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Федераль  дәүләт белем стандартын гамәлгә ашыру шартларында   

татар теле дәреслекләренең үзенчәлеген исәпкә алып, укучылар 

эшчәнлеген оештыру 

 

Федераль  дәүләт белем стандарты (ФДБС) өченче ел гамәлгә 

ашырыла. Әмма күзәтүләрдән, Татарстан Республикасы  мәгариф һәм фән  

министрлыгы, мәгарифне үстерү институты, Идел буе төбәкара мәгариф 

хезмәткәрләренең белемен күтәрү һәм яңадан әзерләү үзәгенә бик күп 

мөрәҗәгать итүләрдән чыгып, шуны  әйтәсем килә. Күп кенә мәгариф 

хезмәткәрләре   Федераль  дәүләт белем стандарты  керү шартларында  

түбәндәге сорауларга төгәл генә  җавап таба алмыйлар:  

 Белем процессын ничек оештырырга? 

 Белем процессы нәрсәгә юнәлтелгән? 

 Укучыларның уку  эшчәнлеген  һәм укытучы эшчәнлеген ничек 

оештырырга? 

 Яңа нәтиҗәләрне бәяләү системасы белем бирү оешмаларына 

нинди үзгәреш кертә? 

Күргәнегезчә, Федераль дәүләт белем стандарты укыту-тәрбия 

процессын үзгәртүләр кертүне таләп  итә, иң беренче чиратта укыту 

системалары һәм алымнарын камилләштерүне күздә тота. Укыту 

системалары дигәндә,  сүз әлбәттә, беренче дәреслекләрне күздә тота. 

Дәреслек укыту-тәрбия процессын оештыруда төп чара, төп белем алу 

чыганагы. 

 Яңартылган дәреслекләр ФДБС идеологиясен чагылдырырга тиеш. 

Укучы үзаллы белем алырга сәләтле, укучылар эшчәнлеген максималь һәм 

мөстәкыйль оештыруга шарт булу зарур.  

Федераль дәүләт белем  стандартына туры китереп төзелгән укыту – 

методик комплектлары  ана телен үзләштерүдә  түбәндәге белемнәрне 

формалаштыруны үз эченә алган . Алар:  
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1) телнең милли үзаңны үстерә торган чара булганын аңлау, ана теле 

һәм мәдәниятнең төрлелеге, бердәмлеге, киңлеге турында беренчел күнекмә 

формалаштыру; 

2) ана телен дәүләт теле буларак өйрәнү, шул телдә аралашу чарасы, 

милли мәдәният үсешен күрсәтә торган чара икәнен аңлап үзләштерүгә теләк 

булдыру; 

3) ана теле үз мәдәниятеңне, үзеңнең гражданлык позициясеңне 

күрсәтә торган чара булсын өчен язма һәм телдән сөйләмне үзләштерүгә 

укучыда уңай мөнәсәбәт булдыру; 

4) башлангыч мәктәптә укучының ана телендә сөйләм этикеты, әдәби 

тел нормаларын үзләштерүнең беренчел күнекмәләрен формалаштыру һәм 

аны коммуникатив ситуацияләрдә уңышлы куллануны тәэмин итү; 

5) тел берәмлекләрен үзләштерү аша укучыларда регулятив, танып-

белү, коммуникатив күнекмәләр булдыру.  

Дәреслекләрнең эчтәлеге, төзелеше, бизәлеше  укучыны универсаль 

уку гамәлләре белән коралландыруны күздә тота.  

Яңа укыту – методик комплектлары укучыны уку эшчәнлегенә 

максималь тартуны  максат итеп куйды.  

Нәрсәгә өйрәтергә? – Белем бирү эчтәлеген яңарту, үзгәртү.  

Ни өчен өйрәнергә? – Белем бирүнең кыйммәтен аңлау.  

Ничек укытырга? – Белем бирү алымнарын яңарту.  

Барлык шушы педагогик мәсьәләләр аша укучының  үзүсешен 

булдыру, уку эшчәнлеге нигезендә укучыны шәхес  буларак  формалаштыру 

күздә тотыла. Укучы үз эшчәнлеген контрольдә тота, бәяли, белемнең ни 

өчен кирәклеген аңлап үзләштерә. Укыту-методик әсбапларның  төзелешендә  

бу ачык чагыла.  

Укучыларга һәр бүлекне үзләштерү маршруты һәм төгәл уку максаты 

кую өчен һәр дәрескә уку мәсьәләсе тәкъдим ителә. 

Укучыга зур бүлекләр, аерым дәрескә билгеле бер уку мәсьәләсе 

тәкъдим ителү укучыны эзләнү ситуациясенә куя, ягъни укуга мотивация 
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тудыра. Укучы куелган проблеманы тәкъдим  ителгән күнегүләр аша чишә, 

махсус нәтиҗәләр формалаштыра бара. Ә инде иң тотрыклы гамәл, 

нәтиҗәләрдән универсаль ысул туа. Укучыга үз эшчәнлегенең  планын төзү 

өчен күнегүләрнең билгеле бер үсеш  булдырып төзелүе уңайлылык тудыра. 

Укучы дәрес дәвамында үз белеменең үсешен күзәтә,  нәтиҗә ясый бара. 

Аңлау дәрәҗәсен ачыклау өчен укучы дәрес азагында,  белемнәрне 

модельләштереп куярга тиеш була.  

Укучы үзенең аңлау дәрәҗәсен дәреснең шушы модельләштерү 

өлешендә күрсәтә. Никадәр модель кыска, төгәл, димәк, тема шулкадәр 

аңлаешлы була.  

Дәреслектә укучылар эшчәнлеген оештыру ничек бара?  Укучылар 

эшчәнлеген төрлечә оештыру өчен күнегүләр системасы бирелә: парлап, кече 

төркемнәрдә, коллектив белән, мөстәкыйль. 

Элек күнегүне эшләү тәртибе методик кулланмага  гына кертелә иде. 

Хәзер исә, укучылар  күнегүнең биреме аша эшчәнлекнең төрен төгәл  

аңлыйлар, кайсы универсаль уку гамәлен формалаштыруны күздә тотканын 

ачыклый алалар.  

Ә укучыда формалашкан күнекмәләрне ирешелгән планлаштырылган 

нәтиҗәләрдә күрә алабыз. 

Федераль дәүләт белем стандартының үзәгендә булган 

планлаштырылган нәтиҗәләр укучыда гомуми белем бирү программасын 

үзләштерү дәрәҗәсен күрсәтәләр. 

Планлаштырылган нәтиҗәләр программада аерып бирелгән. 

 Шәхескә кагылышылы нәтиҗәләр – укучының үзүсешенә сәләтле 

булуга әзерлеге, белем алуга һәм танып-белүгә кызыксыну формалаштыру, 

башлангыч сыйныф укучысының укуга, милли кыймммәтләрне аңлауга үз 

шәхси фикерен, мөнәсәбәтен күрсәтү белүе, милли үзаңның беренчел 

нигезләренең  формалашуы; 

 метапредмет нәтиҗәләре – укучы үзләштергән универсаль уку 

гамәлләре (танып – белү, регулятив, коммуникатив, шәхескә кагылышлы), 
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белем алу, предметара төшенчәләрне үзләштерүнең нигезләрен тәшкил иткән 

мөһим компетенцияләрне булдыру, ягъни укучы  предметларны үзләштергән 

белемне укыту-тәрбия процессында гына түгел, тормышта да куллана ала; 

 предмет нәтиҗәләре – башлангыч  сыйныф программасында 

алынган темаларны үзләштерүдә чагыла.  

Планлаштырылган нәтиҗәләргә ирешү ничек тәэмин ителә соң? 

Дәреслеккә кертелгән күнегүләр системасы укучыларда универсаль 

уку гамәлләрен формалаштыруны күздә тота. Универсаль уку гамәлләрен 

(УУГ) формалаштыруга аерым күнегү яки барлык универсаль уку гамәлләрен 

гамәлдә куллануны таләп иткән  комплекслы күнегүләрне алырга мөмкин.  

Мәсәлән,  регулятив универсаль уку гамәлләрен формалаштыруга 

тәкъдим ителгән күнегүләр. Укучы бирелгән тәртипне җуймыйча,  алгоритм 

буенча биремне башкара, уку мәсьәләсен куя, чишү юлын  планлаштыра, 

төзәтмәләр кертергә өйрәнә. 

Җөмләне күршеңә укы, сүзләрдә парлы тартыкларны билгелә.Парлы 

тартыкларны табу адымнарыңны күрсәт. 

 Агач башларында тиеннәр уйный. 

 Минем максатым           _________ 

 Максатка ирешү планым_________ 

                      1 нче адым ________ 

                      2 нче адым_________ 

                      3 нче адым_________ 

Менә монысы танып-белү универсаль уку гамәлләрен 

формалаштыруга  күнегү. Без укучыларны кирәкле мәгъүматны аерып 

алырга, теләсә нинди белем чыганагыннан файдалана белергә  өйрәтергә 

тиешбез. Укучы биремне эшләр өчен кирәкле белем чыганагын сайларга, 

мәгьлүматны табарга тиеш була.  

Энциклопедиядән, интернет челтәреннән яки картадан файдаланып, 

биремнәрне үтә: 

 1) Татар композиторлары фамилияләрен  яз.   
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 2) Россия шәһәрләре исемнәрен яз. 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре - тел чараларын 

коммуникатив мәсьәләләрне чишкәндә куллана, тыңлый, ишетә, кабул итә, 

хезмәттәшлек итә белергә   өйрәтә. Татар теле дәресләрендә эш кәгазьләре 

белән эш итә белү мөһим таләп.Тәкъдим ителгән күнегүдә бала анкета 

сорауларына мөстәкыйль язма һәм телдән  эзлекле җавап бирергә өйрәнә, 

анкета сүзенең мәгънәсен сүзлектән таба.  

 “Салават күпере” журналы бәйге ачкан.Ул бәйгедә катнашу өчен 

сиңа анкета тутырырга кирәк. Анкета сүзенең мәгънәсен сүзлектән карый 

аласың. 

 ( Анкетага җавапларны “Салават  күпере” журналы редакциясенә 

шалтыратып җиткерергә була) 

 Фамилиям ____________________________________________ 

 Исемем ______________________________________________ 

 Әтиемнең исеме _________________________________________ 

 “Салават күпере” журналында иң яраткан сәхифәм 

_______________________________________________________________ 

 Почта адресым __________________________________________ 

 Телефоным _____________________________________________ 

Универсаль уку гамәлләрен  комплекслы куллануга бирелгән күнегүне 

карыйк.  

Рәсемне кара. Үзеңне экскурсовод итеп хис ит һәм экскурсиягә килгән 

кешеләрне Казанның Бауман урамы белән таныштыр. Син башкарган 

эшләрне күрсәткән сүзләрне язып куй. 
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Укучы экскурсовод позициясен кабул итеп, экскурсиянең планын төзи 

- регулятив, экскурсияне үткәрү өчен мәгълүмат туплый – танып-белү, аны 

телдән һәм язма төзи, башкаларга җиткерә белү – бу коммуникатив 

универсаль уку гамәлләрен чагылдыра. 

Федераль дәүләт белем стандарты укучыларны үзбәягә өйрәтүне 

максат итеп куя.Укучы моңа  төрле критерийлар буенча үз эшен, 

сыйныфташларының эшләрен бәялү аша ирешә. 

Укучыларның үз эшләрен тикшерү өчен һәр дәрескә, бүлеккә тикшерү 

эшләре кертелә. Укучы бүлек азагына үзен психологик әзерләгән була. Ул 

күнегүләр махсус тамгалар белән бирелә, башка күнегүләрдән аерылып тора. 

Татар теле дәресләрендә без укучыларның грамоталылыгын үстерергә  

омтылабыз. Программада  һәр сыйныфка  үзләштереләсе сүзлек өчен  бирелә 

сүзләр кертелгән. Сүзләр дәресләрдә  лексик һәм грамматик планда карала. 

Бу татар теле курсының коммуникатив  юнәлешен көчәйтә. Телне 

үзләштерүдә  гомумевропа компетенцияләренә ирешү юлларын да исәпкә алу 

да мөһим булып тора.  

Планлаштырылган нәтиҗәләргә ирешү өчен методик тәэмин ителеш 

булу зарур. Укыту-методик комплектына  түбәндәге әсбаплар керә: 

программа; 

дәреслек;  

методик кулланма; 
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электрон кушымта; 

эш дәфтәрләре; 

контроль - үлчәү берәмлекләре. 

Алдагы бурыч – мәгариф хезмәткәрләрен  укыту-методик 

комплектлары белән эшләүгә әзерләү. Бу белем күтәрү курслары, 

семинарлар, мастер-класслар, вебинар, педагогик киңәшмәләр һәм башкалар. 

Алда әйтелгәннәрне исәпкә алып, бер дәрес эшкәртмәсе тәкъдим  

ителә. 

Тема: АВАЗЛАР ҺӘМ ХӘРЕФЛӘР 

Максаты: авазлар һәм хәрефләр турындагы белемнәрне үзләштерү.  

Планлаштырылган нәтиҗә: 

 метапредмет – уку мәсьәләсен кабул итү күнекмәсен булдыру; 

 предмет – аваз һәм хәрефләрне тану күнекмәсен үстерү; 

 шәхескә кагылышлы – аваз һәм хәрефләр турындагы  белемнең  

кирәклеген  аңлау.  

 Кулланылган дәреслек : Татар теле 1 нче сыйныф, 

З.И.Җамалетдинова, “Татарстан китап нәшрияты”, 2012 нче ел. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру этабы. 

1. Актуальләштерү.  

- Дәреслекне ачыгыз.  

- Яңа уку елында дәреслек сезне ничек каршы ала? (Рәсем һәм туган 

тел турындагы шигырь белән). 

- Сездә нинди теләк туды? (Укучылар фикере тыңлана). 

- Алга таба сез нәрсә күрәсез? (Татар телен өйрәнү бүлекләрен һәм 

беренче бүлек маршрутын). 

- Бу бүлектә сезне нинди темалар көтә? 

2. Эш дәфтәрләрендә матур язу күнегүләре.  

3. Уку мәсьәләсен кую.  

- Дәреслектәге уку мәсьәләсен укыгыз.  
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- Рәсемдә нәрсәләр бирелгән? 

- Сүзләрнең әйтелеше һәм язылышында нинди үзенчәлек бар? 

(“мәктәп” сүзе ничек әйтелсә, шулай языла, укытучы сүзендә  [  к] авазының  

калынлыгын ы авазы күрсәтә).  

- Нинди нәтиҗә ясарбыз? 

- Димәк, без бүген дәрестә нишләрбез? 

Уку мәсьәләсе:  Без бүген дәрестә авазлар һәм хәрефләр турында 

белемнәребезне күнегүләр эшләгәндә кулланырбыз.  

- Авазлар һәм хәрефләр турында нинди нәтиҗә ясарбыз? 

1 нче нәтиҗә. Авазларны хәрефләр  белән тамгалаганда, авазларның 

әйтелешенә игътибар итәбез.  

II. Уку мәсьәләсен өлешләп чишү  этабы.  

1 нче бирем.  

- Дәреслектәге нәтиҗәне укыгыз.  

- 1 нче нәтиҗәгә өстәп, нәрсә әйтә аласыз? 

2 нче нәтиҗә:  

 Сөйләшкәндә аваз дулкыннары барлыкка килә; 

 сүзләрдән җөмләләр төзелә, сөйләшү туа; 

 кешеләр әйтеп һәм язып сөйләшәләр; 

 язып сөйләшкәндә авазларны хәрефләр белән белдерәләр. 

2 нче бирем. (Төркемнәрдә эшләү). 

1 нче күнегү. 

- Биремне укыгыз. 

- Төркемнәрдә киңәшләшеп эшләгез. 

- Эшләү ысулын ачыклагыз. 

3 нче бирем. Ысул чыгару.  

- Сүзләрнең авазларын һәм хәрефләрен әйтү өчен нишләдегез? 

(Төркемнәрдә киңәшләшеп, ысул чыгаралар). 

Ысул:  

 сүзне әйтәбез; 
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 авазларны билгелибез; 

 авазларның үзенчәлеген ачыклыйбыз; 

 авазларның үзенчәлегеннән чыгып, хәрефләр белән тамгалыйбыз.  

4 нче бирем. 2 нче күнегү. (Парлап эшләп). 

- Биремне укыгыз. 

- Парлап эшегезне тикшерегез. 

- Көтелгән нәтиҗә.  

Җәй көне иде. Менә болыт чыкты. Яңгыр яуды.  

- Кайсы сүзләрдә аваз һәм хәреф саны арасында аерма булды? 

(яңгыр, яуды).  

- Ни өчен? (Я хәрефе [ й ][а  ] авазларын белдерә). 

- Димәк, нинди нәтиҗә ясарбыз? 

3 нче нәтиҗә. Сүздә аваз саны хәреф саныннан күбрәк була ала.  

5 нче бирем. (Мөстәкыйль язу, тикшерү, үзбәя).  

- Биремне укыгыз. 

- Нәрсә ул чайнворд? (Сүзнең соңгы хәрефе, алдагы сүзнең беренче 

хәрефе булган сүзләр чылбыры). 

- Димәк, биремне үтәгәндә нәрсәгә игътибар итәрсез? (Сүзнең соңгы 

һәм беренче хәрефләренә). 

Кадак, кәҗә, әрем, мендәр, роза, арыслан. 

- Ачкыч сүзне җыегыз. (Дәрес). 

6 нчы бирем. (Укучылар үзләрен мөстәкыйль тикшереп карыйлар). 

4 нче күнегүнең биремен үтәгез.  

Биш авазлы һәм биш хәрефле булгач, нинди сүзләр була инде? (Аваз 

һәм хәрефләр саны тигез). 

- Нинди, уйный, иссен?, таныш икмәк. 

- Димәк, нинди нәтиҗә ясарбыз?  

4 нче нәтиҗә. Сүздә аваз һәм хәреф саны тигез була ала.  

- Ә кайсы очракта алар тигез булмый? (я, ю, е, ь, ъ хәрефләре 

булганда). 
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- Нечкәлек (ь) һәм калынлык (ъ) хәрефләре булганда аваз һәм хәреф 

саны ничек була? 

5 нче нәтиҗә. Сүздә аваз саны хәреф саныннан азрак була.  

- Димәк, сүздә аваз һәм хәреф саны ничек булырга мөмкин? 

6 нчы нәтиҗә. Сүздә аваз һәм хәреф саны тигез булмаска мөмкин. 

7 нче бирем. Модельләштерү.  

- Дәрестә алган белемнәрегезне модельләштереп куегыз.  

 

 

 

 

 

            Аваз саны        =  Хәреф саны    

            Аваз саны                >  Хәреф саны   

       (я, ю, е)          

            Аваз саны       <  Хәреф саны    

                (ъ,ь) 

8 нче бирем.  

5      нче күнегү. 

- Биремне укыгыз. 

- Кем эшләргә тели? 

9 нчы бирем.  

- Сүзлек өчен нинди  сүзләр бирелгән? (аваз). 

- “Аваз” сүзенең мәгънәсен тагын бер аңлатыгыз. 

(Кешеләр сөйләшкәндә чыга торган һава тирбәлеше яки аваз 

дулкыннары). 

- Язылышында нинди үзенчәлек бар? (в хәрефе [ w] авазын белдерә). 

- Бер юл язып куегыз. 

- Электрон кушымтада сүзлек өчен бирелгән сүз белән биремне 

игътибар белән эшләгез. 

Авазлар 

үзенчәлегенә 

карап 

Хәрефләр 

белән 

тамгалыйбыз 
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III. Рефлексив бәяләү этабы. 

1. Рефлексив кабатлау. 

- Нинди уку мәсьәләсе куйган идек? 

- Ничек чиштек? 

- Авазларны хәрефләр белән тамгалау ысулын әйтегез. 

2. Бәяләү. (Үзбәя, үзара бәяләү). 

3. Алдагы дәрескә проблема кую(саморегуляция).  

- Авазлар нинди төркемнәргә бүленә? 

(Сузык һәм тартык авазлар бар). 

- Алдагы дәрестә  авазларның бер төркемен өйрәнербез. 

4. Өй эше. 

а) 4 нче күнегү(репродуктив эшчәнлеккә); 

ә) 5      нче күнегү (конструктив эшчәнлеккә);. 

б) *(иҗади эшчәнлеккә). 


