегез; 
бирелгән рәсем буенча текст төзегез һ.б. 
шундый эш төрләрен куллану отышлы. 
Болай эшләү укучыларның орфографик, 
грамматик, пунктуацион күнекмәләрен 
үстерә, текст белән эшләргә өйрәтә, иҗа-
ди һәм танып белү активлыгын арттыра, 
мөстәкыйль фикер өйрәтү сәләтен ка-
милләштерә.

Яңа белемнәрне ныгыту этабында 
укучы дәреслек белән мөстәкыйль эшли 
белергә тиеш. Укучыларның татар теле 
буенча белем һәм күнекмәләренең нык- 
лы булуы өчен, дәреслек һәм башка уку 
әсбаплары белән эшне яхшы һәм сис- 
темалы оештыруның әһәмияте зур. Ул 
укучыга белем һәм күнекмәләр алуда төп 
чыганак булып исәпләнә. Аңа дәрестә 
һәм өйдәге эшләрне үтәүгә, программа 
материалын үзләштерүгә зур ярдәм итә. 
Текстка логик анализ, текстны өлешләр-
гә бүлү, өлешләргә башисем форма-
лаштыру, текст буенча гади һәм катлау-
лы план төзү, телдән һәм язмача хәбәр 
төзү, мәкаләләрне конспектлау – барлык 
эш төрләре дә укучыларның киләчәктә 
кирәк булган мөстәкыйльлекләрен  
активлаштыруга юнәлтелгән.

Билгеле, дәреслектә бирелгән барлык 
күнегүләрне дә укучылардан эшләтеп бе-

терү мәҗбүри түгел. Укучыларның иҗади 
һәм танып белү эшчәнлеген, мөстәкыйль 
активлыгын үстерә, материалны тирән 
үзләштерергә ярдәм итә торган күне-
гүләрне яки аларның бер өлешен эшләү 
дә җитә. Бу вакытта да укытучының иҗа-
ди якын килүе кирәк.

Яңа белемнәрне ныгыту этабында 
мөстәкыйль рәвештә телдән яки  
язмача күнегүләр эшләү һәм эшләтү – 
төп алымнарның берсе. Укучыларның 
алган белем һәм күнекмәләрен  
гамәлдә файдалана белергә өйрәтүдә 
аларның роле зур. Алар алган бе-
лемнәрен сөйләмнәрендә һәм язма 
эшләрендә дөрес куллана белергә өйрә- 
нәләр, төрле күнегүләр эшли-эшли, алар 
ныгытыла һәм тирәнәйтелә, укучылар-
ның иҗади һәм мөстәкыйль эшләү сәләт-
ләре активлаша. Мәсәлән, орфографик 
һәм грамматик бирем белән күчереп язу, 
терәк сүзләр белән яки алардан башка 
җөмләләр төзү, диктантлар язу, аңлат-
малы язу, хаталарны төзәтү эшләре, би-
ремнәр үтәү, кыска яки күләмле сочине-
ниеләр язу һ.б.

Мөстәкыйль күчереп язу белемнәрне 
ныгытуда күнегү методының иң гади 
төрләреннән санала. Гамәлдә ул төрлечә 
үткәрелә: бирелгән кагыйдәгә туры ки-
тереп төрле мисаллар күчереп язу, асла-
рына сызып күчереп язу, хәрефләр өстәп, 
сүз кисәкләрен яки аерым сүзләр, сүз 
тезмәләрен яисә тулы җөмләләр өстәп, 
тыныш билгеләре куеп күчереп язу һ.б. 
шундый эшләр булырга мөмкин.

Белем һәм күнекмәләрне тикшерү эта-
бы тулысынча диярлек укучыларның 
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мөстәкыйль эшчәнлеген үз эченә ала. 
Укучылар тест биремнәре үтиләр, сочи-
нение яисә изложение, сүзлек диктанты 
язалар. Аерым очракларда, бигрәк тә 
югары сыйныфларда, үткәннәрне гому-
миләштереп яки кабатлап биргәндә, лек-
ция вакытында укучылар материалның 
иң кирәклеләрен мөстәкыйль рәвештә 
аерып ала белергә һәм төп сораулар-
ны бирә алырга өйрәнсеннәр. Бу алым 
укучыларның танып белү активлы-
гын үстерүгә ярдәм итә. Әгәр укытучы 
үзе сөйләп торганда укучыларга төп 
мәсьәләләрне аерып алырга, ягъни сөй-
ләү барышында план төзергә тәкъдим 
итә икән, укучылар теманың эчтәлегенә 
тирәнрәк керәләр, укытучы сөйләгәнне 
тезис рәвешендә язып барырга да  
өйрәнәләр. 

Белем һәм күнекмәләрне тикшерү 
этабында өйрәнә торган материалның 

характерына яки укыту этапларына бәй-
ләнешле рәвештә, төрле диктантлар үт-
кәрелә: искәртмәле, аңлатмалы, иҗади, 
сайланма, контроль һ.б. төр диктантлар. 
Диктант белән уртаклыгы булган аңлат-
малы язу алымын укытучылар уңышлы 
кулланып киләләр. Бу исә укучыларның 
белемнәрен ныгытырга һәм аны исәпкә 
алырга да ярдәм итә.

Нәтиҗә ясап әйткәндә, мөстәкыйль 
рәвештә уку материалын үзләштерү,  
мәгълүмат эзләү укучыларның танып 
белү эшчәнлеген үстереп кенә калмый, 
шул ук вакытта уку хезмәте күнек- 
мәләрен формалаштыра, оешканлык, 
хезмәт сөю, эшне ахыргача башкарып 
чыгу, төгәллек, башкаларга һәм үзеңә 
карата таләпчәнлек, дисциплина кебек 
шәхси сыйфатларны да тәрбияли,  
ә аларны укучыларда һәрдаим үстереп 
торырга кирәк.
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укыту программасы (рус телендә сөйләшүче 
балалар өчен): 1 – 11 сыйныфлар. – Казан, 
2014. – 56 б. 

5. Галләмова М.Ш. Ике яки бер комплект-
лы мәктәпләрдә ана теленнән укучыларның 
мөстәкыйль эшләрен оештыру алымнары // 
Совет мәктәбе. – 1949. – №1. – Б. 40 – 41. 

6. Мөхәммәтҗанова А. Проект эшчәнлеген 
оештыру методикасы // Мәгариф. Татар теле 
(электрон басма). – 2015. – №3(5). – Б. 12 – 15.
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Методик хезмәтләрдә әйтелгәнчә, педагогик технология – укы-
тучының эшчәнлеге белән бәйле һәм белем бирү максатларына 
ирешүгә юнәлтелгән билгеле бер эшләр бердәмлеге ул. Шуңа күрә 
дә заманча технологияләр белем бирүне уңышлы оештыру, мак-
сат-бурычларны, коммуникатив күнекмәләр булдыру нәтиҗәләрен, 
дәресләрдә төрле алымнарныгамәлгә ашыруны үз эченә ала. Укы-
тучы тарафыннан дөрес кулланылган эш алымнары балаларның 
акыл һәм танып белү эшчәнлеге үсешенә уңай йогынты ясый. Шун-
лыктан башлангыч мәктәптә эшләүче укытучыдан укучыларының 
яшь үзенчәлекләрен, аларга тел өйрәтү методикасын яхшы белү 
сорала. Соңгы берничә елда Татарстан мәктәпләрендә рус телле 
балалар белән татар теле дәресләрен үткәрүдә В.Н. Мещерякова 
системасы ярдәмгә килә.1 Әлеге системаның асылын түбәндәге 
фикер тәшкил итә: баланың башта сөйләмен үстерергә кирәк, ан-
нары гына ул тел материалын уңышлы үзләштерә ала. Димәк, та-
тар теленә өйрәтүнең башлангыч этабында лексиканы сөйләмдә 
куллануга өстенлек бирү сорала, ә язу юк дәрәҗәсендә була. Автор 
дәресләрне тулысынча уеннар кулланып үткәрергә тәкъдим итә. 
Дәресләрдә бер уен икенчесе белән үрелеп бара. Укучы кирәкле 
тел берәмлекләрен уйнау барышында аралашу аша истә калдыра 
ала. «Дәрестә ни дәрәҗәдә психологик рәхәтлек, иркенлек туды-
рылса, чит телне өйрәнү тизлеге шулкадәр нәтиҗәлерәк була», – 
дип ассызыклый автор үзенең методик киңәшләрендә. Дәресләрдә 
сүзнең тәрҗемәсен бирү катгый тыела, чөнки башка бер телне өй-
рәнгәндә, баланың үз теленә хас булмаган чаралар аша аңлашуга 
ирешү мөмкинлеге күз алдында тотыла. Бу очракта баланы туган 

1 Татарча да яхшы бел: Методическое пособие к аудиокурсу по татарскому языку для русскоязычных 
учащихся старшего дошкольного и младшего школьного возраста/ Мещерякова В.Н., Нигматулли- 
на Р.Р. – Казань: Институт развития образования Республики Татарстан, 2013. – 113 с.
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телдә бер сүз дә әйтергә рөхсәт ителми торган тел мохитенә «чум-
дыру» гына көтелгән нәтиҗәгә китерә ала. Яңа сүзнең мәгънәсенә 
тәрҗемәсез төшенү дәрестә үзара аңлашу тулылыгын тәэмин итә. 
Методист фикеренчә, тәрҗемә тел образы тууны катлауланды-
ра һәм баланың реакциясен киметә. Шуңа күрә сүзләрнең мәгъ-
нәләрен тәрҗемәсез үзләштерелүнең мондый ысуллары тәкъдим 
ителә:

Күрсәтмә әсбаплар куллану (дәрестә төрле рәсемнәр, схемалар, 
уенчыклар яки предметлар кулланып, сүзнең мәгънәсен аңлату).

Ситуацияне тасвирлау (сүзнең турыдан-туры тәрҗемәсе бирел-
ми, ә ситуация тасвирлана һәм аңларга теләү хисе булдырыла. 
Мәсәлән, Вам нравится котик? (Сезгә песи ошыймы?) Интересно, 
а как его зовут? (Ә аның исеме ничек?) Давайте спросим! (Әйдә-
гез, сорыйбыз!) һ.б.

Гәүдә һәм кул хәрәкәтләре (сүзнең мәгънәсен аңлатуның иң  
гади ысулы – кул хәрәкәтләре. Теге яки бу фикерне аңлату өчен, 
төрле хәрәкәтләр кулланыла. Укучы сүзне исенә төшерсен өчен, 
кайчак укытучының бер хәрәкәте дә җитә).

«Белем баскычы» (сорау тулысынча аңлашылмаган һәм аңа җа-
вап адекват булган очракта үзара аңлату тулы була; бу очракта 
укытучы белән укучы «Белем баскычы»ның бер үк басмасында  
булалар).

Тәҗрибә күрсәткәнчә, башлангыч мәктәп укучылары белән 
эшләүче укытучыдан аерым бер методик осталыкларга ия булу 
сорала. Алар арасында иң мөһимнәре: дәресләрдә сөйләм берәм-
лекләрен җанлы аралашу аша үзләштерү эшен оештыру; үзләште-
релгән тел берәмлекләрен гамәлдә куллану осталыгы булдыру; 
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Планлаштырылган нәтиҗәләр.

Предмет УУГ: «Ашамлыклар» темасы-
на караган лексик-грамматик берәм-
лекләрне сөйләмдә куллана алу; 
әдәпле сүзләрне кулланып, телдән 
аралашу күнекмәләренә ия булу.

Метапредмет УУГ: танып-белү УУГ –  
дәрестә алган мәгълүматлардан  
файдаланып, сорауларга җавап бирү; 
объектларны чагыштыру, аңлап һәм 
ирекле сөйли алу; коммуникатив  
УУГ – диалогик һәм монологик сөй-
ләм күнекмәләренә ия булу; сүзләрне 
сөйләмдә дөрес һәм урынлы куллана 
белү; үз фикереңне җиткерә алу, пар-
ларда эшли белү); регулятив УУГ – 
башкалар белән дустанә мөнәсәбәттә 
булу, үз эшчәнлегеңне контрольдә 
тота алу.

Шәхси УУГ: үз-үзеңне дөрес тоту ка- 
гыйдәләренең кирәклеген аңлау; 
олыларга, бер-береңә карата ихти-
рамлы була белү, татар телен кызык-
сынып өйрәнү.

Дәреснең төре: бәйләнешле сөйләм 
үстерү.

Дәрес тибы: белем һәм күнекмәләрне 
ныгыту.

Метод һәм алымнар: әңгәмә, парларда 
һәм төркемнәрдә эшләү, фронталь 
һәм индивидуаль эш, уен технология-
се, компьютер технологиясе.      

Җиһазлау һәм күрсәтмә әсбаплар: 
карточкалар, рәсемнәр, пиктограмма-
лар, уенчыклар, тартмалар, сумкалар, 
компьютер, аудиодиск, эш дәфтәре.

Дәреснең темасы: «Ашамлыклар. Әдәпле сүзләр» 

телгә өйрәтүне балаларның шәхси психологик үзенчәлекләренә 
таянып алып бару; һәр укучыга шәхси сыйфатларын ачып бирергә 
ярдәм итү; психологик киртәләрне (курку, кыенсыну) һәм киерен-
келекне киметүгә, уңай психологик халәт тудыруга аерым игъти-
бар бирү; татар телен өйрәнүне эмоциональ яктан баету. 

Алга таба сезнең игътибарыгызга 1 нче сыйныфның рус төрке-
мендә В.Н.Мещерякова системасы нигезендә үткәрелгән татар 
теле дәресенең технологик картасын тәкъдим итәбез. Әлеге ма-
териал сездә кызыксыну уятыр һәм методик табышлар белән ур- 
таклашырга мөмкинлек бирер дигән фикердә калабыз. 
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Дәреснең технологик картасы

Дәреснең 
этаплары Укытучының эшчәнлеге Укучының 

эшчәнлеге
Универсаль уку 

гамәлләре
Оештыру, мотив-
лаштыру

Исәнләшү, уңай психологик халәт ту-
дыру. 
«Син кем? Син нинди кыз (малай)?» 
уены. (Аның ярдәмендә дәрес ба-
рышында үзара җылылык, дуслык 
атмосферасы тудырыла.)

Исәнләшү. Дәрес- 
кә әзерлекне күр-
сәтү. Укытучыны 
сәламләү, сорау-
ларга җавап бирү, 
сөйләмдә катнашу.

ШУУ: дустанә 
мөнәсәбәттә булу; 
үзмаксат кую.
КУУГ: сыйныф-
ташлар һәм укы-
тучы белән уку 
эшчәнлеген оешты-
руда хезмәттәшлек 
итә алу.

Проблемалы си-
туация булдыру. 
Уку мәсьәләсен 
кую һәм чишү 
юлларын эзләү

– Укучылар, сәгать ничә? Аш вакы-
ты җиткән. Ашыйсыгыз киләме? 
Әйдәгез, буфетка барабыз. Буфетта 
нәрсәләр бар? (Укытучы рәсемнәр 
күрсәтә, балалар тулы җаваплар 
бирәләр.)
«Сатучы-алучы» уенын уйнау. (Дәрес 
барышында укытуч һәр дөрес җавап 
өчен укучыларга алма рәсеме биреп 
бара.) 

– Укучылар, кемдер килде. Әйдәгез, 
сорыйбыз. (Керпекәй килә, тартма 
алып килә, анда дуслары).

Сорауларга җавап 
бирәләр. 

Исәнмесез, зинһар 
өчен, бирегез эле, 
рәхмәт, сау бу-
лыгыз сүзләрен 
кулланып, диалог 
төзиләр.

РУУГ: дәреснең 
темасын форма-
лаштырып әйтү, 
күзәтүләр нигезен-
дә нәтиҗә ясау.
КУУГ: үз фикереңне 
төгәл итеп җиткерә 
белү.

Лексик- 
грамматик  
күнекмәләрне 
актуальләштерү

– Керпекәйнең ашыйсы килә. Ә син 
нәрсә яратасың?
– Әйтмим, белегез. (Укытучы 
рәсемнәрне күрсәтеп бара.)  
«Ярата – яратмый» уены. 
– Укучылар, ашны нәрсә белән ашый-
быз? (Шул рәвешчә башка ашамлык- 
лар турында да сораулар бирелә.) 

– Керпекәй, бу синең тартмаңмы? 
Тартмада нәрсәләр бар?
– Әйтмим, бел. Тартмада минем 
дусларым. 

«Баскыч» уены. 
– Укучылар, хәзер ике командага 
бүленәбез. (Беренче команда – 
«Чәчәкләр», икенчесе – «Яфраклар».) 
Ике хайванны чагыштырып, «бас- 
кычтан» менәбез.  

Укучылар 
керпекәй яраткан 
ашамлыкларны 
кызыл тартмага, 
нәрсә яратмый, 
шуларны кара 
тартмага салып 
баралар.

Укучылар, сорау- 
лар биреп, тарт-
мада нинди хай-
ваннар барлыгын 
беләләр. 
Укучылар белгән 
сүзләрне, аеруча 
сыйфатларны  
кулланып, «бас- 
кычтан» менәләр.

ШУУГ: үз мөм-
кинлекләрең-
не белү-белмәү 
чикләрен чамалау.
КУУГ: сүзләрне сөй-
ләмдә дөрес һәм 
урынлы куллана 
алу.
ТБУУГ: үз фикерең-
не төгәл итеп җит-
керә белү.
РУУГ: үзтикшерү 
ярдәмендә би-
ремнәрне үтәүнең 
дөреслеген билгели 
алу. 

Ял вакыты Җыр «Хәзер мин аю».
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Белем һәм кү-
некмәләрне ны-
гыту

Сумкалар белән уен. Кешеләр, хай-
ваннар, кошлар, ашамлыклар. 
Бу кем? Бу әби. Ул кеше. 
Бу нәрсә? Бу сарык. Ул хайван. Кем? 
Нәрсә? сораулары.
-нар/-нәр кушымчалары.
«Бүре-куян» уены. (Укытучы укучы-
ларга хайван рәсемнәрен тарата. Буре 
рәсеме туры килгән укучы куян рәсем-
лене эзли.)

Укучылар 
рәсемнәрне тиеш- 
ле сумкаларга са-
лалар. 

Син куянмы? 
Юк, мин куян тү-
гел. 
Әйе, мин куян. 
(Укучылар, бер-бер-
сенә шундый сорау 
һәм җаваплар би-
реп, уен уйныйлар.)

ШУУГ: белем алуга 
уңай карашта булу.
ТБУУГ: планнан 
файдаланып, диа- 
логик сөйләм төзү, 
аңлап сөйләм 
оешыра алу,  
объектларны ча-
гыштыра алу.
КУУГ: парларда 
эшли белү, моноло-
гик һәм диалогик 
сөйләмдә катнашу.
РУУГ: башкалар-
ның сөйләмен 
тыңлый белү, уку 
мәсьәләсен дөрес 
аңлау, үз эшчәнле-
геңне оештыра алу.

Йомгаклау Аудиодисктагы «Алма нинди?» җы-
рын җырлау; рәхмәт әйтеп, кунаклар 
белән саубуллашу.

Балалар җыр җыр-
лыйлар; сораулар-
га җавап бирәләр; 
әдәпле сүзләрне 
кулланып, әң-
гәмәдә катнаша-
лар; үз фикерләрен 
әйтергә тырыша-
лар.

ТБУУГ: фикерне 
аңлы рәвештә тел-
дән әйтеп бирү.

Рефлексия. 
Дәреснең 
нәтиҗәләрен 
бәяләү

Классның һәм аерым укучыларның 
эшчәнлеген уңай бәяләү.
Өй эше: аудиодисктан җырны тыңлау 

Балалар алмалар-
ны саныйлар, үз-
бәя бирәләр

РУУГ: үзбәя бирә 
белү, үзтикшерү 
оештыру һәм хата-
ларны төзәтә алу. 
ШУУГ: үз уңышла-
рың / уңышсызлык- 
ларың турында 
әйтә алу.

Йомгаклап, шуны әйтәсебез килә: күпсанлы уеннар, ситуатив 
биремнәр аша татарча аралашырга өйрәтү укучыларда даими 
кызыксыну уята, иҗади сәләтләрен үстерүгә китерә. Алар, авыр- 
лыклар кичермичә, дәрестән-дәрескә темаларга караган сүзләр-
не һәм грамматик формаларны үзләштереп баралар; диалоглар 
төзеп сөйлиләр; төркемнәрдә аралашырга күнегәләр; ярыша- 
ярыша, укытучының һәм сыйныфташларының сорауларына җа-
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вап бирәләр; төрле рольләрне башкаралар. Бер укучы да игъти-
бардан читтә калмый, һәркем үзенең дус коллективта кирәклеген 
тоеп укый, башкаларның һәм үзенең уңышларына шатлана, үзенең 
эшчәлегенә дөрес бәя бирергә өйрәнә. Димәк, укытучы дәреснең 
һәр этабында планлаштырылган нәтиҗәләргә ирешә ала. Болай 
эшләү укытучыга да көч-куәт бирә, ата-аналарның да татар теле 
дәресләренә карата мөнәсәбәте уңай була. Бу уңайдан күренекле 
рус педагогы В.А.Сухомлинскийның сүзләре искә төшә: «Уеннан 
башка баланың акыл эшчәнлеге үсеш ала алмый. Уен – балалар-
да кызыксыну, белемгә омтылу уята торган очкын ул». Педагогик 
процесска бәйле уеннарны түбәндәге төркемчәләргә бүлеп карый-
лар: өйрәтү уеннары; тренинг үткәрү уеннары; тикшерү уеннары; 
гомумиләштерү уеннары һәм иҗади уеннар. Куллану ысулыннан 
чыгып, алар шулай ук берничә төргә бүленә: сюжетлы, рольле, 
эшлекле, имитацион уеннар. Чыннан да, төрле укыту система-
ларында уенга мөһим урын бирелә, ә инде башлангыч мәктәптә 
аннан башка теге яки бу фәнне уңышлы укытуны күз алдына да 
китереп булмый. Укучылар өчен уен – уку да, хезмәт тә, тәрбия  
алу да.

1. Айдарова С.Х. К знаниям через игру: Мето-
дические разработки для учителей нач. клас-
сов, обучающих русскоязычных детей татар. 
языку / С.Х.Айдарова. – Казань, 1998. –  
115 с.

2. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание 
детей в игре. – М.: Просвещение, 1983. 

3. Татарча да яхшы бел: Методическое по-
собие к аудиокурсу по татарскому языку для 
русскоязычных учащихся старшего дошколь-
ного и младшего школьного возраста /  
В.Н. Мещерякова, Р.Р. Нигматуллина – Казань: 

Институт развития образования Республики 
Татарстан, 2013. – 113 с. 

4. Мияссарова И.Х. Азрак ял итеп алыйк: 
Физкультминутлар, сүзле-хәрәкәтле уеннар 
(Башлангыч мәктәп, татар теле укытучылары, 
тәрбиячеләр һәм студентлар өчен кулланма)/ 
И.Х.Мияссарова. – Казан, 1998. – 60 б.

5. Муромцева О. В. Игровые технологии в 
начальной школе // Молодой ученый. —  
2016. – №10. – С. 1252-1254. – URL https://
moluch.ru/archive/114/29765/ (Дата обраще-
ния: 15.03.2020). 

Әдәбият исемлеге
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Казан шәһәренең Совет районында урнашкан татар телендә бе-
лем һәм тәрбия бирә торган 162 нче «Чулпан» балалар бакчасы, бе-
ренче карашка, башкалардан әллә ни аерылмый да кебек. Бердәм 
коллектив, шат күңелле сабыйлар. Ата-аналарны да «эшкә җиккән» 
бу бакчаның нәниләрне төрле яклап үстерүгә юнәлдерелгән эшчән-
леге белән танышканнан соң, һәр юнәлешнең үзәгендә бала шәхесе 
торуын аңлыйсың.

ДУСЛЫК НИГЕЗЕ – БЕРДӘМЛЕК 

Татарстанда 170тән артык милләт вәки-
ленең бердәм-тату булып яшәвенә рес- 
публикадан читтә яшәүчеләр дә даими 
игътибар итә. Бу күренешнең сере бик 
гади: бездә һәр кешегә үз гореф-гадәт-
ләрен саклау, аны үстерү өчен мөмкин-
лек бар. Өлкән буын моны яхшы аңлый, 

ә менә нәниләргә милләтара дуслыкның 
ни икәнен мисаллар аша күрсәтергә 
кирәк. «Бүгенге көндә барыбыз да тор-
мыш куа. Әмма сабыйларның күңелен 
матди чынбарлык белән генә туендырып 
булмый, аларга рухи кыйммәтләр барлы-
гы турында сөйләргә, безнең белән бер 
тирәлектә яшәгән башка халыкларның 
да көнкүреше белән таныштырырга, 
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күңелләрендә толерантлык хисләре тәр-
бияләргә тырышабыз», – дип сөйли безгә 
өлкән тәрбияче Рузилә Абдуллина, бак-
ча белән танышып йөргәндә. Идел буе 
халыклары фольклоры белән танышу 
аша бала шәхесен үстерүгә багышланган 
чараларда тәрбиячеләр халык һәм автор 
әкиятләренә мөрәҗәгать итә.

Әлеге мәктәпкәчә белем бирү учрежде-
ниесенә ике йөзгә якын төрле милләт 
сабыйлары йөри. «Сөйләшсәк тә төрле 
телләрдә, аңлашабыз дуслык телендә», – 
дип такмаклый алар. Үсеп килүче буын-
ны тормышка яраклаштырып тәрбия- 
ләүдә өч яклы эш алып бару гына уңыш-
ка китергәнен барыбыз да яхшы аңлый. 
«Чулпан»да да балалар, әти-әниләр, педа-
гогларның бер йодрык булып эшләве си-
зелә. Бакча мөдире Рәсимә Вәлиеваның 
сүзләре дә бу фикеремне куәтли генә: 
«Бары балалар, әти-әниләр, тәрбиячеләр 

белән бердәм эшләү нәтиҗәсендә генә 
милли мохит тудырып була. Шуңа да  
бакчадагы һәр чарада диярлек ата- 
аналар да актив катнаша, балаларның 
сәләтләрен үстерүдә тәрбиячеләр белән 
киңәшләшеп эшли», – ди ул.

Теориядән китеп практикага күчү нә-
ниләр белән эшләүнең бер мөһим шарты 
булып тора. «Бала өчен теге яки бу нәр-
сәне сүз белән генә аңлату җитми, сабый 
күңелендә аерым бер хәл-әйбер турында 
күзаллау тудырыр өчен, ул аны я тотып 
карарга, я күзәтергә тиеш», – ди психо-
логлар. Шуңа күрә инде традициягә кер-
гән чаралар белән беррәттән, бакчада: 
«Сабантуй», «Май чалу», «Саескан», «Осе-
нин», «Акату», «Саварни» («Яз каршылау») 
кебек Идел буе халыклары бәйрәмнәре 
үткәрелә. Бу чараларда төрле халык  
әкиятләре сәхнәләштерелә, халык җыр- 
лары һәм биюләре башкарыла. Бала-
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лар шулай ук татар, рус, башкорт, чуваш, 
мордва, мари, удмурт милли ризыклары 
белән дә танышкан. Һәр эштә педагог- 
лар ата-аналар ярдәменә таяна. «Без 
шундый төрле» дип аталган рәсемнәр 
күргәзмәсен оештыруда да әти-әниләр 
катнашканы сизелә – балалар белән 
бергә төрле милләт вәкилләрен рәсемгә 
төшерергә булышкан алар. Ата-аналар 
шулай ук курчаклар өчен төрле милләт 
вәкилләренең костюмнарын тегү, фото- 
рәсемнәр, түштамгалар һәм башка әйбер- 
ләрне үз эченә алган туган якны өйрәнү 
почмагы булдыруга җәлеп ителгән. 
«Үзләренең нәсел шәҗәрәләрен төзү дә 
ата-ана һәм балаларны берләштерүнең 
үтемле бер чарасы булып торды», – ди 
Рузилә Вәгыйзь кызы. 

Сүзгә татар теле тәрбиячесе Надия Вә-
лиева кушыла. «Шәһәр мохитендә тәр-
бияләнгән балалар татарчаны беләме?» 
дигән сорауга күпмилләтле балалар 

бакчасы белгеченең үз җавабы бар. «Бу 
мәсьәләдә күп нәрсә гаиләдән тора. Даи-
ми аралашу нинди телдә булса, сабый 
шуны тизрәк ота. Нәниләр белән Идел 
буе халыкларының фольклорын өйрә- 
нүдә инновацион алым куллану кысала-
рында җиде милләт тарихын, аларның 
тел үзенчәлекләрен, милли киемнәрен, 
ризыкларын өйрәндек. Махсус милли 
костюмнар тектердек, ачык дәрес тә күр-
сәттек. Бик кызыклы, мәгълүматлы чара 
булды. Балалар чуваш, татар, рус һәм 
башка телләрдә дә бик оста сөйләделәр. 
Шөкер, хәзер дәреслекләргә кытлык юк. 
Балалар бакчасында интерактив такта-
лар, дәрес алып барырга кирәкле барлык 
җиһазлар да бар. Музейларга еш йөри-
без. Болар барысы да телне, аерым бер 
халыкның башкалардан аерылып торган 
сыйфатларын күрергә ярдәм итә, –  
ди эшчәнлегендә балаларга атап иҗат 
иткән үз шигырьләрен даими кулланучы 
Надия ханым. 
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ЭКОЛОГИК ТӘРБИЯ

Куе урман уртасында урнашкан зәңгәр 
күл турындагы әкиятне җир йөзендәге 
барлык кешегә укырга киңәш бирәм, 
чөнки табигать байлыкларыннан файда-
ланырга яратсак,та үзебездән соң чиста-
лык калдыру хакында тырышабызмы 
икән? Ә менә башкаланың 162 нче ба- 
лалар бакчасына йөрүче Ясминә, нәни 
булуына карамастан, әлеге зур пробле-
мага игътибар юнәлтергә булган – әнисе 
белән бергәләп «Сакчы бакалар» дигән 
әкият язган.

«Алар, сайраша-сайраша, төне буе 
бер-берсенә су шешәләрен, пакетларны, 
башка таркалмый торган чүпләрне би-
решеп, шушы урман янындагы авылга 
алып барып ташлаганнар. Бәлки шуннан 
соң халык күл буендагы аланлыкны, 
күлне пычратудан туктар дип уйлаган 
алар». Һәм максатларына ирешкәннәр 
бит! «Әкият һәрвакыттагыча уңышлы 

тәмамлана, ә тормышта уңай нәтиҗәләр-
гә ирешү өчен шактый күп көч түгәсе 
бар», – диләр тәрбиячеләр. Әти-әниләрне 
һәм балаларны кулларына каләм алырга 
этәргән проект-бәйге «Әкиятләр илендә» 
дип атала. Аны тормышка ашыруны пе-
дагоглар ике юнәлештә алып барган:  
берсе нәниләргә әхлакый тәрбия бирү 
булса, икенчесе нәниләр күңелендә  
әйләнә-тирәгә сакчыл караш орлыкла-
ры салу. Ясминәнең иҗат җимешен сәх-
нәләштереп, башка балаларга да күрсәт-
кәннәр. 

Эшчәнлектә танылган каләм ияләренең 
әсәрләрен дә киң куллаучы тәрбиячеләр 
Рафис Корбанның «Керпе малае дуслар 
эзли» әкияте мисалында шулай ук ике 
койрыкны берьюлы тотканнар. Энәле 
булганга беркем дә уйнамый дип уйлаган 
керпе тунын салып ата. Әмма әкиятне 
дәвам итәргә дигән бирем алган сабый-
лар дуслыкның тышкы кыяфәткә бәйле 
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булмавын, бер-береңә карата йомшак 
мөгамәләдә булырга кирәклеген аңла-
ган. Ә сюжетны бераз үзгәртеп язылган 
энәсез калган керпе тарихы кулланылган 
батарейкаларны теләсә кая ташламау 
кирәклеге хакында искәрткән. 

2013 елдан халыкара «Яшел әләм» 
эко-мәктәбе программасына кушылып 
китү дә эшчәнлекләрендә яңа проектлар 
уйлап табуга этәргеч булган. Шуларның 
берсе «Миләүшә гөлләре» дип атала. 
«Әниләргә 8 март бәйрәме алдыннан ори-
гиналь бүләк ясау турында уйлый башла-
дык. Һәр хатын-кыз үзенә чәчәк бүләк 
иткәннәрен яратканлыгын, ә кисеп алган 
чәчкәләрнең гомере кыска икәнен белә-
без инде, шуңа күрә мәңге сулмас гөлләр 
бирергә булдык. Миләүшә берничә дистә 
төре булуын ачыкладык», – ди Рузилә 
Вәгыйзь кызы. Үзең карап үстергән нәр-
сә күңелгә якынрак була шул. Әниләренә 

бүләк иткән гөлләрне өйдә сабыйлар 
үзләре кайгырта: туфрагын йомшарта, 
вакытында суын сибә. Бала күңелендә 
җаваплылык тәрбияләүнең үзенә күрә 
үтемле бер алымы бу. Бакчада тәрбия-
че апалар да бүлмәгә ямь бирүче әлеге 
гөлләрнең язмышы белән әледән-әле 
кызыксынып тора, аларга бәйле рәсем 
дәресләре үткәрә, сабыйлар белән плас- 
тилиннан яисә аппликация рәвешен-
дә төрле эшләнмәләр ясыйлар икән. 
«WhatsApp кушымтасында махсус чат 
ачтык. Шунда әниләр гөлләренең чәчәк 
аткан чагын фотога төшереп җибәрә. 
Бер-берсеннән алып, яңа төрләрен үрчетү 
үзенчәлекләре белән таныштыра», –  
ди өлкән тәрбияче. Әлеге тәҗрибәне 
«Яшел әләм» халыкара проектында кат-
нашучылар белән дә уртаклашканнар, 
Татарстаннан алып киткән гөлләр хәзер 
чит илләрдә дә чәчәк ата башлаган.  
«Фотоотчет җибәргәннәрен көтәбез», – 
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ди биолог-селекционер Мичурин эшен  
дәвам итүче тәрбиячеләр. 

«Чулпан»да эшләүче һәм тәрбияләнү-
челәрне чын мәгънәсендә бакчачылар 
дип атарга була. «Алмагач киләчәге» дип 
исемләнгән тагын бер проект белән та-
нышканнан соң, күңелдә шундый фикер 
туа. Моннан берничә ел элек «Шәһри 
Казан» газетасы редакциясе оештырган 
бәйгедә катнашып откан алмагач үсен-
тесен алырга әти-әниләр һәм балалар 
белән бергә барганнар. «Юл уңаеннан 
редакция эшчәнлеге белән дә таныштык. 
Яраткан газета-журналларның өйләренә 
килеп җиткәнче нинди юл үтүе белән 
танышу, журналистлар белән очрашу өл-
кәннәр өчен дә, нәниләр өчен дә кызык 
булды», – ди проектның башында торган 
өлкән тәрбияче. Яшь алмагачны бакча 
яны участогына утыртуны да күңелле 

итеп оештырганнар. Фикер алышып, 
«Киләчәк» дип исем биргәннәр һәм җыеп 
алачак уңышны урнаштыру буенча бер-
гәләп план корганнар. «Кемдер сок ясау 
заводы төзергә тәкъдим итте, бер бала 
алма сатар өчен кибет ачарга булды.  
Ә бер игелеклесе булачак алмаларны 
инвалид балаларга өләшергә кирәк ди-
гән фикер әйтте. Бусы – әти-әниләр һәм 
тәрбиячеләрнең кулга-кул тотынышып 
эшләве, сабыйлар күңелендә мәрхәмәт-
лелек, миһербанлык, кайгырту хисе тәр-
бияли алуның матур бер нәтиҗәсе», –  
ди эко-мәктәп кысаларында уңышлы 
тәҗрибәләре белән уртаклашканнары 
өчен дүрт әләмгә ия булган бакча мөдире 
Рәсимә Вәлиева, балалар үсешендә бак-
чаның әһәмияте барлыгын тагын бер кат 
ассызыклап. 

Фотолар балалар бакчасы архивыннан
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Ринат СӘФӘРОВ,

филология фәннәре кандидаты,  
Г.Ибраһимов исемендәге Тел,  
әдәбият һәм сәнгать институтының 
лексикография бүлеге мөдире

05

Фото сайтыннан https://www.freepik.com

«СҮЗЛЕКЛӘРНЕҢ 
ЭЛЕКТРОН ФОНДЫ»,
АНЫҢ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 
ҺӘМ МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ
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Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институ-
тында эзлекле рәвештә сүзлекләр төзү эше алып барыла. Күп-
челек сүзлекләр лексикография бүлегендә төзелеп килә, соңгы 
елларда бу эшкә башка бүлекләрдән дә хезмәткәрләр җәлеп 
ителә.

Традицион сүзлекләр гадәттә кәгазь вариантта гына әзерлә- 
неп бастырылса, хәзер Институтта төзелә торган барлык 
сүзлекләр дә ике форматта: һәм кәгазь, һәм электрон ва- 
риантта әзерләнә. Электрон вариантлар «Сүзлекләрнең элект- 
рон фонды»на урнаштырыла бара. Нигездә, бу аңлатмалы, ор-
фографик, орфоэпик кебек норматив характердагы сүзлекләр, 
болар арасында шулай ук төрле тәрҗемәле, терминологик 
сүзлекләр дә урын ала.
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«Сүзлекләрнең электрон фонды» проек-
тының төп максаты – татар телен кулла-
ну, өйрәнү һәм тикшеренү өчен мәгълү-
мат белән тәэмин итү мөмкинлекләрен 
киңәйтүне күздә тоткан татар теле 
сүзлекләренең күпфункцияле электрон 
тупланмасын булдыру.

Әлеге сүзлекләр фонды Татарстан Фән-
нәр академиясенең сайтында урнашты-
рылган. Аннан файдаланыр өчен, башта 
Академиянең сайтына керергә кирәк, 
сайтка кергәч, ТАТЗЕТ платформасын 
ачарга кирәк, менә шунда иң беренче 
пункт булып «Сүзлекләрнең элект- 
рон фонды» урнаштырылган.

Бүгенге көнгә фондта 38 сүзлек бар. 
Һәр сүзлек турында кыскача белешмә 
бирелгән: төзүче авторлары, нәшер ителү 
елы, кереш сүзе һ.б.ш. мәгълүматны һәр 
сүзлек янындагы тамгага басып карап 
була.

Барлык сүзлекләр, керү теленә карап, өч 
төркемгә бүленгән, ягъни кызыксындыр- 
ган сүзнең татарча, русча һәм инглизчә 
өч тел сүзлекләреннән карап була.

Әгәр дә кулланучыны бары тик татарча 
сүзлекләр генә кызыксындыра икән,  
ул башка керү телләрен сүндереп куя 
ала.

Әгәр дә кулланучы ниндидер аерым сүз-
не конкрет үзе сайлаган сүзлекләрдән 
генә карарга теләсә, башка сүзлекләр 
яныннан махсус билгене алып, үзенә 
кирәк сүзлекләр исемлеген генә дә кал-
дыра ала. Сүзлекләр тәртибен дә уң як-

тагы күзләрдәге саннарны алмаштырып 
тиешле тәртиптә чыгара ала.

Инде үрнәк китерик. Мәсәлән, безне 
дәфтәр сүзе кызыксындыра, ди. Эзләү 
тәрәзәсенә ‘дәфтәр’ сүзен язабыз, ‘эзләү’ 
төймәсенә басабыз, һәм әлеге сүз кер-
телгән барлык сүзләрдәге мәгълүмат 
безгә күрсәтелә.

Әйтик, безгә әманәт сүзенең әйтелешен 
белергә кирәк, ди. Бу очракта сүзлекләр 
исемлегеннән «Орфографик һәм орфо-
эпик сүзлек» янына гына тамга куябыз, 
эзләү тәрәзәсенә ‘әманәт’ сүзен язабыз, 
‘әзләү’ төймәсенә чиртәбез, һәм кызык-
сындырган сүзнең язылышы һәм әйтеле-
ше күрсәтелә.

Мондый мәгълүматтан тыш, әлеге 
фондны башка максатларда да куллану 
мөмкинлеге бар. Мисал өчен, ж хәрефенә 
башлана торган сүзләр кирәк булса, ж* 
дип язып, бу хәрефкә башланган барлык 
сүзләрнең исемлеген чыгарып була.

Әгәр дә билгеле кушымчага яки хәреф-
ләр тезмәсенә бетә торган сүзләр кирәк 
булса, шушы кушымчаны * аша язып, 
кирәкле сүзләр исемлеген чыгару мөм-
кинлеге бар (*гынты, *генте). Бу мөмкин-
леге белән фонд тулысынча кире сүзлек 
функциясен дә үти ала.

Татар теленең агглютинатив тел булуын 
истә тотканда, мондый кушымча аша 
кирәкле сүзләрне таба алу телче галим-
нәргә дә, мәктәп укытучыларына да  
тиешле мәгълүмат бирә алырлык чыга-
нак ролен үти ала.
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Фондның тәрҗемәчеләр өчен алыш- 
тыргысыз ярдәмче булачагы да шик  
уятмый. Алар кирәкле сүзнең башка  
телләргә тәрҗемәсен онлайн режимда 
тиз арада карый ала. Мисал өчен, көн-
багыш сүзенең русча һәм инглизчә 
тәрҗемәсен карар өчен, сүзлекләр исем-
легеннән татча-русча һәм инглизчә- 
татарча сүзлекләрне сайлыйбыз. Эзләү 
тәрәзәсенә сүзне язабыз, ‘эзләү’ төй-
мәсенә чиртәбез, фонд соралган сүзнең 
тәрҗемәләрен тәкъдим итә.

Аңлашылганча, фондның мөмкин-
лекләре шактый, һәм аннан файдалану да 
бик җиңел. Киләчәктә фондка кертеләсе 
чыганаклар исемлеген арттыру, интер-

неттагы башка чыганаклар белән элемтә 
урнаштыру планлаштырыла.

Телебезнең байлыгы, аның киң мөмкин-
леләре турында еш кына әйтелә. Менә бу 
байлык үзенең тулылыгы белән башлыча 
сүзлекләрдә чагылыш таба. Сүзлекләр 
төзү – аерым бер төгәллек, сабырлык, 
күп вакыт таләп итә торган эш ул, һәм, 
шөкер, бүген татар сүзлекләре төзелеп 
тора. Ә менә алардан файдалана белү, 
аеруча укытучылар, дикторлар, журна-
листлар, тәрҗемәчеләр кебек һөнәрләре 
телгә тыгыз бәйле булган белгечләрнең 
үзләреннән тора. Сүзлекләрдән файда-
лансак иде. Югыйсә телне үстерүдә, тел-
не баетуда алар бит төп чыганак.
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06

Фәнүзә ХАЕВА, 

Казандагы 145 нче лицейның  
I квалификация категорияле туган 
тел һәм әдәбият укытучысы

LEARNINGAPPS.ORG 
СЕРВИСЫ ЯРДӘМЕНДӘ 
МУЛЬТИМЕДИА 
ИНТЕРАКТИВ УЕННАР ТӨЗҮ

Фото сайтыннан https://www.freepik.com
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Осталык дәресенең максаты: татар теле һәм әдәбияты 
дәресләрен заманча технологияләргә нигезләнеп үткәрү мөм-
кинлекләрен күрсәтү; рус телле балаларга татар телен һәм 
әдәбиятын өйрәткәндә файдалану өчен, заманча техник чара-
лар кулланып төзелгән дидактик уеннар тәкъдим итү.

Дәреснең барышы

Бүгенге көн укытучылар алдына бик 
күп таләпләр куя. Шулар арасында 
иң әһәмиятлесе – дәресне кызыклы, 
укучыларның исләрендә калырылык 
итеп үткәрүдер, мөгаен. Татар теленә 
өйрәтүнең төп максаты – укучыларның 
аралашу культурасын үстерү. Укытучы-
ның бурычы – балаларны туган телдә 
аралашырга өйрәтү өчен, аларга үз 
активлыгын һәм иҗадилыгын күрсәтү 
өчен шартлар тудыру. Заманча педа-
гогик технологияләр куллану белем 
бирүдә шәхси якын килүгә ярдәм итә 
һәм уку эшчәнлеген арттыра. 

Республикада бүген теләсә кайсы мәк-
тәптә укыту өчен шартлар тудырылган: 
интернет челтәре белән тәэмин ител-
гән, ата-ана үз баласының белем алу-
дагы казанышларын электрон журнал 
аша күзәтеп тора. Ул гына да түгел, күп 
кенә мәктәп кабинетлары интерактив 
такталар белән тәэмин ителгән. Алар, 
укытучыларның дәрескә әзерлек про-
цессын беркадәр җиңеләйтә һәм, дәрес 
эчтәлеген шактый баетып, укучының 
белем алуга омтылышын арттыра. Бу 
эш аудио-, видеоформатлы материал-
лар куллану аша көчәйтелә. Мондый 
юлларның  берсе – белем бирү эчтәле-

генә корылган электрон уеннар төзеп, 
аларны уку-укыту процессына кертү.

Бүгенге көндә балаларның теге яисә бу 
теманы үзләштерү күнекмәләрен ны-
гыту, теманы үзләштерү дәрәҗәләрен 
тикшерү, бәяләү һәм гамәлдә куллану 
мөмкинлекләрен киңәйтү максатын 
күз алдында тоткан электрон уеннар 
эшләнә һәм алар мәктәпләргә иркен-
ләп кертелә. Уеннарны татар теле һәм 
әдәбияты дәресләре өчен дә бихисап 
төзеп була. Моның өчен, безнеңчә, 
әллә ни күп нәрсә кирәк түгел, ә бары 
тик теләк, үз фәнеңне, укучыларыңны 
ярату һәм тырышлык кирәк. Мондый 
уеннарны интернет челтәрендә булган 
төрле сервисларны кулланып эшләргә 
мөмкин. 

Мин бүген сезнең игътибарыгызга ба-
лаларның белемнәрен актуальләштер-
гәндә, яңа тема өйрәнгәндә һәм ны-
гытканда, LearningApps.org сервисын 
кулланып төзегән дидактик уеннар 
тәкъдим итәм. Шундыйлардан кросс- 
ворд чишү, пазллар җыю, парын табу, 
сүзләрне (рәсемнәрне) төркемнәргә 
урнаштыру, төшеп калган сүзләрне 
урнаштыру, викторина кебек күп кенә 
уеннарны санап китәргә була. Укытучы 
өчен шунысы уңайлы: биремнәрне тиз 
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арада үзгәртеп, төрле темага ярак- 
лаштырырга мөмкин. Хәзер турыдан- 
туры шул уеннарга күчик.

«Пазл җыю» уены.

1. Бирелгән исемнәрне «Агачлар», 
«Чәчәкләр», «Җиләк-җимеш», «Куак- 
лар», «Яшелчәләр», «Үләннәр» дип 
исемләнгән лексик төркемнәргә дөрес 
итеп урнаштырыгыз.

            

                             

Әгәр укучы биремне дөрес башкарса, 
пазллар астына яшерелгән рәсем ки-
леп чыга, бала «Афәрин! Син булдыр-
дың!» дигән сүзләр белән канатланды-
рыла. Әгәр инде ялгышлык җибәрсә, 
«Уйлап кара!» яки «Яхшылап уйла!» 
кебек тәкъдимнәр укучыны игътибар-
лы булырга өнди.

«Кроссворд» уены.

«Кроссворд» уены исемнең бил-
геләмәсен, ялгызлык яки уртаклык 
исемнәрне, исемнең грамматик кате-
горияләрен, синтаксик функцияләрен 
искә төшерү максатыннан файдаланы-
ла.

 

Бирем: «Исем» темасы белән бәйле  
төшенчәләрне искә төшерегез, кросс- 
вордны чишегез.

«Парын тап» уены.

Бу уен парлы, кушма, тезмә исемнәрне 
яки исемнәрнең килеш белән төрләне-
шен искә төшерү максатыннан уйнаты-
ла. 
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Биремнәр: 1. Кушма, тезмә, парлы 
исемнәр ясагыз, парларны дөрес итеп 
урнаштырыгыз. 2. Җөмләләрдә тиешле 
килештәге сүзне кулланыгыз.

«Тәртип буенча урнаштыр!» уены.

Бирем: бирелгән җөмләләрне, бәйләнеш- 
ле текст барлыкка килерлек итеп, тәр-
тип буенча урнаштырыгыз, исемнәрне 
табып, килешләрен әйтегез.

 

«Классификация» уены.

Әлеге уен исемнәргә күплек сан кушым-
чаларын дөрес ялгау темасын кабатлау 
өчен тәкъдим ителә.

 

Бирем: рәсемнәрдә күрсәтелгән 
исемнәргә күплек сан кушымчаларын 
дөрес итеп ялгап, сүзләрне тиешле төр-
кемнәргә урнаштырыгыз. 

Бу уеннар LearningApps.org сайтында 
урын алган. Алардан әзер килеш тә 
файдаланып була, ошамаса, уеннарның 
биремнәрен тиз арада үзгәртү мөмкин-
леге дә бар. 

Барлык югарыда китерелгән материал-
ларны йомгаклап, нәтиҗә ясыйк.

Бирелгән уеннар чит телне үзләштерү-
не җиңеләйтә, аларны бары тик бе-
леп, кирәкле урында кулланырга гына 
кирәк. Һәрбер уен темадан чыгып сай-
ланырга тиеш, шул очракта гына ул тел-
не өйрәнү процессында уңай нәтиҗә 
бирер дип ышанып әйтергә мөмкин.

Шулай итеп, татар милләтеннән булма-
ган балаларга татар телен өйрәтүнең 
башлангыч чорында уеннарны дәрес- 
тә һәм дәрестән тыш куллану уңай 
нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек 
бирә. Бары тик оста оештырылган уен 
гына укучыларда чит телгә карата кы-
зыксыну уята.

Дәрестә уеннарны куллану өчен, укытучы 
методик яктан әзерлекле булырга, уен-
ны кызыксындырырлык, мавыктыр- 
гыч итеп оештырырга тиеш. Мәкалә 
белән танышкан кеше, һичшиксез, 
LearningApps.org сервисын үз эшендә 
ошатып кулланыр дигән өметтә калам, 
чөнки әлеге сервис тиз арада уеннар 
төзергә, уенны кирәкле темага ярак- 
лаштырырга ярдәм итәчәк. Уңышлар 
сезгә, хезмәттәшләр!
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07

Рамилә АБДУЛЛИНА, 

Казандагы Г.Ибраһимов исемендәге 
17 нче татар гимназиясенең югары 
квалификация категорияле туган тел 
һәм әдәбият укытучысы

УКУЧЫЛАРНЫ 
КИТАП УКЫРГА 
НИЧЕК ӨЙРӘТЕРГӘ?

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Хәзерге вакытта мәктәпләрдә төрледән-төрле тест, монито-
ринг, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнү, аларны уздыру, 
белем киселешләре алу белән артык мавыгып китеп, уку техни-
касына игътибарны бермә-бер киметтек. Юкса, китап уку компе-
тентлыгын формалаштыру кирәк дип, адым саен әйтеп торсак 
та, китапка мәхәббәт уяту сүлпән бара. Ә бит укыган яки тыңла-
ган әсәрне аңлау алымнары, мөстәкыйль рәвештә китапны 
сайлап алып укый белү, укуга рухи ихтыяҗны тудыра алу китап 
уку компетентлыгын барлыкка китерә. Әлеге компетентлыкны 
формалаштыру өчен татар әдәбияты дәресләрендә нинди генә 
уку һәм сөйләм эшчәнлеге төрләре кулланылмый: уку (кычкы-
рып яки үзлектән уку, экраннан уку); төрле текстлар белән эшли 
белү; библиографик культура; әдәби әсәр белән эшли белү;  
фәнни-популяр әдәбиятны белү; сөйләм теле; язма тел; тыңлау. 

XXI йөз башында яшәешебезгә мәгълү-
мати технологияләр ныклап үтеп керде, 
китап дигән бөек хакимне кысрыклап 
чыгара башлады, шунлыктан уку һәм сөй-
ләм эшчәнлегенең әлеге төрләрен үстерү 
эшләре икенче планга калды. Яшь буын 
тормышын интернет челтәреннән башка 
күз алдына да китерми: уенын да шунда 
уйный, музыка, кинофильм да шуннан ка-
рауга өстенлек бирә. Бүген татар әдәбияты 
дәресләрендә заман шаукымына бирелеп, 
мәгълүмати технологияләр куллану зур 
өстенлеккә ия. Әлбәттә, ул белем бирү про-
цессын үтемлерәк итәргә, белемне кабул 
итү тизлеген арттырырга, зур күләмдәге 
материалны аңлап, тирәнтен үзләштерергә 
ярдәм итә. Бу уңайдан Г.Тукай, М.Җәлил, 
Һ.Такташ, Х.Туфан, С.Хәким, Г.Бәширов, 
Ә.Еники, Р.Фәхретдин иҗатларына караган 
аудиоресурслар укытучылар тарафын-
нан яратып кулланылуын да әйтеп үтәргә 
кирәк. Кайчагында әлеге чаралар белән 
артык мавыгып, әдәбият дәресләрендә 

әдәби әсәр белән эшли белүне «онытып 
җибәрәбез», сөйләм теленең ярлылыгы, 
библиографик культураның бөтенләй бул-
мавы белән очрашабыз. Шуның өстенә, 
укучыларның матур әдәбият китапларын 
укымавы беркемгә дә сер түгел. 

Моннан ун-унике ел элек балаларга 
әсәрнең тулы вариантын укытып фикер 
алышкан булсак, бүгенге мәктәп укучысы 
дәреслектә кыскартып бирелгән өзекләр-
не укып, бәйләнешле итеп сөйләп, үз фике-
рен аңлата алмый. Дөрес, соңгы елларда 
туган телебезгә карата алып барылган 
вәзгыять тә, мәктәпләрдә ана теле әдә-
бияты сәгатьләренең кимүенә, ә кайбер 
мәктәпләрдә бөтенләй бетүенә китерде. 
Ата-аналар укучылар өчен кызыксыз 
булган әсәрләр күп дип саныйлар. Әйе, 
әдәбият дәреслегенә әсәрләрне кызыклы 
һәм җиңел булганнарын гына сайлап алу 
мөмкин түгел, җитди мәсьәләләр күтәргән, 
уйландыра торганнары да кирәк. Гамәлдә-
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ге әдәбият дәреслекләрендә мәгълүмат-
ның чамадан тыш күплеген дә, программа-
да каралган темаларның бөтенләй төшеп 
калуын да беләбез. 

«Мәктәп программаларының әдәбиятта-
гы үзгәрешләр артыннан җитешеп бара ал-
мавы, бүгенге әдәбиятның мәктәп дәрес- 
лекләрендә аз чагылуы, методиканың 
укучы ихтыяҗы, кызыксыну даирәсенә 
карап үзгәрешләр кичерүе өчен шактый 
вакыт таләп ителү – болар да укучы белән 
китап арасын ерагайтучы сәбәп булып 
тора».1 

Китап уку культурасы милли мәсьәләләр 
белән дә тыгыз бәйләнештә тора. «Иң бөек 
тел – рус теле» дип укыган буынның бала-
ларына татар теле, аның әдәбияты, рухи 
хәзинәсе, милли сәнгатьнең матурлыгын 
өйрәтү, ягъни татар әдәбиятын яратырга 
өйрәтү эше җиңел генә бармый. Атнасына 
1 сәгать булган әдәбият дәресендә ба-
лалардан өй эшен сорау, теманы аңлату, 
әдәби әсәргә үз мөнәсәбәтеңне белдерү 
тиешле дәрәҗәдә башкарылмый. Укы-
тучыны балаларның сөйләм теле, әдәби 
әсәрне анализлый белүе түгел, ә програм-
мага кертелгән барлык әсәрләрне дә зур 
тизлек белән үтеп чыгу мәсьәләсе борчый. 
Мәктәпләрдән китеп тә тормаган күпсан-
лы тикшерүләр барышында стандартка 
кертелгән барлык әсәрләрнең дә сыйныф 
журналына язылуы, эш программаларына 
теркәлүе таләп ителә, ягъни белем бирү 
системасы өлкәсендәге контроль даими 
рәвештә программа материалы кысала-
рына урнаштырылган материалның жур-
налда һәм эш кәгазьләрендә чагылышын 
күзәтү астында тота. Шагыйрь Роберт 
Миңнуллин үзенең бер мәкаләсендә болай 
дип язган иде: «Әгәр дә яшь буында әдә-
биятка мәхәббәт тәрбияләмәсәк, мәктәптә 
үк классикларыбызны тиешенчә өйрәт-

1 Заһидуллина Д.Ф. Мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы. – Казан: Мәгариф, 2004

2 Миннуллин Р. Мин кулыма китап алам... – HTTP: /kitap.usoz.ru. 2012, апрель №2.

мәсәк, аларның күбесе әдәбиятка яңадан 
әйләнеп кайтмаслар дип куркам. Ә инде 
классикларыбызны укып үсмәгән, бүгенге 
әдипләребезне белмәгән милләттәшләре-
без рухи тамырларыбызны да, тарихыбыз- 
ның асылын да, гореф-гадәтләребезне дә 
аңламаслар дигән шигем бар...»2 

Китап уку культурасын камилләштерү 
дәүләти максатларның берсенә әверелер-
гә тиеш. Хәтерләсәк, моннан берничә ел 
элек галим Әлфәт Закирҗанов татар ба-
ласы укырга тиешле 100 китап исемлеген 
төзегән иде. Каршылыклы төрле фикерләр 
уятса да, күп кенә ата-ана әлеге исемлек-
тән бүген дә куллана дип беләм. Инде, 
килеп, Татарстан Республикасы Фәннәр 
академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институты фәнни 
хезмәткәрләре дә бу эшкә үз өлешен керт-
кән: бүгенге көндә балалар укырга тиешле 
100 татар әсәре исемлеге фәнни яктан 
тикшерү уза. 

Ана телен гариза язып кына укый ала 
торган чорда яшибез. Бүгенге заман әти- 
әниләре дә – югарыда әйтелгәнчә, телсез 
буын. Андыйлар үз баласына ничек ана 
телен өйрәтә алсын ди?! Ныклап уйлап ка-
расаң, бу да безнең эш нәтиҗәсе икәненә 
инанасың. Тик ана телендә сөйләшергә, та-
тар китаплары укырга указ чыгарып кына 
ирешеп булмый.

Балада китапка карата мәхәббәтне 
инде ана карынында вакытта ук тәрбия-
ли башларга кирәк. Өйдә әти-әни сабыен 
кечкенәдән татар халык әкиятләре укып 
үстерсә, балалар бакчасында тәрбиячеләр 
көнгә бер генә сәгать булса да китап укы-
са, балада китапка карата кызыксыну 
уянмас микәнни?! 

Укучыларда китап уку культурасы, аны 
саклап тоту күнекмәләре булдыру башлан-
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гыч сыйныфлардан ук формалашырга 
тиеш. Бу уңайдан, башлангыч сыйныф 
укучылары урта сыйныф укучылары-
на караганда, китапханәләргә ешрак 
йөриләр, сыйныф җитәкчеләре шәһәр 
китапханәләре белән таныштыра, җәйге 
каникулларга укылырга тиешле китаплар 
исемлеге бирә.  Кызыксынган бала, яки 
әти-әни күзәтүе астында торганы, һичшик-
сез, укый, эчтәлекләрен дәфтәргә кыскача 
терки. Уку елы башлана, укытучы күпсан-
лы программа, планнарына чума, җәйге 
ялда укылган китаплар турында сорашу 
онытыла. Нәтиҗәдә, укучының китап укуга 
булган  кызыксынуы сүрелә башлый. Ә бит 
уку тәҗрибәсен исәпкә алып барсаң, эш-
нең нәтиҗәсе булыр иде. 

Бүгенге көндә татар әдәбиятыннан укучы 
компетентлыгын формалаштыру буенча 
эш алып барылмый дип нәтиҗә ясарга да 
ашыкмыйк. Дәресләрдә телдән һәм язма 
сөйләм культурасы да үстерелә, әдәби 
әсәрләр дә укып анализлана, фәнни- 
популяр әдәбият белән дә таныштырыла, 
төрле иҗади бәйгеләр оештырыла. Мон-
нан кала, укучы компетенлыгын үстерүгә 
вакытлы матбугат белән таныштырып 
баруны да ассызыклап үтәсе килә. Татар 
телендә чыга торган басмаларны бик аз 
сандагы балалар гына өйләренә яздырып 
укый. Безнең гимназиядә һәр ел саен  
ноябрь, апрель ахырларында «Матбугатка 
язылу көне» уздырыла. Элемтә хезмәткәр-
ләре гимназиягә килеп, укучыларга төрле 
басмаларны тәкъдим итәләр, шунда ук 
язылырга да мөмкин. Матбугатка язылучы 
һәр баланы, укытучыны кечкенә бүләк 
көтә. Моннан кала, татар теле кабинеты 
китапханәсе дә бай, вакытлы матбугатны 
шунда уку мөмкинлеге дә бар.

Шуның өстенә әдәбият дәресләрендә яңа 
басылып чыккан китаплар тәкъдим ителә. 
Соңгы елларда укучыларда Алмаз Гыйма-
диев, Марат Кәбиров, Рәмзия Габделха-
кова, Роза Мулланурова, Нәбирә Гыймат-
динова, Галимҗан Гыйльмановларның 

хикәя-повестьлары зур кызыксыну уятты.  

Татарча әдәби әсәрләр, китаплар һәм 
журналлар уку гадәтен формалаштыру 
макксатыннан «Вконтакте» социаль чел-
тәрендә 2017 елдан башлап Раил Гатаул-
лин җитәкчелегендә «Әдәби марафон» 
китап укучылар бәйгесе уздырыла башла-
ды. Быел бу проект Татнетны үстерү фон-
ды һәм Татарстан китап нәшрияты белән 
бергә оештырылып үткәрелде. Укучылар  
проект кысаларында көн саен татарча әдә-
би әсәр укырга һәм укыган әлеге әсәрдән 
иң кызыклы һәм файдалы өзекләрне 
социаль челтәрдә үз сәхифәләрендә 
башкаларны да кызыктырырлык итеп, 
фотосурәтләр һ.б. төр медиафайллар 
өстәп #әдәбимарафон, #татарстанкитап-
нәшрияты һәм #татнетныүстерүфонды 
хэштеглары белән урнаштырып бардылар. 
Бәйгегә нәтиҗәләрне оештыру комитеты 
(Татнетны үстерү фонды һәм Татарстан 
китап нәшрияты вәкилләре) ясады. Фи-
налга 21 көн дәвамында онлайн-марафон-
да барлык таләпләрне үтәп катнашкан 
китап укучылар чакырулы иде. Финал 
тантанасында, дипломнар һәм бүләкләр 
тапшыру белән беррәттән, танылган татар 
язучылары һәм шагыйрьләр белән очрашу 
да үткәрелде, Татарстан китап нәшрия-
тында яңа нәшер ителгән китаплар белән 
таныштыру оештырылды. Күпме мәктәп 
баласы, укытучылар, төрле һөнәр ияләре 
көчен сынады. Социаль челтәр кысала-
рында даими үткәрелә торган әлеге күр-
кәм онлайн-проектның эшчәнлеге дәвам-
лы булсын иде.

Китап укучы бала – милләтнең киләчә-
ге. Балаларны тел-әдәбият дәресләрендә, 
көндәлек тормышта матур әдәбият укыр- 
га яраттыра алсак, ата-аналар тарафын-
нан ярдәм, киң җәмәгатьчелектән хуплау 
тапсак, китап уку культурасын камил-
ләштерү дәүләти максатларның берсенә 
әверелер һәм милләтебезнең зыялылыгы 
күтәрелер иде.
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ТАТАР ТЕЛЕ 
ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ 
КЛАСТЕР ҺӘМ СИНКВЕЙН 
АЛЫМНАРЫН КУЛЛАНУ

Айсылу ГАБДУЛЛАҖАНОВА,

(Мастер-класс)

Казандагы 181 нче күп профильле 
мәктәпнең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

08

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә тәнкыйди 
фикерләү технологияләрен файдалану алымнары белән та-
ныштыру, әлеге алымнарны практик кулланырга өйрәтү.
Кулланылган технология: тәнкыйди фикерләү технологиясе.
Алымнар: кластер, синквейн төзү.
Үткәрү формасы: мастер-класс.
Җиһазлау: компьютер, проектор, презентация, кәгазь бит-
ләре, маркерлар.

Мастер-класс барышы 

I. Оештыру өлеше

– Исәнмесез! Хәерле көн!   

Эшкә керешкәнче, ике төркемгә бүленеп 
куйыйк.

Венера Ганиева башкаруында «Яратыгыз!» 
җыры тыңланыла.

II. Кереш 

Укытучы. Хөрмәтле коллегаларым! Сез 
ничек уйлыйсыз, без бүген нәрсә турын-
да сөйләшербез икән? (Ярату, мәхәббәт 
турында.)

– Әйе, дөрес. Мин темамны түбәндәгечә 
атадым:

Мәхәббәт

Ул үзе – иске нәрсә,

Ләкин

Һәрбер йөрәк аны яңарта...

– Мастер-классның максаты – тәнкыйди 
фикерләүне үстерү технологиясенең 
кластер һәм синквейн алымнары белән 
таныштыру, аны татар теле һәм әдәбия- 
ты дәресләрендә практик кулланырга 
өйрәтү.

Мәхәббәт ул үзе – иске нәрсә,

Ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. («Мәхәб-
бәт тәүбәсе» поэмасыннан)

– Бу поэманың  исеме ничек? Авторы 
кем? Нәрсә турында?

– Нәрсә соң ул мәхәббәт? 

– Бу сүзнең мәгънәсен сез ничек аңлый-
сыз? (Мәхәббәтнең төп мәгънәсе – кем-
не яки нәрсәне булса да бик нык якын 
күрү, кемгә яки нәрсәгә булса да чын 
күңелдән бирелгәнлек хисе.)

– Мәхәббәтнең нинди төрләрен аерып 
әйтә аласыз? (Илгә – Ватанга мәхәббәт, 
ата-анага, якыннарга, сөйгән ярга, таби-
гатькә мәхәббәт.)
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– Мин сезгә үз җавапларыгызны «Кәр-
зин» ысулы аша белдерергә тәкъдим 
итәм.

«Кәрзин» ысулы. 

Бу ысул, гадәттә, дәреснең беренче эта-
бында кулланыла. Ул идеяләрне, төшен-
чәләрне, фактларны тупларга һәм алар 
арасында бәйләнеш тудырырга ярдәм 
итә. Иң әһәмиятлесе: ул язма сөйләмне 
камилләштерү һәм укучыларның шәхси, 
парлап һәм төркемнәрдә эшләүләрен 
оештыру мөмкинлеге бирә. Ул балалар-
ның белемнәрен активлаштыру вакы-
тында кулланыла. 

– Без бүген «мәхәббәт» сүзе белән бәйле 
идеяләр кәрзинен тутырдык. 

– «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндә 
мәхәббәт сүзе түбәндәгечә ачыклана: 
кемне яки нәрсәне дә булса бик нык 
якын күрү, кемгә яки нәрсәгә дә булса 
бирелгәнлек хисе. Мәхәббәт – башка 
җенестән булган бер кешегә карата 
кайнар йөрәк хисе. Гыйшык. Нәрсәгә дә 
булса омтылыш, теләк, һәвәслек.

III. Төп өлеш 

Укытучы. Мәхәббәт темасы безнең  
мәктәп программаларында да урын 
алган.

– Сез аларның кайсыларын миңа әйтеп 
китә аласыз?

– Нинди әсәрне алсак та, нигезендә 
мәхәббәт ята. Мин бүген Сезнең өчен 
Һ.Такташның «Мәхәббәт тәүбәсе» поэ-
масын алдым.

1. Һ.Такташның «Мәхәббәт тәүбәсе» поэ-
масы эчтәлеген искә төшерү.

– Темасы нинди? (Мәхәббәт, ярату хис-
ләре.)

– Әйдәгез әле, поэманың кыскача эчтә-
леген искә төшерик. Сүз нәрсә турында 
бара?

(Зөбәйдә наборщик егет Мәхмүтне 
чын күңелдән ярата. Ә егетнең кызга 
мөнәсәбәте бик үк җитди түгел. Аны 
вакытны ләззәтле уздыру өчен генә 
кирәк дип саный. Зөбәйдә исә, Мәх-
мүтне ихлас яратканлыктан, егеттәге 
хисләрнең чынлыгына да шикләнми. 
Мәхәббәтнең күзе сукыр, нәтиҗәдә, егет 
кызны алдый. Кыз балага узгач, туачак 
җан иясе өчен җаваплылыктан качып, 
Мәхмүт Зөбәйдә янына бөтенләй килмәс 
була. Ата буласы кешенең үзен ташлавы 
кызны борчуга сала. Ләкин, бәхеткә кар-
шы, бала тугач, егеттә үз кылганнарына 
үкенү хисе уяна, ул Зөбәйдәсе һәм үзе-
нең баласы янына килә. Гаилә туа.)

– Сезнең алдыгызда кәгазь битләре ята, 
әйдәгез әле, кластер алымын кулланып, 
бу поэманы язып карыйк.

Мәхәббәт

Омтылыш
Гыйшык

Һәвәслек

Кызыксыну
Якын күрү

Теләк

Хис
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Иң элек аңлатып үтим. Нәрсә соң ул  
кластер? «Кластер» сүзе бәйләм,  
тәлгәш дигәнне аңлата. Бу алымның 
асылы – булган белемнәрне системага 
салу. 

1. Кызыксындыру – булган белемнәрне 
искә төшерү; яңа темага кызыксыну 
уяту.

2. Аңлау, мәгънәсенә төшенү – яңа мәгъ-
лүмат кабул итү, максатларны ассызык- 
лау.

3. Рефлексия – өйрәнелгән мәгълүматны 
иҗади анализлау, бәяләү.

Кластер дәрес материалын график ка-
лыпка салуны күздә тота. 

Төп мәгънәне белдергән сүз уртага язы-
ла, аңардан төрле якка киткән уклар 
бу сүзне ачыклаучы башка сүз, сүз-
тезмәләр белән бәйли. Шулай итеп, бер 
сүзне, төшенчәне ачыклый торган бик 
күп мәгълүмат җыела. 

Кластер төзү ике этаптан тора: 

I этап – мәгълүмат туплау;

II этап – тупланган мәгълүматны систе-
мага салу.

2. Һ.Такташның «Мәхәббәт тәүбәсе» поэ-
масына кластер төзү.

– Инде хәзер, Һади Такташның «Мәхәб-
бәт тәүбәсе» поэмасына кластер төзеп, 
белемнәрне системага салу вакыты 
җитте.

3. Төркемләп эшләү (кластер төзү).

Ике төркемгә эш бирелә. Әйдәгез, клас- 
терны бергәләп төзик. (Һәр төркем үз 
кластерын төзи. 1 нче төркем – Мәхмүт-

нең уңай ягы турында, 2 нче төркем Мәх-
мүтнең тискәре ягы турында яза.)

Кластер буенча әңгәмә алып барыла.

Һәр төркем үз вариантын укый.

«Мәхмүт» сүзен доминанта сүз итеп ала-
быз. Синонимик оя төзибез, түгәрәк 
эчендәге секторларга язабыз.

(Төркемнәрнең җаваплары тыңлана.)

– Әйтегез әле миңа, Мәхмүтне тискәре 
герой дип атыйсы киләме?

– Сез аны гафу итә аласызмы?

(Җаваплар тыңлана.)

– Без аны уңай геройга кертербез, чөнки 
ул, соңлап булса да, хатасын аңлый.

– Идеясе нәрсәдә? (Автор Зөбәйдә һәм 
Мәхмүт мисалында гыйбрәт алырга 
өнди.)

– Поэманың исеменә игътибар итсәк, 
тәүбә – 1) теге яки бу эшне моңарчы 
эшләгәненә үкенеп, яңадан кабатла-

Мәхмүт

Наборщик 
(хәреф җыючы)

Гаилә 
тоткасы

6 бала атасы
Сәнгатьне 

сөюче

Сәясәтче

Актив егет
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маска бирелгән сүз, ант. 2) Берәр яман 
(гөнаһлы) эштән яки сүздән кайтканны 
белдерә.

– Әйе, хаталар кылмасак иде. Ә кылган 
очракта, үз хаталарыбызны төзәтә бел-
сәк иде.

– Ә хәзер мәхәббәт сүзенә синквейн тө-
зеп карыйк.

Синквейн төшенчәсенә аңлатма бирү.

Синквейн – француз теленнән кергән  
сүз, 5 дигәнне аңлата. Ул шигъри фор-
мада язылган кыска әдәби әсәр,  
билгеле план буенча языла, биш юлдан 
тора, предметны (төшенчәне) ачык- 
лый.

Синквейн – рефлексия этабы өчен иң 
уңайлы алым. 

Синквейнны язу тәртибе:

1 нче юл. Теманы ачыклаучы сүз, исем.

2 нче юл. Синквейн темасына туры килә 
торган ике сыйфат.

3 нче юл. Синквейн темасына хас булган 
өч фигыль.

4 нче юл. Теманың эчтәлеген ачучы 
фраза, җөмлә. Ул укучының темага 
мөнәсәбәтен күрсәтергә тиеш.

5 нче юл. Укучының темага карата үз 
фикерен бер сүз белән чагылдырган 
нәтиҗә.

5. Мәхәббәт темасына синквейн төзү.

Мәхәббәт

Кайнар, кадерле.

Кичерәбез, янабыз.

МӘХӘББӘТ ул була бер генә, анын каде-
рен бары бел генә.

Хис.

IV. Рефлексия

– Без сезнең белән синквейн төзеп кара-
дык. (Cинквейннар тыңланыла.)

Кадерле хезмәттәшләрем, нәкъ шушы 
синквейндагыча яратып яшик.

Кеше гомере – диңгездәге бер тамчы, 
мәңгелекнең бер мизгеле генә. Шушы 
кыска гына вакыт эчендә кеше зур-зур 
планнар кора, барлык уйлаганын эшләп 
өлгерергә, җирдә үзенең эзен калды- 
рырга, мәңгелек исем, мәңгелек яшәү 
алырга тели һәм гомере буе шуңа омты-
ла. Сезнең күпләрегез эчмәгән, тарт-
маган, акыллы егет һәм кызлар белән 
дуслашырга омтыла. Бәхетне тату гаилә 
коруда, яраткан һөнәр иясе булуда күрә. 
Шулай итеп, бүгенге дәрес сездә саф 
хисләр белән сау-сәламәт яшәү үрнә-
генә өндәү булып исегездә калсын; тор-
мышны яратырга рухландырсын, тагы 
да матуррак яшәү теләге тудырсын, тор-
мышка һәм гүзәлеккә, әти-әниләрегезгә, 
сөйгән кешегезгә – чын, чиксез мәхәб-
бәт хисләре тәрбияләсен. Кешегә гомер 
дә ике бирелми, яшьлек тә ике килми. 
Яшьлек – гомернең тиз үтеп китә торган 
чоры. Әгәр яшьлекне, кадерен белеп, 
акыллы һәм мәгънәле үткәрмәсәң, чын-
нан да, үкенечкә калуы ихтимал.

Ә иң мөһиме: гаиләләребездә тынычлык, 
тигезлек, сәламәтлек хөкем сөрсен. 
Игътибарыгыз, миңа ярдәм итүегез 
өчен зур рәхмәт!

(Мастер-класс җыр белән тәмамлана.)
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ШӘФКАТЬЛЕЛЕК 
БИЗИ КЕШЕНЕ 
(Бәйләнешле сөйләм телен үстерү дәресе)

Алсу ШАКИРОВА,

Казандагы 57 нче рус-татар урта  
мәктәбенең югары квалификация 
категорияле туган тел укытучысы

09

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең максаты: «Шәфкатьлелек бизи кешене» темасы 
буенча яңа лексик берәмлекләрнең мәгънәсен аңлау, ара-
лашу күнекмәләрен формалаштыру; текст белән эшли белү, 
кирәкле мәгълүмат таба белү, сүзләр белән сүзтезмәләр, җөм-
ләләр төзи белү күнекмәләре булдыру, төркемнәрдә эшләү 
күнекмәләрен үстерү, иҗади сөйләм телен үстерүгә ярдәм итү; 
укучыларда кешелеклелек, шәфкатьлелек, ярдәмчеллек, иге-
леклелек тәрбияләү.
Дәрес тибы: бәйләнешле сәйләм телен үстерү дәресе
Җиһазлау: ноутбук, мультимедиа проекторы, ватманда ясал-
ган зур йөрәк, музыка

Дәрес барышы

I. Оештыру моменты (1 мин.)

Укытучы өчен максат: балаларда яхшы 
кәеф, эшлисе килү халәте тудыру. Мо-
ның өчен укучылар белән әңгәмә үт-
кәрү.

Укучылар өчен максат: дәрескә игътибар 
булдыру.

1 нче слайд   

– Мин бүген сезгә йөрәгемнең җылысын 
алып килдем!

– Исәнмесез, балалар! Утырыгыз! 

II. Белемнәрне актуальләштерү. Уку 
мәсьәләсен кую (5 мин.)

(Өй эшен тикшерү)

– Укучылар, мин сезгә өйгә иҗади эш 
биргән идем. Сканвордтагы сүзләр-
не табарга. Кем нинди сүзләр тапты? 
Дөрес җавап бирсәгез, мин сезгә  
бүген билгеләр урынына йөрәкләр 
өләшәм. 

(Укытучы тактада ясалган сканвордтан 
сүзләрне төсле маркерлар белән тикше-
реп бара, уртада шәфкатьлелек сүзе.)

Ш Ә Ф К А Т Ь Л Е Л Е К
И С Н И Х С С Е З И С Р
Ф Ә Х Р Ә А Ы Е М Н Ә Ә
А Л У Ә Л У М С Е З   К Х
Л А Ш Х М Ә Т Г Е Ч И И
Ы М Ы Г Ы З З Е Р Е Л М
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(Ахырдан тактага дөрес сүзләр табылган 
зур форматтагы сканвордны элү.)

– Без бу сүзләрне кайчан кулланабыз?

– Бу сүзләр тормышта нинди роль  
уйный?

– Укучылар, нинди сүз беренче табыл-
ды? (Шәфкатьлелек)

– Алгы планда нинди сүз? (Бүленмәгән?) 

– Димәк, без дәрестә бүген нәрсә турын-
да сөйләшәчәкбез? (Шәфкатьлелек 
турында.)

– Дәресебезнең темасы нинди булыр?

– Әйе, без бүген дәрестә шәфкатьлелек 
турында сөйләшәчәкбез, ә теманы та-
тар халык мәкалендәгечә, «Шәфкатьле-
лек бизи кешене» дип атарбыз.

(Тактага укытучы «Шәфкатьлелек бизи 
кешене» дип язып куя.)

2 нче слайд

III. Яңа белемнәрне беренчел үзләштерү. 
(8 мин.)

– Хәзер дәресебезне дәвам итеп, өстәл-
дәге текст белән танышыйк.

3 нче слайд 

(Музыка яңгырый. Укытучы текстны 
укый.)

– Беркөнне ярлы гаилә үскән малай, 
ишек саен кереп, әйберләр сатып йөр-
гән. Көн бик салкын, яңгырлы, вак-төяк 
товарны да алучы юк икән. Бик ачык-
кан ул, тик ипи сатып алырга акчасы 

булмаган. «Менә бу йорт хуҗасыннан 
ашарга сорап карармын», – дип уйла-
ган малай. Ләкин ишекне бик матур 
яшь кыз ачкач, малай югалып калган 
hәм бер стакан су гына сораган. Сөе-
нечкә каршы, аңа бер стакан җылы сөт 
чыгарып биргәннәр. Ул искиткеч тәм-
ле тоелган Мин сезгә күпме акча би-
рим?», – дип сораган малай. «Бер тиен 
дә кирәкми. Әнием эшләгән яхшылык 
өчен түләү алмаска өйрәтте», – дигән 
кыз. 

Малай аңа чын күңеленнән рәхмәт әйт-
кән. Ул үзенә хәл кергәнен сизгән бар 
кешеләргә, аларның яхшы булулырына 
ышанычы ныгып киткән. 

Күпмедер еллар үткәч, Американың зур 
шәhәрендәге хастаханәгә бик каты 
авырып киткән яшь хатынны алып 
килгәннәр. Операцияләре бик кыйммәт 
торган атаклы доктор Говард Келли, 
авыруның кайсы шәhәрдән килгәнен 
ишеткәч, аның палатасына кергән 
hәм үлем хәлендә яткан ханымда теге 
шәфкатьле яшь кызны таныган.

 Дәвалауга бөтен көчен куеп, доктор аны 
үлемнән коткарган. Операция өчен 
түләргә вакыт җиткәч, авыру хатын бик 
борчылган: дәвалау бәясе бик кыйм-
мәт булачак икән. 

– Күпме түләргә тиеш мин сезгә? – дип 
сораган ул доктордан. 

– Бер тиен дә түләмәссез...

– Шаяртмагыз, әйтегез, күпме?
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– Бер стакан сөт...

– Барысы да аңлашылды... 

Күзләренә яшь тулган хатын: Я, Раб-
бым, мәрхәмәтең өчен чиксез рәхмәт 
Сиңа! Синең мине яратуың шәфкатьле 
кешеләрнең йөрәкләре hәм куллары 
аркылы миңа җиткерелде!» – дип ела-
ган... (Вакытлы матбугаттан)

– Балалар, бу – танылган Америка док-
торы Говард Келли белән чыннан да 
булган хәл. Бу текст сезгә ошадымы?

– Ул текст нәрсә турында, төп тема, сез-
неңчә, нинди? Автор нәрсә әйтергә 
тели?

–Балалар, текстка исем куегыз. (Бер ста-
кан сөт. Шәфкатьлелек һ.б)

– Текстның мәгънәсен нинди бер сүз 
белән әйтеп була?

– Малай яхшылыкны ничек кайтара?

–Сезнеңчә, иң мөһим җөмлә кайсы? 
(Җавап бирүчегә йөрәк бирү)

IV. Яңа белемнәрне үзләштерүне тик-
шерү (5 мин.)

– Балалар, текстта бүгенге темага бәйле 
нинди сүзләр бар? Әйдәгез, без аларны 
дәфтәргә язып куйыйк! Дәфтәрләрне 
ачабыз, число, теманы язып куябыз. 

– Нинди сүзләр таптыгыз? (Матур, сөт 
алып чыгып бирү, тәмле, яхшылык, чын 
күңелдән, рәхмәт, ярата, шәфкатьле 
кеше, йөрәк, мәрхәмәт, үлемнән коткару.)

– Бик яхшы. (Җавап бирүчеләргә 

йөрәкләр бирү.)

– Балалар, бу сүзләр белән текстта нин-
ди сүзтезмәләр бар? Бу эшне парлап 
эшләп карагыз. Дәфтәрләргә языгыз.

(Парлап эшлиләр.)

– Тикшереп карыйк, балалар, кемдә нин-
ди сүзтезмәләр килеп чыкты? (Җавап 
бирүчеләргә «йөрәкләр» бирү.) 

Үлемнән коткару, чын күңелдән рәхмәт, 
матур кыз, шәфкатьле кеше, сөт алып 
чыгып бирү һ.б.

V. Ял минуты (1 мин.)

– Балалар, хәзер ял итеп алабыз. Ал-
мадагы шырпыларны алганда, матур 
сүзләр әйтәсез. Уенны үзем башлыйм. 
Балалар, мин сезне яратам!

VI. Яңа белемнәрне ныгыту (13 мин.)

– Афәрин, укучылар! Ә хәзер, әйдәгез, 
язучы булып карыйк әле! Дәфтәрләре-
гездә сүзләр, сүзтезмәләр бирелгән. 
Сез бу сүзләрне кулланып, шәфкатьле-
лек, изгелек турында 5-6 җөмләдән 
торган кечкенә хикәя язып карагыз. 
Тормыштан мисал китерергә мөмкин. 
Эшне төркемнәрдә эшлисез. Бер төр-
кемгә – бер хикәя. Шулай ук өстәлләре-
гездә мәкальләр дә бар. Сез аларны да 
хикәягезгә кертә аласыз. 

Матурлык эзләмә, яхшылык эзлә.

Матурлык – бер көнлек, игелек – мәңге-
лек

Изгелек эшен озакка сузарга ярамый. 
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Изгелек итә алмасаң, яманлык кылма.

Яхшылык җирдә ятмый. 

(Эшләрне тикшерү.)

VII. Өй эше (2 мин.)

– Бик яхшы, балалар! Сездән чын язучы-
лар чыга икән! Язучылык эшен өйдә 
дәвам итәрсез. Көндәлекләрне ачып, 
өй эшен язып куябыз. Ул өч төрле була-
чак. Берсен сайлыйсыз.

4 нче слайд

Өй эше  

1. Шушы темага караган фильм яки укы-
ган китап турында язып килү.

2. Үзегез эшләгән яхшылыкны искә тө-
шерү.

3. 5-6 мәкаль язып килү.

VIII. Рефлексия (4 мин.)

– Балалар, без дәрестә нәрсә турында 
сөйләштек? Бүгенге дәрестә алган  
белемнәр киләчәк тормышта кирәк бу-
лырмы? Үз дустыңа кирәк чакта киңәш 
бирә алырсыңмы? 

IX. Бәяләү (3 мин.)

– Укучылар, сез бүген дәрестә бик актив 
булдыгыз, биргән сорауларга җавап 
бирдегез, афәрин! Ә билгеләрне йөрәк 
формасында алдыгыз. Ничә «йөрәк» 
булды икән? Чагыштырыйк!  

(Балалар «йөрәкләрне» күтәреп күр-
сәтәләр.)

– Кемнәрнең «йөрәге» зуррак, алар 

«бик яхшы» билгесе ала, кечерәкләргә 
«яхшы», ягъни «4»ле куям. Алай гына 
түгел, бу йөрәкләр тылсымлы һәм сер-
ле дә. Аларның һәрберсендә шәфкать 
темасына караган сүзләр язылган. 

Укытучы тактага ватманда ясалган зур 
йөрәк элеп куя. 

– Тактадагы олы йөрәккә үз куллары- 
гыздагы йөрәкләрне беркетегез. Тыл-
сымлы сүзләр әйтегез! (Балалар укый-
лар һәм такта янында калалар.)

(Киң күңелле, игелекле, миһербанлы, 
шәфкатьле, рәхимле, кешелекле, олы 
җанлы, олы йөрәкле, тәрбияле, ярдәм-
чел, изге.)

X. Дәресне йомгаклау. (3 мин.)

– Укучылар, менә нинди сыйфатларга 
ия икән шәфкатьле кешенең йөрәге! 
Тормышта да шундый булсагыз, сезгә 
дә яшәргә рәхәт, күңелле булыр, чөнки 
яхшылык җирдә ятмый, ул йөрәктән 
чыга, ди халык. 

5 нче слайд

– Әйдәгез, балалар, хәзер бер-берегезгә 
кулларыгызны биреп, җитәкләшегез 
әле. Сез нәрсә тоясыз? Җылылык тоя- 
сызмы? Бу җылылык сезнең йөрәге-
гездән чыга. Шул җылылыкны, бер дә 
кызганмыйча, дусларыгызга, туганна-
рыгызга, тирә-юньдәгеләргә, ярдәмгә 
мохтаҗларга өлешеп яшәгез! 

(Җыр башкарыла.) 

– Матур дәрес өчен рәхмәт, укучылар! 
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Люзия ХАҖИЕВА, Гүзәл НУРЛЫГАЯНОВА,

Сарман урта мәктәбенең 
югары квалификация  
категорияле башлангыч 
сыйныфлар укытучысы

«Төлке белән Торна» әкияте

Сарман урта мәктәбенең  
I квалификация категория- 
ле башлангыч сыйныфлар 
укытучысы

10

[т] АВАЗЫ, 
Т, т ХӘРЕФЛӘРЕ
(I сыйныф)
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Максат: укучыларны Т, т хәрефләре белән таныштыру, тартык 
[т] авазын ишетеп таный белергә өйрәтү.

Планлаштырган нәтиҗә

Предмет күнекмәләре

– авазны белдерә торган хәрефләрне белү;

– сүзне авазларга таркату;

– авазга характеристика бирү;

– аваз кушылмалары, сүз, җөмлә уку күнекмәсен форма-
лаштыру;

Универсаль уку гамәлләре: 

Шәхси: уку эшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә 
урнаштыру.

Регулятив: укытучы белән бергә уку максаты кую; проблема-
ны чишүдә берничә вариант табу; кагыйдәләрне, күрсәтмәләр-
не истә тотып гамәлләр кылу.

Танып белү: логик гамәлләр башкару (аваз белән аны белдерү-
че хәреф арасындагы бәйләнешне аңлау); авазларны чагышты-
ру, группаларга бүлү, нәтиҗә ясау; логик фикерләү чылбырын 
төзү, исбатлау; проблема кую һәм аны чишү.

Коммуникатив: үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык, аңлаешлы 
итеп әйтү, аны яклау; партнер гамәлләре белән идарә итү.

Теманың төп эчтәлеге, терминнар, төшенчәләр. Сузык аваз. 
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Сузык авазларны аеру: калын һәм нечкә сузык авазлар. Тартык 
аваз. Тартык авазларны аеру. Яңгырау тартык аваз, саңгырау 
тартык аваз. Парлы тартык авазлар. Басма һәм язма хәреф. 
Иҗек, кушылмалар, сүз, җөмлә, текст.

Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү дәресе

Эшләү киңлеге булдыру

Предметара бәйләнешләр

– әдәби уку; 

– математика; 

– әйләнә-тирә дөнья.

Эш формалары

– фронталь;

– парлап;

– индивидуаль.

Ресурслар

– Әлифба. 1 нче сыйныф: дәреслек / Ф.Ш.Гарифуллина,  
И.Х.Мияссарова, Р.Р.Шәмсетдинова. – Казан: «Мәгариф-вакыт» 
нәшр., 2017;

– кисмә хәрефләр, касса;

– иҗекләр таблицасы;

– http://balarf.ru/ipad/library.html?id=102 («Төлке белән торна»)
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Дәрес этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге
I. Оештыру-
мотивлаштыру

Шигъри сәлам юллау.
– Саумы, кояш! Саумы, көн!
Дусларым, хәерле көн!
Телим сезгә сәламәтлек,
Бәхет һәм яшәү дәртен.
Уе изге баласына
Булышыр табигать тә,
Эшкә тотыныйк, дусларым,
Хуш, хәерле сәгатьтә.
– Хәерле итрә, укучылар!
Бүгенге дәресебезне башлыйбыз.

Укучылар елмаялар. Сәлам-
лиләр.  

II. Белемнәрне ак-
туальләштерү

– Балалар, мин сезгә табышмак укыйм. 
Игътибар белән тыңлагыз әле. Җавабын 
кем табар?
Табышмак
Сары төсле – бал кебек,
Ак таҗлары кар кебек.
Әллә ничә авыруга
Файдасы бар – эч белеп. 
– Сез бик тапкыр икән. Сезнең алдыгыз- 
да ромашка чәчәге. Игътибар белән ка-
рагыз әле? Бу чәчәк турында нәрсә әйтә 
аласыз?
(Тактада Ромашка чәчәге. Таҗларда 
хәрефләр язылган. (а, ә, у, ү, о, ө, м, л, н, л, р, 
й, д). Бер таҗ буш.)
– Бу хәрефләрне нинди төркемнәргә 
бүлеп була?
– Сузык аваз хәрефләре нинди төр-
кемнәргә бүленә?
– Сузык авазларны парлары белән әйте-
гез әле, укучылар.
– Таҗлардагы тартык аваз хәрефләрен 
атагыз әле.
– Бу хәрефләр турында нәрсә әйтә ала-
сыз?
– Укучылар, бер таҗ ни өчен буш калган 
дип уйлыйсыз?
– Дөрес! Ә сезнең яңа хәреф белән таны-
шасыгыз киләме соң?

– Ромашка.

– Таҗларда хәрефләр языл-
ган.
– Бер таҗ буш.

– Сузык аваз хәрефләре, тар-
тык аваз хәрефләре.
– Калын һәм нечкә сузык 
авазлар.
– а – ә, о – ө, у – ү, ы – э, и.

– м, л, н, л, р, й, д.

– Бу хәрефләр яңгырау тар-
тык авазларны белдерәләр.
– Без бүген дәрестә яңа 
хәреф белән танышачакбыз.
– Әйе.

III. Уку мәсьәләсен 
кую

– Моның өчен без алдыбызга нинди мак-
сатлар куябыз?

– Ә бу максатларга ирешер өчен нәрсә 
эшләргә кирәк?

– Яңа хәреф, ул хәреф бел-
дергән аваз белән танышу.
– Яңа хәреф кергән сүзләр, 
җөмләләрне укырга өйрәнү.
– Дәрестә игътибар белән 
тыңларга, актив булырга, ты-
рышып эшләргә.

Дәрес барышы
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IV. Яңа белемнәр-
не беренчел 
үзләштерү

1. Яңа аваз белән танышу.
А) – Балалар, сез әкиятләр яратасызмы?
– Мин сезнең игътибарга бер халык әкия-
тен тәкъдим итәм («Төлке белән торна»)
– Ә нинди хәреф белән танышуыбызны 
сез әкият карагач әйтерсез. 
– Игътибарны экранга юнәлтик.
http://balarf.ru/ipad/library.html?id=102 
(«Төлке белән торна»)
– Бу әкиятнең төп геройлары кемнәр?
– Төлке белән торна сүзләренең нинди ур-
таклыгы бар?

– Нинди аваз ул? Без бу аваз белән та-
нышмы?
– Димәк, бүгенге дәреснең темасы нинди 
булыр?
– Ә хәзер барыбыз бергә [т] авазын әйтә-
без.

– Бу әкият нәрсәгә өйрәтә?

– Димәк, [т] авазы нинди?
– Яңгыраумы, саңгыраумы?

– Схемада бу авазны нинди шартлы билге 
белән күрсәтербез?
Б) «Әлифба» дәреслеге буенча эш (46 нчы 
бит).
– Торна, төлке сүзләрен рәсемнәргә һәм 
алар астындагы бердәрәҗәле схемалар-
га карап, һәр сүздәге [т] авазларын табу, 
урыннарын билгеләү.
2. Яңа хәреф белән танышу.
А) Аваз-хәреф сүз моделе нигезендә сүз-
нең аваз формасын хәреф формасына 
үзгәртү.
– [т] авазы «тэ» хәрефе белән белдерелә. 
(Укытучы хәрефләрне күрсәтә.)
Б) Кисмә хәрефләр арасыннан [т] авазын 
белдерүче Т,т хәрефләрен табу. Т,т хәреф-
ләре белән таныштыру.
– Басма баш «Т», юл «т» хәрефе.
– «Тэ» хәрефе нәрсәгә охшаган?

– Әйе.

Мультфильм карау.

– Төлке белән торна.
– Бу сүзләр 2 иҗектән тора.
– Бу сүзләр 5 аваздан тора.
– Бу ике сүз дә бертөрле 
аваздан башлана.
– [т] авазы. Юк.

– [т] авазы, Т, т хәрефләре.

– Авазны әйткәндә, һава 
агымының тоткарланып ка-
луы ачыклана.
Балалар җавабы тыңлап 
үтелә.
– Тартык аваз.
– Саңгырау тартык аваз. 
(Колакларны каплап әйтеп 
карау)
– Буш квадрат.

– Торна, төлке сүзләрендә [т] 
авазы сүз башында килә.

– Т хәрефе антенна, өстәл, 
табуретка, электр баганасы-
на охшаган.
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В) – Ике дәрәҗәле сүз модельләре 
ярдәмендә тал, эт, тиен сүзләренә анализ 
ясату, иҗекләп һәм орфоэпик дөрес итеп 
укыту.
– Сүзләрдә аваз формасы белән хәреф 
формасының туры килү-килмәвен күр-
сәтү. 

Укучылар тал, эт, тиен 
сүзләренә анализ ясый, 
иҗекләп һәм орфоэпик 
дөрес итеп укыйлар.
– Тиен сүзендә 4 хәреф,  
5 аваз. «е» хәрефе сузык 
аваздан соң 2 аваз белдерә.

Ял минуты – Күрсәт әле, үскәнем.
Ничек торна кагына?
– Менә шулай, менә шулай,
Шулай торна кагына!
(Торна кебек кагынып курсәтәләр.)
– Күрсәт әле, үскәнем.
Ничек йөри төлкеләр?
– Менә шулай, менә шулай,
Шулай йөри төлкеләр!
(Төлке кебек йөреп курсәтәләр.)
– Күрсәт әле, үскәнем.
Ничек йөри поездлар?
Менә шулай, менә шулай,
Шулай йөри поездлар! 
(Поезд кебек йөреп курсәтәләр.)
Күрсәт әле, үскәнем.
Ничек кызлар бииләр?
Менә шулай, менә шулай,
Шулай кызлар бииләр!
– Күрсәт әле, үскәнем.
Ничек бии егетләр?
Менә шулай, менә шулай,
Шулай бии егетләр!

Балалар укытучы артыннан 
кабатлыйлар.

V. Яңа белемнәрне 
үзләштерүне тик-
шерү

Дәреслектәге кушылмаларны уку (47 нче 
бит). Калын һәм нечкә әйтелешне кабат-
лау.
– 1 нче баганадагы кушылмаларны ничек 
укыдык? Ни өчен?

– 2 нче баганадагы кушылмалар ничек 
укыла?

Укучылар кушылмаларны 
хор белән укыйлар.

– 1 нче баганада калын әй-
телешле кушылмалар, чөнки 
аларда калын сузыклар.
– 2 нче баганада нечкә әйте-
лешле кушылмалар, чөнки 
аларда нечкә сузыклар кул-
ланылган.

VI. Яңа белемнәр-
не ныгыту

А) «Кем күбрәк?» уены. Баганадагы 
кушылмаларга иҗек, хәрефләр өстәп, яңа 
сүз ясап әйтү.
Б) Тизәйткеч әйтү.
Тук-тук тукран, тукылдатып утырам 
Агачтагы кортларны үзем ашап бетерәм.

әт+әч         өт+ер           ит+ек  
тә+мле      ту+тый        тө+тен 
... 

– Укучылар тизәйткечне 
әйтә.
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В) Яңа хәреф белән сүзләр уку. (47 нче 
бит) Таныш булмаган сүзләрне аңлату.
тутырма – эчәккә ит яки башка азык  
тутырып пешерелгән ашамлык, казылык;
торма – ачы тәмле тамыразык, яшелчә.
– Сары турыпочмаклык урынына нинди 
сүз куярбыз?

– Алсу, турыпочмаклык урынына нинди 
сүз куярбыз?

Г) «Минем этем» текстын уку (47 нче бит).

Д) Текст буенча соруларга җавап бирү.
– Миңа этне кем алды?

– Эт нинди?
– Текст ничә җөмләдән тора?

– Укучылар яңа хәреф белән 
сүзләр укый.

– Сары турыпочмаклык уры-
нына предметның билгесен 
белдерә торган сүз куярбыз. 
Торма (нинди?) ачы...
Тутырма (нинди?) тәмле...
– Алсу турыпочмаклык уры-
нына предметны белдерүче 
сүз куярбыз.
Тәмле (нәрсә?) алма, ипи, 
конфет...

– Укучылар «Минем этем» 
текстын укый.
– Этне миңа әти алды.
– Эт нәни, матур, наян.
– Текст 4 җөмләдән тора.

VII. Рефлексия – Без бүген дәрестә нәрсә өйрәндек?
– Нәрсәләр белдек?
– «тэ» хәрефе нинди аваз белдерә?
– Безнең сыйныфта [т] авазыннан 
башланган исемнәр (фамилияләр) бар-
мы?
– Сезгә бүген дәрес ошадымы?
– Нинди кыенлыкларга очрадыгыз?
– Ә хәзер, әйдәгез, бүгенге эшебезне бәя-
лик. (Светофор ярдәмендә бәяләү.)

Укучылар сорауларга җавап 
бирәләр.

Үзбәя бирү 
– Кем бүгенге дәрес мате-
риалын яхшы аңладым һәм 
аны башкаларга да аңлата 
алам дип уйлый, шулар яшел 
түгәрәкне күрсәтә.
– Кем бүгенге дәрес мате- 
риалын аңладым, ләкин аны 
башкаларга аңлатырга авы-
рыксынам дип уйлый, шулар 
сары түгәрәкне күрсәтә.
– Кем әле минем аңламаган 
урыннарым һәм сорауларым 
калды дип саный, алар кы-
зыл түгәрәкне күрсәтә.

57

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Светлана АЛТЫНБАЕВА,  

Азнакайдагы 2 нче урта мәктәпнең 
беренче квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучы-
сы 

11

ЕЛ ФАСЫЛЛАРЫ
(II сыйныфта уку  дәресе)

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат һәм бурычлар
1. Ел фасыллары турында белемнәрне актуальләштерү;
2. Сөйләм телен, фикер йөртү осталыгын үстерү;
3. Табигатькә карата игътибарлылык сыйфатларын тәрбияләү.
Планлаштырылган нәтиҗә
Предмет нәтиҗәләре: ел фасылларын үзара чагыштырып өй-
рәнү, нәтиҗә ясый белү.
Шәхси нәтиҗәләр: белем алуның кирәклеген аңлау; үз-үзеңне 
әдәп кагыйдәләренә туры килерлек итеп тоту.
Коммуникатив УУГ: укытучы һәм укучылар белән уку эшчән-
леген планлаштыру; үз фикереңне әйтә белү; үз фикереңне дә-
лилли белү; башкаларның фикерен тыңлый белү.
Регулятив УУГ: максат куя, үз эшеңне планлаштыра белү; 
гамәлләр эзлеклелеген әйтү, үз эшеңне тикшерү, үз эшеңне 
бәяли белү.
Танып белү УУГ: кирәкле информацияне таба, чагыштыра, ана-
лиз һәм йомгак ясый белү.
Төп төшенчәләр: ел фасыллары: яз, көз, кыш, җәй.
Предметара бәйләнеш: татар теле, рус теле.
Эшне оештыру төрләре: фронталь, индивидуаль, парлап 
эшләү.
Чыганаклар:
1. Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы: рус телендә башлангыч гомуми 
белем бирү мәктәбенең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек. – Ка-
зан: Татар. кит. нәшр., 2013.
2. «Ел фасыллары» Power Point презентация. 
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Дәрес 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы 

эшчәнлеге
Планлаштырылган 

нәтиҗә (УУГ)
I. Оештыру. 
Эшчәнлек-
кә мотив-
лаштыру

Балаларда яхшы кәеф, эшлисе 
килү халәте тудыру.
Укучылар белән исәнләшү. 
– Безнең бүгенге дәресебез аз 
гына башка дәресләрдән үзгәрәк 
булыр. Әгәр сез дәрескә әзер 
икән, без башлап җибәрәбез.

«Туган тел» җыры-
ның беренче купле-
тын җырлау

КУУГ: классташлар һәм 
укытучы белән уку эшчән-
леген оештыруда хезмәт-
тәшлек итү
ШУУГ: үзмаксат кую

II. Акту-
альләштерү

– Аваз разминкасы (а, ә, у, ү, о, ө, 
ы, и). Укучылар, мин сезгә табыш-
мак-сораулар бирәм, ә сез бер 
сузык аваз белән генә җавап би-
регез.
– Матур әйбер күрдек. 
– Бу әйбер миңа ошамый. 
– Бүре ничек улый? 
– Ишетмәдем.
– Алай икән. 
– Калын, яки нечкә парлары ни-
чек була?
– Укучылар, бүгенге дәресебезнең 
темасын белер өчен, табышмак- 
ларның җавабын табарга кирәк. 
Игътибар белән тыңлагыз:
1. Боз һәм кар эреде, 
Сулар йөгерде,
Егълап елгалар, 
Яшьләр түгелде.
Көннәр озая,
Төннәр кыскара,
Бу кайсы вакыт,
Я, әйтеп кара?
– Укучылар, яз билгеләрен искә 
төшерик.

2. Ашлыклар үсте,   
Башаклар пеште.              
Кояш пешерә,                       
Тиргә төшерә.                         
Халык ашыга,                         
Китә басуга,                      
Урагын ура,                               

– Ооо.
– Иии.
– Ууу.
– Әәә.
– Ыыы.
А – ә, О – ө, Ы – э – 
и, У – ү

– Яз

– Кар эри, тамчы 
тама, гөрләвекләр 
ага, кошлар кайта, 
җәнлекләр уяна, 
кешеләр кышкы  
киемнәрен сала-
лар.
– Җәй.
– Кояш кыздыра, 
җылы яңгырлар 
ява, төрле төстә-
ге чәчәкләр үсә, 
җиләк-җимеш 
пешә, 

ТбУУГ: авазларны дөрес 
әйтүне формалаштыру
РУУГ: кагыйдәләрне, күр-
сәтмәләрне истә тотып 
гамәлләр кылу
КУУГ: тыңлый белү, диа-
лог төзүдә һәм коллектив 
фикер алышуда катнашу
ТбУУГ: танып белү 
мәсьәләсен мөстәкыйль 
ачыклау һәм максат кую
РУУГ: кагыйдә, инструк-
цияләрне истә тоту һәм 
аларга ияреп гамәлләр 
кылу

ТбУУГ: танып белү 
мәсьәләсен мөстәкыйль 
ачыклау һәм максат кую
РУУГ: кагыйдә, инструк-
цияләрне истә тоту һәм 
аларга ияреп гамәлләр 
кылу
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Бу кайчак була?
– Укучылар, җәй билгеләрен искә 
төшерик.

3. – Укучылар, Бу кайчак була?    
Кырлар буш кала,  
Яңгырлар ява,             
Җирләр дымлана –                   
Бу кайчак була?
– Укучылар, көз билгеләрен искә 
төшерик

4. Һәр җир карланган,       
Сулар бозланган,                   
Уйный җил, буран,           
Бу кайчак, туган? 
– Укучылар, кыш билгеләрен са-
нап китик. 
– Укучылар, экранда 4 рәсем 
пәйда булды. Һәрберсенең бил-
геләрен бик дөрес атадыгыз. Ә 
дүртесен бергә ничек атыйбыз 
соң без аларны? Бу безнең  
дәресебезнең темасы. Димәк,  
бүген без сезнең белән ел фасыл-
лары турында сөйләшәчәкбез.

су кереп була, кы-
зынасың, балык 
тотасың, велоси-
педта йөрисең, иң 
озын каникуллар 
башлана
– Көз
– Яфраклар сар-
гая, коела, кошлар 
җылы якларга 
китәләр, салкын 
яңгырлар ява, бак-
чалардан, басулар-
дан уңыш җыела, 
кешеләр җылырак 
киенә башлый-
лар, мәктәпләрдә 
укулар башлана, 
көннәр кыскара, 
төннәр озыная.
– Кыш
– Кар ява, сулар 
ката, кешеләр 
җылы киенәләр, 
балалар урамда 
чаңгыда, чанада 
шуалар, Яңа ел 
бәйрәме җитә, кыш 
бабай килә.

– Ел фасыллары

КУУГ: коллектив фикер 
алышуда катнашу

III. Уку 
мәсьәләсен 
чишү 

– Ел фасыллары исемле бабай-
ның 12 улы булган. Өчесе гел 
яшел күлмәк кияргә яраткан. 
Өчесе чуардан киенгән, өчесе 
сары төсне бик яраткан, калган 
өчесе гел ап-актан йөргән. Укучы-
лар, сезгә бу бабайның уллары 
бик таныш. Исемнәрен дә яхшы 
беләсез. Яшел күлмәктән йөрү-
челәрнең исемнәрен әйтегез әле.
– Ә чуардан кемнәр киенде икән?
– Бик яхшы, ә хәзер сезнең белән 
ике яфрак турында мультфильм 
карыйбыз. 

– Март, апрель, 
май
– Көз һәм кыш 
айларының 
исемнәрен атый-
лар

ТбУУГ: уку мәсьәләсен 
чишүдә логик фикерләү, 
төп билгеләрне аерып алу 
нигезендә кагыйдә фор-
малаштыру
КУУГ: үз фикереңне тулы 
һәм төгәл итеп әйтә белү
РУУГ: үз эшчәнлегеңне 
контрольгә алу
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Менә беренче төркем укучылары 
аны татар телендә яңгыратыр-
лар. Икенче төркем укчылары сез 
мультфильмны игътибар белән ка-
рагыз, иптәшләрегезне яхшылап 
тыңлагыз, мультфильмда кайсы 
ел фасылы төшеп калган, һәм ни 
өчен дип уйлыйсыз?

– Кыш. Мульт-
фильм яфраклар 
турында. Кыш көне 
яфраклар булмый.

Ял минуты
– Бик яхшы. Безгә хәзер әкият 
мультфильмның дәвамын уйларга 
кирәк.
(Ике төркемгә эш.)

1 нче төркем (Очып 
йөргән яфрак- 
лар, оча-оча, кар 
бөртекләренә әй-
ләнәләр, күп итеп 
җиргә явалар, бөтен 
җир ап-ак була, ба-
лалар тауларда чаң-
гы-чана шуалар.)
2 нче төркем  
(Яфраклар, оча-оча, 
суга килеп төшәләр. 
Шуннан су бозга 
әйләнә. Яфраклар 
ясаган шугалакта 
балалар рәхәтләнеп 
тимераякта шуалар, 
хоккей уйныйлар.)
(Укучыларның 
эшен тыңлау.)

IV. Уку 
эшчәнлеген 
йомгаклау. 
Рефлексия

Нәтиҗә ясау
– Дәреснең исеме ничек иде?
Без дәреснең максатына иреш-
текме?
– Укучылар, безгә сезнең белән 
әкиятнең соңгы рәсемен ясап 
бетерергә кирәк. Моның очен 
без рәсемебезне кар бөртекләре 
белән бизәргә тиеш.
Бәяләү.
– Укучылар, әгәр сезгә дәрестә 
ошаса, ак төстәге кар бөртекләре 
алыгыз, әгәр сезгә дәрестә авыр-
рак булса, зәңгәр кар бөртекләрен 
алыгыз.

Ел фасыллары ту-
рында. Ел фасыл-
лары турында бе-
лемнәрне ныгыту

Үзбәя

ШУГГ: үз мөмкин-
лекләреңне белү-белмәү 
чикләрен чамалау
ТбУУГ: фикерләүдә логик 
чылбыр төзү
РУУГ: эшләнгән эшнең 
сыйфатын һәм дәрәҗәсен 
билгеләү
КУУГ: күршең белән 
хезмәттәшлек итү
ШУУГ: үз уңышларың / 
уңышсызлыкларыңның 
сәбәпләре турында фикер 
йөртү
РУУГ: үз эшчәнлегеңне 
контрольгә алу
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ТАРТЫК ҺӘМ 
СУЗЫК АВАЗЛАР
(II сыйныф)

Зөлфия ӘСӘДУЛЛИНА,

Теләче урта мәктәбенең югары 
квалификация категорияле 
туган тел һәм әдәбияты укы-
тучысы

12

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Планлаштырылган нәтиҗәләр
Шәхескә кагылышлы: табигатькә карата кызыксыну, сакчыл 
караш булдыру.
Танып белү УУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә 
формалаштыру; алган белем һәм күнекмәләрне гамәлдә кул-
лана белү.
Коммуникатив УУГ: үзеңнең фикереңне телдән матур итеп 
әйтә белү; башкаларны ишетә һәм аңлый белү; сорауларга җа-
вап бирә белү.
Регулятив УУГ: дәреснең темасын һәм максатын форма-
лаштыру; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне план-
лаштырырга өйрәнү; кагыйдәләрне истә калдыру, аларны 
гамәлдә куллана белү; билгеле күрсәтмә нигезендә эшли белү, 
нәтиҗә ясый алу.
Предмет буенча: сүзнең авазлардан торуын үзләштерү; тар-
тык һәм сузык авазларның аермасын белү; сүзнең беренче 
авазын аерып әйтергә өйрәнү.
Дәреснең тибы: яңа белемнәрне үзләштерү дәресе.
Төп төшенчәләр: тартык һәм сузык аваз.
Эшне оештыру: фронталь, индивидуаль.   
Предметара бәйләнешләр: әйләнә-тирә дөнья, әдәби уку.
Җиһазлау: компьютер, тема буенча презентация,  
карточкалар. 
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Дәреслек 
Татар теле: рус телендә башл.гомуми белем бирү мәктәпләре-
нең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек (татар балалары өчен) / 
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, Е.А.Панова. – Казан: «Мәгариф», 
2016

Дәрес 
этаплары,

структурасы
Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге

I Мотив-
лаштыру- 
ориентлаш- 
тыру этабы  

Уңай психологик халәт тудыру
– Исәнмесез, укучылар!
– Кәефләрегез ничек?  
– Менә без дәресебезне башлап җибәрәбез. 
Дәрестә тырышып җавап бирерсез һәм актив 
булырсыз дип ышанып калам

– Исәнмесез!
– Кояшлы иртә кебек
Татар телен – туган телен
Өйрәнергә дип килдек.

Проблема-
лы ситуация 
булдыру
Уку 
мәcьәләсен 
кую

– Әйдәгез, слайдларга күз салыйк әле. Анда 
нәрсәләр сурәтләнгән?
– Бозау (песи, әтәч, эт) нинди аваз чыгара?
 
– Хайваннар сөйләшә беләме? Алар ничек 
аралашалар? 
– Укучылар, бүгенге дәресне төрле авазлар 
турында сөйләшүдән башлавыбыз тикмәгә 
генә түгел. Димәк, без бүгенге дәрестә нәрсә 
турында сөйләшербез икән?

– Бозау, песи, әтәч, эт.

Укучыларның җавапларын тыңлау, 
әлеге хайваннар чыгарган авазлар-
ны әйтү.
– Авазлар ярдәмендә.
– Авазлар турында

II. Уку 
мәсьәләсен 
адымлап 
чишү этабы 

– Кешеләр ничек аралашалар? (Слайд буенча 
әңгәмә үткәрү.)
– Безнең сөйләмебез нәрсәләрдән тора?
– Сүзләр нәрсәләрдән тора?
– Соклануыбызны ничек белдерәбез?
– Әгәр егылып аягыбызны авырттырабыз 
икән, нинди аваз чыгарабыз?
– Сез кечкенә вакытта әниләрегез сезне ни-
чек йоклата иде?
– Әгәр нәрсәдән булса риза булмасак, без 
нинди авазлар чыгарабыз?
– Ә хәзер без сезнең белән Алсу һәм Булат-
ка кунакка барып кайтабыз. Алар кайда 
яшиләр? Без аны каян беләбез?
– Аларның ишегалдында нәрсәләр яши икән, 
әйдәгез, бергәләп ачыклыйбыз. Мин сезгә та-
бышмак әйтәм, ә сез җавапларын әйтерсез?
* Сакаллы килеш туа, берәү дә гаҗәпләнми.
* Үлән ашый, май ташый.
* Сабан туенда узыша

– Сөйләшәләр.

– Сүзләрдән.
– Авазлардан.
– О-о-о!!!
– А-а-а!!!
– Ә-ә-ә! Ә-ә-ә!
– И-и-и!!!!
Әлеге авазларны бергәләп кабатлау. 
Нәтиҗә чыгару. (Димәк, кайбер аваз-
ларны сузып була.)
– Авылда
(Укучылырның җавабын тыңлау.)

– Кәҗә 
– Сыер 
– Ат

Дәрес барышы
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   Һәркемгә ул булыша.
   Утырдың исә биленә
   Илтә кирәк җиреңә.
* Ашата, туендыра,
   Җылыта, киендерә,
   Кешене сөендерә.
* Мыр-мыр мырлысы, бик каты икән борнысы.
– Кәҗә (сыер, ат, сарык, дуңгыз.) сүзенең бе-
ренче авазын сузып әйтеп карыйк әле.
Бергәләп кагыйдә чыгару: сузып була тор-
ган авазларны – сузык, сузып та, тартып та 
булмый торганнарны тартык авазлар дип 
йөртәләр.

– Сарык 

– Дуңгыз
Беренче авазларны сузып әйтү. 
Нәтиҗә чыгару. (Кәҗә, сыер, сарык, 
дуңгыз сүзләренең беренче авазлар-
ны сузып булмый.)

Яңа бе-
лемнәрне 
беренчел ны-
гыту

– Әйдәгез, слайдка кире кайтыйк. Бу хайван-
нарны нинди хайваннар дип атыйбыз? Ни 
өчен?

– Әлеге ишегалдында тагын яшәүчеләр бар 
икән. Нәрсәләр яши дип уйлыйсыз?

– Каз, үрдәк, тавык, чеби – боларның бары-
сын да бер сүз белән ничек әйтеп була?
– Әле биредә тагы йорт хайваннары бар икән.  
– Булат белән Алсу яши торган авылның 
янында бик матур урман бар икән. Биредә 
бик күп хайваннар, җәнлекләр яши икән? 
Сез урманда яшәүче нинди хайваннарны 
беләсез?
– Ә бу урманда нәрсәләр яши икән, әйдәгез, 
бергәләп карыйк әле.
Ял минуты. «Кайсы артык?» уенын оештыру

(Укучыларның фикерләрен тыңлау.)
Ял минуты
Нәни чебиләр барсы да,
Сары майка кигәннәр.
Зарядка ясарга диеп,
Бер урынга килгәннәр.
Корт-корт, корт-корт
Сары майка кигәннәр,
Корт-корт, корт-корт
Бер урынга килгәннәр.
– Каз, үрдәк, тавык, чеби.
Каз, үрдәк, тавык, чеби сүзләренең 
беренче хәрефләрен әйтү. Сузыкмы, 
тартыкмы икәнен билгеләү.
– Йорт кошлары.

– Эт, мәче. 
Укучыларның җавапларын тыңлау.
 
Куян, бүре, тиен, төлке, аю, керпе 
сүзләренең беренче авазларын әйтү, 
тартык яисә сузык икәнен билгеләү. 
Ни өчен тартык, ни өчен сузык икә-
нен әйтү.

Мөстәкыйль 
эш

Карточкалар өстендә эшләү: сузык 
авазларны – кызыл, тартык аваз-
ларны зәңгәр төскә буя.
Дәреслек белән эш: рәсемдә сурәт-
ләнгән хайван исемнәренең бе-
ренче авазларын әйтү (Парларда 
эшләү.)

III. Рефлек-
сив бәяләү 
этабы

– Дәрестә без нәрсәләр эшләдек? 
Бәяләү
– Кем бүгенге дәрестә бөтен биремнәр җиңел 
һәм аңлаешлы булды дип саный, кояшы-
гызга киң елмаю ясыйсыз, биремнәрне үтәү 
авыррак булды дип санасагыз – менә болай 
күрсәтәсез, ә инде күп нәрсә кыен булды дип 
санасыгыз, менә болай күрсәтәсез. (Үрнәкләр 
күрсәтелә.) 

Укучылар дәрестәге эшләренә бәя 
бирәләр.
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Лимуза АСЫЛОВА, 

Азнакайдагы 4 нче лицейның  
I квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

13

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

ГАЗИЗ ТУГАН 
ТЕЛЕМ
(III – IV сыйныфлар өчен 
интеллектуаль викторина)
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Чараның максаты: интеллектуаль уеннар, төрле кызыклы 
күнегүләр ярдәмендә иҗади фикерләү сәләтен үстерү; укучы-
ларда бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен ныгыту, татар теле 
белән кызыксыну, горурлану хисе уяту, аның матурлыгын тояр-
га өйрәтү, милли үзаң тәрбияләү. 

Чараның таләпләре: класстан тыш чараны оештырганда,  
III-IV сыйныфлардагы әдәби укуда үткән материаллар кулла-
ныла; таныш фольклор жанрлары, халык авыз иҗаты бирелә; 
слайдлар ярдәмендә чараның тәртибе аңлатыла.

Җиһазлау: ноутбук, интерактив такта, слайдлар, сүзләр 
язылган плакат, музыкаль әсәрләр, төсле карточкалар, туп, кә-
газь битләре; сыйныф бүлмәсен мәкальләр язылган плакатлар 
белән бизәү.

«Казан егетләре» ансамбле башкаруын-
да «Туган тел» (Г.Тукай сүз., халык көе) 
җырын тыңлау. 1 нче слайд. Викторина 
концерт номерлары белән үрелеп бара.

Укытучы сүзе.

Тел дигән дәрья бар,

Дәрья төбендә мәрҗән бар.

Белгәннәр чумып алыр,

Белмәгән карап калыр.

Исәнмесез, балалар! Безнең бүгенге «Га-
зиз туган телем» исемле викторина 
туган тел бәйрәме уңаеннан үткәрелә. 
Татар телендәге иң матур, үзебезгә иң 
якын булган җәүһәрләрне җыярбыз. 
Тапкырлыгыбызны һәм зирәклегебезне 

ачыкларбыз. Төрле уеннар уйнарбыз. 
Моның өчен безгә ике командага бүле-
нергә кирәк. Командалар дөрес җавап 
бирү өчен көрәшәчәк. Уен ахырында 
күбрәк балл җыйган команда җиңүче 
була. (Укытучы һәр балага, үзе теләгән 
төсне сайлап алырга кушып, кызыл һәм 
зәңгәр төстәге карточкалар тарата.) 

Менә командалар да барлыкка килде, һәм 
без аларның зәңгәрләрен – «Тартык- 
лар» дип, ә кызылларын «Сузыклар»  
дип атыйк. Ә хәзер уеннарны башлый-
быз.

Уеннарны ике команда да башкара. 

1. «Тылсымлы сүз» уены. Мин сезгә туп 
ыргытам. Миңа тупны кире ыргыткан-
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да, сез тәмле, тылсымлы сүз белән 
җавап бирегез. (Исәнмесез, сау булыгыз, 
хәерле иртә һ.б)

2. «Ике гөл» уены. (Плакатта сүзләр языл-
ган: тәмсез, акыллы, ягымлы, мактады, 
ямьсез, тәмле, матур, тупас, шелтәләде, 
юләр.)

Балалар, мин ике гөл «утырттым»: бер- 
се – яран гөл, икенчесе – кактус гөле. 
Плакаттагы сүзләрне ике гөлгә аерып 
урнаштырырга кирәк. Уйлагыз: нинди 
сүзне кайсы гөлгә куярсыз? 2 нче слайд 

Әзерләнгән кәгазь битләре һәм ручкалар 
таратыла, уен барышында гөлләр турын-
да җыр тыңлана. Җавапны тапканнан 
соң, укытучы түбәндәге сораулар буенча 
әңгәмә үткәрә.

Сүзләрне ни өчен шулай урнаштырды-
гыз? (Яран гөле күңелне күтәрә, кактус 
гөле чәнчи, авырттыра.) 

Телебез татлы булсын өчен, укучылар, 
матур сүзләрне күбрәк кулланыйк. Сез 
минем белән килешәсезме? (Һәр бала-
ның фикере тыңлана.)

3. «Уйла һәм әйт» уены. 

«Тартыклар» өчен биремнәр.

Мәктәптә куела торган иң югары балл. 
(Биш)

Каты түгел. (Йомшак)

Ак таҗлы чәчәк. (Ромашка) 

Татарстандагы иң биек тау. (Чатыр тау)

Тәртип саклаучы. (Полиция)

Көйсез балага тагылган кушамат. (Елак)

«Сузыклар» өчен биремнәр.

Укучының иң беренче дәреслеге. (Әлиф-
ба)

Татарстанда ага торган иң зур елга. 
(Идел)

Татарстандагы баш кала. (Казан)

Зирәк сүзенең синонимы. (Тапкыр)

Иң кадерле ризык. (Ипи)

Иң кадерле кеше. (Әни)

4. «Бу кайсы әкияттән?» (Чиратлашып һәр 
командага әйтү) 

«Шуннан соң кош талпына да бик матур 
егет кыяфәтенә керә. Егет әйтә: «Син 
мине кош дип уйладың, – ди. – Мин 
сине сынар өчен генә кош кыяфәтендә 
йөрдем, – ди. – Өеңә киткәч тә вәгдәң-
не бозмадың, килдең, – ди. Шуннан соң 
егет кызны үзенә хатынлыкка алып, бик 
шатланышып, әле дә булса бергә гомер 
итәләр», – ди. («Каракош» әкиятеннән)

«Бервакыт Кояш елның дүрт фасылын – 
Көзне, Кышны, Язны һәм Җәйне – үзенә 
чакырып алган. – Сезнең кайсыгыз ма-
туррак, кайсыгыз эштә батыррак? Шуңа 
бүләк бирәм, – дигән.» («Бүләк кемгә?» 
әкиятеннән) 

«Менә бер ел үткән, ике ел, өч ел үткән. 
Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре 
авырып киткән. Күрше урманда Тиен 
дусты бар икән, шуны дәшеп әйткән:

– Тиен дустым, барсана, кызларыма әйт-
сәнә, хәлемне белергә килсеннәрче», – 
дигән. («Өч кыз» әкиятеннән)

«Ә Каз, канатларын җилпеп, бер урында 
торган-торган да очкан да киткән. Төлке 
авызын ачып калган. («Төлке белән Каз» 
әкиятеннән)

«Ике ялкау» әкиятеннән өзек. 3 нче слайд

«Төлке белән Торна» әкиятеннән өзек.  
4 слайд 
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5. Бу табышмаклар Г.Тукайның кайсы 
әсәренә туры килә? (Чиратлашып һәр 
командага әйтү)

Нәкъ кеше кебек үзе,

Бар маңгаенда мөгезе.

«Былтыр» кысты дип акырына,

Туганнарын чакыра. («Шүрәле»)

Кулы юк – балчык ташый,

Балтасы юк – өй ясый. («Карлыгач»)

Сакаллы килеш туа,

Берәү дә гаҗәпләнми. («Гали белән кәҗә»)

Чуар, йомшак күлмәге,

Тотсаң, уңа бизәге,

Тоттырмый, китә очып,

Я кала җирдә, посып. («Бала белән 
Күбәләк»)

Кешенең якын дусты,

Йортның тугры сакчысы,

Аннан гел игелек көт,

Ә исеме ничек? («Кызыклы шәкерт»)

6. «Мәкаль әйтеш» (Мәкальләрне дәвам 
итегез. Чиратлаштырып һәр командадан 
әйттерү)

Кем эшләми, ... (шул ашамый).

Тырышкан табар, ... (ташка кадак кагар).

Китап – ... (белем чишмәсе).

Олыласаң олыны – (олыларлар үзеңне).

Теле барның ... (иле бар).

Алтыда белгән ана телен ...(алтмышта да 
онытмас).

7. Җырны уйнап күрсәт. Тартыклар ко-

мандасына «Кәрия – Зәкәрия» җырын 
уйнарга. Сузыклар командасына «Күр-
сәт әле, үскәнем» җырын уйнарга.  
5 нче слайд

(Җырларның көен яңгырату.)

8. «Шигырьнең исемен һәм кем язганлы-
гын әйт» уены. (Чиратлашып һәр коман-
дадан әйттерү)

Әйдәле, Акбай! Өйрән син, арт аягың бер-
лә тор;

Аума, аума! Туп-туры тор, төз утыр, яхшы 
утыр! (Габдулла Тукай. «Кызыклы шә-
керт»)

Су буеннан әнкәй кайтып килә,

Каз каурые алган кулына.

Чәчләренә,җылы карлар булып,

 Тал мамыгы ява тын гына. (М.Галиев «Су 
буеннан әнкәй кайтып килә»)

Килеп җитте кыш та.

Ай яй, салкын тышта... 

Өч ай торыр торса, – 

Аның гомере кыска... (Б.Рәхмәт «Кыш 
килде»)

Күмер күзләр янып тора,

Тап-таман чиләк бүрек.

Кар бабабыз җанлы кебек,

Китеп бармасын берүк... (Җ.Дәрзаман 
«Җепшек көндә»)

Татарча да яхшы бел,  

Урысча да яхшы бел.

Икесе дә безнең өчен

Иң кирәкле затлы тел. (Ш.Маннур «Яхшы 
бел»)
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Туган ил ул – алтын арышлар,  

Туган ил ул – зифа камышлар,

Туган ил ул – иркен болыннар

Болыннарда нәни колыннар. (З.Туфайло-
ва «Туган ил»)

9. «Т» хәрефенә башланган татарча кеше 
исемнәрен кем күбрәк әйтә? (Киңәшер-
гә вакыт бирелә, әзерләнгән кәгазь бит-
ләре һәм ручкалар таратыла.) 

Тәнзилә, Тәлгать, Таһир, Тәзкирә, Тәс-
лимә, Тимергали, Тимерша, Тимербулат, 
Талия һ.б. 

10. «Таркалган сүз» уены.

Тәмхәр – рәхмәт, кҗәнле – җәнлек,  
азобу – бозау, ңрыяг – яңгыр.

Укытучы. Газиз туган телебездә табыш-
мак, әкият, шигырь һәм җырлар бик 
күп. Туган телне яратыгыз, матур итеп 
сөйләшегез, тәмле телле булыгыз. Ты-
рыш, акыллы, гыйлемле булып үсегез. 
Кичәбезне шагыйрә Энҗе Мөэминова-
ның «Туган телем» шигыре белән йом- 
гаклыйсым килә.

Дөньяда иң-иң матур ил

Ул – минем туган илем.

Дөньяда иң-иң матур тел

Ул – минем туган телем.

«Балам!» – диеп, туган телдә

Эндәшә миңа әткәм.

«Әнием!» – дип, әнкәемә

Мин туган телдә әйтәм.

Туган телемдә сөйләшеп,

Яшим мин туган илдә.

«Туган ил»дигән сүзне дә

Әйтәм мин туган телдә.

Иң изге хисләремне мин

Туган телдә аңлатам.

Шуңа күрә туган телне

Хөрмәтлим мин,яратам.

Кадерле укучылар, безнең туган телебез –  
бик матур, бик затлы тел, шуңа күрә та-
тар телендә сөйләшик. Телебезне яра-
тыйк, хөрмәт итик. Киләсе очрашуларга 
кадәр сау булыгыз! 6 нчы слайд 

«Яратыгыз» (Р.Миңнуллин сүзләре, Р.Ахия-
рова көе) җыры башкарыла.

Бу чараны башлангыч сыйныфларда та-
тар теле атналыгында, кичәләрдә, әдәби 
укудан йомгаклау дәресләрендә, төрле 
бәйрәмнәрдә кулланып була. Балалар 
бик теләп катнашалар, белемнәрен ны-
гыталар. Үткәреләсе чара турында бала-
ларга алдан әйтеп кую да уңышлы булыр 
дип уйлыйм.

1. Гыйльманова М. Иң татлы тел – туган тел 
// «Мәгариф» журналы №12. – 2006. – 37 б.

2. Гобәйдуллина Э. Шигырьне таны // «Ачык 
дәрес. Мәктәп» газетасы. – №1. – 2013. – 3 б.

3. Вараксина М. Чәчәк кебек матур туган тел 

// «Ачык дәрес. Мәктәп» газетасы. – №1. – 
2013. –9 б.

4. Нотфуллина А. Башлангыч класслар ара-
сында татар теле атналыгы үткәрү өчен мате-
риал // «Ачык дәрес. Мәктәп» газетасы. –  
№2. – 2013. –28 б.

Кулланылган әдәбият
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СЫЙФАТЛАР 
ИЛЕНӘ СӘЯХӘТ

Ләлә СӘЕТОВА,

Азнакайдагы 7 нче урта мәктәпнең 
I квалификация категорияле туган 
тел һәм әдәбият укытучысы

(IV сыйныфта туган тел дәресе)

14

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат һәм бурычлар 
1. Сыйфат турында укучыларның белемен системалаштыру, 
алган белемнәрне биремнәр эшләүдә кулана белергә күнек-
терү;
2. Сөйләм телен, фикер йөртү осталыгын үстерү;
3. Туган телгә карата хөрмәт тәрбияләү.
Планлаштырылган нәтиҗә
Предмет нәтиҗәләре: сыйфатның нинди сорауларга җавап 
бирүен, кайсы сүз төркемен ачыклап килүен искә төшерү, 
нәтиҗә ясый белү.
Шәхси нәтиҗәләр: белем алуның кирәклеген аңлау; үз-үзеңне 
әдәп кагыйдәләренә туры килерлек итеп тоту.
Коммуникатив УУГ: укытучы һәм укучылар белән уку эшчән-
леген планлаштыру; үз фикереңне әйтә белү; үз фикереңне дә-
лилли белү; башкаларның фикерен тыңлый белү.
Регулятив УУГ: максат куя, үз эшеңне планлаштыра белү; 
гамәлләр эзлеклелеген әйтү, үз эшеңне тикшерү, үз эшеңне 
бәяли белү.
Танып белү УУГ: кирәкле мәгълүматны таба, чагыштыра, ана-
лиз һәм йомгак ясый белү.
Төп төшенчәләр: cыйфат, имя прилагательное.
Предметара бәйләнеш: татар теле, рус теле.
Эшне оештыру төрләре: фронталь, индивидуаль, парлап 
эшләү.
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Чыганаклар: 
1. Татар теле. Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова. Рус телендә гомуми 
белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел 
буларак өйрәнүче укучылар өчен). – Казан: Татар. кит. нәшр., 
2014. 
2. «Сыйфат» темасына Power Point презентация. 

Дәрес 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Планлаштырылган 

нәтиҗә (УУГ)
I. Оештыру. 
Эшчәнлеккә 
мотивлашты-
ру.
Самоопреде-
ление к дея-
тельности 

Балаларда яхшы кәеф, эшлисе килү 
халәте тудыру.
Укучылар белән исәнләшү. 
– Безнең бүгенге дәресебез аз гына 
башка дәресләрдән үзгәрәк булыр. 
Әгәр сез дәрескә әзер икән, башлап 
җибәрәбез.

Исәнмесез, хәерле көн, 
имин булсын көнебез!

КУУГ: классташлар 
һәм укытучы белән 
уку эшчәнлеген 
оештыруда хезмәт-
тәшлек итү
ШУУГ: үзмаксат кую

II. Актуаль-
ләштерү

– Укучылар, бүгенге дәресебезнең те-
масын белер өчен тактага карагыз. 
Нәрсә күрәсез?
– Укучылар, төсләрне белер өчен 
бер-берегезгә сорау биреп, төсләрне 
ачыклыйк әле.
– Укучылар, төсләрне белер өчен ничек 
сорадыгыз?
– Ә нинди соравына кайсы сүз төркеме 
җавап бирә?
– Бүген дәресебездә сыйфатлар турын-
да сөйләшербез.
2. Укучылар, төсләр янына исемнәр уй-
лап язып карыйк әле.
– Укучылар, бу очракта сыйфат ни өчен 
кирәк?
– Ә хәзер сыйфатлар янына фигыльләр 
язып карыйк.
– Фигыльләрне куеп буламы? Димәк, 
сыйфат кайсы сүз төркемен ачыклый?
– Укучылар миңа карандашларыгызны 
күрсәтегез әле.
– Ә хәзер сары төстәге карандашлары-
гызны күрсәтегез.
– Димәк, нәтиҗә ясыйбыз, кагыйдә чы-
гарабыз.

Төсләр

Бу нинди төс?
Яшел, кызыл, сары һ.б.
Бу нинди төс дип сора-
дык.

Сыйфат

Яшел алма, кызы туп, 
сары кояш
Ул предметның билге-
сен күрсәтә.
Яшел йөгерә, кызыл 
сикерә, сары уйный
Юк. Сыйфат исемне 
ачыклый
Сәламәтлек
(Укучылар төрле төстә-
ге карандашлар күр-
сәтәләр.)
Сыйфат бер предмет-
ны икенчесеннән  
аерып күрсәтү өчен дә 
кирәк

РУУГ: кагыйдәләрне, 
күрсәтмәләрне истә 
тотып гамәлләр кылу
КУУГ: тыңлый белү, 
диалог төзүдә һәм 
коллектив фикер 
алышуда катнашу
ТбУУГ: танып 
белү мәсьәләсен 
мөстәкыйль ачыклау 
һәм максат кую
РУУГ: кагыйдә,  
инструкцияләрне 
истә тоту һәм аларга 
ияреп гамәлләр кылу

74

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



III. Уку 
мәсьәләсен 
чишү

3. – Укучылар сезнең каршыгызда 
картина. Сез бу картинадан исемнәрне 
генә аерып языгыз әле.
– Хәзер бу сүзләр янына сыйфатлар  
уйлагыз.
– Үзегезгә ошаган сүзтезмәләр белән 
3 җөмлә уйлагыз, бәлки хикәя килеп 
чыгар.
– Укучылар җөмләләрегезне укып ка-
рыйк әле.
– Җөмләләрдәге сыйфатларны төше-
реп калдырып укып карыйк.
– Ничек уйлыйсыз, Сыйфатлар ни өчен 
кирәк?
– Укучылар сыйфат турында барлык 
белгәннәребезне кулланып кагыйдә-
безне әйтик әле.
– Бик яхшы. Аргансыздыр, ял итеп 
алыйк

(Укучылар төр-
кемнәрдә эшлиләр.  
3 төркем дә сүзләр  
уйлап яза, сүзтезмәләр 
уйлыйлар.) 
Җөмләләрне матурлар 
өчен
Сыйфат нинди? кайсы? 
сорауларына җавап 
бирә. Ул исемне ачык- 
лап килә, бер предмет-
ны икенчесеннән  
аерырга ярдәм итә. 
Сөйләмебезне матур-
лый

ТБУУГ: танып 
белү мәсьәләсен 
мөстәкыйль ачыклау 
һәм максат кую
РУУГ: кагыйдә,  
инструкуцияләрне 
истә тоту һәм аларга 
ияреп гамәлләр кылу
КУУГ: коллектив 
фикер алышуда кат-
нашу

Ял минуты
Матур сүзләр уйладык?
Ял итәргә туктадык.
Җилкәләрне турайттык,
Тирән итеп суладык,
Башны як-якка бордык,
Чүгәләдек һәм тордык,
Бер урында йөгердек,
Аннары соң сикердек.
Сузылдык-киерелдек.
Югарыга үрелдек.
Соңыннан тынычланып
Дәресне дәвам итик.

(Укучылар хәрәкәт-
ләнәләр.)

IV. Уку эшчән-
леген йомгак- 
лау. Рефлек-
сия

– Укучылар, дәреслекне ачып, 63 нче 
күнегүне таптык. Сүзлек өстендә эш. 
Шигырьне укыйбыз, сыйфатларны та-
бабыз.
Өй эше бирү
– Укучылар, сезнең алдыгызда өй 
эшләре. Үзегез теләгәнне алыгыз.
1. Сыйфатлар кулланып, 3 сүзтезмә уй-
лап язарга. 
2. Сыйфатлар кулланып, 3 җөмлә уйлап 
язарга. 
3. Кечкенә хикәя уйлап язарга.
Нәтиҗә ясау
– Дәреснең исеме ничек иде?
– Нәрсә ул сыйфат?
– Без дәреснең максатына ирештекме?
Бәяләү.
– Укучылар, әгәр сезгә дәрес ошаса, 
барысы да аңлашылса, сары төстәге 
яфраклар алыгыз; әгәр сезгә дәрестә 
авыррак булса, кызылларын алыгыз. 
Үз фикерегезне белдереп, күмәк көз 
рәсемен ясыйк әле.

Укучылар дәфтәр-
ләрдә эшлиләр

Үзбәя

ШУГГ: үз мөмкин-
лекләреңне белү- 
белмәү чикләрен ча-
малау
ТбУУГ: фикерләүдә 
логик чылбыр төзү
РУУГ: эшләнгән эш-
нең сыйфатын һәм 
дәрәҗәсен билгеләү.
КУУГ: күршең белән 
хезмәттәшлек итү.
ШУУГ: үз уңышларың- 
уңышсызлыкларың-
ның сәбәпләре турын-
да фикер йөртү.
РУУГ: үз эшчәнлегең-
не контрольгә алу
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ТАМЫР ҺӘМ 
ТАМЫРДАШ 
СҮЗЛӘР

Резедә СОЛТАНОВА,

Лениногорск районы Тимәш урта 
мәктәбенең I квалификация кате-
горияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

15

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең максаты: 
белем бирү: тамыр һәм тамырдаш сүзләр турында белемнәр-
не тирәнәйтү; тамыр һәм тамырдаш сүзләрне сөйләмдә һәм 
язуда дөрес файдалана белергә өйрәтү, тема буенча фикерне 
җиткерә белү, фикерләрне логик чылбырга салу, әңгәмәдәш 
белән аралашу – диалог төзү.
үстерү: гомумиләштерү күнекмәсен камилләштерү, балалар-
ның бәйләнешле сөйләм телен, дөрес язу күнекмәсен, төр-
кемнәрдә бер-берсе белән киңәшләшеп эшләү, нәтиҗә ясау, 
бәяли белү күнекмәләрен камилләштерү; фикерләү сәләтләрен  
үстерү юнәлешендәге эшне дәвам итү.
тәрбияви: туган телгә мәхәббәт, үзара дустанә мөнәсәбәт, 
мөстәкыйльлек, дикъкать тәрбияләү, аралашу теләге уяту. 
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
предмет буенча нәтиҗәләр: тамыр һәм тамырдаш сүзләрне 
сөйләмдә дөрес куллана белү.
метапредмет нәтиҗәләре: башка фәннәрне өйрәнгәндә ана 
телен яңа белем алу чарасы буларак файдалану сәләтенә 
ирешү; белем, осталык һәм күнекмәләрне предметара күре- 
нешләрне анализлаганда куллану (мәсәлән, әдәбият дәрес- 
ләрендә).
шәхси нәтиҗәләр: ана теленә хөрмәт белән карау, аның белән 
горурлану; милли мәдәни күренеш буларак, татар теленең 
сафлыгын саклау; телдән һәм язма сөйләмнең камиллегенә 
ирешү.
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Дәрес тибы: яңа белемнәр үзләштерү дәресе.
Принциплар: аңлылык һәм активлык, аңлаешлылык һәм көч 
җитү, системалылык һәм эзлеклелек, укучыларның шәхси 
үзенчәлекләрен исәпкә алу, күрсәтмәлелек, аралашу.
Методлар һәм алымнар: әңгәмә, биремнәр үтәү.  
Дәреслек: Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү 
оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак 
өйрәнүче укучылар өчен) 5 нче сыйныф / Р.Р.Шәмсетдинова, 
Г.К.Һадиева, Г.В.Һадиева. – Казан: «Мәгариф-Вакыт» нәшр., 
2015. – 125 б.
Чаралар: программа, дәреслек, кулланмалар; компьютер,  
проектор, экран, музыка, рәсем, карточкалар.
Предметара бәйләнеш: татар әдәбияты, сәнгать, әйләнә-тирә 
дөнья һ.б.
Укучылар белән эшләү формасы: парлап, төркем белән, 
фронталь.
Төп төшенчәләр: тамыр һәм тамырдаш сүзләр, аларның җөм-
ләдәге роле. 

Дәрес барышы 

1 нче слайд «Тәфтиләү» көе уйнап тора. 

– Исәнмесез, – диде берәү килеп,

Читтә йөргән чакта кайгырып.

Шул чагында, баскан урынымда 

Кайнар  чишмә чыкты чылтырап.

Бары бер сүз: «Исәнмесез!» – диде.

Күпме моң ишетте колагым.

Атам-анам теле – туган телнең 

Газизлеген шунда аңладым.

2 нче слайд 

– Исәнмесез, кадерле укучылар, килгән 
кунаклар! Сезнең белән туган теле- 
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бездә матур итеп исәнләшә алуыма  
чиксез шатмын! Бер-берегезгә карап 
елмаегыз да хәерле сәгатьтә эшкә кере-
шик!

3 нче слайд 

– Девизыбызны да әйтик: «Бер, ике, өч – 
бездә белем, бездә көч!» 

– Башта, төркемдә эшләү кагыйдәләрен 
искә төшерик.

1. Һәркем үз фикерен әйтә ала.

2. Берәү сөйләгәндә, калганнар тыңлап 
тора.

3. Төркемнәрдә нәтиҗә ясала.

4. Төркемнән бер кеше җавап бирә.  

4 нче слайд   

– Әйдәгез, «Килешәм, килешмим» уены 
уйнап алабыз. Мин сезгә сораулар 
бирәм, әгәр минем белән килешсәгез, 
кул чабыгыз. Ярыймы?

– Тикшереп карыйм әле, мине аңлады- 
гызмы икән?

– Минем исемем Алсу. (Кул чапмыйлар).

– Фонетика авазларны өйрәнә. (Кул чаба-
лар).

– Тартык авазлар яңгырау һәм саңгырау 
була. (Кул чабалар).

– Сүзең мәгънәле кисәкләре юк. (Кул чап-
мыйлар).

– Сүзнең төп кисәге – тамыр. (Кул чаба-
лар).

– Укучылар, менә шул җавапта тукталып, 
мин сезгә әкият тыңларга тәкъдим 
итәм.

– Болынга сәяхәт кылыйк әле.

– Чәчәкләр арасында ике тамыр яшәгән, 

ди: Сүз тамыры һәм Агач тамыры. Алар 
бер көнне бәхәсләшә башлаганнар. 

– Әйдәгез әле, шул бәхәсне тыңлап  
үтик.

5 нче слайд 

– Исәнме, мин – Тамыр, ә син кем? – ди-
гән Үсемлек тамыры.

– Мин дә Тамыр, – дигән Сүз тамыры.

– Мин җирдә яшим. Ә син кайда  
яшисең?

– Мин сүзләрдә яшим.

– Алдашма! Сүзләрдә нинди тамыр бул-
сын ди! – дип көлгән Үсемлек тамыры. 
Менә мин, ичмасам, тамыр дисәң дә 
тамыр! Менә кара: минем ярдәмемдә 
җирдән чәчәкләр, үләннәр үсеп чыга! Ә 
синнән ни үсә?

– Мактанма! Миннән дә бик күп нәрсә 
үсеп чыга, ләкин үләннәр, чәчәкләр тү-
гел, ә яңа сүзләр үсә!

– Исең киткән икән! Минем чәчәкләрем 
чәчәк ата, нинди тәмле җимешләр өл-
герә, аларны ашап та була. Ә синең 
сүзләреңне ашап та булмый бит! – дип 
кычкырган Үсемлек тамыры. 

– Ә миннән үскән сүзләрдән башка синең 
җимешләреңне үстерүче дә, ашаучы 
да булмас иде! Хәтта аларның кайбер-
ләрен атый да алмаслар иде! – дигән 
Сүз тамыры. – Кара әле, күпме яңа сүз 
үскән минем бер тамырдан!

АЛМА, АЛМАГАЧ, АЛМАЛЫК, АЛМАЛЫ, 
АЛМАСЫЗ... 

– Шул урында бәхәсне туктатып торыйк. 
Укучылар, бу бәхәсләшүче ике Тамыр 
сезгә танышмы? Сез аларны кайларда 
очратканыгыз бар?
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Җаваплар тыңланыла.

– Әйдәгез, «Тамыр» сүзе белән тирән-
тенрәк танышыйк. Сезнең алдыгызда 
сүзлекләр бар. Шулардан тамыр  
сүзенең ни аңлатуын укып бирегез  
әле.

(Алдан билгеләнеп куелган битләрне 
ачып, укучылар аңлатмалы, орфографик, 
тәрҗемә сүзлекләреннән тамыр сүзенең 
мәгънәсен укып китәләр.) 

Димәк, тамыр... (Тамыр – исем, фарсы 
теленнән алынган.) 

1) корень

2) тамыр дип языла 

– Тамыр сүзгә кушымчалар да ялгап ка-
рыйк әле.

6 нчы слайд Слайдтагы 3 тамыр сүзгә 
-лы/-сыз, -даш кушымчалары ялгый- 
лар. 

– Укучылар соңгы сүзгә игътибар итегез 
әле, нинди сүз килеп чыкты? Ул нинди 
төстә? Кызыл төс белән язылган тагын 
ниинди сүз күрәсез? (Тамырдаш һәм 
тамыр.)

– Укучылар, бүгенге темабыз нинди бу-
лыр инде? 7 нче слайд

– Тамыр һәм тамырдаш сүзләр. 

Модель тактага беркетелә: Тамыр. Тамыр-
даш сүзләр 

8 нче слайд

– Дәресебезгә нинди максат куябыз?

– Тамыр һәм тамырдаш сүзләрне өйрәнү, 
таный белү, сөйләмдә дөрес куллана 
белү.

Алдыгызда дәресебезнең юл картасы 
бар. Дәрес барышында юл картасында-

гы биремнәрне үти барырбыз, һәм алар-
ның үтәлешендә шунда бәяләп куяр- 
сыз. 

– Укучылар, барлык үсемлекләр үсеп 
чыксын өчен иң беренче җиргә нәрсә 
утырталар?

– Орлык.

9 нчы слайд

– Мин дә сезгә орлыклар алып килдем. 
Хәзер без сезнең белән бакчачы булыр- 
быз һәм әлеге серле орлыкларны  
утыртырбыз. Тик алар үсеп чыксын 
өчен, әлеге орлык артында яшеренгән 
сүзгә кушымчалар ялгап, тамырдаш 
сүзләр ясарга кирәк.

– Укучылар, бу эш өчен мин сезгә 1 минут 
вакыт бирәм. Вакыт китте.  

Һәр төркемгә берәр сүз һәм кушымчалар 
бирелә.Төркемнәр укый.

Өч орлык – өч сүз: юл, җыр, баш.

Кушымчалар: -чы, -даш, -лык, -ла, -сыз.

– Сүзләрнең тамырлары нинди? (Бер 
төсле)   

– Димәк, алар нинди сүзләр? (Тамыр- 
даш)

Нәтиҗә ясыйбыз.

Тактадагы модель тулыландырыла: 
сүзләр бер тамырдан ясалалар.  

Укучылар үзбәя битендә эшләрен бәя-
лиләр.

10 нчы слайд 

«Логика кайда?»

Тамырдаш сүзләр табу.

Кроссенс алымы белән бирелгән 
рәсемнәрнең нәрсә белдерүен ачыклау.
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– Рәсемнәргә карагыз һәм аны сүзләр 
белән әйтеп бирегез.

– Барлык рәсемнәр өчен дә уртак 
(бертөрле) сүзне языгыз.

– Аларның тамырлары нинди? (бертөр-
ле). Димәк, нинди сүзләр? (Тамыр- 
даш)

– Алар язуда нәрсә белән аерыла? 
(Кушымча)

– Ә нинди кушымча? Рус теленә без аны 
суффикс дип әйтәбез. (Сүз ясагыч)

(Нәтиҗә ясыйбыз: тамырдаш сүзләр  
сүз ясагыч кушымчалар ялганып ясала-
лар.)  

Тактадагы модель тулыландырыла: Сүз 
ясагыч кушымча.

Үзбәя битендә эшләрен бәялиләр.

11 нче слайд

Ял минуты. (Күзләрне ял иттерәбез: 
күзләрне аска-өскә, уңга-сулга йөртеп 
хәрәкәтләндерәбез.)

Шул ук рәсемнәр буенча эш алып ба- 
рыла. 

– Сүзләргә сорау куегыз.

– Бу сүзләр бертөрле сорауга җавап 
бирәләрме? (Юк.)

– Нинди сорауларга җавап бирәләр? 
(Нәрсә? Нишли? Нинди?)

– Димәк, тамырдаш сүзләр нинди 
сүзләр? (Төрле сүз төркемнәрендәге 
сүзләр.)

(Нәтиҗә ясыйбыз: Тамырдаш сүзләр төр-
ле сүз төркемнәре булалар. Тактадагы 
модель тулыландырыла: Төрле сүз төр-
кемнәре.) 

– Тамырдаш сүзләрдә мәгънә бәйләнеше 
сакланамы?  

– Әйе, саклана. Димәк, нәрсә дип әйтә 
алабыз? 

Тактадагы модель тулыландырыла: Та- 
мырдаш сүзләрдә мәгънә бәйләнеше 
саклана.

– Хәзер тамырдаш сүзләр белән җөм-
ләләр төзегез. (Үзбәя битендә эшли- 
ләр.)

(Тактадагы нәтиҗә – модель белән эш.)

1. Бер тамырдан ясалалар.

2. Сүз ясагыч кушымчалар ялганып яса-
лалар.

3. Төрле сүз төркемнәре булалар.

4. Тамырдаш сүзләрдә мәгънә бәйләнеше 
саклана.

ТАМЫР

ТАМЫРДАШ СҮЗЛӘР

2. СҮЗ ЯСА-
ГЫЧ КУШЫМ-

ЧАЛАР 
ЯЛГАНЫП 

ЯСАЛАЛАР

3. ТӨРЛЕ 
СҮЗ ТӨР-
КЕМНӘРЕ 
БУЛАЛАР

4. ТАМЫРДАШ СҮЗЛӘРДӘ 
МӘГЪНӘ БӘЙЛӘНЕШЕ  

САКЛАНА

1. БЕР ТА-
МЫРДАН 

ЯСАЛАЛАР
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– Укучылар, тамыр һәм тамырдаш сүзләр 
моделен төзеп бетердекме? Шул схе-
ма буенча тамырдаш сүзләр турында 
үзләштергәннәрне кем сөйләп чыга? 
(Тамырдан тамырдаш сүзләр ясала. 
Алар бер тамырдан ясалалар, сүз ясагыч 
кушымчалар ялганып ясалалар һәм  
төрле сүз төркемнәре булалар. Тамыр-
даш сүзләрдә мәгънә бәйләнеше сакла-
на.)

Дәреслектәге кагыйдәне уку (125 нче бит) 
12 нче слайд    

– Игътибар юл картасына: бирелгән 
сүзләр арасыннан артык сүзне тап һәм 
астына сыз. Ни өчен артык? Индиви- 
дуаль эшлибез. (Вакыт бирелә.) 

Бала, баллы, балны, балсыз

Бозсыз, бозлы, бозга, бозлана

Тозлы, тозсыз, тозны, тозлана

Юлны, юлсыз, юлла, юлла

(Тикшерелә – Үзбәя битендә эшлиләр.)

– Ә менә бу сүзләрнең ни өчен артык 
икәнен икенче дәрестә өйрәнерсез. Бу 
серне сандыгыбызга салып куйыйк  
әле.

– Укучылар, без дәрескә нинди максат-
лар куйган идек әле? (Максатларны искә 
төшерү. Үзбәя битенә карап, һәр укучы үз 
эшенә гомуми бәя куя.)

– Кемнәр яшел смайлик сайлады?

– Кемнәр сары смайлик сайлады?

– Кызыл смайлик сайлаучылар булды-
мы? (Булса, киләсе дәрестә белемнәрне 
ныгытырсыз.)

– Укучылар, тыңлагыз әле! Сез әкияттәге 

тамырларның бәхәсләшкән сораулары-
на җавап таба алдыгызмы? (Ике тамыр 
да кирәк, берсе сүз ясаса, икенчесе та- 
бигатьнең яшәеше өчен кирәк.)

Рефлексия

Синектика ысулын куллану.  
13, 14, 15 нче слайдлар 

– Бүгенге дәресне нинди төс (көн, 
җиләк-җимеш) белән чагыштырыр  
идегез?

– Яшел.

– Ни өчен? (Дәлиллибез.)

16 нчы слайд

– Мин сезгә орлыклар таратам. Укучы-
лар, әйдәгез, шул орлыкларны җиргә 
утыртып, тәрәзә төбенә кояшка куйыйк. 
Алар тамырланып, үсә башлагач, миңа 
фотога төшереп җибәрерсез. Бу үсен-
теләр әле бик озак сезгә тамырдаш 
сүзләр турында искә төшереп торыр. 
Сезне чын бакчачы итәр. Димәк, без бү-
ген сүз тамыры да, агачлар, үсемлекләр 
тамырының да бик әһәмиятле булуын 
дәлилләдек.

Кечкенә гөл савытының яртысына җир 
салынган, аерым орлыклар бирелә. 

Өй эше бирү:  

1. Тамырдаш сүзләр кулланып, «Кышкы 
ямь» темасына кечкенә инша язарга;

2. edu.tatar.ru (укучыга) – тест эшләргә; 
Сылтама https://edu.tatar.ru/facultative/
index/9276

3. Үсентеләр тамыр алгач, фотога төше-
реп җибәрергә.

Электрон почта бирелә.      
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Нәзилә ГЫЙЗЗӘТУЛЛИНА,

Менделеевск шәһәрендәге  
1 нче урта мәктәпнең югары 
квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

16

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

ФРАЗЕОЛОГИК 
ӘЙТЕЛМӘЛӘР
(V сыйныфта татар теле дәресе, татар төркеме)
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Максат: укучыларга фразеологик әйтелмәләр турында рус 
теле белән чагыштырып мәгълүмат бирү; сүз байлыгын артты-
ру; фразеологизмнарның мәгънәсен аңлап үзләштерү һәм сөй-
ләмдә кулланырга ирешү; укучыларда тормышка аңлы караш 
тәрбияләү.
Җиһазлау: компьютер, проектор, тест сораулары язылган пре-
зентация, дәреслек, фразеологизмнар язылган карточкалар.
Дәрес тибы: яңа тема аңлату.

Дәрес барышы 

I. Оештыру өлеше. Уңай халәт булдыру

– Исәнмесез, балалар!

Хәерле көннәр сезгә!

Зиһен һәм тел ачкычлары

Телимен һәммәгезгә .

II. Төп өлеш. Яңа тема аңлату

1. – Укучылар, мин нәрсә эшлим? (Тә-
линкәләргә борчак сибә.)

– Борчак сибәсез.

– Нәрсәне аңлата сон бу сүзләр? Туры мәгъ-
нәдәме яки күчерелмәме?

– Бу сүзләр ничек атала? (Фразеологизмнар.)

– Димәк, дәресебезнең темасы ничек бу-
лыр?

– Ә дәресебездә бүген нәрсә өйрәнербез? 
Дәреснең максаты?

2. – Алар ничек ясала? Әйдәгез, моны аңлау 
өчен, конвертлар бн эшлибез. 

(Конвертлардан карточкалар җыю, уку, аңла-
ту.)

трай тибү                          кот очу

– Димәк, дәресебездә бүген нәрсә өйрәнер-

без? Дәреснең максаты, димәк? (Фразео-
логизмнарның мәгънәләрен аңлау, ничек 
ясалышын өйрәнү.)

3. – Әйдәгез әле, сүзләрне 1 сүз белән үзгәр-
теп карыйк – мәгьнә үзгәрәме? (Әйе.) 

– Димәк, фразеологизмнарны үзгәртергә 
ярыймы? (Тотрыклы, үзгәрми торган сүз-
тезмәләр.)

4. Икенче төрле бер сүз белән үзгәртә ала- 
бызмы? (Әйтәләр.) 

Нәтиҗә: 1 сүз белән әйтә алабыз.

5. Мәгънәләре нинди була? (Туры, күчерел-
мә.)

6. Тәрҗемә итеп карыйк эле.  

7. Фразеологизмнар ни өчен кирәк? 

– Хор бн кабатлыйбыз. Алар сөйләмне мату-
райта. 

8. Слайдтагы билгеләмәләрне бергә укып 
чыгабыз.

9. «Ромашка» уены.  

борын төбендә генә – якында

колагын торгызу – тыңлау

кул селтәү – ташлау

баш вату – күп уйлау

84

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



теше тешкә тимәү – туңу

борын күтәрү – мактану

чәчләр үрә тору – курку

авызга су кабу – дәшмәү

10. Ромашкадагы фразеологизнар белән 
җөмләләр төзибез.

III. Рефлексия

Тест

1. Баш әйләнә –

а) голова идет кругом;

б) даю голову на отсечение;

в) ломать голову.

2. Кулга кул тотынып – 

а) горит в руках;

б) сидеть сложа руки;

в) рука об руку.

3. Борын салындыру –

а) задирать нос;

б) вешать нос;

в) зарубить на носу.

4. Телеңне йотарсың –

а) язык чешется;

б) язык проглотишь;

в) язык заплетается.

5. Башта җил уйнау –

а) посыпать голову пеплом;

б) ветер в голове;

в) хвататься за голову

6. Авызына су капкан –

а) воды не замутить;

б) воды в рот набрал;

в) водой не разольешь.

IV. Өй эше

Шигырьдән фразеологизмнар табарга

Мин көнне ничек үткәрдем?

Бармакка бармак сукмадым,

Ахры, сул аяктан тордым.

Урын-җирне дә җыймыйча,

Мәктәпкә китеп бардым.

Судан коры чыктым бүген:

Сорадылар – җавап бирдем.

Сүзгә кесәгә кермичә,

Матур итеп сөйли белдем.

Башым күккә тия язды,

Борын күтәрмәдем ләкин.

«5» ле алгач, кәеф яхшы,

Ал да гөлгә әйләнде көн.

Очып кына кайттым өйгә,

Әниемнең мин уң кулы.

Бөтен савыт-сабаларны

Ялт иттерде үскән улы!

Шайтан аяк сындырырлык

Иде йокы бүлмәсендә.

Трай тибеп эш чыкмас, дип,

Гөл иттердем һәммәсен дә! (Г.Әхмәтова)

V. Дәресне йомгаклау

ЧӘЧӘК, САМОЛЁТ, БАЛ, СУГАН, АКЧА 
КАПЧЫГЫ – КОПИЛКА

Фразеологизм ... (нәрсәгә?) охшаган, чөнки ... . 

Рәхмәт әйтү.

– Менә хәзер теге борчакларга кире кайтыйк 
әле. Үзегезгә нинди билге куясыз, шул-
кадәр борчак конфетлары алыгыз. 

– Дәрес тәмам. Сау булыгыз!
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Фәнисә ИБАТУЛЛИНА, 

Менделеевск шәһәрендәге  
1 нче урта мәктәпнең татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

17

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

ТУЛЫ ҺӘМ КИМ 
ҖӨМЛӘЛӘР
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Максатлар: 

дидактик: тулы һәм ким җөмләләр турында төшенчә бирү, ким 
җөмләләрнең кулланылышын һәм диалогик сөйләмдәге әһә-
миятен ачыклау;

үстерешле: иҗади фикерләү сәләтен, чагыштырып нәтиҗә ясау 
күнекмәләрен камилләштерү, диалогик сөйләм телен үстерү;

тәрбияви: авыл табигатенең матурлыгына соклана белүне, та-
бигатькә сакчыл караш тәрбияләү.

Планлаштырылган нәтиҗәләр: 

предмет буенча: тулы һәм ким җөмләләрне аера белү; тулы 
җөмләләрдән ким җөмләләр ясый белү; сорауларга тулы һәм 
ким җөмләләр белән җавап бирә белү; ким җөмләләр турында 
сөйли белү.

Метапредмет нәтиҗәләр: 

шәхескә кагылышлы УУГ: дөрес сөйләм булуга омтылыш; үз 
фикереңне әйтә белү; парларда килешеп эшли белү; фикереңне 
дәлилли белү;

регулятив УУГ: уку бурычларын кую; барлыкка килгән ситуа- 
циядә ориентлаша белү; үз фикереңне төгәл җиткерү; таныш 
арасыннан таныш булмаганны билгели белү; нәтиҗәләр фор-
малаштыру;

танып белү УУГ: тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу; 
төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм аңлау; 
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Дәрес барышы 

I. Ориентлаштыру, мотивлаштыру этабы

1. Оештыру моменты.

1 нче слайд 

– Исәнмесез, укучылар! Утырыгыз. Кәеф-
ләрегезне белер өчен сары карточкаларны 
алдык. 

– Кәефегез шәп булса, МИН сүзен яшел 
төскә буягыз, кәефегез уртача булса, зәң-
гәр төскә, ә кәефегез начар булса, кызыл 
төскә. (Эшлиләр.) Ә хәзер кәефегезне 
партадашыгыз белән бүлешегез. Карточ-
каларыгызны бер-берегезгә күрсәтегез. 
(Эшлиләр.) Безгә дә күрсәтегез. 

– Бер-беребезне сәламлибез һәм дәресебез-
не башлыйбыз!

2 нче слайд

Бүгенге дәресебезнең девизы: өйрән, уйла, 
җавап бир, нәтиҗә яса! Сез килешәсезме? 
Хор белән кабатлыйк әле! (Кабатлыйлар.)

– Рәхмәт!

2. Фонетик зарядка.

– Хәзер авазларны кабатлыйбыз. [w] авазы 
өстендә эшлибез.

3 нче слайд 

Кабатлыйбыз: [w] – [wa], [wы] – [waкыт], 
[awыл] [тawык]. 

Алгоритм

1) нормаль тавыш белән;

2) пышылдап;

3) кычкырып, эмоциональ.

– Укучылар, сезнең кайтаваз ишеткәне-
гез бармы? Әйдәгез, сүзләрне  кайтаваз 
рәвешендә кабатлыйк әле. Мәсәлән, 
вакыыыыт, кыт, кыт, кыт. Афәрин! Рәхмәт!

II. Уку мәсьәләсен кую

4 нче слайд 

– Дәвам итәбез. Сезнең бурыч – видеоролик- 
ларны карап, диалогларның бер-берсеннән 
нәрсә белән аерылуын әйтү.

тикшерүгә алынган тулы һәм ким җөмләләрнең билгеләрен 
анализлау; өлешләрдән бербөтенне төзи белү; гомумиләштерү

коммуникатив УУГ: сөйләмнең диалогик формасы белән эш 
итә белү; сорау куя, җавап бирә белү; укытучының сөйләмен 
тыңлау һәм аңлау.

Дәрес тибы: яңа белемнәрне өйрәнү һәм беренчел ныгыту.

Предметара бәйләнешләр: әдәби уку, рус теле, әйләнә-тирәне 
өйрәнү.

Җиһазлау: К.С.Фәтхуллова. Татар теле: 6 нчы класс дәресле-
ге, проектор, ноутбук, карточкалар, карандашлар.
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1 нче видео 

Хор белән: Менделеевск шәһәренең 1 нче 
мәктәбеннән сезгә сәлам!

– Сәлам, Эльвина!

– Сәлам, Милана!

– Эльвина, син авыл тормышы белән кызык-
сынасыңмы?

– Әйе, мин авыл тормышы белән кызыксы-
нам.

– Эльвина, синең авылда туганнарың бар-
мы?

– Әйе, минем авылда туганнарым бар.

– Авылыгызның табигате нинди? 

– Авылыбызның табигате матур?

– Авылыгызның табигатенә сокланасыңмы?

– Әйе, авылыбызның табигатенә сокланам.

– Рәхмәт.

– Сау бул.

2 нче видео

– Сәлам, Эльвина!

– Сәлам.

– Эльвина, син авыл тормышы белән кызык-
сынасыңмы?

– Әйе, кызыксынам.

– Эльвина, синең авылда туганнарың бар-
мы?

– Әйе, бар.

– Авылыгызның табигате нинди?

– Бик матур.

– Авылыгызның табигатенә сокланасыңмы?

– Әйе, бик сокланам.

– Рәхмәт.

– Сау бул. 

(Видеоларны карау)

– Сорауны кабатлыйм: диалоглар нәрсә 
белән аерыла?

– 1 нче видеода җаваплар нинди? (Тулы.)

– 2 нче видеода җаваплар нинди? (Тулы 
түгел.)

5 нче слайд (Слайдта җаваплар гына.)

– Беренче баганадагы һәм икенче баганада-
гы җөмләләр ничек атала?

Әйтсәләр:

– Җавапларның дөреслеген ребуслар 
ярдәмендә тикшерәбез.

6 нчы слайд. Беренче ребус.

7 нче слайд. Икенче ребус.

Әйтмәсәләр:

– Әйтә алмыйбыз. Безгә ребуслар ярдәм 
итәр. (Ребуслар чишү.)

8 нче слайд. (Тулы җөмләләр, ким җөм-
ләләр.)

– Димәк, дәресебезнең темасы нинди? (Тулы 
һәм ким җөмләләр.)

– Теманы билгеләдек. Хәзер максатлар 
куйыйк. Дәрестә нишләрбез? Моның өчен 
безгә дәресебезнең девизы ярдәм итәр! 
(Тулы һәм ким җөмләләрне өйрәнербез, 
уйларбыз, сорауларга җаваплар бирербез, 
нәтиҗә ясарбыз.)

– Сезнең алда кәгазь битләре. Аларны 
әйләндерегез. Теманы дөрес әйттекме? 
Дәрес барышында тулы һәм ким җөм-
ләләрнең кыскача моделен – схемасын 
төзербез. 9 нчы слайд

– Үзбәя битләрен аласыз, теманы һәм мак-
сатны билгеләү буенча үзегезне бәялисез.

Критерийлар:

Яшел – теманы һәм максатны билгели ал-
дым;

Зәңгәр – авырлыклар туды;

Кызыл – билгели алмадым.
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II. Уку мәсьәләсен адымлап чишү

1. – Дәреслекләрне 120 нче биттә ачабыз,  
4 нче күнегү. Биремне ... укып чык әле. 

Парларда диалог укып чыгасыз. (1 пардан 
укыту.)

– Тулы җөмләгә мисаллар китерегез. (Иртәгә 
яңгыр булачакмы? Ничә градус җылы була-
чак? Әйе, радиодан әйттеләр.)

– Рәхмәт. Ә хәзер ким җөмләләргә мисаллар 
китерегез. (Булачак. Өч.)

Слайд. Бер якта – тулы җөмләләр, икенче 
якта ким җөмләле җаваплар.

– Тулы җөмләләр сезгә аңлашыламы? (Әйе.)

– Дөрес. Ә ким җөмләләр алдагы сораусыз, 
җөмләсез аңлашыламы? (Юк.) 

– Димәк, нинди нәтиҗә ясыйбыз? (Ким җөм-
ләләрнең мәгънәсе алдагы сораулардан 
башка аңлашылмый.) 

– Модель битенә язып куябыз. Слайд. Мәгъ- 
нәсе алдагы сораудан, җөмләдән башка 
аңлашылмый. (1 – 3 укучыдан укыту)

– Үзбәя битләрен алабыз. Беренче эшегезгә 
бәя бирәсез. 

Критерийлар:

Яшел – тулы һәм ким җөмләләрне таба ал-
дым

Зәңгәр – хаталарым булды

Кызыл – таба алмадым

Үзбәя бите. Лист самооценки.

2. Ял минуты.

«Дүрт почмак» методы.

– Укучылар, хәзер аз гына ял итеп алабыз. 
Бастык. Балалар, игътибар итегез әле, 
сыйныфның дүрт почмагында яшел битләр 
күрәсез. Анда җөмләләр язылган. Берен-
чесендә – Суларны пычратмагыз! Если вы 
согласны с этим утверждением, потянем-
ся к этому углу. Үләннәрне таптамагыз! 
Агачларны сындырмагыз! Табигатьне 
саклагыз! Укучылар, кайда гына булсак 
та, шәһәрдәме, авылдамы, бу киңәшләрне 
һәрвакыт истә тотыйк!

– Дәвам итәбез. Ике түгәрәк ясап басабыз. 
Музыка уйный. Сез түгәрәк буенча биисез. 
Вы танцуете по кругу. Музыка туктый. Кай-
да туктыйсыз, шул сезнең парыгыз була. 
Тышкы әйләнәдә баскан укучылар сорау 
бирә, эчке әйләнәдә баскан укучылар тулы 
җөмләләр белән җавап бирә. Темасы – 
авыл тормышы, авыл табигате. Мин сезгә 
30 секунд вакыт бирәм. Сорауларыгызны 
уйлагыз. Башладык. (Эшлиләр.) 

Икенче тапкыр музыка уйный. Туктый. Эчке 
әйләнәдә баскан укучылар сорау бирә. Тыш-
кы әйләнәдә баскан укучылар ким җөмләле 
җаваплар бирә. (Уйныйлар. Тагын 1 – 2 тап-
кыр уйнатырга була.)

– Рәхмәт, утырыгыз. Сорау: сез хәзер нишлә-
дегез? (Сораулар бирдек, аралаштык, сөй-
ләштек.) 

– Нинди җөмләләр белән аралашу 
җиңелрәк, матуррак, тизрәк, сорауны ка-
батлау юк иде? (Ким җөмләләр белән.)

– Нинди нәтиҗә ясыйбыз? (Ким җөмләләр 
белән сөйләм матур, җиңел, сорауны кабат-
лау юк; Тулы җөмләләрдә сорауны кабатлау 
бара.)

– Модель битенә язып куябыз. Слайд

– Үзбәя битләрен алабыз һәм үзебезгә бәя 
бирәбез.

Критерий:

Эш төре
(Вид дея-
тельности)

Мин үз 
эшемнән канә-

гать
(Я доволен

своей работой)

Мин тырыштым, 
әмма барысы да 
килеп чыкмады 

(Я старался, но не 
все получилось)

Мин үз 
эшемнән канә-
гать түгел (Я не 
доволен своей 

работой)
1. Диалогта 
тулы җөм-
ләле җа-
ваплардан 
ким җөм-
ләле
2. Җаваплар 
ясарга.
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Яшел – сораулар бирдем, тулы җөмләләр 
белән дә, ким җөмләләр белән дә дөрес 
җавап бирдем;

Зәңгәр – хаталарым булды;

Кызыл – сорау бирә, җавап бирә алмадым.

– Афәрин! Без сезнең белән дәрес башыннан 
ук диалоглар белән эшлибез. Шулай итеп, 
ким җөмләләр нинди сөйләмдә, кайда 
күбрәк кулланыла? (Диалогик сөйләмдә, 
диалогларда.) 

– Ә тормышта ким җөмләләрне сез кайда 
кулланасыз? (ВКонтакте социаль челтәр-
ләрендә смслар язганда.)

– Модель битләрегезне аласыз һәм ким 
җөмләгә тагын бер билге язып куясыз. 
Слайд (1 – 3 укучыдан укыту.)

Вакыт калса: Дәвам итәбез. Хәзер уйнап 
алабыз. Мин сезгә карточкалар өләшәм. 
Кемгәдер – сораулар, кемгәдер җаваплар 
эләгәчәк. (Кому то попадутся вопросы, 
кому-то ответы.) Музыка уйный, сез биисез. 
Музыка туктагач, сораулар үзләренең җа-
вапларын, җаваплар сорауларын эзлиләр. 
(После остановки музыки, вопросы – свои 
ответы, ответы свои вопросы будут искать. 
Когда находите, жмете друг другу руки.) 

Сораулар: 

1. Авылыгыз янында урман бармы?

Авылыбыз янында урман бар.

2. Туганнарыгыз авылда нинди йорта яшиләр?

Туганнарыбыз авылда зур йортта яшиләр.

3. Кырларда язгы кыр эшләре кайчан башла-
на?

Язын.

4. Авылда тормыш күңеллеме?

Әйе, күңелле.

5. Аланда нәрсәләр сикерә?

Чикерткәләр.

6. Сыер көтүе сәгать ничәдә кайта?

Җидедә. 

III. Рефлексия

1. Укучылар, без бүген нинди тема өйрәндек? 
(Тулы һәм ким җөмләләр.)

Дәрес башында нинди максат куйдык?  
Нишләргә тиеш идек? (Тулы һәм ким җөм-
ләләр турында өйрәнергә, кулланырга, 
нәтиҗә ясарга тиеш идек.)

– Нәрсәләр эшләдек? (Диалогта тулы җөм-
ләдән ким җөмләләр таптык, тулы һәм ким 
җөмләләр кулланып сораулар һәм җавап- 
лар бирдек.)

– Эшебезнең нәтиҗәсе буларак, модель ки-
леп чыкты. Укып чыгыйк әле. (1 – 2 укучы 
укый.) 

– Бер-берегезгә сөйләп карагыз әле. (Сөй-
лиләр.)

– Үзбәя битләрен алдык. Үзегезнең дәрестә-
ге эшчәнлегегезгә бәя бирәсез.

Яшел – модельгә карамыйча сөйләдем;

Зәңгәр – караштырып сөйләдем;

Кызыл – модельдән карап сөйләдем.

– Укучылар, сез бу теманы өйрәнүне әле 
алга таба да дәвам итәрбез. 

2. Өй эше. 

1. Модель буенча ким җөмләләр турында 
сөйләргә өйрәнергә (мәҗбүри). 

2. Газет-журналлардан ким җөмләләр кергән 
мәкаләдән өзек язарга.

3. «Авыл табигате» темасына тулы һәм ким 
җөмләләрдән торган диалоглар төзергә.

3. «Мин» карточкагызның икенче ягын бора-
сыз. Һәм шулай ук дәрес азагындагы  
кәефегезне билгелисез, тәгәрәкне буйый-
сыз. 

4. Сезнең белән эшләү миңа бик җиңел бул-
ды. Бүгенге дәрестәге тырыш хезмәтегез, 
активлыгыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. 
Мин сезгә укуыгызда уңышлар, сәламәтлек 
телим. 
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«КЕШЕНЕҢ ГОМЕРЕ 
БЕР ГЕНӘ, ЯХШЫЛЫК 
ЭШЛӘРГӘ АШЫГЫЙК!»

Чулпан МАТКУЛОВА,

Казандагы 57 нче рус-татар урта 
мәктәбенең югары квалификация 
категорияле туган тел укытучысы

(VII – IX сыйныфларда бәйләнешле 
сөйләм телен үстерү дәресе)

18

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: «яхшылык» төшенчәсенең мәгънәсен аңлату; бала-
ларның иҗади мөмкинлекләрен үстерү, нәтиҗә ясарга өйрәтү, 
иҗади фикерләүне тирәнәйтү; укучыларда әхлак сыйфатларын 
(яхшылык, кешелеклелек, шәфкатьлелек) тәрбияләү.
Җиһазлау: мәкальләр язылган плакат, кояш рәсеме, анкета, 
слайдлар

Дәрес барышы

Укытучы. Хәерле көн! Исәнмесез! Бу сүзләр-
не әйткәндә, без чын күңелебездән яхшы-
лык, шатлык, сәламәтлек, тынычлык тели-
без!

Ф.Яруллинның шигъри юллары дәресебез-
нең шигаре булыр:

Ходайның һәр бирмеш көнендә

Бер матур як белән ачылыйк.

Кешенең гомере бер генә,

Яхшылык эшләргә ашыгыйк!  

Укытучы. Укучылар, бүгенге сөйләшүебез 
нәрсә турында булачак? Ни өчен Ф.Ярул-
линның шушы шигырь юлларын китердем? 
Нинди максатлар куярбыз?

Укытучы. Яхшылык сүзе нинди тамырдан 
ясалган ? (Яхшы.) 

Сүзнең тамыры нинди сүз төркеме? (Сый-
фат.) 

Яхшы сүзенең мәгънәсен әйтегез. Кластерны 
тулыландырыгыз. Яхшы кеше нинди була? 
Дәфтәрләргә язабыз.

Укучылар. Яхшы кеше, юмарт, намуслы, 
игелекле, изгелекле, миһербанлы, саф 
йөрәкле, ихлас эчкерсез, яхшы күңелле, 
акыл белән эш итә.

Укытучы. Сүзлек өстендә эш. «Татар теле-

нең аңлатмалы сүзлеге»нең 3 томында 
(1981 ел) яхшы сүзенең 9 мәгънәсе бирелә. 
Кешегә карата китерелгән мәгънәләренә 
тукталабыз.  

Яхшы. 1. уңай сыйфатлары, уңай яклары 
булган; 

2. уңышлы, файдалы;

3. намуслы, мәрхәмәтле, кешелекле,  
тәрбияле;

4. якын мөнәсәбәт, белешлек-танышлык ту-
рында «дус» мәгънәсендә;

5. абруйлы, яманаты чыкмаган. 

Укытучы. Яхшы сүзенә -лык кушымчасы 
кушкач, нинди сүз барлыкка килә? (Ясалма 
сүз.) 

Яхшылык сүзе нинди сүз төркеменә карый? 
(Исем.) 

Нәрсә ул яхшылык? (Яхшы кешегә хас сый-
фатлар.)

Яхшылык сүзенең синонимнарын әйтегез 
һәм дәфтәрләрегезгә языгыз.

Укучылар. Мәрхәмәтлелек. Ярдәмчеллек. 
Кешелеклелек. Шәфкатьлелек. Ихтирам-
лылык. Игелеклелек. (Тикшерәбез.) 

Яхшылык турында цитаталар, хәдисләр, 
гыйбрәтле хикәяләр, канатлы сүзләр, 
мәкальләр бик күп. Өй эшенә яхшылык 
турында төрле халыкларның мәкальләрен 
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карап килергә кушкан идем. Тактаның бер 
канатында мәкальнең башы, ә икенчесен-
дә – ахыры. Кушып укыгыз. Төркемнәрдә 
эшлибез. Кайсы төркем тизрәк башкара, 
тикшерик.

Укучылар. Яхшылык эшлә дә, суга сал. (Та-
тар халык мәкале.)

Атаңа ничек булсаң, балаңнан шуны көтәр-
сең. (Татар халык мәкале)

Алтын янында бакыр да сарылана, яхшы 
кеше янында начар кеше дә яхшыра. (Мон-
гол халык мәкале)

Песине өч ел ашатсаң, яхшылыгыңны оныт-
мас. (Япон халык мәкале)

Яхшылык эшләү беркайчан да соң түгел. 
(Француз халык мәкале)

Яхшылыкны киңәшмичә эшлиләр. (Гарәп 
халык мәкале)

Яхшылык эшлә һәм кем өчен икәнен сорама. 
(Колумбия халык мәкале)

Укытучы. Мәкальләрдән нинди фикергә 
киләбез? Төркемнәрдә киңәшеп фикер 
алышабыз. Кайсы төркем әйтә? Кайсыгыз 
тулыландыра?

Укучылар. Сез үзегез нинди яхшылыклар 
эшлисез, изгелекләр кыласыз? Парлап 
эшлибез. Чыннан да шулаймы икән? Әйдә-
гез, тикшереп алабыз. 

Анкета «Сез яхшы кешеме?»  

1. Сезнең артык акчагыз бар. Сез барлык 
акчагызны да дусларыгызга бүләккә тотар 
идегезме?

2. Иптәшегез сезгә үзенең авырлыклары  
турында сөйли. Хәленең авыр икәнен 
белсәгез дә, бу сезне кызыксындырмавы 
турында әйтәсез?

3. Дустыгыз шахмат яки башка уенны начар 
уйный. Сез аны шатландырыр өчен җиңе-
лерсезме?

4. Сез кешеләрнең кәефен күтәрү өчен, 
җылы сүзләрне еш әйтәсезме?

5. Сез усал шаяртуларны яратасызмы?

6. Сез ачу саклаучан кешеме?

7. Сезне кызыксындырмаган мәсьәләләрне 
дә сабырлык белән тыңлый алырсызмы 
икән?

8. Үзегезнең мөмкинлекләрегезне практика-
гызда куллана аласызмы?

9. Җиңелә башлагач, сез уенны ташлап 
китәсезме?

10. Әгәр сез үз хокукларыгызның дөресле-
генә ышанасыз икән, башка кешеләрнең 
фикерләрен тыңлаудан баш тартасызмы?

11. Сез кешеләрнең теләк-үтенечен теләп 
башкарасызмы?

12. Тирә-юньдәгеләрнең күңелләрен күтәрү 
өчен шаярта аласызмы?

Укытучы. Хәзер нәтиҗәләрне карыйк. 

Әгәр 1, 3, 4, 7, 11 сорауларында «әйе» дисә-
гез, берәр балл. Әгәр 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12  
сорауларында «юк» диелсә, шулай ук берә 
балл. Барлык балларны кушыгыз.  

Әгәр сезнең баллар саны 8 дән артык булса, 
сез счык йөзле, ачык күңелле. Тирә-юньдә-
геләргә ошыйсыз, кешеләр белән аралаша 
беләсез. Сезнең дусларыгыз күп. Ләкин 
сак булыгыз: барлык кешеләр белән дә 
яхшы мөнәсәбәтләргә кермәгез.

Әгәр сезнең баллар саны 4 тән 8 гә кадәр 
булса, сездәге яхшылык очраклы гына. 
Барлык кеше белән дә яхшы мөнәсәбәттә 
түгелсез. Кемдер өчен бик яхшы була ала-
сыз, ә кемдер өчен – юк. Бик начар түгел- 
түгелен. Әмма сезгә барлык кешеләргә дә 
тигез мөнәсәбәттә булу өчен тырышырга 
кирәк.  

Әгәр сезнең баллар саны 4 тән ким булса, 
хәтта якыннарыгызга да сезнең белән 
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аралашу авыр. Әгәр яхшы булсагыз, сезнең 
дусларыгыз да күп булыр. Белегез: дуслык 
яхшы мөнәсәбәтләрдә генә була ала. 

Бу анкетадан үзегез турында нәтиҗәләр чы-
гаргансыздыр дип уйлыйм.

Укытучы. Әлбәттә, кеше үзе генә яшәми. 
Аның янәшәсендә һәрвакыт кешеләр. 
Адәм баласына хаталар да җибәрергә туры 
килә. Ул шулай дөньяны аңларга, нинди  
кешеләр барлыгын аерырырга өйрәнә: 
яхшы – усалга; шәфкатьле – шәфкатьсез-
гә; гафу итә белүче – гафу итә белмәүчегә; 
ярдәмгә кулын сузучы – ярдәм итмәүчегә 
һ.б. Ни өчен кешеләр икегә бүленәләр соң? 
Менә шушы сорауга Һиндастан халкының 
бер гыйбрәтле хикәясендә әлеге тема  
яктыртыла. Тыңлап үтик.  

Көннәрдән бер көнне зирәк һиндлы кабилә 
башлыгына кечкенә оныгы сорау бирә:

– Ни өчен начар кешеләр була? 

– Начар кешеләр юк, улым! Һәр кешенең 
җаны икегә бүленгән: яктыга һәм караңгы-
га. Җаныбызның якты ягы кешене мәхәб-
бәткә, яхшылыкка, ярдәмчеллеккә, тыныч-
лыкка, сабырлыкка, өметкә, эчкерсезлеккә 
чакыра. Ә караңгы як саранлыкка, хыя- 
нәткә, усаллыкка, эгоизмга, көнчелеккә, 
ялганчылыкка өнди. Ике бүренең көрәшүе 
кебек. Күз алдыңа китер: бер бүре ак, ә 
икенчесе кара. Аңлыйсыңмы? 

Укытучы. Авторның идеясе нәрсәдә? Ул нәр-
сә әйтергә тели? Яхшылык темасы бөтен 
халыкта да актуаль. Әлеге тема Коръәни 
Кәримнең 17 нче «Бәни Исраил» сурәсенең 
7 нче аятендә әйтелә: «Әгәр яхшылыклар 
кылсагыз, үзегез өчен яхшылык кылган 
буласыз, вә әгәр явызлыклар кылсагыз, 
янә үзегез өчен явызлык кылган буласыз».  
Укучылар, иҗади эш башкарабыз. Яхшы-
лык темасын чагылдырып, алда тикшерел-
гән, анализланган фикерләрне дә туплап, 
мини-сочинение языгыз.  

Берничә укучының иҗади эше тыңланыла. 

Укытучы. Һәр кешенең  яхшылыкка үз 
юлы салынган. Ул тумыштан да, нәсел-
дән-нәселгә дә бирелми. Көн саен яхшы-
лык эшләргә, изгелекләр кылырга, ке-
шеләрнең яхшы булуларын күрә белергә, 
ә иң яхшысы үзеңне шул кеше урынына 
куярга кирәк. Бар кеше изгелек кылса, 
яктырыр иде дөнья. Дөнья яктырсын өчен, 
нәрсәләр эшлик, укучылар? (Кояшның нур-
ларына языла, тактага эленә.) 

– кешеләргә булышырга;

– көчсез кешеләрне якларга;

– дустың белән бүлешергә;

– көнләшмәскә; 

– кешеләрнең хаталарын гафу итәргә;

– кешеләргә игътибарлы, шәфкатьле булыр-
га;

– табигатькә, хайваннарга карата мәрхәмәт-
ле булырга;

– һәр көн изге эшләр башкарырга;

– кылган эшләрең белән мактанып йөр-
мәскә;

– мәрхәмәтле, шәфкатьле булырга;

– кешелекле булырга.

(Кояш нурлар белән тулыландырыла.) 

Кояшның нурлары сүнмәсен, җылытып тор-
сын дигән теләктә каласы килә. (Кояштагы 
теләкләрне өләшәм.) 

Барысы да сезнең кулда! 

«Кешенең гомере бер генә,  

Яхшылык эшләргә ашыгыйк!»

Ходайның һәр бирмеш көнендә

Бер матур як белән ачылыйк.

Кешенең гомере бер генә,

Яхшылык эшләргә ашыгыйк!»  
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«Мәгариф» һәм «Гаилә һәм мәктәп» журналлары редакциясе 
ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә

«Авыл укытучысы – 2020»
«Земский учитель – 2020»
бәйгесен игълан итә20

Фотода: «Авыл укытучысы – 2019» җиңүчеләре ТР Дәүләт Советында

magarif@bk.ru(843) 222-06-09Белешмәләр өчен:

Конкурс Нигезләмәсе белән http://magarif-
uku.ru/tt/contest/avyl-ukytuchysy-2020-
konkursy/ сайтында таныша аласыз.

(1 нче июльдән 10 нчы августка кадәр)

Дәрес яки дәрестән тыш эш- 
чәнлек конспекты язып җибәр 
Отправь разработку урока или 
внеурочной деятельности

II этап

Ачык дәрес күрсәт
Проведи открытый урок
(Сентябрь аенда)

III этап

(1 нче марттан 31 нче майга кадәр)

Иҗади эш язып җибәр
Напиши эссе

Эшең magarif-uku.ru сайтында басылып чыккач 
та, «Мәгариф» редакциясеннән электрон яки бас- 
ма сертификат җибәрүләрен сора

I этап

ТР Мәгарифне үстерү институты  
Казандагы Ш.Мәрҗани исемендәге 
2 нче татар гимназиясе

Конкурста I, II һәм III дәрәҗә Дип- 
ломга ия булучыларга чараның 
иганәчесеннән акчалата премияләр 
бирелә:

Шулай ук 7 номинация буенча 
10 ар мең сумлык кызыксындыру 
премиясе дә карала.

I урын – 50 мең сум;
II урын – 30 мең сум;
III урын – 20 мең сум.




