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ҮТКӘНЕН 
БЕЛМӘГӘННЕҢ 
КИЛӘЧӘГЕ ЮК
Әгерҗе районы мәгариф идарәсе  оешуга – 95 ел
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Әгерҗене, һич икеләнмичә, элек-электән тирә-юньгә бер 
булган мәгърифәтле төбәк дип әйтәбез. Моңа беренче чиратта 
Иж-Бубый авылының педагог, җәмәгать һәм мәгърифәт эшлек- 
леләре бертуган Габдулла, Гобәйдулла һәм Мөхлисә Бубилар 
нигез салган мәдрәсәләр сәбәпче. Аларның дан-шөһрәте за-
манында Россиядә генә түгел, төрки халыклар яшәгән һәр та-
рафка диярлек мәгълүм була. Укытуның алдынгы алымнары 
кертелеп,  дөньяви фәннәр белән бергә, рус теле дә өйрәтелә 
анда. Шуның өстенә чит илдә дөньяви белем алган Гобәйдулла 
Бубиның физика («Кыйраәте фәнния»), география («Мохтәсар 
җәгърәфия» – Кыскача география һәм «Җәгърәфия гомумия» –  
Гомуми география) буенча дәреслекләр булдыру өстендә 
нәтиҗәле эшләве, Габдулла Бубиның дин һәм татар теленнән 
дәреслекләр язуы, мәдрәсәне тәмамлаучыларга хәтта хәзерге 
педучилище дипломнарына тиңләшкән документлар тапшы-
рылуы турында беләбез. Районның бүгенге мәгариф өлкәсенә 
дә менә шул атаклы мәгърифәт институтына тиңләшеп эшләр-
гә туры килә.
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ТЕРЕ КҮРГӘЗМӘ
 Әгерҗе районы мәгариф 

идарәсе оешуга 95 ел тулуга 
багышланган чара районда белем 
бирү системасының тарихын 
үткән гасырлардан ук бөтен 
барлыгы белән күз алдына китереп 
бастырырлык «тере күргәзмә» – 
кластерлар күрсәтүдән башланып 
китте. Һәр чор – үзенә бер тарих. 
Кластерларда 1930–1937 елларда 
мәҗбүри башлангыч һәм җидееллык 
белем бирү турындагы законның 
ни рәвешле тормышка ашырылуын 
да, халык арасында наданлыкны 
бетерү өчен көрәшнең ничек кискен 
торуын да күзалларга була. «Син 
наданлыкны бетерергә ярдәм 
итәсең!» «Наданлыктан котылырга!» 
«Надан кеше ул сукыр кебек, 
аны һәркайда уңышсызлык һәм 
бәхетсезлек көтә» кебек плакатлар 
шул чор сулышы белән өретелгән. 
Район мәгариф идарәсен Хәйниса 
Әбелханова җитәкләгән еллар була 
ул. Укый-яза белмәүчеләрне киметү 
максатында олы яшьтәгеләр өчен 
өстәмә сыйныфлар ачылып, 1930 
елларга башлангыч мәктәпләр 
саны 32 гә җиткән, тулы булмаган 
урта һәм урта мәктәпләр саны 
да әкренләп артуга барган 
еллар... Әлеге күргәзмәне эшләү 
барышында нинди генә реквизитлар 
тапмаганнар: тарихи документлар, 
фотографияләр, керосин лампалары, 
суккан ашъяулыклар кебек 
көнкүреш кирәк-яраклары, кара 

савытлары, корыч каләмле ручка- 
лар – барысы да шул чорны күз 
алдына китереп бастыра.

Дәһшәтле Бөек Ватан сугышы 
һәм аннан соңгы елларда 
мәктәпләрнең аяныч хәлләрен 
язып кына бетерерлекме? Мәктәп 
тормышының бернинди бизмән 
күтәрә алмаслык авырлыгы 
әле ныгып та җитмәгән хатын-
кыз укытучылар җилкәсенә 
төшә... Түз генә! Килгән кунаклар 
арасындагы өлкән буын вәкилләре, 
язмышлары шул чорлар белән 
бәйле ветераннар шактый. Шуңа 
күрә аларның сабый чаклары, 
яшьлекләре калган шул елларга 
«кайтып», күңелләренә уелып 
калган хатирәләрен яңартулары 
да бик табигый иде. Бүгенге буын, 
шөкер, ул михнәтле елларда мәктәп, 
балалар бакчалары белән бәйле 
мичкә ягучы, ат караучы, кер 
юучы кебек һөнәрләрнең булуын 
ишетеп кенә белә. Кластерларны 
шәрехләп баручы кыз, һәр чорның 
үзенчәлегенә басым ясый-ясый, 
кунакларны «Алга, киләчәккә!» 
дигәненә – роботлар белән идарә 
итүче бүгенге көн укучыларына 
китереп җиткерде. Әйе, еллар уза, 
буыннар алмаша тора, мәгариф 
өлкәсенә дә яңадан-яңа техника-
технологияләр үтеп керә, бурыч-
максатлар да колачлырак була бара. 
Никита Филиппов (4 нче мәктәп), 
Гүзәл Насыйрова (1 нче гимназия), 
Эмилия Даутова һәм Дарья 
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Прохорова (2 нче мәктәп)  
кебек Бердәм дәүләт имтиханын  
100 әр баллга тапшырган 
укучыларның гына түгел, 
һәркайсының киләчәк офыклары 
якты булачагына ышанасы килә. 

АКСАКАЛЛАР ФИКЕРЕНӘ  
КОЛАК САЛЫП

– Дөресен генә әйткәндә,  
95 еллыкны уздыру фикере, өлкән 
буын мәгариф ветераннарының, 
төгәлрәк булсак, 14 ел буе район 
мәгариф идарәсен җитәкләгән 
Россия Федерациясе халык 
мәгарифе отличнигы, Татарстан 
Республикасының атказанган 
укытучысы Шәвкать Рафик улы 
Халиков белән сөйләшкәннән 
соң ныгыды. Ул хаклы, чыннан 
да, безнең системада эшләгән 
ветераннарның иң өлкән дигәннәре 
инде әкренләп тугызынчы дистәне 
ваклап килүчеләр. «90 еллыкны 

бик матур итеп уздырдыгыз, бер 
дигән китап чыгардык, 95 еллыкка 
планнар ничегрәк? Яшерен батырын 
түгел, биш елдан кем бар да, кем 
юк...Әллә тәвәккәлисезме?» – 
дип, мәсьәләне кабыргасы белән 
куйды ул, – дип сөйли район 
мәгариф идарәсе җитәкчесе Вәсилә 
Гарәфетдин кызы Сафиуллина. 

Менә шушы сөйләшү 4 сәгать 
буе барачак кичәгә оеткы сала да 
инде. Залда барган зур бәйрәм 
тамашасының башыннан ахырына 
кадәр үткәнен белмәгәннең 
киләчәге юк, дигән фикер ярылып 
ятты. Сәхнәгә бер-бер артлы 
мөхтәрәм шәхесләр – мәгариф 
ветераннары күтәрелде, никадәр 
хатирәләр яңарды, һәркем үзе 
укыган чордагы укытучыларын, бер 
гаилә кебек тату булып, аңлашып 
эшләгән хезмәттәшләрен зур 
ихтирам-хөрмәт белән искә алды. 
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Татарстан Республикасы мәгариф 
һәм фән министры урынбасары 
Алсу Мөниповна Әсәдуллина шуңа 
күрә дә әлеге тантананы зур бердәм 
гаилә бәйрәме дип бәяләде һәм 
әгерҗелеләргә район мәгариф 
системасы узган тарихны бөртекләп, 
кадерләп саклаулары өчен олы 
рәхмәтен җиткерде.

– Бу бәйрәм ветераннар өчен 
генә түгел, бүгенге укытучылар, 
аннан да бигрәк бүгенге мәктәп 
балалары өчен бик мөһим. 
Үзебезнең төбәк, мәктәп, илебез 
тарихын аларга без җиткермәсәк, 
кем җиткерер?! Бүгенге көндә 
һәрдаим балаларыбыз янәшәсендә 
булган укытучыларга, тәрбиячеләргә 
илебезнең һәм яшь буынның 
киләчәге хакына зур бурыч 
йөкләнә, – дип, ул район мәгариф 
системасына даими ярдәм кулы 
сузып торган район җитәкчелегенә 
рәхмәтләрен җиткерде һәм район 
мәгариф идарәсе җитәкчесе Вәсилә 
Сафиуллинага, төрле елларда район 
мәгариф идарәсен җитәкләгән 
ветераннарга мәгариф һәм фән 
министры И.Г.Һадиуллинның Рәхмәт 
хатларын тапшырды. 

 Район мәгариф идарәсендә озак 
еллар фидакяр хезмәт куйган 
белгечләр, методистлар, мәктәп 
директорлары, тәрбиячеләр, 
укытучылар шулай ук төрле 
дәрәҗәдәге мактаулы исемнәргә, 
бүләкләргә ия булдылар. Зал 
һәммәсен алкышларга күмде.Үзләре 
дә ихлас. Әгерҗенең 2нче урта 
мәктәбендә ярты гасыр гомерен 

башлангыч сыйныфлар укытуга 
багышлаган Антонина Ивановна 
Белова да сүз алып күңелендәгесе 
белән уртаклашты.

-Укытучы һөнәрен сайлавым 
белән бәхетлемен. Тормышымны 
мәктәптән, берсеннән-берсе 
зирәк укучыларымнан башка күз 
алдына да китерә алмас идем,- ди 
тугызынчы дистәсен ваклаучы 
ветеран-укытучы. 

ЙӨЗӘР ЕЛЛЫ ДИНАСТИЯЛӘР
Педагог хезмәте никадәр җаваплы, 

авыр булмасын, әти-әниләре, әби-
бабалары эзеннән китеп, укытучы 
һөнәрен дәвам итүче династия 
вәкилләре дә шактый иде залда. 
Бу – үзе үк укытучы һөнәренең 
дәрәҗәсе, абруен күрсәтеп торучы 
фал. 

Иске Эсләктән күренекле 
Мөслимовлар – Гыйззәтуллиннар 
династиясенең бу һөнәргә бәйләнгән 
җеп очы XIX гасырга ук барып 
тоташа һәм аларның гомуми хезмәт 
стажы хәтта 1000 (!) елдан артып 
китә икән. Исәп башы, әлбәттә 
инде, мәдрәсә мөгаллимнәрендә. 
Барлый башласаң, араларында 
мәктәп директорлары, 
башлангыч сыйныф, биология, 
химия, математика, татар теле 
укытучылары да шактый. Татарстан 
Республикасының атказанган 
укытучысы Рафаил Равил улы 
Гыйззәтуллин – шуларның бер 
вәкиле. Эстафетаны ул әнисе 
Мөнирә ханымнан алган. Рафаил 
Равил улының хатыны «РФның 
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халык мәгарифе отличнигы», 
«Мәгарифтәге казанышлары өчен» 
күкрәк билгесенә һәм Н.Крупская 
исемендәге премиягә ия булган 
Ферая Изах кызы Гыйззәтуллина –  
шулай ук зур хөрмәткә лаек 
мөгаллимә. Буыннан-буынга 
тапшырылып килүче һөнәрне хәзер 
аларның уллары Алмаз дәвам итә. 

Исәнбай авылындагы Даутовлар –  
Җәмилевләр дә укытучы исемен 
горур йөртә. Җәмилевләр 
династиясенең гомуми стажы 
500 ел! Династия башында 1899–
1906 елларда Буби мәдрәсәсендә 
башлангыч мәктәп укытучысы, 

ә 1907–1929 елларда Россиянең 
төрле мәктәпләрендә хезмәт 
куйган Корбангалин Хафизитдин 
Назметдин улы тора. Аның ике 
туган сеңлесе Фатима Сәйфелмөлек 
кызы Даутова 40 елдан артык 
башлангычларны укыткан. Хезмәт 
юлын 1938 елны география 
укытучысы булып башлаган ире 
Мәхмүт Исмәгыйлович исә сугыш 
елларында Исәнбай мәктәбе 
директоры булган. Әнисенең 
юлыннан китеп, башлангыч сыйныф 
укытучысы булган кызлары 
Җәмилева Фәридә Мәхмүт кызы 
да 40 ел гомерен багышлаган 
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бу мактаулы хезмәткә. Әлеге 
тармакның нәсел агачын булдырган 
кеше дә ул үзе икән. Бүген аларның 
гаилә традициясен кызлары Лариса 
белән Лениза дәвам итә. Исәнбай 
мәктәбенең технология укытучысы 
Айгөл Хәмидуллина – шулай ук әлеге 
нәсел дәвамчысы. 

– Үземнең әлеге нәселдән булуым 
белән горурланып яшим. Гәрчә  
19 еллык стажым булса да, 
кайчандыр үземне укыткан 
остазларым татар теле белгече 
Гөлназ Хуҗина, башлангыч 
сыйныфлар укытучысы Алсу 
Латыйповалар әле булса миңа зур 
терәк булып торалар... Тантанада 
горурланып утырдым, чөнки 
районның башка мәктәпләре 
белән рәттән, безнең мәктәпнең 
эшчәнлегенә дә зур бәя бирелде, – 
ди ул. 

 Девәтернә (Девятерня) авылыннан 
Мөсифуллиннар – Җәмилевләр –  
Шәйдуллиннар – Тукмановлар 
династиясендә – егермегә якын 
педагог. Исәп башы 1903 елга ук 
барып тоташа, һәм бу династия 
әлегә укытучылык хезмәтенә 
гомерләренең 320 елын багышла- 
ган. 

Кичкетаң авылында яшәүче 
Гатиннар турында да бары яхшы 
сүзләр генә ишетәсең. Аларның 
бишесе гомер буе авыл балаларын 
укыткан. Хезмәт кенәгәләренә 
карасаң, тарих укытучысы Габдулла 
Гатаулла улы – 46, химик Роза Зия 
кызы – 50, инглиз һәм немец теле 

укытучысы Азат Габдулла улы – 25, 
химик, математик Гөлзар Габдулла 
кызы 33 ел гомерләрен мәктәп 
белән бәйләгәннәр. Төпкәрәк төшеп 
санасаң, династиянең хезмәт стажы 
383 елга җыела икән. Шуларның 
бер вәкиле бу көннәрдә 71 яшен 
тутыручы Зөлфәт Зөфәр улы белән 
дә тантанада таныштым. 

Әлеге һөнәрнең кыйммәтен 
элеккеге укучыларыңның 
рәхмәтләре аша торган саен ныграк 
аңлыйсың, дигән фикердә ул. Ә 
аларның инде исәбен ул күптән 
югалткандыр. Ни дисәң дә, хәзер ул 
элеккеге укучыларының оныкларын 
укыта бит. 

– Укытучы булгансың икән, иң 
беренче чиратта син укучыларыңа 
үрнәк булырга, аларның теләсә 
кайсы искәрмәс сорауларына 
җавап бирергә әзер булырга 
тиешсең. Шәхсән үзем педагогиканы 
туганыбыз, мәктәп директоры –  
тарих укытучысы Габдулла 
Гатауллович һәм биология, анатомия 
укытучыбыз Замир Габделхакович 
үрнәгендә сайладым. Алар кебек үк 
балалар күңеленә очкын салырга 
теләк уянды. Үземнең дә 6 укучым 
чит телләр факультетын сайлады. 
Дөрес, беренче елларда җиңел 
булмады. Институтны тәмамлап 
кайтуга, ике 9 нчы сыйныфны 
бирделәр. Һәркайсында – 40–41 
бала. Беренче уку елы төгәлләнгәч, 
заводта инженер булып эшләүче 
туганыбыз тәкъдиме белән җәйге 
каникул чорында Әлмәттәге 
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Миннебай газ эшкәртү заводында 
машинист булып эшләп алдым.  
Бер ай дигәндә, кулыма укытучы- 
ның өч айлык хезмәт хакын 
тоттырдылар. Әллә соң мәктәптән 
китәргәме икән, дигән икеле-микеле 
уйлар да керде шул чагында.  
Алай да 1 сентябрь линейкасына 
килдем. Шунда бер бала үтереп-
үтереп бер укытучыны мактапмы-
мактап сөйли. Кем икән бу дим?  
Шул арада теге бала чәчәкләрен 
күтәреп миңа таба килде. Сүз минем 
хакта булып чыкты. Бер ел гына 
укыттым югыйсә, – дип, үткәннәргә 
дә кайтып килде 48 ел буе чит 
телләр укыткан Зөлфәт Зөфәр  
улы. 

 Укытучыга булган хөрмәтне 
бернигә дә алыштырып булмавын 
әнә шулай күңеленә салып куйган 
булса кирәк ул. Шул килүдән 
мәктәптән кире китми егет. Тиздән 

директор итеп билгеләп, яңа мәктәп 
салдыру бурычын да йөкләп куялар 
үзенә. 

 МӘКТӘПНЕҢ МАКТАНЫЧЫ – 
УКУЧЫЛАРЫ 

 Район мәгариф системасы 
юбилеена төрле елларда белем 
алып, бүгенге көндә Татарстанда, 
Удмуртиядә, Россиянең башка 
төбәкләрендә җитәкче урыннарда 
хезмәт куючы күп кенә элеккеге 
укучылар да кайткан иде. 
Араларында Халыклар дуслыгы 
йорты директоры Ирек Шәрипов, 
«Татмедиа» АҖ җитәкчесенең 
беренче урынбасары Эльвира 
Әхмәтова, Түбән Кама шәһәр 
судының федераль судьясы  
Илназ Гыйззәтуллин, район 
сырхауханәсе баш табибыЭдуард 
Овчинников, ......Искәндәр 
Җиһангәрәевләрне күрәбез. Үзләрен 
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кайчандыр укыткан укытучыларына 
тезләнеп чәчәк тапшыручылар 
да алар арасыннан иде. Берсе дә 
буш кул белән кайтмаган. Эльвира 
Әхмәтова, купшы чәчәкләренә 
кушып, үзе иҗат иткән җырларын 
багышлады якташларына. Танылган 
җырчы Гүзәлия башкаруындагы 
ул җырларны әгерҗелеләрнең 
«үзебезнең Кырынды кызы Эльвира 
язган» дип аеруча дулкынланып 
тыңлавы аңлашыла. Туган ягыннан 
илһам алып лирик шигырьләр 
иҗат итүче шагыйрәнең сүзләренә 
бүгенге көндә дистәләгән җырлар 
язылуын һәм аларны Татарстан 
һәм Башкортстанның танылган 
җырчылары бик теләп башкаруын 
тамашачы белеп тора. 

«Тормыш имтиханнарын да «5»ле 
билгеләренә биргәнбез икән, монда 
безне укыткан укытучының роле 
бәяләп бетергесез, – дип, Эльвира 
Фәнисовна укытучыларга тирән 
ихтирамын белдерде. 

 Юбилей уңаеннан зур концерт 
буларак игълан ителгән кичәдә 
кемнәр генә күтәрелмәде 
сәхнәгә. Район мәдәният сарае 
сәнгать осталары, укытучылар, 
тәрбиячеләрнең чыгышлары 
тотты сәхнәне. Актаныштан 
килгән «Агыйдел» дәүләт җыр һәм 
бию ансамбле белән беррәттән, 
үзләренең җыр-моңнары белән 
шатландырдылар әгерҗелеләр. 
Бәйрәм кунаклары коллегалары 
белән ихлас аралашудан, мәгариф 
системасы хезмәткәрләренең 
хезмәтенә бирелгән югары бәядән, 
күрсәтелгән хөрмәттән күңелләре 
булып,  шат күңел белән Әгерҗе 
районы мәгариф системасының 100 
еллык юбилеенда очрашырга сүз 
куешып саубуллаштылар.

Расиха ФАИЗОВА
 Автор фотолары
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Алия МӨБАРӘКШИНА,

Казандагы 186 нчы күп профильле 
лицейның татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

02

РУС ТЕЛЛЕ БАЛАЛАР ӨЧЕН 
ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ 
«ШАЯН ТВ» ТАПШЫРУЛАРЫН 
КУЛЛАНУ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ
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Мәгариф һәм белем бирү 
системасында хәзерге заманның 
төп максатларыннан укучының 
үзүсеше һәм җәмгыятькә файдалы 
өлеш кертүе өчен, мәгълүматны 
мөстәкыйль рәвештә эзләп табуга, 
аны анализлау, структурага салу 
һәм гамәлдә куллануга ирешүен 
булдыру тора. Бу функциональ 
грамоталылык таләпләре буенча, 
һәр дәрестә календарь-тематик 
планда күрсәтелгән теманы өйрәнү 
нигезендә, укучыда патриотик-
гражданлык хисләрен үстерү, рухи-
әхлакый, эстетик-мәдәни тәрбияне 
ныгытуга төрелеп бирелергә тиеш1. 
Альфа буын балаларын дөрес 
яза, дөрес укый, дөрес сөйли һәм 
фикерли белсен өчен, мәктәп 
системасында цифрлы ресурсларны 
актив куллануга ихтыяҗ туды. 
Соңгы елларда бик күп татар 
әкиятләренең мультфильмнары 
барлыкка килү, балалар өчен 
эшләнгән газета-журналларның 
QR-кодлар, 3D форматындагы 
рәсемнәре белән чыга башлавы 
һәм «Шаян ТВ» татарча балалар 
телеканалы барлыкка килү ана 
телебезнең популярлашуына, 
аны өйрәнүгә кызыксыну уянуга 
китерде. Беренче һәм бердәнбер 
татарча балалар телеканалы 
«Шаян ТВ»да танып белүне, 
белем бирүне һәм фикерләүне 
үстерергә ярдәм итүче оригиналь 
программалар эфирга чыга, иң 
яхшы мультфильмнар, халыкара 

1 Аналитическая деятельность управленческой команды (методическое пособие по анали-
зу урока в контексте обновлённых ФГОС). – Казань, 2022. – С. 7–8.
2 https://shayantv.ru/

дәрәҗәдәге фәнни-популяр, 
документаль һәм әдәби жанрдагы 
тапшырулар, татар теленә тәрҗемә 
ителеп, ТВ караучыга тәкъдим 
ителә2. Заманча технология буларак, 
«Шаян ТВ» проектларын татар теле 
дәресләрендә куллану уку-укыту 
процессын яңача оештырырга һәм 
татар телен өйрәнүгә теләк уятуда; 
танып белү активлыгын арттыруда; 
телне өйрәнүдә уңай шартлар 
булдыруда; укучының иҗади 
мөмкинлекләрен тулырак ачуда 
максатларга ирешергә ярдәм итә. 

Күрсәтмәлелек ягыннан «Шаян 
ТВ» проектлары дәрестә психологик 
уңай халәт тудыруда зур этәргеч 
бирә. Мультимедианың кызыклы 
хәрәкәт, тавыш, төсләр, үзенчәлекле 
персонажлар белән тәэмин 
ителүе татар телен өйрәнүнең 
мотивлаштыруына китерә. 
«Шаян»ның мәктәп яшендәге 
балалар өчен эшләнгән тапшыру, 
мультфильм, уеннары укучыларның 
акыл сәләтен үстерерлек һәм 
аларга төрле яклы тәрбия бирерлек, 
балаларның дәрескә битараф 
булмыйча, эшкә тойгылары һәм 
эмоцияләре җигелгән; дөньяга 
караш, тормышта үзенең урынын 
таба белү кебек сыйфатлар 
тәрбияли торган чыганаклар булып 
хезмәт итә.

Башлангыч сыйныфларда рус 
телле балаларга татар телен 
укытуда, аеруча «Шаян әлифба» 
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проекты материалын куллану 
дәрескә куелган максатларга 
җиңел ирешергә ярдәм итә. Монда 
татарча әлифбаның һәр хәрефенә 
багышланган 1 минутлык җырга 
төсле хәрәкәтләнүче рәсемнәр, 
сүзләр белән баетылып эшләнгән 
күңелле видеоматериал тәкъдим 
ителә. Аны балалар яратып тыңлый, 
кушылып җырлый, видеочыганакны 
бирелеп карый һәм үзенә таныш 
булмаган сүзләрнең мәгънәсен 
экранга чыккан рәсемнәр аша 
үзе эзләп таба. Бу очракта еш 
кулланыла торган тәрҗемә методы 
читләштерелә һәм аңлы-гамәли 
методка йөз тотыла. «Шаян 
әлифба» җырлары, бигрәк тә 
икенче сыйныфта фонетик күнегү 
эшләгәндә дә, лексиканы кабатлау, 
баетуда да уңай кабул ителә. 
Мисалга, «ң» хәрефенә тукталыйк. 
Җырдагы сүзләр: «ң» яңгырда 
бар, «ң» бәрәңгедә бар». «Яңгыр» 
диюгә экранда яңгыр тамчылары 
бии башлый, ә «бәрәңге» диюгә 
балаларның яраткан популяр 
ризыгы «фри» сикереп чыга. Җырны 
тыңлаганнан соң, бала укытучы 
белән әңгәмәгә керә, «бәрәңге»нең 
тәрҗемәсен фаразлап әйтә һәм 
укытучының бу җавапны раславын 
сорый («Бәрәңге – картофель-фри 
була, дөрес әйтәмме?») һәм бала, үзе 
дә сизмичә, эвристик метод ысулын 
куллана. Танып белү өчен файдалы 
күрсәтмә материал белән баетып 
бирелгән әлифба җырлары дәрестә 
ассоциатив күзаллау һәм кабул итү 
методын кулланырга мөмкинлек 
бирә. Балалар, шушы җырлар аша 
сүзлек запасын – лексиканы баету 

белән бергә, татар теленең фонетик 
үзенчәлекләрен дә үзләштерүгә 
ирешәләр. Иҗади яктан көчле 
сыйныфларда укучылар җырны үз 
сүзләре белән дәвам итәргә омтыла. 
Мәсәлән, «ж» һәм «җ» хәрефләренең 
яңгырашы төрле, әлеге авазларны 
әйткәндә бутамау бурычын күздә 
тотып, проекторга чыгарылган «Җ» 
хәрефе» җырында «җиләк, җимеш, 
җырчы, җир» сүзләре бирелә. Көчле 
һәм иҗади балалар бу сүзләр белән 
генә канәгать булып калмыйча, 
үзләре «җил, җәй, җыр, җим» һ.б. 
дип тезеп китә. Билгеле, мондый уен 
технологиясен куллану һәр баланың 
да актив катнашуына китерми: 
өстәмә сүзләрне татарча яхшы 
белүче бала гына әйтә ала. Ә сүзлек 
запасы белән мактана алмаган 
укучыны башкалардан ишеткән 
өстәмә сүзләрне язар өчен тактага 
чыгарганда, ул «җ» / «ж» хәрефләрен 
бутап язмаячак, чөнки әле генә 
кайсы хәрефкә багышланган 
җырны ул яхшы белә. Күп очракта 
укучы чагыштыру аша «җ»/ «ж» 
хәрефләренең аермасын тоюга 
ирешә һәм, җырга өстәп әйтелгән 
сүзләрне язганда, язу күнекмәсен 
ныгыта. «Шаян әлифба»ны шулай 
ук 3, 4, 5 нче сыйныфларда да 
ышанычлы рәвештә кулланырга 
мөмкин. 3 нче сыйныфта язма 
күнегүләр башкарганда, «ә» белән 
«е», «ч» белән «щ», «ү» белән «у» 
һ.б. хәрефләрен бутау очраклары 
булганда (ул һичшиксез була), 
шунда ук дәреснең 1 минутын 
«Шаян әлифба» җырына багышлау 
уңай нәтиҗәләргә китерә. Бала 
таныш материалны кабатлый, 
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ныгыта. Ул мондый төр хаталар 
өстендә эш башкарганда һәм алга 
таба орфографик ялгышларны 
булдырмас өчен бик отышлы. 
Укучыны хатасыз язарга өйрәтүдә 
автоматизм һәм орфографик-
фонетик хосусый методик 
принциплары белән эш итүгә һәм 
шул ук вакытта балаларда фонетик, 
лексик һәм иҗади фикерләү 
күнекмәләрен ныгытырга әлеге 
проектлар ярдәм итә. 

Татар теленә камил тәрҗемә 
ителгән, образларның, татар милли 
мәдәниятенә яраклаштырып, 
ышандырырлык һәм кызыклы 
персонаж телен тудыра алулары, 
яшь үзенчәлеген истә тотып 
сайланган геройларның сөйләм теле 
аша «Шаян ТВ» мультфильмнары 
балалар тарафыннан яратып 
кабул ителә һәм татарча сөйләм 
телен үстерүдә көндәлек ярдәмлек 
булып хезмәт итә. Дәрескә куелган 
бурычларда тыңлау, аңлау, сөйләү 
генә түгел, язу күнекмәсен булдыру, 
грамматик күнегүләр эшләү дә алгы 
планда тора. Гадәттә, башлангыч 
сыйныфларда диалогик сөйләмгә 
көчле басым ясала. Морфология, 
синтаксисны кечкенә сыйныфларда 
бирү телне өйрәтү методикасын 
катлауландыра дигән фикерләр 
өстенлек итә. Ләкин җанлы 
сөйләм нигезендә грамматик 
кагыйдәләрнең комплекслы 
җыелмасы ята. Сөйләмне 
фонетик һәм лексик яссылыкта 
гына аңлатып бирү мөмкин 
түгел. Фонетика, лексикология, 
морфология, синтаксис телнең 

3 Шәкүрова М.М., Гыйниятуллина Л.М. Дидактик уеннар. – Казан, 2019. – 4 б.

бербөтен системасын тәшкил 
итә. Кечкенә яшьтәге балаларга 
катлаулы кебек тоелган 
кагыйдәләрне уен технологиясе, 
шулай ук мультфильмнар 
аша бирү уңай нәтиҗәгә генә 
китерә3. Мәсәлән, -ты/-те, -ды/-де 
аффиксларының кулланылышын, 
ягъни үткән заман хикәя фигыль 
формаларын аңлатканда, 2–3 
минутлык мультфильм тәкъдим 
итәргә була. Мисалга, «Шаян 
ТВ»ның бик күңелле «Зигби» дип 
аталган чит ил мультфильмын 
алыйк. Әлеге күрсәтмә материал 
белән танышканнан соң, үткән 
заман хикәя фигыль формасында 
яңгыраган сорауларга укучыдан 
җавап алуга ирешергә мөмкин 
(«Зигби кая барды? – Зигби дустына 
барды. Зигбиның йорты нишләде? – 
Зигбиның йорты ишелде»).

Шуны да истә тотарга кирәк: 
дәрескә әзерләнгәндә, укытучының 
теге яисә бу материалны чыганак 
итеп алуы зур әзерлек һәм 
җаваплылык таләп итә. Әлеге 
каналда күрсәтелгән күп кенә 
чит ил мультфильмнарындагы 
татарларга хас булмаган 
этномәдәни үзенчәлекләрне аерып 
укучыларга күрсәтү, татар һәм 
башка мәдәниятләрне чагыштырма 
планда өйрәтү баланың күзаллау 
дәрәҗәсен киңәйтә, дөньяны 
танып белү күнекмәсен ныгыта. 
Тәрбияви яссылыктан карасак, 
мисалга, Корея мультфильмы 
«Зузу»да кечкенә тычкан баласы 
Зузу үзе теләгәнне эшли, кайвакыт 
әнисе әйткәннәрне оныта, көнозын 
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уйный, хаталана, ялгыша, авыр 
хәлгә калганнан соң гына әнисенең 
сүзен искә төшереп үкенә һәм 
үз хатасын үзе төзәтә. Әнисе 
Зузуны бервакытта да шелтәләми, 
һәрвакыт терәк булып, үсендереп, 
мактап тора. Татарларда тәрбия 
чарасы борынгыдан килгән 
традицион алымнарга корылган. Ул, 
гадәттә, кисәтү, куркыту белән бәйле 
ырымнар, әйтемнәрдә (Өлешеңне 
ашап бетермәсәң, бәхетең кала. 
Аягыңны селкетеп утырма – 
шайтан чакырырсың. Тупсага 
утырма – кечкенә калырсың һ.б.); 
фольклор әсәрләрендә еш очраган 
үгет-нәсыйхәттә (әкиятләрдә) 
ачык чагыла. Әби-бабайлардан 
килгән зур тәҗрибәгә, өлкәннәрнең 
өйрәтүләренә нигезләнеп, бала 
тәрбияләү алымнары, гореф-
гадәткә әйләнеп, буыннан-
буынга тапшырылып килә. 
Татар әкиятләрендә еш кына 
үгет-нәсыйхәт белән бергә баш 
каһарман юлыккан маҗаралы 
вакыйгалар бергә үрелеп бирелә. 
Тик безнең фольклорда кылган 
ялгышны төзәтү еш кына мөмкин 
булмый, әкият геройлары үкенсә 
дә соң була. Моны укучылар «Өч 
кыз»дагы кызларның гөберле 
бакага һәм үрмәкүчкә әверелүеннән 
дә аңлый ала. Тиен аларны 
кабат кыз рәвешенә кайтармый. 
Фольклорда еш очраган елан начар 
кызларны чагып үтерә, убырлы 
карчык авыр сынаулар белән 
сыный. Шул рәвешле, тәрҗемә 
мультфильмнардагы милли-мәдәни 

4 Шәкүрова М.М. Татар мәктәпләрендә татар телен укыту методикасы.– Казан, 2014.– 9 б.
5 Ландыш Нигъмәтҗанова шатлыклы яңалык белән уртаклашты // Шәһри Казан. –  
2022, 13 октябрь. – 1 б.

үзенчәлекләрне татар җирлегенә 
куеп аңлату, чагыштырма принцип 
белән эш итү балада милли 
үзаң формалашуга этәрә. Төрле 
мәдәниятләрнең үзенчәлеген 
яктырткан чыганаклар белән 
эш иткәндә, укытучы бик сизгер 
булырга һәм чит/үз оппозициясенең 
бик нечкә сызыгын да күрә белү 
сәләтенә ия булырга тиеш.

«Шаян ТВ» платформасында татар 
фольклорына да зур урын бирелә. 
«Кичке әкиятләр» тапшырулары, 
исеменнән күренгәнчә, укучыларны 
әкиятләр белән таныштыра. Татар 
теленең фонетик үзенчәлекләрен 
үзләштерүдә дикторларны тыңлату 
һәм алар артыннан кабатлау кебек 
эш төрләре отышлы4. Бу тапшыруда 
халык әкиятләрен балаларның 
үзләре кебек үк кечкенә, шул ук 
вакытта бик матур һәм камил 
татарча сөйләшүче Ләйлә Таишева 
алып бара5. Ләйләнең сөйләмен, 
аның артистлык хәрәкәтләрен, 
жест-мимиканы балалар бирелеп 
тыңлый, карый. Еш кына рус телле 
бала, Ләйлә әйткән җөмләнең 
тәрҗемәсен белмәсә дә, аның усал 
карашыннан, усал интонациясеннән 
ачуланганны, әкияттә ниндидер 
каһарманның ярамаган эш 
эшләгәнен аңлап ала. Шунда ук 
алып баручының арткы фонында 
әкият сюжетын комда ясап күрсәтеп 
барган рәсемнәр рус телле балага 
ярдәмгә килә. Укучы тыңлый, карый, 
үзе күзәтеп, аңлы-гамәли метод 
ярдәмендә татарча җөмләләрнең 
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асылына төшенә. Ул Ләйләнең 
сөйләү интонациясе, комда ясалган 
рәсем аша: «Әһәәә, тиен, олы кызга 
ачуланып, аны бакага әйләндерә 
икән!» («Өч кыз» әкиятеннән) – дип 
нәтиҗә чыгара. Шулай итеп, бала 
башта күрү, ишетү һәм фаразлау, 
уйлау-фикерләү күнекмәләре аша 
эчтәлекнең асылына төшенә. Аннан 
соң гына текст белән эшләгәндә 
инде аңлаган материал тәрҗемә 
методы белән ныгытыла. Шул ук 
вакытта Ләйләнең камил, төзек 
һәм аһәңле сөйләмен тыңлау аша 
рус телле укучыда дөрес сөйләү 
һәм сәнгатьле уку күнекмәсе 
булдырыла. Ул дикторның 
эмоциональ интонациясен отып 
кала һәм аны кабатларга тырыша. 
Бу төрдәге имитатив метод 
сөйләм осталыгын, күнекмәләрен 
формалаштырганда мөһим фактор 
булып тора. Баланың диктор, алып 
баручы, укытучының сөйләмен 
кабатлау – татар теленә өйрәткәндә 
нәтиҗәле юлларның берсе. Алга 
таба дәрес барышында әкияттә 
очраган яңа сүзләрне тактага 
язу, аларны темага туры китереп, 
тиешле конструкциягә кую һәм 
шулар нигезендә телдән һәм язма 
күнегүләр башкару баланың дәрес 
башында таныш булмаган сүзне 
актив лексикага кертеп җибәрергә, 
бәйләнешле сөйләм телен үстерергә 
ярдәм итә6. Диалогик сөйләм 
телен үстерү, ишетеп аңлау, сөйләм 
күнегүләрен, трансформацияләү 
күнегүләрен башкаруда әкият 
тапшырулары чыганак-ачкыч 
функциясен үти.

«Шаян ТВ»да мәктәп балаларының 

6 Гиниятуллина Л.М., Шакурова М.М. Современные проблемы методики преподавания род-
ного (татарского) языка. –  Казань, 2018. – С. 63.

сөйләм сәнгате, иҗади үсеш 
юнәлешендә оештырылган 
конкурслар иҗади үсеш 
технологиясенең иң төп шарты 
булган психологик уңай халәт 
тудыруга ярдәм итә. «Балачак 
җыры» балалар җыры бәйгесе, 
«Сәйлән» балалар телевизион 
җыр фестивале, «Бию Battle» 
телевизион бию фестивале, «Мин 
татар баласы» республикакүләм 
рәсемнәр һәм эшләнмәләр бәйгесе, 
«Татар сүзе» халыкара нәфис 
сүз бәйгеләре баланың иҗади 
сәләтен үстерә, үзүсешкә зур 
ярдәм итә. Бу төр бәйгеләр белән 
әти-әниләр дә кызыксына, татар 
теле укытучылары белән элемтәгә 
чыгалар. Еш кына ата-ана, сыйныф 
җитәкчесе һәм предмет укытучысы 
белән тандемда башкарылган 
эшләр зур уңышлар казана. 

Нәтиҗәдә башлангыч сыйныфта 
рус телле балаларга татар телен 
укытканда, укучының сүз запасын 
баетуда, ныклы орфографик һәм 
фонетик күнекмәләр булдыруда, 
сәнгатьле итеп сөйләргә, укырга 
өйрәтүдә, татар халкының гореф-
гадәтләренә, тарихына, мәдәниятенә 
ихтирам хисләре уятуда һәм шулай 
ук чит мәдәниятләргә карата 
толерантлык хисе тәрбияләүдә 
«Шаян ТВ» проектлары дәресләрдә 
уңышлы чыганаклар булып хезмәт 
итә. Лингвокультурологик аспект 
яктан караганда да, «Шаян» 
тапшырулары укучыда татар сөйләм 
этикетын булдыруда зур ярдәм 
күрсәтә, мәкаль, әйтем, афоризмнар 
кебек тел кодлары аша милли дөнья 
картинасын күзаллауны булдыра. 
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Заман тaләпләре һәм мәгълүмaти 
җәмгыятьнең тиз темплaр белән 
фoрмaлaшуы мәгaриф системaсы 
aлдындa яшь буынгa белем бирү 
мaксaтын һәм бурычлaрын, фoрмa 
һәм эчтәлеген тaмырыннaн үзгәртү 
мәсьәләсен куйды. Федераль дәүләт 
белем бирү стaндaртында бaлa 
шәхесе игътибaр үзәгенә куела. Ул 
белем бирүнең нәтиҗәлелегенә йөз 
тoтa: укучы кoнкрет дисциплинaлaр 
буенчa белем aлып кынa кaлмый, 
ә aлaрны көндәлек тoрмыштa, aлгa 
тaбa укуындa фaйдaлaныргa дa 
өйрәнә. Яңa стaндaрт буенчa бүгенге 
көндә тaтaр теле һәм әдәбияты 
укытучылaры aлдындa тoргaн иң 
мөһим бурычлaрның берсе – үз 
милләтен тaныгaн, хөрмәт иткән, рухи 
яктaн сәлaмәт, мөстәкыйль фикер 
йөрткән шәхес тәрбияләү. Белемле, 
бaр яктaн булгaн шәхес, ягъни 
көндәшлеккә сәләтле укучы тәрбияләү 
өчен зaмaн белән бергә aтлaу, 
укучылaрны кызыксындырырлык 
яңa технoлoгияләр, яңa метoд һәм 
aлымнaр куллaнып эшләү мөһим. 

Бүгенге мәктәп шaртлaрындa 
педaгoглaрның шәхескә бик сaк 
якын килә белү сәләтенә, тирә-юнь 
белән aрaлaшкaндa, бaлaлaргa 
фәнни-нигезле тәэсир итүне 
булдыругa юнәлтелгән педaгoгик 
технoлoгияләргә, метoд һәм 
aлымнaргa ия булуы зaрури1. Яңa 
укыту ысуллaрының нигезен тәшкил 
итә тoргaн эшлекле һәм рoльле, 
трaдициoн метoд һәм aлымнaр 
укучылaрның oештыру сәләтен, 
икътисaди фикерләү дәрәҗәсен, 
мөстәкыйль эшчәнлекләрен үстерергә 
ярдәм итә. Aлaр иҗaди эзләнү эше 
нәтиҗәсе булып тoрa.

1 Щукин А.Н. Методика обучения иностранным языкам: учебное пособие. 3-е изд. / 
А.Н.Щукин. – М.: Просвещение, 2007. – 246 с.

Балаларның сөйләм телен үстерү, 
баету – уку-укыту барышының 
методик асылы. Татар телен укытуның 
күпьеллык тәҗрибәсе күрсәткәнчә, 
сөйләмне дөрес төзергә өйрәткән 
вакытта түбәндәге күнегүләрне 
кулланырга кирәк: әзерлек күнегүләре, 
чагылдыргыч (отражательные), 
куелышлы (подстановочные), 
трансформацион, конструктив, 
тәрҗемәле, респонсив; коммуникатив 
күнегүләр (ситуатив, композицион, 
инициатив-уенлы).

Әзерлек күнегүләре сөйләмнең 
нигезен формалаштыра (лексик, 
грамматик, фонетик күнегүләр). 
Коммуникатив күнегүләр 
коммуникатив бурычлар белән 
билгеләнелә. Биредә укучылар 
стимуллаштыру һәм җавап кайтару 
репликаларын әйтергә, ике арада 
коммуникатив мөнәсәбәтләр алып 
бару күнекмәләренә өйрәнә. 

Укучыларның бәйләнешле сөйләм 
телен үстерү юнәлешендә текст 
белән эшләүгә дә зур урын бирелә. 
Татар телен туган тел буларак укыту 
өчен Г.Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институтында 
яңа  дәреслекләр эшләнде, һәм алар 
федераль исемлеккә дә кертелде 
(авторлары: Шәкүрова М.М.,  
Гыйниятуллина Л.М., Хисамов О.Р.).  
Башлангыч сыйныфлар 
дәреслекләрендә дә, төп гомуми 
белем бирү оешмалары өчен эшләнгән 
дәреслекләрдә дә текст белән 
эшләү үзәктә тора. Текст белән эш 
өчен аерым дәресләр дә каралган. 
Бу дәресләрдә укучылар текстны 
тыңлыйлар, укыйлар, алда өйрәнелгән 
темаларга бәйле биремнәр эшлиләр. 
Биремнәр сөйләм эшчәнлегенең 
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дүрт төрен дә үз эченә ала, алар 
укучыларда тыңлап аңлау, уку, язу 
һәм сөйләм күнекмәләре булдыруга 
юнәлтелгән. Әлеге дәреслекләрдән 
алынган текст белән эш үрнәкләренә 
тукталыйк.

1. Текстны уку, сорауларга җавап 
бирү, биремнәр эшләү

Укучыларга түбәндәге текст тәкъдим 
ителә.2 

Россия Федерациясе Евразиядә 
урнашкан. Евразия – иң зур материк. 
Россияне өч океан юа. Көнбатышта 
Атлантик океан урнашкан. Төньякта 
Төньяк Боз океанын күреп була. 
Көнчыгышта Тын океан ага. Росcия 
чикләренең озынлыгы 60 932 чакрым. 
Бу экватор озынлыгыннан бер ярым 
тапкыр зур. Россиянең көнбатыш һәм 
көньяк чикләре күбрәк коры җирдә 
урнашкан. Төньяк һәм көнчыгыш 
чикләр диңгездән уза. Көнбатышта 
Норвегия чиге бар. Төньяк-көнбатышта 
Росcия Финляндия белән чиктәш. 
Бу чик Балтыйк диңгезендәге Фин 
култыгына кадәр дәвам итә.

Текст белән танышкач, балалар 
сорауларга җавап бирә. 

1) Россия кайсы материкта 
урнашкан? 2) Тагын нинди материклар 
бар? 3) Россияне ничә океан юа? 
Аларны алфавит тәртибендә яз.  
4) Экватор нәрсә ул? 5) Калын 
хәрефләр белән бирелгән сүзләр 
кайсы сүз төркеменә карый?

Сорауларга җавап биргәндә, бердән, 
балалар татарча дөрес итеп җөмлә 
төзергә өйрәнсә, икенчедән, алар 
географиягә кагылышлы материалны 

2 Туган тел (татар теле). 5 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк : төп гомуми белем бирү 
оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) / 
М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина, О.Р. Хисамов; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. – Казан: 
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 164 б.: рәс. б-н.

да искә төшерә, предметара бәйләнеш 
хасил була. 

Алга таба укучыларга тексттан 
географик атамаларны табарга, 
аерым сүзләрнең тәрҗемәләре 
белән эшләргә, хаталы җөмләләрне 
дөресләп язарга һәм «Илнең 
географик урыны табигатькә һәм 
кешегә ничек тәэсир итә?» темасына 
фикер алышырга тәкъдим ителә. 

2. Карта ярдәмендә текстны 
тулыландыру2

Укучыларга карта төшерелгән рәсем 
һәм түбәндәге текст бирелә.

Нур сәяхәт итәргә ярата. Ул Россия 
картасын алды. Туган иленең чикләре 
буйлап сәяхәт итәргә булды. Нур 
Казаннан Кара диңгезгә кадәр ... белән 
барды. Бу ике тәүлек вакытны алды. 
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Кара диңгездән Санкт-Петербургка 
кадәр юлны машинада узды. 
Диңгездән шәһәргә Нур 25 сәгатьтә 
килеп җитте. Санкт-Петербург ... 
диңгезе буенда урнашкан. Ф..., Э..., 
Л..., Л... һәм Ш... дә Балтыйк диңгезе 
буенда урнашкан. ... диңгезенә кадәр 
Нур ике сәгать ... очты. Вертолётка 
утырып кына Т... Б... океанын карады. 
Югарыдан салкын бозлы океан 
шундый матур икән! Бу сәяхәткә ул 
тагын бер сәгать югалтты. Архангельск 
шәһәреннән Казанга Нур ... белән 
кайтты. Юлда ул ике сәгать булды. 

Сүзләр: вертолётта, Баренц, поезд, 
самолёт, Балтыйк.

3. Текст ярдәмендә уен оештыру3

Барый абый Алексей Толстой китабын 
алды да бер җөмлә күрсәтте: «А роза 
упала на лапу Азора». 

– Менә бу җөмләне сулдан уңга, аннан 
уңнан сулга укып карагыз әле, – дип 
тәкъдим итте ул. 

Мондый уен белән бөтен класс 
мавыгып китте. Арабызда иң остасы 
Ильяс булып чыкты. Бер-ике көннән ул 
мондый җөмләләр күрсәтте: «Акчага ал 
кадак, кадакла агачка. Таза егет кебек 
теге Азат». 

Көннәрдән бер көнне безнең хөкемгә 
Хатыйп та үзенең ачышын күрсәтте. 

Аны укып карагач, Ильяс көлеп 
җибәрде: 

– Нинди абракадабра яздың син, 
Хатыйп? 

Анда мондый сүзләр язылган иде: 
– Адамтыкрук, адамшалру, реьно, 

3 Туган тел (татар теле). 6 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк : төп гомуми белем бирү 
оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) /  
М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина, О.Р. Хисамов; [рәссамы А.Б. Шляпкин]. – Казан: 
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 192 б. : рәс. б-н.

карб, рачаннис, расабли, расаблю, 
ныкчынәдр, әллүк! 

Без дә көлешергә тотындык: 
– Марсиан телендәге язма. 
 (Т. Нәбиуллиннан)
Балалар Ильяс язган җөмләләрне 

кирегә укып карап, нинди җөмләләр 
килеп чыгуын әйтәләр. Хатыйп 
уйлаган җөмләләрнең дә серенә 
төшенергә тиеш булалар. Алга таба 
эш төре катлауландырыла, укучыга 
түбәндәге эчтәлекле бирем тәкъдим 
ителә.

Син дә уенга кушыл. Сулдан уңга 
укыганда да, уңнан сулга укыганда 
да бертөсле укыла торган җөмләләр 
уйлап яз.

4. Текстны укыганнан соң, рәсем 
ясау3

Егетләр кечкенә генә тау куышы 
таптылар. Шунда яши башладылар.

Әбүгалисина. Без бер елга җитәрлек 
азык әзерләргә тиешбез. Ләкин аның 
күләме бик кечкенә булырга тиеш.

Әбелхарис. Мәгарәдә су булмавы да 
бик мөмкин. Безгә сусыз торырга да 
күнегергә кирәк.

Әбүгалисина. Әйе, белем алу җиңел 
эш түгел.

Мәгарәнең ишеге ачылды. 
Әбүгалисина белән Әбелхарис, эчкә 
кереп, бер почмакка яшеренделәр. 
Ишек бикләнде.

Мәгарәдә рәттән зур-зур бүлмәләр 
тезелеп киткән. Бүлмәләргә 
утыргычлар куелган. Стена буйларында 
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шкафлар. Алар барысы да китаплар 
белән тулган. Егетләр укырга 
утырдылар. Алар үзләре белән суган 
суы алып кергәннәр иде. Мондый 
«кара» белән язылган язу һичкемгә 
күренми.

Бер ел тиз үтте. Менә мәгарә ишеге 
ачылды. Мәгарәгә кемнәрдер керде.

Әбүгалисина белән Әбелхарис 
мәгарәдән чыгып киттеләр. Аларны 
беркем дә күрмәде.

(К. Насыйридан)
Текстны укып, сорауларга җаваплар 

биргәч, укучыларга «Мәгарәне ничек 
итеп күз алдына китерәсең? Рәсемен 
яса» дигән биремне эшләргә кушыла.

5. Тексттагы мәгълүмат белән эшләү, 
үз фикереңне белдерү4

 Ярты ат

4 Туган тел (татар теле). 6 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк : төп гомуми белем бирү 
оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) /  
М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина, О.Р. Хисамов; [рәссамы А.Б. Шляпкин]. – Казан: 
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 192 б. : рәс. б-н.

Каты сугыштан соң зур крепость 
яулап алдык. Мин крепостька иң 
беренче булып бәреп кердем һәм, 
атыма су эчертү өчен, кое янына 
тукталдым. Атым эчә дә эчә, һич кенә 
дә туймый. Ике-өч сәгать вакыт узды, 
ә ул һаман кое яныннан китә алмый. 
Гаҗәпкә калдым. Шунда кинәт артымда 
су шаулаган тавыш ишетелде.

Борылып карасам, чак кына ияр 
өстеннән егылып төшмәдем.

Атымның арты өзелгән, һәм ул эчкән 
бөтен су, арттан агып төшә икән. Аккан 
судан күл җыелган. 

Шунда бер солдат йөгереп килде дә бу 
табышмакны аңлатып бирде.

Мин крепость эченә бәреп кергән 
минутта дошманнар капканы 
япканнар һәм атымның яртысын өзеп 
калдырганнар. Өзелеп калган бу ярты 
ат якындагы болынга таба чабып 
киткән.

Атымның алдына атланган килеш, 
болын ягына чаптым. Атның яртысы 
тыныч кына яшел чирәм өстендә утлап 
йөри. 

Шунда ук хәрби врачны чакырттым, 
ә ул атымның ике яртысын бер-беренә 
лавр агачының нечкә ботаклары белән 
тегеп куйды. 

Ялгап тегелгән алгы һәм арткы як 
бик тиз беректе, ә лавр ботаклары 
атымның тәненә тамыр җибәрде. 
Бер айдан минем иярем турысында 
лавр агачларыннан менә дигән чатыр 
ясалды. 

(Э.Распедан)
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Сорау. Тексттагы кайсы вакыйгалар 
чын, ә кайсылары уйдырма? 

6. Русча текстны татарчага тәрҗемә 
итү5

Все мы с детства знаем, что петух 
кричит «кукареку», собака лает «гав-
гав», а кошка мяукает «мяу». Сюда же 
относятся «хрю-хрю» (свинья), «иаа» 
(осёл), «пи-пи» (мышь).

А ведь люди разных национальностей 
слышат эти звуки по-разному. Так как 
же звучат голоса животных на других 
языках?

5 Туган тел (татар теле). 6 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк : төп гомуми белем бирү 
оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) /  
М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина, О.Р. Хисамов; [рәссамы А.Б. Шляпкин]. – Казан: 
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 192 б. : рәс. б-н.

7. Текстның бер өлешен уйлап 
сөйләү (язу)5 

Зур борынлы, кечкенә генә гәүдәле 
карт камин янында утыра. Ул үзенең 
башыннан кичкән искиткеч маҗаралар 
турында сөйли. Ул кайчандыр үзенең 
айга очуы, өч аяклы кешеләр арасында 
яшәве, ничек итеп зур балык эченә 
эләгүе хакында тыныч кына сөйли дә 
сөйли.

– Бик шәп чана сатып алдым да 
йомшак кар өстеннән чаптырып 
киттем.

Кичкә таба бер урманга барып 
кердем. Ай яктысында чанам артыннан 
чабып килгән бүрене күрдем. Атым, 
акылдан шашкан хайван кебек, 
котырынып чаба.

Без Петербургка кадәр барып җиттек. 
Гаҗәпкә калган Петербург кешеләре, ат 
урынына усал бүре җиккән каһарманны 
күрү өчен, төркем-төркем булып урамга 
таба агылдылар.

(Э.Распэдан)
Бирем. Мюнхаузен чанага ничек 

итеп ат урынына бүре җиккән дип 
уйлыйсың? Бәйлекләр һәм бәйлек 
сүзләр кулланып, текстның уртасын 
уйлап сөйлә. 

8. Текстта төшеп калган сүзләрне 
табып, башваткыч чишү5

Шигырьләрдән өзекләрне укы. 
Югалган бәйлекләрне табып, 
башваткычны чиш.
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1) Башка кошлар ...
Ул оя кормый. (Ә. Исхак)
2) Рәт-рәт тора, гаскәр ..., чыршы, 

нарат. (Г. Тукай)
3) Кар бабабыз җанлы ...,
Китеп бармасын берүк. (Җ. Дәрзаман)
4) Синнән алган һәрбер сүземне мин
Күз карасы ... саклар идем.  

(Р. Миңнуллин)
5) Кошлар ...
Бергә гөр килеп,
Мәктәптә укыр
Вакытлар җитте. (М. Җәлил)
6) Алтын ... чәчәк атып
Утырам, балкып җирдә. (С. Шакир)
7) Сентябрьдә чәчәк аткан,
Көз димәгән кашкарый.
Җылыт әле, дигән ...
Үзе кояшка карый. (Р. Корбан)
Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк: 

телне үзләштерүдә, сөйләм телен 
формалаштыруда, бәйләнешле 

сөйләм оештыруда текст төп лексик-
грамматик, стилистик, дидактик 
берәмлек булып тора. Укучыларны 
текст белән эшләргә өйрәтү (сорау 
кую, план төзү, тәрҗемә итү, сүзләрдән 
җөмлә төзү, аудиоязма тыңлау, диалог 
төзү, эчтәлек сөйләү, текстны дәвам 
иттерү һ.б. күнегүләр) телне тизрәк, 
җиңелрәк үзләштерергә ярдәм итә; 
балаларга сүз байлыгын гамәлдә 
куллану, әңгәмәдәшенең сөйләмен 
аңлап, үз фикерен әйтеп бирү 
мөмкинлекләре ача.

Әдәбият
• Туган тел (татар теле). 5 сыйныф. 

Ике кисәктә. Икенче кисәк : төп 
гомуми белем бирү оешмалары 
өчен дәреслек (татар телен туган тел 
буларак өйрәнүче укучылар өчен) / 
М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина, 
О.Р. Хисамов; [рәссамы Диләрә 
Нәүрузова]. – Казан: Татарстан 
Республикасы Фәннәр академиясе 
нәшрияты, 2022. – 164 б.: рәс. б-н.

• Туган тел (татар теле). 6 сыйныф. 
Ике кисәктә. Икенче кисәк : төп 
гомуми белем бирү оешмалары 
өчен дәреслек (татар телен туган тел 
буларак өйрәнүче укучылар өчен) / 
М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина, 
О.Р. Хисамов; [рәссамы А.Б. Шляп- 
кин]. – Казан: Татарстан Республикасы 
Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 
192 б. : рәс. б-н.

• Щукин А.Н. Методика обучения 
иностранным языкам: учебное 
пособие. 3-е изд. / А.Н.Щукин. – М.: 
Просвещение, 2007. – 246 с.

• http://www.antat.ru/ru/iyli/publishing/
book/
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04

Рүзәл ЮСУПОВ,

Казан федераль университетының 
атказанган профессоры, академик

КАЙЧАН ДӨРЕС 
СӨЙЛИ ҺӘМ ЯЗА 
БАШЛАРБЫЗ ИКӘН?
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Бу фикеребезне бүгенге мәгълүмат 
чараларында хөкем сөргән тел 
күренешләре белән расларга 
тырышып карыйк.

 Рус теле сүзтезмәләрендәге под 
предлогын һәрвакыт аст бәйлеге 
белән тәрҗемә итү аркасында 
барлыкка килгән тупас ялгышлар күп. 
Менә аларның кайберләре: 

 «Патша хакимияте татар 
мәктәпләренең эшчәнлеген гел күзәтү 
астында тота» (чын татарча: «...гел 
күзәтеп тора»). 

 «...гомерен куркыныч астына куярга 
ашыкмаячак» (дөресе: «...гомерен 
куркыныч хәлгә куярга ашыкмаячак»).

 «470 ел буе изү астында яшәп...» 
(«470 ел буе изелеп яшәп»).

 «Дәүләт җитәкчеләренең дә күбесе 
үтә байлар йогынтысы астында» 

(«...үтә байлар йогынтысында» 
булырга тиеш).

 «Хәзер алар реанимациядә тәүлек 
буе күзәтү астында ята» (дөресе: 
«Хәзер аларны реанимациядә тәүлек 
буе күзәтеп торалар»).

 «...аның да имзасы астында «язучы» 
өстәмәсе күрсәм аптырамам» 
(чын татарча: «...аның да имзасы 
белән «язучы» өстәмәсе күрсәм 
аптырамам»).

 «БДИ куркыныч астында» (саф 
татарча: «БДИга куркыныч яный»).

 «Тышкы икътисади басым астында 
булсак та...» ( «Тышкы икътисади 
басымга дучар булсак та... дияргә 
кирәк).

 «...Багдад хәлифәте хакимияте 
астына эләгә» (дөресе: «...Багдад 
хәлифәте бәйлелегенә эләгә»).

 «Төрле сәбәпләр астында...» (чын 
татарчасы: «Төрле сәбәпләр белән...»).

 Иҗади эшләмичә, ныклап уйлап 
тормыйча, чит тел үзенчәлекләрен 
механик рәвештә күчереп кую 
аркасында, татар теле сүзтезмә-
тәгъбирләренең табигый төзелешен 
бозуның тагын бер гыйбрәтле 
мисалын күрсәтеп китик.

 Безнең телдә бүлешү, уртаклашу 
сүзләре сөйләмдәге сүзтезмәдә 
үзенә ияреп килгән сүзләр белән баш 
килеш (кушымчасыз) формасы яки 
төшем килеше кушымчасы ярдәмендә 
бәйләнә. Бу – татар теленең катгый 
кагыйдәсе. Мәсәлән, (кем беләндер) 
мал бүлешү, акча бүлешү, (кемнеңдер) 
зур кайгысын уртаклашу, (кем 
беләндер) шатлык уртаклашу. Соңгы 
айларда безнең каләм һәм сүз 
ияләренә нидер булган: кем беләндер 
фикер уртаклашу дип әйтәсе урында 
фикер белән уртаклашу, (кемнеңдер) 
шатлыгын бүлешү дип әйтәсе урында 
шатлык белән бүлешү дип яза һәм 
сөйли башладылар. Бу – безнең 
телебез кулланылышы өлкәсендәге 
бүгенге парадоксларның яки алогизм 
күренешләренең берсе. Республика 
газеталарыннан (безнең барлык 
мисалларыбыз да бүгенге җитди 
мәгълүмат чараларыннан алынган) 
мисаллар: «Ирек Шәрипов фикер-
киңәшләре белән бүлеште» (дөресе: «...
фикер-киңәшләрен бүлеште»). «Шулай 
ук үзенең шатлыгы белән бүлешми 
түзә алмый» («...шатлыгын бүлешми 
түзә алмый» кирәк). «...минем дә 
кайбер фикерләр белән уртаклашасым 
килде» («...фикерләремне 
уртаклашасым килде» булырга тиеш, 
әлбәттә). «...фәнни тикшеренүләрнең 
нәтиҗәләре белән дә уртаклашты» 
(«...нәтиҗәләрен уртаклашты» кирәк). 
«...үз хатирәләре белән уртаклаша 
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иде» (дөресе: «...хатирәләрен 
уртаклаша иде»). «Тәҗрибәсе белән 
уртаклашу, серләре белән уртаклашу, 
белгәннәре белән уртаклашу, 
истәлекләре белән уртаклашу» кебек 
сүзтезмәләр еш очрый хәзерге газета-
журналларда һәм радио-телевидение 
тапшыруларында. Бу нәрсә беләндер 
уртаклашу, бүлешү өлгесе татар теленә 
безнең журналистларның рус теле 
әйтелмәләрендәге делиться чем-то 
формасын копать лопатой (көрәк 
белән казу) схемасына механик 
рәвештә ияреп тәрҗемә итә башлаудан 
кергән, күрәсең. Русларда дурной 
пример заразителен дигән әйтем 
бар. Бу очракта татар журналистлары 
шушы әйтемдәге кебек, үрмәкчедән 
күрмәкче дип, башкаларының 
ялгышын тиражга салып җибәргәннәр 
булса кирәк. Һәрхәлдә, бу – кайбер 
каләм ияләренең сукырларча 
эшләвенең бер гыйбрәтле мисалы.

 Шулай ук синтаксик кагыйдәләрне 
(нормаларны) санга сукмыйча, 
телебезне тупас бозып куллану 
күренеше кызыксыну сүзе белән 
килгән гайре табигый әйтелмәләрдә 
чагыла. Саф татар телендә кызыксыну 
сөйләмдә үзенә ияреп килгән сүзгә 
белән бәйлеге ярдәмендә бәйләнә: 
музыка белән кызыксыну, спорт белән 
кызыксыну. Әмма ни гаҗәп: соңгы 
вакытларда мәгълүмат чараларында 
шушы ике икең дүрт кебек мәгълүм 
кагыйдәне (норманы да) бозып яза 
һәм сөйли башладылар. Мондый 
ялгышлар да күп. Менә аларның 
берничәсе:

 «Әлеге спорт төренә кызыксынуның 
көчәюенә өметләнәбез» 
(дөресе: «Әлеге спорт төре белән 
кызыксынуның ...»).

 «Аларда фәнгә карата кызыксыну 
уятырга тырышам»(«Аларда фән белән 
кызыксынуны...»).

 «...милли тәрбия бирү үзенчәлекләре 
турында кызыксындык» (дөресе: «... 
үзенчәлекләре белән кызыксындык»).

 «Татарстанда кешеләрнең сайлауга 
булган кызыксынуы көчле» («...сайлау 
белән кызыксынуы көчле» кирәк).

 Уйнау сүзе безнең тел 
әйтелмәләрендә, кагыйдә буларак, 
үзе ияртеп килгән сүз белән (алар 
янәшә торганда) баш килеш 
формасы (кушымчасыз ) һәм 
(янәшә тормасалар) төшем килеше 
кушымчасы ярдәмендә бәйләнә: 
туп уйнау, курчак уйнау, шахмат 
уйнау,шахматны оста уйнау, гармун 
уйнау, скрипка уйнау,скрипканы матур 
уйнау һ.б. Ләкин кайчандыр безнең 
каләм ияләре, рус теленең играть 
на чём (играть на баяне) сүзтезмәсе 
өлгесенә ияреп, татарча нәрсәдә уйнау 
рәвешендә яза башлаганнар, һәм 
шушы ялгыш форма телебезгә кереп 
урнашып бара. Хәзер инде күп кеше 
шушы форманы куллана. Мәсәлән: 
«Җырлап, баянда уйнап кына яши 
Әмир Гарифуллин...» (чын татарча: 
«Җырлап, баян уйнап...»). «Барбара 
Мур, пианинода уйнап, 1852 җырны 
яттан җырлый» («Барбара Мур, 
пианино уйнап...» кирәк).

 Хәзерге язма һәм сөйләм телендә 
түгәрәк өстәл артында утыру (өстәл 
түгәрәк булгач, аның арты-алды 
буламы икән?), компьютер артында 
утыру (ни өчен компьютер алдында 
түгел?), бәлешне авыз итү (саф 
татарча: бәлештән авыз итү), мәктәптә 
парлап эшләүне парларда эшләү 
дип әйтү һәм язу, чаңгыда шуу (чын 
татарча: чаңгы шуу), күзлегеннән 
чыгып бәяләү (ничек итеп күзлектән 
чыгып бәяләп була икән?!) кебек сәер 
тәгъбирләр гадәти күренешкә әверелә 
бара.

 Ә менә бу әйтелмә-гыйбарәләрдәге 
сүзләр бәйләнешенең, дөресрәге, 
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сүз бәйләнеше чараларының үтә 
сәер икәнлеген күргәч, бүгенге 
кайбер тел ияләренең матбугат, 
радио-телевидение өлкәсендә эшли 
алуларына нык гаҗәпләнергә туры 
килә. 

 «Менә мин шул турыда 
мактанырмын» («...шуның белән 
мактанырмын» дияргә кирәк).

 «Быел тәүге тапкыр парта арасына 
54 528 укучы утырачак» (парта 
арасына ничек утыралар икән? Безнең 
заманда партага утыралар иде).

 «...аның ачышы белән бөтен дөнья 
кинематографиясе куллана» (татарча: 
«... аның ачышын... куллана» булырга 
тиеш).

 «Әти телефон белән куллана белгән» 
(«Әти телефонны куллана белгән»).

 «Мөмкинлекне файдаланып 
калыгыз» (чын татарча: 
«Мөмкинлектән файдаланып 
калыгыз»).

 «Май ялларында авылга әнигә, әтигә 
кайтабыз» (саф татарча: «...әти-әни 
янына кайтабыз»).

 Бер журналдагы «Танып белү 
универсаль уку гамәлләре», «Предмет 
нәтиҗәләр» дигән әйтелмәләрне, 
газетадагы «Яшелчә шимбә арзаная» 
(шимбә көнне дияргәдер), «Якшәмбе 
участокта» (якшәмбедә яки якшәмбе 
көнне дип әйтергә кирәктер) дигән 
хәбәрләрнең исемнәрен чын татарча 
язылган дип әйтеп булмый, әлбәттә.

 Татар теле кайбер каләм ияләренең 
телебездәге табигый сүз төзелеше 
тәртибен белмичә яки исәпкә алмыйча 
ясаган яңа сүзләр аркасында да 
бозыла бара. Андый «пешмәгән» 
неологизмнар, гадәттә, халыкка 
аңлашылмый да һәм сөйләм телендә 
үзләштерелми дә. Уңышсыз ясалган 
берничә сүзне карап китик.

 «Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге 
җирләр...». Татар телендә билгеләнеше 
дигән сүз юк. Аның бу фразадагы 
мәгънәсен текстка карап кына 
чамалап була: анда ул сүз авыл 
хуҗалыгы өчен бирелгән (билгеләнгән) 
җирләрне белдерү өчен кулланылган 
булса кирәк. Аны шулай, билгеләнгән, 
билгеләп куелган, (авыл хуҗалыгына) 
караган һ.б. дип кулланырга кирәк 
тә, мөгез чыгарып, яңа сүз ясап 
маташасы юк.

 «...Нури Бурнаш псевдонимы, 
безнеңчә, алмашаты белән басылган 
шигырь...» Кемнәрчә ул, безнеңчә, 
алмашаты? Кем аңлый аны һәм кем 
куллана? Псевдоним сүзенең үзен генә 
кулланырга ярамыймы икән?

 Кайберәүләр пресс-секретарьны 
сүзче дигән яңа сүз белән 
алмаштырып маташа. Бу ялгыш 
ясалган сүз оригинал мәгънәсен 
белдерми дә, аңлашылмый да: 
алынма сүз үзе кулланылсын.

 Перепись населения терминын 
җанисәп атамасы белән белдерү 
омтылышы да үзен акламый: халык 
санын яки исәбен алдыру кирәк.

 Күп кешеләр кулланса да, 
подчеркнуть сүзеннән ялгыш 
калькалаштырып ясалган ассызыклау 
да – уңышсыз сүз. Безнең телнең 
үзендә дә аның мәгънәсен 
белдерерлек чаралар бар (бу 
хакта минем җентекләп аңлаткан 
язмаларым күп).

 Дәүләтчелек, эшчәнлек сүзләре дә – 
уңышсыз ясалган сүзләр. Дәүләтчелек 
ул – шул ук дәүләт (дәүләт төзелеше), 
эшчәнлек исә, рус телендәге 
деятельность мәгънәсен белдерү өчен, 
татар теле сүзенең төзелеше бозып 
ясалып, нигездә, эш сүзе урынында 
кулланыла, һәм аны шулай дип 
кулланырга кирәк тә.
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 Эш юктан эш ясап, кирәксезгә яңа 
сүзләр уйлап чыгару практикасын 
аклап булмый. Ни өчен, мәсәлән, 
эшләү, хезмәт итү урынына хезмәт 
кую әйтелмәсен кулланырга? Ни 
өчен әтиләре (әтиләребез) яки 
әниләре (әниләребез) бертуган 
апам (апасы), абыем(абыйсы) 
энем(энесе), сеңелем(сеңелесе) 
дип чын татарча әйтәсе урында, рус 
телендәге двоюродный (двоюродная) 
сүзләрен тупас калькалаштырып, ике 
туган (апам, абыем, энем, сеңелем) 
дигән тузга язмаган сүз куллана 
башладылар? Бу сүзне журналистлар 
гына түгел, хәтта туган телне бик яхшы 
белергә тиешле кайбер язучылар да 
куллана. Мәсәлән, шактый күренекле 
булып саналган бер язучы: «Минем 
абый бар. Икетуган», – дип яза.

 Без үскәндә, ике төрле бодай 
игәләр иде: яз көне чәчә торган 
сабан бодае һәм, арыш кебек, 
көздән чәчеп калдыра торган көзге 
бодай. Ул шулай дип йөртелә дә 
иде. Соңгы елларда көзге бодайны 
уҗым бодае дип атап йөртү гадәткә 
кереп бара. Аңлашылмый: «Ни өчен 
уҗым бодае? Уҗым ул бодайга 
гына карамый, арышка да, башка 
барлык төр игеннәргә дә карый бит. 
Бу телләрне яхшы белмәгән каләм 
ияләренең «тырышлыгы» нәтиҗәсе, 
күрәсең. Ялгышмасам, руслар 
озимая пшеница дип (озимая зима 
сүзеннән ясалгандыр) кышка чәчеп 
калдырыла торган бодайга карата 
әйтәләр. Русчаны җитәрлек белмәгән 
тел ияләре, озимая сүзен уҗымга 
охшатып, озимая пшеницаны уҗым 
бодае дип атый башлаганнар булса 
кирәк.

 Соңгы вакытларда йөрәк өянәген 
йөрәге тоту дип атау гадәткә кереп 
бара. Тупас ялгыш бу, әлбәттә. Ни өчен 
йөрәк өянәге сүзеннән баш тартырга 
кирәк икән?!

 Кайберәүләрнең кирәксезгә 
искергән, халыкның күбесе 
аңламый торган сүзләрне тергезергә 
маташуларын да эш юктан эш ясау 
дип кенә әйтергә туры килә. Мәсәлән, 
сугышны борынгы төрки сүз орыш 
белән алмаштыру, совет урынына 
искергән гарәп алынмасы шура 
(Дәүләт Шурасы, Иминлек Шурасы, 
Федерация Шурасы һ.б.) сүзен куллану, 
форма сүзен шәкел дигән алынма 
белән алмаштыру күренешләренең 
реаль җирлеге һәм хаҗәте юк.

 Татар теленең тиешле төшенчәне, 
мәгънәне белдерерлек үз чарасы 
булганда, чит тел сүзләрен куллану 
дөрес гамәл булып саналмый. Хәлбуки 
безнең телебезгә кирәксезгә рус 
теле сүзләрен кертү очраклары да 
бар. Мәсәлән: «...пенсия размерын 
күтәрергә ярамый» (дөресе: «...
пенсия күләмен күтәрергә ярамый»), 
«Марий Эл Республикасы главасы 
Александр Евстигнеев...» («... 
Республикасының башлыгы...» кирәк), 
«Бу еллар Худяковка, тарихчы буларак, 
үзен ачарга, реализовать итәргә 
иң уңайлы чор була» (татарча: «Бу 
еллар Худяковка, тарихчы буларак, 
сәләтен, белемен тулысынча гамәлгә 
ашырырга...»).

 Хәзерге татар теле аны 
кулланучыларның күп очракларда 
фигыль сүз формаларын дөрес 
куллана белмәүләре аркасында 
да зур зыян күрә. Безнең телебез 
фигыль сүзләре формаларына бай, 
һәм бу хәл процессны тәгъбир итә 
торган сүзләрнең күптөрле мәгънә 
төсмерләрен белдерү мөмкинлеге 
бирә.

 Фигыль сүз төркеменә караган 
сүзләрнең үткәндә булган эш яки 
хәлне белдерә торган берничә 
формасы бар: -ды/-де (-ты/-те) 
кушымчалы билгеле үткән заман 
(барды, кайтты, килде, китте), -ган/ 
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-гән (-кан/-кән) кушымчалы билгесез 
үткән заман (барган, кайткан, килгән, 
киткән), тәмамланмаган үткән заман 
(бара иде), билгеле күптән үткән 
заман (барган иде), билгесез күптән 
үткән заман (барган була), билгеле 
кабатлаулы үткән заман (бара торган 
иде), билгесез кабатлаулы үткән заман 
(бара торган була һәм бара торган 
булган), барганым бар һәм барганым 
юк формалары. Бу формаларның 
һәркайсы, сөйләү вакытыннан элек 
башкарылган (булган) эш-хәлне 
белдерү мәгънәсеннән тыш, төрле 
мәгънә төсмерләрен тәгъбир итә. Без 
аларны бу язмада сурәтләп торырга 
җыенмыйбыз, аларны татар теле 
дәреслекләреннән укып өйрәнергә 
кирәк. Тик шунысы аяныч: бүгенге 
көндә тел һөнәре ияләренең күбесе 
ул формаларны белеп бетермиләр, 
тулысынча белүнең кирәген дә 
тапмыйлар һәм шуның аркасында 
сөйләгәндә һәм язганда еш кына бу 
формаларны дөрес кулланмыйлар, 
нигездә, -ды/-де (-ты/-те) кушымчалы 
билгеле үткән заман фигыльләрен 
генә кулланулары аркасында, 
телебезнең бай мөмкинлекләре 
тулысынча файдаланылмый, тел 
хаксыз рәвештә фәкыйрьләндерелә 
һәм мәгънә хаталары ясала.

 -ды/-де (-ты/-те) кушымчалы билгеле 
үткән заман хикәя фигыльләре, 
кагыйдә буенча, сөйләүче һәм язучы 
кеше хәбәр итә торган предметны 
һәм вакыйганы үзе күреп белгәндә 
генә кулланылырга тиеш. Әгәр 
дә ул аларны, үзе күрмичә, башка 
кеше сүзенә таянып, газета-
журналдан, китаптан укып яки радио-
телевидениедән ишетеп кенә хәбәр 
итсә, -ган/-гән (-кан/-кән) кушымчалы 
билгесез үткән заман хикәя фигыле 
кулланыла. Әмма күп кешеләр 
сөйләгәндә дә, язганда да бу шартны 
истә тотмыйлар: һәр очракта да 
-ды/-де (-ты/-те) кушымчалы билгеле 
үткән заман хикәя фигыльләрен генә 

кулланалар. Хәтта моннан меңнәрчә 
еллар элек булган хәлләр, Америка 
астронавтларының айга барып 
кайтканлыклары турында сөйләгәндә 
дә, булган, барган, кайткан, эшләгән 
кебек фигыль сүзләр урынына булды, 
барды, кайтты, эшләде формалы 
сүзләр белән эш итәләр.

 Безнең телебезнең бары тик үзенә 
генә хас мәгънәле, үзенчәлекле 
сүзләре бар. Шуңа күрә андый 
сүзләрне аларның мәгънәләренең 
серләренә телне яхшы белгәндә 
һәм аларга игътибарлы булганда 
гына төшенеп һәм дөрес итеп 
кулланып була. Мисал өчен, менә 
бу фигыльләрнең мәгънәләренә 
килгәндә, билгеле бер процесста 
үзең катнашып та, ул процесс синең 
ихтыярдан башка үтәлгән булса, 
һәм моны үзен белмәгән, сизмәгән 
очракта, ды/-де (-ты/-те) формасы 
белән белдерү дөрес булмый, -ган/ 
-гән (-кан/-кән) кушымчалары белән 
ясалган фигыль сүз кулланырга 
кирәк була. Мәсәлән: «Будильник 
шалтыраганны ишетмәгәнмен», «Мин 
фәлән елда туганмын». Хәлбуки 
безнең милләттәшләребез арасында 
«Мин фәлән елда тудым» дип 
сөйләүче һәм язучылар бар. Газетада 
язылганча, «Гафу ит, улым, ялгыштым» 
дип әйтүгә караганда, «Гафу ит, улым, 
ялгышканмын» дию дөресрәк була.

 Сыйфат фигыль дип атала 
торган сүз төркемнәрен ялгыш 
кулланып язу һәм сөйләү хәзер 
гадәти күренешкә әверелде. 
Аларның төрле формаларының 
мәгънә үзенчәлекләрен белмичә, 
берсе урынына икенчесен куллану 
очраклары бик күп. Эшләнгән (эш), 
барган (кеше) формалы үткән заман 
сыйфат фигыль урынына эшләнүче, 
баручы формалы хәзерге заман 
сыйфат фигыльләрне куллану 
күренеше гадәткә кереп бара. Бу – 
тупас хата. Мисаллар: «Иҗади өй 
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эшен эшләп килүчеләрне тыңлау» 
(дөресе: «...эшләп килгәннәрне яки 
эшләп килгән укучыларны тыңлау»), 
«Ул (һәйкәл. – Р.Ю.) халык азатлыгы 
өчен гомерләрен корбан итүчеләр 
һәм Бәкердә яралыларны дәвалап 
аякка бастыручылар хөрмәтенә 
торгызылган» («...гомерләрен корбан 
иткәннәр һәм Бәкердә яралыларны 
аякка бастырган фидакярләр (яки «...
корбан иткән һәм ...аякка бастырган 
фидакяр кешеләр) хөрмәтенә 
торгызылган яки куелган» кирәк).

 Башка тел үзенчәлекләрен, 
төзелешләре өлгеләрен җиңел генә, 
тикшереп, уйланып тормыйча кабул 
итү бу язмада әйтелгән күренешләрдә 
дә, монда искә алмаганнарында 
ачык чагыла. Шуларга өстәп, тагын 
бер гыйбрәтле хәлне искәртеп китү 
урынлы булыр. Бу юллар авторы ярты 
гасыр буена язып, сөйләп күрсәтеп 
килгән ялгышларның берсе – сәгать 
вакытын русча тәртиптә белдерү. 
Руслар, вакытны әйткәндә, башта 
сәгатьнең вакыт исәбен (санын) 
әйтәләр, аннары сәгатьнең исемен 
атыйлар (10 часов). Татарлар, 
киресенчә, башта сәгать исемен, 
аннары вакыт исәбен (санын) әйтәләр 
(сәгать 10). Бу бик гади генә, ике икең 
дүрт дигәндәге кебек нәрсә: моны 
бутарга, ялгыш язарга һәм сөйләргә 
мөмкин дә түгел кебек ләбаса. Юк 
шул, ялгышалар! Менә популяр 
газеталардан бер-ике мисал: «8 май 
18:00 сәгатьтә... «Хәтер елгасы» дип 
исемләнгән концерт була» (... 8 май 
көнне сәгать 6 да...» дип әйтергә 
кирәк), «...Дәүләт Советының егерме 
сигезенче утырышы 24 декабрь көнне 
10:00 сәгатьтә башлана» (дөресе: «...
утырышы 24 декабрьдә сәгать 10 да 
башлана»), «15 октябрь көнне 13:00 
сәгатьтә ...Хәтер көне митингы узачак» 
(дөресе: «...сәгать 1 дә ...митингы 
булачак»).

 Бу язмада телебезне кулланудагы 

проблемалар турында, нигездә, 
абруйлы саналган берничә республика 
газетасындагы мисалларга таянып 
фикер йөртелде. Бүгенге эфир 
тапшыруларының теле хакында да 
кыскача гына әйтеп китик.

 Татарча эфир, бигрәк тә телевидение 
телендә проблемалар матбугатныкына 
караганда да күбрәк һәм хәтәррәк. 
Эфир тапшырулары теленең сыйфаты 
мәсьәләсе хакимият органнарының 
игътибарыннан тагын да читтәрәк 
торадыр дип фараз кылабыз.

 Телевидение тапшыруларында татар 
теле нык бозылып кулланыла. Бу 
хакта махсус зурдан кубып сөйләшү 
зарур. Без бу язмабызда андагы 
проблемалар турында тезислар 
рәвешендә генә әйтеп китү белән 
чикләнеп торырбыз.

 Телевидение, радио телендә татар 
теленең грамматик төзелеше, лексик, 
морфологик, синтаксик, стилистик 
кагыйдәләрнең бозылуына еш кына 
сөйләм, әйтелеш, ягъни орфоэпия 
нормаларының сакланмавы да 
өстәлә.

 Ихлас күңелдән әйткәндә, 
телевидение тапшырулары теленең 
сыйфаты гомумән алганда түбән. 
Чакырылган кешеләрдән саф, 
матур, дөрес татар телендә иркен 
сөйләүчеләр аз. Хәтта штаттагы 
яки читтән торып эшләгән алып 
баручыларның һәм дикторларның да 
кайберләренең сөйләмен шомартасы, 
төзәтәсе бар.

 Телевидение теленең 
канәгатьләнерлек булмавы менә 
нәрсәләрдән гыйбарәт: урынсыз, ягъни 
татар теленең тиешле төшенчәне 
белдерерлек үз чаралары була торып 
та, рус сүзләре кушып сөйләү, фикерне 
авырлык белән, артык озак уйлап 
(зур паузалар белән) белдерү, кайбер 
сүзләрнең басымнарын дөрес куймау, 
сөйләмнең табигый интонациясен 
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бозу, кайбер авазларны дөрес әйтә 
белмәү. Бу мәсьәләдә һ авазын 
х-лаштырып әйтү күренеше рекорд 
тота. Бу – уникаль хәл: һ авазын, 
бозмыйча, дөрес итеп бик сирәк 
кешеләр генә әйтә: бик күп кешеләр 
аны х авазы белән алмаштырып 
сөйлиләр. Һәмне хәм һәм хәтта хам, 
диләр, шәхәр (шәһәр), хава (һава), хәр 
(һәр), кахарман (каһарман), мөхим 
(мөһим), әхәмиятле (әһәмиятле) һ.б.

 Телебезнең үзенчәлекле калын к, 
г авазларын, бозып, рус телендәге 
яки татарларның көнбатыш 
диалектындагы кебек, нечкә итеп 
әйтеп сөйләүчеләр дә шактый күп.

 Кыскасы, эфир тапшыруларының 
телен, тиешле рәсми органнар 
тарафыннан махсус өйрәнеп, 
тикшереп, белгечләр белән 
киңәшләшеп, сыйфатын тиешле 
дәрәҗәгә җиткерү чараларын күрү 
таләп ителә.

 Матбугат теленең дөрес язылышы 
(орфографиясе) мәсьәләсендә 
дә проблемалар күп. Сүзләрне 
язуда, тыныш билгеләрен куюда 
башбаштаклык, битарафлык хөкем 
сөрә, хаталар күп ясала.

 Гомумән алганда, туган телебезнең 
бозылмыйча саклануын, дөрес һәм 
иркен кулланылуын, яшь буынга 
нәтиҗәле итеп өйрәтелүен кайгырту 
җитми, ягъни ана телебезне тиешенчә 
кадерли, хөрмәтли белмибез. Бу 
мәсьәләдә безгә башка дәүләт 
халыкларыннан үрнәк алу мәгъкуль. 
Гыйбрәтлелек өчен «Безнең гәҗит»тә 
басылып чыккан «Французлар 
ана телен ничек саклый» дигән 
информациядән бер өзек тәкъдим 
итәбез.

 «Француз академиясенең чираттагы 
утырышында француз телен саклап 
калу мәсьәләсе тикшерелә. «Милли 
тел – халыкның рухи тормышының 

беренче шарты. Без, французлар, 
милли рухи дөньябызга зур куркыныч 
яный, дип уйлыйбыз, – ди анда 
Француз академиясенең башкарма 
директоры Ален Деко. Академиянең 
әгъзалары француз телен бозмый 
саклау буенча дәүләт программасы 
үтәлүен даими карап-тикшереп 
торалар. Франциядә француз теле – 
халыкның милли байлыгы, дип, аны 
саклау турында закон кабул ителгән. 
Академиклар күзәтчелегендә эшләүче 
биш иҗтимагый ассоциация рәсми 
рәвештә француз теленең хәлен 
тикшереп тора.

 Юл йөрү кагыйдәләрен бозучыларга, 
тирә-як мохитне пычратучыларга 
штраф салабыз бит. Нигә соң 
телебезне гарипләндерүчеләрне... 
җәзасыз калдырырга кирәк? –  
дип, катгый куя соравын француз 
телен саклаучы ассоциациянең 
президенты академик Жан Дютур. –  
Безнең телебез – урманнарыбыз, 
елгаларыбыз, урамнарыбыз кебек 
милли байлыгыбыз лабаса.

 Академиклар шәһәрләр буйлап 
тикшерү рейдлары үткәреп тора. 
Франциянең милли байлыгы 
булган француз телен саклау 
законын бозучыларга карата 
эшләр хөкем карарлары белән 
тәмамлана. Терминнар буенча төрле 
министрлыклар белән элемтәдә 
торучы комиссияләр эшләп килә. 
Премьер-министр каршындагы баш 
комиссия яңа терминнарны әзерләүче 
фәнни үзәкләрнең эшен тикшерә».

 Татарстан Франция, Казан Париж 
түгел, әлбәттә. Ләкин безнең туган 
телебез үзебез өчен француз теленнән 
ким түгел, кадерсезрәк тә булмаска 
тиеш.

 Милләттәшләребез дә, 
республикабыз җитәкчеләре дә бу 
хакта ныклап уйлансыннар иде.
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Алсу ГАЙФИЕВА, 

Мөслимдәге «Миләшкәй» балалар  
бакчасының I квалификация категорияле 
тәрбиячесе

05

К ХӘРЕФЕ ҺӘМ 
[К] АВАЗЫ БЕЛӘН 
ТАНЫШУ

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

(Мәктәпкә әзерлек төркеме өчен «Могҗизалар кыры»)
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Максат һәм бурычлар:
– к хәрефе һәм [к] авазы белән таныштыру;
– балаларда сүздән авазны интонация белән аерып алу һәм, 
аның калынлыгын-нечкәлеген саклап калып, башка авазлар-
дан аерып әйтү күнекмәсен булдыру;
– тартык авазның калын һәм нечкә әйтелешен ачыклау ысу-
лын куллану күнекмәсен камилләштерү;
– уку эшчәнлеге компоненты булган үз-үзеңә контроль ясый 
белү күнекмәләре булдыру;
– сүзгә аваз анализы ясау күнекмәләре үстерү.
Җиһазлау: әйләнмәле барабан, магнитофон, ике шкатулка, 
сандык, яшелчә, җиләк-җимеш муляжлары, төсле каран-
дашлар, кисмә хәрефләр, яшелчә рәсемнәре, кәрзин, ваза,  
кыршау.

Эшчәнлек барышы

Тәрбияче. Исәнмесез, хәерле иртә, 
балалар! Кәефләрегез ничек? Бик 
яхшы. Бүген, балалар, сезнең белән 
«Могҗизалар кыры» дигән уен-
тапшыруда катнашачакбыз.

– Табигатьтә нинди ел фасылы, ул 
ничә айдан тора? 

– Айларның исемнәрен әйтегез әле. 

– Бу ел фасылын яратасызмы, 
ни өчен? (Балаларның җавабы 
тыңланыла.)

Тәрбияче. Балалар, барабан янына 
рәхим итегез. Хәзер мин сезнең 
белемнәрегезне тикшереп карыйм.  
(1 нче турга дүрт уенчы чыга.)

I тур

Тәрбияче. 1 нче уенчыбыз барабанны 

әйләндерә. Ук нинди хәрефкә туктады? 
Ул нинди аваз: сузыкмы, тартыкмы? 
Ни өчен? Шушы авазга башланган ике 
сүз әйт.

– 2 нче уенчыбыз барабанны 
әйләндерә. Ук нинди хәрефкә туктады? 
Ул нинди аваз? Ни өчен? Шушы аваз 
уртада ишетелгән ике сүз әйт.

– 3 нче уенчыбыз уенны дәвам 
иттерә. Ук нинди хәрефкә туктады? 
Ни өчен шулай дип уйлыйсың? Шушы 
аваз азакта ишетелгән ике сүз әйт.

– 4 нче уенчы барабанны әйләндерә. 
Ук кайсы хәрефкә туктады? Ул аваз 
ничек атала? Шушы аваз сүзнең 
башында һәм азагында ишетелгән ике 
сүз әйт.

– Рәхмәт, балалар. Хәрефләрне һәм 
авазларны сез ничек әйбәт беләсез 
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икән! Ә хәзер реклама. (Көй уйнап 
тора.)

«Кем җитез?» дигән хәрәкәтле уен   

II тур (дүрт уенчы чыга)

Тәрбияче. Балалар, табло янына 
рәхим итегез. Таблоны ачканчы, сез 
табышмакларга җавап бирергә тиеш 
буласыз.

– 1 нче уенчыбыз сул яктан беренче 
тәрәзәчекне ача. Табышмак мондый:

Кызыл кызы – җир эчендә,

Чәчләре – җир өстендә. (Кишер)

– 2 нче уенчыбыз уңнан икенче 
тәрәзәчекне ача. Табышмак мондый:

Үзе – бер бөртек, эче – мең бөртек.

Башы – җирдә, койрыгы – коймада. 
(Кабак)

– 3 нче уенчыбыз сул яктан икенче 
тәрәзәчекне ача. Табышмак мондый:

Эсселәгән саен

Кат-кат тун кия. (Кәбестә)

– 4 нче уенчыбыз уң яктан беренче 
тәрәзәчекне ача. Табышмак мондый:

Тәрәзәсе юк, ишеге юк, 

Эче тулы халык. (Кыяр)

Тәрбияче. Балалар, игътибар итегез 
әле, сез чишкән табышмакларның 
җавабы нинди хәрефтән башлана?  
(К хәрефе.)

– Менә нинди тәмле, файдалы икән 
бу хәреф. Рәзилә шагыйрь Роберт 
абыегыз Миңнуллинның бу хәрефкә 
багышлап язган бик матур шигырен 
өйрәнгән. Әйдәгез, аны тыңлап китик. 

«К»лар тулган бакчага

Бу бакчага ни булган?

Бакча «к» белән тулган:

Карлыган һәм кәбестә,

Кишер, карбыз һәм кабак,

Крыжовник, кукуруз,

Кыяр, кавын, кузгалак…

Әйдә, рәхим итегез!

Авыз итеп китегез! 

Тәрбияче. Ә хәзер реклама. (Көй 
уйнап тора.)

Хәрәкәтле уен. Кайсы карандашның 
төсендә [к] авазы бар? Шул 
карандашларны җыябыз.

III тур (дүрт уенчы чыга)

Тәрбияче. Балалар, бу турда сезгә 
кроссворд-табышмак чишәргә туры 
киләчәк. Җавапны фишкалар белән 
шакмаклар эченә язарга кирәк. 
Сузык авазларны кызыл төстәге 
фишка белән, ә тартык авазларны 
зәңгәр төстәге фишка белән язасыз. 
Игътибарлы булыгыз!
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1. Канаты бар үзе оча, әмма самолёт 
түгел.

2. Җәен соры, кышын ак,

Аңа шулай яхшырак.

3. Энәле бүрек бара,

Тота алсаң, тотып кара.

4. Суда йөзә, күктә оча, җирдә йөри, 
ит белән сыйлый. 

Тәрбияче. Афәрин, рәхмәт сезгә, 
балалар! Бүген сез минем сорауларга 
матур, төгәл җавап бирдегез. Бүген 
сез, балалар – «Могҗизалар кыры» 
уенының  җиңүчеләре.

Бүләкләрне чыгарыгыз! Миннән 
бүләк – машина.

Ә хәзер машина ачкычын 
тапшырырга рөхсәт итегез.
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Лениза ГАРИФУЛЛИНА,

Азнакай районы Кәкре Елга урта мәктә-
бенең I квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар укытучысы

06

АВЫЛ ХИКМӘТЛӘРЕ
(3 нче сыйныфта әдәби уку дәресе)
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Максат:
– балаларны авыл тормышы белән таныштыруны дәвам итү;
– анализ-синтез, чагыштыру, классификацияләү, гому-
миләштерү;
– үз эшеңә бәя бирә белү;
– тормыш тәҗрибәсен куллану. 
Бурычлар:
– Алмаз Гыймадиевның «Шәмси маҗаралары», Нәзифә Кәри-
мованың «Авылым җыры» хикәяләре белән таныштыру;
– әсәрләрнең төп фикерен, идея-эчтәлеген ачыклау;
– шәхси гигиена кагыйдәләрен үтәргә кирәклек турында өй-
рәнүне дәвам итү. Сәламәт яшәү рәвешенә күнектерү; 
– яшәгән авылга карата соклану, ярату хисләре тәрбияләү.
Уку материалы: Алмаз Гыймадиевның «Шәмси маҗаралары» 
(Сафиуллина, Гарифуллина дәреслеге, I кисәк, 104 бит), Нә-
зифә Кәримованың «Авылым җыры» (III кисәк, хрестоматия,  
46 бит) хикәяләре. 
Җиһазлау: презентация; «Нехороший мальчик» мультфиль-
мыннан өзек ( рус телендә); сылтама аша фонохрестоматия; 
автор-төзүче Талия Шакированың «Әдәпле булу серләре» се-
риясеннән «Тәмле сүз» китабы–2011 ел.
Дәрес тибы: яңа тема үзләштерү.
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Дәрес барышы 

I. Дәресне оештыру, мотивация.  
(2 нче слайд) 

– Исәнмесез, барыгыз да!

 Хәерле көн телик кояшка,

 Хәерле көн телик дусларга,

 Хәерле көн телик барчабызга

 Һәм иминлек телик елларга! – 
дип, бүгенге дәресебезне башлап 
җибәрербез.

 II. Өй эшен тикшерү

 III. Уку мәсьәләсен кую

1. Бүгенге дәрестә нәрсә турында 
сөйләшүебезне мультфильмнан 
өзек карагач белербез (мультфильм 

Дәрес планы
1. Дәресне оештыру. Мотивация. (2 нче слайд )
2. Өй эшен тикшерү.
3. Уку мәсьәләсен кую.
Теманы ачыклау өчен, мультфильмнан өзек карау.
Презентация буенча эш. «Сезнең арада да мондыйлар юкмы?» 
(3 нче слайд)
4. Уку мәсьәләсен чишү. Яңа теманы үзләштерү өстендә эш.  
(4 – 5 нче слайдлар)
Фонохрестоматия тыңлау. 
Дәреслекнең 104–106 нчы битләре буенча эш.
5. Теманы ныгыту. 
«Тәмле сүз» китабы белән танышу. (6 нчы слайд)
20 нче бит, М. Мәһдиевнең «Чисталык өчен көрәш» хикәясе 
өстендә эш. (7 нче слайд)
6. Мөстәкыйль эш. Тест биремнәре эшләү. (8 нче слайд)
7. Рефлексия. Билгеләр кую.
8. Дәресне йомгаклау. Өй эше. (9 нчы слайд)
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для детей «Нехороший мальчик») 
https://www.youtube.com/
watch?v=C8yUMX6uvsc 

2. Эчтәлек буенча әңгәмә.

– Игътибар, сорау (алдан 
проблемалы сорау куела): 

– Бу мультфильм турында сез 
нәрсәләр әйтә алырсыз? (Сүз нәрсә 
турында бара? Нәрсәләр күрдегез? 
Ниләр ишеттегез?) 

– Малайның монда нинди тискәре 
сыйфатлары күренә? 

– Нәрсә ул тәртипсезлек? (Ярамаган 
гамәлләр кылу, ярамаган эшләр эшләү.)

– Яхшы сыйфатлары бармы? 

– Начар гадәтләр, тәртипсезлекләр 
нинди фаҗигаләргә китергән? 

 3. «Сезнең арада да мондыйлар 
юкмы?» соравына җавап эзләү. (3 нче 
слайд)

IV. Уку мәсьәләсен чишү. Яңа теманы 
үзләштерү өстендә эш

 – Димәк, без бүгенге дәрестә 
әдәплелек һәм әдәпсезлек, тәртип 
һәм чисталык турында сөйләшербез. 
Нәрсәнең яхшы, нәрсәнең начар 
булуын тикшерербез, күзәтербез, 
нәтиҗәләр ясарбыз.

1. – Бүгенге уку материалын 
экранда күрәбез. (4 нче слайд) Алмаз 
Гыймадиевның «Шәмси маҗаралары» 
хикәясен фонохрестоматия (күреп-
ишетеп тыңлау формасында) аша 
тыңлау http://tatarschool.ru/media/au3 

2. Сүзлек эше. (5 нче слайд)

– Ә хәзер бераз тел байлыгыбызны 
үстерү өстендә сүзлек эше эшләп 
алырбыз. 

 Текстта очраган авыррак сүзләрнең 
мәгънәләрен ачыкларбыз.

 Әүвәл – иң элек, башта.

 Күз ташлау – күз төшерү, карап алу.

 Саескан Рәдифе (малайның 
кушаматы – кличка).

 Кымшанмый – тик тора, кузгалмый.

 Мөкиббән китеп карау – ышанып, 
аптырап карау.

 Чәчне кыркыды – теләсә ничек, 
аннан-моннан кисү.

3. Эчтәлек буенча әңгәмә. 

– Вакыйгалар кайда бара? (Авылда.)

– Каян белдегез? Нинди сүзләр 
күрсәтә авыл икәнен? 

– Хикәядә сүз нәрсә турында бара? 

– Кемнәр катнаша? Хикәянең 
геройлары кемнәр? Төп әдәби герой 
кайсы? 

– Алар нишлиләр? 

– Шәмси Сарбаев нинди авырлыклар 
белән очраша? Ни өчен Актүш малай 
кулыннан ипи алмый?

– Классташы Нәсимәнең үз-үзен 
тотышы сезгә ошадымы?

– Шәмси мәктәпкә кергәннән соң 
булган сәер хәлләр турында язылган 
юлларны табып укыгыз. (Коридорда 
Саескан Рәдифе очраган...)

 – Укытучы булып, укытучы 
танымагач, бу малайдагы үзгәреш 
нинди булган инде?

 – Сез кайсы Шәмси белән дуслашыр 
идегез: элеккесе беләнме, әллә 
хәзергесе беләнме? 

 – Ни өчен? 
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Кыскача әйтсәк: укучы малайны 
ничә ел бергә укыган иптәшләре, хәтта 
укыткан укытучысы да танымавы 
балаларны аптырашта кал дыра. 
Матур итеп киселгән чәч, килешле 
кием баланы үзгәртә дә куя.

4. Гигиена кагыйдәләрен искә 
төшерү. Нәтиҗә ясау.

V. Теманы ныгыту

1. «Тәмле сүз» китабы белән танышу. 
(6 нчы слайд) 

 2011 елда чыккан әлеге җыентыкта 
шигырьләр, хикәяләр, әкиятләр, 
мәкаль-әйтемнәр, тылсымлы сүзләр, 
әдәплелек кагыйдәләре тупланган. 

 Матур бизәлешле, төсле рәсемнәр 
белән баетылган.

 Бу китап балаларның әдәпле, 
әхлаклы һәм яхшы кеше булып 
үсүләрен теләп кала. Нәрсәнең яхшы, 
нәрсәнең начар булуын аңлата. Күркәм 
гадәтләрне күрсәтә.

 Балалар, әти-әниләр, укытучылар 
өчен тәкъдим ителә. Китапханәләрдән 
алып укырга мөмкин.

– Куен дәфтәрегезгә китаптагы 1–2 
кызыклы фактны язып куйсагыз да 
ярый.

2. «Тәмле сүз» китабының 20 нче 
бите буенча эшебезне дәвам итәрбез. 
(7 нче слайд) 

Мөхәммәт Мәһдиевнең «Чисталык 
өчен көрәш» дигән кечкенә хикәясен 
мин экраннан кычкырып укырмын, 
сез минем арттан карап барырсыз, 
нәрсә турында сүз баруын тыңлап 
утырырсыз. 

 – Ә хәзер бераз эчтәлек буенча 

сөйләшеп алыйк. Хикәяне төп ничә 
кисәккә бүлеп була?

 Ничек итеп? (Ике.) 

 – Икенче өлеш кайдан башлана? 
(Дачага баргач.)

 – Дача сүзен ничек аңлыйсыз?

 – Экрандагы рәсем кайсы өлешкә 
туры килә? (Икенче.)

 – Төп герой кем? Малайның исеме 
ничек? (Искәндәр.)

 3. Иллюстрация буенча эш. (7 нче 
слайд)

 – Малай нинди? (Ул кечкенә, 
кунакчыл, ярдәмчел, хайваннарны 
ярата, аларны уйната, ризыгын 
жәлләми.)

– Болар нинди сыйфатлар? (Яхшы, 
уңай.)

– Искәндәрнең тискәре сыйфатлары 
да бармы? Ниндиләр? (Сорамыйча 
чыгып киткән, хайваннар белән бергә 
ашарга ярамый, чир йоктырырга 
мөмкин, кулны эт тешләргә мөмкин.)

– Беренче өлештә малайны чисталык 
ярата дигән идек. Бу дөреслеккә туры 
киләме? (Юк.)

– Төп эчтәлек кайсы җөмләгә сыеп 
беткән? (Соңгы.)

– Үзенең хикәясендә М.Мәһдиев 
безне нәрсәгә өйрәтеп калдырган дип 
уйлыйсыз? (Чисталыкка, тәртипкә.)

– Ни өчен бу әсәр «Чисталык өчен 
көрәш» дип атала? Кем көрәшкән? 
(Әти-әнисе.)

– Чисталык ни өчен кирәк? (Әңгәмә.)

– Димәк, нәтиҗә ясыйбыз: чисталык 
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һәркайда кирәк. Ул – сәламәтлекнең 
нигезе. Чисталыкны син дә, мин 
дә, безнең янда йөргән кешеләр дә 
сакларга тиеш. Өлкән буын кешеләре 
өйрәтәләр, ә кечкенәләр өйрәнәләр. 
Киреләнмәскә кирәк, чөнки 
зурларның тормыш тәҗрибәсе күбрәк 
була. 

VI. Яңа материалны үзләштерү 
дәрәҗәсен ачыклау. Мөстәкыйль эш. 
Тест биремнәре. (8 нче слайд)

1. «Шәмси маҗаралары» хикәясенең 
авторы кем?

а) Мөхәммәт Мәһдиев

ә) Николай Сладков

б) Алмаз Гыймадиев

2. Шәмсинең фамилиясе ничек?

а) Алтынбаев

ә) Сарбаев

б) Акбаев

3. Хикәядә кайсы малай катнашмый?

а) Әмир

ә) Газинур

б) Рәдиф

4. Төзелгән планның кайсы тәртибе 
дөрес?

а) Мәктәп ишегалдында, ихатада, 
класста.

ә) Ихатада, класста, мәктәп 
ишегалдында.

б) Класста, ихатада, өйдә. 

5. «Чисталык өчен көрәш» 
хикәясендә малай Актүшне нәрсә 
белән сыйлаган?

а) ит калҗасы

ә) ипи кисәге

б) майлы аш

6. Кайсы җөмлә бүгенге дәрес 
темасына туры килми?

а) Килбәте нинди – күләгәсе шундый.

ә) Агач күрке – яфрак, адәм күрке – 
чүпрәк.

б) Тәртип бусагадан башлана.

в) Чиста-пөхтә йөрү – матурлыкның 
бер шарты.

VII. Рефлексия. Билгеләр кую

– Син дәрестә авылда була торган 
нинди кызыклы хәлләр белән 
таныштың? Үзеңә нинди яңалык 
алдың? Нәрсәләрне белә идек, 
кайсыларын искә генә төшереп 
киттек? Авырлыклар булдымы?

VIII. Дәресне йомгаклау. Өй эше 

1. Нәзифә апагыз Кәримованың 
«Авылым җыры» дигән хикәясен 
сәнгатьле укырга өйрәнергә 
(хрестоматия, 46 – 47 нче битләр).

2. Сорауларга җавап бирергә.

– Автор үзенең хикәясендә безгә 
нәрсә әйтергә теләгән? Төп эчтәлек 
нәрсә турында дип уйлыйсыз? 

 – «Шәмси маҗаралары», «Чисталык 
өчен көрәш», «Авылым җыры» 
әсәрләрен нәрсә берләштерә? (Авыл 
темасы.) Охшаш һәм аермалы яклары 
нидә чагыла?

3. Тестны (9 нчы слайд Ватсап аша 
җибәрелә) дәфтәреңә язып эшлә. 
Салават күпере төсләрен татарча да, 
русча да исеңдә калдыр. Ярдәмче 
җөмләне укып исеңә төшер.
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Зөлфия ӘСӘДУЛЛИНА,

Теләче районы Теләче урта мәктәбе-
нең югары квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

07

ИСЕМНӘРНЕҢ 
КИЛЕШ БЕЛӘН 
ТӨРЛӘНЕШЕ
(Рус мәктәпләренең татар төркеме. Татар теле.  
3 нче сыйныф)

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ
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Максат: 
– исемнәрнең килеш белән төрләнүе турында төшенчә бирү; 
– сөйләм телен, иҗади фикерләү сәләтен үстерү; мөстәкыйль 
эшчәнлеккә өйрәтү; 
– укучыларда аралашу культурасы һәм туган телгә мәхәббәт 
тәрбияләү. 
Көтелгән нәтиҗәләр
Предмет: исемнәрне килешләр белән төрләндерергә өйрәнү; 
исемнәрне тикшерә белү.
Шәхескә кагылышлы: белем алуның кирәклеген аңлау; үз- 
үзеңне этика кагыйдәләренә туры килерлек итеп тоту.
Метапредмет нәтиҗәләр
Коммуникатив УУГ: укытучы һәм укучылар белән уку эшчән-
леген планлаштыру; парларда, төркемнәрдә тигез эшчәнлек 
алып бара, үз фикереңне әйтә, дәлилли, башкаларның фикерен 
тыңлый белү.
Регулятив УУГ: максат куя, үз эшеңне планлаштыра белү; 
гамәлләр эзлеклелеген әйтү, үз эшеңне тикшерә һәм бәяли 
белү.
Танып белү УУГ: тексттан кирәкле информацияне таба, ча-
гыштыра, анализ һәм йомгак ясый белү.
Җиһазлау: компьютер, карточкалар.
Дәрес тибы: яңа материалны аңлату.
Дәреснең төре: эшлекле дәрес.
Үткәрү формалары: фронталь, индивидуаль, парлы.
Укыту методлары: дәреслек белән эшләү, күнегүләр эшләү, 
күрсәтмә әсбаплардан (презентация) файдалану, аңлату һ.б. 
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Дәрес барышы
I. Оештыру. Уңай психологик халәт 

булдыру
Исәнләшү. (1 – 2 нче слайдлар) 
Укучылар.
Кояшлы иртә кебек. 
Татар телен – туган телен,
Өйрәнергә дип килдек.
Шундый изге теләкләр белән бүгенге 

дәресебезне башлыйбыз.
II. Белемнәрне камилләштерү
1. Уку мәсьәләсен кую. (3 нче слайд)
Укытучы. Әлеге рәсемнәр белән 

узган дәрес материалының нинди 
бәйләнеше бар?

Укучылар. Барысы да исем сүз 
төркеменә карый.

Чәчәк – чәчәкләр (берлек, күплек 
сан).

Дәфтәрләр – китаплар (нечкә, калын 
кушымча).

Колыннар – балалар (-нар, -лар 
кушымчалары).

Энҗе – энҗе (ялгызлык, уртаклык 
исемнәр). 

2. 137 нче күнегүне эшләү. («Ябалак»)
а) ябалак турында әңгәмә;
ә) текстны сәнгатьле уку;
б) сорауларга җавап бирү.
Укытучы. Текстта нәрсәгә игътибар 

иттегез? 
Укучылар. Ябалак сүзе кабатланып 

килгән. 
в) җөмләләрне уку, ябалак сүзен 

төрле грамматик формаларда слайдта 
күрсәтеп бару.

ябалак
ябалакның 

ябалакка
ябалакны 
ябалактан
ябалакта
Укытучы. Укучылар, әлеге төрләнеш 

сезгә нәрсәне хәтерләтә? (Рус теле 
белән чагыштыру.) 

Укучылар. Рус телендәге кебек 
мондый төрләндерү татар телендә дә 
бар. Ул килеш дип атала. 

Укытучы. Димәк, бүгенге дәрестә 
нәрсә турында сөйләшербез. 

Укучылар. Килеш белән төрләндерү 
турында сөйләшербез. 

Укытучы. Искә төшерик әле, рус 
телендә ничә килеш бар? (Килешләрне, 
килеш сорауларын әйтеп чыгу.)

Укытучы. Сез ничек уйлыйсыз, татар 
телендә ничә килеш бар?

3. Матур язу күнегүе. (4 нче слайд) 
(«Белемле кеше югалмас»)

Укытучы. Җөмләне укыгыз. Әлеге 
мәкальдән ике аваз кушылмасын 
белдергән хәрефне табып әйтегез? 
Сүз кайсы хәреф турында бара? 
(Ю ю) Баш һәм юл Ю ю хәрефләрен 
чиратлаштырып языгыз. 

4. Мәкальнең мәгънәсен аңлату. 
Укытучы. Укучылар, бу мәкальдә сез 

өйрәнә торган сүз төркеме сүзләре 
бармы? 

Укучылар. Исем сүз төркеменә 
караган сүз бар: кеше сүзе.

III. Уку мәсьәләсен чишү. (5 нче 
слайд)

1. Слайдта язылганнар белән танышу, 
нәтиҗәләр ясау.
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Нәтиҗә чыгару
1. Татар телендә барлыгы 6 килеш 

бар. Баш килештән кала барлык 
килешләрнең дә кушымчалары 
була. Калын сүзләргә – калын, нечкә 
сүзләргә нечкә кушымча ялгана.

2. Рус телендә килешләрне истә 
калдыруның җайлы ысулы бар. Искә 
төшереп үтик әле. (Иван рубит дрова, 
Варвара топит печку.) (6 нчы слайд)

 
(7 нче слайд) (Истә калдыру 

күнегүләре.)
Безнең Иван, юрганга төренеп, чанага 

утырды.

Ял минуты
1. Карточкалар өстендә эш.
Әни – иң кадерле кеше.
Әни... куллары йомшак.
Мин әни.. булышам.
Мин әни... өзелеп яратам.
Әни... дә якын кеше юк.
Әни... минем бар ышанычым.
а) җөмләләрне үзгәртмичә уку;
ә) тиешле кушымчаларны куеп язу;
б) чагыштыру, нәтиҗә ясау.
Укытучы. Кушымчалар ни өчен 

кирәк?
Укучылар. Кушымчалар җөмләдә 

сүзләрне бер-берсенә бәйләр өчен 
кирәк.

2. 141 нче күнегүне язмача эшләү. 
Рәсем буенча җөмләләр төзеп язу.  
(«6 түбәтәй алымы»)

Яшел (иҗади фикерләү)
Кара (тәнкыйтьләү)
Ак (фактлар)
Сары (уңай яклары)
Кызыл (соклану)
Зәңгәр (нәтиҗә ясау)
IV. Рефлексия. Бәяләү
Укытучы. Укучылар, дәрестә 

нәрсәләр белдек? Моның өчен дәрестә 
ниләр эшләдек?

V. Өй эше 
а) килешләрне, килеш сорауларын 

истә калдырырга; 
ә) 143 нче күнегү, тиешле килешләргә 

куеп күчереп язарга.

Б.к. ябалак               нәрсә?             әти           кем?
И.к. ябалакның      нәрсәнең?      әтинең    кемнең?
Ю.к. ябалакка         нәрсәгә?         әтигә        кемгә?
Т.к. ябалакны         нәрсәне?         әтине       кемне?
Ч.к. ябалактан        нәрсәдән?      әтидән     кемнән?
У.-в. к. ябалакта      нәрсәдә?        әтидә       кемдә?
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Руфинә ЙОСЫПОВА, 

Ютазы районы Урыссу бистәсендәге 
2 нче урта мәктәпнең I квалификация 
категорияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

08
«Белем бәйрәме» 
темасын кабатлау

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

(3 нче сыйныфның рус төркемендә  
үткәрелгән ачык дәрес планы)
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Дәрес тибы: диалогик һәм монологик сөйләм.
Дәрес максатлары:
«Мәктәп» темасы турында сөйли белүне камилләштерү.
Үстерү (метапредмет нәтиҗә):
– гомумиләштереп нәтиҗә ясый белү кебек фикерләү сәләт-
ләрен үстерү;
– уку хезмәтеңдә үзеңә максат куя белү күнекмәләрен булды-
ру;
– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш 
алымнарын таба белү;
– үз хезмәтеңне бәяли белү күнекмәләрен үстерү;
– парларда һәм күмәк эшли белү күнекмәләрен үстерү.
Тәрбия бирү (шәхси нәтиҗә):
– мәктәптә укуга карата уңай мөнәсәбәт тудыруга йогынты 
ясау;
– үзара ихтирам, ярдәмчеллек хисләрен булдыру.
Укучыларга җиткерелә торган дәреснең белем бирү максаты 
(дәреснең предмет нәтиҗәсе):
– үзеңнең уку-язу әсбапларыңның барлыгы, юклыгы турында 
әйтә белү;
– үзеңә сорап алу, иптәшеңә тәкъдим итү күнекмәләрен сөй-
ләмдә куллану.
Материал: «Күңелле татар теле», дәреслек: 3 сыйныф: Р.З. Хәй- 
дәрова, Г.М. Әхмәтҗанова (7 б.); методик ярдәмлек: 3 сый-
ныф: Р.З. Хәйдәрова, Л.Ә. Гыйниятуллина (25 б.); Р.З. Хәйдәрова 
«Мин татарча сөйләшәм» (2019), «Серле сандык»тагы уку-язу 
әсбаплары, космос, песиләр һәм этләр турында китаплар.
Җиһазлау: компьютер, интерактив такта, уку-язу әсбаплары.
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Дәрес барышы 
I. Оештыру
1. Уңай психологик халәт тудыру.
– Исәнмесез, укучылар!
– Исәнмесез!
– Кәефләрегез ничек?
– Кояшлы иртә кебек, татар телен, 

Тукай телен өйрәнергә дип килдек.
– Афәрин, укучылар. Утырыгыз! 

Дәрес башында галимебез Риза 
Фәхреддиннең сүзләрен искә 
төшерик: «Дәрес башланыр 
алдыннан урыныгызга утырыгыз. 
Дәрес вакытында башкалар белән 
төртешмәгез». (Перед уроком 
садитесь на место. Во время урока  
с другими не толкайтесь.)

2. Дежур укучы рапорты.
3. Укучыларның бер-берсенә 

комплиментлар әйтүе.
II. Актуальләштерү. 
1. Дәрестә кулланылачак лексик, 

грамматик материал искә төшерелә, 
дөрес әйтелеш кабатлана. 

2. Теманың эчтәлеге 
проблематикасы буенча әңгәмә 
үткәрелә, укучыларның нинди 
сөйләмгә ия булырга тиешлекләре 
бурыч итеп куела – предмет 
нәтиҗәсе. 

– Ребята, у меня есть волшебный 
сундучок. Карыйк әле, сандык 
эчендә нәрсә бар икән?

«Укучы – укытучы» диалогы:
– Бу нәрсә?
– Бу – каләм.
– Бу нәрсә?
– Бу... (дәфтәр, сызгыч, китап, 

пенал, бетергеч, көндәлек).

– Как вы думаете о чём мы 
сегодня будем говорить? Бүген 
нәрсә турында сөйләшербез икән?

Тактада: 28 нче октябрь.
– Уку-язу әсбаплары.
– Дөрес. Без хәзер уку-язу 

әсбаплары турында сөйләшәбез.
III. Төп өлеш (диалогик, монологик 

сөйләм үстерү буенча күнегүләр 
эшләү)

Төп таләп-дәресләрдә кулланылган 
күнегүләр системасы диалогик-
монологик сөйләмне имитацияләргә 
тиеш.

1. Мы должны спросить друг 
у друга, есть у него учебные 
принадлежности.

Парларда эш:
– Синең китабың бармы (дәфтәр, 

бетергеч, сызгыч, көндәлек)?
2. А теперь попросим себе эти 

предметы?
Вспомним: как скажете мне,  

тебе? 
– Миңа, сиңа.
1) попроси у одноклассника эти 

предметы;
2) узнай у друга, нужны ли ему эти 

предметы.
Парларда эшләү:
– Спроси у соседа по парте:
– Есть ли у него тетрадь в клетку 

(линейку)?
– Где находится его сумка (книга, 

пенал)?
Белемнәрне бәяләү.
– Ребята, оцените себя на листах 

самооценки, умеете ли вы это 
говорить. 
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Кая? Кайда? Кайдан? сорауларын 
искә төшерү

– Ребята, давайте вспомним 
вопросы: куда? где? откуда?

Обратите внимание на экран. На 
экране схема (мин кайдан алам, 
кая салам, кайда тора) и рисунки 
учебных принадлежностей.

– Әмир, син нишлисең?
– Сумкадан китап алам (берёт из 

сумки).
– Гүзәл, син нишлисең? 
– Сумкага дәфтәр салам (кладёт в 

сумку).
– Азалия, син нишлисең? 
– Сумкада сызгыч бар 

(показывает).
Ишетеп аңлау күнегүләре 
1. Прослушайте и укажите 

словосочетания, в которых есть 
слова, отвечающие на вопрос: 
кайда?

Матур сызгыч, дәфтәр сумкада, 
китап өстәлдә, кыз сикерә, малай 
мәктәптә, бетергеч пеналда.

2. Прослушайте и укажите 
вопросительные предложения.

Сумкада китап бар. Дәфтәр кайда? 
Сызгыч озын. Пеналда бетергеч 
бармы? Партада ике каләм бар. 
Сызгыч кыскамы?

Ял минуты
– А теперь назовём, чьи эти 

учебные принадлежности. Как 
скажем: моя, твоя, его, её?

Дәреслекнең 13 нче битен ачыгыз. 
Искә төшерәбез.

Как ты скажешь, что:
– это твоя книга (твой дневник),

– это его тетрадь (его ластик)?

Һәр өстәлдән, 1 нче укучылар, 
зәңгәр битләрне алыгыз, 
яныгызда утыручы укучы белән 
парда диалогта төшеп калган 
репликаларны өстәп сәнгатьле 
укырга әзерләнегез. (Укучылар 
диалогларны укыйлар.)

1. – Синең китабың бармы?
 – Минем ... бар.
 – Аның сызыклы дәфтәре 

бармы?
 – Аның ... юк.
2. – Синең дәфтәрең бармы?
 – Минем ... бар.
 – Аның шакмаклы дәфтәре 

бармы?
 – Аның ... юк.
3. – Синең сызгычың бармы?
 – Минем ... бар.
 – Аның сызгычы озынмы?
 – Аның ... озын.
4. – Синең бетергечең бармы?
 – Минем ... бар.
 – Аның бетергече кечкенәме?
 – Аның ... зур.
5. – Синең көндәлегең бармы?
 – Минем ... бар.
 – Аның көндәлеге сумкадамы?
 – Аның ... сумкада.
6. – Синең төсле карандашларың 

бармы?
 – Минем ... бар.
 – Аның төсле карандашлары 

партадамы?
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 – Аның ... партада.
Белемнәрне бәяләү.
– Ребята, оцените себя на 

листах самооценки, правильно ли 
дополнили диалоги.

Сейчас мы с вами будем играть. 
Игра называется «В магазине». 
Учебные принадлежности будем 
покупать в магазине. Кто хочет быть 
продавцом?

Хәзер уку-язу әсбапларын кибеттән 
сатып алабыз.

«Кибеттә» уены. (Шакмаклы, 
сызыклы, бер-ун.)

– Исәнмесез! Әйтегез әле, сездә 
китап (дәфтәр) бармы?

– Исәнмесез! Бар.
– Ничә сум тора?
– Ун сум тора.
Белемнәрне бәяләү.
– Ребята, оцените себя на 

листах самооценки, умеете ли 
разговаривать на татарском языке 
в магазине.

Учебные принадлежности купили. 
Сейчас идём в школу. Посмотрите 
на экран. Какие вопросы вы здесь 
видите? (Схемага карап, укучы кая 
барганын, кайда укыганын, кайдан 
кайтканын әйтергә тиеш.)

Тактага Риназ белән Гүзәл чыга.
Риназ. Син кая барасың? 
Гүзәл. Мин мәктәпкә барам.
Азалия. Син кайда укыйсың?
Әмир. Мин мәктәптә укыйм.
Хәким. Син кайдан кайтасың?

Радель. Мин мәктәптән кайтам.
Укытучы. Мәктәптә сез нишлисез?
(Мәктәптә укыйбыз, диктант 

язабыз, күнегү эшлибез.)
– Мы пришли в школу. Допустим, 

сегодня праздник. Поздравьте друг 
друга с праздником знаний.

(Сине Белем бәйрәме белән 
котлыйм. Уңышлы укулар телим.)

Сейчас меня поздравьте.
(Сезне Белем бәйрәме белән 

котлыйм. Сәламәтлек, уңышлар 
телим.)

Ребята! Скоро какой праздник?
– Правильно. День народного 

единства. Давайте поздравим друг 
друга с праздником.

Белемнәрне бәяләү.
– Ребята, оцените себя на 

листах самооценки, умеете ли вы 
поздравлять на татарском языке.

Сейчас обратите внимание на 
экран. Экранга игътибар итегез.

Что вы видите на экране? Кого вы 
видите на экране? Нәрсә күрәсез?

Бу эшләрне кем эшли?
Дәреслекнең 24 нче битеннән  

2 нче күнегүне табыгыз. Эшлибез.
Төшеп калган репликалар куеп уку.
– Укучылар, рәсемдә нәрсәләр 

күрәсез?
– Машина кайда? Туп кайда?
Дәреслек белән эш. 31 нче бит,  

6 нчы күнегү.
Диалогларга репликалар өстәп 

укыйбыз.
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– Китапханә кайда?
– Китапханә стадион янында.
– Кибет кайда?
– Кибет мәктәп янында.
– Син кая барасың?
– Мин китапханәгә барам.
– Ә син кая барасың?
– Мин кибеткә барам.
– Сиңа нинди китап ошый?
– Миңа этләр турында китап ошый.
– Укучылар, китапларны карагыз 

әле. Бу китап нәрсә турында?
– Футбол турында.
– Космос турында.
– Этләр турында.
«Мин татарча сөйләшәм» 

китабыннан ситуатив күнегүләр 
эшләү.

36 нчы бит, 4–7 нче биремнәр.
Китапханәдә
– Хәзер китапханәгә барып, 

кирәкле китапны сорап алабыз. 
«Китапханәдә» уены. Дәреслек,  
35 нче бит, 10 нчы күнегү.

– Ребята, что получилось и  
не получилось? Оцените себя на 
листах самооценки. Китапханәдән 
китап ала беләсезме?

IV. Рефлексив бәяләү этабы
– Димәк, балалар, «Мәктәптә» 

темасы буенча без нәрсәләр 
өйрәндек?

О чём мы научились говорить по 
теме «Школа»?

Тема. Без мәктәптә.
Сказать о том, что у тебя нет 

тетради (линейки, книги).
Спросить у друга, есть ли у него 

тетрадь (линейка, книга).
– Попросить у друга тетрадь 

(линейку, книгу).
– Предложить другу тетрадь 

(линейку, книгу).
Сказать о том, что я:
– иду (не иду) в школу;
– учусь в школе.
Сказать о том, что делаем в школе.
– Учусь в третьем классе;
– возвращаюсь со школы;
– иду (не иду) в библиотеку;
– читаю (не читаю) книги;
– прочитал 5 книг.
Позвать друга сходить в 

библиотеку.
Попросить у библиотекаря книгу о 

героях.
Хәзер үзегезгә гомуми билге 

куегыз.
Укучылар! Мин сезгә уңыш 

баскычы тәкъдим итәм. Бүген 
дәрестән алган уңышларыгызны 
уңыш баскычында күрсәтегез.

Я предлагаю вам лестницу успеха. 
Свои впечатления, полученные от 
урока, успехи покажите на этой 
лестнице. У вас на партах лежат 
эмблемы «Мин татарча сөйләшәм». 
Закрепите их.

Дәрес тәмам. Сау булыгыз!
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Мәсгудә ЮНЫСОВА, Лилия ҖӘЛӘЛОВА, 

Буадагы М.М. Вахитов исемендәге 
гимназиянең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм әдәбия-
ты укытучысы

Буадагы М.М. Вахитов исемендәге 
гимназиянең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

09

МАТУРЛЫК ҺӘМ 
БАТЫРЛЫК

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

(Ә. Фәйзинең «Аучы Мәргән белән болан кыз» 
әкияте буенча 5 нче сыйныфта әдәбият дәресе)
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Максат
Белем бирү: укучыларның әсәрнең эчтәлеген аңлауларына, 
анда катнашкан образлар аша тормыш дөреслеген күз алдына 
китерә алуларына ирешү.    
Фикерләү сәләтен үстерү: фикерләү сәләтен, танып белү ак-
тивлыгын, мөстәкыйльлекне, анализлау күнекмәләрен, сөй-
ләм телен үстерү. 
Тәрбияви: матурлыкны күрә, бәяли, матурлык хакына көрәшә 
белү сыйфатлары тәрбияләү. 
Дәреснең тибы: яңа материалны өйрәнү.
 Материал: 
1. Ганиева Ф.Ә. Әдәбият. 5 сыйныф: татар телендә гомуми бе-
лем бирү оешмалары өчен уку әсбабы. – Казан: Татар. кит. 
нәшр., 2014. 
2. Энциклопедия для детей. Биология. Под редакцией М. Аксё-
новой. – М.: Аванта + Астрель, 2008. 
3. Презентация.
Көтелгән нәтиҗә
Предмет күнекмәләре: әдәби әсәрнең эчтәлеген аңлап сөйли 
белү, анализлау күнекмәләренә ия булу.
Предметара бәйләнеш: әдәбият, биология, сынлы сәнгать, 
музыка.
Метод һәм алымнар: әңгәмә, эзләнү-тикшеренү, әдәби әсәрне 
анализлау алымы. 
Эшне оештыру төрләре: фронталь, индивидуаль, парлап, төр-
кемләп. 
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Дәрес барышы

I. Оештыру, мотивлаштыру

– Исәнмесез, хәерле көн, укучылар! 
Кәефләрегез ничек? (Укучылар 
исәнләшә.) Кәефләрегез яхшы икән, 
дәресебезне башласак та була. 
Укучылар, сезнең алда – бәяләү 
карточкалары. Алар ярдәмендә дәрес 
ахырында бүгенге эшегезгә билге 
куярсыз.

II. Актуальләштерү һәм сынау 
өчен алынган гамәл аша шәхси 
кыенлыкны ачыклау

– Укучылар, бу нинди тавыш? 
(Кошлар тавышы.)

– Кошлар кайда яши? (Кырларда, 
урманда яшиләр.)

– Урманда булганыгыз бармы?  
Анда нәрсәләр күрергә мөмкин?  
(Әйе, урманда тиен, куян, болан  
бар.)

– Болан нинди хайван ул? Ул кемгә 
охшаган? (Болан матур мөгезле, горур, 
зифа буйлы. Ул кызга охшаган.)

– Кызлар нинди була? (Кызлар 
матур, чибәр.)

– Димәк, барысын бергә җыеп 
әйтсәк, нәрсә диярбез? (Матурлык.) 

– Кызлар булган җирдә кемнәр 
дә бар? Кызларны кемнәр саклый, 
яклый? (Кызлар янында малайлар, 
егетләр дә була. )

– Малайлар нинди соң алар? Бер сүз 

белән ничек әйтик? (Малайлар батыр 
була. Батырлык дип әйтәбез. )

III. Кыенлыктан чыгуның проектын 
төзү 

– Рәхмәт сезгә! Димәк, укучылар, 
без бүгенге дәрестә нәрсә турында, 
кемнәр турында сөйләшербез? Кайсы 
әсәр белән танышырбыз? («Аучы 
Мәргән белән болан кыз» әкиятеннән 
өзек белән танышырбыз.)

– Дәресебезнең темасы ничек 
аталыр? («Матурлык һәм батырлык» 
дип аталыр.)

– Үз алдыбызга нинди максат 
куярбыз? Дәрестә нәрсә эшләрбез? 
(«Аучы Мәргән белән болан кыз» 
әкиятенең эчтәлеген сөйләрбез. Төп 
геройлар белән танышырбыз.)

IV. Төзелгән проектны тормышка 
ашыру

– Укучылар, әсәрдә аңлашылмаган 
сүзләр бар, сүзлек эше эшләп алыйк 
әле. «Мәргән» сүзенең мәгънәсен сез 
ничек аңлыйсыз?

 «Болгар» дигән сүзне ишеткәнегез 
бармы? «Кыя» сүзен беләсезме? 
(Укучылар җавабы тыңлана, сүзлек 
эше эшләнә.)

Мәргән – снайпер; төз атучы, аучы.

Болгар иле – Идел елгасы буенда  
IX – XIV гасырларда яшәгән ил.

Кыя – ташлы текә тау.

– Укучылар, эшне ничек дәвам 
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итәрбез? Хәзер нишлик? (Әсәрнең 
эчтәлеген сөйлик.)

– «Аучы Мәргән белән болан кыз» 
әкиятендә сүз нәрсә турында бара? 
(Болгар илендә Азат Мәргән исемле 
аучы яши. Беркөнне ул матур боланны 
күрә, аны тотарга тели. Шунда боланга 
юлбарыс ташлана, әмма ул җиңелә.)

–Укучылар, ни өчен бу боланны Азат 
Мәргән дә, юлбарыс та тотарга тели? 
Кем җиңә? (Азат Мәргән боланны 
ярата. Юлбарыс боланны ашарга тели. 
Азат Мәргән юлбарысны җиңә.)

– Юлбарыс нинди җәнлек ул? 
Яныгыздагы иптәшегез белән 
дәреслектән табып укыгыз әле. 
(Дәреслек белән эшлиләр. «Сары-чуар 
бер яшь юлбарыс».)

–Укучылар, хайваннар турындагы 
энциклопедиядә дә юлбарыс 
турында кызыклы мәгълүмат бар. 
(Энциклопедиядән алган мәгълүматны 
1 укучы укый: «Юлбарыс – авырлыгы 
400 кг га җиткән зур җәнлек; бик оста 
аучы. Аңа туену өчен бер көнгә 30– 
50 кг ит кирәк. Боланнар, пошилар 
белән туклана».)

– Шул зур җәнлекне Азат Мәргән 
ничек җиңә алды икән? (Бу –  
әкият. Әкияттә егетләр һәрвакыт 
җиңәләр.)

– Димәк, нинди нәтиҗәгә киләбез? 
(«Аучы Мәргән белән болан кыз» әсә- 
ре – әкият. Әкияттә һәрвакыт 
яхшылык җиңә.)

– Укучылар, Азат Мәргән нинди 
егет? Дәреслектән иптәшегез белән 
бергә табып укыгыз. (Дәреслек белән 
эшлиләр.«Йөрәге юлбарысныкыдай 
кыю, күзләре лачынныкыдай үткен, 
аяклары боланныкыдай йөгерек».)

– Рәхмәт, укучылар. Кыю, үткен Азат 
Мәргәнне юлбарыс белән көрәшергә 
мәҗбүр иткән болан кыз нинди? 
Шулай ук парларда дәреслек белән 
эшне дәвам итәбез. («Серле матур 
күзле, зифа буйлы, алтындай сары 
чәчле гүзәл бер кыз».)

–Укучылар, хайваннар турындагы 
энциклопедиядә болан турында ниләр 
язылды икән? (Энциклопедиядән 
алган мәгълүматны 1 укучы укый: 
«Болан – зифа буйлы, нәфис, озын 
гәүдәле, көчле муенлы, биек һәм нәзек 
аяклы, зур күзле, мөгезле хайван».)

– Укучылар, бала вакытта бу зифа 
болан белән нинди бәхетсезлек 
килеп чыга? (10 ел элек хан Болгар 
илен басып ала. Кыз урманга кача, 
боланнар белән яши. Шулай боланга 
әйләнә.)

–Бу бәхетсезлектән боланны 
кем коткара? Әкият нәрсә белән 
тәмамлана? (Болан үзен үлемнән 
коткарган егетне яратса, ул яңадан 
кыз хәленә кайта ала, дип әйтә  
бер карт кеше. Болан кыз хәленә 
кайта.)

– Азат Мәргәнне кем дип атыйк? 
(Азат Мәргән боланны үлемнән 
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коткара, болан яңадан кызга әйләнә. 
Азат Мәргән – чын батыр.) 

– Укучылар, матур фикерләрегез 
өчен рәхмәт! Дәресебезне кошлар 
тавышы белән башлаган идек. 
Хәзер чишмә тавышы, бию белән 
дәвам итик әле. Әсәр буенча мин 
сезгә сораулар тәкъдим итәм. Җыр 
туктауга, сез җавабыгызны сүз белән 
түгел, бергә берләшеп аңлатырсыз. 
(Р. Хәйруллин көенә язылган «Бәллүр 
чишмә» җыры яңгырый.)

 «Аучы Мәргән белән болан кыз» 
әкиятендә ничә герой катнаша? 
(Өч герой – Азат Мәргән, болан кыз, 
юлбарыс. Музыка туктауга, укучылар 
өчәр-өчәр булып берләшә.)

 Азат Мәргән боланны кыя янында 
ничә сәгать көтә? (Ике сәгать көтә. 
Икешәр кеше берләшә.)

Кыз боланнар арасында ничә  
ел яши? (Ун ел яши. Ун укучы 
берләшә.)

 – Ял минутыннан соң дәресебезне 
дәвам итик. Укучылар, шундый батыр 
Азат Мәргән һәм матур болан кызга 
багышлап, шагыйрьләр шигырьләр дә 
язарлар иде. Хәзер, синквейн ысулын 
кулланып, без дә бу эшне башкарып 
карыйк. 1 нче төркемнең темасы –  
«Азат Мәргән», 2 нче төркемнеке 
«Болан кыз» булсын. Беренче юлга –  
шигырьнең исемен, икенче юлга 
теманы ачарга ярдәм иткән ике 
сыйфатны, өченче юлга темага бәйле 
эш-хәрәкәтне ачучы өч фигыльне, 

дүртенче юлга үз фикерегезне, 
бишенче юлга төп сүз – резюмены 
язабыз. Ул теманы аңлата, укучының 
үз мөнәсәбәтен чагылдыра. (Укучылар 
төркемнәргә бүленә, синквейн ысулы 
белән бирелгән темага шигырь-нәтиҗә 
чыгара.)

V. Рефлексия

– Укучылар, дәресебез ахырына 
якынлаша. Нәтиҗә чыгарырга вакыт 
җитте. Бүген дәрестә нинди әкият 
өйрәндек? Сезгә нәрсә ошады? Нинди 
яңалыклар белдегез? (Җаваплар 
тыңлана.)

 – Дәрестә алган белемнәребез 
тормышта кирәк булырмы? (Кызлар 
болан кыз кебек матур, малайлар  
Азат Мәргән кебек батыр булырга 
тиеш.)

 – Бәяләү карточкаларында дәрес 
өчен үзегезгә билге куегыз. 

VI. Өй эше 

1.«Аучы Мәргән белән болан кыз» 
әкиятенең 2 нче бүлеген укырга.  
(100 – 103 нче битләр.)

2. Аюлар турында кызыклы 
мәгълүмат алып килергә.

3. Болан рәсемен ясарга.

Азат Мәргән 
Кыю, көчле.
 – Көрәшә, яклый, 
саклый.
Чын егет.
Батырлык.

Болан кыз 
Матур, зифа.
Чаба, сикерә, 
йөгерә.
Чын дус.
Матурлык.
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Зөһрә КАСЫЙМОВА,

Арча районы Утар Аты төп  
мәктәбенең югары квалифика-
ция категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

10

ДЖ.РОДАРИНЫҢ 
«ӘБИНЕҢ КОШЧЫКЛАРЫ» 
ӘСӘРЕН АНАЛИЗЛАУ
(5 нче сыйныфта татар әдәбияты дәресе)
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Максат: Джанни Родариның «Әбинең кошчыклары» әсәрен уку 
һәм анализлау. Әсәрдәге төп фикерне ачыклау. Универсаль 
уку һәм анализлау күнекмәләре булдыру.
Бурычлар: 
– логик фикерләү, анализлау, нәтиҗә чыгару, активлык сәләт-
ләрен камилләштерү; хәтерне, игътибарлылыкны үстерү;
– әниләргә, өлкәннәргә хөрмәт, игелеклелек, изгелек төшен-
чәләре тәрбияләү; бер-береңне тыңлый белү культурасы, 
ярдәмчеллек, төгәллек, пөхтәлек сыйфатларын ныгыту.
Көтелгән нәтиҗәләр
Предмет нәтиҗәләре: әсәрне укып, автор позициясен, төп фи-
керне, төп образны, ярдәмче һәм символик образларны табу.
Предметара нәтиҗәләр: текст, сүзлек, күрсәтмә-график 
рәсемнәр аша тапшырыла торган мәгълүмат чаралары белән 
эшли белү; сыйныфташларың алдында чыгыш ясый белү.
Шәхси нәтиҗәләр: үз фикерен ачык белдереп, яклый алу, киле-
шеп, уртак фикергә килеп, күмәк эшли алу, изгелек, әти- 
әниләрне хөрмәтләү нәтиҗәсенә ирешү эстетик зәвык, язучы 
иҗатына мәхәббәт тәрбияләү.
Җиһазлау: дәреслек; Татар теленең аңлатмалы сүзлеге.
Дәрес материаллары: слайдлар, карточкалар.
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Дәрес 
этаплары

Универсаль уку 
гамәлләре

Укытучы эшчәнлеге Укучылар эшчәнлеге

I. Оеш-
тыру эта-
бы. Уку 
эшчән-
легенә 
мотив 
булдыру

Шәхси: эшчән-
лекне башларга 
әзерлек.

Уңай эмоциональ фон булдыру.
– Исәнмесез, укучылар! Хәер-
ле көн! Укучылар, минем бүген 
сезнең турында күбрәк беләсем 
килә әле. Мин сораулар бирәм, 
сез җавап йөзеннән басарсыз. 
Әйдәгез, башладык! Кемнәрнең 
туган көне кыш айларында, шу-
лар басыгыз әле? Кемнәрнең өй-
ләрендә әбиләре бар, хәзер алар 
бассын. Кемнәр гаиләдә берен-
че, олы бала, аларны да күрик 
әле. Арагызда чәчәкләр яратучы 
бармы? Менә сезнең белән дә 
танышып үттек. 
Укучыларның дәрескә әзерлеген 
тикшерү.
Өй эшләрен тикшерү. Туган 
ил, туган җир кадере турын-
да мәкальләр туплап килергә. 
Бер-ике укучыдан укытыла.

Танып белү: узган дәрестә 
нәрсә үтүләрен искә төшерү.
Коммуникатив: аралашуның 
диалогик сөйләм формасын 
куллану.
Регулятив: сорауларга җа-
вап бирү.
Шәхси: аудитория алдында 
үзләрен иркен, әдәпле тоту.

Мәкальләрне укып, мәгъ-
нәсен аңлатырга.

II. Акту- 
альләш- 
терү

Танып белү: 
уңышлы яңа бе-
лем алу.

– Һәрберегез матур итеп киен-
гән, күтәренке кәефле, елмаеп 
кына торасыз. Мондый шат рух-
ны сезгә кем бирде икән? Әйте-
гез әле миңа: иртә белән кем ир-
кәләп уятып, мәктәпкә озатты? 
– Шигырь юлларын тыңлап, шул 
сорауга җавап бирегез әле. 
Өебез гел якты безнең, 
Кояшкай кергәнмени?
Иң-иң яраткан кешем ул,
Минем кадерле ...
(Слайдта әни, әби рәсемнәре.)

– Әни, әби...

– Әни.

III. Мо-
тив-
лаштыру, 
пробле-
малы 
ситуация 
тудыру

Шәхси: укучы-
ның эчке әзер-
леге.
Коммуникатив: 
аралашуны 
планлаштыру.

Танып белү:  
проблема кую.
Регулятив: укы-
тучы этәргече 
ярдәмендә 
дәрескә эш мак-
сатын кую.

– Ә хәзер экранга игътибар 
итегез әле. Бу әкият геройлары 
сезгә танышмы? Бу геройлар 
катнашкан мультфильм карага-
ныгыз бармы? (Слайдта «Чипол-
лино маҗаралары» мультфиль-
мы геройлары.) 
– Аларны кем уйлап чыгарган 
соң? Авторын берәрегез әйтә ал-
мыймы?

(Слайд. Джанни Родари)
– Димәк, бүген кемнең әсәрен 
өйрәнербез?

– Бу геройлар «Чиполлино» 
мультфильмыннан.

– Бу әсәрне Джанни Родари 
язган. Без башлангыч сый-
ныфларда аның әсәрләрен 
өйрәндек.
– Джанни Родариның «Әби-
нең кошчыклары» әсәрен 
укырбыз.

Дәреснең технологик картасы
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– Максатыбыз ничек булыр?

– Укучылар, әсәрне уку ба-
рышында «Әсәр безне нәрсәгә 
өйрәтә икән?» дигән сорауга җа-
вап та эзләрбез.
(Слайдта максат күренә: Дж.Ро-
дариның «Әбинең кошчыкла-
ры» әсәрен уку һәм анализлау. 
Әсәрдәге төп фикерне ачыклау. 
Универсаль уку һәм анализлау 
күнекмәләре булдыру.)

– Әсәрне матур итеп укыр-
быз, анализларбыз.

IV. Яңа 
белем- 
нәрне 
беренчел 
үзләш-
терү

Шәхси: әсәр 
эчтәлеген кабул 
итәргә әзерлек, 
беренчел мәгъ-
лүмат алу.
Коммуника-
тив: монологик 
сөйләм кү-
некмәсенә ия 
булу.
Танып белү: төп 
фикерне таба 
белү.

– Кем соң ул Джанни Родари?  
Ул – Италия язучысы. 1920–1980 
елларда Италиядә яшәгән. Кеч-
кенә вакытыннан ук иптәшләрен 
үзе уйлап чыгарган кызыклы 
вакыйгалар сөйләп көлдерә 
торган булган. (Слайдта китапла-
рыннан күргәзмә.) 
– Ничек уйлыйсыз, әсәрне без 
кайсы телдә укырбыз? Итальян-
чамы, татарчамы?
– Димәк, әсәрне тәрҗемә итәргә 
кирәк. Бер телдән икенче телгә 
тәрҗемә ителгән әсәр ничек ата-
ла икән?
– Хикәянең азагына игътибар 
итегез әле. Аны кем тәрҗемә 
иткән? (Слайдта язучы Зөлфәт 
турында мәгълүмат.)
– Укучылар, әсәрне укый башла-
ганчы, безгә таныш булмаган 
сүзләрне ачыклап китәргә кирәк. 
Сүзлек эше 
Түти, бөрешкән, кәнәфи, сый, 
әнис кәнфитләре, фәкыйрь, җена-
за сүзләренә аңлатма бирелә.
– Ә хәзер әсәрне укый башлый-
быз. Иркенләп, җайлап утыр-
дык. Без аны өзекләргә бүлеп 
укырбыз. Өзекне укыганнан соң, 
сорауларга да җаваплар биреп 
барырбыз. (Беренче абзацны, 
сәнгатьле итеп, укытучы укый 
башлый.) 

– Билгеле, татарча, татар 
әдәбияты дәресе бит.

– Тәрҗемә әсәре дип атала.

– Зөлфәт тәрҗемәсе диел-
гән.

Сүзлек укучылардан укыты-
ла.

1 нче абзац буенча сораулар: 
– Вакыйга кайда бара?

– Кем белән таныштык? 

– Тагын нинди образлар бар?

– Бу әсәрдә вакыйга картлар 
йортында бара.

– Ада түти турында сөйлә-
нелде. 
– Аның белән тагын ике әби 
яши.
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2 нче абзац. Укучы укый: «Ни 
кылануың бу? ...искә дә төшер-
миләр».
2 нче абзац буенча сораулар: 
– Әби нинди игелекле эш эшли? 

– Кошлар образы белән автор 
нәрсә әйтергә тели? 

– Кошларны кемнәр белән ча-
гыштыра?

3 нче абзац. Укучы укый: «Карт 
әби җавап кайтармады... 96 нчы 
бит азагына кадәр». 
Сораулар. Ада түти карчыклар-
ны тыңладымы? Кошчыкларның 
үз-үзләрен тотышлары сезнең 
характер сыйфатларына охша-
маганмы?

4 нче абзац. Укучы укый: «Сез-
нең кошларыгыз килеп җиткән 
анда... Ашагыз, ашагыз, очарга 
хәлегез җитмәс югыйсә».
Сораулар. Әбиләр ни өчен Ада 
түтидән көнләшәләр икән?

– Ада түти картлар йортында 
яшәгәненә балаларын гаепли-
ме?

Соңгы 5 абзацны уку. 
Сораулар. Ада түти кошларга 
нинди сүзләр әйтә? Аларга са-
лынган фикерне ничек аңлый-
сыз?

– Кошлар ашата. Бу – бик 
саваплы.
– Кошларны әбиләрнең ба-
лалары белән чагыштыра. 
«Нәкъ безнең балаларыбыз 
кебек. Үсеп җиттеләр дә 
кайсы кая таралышып бет-
теләр», – ди.

– Ада түти тыныч кына 
эшен дәвам итә. Аныңча, 
һәрбер эшләгән игелек өчен 
кешедән рәхмәт таләп итү 
дөрес түгел.
 – Мин бу фикер белән ки-
лешәм. Изгелекне рәхмәт 
өчен генә эшләмиләр. Ул 
чын йөрәктән булырга тиеш.

– Чөнки аның кошчыкла-
ры –балалары бар. Алар 
әби янына һәр көнне очып 
киләләр. 
– Юк, гаепләми, чөнки 
аналар гына һәрвакыт ба-
лаларын гафу итә, аңлый 
беләләр. Ада түти –олы 
йөрәкле кеше. Моны кошлар 
да белә.

– Балалар әни канаты 
астында гына яши алмый-
лар. Алар, үскәч, илләр 
гизәргә, илебез өчен файда-
лы эшләр башкарырга тиеш. 

Ял мину-
ты

Шәхси: үз фике-
реңне белдерә, 
дәлилли алу, 
иптәшләрең ал-
дында чыгыш 
ясау.
Коммуникатив: 
иптәшеңнең фи-
керен тыңлау.

Укучыларның образлар буенча 
белемнәрен тикшерү.  
– Укучылар, ә хәзер бер уен  
уйнап алабыз. Бер як стенага –  
Ада түти исеме, икенчесенә  
Кошлар дип язып куелган. Ә ми-
нем өстәлемдә – ике образга да 
хас характер сыйфатлары языл-
ган карточкалар.

Ада түти – ялгыз, өлкән, олы 
йөрәкле, әдәпле, сабыр, иге-
лекле.
Кошчыклар – тынгысыз, 
борчылучан, зур тавышлы-
лар, сабырсызлар, чыр-чу 
килүчән, үпкәләүчән.
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Регулятив: үз 
фикереңне фор-
малаштырып 
әйтә белү.
Танып белү: 
башкалар фи-
керен дә кабул 
итү, тыңлый 
белү, нәтиҗә 
ясау.

Һәрберегез килеп, берәр карточ-
ка аласыз, анда язылган сыйфат 
кайсы образга туры килсә, шул 
образ язылган урынга барып ба-
сарга кирәк. Ни өчен бу сыйфат 
шушы образга туры килә дип 
уйлыйсыз, аңлатырга әзерлә-
негез. Сезгә 1 минут вакыт би-
релә. (Укучыларның җаваплары 
тыңланыла.)

V. Әсәрне 
беренчел 
ныгыту

Шәхси: бирел-
гән сорауны 
парларда, төр-
кемнәрдә ана-
лизлап чишү. 
Коммуникатив: 
иптәшеңнең фи-
керен тыңлау, 
үз дәлилеңне 
китерү.
Регулятив: 
төркемнәрдә 
эшчәнлеккә 
тартылу, читтә 
калмау, фике-
реңне әйтү һәм 
дәлилләү
Танып белү: 
сыйныф, төркем 
эшчәнлегеннән 
чыгып, нәтиҗә 
ясый алу. 

Дәреслек белән эшләү. Төр-
кемнәрдә эш.
1 нче төркемгә дәреслектәге 
2 нче сорау язылган карточка 
бирелә. Бергәләп сөйләшеп ана-
лизлыйлар. Араларыннан берсе 
торып җавап бирә. Башкалар ту-
лыландырырга мөмкин. 
2 нче төркем 3 нче сорауга җа-
вап әзерли. 
3 нче төркем 4 нче сорауга җа-
вап әзерли. 
– Каршылыклы фикер кемнәр 
арасында бара? (Әбиләр белән  
Ада түти арасында.) 
– Кем хаклы дип уйлыйсыз? Ни 
өчен?
Рәсемне күзәтү. Аңа туры килә 
торган өзекне уку. 
– Башка фикер дә булырга мөм-
кинме? 

– Билгеле, Ада түти хаклы. 
96 нчы биттәге соңгы абзац.
– Мөмкин, рәсемдә Ада түти 
юк, димәк, соңгы абзац та 
туры килә ала.

VI. Өй 
эше

Танып белү: 
дәрестә эшлә-
гән биремнәр-
не кабул итеп 
алып, инша язу, 
үз фикереңне 
белдерү.

– Үз фикерегезне белдереп, 
түбәндәге темаларның берсенә 
кечкенә инша языгыз:
1. «Минем Ада түтинең балала-
рына әйтер сүзем бар».
2. «Ата-ана алдындагы бурыч 
нәрсә ул?».
3. «Изгелек эшлә дә суга сал, 
халык белмәсә, балык белер 
сүзләрен ничек аңлыйсыз?»

VII. Реф-
лекcия

Шәхси: эшчән-
легеннән чы-
гып, үзбәя бирә 
алу.
Коммуникатив: 
иптәшеңне 
тыңлау, үз фи-
керен форма-
лаштыру, аны 
раслый алу.

– Әсәр сезгә ошадымы? Нинди 
хис уятты? Ни өчен? Картлар 
йортында яшәгән кеше бәхетле 
була аламы? Ада түтине бәхетле 
дип уйлыйсызмы?

– Мин Ада түтине бик кыз-
гандым. Ул – бик әйбәт кар-
чык. Минем әбием дә бар. 
Барыбыз да аны бик ярата-
быз...
– Мин Ада түтине бәхетле 
дип саныйм. Ул берәүгә дә 
үпкәләп, рәнҗеп китми.  
Чиста күңелле кешеләр 
бәхетле була дип уйлыйм.
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Ләйсән ВӘЛИЕВА,

Арча районы Иске Чүриле урта мәктәбе-
нең югары квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

11

ШАГЫЙРЬЛӘР 
ТУГАН ЯК ТУРЫНДА
(Татар әдәбияты. 5 нче сыйныф. Татар төркеме)

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ
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Максат: 
Дидактик: Разил Вәлиевнең «Туган телдә дәшсәм генә» шигы-
рен укып анализлау; кирәкле мәгълүматны билгеләү.
Үстерелешле: 
– иҗади фикерләү сәләтләрен, игътибарлылыкны үстерү өстен-
дә эшне дәвам иттерү; 
– лирик әсәрләргә анализ ясый белү һәм сәнгатьле уку кү-
некмәләрен камилләштерү.
Тәрбияви: туган якка, туган телгә сакчыл караш, хөрмәт хис-
ләре тәрбияләү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр 
Предмет буенча: Р.Вәлиевнең тормыш юлын белү, лирик әсәр-
ләргә анализ ясый алу һәм сәнгатьле уку күнекмәләрен камил-
ләштерү. 
Метапредмет: әдәби әсәрне мөстәкыйль үзләштерерлек кү-
некмәләр булдыру, текст белән эшли белү, эчтәлекне мо-
дельләштерү. 
Шәхси: туган якка, туган телгә сакчыл караш, хөрмәт хисләре 
тәрбияләү.
Дәрес тибы: катнаш дәрес.
Ресурслар: презентация, электрон дәреслек, аудиоязмалар, ки-
таплар күргәзмәсе, дәреслек (Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М.  
Рус мәктәпләренең 6 нчы сыйныфында татар балалары өчен 
татар әдәбияты, 2 нче кисәк, 93 нче бит).
Эш төрләре: сыйныф белән эш, индивидуаль, парлап, төр-
кемнәрдә эш. 
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Дәрес барышы
I. Эшчәнлеккә әзерлек
1. «Саумы, укучым!» – дәрес өчен 

эмоциональ халәт тудыру. 
2. Ф.Яруллинның «Туган ягы кирәк 

кешегә» дигән шигырен укытучының 
сәнгатьле укуы.

Укытучы. Укучылар, бүгенге 
дәресебездә без нәрсә турында 
сөйләшербез?

II. Белемнәрне актуальләштерү
Укытучы. Без күпсанлы шагыйрьләр 

иҗатында туган як темасының 
чагылышын карадык. Укучылар, 
әйдәгез, әлеге әдипләрне искә 
төшерик әле. 

– Сибгат Хәким. Аның туган ягы 
турында нәрсә әйтә аласыз? Ул үзенең 
туган ягы белән ничек горурлана? 
(Укучыларның фикерләре тыңланыла.)

(Нәҗип Мадьяров сүзләренә язылган 
«Сиңа кайттым, газиз туган җирем!» 
җырын тыңлау.) 

– Шагыйрь туган җиренә ничек 
эндәшә? Ул туган як кадерен кайчан 
аңлаган? (Укучыларның фикерләре 
тыңланыла.)

– Туган якның табигатен сакларга 
өйрәткән шагыйрә кем ул? (Резеда 
Вәлиева.) Шигырьнең исемен әйтегез. 
Кайсы юлларын иң әһәмиятле дип 
саныйсыз? (Табып уку.) Ни өчен? 

(Кызыл китап турында әңгәмә.)
Экранда Г.Тукайның «Туган авыл» 

шигыре. Кайбер сүзләре төшеп калган.
... башына ... безнең ...
... чишмә бар, якын ... авылга ул.
Укытучы. Укучылар, кем дөрес итеп 

укып күрсәтә? Кайсыгыз дәвам итә 
ала? Шигырь ничек атала? Авторы?

– Чыннан да, якташыбыз, татар 
халкының бөек шагыйре Г.Тукай туган 
җиреннән читтә яшәргә мәҗбүр булса 
да, аны гомере буена онытмаган. 
Сез өйдә Г.Тукайның туган җиргә 
багышлаган әсәрләрен табып, укып 
килергә тиеш идегез. (Өй эшләре 
тикшерелә.)

– Укучылар, әйдәгез, файдалы итеп, 
ял итеп алыйк әле. Мин бер җөмлә 
әйтәм, ә сез рәт буенча минем фикерне 
дәвам иткән җөмләләр әйтергә тиеш. 
Соңгы укучы фикерне йомгаклый. 
Нәтиҗәдә бәйләнешле текст килеп 
чыгарга тиеш. 

Һәркемнең дә туган җире була. ...
III. Яңа белем һәм күнекмәләр 

формалаштыру
(Экранда Разил Вәлиев портреты.)
Укытучы. Бүген, укучылар, без 

Разил абыегыз Вәлиев иҗаты 
белән танышырбыз. Ул Түбән Кама 
районы Ташлык авылында туа. Ул – 
Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай 
исемендәге Дәүләт, Муса Җәлил 
исемендәге республика премияләре 
лауреаты, туган телебезне саклауда 
зур эшләр башкарган кеше. Сезнең 
аны телевизор экраннары аша 
күргәнегез бар. Разил Вәлиев, туган 
ягына багышлап, бик күп шигырьләр 
иҗат иткән. 

Бүгенге дәрестә аның «Туган якта 
дәшсәм генә...» дигән шигыре белән 
танышырбыз. Ничек уйлыйсыз, 
шигырь нәрсә турында булыр? 
(Укучыларның фикере тыңланыла.)

Башта сүзлек өстендә эшләп алыйк. 
Тургай – жаворонок, иң матур 

сайраучы кош.
(Шигырьне башта аудиоязмада 

тыңлау, аннары чылбыр буенча уку.)
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IV. Материалны беренчел ныгыту 
Укытучы. Укучылар, тургай телен ни 

өчен һәркем аңлый?
– Кайсы юллар кабатлана? (Табып 

уку.) Әсәрдә кабатлаулар ни өчен кирәк 
дип уйлыйсыз? Кабатланган юлларны 
үз сүзләрегез белән аңлатыгыз.

– Ә ни өчен тургай образы? Тургай 
образы белән без кайсы әсәрдә 
танышкан идек? ( Фоат Садриевның 
«Тургай ни дип җырлый?» әсәрендә.)

– Тагын бер мөһим образны атагыз. 
(Туган тел.)

– Туган җир һәм туган телнең 
бәйләнешен аңлатып карыйк әле. 
(Укучылар фикерен тыңлау.)

V. Мөстәкыйль эш 
– Тагын нәрсәләр туган телдә 

җырлый, шаулый? Бу алым нәрсә дип 
атала? (Сынландыру.)

(Укучылар дәфтәрләргә 
сынландыруларны табып язалар, 
аннары аңлаталар.)

VI. Рефлексия
Укытучы. Димәк, укучылар, Разил 

абыегыз Вәлиев бу шигыре белән 
нәрсә әйтергә тели? Шигырь исеменә 
тагын бер игътибар итик әле. «Туган 
телдә дәшсәм генә...» Күп нокталар 
куелган, димәк, ул тәмамланмаган. 
Әйдәгез, аны тәмамлап карыйк әле.

– Бүгенге тема буенча 
белемнәребезне куб ярдәмендә 
гомумиләштерербез. Әйдәгез, 
дәресебездә кызыл җеп булып 
сузылып барган туган җир төшенчәсе 
буенча эшлик.

Искәрмә: куб алымы – дәрес, 
аерым бүлекләр буенча белемнәрне 
гомумиләштергәндә нәтиҗәле алым. 
Куб алына. Һәр ягына биремнәр 
язылган. Төшенчә бирелә. Аннары 

кубны ыргытабыз. Кайсы ягы төшә, 
шул бирем үтәлә.

1. Сурәтләгез.
2. Бу турыда сорау бирегез.
3. Башка предметлар белән бәйләгез.
4. Нинди әһәмияте бар?
5. Башка предметлар белән 

чагыштырыгыз.
6. Сөйләмгә кертегез.
Укытучы. Бүгенге дәресебезне 

минем Фоат абый Садриевның 
«Тургай ни дип җырлый?» әсәреннән 
тургай сүзләре белән тәмамлыйсым 
килә: «И бала! Син әле үзеңнең ничек 
бәхетле икәнеңне күз алдыңа да 
китерә алмыйсың. Менә тиздән үсеп 
җитәрсең, шаулап-гөрләп укыган 
мәктәбеңнән аерылып, туган өең 
бусагасын атлап, ят җирләргә китәрсең. 
Шул чакта туган нигезеңне сагыну 
тойгысы керфекләреңә кайнар яшь 
бөртеге булып кунар. Аһ, нинди татлы, 
нинди газиз ул туган җир! Аның 
салкыны да туңдырмый, аның каты 
җире дә йомшак мендәр кебек.

Син көн дә туган җиреңдә булуың 
белән нинди бәхетле! Шатлан, рәхәтлән, 
уйна, көл, якты тормышка, шушы 
җирдә яшәвеңә рәхмәт укы! Шушы 
дөньяны, кояшны, зәңгәр күкне, алтын 
иген басуларын саклаучыларга һәм 
ямьләндерүчеләргә хөрмәт белән баш 
и!» 

VII. Өй эше 
1. Мәкальләр кулланып, туган 

авылыгыз турында хикәя языгыз.
2. Көчлерәк укучылар өчен өстәмә 

бирем. Туган авыл турында шигырь 
язып карарга.

VIII. Дәрескә йомгак ясау. Билгеләр 
кую.
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12

Гөлнара МӨБАРӘКШИНА,

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

РӘВЕШ 
ТӨРКЕМЧӘЛӘРЕ. 
ОХШАТУ-ЧАГЫШТЫРУ 
РӘВЕШЛӘРЕ
(6 нчы сыйныфта татар теле дәресе)
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Дәрес планы
I. Оештыру өлеше 
Укучылар белән исәнләшү, кәефләрен 

сорашу, дәрескә әзерлекләрен 
тикшерү, эш тәртибе белән таныштыру. 

IІ. Белемнәрне актуальләштерү
Рәвешләр турында өйрәнгәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау өчен, текст 
өстендә эшләү һәм эшнең үтәлешенә 
нәтиҗә ясау, билге кую. 

ІII. Уку мәсьәләсен кую һәм чишү 
1. Таблица буенча эш (рәвешләрне 

билгеләү һәм ясалышларын күзәтү, 
нәтиҗә ясау). 

2. Төркемнәрдә карточкалар буенча 
эш (рәвешләрне билгеләү). 

3. Сайланма эш (дәреслектәге  
276 нчы күнегү). 

4. Иҗади эш: 
а) саф рәвешләрдән охшату-

чагыштыру рәвешләре ясау; 
ә) охшату-чагыштыру рәвешләреннән 

җөмләләр төзү. 
IV. Рефлексия 
Дәрес алдыннан куелган уку 

мәсьәләсенә кайту, аны искә төшерү. 
Проект яклау.

V. Өй эше
«Дустыма хат» темасына хат язарга.

Дәрес барышы
Укытучы. Исәнмесез, хәерле көн, 

укучылар! Әйдәгез, бер-беребезгә 
чын күңелдән елмаешыйк та хәерле 
көн телик. Менә тагын да матурайды 
битегез-йөзегез. 

Йөз – кеше күрке, ә тел күрке – сүз 
ул, балалар. «Яхшы сүз – җан азыгы» 
дип белми әйтмәгән борынгылар. 
Әнә шундый җылы сүзләр, изге 
теләк-омтылышлар белән башланган 
бүгенге дәрестә алган белемнәрне, 
күзәтүчәнлекне барлап, төрле 
күнегүләр аша белемнәребезне 
камилләштерербез.

Бүгенге дәрестә сез төркемнәрдә 
эшләрсез. Дәрестә үткән һәрбер эшкә 
билге куеп барыр өчен, мин сезгә 
«Үзбәя карточкалары» таратам. Исем-
фамилиягезне язып куегыз.

Рәнҗетмә үз телеңне.
Әдәп башы – тел. 
Ватаныңның телен сакла.
Элгәре уйла, аннары әйт.
Шатландырган да – тел, уйландырган 

да – тел.
– Бу мәкальләр туган телебез 

турында. Һәр мәкальдәге беренче баш 
хәрефтән нинди сүз килеп чыкты?  

Укучылар. Рәвеш.
Укытучы. Хәзер рәвеш сүз төркеме 

буенча белемнәрегезне тикшереп 

Максат: рәвешләрне мәгънәләре буенча төркемләү, охшату- 
чагыштыру рәвешләрен танып белү, мөстәкыйльлек тәрбия- 
ләү, җирле материаллардан файдалану. 
Дәрес тибы: яңа материал өйрәнү. 
Укыту методлары: әңгәмә, аңлату. 
Җиһазлау: 6 нчы сыйныф өчен татар теле дәреслеге, плакат, 
таблица, интерактив такта.
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карыйк әле. Мин сезгә фикерләр 
әйтәм, килешәсез икән – басасыз, 
килешмәсәгез – басмыйсыз. 

1. Рәвеш мөстәкыйль сүз төркеменә 
керә. 

2. Рәвеш лексик-грамматик яктан 
хәлнең билгесен белдерә.

3. Рәвеш төрләнә (төрләнми) торган 
сүз төркеме.

4. Рәвеш җөмләдә хәл булып килә.
5. Рәвешләр ясалыш төре буенча 

тамыр һәм ясалма булмый. 
Укытучы. Бу белемнәр сезгә алдагы 

сыйныфларда да кирәк булыр, истә 
калдырыгыз. 

Үзбәя  
Сүзлек өстендә эш
татарча – на татарском языке
русча – на русском языке
минемчә – по-моему
сөйләгәнчә – как рассказал
Укытучы.
«Татарча да яхшы бел,
Русча да яхшы бел...» – 

дип язган Ш.Маннур.
Минемчә, бик дөрес фикер бу. Рус 

һәм татар халкы гомер буе дусларча, 
иптәшләрчә яшәде. Милләтне 
саклау бүген безнең һәрберебездән 
тора. Көмештәй саф ана телебездә 
сөйләшергә, үз динебезне тотарга, 
үзебезчә яшәргә безгә беркем комачау 
итәргә тиеш түгел. Алда сөйләгәнчә, 
халыкның күңел байлыгы бервакытта 
да кимемәсен. Милләт үткәнен хөрмәт 
итсен. Кеше үзенең туган җирен, туган 
телен, гореф-гадәтләрен, йолаларын 
онытмасын. Әби-бабайлар кушканча, 
үз телебезне күз карасыдай саклыйк.

Укытучы. Текстта нәрсә турында сүз 
бара? (Әңгәмә уздыру.)

Биремнәр
1. Курсив белән бирелгән сүзләрне 

үзләре ачыклаган сүз белән язып 
алыгыз, сорау куегыз, узган дәрестә 
өйрәнгән саф сыйфаттан ничек 
аерылганын билгеләгез. (Телдән 
тикшерү.) 

2. Лента белән эш. Нинди сүз 
төркеменнән ясалды?

Тиз              татар-ча
Салмак       рус-ча
Әкрен          карасы-дай
Җәяү            көмеш-тәй
Укучылар. Бу рәвешләр ничек? ни 

төсле? сорауларына җавап бирәләр, 
фигыльне ачыклыйлар, эш-хәрәкәтне 
нәрсә белән булса да чагыштыру аша 
ачыклап киләләр.

Нәтиҗә: 
а) охшату-чагыштыру рәвешләре 

ничек? ни төсле? сорауларына җавап 
бирә;

ә) җөмләдә фигыльне ачыклыйлар; 
б) төрле сүз төркемнәренә -ча/-чә, 

-дай/-дәй, -тай/-тәй кушымчалары 
ялгап ясалалар.

Укытучы. Ә хәзер саф рәвешкә бу 
кушымчаларны куеп карыйк әле.

Түбәндәге саф рәвешләрдән охшату-
чагыштыру рәвешләре ясап карагыз. 

Тиз, салмак, әкрен, җәяү.
Укучылар. Саф рәвешләрдән охшату-

чагыштыру рәвешләре ясап булмый.
3. Дәреслек белән эш.
Дәреслекнең 99 нчы битендәге 

кагыйдәне укыту. 
4. Карточкада эш. Тукай турында 

әңгәмә. 
Укытучы. Укучылар, мин сезгә 

битләр бирәм. Бүгенге дәрескә нәтиҗә 
ясыйк.

Өйгә эш  
«Дустыма хат» темасына саф һәм 
охшату-чагыштыру рәвешләрен 
кулланып, хат язарга.
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Алсу ӘХМӘДУЛЛИНА, Рәисә ШАҺИДУЛЛИНА,

Арча районы Ташкичү төп мәктәбенең  
I квалификация категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Арча районы Ташкичү төп мәктәбенең  
I квалификация категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

13

САННАРНЫҢ 
ЯСАЛЫШЫ
(6 нчы сыйныфта татар теле дәресе)
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Дәрес барышы
I. Оештыру, мотивлаштыру
Уңай психологик халәт тудыру. 
Укытучы. Исәнмесез, укучылар. 

Кәефләрегез ничек? 
Дуслар елмаеп караса,
Дөнья яктырып китә.
Я, кайсыгыз дусларына
Елмаю бүләк итә?
Татар теле дәресен башлап җибәрә-

без. Укучылар, дәрестә актив булыгыз. 
Сез – иң яхшы, иң актив, иң акыллы 
укучылар! Сез яңа белем алырга, «Та-
тар теле иле»нә сәяхәткә әзерме? Әй-
дәгез, «Белемгә кыска юл юк», – дип, 
дәресебезне башлыйк. Уңышлар сезгә.

II. Белемнәрне актуальләштерү
«Нинди сүзләр яшеренгән?» уенын 

уйнау.
Йөзә, тун, көч.
– Болар нинди сүз төркеме?
Түбәндәге сораулар буенча төр-

кемнәрдә эшләү. (Укытучы сорау бирә, 
төркемдәге укучыларның һәрберсе, 
берәр тапкыр чиратлашып, шул сорауга 
җавап бирә.) 

– Сан сүз төркеме нәрсәне белдерә?
– Сан нинди сорауларга җавап бирә?
– Сан белән ачыкланган сүз ничек 

атала? (Сан белән ачыкланган сүз са-
налмыш дип атала.)

– Җөмләдә сан нинди җөмлә кисәге 
булып килә?

III. Проблемалы ситуация булдыру. 
Уку мәсьәләсен кую

Җөмләләрне уку. Һәр җөмләдән сан-
нарны табу. Ясалышлары ягыннан 
ачыклау. 

Безнең сыйныфта ун укучы укый. Ун-
бер укучы концертта катнашты. Мин 
укырга бер-ике китап алдым. Мәктәбе-
бездә барлыгы илле дүрт бала укый.

– Ун. Бу сан ничә кисәктән, тамырдан 
тора?

– Әйе, бер сүздән, ягъни тамырдан 
гына. Димәк, бу саннар ничек атала? 
(Тамыр саннар.)

– Унбер. Бу санга игътибар итегез 
әле. Ул ничә тамырдан тора һәм ничек 
языла? (Ике тамырдан тора, кушылып 
языла.)

– Илле дүрт. Ул ничә сүздән тора һәм 
ничек языла? (Ике тамыр саннан тора 
һәм, тезелеп, аерым языла.) 

– Димәк, аларны нинди саннар дип 
әйтә алабыз? (Тезмә саннар.)

– Бер-ике. Бу санның язылышына 
игътибар итик. (Бу сан ике саннан тора 
һәм сызыкча аша язылган. Димәк, бу – 
парлы сан.)

Нәтиҗә ясау. Укучыларның җавапла-
рын тыңлау.

IV. Дәрескә максат һәм бурычлар 
кую

Укытучы. Бүгенге дәреснең темасы 
һәм максаты ничек булыр?

Көтелгән җавап. Без бүген саннар-
ның ясалыш ягыннан төрләрен өйрә-
нербез.

Максат: 
– саннарның ясалышы турында мәгълүмат бирү;
– укучыларның мөстәкыйль фикерләүләренә ирешү;
– укучыларда халык авыз иҗатына мәхәббәт хисләре тәрбия- 
ләү.
Предметара бәйләнеш: татар әдәбияты, математика.
Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү дәресе.
Җиһазлау: дәреслек, презентация, интерактив такта, ноутбук, 
карточкалар, рефлексия бите.
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Укытучы. Әйе, безнең бүгенге тема – 
«Саннарның ясалышы».

 

V. Яңа белемнәрне беренчел 
үзләштерү

Дәфтәрләргә сан моделен сызу.
Укытучы. Сан сүз төркеменең яса-

лышы үзенчәлекле. Алар бары тик үз 
эчләрендәге сүзләрдән генә төзелә, 
башка сүз төркемнәреннән саннар 
ясалмый, ә саннардан башка сүз төр-
кемнәренә кергән сүзләрне ясап була. 

VI. Белем һәм күнекмәләрне ныгыту
1. Карточкалар белән эш. 
(Укучыларга саннар язылган карточ-

калар бирелә, һәм алар үз почмакла-
рын сайлыйлар, парлашалар һәм шул 
сан турында фикер алышалар.) 

Ике, ун, алтмыш, йөз, мең.
Унике, унөч, унсигез, унбиш.
Кырык алты, йөз егерме ике, мең ту-

гыз йөз кырык.
Биш-алты, ун-унике, кырык-кырык 

биш.
2. Саннарның ясалышы. 
Бирелгән җөмләләрдәге саннарны 

ясалышы ягыннан таблицага дөрес 
итеп тутырырга.

 

1. Маратка бүген биш яшь.
2. Йосыф өч-дүрт иптәше белән ур-

манга китте.
3. Авылга кайтып җитәргә илле алты 

чакрым юл калды.
4. Унберенче декабрь көнне театрга 

барабыз. 
5. Дәү әниемә сиксән җиде яшь тула.
6. Егет сүзе бер булыр.
3. Парларда эш. 
Бирем. Саннарның язылышына бәй-

ле хаталы очракларны табыгыз.
1. Хикәяне биш алты кат укып чык-

тым.
2. Ун ике ай сизелми дә үтеп китте.

3. Әниемә утызалты яшь. 
Ял минуты 
Укытучы. Мин сезгә сораулар бирәм, 

ә сез, сорауларның җавабына карап, 
берләшергә тиеш буласыз. 

1. Ике икең ничә? (Дүрт) 
2. Сыйныф бүлмәсендә ничә тәрәзә 

бар? (Өч) 
3. Икегә өчне кушкач ничә була? 

(Биш) 
4. Сыйныфыгызда ничә малай бар? 

(Өч)
4. Санлы ребусны чишү.
6н, 100ек, 1дәм 
к3, 5мәт, 1лек 
т10, 100ү, 1үк 
5. Текст белән эшләү. 
Саннарны сүз белән язарга, яса-

лышын билгеләргә. 
Колибри – җирдәге иң кечкенә кош. 

Иң кечкенә колибриның авырлыгы 
3 граммга да җитми. Ә иң зуры – 21 
сантиметрга, авырлыгы 20 граммга 
кадәр җитә. Алар канатларын бер се-
кунд эчендә 50–80 тапкыр җилпергә 
сәләтле. Кечкенә генә кошчык өчен бу 
бик күп инде. Ә менә тизлекләре тагын 
да шаккаткыч – 80 км/сәгатькә җитә. 
Колибри күчеп йөрү (миграция) вакы-
тында бер тәүлек эчендә 1000 кило-
метр араны үтәргә сәләтле. Тагын бер 
үзенчәлеге – ул һавада булганда гына 
туклана. Россиядә колибри юк, ләкин 
аларны зоопаркларда күрергә мөмкин.

VII. Рефлексия
Укытучы. Укучылар, дәресебез ахы-

рына якынлашты. Үзегезгә бүген нин-
ди яңа белемнәр алдыгыз? Ясалышы 
ягыннан саннарның нинди төрләрен 
белдек? Язылышларында нинди аер-
малар бар? (Укучыларның җавапларын 
тыңлау.)

VIII. Өй эше
1. Мәҗбүри: дәреслектәге 152 нче кү-

негүне язып эшләргә.
2. Ярым иҗади: ясалышлары ягыннан 

төрле саннар кергән өч санамыш язып 
алырга.

3. Иҗади: «Авылыбыз тарихыннан 
сәхифәләр» дигән темага, ясалышлары 
ягыннан төрле саннар кулланып, 7–8 
җөмлә язарга.

Тамыр
Ун

Саннарның ясалышы

Кушма
Унике

Парлы
Биш-алты

Тезмә
Егерме ике

1 2 3 4 5 6
Тамыр + +
Кушма +
Парлы +
Тезмә + +
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Ризәлә ГАРИПОВА,

Теләче районы Теләче урта мәктә-
бенең I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

14

КЕШЕЛӘРГӘ 
ШАТЛЫК ӨЛӘШ
(Рус мәктәпләрендәге рус төркеме. Татар теле.  
6 нчы сыйныф)
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Дәрес барышы
Эпиграф. Кешенең бөтен җире дә 

гүзәл булырга тиеш: киеме дә, йөзе дә, 
уйлары да, күңеле дә. (А.Чехов)  
(1 нче слайд)

I. Оештыру өлеше
Укытучы. Исәнмесез, хәерле көн, 

укучылар! Сезнең белән күрешүне мин 
йөзләрегез, күңелегез аша башлыйм. 
Без бер-беребез белән елмаешып 
исәнләшик. (2 нче слайд)

Бер-беребезгә нинди сүз әйттек?
«Исәнмесез»дән башка бер сүз 

әйтмәдек.
Ә нидән соң бер тамчы кояш артты 

дөньяда?
Нидән соң бер тамчы бәхет артты 

дөньяда?
Нидән соң шатлык нуры балкый 

йөзләрдә?
Болар барысы чагыла сезнең 

күзләрдә?

Нидән соң?
Укучылар. Без дәресебезне 

«Исәнмесез» сүзе белән башлап 
җибәрдек.

Укытучы. Әйе, сез бүген бик шат 
күренәсез, мин моны йөзләрегездән 
күрәм. Без, бер-беребезне аңлап, бу 
дәрестә күп эшләр башкарырбыз дип 
уйлыйм.

II. Актуальләштерү
Укытучы. Таза булыйк, матур булыйк, 

күркәм булыйк. (3 нче слайд)
Сөйләшкәндә, матур сүзләр генә 

сөйлик.
Рәнҗемәсен, боекмасын дисәң 

йөрәк,
Изге сүзләр, җылы куллар – шатлык 

кирәк.
Кешеләргә һәрвакытта шатлык өләш.
– Ни өчен мин бүгенге дәресне 

шушы шигырь юллары белән башлап 
җибәрдем? Ничек уйлыйсыз?

Максат: 
– текстны аңлап укуларына ирешү;
– сөйләм телләрен, фикерләү сәләтләрен үстерү, сүзлек хә-
зинәләрен баету;
– миһербанлылык, шәфкатьлелек, игелеклелек сыйфатлары 
тәрбияләү.
Җиһазлау: мәкальләр, рәсемнәр, дәреслек материалы, кар-
точкалар, магнитофон язмасы, слайдлар.
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Укучылар. Безгә өй эше дә 
«Кешеләргә шатлык өләш» дигән тема 
астында бирелгән иде. (Укучыларның 
һәрберсе үзләре өйдә әзерләп  
килгән рәсемнәре буенча хикәяләрен 
укый.)

(4 нче слайд)
Кешеләргә шатлык өләш... (рәсемнәр)
Укытучы. Ни өчен һәр рәсемнең 

эчтәлегенә «шатлык» сүзен керттек?
Укучылар. Бу дөньяда кешеләргә 

шатлыкны төрлечә өләшеп була.
III. Төп өлеш
Дәреслек белән эш. (5 нче слайд)
126 нчы бит,10 нчы күнегү.
Кешеләргә шатлык өләш...
Башкаларның бәхете турында 

кайгыртып яшәүче кешеләр бик 
бәхетле. Ата-бабаңнарның исемнәрен 
онытма. Аларның хезмәтен кадерлә. 
Кеше, беренче чиратта, үз-үзен мәҗбүр 
итә белүе белән көчле. Рухи ныклыкны 
ихтыяр көче тудыра. Батыр кеше 
үлемгә барса барыр, ә инануларына, 
антына хыянәт итмәс. Кеше онытылыр 
өчен түгел, ә җирдә матур эз калдырыр 
өчен туа.

Биремнәр
а) укытучының укуы;
ә) ярты тавышка уку;
б) сүзлек эше;
в) тәрҗемә;
г) эчтәлеге буенча фикер алышу.  

(6 нчы слайд)
Сүзлекчә
өләш – дари

үз-үзен мәҗбүр итә белүе белән – 
умение заставлять себя

рухи ныклык – духовная стойкость
ихтыяр көче – сила воли
инанулар – убеждения
ант – клятва
Укытучы. Сезнең кешеләргә ярдәм 

иткәнегез бармы?
Укучылар. Әйе. Өлкән яшьтәге карт-

карчыкларга булышабыз, башлангыч 
сыйныф укучыларына ярдәм  
итәбез, яхшы укырга тырышабыз, әти-
әниләрнең сүзләрен тыңлыйбыз.

Укытучы. Хәзер бер сынау үткәрәбез. 
Менә сезгә мәкальләр. Алардагы 
сүзләрнең урыннары буталып беткән, 
тәртипкә китерергә кирәк. (7 нче 
слайд)

Мәкальләр
Хуҗа, юкта, хуҗа, эт.
Әллә, гайбәт, чын, әллә.
Йөз, яшә, ел, – йөз, өйрән, ел.
Рәхәт, яшәү, өчен, сөю, эшне, генә, 

кирәк.
Иле, бар, теле, барның.
Яхшы, беленер, эштә, кеше.
Мәкальләрнең дөрес җаваплары  

(8 нче слайд)
Хуҗа юкта эт хуҗа.
Әллә гайбәт, әллә чын.
Йөз ел яшә – йөз ел өйрән.
Рәхәт яшәү өчен, эшне сөю генә кирәк.
Иле барның теле бар.
Яхшы кеше эштә беленер.
Укытучы. Бик яхшы. Ә хәзер һәр 

мәкальнең баш хәрефен алып языгыз 
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әле. Нинди сүз килеп чыкты?
Укучылар. Хәйрия. (9 нчы слайд) 
IV. Яңа теманы ныгыту
Укытучы. «Хәйрия» сүзенең 

аңлатмасын ничек аңлыйсыз? 
«Благотворительный» сүзенең 
аңлатмасын «Толковый словарь 
русского языка» сүзлегеннән карагыз 
әле. (10 нчы слайд) (Экранда сүзлекчә 
тәкъдим ителә. Дәфтәрләргә язу.)

мәрхәмәтле – милосердный
шәфкатьле – доброжелательный
миһербанлы – великодушный
кеше хәленә керү – сочувствовать 

другим
мохтаҗ – нуждающийся
игелекле – добрый
V. Монологик сөйләм оештыру
Укытучы. Кешеләргә ярдәм итү өчен, 

үзеңдә нинди сыйфатлар булдырырга 
кирәк? (Укытучы укучыларга 
карточкалар тарата. Аларда тәкъдим 
ителгән теманы үстереп, Хәйрия 
елында нинди игелекле эшләр 
башкарырга мөмкин булуын әйтергә 
кирәк.) (11 нче слайд)

Карточкалар
Әгәр мин артист булсам...
Әгәр мин эшмәкәр булсам...
Әгәр мин язучы булсам...
Әгәр мин төзүче булсам...
Әгәр мин рәссам булсам...
Әгәр мин җитәкче булсам...
Әгәр мин гади эшче булсам...
Укытучы. Сез – бәхетле балалар, 

чөнки әти-әниегез, туганнарыгыз, якын 
дусларыгыз сезнең яныгызда. Алар 

һәрвакыт сезнең хакта кайгыртып 
яшиләр, һәрбер эшегездә ярдәм итәргә 
әзер торалар. (12 нче слайд)

Әйдәгез, бер аудиоязма тыңлыйк. 
Шуннан соң бүгенге дәресебезгә 
нәтиҗә ясарбыз. (13 нче слайд)

Аудиоязма 
Кешенең әхлаклы булуы – күңеленең 

яхшылыгында. Сезгә иң якын кеше- 
ләр – ата-аналарыгыз. Шуның өчен 
аларга һәрвакыт хөрмәт күрсәтегез, 
эштә һәм сүздә аларга каршы 
килмәгез. Шул вакытта аларның 
күңелләре дә, үзегезнең күңелегез  
дә рәхәт табар, тормышыгыз гүзәл 
булыр.

Һәрвакытта кешеләргә шатлык 
өләшегез!

(Мәкальләр укыла.) (14 нче слайд)
Матурлык йөздә түгел – сүздә.
Кешенең киеме дә, уйлары да, күңеле 

дә матур булырга тиеш.
Чын әдәплелек – ул кешеләргә 

мәрхәмәтле булуда.
Ата-аналарыгызны хөрмәт итегез.
Өлкәннәргә, ятимнәргә шатлык 

өләшегез.
VI. Рефлексия
1. Йомгаклау. Анализлау.
2. Өйгә эш бирү.
а) «Нәрсә ул әхлаклылык?» дигән 

темага монологик текст төзергә.
ә) Бирелгән текстның эчтәлеген 

сөйләргә.
б) «Әхлаклылык» темасына шигырь 

язарга. (15 нче слайд)
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Ләйлә ФӘРХЕТДИНОВА, Рузилә ФӘРРАХОВА,

Актаныштагы Советлар Союзы Герое 
Хәсән Заманов исемендәге кадет 
интернат мәктәбенең югары квали-
фикация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

Актаныш районы Меңнәр төп мәктә-
бенең I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

15

САН 
ТӨРКЕМЧӘЛӘРЕ
(6 нчы сыйныфта математика һәм музыка фәннәре 
белән бәйләп өйрәнелгән татар теле дәресе)
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Максат: сан төркемчәләрен аерырга өйрәтү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр 
Предмет: саннар турында белемнәрне гомумиләштерү һәм ны-
гыту.
Предметара нәтиҗәләр
Регулятив:
– уку мәсьәләсен кую;
– чишү юлларын билгеләү;
– файдалы булган эшчәнлекне сайлап алу, куелган мәсьәләне 
чишү;
– үз эшеңә контроль ясый белү (үзтикшерү);
– бәя бирә белү (үзбәя).
Танып белү:
– уку мәсьәләсе чишелешенең гомуми ысулын формалашты-
ру;
– үзләштерелгән эчтәлекне һәм чишелешнең гомуми ысулын 
модельләштерү.
Коммуникатив: тыңлый, ишетә, үз фикереңне диалог һәм мо-
нолог рәвешендә башкаларга дәлилле һәм әңгәмәдәшне ким-
сетмәслек итеп җиткерә белү.
Шәхескә юнәлтелгән:  алган белемнәрне гамәлдә куллана 
белү, парларда һәм төркемнәрдә эшли алу, бәйләнешле сөй-
ләм телен үстерү.
Дәрес төре: яңа теманы өйрәнү дәресе, интеграль дәрес.
Метод һәм алымнар: әңгәмә, актив аралашу.
Принциплар: фәннилек, укучыларның шәхси үзенчәлекләрен 
исәпкә алу, аңлылык һәм активлык, аңлаешлылык, күрсәт-
мәлелек.
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Дәрес барышы

I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру 

Укытучы. Хәерле көн, укучылар! 
Сезне күрүемә мин бик шат!

Укучылар. Исәнмесез!

Укытучы. Елмаеп, бер-берегезне 
сәламләп алыгыз! (Укучылар бер-
берсенә елмая, кул болгап исәнләшә.)

Укытучы. Укучылар, әйдәгез, өй 
эшен тикшереп алыйк. (Укучылар 
төркемнәрдә өй эшен тикшерә. 
Нәтиҗәләр ясый. Укытучы 
төркемнәрдәге берәр укучыдан өй эшен 
сорый, укучылар үзбәя куя.)

Укытучы. Укучылар, тактага карагыз 
әле. Сез анда икеюллыклар күрәсез. 
Дәфтәрләрегезне ачыгыз да  шуларны 
күчереп языгыз. 

Берәү, икәү, өчәү, дүртәү,

Бишәү генә шикелле. (М.Харисов)

Җидегән чишмәләрдә җиде улак,

Челтер-челтер ага көмеш су. 
(Г.Бәширов)

Онытылмый беренче саф мәхәббәт,

Онытылмый Агыйдел сылуы. (Татар 
халык җыры)

Укытучы. Укучылар, игътибар белән 
карагыз әле, әлеге җөмләләрне нәрсә 
берләштерә? (Укучылар төркемнәрдә 
эшли, җавапны табып, бер-берсе белән 
фикерләшә.)

Укучылар. Әлеге шигырь юлларында 
саннар кулланылган.

Укытучы. Бик дөрес. Ә алар гади 
генә шигырь юлларымы соң?

Укучылар. Юк, әлеге шигырь юллары 
җыр текстлары буларак кулланыла.

Укытучы. Әйе, укучылар, сез хаклы. 
Уйлап карыйк әле, безнең бүгенге 
темабыз нинди булыр икән?

Укучылар. Ул саннар белән бәйле 
булыр.

Укытучы. Дөрес, төгәлрәк әйтсәк, без 
бүген сан төркемчәләрен өйрәнербез. 
Темадан чыгып, максатыбызны 
билгеләргә тырышып карыйк. Без 
бүген дәрестә нәрсә эшләрбез икән? 
(Укучыларның җаваплары тыңланыла, 
төгәллек кертелә.)

Материал: Юсупов Ф.Ю., Харисова Ч.М., Сәйфетдинов Р.Р. Та-
тар теле. 6 сыйныф: татар телендә гомуми белем бирү оешма-
лары өчен дәреслек. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2015. – 175 б.
Укучылар белән эшләү формасы: индивидуаль, фронталь.
Чаралар: мәктәп кирәк-яраклары, дәреслек, компьютер, про-
ектор, экран.
Предметара бәйләнеш: математика, музыка.
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Укытучы. Димәк, без бүген 
дәрестә сан төркемчәләрен аерырга 
өйрәнәчәкбез. 

II. Уку мәсьәләсен адымлап чишү

Музыка укытучысы. Хәерле 
көн, укучылар! Сез әле генә 
дәфтәрләрегезгә җыр текстларыннан 
икеюллыклар күчереп яздыгыз һәм 
аларда саннарның кулланылышын 
күрдегез. Минем сезгә шушы урында 
җырлар турында сөйләп китәсем 
килә. Иң элек игътибар белән экранга 
карыйк әле. Анда сораулар тәкъдим 
ителә. Шуларның җавапларын табып 
карыйк:

1. Рус теленә тәрҗемә ителми торган 
сүз:

а) бишек; ә) моң; б) җыр.

2. Җыр нәрсәдән тора?

а) сүз һәм көйдән; ә) моң 
һәм җырчыдан; б) җырчы һәм 
шагыйрьдән.

Музыка укытучысы. Афәрин, 
укучылар! Сез сорауларга бик дөрес 
җавап бирдегез. Димәк, җыр – ул 
халык лирикасының иң таралган 
төре, сүз белән көйнең үзара үрелүенә 
нигезләнгән, җырлап башкарыла 
торган шигъри-музыкаль әсәр. 
Җырның төп функциясе – халыкның 
һәм шәхеснең рухи дөньясын, фикер 
һәм кичерешләрен чагылдыру. 
Җырларда саннар бик еш кулланыла. 
Әйдәгез әле, миңа саннар кергән 
җырлар әйтеп карагыз. (Укучылар 
саннар кергән җырлар әйтә.)

Музыка укытучысы. Әйе, җырларда 
саннар бик күп кулланыла. 

Татар теле укытучысы. Укучылар, 
әйдәгез, дәреслектәге кагыйдә 
белән танышыйк һәм күчереп язган 
икеюллыклардагы саннарның 
төркемчәләрен билгеләп карыйк. 
(Укучылар икеюллыклардагы 
саннарның төркемчәләрен билгели, 
җаваплар тикшерелә.)

Татар теле укытучысы. Сез нинди 
дәрестә саннар белән күбрәк эш 
итәсез?

Укучылар. Математика дәресендә.

Математика укытучысы. Дөрес, 
укучылар. Димәк, әлеге урында мин 
сезгә экранда саннар тәкъдим итәм, 
ә сез аларны дөрес итеп укырга тиеш 
буласыз:

I, 2, ¼, IV, 1/5, 8, VII, 1/10. (Укучылар 
төркемнәрдә фикер алыша, җавапны 
яңгырата, математика укытучысы әлеге 
җавапларның дөреслеген тикшерә.)

Математика укытучысы. Укучылар, 
хәзер әлеге саннарның берничәсен 
кулланып, гади генә мәсьәлә төзеп, 
дәфтәрләрегезгә язып куегыз. 
(Укучылар биремне башкара.) 

III. Белем һәм күнекмәләрне ныгыту

Татар теле укытучысы. Хәзер 
биремнәрне үтәүгә күчик. Сезгә 
экранда сүз белән язылган саннар 
тәкъдим ителә. Сез аларны күчереп 
язарга һәм төркемчәләрен билгеләргә 
тиеш буласыз.

Алтышар, сигезенче, өчтән бер, тугыз, 
унлап, беренче, дүрттән өч, егермеләп.

(Укучылар биремне башкара, 
җаваплар тикшерелә.)
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Укытучы. Ә хәзер текст белән 
эшлибез. Сезнең өстәлләрдә 
карточкалар бар, анда текст язылган. 
Күп нокталар урынына тиешле 
саннарны куеп, текстны күчереп 
язарга кирәк.

Безнең капка төбенә җыелган бала-
чаганың саны югалды, чама белән 
анда ... бала бар иде. Шуның ... өлеше – 
малайлар. Иренмәдем, санадым һәм ... 
кыз барлыгын ачыкладым. Малайлар 
һәм кызлар төрле уеннар уйнаганнан 
соң, иң ... ... малай юкка чыкты, алар 
артыннан кызлар да юк булды.

Терәк сүзләр: өчтән бер, егермеләп, 
унике, беренче, дүрт.

IV. Модельләштерү

Укытучы. Укучылар, бүген дәрестә 
өйрәнгәннәргә нәтиҗә ясап, модель 
төзеп карыйк (Укытучы – тактада, 
укучылар дәфтәрләрдә төзи.)

Укытучы. Афәрин, укучылар! 
Булдырдыгыз! Хәзер төркем эчендә 
модельне бер-берегезгә сөйләп 
карагыз.

V. Рефлексия

Укытучы. Без бүген нәрсә өйрәндек? 
(Сан төркемчәләрен.)

Укытучы. Димәк, саннарның ничә 
төркемчәсе бар? (Биш.)

Укытучы. Дәрестә тагын кайсы фән 
укытучылары катнашты? (Математика 
һәм музыка укытучылары.)

Укытучы. Сезгә мондый төрдәге 
дәрес ошадымы? 

VI. Дәресне йомгаклау. Өй эше

Укытучы. Укучылар, көндәлекләрне 
ачабыз, өй эшен язабыз. (Укучылар өй 
эшен сайлап ала.) 

1. Дәрестә төзегән математик 
мәсьәләне, төркемнәрдә алмашып, 
өйдә чишеп килергә. 

2. Саннар кулланылган биш җырдан 
өзек язарга.

3. Һәр сан төркемчәсенә караган сан 
кертеп, берәр җөмлә уйлап язарга.

Укытучы. Өстәлләрегездә таблица 
формасында карточкалар бар. Анда 
сез дәреснең һәр этабы буенча 
үзегезгә бәя бирә аласыз. Шунда 
үзегезгә баллар куегыз. (Укучылар 
эшне башкара.)

Укытучы. Бүгенге дәресне уңышлы 
тәмамладык. Актив катнашуыгыз өчен 
рәхмәт! Сау булыгыз!

Укучылар. Хушыгыз!

Кулланылган әдәбият

1. Зәкиев М.З. Хәзерге татар әдәби 
теле синтаксисы һәм пунктуациясе: 
Укытучылар һәм студентлар өчен 
кулланма. – Казан: Татар. кит. нәшр., 
1993.

2. Хәсәншина Р.Г. Татар теле 6 
сыйныф: татар телендә гомуми белем 
бирү оешмалары өчен уку әсбабы. – 
Казан : Татар. кит. нәшр., 2016. 

3. Юсупов Ф.Ю., Харисова Ч.М., 
Сәйфетдинов Р.Р. Татар теле. 6 сыйныф: 
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белем бирү оешмалары өчен дәрес- 
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Алсу ФӘЙЗУЛЛИНА, 

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

Туфан Миңнуллин. http://kazanutlary.ru/news/yubilejlar/teatrybyzny-lmndre

16

«КЕШЕ БУЛЫП КАЛА БЕЛ!» 
ТЕМАСЫНА Т.МИҢНУЛ-
ЛИННЫҢ «АКБУР» ХИКӘЯСЕ 
АША БӘЙЛӘНЕШЛЕ 
СӨЙЛӘМ ҮСТЕРҮ
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Максат: 
– укучыларның татар телендә аңлаешлы, үтемле һәм әдәби 
телдә фикерли белү күнекмәләрен үстерү һәм камилләштерү;
– Т.Миңнуллин шәхесе, аның әсәрләре аша китап укуга кызык-
сыну тәрбияләү;
– укучыларның «Кылган гамәлләрең өчен үкенерлек булма-
сын! Нинди генә очракта да Кеше булып калырга кирәк!» фи-
керләре аша дөрес нәтиҗә ясый алуларына ирешү.
Җиһазлау: проектор, презентация, Айрат Сафин башкаруында 
«Яшә җирдә эз калдырып» җырына ясалган клип, китаплар 
күргәзмәсе, чабата, тула оек, бишмәт.
Материал: Татар теленең аңлатмалы сүзлеге, Т.Миңнуллинның 
«Акбур» хикәясе.
Дәрес төре: «тукталышлар» алымы аша сөйләм үстерү дәре-
се.
(Автордан: әлеге алым белән дәрес уздыру өчен укучыларга та-
ныш булмаган хикәя алына. Хикәя бик озын да булмаска тиеш, 
шулай ук анда «тукталышлар» да ясау мөмкинлеге булырга 
тиеш. Т.Миңнуллинның «Акбур» хикәясе әлеге алым белән узды-
ру өчен менә дигән хикәя!)

Дәрес барышы

I. Оештыру өлеше

Уңай психологик халәт тудыру.

II. Белемнәрне актуальләштерү

Укытучы. Укучылар, бүгенге 
дәресебезнең эпиграфы итеп 
түбәндәге сүзләрне алырга телим: 
«Мәктәптә бала дөрес язарга өйрәнсен 

өчен, алдан язарга өйрәнү дәфтәрен 
бирәләр. Соңыннан асыл дәфтәргә 
күчереп язарга кушалар. Әмма кешегә 
бирелгән гомер белән алай эшләп 
булмый шул. Ялгыш кылып яшәгән 
гомерне киредән күчереп язып булмый. 
Шулай булгач, әй, бәхет эзләүче дустым, 
гомер дәфтәреңә үкенерлек хәлләрне 
язарга ашкынма».
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– Укучылар, игътибар белән экранга 
карыйбыз. Нәрсә күрәсез? (Укучылар 
фикере тыңланыла.)

Укытучы. Юл бит кара була. Ни өчен 
кешегә ак юл телибез? (Яхшылык 
теләү.) Кайсы очракта юл ак була? 
Кемнәрнең юллары ак була дип 
уйлыйсыз? (Укучылар фикере 
тыңланыла.)

– Ак юл дигән сүзне нәрсә белән 
яздык? (Акбур белән.)

– Без бүген шушы гап-гади акбур 
турында хикәя укыячакбыз. Сезгә 
әле бу «Акбур» хикәясе таныш түгел. 
Гап-гади акбур турында гына сүз 
барырмы? Ә сез бу әсәргә нинди 
исем бирер идегез? Бу сорауларга 
без дәрес ахырында тагын бер 
әйләнеп кайтырбыз. Ә бу әсәрнең 
авторы Т.Миңнуллин – күренекле 
татар драматургы, язучы, публицист, 
җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче. 
Муса Җәлил исемендәге республика 
һәм Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премияләре лауреаты. Туфан 
Миңнуллинның «Әниләр һәм бәбиләр», 
«Әлдермештән Әлмәндәр», «Авыл 
эте Акбай» һәм башка әсәрләре 
сәхнәләрдән төшми.

Укытучы. Укучылар, башта сүзлек 
өстендә эшләп алабыз. 

Сүзлек өстендә эш

Кушамат – кешедән көлеп, мәзәк 
өчен бирелгән икенче исем.

Җан көеге – кем яки нәрсә өчендер 
борчылганда әйтелә.

Бишмәт – мамыкны тукыма белән 
сырып тегелгән өс киеме.

Тула оек – өйдә сугылган калын, 

тыгыз тукымадан тегелгән аяк киеме.

Чабата – юкә, карама кайрылары 
тасмаларыннан үреп ясалган баулы 
сай аяк киеме.

Чәлдерү – урлау.

Сабак – дәрес. 

III. Яңа белем һәм күнекмәләр 
формалаштыру («Акбур» хикәясе 
өстендә эш) 

Укытучы. Укучылар, бүгенге 
дәресебез башка дәресләрдән бераз 
аермалырак булыр. Ни өчен дисәгез, 
бүген Туфан ага Миңнуллинга ияреп, 
без дә иҗат итәчәкбез. Мин укыйм һәм 
кызыграк җирендә туктап калам, ә сез 
дәвам итәчәксез. 

Хикәяне «тукталышлар» алымы 
белән уку

Укытучы (укый-укый да иң кызык 
урында туктап кала һәм сорау бирә, 
укучылар, үз фикерләрен әйтеп, хикәяне 
дәвам иттерәләр, аннары укытучы 
калган урыннан тагын укуын дәвам 
иттерә). «Сугыш беткән елны булды 
бу хәл. Төгәлрәге – декабрь аеның 
суык, буранлы бер көнендә. Мин шул 
көнне акбур урладым. «Мин» дигәнем 
бишенче класста укучы «кофе чәйнеге» 
һәм «җан көеге». 

«Кофе чәйнеге» дигән кушаматны 
ботаника укытучы Җәүһәрия апа 
кушты. Ә «җан көеге» – әни тапкан 
кушамат». 

Укытучы. Ни өчен кофе чәйнеге 
дип кушамат кушканнар? (Укучылар 
җавабы тыңланыла.) Сезнең 
кушаматларыгыз бармы? (Укучылар 
җавабын тыңлау.)
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Укытучы. Әйдә әле, ... әсәрне дәвам 
ит.

Укучы. Дәрес вакытларында 
бертуктаусыз бөтерелеп, ягъни 
мәсәлән, кайнап утырганым өчен. 

Укытучы. Укучылар, әнисе ни өчен үз 
улын «җан көеге» дип атады икән? 

Укучылар. Әнисе улы өчен 
кайгырган.

– Дөресен генә әйткәндә, кушамат та 
булмагандыр инде ул. Нишләсен әни. 
Малаеның буе дисәң буе юк, тазалыгы 
ташка үлчим, ә үзен көн саен мәктәпкә 
озатырга кирәк. Ярый ла аның 
мәктәбе бакча артында гына булса, 
күрше авылда бит. Кышның салкыны, 
җиле бар, ә малайны киендерергә 
җылы кием юк. 

Укытучы. Игътибар белән 
тыңлыйбыз, хикәяне укуны дәвам 
иттерәм.

– «Акбур урлаган көнне дә әни мине 
мәктәпкә җибәрмәскә тырышты. 
Катып үләсең бит, хәерсез, диде. 
Үрсәләнеп елагач, «җан көеге» дия-
дия, кыз чагыннан калган шәленә 
төреп, мине җиденче класста укучы 
бер малайга такты.

– Шушы көнне инде мин классыбыз- 
дагы акбурны чәлдердем. 

Укытучы. Ни өчен алган? Аңа ул 
нәрсә өчен кирәк булган? (Укучылар 
җавабын тыңлау.) 

Укучы. Ни өчен кирәк булган ул 
акбур? Хәзер уйлап-уйлап карыйм – 
һич очына чыга алмыйм. Шунысын 
шәп беләм: акбур бик тә, бик тә 

кадерле иде. Укытучылар класска 
акбурны үзләре белән алып керәләр 
иде дә үзләре белән алып чыгып 
китәләр иде. Андый кадерле нәрсәне 
кулга төшереп, койма-капкаларга 
исемеңне язып йөрү кызык 
тоелгандыр инде, шуңа урлаганмын 
мин ул акбурны.

Укытучы. Эзләп интекте Җәүһәрия 
апа акбурны, бездән сорады.

– Күрмәдек, апа, белмибез, апа, – 
дидек.

Мин дә шулай дидем.

Укытучы. Ул акбурны кая яшергән? 
(Укучылар җавабы тыңланыла.)

Укучы. Ә акбур тула оек балтыры 
эчендә. Ныклап капшамасаң, белә дә 
алмыйсың. Чөнки тула оек үземнеке 
түгел – әнинеке,  аякка сыланып 
тормый, акбурның кабарып торганы 
күренми.

Укытучы. Дәресләр беткәндә, буран 
тагын да котыра төште. Бөтен дөньяны 
айкый. Күрше авыллардан йөреп 
укучыларны өйләренә җибәрмәскә 
булдылар. Кайсын кая фатирга 
урнаштырдылар. Ул чак интернат 
дигән нәрсәләр юк иде.

Мине Җәүһәрия апа үзләренә алып 
китте.

– Ни өчен Җәүһәрия апа малайны 
үзләренә алып кайта? (Укучылар 
җавабын тыңлау.)

Укытучы. «Кофе чәйнеге» дисә 
дә яраткандыр, мөгаен. Яратмаса, 
җилдән ышыклый-ышыклый, урам 
буйлап кулымнан җитәкләп йөрмәс 
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иде. Яратмаса, башымнан әнинең 
шәлен алып, аңа сырган карларны 
селкеп кермәс иде, бүрекне, бишмәтне 
салдырып, чөйгә элеп куймас иде. 
Яратмаса, мине идән уртасына 
утыртып, чабатам киндерәләрен 
чишмәс иде. Аякларың туңгандыр, 
оегың юпь-юеш, дип сөйләнеп, тула 
оекларны салдырырга тотынмас иде.

Эх, тотынмаган булса!

Укытучы. Сез ничек уйлыйсыз, автор 
ни өчен шулай өзгәләнә? (Укучылар 
җавабы тыңланыла.)

Укучы. Тула оекны сул аяктан тартып 
чыгаруы булды, көндезге акбур, оек 
эченнән идәнгә төшеп, мич ягына 
тәгәрәде. Нишләргә? 

Укытучы. Малай нишләр дип 
уйлыйсыз?

Укучы. Хәер, берни эшли алырлык 
хәлдә түгел идем. Мичкә барып 
терәлгән акбурга карадым да каттым.

Укытучы. Җәүһәрия апа бу 
күренешне ничек кабул иткән? 
(Укучылар җавабын тыңлау.)

Укытучы. Җәүһәрия апа, һични 
булмагандай, уң аяктагы оекны 
салдырып, оекларны мич алдына 
киптерергә куйды. Акбурны күрмәдеме 
икән әллә? Юк, күрмәслек түгел, оек 
эченнән атылып чыккан акбурны 
ничек күрмәсен. Әйе, әйе. Хәтта акбур 
тәгәрәгән якка карап та торды бугай.

Ә нигә соң алай булгач, бер сүз дә 
әйтмәде? Нигә ачуланмады? Нигә, 
бүтән укытучылар кебек, әни кебек, 
«урлашудан да начар эш юк» димәде?

Укытучы. Ә сез бу сорауларга ничек 
җавап бирер идегез? (Укучылар 
җавабын тыңлау.)

Укытучы. Бу сорауларга җавапны 
мин озак еллар эзләдем. Җәүһәрия 
ападан унынчы классны бетергәнчегә 
кадәр куркып-оялып йөрдем. Әле 
менә хәзер дә, кырыкка җиткәндә 
дә, Җәүһәрия апаны очратсам оялам, 
каушыйм.

– Нихәл, инде акбур урлавыңны 
ташладыңмы? – дип әйтер төсле. 
Ләкин ул әйтми. Бәлки, хәзер 
оныткандыр. Ә ул чакта...

Укытучы. Укытучы нишләгән? 
(Укучылар җавабы тыңланыла.)

Укытучы. Мине юындырып, ашатып, 
акбурдан да ак тышлы юрганга төреп 
йоклатты. Үз гомеремдә беренче 
тапкыр ак тышлы юрган астында 
йоклавым Җәүһәрия апа фатирында 
булды.

Акбур турында бер сүз дә әйтмәде 
шул Җәүһәрия апа. Беркайчан да 
исемә төшермәде. 

Бәлки, акбурдан да ак чырайлы 
малайның үз гаебеннән үзе оялып 
комач кебек кызаруын күргәндер ул. 
Шушы очракның малай өчен гомерлек 
сабак буласына ышангандыр. 
Шулайдыр.

Укытучы. Укытучының ышанычын 
аклаганмы?

Образларга бәяләмә бирү.  

Укытучы. Менә, укучылар, 
бергәләшеп хикәяне иҗат итеп 
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бетердек. Һәркайсыгызның фикере 
игътибарга лаек. 

– Укучылар, Җәүһәрия апа нинди? 
Ул дөрес эшләгәнме? (Укытучының 
сабыр, олы йөрәкле булуы әйтелә, 
укучылар җавабы тыңланыла.)

– Ә малай турында нәрсә әйтә 
аласыз? Ул тагын шушы адымга 
барырмы? (Укучылар җавабын 
тыңлау.)

IV. Рефлексия

– Укытучы бит шушы вакыттан ук 
малай күңеленә ак юл салган.

– Дәшмәве, орышмавы, сабырлыгы 
белән малайга гомерлек сабак биргән.

– Укучылар, сезнең уйламыйча, берәр 
нәрсә эшләп, үкенгән чакларыгыз 
булдымы? (Укучылар җавабы 
тыңланыла.)

– Малай гомерлек сабак ала. Ә 
сабакны кем бирә?

Укытучы. Укучылар, дәрес башында 
биргән сорауга кире кайтыйк 
әле. Бу хикәягә нинди исем бирер 
идегез? (Гомерлек сабак. Ак күңелле 
укытучы...)

– Ә сез бүгенге дәрестә нинди сабак 
алдыгыз? (Укучылар фикерләрен 
тактага яза.) Нинди нәтиҗәгә 
килдегез? Җирдә ничек яшәргә кирәк? 
(Намус белән яшәргә, гадел, сабыр, 
ярдәмчел, мәрхәмәтле булырга кирәк, 
әйбәт укытучы...) 

Укытучы. Укучылар, әйдәгез 
әле, кулларга акбур алып, хикәяне 

укыганнан соң туган фикерләрне 
тактага языйк әле. 

Укучыларның күңелдә туган 
фикерләре (Һәр партадан бер укучы 
чыгып, тактага акбур белән яза.)

Укытучы. Әйе, укучылар, тормыш 
шундый катлаулы инде ул, төрле 
хәлләр булырга мөмкин. Ләкин 
һәр кеше үзенең эшләгән гамәле 
өчен үзе җавап бирә, шуңа күрә 
үкенерлек гамәлләр кылмаска кирәк. 
Р.Фәхреддин әйткәнчә, бала чакта 
алынган тәрбияне соңыннан бөтен 
дөнья халкы да үзгәртә алмас! Бала 
чактан ук кеше булырга омтылыгыз. 
Нинди генә очракта да кеше булып 
кала белергә кирәк. 

Яшә җирдә эз калдырып,

Эзләрең суынмасын.

Кылган гамәлләрең өчен

Үкенерлек булмассын.

V. Өй эше 

1. «Кеше булып кал…» дигән темага 
инша язарга.

2. «Кылган гамәлләр өчен үкенерлек 
булмасын» гыйбарәсенә туры килгән 
татар халык мәкальләре язып килергә.

3. «Яхшылыгың үзеңә кире әйләнеп 
кайта» дигән темага рәсем-фото 
күргәзмәсе ясарга.

Укытучы. Сау булыгыз, укучылар! 
Бүгенге дәрес сезнең күңелләрдә 
онытылмаслык хатирә булып калсын! 
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Гүзәл МУЛЛАГАЛИЕВА, 

Арчадагы 6 нчы урта мәктәпнең 
югары квалификация категорияле
 татар теле һәм әдәбияты укытучысы

17

ТАТАРСТАН – 
МИНЕМ РЕСПУБЛИКАМ. 
ҖӨМЛӘ КИСӘКЛӘРЕН 
КАБАТЛАУ

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

(7 нче сыйныфның рус телле укучылары өчен татар 
теленнән дәрес)
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Максат:
– Татарстан темасына караган белемнәрне системалаштыру;
– укучыларның телдән сөйләм осталыгын, фикерләү сәлә-
тен үстерү, тәрҗемә итү, җөмләләр төзү, ишетеп аңлау кү-
некмәләрен камилләштерү; җөмлә кисәкләре турындагы бе-
лемнәрне гомумиләштерү;
– Татарстан Республикасы, туган җирең белән горурлану хис-
ләре тәрбияләү. 
Кулланылган әдәбият: Хәйдәрова Р.З., Малафеева Р.Л. Татар 
теле. 7 нче сыйныф, 59–60 нчы дәресләр (рус телендә төп го-
муми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен өй-
рәнүче укучылар өчен). – Казан: Татармультфильм, 2017.
Хәйдәрова Р.З., Әхмәтҗанова Г.М., Гыйниятуллина Л.Ә. Рус тел-
ле балаларның «Татар теле» предметы буенча сөйләшә белү 
күрсәткечләре һәм аларны тикшерү биремнәре (укытучылар 
өчен методик кулланма). – Казан: Фолиант, 2019.
Җиһазлар: компьютер, интерактив такта; «Татарстан – минем 
республикам» дигән темага презентация.

Дәрес барышы
I. Оештыру-мотивлаштыру
Уңай психологик халәт тудыру.
– Хәерле көн, хәлләрегез ничек?
– Әйбәт.
– Кәефләр ничек?
– Яхшы.
– Татар теле дәресенә әзерме?
– Һәрвакыт әзер.
– Бүген ничәнче число?

– Һава торышы нинди?
II. Уку мәсьәләсен кую
1. Дәреснең темасын чыгару. (Бер 

укучы флейтада «Туган тел» көен баш-
кара.)

Укытучы. Без әле генә нинди көй 
тыңладык?

– «Туган тел» көен.
– Билгеле бер телдә сөйләшә, аңлаша 

алган кешеләрне нинди термин белән 
атап йөртәбез?
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– Милләт. (Татар теленең аңлатмалы 
сүзлегендә: «Тел, культура уртаклыгы 
нигезендә берләшкән, тупланган ха- 
лык – милләт» дигән аңлатма бирелгән.)

– Без яши торган җирдә милләтләр-
нең уртак йортын ничек атарбыз?

– Татарстан.
– Әйе, бүген сөйләшүебез Татарстан 

турында булыр. 
2. Дәрескә максат, бурычлар кую.
(Берничә укучыдан дәрескә нинди 

максат куюлары турында сорау.)
Укытучы. Укучылар, тема буенча сез 

бүгенге дәрестә нәрсәләр белергә те-
лисез?

Укучылар. Республикабызның бай-
лыклары турында күбрәк белергә те-
лим.

– Республикабызда яшәүче милләт-
ләр турында ишетергә телим.

– Республикабызның географик бил-
геләрен ишетергә телим.

Укытучы. Сез бүген нинди күнегүләр 
эшләргә әзер?

Укучылар. Сорауларга җавап бирер-
гә.

– Яңалык җиткерергә, сөйләргә.
– Диалоглар төзергә, парларда, төр-

кемнәрдә эшләргә. 
– Тәрҗемә итәргә.
– Белемемне тикшерергә.
III. Уку мәсьәләсен адымлап чишү
1. 6 нчы сыйныфта алган белемнәрне 

искә төшерү, лексик минимум өстендә 
эш. 8 нче күнегүне эшләү. Сүзләрнең 
тәрҗемәләрен искә төшерү (башта 
мөстәкыйль эшләү, аннары, слайдтан 

карап, дөреслеген тикшерү).
туган як – родной край
туган җир – родная земля
туган ил – родная страна
Ватан – Отечество, Родина
ил – страна
дәүләт – государство
2. Республика турында укытучы сүзе 

(презентация буенча сөйләү).
Укытучы. Татарстан Республикасы 

67 800 кв. км мәйданны алып тора. 
Территориясе төньяктан көньякка – 
290 километрга, көнбатыштан көнчы-
гышка 460 километрга сузыла. Безнең 
республика Европаның көнчыгышын-
да Идел белән Кама кушылган җирдә 
урнашкан. Татарстанның юллары киң, 
якты. Бездә киң урманнар, зур сулар 
күп. Республикабыз территориясе бу-
енча 25 эре  елга ага. 

3. Укучылардан нинди елгаларны 
белүләре турында сорау. Монологик 
сөйләм (презентациядә тәрҗемәләре 
чыгарыла яки тактага элеп куярга мөм-
кин).

Волга – Идел
Белая – Агыйдел
Ик – Ык
Кама – Кама
Вятка – Нократ
Свияга – Зөя
устье реки – елга тамагы
водохранилище – сусаклагыч
4. Укытучы. Бу елгалар турында 

сез ниләр беләсез? (Укучылар сөйләп 
чыга.)
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5. Безнең район территориясе буй-
лап агучы дүрт елга (Казансу, Шушма, 
Ашыт, Симет) турында укытучы сүзе 
(презентациядә күрсәтелә).

6. Республикабызда яшәүче ха-
лыклар турында укучыларның бе-
лемнәрен тикшерү.

Укучылар. Бездә төрле милләт ке-
шеләре: татарлар, руслар, чувашлар, 
марилар, удмуртлар, башкортлар, азәр-
байҗаннар, мордвалар, белоруслар, 
украиннар һәм башкалар яши (язып 
эленгән яки презентациядә). Барысы 
да дус, тату яшиләр. Татар һәм рус тел-
ләре дәүләт телләре санала.

IV. Белемнәрне системага салу
1. 3 нче күнегү. Төшеп калган сүзләр-

не куеп язу (парларда эшләү, бер-берең-
не бәяләү, дәфтәргә билге кую, бәяләү 
карточкасына төшерү, слайдтан карап  
тикшерү).

Ял минуты
(«Мин яратам сине, Татарстан!» көе 

куела. Рәт буенча басып торган укучы-
лар бер-берләренә тупчык тапшыралар. 
Музыка туктаганда, туп кайсы укучыда 
кала, шул шәһәр, район исемен атарга 
тиеш.  Әйтә алмаган укучы урынына 
утыра.) (Иптәшеңне тыңлый белү кү-
некмәсен үстерү.)

2. 9 нчы күнегү. Телдән уку, бергәләп 
эшләү, беренче өч җөмләне күчереп 
язу, җөмлә кисәкләрен билгеләү, слайд 
аркылы дөреслеген тикшерү, үз-үзеңне 
бәяләү.

3. 10 нчы күнегү. Текст эчтәлеге бу-
енча парларда эшләү: сораулар төзү, 
пышылдап әйтү, сорау-җавап; диалог 
төзү, кычкырып уку.

V. Рефлексия
1. Бәяләү карточкасында эш.
 

2. Төркемнәрдә синквейн төзү.
1 нче юл –  төп теманы ачып бирүче 

исем. (Татарстан.)
2 нче юл – төп фикерне билгеләүче 

ике сыйфат. (Гүзәл, горур, бай.)
3 нче юл – тема кысасындагы вакый-

галарны сурәтләүче өч фигыль. (Горур-
лана, кайгырта, ярдәм итә.)

4 нче юл – билгеле бер мәгънәгә ия 
дүрт сүздән торган фраза, афоризм, 
мәкаль. (Безнең республика – ыша-
нычлы дәүләт.)

5 нче юл – синоним. Татарстанны 
башкача ничек атарга мөмкин? (Та-
тарстан – туган ил. Татарстан – туган 
йорт.) 

2. Төркемнәрдә эшнең нәтиҗәсен 
тыңлау. 

VI. Йомгаклау 
Синквейнны 73 нче биттәге И.Юзеев-

ның «Татарстаным» шигырендәге юл-
лар белән чагыштыру. 

VII. Өй эше бирү
1. 74 нче биттәге  5, 6 нчы күнегүләр-

не язып эшләргә – барлык укучылар 
өчен.

2. Татарстан Республикасы турын-
да алган белемнәрне кулланып, 8–10 
җөмләдән торган хикәя төзеп язарга – 
өстәмә бирем.

Мин үземә ачыш ясадым.
Мин дәрестә актив катнаштым.
Миңа дәрестә кызык булды.
Дәрес минем кәефемне күтәрде.
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Ләлә МОРТАЗИНА,

Мәгърифәтче Габбас Сәйфуллинның тууына – 135 ел 

педагогика фәннәре кандидаты
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Быел татар мәгарифе тарихында хак- 
лы урынын яулап алган мәшһүр педа-
гог, күпсанлы әлифбалары, уку-укыту 
әсбаплары, сүзлекләре белән таныл-
ган, татар методика фәне үсешенә 
биниһая зур өлеш керткән Габбас 
Шиһабетдин улы Сәйфуллинның тууы-
на 135 ел тулды. 1965 елда М.Мәх-
мүтов һәм К.Хәмзин белән берлектә 
басылып чыккан, ярты гасырдан ар-
тык галимнәр, тел, әдәбият һәм тарих 
белгечләре тарафыннан кулланылып 

килгән алыштыргысыз «Гарәпчә-та-
тарча-русча алынмалар сүзлеге»н генә 
атаган очракта да, Габбас Сәйфуллин-
ның татар фәнендә һәм мәгарифендә 
тоткан урынын шактый тулы күзаллар-
га мөмкин булыр иде. Әмма ул җәмә-
гатьчелеккә 1946 елдан алып 1964 
елгача барлыгы 19 тапкыр (!) басылып 
чыккан әлифба авторы буларак та 
яхшы билгеле. 

Татар, рус, төрек, гарәп һәм фарсы 
телләре белгече Габбас Сәйфуллин 
1887 елның 14 июлендә Казанда мө-
галлим гаиләсендә туа. Башлангыч 
белемне әтисеннән ала, 1908 елда 
«Мөхәммәдия» мәдрәсәсен тәмамлый 
һәм мөгаллимлек итә башлый. 1915 
елда КТУШта экстерн рәвештә имти-
ханнар тапшырып, татар мәктәпләрен-
дә рус теле укытучысы белгечлеге ала, 
Көнчыгыш педагогия институтын тә-
мамлый. 

Г.Сәйфуллинның мөгаллимлек хезмә-
тендә зур урын тоткан уку йортлары-
ның иң әһәмиятлесе – 1918 елда Казан 
шәһәрендә оештырылган И.Гасприн-
ский исемендәге татар мәктәбедер, 
мөгаен. Биредә ул мөдир урынбасары, 
соңыннан мөдир булып эшли. Габбас 
Сәйфуллин эшләгән чорда бу мәктәптә, 
Казанда беренчеләрдән буларак, поли-
техник белем бирү кертелә, укучыларга 
хезмәт тәрбиясе бирүгә зур әһәмият 
бирелә – балта остасы эше, кисү-тегү, 
оек бәйләү остаханәләре ачыла, радио 
түгәрәге оештырыла, кооперация пред-
меты укытыла. Г.Сәйфуллин тырыш-

Габбас Сәйфуллин (1887 – 1951) –  
әлифбалар авторы
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лыгы белән мәктәп янында тәҗрибә 
участогы – җиләк-җимеш һәм яшелчә 
бакчасы ясала. Соңыннан мәктәпнең 
эш тәҗрибәсе һәм аерым алганда әле-
ге бакчалар яшь натуралистларның  
республика станциясен оештыруда 
файдаланыла. Директор татар бала-
ларына заманча, төпле белем бирүне 
мәктәпнең төп вазифасы дип саный, 
шуңа да педагогик коллективны туп- 
лауга зур әһәмият бирә. Биредә бу чор-
да танылган укытучы-галимнәр: татар 
мәктәп-мәдрәсәләре өчен беренче 
химия дәреслекләре авторы Габдул-
ла Шнаси, язучы Гадел Кутуй, булачак 
профессор, физика-математика фән-
нәре докторы Мәҗит Әлмөхәммәтов, 
җәмгыять белеме белгече Гаяз Байки 
һ.б. укыта. Уку йортын тәмамлаучылар 
арасында профессор, физика-матема-
тика фәннәре докторы Һарун Сәми-
гулла улы Салихов (күренекле мәгъ-
рифәтче Шакирҗан Таһириның оныгы), 
язучы Габдулла Шәрәфи кебек атаклы 
галимнәр, язучылар, журналистлар 
бар. Соңрак И.Гаспринский исемендәге 
татар мәктәбе I һәм II баскыч җидеел-
лык тәҗрибә-үрнәк мәктәбе итеп үзгәр-
телә. 1927 елда мәктәп бинасы Казан-
ның Тукай урамындагы 75 нче йортта 
урнашкан була.

Габбас Сәйфуллин 1927 елда Мәга-
риф халык комиссариаты тарафыннан 
Казан Көнчыгыш педагогия инсти-
тутының әдәбият-тел бүлегенә эшкә 
җибәрелә, 1930 – 1935 елларда биредә 
доцент булып эшли. 

Практик яктан шактый бай тәҗрибә 
туплаган, төпле гыйлем алган Г.Сәйфул-
лин үзен татар телен укыту методика-
сы өлкәсендә яхшы әзерлекле, белем-
ле методист итеп тә таныта. Әлбәттә, 
аның бу өлкәдә беренче тәҗрибәләре 
шактый элек, әле революциягә кадәр 
үк башланып китә. 1912 елда ук та-
тар балаларын укырга-язарга, дөрес 
һәм матур язуга өйрәтү буенча мето-
дик әсбабы – «Татарча рәсемле инша 
дәресләре» басылып чыга. Совет чо-
рында ул әлифбалар, эш китаплары 
төзү белән актив шөгыльләнә. Бер үк 
вакытта матур язу методикасы, изло-
жение яздыру методикасын эшли. 

1933 елда методистның «Телдән эш 
китабы» басылып чыга. 1931 елда күре-
некле галим һәм методист М.Корбан-
галиев белән берлектә «Яңа ил», 1932 
елда шәһәр мәктәпләре өчен махсус 
язылган «Ленин юлы», авыл мәктәп- 
ләре өчен «Ярыш» әлифбалары, әлиф-
бадан соңгы чор өчен уку китабы –  
«Ленин юлы» (автордаш М.Корбанга- 
лиев) басылып чыга. 

Габбас Сәйфуллинны методист була-
рак аеруча нык таныткан әсбаплар, мө-
гаен, аның 1946 елда басыла башлап, 
вафатыннан соң да 13 ел дәвамында 
дөнья күреп килгән әлифбаларыдыр. 
С.Вагыйзов һәм Р.Вәлитоваларның 
безнең барыбызга да таныш булган, 
миллионнарча татар баласын хәреф 
танырга, укырга-язарга өйрәткән әлиф-
басына кадәр иң дәвамлы чыгып кил-
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гән беренче әлифба була ул. Шунысы 
кызыклы: соңгы әлифба Г.Сәйфуллин 
әлифбасына, аның традицияләренә 
нигезләнеп эшләнә.

Г.Сәйфуллин, әзерлекле методист  
буларак, балаларны укырга-язарга  
өйрәтүнең һәр нечкәлеген белеп,  
7 яшьлек балаларның психологик 
халәтләрен, тойгыларын, уй-теләкләрен 
тоемлап эш иткән. Шуңа да аның әлиф-
балары файдалы да, матур да, шул 
ук вакытта зәвыклы да итеп эшлән-
гән. Китапларда хәрефләрне таныр-
га, авазларны дөрес әйтергә өйрәтү, 
балаларның артикуляциясен дөрес 
формалаштыру өчен махсус рәсемнәр 
тәкъдим ителгән. Шул чорның барлык 
дәреслекләре кебек үк, совет кешесен 
тәрбияләүне максат итсә дә, Г.Сәйфул-
лин әлифбаларында татар тормышына, 
бәйрәмнәренә бәйле материаллар да 
бик уңайлы итеп бирелгән. Мәсәлән, 
1946 елгы басмада нәниләр татарның 
бөек шагыйре Габдулла Тукай турында 
мәгълүмат белән таныша алганнар. 
1953 елда дөнья күргән әлифба исә 
үзенең төсле рәсемнәре белән игъти-
барны җәлеп итә. Рәсемнәр җанлы, 
зәвыклы, һәрбер яңа басма, алдагы-
сыннан күпмедер дәрәҗәдә аерылып, 
реаль чынбарлыкны чагылдыра. 
Мәсәлән, баштагы чорда рәсемнәрдә, 
гаилә зур итеп сурәтләнсә, соңрак ул, 
шактый тараеп, әти-әни, баладан гына 
тора; киемнәр дә, чорга карап, үз-

гәреш кичерә – баштагы әлифбаларда 
башларына яулык япкан әниләр булса, 
соңрак алар яланбаш итеп сурәтлә-
нелә. 

Габбас Сәйфуллин күрсәтмәлелеккә 
зур игътибар биргән, ул – татар телен 
укыту, балаларны сөйләм культура-
сына өйрәтүдә күрсәтмә материаллар 
куллануны алга сөргән методистлар-
ның берсе. Ул сөйләм телен үстерү 
өчен плакатлар ясау эшендә дә кат-
нашкан. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, Г.Сәйфуллин-
ның татар телен укыту методикасын 
булдыруга, татар балаларын укырга- 
язарга өйрәтүгә керткән өлеше һич-
шиксез зур. Ул – матур, дөрес язуга 
зур игътибар биргән методистларның 
берсе. Бу методика балаларның кул, 
бармаклар хәрәкәте (вак моторика) 
аша фикерләүләрен, уйлау сәләтләрен 
җайга салырга ярдәм иткән, дәрес 
материалын истә калдырырга, хәтерне 
яхшыртырга мөмкинлек биргән. Бүген-
ге көндә дә бу эшкә игътибар бирел-
сә, укучылар арасында матур, дөрес 
язучылар күбрәк, язуда хата җибәрү 
очраклары сирәгрәк булыр иде. 

Габбас Сәйфуллин – шәхес культы 
корбаны. Ул 1932 елның 21 декабрендә 
«милләтчел оешмада катнашкан өчен» 
кулга алына, тик гаепләре җитешмәү 
сәбәпле азат ителә.
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