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Балтач районының Норма мәктәбенә аяк басуга ук, син үзеңне 
ниндидер милли мохиткә эләгүеңне чамалыйсың. Әнә юл буй-
лап Г. Тукайның «И туган тел»ен җәй буе утырырлык итеп, бәрхет 
чәчәкләрдән язып куйганнар. Арырак Су анасы, Шүрәле кебек 
әкиятләр геройлары, умарталар каршы ала. Боларның һәммәсе-
нең мәктәпкә милли рух, милли төсмер бирү ниятеннән уздырыл-
ган бәйге нәтиҗәсендә барлыкка килүен соңрак төшендек. 

– Мәктәптә 2 нче сыйныфтан башлап Милли тәрбия програм-
масы эшләп килә. Аның нәтиҗәсе безнең мәктәп ишегалдыннан 
ук башлана. Биредә сез мәктәптә игълан ителгән конкурска кил-
гән иң кызыклы проектлардан алынган идеяләрнең тормышка 
ашуын күрәсез. 

Халык укытучысы Камәрия Зиннуровна Хәмидуллинаның гел 
әйтә торган сүзе бар: «Кыярны тозлыкка салсаң, ул телиме-телә-
миме тозлана». Без дә балаларны милли мохиттә тәрбияләүне 
максат итеп куябыз. Шәҗәрәләр бәйгесе, халык җырлары бәй-
гесе әнә шул максатларны күздә тотып эшләнә дә. Ел саен бер 
генә халык җырын өйрәнсә дә, мәктәпне тәмамлаганда, бала 11 
халык җыры белә дигән сүз бит ул! – ди мәктәпнең тәрбия эшләре 
буенча директор урынбасары Гөлшат Сәмигулловна Шалаева.

Мәктәпнең татар теле һәм тарих 
укытучыларының методик берләшмә 
җитәкчесе, җитди, таләпчән Энҗе Ва-
сил кызы Әсәдуллина белән дә шунда 
очраштык. «Бу мәктәптә мин инде ту-
ганнан бирле», – дисә дә гаҗәп түгел 
иде, чөнки әнисе Тәгъзимә Бариевна 
да 40 елга якын шушы мәктәптә татар 
теле һәм әдәбияты укыткан икән. Әни-
се эзеннән китеп, Энҗе үзе дә, мәктәп-
не тәмамлауга ук, биредә эшкә калган, 
Казан дәүләт университетының татар 
теле бүлеген читтән торып тәмамла-
ган. 

– Гомумән, нәселебездә укытучылар 
шактый. Бертуган сеңлем дә озак ел-

лар шушы мәктәптә укытты, – ди 30 
елдан артык укытучысы булып эшләү-
че ханым. – Мәктәбебездә татар телен 
укытуга игътибар зур, барлыгы 4 татар 
теле һәм әдәбияты укытучыбыз бар. 
Балаларыбыз ана телебезне яратып 
укыйлар, чып-чын татар авылы булган-
гамы тел өйрәтүдә мин бернинди про-
блема да күрмим. Бездә удмурт бала-
лары да татарча иркен аралаша. Төрле 
дәрәҗәдәге олимпиадаларда актив 
катнашабыз. Үткән уку елында шәхсән 
үземнең 22 укучым район күләмендә, 
6 укучым республика күләмендә узды-
рылган олимпиадаларда призлы урын-
нарны яулады. Гомумән алганда, татар 
теле һәм әдәбиятыннан 51 призлы 
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урын яуладык. Укытучылар бөтенебез 
бер булып әзерләнәбез – синең бала, 
минем бала дигән әйбер юк. Ул бала-
ларны бер көнне мин әзерлим икән, 
икенче көнне шул ук аудитория белән 
башка укытучы шөгыльләнә. Олим- 
пиада хәрәкәтендә катнашучы укучы-
ларны дәрестән соң алып калып та, 
дәрес вакытында өстәмә биремнәр 
биреп тә әзерлибез. Мәктәп каршын-
да эшләп килүче җәйге һәм көзге ла-
герьлар да үз нәтиҗәсен бирә. 

Тәбрикләргә җай бар, әле июнь 
башында гына да Энҗе Васил кызы 
республика олимпиадасы күрсәт-
кечләре нигезендә шактый саллы 
грантка ия булган. Ә узган елның де-
кабрендә яуланган грантка ул инде үз 
кабинетына кулланма әсбаплар яса-
тып куйган. Методик әдәбият, төрле 
программаларга, әдәби китапларга да 
өлеш чыга мондый чакларда. Яңа уку 
елында да олимпиада хәрәкәтен үз 
югарылыгыннан төшермәскә, – дип, 
нык тора Норманың татар теле һәм 
әдәбияты укытучылары.

МОҢЛЫ ТЕЛ УЛ, НУРЛЫ ТЕЛ УЛ 
ТУГАН ТЕЛ,

БАШ ОЧЫНДА КОЯШ БУЛЫП 
ТОРА ГЕЛ...

Стендларда Энҗе ханым милли төбәк 
компонентына зур игътибар бирергә 
тырышкан. Балалар туган төбәкләрен 
яратсыннар, үзләренең тамырларын, 
нәселләрен белсеннәр, бәрәкәтле 
Балтач җирендә канат чыгарып, олы 
дәрәҗәләргә ирешкән якташларын, 
әдипләрен белсеннәр, дип күп көч куй-
ган.

Стендның «Иҗади калейдоскоп» 
бүлегендә исә укучыларның укуда, 
хезмәттә, иҗатта ирешкән уңышларын 
яктыртып баралар, материаллар гел 
яңартылып тора икән. Балаларга зур 
стимул бирә торган нәрсә ул. Ә Энҗе 
ханым җитәкләгән 8 нче сыйныфта 
олимпиадачылар да, Әдилә Сабиро-

ва кебек иҗади бәйгеләрдә урыннар 
алучы, язганнары әдәби җыентык- 
ларда басылучы балалар да шактый 
икән. Дус, тату сыйныф туплау җиңел 
эш түгелдер, әмма 2019 елда респуб- 
лика күләмендә узган «Дус сыйныф 
серләре» бәйгесенең район этабында 
җиңү яулаучылар да нәкъ менә Энҗе 
Васил кызы Әсәдуллина укучылары 
булган. 

– Укучыларыбыз мәктәпне тәмамлап 
киткәч тә югалмыйлар. Әле менә мон-
да элеккеге укучыбыз Гөлназ Әсхәдул-
линаның эшләрен туплап куйган идем. 
Ул бүгенге көндә КДУның 5 нче курс 
студенты татар һәм инглиз теле буенча 
укый. Без аның белән чын-чынлап го-
рурланабыз – быел ул студентлар ара-
сында узган халыкара олимпиадада 
җиңү яулады, – ди мөгаллимә сөенече 
белән уртаклашып. 

– Сезнең кебек укытучы булыр өчен 
нишләргә соң? – дибез. 

– Иң беренче чиратта балаларда 
үзеңә карата ихтирам уятырга кирәк. 
Дәрескә усал кыяфәт белән керсәң, 
бала укымый, ул я куркып утыра, я ник 
кердем инде дип, ниндидер план ко-
рырга мөмкин. Шуңа күрә дә дәресне 
башлаганда йомшаклык биреп, бераз 
шаяртып алам, сыйныфтагы халәт 
йомшаргач кына дәрес бирүгә күчәм. 
Вакыт-вакыт үзем язган, төрле газета- 
журналларда чыккан шигырьләремне 
дә укыйм. Бу аларга бик ошый. 

УКЫТУЧЫ АВЫЛ ТОРМЫШЫНЫҢ 
ҮЗӘГЕНДӘ

– Мәктәптән ерак түгел генә Мәдә-
ният йортыбыз бар. Сабантуйлардан 
башлап бөтен чаралар диярлек безнең 
укучылар, укытучылар катнашында 
уза. Шигырь бәйрәме, концерт кебек 
зур чаралар барысы да авыл халкы-
ның күз алдында. Милли тәрбия үз 
эшен киләчәк файдасына эшли, – 
диләр Норма мәктәбе укытучылары. 

Расиха ФАИЗОВА
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КИРӘК
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Бүгенге көндә кулга каләм алып хат язышу культурасы тәмам 
бетеп бара дисәк һич арттыру булмас. Ә бит заманында хат та-
шучылар букча-букча ташый торган булган аларны. Ияләр иясе –  
уемчы-рәссам Әхсән Фәтхетдинов та фикердәш дусты халык ша-
гыйре Равил Фәйзуллинга дәфтәр тутырып яза торган булган хат-
ларын. Алай гына да түгел, язган берен номер сугып тамгалый 
да барган әле. Әхсән аганың ил гаме, тел гаме белән сугарылган 
ул хатлары тиздән Татарстан китап нәшриятында дөнья күрер 
дип көтеп калабыз. Әлегә аларның берничәсен тәкъдим итәбез.

21 нче хат 
Сиңа татарча хатлар язып, үз туган телемнең нечкәлекләрен 

һәм моңнарын зиһен белән аңлый башлагангамы, әллә туган 
телдә, әлегә кадәр һич сизелмәгән, тоелмаган һәм инде, баш-
кача сөйләшеп, онытыла башлаган хисләрем уянгангамы – 
белмим. Әйе, сине бары тик татарча укыйсым килә икән.
Хәзерге заманда татар язучылары, татар шагыйрьләре өчен 

иң мөһиме – үз әсәрләрен яки китап укучыларның санын 
күбәйтү генә түгел, ә үз телендәге укучыларны арттыру.
Татар теле өчен көрәшергә кирәк, бик иртә әле аны үтерергә. 

Бу фаҗигане күпләр бик сизмиләр әле.
Кая барсам да, нәрсә күрсәм дә языйм инде. Хатлар язуым-

ны туктатсам, миңа авыр булачак.

Равил дус, синең белән тагын 
очраштым, бусы – «Советская Тата-
рия» (1987, 4 гыйнвар) битләрендәге 
яңа шигырьләрең белән. «Для ра-
дости проветри дом...» Үземчә бо-
лай тәрҗемә иттем – «Шатлык өчен 
җилләт өйләреңне (өеңне)...» Укып 
чыктым. Гаҗәп, элекке елларны ши-
гырьләреңне күбрәк русча укырга 
ярата идем, ә хәзер бары тик татарча 

гына. Кинәт кенә эх, татарча укыйсы 
иде бу шигырьләрне дип уйладым. 
Сиңа татарча хатлар язып, үз туган 
телемнең нечкәлекләрен һәм моңна-
рын зиһен белән аңлый башлаган-
гамы, әллә туган телдә, әлегә кадәр 
һич сизелмәгән, тоелмаган һәм инде, 
башкача сөйләшеп, онытыла башлаган 
хисләрем уянгангамы – белмим. Әйе, 
сине бары тик татарча укыйсым килә 
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икән. Тәрҗемәләр начар дип әйтмим, 
ләкин үз телебездә син тирәнрәк һәм 
тойгылырак яңгырыйсың. Элегрәк 
миңа, дөрестән дә, русча җиңелрәк 
иде, ә хәзер шуны аңладым: туган тел-
нең үз тәме бар икән шул. Туган телнең 
тәмен аңлатуы авыр, сүзләр җитми. 
Сиңа хатлар язып, аның тәмен тагын 
да арттырам. На худой конец, хатлар 
язуымның шуңа да файдасы бар, фи-
кер чыкмаса да, телемне аңлый төшәр-
мен!

 Шулай итеп, синең белән яңадан 
очраштым. Сөйләштем. Синең ши-

гырьләр күңелгә тиярлек, тияләр. Хә-
зерге заманда татар язучылары, татар 
шагыйрьләре өчен иң мөһиме –  
үз әсәрләрен (яки китап) укучылар-
ның санын күбәйтү генә түгел, ә үз 
телендәге укучыларны арттыру. Ши-
гырь, романнар язуы да авыр, әмма 
икенчесе тагын да авыррак. Менә шул 
авыррагын күтәреп чыкканда, истә 
тотканда гына, көчле әсәрләр туарга 
мөмкин. Уйлап карасаң, ана телендә 
укучыларны күбәйтүгә – хәзерге за-
манда куелган зур максатларны тор-
мышка ашыруга – бер каршылык та 

Ә. Фәтхетдинов. Ияләр иясе. Автопортрет.
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юк. Кешелек мәсьәләсен күтәргәндә 
файдалырак та, чөнки ана теле кеше-
не табигатькә якынайта, үз-үзенә чит-
тән карарга, үз-үзен аңларга мәҗбүр 
итә. Башка телләрне төрле-төрле 
программалар аша өйрәнеп, без ба-
рыбер «ипилек-тозлык» мәсьәләсен 
генә чишәбез. Инде хәзер ана теле дә 
(дөресрәге, ярым туган тел) «ипи-тоз» 
мәсьәләсен чишүгә генә калып бара. 
Ә милли хис-моңнар, тарихыбыз һәм 
башка бик күп кыйммәтләр бары тик 
ана теле аша гына керә. Шуның өчен 
ана телен белмәгәннең кичерешләре 
дә, тойгылары да ярлылана, бушап 
кала. Аңарга инде шигырь дә кирәк-
ми башлый. Әйе, тел кайчан да булса 
үләргә мөмкин (мәсәлән, латин теле). 
Ләкин юкка чыгу ясалма рәвештә тү-
гел, табигый булырга тиеш. Татар теле 
өчен көрәшергә кирәк, бик иртә әле 
аны үтерергә. Бу фаҗигане күпләр бик 
сизмиләр әле. Кешенең чире дә бит 
алдан сиздерми, аза башлагач кына. 
Кешенең үлеменә (ничек кенә авыр 
булмасын) түзәргә була, ә менә телнең 
юкка чыгуын, үлүен һичнәрсә белән дә 
чагыштырып булмый.

Иртә әле, бик иртә ана телебездән 
ваз кичәргә. Моның һич көтелмәгән 
нәтиҗәләргә китереп чыгаруы бар.

Ана теле өчен көрәшкән һәм шул 
юлда корбан булучы – хәзерге заман-
ның иң авыр һәм игелекле миссиясен 
алып барган кеше булыр ул. Ана теле 
өчен көрәшү иҗатта лейтмотив булып 
үтәргә, аның үзәген тәшкил итәргә 
тиеш. Ана теле өчен көрәшү яшәүнең 
мәгънәсе булсын. Тукай бит ана теле-
безне халыкка якынайткан, хәзер дә 
аны саклап калырга кирәк. 

Менә шуларны язгач, синең газетада 
чыккан бер куплетың искә төште: 

Вещаешь миру правду?
Но кто ж тебе внимает,
Её коль норовишь ты
В рукав себе шептать!

Һич мәртәбә түгел туган телдә
җиң очына карап сөйләшү.
Көчле, горур сөйләш! Кирәк икән,
хаким телләр торсын көнләшеп!
Шуны язгач, үзем турында уйладым, 

бөтен сөйләгәннәрем дә мыгырданып 
утыру гына түгелме соң? Кемгә кирәк 
бу сөйләшүләр? Бу фикерләрне сиңа 
гына сөйләвем түгел, башка кешеләр 
белән аралашканда да ул мәсьәләләр-
не еш күтәрәм. Фикердәшләр дә 
очрый, кызганычка каршы, бита-
рафлар да күп шул. 

Ә инде сиңа ана телебез турында 
язуым (синең өчен яңалык булмаса 
да) мыгырдану гына түгел (дөрес, ачу-
дан күсәк күтәрү дә түгел инде), мин 
бит аны сиңа – ана теленең кирәкле-
ген аңлаган һәм шул юнәлештә күрсә-
терлек эшләр башкарган кешегә язам.

Бәлки, безгә «Туган тел» җырының 
яңа варианты, яңа көе кирәктер. Тукай 
шигыренә язылганы белән чагышты-
ру һәм каршы чыгу өчен түгел, ә аны 
тагын да хуплап, заманча фикерләр 
өстәп...

Равил дус, мин шулай аңлыйм: хә-
зерге вакытта җәмгыятьтә ниндидер 
бер яңа катлау барлыкка килде (про-
слойка). Аның милләте дә юк, ул эшче, 
колхозчы да түгел, теле дә ипи-тозлык 
кына. Кыскача гына әйткәндә, алар 
ашау, рәхәт яшәү һәм матур киенү өчен 
генә туган диярсең. Алар көрәшче дә, 
дошман да түгелләр кебек, яраклаша 
да беләләр. Күп бит алар хәзер, уйлап 
карасаң. 

Ана теленнән качу, читләшү шун-
дый кешеләрнең тууына ярдәм итте. 
Ана теле бит ул – сөйләшү-аралашу 
өчен генә түгел, ә тарихи чорларны 
тоташтыручы, тәрбия бирүче дә. Бала 
чагында ана сөте кебек тансык, ә үлем 
түшәгенә калгач, гаҗиз иреннәргә 
тигергән бер кашык су кебек мөһим. 
Бәлки, татар балаларын «руска» әйлән-
дерүне башка милләтләргә үрнәк итеп 
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күрсәтү елларында тугандыр андый 
кешеләр. Дөрес, яңа катлау ул халык 
эчендә дә бар (мәсәлән, рус халкын-
да да телен, тарихын белмәүчеләр, 
байлыкка гына омтылучылар күп). 
Бу фаҗига бөтен халыкка да уртак. Ә 
азрак санда булган халыклар өчен тра-
гедиясе күп...

Әйе, Равил дус, бу заманда әсәр-
ләрне бизәкләргә дә, матурларга да, 
шомартып торырга да вакыт калмый-
дыр. Тавышың карлыкканчыга кадәр 
кычкырырга кирәктер. Күп кешенең 
тормышы кыек, бозык юлдан бара, 
чөнки заманасы шундый. Ә инде үзен 
бераз саклый алганнарга кычкырыр-
га кирәктер. Ипләп, рәхәтләнеп, бөте-
несен дә иркенләп җиренә җиткереп 
язып булмыйдыр. Заманалар узгач, 
тарихчылар хәзерге әсәрләргә шомар-
тылуыннан чыгып бәя бирмәсләр, ә 
ниндидер җиһазлар белән «тавыш кар-
лыгуын» үлчәрләр. Үлчәрләр дә гафу 
итәрләр. Алар гафу итмәсә дә, вакыт, 
замана, тарих гафу итәр! 

Уйлап куям, кешенең йөрәге авыртса, 
аны әллә кайларга алып барып тик-
шертәләр, дәвалыйлар. Бәлки, алай 
итәргә кирәк тә түгелдер, ә бер җылы 
сүз генә әйтергәдер. Хәзерге заманага 
да шундый «җылы сүз» кирәк – аңарга 
инде йөрәк әрнетеп кычкырулар да, 
«намус» һәм «вөҗдан» сүзләренең  
мәгънәсен аңлап әйткәннәрнең 
сүзләре, уйлары да керә. Әйе, андый 
сүзне – «җылы сүзне» – бары тик вөҗ-
дан һәм намус кына әйттерә ала.

Кичә телевизордан Римма Ибраһимо-
ваның җырлаганын күрдем:

И туган җир, сүнмәс шатлыкларың,
кайгыларың белән сызландым.
Шушы ике юлдан кала җырның исе-

мен дә белмим, башка сүзләрен дә ота 
алмадым. Ә болары күңелгә тиярлек, 
өстәвенә моң, көе дә кушылгач, җыр-

чының тыйнак, нәфис тавышы аша ул 
юллар күңелгә сеңде, уйларым белән 
тоташты. Бигрәк тә «сызландым» сүзе 
тәэсир итте. 

«Сызлану» байтак хисләрне бер-
ләштерүче булып тора. Сагынулардан 
башлап көрәшүгә кадәр. Тел (ана теле) 
өчен көрәшергә кирәк. Бу көрәштә 
илдәге социалистик стройга каршы 
чыгу да, каршы бару да юк, ә бары тик 
кешелекне тәртипкә китерү, табигать-
не аңлау гына бар. Табигатьне аңлау 
булмаса, тәртип булмаса, социализм 
ничек булсын ди. Кешенең теле, моңы 
бетсә, андый чор ничек дип аталыр 
икән?! Ничек инде, анда телсез һәм 
моңсыз кешеләр яшәргә тиешмени?! 
Юк-юк, аңлыйм, алай булырга тиеш 
түгел, сорауны болай гына бирәм. Чөн-
ки җавабын бирүчеләр барыбер юк. 
Ничек сызланмыйсың шулчак? 

Табигатьне өйрәнәсе урында аны кул-
ланырга гына ашкына кеше. Аны кул-
лануда күп телләр киртә дә булып тора, 
күрәмсең. Янәсе, чыгымнар күбәя, 
уңайсызрак, имеш. Юк-юк, чәчәкләр 
дә, хайваннар да, халыклар да, тие-
шенчә, күп булсын – дөньяның байлы-
гы, матурлыгы, төрлелеге, кызыклыгы 
шунда. Күңел шулай сизә, табигать тә 
шуны сорый, аңа карышмый. 

Ана теле – моңнар чыганагы, 
Ана теле – кеше үзәге,
Ана теле, китәсең дәмени,
иртәрәк бит, бераз түз әле.
Күкрәгеңнән тәмле сөтләреңне
күпме балаң әле иммәгән...

Материалның тулы вариан-
ты белән журнал сайтында 
https://magarif-uku.ru/tt/tatar-

tele-ochen-korasherga-kirak/ 
адресы буенча танышырга 

мөмкин.
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Командировкага кайсы гына төбәккә барып чыксам да, бер 
уңайдан балалар бакчасына керергә тырышам. Чөнки Нәнүс- 
ләр иле – теләсә кайсы районның визит карточкасы да ул. Са-
быйлар йортында син дөньяның матурлыгын да, әти-әниләр-
нең тормыш дәрәҗәсен дә, җитәкчеләрнең балаларга, халык 
язмышына карата мөнәсәбәтен дә ачык тоясың.

ОЛЫ ЙОРТКА НИ КИРӘК –  
КЕЧЕ ЙОРТКА ШУЛ КИРӘК

Республикабызның кыл уртасына ур-
нашкан Түбән Кама каласына баргач та, 
шушы гадәтемнән кайтмадым. Берничә 
мәктәптә, Балалар иҗаты үзәгендә, янә 
Халыклар дуслыгы йортында булганнан 
соң, шәһәр мәгариф идарәсенең мил-

ли мәгариф бүлеге методисты Резедә 
Исмәгыйлевага күңелемдә йөргән тагын 
бер теләгемне җиткердем.

– Резедә ханым, олы йортка ни кирәк 
булса, кече йортка да шул кирәк. Мәк- 
тәпләребездә соңгы берничә елда, шө-
кер, туган телебезгә игътибар бермә- 
бер арта бара. Татар телендә укыту 
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сәгатьләре кисәк киметелү укытучы-
ларның эшчән кулларына нык китереп 
сукса да, республика җитәкчеләренең 
милли мәгарифебезгә карата көчле 
ярдәмен тоюдан аларның кимсенгән 
башлары яңадан күтәрелеп китте. Инде 
менә Дәүләт Думасы депутаты, «Татар 
федераль милли-мәдәни автономиясе» 
советы рәисе Илдар Гыйльметдиновның 
яңа гына мәктәпләрдә барлык фәннәрне 
дә туган телебездә укыту өчен яңа фе-
дераль дәүләт стандартлары әзерләнүе 
турындагы хәбәрен күңелгә нур өстенә 
нур кунгандай кабул иттек. Бу җәһәт-
тән, Түбән Кама җирлегендә урнашкан 
татар балалар бакчаларының хәлен дә 
беләсе килде. Нинди генә кимәлдә сүз 
алып барсак та, туган телебезнең чишмә 
башы балалар бакчаларыннан башлана 
бит. Туган телебезне өйрәнүче, миллә-
тебезнең рухи хәзинәләре нурында кое-
нучы, тәрбия алучы балалар бакчалары 
күбрәк булган саен, туган тел рухы мәк-
тәпләрдә белем алучы укучылар күңе- 
лен иркенрәк яулаячак бит. Сезнең җир-
лектә күңелне борчыган шушы сорауга 
җавап таба алсам, юлымны уңышлы 
булды дип санар идем. Шуңа дәлил бу-
лырдай җаныгыз теләгән бер балалар 
бакчасының адресын бирсәгез, илтифа-
тыгыздан бик тә мәмнүн калыр идем.

– Районыбызның кайсы гына балалар 
бакчасына барып чыксагыз да, Рәшит 
Сабиров кебек оста итеп шигырь укучы, 
Харис Якуповтай күңелдә сакларлык 
рәсем ясаучы, Әлфия Авзалова, Илһам 
Шакиров кебек җырга оста талантлы са-
быйлар белән очрашачагыгызга һич ши-
гем юк, – дип сөйләп китте сүземә кар-
шы тәҗрибәле методист Резедә Рәиф 
кызы. – Түбән Кама җире Татарстанда 
борын-борынгыдан татарның зирәк 
акыллы, көчле рухлы, талантлы халкы – 
каймагы тупланган төбәгеннән санала. 
Бу туфракта һәр чорда ил- көннең кап-
касын кайсы гына гасыр җилләре какса 
да, милләтебезгә терәк булырдай , күз 
карасыдай асыл ул-кызлары үскән. Бу 

изге чылбырның хәзер дә өзелгәне юк. 
Хәзер дә Татарстанда үз тирәсенә та-
лантлы ул һәм кызларын туплаган көчле 
әдәбият һәм сәнгать учагы булып тора 
ул. Калабызда озак еллар бөтен респуб- 
ликага мәгълүм булган Туфан Миңнул-
лин исемендәге Түбән Кама татар 
дәүләт драма театры, атаклы «Мунча 
ташы» эстрада театры эшләп килүе шу-
ның бик ачык мисалы булып тора, чөнки 
шәһәрнең туган телдә иҗат итүче язучы 
зыялылары, татарча сөйләшүче артист-
лары белән тамашачылары булмаса, 
бернинди театр да барлыкка килә алмас 
иде. Театры булган халыкның гына мил-
ләт булып яши алганлыгын онытмыйк! 
Болар белән янәшәдә шәһәрдә аның 
борынгы тарихын хәзерге көннәребез 
белән бәйләгән «Түбән Кама шәһәре 
комплекслы музее» эшләвен үзем дә 
электән белә идем. ТРның Габдулла Ту- 
кай исемендәге Дәүләт бүләге лауреаты, 
Татарстанның халык рәссамы Әхсән 
Фәтхетдиновның музей-йортындагы 
рәсем һәм агач скульптура синтезын 
төзегән уникаль экспозицияләре рес- 
публикабызның гына түгел, хәтта дөнья-
ның башка бер генә дә төбәгендәге му-
зеенда юктыр. Табигать җанлы останың 
агачтан ясалган сыннары арасында, 
тамашачыны, аеруча балаларны үзенә 
тартканы – «Ияләр» циклы. Музейда 
аларның барысын да – җир иясен, күк 
иясен, урман иясен, чишмә иясен, юл ия-
сен, йорт иясен очратасың. Әйтерсең лә 
алар рәссам музеена вөҗдансызлыктан 
качып, сыену урыны эзләп җыелганнар. 
Сабыйларны бирегә нәкъ менә аларның 
күзләрендәге моң, сагыш тарта торган-
дыр да инде. Ел буе балалар ташкыны 
өзелми шушы музейга. 

ТҮБӘН КАМАДА РАЗИЛ ВӘЛИЕВ 
ИСЕМЕНДӘГЕ ПРЕМИЯ  

ЛАУРЕАТЛАРЫ ЯШИ
– Калада тагын бөтен нәнүсләрнең 

игътибарын магнит кебек үзенә тарткан, 
мәктәп һәм мәктәпкәчә яшьтәге бала-
ларның иҗатын яктыртучы Балалар 
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иҗаты үзәге дә бар әле, дип сөйләвен 
дәвам итте методист ханым. – Менә ул 
дистәләгән еллар дәвамында безнең 
барлыгыбызны, яшәешебезне дәлил-
ләүче чын иҗат мәйданы ичмасам! Як-
ташыбыз, күпкырлы талант иясе, Татар-
станның халык шагыйре Разил абый 
Вәлиев ел саен язмалары газета-жур-
налларда дөнья күргән мәктәптә укучы-
ларын – уннарча номинациядә уңышка 
ирешкән яшь шагыйрьләрне, яшь язучы, 
яшь журналистларны – үзе исемендә-
ге премия белән бүләкләп китә. Менә 
бу изге гамәлләр барысы да рухи чиш-
мәләребез саекмас өчен кылына.

Сез сораган татар телле балалар бак-
чалары да шул чишмәләрне мул сулы 
инешләргә, елга-диңгезләргә әйләндерү 
өчен армый-талмый хезмәт итә. Рай- 
оныбызда хәзерге вакытта шундый 22 
татар балалар бакчасы эшли. Шуларның 
15 е – Түбән Камада. Я алдынгы бакча-
га махсус җибәрә дип уйларсыз. Менә 
сезгә бакчалар исемлеге, җаныгыз телә-
гәненә барып чыгыгыз. 

Шулай диде дә Резедә ханым миңа 
районның татар бакчалары исемле-
ген сузды. Исемлеккә күз төшерәм: 
«Күбәләк», «Ал чәчәк», «Тургай», «Сөе-
неч», «Сандугач»... «Кайсына барсам, 
юлым уңар икән», – дип уйлап куйдым 
шулчак эчтән генә. Әмма күңелдә яшәү-
че икенче «мин» бу уема шундук каршы 
төште. «Кайсы бакчага йөрсә дә, сабый-
ларның һәркайсы сәләтле», – диде ул. 
Нигәдер, шулчак күңелгә канатларын 
җилпеп, сандугач үзе килеп кергәндәй 
булды.

– «Сандугач»ка барам! – дидем, шул-
чак үзем дә абайламыйча. Сандугач 
сүзе кергән җырларны бәләкәйдән җыр- 
лап үскәнгә, җырчы кош җанга, күңелгә 
кадерлерәк иде.

«САНДУГАЧ» КАНАТ КАГА,  
ОЯСЫНА ШАТЛАНА...

Мин ялгышмадым. Бакча мөдире Хә-
ния ханым Диниева әлеге өлкәдә озак 

еллар хезмәт куйган, үз һөнәрен ихлас 
яраткан, шунлыктан үз хезмәтенең неч-
кәлекләрен биш бармагы кебек яхшы 
белгән, күпләрнең тәҗрибәле остазына 
әйләнгән җитәкче булып чыкты. Бер-
ничә сүз алмашу белән Хәния Хаҗип кы-
зының гәп корырга да мәгълүматка бик 
бай һәм бик кулай әңгәмәдәш икәнлеген 
аңлап алдым. Каләм әһеленә мондый 
бәхет кайчан эләгә әле. Максатымны 
тәфсилләп аңлатып биргәч, Хәния ха-
ным җай белән генә сөйләп китте.

– Иң әүвәл балалар бакчасы район 
җитәкчеләренең даими игътибарында 
тора, дип әйтер идем. Моны ата-аналар 
да күреп, белеп тора. Балалар сыйфат-
лы, тәмле ризык белән тәэмин ителгән. 
Бүлмәләр якты, җылы. Төрле уеннар 
оештыру, физик күнегүләр уздыру, са-
быйларның эчке талантларын ачу өчен 
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барлык шартлар да тудырылган. Бу-
рычларыбызны тормышка ашыру өчен 
бернинди каршылыклар юк. Кадрлар со-
ставы тулы. Бакчада максатка ирешүдә 
барлыгы 23 педагог хезмәт куя, шулар-
ның 21 е – югары белемле, 2 се педаго-
гика вузында читтән торып укый. 

Балаларның тору шартларын тагын 
да яхшырту өчен, 2018 елда капиталь 
ремонтка ябылган идек. 2019 елның 
сентябреннән яңадан эшли башладык. 
Яңарту эшләре республика бюджеты хи-
сабыннан башкарылды. «Сандугач»тан 
кала, шәһәрдә тагын ике, авыл җирендә 
өч бакчага капиталь ремонт уздырыл-
ды. ТАНЕКО заводы яңа җиһазлар, уен-
чыклар, китаплар, спорт инвентарьлары 
белән сөендерде. Күз явын алырдай 
төрле төсләргә баеган бүлмәләр яңа күл-
мәк кигән кебек яктырып китте. 

Безнең күбебез балалар бакчасын са-
быйларны әти-әниләр эштә вакытта ял 
итә торган урын итеп карарга күнеккән. 
Янәсе, алар, йорт хуҗалары кичен эш 
урыннарыннан өйгә әйләнеп кайтканчы, 
биредә ашап-эчеп, күңел ачып, ял итеп 
кенә тора. Әмма шушы йортның бусага-
сын атлап кергәч, әлеге уебызның шак-
тый ялгыш икәнлеген аңлыйсың. 

ВАТАННЫҢ КИЛӘЧӘГЕ БАЛАЛАР 
БАКЧАСЫНДА

– Монда илнең киләчәк гражданнары 
тәрбияләнә, – дип, әңгәмәгә янәшәдәге 
тәрбияче Илмира Вәлишина кушылып 
китте. – Сүзем артык һавалы тоелса 
да, бу шулай. Чөнки кеше тәрбияләү – 
бик җаваплы хезмәт. Әмма нинди генә 
югары пафослы сүзләр куллансак та, 
без аны адәм баласына хас гап-гади 
тәрбиядән башлыйбыз. Әйтик, монда Ав
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килгәндә, бу сабыйлар бер-берсе белән 
аралашу түгел, исәнләшә дә белми, хәт-
та әти-әниләренең исемнәрен дә әйтә 
алмыйлар иде. Аларны, бирегә килеп 
кергәч тә, иң элек исәнләшергә өйрәт-
тек. Аннары күңелләренә бакчаның 
җәмәгать урыны икәнлеген сеңдердек. 
Ә җәмәгать урынында нинди булырга 
кирәк? Үзеңне бары тик тәртипле тотар-
га, нәрсәгә генә керешсәң дә, иң әүвәл 
өлкәннәрдән рөхсәт сорау зарур. Менә 
шулай һәр яңа килгән сабый белән ке-
шелек кабул иткән тәртип кагыйдәләрен 
ипләп кенә үзләштерергә тотынабыз. 

«САНДУГАЧ»НЫҢ  
«ХАЛЫК АРТИСТЫ»

Шунда Илмира ханым өстәл янында 
төсле карандашлар белән рәсем ясап 
утырган бер малайга төртеп күрсәтте.

– Өченче төркемдәге Әмир исемле бу 
егеткә 5 кенә яшь әле, –диде ул. – Безгә 
килгәндә, аңа яңа өч яшь тулган, юньләп 
сөйләшә дә белми иде. Хәзер ул бер 
дигән итеп рәсемнәр ясый, яттан сән-
гатьле итеп шигырьләр сөйли. Бер генә 
бәйрәмдә дә аның чыгыш ясамый кал-
ганы юк. Бакчабыздагы «халык артист-
лары»ның берсе дә ул әле Әмир. Татар 
халык әкиятләре буенча куелган спек-
такльләрдә гел төп рольләрдә уйный. 
Ул туганнары турында да бик тәфсилләп 
сөйләргә ярата. Әйдәгез, үзе белән та-
нышабыз.

Илмира ханым елмаеп кына мине 
өстәл янында зәңгәр күк йөзендә үзенең 
кайнар нурлары белән бөтен җир өстен 
кыздырган кояшны рәсемгә төшереп 
утырган бәләкәй «Фәттах» янына алып 
китте. Аннары иңбашыннан сыйпап са-
быйга эндәште.

– Әмир, әйдә әле, Казаннан килгән бу 
кунак абыйга үзең турында, әти-әни- 
ләрең, бабайларың турында татарча  
чатнатып сөйләп бир әле.

Әмир башта миңа карап-карап торды 
да, тәрбиячесенең сүзен каршылык-

сыз үтәргә күнеккәнлектән, апасының 
күзләренә карап телен чишеп җибәрде. 
«Р» хәрефе, нәнүсләргә хас саңгырау 
хәлендә иде.

– Мин, Сабиров Әмир Дамир улы, ике 
мең дә уналтынчы елның егерме икен-
че июнендә туган. Әтием Дамир, әнием 
Зилә полициядә эшли. Минем ике ба-
баем, ике әбием бар. Әтиемнекеләр – 
Дәлиф бабай белән Алсу әбием – Түбән 
Чаллы авылында тора. Минем бабаем 
бик тырыш, ул күп итеп атлар асрый. 
Аларның барысының исеме бар. Мин, 
бабай янына кайткач, трактор белән 
атларга печән әзерләшәм. Тагын бабаем 
Камага балык тотарга да йөри. Мине дә 
үзе белән балыкка алып бара. Күп итеп 
тоткач, Алсу әбием алардан тәмле итеп 
уха пешерә.

Югары Чаллы авылында әниемне-
келәр – Фаиз бабай белән Гөлфизә әби 
яши. Бабаем – балта остасы. Ул матур 
итеп йортлар сала. Аны авылда әле дә 
йортлар төзергә чакыралар. Бабаем 
белән бергә сыерчык оясы ясап, бак-
чада беренче урынны алдым. Әбием 
тәмле итеп бәлешләр пешерергә ярата. 
Үскәч, мин дә әтием белән әнием кебек 
полициядә эшләргә телим. Фаиз бабаем 
кебек йортлар салырга, Дәлиф бабаем 
кебек атлар асрарга хыялланам.

Әмир сөйләп бетерде дә, «Белдеңме 
инде кем икәнемне» дигән сыман, горур 
гына миңа текәлеп бакты. Әмир үзенең 
сөйләү осталыгы буенча, чынлап та, 
шәһәр бакчаларының «халык артисты»-
на торырлык егетләр солтаны иде. 

– Афәрин, энем! Бик ачык, аңлаешлы 
итеп сөйләп бирдең. Ә кем өйрәтте сине 
болай ягымлы, матур итеп сөйләшергә, 
авылдагы бабаеңмы? – дип сорыйм 
нәни дустымнан.

– Әйе, авылда өйрәндем, абый, – диде 
Әмир. – Анда минем бабайлардан кала 
тагын ике әбием, башка дусларым да 
күп. Сәлим, Рәшит, Илгиз... Бик кирәк 
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булса,Гөлфизә әбием өйрәткән догалар-
ны да сөйли алам. Җавабымны да көтеп 
тормастан, Әмир, тиз генә тотып, «Колһу-
аллаһ» догасын да укып бирде. Монысы 
инде көтелгәннән дә артып китте! Зирәк 
егетнең башыннан сыйпадым да, сөй-
ләшүне дәвам иттерү өчен, тизрәк әң-
гәмә өстәленә юнәлдем.

Илмира ханым сөйләвеннән, мин бак-
чада сабыйларның телен туган телгә кү-
нектерү өчен атна саен төрле әкиятләр 
буенча спектакльләр куелуын белдем. 
Тәрбиячеләр әйтүе буенча, Тукай, Алиш, 
Батулла әкиятләрен сәхнәгә кую бигрәк 
тә балалар өчен уңайлы икән. Эчтәлеге 
дә үзенә тартып тора, истә калдыруы да 
җайлы.

– Бакчада ата-аналар бергә бәй-
ләп алып бара торган эш формалары 
һәрвакыт уңышка дучар,– дип, әңгәмәне 
мөдир Хәния Хаҗип кызы дәвам итте. –  
Балалар белән бакчада нинди дә бул-
са кул эше башлап, сабыйларга өйгә 
эш итеп биреп җибәрсәк, аны шунда ук 

әниләр эләктереп ала. 
Бервакыт бәләкәчләр-
гә бакчада чигү чигәр-
гә өйрәтеп, өйләренә 
чәчәкләр чигәргә 
кушып җибәргән идек. 
Бу эшкә әниләребез 
кушылып китмәсенме. 
Милли бизәкләр чи-
гелгән ашъяулыклар, 
сөлгеләр шулхәтле күп 
булды ки, хәтта бала-
ларның әниләренең 
хезмәтләреннән торган 
күргәзмә дә әзерләдек 
соңыннан. 

ПРЕЗИДЕНТ ҮЗЕ 
ТЕЛӘКТӘШ...

Узган ел ТРның Архив 
эшләре буенча дәүләт 

комитеты, ТАССРның 100 еллыгы уңа-
еннан, Татарстан Президенты Рөстәм 
Миңнеханов теләктәшлеге белән «Без 
тарихта эзлебез» дигән шәҗәрәләр бәй-
гесе проектын башлап җибәргән иде. 
Халкыбыз тарихының аерылгысыз бер 
өлеше булган нәсел чылбырын өйрәнү, 
яшь буыннарда бабаларыбыз яшәгән 
төбәк белән горурлану хисләре тәрбия- 
ләү – һәркайсыбызның изге бурычы. 
Рухи кыйммәтләребез үз төсен югалта 
барган чорда нәселеңне, туган ягыңны 
өйрәнү шул максатка ирешү юлы бу-
лып тора. Үз халкын сөйгән мөкәммәл 
шәхес тәрбияләргә ярдәм итә. Әлеге 
проектның сабыйлар өчен никадәрле 
әһәмиятле булуын «Сандугач» балалар 
бакчасы тәрбиячесе Гүзәл Сабирҗанова 
шундук аңлап ала һәм бу эшкә ата-ана-
ларны тарту өчен башлап үзенең нәсел 
шәҗәрәсе төзергә ниятләвен бакча 
мөдире Хәния ханымга җиткерә. Хупла-
мыймы соң инде аны Хәния ханым, ике 
куллап хуплый! 
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КАЗАН ХАНЛЫГЫ ТУРЫНДА  
СӨЙЛӘҮЧЕ ШӘҖӘРӘ

– Миңа, бәхеткә, нәсел шәҗәрәсен 
туплау өчен архивларда казынырга 
туры килмәде, – дип сүз башлады мил-
ләтпәрвәр җанлы тәрбияче, өч бала 
анасы Гүзәл Сабирҗан кызы Гыйләҗе-
ва. – Элек-электән укымышлы нәселдән 
булганга, нәселебездәге һәр буын вәки-
ле үзен гаилә китабына теркәп барган. 
Һәр татар үзенең җиде бабасы исемен 
белергә тиеш, диләр бит. Безнең алар 
унау. Фазылмөхәммәт бабам: «Безнең 
Казан ханлыгына кадәрге барлык буын-
нарыбыз да мәгълүм», – дип әйтә тор-
ган иде. Нәсел агачыбыз киң тармаклы 
да, хәзергә исән өлешен саный башла-
гач та, куанычыбызның чиге булмады. 
Шунлыктан бу бәйгедән читтә калмаска 
миңа Ходай үзе кушкан кебек тоелды. 
Шәһәребездә шәҗәрә агачы ясаучы 
Эльвира исемле кыздан буыннар исем-
легенә карап, нәсел агачыбызны ясап 
бирүен үтендем. Ул аны күз явын алыр- 
лык матур итеп эшләп бирде. Минем 
беренчел максатым шәҗәрә бәйгесендә 
катнашудан элек, аның асылын ничек тә 
булса бакчага йөрүче нәниләрнең әти- 
әниләренә җиткерүдән гыйбарәт иде. 
Нишләргә соң, эшне нидән башларга? 
Шунда башыма нәсел шәҗәрәсе күр-
гәзмәсен бакчада оештырырга кирәк 
дигән кыю уй килде. Һәм мин аны оеш-
тырдым да. Иң башта коридорга нәсел 
агачы рәсемен элеп куйдым. Аннары 
янәшәсенә күренекле туганнарыбыз  
турында кыскача мәгълүмат бирелгән 
фотостенд төзеп куйдым. Ата-аналар 
аны бик кызыксынып карады. Мин 
шушы гамәлем белән аларда: «Кара, без-
нең дә бабаларыбыз бар, моны без дә 
эшли алабыз ич», – дигән теләк уяттым. 
Нәтиҗәдә бик күп ата-аналар, җәйге ял-
лары башлангач та, балалары белән ту-
ган якларына кайтып, нәсел тамырлары 

турында байтак мәгълүмат туплап, без-
гә, балалар бакчасына китереп тапшыр- 
ды. Без аларның җыйган материалла-
рын ул-кызлары белән бергә махсус 
альбомнарга урнаштырдык. Альбомны 
туганнарының фоторәсемнәре белән 
бизәдек, андагы һәр шәхес турында 
белешмә яздык. Бу игелекле, саваплы 
хезмәт әле дә актив рәвештә дәвам итә. 

Ә мин исә республика буенча башлан-
ган шәҗәрә бәйгесенә кушылып киттем. 
Ул бик тә шәп килеп чыкты. Түбән Кама-
да аның ике этабы узды. 21 мартта уз-
ган «Минем гаиләм – минем шәҗәрәм» 
дип исемләнгән 1 нче этабында бөтен 
гаиләбез, туган-тумачаларыз белән бер-
гә катнаштык. Ирем Наил, балаларым 
Лилия, Данис, Ранис, 40 ел «Карлыгач» 
балалар бакчасында эшләп лаеклы 
ялга чыккан әнием Сәвия Фазлыйәхмәт 
кызы, Түбән Камадагы 96 нчы бакча-
да балалар бакчасында хезмәт куючы 
сеңлем Айгөл, аның улы Ильяс, Азна-
кай, Мөслим, Лениногорск, Бөгелмә 
төбәкләренә таралган туганнарым. Алар 
барысы да – югары белемле табиблар, 
укытучылар, тәрбиячеләр. Тамашачы-
ларга да, үзебезгә дә зур сөенечләр 
алып килде бу бәйрәм. Чөнки болай бер-
гә беркайчан да җыелганыбыз юк иде.  
2 нче этабы милли ашларга, өс кием- 
нәренә багышлап оештырылды. Монда 
без аш-су әзерләү осталыгыбызны да, 
киенү зәвыгыбызны да, алар турында 
тарихи мәгълүматлы булуыбызны да 
күрсәттек. Нәтиҗәдә зона бәйгесендә 
мин өченче урынны яулауга ирештем...

Тәрбиячеләр белән әнә шулай бер-бе-
ребезгә эч серләрне бушатып, борчу-сөе-
нечләребез белән уртаклашып, бик озак 
гәп корып утырдык. «Сандугач»тан мин 
канәгать киттем.

Ирек НИГЪМӘТИ
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Луиза НӘБИУЛЛИНА,

Әгерҗе районы Тирсә урта 
мәктәбенең югары квалифика-
ция категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

04

БАЛАЛАР ТЕЛНЕ 
ОНЫТЫП БАРА
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Безнең Тирсә авылы күпмилләтле авыл, биредә  татарлар, руслар, марилар, 
удмуртлар һәм башка милләт вәкилләре  яши. Олы буын вәкилләреннән бул-
ган марилар, удмуртлар, руслар  үз туган телләрендә генә түгел , ә татар те-
лендә дә чиста һәм матур  сөйләшәләр. Бүгенге көндә  барлык милләт бала-
лары да бер-берсе белән рус телендә  генә аралаша. 

Мин  Тирсә урта  мәктәбендә 33 ел буе татар  теле һәм әдәбияты укытам. Бу 
вакыт эчендә җәмгыятьтә, мәгариф өлкәсендә һәм  татар телен укытуда бай-
так үзгәрешләр булды. Татар телен укытуның беренче  авырлыгы балалар-
ның руслашуыннан башлана. Балалар кечкенәдән  үк рус телендә аралаша. 
Балалар гаиләдә, балалар бакчасында, урамда рус телендә сөйләшә... Сорау- 
га җавап биргәндә дә башта русча уйлыйлар, соңыннан гына татарча җавап 
бирәләр. Дәресләрдә татарча сөйләшкән балалар да дәрес тәмамлану  белән 
русча сөйләшүгә күчәләр.

Укучыларның сөйләм теле ярлы, сүзлек запасы аз. Беренчедән, алар татар 
матбугатын укымыйлар. Икенчедән,  ата-аналарның күбесе газета-журнал-
ларга язылмый. Алар аны яздырмагач, кайдан укысыннар инде. Алар китап-
ханәгә йөрергә вакыт тапмый. Ата-аналар да, балалар да беренче урынга те-
лефонны, Интернетны куя. Туган телдә камил сөйләшә белми торган балалар, 
дәрестә  күп очракта татар телендә язылган  текстны  аңламыйлар, аларга 
аны башта рус теленә тәрҗемә итәргә туры килә. 

Минемчә, дәресләрне кыскарту да күп кенә кыенлыклар тудырды. Татар 
әдәбиятыннан атнага бер сәгать бирелә. Бу бик аз.  Укучыларда өстәмә укуга 
теләк юк. Элек балаларның язма эшләре образлы сурәтләү чараларына бай 
була иде.  Ә хәзер иҗади эшләрне укучы Интернеттан  әзерне күчерергә ты-
рыша. Хәзерге чор балаларын виртуаль дөнья үзенә тарта. 

        Гаиләдә  ата-аналар үз балалары белән татар телендә сөйләшмиләр, 
бу тенденция туган телне белүчеләрнең  саны кимүенә китерә. Гаиләдә без 
үз балаларыбыз белән туган телебездә аралашырга тиеш дип уйлыйм. Гаилә 
һәм мәктәпкә бу эшчәнлектә бердәм булу зарур. Туган тел ул балага әби- 
бабайлардан буыннан-буынга тапшырылган зур бүләк, һәм без  бу кадерле 
мирасны сакларга тиешбез.
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Суфия ШӘФИГУЛЛИНА, 

Кукмара районы К.Ф.Шакиров исемен-
дәге Зур Сәрдек гимназиясенең Чиш-
мәбаш филиалының I квалификация 
категорияле башлангыч сыйныфлар 
укытучысы

05

«С» ХӘРЕФЕ 
ИЛЕНӘ СӘЯХӘТ
(1 нче сыйныфта әдәби уку дәресе. Әлифба чоры)
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Тема. [с], [с'] авазлары. С, с хәрефләре. 
Максат: укучыларны [с], [с'] авазлары, С, с хәрефләре белән 
таныштыру. Сүз модельләре нигезендә бу авазны аерып алыр- 
га, фонематик ишетеп таный белергә, дөрес әйтергә, иҗекләп 
сүзләр укырга өйрәтү; укучыларның бәйләнешле сөйләм те-
лен, логик фикер йөртүне, җавапларны дәлилләп күрсәтә белү 
күнекмәләрен, төркемнәрдә бер-берсе белән киңәшләшеп 
эшләү, нәтиҗә ясау, бәяли белү күнекмәләрен камилләштерү; 
иҗади фикерләү сәләтләрен үстерү юнәлешендә эшне дәвам 
иттерү; укуга кызыксыну уяту, туган телебезне, гаиләне ярату, 
дусларны хөрмәт итү сыйфатларын тәрбияләү.
Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Предмет: алфавиттагы яңа хәрефне өйрәнү, Г.Тукай иҗаты 
белән таныштыру.
Шәхескә кагылышлы: ана теленә ихтирамлы караш, укуга 
мәхәббәт тәрбияләү.
Регулятив: уку эшчәнлеге өчен эш урынын әзерләү; укытучы 
белән бергә уку максаты кую һәм эшне планлаштырырга өй-
рәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; укы-
тучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; укудагы уңыш һәм 
уңышсызлыкларның сәбәбен аңлап, анализлый белү.
Танып белү: алфавиттагы хәрефләрне танып, дөрес әйтергә, 
иҗекләп сүзләр укый белергә өйрәнү; тиешле мәгълүматны 
табу, билгеләү; объектларны чагыштыру; уку эшчәнлегенә кон-
троль һәм бәя бирү.
Коммуникатив: укытучыны һәм иптәшеңне тыңлый белү, диа- 
лог төзүдә һәм коллектив фикер алышуда катнашу, үз фике-
реңне тулы, төгәл һәм ачык, аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау.
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Предметара бәйләнеш: математика, музыка, физик тәрбия, 
сынлы сәнгать.
Эшчәнлекне оештыру формалары: фронталь, индивидуаль, 
парларда, төркемнәрдә эш.
Җиһазлау: «Әлифба» уку китабы, рәсемле хәрефләр, алфавит, 
компьютер, презентация, хәрефләр язылган карточкалар.

Дәреснең технологик картасы
Дәрес 

этаплары Материалның эчтәлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 
гамәлләре (УУГ)

I. Уку 
эшчәнле-
ген мотив-
лаштыру
Максат: 
психологик 
уңай халәт 
барлык-
ка китерү, 
хезмәт-
тәшлек итү 
теләге уяту.

Балаларда яхшы кәеф, эшлисе 
килү халәте тудыру. 
– Исәнмесез, укучылар! 
– Кәефләрегез ничек соң?

– Шушы күтәренке кәефтә ба-
рыбызга да хәерле көн теләп, 
дәресебезне башлап җибәрик. 

Укучылар бер-бер-
сенә карап сәлам-
ләшәләр һәм урын-
нарына утыралар.
– Исәнмесез, сау-
мысыз!
– Кояшлы иртә 

кебек.
Тукай телен, анам 

телен
Өйрәнергә дип 

килдек.

КУУГ: сыйныф-
ташлар һәм укы-
тучы белән уку 
эшчәнлеген оешты-
руда хезмәттәшлек 
итү.
ШУУГ: үзмаксат 
кую.

II. Акту-
альләштерү 
Максат:  
элек 
үзләштергән 
белемнәрне 
мөстә-
кыйль 
рәвештә 
искә төшерү 
мөмкинле-
ге булдыру, 
дәрестә 
яңа мәгъ-
лүматлар 
кабул итүгә 
әзерләнү, 
фикерләү 
осталыгын 
үстерү.

– Әйе, укучылар, без Тукай те-
лен, туган телне өйрәнергә дип 
килдек, дидек. Ә безнең туган 
телебез нинди тел соң ул? Без 
нинди телдә сөйләшәбез?
– Бик дөрес. Без үз туган теле-
безнең, ягъни татар алфавиты-
ның шактый хәрефен өйрәндек. 
Тиздән барлык хәрефләрне өй-
рәнеп бетереп, кызыклы китап- 
лар укый башларбыз. Әйдәгез, 
өйрәнгән хәрефләрне кабатлап 
чыгыйк әле. Ничә хәреф өйрән-
гәнбез? Ничә калын, ничә нечкә 
сузык? Яңгырау, саңгырау тар-
тыклар ничә? Ә узган дәрестә 
нинди аваз һәм нинди хәреф 
өйрәндек?

– Татар теле. Без 
татарча сөйләшә-
без.

Укучылар, такта-
га беркетелгән 
рәсемнәр буенча, 
өйрәнгән хәрефләр-
не санап чыгалар. 
Калын, нечкә тар-
тык, яңгырау һәм 
саңгырау тартык- 
ларны әйтәләр.
Үткән дәрестә өй-
рәнгән З, з хәреф-
ләрен кабатлау. Би-
релгән материалны 
чылбырлы укыту.

ШУУГ: үз белемеңне 
бәяләү.
РУУГ: кагыйдәләр-
не, күрсәтмәләрне 
истә тотып гамәл-
ләр кылу.
КУУГ: тыңлый белү, 
диалог төзүдә һәм 
коллектив фикер 
алышуда катнашу.
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Укытучы Г.Тукайның «Безнең 
гаилә» шигырен сөйли. 
– Ә сезнең гаиләдә  ничә кеше 
һәм кемнәр бар?

Гаилә темасына 
дәреслектәге  
(51 нче бит) текст-
ны хор белән уку.
Шигырь буенча фи-
керләшү. Укучылар-
ны «Безнең гаилә» 
темасына сөйләтү.

III. Уку 
мәсьәләсен 
кую. 
Дәреснең 
темасын, 
максатын 
билгеләү    
Максат: яңа 
белемнәр 
кабул итүне 
оештыру 
һәм бе-
лемнәрне 
үзләштерү-
гә юнәлеш 
бирү; килеп 
туган уку 
мәсьәләсен 
анализлау;  
дәреснең 
темасын, 
максатын 
билгели 
белү.

– Ә хәзер күтәренке күңел  
белән яңа хәрефләр дөньясына 
аяк басабыз. Бүген бездә кунак 
бар. Таныйсызмы, балалар? 
– Тукай әкияте герое. Ул безне 
тел дөньясына алып керер, 
дөрес, матур сөйләшергә өйрә-
тер.
Әлбәттә, ул безгә  буш кул белән 
килмәгән. Күп кенә биремнәр 
дә алып килгән. Аның беренче 
биреме – табышмак.
Башы – бер, күзе – 12. Көн-төн 
йөри, урыннан китә алмый. Ул 
нәрсә?
– Безгә вакытны әйтеп торучы 
ул, шулай бит. Ул  нинди аваз-
дан башлана?
– Сезнең нәни энегез йокыга 
китте, сез башкаларга нәрсә 
дип әйтерсез?
– Күз алдына китерегез әле, 
урамда каз көтүе, сезне әниегез 
йомыш белән җибәрде, зур ата 
каз таларга килә, ул нинди аваз 
чыгара?
– Шушы авазларны яңадан ка-
батлыйк әле. Су анасы сүзе дә 
бит шушы аваздан башлана.
– Димәк, бүгенге дәресебез те-
масы ничек була?
(Дәреснең темасын ачыклау. 
Темадан чыгып, дәрескә максат 
кую.)

    
– Су анасы.

– Сәгать.

– [с] авазыннан.

– Тссс.

– Ысс.

– [с] авазы һәм С, с 
хәрефләре.
– Без дәрестә [с], [с']  
авазын дөрес әй-
тергә, С, с хәрефен 
танырга өйрәнер-
без. [с], [с'] авазына 
башланган сүзләр 
табарбыз. Әлифба-
дан текст укырбыз.

БУУГ: дәреснең те-
масын һәм макса-
тын әйтү.
РУУГ: планлаштыру.
КУУГ: тыңлый белү, 
диалог төзүдә һәм 
коллектив фикер 
алышуда катнашу.
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IV. Та-
нып белү 
эшчән-
леге. Уку 
мәсьәләсен 
чишү
Максат: яңа 
белемнәр 
үзләштерү 
мөмкинле-
ге булдыру.

1. Яңа аваз белән танышу. [с] 
авазын әйттерү. Авазны әйткән-
дә, авыз эчендә тынның тот-
карланып калуы ачыклана. 
– Без сузык авазны ишетәбез-
ме? Тартыкмы?  
– Тартык аваз икәнен ничек 
белдек?   
[с] авазына сүзләр табу.
Квадрат җәяләр эчендә бирел-
гән [с] [с'] авазының С с хәреф-
ләре белән белдерелүен әйтү. 
Су анасы безгә биремнәр дә 
алып килгән. 
Беренче бирем. 
– Бу – баш С хәрефе. Без аны 
кайларда язабыз?
– Ә бу – юл с хәрефе. Бу хәреф 
сүзнең башында, уртасында, 
ахырында языла. 
Икенче бирем. Хәрефләр ара-
сыннан С с хәрефләрен генә 
буягыз. 
2. Дәреслектә бирелгән ике 
дәрәҗәле схемалар буенча 
песи, сыер, рәсем сүзләренең 
аваз-хәреф формасын ча-
гыштыру, иҗекләп һәм орфо- 
эпик дөрес итеп уку. 

Кычкырып аваз 
әйтү. (Авазны әйт-
кәндә, авыз эчендә 
тынның тоткар-
ланып калуын 
беләләр.)
Укучылар җавапла-
ры.

Сүзләр ярдәмендә 
авазларның калын, 
нечкә булуын чыга-
ру. [с] – калын аваз 
(су), [с'] – нечкә 
аваз (сүз). 
– Кеше исемнәрен-
дә язабыз. Су ана-
сы (әкият герое). 
Хайван, авыл, 
шәһәр исемнәрен-
дә. (Укучыларның 
җаваплары. Һәр 
баладан берәр сүз 
әйттерү.)
Карточка белән ин-
дивидуаль эш, пар-
ларда тикшерәләр.
Индивидуаль уку.

ТБУУГ: үз сөйләмең-
не төзү, билге-сим-
воллар.
РУУГ: планлаштыру.
КУУГ: башкалар-
ны тыңлый, аңлый 
белү; коллектив 
белән фикерләшү, 
үз фикереңне әйтә 
белү.

Ял минуты 
Максат: 
сәламәт-
лекне 
саклау, 
җырлау 
мөмкинле-
ге булдыру.

– Укучылар, без бүген тагын 
бер баскычка югары күтәрел-
дек, чөнки туган телебезнең та-
гын бер яңа хәрефен өйрәндек. 
Г.Тукай да бит: «Дөньяда күп 
нәрсә белдем, син туган тел ар-
кылы», – дип язган. Ә хәзер ял 
итеп алыйк. Г.Тукайның «Туган 
тел» җырын җырлыйбыз.

Укучылар басалар, 
хәрәкәтләнәләр һәм 
җырның беренче 
куплетын җырлый-
лар.

КУУГ: тыңлый белү.
РУУГ: үз эшчәнле –  
геңне контрольгә 
алу. 

V. Яңа бе-
лемнәрне 
беренчел 
ныгыту
Максат: яңа 
белемнәрне 
беренчел 
ныгыту, уку 
мөмкинле-
ге булдыру.

Дәреслек белән эш. 
1. Яңа хәреф белән иҗекләр 
һәм сүзләр уку. Таныш булма-
ган сүзләрне аңлату.
2. Рәсем буенча әңгәмә.
3.Текстны уку (53 нче бит).
– Көн саен яңа хәрефләр өй-
рәнеп, без туган телебезнең 
никадәр кыйммәтле икәнен 
аңлыйбыз.

Хор белән уку.
Индивидуаль уку.
Сорауларга җавап 
бирү.

РУУГ: үз эшчәнле- 
геңне контрольгә 
алу.
КУУГ: укытучы 
белән диалогта 
катнашу; коллектив 
фикер алышуда кат-
нашу.
ТБУУГ: мәгълүмат 
туплау.
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VI. Яңа бе-
лемнәрне 
мөстә- 
кыйль 
куллану 
Максат: яңа 
белемнәрне 
мөстәкыйль  
куллану 
мөмкинле-
ге булдыру.

– Су анасы безгә тагын бер би-
рем бирә. Сандугач сүзен хәреф-
ләрдән төзү. Сүзләр төзү уены. 
(Балаларны ике төркемгә бүлү. 
Һәр төркемгә дә бөтен алфавитны 
белгән бер баланы кую. Чөнки бу 
сүздә барлык хәрефләр дә өйрә-
нелеп бетмәгән.)
– Укучылар, үзе бик шыксыз, 
күңелсез булса да, Тукай әкиятен-
нән килгән Су анасы бик ягымлы, 
яхшы күңелле икән бит. Шулай-
мы? Сезгә Су анасы белән арала-
шу ошадымы? Телебезне чарлар 
өчен ул безгә күпме биремнәр 
алып килгән. Аның соңгы күңел-
ле биремен үтибез. 
Тизәйткеч. Саран Сара саный-са-
ный салам сала.
Укытучы балалар белән әңгәмә 
үткәрә.
– Ана телебез – Тукай теле бик 
әдәпле, матур тел икән. Тукай да 
бит шуңа күрә: «И туган тел, и ма-
тур тел», – дип, безгә – киләчәк 
буыннарга язып калдырган. 
Телебез яшәсен, яшәсен Тукай 
теле! Дөньяның кайсы почмагын-
да торырга туры килсә дә, үскәч, 
нинди телдә генә аралашсак та, 
үзебезнең татар милләтеннән бу-
луыбызны онытмыйк! Бу – бары 
безнең үзебездән тора! 

Төркемнәрдә 
эшләү. Карточ-
каларга язылган 
хәрефләрдән  сан-
дугач сүзен төзү 
һәм шушы сүздән 
яңа сүзләр әйтү 
(сан, агач, ач, ана, 
уа, дан, чага, дус, 
сана, ача, ага һ.б.).

– Әйе. Су анасын 
без бик яраттык.

Тизәйткечне  хор 
белән кабатлыйлар. 
Мөмкинлек бул-
ганча, һәр бала да 
әйтеп чыга. Иң оста 
тизәйткеч әйтүче-
гә Су анасыннан 
бүләк.

ШУУГ: уку матери-
алына кызыксыну  
белдерү.
РУУГ: дәрестәге 
эшчәнлекне бәяләү.
КУУГ: тыңлый белү, 
әңгәмәдә катнашу.

VII. Рефлек-
сия. Дәрес- 
кә нәтиҗә  
Дәрестәге 
эшчәнлекне 
анализлау, 
белемнәрне 
бәяләү һәм 
киләчәккә 
перспекти-
ва билгеләү; 
үз фикерең-
не дәлил-
ләү, дәрестә 
алган бе-
лемнәрнең 
әһәмиятен 
аңлау, алар-
ны киләчәк-
тә куллана 
белү.

– Шушының белән без дәресе-
безне йомгаклыйбыз.
– Укучылар, без бүген дәрестә 
нәрсә өйрәндек?
– С хәрефе турында нәрсә бел-
дегез?
– Бу хәреф безгә киләчәктә 
кирәк булырмы? Бу хәрефтән 
башка туган телебезне белә, 
кызыклы китаплар укый алыр-
бызмы? 
– Сез дәрестә актив катнашты-
гыз, барыгызга да рәхмәт.
– Дәрескә кунакка килгән Су 
анасына рәхмәтебезне белде-
рик. Аны да, үзегезне дә куан-
дырып, матур смайлик ясый-
быз. 
– Тукай теле – туган телебез 
дәресләрендә очрашканга 
кадәр!

Укучылар белән 
әңгәмә.

– Сезгә кайсы 
смайлик ошый? Һәр 
бала үзе теләгән 
смайликны ясый.

РУУГ: үз эшчәнле-  
геңне контрольгә 
алу.
КУУГ: әңгәмәдә кат-
нашу.

Презентациясе белән журнал 
сайтында https://magarif-uku.ru/

tt/s-kharefe-ilena-sayakhat/адресы 
буенча танышырга мөмкин.
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Миләүшә ХӘСӘНОВА,

Мөслим районы Вәрәшбаш 
башлангыч мәктәбенең
 I квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар укытучысы

06

КЕШЕ 
ИСЕМНӘРЕНДӘ 
БАШ ХӘРЕФ
(2 нче сыйныфта татар теле дәресе)
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Максат: кеше исемнәрен һәрвакыт баш хәрефтән язарга 
кирәклеген төшендерү. Укучыларның  иҗади эшчәнлекләрен, 
фикерләү сәләтләрен, бәйләнешле сөйләм телен, матур язу 
күнекмәләрен үстерү.
Бурычлар: 
1. Кеше исемнәре турында күбрәк белергә.
2. Төрле милләт кешеләренә кушыла торган исемнәрне аера 
белергә.
3. Кеше исемнәренең ясалышын өйрәнергә.
Көтелгән нәтиҗәләр:
Танып белү УУГ: предметны белдергән сүзләрне өйрәнү-
не дәвам итү, белемнәрне тирәнәйтү; предметны белдергән 
сүзләрне таный, таба, сораулар куя белү, теманы аңлауны кү-
негүләр ярдәмендә ныгыту, сөйләмдә һәм язуда куллану.
Регулятив УУГ: үз эшеңне планлаштыра белү, төркемнәрдә 
бер-берсе белән киңәшләшеп, эшләнгән эшкә нәтиҗә ясап, үз 
эшләрен дөрес бәяләп эшләү күнекмәләре булдыру.
Коммуникатив УУГ: төркемнәрдә бер-берсе белән киңәшлә-
шеп, эшләрне үзара тигез бүлешеп эшләүгә ирешү, иптәшеңне 
тыңлый һәм аңа ярдәм итә белү.
Шәхси УУГ: кеше исемнәрен һәм фамилияләрне дөрес 
яза белү турындагы белемнәрнең кирәклеген аңлау, кеше 
исемнәренең мәгънәсен өйрәнү, дәрестә актив катнашу, 
бер-береңә карата ихтирамлы һәм игътибарлы булу. 
Уку эшчәнлеген оештыру өчен кирәкле чыганаклар: дәреслек 
(Мияссарова И.Х., Фәйзрахманова К.Ф. Татар теле. 2 нче сый-
ныф. – Казан: Мәгариф–Вакыт, 2012), ноутбук, проектор, пре-
зентация.
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Дәреснең технологик картасы

Дәрес  
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучылар  

эшчәнлеге УУГ
I. Мотив-
лаштыру- 
оешты-
ру этабы. 
Психологик 
уңай халәт 
барлыкка 
китерү

Психологик уңай халәт барлыкка 
китерү. (1 нче слайд)
– Кадерле укучылар, һәрберебез-
гә күтәренке кәеф теләп, дәресе-
безне башлап җибәрик әле.  

Кизү торучы укучы М.Хөсәеннең «Мин Җәмилә 
түгел...» шигырен сөйли.
Аңлый алмыйм, нигә кайберәүләр
Үз телләрен рәтләп белмиләр.
Ә җитмәсә тагы, эч пошырып,
Ике телне бутап сөйлиләр.
Оят түгелме, туган телне бозып,
Кирле-мырлы сәлам бирергә?!
«Мин Җәмилә түгел, Жинечка!» – дип,
«Мин Сәлимә түгел, Семечкә!» – дип,
Күккә борын чөеп йөрергә.
Тел бутарга ләкин, тел бозарга
Бер хакы юк һичбер кемнең дә.
Урыс белән сөйләш урысчалап,
Татар белән туган телеңдә –
Анаң телендә, бабаң телендә.

II. Акту-
альләштерү  

– Укучылар, бүгенге дәрестә сөй-
ләр өчен, Гөлинә ни өчен бу ши-
гырьне сайлаган? 

– Димәк, без бүген дәрестә дә 
милләтебез, туган телебез, татар 
исемнәре турында сөйләшербез 
һәм бергәләп төрле биремнәр 
үтәрбез.

– Без үз телебезне яхшы белергә, башка тел-
ләрне дә өйрәнергә тиешбез.
– Әни белән әти кушкан исемнәрне бозмаска 
өйрәтә, чөнки исем кешегә бер генә бирелә.
– Быел – Туган телләр һәм халыклар бердәм-
леге елы, шуңа милләтебез, туган телебез, 
дуслык турында сөйләшәбез.

III. Уку 
мәсьәләсен 
кую  

– Укучылар, тактага язылган 
сүзләрне укыгыз да сүзләрне 
ике төркемгә бүлегез: Анна, Гөл-
шат, Айсылу, Сергей,  Наташа, 
Людмила, Айдар, Алмаз, Илгиз, 
Владимир. (2 нче слайд)

– Бу исемнәрне төркемнәргә 
нинди максат белән аердыгыз?

– Татар милләтендәге кешеләр- 
гә – татар исемнәре, рус миллә-
тендәге кешеләргә рус исемнәре 
кушалар. Бу – милләткә хөрмәт 
дигән сүз. Шуңа күрә дә әти- 
әниләр, балаларына исем куш-
канда, бик яхшылап уйларга 
тиеш. 
– Ә кеше исемнәре турында сез 
нинди кагыйдәләр беләсез?
– Бик дөрес, димәк, без бүгенге 
дәрескә нинди максат куябыз? 
– Дәресебезнең бурычлары нин-
ди була?

– Дәресебезнең бурычлары нин-
ди була?

Тактада бирелгән кеше исемнәрен укучылар 
рус һәм татар исемнәренә аералар.  
Анна  Гөлшат        
Сергей  Айдар
Наташа Алмаз
Людмила Айсылу    
Владимир Илгиз
– Рус һәм татар исемнәре (вариантлар төрле 
булырга мөмкин).
– Хатын кыз һәм ир-ат исемнәре.
– Сузык авазга һәм тартык авазга башлан-
ган исемнәр.

– Кеше исемнәре баш хәрефтән языла.

– Кеше исемнәрен дөрес язарга өйрәнәчәк-
без.

1. Кеше исемнәре турында күбрәк белергә.
2. Төрле милләт кешеләренә кушыла торган 
исемнәрне аера белергә.
3. Кеше исемнәренең ясалышын өйрәнергә.
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IV. Эш 
дәфтәрендә 
матур язу  
күнегүләре

Дәфтәрдә эшләү.
– Үзегезнең гаиләгездә кемнәр 
яши? Шуларның исемнәрен ма-
тур итеп дәфтәрдә язабыз.

Дата.
Сыйныф эше.
Матур язу күнегүләрен башкару.

V. Укучы-
ларның уку 
эшчәнлеген 
мотивлашты-
ру

– Укучылар, без сезнең белән 
кеше исемнәренең мәгънәсе ту-
рында да сөйләшкән идек . Кеше 
исеменең мәгънәсен каян белеп 
була?
– Әйе, чыннан да, сезгә Г.Сат-
таровның «Татар исемнәре ни 
сөйли?» китабы таныш. (Китап 
күрсәтелә.) 
(3 нче слайд)

– Татарларда исемнәрнең 
ясалуы да бик мәгънәле һәм кы-
зыклы. Чөнки күп кенә исемнәр 
ике сүз кушылып ясала. Ә хәзер 
парларда бирем үтибез. 
Экранда бирелгән сүзләрне укы-
гыз һәм берләштереп, кыз һәм 
малай  исемнәре төзибез. (4 нче 
слайд) 

– Безнең сыйныфта кемнәрнең 
исеме ике сүздән төзелгән? Ул 
сүзләрнең мәгънәсен аңлатыйк 
әле.

– Интернет чыганаклардан.
– Китаплардан карап.

– Без аннан үз исемнәребезнең 
һәм гаиләбездәге кешеләрнең исемнәрен 
карадык һәм проект төзедек. (Проект күрсә-
телә, укучы үз исеменең мәгънәсен әйтә.)

Гөл + 
Ил+
Ай+
Ал+ 
(ниса, наз, сылу, шат, чәчәк, гизә, нур, су, 
зирәк, ия, гөл)
Эшләнгән эшкә нәтиҗә ясау.

– Асыл + яр
Асыл – бик тә кыйммәтле, бик кадерле әй-
бер дигәнне аңлата;
яр – елганың ике ягы;
яр – яраткан, сөйгән кеше.
– Ил + наз
Ил – туган җир, туган ватан;
наз – ярату, сөю, иркәләү.

КУУГ: үз фике-
рен төгәл итеп 
әйтеп бирә 
белүләренә 
ирешү.
РУУГ: күрсәт-
мәләрне истә 
тотып гамәл-
ләр кылу.
КУУГ: пар-
ларда, төр-
кемнәрдә 
эшләгәндә, 
сыйныфташла-
рының фике-
рен тыңларга, 
үз фикерен 
курыкмыйча 
әйтергә өйрәтү. 
ТУУГ: кушма 
сүзләр ясау.
Синоним 
сүзләр, омо-
ним сүзләрнең 
мәгънәләрен 
ачыклау.

VI. Яңа бе-
лемнәрне 
беренчел 
үзләштерү

Дәреслек белән эш.
35 нче күнегү, 26 нчы бит.
– Шигырьне укыгыз һәм кеше 
исемнәрен табыгыз. Алар ничек 
язылган? 
– Төркемнәргә бүленәбез дә, 
беренче төркем – 5 татар малае 
исеме, икенче төркем 5 татар 
кызы исеме яза. 
– Укучылар, ә хәзер бер уен 
уйныйбыз. Мин сезгә исемнәр 
укыйм, әгәр бу исемдәге кеше 
безнең авылда яшәсә, сез кул 
чабасыз. Әгәр мондый исемдәге 
кеше безнең авылда булмаса, 
аяк шапылдатасыз. (Укучылар-
га таныш булган кешеләрнең 
исемнәре атала.) 

Төркем башлыгы нәтиҗә ясый. Үзбәя би-
релә. 

Лилия +
Алсу +
Людмила –
Мансур +
Алия +
Ландыш +
Антон –
Виктор –

КУУГ: үз фике-
рен төгәл итеп 
әйтеп бирә 
белүләренә 
ирешү.
РУУГ: күрсәт-
мәләрне истә 
тотып, гамәл-
ләр кылу.
КУУГ: пар-
ларда, төр-
кемнәрдә 
эшләгәндә, 
сыйныфташла-
рының фике-
рен тыңларга, 
үз фикерен 
курыкмыйча 
әйтергә өйрәтү. 

 «Тәрбияле балачак» исеме белән  Хәсәнова Миләүшәнең шәхси блогы: «Исемнәр ни сөйли?»  
Сыйныф сәгатенә сылтама  https://vk.com/video-200511140_456239032
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– Укучылар, сез ничек уйлыйсыз, 
ни өчен Людмила, Антон, Виктор 
исемле кешеләр безнең авылда 
яшәми?
– Чыннан да, Мөслим районы 
татар районы санала. Ләкин без-
нең районда да төрле милләт ха-
лыклары яши. 
(5 нче слайд) (Экранда Мөслим 
районы картасы күренә. Авыл-
лар турында кыскача мәгълүмат 
әйтелә.) Шул ук вакытта рус, 
мари, керәшен авыллары да 
бар. Милләтләре төрле булса да, 
халыклар тату, дус яшиләр, бәй-
рәмнәрне, йолаларны бергәләп 
уздыралар. 
– Укучылар, сезнең нинди милли 
бәйрәмнәрдә булганыгыз бар?

– Бәйрәмнәр турында без киләсе 
дәресләрдә кабат сөйләшербез. 

– Чөнки алар – рус исемнәре.
– Безнең авыл – татар авылы, татарлар үз 
балаларына рус исемнәре кушмыйлар. 

– Мин авылыбызның һәм Мөслимнең 
Сабан туенда булдым.
– Безнең Яңа Усы авылына Питрау бәй-
рәменә барганыбыз бар.

Ял минуты – Ә хәзер ял итәбез. 
(Сыйныф бүлмәсендә идәндә 
хәрефләр беркетелгән, төсле әй-
ләнәләр сызылган.Укытучы би-
ремне укый, укучылар аны үти.) 
1. Кемнең исемендә «И» хәрефе 
бар, шул укучылар «И» хәрефе 
беркетелгән әйләнә эченә җые-
ла. 
2. Кемнең исеме «А» хәрефенә 
башланган, шул укучылар ак әй-
ләнә эченә җыела. 
3. Кемнең исеме ике иҗекле, шул 
укучылар «2» ле саны беркетел-
гән әйләнә эченә керә. 
4. Кемнең исеме тартык авазга 
беткән, шул укучылар  зәңгәр әй-
ләнә эченә җыела. 
5. Кемнең исеме баш хәреф 
белән языла, шулар кул чаба.  
6. Кемнең исеме юл хәрефе 
белән языла, шулар аяк шапыл-
дата. 

Укучылар, бер әйләнәдән икенче әйләнәгә 
күченеп йөриләр, хәрәкәт итәләр, укытучы 
талгын гына музыка да кушарга мөмкин. 

РУУГ: күрсәт-
мәләрне истә 
тотып гамәл-
ләр кылу.

VII. Яңа бе-
лемнәрне 
үзләштерүне 
тикшерү

– Ә хәзер экранга карыйбыз һәм 
биредәге сүзләрне чагыштыра-
быз. (6 нчы слайд)
Энҗе  – энҗе
Роза –  роза
Миләүшә – миләүшә
Лилия – лилия
Резеда – резеда 
– Димәк, нәтиҗә ясыйк әле. 
Кеше исемнәре тагын ничек яса-
ла икән? 
– Безнең сыйныфта чәчәк исе-
мен йөртүче кеше бармы?
– Укучылар, тагын бер кат искә 
төшерик әле, кеше исемнәре ни 
өчен баш хәреф белән языла? 
– Бирелгән сүзләр белән җөм-
ләләр төзибез.

– Сул яктагы сүзләр – баш хәреф белән, ә уң 
яктагы сүзләр юл хәрефе белән язылган.
– Сул яктагы сүзләр – кеше исемнәре, ә уң 
яктагы сүзләр – чәчәк исемнәре.

– Татар халкы кеше исемнәре итеп, чәчәк 
исемнәрен дә кулланган. (24 нче бит, кагый-
дәне уку.)
Укытучыбыз Миләүшә апа, аның исеме 
чәчәк исеменнән алынган. 

– Парлы җөмләләр төзү.

ТУУГ: предмет-
ны белдергән 
сүзләргә сорау-
лар куя, охшаш 
һәм аермалы 
якларны аерып 
күрсәтә, җанлы 
һәм җансыз 
предметларны 
аера белү.
Коммуникатив 
УУГ: төркемдә 
хезмәттәшлек 
итә; тыңлый 
белү, диалог 
төзүдә һәм 
коллектив фи-
кер алышуда 
катнашу.
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VIII. Яңа бе-
лемнәрне ны-
гыту

Дәреслек белән эшләү: 
33 нче күнегү. 24 нче бит. 
– Җөмләләрне укы, калын 
хәрефләр белән бирелгән сүзләр-
гә сорау куй.
– Әмир ни өчен аптыраган?

– Бер үк сүз ике төрле мәгънә белдерә, төр-
ле сорауларга җавап бирә.
Иркә – кем?, иркә – нинди?
Йолдыз – кем?, йолдызлар – нәрсәләр?
Резеда – кем?, резеда – нәрсә?

ТУУГ: предмет-
ны белдергән 
сүзләрне өй-
рәнүне дәвам 
итү, белемнәр-
не тирәнәйтү; 
предметны 
белдергән 
сүзләрне та-
ный, таба, 
сораулар куя 
белү, теманы 
аңлауны күне-
гүләр ярдәмен-
дә ныгыту, 
сөйләмдә һәм 
язуда куллану.

IX. Өй эше  
турында  
мәгълүмат, 
аны үтәү  
буенча күр-
сәтмә бирү  
(2 нче яки  
3 нче би-
ремнең бер-
сен сайлап 
эшләргә)

(7 нче слайд) 
1. 24 нче биттәге 
кагыйдәне ятларга. 
2. 37 нче күнегү (дәфтәрдә 
эшләргә). 
3. Китапханәдән якташ әдип- 
ләребез Л.Лерон, Ф.Сафин, 
Э.Шәрифуллинаның кеше исе-
ме кергән бер шигырен әзерләп 
алып килергә.

Регулятив УУГ: 
үз эшеңне 
планлашты-
ра белү, төр-
кемнәрдә 
бер-бер-
се белән 
киңәшләшеп, 
башкарыл-
ган эшкә 
нәтиҗә ясап, 
үз эшләрен 
бәяләү кү-
некмәләре бул-
дыру.

X. Рефлек-
сия. Дәрескә 
йомгак ясау

– Дәреснең максаты нинди иде?
– Куелган максатларга ирешү 
өчен нинди эшләр башкардык?
– Кайсы эш сезгә күбрәк ошады?
– Башкарган эшегезнең 
нәтиҗәсен бәяләгез.

– Кеше исемнәрен дөрес язарга өйрәндек.
– Татар исемнәренең мәгънәләрен өйрән-
дек.
– Татар исемнәренең ясалышын өйрәндек.
– Күнегүләр яздык, кем? һәм нәрсә? сораула-
рына җавап биргән сүзләрне аерырга өйрән-
дек.

Шәхескә  
кагылышлы 
УУГ: үз мөм-
кинлекләреңне 
бәяләү.

XI. Белемнәр-
не бәяләү

Белемнәрне бәяләү дәрес дәва-
мында төрле ысуллар белән 
башкарылырга мөмкин. Мин, 
гадәттә, һәр дөрес җавап өчен 
баскычтан менү ысулын кулла-
нам. 

1.

2.
3.

4.

5.
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Әлфирә ХӘБЕТДИНОВА,

Актаныш районы Пучы урта мәктәбенең
югары квалификация категорияле
башлангыч сыйныфлар укытучысы

07

ФИГЫЛЬНЕҢ 
БАРЛЫК ҺӘМ 
ЮКЛЫК ТӨРЛӘРЕ
(3 нче сыйныфта татар теле дәресе) 
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Максат:
Белем бирүдә: фигыльнең барлык һәм юклык төрләре турын-
да белемнәр булдыру хисабына укучыларның фигыль турында 
белемнәрен киңәйтү; фигыльнең барлык һәм юклык төрләрен 
белүне камилләштерү; фигыльнең барлык һәм юклык төр-
ләрен сөйләмдә куллану күнекмәләре булдыру.
Үстерешле: сөйләмне үстерү; логик фикер йөртү осталыгын 
камилләштерү; хәтерне үстерү; анализлау, чагыштыру кү-
некмәләрен ныгыту.
Тәрбияви: эш барышында үзеңне әдәпле тоту культурасы тәр-
бияләү, предметка кызыксыну уяту; эшчән, тырыш кешегә хөр-
мәт, табигатькә сакчыл караш тәрбияләү.
Көтелгән нәтиҗә: 
Предмет буенча нәтиҗәләр: фигыльнең барлык һәм юклык 
төрләре турында белемнәр булдыру.
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре: укытучы укы-
ганны һәм сөйләгәнне игътибар белән тыңлый белү; күршеңә 
ярдәм итүдә танып белү инициативасы күрсәтү, уку эшчәнле-
генең уңыш критерийлары нигезендә үзбәяләү сәләте форма-
лашу.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: элек белгән яки әлегә 
белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү, үз эшчәнлегеңне кон-
трольгә алу, биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү, укытучы 
ярдәмендә дәреснең максатын билгели һәм формалаштыра 
белү, план буенча эшләү, үз фикереңне дөрес итеп әйтү.
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Танып белү универсаль уку гамәлләре: фигыль сүз төркемен 
аеру, сөйләмдә куллана алу; проблеманы кую һәм аны чишү, 
танып белү максатын билгеләү, төп билгеләрне аерып алу 
нигезендә кагыйдә формалаштыру, билгеләрне табу макса-
тыннан чыгып анализлау һәм нәтиҗә чыгару; дәреслектән, 
тормыш тәҗрибәңнән, дәрестә алган информациядән файда-
ланып, сорауларга җавап бирү, үзеңнең белем системасында 
ориентлаша белү, укытучы ярдәмендә үткәндә өйрәнгәнне 
яңасыннан аера белү, яңа белемнәр табу.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: сүзлек хәзинәсе 
арту, үз фикерләреңне төгәл һәм ачык итеп белдерә алу, ка-
ра-каршы әдәпле сөйләшү һәм кеше хезмәтенә хөрмәт уяну, 
күршең белән хезмәттәшлек итү, иптәшеңнең эшчәнлеген 
бәяләү, үз фикереңне матур һәм тулы итеп әйтү, башкаларны 
ишетә һәм тыңлый белү.
Төп билгеләр: фигыльнең барлык һәм юклык формалары тө-
шенчәсе, эш-хәлнең үтәлү-үтәлмәвен белдерү.
Предметара бәйләнеш: әдәби уку, рус теле, әйләнә-тирә  
дөнья.
Чыганаклар: дәреслек: И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова. 
Татар теле. 3 нче сыйныф, интернет-ресурслар, мөстәкыйль 
эш өчен биремнәр, тест, эш дәфтәрләре.
Җиһазлау: компьютер, интернет-ресурслар, проектор.
Уку эшчәнлеген оештыру: фронталь, индивидуаль, төр-
кемнәрдә, парларда.
Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү.
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Дәрес 
этаплары

Дәрес этабының 
максаты

Укытучы 
эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге

1. Оешты-
ру. Эшкә 
кызыксы-
ну тудыру.

Укытучы өчен: 
психологик уңай 
халәт барлыкка 
китерү, балалар-
ның игътибар-
ларын туплау, 
хезмәттәшлек 
итү теләге уяту.

Укучылар өчен:
дәрескә әзерлек-
не барлау, белем 
алуга омтылыш 
булдыру.

Балаларда яхшы кәеф, эшлисе 
килү халәте тудыру.
Укучыларны эшкә әзерләү. 
– Хәерле көн, укучылар!
Ничек сезнең кәефләр?
Кәефләр яхшы булса,
Яхшы үтәр дәресләр!
– Барыгыз да дәрескә әзерме?
– Эш урыннарыгыз тәртиптәме? 
– Дәресебезне күңелле ис-
тәлекләр минутыннан башлый-
быз. Күзләребезне йомып, кемгә-
дер яхшылык эшләп, шатлык 
китерүебезне күзаллыйбыз.
Елмайдык, барыбызга да бик 
рәхәт булып китте. Шушы күтәрен-
ке кәефтә дәресебезне башлап 
җибәрик.
– Укучылар, сезнең өстәлләрдә 
үзбәя карталары ята. Анда смай-
ликлар ясалган. Сез һәр эшкә үзе-
гезгә билге куячаксыз.Кем яхшы 
беләм дип уйлый, елмайган сурәт, 
авырсынса – икеләнгән, бөтен-
ләй белмәсә, ачулы кыяфәт ясый. 
(Үрнәкләрен күрсәтә.) Соңыннан 
шуларга карап нәтиҗә ясарбыз.
Шуңа күрә дәрестә тырышыгыз 
һәм актив булыгыз. Сез бик күп 
беләсез, булдырасыз, укучылар.

Исәнләшү.

Дәрес өчен кирәкле 
әсбапларны бар-
лыйлар (дәфтәр, 
дәреслек, ручка, 
төсле карандашлар, 
конвертлар, үзбәя 
карталары).

Күңелле истәлекләр, 
игелекле гамәлләр-
не барлау.
Бер-берләренә яхшы 
теләкләр телиләр. 

Үзбәя карталарын 
барлыйлар.

2. Акту-
альләштерү.
 Яңа ма-
териалны 
үзләштерү-
гә ихтыяҗ  
тудыру.

Укытучы өчен :
фигыльләр 
турында  элек 
үзләштергән 
белемнәрне 
мөстәкыйль 
рәвештә  искә тө-
шерү мөмкинле-
ге булдыру,  яңа 
белемнәр алуга 
ихтыяҗ тудыру.

– Дәфтәрләргә числоны,  сыйныф 
эше дип язарбыз. 
Язганда, дөрес утыруга игътибар 
итә.
Укучылар дәфтәргә числоны, сый-
ныф эше дип язган арада,  җән-
лекләрдән килгән хатны экранга 
куя.
– Укучылар, карагыз әле, безгә 
монда ниндидер хат килгән. Укып 
карыйк әле.
Кадерле балалар! Урман мәктәбенә 
укырга барганда, безне Убырлы 
карчык белән Шүрәле тоткарлады. 
Алар безгә төрле биремнәр әзер-
ләгәннәр, ләкин без әле кечкенә, 
боларны белмибез. Зинһар өчен, 
ярдәм итегез!

Хатны укыйлар. 
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– Ярдәм итәбезме, балалар?
1. Артык сүзне тап (игътибарлы-
лыкны тикшерү): шуа, ага, чаба, 
урман, суытты. Мин ничә сүз әйт-
тем? (5) Кайсы сүз һәм ни өчен 
артык? (Җаваплар.)
– Димәк, бүгенге дәрестә нәрсә 
өйрәнербез икән?
2. Баш миенә һөҗүм.
– Нәрсә ул фигыль?
– Фигыль нәрсәне белдерә?
– Фигыльнең җөмләдәге ролен 
әйтегез.
– Кояш сүзенә нинди фигыльләр 
туры килә? Әни сүзенә?
– Җыр сүзе фигыльме? Ә җырлый 
сүзе?
– Смайликта эшегезгә бәя куегыз.
Белгәннәрегезне модельдә күрсә-
тегез.
Тактага беркетеп баралар:  
Фигыль
Сүз төркеме
– предметның эшен, хәлен, 
хәрәкәтен белдерә
– җөмләдә хәбәр булып килә. 
(1 нче слайд) 
3. Табышмакларны чишегез, анда 
очраган фигыльләрне табыгыз. 
(Төркемнәрдә киңәшәләр.) – Так-
тада сүзләр каплап куелган.
1. Лампа түгел – яктырта, 
Мич түгел – җылыта.(Кояш)
2. Кулсыз-аяксыз тәрәзә кага. 
(Җил)
3. Котыра да үкерә, 
Бөтен җирне тутыра. (Буран)
4. Ишектән керер, түргә менеп 
утырыр. (Суык)
5. Берсе чәчә, берсе эчә, берсе үсә. 
(Болыт, җир, үлән)
– Эшегезне бәяләгез.
Сүзлек өстендә эш. Матур язу кү-
негүе.
– Бирелгән предмет һәм күренеш- 
ләрне бер сүз белән әйтегез. (Та-
бигать) (2 нче слайд) 
(Алдан язылган сүзне ача.)

– Әйе!
– 5 сүз. 
Урман – артык сүз, 
чөнки ул – исем. 
Калган сүзләр – фи-
гыльләр.

Фигыль турында 
сорауларга җавап 
биреп баралар.

Эшләрен бәялиләр.
Модельдә күр-
сәтәләр.
Фигыль
Сүз төркеме
– предметның эшен, 
хәлен, хәрәкәтен 
белдерә
– җөмләдә хәбәр 
булып килә

Һәр табышмактан 
фигыльләрне таба 
баралар, җавапны 
әйтәләр һәм тактада 
ача баралар.

Эшләрен бәялиләр.
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– Бу сүздә нинди орфограмма 
бар? Табигать сүзен истә калды-
рырга тырышабыз. Сүзне дәфтәр-
гә язабыз. (Тактадагы язу капла-
на.)
– Сүзне карыйбыз. (Сүз ачыла.)
– Эшне бәялибез.
– Табигать сүзен кертеп җөмлә 
төзик.
Табигатьне саклау – изге бурычы-
быз. 
Әлеге җөмләне матур итеп язып 
куйыйк. (Җөмләне тактага укы-
тучы алдан язып куя.) 
(3 нче слайд)

Сүзне истә калды-
ралар һәм язалар, 
дөреслеген тик-
шерәләр.

Эшләрен бәялиләр.

Җөмләне матур  
итеп күчереп яза-
лар.

3. Бала нин-
ди авыр- 
лыклар 
белән очра-
ша?
Уку 
мәсьәләсен 
кую.

Укытучы өчен:
укучыларның 
мөстәкыйль 
рәвештә килеп 
туган авырлык- 
ларны күрә 
белүенә, мак-
сат куя алуына 
ирешү.
Укучылар өчен: 
килеп туган уку 
мәсьәләсен ана-
лизлау; дәреснең 
темасын, мак-
сатын билгели 
белү.

Биредә табигатьне саклау турын-
да кагыйдәләр бирелгән. Андагы 
фигыльләрне язып алыгыз. 
– Чәчәкләрне өз!
– Агач ботакларын сындыр!
– Күбәләкләрне тот!
Кош ояларын туздыр! (4 нче 
слайд)
– Сез югарыда әйтелгәннәр белән 
килешәсезме? Ни өчен? Бу эшләр-
не эшләргә ярыймы? Димәк, фи-
гыльләр эшнең һәрвакыт үтәлүен 
генә белдерәме? Үтәлмәскә тиеш- 
ле эшләр дә буламы?
– Димәк, бүгенге дәрестә нәрсә 
турында өйрәнәчәкбез? 
– Эш-хәлнең үтәлүен яки үтәл-
мәвен белдергән фигыльләр. 
Аларны ничек атарбыз икән?

Укучыларның  
җаваплары.
Кушымчаларына 
карап бүлеп була.

– Юк. Болай эшләр-
гә ярамый.
– Начар эшләрне 
эшләмәскә кирәк.

– Фигыльләрнең 
эшнең үтәлүен, үтәл-
мәвен белдерүен.

4. Авыр- 
лыктан 
чыгу юлла-
ры проек-
тын төзү.

Укытучы өчен:
яңа белемнәр  
кабул итүне 
оештыру һәм  
үзләштерүгә 
юнәлеш бирү, 
максатчан эш 
оештыру.
Укучылар өчен : 
фигыльләрне ки-
ресен әйтеп бар-
лык һәм юклык 
төрләрдә килүен 
раслый белү.

Сез нәрсә тәкъдим итәсез? Төр-
кемнәрдә киңәшегез. 
Әйдәгез,  бу кагыйдәләрне дөрес-
лик. Сез ничек әйтерсез икән? 
(Дөресләп әйтәләр, икенче багана-
га фигыльләрне язалар.) 1 укучы 
тактада эшли.
– Чәчәкләрне өзмә!
– Агач ботакларын сындырма!
– Күбәләкләрне тотма!
– Кош ояларын туздырма!   
(5 нче слайд)

Ике баганадагы 
сүзләрне чагышты-
ралар, төркемнәрдә 
киңәшәләр, нәтиҗә 
ясыйлар, фикер-
ләрен әйтәләр.
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Әйдәгез, язган фигыльләрне ча-
гыштырыйк? Нәрсә белән охшаш, 
нәрсә белән аерыла?
өз – өзмә
сындыр – сындырма
тот – тотма
туздыр – туздырма  
(6 нчы слайд)
Беренче баганадагы сүзләр нәрсә-
не аңлатыр?
Икенче баганадагы сүзләр?
Алар турында нәрсә әйтерсез? 
Аларны ничек атарсыз икән? Төр-
кемнәрдә киңәшегез.
Димәк, безнең бүгенге темабыз 
нинди булыр? (Фигыльнең барлык 
һәм юклык формалары.)
(7 нче слайд)
Укытучы гомумиләштерә.
– Фигыльләр эш-хәлнең үтәлүен 
белдерсәләр – барлык төрендә, 
үтәлмәвен белдерсәләр, юклык 
төрендә  килә икән.
– Модельгә нинди сүзләр өсти-
без инде? (Барлык-юклык.) (8 нче 
слайд)

Теманы ачыклый-
лар, максат куялар.

5. Төзелгән 
проектны 
реализа- 
цияләү.
Танып белү 
эшчәнлеге.  
Уку 
мәсьәләсен 
чишү.

Укытучы өчен :
барлык, юклык 
төрләре турында 
күзаллау булды-
руда ярдәм итү.
Укучылар өчен: 
фигыльләрне 
билгели белү, 
барлык, юклык 
төрләре төшен-
чәсен аңлата алу.

– Без барлыктагы фигыльләрдән 
юклыктагысын ясый беләбезме? 
Моның өчен нишлибез? Киресен 
әйтәбез. 
Юклык төрендә нинди кушым-
чалар ялгана икән? Сез хәзер 
төркемнәрдә эшләрсез. Бирелгән 
фигыльләрне юклыкка куеп язы-
гыз, нәтиҗә ясагыз.
Бирелгән фигыльләрне юклык 
төренә куеп языгыз.
1 нче төркем: сана-, эшлә-, кала-, 
бирә-
2 нче төркем: бас-, бел-, карый-, 
көлә-
3 нче төркем: ташла-, кис-, сак- 
лый-, кисә- 

Эш тикшерелә.
– Нинди нәтиҗә ясарсыз? 

Юклыктагы фи-
гыльләр -ма,
-мә, -мый, -ми 
кушымчалары 
ярдәмендә ясала.
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– Дәреслектәге кагыйдә белән 
танышыйк. 
– Модельдә ничек күрсәтеп була?
-мый: бармый
-ми: килми
-ма: барма
-мә: килмә
(9 нчы слайд) 
– Эшегезне бәяләгез.

Кагыйдәне дәрес- 
лектән уку.
Модельдә күрсәтү. 
Терәк схемага язып 
куялар:
-ма/-мә, -мый/-ми 

Эшләрен бәялиләр.
Динамик 
пауза

Укытучы өчен:
эш төрен ал-
маштыру, бала-
ларның алдагы 
эшне кызыксы-
нып башкаруы-
на этәргеч бирү. 
Укучылар өчен: 
ял итү, алдагы 
эш өчен көчне, 
игътибарлылык-
ны үстерү.

Фигыльләр әйтү, барлыкта булса, 
шул хәрәкәтне ясау, юклыкта бул-
са – чүгәләү.
Йөгерә, эшләми, сикерә, бии, 
ясамый, шуа, шумый, көлми, яза, 
укымый, иелә, әйләнә, җырламый, 
утыра.

Хәрәкәтләр ясый-
лар.

6. Бе-
лемнәрне 
беренчел 
ныгыту.

Укытучы өчен: 
белемнәрне күне-
гүләр ярдәмендә  
ныгыту мөмкин-
леге булдыру.

Укучылар өчен: 
күнегүләр 
башкарып, яңа 
белемнәрне ны-
гыту.

Дәреслек белән эш. 141 нче күне-
гү (дәреслек, 80 нче бит). Үрнәк 
буенча фигыльләрнең барлык һәм 
юклык төрләрен языгыз.
1 нче төркем – 1 нче баганадагы, 
2 нче төркем – 2 нче баганадагы, 
3 нче төркем – 3 нче баганада-
гы сүзләрне яза. Һәр укучы бер 
сүзне тактага чыгып яза. Аннары 
бергәләп укыйлар, дөреслеген 
тикшерәләр.
«Киресен әйт» уены. (Парларда 
эш)
1 нче конверт. 
Конвертлардагы карточкалар-
ны чиратлап алыгыз, фигыльнең 
барлыктамы, әллә юклыктамы 
икәнен әйтегез, күршегез тикшерә, 
аннары рольләрне алышып эшли-
сез.
Фигыльләр: утырткан, уяна, җит-
кән, чыкмаган, чакыра, тотын-
маган, эшләми, бармаган, бүлә, 
төземи.
– Эшегезне бәяләгез.

Үрнәк буенча төр-
кемләп  эшлиләр.

Һәр төркем үз 
эшенә бәя куя.
Чылбыр тәртибендә 
тактада язалар.
Эшләренә бәя куя-
лар.

Барлыктагы фи-
гыльне – юклыкта, 
юклыктагысын бар-
лыкта әйтәләр.

Эшләренә бәя куя-
лар.
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7. Яңа бе-
лемнәрне 
мөстәкыйль 
куллану һәм 
тикшерү. 

Укытучы өчен: 
яңа белемнәрне 
мөстәкыйль кул-
лану мөмкинлеге 
булдыру.

Укучылар өчен: 
фигыльләрнең 
барлык һәм 
юклык төрендә 
килүе турын-
да белемнәрне 
практик куллана 
белү.

145 нче күнегү.(Парларда эш)  
2 нче конверт.
Калган эшкә кар ява. 
Уңган кеше кылны кырыкка ярыр.  
Эш кешене төзәтә, ялкаулык боза.
Белмәү гаеп түгел, белергә тырыш-
мау гаеп. 
Бакча ясамый, алма булмый. 
Икмәкнең валчыгы да бездән олы, 
коеп ашама.
Ни өчен бу почмакны сайлавы- 
гызны аңлатыгыз.
Тикшерү эше. 
(Әйе, юк җавапларына +, – тамга-
лары куеп барасы.)
Фигыльләр барлык һәм юклык 
төрендә килә.
Юклыкта кушымчалар ялганмый.
Юклык төрендә эшнең үтәлмәве 
белдерелә.
Юклык төрендә -ма, -мә кушымча-
лары ялгана.
Кисте – юклык төрендәге фигыль.
Перфокарта белән эш:  
3 нче конверт. 
Барлык һәм юклык формасында-
гы фигыльләрне табып, барлык-
тагысын кызыл, юклыктагысын 
зәңгәр төскә буягыз. (Укытучы 
соңыннан үрнәген күрсәтә.)

Карточкадагы җөм-
ләләрне укыйлар, 
фигыль астына сы-
залар, почмакларга
баралар. (Фигыль- 
ләрнең барлык 
төре. Фигыльләр-
нең юклык төре.)
Аңлаталар.

+, – тамгалары 
куеп баралар, үзара 
алышып, дөресле-
ген тикшерәләр, 
эшләрен бәялиләр.

Эшне башкаралар, 
үрнәккә карап тик-
шерәләр, бәялиләр.

8. Яңа бе-
лемнәрне 
белемнәр 
система-
сына кертү 
һәм ныгы-
ту.

Укытучы өчен: 
яңа белемнәрне 
ныгыту, дөрес 
кулланырга  
өйрәтү.
Укучылар өчен: 
яңа белемнәрне 
ныгыту, сөй-
ләмдә практик 
куллана белү.

– Эшне 3 төркемгә бүленеп дәвам 
итәрбез. Карточкалар бирәм. Анда 
нәрсәләр язылганын уйлагыз, 
фигыльләрне парлап языгыз. 
Нәтиҗә ясагыз. (Табышмаклар, 
тотрыклы сүзтезмәләр, мәкальләр 
бирелә.)
1 нче төркем: 
Укыдым дип әйтмә, аңладым дип 
әйт.

Төркемнәрдә 
эшлиләр.

уйлый ашама кала килмәде
санама сибә чишми сала

бар барма сөйли белми

гөрли барма сайрый әйтмәде

укыма әйтә җырла-
мый аңлата

кил килмә буяды йоклый

41

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Сүзең белән мактанма, эшең 
белән мактан.
Телең белән узма, эшең белән уз. 
Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән 
эзлә.
2 нче төркем:
• Бишәү чәчә, икәү җыя. (Язу, уку)
• Алтын китте, көмеш килде. 
(Кояш, ай)
• Күктән килде, җиргә китте. (Яң-
гыр)
• Яз килсә – киенә, көз килсә – чи-
шенә. (Агач)
Башы күккә тия – 
Авыз ера – 
Баш вата – 
Җене сөйми – 
Колак салмый – 
Исеннән чыкмый – 

Халык авыз иҗа-
тында фигыльләр-
нең күп кулланылуы 
турында нәтиҗә 
ясыйлар. Дөрес кул-
ланырга кирәклеген 
әйтәләр.
Эшкә бәя бирәләр.

9. Рефлек-
сия.
Уку эшчән-
леген 
йомгаклау.

Укытучы өчен: 
дәрестәге 
эшчәнлекне 
анализлау,  бе-
лемнәрне бәяләү 
һәм киләчәккә 
перспектива бил-
геләү.
Укучылар өчен: 
үз фикереңне дә-
лилләү, дәрестә 
алган белемнәр-
нең әһәмиятен 
аңлау, аларны 
киләчәктә кулла-
на белү.
Укытучы өчен: 
укучыларның бе-
лемнәрен үстерү-
гә юнәлтелгән 
өй эшен  хәбәр 
итү, аны башкару 
ысулын аңлату, 
өй эшен дөрес 
башкару, өй эшен 
хәбәр итү, аны 
башкару ысулын 
аңлату.
Укучылар өчен: 
өй эшен дөрес 
башкару.

Рефлексия. 
– Дәрес башында нинди максат 
куйган идек?
– Максатыбызга ирештекме?  
– Син бүген үзеңне нәрсә өчен 
мактый аласың?
– Синең фикереңчә, бу дәрес безгә 
ни өчен кирәк иде?
– Үзегезнең эшчәнлегегезне ни-
чек бәяләр идегез? Иң күп елмай-
ган смайлик кемдә? Кемдә 7? (6,5)
– Син икенче дәрестә бүгенге 
дәреснең кайсы өлешләре кабат-
лануын теләр идең?
– Үзегезгә билге куегыз, ә аннары 
бергәләп киңәшербез.
Өй эше.
а) 144 нче күнегү, тиешле кушым-
чаларны куеп языгыз.
б) Иҗади эш: фигыльнең барлык 
һәм юклык төрләрен кулланып, 
«Минем яраткан кошым» темасы-
на хикәя төзергә.
– Бер-берегезгә матур сүзләр, рәх-
мәт әйтегез, уңышлар теләгез!
– Балалар, сез бик яхшы эшлә-
дегез. Инде безнең ярдәм белән 
җәнлекләр дә үз юлларын дәвам 
итә икән. Алар сезгә рәхмәт әй-
тәләр. Рәхмәт сезгә! Киләсе очра-
шуларга кадәр!
(10 нчы слайд)

Укучыларның  
җаваплары.

Өй эшен язалар.
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08

БЕЗ – 
ТАТАР БАЛАЛАРЫ

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

Мәйсәрә ГАЙНУЛЛИНА, 

Лаеш районындагы Россия Герое М.Р.Әхмәт-
шин исемендәге Атабай урта мәктәбенең  
I квалификация категорияле башлангыч сый-
ныфлар укытучысы

(4 нче сыйныфта әдәби уку дәресе)
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Максат: сәнгатьле, дөрес, аңлап уку күнекмәләрен, логик фи-
керләү сәләтен үстерү; төрле тарихи әсәрләрдән мәгълүмат 
алып, укучыларның белемнәрен тулыландыру; туган телебез-
гә, туган төбәгебезгә, атаклы шәхесләребезгә мәхәббәт тәр-
бияләү; милли гореф-гадәтләребезне искә төшерү; үз милләте 
белән горурлану хисләре тәрбияләү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә юнәлдерелгән: укучының башкарган эшенә җаваплы-
лык хисен арттыру; эшен аңлап башкару; татар телен белүнең 
әһәмиятен аңлау.
Метапредмет нәтиҗәләре: 
Танып белү УУГ: төшенчәләр чыгара белү; уку гамәлләрен 
башкарганда барлыкка килгән чагыштыруларны билгеләү.
Коммуникатив УУГ: аралашу вакытында үз фикереңне форма-
лаштыру; дәлилләү, әңгәмәдәшләреңнең фикерләрен тыңлап, 
уртак фикергә килү.
Предмет нәтиҗәләре: туган телебез, туган төбәгебез, атаклы 
шәхесләребез турында белемнәрне арттыру.
Дәрес төре: яңа тема өйрәнү.
Уку-укыту методлары: проблемалы укыту, күмәк уку техноло-
гиясе, төбәк компоненты.
Эшне оештыру төрләре: фронталь, төркемнәрдә, парларда 
эшләү.
Җиһазлау: туган телгә багышланган плакатлар һәм слайдлар, 
төрле чор һәм туган төбәгебез шагыйрьләре тормышы һәм 
иҗаты турында слайдлар, китап күргәзмәсе, ноутбук, проек-
тор.
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Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше
(«Туган телем» көе яңгырый. Милли та-

тар киемнәрендә, чәкчәк тоткан укы-
тучы керә. Укучылар шулай ук милли 
татар киемнәрендә, ике төркемгә 
бүленеп утырганнар.)

Укытучы. Исәнмесез, кадерле укучы-
ларым, туган телебез сагында то-
ручы фидакяр мөгаллимнәребез! 
Сезне шушы бергәлектә күрүемә бик 
шатмын! Кара-каршы, җилкәгә җил-
кә утырган партнёрларыгыз белән 
исәнләшегез!

(Жест белән)
II.Белемнәрне актуальләштерү
1. Өй эшен тикшерү.
2. Укучылар төрле милләт халыклары 

турында үз фикерләре белән уртак- 
лашалар.

III. Мотивлаштыру
Укытучы. Әйтеп карагыз әле, укучы-

лар, без бүген нинди киемнәрдә? 
Укучылар. Милли татар киемнәрен-

нән, без татарлар бит.
Укытучы. Димәк, бүгенге дәресебездә 

нәрсә турында сүз алып барырбыз 
икән?

Укучылар. Татар халкы, татар миллә-
те турында. 

(Татар халкының кунакны каршы алу 
йолалары турында әңгәмә үткәрелә.)

Укытучы. Бүгенге дәрестә тагын 
ниләр турында сөйләшербез дип 
уйлыйсыз?

Укучылар. Туган телебез – татар теле 
турында.

Укытучы. Әйе, укучылар, бүгенге 
көндә бу актуаль темаларның бер-
се булып тора. Кәефләрегез ничек? 
Әйдәгез, бер елмаеп алыйк әле. 
Күңелләрегез күтәрелеп киттеме? 
Бик яхшы! Шундый күтәренке рухта 
дәресебезне дәвам итәрбез!

(Музыка астында укытучы Ләбиб Ле-
ронның «Татар баласы» шигырен 
укый.)

Укытучы. Укучылар, сезгә шигырь 

ошадымы? Сез үзегез дә шушы ши-
гырьдәге татар кызлары, татар ул-
лары! Хәзер әйтегез әле, кечкенәдән 
кәләпүшле шагыйребез кем икән 
соң безнең? 

Укучылар. Габдулла Тукай.
Укытучы. Әлбәттә, Тукаебыз. Ни өчен 

без бүгенге дәрестә Габдулла Тукай-
ны искә алдык соң әле?

Укучылар. Чөнки ул – татар теле үсе-
шенә зур йогынты ясаган шагыйрь.

Укытучы. Әйе, укучылар, безнең туган 
телебез Габдулла Тукай әсәрләренә 
нигезләнеп камилләшә. Бүген без 
аның шигырьләрен укырбыз, әкият- 
ләрен искә алырбыз, җырларын җыр- 
ларбыз.Шулай ук башка күренек- 
ле шагыйрьләребезнең татар хал-
кына багышланган әсәрләре белән 
танышырбыз. (Бер укучы Г.Тукайның 
тормыш юлы турында кыскача сөй-
ли.)

Парларда эш.
Укытучы. Ә хәзер сезнең белән Тукай 

шигырьләрен парлап укырбыз. Пар-
ларда эшләү өчен шигырьдә ничә 
герой булуы кирәк икән?

Укучылар. Ике.
Укытучы. Бик дөрес. Г.Тукайның кай-

сы шигырьләрен парлап укып була, 
сезнеңчә? Бер-берегез белән ара-
лашып алыгыз әле.

Укучылар. «Бала белән күбәләк», «Кы-
зыклы шәкерт», «Фатыйма белән 
сандугач».

(1 нче төркемдәге укучылар – «Бала 
белән күбәләк», 2 нче төркемдәгеләр 
«Кызыклы шәкерт» шигырьләрен 
сәнгатьле итеп сөйлиләр.)

IV. Ял минуты
«Әпипә» көенә бию хәрәкәтләре ясый-

лар.
V. Белемнәрне ныгыту
Төркемнәрдә эшләү.
Укытучы. Хәзер сезнең белән почмак- 

лар сайларбыз. Мин сезгә өч почмак 
тәкъдим итәм. 1 нче почмакка әкият 
яратучылар, 2 нче почмакка шигырь 
яратучылар, 3 нче почмакка җыр-
моң яратучылар басуын сорыйм.

45

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



(Укучылар сайланган урыннарына ба-
салар.)

Рәхмәт, һәр почмакның үз биреме 
бар. Бирелгән юлларны укып, бу Ту-
кайның кайсы шигыреннән, әкиятен-
нән, җырыннан икәнен әйтеп бирер-
гә тиеш буласыз.

Беренче булып сезнең арада иң кыска 
буйлы укучы башлый.

1 нче почмак – «Әкияттә кунакта». Бу 
юллар Г.Тукайның кайсы әкиятен-
нән?

(Укучылар җавабы.)
2 нче почмак – «Шигырь юлларын 

укы!» Сезнең төркемнән иң озын 
чәчле кыз башлый. (Укучылар җава-
бы.) 

3 нче почмак – «Җырлар». Г.Тукай-
ның күп кенә шигырьләре көйгә 
салынган. Бу кайсы шигырьләре? 
Сезнең төркемнән бер укучы көйләп 
башларга тиеш.

Ә менә шагыйрьнең кайсы шигыре 
татар халкында җыр буларак еш ка-
батлана? (Укучылар җавабы.)

Әлбәттә, «Туган тел». Чөнки туган тел 
аша бик күп нәрсә белеп була.

VI. Яңа материал өстендә эш
(Габдулла Тукайның шәҗәрәсе – нәсел 

агачы күрсәтелә.)
Укытучы. Укучылар сез нәрсә 

күрәсез?
Укучылар. Агач.
Укытучы. Әйе, агач. Нәсел агачы, 

нәсел-ыруның кемнән башланып, ни-
чек тармакланып китүен күрсәткән 
нәсел агачы.

Дәреслек белән эш: Галимҗан Ла-
тыйпның «Минем нәсел» шигырен 
дәреслектән кычкырып уку.

Сүзлек өстендә эш: милләт – тел, тер-
ритория, яшәү рәвеше, мәдәният ур-
таклыгы нигезендә бергә берләшкән 
халык; килмешәк – каян да булса 
килгән, үз булмаган чит кеше.

Мөстәкыйль эш:
1. Эльмира Шәрифуллинаның «Без – 

татар балалары» шигырен сәнгатьле 
итеп укырга, мәгънәсе аңлашылма-
ган сүзләрне билгеләргә.

2. Укучылар, әйтегез әле, безнең мәк-
тәпне уңышлы тәмамлап, хәзерге 
вакытта атаклы шагыйрьләр бу-
лып танылган шәхесләрне беләсез 
микән? (Укучылар җавабы.)

Илсөяр Иксанова, Булат Ибраһим әсәр-
ләреннән китаплар күргәзмәсе күрсә-
телә, шигъри юлларына күзәтү ясала.

Укытучы. Укучылар, менә бу абый- 
апаларыгыз да бөек шагыйребез 
Габдулла Тукай әсәрләрен укып 
үсеп татар дөньясына танылганнар. 
Киләчәктә, бәлки әле, сезнең ара- 
гыздан да күренекле язучылар,  
шагыйрьләр үсеп чыгар!

VII. Өй эше
1 нче вариант. Р.Миңнуллинның  

«Татарларым» шигырен ятларга.  
Туган-тумачалар, әби-бабайлар ту-
рында язып алып килергә.

2 нче вариант. «Безнең як талантла-
ры» темасына кечкенә хикәя язарга. 
Туган-тумачалар, әби-бабайлар ту-
рында язып алып килергә.

VIII. Рефлексия. Йомгаклау
Укытучы. Укучылар, дәреснең тема-

сы укыган әсәрләргә туры киләме? 
Әсәрләрдән без кайсы тарихи чор-
лар турында мәгълүмат алдык? 
Без бүген телебезнең нинди булуын 
исбатладык дип уйлыйсыз?

Укучылар. Матур тел, әткәм-әнкәмнең 
теле.

Укытучы. Безнең киләчәгебез нинди 
булуы белән билгеләнә?

Укучылар. Киләчәгебез укымышлы-
лык, белем дәрәҗәсе белән бил-
геләнә.

Укытучы. Әйе, укучылар, үз телеңне 
онытмау, саклап калу – һәр татар 
кешесенең изге бурычы, дип саныйм 
мин, чөнки без – татар балалары! 
Сез дә минем белән килешәсездер, 
дип уйлыйм. Бүгенге дәресне үзем 
язган шигъри юллар белән йомгак- 
лыйсым килә.

Мәңге яшә, туган телем
Еллар аша буыннарга күчә

Татар телем минем, үз телем,
Халкым булса мәңге яшәр әле,

Татар телем моңга күмелеп.

46

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



09

КАЮМ НАСЫЙРИНЫҢ 
«ӘБҮГАЛИСИНА» 
ӘСӘРЕНДӘ КОНФЛИКТ 
ЧИШЕЛЕШЕ

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

Гөлүсә КӘБИРОВА, 

Яшел Үзән районы Ачасыр төп мәктәбенең  
I квалификация категорияле татар теле һәм  
әдәбияты укытучысы
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Эш формалары: 
Дәрес төре: дәрестә алган белем-күнекмәләрне кабатлау,  
ныгыту.
Максат: Каюм Насыйриның әдәби һәм гыйльми эшчәнлеген 
искә төшерү, ныгыту; әсәрдә конфликт чишелешенең төрле 
юнәлешләрен бирү; якташ әдипләр белән горурлану хисләре 
тәрбияләү; матур, әдәби сөйләм телен үстерү.
Укыту ысуллары: фронталь, төркемнәрдә.
Җиһазлау: проектор, презентация, портрет, РФның канун ки-
таплары, дәреслек (Ганиева Ф.Ә., Гарифуллина М.А. Әдәбият. 
6 нчы сыйныф: татар телендә гомуми белем бирү оешмалары 
өчен уку әсбабы. – Казан: Татар.кит.нәшр., 2017).
Универсаль уку гамәлләрен формалаштыру:
Шәхескә кагылышлы УУГ: әдәби әсәрләрдә конфликтның 
дөрес чишелешен табу.
Коммуникатив УУГ: матур, әдәби телдә әсәрдәге фактларны 
җиткерә алу.
Регулятив УУГ: дәреснең максатын укытучы ярдәмендә билге-
ли алу; эшчәнлекне контрольгә алып бәяләү.
Танып белү УУГ: кирәкле мәгълүматны туплау, үтелгән матери-
алны тормышта файдалану.
Төп төшенчәләр: «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ннән мә-
гарә, хәзинә, канун сүзләренең төшенчәләрен табу, истә кал-
дыру.

Дәрес барышы
I.Уку эшчәнлеген мотивлаштыру 
Исәнләшү.
Укытучы. Хәерле көн, укучылар. 

Теләкләр теләп алыйк әле. Кәефебез 
булсын  

Укучылар. Күтәренке,
Укытучы. Көнебез булсын 
Укучылар. Уңышлы.
Укытучы. Дәресебез булсын 

Укучылар. Күңелле.
Укытучы. Бик матур теләкләр. Алар-

ның чынга ашуы үзебездән тора.
II. Белемнәрне актуальләштерү 
Максат: Каюм Насыйриның тор-

мыш юлын, эшчәнлеген сораулар 
ярдәмендә барлау, ныгыту.

Укучылар, хәзер ике төркемгә бүленә-
без. Сезгә блиц-сораулар тәкъдим 
ителә.
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Гомуми нәтиҗә: Каюм Насыйри ул –  
мәгърифәтче, тәрҗемәче, язучы- 
галим, сүзлекләр төзүче, фольклор-
чы, тарихчы, балта остасы һөнәрен 
яхшы белгән, медицина белән кызык-
сынган якташыбыз.

III. Мотивлаштыру 
Уку мәсьәләсен кую.
Укытучы. Укучылар, Каюм Насыйри-

ның «Әбүгалисина» әсәрен укыган-
нан соң, күңелдә мондый проблема-
лы сорау туды. «Әбүгалисина» әсәре 
игезәк туганнар турында барса да, 
әсәр ни өчен «Әбүгалисина» дип ата-
ла? (Фикерләрен тыңлау.)

1 нче укучы. Әбүгалисина – уңай ге-
рой. Ул гел яхшылык эшли.

Уңай герой булыр өчен җирлек каян 
килде?

2 нче укучы. Әбүгалисина үзе тырыш 
булды, тырышып укыды. Зирәклеге 
көчле булганга, үзен мөгаллим итеп 
куйдылар.

3 нче укучы. Әбүгалисинага, Әбелха- 
риска караганда, нәселдән сәләт 
күбрәк бирелгән.

4 нче укучы. Алар мәгарәдә өйрәнгән-
нәрне бер-берсенә сөйләмәделәр. 
Әбүгалисина зирәк булганга мәга- 
рәдән күбрәк белем алып чыккан.

IV. Уку мәсьәләсен адымлап чишү 
Укытучы. Әйе, бер ана карынында 

яткан игезәкләр гомер буена дус бу-
лырга тиешләр, ә алар бер-берсенә 
каршы чыктылар. Кагыйдәләргә, ка-

нуннарга туры килмәгәнгә күрә, без 
аларны хөкемгә тартабыз. (Рольләргә 
бүлеп бирү.)

Әбүгалисина – Гайнуллин (күзлек- 
ле, сакаллы, зәңгәр күзле, уйчан, 
башына чалма, өстенә чапан кигән).

Әбелхарис – Даниев (башына чал-
ма, өстенә чапан кигән, соры күзле, 
түбәтәй кигән). 

Баш хөкемдар – Кадыйрова.
Хөкемдарлар – Юнысов, Динмөхәмә- 

това, Симаев һ.б. 
Тыңлаучылар – дәрескә кереп уты-

ручылар.
Баш хөкемдар. Бүген Әбүгалисина 

белән Әбелхарис арасында чыккан 
низаг эше тикшереләчәк. Хөкем за-
лында хөкемдарлар күп. Сүзне алар-
га бирәбез.

1 нче хөкемдар. Әти-әниегез сезне тәр-
бияләп үстерде, укытты. Сез нишләп, 
кайтып, аларның хәлләрен белмәде-
гез?

Әбүгалисина. Гаебемне таныйм.
Әбелхарис. Мин дә үз гаебемне та-

ныйм.
2 нче хөкемдар. Мәгарәдән чыкканнан 

соң нишләп аерылыштыгыз?
Әбүгалисина. Без икебез дә –  

дөньяның иң гыйлемле кешеләре. 
Безгә бергә эшләргә авыр булыр иде.

Әбелхарис. Ул балачактан ук миннән 
зирәгрәк булды. Бергә эшләсәк, ул 
миннән тагын да өстенрәк күренер 
иде.

3 нче хөкемдар. Ни өчен туганнар бер-
гә очрашып, сөйләшеп утырмыйлар?

Әбүгалисина. Мин гади халыкка 
хезмәт итүне өстен күрдем. Ә ул ки-
ресенчә.

Әбелхарис. Мин шундый белемем, 
зирәклегем белән патша сараенда 
утырырга тиешле кеше.

4 нче хөкемдар. Сез бер-берегезгә кар-
шы чыкканга үкенәсезме?

Әбүгалисина. Әйе, үкенәм. Әмма мин 

1 нче төркем 2 нче төркем
1) К.Насыйри туган  
район?

1) К.Насыйри туган 
авылның исеме?

2) Мәгърифәтченең 
туган елы?

2) Язучының туган 
көне?

3) Ул ничә яшендә 
вафат була?

3) Аның язучылык, 
мөгаллимлектән 
тыш нинди һөнәр-
ләре булган?

4) К.Насыйри яшә-
гән йортны ничәнче  
елда Ачасырга алып 
кайталар?

4) К.Насыйри 
авылындагы кое 
ничек дип атала?

5) Аның кушаматы 
нинди булган?

5) Галим кайда 
җирләнгән?
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туганыма каршы түгел, ә гади халык 
дошманнарына каршы көрәштем.

Әбелхарис. Мин дә үкенәм. Каршы 
чыкмаган булсам исән калган булыр 
идем.

5 нче хөкемдар. Ә сезгә очрашып сөй-
ләшергә нәрсә комачаулады?

Әбүгалисина. Дөньяга карашыбыз һәм 
фикерләр төрлелеге комачаулады.

Әбелхарис. Горурлык. Ник әле мин бе-
ренче адымны ясарга тиеш?!

Баш хөкемдар. Сорауларга бирелгән 
җаваплар буенча һәр хөкемдарның 
фикерен көтәм. 

1 нче хөкемдар. Ата-аналарның хәл-
ләрен кайтып белмәгәнгә икесен дә 
гаепле дип күрәм. Үз гаепләрен таны-
ганга күрә, хөкем карарын җиңеләй-
түне сорыйм. 

2 нче хөкемдар. Хөкем ителүчеләрнең 
фикерләрен тыңлаганнан соң, Әбел-
харисның туганыннан көнләшкәне 
сизелде. Туганлык хисләрен бозганы 
өчен, Әбелхарисны гаепле дип са-
ныйм.

3 нче хөкемдар. Әбүгалисина гади 
халыкка, ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә 
булышкан. Ә Әбелхарис үзен патша-
лар белән сөйләшерлек кеше дип 
саный.

4 нче хөкемдар. Кылган ялгыш гамәл-
ләре өчен Әбүгалисина үкенә, ә Әбел-
харис үкенәм дип сөйләнсә дә үкен-
мәгәнлеге сизелә.

5 нче хөкемдар. Әбелхарис туганының 
эш-гамәлләрен хупламаган. Патша-
лар мәнфәгатен кайгырткан. Әбелха-
рисны хөкемгә тартуыгызны сорыйм.

Баш хөкемдар. Хөкемдарларның чы-
гышларын тыңлаганнан соң, аларга 
нигезләнеп түбәндәге карар чыга-
рылды.

Карар: 1825 елның 15 февралендә 
Яшел Үзән районы Олы Шырдан 
авылында туып үскән Каюм Насый-
ри исемле язучының «Әбүгалисина» 
әсәрендәге Әбүгалисина һәм Әбелха-
рис арасында каршылыклар булуы 

ачыкланды. Игезәк туганнар булса-
лар да, холык-фигыльләре генә түгел, 
эш-гамәлләре дә төрле булуы билге-
ле булды. Әбүгалисина гади халыкка, 
ә Әбелхарис патшаларга хезмәт итте. 
Әбүгалисинаның уңай эшләре күп 
булу сәбәпле, аны гаепсез, Әбелха- 
рисны, ярамаган эшләре күп булганга 
күрә, гаепле дип танырга. Шулай бул-
гач, әсәрнең исемен «Әбүгалисина» 
дип атауны дөрес санарга. (Пробле-
малы сорауның җавабы хөкем кара-
рыннан чыкты.)

V. Рефлексив бәяләү
– Повесть сезгә ошаса, әсәргә рекла-

ма бирегез.
1 нче укучы. 
Ул кирәк күршеңә,
ул кирәк миңа,
ул кирәк сиңа –
Иң яхшы китап –
Әбүгалисина.
2 нче укучы. 
Маҗарага күңел тартса, 
Әбүгалисина ал!
Ул – белем дә, тәрбия дә,
Күңелеңә яхшы ял!
3 нче укучы. К.Насыйриның «Әбүгали-

сина» әсәрен укырга теләсәң, китап-
ханә ишекләре ачык.

– Укучылар дәрестәге эшчәнлеккә үз-
бәя бирәләр.

VI. Өй эше биремнәрен өч дәрәҗәдә 
бирү 

Иҗади бирем: Каюм Насыйриның әдә-
би эшчәнлеге буенча проект әзерләү.

Ярымиҗади бирем: «Китап – белем 
чишмәсе» темасына сочинение язу.

Дифференциаль бирем: әсәрдәге Әбү-
галисина белән Әбелхариска характе-
ристика язып килү.

Презентациясе белән журнал 
сайтында https://magarif-

uku.ru/tt/kayum-nasyyrinyn-
abүgalisina-asare адресы 

буенча танышырга мөмкин.
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10

ТУГАН ЯК 
ТӘХЕТЕ – 
ЧАТЫРТАУ

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

Фирүзә КАШАПОВА,

Азнакайдагы 7 нче урта мәктәпнең 
югары квалификация категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

(7 нче сыйныфтагы татар төркемендә бәйләнешле 
сөйләм үстерү буенча сыйныфтан тыш дәрес)
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Эш формалары: фронталь, төркемнәрдә эш, парлап, индиви-
дуаль.
Кулланылган технология: БиС технологиясе.
Җиһазлар: компьютер, проектор, туган ягыбыз Азнакай һәм 
аның әдәбият-сәнгать әһелләренә багышланган стенд «Азна-
каем – илһам чишмәсе», пазллар, презентация, карточка-
лар;Илдус Гыйләҗев, Резедә Гыйләҗева «Азнакаем, Азнакай» 
җыентыгы. 
«Тел – халыкның күңел кыңгыравы» газетасы.
«Чатыртаудан илһам алып...» буклеты.
«Азнакай гүзәлләре» триосы, «Шушы яктан» квартет төркеме, 
«Туган ягым, Азнакаем» аудиоязмалары.
Максат: 
1. Бәйләнешле сөйләм аша логик фикерләү сәләтен, иҗади-
лыкны үстерү өчен шартлар тудыру. Укучыларның эшләү тиз-
леген, логик һәм критик фикер йөртүләрен, мәгълүмати компе-
тентлыгын, сүз байлыкларын үстерү.
2. Туган ягыбыз Азнакай, аның горурлыгы булган мәгърур Ча-
тыртауны ярату хисләрен – патриотик тәрбия бирүне дәвам 
итү, гражданлык позициясен ныгыту, укучы шәхесен милли 
һәм рухи кыйммәтләрнең асылына төшендерү.
3. Туган якның танылган шәхесләрен барлау, иҗатларына ни-
гезләнеп, белем-күнекмәләр формалаштыру, алар турында 
күбрәк белергә омтылыш уяту.
Дәрестә уку материалының укучылар тарафыннан үзләште-
релү дәрәҗәсен норматив таләпләрдән чыгып 63 % ка җит-
керү.

52

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Бурыч: укучыларда УУГ (танып белү, регулятив, коммуника-
тив, шәхескә кагылышлы) формалаштыру.
Көтелгән нәтиҗәләр: 
Предмет нәтиҗәләре: туган якның танылган шәхесләрен 
иҗатлары аша туган ягыбыз Азнакай, аның горурлыгы булган 
мәгърур Чатыртау турында күбрәк белү күнекмәләре форма-
лаштыру.
Шәхескә кагылышлы УУГ: логик һәм критик фикер 
йөртүләрен, мәгълүмати компетентлыгын, бәйләнешле сөй-
ләмнәрен үстерү .
Предметара нәтиҗәләр:
Регулятив УУГ: белемгә омтылыш, максатны гамәлгә ашыру 
чараларын сайлап алу һәм аларны куллану, бәяләү.
Шигырьләрдәге төп фикерне билгеләү, төп нәтиҗәне чыгару 
эшчәнлегендә катнашу.
Танып белү УУГ: булган белемнәргә таянып, тиешле мәгълү-
матны табу һәм аерып алу.
Коммуникатив УУГ: төркемнәрдә, парларда бер-береңне, иптә-
шеңне тыңлап, фикереңне тулы һәм аңлаешлы итеп әйтеп 
бирә белү.

Дәрес 
этаплары Укытучы эшчәнлеге  Укучы эшчәнлеге Көтелгән нәтиҗә

Сыйныфтан тыш уку дәресе – «Туган як тәхете – Чатыр тау»
I. Мотив-
лаштыру –  
ориентла-
шу
Максат: 
дәрестә 
укучылар 
белән уңай 
психологик 
халәт туды-
ру.

– Хәерле көн, хөрмәтле кунак- 
лар, яраткан укучыларым! Без-
нең бүгенге дәресебез «Туган 
ягым, Азнакаем» җырыннан 
өзек белән башланып китте, 
һәм ул юкка гына түгел! 
Татарстаныбызның кояш чы-
гышы тарафында, чал Уралның 
соңгы дулкыннары кучкар-куч-
кар таулар хасил иткән манза-
ралы ягы бар. Экранга игъти-
бар итегез әле һәм уйлагыз: 
Аз да түгел, күп тә түгел,
90 ел аңа бары.
Я, әйтегез, нинди як бу?
Гүзәл. Азнакай ягы. (2 нче 
слайд)

Укучылар ба-
сып укытучыны 
сәламлиләр, эш 
өстәлләрендәге 
китап-дәфтәрләрен  
барлыйлар.

Дәрескә, укытучы 
сөйләменә игъти-
бар юнәлтү.

Шәхси: дәрескә 
әзерлектә үзкон-
троль. 

Регулятив: игътибар-
ны җәлеп итү.

Дәреснең технологик картасы
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– Һәр авазы табигый чират-
лашып килгән А-з-н-а-к-а-й ди-
гән тылсымлы аһәңгә тугайлар 
киңлеге дә, тутлы каенлыклар-
ның тымызык ак төннәре дә, 
бөгелә-бөгелә аккан елгалары 
да, Чатыр тавы да, шушында го-
мер сөргән кешеләрнең тулган 
ай кебек карашлары да сыйган. 
(3 нче слайд)
Әйе, кешене гомер буе туган 
ягы, газиз Ватаны озата бара, 
укучыларым. Дәресебездә дә 
шул турыда сүз барыр.
 Без бүген төркемнәргә бүленеп 
эшләрбез. 
– Сезнең өстәлләрегездә 
тулы бер рәсемнең аерым 
кисәкләре – пазллар ята. Пазл 
ул инглиз теленнән алынган 
сүз, төрле формадагы кечкенә 
рәсемнәрдән тулы бер картина 
төзү. Пазллардан шулай ук төр-
ле мультимедиа рәсемнәр ясап 
була. Һәр төркемгә, пазллар-
ны җыеп, килеп чыккан рәсем 
турында мәгълүмат бирергә 
кирәк. 
– Ә ни өчен нәкъ шушы 
рәсемнәр икән? 

Көтелгән җаваплар:
Азнакай, Чатыр тау, 
туган тел (Туган 
телләрне саклау, 
үстерү һәм халык- 
лар бердәмлеге елы 
эмблемасы).  
(4 нче слайд)

Көтелгән җаваплар: 
туган төбәгебез 
Азнакай районына 
90 ел, Азнакаем 
горурлыгы – Чатыр 
тавы, 2021 ел Туган 
телләрне саклау, 
үстерү һәм халык- 
лар бердәмлеге 
елы.

Регулятив: төркемдә 
эшлекле атмосфера 
тудыру.

Коммуникатив: төр-
кемдә эшли белү, 
күмәк эшне башка-
ра алу, бер-береңә 
теләктәшлек, ярдәм.

II. Уку 
мәсьәләсен 
билгеләү, 
дәрескә 
бергәләп 
максат кую

– Укучылар, сез терәк сүзләрне 
таптыгыз, димәк, сыйныфтан 
тыш уку дәресебездә нәрсәләр 
турында сөйләшәчәкбез? Уку 
максатын үзебез билгелик әле!

– Әйе, дәресебез туган ягыбыз 
Азнакайга, аның иң күренекле 
урыны – җөмһүриятебезнең иң 
биек ноктасының берсе Чатыр- 
тауга багышланыр. Шулай ук ту-
ган якның танылган шәхесләре 
иҗатына нигезләнеп, белемнәр-
не арттырырбыз, алар турында 
күбрәк белергә тырышырбыз.
(5 нче слайд)
Һәр төркемнең исеме пазллар-
дан төзелгән рәсемдәгечә була-
чак. Димәк, 
1 нче төркем – «Азнакай», 
2 нче төркем – «Чатыртау», 
3 нче төркем – «Туган тел».

Җаваплар тыңлана.

Регулятив: мөстә- 
кыйль рәвештә 
дәреснең максатын 
табу; укытучы һәм 
иптәшләрең белән 
бергәләп дәрестә үз 
эшчәнлегеңне план-
лаштыру.

III. Бе-
лемнәрне 
актуаль- 
ләштерү. 
Өй эшен 
тыңлау. 
Үзбәя

Өй эшенә якташ язучы-ша- 
гыйрьләребезнең туган төбә-
гебезгә багышланган ши-
гырьләрен табарга, аларны 
сәнгатьле итеп укырга өйрәнер-
гә бирелгән иде. Һәр төркемнән 
бер укучыны тыңлап узарга 
тәкъдим итәм. Төркемнәрдә, 
үзара киңәшләшеп, кем икәнен 
билгеләгез. (6–8 нче слайдлар)

Шигырьләрен укый-
лар, төп фикерен  
әйтәләр.

Коммуникатив: сән-
гатьле укый белү, 
иҗади фикер йөртү 
күнекмәсе.
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IV. Укуның 
максатын 
адымлап 
чишү.
Укучы-
ларның 
сөйләмен 
үстерү 
өстендә 
эшләү

– Һәр төркемгә 2021 ел Туган 
телләрне саклау, үстерү һәм 
халыклар бердәмлеге елы 
уңаеннан үзем чыгарган «Тел – 
халыкның күңел кыңгыравы» 
газетасын таратам. Бу газе-
тада телебезнең матурлыгы 
һәм кыйммәте, төбәгебезнең 
юбиляр шәхесләре турында 
эчтәлекле язмалар, укучылар 
иҗаты һ.б.урын алган. Сезгә 
танышып чыгарга 1–2 минут 
вакыт бирелә.
4–5 нче битләргә игътибары- 
гызны юнәлтәсем килә. 
Кемнәргә багышлана бу бит-
ләр? (9 нчы слайд) 
– Әйе, укучылар, бу битләрдә 
аларның тормыш юлы, иҗаты 
турында тулы мәгълүмат би-
релә. Шулай ук туган телебезгә, 
туган ягыбызга багышланган 
шигырьләре басылган. Кызга-
ныч, Илдус Гыйләҗев, Нур Әх-
мәдиев безнең арада юк инде. 
5 нче биттә Илдус Гыйләҗевнең 
Марсель Галиев һәм Нур Әхмә-
диевкә багышланган «Өч терәү» 
шигырен укырбыз. (Терәү сүзе 
аңлатыла. Аумаслык, ишел-
мәслек итеп сөяү.) Шигырьне 
укыганда, исеме турында уйла-
ныгыз әле, укучылар: ни өчен 
«Өч терәү»?
– Без бу 3 шагыйрьне «Чатыр- 
тау мәҗнүннәре» дибез.  
(10 нчы слайд) 
Чатыртауны «үзләштерде»
Нур Әхмәди, Ирек Бәдри.
Имештер лә тауны тери
Илдус Гыйлаҗ, Марсель Гали. 
Бүгенге дәрестә дә аларның 
шигъри хәзинәсендә булган 
Чатыр тавыбызга, Азнакайга 
багышланган шигырьләренә 
тукталырбыз. Шигырьләрне 
укыганчы, экранга күз салыйк! 
(11 нче слайд)

Көтелгән җаваплар: 
якташ шагыйрьләр 
Марсель Галиев, 
Нур Әхмәдиев, 
Илдус Гыйләҗевкә.

Көтелгән җаваплар: 
бер үк төбәктән бул-
ган өч каләм иясе 
Чатыр тавыбызга 
өч терәү кебек... 
Шуңа күрә алар ши-
гырьләрендә туган 
якны мактап, Чатыр 
тавы белән горурла-
нып язалар.

Танып белү УУГ: 
тыңлап, кабул ител-
гән кирәкле мәгъ-
лүматтан кирәген 
аерып ала белү 
күнекмәсе. Логик 
фикерләү.

Коммуникатив УУГ: 
алынган мәгъ-
лүматка анализ, 
иҗади фикер йөртү; 
фикерне дәлилләп  
җиткерә белү кү-
некмәсе.

V. Яңа те-
маны кабул 
итүгә әзер-
лек

– Терәк сүзләргә игътибар 
итегез, эчтән генә укып чыгы-
гыз әле, бу сүзләр арасында 
аңлашылмаган сүзләр бармы? 
(Булса, аңлатыла!)  
1. Тәхет. 
2. Аргамак. 
3. Тугай.
4. Гашыйк. 

Шәхси УУГ: игъти-
барлылык, тизлек, 
истә калдыру кү-
некмәсе.
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5–6. Күз сирпү.
7. Офык.
8. Байбак.
9. Оҗмах .
10. Тургай. 
(12 нче слайд)
1. Тәхет – патша утыра торган, 
зиннәтләп бизәлгән урын. Трон.
2. Аргамак – чабыш аты. Ска-
кун, скаковая лошадь. 
3. Тугай – елга ташыганда, 
су баса торган болын. Пойма 
реки.
4. Гашыйк – яратучы. Влюблён-
ный.
5–6. Күз сирпү – җиңелчә кагу, 
селкү – җилпү. Метнуть взгляд.
7. Офык – горизонт.
8. Байбак – кимерүче дала  
җәнлеге. Сурок.
9. Оҗмах – рай.
10. Тургай – жаворонок.
Хәзер сез 45 секунд эчендә бу 
сүзләрне укып хәтердә калды-
рырга тиеш буласыз. Аннары 
шул тәртиптә 1 минут эчендә 
язабыз.
– Вакыт бетте. Эшләребезне 
алмаштырабыз, тикшерәбез.
– Кемнәрнең 7 һәм аннан 
күбрәк сүзләр дөрес, басыгыз 
әле. (Әгәр укучы 7–8 сүз язса, 
матрицага + куябыз. )

Истә калдыралар, 
язалар.

Алышып тик-
шерәләр.

Ял минуты
VI. Текст-
лар белән 
практик 
эш. Теманы 
үзләштерү

– Терәк сүзләрне истә калдыр- 
дык. Шигырьләргә күчәбез. 
Сезгә эшне җиңеләйтеп, бу 
шигырьләр тупланган менә 
шундый буклетлар эшләдем. 
(Буклетларны күрсәтү.) Хәзер 
мин сезгә аларны таратам. Һәр 
төркем слайдта күрсәтелгән 
шигырьләрне укырга әзерләнә, 
андагы төп фикерне билгели. 
Калган төркем укучылары бук- 
леттагы шигырьләрне  игъти-
бар белән карап бара, чөнки 
алдагы биремне үтәү өчен, 3 
шигырьнең дә эчтәлеген белер-
гә кирәк. (13 нче слайд)
– Нәтиҗә ясап шуны әйтәсе 
килә: чыннан да, гүзәл Азнакае- 
быз, изге Чатыр тавыбыз ша-
гыйрьләрне йөрәкләргә үтәрлек 
юллар язарга илһамландыр-
ган, шушы якларда туып үскән 
шәхесләрне кулына каләм  
алырга мәҗбүр иткән.

1 нче төркем – 
«Азнакай». Нур  
Әхмәдиев.«Азнака-
ем – ак бишегем».
2 нче төркем – «Ча-
тыртау». Марсель  
Галиев. «Чатыртау».    
3 нче төркем – 
«Туган тел». Илдус 
Гыйләҗев. «Чатыр- 
тауга менсәм».
(Укыйлар, һәр төр-
кем фикерләрен 
әйтә.)

Коммуникатив УУГ:
эш барышында 
процесста катнашу 
күнекмәсе.

Регулятив УУГ: 
эчтәлек буенча 
эш алып бару кү-
некмәсен камил-
ләштерү.

Шәхси УУГ:
үз фикереңне җит-
кергәндә, теоретик 
белемнәрне куллана 
белү.
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Менә шундый ул безнең төбәк-
нең тәхете – Чатыртау! (17 нче  
слайд)                                                   
Экранга игътибар итегез әле: 
Татарстан Республикасының 
халык язучысы, драматург, 
күренекле җәмәгать эшлеклесе 
Рабит Батулла да әсәрләнгән 
аның сыртына менгәч. «Чын-
нан да, Азнакайның Чатыр-
тау башыннан дөнья башкача 
күренә икән. Тау башында 
сулыш та, офык та киңәя», – 
дип бәян итә ул тәэсирләрен. 
Югыйсә кайда гына булмаган 
да, тауларның ниндиләренә 
генә күтәрелмәгән  әдип!

VII. Теманы 
үзләштерү 
дәрәҗәсен 
беренчел 
тикшерү

– Укучылар, ә хәзер сезнең 
белән «Кем игътибарлырак?» 
дигән уен-ярыш оештырабыз. 
Сезгә тексттан терәк сүзләр 
кергән җөмләләрне табарга 
кирәк була. 5+30 системасы 
белән эшләрбез. Кемнәр тапты, 
кул күтәрегез.
(Җавап бирүчеләргә матрицага 
+ куябыз.) (18 нче слайд)

– Шигырьләрне ни дәрәҗәдә 
игътибарлы укуыгызны мат- 
рица ярдәмендә тикшерүебезне 
дәвам итәбез (таблица, дәрес 
башланганчы, тактага сызып ку-
елды). Сорауларга җавап кыска 
һәм төгәл булырга тиеш. Сорау- 
ларга бирелгән җавапларны 
таблицага плюс яки минус куеп 
бару юлы белән эшлибез. (Укы-
тучы матрица буенча, укучы-
ларга сораулар бирә. Сораулар 
Матрицадагы тәртип буенча бул-
маска да мөмкин. Әгәр дә укучы 
җавап бирә алмаса, сорауга  
минус тамгасы торган укучы 
җавап бирә. Ул укучы да җавап 
бирә алмаса, җавапны калган 
укучылар бирә. Алар да башкара 
алмаса, укытучы үзе аңлата.)

Көтелгән җавап- 
лар:
Марсель  Галиев. 
«Чатыртау». 
1. Туган як тәхете –
Чатыртау.
2. Аргамаклар тау-
дан чаба.                                    
3. Тугайларда,тугай-
ларда – томаннар.
4. Тургай булып оча 
күңел.Нур Әхмәди-
ев. «Азнакаем – ак 
бишегем».
5. Мин бит синең 
гашыйк балаң...
Илдус Гыйләҗев. 
«Чатыртауга мен-
сәм».
6–7. Чатыртауга ме-
неп күз сирпесәм.
8. Офыкларым йөз 
кат киңәйде.
9. Байбаклары җа-
вап кайтарды.
10. Чит җирләрнең 
оҗмах, җәннәтенә
Алыштырмам туган 
якларны!

Коммуникатив УУГ:
эш барышында 
процесста катнашу 
күнекмәсе.

Шәхси УУГ: игъти-
барлылык, 
тизлек күнекмәсе.

Танып белү УУГ:
кирәкле мәгълү-
матны чыганактан 
табу һәм аерып алу 
күнекмәсе.

Материалның тулы варианты һәм 
презентациясе белән журнал сайтын-

да https://magarif-uku.ru/tt/tugan-yak-
takhete-chatyr-tau адресы буенча та-

нышырга мөмкин.
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Римма ДӘМИНОВА,

Питрәчтәге 2 нче урта мәктәпнең
 югары квалификация категорияле
 татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

11

ҖӨМЛӘ ҺӘМ 
АНЫҢ ТӨРЛӘРЕ
(8 нче сыйныфта укучы татар балаларына 
туган тел дәресе)
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Максат: теоретик материалны искә төшерү, кабатлау, ныгыту; 
укучыларның белемнәрен гамәли эшләрдә куллана белергә 
күнектерү, әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләрен тану кү-
некмәләрен формалаштыру һәм  аларны сөйләм ситуациясен 
исәпкә алып куллану.
Дәрес тибы: белемнәрне ныгыту һәм яңа белемнәр 
үзләштерү.
Эш формалары: индивидуаль, парларда, төркемнәрдә эшләү, 
фронталь, мөстәкыйль, иҗади диалог һәм  белем бирү диалогы.
Методлар һәм алымнары: сүз (аралашу, аңлату), күрсәтмәле-
лек, практикум, проблемалы метод, өлешчә эзләнү,  белемнәр-
не кабатлау һәм ныгыту методы, белемнәрне куллану методы.
Технологияләр: критик фикерләү технологиясе, проблема-
лы-диалогик укыту технологиясе, сәламәтлек саклау техноло-
гиясе,  белем бирү казанышларын бәяләү технологиясе.
Җиһазлау: терәк схемалар, бирем-мисаллар, текст, рефлексия 
өчен карточкалар, компьютер, проектор, презентация, аңлат-
малы сүзлек, портрет.

Дәрес барышы
I. Оештыру этабы  
Уңай халәт, яхшы кәеф булдыру, 

эшчәнлеккә этәрү, уңышка китерүче 
шартлар булдыру.

Укытучы. Хәерле көн, балалар. Кәеф-
ләрегез ничек? 

Укучылар. Кояшлы көн кебек. Татар 
телен, туган телне өйрәнергә дип кил-
дек.

Укытучы. Бер-берегезгә карап елмае-
гыз әле. 

II. Уку эшчәнлеген мотивлаштыру
Укытучы. «Туган телеңнең серләрен 

өйрәнү – бөек эш ул», – дигән 
Каюм Насыйри. Бу сүзләрне ничек 
аңлыйсыз? Аны чишү өчен нәр-
сәләр эшлибез? (Укучылар фикерен 
тыңлау.)  

Укытучы. Әйе, укучылар, сез бүген 
туган телегезне, аның грамматика-
сын никадәр дәрәҗәдә яхшы белүе-
гезне дәлилләрсез, аның серләрен 
ача барырсыз  дип уйлыйм. Сезгә 
ышанам. 
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Өй эшен тикшерү 
Укытучы. Сезгә өй эше итеп «Туган 

тел, туган як, җөмлә» темасына 
синквейн төзергә бирелгән иде. 
(Синквейннар укыла. Укучыларга 
биремнәр һәм  бәяләү нормалары 
язылган дәрес маршруты бите өлә-
шенә. Дәрес барышында укучылар 
биремнәрне эшлиләр һәм билге куя 
баралар.) 

III. Белемнәрне актуальләштерү  
1. Фронталь сорауларга җавап бирү. 
Укытучы. Бу уку елында тел белеме-

нең кайсы бүлеген өйрәнә башла-
дык? Әйдәгез, искә төшерәбез: безгә 
синтаксис бүлеге турында нәрсәләр 
таныш икән.

– Синтаксис сүзе нинди мәгънәне 
белдерә, нәрсәне өйрәнә? 

– Синтаксисның төп берәмлекләрен 
әйтегез. 

– «Ачыдан ачырак, татлыдан татлы-
рак, усалдан усалрак, дөрестән дө- 
ресрәк нәрсә бар дөньяда?» – дигән 
халкыбыз табышмакларда. Нәрсә 
бар? Җавабын әйтегез әле. 

Укучылар. Сүз.
Укытучы. Әйе, сүз эчендә энҗе бар. 

Аны аңлый, таба белергә кирәк. Мо-
ның өчен без нәрсәне яхшы өйрә-
нергә тиеш? 

Укучылар. Грамматиканы. 
Укытучы. Нәрсә ул сүз? Нәрсә ул сүз-

тезмә? Сүзтезмә белән җөмлә ничек 
аерыла? Дәлилләгез. 

2. Цифрлы диктант тукталышы.
1. Җөмлә. 2. Сүзтезмә.
Чиста елга. Елга чиста. Алсу таң. Таң 

атты. Иртәнге чык. Чык төште. 
Ачкыч ярдәмендә үзара тикшерү. 1–2; 

2–1; 3–2; 4–1; 5–2; 6–1. 
Укытучы. Җөмләгә нинди үзен-

чәлекләр хас? Нәрсә ул җөмлә? 
(Укучылар җавабын тыңлау.) 

Укытучы. Димәк, җөмләнең төп үзен-
чәлеге – нәрсә булса да хәбәр итү.

(Хаталарны дөресләү, контроль би-
тенә билгеләр кую. Үзбәя.)  

IV. Уку мәсьәләсен кую һәм өлешләп  
чишү

Максат: сүзтезмә, җөмлә, җөмлә 
кисәкләре, әйтелү максаты ягын-
нан  җөмлә төрләре  турында бе-
лемнәрне ныгыту, тексттан табу 
күнекмәләрен камилләштерү, диало-
гик сөйләмне, логик фикерләү сәләт-
ләрен үстерү.  

Укытучы. Сөйләм ничек оеша? Сөй-
ләмебез матур, аһәңле булсын өчен, 
безгә нәрсәне белергә кирәк? 

Укучылар. Җөмлә төрләрен.
Укытучы. Әйдәгез, «Туган ягымның 

күренекле шәхесе» темасына диа- 
логны тулыландырып языгыз әле. 

Парларда эш  
(Дәрес маршруты битенә эшлиләр.) 

– Сәлам, ... . Хәлләрең ничек?
– Хәерле көн , ... . ...
– ...,  бүген китапханәгә очрашуга Луи-

за Янсуар килә. Барасыңмы?
– ...
– Шуны да белмисеңме?! Питрәч төбә-

геннән чыккан күренекле шагыйрә 
бит ул! 

– ...
– Син аның «...» дигән китабын укы. 

Бик яхшы китап. Миңа андагы туган 
якка багышланган  шигырьләр оша-
ды.

– ...
– Сау бул, ... . Килергә  онытма!
Сорауларга җавап бирү
– Җөмлә ахырында нинди тыныш 

билгеләре куйдыгыз? Ни өчен? 
– Җөмләнең кайсы төрләрен куллан-

дыгыз?  
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Укытучы. Димәк, без бүген кайсы те-
маны өйрәнүне дәвам итәчәкбез? 

Укучылар. Әйтү максаты ягыннан 
җөмлә төрләре.

Укытучы. Дәресебезнең максаты ни-
чек була инде?    

Көтелгән җавап. Җөмлә төрләрен 
кабатлыйбыз, белемнәребезне ны-
гытабыз, практикада куллану кү-
некмәләрен үстерәбез.

Укытучы. Балалар, бүгенге дәрес 
темасы буенча нинди сораулар 
куя аласыз?  Әйдәгез, әйтегез әле. 
(Укучылар әйткән сораулар тактага 
язылып куела.) 

Көтелгән җавап. Җөмләнең нинди 
төрләре була? Хикәя, сорау, боеру 
җөмләләрнең текстта, әдәби әсәр-
ләрдәге урыны ничек? һ.б. 

Укытучы. Без бу сорауларга тукталыш- 
ларда тукталып җавап табарбыз. 

Дәфтәргә тема, числоны язабыз.
«Тел чарлау» тукталышы
Укытучы. Әйтегез әле, кайсы язу- 

чы хакында: «Туган як сакчысы», –  
дип әйтә аласыз? Сез әдәбият 
дәресләрендә туган як темасына  
нинди әсәр укыдыгыз? Сезгә ошады-
мы? Ни өчен? (Әңгәмә уздырыла.)

– Дәрес барышында биремнәрдәге 
җөмләләр ярдәмендә әсәрне тулы-
рак искә төшерерсез. (Гомәр Бәши-
ров. «Туган ягым – яшел бишек».) 

V. Беренчел ныгыту  
Максат: чагыштыру, охшашлыкны, 

аерманы таба белү күнекмәләре бул-
дыру. Алган белемнәрне ныгыту. 

Укытучы. Укучылар, без бүген сезнең 
белән дәрестә «Интеллектуаль кар-
та» төзибез.

Үзәктә тема: «Җөмлә төрләре». Тема-
дан чыккан беренче тармак – фараз-
лар, икенче тармак – аргументлар. 

Рәсемнәр ярдәмендә күрсәтергә 
мөмкин. Нәрсә белән  ассоциация- 
ләшә? Төркемнәрдә бүлешегез: 
берәүләр – фаразлар, икенчеләр ар-
гументлар туплый. Дәрес барышын-
да тулыландыра барасыз. Дәрес 
ахырында һәр төркем үзенең эшен 
яклар.

Төркемнәрдә эшләү (Төркемнәргә  
схемалар бирелә.)

1. Орфографик тукталыш.
Укытучы. Һәрбер төркемгә берәр 

бирем язылган карточка бирәм. 
Бер-бер артлы чылбыр рәвешендә, 
төшеп калган хәрефләрне куегыз 
һәм телдән аңлатыгыз. Тикшерергә 
бер иптәшегезгә бирегез. (Экранда 
бирем чыга. Тулыландырылган вари-
ант экрандагы эталон буенча тикше-
релә.)

Та. астындагы .ишмә суларын татып 
карый ., урманнарга сугыла ., «д.ңгез 
күзен» карап  уза. (Г.Бәширов) 

2. Җөмлә буенча биремнәрне үтәү.
а) җөмлә кисәкләрен билгеләргә;
ә) сүзтезмәләргә таркатырга. 

(Бер-берсенең эшен тикшерәләр.)
3. Составында ничә өлеш булуга ка-

рап, җөмләләр ничә төрле була?
а) Җәен малайлар, кызлар Мишә елга-

сында су коеналар.
ә) Мишә елгасында берәүләр балык 

тота, икенчеләр су коена. 
Укытучы. Җөмләләр ничә өлештән 

тора? (Гади, кушма җөмләләр.)
– Бу җөмләләр нинди интонация 

белән укылды? Әйтү максаты ягын-
нан болар нинди җөмләләр? 

(Бирелгән җөмләләрне сорау, боеру 
җөмләләргә үзгәртәбез. Нинди ча-
ралар белән белдерелүен әйтәбез. 
Кагыйдә чыгаралар. Экрандагы ка-
гыйдә белән чагыштыралар.) 
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Ял минуты
Максат: әйтү максаты ягыннан җөмлә 

төрләрен төгәл белүләрен уен рәве-
шендә  ачыклау. Халык авыз иҗаты 
әсәрләренә игътибар юнәлдерү. 

Укытучы. Мин сезгә җөмләләр укыйм. 
Әгәр дә хикәя җөмлә булса, бер урын-
да атлыйсыз, боеру җөмлә булса, кул 
чабасыз, сорау җөмләдә, аяк очлары-
на басып,  кулларны өскә күтәрәсез.

4.Текст буенча эш.  
Максат: Г.Бәшировның әсәре, халык 

педагогикасы белән бәйләп, бала 
күңелендә туган җирне ярату хисләре 
формалаштыру. Балалар белән диа-
логик аралашу булдыру. 

Укытучы. Балалар, сезнең өчен иң 
кадерле булган җир кайсы җир ул? 
(Туган җир) 

– Туган як, кече Ватан төшенчәләрен 
ничек аңлыйсыз? (Диалогик арала-
шу) 

– Нәрсә ул ватанпәрвәрлек? Аңлатма-
лы сүзлектән табып укыгыз.

а) текстны аудиоязмада тыңлыйлар. 
Экрандагы текстны карап баралар. 

Карлар эреп, юллар өзелә башла-
ган вакыт иде, базарга атка атла-
нып кына китәргә туры килде. Юл 
буе борчылып бардым: «Ай-һай, бу 
пычракта чана сөйрәп йөрерме икән 
китапчы абзый?!»

Миңа бераз оят та, шул ук вакытта 
китапны алып киткәндәгегә караган-
да, бераз җиңелрәк тә иде. Үз кулым 
белән илтеп бирәм бит! Бу инде һич 
урлау түгел, юк! Китапчы абыйга 
ниләр әйтермен икән?   

Мин инде абзыйның орышуына 
да, шелтәсенә дә риза идем. Тик 
рәнҗемәсен, бәхилләсен генә! 

– Әйе, әйе, укып чыктым инде мин 
аны, абзый! – диярмен. Зерә дә әй-
бәт китап. Үзе кызык, үзе гыйбрәтле. 
(Гомәр Бәширов. «Туган ягым – яшел 
бишек»)

(Укучылар башта эчтән укыйлар. Бер-
гә ярымтавышка укыйлар. Бер укучы 
кычкырып укый. Интонациягә игъти-
бар ителә. Сүзлек буенча эшләү.)

Текст буенча сорауларга җавап бирү.
ә) бу текстның эчтәлеге сезгә таныш-

мы? 
Көтелгән җавап. Әйе, яраткан язучы-

быз Гомәр Бәшировның «Туган  
ягым – яшел бишек» әсәреннән  
алынды. (Игътибар портретка, китап-
ка юнәлдерелә.)

– Балалар, текст кайсы темага языл-
ган? 

– Теманы билгеләргә кайсы ачкыч 
сүзләр булышты?

– Текст кайсы стильдә язылган? (Әдә-
би.)

– Текстны кайсы типка кертәсез? 
(Хикәяләү.)

– Текстта ярату хисе күзәтеләме? 
Кайсы җөмләдә күзәтелә? (Китапны 
ярату.)

– Текстны кайсы җөмләләр яңгы-
рашлы, аһәңле итә? Җөмләләрнең 
төрләрен билгелибез. (Тексттан та-
бып укыйлар.)

– Әйтелү максаты ягыннан җөмлә төр-
ләрен билгеләүдә нәрсә бик зур роль 
уйный?

Көтелгән җавап. Интонация – әһә-
миятле чара. (Сорау, боеру җөм-
ләләрнең нинди чаралар белән 
белдерүләрен әйтәләр.) Нинди җөм-
ләләргә боеру җөмлә дибез?

VI. Белемнәрне яңа ситуациядә иҗади 
куллану һәм эзләп табу (проблемалы 
биремнәр)

Максат: үзләштерү дәрәҗәсен тик-
шерү. Тәнкыйди фикерләү сәләтен 
үстерү.

а) экрандагы җөмләләрне укыйбыз, 
мәгънәләрен билгелибез. Хәбәрләрен 
табып, нинди сүз төркеме белән бел-
дерелүен әйтәбез.
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1. Яз көне агачлар утыртырга кирәк. 
(Киңәш)

2. Бире килегез, бире. (Чакыру)
3. Эре иләктән илә онны, күп тотма! 

(Боеру)
4.  Ярар, керсен... (Ризалашу)
5. Марат, «Әпипә» көен уйначы. (Үтенү)
Көтелгән җавап. Инфинитив фигыль 

һәм хәбәрлек сүз, төрле заттагы бое- 
рык фигыльләр, инфинитив белән 
белдерелә.

ә) мөстәкыйль эш: тыныш билгеләрен 
куярга. Җөмләләрне укып, нәтиҗә 
ясагыз. 

– Әй-әй-әй(!) Кем эше булды бу(?!) 
Менә бу эш тек эш инде(!) Мамык 
иткән бу җирне(!) Тырма эзләрен 
буйдан-буйга ничек кенә тездергән(!) 
Бур җебе белән сызганмыни! Җир 
башын кара син, җир башын(!) Маши-
на белән чикмән якасы каеган ши-
келле(!) Шундый да матур иттергән(!) 
(Г.Бәширов. «Туган ягым – яшел би-
шек»)

Сорауларга җавап бирү
– Болар нинди җөмләләр? Сөйләмдә 

ничек әйтеләләр?
– Нинди җөмләләр тойгылы җөм-

ләләр дип атала? Тойгылы җөм-
ләләрнең әдәби әсәрләрдәге әһәмия-
тен әйтегез. 

б) интеллектуаль карта буенча эш. 
Нәтиҗә чыгару.  

Төркемнәрдә эшләү
1. Интеллектуаль карта төзүне дәвам 

иттерү. 
2. Эшләрне яклау. 

VII. Өй эше
Биремнәр сайлап алына.
1. «Ямьле Мишә буенда» темасына, 

хикәя, боеру, сорау, тойгылы җөмләләр 
кертеп, текст төзергә.

2. Боеру, сорау, хикәя җөмләләр кертеп, 
якын дустыңа хат язарга.

3. Табигать күренешенә караган йола-
лардан, яңгыр теләү йоласыннан боеру, 
тойгылы җөмләләр табып язарга.

VIII. Рефлексия  
1. Сез бу дәрестә нәрсә өйрәндегез? Нәр-

сә белдегез? Кемне мактар идегез?
2. Бәяләү кәгазенә билгелиләр. Үзбәя.
– Дәрес материалын бик яхшы 

үзләштердем, хәтта иптәшләремә дә 
булыша алам. («5»ле)

– Әйбәт эшләдем, материалны аңла-
дым. («4»ле)

– Тырышам, ләкин иптәшемнең 
ярдәменнән башка эшли алмыйм. 
(«3»ле)

3. Йомгаклау.
Укытучы. Телебезнең бик бай, аһәңле 

икәнен белдек. Аны шундый матур 
яңгырашлы итүдә бик күп чаралар кул-
ланылуын мисаллар өстендә күрдек. 
Әдәби әсәрләрдә, халык авыз иҗаты 
әсәрләрендә дә  халкыбыз җөмләләр-
нең бөтен төрен кулланып иҗат иткән.

Батырлыкта – матурлык, дигән хал-
кыбыз. Сез бүген батыр булдыгыз. 
Барлык биремнәрне дә эшләдегез. 
Киләчәктә дә Туган җирегезнең батыр, 
матур уллары, кызлары булыгыз! Үз 
максатыгызга ирешегез. Шул вакытта 
сезнең белән Туган ягыгыз горурла-
ныр.

Дәресебезне тәмамлыйбыз. Сау булыгыз, балалар!
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Гүзәл ДӘҮЛӘТШИНА, 

Апас районы Апас урта мәктәбенең
 югары квалификация категорияле
 татар теле һәм әдәбияты укытучысы

12

СӨЙЛӘМ 
КУЛЬТУРАСЫ 
(9 нчы сыйныфта татар теле дәресе)
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Максат: укучыларның лексикология һәм сөйләм культурасы 
темасы буенча белемнәрен тикшерү, ныгыту; тема буенча сөй-
ләм күнекмәләрен үстерү; туган телне өйрәнүгә омтылыш, төр-
ле һөнәрләр белән кызыксыну өчен шартлар тудыру.
Дәрес тибы: яңа белем һәм күнекмәләр бирү.
Җиһазлау: дәреслек (Зәкиев М.З., Ибраһимов С.М. Татар теле. 
9 нчы сыйныф), медиапроектор, ноутбук, презентация.

Дәрес барышы
I. Оештыру. Уку эшчәнлеген мотив-

лаштыру
1. Психологик уңай халәт тудыру.
2. Уку мәсьәләсе кую ситуациясе. 
1 нче бирем
Укытучы. Әнвәр Нургалиев башка-

руында «Җылы сүзләр ишетәсе 
килә» җырын тыңлыйк. Җыр нәрсә 
турында? Сез нинди җылы сүзләр 
беләсез? (Укучылар фикерен  
тыңлау.)

2 нче бирем
Укытучы. Лалә чәчәге таҗла-
рына матур сүзләр язып чы-
гыгыз. (Быелгы ел логотибы 
барлыкка килә.) Димәк, без 
бүген нәрсә турында сөйлә-
шербез? (Матур сүзләр.) Алар-
ны кайда кулланабыз? (Сөй-
ләмдә.) Әйе, укучылар,  
бу – темабызның беренче 
сүзе булыр. 

3 нче бирем
Укытучы. Икенче сүзен табар 
өчен, әлеге эмблемага игъти-
бар итик.
Бер-береңә матур сүзләр әйтү-
не, үзеңне әдәпле тотуны, кон-
церт-театрларга йөрүне  без 
икенче төрле нәрсә дибез? 
(Культура.)

(Дәреснең темасы билгеләнә, максатла-
ры әйтелә.)

Укытучы. Димәк, без бүген нәрсәләр 

турында сөйләшербез? 
Үзбәя 
(Дәфтәрләргә һәм тактага дата, сый-

ныф эше, тема языла.)
II. Уку мәсьәләсен адымлап чишү
Укытучы. Тест эшлибез.
1. Лексикология нәрсәне өйрәнә?
а) сөйләм авазларын; ә) сүз төр-

кемнәрен; б) телдәге сүзләр һәм 
әйтелмәләр җыелмасын.

2. Нинди сүзләр күп мәгънәле сүзләр 
дип атала?

а) бер лексик мәгънәгә ия сүзләр;  
ә) берничә лексик мәгънәгә ия 
сүзләр; б) бер үк яки якын мәгънәле 
сүзләр.

3. Кайсы җөмләдә корыч сүзе туры 
мәгънәдә килгән?

а) корыч беләкле батыр мәйданга 
чыкты; ә) әтием корыч кою цехында 
эшли.

4. Әйтелешләре һәм язылышлары бер 
үк, әмма мәгънәләре төрле булган 
сүзләр ничек атала?

а) синонимнар; ә) антонимнар; б) омо-
нимнар.

5. Өй (агач өй; йорт) сүзе омонимның 
кайсы төренә карый?

а) омоформа; ә) омограф; б) омофон.
6. Синонимик ояда төп сүзне ничек 

билгеләргә мөмкин?
а) төп сүз синонимик рәттәге һәр сүз
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не алыштыра ала; ә) төп сүз –синони-
мик рәттәге иң беренче сүз.

7. Койрыкка ут кабу фразеологик әй-
телмәсенең антоним варианты  нин-
ди?

а) кабалану; ә) пошмау.
8. «Татар теленең фразеологик сүзле-

ге»нең авторы кем?
а) Н.Исәнбәт; ә) Х.Сәлимов.
9. Иң беренче «Татарча-русча сүзлек»-

не кем төзегән?
а) Г.Ибраһимов; ә) К.Насыйри.
10. Алпавыт сүзе кулланылыш 

дәрәҗәсе ягыннан нинди сүз?
а) неологизм; ә) тарихи сүз; б) ар- 

хаизм.
Укытучы. Җаваплары презентациядә. 

Дәфтәрләрне алышып тикшерәбез.
Укытучы. 2 нче күнегүне тактада 

эшлибез. Тотрыклы сүзтезмәләр 
язабыз, янына ук аңлатмасын да яза 
барабыз.

 1. Уртак тел табу. (Аңлашу.) 
2. Тел йотарлык. (Тәмле.)
3. Кулга-кул тотынып. (Бердәм.)
4. Түбәсе күккә тию. (Шатлану.)
5. Сүздә тору. (Җаваплылык.)
6. Авызыңа бал да май. (Сөенеч.)
7. Утны да, суны да кичкән. (Тугры.)
8. Авызы белән кош тота. (Оста.)
3  нче күнегү. Презентациядәге 

рәсемнәрдән фразеологизмнар төзү. 
Аңлату.

4 нче күнегү. Бирелгән сүзләр арасын-
нан хаталы аңлатмаларны табып 
төзәтергә кирәк.

1. Архитектор – архитектура белгече, 
биналар проектын төзүче.

2. Маклер – сәүдә һәм биржа ки-
лешүләре төзүдә сатучы белән 
алучы арасында эш йөртүче.

3. Космонавт – космоска, галәмгә 
очучы.

4. Психолог – психология белгече, ке-
шенең күңелен сизә торган кеше.

5. Адвокат – кешеләрнең хокукларын 
бозучы.

6. Инженер – фән-техниканың берәр 
тармагы буенча югары белемле бел-
геч.

7. Социолог – социология белгече.
8. Бариста – какаоны дөрес әзерләү 

буенча белгеч.
9. Хирург – эчке авырулар буенча бел-

геч-табиб.
10. Режиссёр – спектакль һәм кино-

фильмнар куюга җитәкчелек итүче.
11. Артист – сәнгать әсәрләрен халык 

алдында башкаручы.
12. Педагог – балаларны укытучы, 

тәрбияләүче кеше. 
Укытучы. Ял итеп алабыз. Тылсымлы, 

ягымлы сүзләр кулланып, диалог 
төзик әле, укучылар. (Парларда эшлә-
нелә.)

– Телефоннан сөйләшү. 
– Китапханәдән китап сорау.
– Кунакка чакыру. 
– Өлкән яшьтәге әбигә ярдәм итү.  
III. Рефлексия, бәяләү
1. «Дәрестә нинди уку мәсьәләсе тик-

шердек?» соравына җавап бирү.
2. Дәрескә гомуми бәя кую.
IV. Өй эше
I вариант. Сүз турында мәкальләр та-

барга һәм аңлатырга.
II вариант. «Җылы сүз җанны эретә» 

дигән темага хикәя язарга. 
Укытучы. Рәхмәт, укучылар, сез бүген 

күп эшләдегез, шактый белем тупла-
дыгыз. Һөнәр сайлау юлында алган 
белемнәрегез ярдәм итсен. Уңыш-
лар сезгә!
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Иршад ГАФАРОВ,

 Татарстан мәктәпләренең 
атказанган укытучысы, 
Россиянең югары һөнәри белем 
бирүнең мактаулы хезмәткәре   

13

ТУГАН – АНА ТЕЛЕБЕЗНЕ 
САКЛЫЙК ҺӘМ ЯРАТЫЙК
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Галимнәр фикерләвенчә, дөньяда 6000 гә якын тел бар, шуларның 500 е ча-
масы өйрәнелгән. Алар, шулай ук 14 иң таралган телне белсәң, Җир шарын-
дагы бөтен халык белән дә диярлек аралашып була дигән фикердә. Татар 
теле дә шулар арасына керә. Моны үзебезнең тәҗрибәдән чыгып та раслый 
алабыз. Мәсәлән, Алма-Атада, Астанада булганда, казах кардәшләребез белән 
тәрҗемәчесез аңлаштык. Шулай ук Төркиядә булганда, төрекмән, кыргыз, ка-
ракалпак, азәрбайҗаннар һ.б. белән аралашканда да уртак тел таба алдык. Ә 
инде башкортлар, чувашлар турында сөйләп тә торасы юк.

Телләргә килсәк, алар да тереклек иясе кебек үк, туа, үсә, олыгая һәм фани 
дөньядан китеп тә бара. Кайчандыр гамәлдә булган шумер, этруск, борынгы 
грек һәм башка шактый гына телләр инде күптән кулланыштан чыккан. Дөрес, 
латин теле, «үле» тел булса да, табибларның эш кәгазьләрендә саклана. 

Кеше тукланмый тора алмаган кебек, телләрнең үсүе-үзгәрүе өчен дә даими 
чыганак кирәк. Бу бурычны бүтән телләр, дөньяда хасил булган яңа күренеш- 
ләрнең, әйберләрнең, вакыйгаларның атамалары үти. Шуның белән бергә, 
һәр телнең үз җирлегендә дә яңа сүзләр барлыкка килүе ихтимал. Мондый 
сүзләрне неологизмнар дип атыйбыз.

Моннан тыш, телләрнең барлыкка килүендә, саклануында һәм үсүендә җир-
ле сөйләшләрнең – диалектларның да роле зур. Соңгы елларда татар халкы, 
бигрәк тә яшь буын, акрынлап булса да, әдәби телдә сөйләшүгә күчеп бара. Ә 
бит татар теленең төрле диалектлары бар. Аларда, телебез тарихын, халкы-
быз тарихын өйрәнү өчен, гаять әһәмиятле булган нәрсәләр сакланып килә. 
Сөйләшләрне өйрәнү гомумтатар мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертә. Һәр 
диалект, һәр сөйләш – безнең әби-бабаларыбыздан васыять итеп калдырыл-
ган рухи мирас. Безгә ул мирасны сакларга кирәк. Тагын шуны искәртергә 
кирәк: ерак бабалардан калган бу мәдәни мирас ул халыкның уртак байлыгы, 
аны бөртекләп җыю һәм кадерләп саклау  һәр кешенең изге  бурычы булырга 
тиеш. «Тамырсыз агач корый», – диләр халыкта, ә төрле төбәкләрнең сөйләше 
ул татар әдәби теленең тамырлары кебек. 

Сөйләшләрне өйрәнү әдәби телнең тарихын өйрәнү өчен дә кирәк, чөнки 
әдәби тел диалектлар нигезендә барлыкка килә һәм аннан соң да диалектлар 
йогынтысыннан азат була алмый. 
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Татар халкының язма әдәбияты, язма чыганаклары,  ядкярләр яна, югала 
барган, аз сакланган, шуңа да телебезнең тарихын өйрәнү өчен диалектлар 
алыштыргысыз чыганак булып тора. Язучылар да үз әсәрләрендә, җирле 
үзенчәлекләрне тасвирлау, каһарманнарны тирәнрәк сурәтләү өчен һәм сти-
листик максатлар белән диалекталь сүзләрне, формаларны файдалана. 

К.Ушинский заманында: «Мәктәптә телне укытуның төп максатларыннан бер-
се – халык тарафыннан да һәм әдәбият белән дә булдырылган тел төзелеш- 
ләрен үзләштерү», – дип язган.

Диалектлар булу барлык телләр өчен дә хас. В.Дальнең «Толковый словарь 
живого великорусского языка» дигән хезмәтендә тупланган 200 мең сүзнең 
80 меңгә якыны диалекталь сүзләрне тәшкил итә.

Элек татар телендә фонетик һәм морфологик үзенчәлекләре белән бер-бер-
сеннән аерылып торган өч диалект күрсәтелә иде: урта, көнбатыш (мишәр) 
һәм көнчыгыш (Себер татарлары диалекты). Хәзер биш диалект санала – се-
бер диалекты өчкә бүленә: тубыл-иртыш, бараба, том.

Моңардан тыш, һәр төбәкнең үзенә генә хас аерымлыклары булуын да искә 
алырга кирәк. Мәсәлән, Биектау районының Юртыш авылында мискә (мичкә), 
тушы (шушы), эсмим (эчмим), Яңавылда – җаңгыр (яңгыр), җымырка (йомыр- 
ка); Актаныш якларында бармаем, килмәем, белмәем; Балтачта – бардым да-
гын, эшләдем дәген; Арчада – күкәй (йомырка); Минзәлә якларында – кыдыл 
быдау, кыдым; Әгерҗедә – пиннек (себерке), бидрә (чиләк); Сабада бәкәй (яңа 
туган бәрән) һ.б. дип сөйләшүләрне ишетергә була.

Шуңа да карамастан без бер-беребезне яхшы аңлыйбыз, рәхәтләнеп фикер 
алышабыз. Алда аталып киткән формалар безнең бик борынгы чорлардагы 
бабаларыбыз сөйләшүеннән калган һәм халыкның бай, күпкырлы рухи мира-
сының кечкенә генә энҗеләрен тәшкил итә.

Игътибарны тагын бер күренешкә юнәлтәсем килә. Бер үк сүзләр төрле 
төбәкләрдә төрле мәгънәдә кулланыла. Мәсәлән, әдәби телдәге кайбер сүзләр 
мишәр диалекты белән тәңгәл килә, ә урта диалектта алар урынына башка 
сүзләр кулланыла: әйтик, «бусага» – урта диалектта «тупса». Үз чиратында 
«тупса» сүзе мишәрләрдә, шулай ук  Лаеш, Урал тирәләрендәге  сөйләшләрдә 
икенче мәгънәне дә  белдерә һәм рус телендәге «петля» (ишектә) сүзенә туры 
килә. Диалектологик сүзлекләрдә аның башка мәгънәләре дә күрсәтелгән. 
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С.Е. Малов тарафыннан моннан йөз елдан артык элек Чистайда язып алын-
ган табышмакта да   тупса – рус телендә петляны аңлата: «Ишек  алда, ишек 
ацылса ишек артына каца – тупса».

Әдәби телдә, мишәрләрдә яңа туган бозау киләчәктә сыер булырга тиеш бул-
са, аны «теше» яки «ана бозау» дип атыйлар.  Юртышта мондый бозау «бикәч», 
Сабада «тана бозау» дип атала. Дөрес, әле 1885 елларда Казан татарлары да 
«бикәч бозау» дип сөйләгәннәр.

Әлеге урында мишәр диалектына тулырак тукталырга булдым, чөнки кайбер 
очракларда   бәйләнеш турында бәхәсләр дә килеп чыга. Биредә аермалык 
бары тик сөйләштә генә,  мишәрләр һәрчак үзләрен татар, туган  телләре итеп 
татар телен санаган. 

Россиядә үткән җанисәп кәгазьләрендә без «мишәр» дигән атаманы очрат-
мадык. Мәсәлән, 1748  елда әтием ягыннан бабаларым – Бикбулат (1660), 
Әбән (1686), Якуб (1718), әнием ягыннан Сәлахетдин (1670), Мәмәт (Мөхәм- 
мәт – 1695), Усман (1735), «йомышлы татарлар» итеп күрсәтелә. Ә инде  
1858 елда лашманнар катлавында язылган.

Мишәр сөйләшенең кайбер үзенчәлекләрен атап үтик. Төп фонетик үзен-
чәлекнең берсе – гомумтөрки [ч] авазының  [ц] авазына күчүе. Әлеге күренеш 
сүзнең башында да, уртасында да, азагында да күзәлелә: цалгы, мунца, ацкыц 
һ.б. Мин үземнең дә мишәр таифәсеннән икәнемне беренче тапкыр Казанга 
килгәч кенә белүем турында инде бер тапкыр гына язмадым һәм сөйләмә-
дем. Чөнки трамвайда [ц] авазы кергән бер сүз ычкындыргач, салоннан «һи, 
мишәр!» дигән сүзне ишеттем. 

Шулай ук мишәр сөйләшендә күп очракларда [җ ] авазы урынына [й],  [з] аваз-
лары куллану; [һ], [г] авазларының төшеп калуы; шактый гына сузык һәм тар-
тык авазларның тәңгәл килүе һ.б. күзәтелә.

Бер үк вакытта мишәр сөйләшендә әдәби телдә булмаган сүзләрнең дә 
шактый күплеген билгеләп үтәргә кирәк. Мисал өчен, кешене төрле яклап  
сыйфатлый, аның әгъзаларын, хәлен аңлата  торган сүзләрне китереп үтик: 
ататут', аwака, бәтеш, йарпайу, мыг'ын, петәтә, сарыплау, тайцан, уч, цыбар, 
үләбәт,  цатан, аухатлы, алдакцы, зәйәк, петәй, акыш-макыш, тәләй, ирегү, 
йерәкләнү, рәнзү, маскарцы  һ.б. Шундый ук сүзләр туганлык-кардәшлек, хай-
ваннарга кагышлы, аш-су, үсемлек, бакча, өй, йорт кирәк-яраклары, кием-са-
лым һ.б. бүтән өлкәләрдә дә шактый.
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«Әдәби тел һәм мишәр диалекты» исемле хезмәтемдә мишәр сөйләшенә ка-
гылышлы 1600 дән артык сүз, аларның әдәби һәм рус телендәге яңгырашы, 
мисаллар нигезендә куллану үрнәкләре бирелә.  

Галимнәр татар әдәби теле урта диалектка нигезләнгән, бу бигрәк тә аның 
фонетикасында һәм лексикасында чагыла, ә көнбатыш диалект әдәби телнең 
грамматик үзенчәлекләре формалашуда зур роль уйнаган дип саный. Безнең 
карашка, ХХ гасыр әдәби теленең лексикасында да мишәр сөйләше шактый 
зур урын били. Без моны үзебезнең эзләнүләр нәтиҗәсеннән чыгып расларга 
телибез. 

Иң мөһиме, телдә кулланышта булган сүзләрне тәгаен белми торып, аның 
грамматик үзенчәлекләрен дөрес формалаштыру мөмкинлеге шик тудыра. 
Моның ачык мисалы булып безнең заманда барлык укучыларга да татар те-
лен өйрәтергә тырышу тора. Татарча берничә генә сүз белгән рус һәм башка 
милләт балаларын сөйләшергә өйрәтү урынына алардан кагыйдәләр ятлауны 
таләп иттеләр. Шуның өстенә бу фәннән мәҗбүри имтихан бирү дә (ә ул билге 
аттестатка да куела) каралган иде. Шулай итеп, «каш төзәтәбез дип, күз чыгар-
дык» түгелме соң? 

Безнең карашка, элек заманнарда, шул исәптән Болгар һәм Казан дәүләт-
ләрендә дә халык ике төрле сөйләштә аралашкан. Шуларның берсе шагыйрь- 
ләр, дин әһелләре, югары катлам кешеләре кулланган әдәби, ягъни язма тел 
булган. Әле XVIII–XIX гасырларда да язылган хезмәтләр замандашларыбыз 
өчен аңлашылмый.

Икенче сөйләш ул – җирле (гади) халык аралашкан тел. Аның шактый күп 
сүзләре бүгенге көнгә кадәр сакланган һәм һаман да кулланышта йөри. Мо-
ның ачык мисалы булып «Codex Cumanicus» тора. Бездә ул «Куман мәҗму-
гасы» исеме белән билгеле.  Әлеге хезмәт 1294–1303 елларда итальян һәм 
немец монахлары тарафыннан язылган латин-фарсы-кыпчак сүзлеген тәшкил 
итә. Анда шул чорда Хәзәр  (Каспий буе) далаларында яшәгән кыпчак, болгар 
кабиләләре телендә йөргән 2200 дән артык төрки сүз һәм иллеләп табышмак, 
мәкальләр теркәлгән. 

Рус галиме В.Радлов «Codex Cumanicus»ка (1884) багышланган хезмәтендә 
кыпчак теленең Идел буе төркиләре теленә, аеруча мишәр сөйләшенә якын 
булуын кабат-кабат ассызыклап күрсәтә. Дөрестән дә,  андагы сүзләрнең 80 % 
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ка якыны хәзерге әдәби телдә һәм күпчелеген мишәр сөйләшендә очрата-
быз.

Мисал өчен, «Мәҗмугадан...» сәүдә, товар атамаларына кагылышлы сүзләр 
китерик: aqca – акца, borclular – бурыцлылар, seker – шикәр, bal – бал, burc – 
борыц, ot – үлән, altun – алтын, oymaq – уймак, ip – җеп, teyn – тиен, cekmen –  
цикмән,  teri ton – тун (тире), basmaq – башмак, balta – балта, kzg – көзге, 
tuqmaq – тукмак, satuqci – сатуцы, kendir – киндер, baliq – балык, ipeq – йефәк, 
tlemek – түләү, kebit – кибет, boday – бодай, arpa – арпа, bircaq – борцак, un – 
он, yogurt – йогурт.

Мәкальләргә дә берничә мисал бирик: Aq qoyni avuzi yoq. Ol – yumurtqa. Ак 
сарыкның авызы юк. Ул – йомырка. Burunciz buz teser. Ol qoy bogu. Борынсыз 
боз тишәр. Ул куй (сарык) тизәге (бугы).

Безнең карашка, әлеге мисаллар татар-мишәр сөйләшенең инде 700 елдан 
артык вакыт үтсә дә, безнең өчен аңлаешлы икәнлеген раслаучы дәлил булып 
тора. Шуны да искәртәсе килә: «Шулкадәр озак вакыт эчендә үзгәрешсез кал-
ган тагын нинди тел бар икән?» дигән сорауга әлегә төгәл җавап таба алма-
дым!

Алда искә алынган хезмәт өстендә эшләгәндә, күптелле төрки сүзлек белән 
якыннан танышырга  туры  килде. 1180 биттән (беренче томы. – И.Г.) торган 
әлеге китап Әнкара шәһәрендә 1991 елда нәшер ителгән. Сүзлектә төрек, 
азәрбайҗан, башкорт, казах, төрекмән, үзбәк, кыргыз, татар, уйгур телләрен-
дәге сүзләр үзара тәрҗемә ителә. Сүзлек нигезендә татар диалектларындагы 
һәм төрки телләрдәге уртак күренешләрне ачыкларга мөмкин булды. Татар 
теле белән төрки телләр арасындагы уртаклык бик борынгы чордагы тарихи 
бергәлек белән аңлатыла. Шунысы әһәмиятле: бу бергәлек гасырлар буе сак- 
лана, ныгый килгән.

Тәмамлап шуны әйтәсе килә: ана телебезне яратыйк, өйрәник, саклыйк һәм 
аның белән горурланыйк.
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ТЕЛ – 
ХАЛКЫБЫЗ 
МИРАСЫ

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

Алия БОРҺАНЕТДИНОВА,

Апас районы Табар Черкене   
урта мәктәбенең югары категорияле  
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

73

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Тел  – халыкның бу дөньяда яшәгәнлеген, 
сүздән һәйкәл куйган язма истәлекләрен, 
аның уй-фикерләрен гасырлар аша яңа 
буыннарга китереп тоташтыра торган 
бердәнбер чара. Теле булган халык кына үз 
сүзен кистереп әйтә ала. «Телен югалткан –  
үлгән», – ди халык. Халыкның үткәнен, та-
рихын, сәнгатен өйрәнгән, хезмәт сөйгән, 
матурлыкны күрә белгән, үзара дус һәм 
тату мөнәсәбәттә тәрбияләнгән балаларның 
киләчәге өметле.

   Бүген сүз татар теле һәм әдәбияты 
дәресләре саны турында гына бармый.  
Сүз милләтне, халыкны, гореф-гадәтләрне 
саклап калу турында бара, чөнки туган тел –  
белемне һәм тормыш тәҗрибәсен саклау- 
чы. Телдә безнең тарихыбыз. Аңарда акыл, 
хис-тойгыларыбыз, күп гасырлар, еллар 
буена кичергәннәребез, тормыш тәҗрибәсе, 
акылыбыз саклана.

Традицияләрнең дәвамлы булуы бик 
кирәкле гамәл дип саныйм. Әгәр уку йорты 
һәм гаилә кулга-кул тотынып эшли икән, ул 
чакта гореф-гадәтләрне белүче, хөрмәт итүче  
буын үсәчәгенә шигем юк. Укучыларга рухи 
һәм әхлак тәрбиясе бирүдә татар теле һәм 
әдәбияты дәресләрен, сыйныфтан тыш чара-
лар, вакыт сынауларын узып, сакланып кал-
ган милли бәйрәмнәр кешенең гармонияле 
үсешенә йогынты ясауга табигый чара бу-
лып кала. Безнең мәктәптә рус, татар, чуваш 
милләтеннән булган балалар белем ала. Рус, 
татар, чуваш, инглиз һәм алман теле укыты-
ла. Шәхесне тәрбияләү максатында безнең 
мәктәптә халкыбызның милли бәйрәмнәрен 
уздыру, «Май чабу», «Татар кызы», «Сандугач 
керде күңелгә» бәйгесе, «Нәүрүз» иҗат итүче 
укучылар конференцияләре, «Егет кешегә 
җитмеш төрле һөнәр дә аз» кичәләре һәм 
дәресләре уздыру зур роль уйный. Һәр мил-
ләтнең гореф-гадәтен, бәйрәмнәрен өйрәнә-
без. Һәр милләт вәкиленең тормыш-көнкүре-
шен, телен өйрәнүгә юнәлтелгән сыйныфтан 
тыш чаралар, интеграль дәресләрне, эзләнү 
эшләрен әзерләүдә, рус, чуваш теле, тарих 
укытучылары белән берләшеп, укучылары-
бызны кызыксындырырга, аларда милли 
үзаң, толерантлык хисләре тәрбияләргә 
тырышабыз.

Укучыларым, бик теләп төрле фәнни-гамә-
ли конференцияләр, семинар, вебинар, кон-
курсларда катнашып, Россия һәм республи-
какүләмендә җиңүгә ирешеп килә. 

Рус мәктәбендә туган телне укыту, телне 

камил өйрәтү бик үк җиңел эш түгел. Төп 
игътибарны сөйләмне үстерүгә ясыйм. Төрле 
ситуатив, рольле уеннар, (кибетче, сатучы 
шофёр, бакчачы ролендә сөйләү һ.б) әкият, 
җыр, табышмаклар өйрәтү эшемнең нигезен 
тәшкил итә.Укучыларым белән, зур темалар 
узгач, лэпбук (китапчык) ясарга яратабыз. Бу 
очракта кагыйдәләр, темага караган мисал-
лар нык истә кала. Кирәк чакта алып кулла-
нып була.Тышлыгын ясау, бизәү укучының 
фантазиясеннән тора.Тагын бер мөһим фак-
тор – укучыны ярату, дустың итеп күрү. Шул 
чакта гына йөрәктән чыккан йөрәккә барып 
җитә.

Тел ул – мирас, ата-бабаларыбыздан кал-
ган казаныш. Әгәр дә телгә карашыбызны 
үзгәртмәсәк, ул югала баруын дәвам итәчәк. 
Минем шуны әйтәсем килә: телебезне сак- 
лау һәм үстерүгә игътибарны арттырырга, 
телебез чуарланмасын өчен, ике телне дә 
яхшы үзләштерергә, һәр телнең үзенә генә 
хас үзенчәлекләрен өйрәнергә кирәк. Ана 
теле һәрвакытта беренче урында торырга 
тиеш, аның аша дөньяга, аң-белемгә юл ачы-
ла. Безнең төп бурычыбыз – халкыбызның 
мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, иң күркәм 
йолаларын, халкыбызның тарихын хөрмәт 
итәргә өйрәтергә тиешбез.

 Күп еллар элек бер шәһәрдә бик дәрәҗәле 
акыл иясе яшәгән. Аңарга бик күп кеше 
киңәш сорарга килгән. Ул һәрберсенә дөрес 
киңәш бирә алган. Ләкин шәһәрдә бик көн-
чел кеше яшәгән. Көннәрдән бер көнне ул  
болынга килгән һәм күбәләк тотып алган. 
Шул вакытта башында бер уй туган: акыл 
иясенә барам да: «Минем кулымда нинди 
күбәләк – үлеме, әллә тереме?» дигән сорау 
бирәм. Ул «үле» дип әйтсә, учымны ачам да, 
күбәләк очып китәр, «тере» дип әйтсә, учым-
ны кысам, һәм күбәләк үләр. Барысын да 
уйлаганча эшләгән. Шәһәргә килгән дә акыл 
иясеннән сораган: «Минем кулымда нинди 
күбәләк: үлеме, әллә тереме?»

«Барысы да үз кулыңда!» – дип җавап бир-
гән акыл иясе.

Җандай кадерле гүзәл туган телем минем! 
Киләчәктә сине саклап, яклап кала алсак 
иде! Һичшиксез, мин дә борынгыдан ядкяр 
булып калган туган телемне  – татар телен 
кадерләп саклармын, үземнән соң килгән 
буынга әманәт итеп тапшырырмын. Алдагы 
көннәремдә ерак бабамнар рухын рәнҗет-
мичә, туган телемә тап төшермичә яши һәм 
укучыларыма җиткерә алсам иде.
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Индира САФИУЛЛИНА, 

Апас районы Апас урта мәктәбенең
I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ
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МОҢЫБЫЗНЫҢ 
ЙӨЗЕК КАШЫ
(Татарның мәшһүр композиторы
 Рөстәм Яхинга багышланган квест-уен)
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Татар халкының сөекле композиторы Рөстәм Яхинның  тууына 
100 ел тулу уңаеннан мәктәптә атналык үткәрергә мөмкин.
Атналыкны үткәрүнең якынча планы: 
1. Р.Яхин җырларын, романсларын өйрәнү.
2. Дивар газетасы, бюллетеньнәр, стендлар эшләү.
3. Әдәби-музыкаль кичәгә әзерлек.
4. Квест- уенга әзерлек.
5. Рөстәм Яхин турында замандашларының истәлекләрен барлау.
1 нче көн. Татар композиторлары.
Татар композиторларына карата алдан әзерләнгән стена газета-
сы, бюллетеньнәр, стендлар тәкъдим ителә.
2 нче көн. Р.Яхин һәм татар музыкасы.
Музыка, туган тел һәм әдәбият укытучылары җитәкчелегендә 
сыйныфларда әңгәмәләр үткәрелә.
3 нче көн. Рөстәм Яхин – татарның мәшһүр композиторы.
Әдәби-музыкаль кичә.
4 нче көн. Җырлар кичәсе.
Һәр сыйныф үзе өйрәнгән җырлары белән чыгыш ясый. Ул җыр-
ларның кыскача тарихы белән таныштырыла.
5 нче көн. Моңыбызның йөзек кашы.
Р.Яхинның тормыш юлы һәм иҗатына багышланган квест-уен.
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6 нчы көн. Атналыкка йомгак ясау. 
Иң актив катнашкан сыйныфлар, укучылар билгеләп үтелә.
Әдәбият дәресләре киметелү сәбәпле, татар халкының музыка 
сәнгатен өйрәнүгә вакыт аз бирелә. Шуңа күрә композиторлар ту-
рындагы материалларны туплап, сыйныфтан тыш чара итеп узды-
ру уңайлырак дип саныйм. Беренчедән, өйрәнелгән материалны 
хәтердә калдырырга ярдәм итә, икенчедән, татар музыка сәнгате 
белән кызыксыну уятырга мөмкинлек бирә.  
Бүген квест дигән сүзне белмәгән бала аздыр, чөнки аларның фән 
белән кызыксынуларын арттыру, белем алуларын кызыклы һәм 
мавыктыргыч итү максатыннан, бу чара бик еш кулланыла. Шулай 
ук әлеге уен аша өйрәтү һәм күрсәтүнең  хәтердә әйбәтрәк сакла-
нуын да билгеләп үтәргә кирәк. 
Quest сүзе «эзләү» дип тәрҗемә ителә. Димәк, бу уенда һәрвакыт 
нәрсәнедер эзләргә кирәк булган бирем яки сорау бирелә. Шу-
ларны үтәп кенә алга барырга һәм финишка җитәргә була. Квест 
оештыру өчен ерак бару кирәкми: мәктәп бинасында да үткәрергә 
мөмкин. Иң мөһиме: ул, бер темага багышланып, бер максатка 
юнәлтелгән булырга тиеш. 
Чараны үткәрер алдыннан әзерлек эшләре уздырыла: коман-
далар туплана, аларга алдан ук бер теманы кабатлап килергә 
кушыла, маршрутлар билгеләнә һәм кодлаштырыла, кабинетлар 
тиешенчә җиһазландырыла, оештыручылар сайлана, укучылар 
өчен биремнәр әзерләнә. Уенда бирелгән шигырьләр укучыларга 
таныш булырга тиеш. Һәр командага карта-схема бирелә. Карта-
да тукталышларның саны һәм урнашу урыны күрсәтелә. Уен бер-
ничә тукталыштан тора. Мөһим шарты: һәр тукталышта бер кеше 
(башка фән укытучылары яки, квест түбәнрәк сыйныфлар белән 
үткәрелсә, югары сыйныф укучылары ) булырга тиеш. Ул уенның 
шартын аңлата, бирем бирә, аны үтәгәч, укучылар киләсе тукта-
лышка юнәлә.  
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Максат: укучыларга Р.Яхинның тормышы, иҗаты турында  
мәгълүмат бирү, иҗатына мәхәббәт хисе уяту; композитор-
ның музыка сәнгатендә тоткан урынын билгеләү; укучылар-
ның сөйләм телен, иҗади һәм логик  фикерләү сәләтен үстерү, 
аларны эзләнү- тикшеренү эшенә тарту.
Җиһазлау: Р.Яхин портреты, композитор иҗаты турында ки-
таплардан «Рөстәм Яхин – замандашлары истәлегендә» дип 
аталган күргәзмә, биремнәр язылган карточкалар, маршрут 
картасы, ике көзге, төсле карандашлар.

Квест-уен барышы
Укытучы. Хәерле көн, укучылар!  Бүген 

XXI гасыр ишегеннән 21 нче адымы-
бызны атлаган чакта, татар җаны 
азмы-күпме исән калган дип раслар-
га телибез икән, татарны милләт 
итеп саклап калырга омтылган бөек 
шәхесләрне онытмыйк, алар турында 
күбрәк белергә омтылыйк. 

Бүген мин сезгә халкыбызның моң 
чишмәсе, моңыбызның йөзек кашы, 
бөек иҗат эшлеклесе, 400 дән артык 
җыр һәм романслар, татар музыкасы 
тарихында беренче тапкыр форте- 
пиано һәм оркестр өчен концерт, ике 
дистәдән артык пьеса, кантаталар, 
камера-инструменталь композиция- 
ләр иҗат итеп, татар халкының бай 
рухи тормыш белән яшәүче музыкаль 
халык икәнлеген раслаган шәхескә 
багышланган квест-уенда катнашыр-
га тәкъдим итәм. Cүзнең кем хакын-
да барганын белегез әле:

– ул – мәшһүр композитор һәм пиа-
нист, Татарстан Композиторлар бер-
легенең идарә әгъзасы; 

– ТАССРның һәм РСФСРның  атказан-
ган сәнгать эшлеклесе;

– РСФСРның һәм СССРның халык ар-
тисты; 

– Татарстанның Г.Тукай исемендәге 

Дәүләт премиясе лауреаты; 
– «Почёт Билгесе» һәм Хезмәт Кызыл 

Байрагы орденнары кавалеры;
– Татарстан Республикасының Дәүләт 

гимны авторы – ...
Укучылар (бергә). Рөстәм Яхин..
Укытучы. Квест – яшьләр арасында 

яратып уйнала торган иң танылган 
уеннарның берсе. Ул – инглиз сүзе, 
«маҗаралар эзләү» мәгънәсенә туры 
килә. Герой, максатына ирешү өчен, 
күрсәтелгән юл буенча бара, төрле 
авырлыкларны җиңә һәм маҗаралы 
хәлләргә юлыга. Сезне дә алда кы-
зыклы биремнәр көтә. Бүгенге уенда 
ике команда катнаша. Һәр команда 
капитаннарын сайлап куя. (Коман-
даларга берләшергә, капитаннарын 
билгеләргә вакыт бирелә.)

Укытучы. Команда капитаннарын, 
сәяхәтчеләр картасын бирү өчен, үз 
яныма чакырам. (Капитаннарга уен-
ның маршрут картасы бирелә.)

Күрсәтелгән маршрутлар буенча үтеп, 
төрле биремнәрне дөрес үтәсәгез, 
шушы актлар залында сезне сюрприз 
көтәчәк. Җитезлек, сабырлык, түзем-
лек, тапкырлык теләп калам. (Укучы-
лар күрсәтелгән маршрутлар буенча 
төрле тукталышларга тарала һәм кар-
точкаларга язылган биремнәрне үти. 
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Сыйныф бүлмәләре алдан ук  тукталыш- 
лар  итеп әзерләнеп куела. Аларның 
ишекләренә кодлар ябыштырыла. Ка-
бинет җитәкчеләренә биремнәрнең 
«ачкычлары» алдан әзерләп куела. Һәр 
командага да бертөрле биремнәр би-
релә. Тукталышларда Р.Яхин иҗат иткән 
көйләр әкрен генә яңгырап тора.)

1 нче тукталыш – «Кара тәкъдир» 
Булачак композиторның әтисе – Мөхәм-

мәтхаҗи Әбделфәттах углы мулла 
гаиләсендә туып үскән, үз чоры өчен 
укымышлы кеше була. Әнисе Мәрьям 
Садыйк кызы чыгышы белән сәүдә-
гәр гаиләсеннән. Шигырьләр иҗат итә, 
татар халык җырларын көйләп йөри 
торган була. Аларның дүрт баласы туа. 
Ләкин тыныч, матур тормышка бер-бер 
артлы зур фаҗигаләр килә: 1930 елда 
мал-мөлкәтне һәм йортны тартып ала-
лар. 1932 елда тифтан 16 яшьлек бер-
туганы Сәлим үлә. 1933 елда әтиләре 
Мөхәммәтхаҗи абзый вафат була. 
Аннан соң бертуганы Әдһәм үлә. Дүрт 
баласын ятим итеп, апасы Әминә  
дөньядан китеп бара. 

Бирем. Шушы фаҗигаләр хакында 
Рөстәм Яхин үзенең истәлекләрендә 
ничек дип язганны белү өчен бирелгән 
сүзләрне дөрес урнаштырырга кирәк. 

Сүзләр: тәкъдир, кияүгә, апам Әминә, Кы-
зыл Армия, эзәрлекләде, кара, чыккан-
нан соң, офицерына, безне, бер. 

Укытучы. Дөреслеген тикшерү өчен, кар-
точкаларны кирегә әйләндереп кара-
гыз. («Фортепиано» сүзе килеп чыгарга 
тиеш.)

Көтелгән җавап. Әминә апам Кызыл Ар-
мия офицерына кияүгә чыкканнан соң, 
безне кара бер тәкъдир эзәрлекләде.

2 нче тукталыш – «Дөрес киңәш»
Укытучы. Әнисе, улының музыкага тар-

тылуын күреп, туганы, танылган җырчы 

Мәрьям Рахманкулова киңәше белән 
Рөстәмне Казанның 1 нче балалар му-
зыка мәктәбенә укырга бирә.

Бирем. Бер минут эчендә Мәрьям Рах-
манкулова сүзендәге хәрефләрдән 
исемнәр төзергә.

Көтелгән җавап: ямь, манара, роман, кул, 
хан, Рахман, рух, мал, мәк, яра, яка, ямау, 
яу, ком, ләм...

3 нче тукталыш – «Слушай и учись»
Укытучы. Музыка мәктәбендә Рөстәмнең 

педагогы Казан шәһәренең иң танылган 
музыка укытучысы Антонина Васильев- 
на Чернышева була. Ул Рөстәмнең 
талантына сокланып туя алмый. Сый-
ныфташы истәлекләрендә болай ди: 
«Антонина Васильевна, расспрашивая 
о занятиях своего любимца, внушала 
мне: «...». (Из воспоминаний Н.Г.Сабитов-
ской)

Бирем. «Серле хат»та А.В.Чернышева-
ның әйткән сүзләре бирелгән. Аны 
укыр өчен, бераз тырышлык кирәк. (Ба-
лавыздан ясалган акбур белән язылган 
хатта язу күренсен өчен, аны карандаш 
белән буярга кирәк. Төсле карандашлар 
алдан әзерләп куела.)

Көтелгән җавап. «Когда он играет, не ме-
шай ему, а только слушай и учись».

4 нче тукталыш – «Гаилә»
Укытучы. Рөстәм Яхин, әнисе вафат 

булгач кына, үз гаиләсен кора. «Тор-
мыш иптәше дә – музыкага гашыйк 
кеше, аның да музыкаль белеме, язган 
җырлары бар иде. Ул композиторның 
фикердәше булды. Алар, Рөстәм Яхин 
белән яшьлектән таныш булсалар да, 
олыгая төшкәч кенә өйләнеште», – дип 
искә ала туганы Светлана ханым. Соң-
гы елларда алар Казанның Татарстан 
урамындагы 7 нче йортта яшиләр. Алар-
ның каберләре янәшә, бер чардуган 
эчендә. 
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Бирем. Р.Яхин хатынының исемен  шифр-
ларны чишеп белергә була. 

Б2   В3   А2   Ә1   В4    А4   

Көтелгән җавап. Хәлимә.

5 нче тукталыш – «Яхин җырчысы»

Укытучы. Рөстәм Яхинның тормышын-
да ике хатын-кыз образы мөһим роль 
уйный: беренчесе әнисе Мәрьям апа 
булса, икенчесе – хәләл җефете Хә-
лимә. Ләкин булачак композиторга 
студент елларында бер гүзәл зат белән 
танышырга насыйп була. Алар Мәскәү 
консерваториясендә бергә укыйлар. 
Соңрак аңа «Яхин җырчысы» дигән 
исем  бирәләр.

Бирем. Татар алфавитындагы хәреф-
ләрнең тәртибен искә төшереп, әлеге 
хатын-кызның исем-фамилиясен  белә 
аласыз.

23, 1, 13, 22, 1   23, 2, 15, 1, 28, 7, 24, 6, 12, 
17, 19, 4, 1.

Көтелгән җавап. Сайра Сәлахетдинова. 

6 нчы тукталыш –«Якты моң»

Укытучы.  Алдагы тукталышка үтү өчен, 
пазл төзергә тиешсез. Аны дөрес итеп 
җыйганнан соң, Мәхмүт Хөсәеннең 
музыка офыгын яктыртучы йолдызы-
бызга багышлап язган шигырь юлла-
рын укый алачаксыз. (Текст, катыргыга 
ябыштырып, 16 кисәккә бүленә.) 

Көтелгән җавап.  

Рөстәм Яхин дисәм,

Күңелемдә

Чишмә булып чыңлый якты моң...

Сәйдәш биеклеген кыйбла иткән

Җырчысы ул татар халкының.

7 нче тукталыш – «Куанычлы хәбәр»

Укытучы. Рөстәм Яхинның 300 ләп ро-
мансының берсе – Рамазан Байтиме-
ров шигыренә язылган көе –Татарстан 
Республикасының Дәүләт гимны була-
рак кабул ителә. Бу хакта республика-
ның Югары Советы карары 1993 елның 
14  июлендә кабул ителә. Композитор 
исә, бу куанычлы хәбәрне ишетеп, шул 
елның 23 ноябрендә вафат була.

Бирем. Җыр исеме түбәндәге ребус эченә 
яшерелгән. Ребусны чишеп, җырның 
исемен белә аласыз.

   4     2     3     1     2              Я     3      4      5   »

« 4     9     8     6    10                     9      6     20

Көтелгән җавап.  «Туган ягым».  

8 нче тукталыш – «Илһамчылар»  

Укытучы. Р.Яхин вокаль иҗатта да 
уңышка ирешә. Ул «иске» музыка яз-
мый, стильләшү белән дә мавыкмый, 
ул заманча татар музыка мәдәниятен 
үстерергә омтыла. Аның лирик-психо-
логик, лирик-драматик вокаль әсәр-
ләре, вокаль цикллары татар музы-
касы өчен «яңа сүз» була. Еш кына ул 
Г.Тукай, М.Җәлил, С.Хәким, М.Ногман, 
Ә.Ерикәй, Н.Арсланов, Н.Дәүли, Р.Фәй-
зуллин, Р.Харис, Г.Зәйнашева ши-
гырьләренә мөрәҗәгать итә. 

Бирем. Шагыйрьләрнең фамилияләрен 
алфавит тәртибендә урнаштырырга.  

1 2 3 4

А Д Л Ф Ә

Ә И Н С К

Б Р Х Ш У

В О Й Ә М

80

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Көтелгән җавап.  Н.Арсланов, Н.Дәүли,  
Ә.Ерикәй, М.Җәлил, Г.Зәйнашева, М.Ног-
ман, Г.Тукай, Р.Фәйзуллин, Р.Харис, С.Хәким. 

9 нчы тукталыш – «Югары бәя» 
Укытучы. Концертмейстер Мөнирә Хәби-

буллина Рөстәм Яхин иҗатына югары бәя 
бирә.

Бирем. Бөек композитор турындагы фикер-
не серле хәрефләр белән яшерелгән язу-
дан белә аласыз. (Алфавитның һәр хәрефе 
берәр билге белән тамгалана. Ул ярдәмлек 
буларак балаларга бирелә. Алар яшерелгән 
сүзне шул тамгалар аша табарга тиеш була.) 

Көтелгән җавап. «Рөстәм Яхиннан соң уни-
каль композитор тумады».

10 нчы тукталыш – «Онытылмас шәхес»
Укытучы. Казан консерваториясе – Нәҗип 

Җиһанов исемен, янәшәдәге концерт залы 
Салих Сәйдәшев исемен йөртә. Хәзер инде 
аларның янәшәсенә бөтен дөньяга таныл-
ган композитор Рөстәм Яхин сын булып 
кайтты. Татарстан Президенты Рөстәм 
Миңнеханов: «Р.Яхинның һәйкәле бик ма-
тур һәм үз урынында», – дип белдерде, аны 
эшләгән, матур образ тудырган сынчылар-
га рәхмәтен җиткерде. Сүз уңаеннан, баш-
калабызда Яхин исемен йөрткән урам бар. 
2003 елдан бирле Казанда камера җырчы-
лары һәм концертмейстерларның Рөстәм 
Яхин исемендәге халыкара конкурсы узды-
рыла. 

Бирем. Серле язуны укып, Рөстәм Яхин обра-
зын тудырган  сынчыларның исем-фами-
лиясен белә алырсыз. 

(Кире якка, ягъни сулдан уңга язылган язу. 
Аны укыр өчен, көзге кирәк булачак. Ул 
алдан әзерләп парта өстенә куела.)

Көтелгән җавап. Асия Миңнуллина, Ан-
дрей Балашов.

Ахыргы тукталыш (Актлар залында) – 
«Моңыбызның йөзек кашы» 

Укытучы. Күптөрле кызыклы биремнәр 
үтәп, төрле каршылыкларны җиңеп, 
ахыргы тукталышка да килеп җиттегез, 
укучылар. Бу урында кайбер күренекле 
кешеләрнең Рөстәм Яхин турында языл-
ган фикерләренә тукталасым килә:

1. «Барлык милләт халыкларын бердәй 
дулкынландыра торган талант». (Гариф 
Ахунов)

2. «Яхин җырлары республиканың визит 
карточкасы, кайда гына булсаң да: Көн-
батыш Европадамы, Америкадамы –  
аның әсәрләрен ишетергә була. Ул – бө-
тенхалык композиторы, бөтендөнья ком-
позиторы». (Россиянең халык артисты 
Рубин Абдуллин)

3. Кыю җәеп иҗат колачын,
Моңыбызның йөзек кашы – Яхин
Сөендерә сәнгать дөньясын. (Мәхмүт 

Хөсәен)
Укучылар, сез дә Рөстәм Яхин турындагы 

фикерегезне яфраклар рәвешендә кисел-
гән кәгазьләргә бер җөмлә белән языгыз 
һәм әлеге агачка беркетеп куегыз. (Агач 
төбенә укучыларга дип әзерләнгән бук- 
лет  һәм бүләкләр  куелган була. )

Укытучы. Татарның җанга дәрт-дәрман, 
күңелгә хозурлык бирә торган илаһи  
музыкаль әсәрләр иҗат иткән затлы 
улына – моңыбызның йөзек кашына ба-
гышланган квест-уенда катнашкан һәр-
бер укучыга рәхмәтемне белдерәм һәм 
зиһен сандыгыгызны күп мәгълүматлар 
белән баеткансыздыр, дип ышанып ка-
лам. 

P= У= Х= Ы= Т=
Ң= Ө= З= Я=

Ә= П= Н=
А= Д= К= С=
Л= О= М= Ь= И=
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Лилия МАНСУРОВА,

Яшел Үзән районы Осиново бистәсендәге
 В.В.Карпов исемендәге лицейның
 I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

16

ГАБДУЛЛА ТУКАЙ 
БЕЛӘН ГАЯЗ ИСХАКЫЙ
(Югары сыйныф укучылары арасында уздырыр өчен, 
Г.Тукай белән Г.Исхакый иҗатларына һәм тормышларына 
кагылышлы дәрестән тыш сәхнәләштерелгән чара)
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Кичә барышы    
(Сәхнә ике өлешкә бүленгән. Ике 

өлештә дә өстәл һәм урындык тора. 
Өстәлләрдә – Г.Исхакый һәм Г.Тукай 
фотолары. Бер өстәл артында – Гаяз 
Исхакый, икенче өстәл артында Габ-
дулла Тукай утыра. Өстәлләр дивар 
белән аерылган. Ләкин әдипләр, 
бер-берсен күрмәсәләр дә, капма-кар-
шы утырганнар, икесе дә нидер яза, 
гәҗит укый. Сәхнәдә салмак кына «Әл-
лүки» көе уйный.)

1 нче алып баручы. ХХ гасыр башы 
тарихыбызга татар халкының миллəт 
буларак формалашу, милли азатлык 
өчен көрəш һәм милли үзаң үсү чоры 
булып кереп кала.

2 нче алып баручы. Әлеге чорда бар-
ган үзгәрешләр милли элитабыз, ин-
теллигенция вəкиллəре үсеп җитле-
гүенə, аларның дөньяда барган төрле 
вакыйга, процессларга үз карашлары 
формалашуга, шулай ук революци-
он-демократик татар əдəбиятының 
барлыкка килүенə һәм аның зур  
тизлек белəн үсеп китүенə сəбəп  
була.

1 нче алып баручы. Бу чор безгә Сә-
гыйть Рәмиев, Фатих Әмирхан, Га-
лимҗан Ибраһимов, Галиәсгар Камал 
кебек зур әдипләр бүләк итә.

(Салих Сәйдәшевнең «Зәңгәр шәл» көе 
уйный, экранда ХХ гасыр башы әдип- 
ләре фотолары алышына.)

2 нче алып баручы. Берсеннән-берсе 
олуг затлар арасында Габдулла Тукай 
белән Гаяз Исхакый исемнәре аерым 
урын биләп тора.

1 нче алып баручы. 
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәм-

нең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган 

тел аркылы.
Халкыбызның гимнына әйләнгән бу 

шигырь юлларын һәрберебез дә белә, 
таный. Бөек шәхес, бөек шагыйрь Габ-
дулла Тукайның бик күп шигырьләре 
китапларда гына түгел, халык телен-
дә дә саклана. Бөек шагыйрь, безне 
балачактан ук үзенең «Су анасы», 
«Шүрәле» әкиятләре белән әсир итеп, 
кулдан җитәкләп диярлек татар әдә-
бияты дөньясына алып кереп китә. 
Инде ничә буын аның шигырьләрен 
укып тәрбияләнгән!

(Алып баручылар сәхнәнең ике ягына 
чигенә. Габдулла Тукай, алгы планга 
чыгып, дәфтәреннән шигырен укый.)

Габдулла Тукай.
Җырлап торам, торган җирем тар 

булса да,
Куркъмыйм, сөйгән халкым бу татар 

булса да;
Күкрәк биреп каршы торам, миңа 

милләт
Хәзерге көн мылтык-ук атар булса да.
Уңга, сулга аумыйм, һәнүз алга барам,
Юлда манигъ күрсәм, тибәм дә аударам;
Каләм кулда була торып, яшь 

шагыйрьгә,
Мәгълүмдер ки, курку берлән өркү 

харам.
Шикләнмибез дошманнарның 

көчендин без,
Бүгенге көн Гали, Рөстәмнәргә тиң без;

Максат: Г. Исхакый белән Г.Тукайның тормышларыннан мөһим 
фактлар белән таныштыру; Г. Исхакыйның программага кермә-
гән кайбер публицистик әсәрләре һәм Г. Тукайның укыту  
программасыннан тыш шигырьләрен, аларның музыкаль ча-
гылышлары белән таныштыру.
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Шагыйрь гомре хәсрәт, кайгы күрсә 
күрер, –

Дулкынланмый тормый ич соң өлкән 
диңгез.

Яхшылыкка эреп китәм – балавыз 
мин,

Мактап сөйлим изге эшне – бал авыз 
мин;

Бер яманлык күрсәм, сүгәм, мактый 
алмыйм! –

Ул тугърыда бик явыз, ай-һай, явыз 
мин!

Ачы булгач күңлем, шигърем ачы чыга,
Бәгъзән пешкән дип уйласам да – 

чи чыга;
Очырмакчы булсам былбыл 

күкрәгемнән,
Әллә ничек! – мыр-мыр итеп мәче 

чыга.
Мактаулыдыр аллы-гөлле нәрсә төсе, –
Тәмле нәрсә була күбрәк ачы-төче, –
Шулай итеп, ачы-төче язсам да мин,
Чыкса кирәк яхшы ниятемнең очы.
Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам,
Әкрен-әкрен югарыга үрләп барам;
Тау башына менеп кычкырмакчы 

булсам,
Биек җир бит, егълырмын дип шүрләп 

калам.
Максуд җитәр; бара торгач — 

юл кыскарыр;
Әллә кайда яткан хиссият кузгалыр;
Бөкре түгел, төзәлергә кабер көтмим,
Тәңрем фәйзы минем күңлемгә 

эз салыр.
(Шигырьне укып бетерүгә, өстәл ар-

тына барып утыра, дәфтәренә нидер 
язуын, гәҗит укуын дәвам иттерә.)

1 нче алып баручы. Гаяз Исхакый та-
тар әдәбияты мәйданына Габдулла 
Тукайга караганда иртәрәк килеп 
кереп дан казанса да, безнең соң-
гы буыннар өчен аның иҗаты әле 
ачылып кына килә, аның бөекле-
ген, аның фикер тирәнлеген без әле 
һаман да ачып бетермәдек кебек. 
Совет хакимияте сәясәте белән ки-

лешмичә, чит илләргә эмиграция- 
гә күчеп киткәч, аны халык дош-
маны итеп игълан итәләр һәм 70 
елга якын арада рус әдәбиятының  
Лев Толстоена тиң бөек әдибебез 
иҗаты йозак астында кала. Гаяз 
Исхакый мирасының халкыбызга 
кайту юллары шактый бормалы, 
киртәле булса да, бүгенге көндә 
аның иҗатына кагылырга мөм-
кинлегебез булуы белән без – бик 
бәхетле буын!

(Алып баручылар Г.Тукай янына театр-
дагы кебек рәт-рәт барып утыралар.) 

1 нче алып баручы. Бүген нинди  
театр куялар?

2 нче алып баручы. Г.Исхакыйның 
«Алдым-бирдем» пьесасы, диләр.

(«Алдым-бирдем» пьесасыннан кеч-
кенә генә өзек уйнала.)

Хәлил бай Шакиров – үзенчә либе-
рал татар бае. Кызылрак чырайлы, 
сарырак сакаллы, күзлек кия, яше 
45 ләрдә.

Галия – Хәлил бай кызы, бераз укы-
ган, 18 яшьләрдә.

Ибраһим Шакиров – торговый дом- 
ның конторщигы, Хәлил байның 
якын карендәше, русча һәм татар-
ча укыган, аңлы гына бер егет, 21 
яшендә.

Садыйк – Хәлил байның да, 
Ибраһимның да якын карендәше, 
Шакировлар фамилиясенең иң кар-
ты; гакыллы гына тугъры гына бер 
кеше, яше 58 ләрдә.

                                                                            

Садыйк. Әле сез яңа хәбәр ишеттегез-
ме?

Хәлил. Ул тагы нинди хәбәр?
Садыйк. Безнең теге тиле Әхмәтҗан 

кызын Сәлим хаҗига биргән!
Хәлил. Сәлим хаҗига? Ни дип? Әллә 

кызына урын таба алмаганмы? Әллә 
кызы утыз тутырганмы, тиле, тиле!
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Ибрahим. Әгерҗе Сәлим хаҗигамы? Ул 
алтмыш яшьлек карт ич!

Садыйк. Алтмыш яшьлекме, түгелме, 
мин анысын белмим. Мин мәдрәсәдә 
укыганда, ул зур шәкерт иде. Мин 
илле сигездә, менә үзегез уйлагыз!

Хәлил. Ни дип биргән! Әй тиле, әй тиле!
Садыйк. Тоткан да биргән!
Ибрahим. Җәмәгатьләре риза булды 

микән?
Садыйк. Нинди җәмәгатьләре, андый 

тиле кеше җәмәгатькә-фәләнгә ка-
рыймыни?

Хәлил. Үз башына кылана инде, йә 
кызы үзен оятлы итәр! Тиле, тиле!

Галия. Кызы риза булган диме?
Садыйк (көлеп). Безнең  муллалар 

исән булганда, кызның ризалыгы ике 
тиен бер акча! 

Галия. Бармыйм, дисә? (Ибраһим Га- 
лиягә карый.)

Садыйк (көлеп). Кара, нәрсә сөйли?
Хәлил. Бик дөрес әйтә. Хатын-кыз ул 

хайван түгел ич,  аларның хакы бар. 
Шәригать, ахрысы, аларга да хак бир-
гән. 

Ибрahим. Безнең тормышның ха-
тын-кыз ягы искиткеч. Ирләр 
теләсәләр нишлиләр, теләсә өйләнә, 
теләсә аера, теләсә кыйный, теләсә 
хатынының малын бетерә.

Галия. Ул нидән, Ибраһим абый?
Ибрahим (кызарып). Ул, бердән, ха-

тыннарның наданлыгыннан, алар, 
үзләренең хакларыны белмәенчә, 
үзләрен аяк астына таптаталар. 
Икенчедән, безнең ирләремезнең ха-
тыннарга кеше күзе берлә карамаен-
ча, курчак дип кенә карауларыннан.

Садыйк. Курчак булгач, аларга кур-
чак дип карамый нишлисең? (Үзе 
көлә.) 

Галия. Ник курчак булсын?
Садыйк. Курчак булмый нишләсен. 

Сезнең нишләгәнегез бар?
Галия. Барысын да эшлибез. Бу ашны 

кем пешергән, бу өйне кем җыйган?
Садыйк. Бу ашка итне кем алган? Бу 

өйгә җиһазны кем китергән?
Галия. Алла, без ничек итләр китерә 

алыйк? Без ничек җиһазлар ала 
алыйк? Безне бит өйдән чыгармый-
лар. Безне кешегә күренергә ярамый 
диләр.

Садыйк (көлеп). Менә шулай сез бер 
эш эшли алмыйсыз, шуның  өчен 
сезне хайван урынына, курчак уры-
нына йөртәләр, теләсәләр – кияүгә 
бирәләр, теләсәләр – аералар.

Галия. Ирләр көчле шул, алар безне 
җәберлиләр. Алар теләсә ни кылана. 
Безнең аларга каршы көчебез юк.

Садыйк (көлеп). Менә, шулай итеп, җә-
берләтмәскә кирәк шул («Таң» гәҗи-
тенә күрсәтеп), тартышырга кирәк.

Ибраһим. Хәзерге хәлдә аларга тар-
тышырга мөмкин түгел. Алай булса –  
шәригатькә сыймый, болай булса – 
гадәткә сыймый!

Галия. Шулай шул. Әнә Садыйк абзый 
миннән ничек көлә!

Садыйк (Хәлилгә карап көлеп). Менә 
тартыша башладылар. Гәҗитнең 
файдасы булды!

1 нче алып баручы. Тукай һәм Ис-
хакый… Татарның бу бөек ике әһеле, 
аларның үзара мөнәсәбәте – һәм 
әхлакый, һәм инсани, һәм милли 
ноктадан гаҗәеп кызыклы, гаҗәеп 
күренеш. Тукай Исхакыйда «даһи» 
кешене, милли таңны арттыручы 
затны, зыялыларның остазын күрә, 
хәтта аны билгеле бер дәрәҗәдә 
илаһилаштыра да.

Габдулла Тукай. 
И мөхәррир! Кайсына биргән яшен күз 

кибриа!
И мөсаувир! Кемгә биргән пакь вә чын 

сүз кибриа!
Кайт әле монда ватанга, кайт әле, 

саргайтмале!
Күз карашыңнан керер җир 

тапмасынчы кер, рия!...
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Алты ел торды чупансыз, аерылышты 
яшь көтү;

Карт бүре күк, бары корган айрым-
айрым бер оя.

2 нче алып баручы. 1907 елда, Гаяз 
Исхакыйның Казан төрмәсендә  
утырган чагында, Тукай аның янына 
керү теләге белән килә, ләкин аны, 
суд алды көннәре булу сәбәпле, әдип 
янына кертмиләр. Бер ун-унбиш көн-
нән тагын килә, әмма Гаяз Исхакый 
Казан төрмәсеннән сөргенгә озатыл-
ган була... (Татар халкының «Абау, уф 
Алла» дигән җырын, бер рәткә басып, 
кушымтасын бергә җырлыйлар.)

Йөрәгемне яндырадыр
Бер мәхәббәт ялкыны.
Абау, уф Аллам,
Йөргән җирләрем кайда?
Йөргән җирләр, туган илләр
Төштә күрсәм дә файда.
Файда бирми һич тә миңа
Бозлы суның салкыны.
Абау, уф Аллам,
Йөргән җирләрем кайда?
Йөргән җирләр берни түгел
Туган-үскән ил кайда?
(Г.Тукай һәм Г.Исхакыйның кулларын-

да – чемодан. Җырдан соң икесе 
сәхнәнең ике ягына аерылып чыгып 
китәләр.)

1 нче алып баручы. Кызганыч, та-
тарның ике бөек әдибе, бер-берсен 
бик хөрмәт иткән булсалар да, бер 
фикердә, бер мәсләктә булсалар да, 
тормышта очраша алмыйлар. (Сәхнә-
гә Гаяз Исхакый чыга.)

Гаяз Исхакый («Милли фаҗига» 
мәкаләсеннән өзек укый). Тукайны 
табигать безгә эшләнмәгән, халис 
көенчә бирде. Татар тормышы шул 
чын алмазны бар бөтен куәте берлә 
ялтырарлык иттереп кырлый, сыр-
лый белдеме? Татарның аңлы кый-
сьме шул алмазның урынлы мил-
ләтнең йөрәге тибә торган кадерле 

җирдә икәнен аңлап, аны урынына 
куя белдеме?

Ул ятим үсте.
Ятим яшәде.
Ятим үлде.
Ул ялгыз яшәде.
Ялгыз үлде.
Менә бу кечкенә генә кебек вакыйга 

Габдулланың тормышының кечкенә 
генә бер сызыгының бөтен тор-
мышына тәэсир итте, аның бөтен 
шигырен үзенең буявына буяды.

(Хәйдәр Бигичев башкаруында «Тәф-
тиләү» җырының бер куплеты яңгы-
рый.)

Гаяз Исхакый («Габдулла Тукайның ва-
фатына 25 ел тулу мөнәсәбәте илә» 
мәкаләсеннән өзек укый).Тукайның  
шигырьләрендәге шул садә, матур 
теле, аның шарлап ага торган су 
кеби шигырьләренең табигый юлда 
милли төстә агуы, безнең яшьлеге-
безнең үз теленә мәхәббәт куюына 
сәбәп булды. Безнең халкыбызның 
туган иленнән читтә яшәүче яшьле-
генә үзенең ана телен саклавына 
бик зур бер милли корал булды...

2 нче алып баручы. Гаяз Исхакый 
кызы Сәгадәт Чагатай язган 
мәкаләләрендә дә Тукайга карата 
хөрмәт, ихтирам бөркелеп тора, 
аның халык шагыйре, татарны бер-
ләштерүче символ булуына басым 
ясала. «Нә күңелле, нә яхшы ки,  
Тукаемыз бар! Халык өчен (бу)… 
бөек юаныч…» –ди ул, әтисе Гаяз Ис-
хакый сүзләрен куәтләп.

1 нче алып баручы. Әйе, алар очраша 
алмаганнар. Болгавыр чорлар, бол-
гавыр язмышлар аларны очраштыр- 
маган. Ләкин бу ике исем Гаяз Ис-
хакый, 

2 нче алып баручы.  Габдулла Тукай
1 нче алып баручы. Халык күңел-

ләреннән аерылгысыз, мәңге сакла-
ныр, дип ышанабыз!

(Бергә басып, «Туган тел» җырын җыр-
лыйлар.)
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Николай МАКСИМОВ,

филология фәннәре кандидаты, доцент

17

СӨЙЛӘМ 
КАЛЫПЛАРЫ

87

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Ана телен белмәгән татар яки рус баласына татар телен өй-
рәтүдә тупланган эш тәҗрибәсе шуны күрсәтә: баланы ана те-
лендә яки чит телдә сөйләргә, аралашырга өйрәтү процессы 
сөйләм калыпларын өйрәтүгә нигезләнеп оештырылганда гына 
көтелгән нәтиҗәләрне бирә.
Сөйләм калыбы ул – конкрет бер тема кысасына нигезләнеп 

төзелә. Бу юлы без укытучылар өчен «Кирәкми безгә сугыш» 
дигән текстка нигезләнеп, өч дәрес өчен төзелгән сөйләм ка-
лыбын тәкъдим итәбез. 

Дәүләт стандарты һәм программа таләп иткәнчә, дәресләрнең 
беренчесе – әдәби уку дәресе, ягъни бу дәрестә, беренчедән, 
укучыларга текст эчтәлегенә салынган фикер аңлатыла; икен-
чедән, укучы тексттагы авазларны, сүзләрне һәм җөмләләрне 
әйтелеш нормаларын төгәл үтәп укырга өйрәтелә; өченчедән, 
һәр укучы, бирелгән сөйләм калыбына нигезләнеп, үз монолог –  
хикәясен үзе аңлаганча һәм теләгәнчә төзи. 

Икенче һәм өченче дәрестә укучылар укытучы ярдәмендә ара-
лашу – диалог һәм триалог төзү серләренә өйрәтелә. Диалог-
та – 4, триалогта 6 укучы катнашканда, ягъни татарча сөйләшү 
синхрон рәвештә русчага тәрҗемә ителгәндә, укытучы яки өй-
рәтүче эшенең файдалы эш коэффициенты, чынлап та, югары 
була.

Димәк, сөйләм калыбы һәрвакыт өч этапта формалаша:                      
1 нче этапта монолог – хикәя (1 нче затның монолог – хикәя-

се) төзелә;   
2 нче этапта диалог (1 нче затның монологына нигезләнеп,  

1 нче һәм 2 нче затның диалогы) төзелә;     
3 нче этапта триалог (1, 2, 3 нче зат катнашында триалог) фор-

малаша.
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Диалоглардагы һәм триалоглардагы репликалар, нигездә, түбәндәге 
формулага нигезләнеп төзелә:

? = ! + ? , 

ягъни 

сорау бирсәләр = җавап бир һәм үзең сора

Тема буенча монолог – хикәя, диалог, триалог төзү өчен  
үрнәк сөйләм калыбы

Кирәкми безгә сугыш
Кирәкми безгә кан кою,
Кирәкми безгә сугыш.
Безнең теләк якты, матур,
Тыныч хезмәт һәм тормыш.

Илебез зур, җиребез киң,
Хисапсыз байлык бездә.
Җир өстендә, җир астында,
Тауларда һәм диңгездә.

Без үз кулларыбыз белән
Төзибез гүзәл тормыш.
Без – тыныч ил төзүчеләр,
Кирәкми безгә сугыш. 
 (Әхмәт Исхак)

                 Кемгә?         Нәрсә?

кирәк

кирәкми

1
Безгә

Миңа

минем 

3
әтиемә 
әниемә
бабама 
әбиемә 
апаема 
абыема 
энемә

сеңлемә
дустыма

2
Сезгә

Сиңа

синең 

3
әтиеңә        
әниеңә

бабаеңа        
әбиеңә 
апаеңа 
абыеңа         
энеңә

сеңлеңә
дустыңа

3
Аларга

Аңа
әниеңә
әтиеңә

әниемнең

3
әтисенә        
әнисенә

бабасына        
әбисенә 
апасына

абыйсына         
энесенә

сеңлесенә
дустына

сугыш 

кан кою

салкынлык

үлем

югалту

күз яше

бәхетсезлек

тынычлык 

тормыш

җылылык

яшәү

табу

елмаю

бәхет

ярату

шатлык
Кем(нәр)гәдер

ягъни
һәм, белән

да/дә
ул, һәм

-мы/-ме-  
мыни/-мени

түгел
икән, чөнки

беләсегез килсә, беләсең килсә әйтәм; әйе, юк, минемчә, мин шулай уйлыйм  
синеңчә, син ничек уйлыйсың;әйт әле, беләсем килә, димәк, дөрес, мәсәлән 

беренчедән, икенчедән, өченчедән, чынлап (та), дөрес; ул ничек уйлый, сора әле

89

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Беренче дәрес

1 нче этапта 1 нче зат (мин) төзе-
гән монолог – хикәянең эчтәлеге 
якынча түбәндәгечә булырга мөм-
кин:

Сугыш ул – үлем, югалту. Сугыш 
кемгә кирәк? Мәсәлән, миңа кирәк 
түгел. Мин беләм: әтиемә дә, әниемә 
дә сугыш кирәк түгел. Әбием белән 
бабаема кирәкме? Юк, кирәк түгел-
дер. Апаема һәм абыема, энемә һәм 
сеңлемә дә кирәк түгел. Минемчә, 
сугыш дусларыма да кирәк түгел. 
Мин шулай уйлыйм: сугыш беребез-
гә дә: миңа да, әтием белән әниемә 
дә, бабаема һәм әбиемә дә, апаема 
һәм абыема да, сеңлемә дә, дусла-
рыма да кирәк түгел. Сугыш кемгә-
дер кирәк бит! Беләсем килә: сугыш 
кемгә кирәк икән?!

Икенче дәрес

2 нче этапта 1 нче (мин) һәм 2 нче 
(син) зат (мисал өчен, Дима һәм 
Иван) арасында булган сөйләшү- 
нең – диалогның эчтәлеге якынча 
түбәндәгечә бирелергә мөмкин:

– Иван, миңа, мәсәлән, сугыш кирәк 
түгел, әйт әле, сиңа кирәкме?

– Миңамы?! Сугышмы?! Юк, Дима, 
миңа да сугыш кирәк түгел.Мин 
беләм: минем әтием белән әниемә 
дә кирәк түгел. Дима, синеңчә, синең 
әтиеңә һәм әниеңә сугыш кирәкме?

– Дустым, минемчә, әтиемә дә,  
әниемә дә сугыш кирәк түгелдер. 
Иван, минем бабаема яки әбиемә 
һәм синең бабаеңа һәм әбиеңә су-
гыш кирәкмени?!

– Кирәк түгел, билгеле! Минем  

апаема яки абыема һәм синең сең- 
леңә һәм энеңә сугыш кирәкмени?!

– Аларга да сугыш кирәк түгел, 
Иван, мин беләм. Димәк, сезгә: сиңа, 
әтиеңә һәм әниеңә, апаеңа һәм абые- 
ңа сугыш кирәк түгел икән. 

– Әйе, Дима, минем әтиемә һәм 
әниемә дә, энемә һәм сеңлемә дә – 
беребезгә дә сугыш кирәкми. Бары-
бызга да тынычлык кирәк. 

– Дөрес, Иван, барыбызга да ты-
нычлык кирәк, сугыш кирәк түгел. 
Иван, ә кемгәдер сугыш кирәк бит. 
Кемгә?!

– Әйе, дустым, чынлап та, кемгәдер 
сугыш кирәк. Кемгә?! Бәлки, класс- 
ташыбыз Гүзәлгә сугыш кирәктер?

(Гүзәл бу очракта триалогта 3 нче 
зат вазифасын башкара.)

Өченче дәрес

3 нче этапта диалог һәм триалог 
төзелергә мөмкин. Беренчесендә  
1 нче зат – сөйләүче, 2 нче зат 
күбрәк тыңлаучы вазифасын башка-
ра; икенчесендә 1 нче зат – сөйләү-
че, 2 нче зат исә 1 нче затка  
карата – тыңлаучы, 3 нче затка ка-
рата сөйләүче вазифасын башкара. 

Триалогның эчтәлеге якынча 
түбәндәгечә бирелергә мөмкин:

– Иван, синеңчә, Гүзәлгә сугыш 
кирәкме?

– Гүзәлгәме?! Сугышмы?! Юк, Дима, 
аңа да сугыш кирәк түгелдер. Без, 
ягъни мин дә беләм, син дә беләсең: 
Гүзәлнең әтисенә дә, әнисенә дә су-
гыш кирәк түгел. Дима, синең әтиеңә 
дә, минем әтиемә дә, Гүзәлнең әти-
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сенә дә сугыш кирәкми. Кемнең әти-
сенә сугыш кирәк?!

– Минемчә, синең әниеңә дә, ми-
нем әниемә дә, Гүзәлнең әнисенә дә 
сугыш кирәк түгелдер. Иван, минем 
бабайга һәм әбигә, синең бабаеңа 
һәм әбиеңә, Гүзәлнең бабасына һәм 
әбисенә – берсенә дә сугыш кирәк-
ми. Кирәк түгел, билгеле! Минем  
апаема, синең апаңа, Гүзәлнең апа-
сына яки синең сеңлеңә, минем 
сеңлемә, Гүзәлнең сеңлесенә сугыш 
кирәкмени?!

– Аларга да сугыш кирәк түгел, 
Иван, без беләбез. Димәк, олыларга –  
бабайларга һәм әбиләргә, әтиләргә 
һәм әниләргә, абыйларга һәм апа-
ларга; балаларга да – миңа да, сиңа 
да, Гүзәлгә дә сугыш кирәк түгел.

– Барыбызга да тынычлык кирәк, 
беребезгә дә сугыш кирәк түгел. 
Иван, ә кемгәдер сугыш кирәк бит! 
Кемгә?!

– Әйе, дустым, чынлап та, кемгәдер 
сугыш кирәк. Кемгә?! Бабайлар һәм 
әбиләр, әтиләр һәм әниләр, абыйлар 
һәм апалар, сугыш кемгә кирәк?!

Сөйләшүдә ничә кеше катнашу-
га карамастан, сөйләүче зат берәү 
(мин) генә, сөйләшүдә катнашучы-
лар ике (ул һәм син) генә була. Алар 
исә янәшә утырып яки басып та, төр-
ле ераклыкта урнашкан йортларда, 
авыл яки шәһәрләрдә яшәп тә үзара 
(мәсәлән, телефонда) аралаша ала. 
Ничек башкарылса да, триалогның 
эчтәлеге якынча түбәндәгечә бире-
лергә мөмкин: 

– Иван, сора әле: Гүзәлгә сугыш 
кирәкме икән?

– Гүзәл, әйт әле, сиңа сугыш 
кирәкме? 

– Юк, Иван, миңа сугыш кирәкми.

– Рәхмәт, Гүзәл. Дима, беләсең кил-
сә, Гүзәлгә дә сугыш кирәкми икән.

– Гүзәлгәме?! Сугышмы?! Юк, Дима, 
аңа да сугыш кирәк түгелдер. Без, 
ягъни мин дә беләм, син дә беләсең: 
Гүзәлнең әтисенә дә, әнисенә дә су-
гыш кирәк түгел. Дима, синең әтиеңә 
дә, минем әтиемә дә, Гүзәлнең әти-
сенә дә сугыш кирәкми. Кемнең әти-
сенә сугыш кирәк?!

– Минемчә, синең әниеңә дә, ми-
нем әниемә дә, Гүзәлнең әнисенә дә 
сугыш кирәк түгелдер. Иван, минем 
бабаема һәм әбиемә, синең бабаеңа 
һәм әбиеңә, Гүзәлнең бабасына һәм 
әбисенә – берсенә дә сугыш кирәк-
ми. Кирәк түгел, билгеле! Минем апа-
ма, синең апаңа, Гүзәлнең апасына 
яки синең сеңлеңә, минем сеңлемә, 
Гүзәлнең сеңлесенә сугыш кирәкме-
ни?!

– Аларга да сугыш кирәк түгел, 
Иван, без беләбез. Димәк, олыларга –  
бабайларга һәм әбиләргә, әтиләргә 
һәм әниләргә, абыйларга һәм апа-
ларга; балаларга да – миңа да, сиңа 
да, Гүзәлгә дә сугыш кирәк түгел.

– Барыбызга да тынычлык кирәк, 
беребезгә дә сугыш кирәк түгел. 
Иван, ә кемгәдер сугыш кирәк бит. 
Кемгә?!

– Әйе, дустым, чынлап та, кемгәдер 
сугыш кирәк. Кемгә?! Бабайлар һәм 
әбиләр, әтиләр һәм әниләр, абыйлар 
һәм апалар, сугыш кемгә кирәк?!
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18

АЛМА БАБАЙДА 
КУНАКТА

Миләүшә ӘХМӘДУЛЛИНА, 

Актаныш районы Богады төп мәктәбенең  
югары квалификация категорияле  
башлангыч сыйныфлар укытучысы 

(Дәрестән тыш эшчәнлек)
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Тема: интеллектуаль уен.
Формасы: түгәрәк.
Төре: уен эшчәнлеге.
Максат: укучыларның сөйләм культурасын, фикерләү сәләтен  
үстерү.
Бурычлар: 
1. Укучыларда китап укуга кызыксыну уяту.
2. Компетентлы китап укучы тәрбияләү.
3. Балалар китабын мөстәкыйль укуга уңай мөнәсәбәт форма-
лаштыру.
Планлаштырылган нәтиҗәләр 
Шәхескә кагылышлы: иҗади һәм күмәк эшләргә өйрәнү, туган 
телгә карата ихтирам хисе формалаштыру.
Метапредмет: 
Танып белү УУГ: логик фикер йөртә белү, нәтиҗә чыгару, гому-
миләштерү. 
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдә катнашу, үз фикереңне әйтү 
Регулятив УУГ: үзалдыңа максат куя белү; ихтыяр көче, мак-
сатчанлык, активлык формалаштыру. 
Эшне оештыру: фронталь, төркемдә, индивидуаль.
Җиһазлау: ноутбуклар, экран, проектор; яшел, зәңгәр, кызыл 
фишкалар.
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Шөгыль 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 

гамәлләре (УУГ)
Оештыру. 
Мотив-
лаштыру 

Уңай психологик халәт, эш ат-
мосферасы булдыру.
– Хәерле көн, укучылар! «Алма 
бабайда кунакта» интеллекту-
аль уенын башлыйбыз. 

Укытучыны сәлам-
лиләр.
Ике командага 
бүленәләр. 

РУУГ: үзалдыңа 
максат куя белү.

Төп өлеш 1 нче бәйге. «Иң ошаган ши-
гырь». Укучылар, без сезнең 
белән Р.Миңнуллинның «Алма 
бабай» китабы белән та-
ныштык, аны укыдык. Иң оша-
ган шигырь белән таныштыру 
өчен сүз сезгә бирелә.

Һәр укучы иң оша-
ган шигырьдән 
яттан бер куплет 
шигырь укый.
Үзбәя.
Укучылар, һәр би-
ремне үтәгәч, фиш-
ка алып бара.
Яшел – бик яхшы.
Зәңгәр – яхшы.
Кызыл – тырыша-
сы бар.

ШУУГ: иҗади һәм 
күмәк эшләргә өй-
рәнү, туган телгә ка-
рата ихтирам хисе. 
РУУГ: үз алдыңа 
максат куя белү; их-
тыяр көче, максат-
чанлык, активлык 
формалаштыру. 

2 нче бәйге. «Хронологик ли-
нейка». Р.Миңнуллинның тор-
мыш юлы: вакыйгаларга туры 
килгән даталарны билгеләргә. 
https://learningapps.org/
display?v=psxp2tz9c20

Бирем экранда 
күренә. Команда-
дан җавап бирер-
гә теләгән укучы 
чыгып, ноутбуктан 
биремне үти.

ТБУУГ: логик фикер 
йөртә белү, нәтиҗә 
чыгару.

3 нче бәйге. «Дөрес җавап-
ны сайлап ал викторина»сы. 
Р.Миңнуллинның иҗат юлы: 
сорауга дөрес җавапны сайлап 
алырга.
https://learningapps.org/
display?v=pramc9awt20

Бирем экранда 
күренә. Команда-
дан җавап бирер-
гә теләгән  укучы 
чыгып, ноутбукта 
биремне үти.

ТБУУГ: логик фикер 
йөртә белү, нәтиҗә 
чыгару, гомумиләш- 
терү.
КУУГ: әңгәмәдә кат-
нашу, үз фикереңне 
әйтү. 

4 нче бәйге. «Текст яз».  
Р.Миңнуллин шигырьләрен бел! 
Шигырьләрне укып, төшеп кал-
ган сүзне язарга.
https://learningapps.org/
display?v=p9jdo5r4t20

Бирем экранда 
күренә. Команда-
дан җавап бирер-
гә теләгән укучы 
чыгып, ноутбукта 
биремне үти.

ТБУУГ: логик фикер 
йөртә белү, нәтиҗә 
чыгару, гомумиләш- 
терү.

5 нче бәйге. «Сүзләрне бел».  
Р.Миңнуллин шигырьләрен 
укып, аның исемен белергә, 
хәрефләр сайлап язарга.
https://learningapps.org/
display?v=pwn2kusgc20

Бирем экранда 
күренә. Команда-
дан җавап бирер-
гә теләгән  укучы 
чыгып, ноутбукта 
биремне үти.

ТБУУГ: логик фикер 
йөртә белү.
КУУГ: үз фикереңне 
әйтү. 
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6 нчы бәйге. «Парын тап». 
Р.Миңнуллин шигырьләрен 
укырга, исеме белән парлап 
тоташтырырга.
https://learningapps.org/
display?v=pgz1gwq6320

Биремне һәр коман-
да үз ноутбугыннан 
кереп эшли.

РУУГ: максатчан-
лык, активлык. 
КУУГ: үз фикереңне 
әйтү. 

7 нче бәйге. «Классификация». 
Р.Миңнуллин шигырьләрен 
укырга, 2 төркемгә аерырга 
(хайваннар һәм үсемлекләр 
турында).
https://learningapps.org/
display?v=pmq751o8k20

Биремне һәр коман-
да үз ноутбугыннан 
кереп эшли.

ТБУУГ: логик фикер 
йөртә белү, нәтиҗә 
чыгару, гомумиләш- 
терү.

8 нче бәйге. «Парлар». «Парын 
тап!» 
Р.Миңнуллин шигырьләренә 
туры килгән рәсемнәрне табар-
га.
https://learningapps.org/
display?v=p4puxt4kc20

Бирем экранда 
күренә. Команда-
дан җавап бирер-
гә теләгән укучы 
чыгып, ноутбукта 
биремне үти.

РУУГ: максатчан-
лык, активлык. 

9 нчы бәйге. «Хәрефләрдән 
сүзләр». Р.Миңнуллинның  
«К» лар тулган бакчага» шигы-
рендәге «к» хәрефенә башлан-
ган сүзләрне табарга.
https://learningapps.org/
display?v=prjen9qya20

Бирем экранда 
күренә. Команда-
дан җавап бирер-
гә теләгән  укучы 
чыгып, ноутбукта 
биремне үти.

РУУГ: максатчан-
лык, активлык. 
КУУГ: үз фикереңне 
әйтү. 

10 нчы бәйге. «Кроссворд».  
Р.Миңнуллин шигырьләре 
буенча төзелгән кроссвордны 
чишәргә.
https://learningapps.org/
display?v=pm5nezmpa20

Биремне һәр коман-
да үз ноутбугыннан 
кереп эшли.

ТБУУГ: логик фикер 
йөртә белү.
КУУГ: үз фикереңне 
әйтү. 

11 нче бәйге. Бирелгән юллар-
дан Р.Миңнуллинның «Көзге» 
шигырен дөрес тезәргә. 
https://learningapps.org/
display?v=p45y7j4uk20

Биремне һәр коман-
да үз ноутбугыннан 
кереп эшли.

РУУГ: максатчан-
лык, активлык.

Йомгаклау.
Рефлексия

Җиңүче укучы һәм җиңүче ко-
манда билгеләнә.
– Укучылар, туган телебез –
безнең зур байлыгыбыз. Әдәби 
китаплар безне дөрес матур 
итеп сөйләшергә, фикерләргә 
өйрәтә. 
Үзебезнең телебездә рәхәтлә-
неп сөйләшеп яшик, аны  
югалтмыйча, онытмыйча, 
киләчәк буыннарга тапшы-
рыйк. Үзебезнең туган – татар 
телебезне кадерлик, саклыйк.

Үз фикерләрен 
әйтәләр, үз эшчән-
лекләрен бәялиләр. 
Командалар һәм 
укучылар фишка-
ларны саный. 

КУУГ: әңгәмәдә кат-
нашу, үз фикереңне 
әйтү. 
РУУГ: активлык 
ТБУУГ: логик фикер 
йөртә белү, нәтиҗә 
чыгару.
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Тел – кешеләрнең бер-берсе белән 
аралаша торган иң әһәмиятле чара-
сы. Фикерләү һәм культурага ирешү 
коралы. Мәктәптә укучының гому-
ми үсеше, барлык уку предметлары 
буенча өлгереше, грамоталылыгы 
аның үз фикерләрен ни дәрәҗәдә 
эчтәлекле, логик эзлекле, ачык һәм 
дөрес итеп белдерә алу сәләтенә 
бәйле. 

Сөйләм үстерүдә бәйләнешле сөйләм 
төзи белү аеруча әһәмиятле. Соңгы 
елларда балаларның сөйләм теле 
үзгәрде, бозылды һәм ярлыланды. 
Кәрәзле телефоннар аша кыска 
хәбәрләр язышу мөмкинлеге булу 
матур әдәби телне кысрыклап чы-
гара. Рус телендәге күп мәгълүмат 
татарча сөйләмгә үз тәэсирен ясый: 
балалар рус телендә аралаша, дөрес 
матур җөмләләр төзи белми. Әдәби 
китаплар укуга да  кызыксыну киме-
де. Күп мәгълүматны Интернеттан 
алабыз. Баланың игътибарын әдәби 

әсәрләр укуга юнәлтеп, аның сый-
ныфтан тыш уку процессын максат-
чан оештырып, бу проблеманы уңай 
якка хәл итү мөмкинлеген табып 
була дип уйлыйм.

Р.Миңнуллинның «Алма бабай» ки-
табы белән эшләү, аның иҗатын 
өйрәнү минем «Кече яшьтәге мәктәп 
балаларының сыйныфтан тыш уку 
эшчәнлеген оештыру» проектым-
ның бер өлеше булып тора. «Алма 
бабайда кунакта» интеллектуаль 
уены өчен, мин https://learningapps.
org сайтына кереп онлайн-биремнәр 
җыелмасы эшләдем. 

Күп телләрдә эшли торган сайтта та-
тарча да биремнәр эшләү мөмкинле-
ге мине чиксез куандырды! Димәк, 
эзләнергә, эшләргә мөмкинлекләр 
күп. Телебезне саклау, балаларга 
аны өйрәтү, әдәби китаплар уку-
га кызыксыну уяту өчен, заманча 
алымнар куллану мөһим.
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