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Современные подходы к проблеме повышения 

квалификации работников образования 

 

Раис Фалихович Шайхелисламов, директор 

ПМЦПК и ППРО КФУ, д.э.н., проф.,  г. Казань, 

Республика Татарстан 

 

Стремительные изменения  в мире, процессы глобализации 

и информатизации, скорость  появления нового определяют 

необходимость и важность индивидуализации обучения. 

Очевидно, что деятельность учителя в индивидуально 

ориентированной парадигме имеет ряд особенностей по 

сравнению с традиционной системой, направленной на передачу 

обучающемуся  знаний без учета его культурно-исторического, 

психологического, физического и другого своеобразия.  

Вопросам повышения квалификации учителя в условиях 

глобализационных  процессов посвящено достаточно большое 

количество исследований. Однако, на наш взгляд, недостаточно 

полно раскрыта проблема проектирования и реализации 

системы повышения квалификации педагога, способного 

организовать  образование обучающихся по их собственным, 

разным траекториям. Фактически речь идет о необходимости 

формирования эвристических качеств личности  учителя, 

поскольку эвристическое обучение является одной из важных 

форм его индивидуализации.  

Повышение квалификации учителя наиболее эффективно 

происходит в информационно-коммуникативной среде, когда 

наряду с очной формой обучения  используются дистанционные 

формы и методы обучения продуктивной, творческой 

ориентации. 

Следует отметить, что спецификой организации  курсов 

повышения квалификации работников образования является 

практическая направленность. В этой связи необходимо 

говорить о таком варианте модульного обучения, который бы в 

полной мере отвечал требованиям деятельностного подхода в 

образовании. 
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Одной из технологий, успешно реализуемых в системе 

повышения квалификации слушателей Приволжского 

межрегионального центра повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

КФУ, является модульная технология организации обучения, 

составной частью которого становится проектная работа 

слушателей в качестве итогового контроля. 

Процесс проектирования системы обучения включает 

следующие этапы: 

 предварительное формулирование педагогической 

проблемы; 

 определение целей исследования и выбор 

соответствующих критериев оптимальности; выявление и 

формулирование условий проектирования; 

 составление возможно более полного списка 

альтернатив и предварительный их анализ с целью 

отбрасывания явно неэффективных; 

 сбор необходимой информации и прогнозирование 

изменения параметров системы в будущем; точное 

формулирование постановки задачи; 

 прогнозирование вероятных последствий реализации 

системы проектного обучения; 

 разработка модели проекта; 

 анализ и выбор метода проектирования и разработка 

алгоритма создания системы; оценка альтернатив и определение 

наиболее эффективных; 

 выполнение проекта и оценка результатов; 

 прогнозирование развития проблемы на основе 

реализуемого проекта. 

Стремительные изменения в мире, процессы глобализации 

и информатизации, все увеличивающаяся скорость появления 

нового определяют необходимость и важность 

индивидуализации обучения. От педагога сегодня требуется 

постоянная коррекция своих действий и позиций (в зависимости 

от результатов деятельности). Для этого необходимо 
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использовать персонифицированную модель повышения 

квалификации, где вся деятельность должна быть направлена на  

реализацию персональных потребностей субъектов модели. 

Персонифицированная система повышения квалификации 

должна соответствовать определенным требованиям, а именно: 

 к переходу к дополнительному профессиональному 

образованию, ориентированному на опережающую  подготовку 

всех категорий работников образования для решения 

инновационных задач (с учетом специфических функций 

каждой категории работников образования); 

 к условиям реализации программ повышения 

квалификации. Наличие необходимых материально-технических 

и информационно-коммуникативных ресурсов (в том числе 

использование ресурсов дистанционного обучения); 

 к структуре образовательной программы повышения 

квалификации. Программы для повышения квалификации 

должны быть построены на модульной основе с введением 

базовых и специальных компетенций; 

 к содержанию учебных модулей. Все модули 

программы повышения квалификации должны носить практико-

ориентированный характер, основными результатами которых 

является формирование у слушателей курсов профессиональных 

компетенций. По окончании изучения каждого модуля 

предполагается проведение процедуры контроля; 

 к результатам освоения программ повышения 

квалификации. По изучению каждого модуля слушатели 

должны показать, какими компетенциями они овладели. По 

окончанию изучения каждой программы необходимо 

проанализировать результативность обучения. Показатели 

результативности обучения можно разделить по двум уровням: 

непосредственные результаты после прохождения слушателями 

курсов повышения квалификации и отсроченные результаты, 

например, реальные изменения в деятельности учебного 

заведения после прохождения членами коллектива курсов 

повышения квалификации. 
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Одной из отличительных особенностей учебной работы на 

курсах повышения квалификации  является факт активного 

выстраивания субъект-субъектных отношений между 

преподавателями и слушателями, когда слушатели не только 

получают задания по созданию и разработке практико 

ориентированных проектов, но и активно включаются  в процесс 

апробации отдельных обучающих элементов модуля на этапе их 

разработки.  

Учитывая новые подходы к организации, содержанию, 

необходимо, чтобы каждый руководитель на федеральном и 

региональном уровне  повышал квалификацию и  обучался по 

профессиональной переподготовке по актуальной  проблеме 

модернизации российского образования. Важной 

характеристикой является то, чтобы занятие любой 

руководящей должности в образовательной организации было 

возможно лишь при прохождении профильных курсов 

повышения квалификации. 

Задачи модернизации системы повышения квалификации 

не смогут быть решены, если не изменить само содержание и 

формы повышения квалификации. Персонифицированной 

модели повышения квалификации предстоит выстроить работу с 

руководителями образовательных организаций так, чтобы 

руководитель учебного заведения, понимающий и 

принимающий идеи модернизации системы повышения 

квалификации, стал полноправным партнером данной системы. 

Необходимо преодолеть представления всех участников 

образовательного процесса о повышении квалификации как о 

трансляционном воспроизводящем процессе. Переориентация 

процесса повышения квалификации и его участников на работу 

в логике компетентностного подхода позволит образовательным 

организациям обеспечить новое качество образования. 
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Компетентностный подход  в  преподавании татарского 

языка 

 

Резида Нургаяновна Сафина, доцент ПМЦПК и 

ППРО КФУ, к.п.н., г. Казань, Республика 

Татарстан 

 

Ключевые слова: языковая компетенция, лингвистическая 

компетенция, коммуникативная компетенция. 

Новые условия развития общества на современном этапе 

ставят перед системой образования новые задачи формирования 

качественно нового уровня совершенствования 

профессиональной компетентности учителей, для их развития и 

становления как творческой личности, обладающей 

собственным стилем мышления, способной самостоятельно и 

творчески решать стоящие перед ними задачи. 

Целенаправленное развитие и системное реформирование 

образования требует особой роли языкового образования, 

развития коммуникативной компетенции личности, способной 

использовать татарский  язык как инструмент общения. 

Современный мир стремительно развивается, изменяется и 

прогрессирует. И это хорошо, потому, что жизнь в этом случае 

не стоит на месте. Нельзя останавливаться, а тем более стоять на 

месте и школьному образованию. Современное стремительное 

развитие жизни заставляет перейти школьное образование на 

качественно новый уровень, предъявляет высокие требования к 

образовательным стандартам. Современная школа просто 

обязана формировать у обучающихся жизненные навыки и 

ключевые компетенции. И формироваться все это должно на 

уроке, который должен быть непременно развивающим и 

личностно ориентированным. А самыми благодатными уроками 

для воспитания и обучения новой социализированной личности 

являются уроки по татарской  литературе и татарскому языку, 

тем более, что образовательные полходы стали больше 

ориентироваться на развитие таких жизненных навыков, 

которые интегрируют в себе умение, способности и 
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компетенции, относимые к разным сферам человеческого бытия. 

Уроки же по литературе и языку позволяют решить задачи 

адаптации и развития  обучающихся в сфере духовности, 

нравственности, сформировать у детей социальные и 

поведенческие навыки в преодолении жизненных трудностей, 

психологических конфликтов, поиска своего личностного «Я» и 

своего места в мире и среди людей. 

Одной из главных стратегических задач  является задача 

воспитания высококультурной языковой личности через 

обучение языкам, которая выдвигает на первое место развитие 

личности посредством образования. Гуманистическая тенденция 

развития общества неразрывно связана с идеей «развивающейся 

личности в развивающемся мире». А решение данной проблемы 

напрямую зависит от уровня образования - важнейшего 

компонента человеческой культуры. 

Одним из важных и необходимых базовых 

международных требований является обязательное владение 

несколькими языками. Через язык можно приобщить личность к 

универсальным глобальным ценностям, формировать умение 

общаться и взаимодействовать с представителями других 

культур в мировом пространстве. 

Решение этой задачи становится актуальной в нашей 

многонациональной стране. Это обусловлено ориентацией 

современной методики преподавания татарского языка на 

практическое овладение татарским языком, предусматривающее 

переход от сознательного усвоения учащимися единиц языка к 

употреблению их в речевых ситуациях, приближающихся к 

ситуациям естественного речевого общения в обществе. Под 

практическим владением языком понимается владение 

личностью всеми видами речевой деятельности: слушанием, 

говорением, чтением, письмом — в наиболее важных сферах 

общения. Другими словами, коммуникативная методика 

характеризуется тем, что на первый план в качестве важнейшей 

цели обучения выдвигается формирование умений и навыков 

речевого общения или коммуникации. 
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Цели обучения, его содержание, уровни знаний, умений и 

навыков определяются через разного рода компетенции. Под 

компетенцией понимается совокупность тех знаний и умений, 

которые формируются в процессе обучения языку и 

способствуют овладению им. 

В компетентностном подходе перечень необходимых 

компетенций определяется в соответствии с запросами 

работодателей, требованиями со стороны академического 

сообщества и широкого общественного обсуждения на основе 

серьезных социологических исследований. Овладение 

различного рода компетенциями становится основной целью и 

результатами процесса обучения.  

Компетенции и компетентностный подход занимают 

центральное место в системе управления качеством 

образования. По существу, управление качеством образования 

начинается с определения состава тех компетенций, которые 

должны быть освоены в учебном процессе в школе как 

образовательные результаты. Тогда вся внутришкольная 

система управления качеством образования строится таким 

образом, чтобы на выходе каждый ученик в той или иной 

степени владел бы требуемыми компетенциями. 

Перспективным компетентностное обучение является еще 

и потому, что при таком подходе учебная деятельность 

приобретает исследовательский и практико-ориентированный 

характер и сама становится предметом усвоения. 

Рассмотрим те виды компетенции, которые имеют 

непосредственное отношение к изучению татарского языка. 

Языковая компетенция представляет собой практическое 

овладение материалом языковой системы. Лингвистическая 

компетенция включает в себя знание основ науки о татарском 

языке, усвоение понятийной базы учебного курса и 

формирование учебно-языковых умений работы с языковым 

материалом. Коммуникативная компетенция — это знания, 

умения и навыки, необходимые для понимания чужих и 

порождения собственных программ речевого поведения, 

адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в 
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себя знание основных понятий лингвистики речи, умения и 

навыки анализа текста и собственно коммуникативные — 

умения и навыки речевого общения применительно к различным 

сферам и ситуациям общения с учетом адресата и стиля речи. 

Формирование лингвистической и коммуникативной 

компетенций являются одинаково важными задачами 

преподавания татарского языка. При возрастающих требованиях 

к качеству подготовки специалистов, данные компетенции 

становятся существенными квалификационными 

характеристиками. Ведущей в данном списке компетенций 

является коммуникативная, поскольку она представляет собой, 

прежде всего и компетенцию ключевую, определяющую 

уровень владения языком. 

В понятие «коммуникативная компетенция» включаются 

следующие показатели: 

 осведомленность в лингвистической теории, осознание 

ее как системы правил и общих предписаний, регулирующих 

употребление средств языка в речи; 

 знание речеведческой теории, владение основными 

видами речевой деятельности; 

 владение основными языковыми (опознавать, 

классифицировать и т. п.) и речевыми (выбирать, 

актуализировать и т. п.) умениями; 

 способность анализировать речевую ситуацию и в 

соответствии с ней выбирать программу (вербальную и 

невербальную) речевого поведения. 

В теории и на практике лингвистический принцип как 

ведущий принцип обучения сейчас уступает место 

коммуникативному. Целью обучения обучающихся является 

формирование у них коммуникативной компетентности, то есть 

набора и реализации программ речевого поведения в 

зависимости от способности человека ориентироваться в 

обстановке общения, в основе которой лежит принцип 

профессионального общения, моделирующий условия 

профессиональных отношений. Направленность обучения на 

формирование компетентности разрешения проблем позволит 
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предупредить отрыв теории от практического использования 

языковых явлений в речи, поэтому это требует осмысления 

языковой теории. 

Конечная роль обучения языку  обусловлена той ролью, 

которую он играет в жизни каждого человека и всего общества, 

являясь важнейшим средством общения и познания 

окружающего мира. Обучающиеся нуждаются в татарском 

языке и как в средстве получения знаний, современной 

информации, и как в средстве повышения своего общения.  

Действительно, татарский язык играет большую роль не 

только в квалифицированной подготовке выпускников, но и в 

воспитании их духовного и нравственного развития. Обучение 

татарскому языку активизирует формирование 

коммуникативной компетенции, воспитывает языковую 

личность, способную к профессионально-деловой 

межкультурной коммуникации, стремящуюся к саморазвитию и 

самообразованию, умеющую творчески мыслить. 
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Татар лингвометодикасының актуаль мәсьәләләре 
 

Кадрия Сөнгатовна Фәтхуллова, педагогика 

фәннәре кандидаты, Казан федераль 

университеты доценты , Татарстан 

Республикасы 

 

Тел төп аралашу чарасы буларак кешеләргә хезмәт итcә, 

сөйләм төп аралашу ысулы булып тора.  Шунлыктан бүгенге 

көндә һәрбер телне мәдәниятара һәм шәхесара аралашу-аңлашу 

чарасы буларак укыту иң мөһим мәсьәләләрдән санала. 

Татарстан Республикасы Конституциясенең 8 нче маддәсе 

һәм «Татарстан Республикасы халыкларының телләре 

турындагы» Закон (1992)  нигезендә татар һәм рус телләре – 

тигез хокуклы дәүләт телләре. Күп милләтле Татарстанда 

дәүләт телләренең икесен дә белү халыкларның үзара аңлашып, 

тату яшәвенең нигезен тәшкил итә. Татарстанда татар теле 

барлык урта (тулы) гомуми  белем бирү мәктәпләрендә төп 

укыту фәннәренең берсе булып тора, күп кенә югары уку 

йортларында да булачак белгечләр рус теле белән беррәттән 

татар теленнән белемнәрен тирәнәйтәләр. Республикабызда 

телләр сәясәтенең киләчәктә үсеш алуы, татар  теленең гамәли 

һәм интеллектуаль тормышта урын алу-алмавы аны мәктәпләрдә 

һәм югары уку йортларында укыту дәрәҗәсенә дә бәйле. 

Мондый шартларда татар теленә өйрәтү методикасын 

камилләштерү җитди бурычларның берсе булып тора. Татар 

телен аралашу чарасы буларак укыту өчен, иң нәтиҗәле методик 

алымнарны куллану, информацион-коммуникатив 

технологияләрдән киң файдалану аеруча зур әһәмияткә ия.  

Соңгы елларда республикабызда әлеге өлкәдә җитди 

адымнар ясалды: татар теленә өйрәтү методикасының үткәнен 

һәм бүгенгесен яктыртуга багышланган фәнни монографияләр 

дөнья күрде; мәктәп программалары һәм дәреслекләре 

яңартылды; укытучылар өчен методик кулланмалар, уку-укыту 

ярдәмлекләре һәм дидактик әсбаплар, төрле сүзлекләр төзеп 

бастырылды, электрон дәреслекләр, онлайн-курслар, интерактив 
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тестлар  эшләнде һәм укыту практикасында киң кулланыла 

башлады. Татар теленә өйрәтүнең теоретик һәм гамәли 

мәсьәләләренә багышланган фәнни конференцияләр үткәрелеп 

тора, шушы өлкәдәге алдынгы тәҗрибә белән уртаклашу һәм 

аны тарату эше дә игътибардан читтә калмый. Димәк, бай 

тарихка ия булган татар лингвометодикасы заман таләпләреннән 

чыгып үсеш ала, үзгәрә һәм камилләшә дип әйтә алабыз.  

Хәзерге вакытта мәктәпләрдә татар телен аралашу чарасы 

буларак укыту, шулай ук тел ярдәмендә укучыларны рухи һәм 

әхлакый яктан тәрбияләү, аларның коммуникатив  культурасын 

формалаштыру бурычы куела. Татар телен гамәли  үзләштерү 

нәтиҗәсендә,  укучылар көндәлек тормышта, полиэтник 

җәмгыятьтә үзара аңлашу һәм хезмәттәшлек итү күнекмәләренә 

ия булырга тиешләр. 

Татар теле, танып белү чарасы буларак, укучыларның 

фикер йөртү,  интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә 

хезмәт итә, шулай ук башка миләттән булган укучыларны татар 

халкының мәдәнияте һәм милли үзенчәлекләренә якынайта, 

башка халыкларга карата хөрмәт хисе, толерантлык кебек 

универсаль күнекмәләр булдыруга этәргеч ясый. Федераль 

дәүләт белем бирү стандарты нигезендә татар теленә өйрәтүнең 

төп максатлары түбәндәгечә билгеләнә: укучыларның аралашу 

даирәсен, тормыштагы аралашу ситуацияләрен исәпкә алып, 

сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре (тыңлап аңлау, сөйләү, 

уку, язу) буенча аларда коммуникатив компетенция (аралашу 

осталыгы) формалаштыру; укучының танып белү, гомуми уку 

күнекмәләрен, сөйләм культурасын үстерү; татар милләтенә, 

аның тарихи һәм мәдәни хәзинәләренә карата хөрмәт тәрбияләү; 

укучыларны мәдәниятара диалогка тарту; татар телен дәүләт 

теле буларак өйрәнүгә ихтыяҗ тудыру. 

Лингвометодикада коммуникатив компетенциянең 

берничә төре билгеләнгән: лингвистик, социолингвистик, 

дискурсив, стратегик, социаль-мәдәни, социаль компетенцияләр  

[2: 9]. Татар телен коммуникатив нигездә укыту, беренчедән, 

балаларда тел компетенциясе булдыруга китерә, чөнки алар, тел 

берәмлекләрен гамәли үзләштереп, сөйләмдә кулланырга 
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күнегәләр; икенчедән, аларның сөйләм компетенциясе үсеш ала, 

чөнки  тел аралашу аша үзләштерелә; өченчедән, тел һәм 

сөйләм берәмлекләре аша татар дөньясы турындагы 

мәгълүматны үзләштереп, алар социаль-мәдәни компетенциягә 

ия булалар. 

Хәзерге вакытта телгә өйрәтүнең иң заманча юнәлешләре 

булып  коммуникатив һәм эшчәнлекле методлар санала. Татар 

теленә өйрәтүнең төп принциплары шушы юнәлешләрнең 

нигезен тәшкил итәләр. Алар түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

коммуникативлык принцибы (телгә өйрәтү шартларын 

тормышта телне куллану шартларына якынайту); 

индивидуальләштерү принцибы (укыту процессын укучыларның 

шәхси ихтыяҗларын, теләк-омтылышларын, индивидуаль-

психологик үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыру); телне актив 

фикерләү нигезендә  өйрәнү принцибы (аралашу 

ситуацияләрендә сөйләм бурычына тәңгәл килгән лексик-

грамматик материалны укучыларның мөстәкыйль 

комбинацияләп сөйләшүе); телне функциональ төстә өйрәнү 

принцибы (лексик-грамматик материалның коммуникатив 

максаттан, аралашу ихтыяҗыннан һәм кулланылыш 

ешлыгыннан чыгып билгеләнүе); ана теле үзенчәлекләрен 

исәпкә алу принцибы (балаларның ана теленнән белемнәренә 

таяну һәм аның аермалы якларын исәпкә алу). Моннан тыш, 

укыту процессында сөйләм эшчәнлеге төрләрен үзара 

бәйләнештә үзләштерү, аңлылык, аңлаешлылык, күрсәтмәлелек 

принциплары да истә тотыла.  

Федераль дәүләт белем бирү стандартларыннан чыгып, 

татар теленә өйрәтүнең әһәмиятле бурычларын түбәндәгечә 

билгелиләр: 

 милләтләр, мәдәниятләр төрлелегенә карамастан, 

дөньяны бердәм һәм бербөтен итеп кабул итү нигезендә 

шәхесләрнең гражданлык тиңдәшлеген  формалаштыру;  

 кешеләргә карата игелеклелек, ышаныч һәм 

игътибарлылык, ярдәм күрсәтергә әзер булу, ихтирам, 

әңгәмәдәшне тыңлый һәм ишетә белү, кешеләрнең үз фикеренә 
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хокукы барлыгын таный белү нигезендә аралашу һәм 

хезмәттәшлек итү өчен, психологик шартлар формалаштыру; 

 әхлаклылык һәм гуманизм, гаилә һәм мәктәп, коллектив 

һәм иҗтимагый кыйммәтләрне хөрмәт итү һәм аларны үтәүгә 

омтылу, этик һәм эстетик хисләр формалаштыру нигезендә 

шәхеснең кыйммәти-мәгънәви даирәсен үстерү; 

 үзлегеңнән белемеңне арттыру һәм үз-үзеңне тәрбияләү 

нигезендә, үз эшчәнлегеңне оештыра алу осталыгын булдыру; 

 үз-үзен актуальләштерү шарты буларак, шәхеснең  

мөстәкыйльлеген һәм җаваплылыгын үстерү.   

Татар теленә өйрәтүнең төп эчтәлегенә килгәндә,  ул 

фонетик, лексик, грамматик белемнәрне гамәли үзләштерүдән; 

татар халкының милли-мәдәни үзенчәлекләрен һәм сөйләм 

этикеты үрнәкләрен истә тотып, телдән яки язмача аралаша 

белү, диалогик һәм монологик сөйләмне логик яктан эзлекле 

итеп оештыра алу, әңгәмә барышында тел “кытлыгын” җиңеп 

чыгу, татар телендәге мәгълүматны сәнгатьле итеп һәм аңлап 

укый белү күнекмәләрен үстерүдән гыйбарәт. 

Алга таба хәл ителәсе актуаль методик мәсьәләләргә 

килгәндә, безнең карашка, иң әһәмиятлесе – укучыларның татар 

телен белү дәрәҗәләрен тикшерү системасын заман таләпләренә 

туры китереп яңарту, чөнки тикшерү-бәяләү эшләре белем бирү 

процессының мөһим бер өлешен тәшкил итә. Педагогик 

тикшерү билгеле бер дидактик функцияләрне үти: өйрәтү 

функциясе (татар телен үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү); 

диагностик функция (укучыларның әзерлек дәрәҗәсендәге 

кимчелекләрне ачыклау һәм аларны киметү, укыту процессын 

камилләштерүгә юнәлтелгән карарлар кабул итү); тәрбияви 

функция (укучыларның үзтикшерү һәм үзбәяләү күнекмәләрен 

активлаштыру, белем алуга өстәмә этәргеч булдыру); 

гомумиләштерү функциясе, прогностик функция һ.б. [3: 26].  

Хәзерге вакытта лингводидактикада күп төрле тикшерү 

алымнары кулланыла, яңа технологияләр гамәлгә кертелә. 

Шуларның иң мөһимнәре:  11 нче сыйныфта татар теленнән 

Бердәм республика имтиханын  (БРИ) үткәрү; 9 нчы сыйныфны 

тәмамлаучылар өчен татар теленнән яңа формада дәүләт 
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(йомгаклау) аттестациясен уздыру.  Әлеге тикшерү эшләре 

укучыларның коммуникатив күнекмәләрен объектив рәвештә 

бәяләргә, уку-укытуның нәтиҗәлелеген тулырак күзалларга 

мөмкинлекләр бирә. Тикшерү барышында  балаларның белем 

дәрәҗәсе белән беррәттән укытучының методик эшчәнлеге дә 

сынала, кулланыла торган укыту чараларының ни дәрәҗәдә 

уңышлы булуы да ачык күренә.  

Билгеле булганча, чит телләргә өйрәтү методикасында 

укучыларның тел белүләрен  өч дәрәҗәгә бүлеп бәялиләр: 1) 

телне элементар белү дәрәҗәсе (А); 2) телне мөстәкыйль 

рәвештә куллана алу дәрәҗәсе (В); 3) телне ирекле рәвештә 

куллана алу дәрәҗәсе (С). Аларның һәрберсе, үз чиратында, 

тагын икегә бүленә, һәм барлыгы алты дәрәҗә күрсәтелә (А1, 

А2; В1, В2; С1, С2) . Әлеге концепция авторлары әйтүенчә, теге 

яки бу телне өйрәнүчеләрнең белем дәрәҗәләре халыкара 

стандартлар нигезендә тикшерелергә тиеш. Шулай эшләгәндә 

генә, төрле урыннарда, төрле дәреслекләр белән телне 

өйрәнүчеләрнең белем дәрәҗәләренә объектив бәя биреп була 

[1].  

Бүгенге көндә  татар теленә өйрәтү өлкәсендә фәнни-

методик эзләнүләр һәм тикшеренүләр дәвам итә,  укыту 

системасының уңышлы һәм җитешсез яклары даими күзәтелеп 

бара, яңадан-яңа уку-укыту ярдәмлекләре дөнья күрә, 

информацион-коммуникатив  технологияләрне куллануга зур 

игътибар бирелә. Аларны гамәлгә кертү – заман таләбе. Шундый 

проектларның  берсе -  “АНА ТЕЛЕ” онлайн-мәктәбе [5]. 

Моннан тыш,  татар теле белән кызыксынучыларга тагын бер 

дистанцион курс тәкъдим итәргә мөмкин. Ул да булса,  tatar.ile  

порталындагы татар теле курсы. Ул башлап өйрәнүчеләр өчен 

тәкъдим ителә [6].   

Йомгак ясап әйткәндә,  һәр укытучы заманча алымнар 

куллануга, методик осталыгын һәм иҗади активлыгын арттыру, 

гамәли эшчәнлеген камилләштерүгә омтылса, моның белән 

беррәттән  белем бирү өлкәсендәге үзгәрешләрне алдан тоеп эш 

итсә, татар теленә өйрәтүнең сыйфатын яхшыртуга  ирешеп 

булыр дип ышанабыз. Шулай эшләгәндә генә, һәрберебез  татар 
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телен саклап калу, аны үстерү һәм дөньяда таныту эшенә  үз 

өлешен кертә алыр.  
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Габдрахман Әпсәләмов иҗатында батырлык һәм матурлык 

чагылышы 

 

Рушания Шакирзяновна Абдрахимова, 

Татарстан Республикасы Бөгелмә  шәһәре 3нче 

гомуми белем бирү  мәктәбенең татар теле 

һәм әдәбияты укытучысы  

 

Кече яшьтән үк кеше узен гаиләнең бер өлеше итеп хис 

итә. Әти-әнисен, туганнарын таный башлый. Аннан инде тирә-

юньне, җирне, андагы усемлекләрне, кошларны, бөҗәкләрне 

өйрәнә башлый. Туган йорт, туган ил дигән сүзләр барлыкка 

килә. Без балаларда  яшьтән үк шушы югарыда санап киткән 

әти-әни, гаилә, туган җир, туган ил өчен җаваплылык, ягъни 

патриотизм хисе тәрбияләргә тиешбез. Патриотизм ул ил 

алдындагы бурыч кына түгел. Якыннарыңа, хезмәттәшләренә 

яхшы мөнәсәбәт, эш урыныңны, эш коралларыңны саклап тоту, 

җирне, суны саклау- барысы да патриотизмнын бер өлеше. 

Кешеләрдә патриотизм хисен уятуда тел һәм әдәбиятның 

роле бик зур. Бигрәк тә Бөек Ватан сугышы турындагы 

әсәрләрнең укучылар өчен тәрбия көче  зур. 

Бөек Ватан сугышы чоры әдәбиятының узенчәлекләре: 

яшәү һәм үлем, ирек һәм коллык, батырлык һәм куркаклык, 

фидакәрлек һәм хыянәт төшенчәләре арасына кеше җаны, аның 

рухы куелды.Сугыш тыныч кына яши торган кешеләрне шушы 

сыйфатларның икедән берсен сайларга мәҗбүр итте. Әдәбиятка 

шул чорның герое- совет кешесе, совет солдаты образы 

килде.Ул бик күп әсәрләр өчен уртак образ, бер үк сыйфатларга 

ия булган кеше. 

Язучы Г.Әпсәләмовның геройлары аеруча тәвәкәллек, 

осталык таләп итә торган һөнәр кешеләре. Алар үзләренә 

тапшырылган бурычны намус белән башкаралар. Ул бурычны 

үтәү өчен никадәр маңаралы хәлләр, түземлек, батырлык, 

максатка ирешү теләге, рухи көч кирәк була. 

Әпсәләмовның искиткеч таланты сугыштан соңгы елларда 

ачыла. Эш сөючәнлеге, тормышның тирәнлеген аңлавы, 
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табигатҗне яратуы аңа бик эчтәлекле әсәрләр иҗат итәргә 

булыша.Ул бөтен иҗаты белән романтик рухлы язучы. Аның 

һәр әсәренең вакыйгалары гүзәл, мәһабәт табигать кочагында 

сүрәтләнә. Әйтерсең, туган җирнең табигате үз улларына көч-

күәнәт булып, аларны саклап тора. Табигать мәңгелек булуы 

белән вакытлы күренеш булган сугышка каршы куела. Сугыш 

никадәр зыян китерсә дә, барыбер табигать каршында көчсез 

булып кала. Аның әсәрләрендә әйтерсең табигать төп герой 

ролен үти , әйтерсен җир-ана, туган җир образлары шулай 

җанланып дошманга каршы көрәшә. Г. Әпсәләмовның 

әсәрләрендәге геройлары да аның кебек үк тормышка, 

табигатькә гашыйк кешеләр. 

1943 елда язылган “Үлемнән көчлерәк”, әсәрендә Искәндәр  

әйтә: 

– Эх, дускай, син диңгезгенең йөрәген аңламыйсың! 

Диңгез! Сөйкемле дә ул, куркыныч та ул, матур да ул, моңлы да 

ул. Аның көчлелеге, чикләнмәгән киңлеге ак күбекләр чәчен 

үкергән дулкыннары, ачы тавышлар белән кычкырып очкан 

акчарлаклары! Ә син,  көчле кулларыңда уйнатып, стихиягә 

каршы барасың. Шушы минутта күңел никадәр канатлана да, 

йөрәк нинди зур горурлык белән тибә. Шул көнне Искәндәр 

группасы белән разведкага китә. Фин офицерын пленга алып 

кире кайтканда, алар дошманнарны очраша. Иптәшләренә алга 

китәргә мөмкинлек бирер өчен, Искәндәр дошманнарны тотырга 

приказ ала. Ул финнарны иптәшләреннән ераграк алып китә-

китә тау түбәсенә менә. Ул тау “Үлем кыясы” дип атала. Аның 

патроннары бетә, үзе яралана. Беркеменең бу кадәр нык каршы 

торуы  финнарны тәмам шаштыра.  Алар котырынып тауга 

үрмәлиләр , ә Искәндәр таудан аларга каршы ташлар тәгәрәтә. 

Яраларыннан кан ага. Ул аның югалтып егыла. Каты бәрелүдән 

аңына килә. Дәү фин аның өстенә ташлана. Искәндәр инстинкт 

белән аның бугазыннан эләктерә һәм үзе белән өстерәп упкынга 

оча. 

1943нче елда язылган “Икенче гомер” әсәрендә дә Карелия 

урманнарының матурлыгы түбәндәгечә сүрәтләнә: 
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Иртә белән күк йөзе авыр болытлардан әкрен-әкрен генә 

арчылып зәңгәр күл сыман урман өстенә җәелде. Бу зәңгәрлек 

шулкадәр көчле иде ки ул яңадан ап-ак халатларга төренеп 

өлгергән наратларга да нәфис тюлҗгә бөркәнгән зифа каеннарга 

да ап-ак мамык юрган ябынган аланнарга күлләргә сазлыкларга 

да йокты. Аннары ялтырап якты кояш күтәрелде. Эх бу минутта 

Карелия урманнарының матурлыгын күрсәгез иде! Меңнәрчә 

миллионнарча кар энҗеләре җем-җем итеп балкыйлар. 

Наратларның ябалдашлары кояш яктысында сихри алтын 

шәмнәр төсле яна. 

Язучының бу юлларын укыганда үзеңне чынлап та шушы 

урманда шушы матурлык арасында дип хис итәсең. 

Бу әсәрдә язучы разведчик Вакыйф образын сүрәтли. 

Вакыйф группасы белән разведкага баргач дошманнар 

засадасына эләгәләр. Иптәшләре һәлак булып Вакыйф ялгыз 

кала, өч мәртәбә яралана. Дошманнар аны тереләй алырга дип 

янына җыелгач кесәсендәге гранатаны ташка бәрә.Ләкин 

граната шартламый. Дошманнар аны бик нык газаплыйлар һәм 

үлде дип калдырып китәләр өстенә ут төртәләр.Аны яртылаш 

янган килеш башка разведчиклар табып алалар. 

1943нче елда Г.Әпсәләмов тагын “Абушахман” “Байрак” 

әсәрләрен яза. 1944нче елда “Төньяк балкышы” “Бөркет 

токымы” “Давыл” “Хайбулла солдат” “Зәңгәр кыя” “Егетнең 

асылы” әсәрләре дөнья күрә. 

1945нче елда “Зәңгәр иртә” “Уссури карурманнарында” 

хикәяләре һәм “Ак төннәр” повесте языла. 

Хикәяләрнең геройлары арасында уртаклык зур. Алар 

үзенең гаиләсен йортын гына түгел – илен якларга ант иткән 

кешеләр.Җинүгә ышаныч аларны әллә-ничә үлемнән саклап 

калган. Туган илнең зурлыгы, төрле милләт халыкларының 

туганнарча дуслыгы, аларны рухландырып, аларның тора хис 

кичерешләре дә бер үк. Дошманга нәфрәт хисе моңа кадәр 

булмаган дәрәҗәдә көч бирә. Мәсәлән язучының “Ак төннәр” 

повестенда “Валзама күперен” шартлатырга дигән приказ алган 

минерлар тасвирлана. Анда Ленинград егете разведчик-минер 

Саша Володаров, Полтавадан дәү гүәдәле украин – старшина 
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Опанас Грай, Ферганәдән узбәк егете Исмаилҗан Юлдашев 

сугышка кадәр Казанда яшәгән фронтта әтисе эвакуация 

вакытында энисе үлгәч очраклы рәвештә полк улы булган минер 

Җиһангир Мөбәрәкшин эти-әнисен һәм сеңелләрен немцлар 

атып үтергән Вязьма шәһәреннән Аркадий Лунов, ротада иң 

кыска буйлы ефрейтор Миша Чин, лейтенант Кадров- штаб 

начальнигы, Грузиядән майор Чачуа. Алар төрле милләт 

кешеләре булсалар да максатлары бер – дошманнарны юк итү, 

илне азат итү. Алар якын туганнар кебек берсе өчен икенчесе 

җаннарын кызганмыйча сугышалар 

Фронтта туплаган материалларын кулланып Г.Әпсәләмов 

1949 елда “Алтын йолдыз” романын яза. Бу романның  

геройлары кичә генә унынчы сыйныфны тәмамлаган 

яшьләр.Алар сугышта зур батырлыклар күрсәтеп “Герой” исеме 

алган һәм орден медальләр белән бүләкләнгән кешеләр. Бу 

роман совет яшьләренең өстәл китабына әйләнде. 

1951нче елда Г.Әпсәләмовның “Газинур” романы дөнья 

күрә.Газинур реаль тормышта яшәгән кеше – безнең якташыбыз. 

Ул гади авыл егете. Матур җырлый, күп сөйләшергә ярата, 

шаян, бераз җилбәзәк. Хатыны һәм кызы бар. Сугышның 

беренче көннәреннән үк фронтка китә. Сугышта кыюлыгы, эш 

сөючәнлеге өчен аны отделение командиры итеп билгелиләр. 

Калинин өлкәсенең Освице авылын дошманнан азат итәргә 

батальон приказ ала. Немецлар авылны мина кырлары белән, 

чәнечкеле тимер чыбык  белән, траншеялар дзотлар белән 

әйләндереп алганнар. Зур югалтулар белән батальон авылга 

керә, ләкин алга барырга мөмкинлек юк. Иске бүрәнәләр 

арасында урнашкан дзоттан аткан пулемет солдатларга баш 

күтәрергә дә мөмкинлек бирми. Газинур иң алдан бара Ул 

шуышып дзотка якынлаша.Пулеметка 2-3 адым калгач ул 

сикереп тора һәм күкрәге белән дзотны каплый. Батальон алга 

ыргыла һәм авылдагы дошманнарны изеп ташлый. Батальоннын 

күз алдында гади совет солдаты Газинур Гафиятуллин үлем 

белән үлемсезлек арасын үтә гасырлар буе яши торган батырлык 

кыла. 
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Патриотизм темасы, Илне саклау темасы бервакытта да 

картаймый, ул мәңгелек тема. Сугышта солдатлар геройларга 

әйләнәләр. Ләкин бу командир приказы белән түгел ә йөрәк 

кушуы белән.Илне ярату хисе нәселдән нәселгә килә. Шул хис 

кешене күкрүге белән утны капларга мәҗбүр итә. 

Г.Әпсәләмовның әсәрләрендә бөтен барлыгы белән халык 

бәхете өчен көрәшүче батыр солдатлар, эшчеләр, совет 

интеллигенция вәкилләре образлары килеп баса. Аның тыныч 

тормыш турында язган әсәрләре дә тулысы белән патриотик 

рухтагы кешеләр турында. 
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Татар теле дәресләрендә уен элементларын куллану  

 

Гөлнара Вәзир кызы Абдуллина, Татарстан 

Республикасы Әлмәт шәһәре 17нче гомуми 

белем бирү  мәктәбенең татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

 

Бүгенге заман шартлары уку процессының гуманлыгы, 

бала шәхесенә якын килүгә, анда иң яхшы сыйфатлар 

тәрбияләүгә юнәлеш алу һәм күпкырлы шәхес формалаштыру 

белән характерлана. Бу мәсьәләне гамәлгә ашыру балаларны 

яңача укыту һәм тәрбияләүне таләп итә.  Укыту укучыларның 

танып белү сәләтен  формалаштыруга юнәлдерелгән булырга 

тиеш.  

Тарихи тәҗрибә кәрсәткәнчә, уку яшәешнең һәр чорында 

да авыр булган. Җиңел уку булмый, әмма без – укытучылар бу 

процессны кызыклы һәм мавыктыргыч итәргә бурычлыбыз.  

Кечкенә яшьтәге укучы балалар белән эшләү мине 

психофизиологик үзенчәлекләрне тирәнрәк өйрәнүгә этәрде. 

Яңа гына балалар бакчасыннан килгән сабыйларның 

игътибарлары да, истә калдыру сәләте дә бик йомшак, бигрәк тә 

уку кызыклы булмаса. Баланың мәктәпкә кергәндә барлыкка 

килгән психологик киртәләрне тиз арада җиңү юлы итеп укыту – 

тәрбия процессында уеннар, аның элементларын куллану бик 

отышлы. Димәк дәрескә уен, уен ситуацияләрен кертергә кирәк. 

Уен ситуацияләре укучыларга материалны яхшырак 

үзләштерергә ярдәм итә. Уеннар балаларда җитезлек, зирәклек 

сыйфатлары тәрбияли, хәрәкәт, көй аша бала күңелендә иҗат 

хисе кабына.  

«Уен – әйләнә-тирә мохит төшенчәләрен баланың рухи 

дөньясына  алып керүче зур якты тәрәзә ул. Уен – кызыксыну 

һәм белемгә омтылу утын кабыза торган учак ул,» - ди В. А. 

Сухомлинский .   

Уен технологиясенең роле һәм әһәмияте рус 

мәктәпләрендә татар теленә өйрәтүнең төрле этапларында да 

бәхәссез. Татар теле дәресләрендә уен ситуацияләре яңа тел 
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материалын презентацияләүдә, үтелгән лексик һәм грамматик 

материалны ныгыту һәм активлаштыруда аерым урын тота. 

Алар шулай ук укучыларның татар телендә сөйләм эшчәнлеген 

оештыру функциясен үтиләр. 

Методик яктан дөрес уйланылган уен, бер яктан караганда, 

укучыда өйрәнелә торган телгә карата мәхәббәт тәбияли, сөйләм 

күнекмәләрен үстерергә булыша, сөйләм эшчәнлеген табигый 

нормаларга якынайта, икенче яктан – тел материал өстендә 

нәтиҗәле эшкә ярдәм итә һәм белем бирүнең коммуникатив 

юнәлеше таләпләренә җавап бирә.  

Безнең сферага килгәндә, ягъни рус балаларында татар 

теленә карата кызыксыну уятуда да уенның роле гаять зур. Чит 

телне өйрәнгән вакытта , уен кызыксындыра, дәртләндерә. Г. К. 

Селевко уеннарны дүрт юнәлешкә аера: дидактик, тәрбияви, 

үстерелешле һәм социальләштерүче уеннар. Болар барысы да 

Федераль дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә. 

Уеннарны яңа материалны аңлатуда да, ныгытканда да,телдән 

сөйләм эшчәнлегенең өйрәтү вакытында да технология буларак 

файдаланыла.  

Рус балаларын татар теленә өйрәтүдә рольле уеннар актив 

кулланыла торган ысул булып торалар. Аларның өйрәтү 

мөмкинлекләре зур һәм тәкъдим ителгән ситуацияләрдә 

укучылар аның белән иркен һәм актив эш итәләр. Шуның белән 

беррәттән, укучыларның дәрес белән кызыксынуы арта, тел һәм 

сөйләм материалын өйрәнү дә файдалырак була. 

Рольле уенда парлап һәм төркем составында да 

катнашырга мөмкин. Бу вакытта сөйләмгә һәм аңа бәйле 

булмаган хәлдә дә катнашучылар бер – берсенә йогынты 

ясыйлар. Балаларда, табигый рәвештә нәрсәдер әйтү, нәрсә 

турында булса да сорау ихтыяҗы яки әңгәмәдәшенә җавап бирү 

теләге туа. 

Уен фикер эшчәнлеген активлаштыра, белем дәрәҗәсен 

киңәйтә. Уеннар вакытында укучыларның белем һәм осталык 

күнекмәләре камилләшә. Аларда бердәмлек, бер – берсенә ярдәм 

итүтеләге туа. Балалар уен вакытында шатланырга, эшләгән 

эшләреннән риза, канәгать калырга тиешләр. Уен барышында 



 

31 

балаларның сәләтләрен үстерү өстендә дә эшләргә кирәк. Уен 

җиңүгә кызыксынуны уята, шуңа күрә дә укучы балалар 

биремнәрне төгәл үтәргә тырышалар, уен кагыйдәләрен 

саклыйлар.  

Дәрес структурасына хәрәкәтле, сюжетлы, рольле, лексик 

– грамматик уеннар, төрле башваткычлар, таблицалар белән 

эшләүне кертү бик тә уңай була. Боларны куллану механик 

хәтерләүне, ятлауны инкяр итә.  

Дәрестә реаль тормыш картиналарына якынайтылган 

ситуацияләр урын алырга тиеш. Мәсәлән, “Китапханәдә”, 

“Мәктәптә”, “Кунакта”, “Базарда”, “Безнең гаилә”, “Мин 

Татарстанда яшим”, “Кибеттә” һ.б.  

Ситуация – аралашуда укучылар актив катнашсыннар 

өчен, кирәкле сүзләр, фразалар, җөмләләрне дөрес итеп укытып, 

әйттереп карау зарури. Аралашу темасы таләп иткән эмоциональ 

атмосфера тудыру да гаять мөһим. Дәрескә уен өчен кирәк 

булган предметлардан файдалану, яисә аларны алыштыра 

торган макетлар, уенчыклар куллану да истә калдыруны күпкә 

җиңеләйтә. Мәсәлән, әле кисәкчәсен кулланганда, -мы/-ме сорау 

кисәкчәләре кулланганда уку өчен кирәк-ярак предметларны 

кулланырга була.  

“Базарда” темасын үткәндә кәрзин һәм җиләк-җимеш, 

яшелчә макетларын файдаланырга була. Йорт рәсеме белән уен 

оештыру бик отышлы. Аны күпчелек дәрестә кулланабыз. 

Мәсәлән “Помоги словам найти свой домик” уенында өй эченә 

кушымчалар языла, сүзләр бирелә. Шул сүзләрне йортларга 

урнаштырырга кирәк. “Расположи слова (предложения) в свои 

домики” уенында йорт эченә ел фасыллары языла, сүзләр 

(җөмләләр) бирелә.  

Рольле уеннарны куллану”Ашамлыклар кибетендә”, 

“Ашханәдә” кебек темаларны өйрәнгәндә нәтиҗәлерәк була. 

Әйбернең үзенчәлекле якларын: төсен, формасын, күләмен атый 

белү активлаша. Сорау бирү, аңа җавап кайтару,  репликалар, 

диалоглар төзү сәләте үсә.  
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Һәр дәрестә Шүрәле катнаша. Аның биремнәрен үтәргә, 

яки яңа ярдәм итәргә кирәк була. Болай эшләгәндә дә балаларда 

кызыксыну уяна.  

Дәрестә әкият, хикәя укылган булса, аларны 

сәхнәләштерәбез. Ахырда иң яхшы уйнаучы билгеләнә.  Бу 

балаларны аеруча мавыктыра. Мондый уеннар тәрбияви яктан 

бик әһәмиятле. Алар баланы хисләндерәләр, нәфислек тойгысы 

уяталар.  

“Сүз уйлау”, “Исем уйлау”, “Әйтеп бетер” һ.б. шундый 

төрдәге уеннарны уйнар алдыннан укытучы “булдыра алганча 

татар сәзләре генә әйтегез дигән таләп куя һәм укучы өчен ул 

җаваплы бирем булып тора. 

Укучыларның белем, осталык, эш күнекмәләрен булдыру 

һәм үстерү максатыннан санамышлар, тизәйткечләр, җырлар, 

шигырьләр, табышмаклар, башваткычлар, кроссвордлар татарча 

сөйләшергә өйрәтүдә зур гамәли әһәмияткә ия булып тора.  

Конкрет дәрестә кирәк алымнарны сайлый белү, дәресне 

яхшы күрсәтмәлелек белән тәэмин итү, дәрестә игелеклелек  һәм 

үзара аңлашу булдыру кирәк.  

Безнең төп максатыбыз – рус телендә сөйләшүче балаларда 

татар теленә , аның сәнгатенә, мәдәниятенә хөрмәт хисе 

тәрбияләү, Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның 

дуслыгын арттыру, укучыларның бәйләнешле сөйләм 

күнекмәләрен камилләштерү, үз фикерләренэзлекле, дәлилли, 

нәтиҗәләр ясый, бәхәсләшә белү, бер – берсе белән аралашу 

культурасын үстерү. Ә төп бурычыбыз, балаларга нәтиҗәле 

белем, тәрбия  бирү юнәлешендә эшләү. 
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Башлангыч классларда татар теле, әлифба дәресләрен 

иҗади yсеш технологиясе буенча укытуныӊ әһәмияте 

 

Фәнзия Шакир кызы Әбүләизова, Татарстан  

Республикасы Лениногорск шәһәре МБГББУ 11 

нче гимназиянең башлангыч класслар 

укытучысы 

 

Без яңача фикерләүгә игътибар бирелгән, хезмәттә әледән-

әле яңа ачышлар ясала торган заманда яшибез. Үсеш-

үзгәрешләр уку-укыту, тәрбия процессына да кагыла. Укыту-

тәрбия өлкәсендә моңа кадәр билгеле булмаган ысуллар,чаралар 

гамәлгә керә, таныш булган метод - алымнар үзгәреш кичерә, 

камилләшә. 

Хәзер  мәктәп, укыту  һәм тәрбия  системасы  бала  

шәхесендәге  эшчәнлеккә кирәкле сыйфатлар булдыру 

мәсьәләсе белән тирәнтен шөгыльләнә. Укытучының педагогик 

осталыгының торган саен әһәмияте арта баруы шуның белән 

аңлатыла да инде. Моны хәл итү өчен, укытучыдан актив 

педагогик эзләнү, аның эш тәҗрибәсендә үстерелешле укыту 

технолгиясе принцибына нигезләнгән билгеле бер методик 

система булдыру таләп ителә. Бу системаның төп максаты - 

шәхес тәрбияләү, бәләкәйдән үк баланы шәхес итеп күрү, аның 

сәләтен күрә белү, аны үстерүгә ярдәм итү, иҗади баскычка 

күтәрү.  

Яңача эшләргә омтылу - һичшиксез уңай күренеш. 

Максатка ирешү өчен мин үзем дә, әлеге система турында 

махсус мәкаләләр, хезмәтләр белән танышырга, шул системада 

эшләүче укытучылар белән фикерләшергә, аларның эш 

тәҗрибәсен өйрәнергә мәҗбүр булдым. 

Заманча фикерләүгә омтылган укытучы гына укучысын үз 

фикере,бәясе, үзенә генә хас тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади 

сәләткә ия шәхес итеп тәрбияли ала. 

Укыту прцессында яңа педагогик технологияләрне куллану 

- яңа метод һәм алымнарны үстерергә, яңача эшләргә ярдәм 

итә.Алар күп төрле: Шаталовның терәк сигналлары, Ильинның 
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әдәбияттан терәк детальләре, Ә.Рәхимовның модельләре 

игътибарга лаек.  Дәрестә өйрәнгән теманы җиңел юл белән 

үзләштерә торган, белем сыйфатын күтәрүгә файдалы булган 

технологияләрне кулланырга тырышам. Профессор 

Ә.Рәхимовның " Иҗади үсеш технологиясен" дәресләрдә 

куллануны уңай саныйм. Бу технология өч өлештән тора. 

Беренчесе - төшенчәнең эчтәлеген һәм аңа билгеләмә бирү 

буенча эш итү ысулын гомимиләштерү, икенчесе - укучылар 

эшчәнлеген төркемнәрдә оештыру, өченчесе модельләштерү. 

Модельләр, схемалар белән эш итәргә даими өйрәткәндә, 

фәнни сөйләм кыскара, автоматлаша һәм фикергә әверелә. Шул 

рәвешле, тыштан материальләшкән чара укучыларның фикерләү 

чарасы булып хезмәт итә башлый. 

Модельләштерү дәреснең аерым бер этабы буларак 

кертелә. Модель төзү - иҗади эш. Аның аша укучылар 

төшенчәнең үзенчәлекле билгеләрен һәм эчке бәйләнешләрен 

ачалар. Шул нигездә, ул белем алуга кызыксыну уяту чарасы да 

булып тора. 

Модельләштерү дәрестә төшенчә өстендә эш белән нык 

бәйләнгән. Төшенчә формалаштыру - дәреснең мөһим этабы. 

Чөнки төшенчә -логик фикер йөртүнең төп формасы булу белән 

бергә укучыларда фәнни белемнәр булдыруның төп чарасы да.  

Модельләрне укучылар төркемнәрдә төзиләр.Шулар 

арасыннан иң кулаен сайлап алалар, шул модель буеча кагыйдәне 

сөйлиләр,китаптагы кагыйдәне укып чагыштыралар. 

Модель төзү –иҗади эш дидек.Иҗади фикерли белү исә - 

теләсә нинди җәмгыятьтә иң кыйммәт бәяләнүче сыйфат. Иҗади 

сәләтлеләр үсеше - милләт, ил мактанычы . 

Балада иҗади  үсешне аны шәхес итеп караганда гына 

күреп була. Яңача укыту технологиясенең нигезендә нәкъ шул – 

укучы һәм укытучы арасында яңача мөнәсәбәт тора. Укытучы 

укучыны үзе белән тигез шәхес итеп карарга тиеш. Дәрес балага 

авырлык китермәскә, киресенчә шатлык – бәхет алып килергә, 

дәрестән бала ниндидер ләззәт, канәгатьләнү хисе алып чыгарга 

тиеш. Моны бары тик яңача фикерләүгә омтылган укытучы гына 

булдыра ала. Ул укучысын үз фикере, бәясе, үзенә генә хас 
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тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади сәләткә ия шәхес итеп кабул 

итә ала. 

Беренче класс укучыларын мин ,бик шатланып , яңа 

дәреслек - Ә.З.Рәхимовның иҗади үсеш технологиясенә 

корылган “Әлифба”(авторлары – 

А.Ш.Нурмөхәммәтов,З.Ш.Ризванова,К,М,Зарипова) белән 

укыттым.Аңа кадәр чыккан “Әлифба”лар белән эшләгәндә, яңа 

технологияләрне тормышка ашыру мөмкинлеге 

канәгатьләнерлек тугел . 

Бу технология белән эшләгәндә, грамотага өйрәтү 

чорының  укырга һәм язарга өйрәтү  бурычларына укучыларда 

уку эшчәнлеге формалаштыру да өстәлә. Бу исә үз чиратында 

балаларны заманга яраклы  камил шәхес итеп тәрбияләүгә нигез 

салуда үз өлешен кертә.  Укучыда уку эшчәнлеге формалашсын 

өчен, дәрестә ул эзләнүче позициясенә басарга тиеш. 

Хәзер күп кенә балалар мәктәпкә килгәндә үк  укырга 

өйрәнеп киләләр. Бу Әлифба эзерлекләре төрле дәрәҗәдә булган 

укучыларның ихтыяҗын канәгатьләндерә алырлык итеп 

төзелгән. Материал күп салынган.  Укучылар күпме өлгерәләр, 

шул кадәр эшли алалар. Уку материалы ятланып бетми. 

Яңа әлифба язу аша укырга өйрәтүне максат итеп куя. 

Әлифбаның буеннан-буена  сүзгә аваз анализы ясала, сүз моделе 

төзелә, транскрипциясе төзелә, аннан соң гына авазлар хәрефләр 

белән тамгалана. Монда бала яңалык ача: барлык авазның да үз 

хәрефе юк икән, кайбер очракта бер үк аваз төрле хәреф белән 

билгеләнә икән. Бу  укырга өйрәнеп килгән бала өчен дә яңалык. 

Яңа әлифбаның иң отышлы ягы – аваз төшенчәсен өйрәнүгә зур 

урын бирелүе. Бу үз чиратынд, тел теориясенә нигезләнеп, 

орфографиягә өйрәтү эшен дә күз алдында тота. 

Әлифба дәресләрендә модельләштерүгә зур урын бирелә.  

Бу модельләр ни аңлата? 
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Авазлар 

 

сузык     тартык 

 

калын  нечкә  яңгырау  саңгырау 

 

Бу әлифбага тирән теоретик белемнәр салынган. Аваз 

төшенчәсен бирү аваз культурасын тәрбияләү белән бергә алып 

барыла. Аваз төшенчәсен биргәнче, укытучы түбәндәгеләргә 

игътибар итәргә тиеш. Бала сүзгә дөрес анализ ясый алсын өчен, 

ике шарт кирәк. Бала сөйләм авазларын сүздәге тәртиптә ишетеп 

таныймы? Ягъни аның фонематик ишетүе ни дәрәҗәдә? 

Икенчедән, бала туган телнең авазларын дөрес әйтәме?  

Артикуляциясе дөресме? Аваз төшенчәсен керткәндә, аваз 

мәгънәләре турында яңалык ачканда, балаларның фонематик 

ишетүләрен  үстерү һәм бер үк вакытта авазлар әйтелеше 

өстендә эшләү зарур.  

Фонематик ишетүне үстерү  һәм дөрес әйтелешне 

камилләштерү өчен   Һәр дәрестә кулланыла торган алым  ул – 

сүзнең аваз моделен төзү, ягъни сүзгә комбинацияле анализ 

ясау. Бу эшне үтәгәндә аваз турында шактый белемнәр ачыла: 

һәрбер авазның әйтелеше сөйләм әгъзаларына бәйле булуын, 

аваз турында белем алу ысулларын ачалар: (артикуляцион 

анализ, аваз анализы) 

Мәсәлән, Әлифба  сүзенең аваз моделен төзүне карап 

китик: (авазларны сузып әйтү ысулы) 
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[ә] – авыз ачык, һава иркен  чыга, димәк, бу  сузык аваз; 

тел алга килә, димәк, нечкә сузык;  

[л]- тел теш казнасына тия, авыз ачык түгел, димәк, бу аваз 

тартык; бармакны бугазга куеп карыйбыз, тавыш ярылары 

калтырый, димәк, яңгырау; [ли]- [л]- авазыннан соң [и]- сузыгы 

килә, ул нечкә сузык, шуңа [л]- авазы да нечкә әйтелә; 

[и]- нечкә сузык дидек, тикшереп карыйбыз [и]- һава иркен 

чыга, авыз ачыла, димәк, сузык; тел алга килә, димәк, нечкә 

сузык;  

[ф]-  ирен өске тешкә тия,  авыз йомыла, димәк, бу тартык 

аваз; бугазга бармакны куеп карыйбыз, бугаз калтырамый, 

димәк, саңгырау; [и ]-  нечкә булгач, [ф]-  тартыгы да нечкә; 

[б] -  иреннәр кушыла, авыз йомыла, димәк, тартык, [б]-  

бармакны бугазга куеп карыйбыз, тавыш ярылары калтырый, 

димәк, яңгырау; калын. 

[а] – авыз ачык, һава иркен  чыга, димәк, сузык, тел артка 

китә, димәк, калын сузык;  

Әлифба сүзендә өч сузык, димәк, сү өч иҗектән тора. 

Сүзнең  аваз моделен төзү  аваз артикуляциясен күзәтү 

белән бергә алып барыла, шуңа модель белән эшләү авазларны 

дөрес әйтергә дә, фонематик ишетүне үстерүгә дә ярдәм итә. 

Сүзнең аваз моделе белән эшләү күп төрле. 

Монда бер нәрсәне әйтеп китәргә кирәк, тартыкларны 

әйтүдә  хата китмәсен. [б] авазы дип әйтергә кирәк, [бы] авазы 

дип әйтсәң, авыз ачык кала һәм бала аны сузык дип аңларга 

мөмкин. Моны кисәтү өчен, түбәндәге эшне үткәрергә мөмкин:  

карточка күрсәтелә: р –хәрефен әйт (эр); авазын әйт [р]. ш – 

хәрефен әйт (ша), авазын әйт [ш]. 

Иҗек – әйтелешнең иң кечкенә берәмлеге. Уку һәм язу 

гамәлләрен үзләштерү өчен, сүзне иҗеккә бүләргә өйрәтүгә зур 

игътибар итәргә кирәк.   

Сузык һәм тартык төшенчәләре кертелгәч, сүздәге сузык 

санына бәйле рәвештә ерактагы кешегә кычкырып карау ысулы 

белән иҗек төшенчәсе дә кертелә. Ләкин бала иҗек санын дөрес 

билгеләп тә, аның чиген дөрес билгеләмәскә мөмкин. Телдән 

әйтелмәгән сүзнең моделенә карап, бала сүзне иҗеккә бүләргә 
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өйрәнә. Шулай итеп, уку механизмы реаль уку гамәленә 

керешкәнче үк формалаша.  

Авазларны өйрәнүнең төп алымнары  менә шулар. 

Татар телен укытуны камилләштерүнең чиге юк, фәкать 

эзләнергә, яналыкка омтылырга, билгеләнгән максатка кыю 

барырга гына кирәк. Йомгак итеп, шуны әйтер идем: әгәр дә 

укытучы дәрестә күрсәтмәлекне житәрлек дәрәжәдә 

кулланса,төрле уен ситуацияләре,сөйләм күнегүләре,инновацион 

технология элементларыннан дөрес файдалана 

белсә,ул,һичшиксез, эшендә унышка ирешәчәк. 

 

 

Игры на уроках татарского  языка как средство развития 

коммуникативных способностей учащихся 

 

Гузель Фаргатовна Абхалилова, учитель 

татарского языка и литературы  МБОУ 

«Васильевская кадетская школа №1» 

Зеленодольский муниципальный район, 

Республика Татарстан 

 

Огромную роль в решении основных задач, стоящими 

перед учителями  татарского языка, играет развитие у учащихся 

интереса к предмету. Вот здесь на помощь приходят игровые 

технологии. 

Развивающие игры – это не набор деталей, а один предмет, 

с которым можно делать нечто необычное. 

Игра – наряду с трудом и ученьем - один из основных 

видов деятельности человека. Игра является развлечением, 

отдыхом, которая способна перерасти в обучение и  творчество.  

Использовать игровые технологии можно не только в 

начальных классах, но и в 5-8 классах. Конечно же, в старших 

классах подготовка такого урока потребует от учителя больших 

затрат времени. Но это оправдывается, когда учитель видит, с 

каким интересом работают дети. 
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На моих уроках это  устные игры, игры на бумаге или 

подвижные игры. По моему мнению, на таких уроках ученики 

работают более активно. Особенно те ученики, которые учатся 

неохотно, но на таких уроках работают с большим увлечением. 

Если еще урок построен в форме  соревнования, то, естественно, 

у каждого возникает желание победить, а для этого они должны 

иметь хорошие знания. То есть ученики это понимают и 

стараются лучше подготовиться к уроку. 

Цель моей работы: обобщить опыт по внедрению игровых 

технологий в учебный процесс, показать эффективность метода. 

Игры развивают в детях речь, мышление, логику, мелкую 

моторику, упорство, творческие способности. Участвуя в 

развивающей игре, учащимся необходимо выполнить какое-то 

задание, а для того, чтобы его выполнить, необходимо подумать. 

Вот, например, на моих уроках играем в такие игры:  

1) Игра с мячом  «Знакомство». Учащиеся встают вкруг. 

Учитель сначала говорит свое имя, рассказывает о себе, а потом 

ученики передают  мяч другдругу, рассказывают о себе. 

2) Игра - карточки «Угадай кто– что?»  Сначала ученики 

по теме  изучают на татарском языке животных. А потом, чтобы 

закрепить пройденное, учитель показывает карточки разных  

животных, называет их другими именами. А ученики должны 

угадать и сказать на татарском языке их названия. 

3) Игра «Мозаика». Класс делится на 2-3 команды. Им 

даются пазлы, ученики должны их правильно собрать и 

рассказать, из какой сказки персонаж. Эта игра поможет 

запомнить сказки, героев этих сказок и автора. 

4) Игра «Эстафета». В игре принимает участие весь класс, 

поделившийся на три команды (по рядам). Если класс 

маленький, то две команды. Каждый ряд получает карточки со 

словосочетаниями по числу учащихся. Каждый ученик должен 

определить падеж одного существительного и передать 

карточку соседу. Последний в ряду возвращает карточку 

учителю, который проверяет работы и определяет победителей. 

5) Игра «Кто наблюдательнее?» Участвуют две группы. 

Учитель показывает предмет. Каждая группа стремится описать 
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его, как можно точнее. Побеждает та группа, которая  сумеет 

назвать больше имен прилагательных. 

Игр очень много, но учителю надо помнить, что игра не 

самоцель, а средство  развития познавательной активности  

учащихся.Игры надо подбирать с учетом способностей детей 

данного класса. Чтобы знать, что от ребенка требовать, надо 

знать, на что он способен.  

По-моему, игровые технологии занимают важное место в 

учебно-воспитательном процессе. Целенаправленное введение в 

урок игровых технологий повышает эффективность обучения. 

Во время игры не бывает детей, не участвующих в работе. В 

игре проявляется самостоятельность и творчество каждого 

ученика, каждый работает в меру своих сил и способностей. 

Игры вызывают живой интерес к книгам, полезным занятиям, 

учебным предметам.  Они учат жить в коллективе, развивают в 

то же время отдельные способности каждого ученика. 
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Интеграция современных образовательных технологий в 

процессе обучения родному языку 

 

Роза Николаевна Агмалетдинова, кандидат 

педагогических наук,учитель татарского языка, 

МАОУ СОШ №146, г. Казань, Республика 

Татарстан 

 

Одной из актуальных проблем российского образования 

является компьютеризация, использование компьютерных 

технологий для повышения эффективности обучения (т.е. 

снижения количества ошибок и времени усвоения материала, 

формирования умений и навыков). 

Повышение эффективности учебного процесса при 

использовании компьютерных технологий во многом 

обусловлено усилением мотивации учения. Компьютерные 

технологии обучения – это процессы подготовки и передачи 

информации, в которых главным средством является 

компьютер. Усвоение знаний путем активного диалога с 

персональным компьютером намного интереснее для 

современных учащихся, чем  заучивание правил и выполнение 

упражнений из учебника.  

Основные задачи применения компьютера в обучении: 

 повышение наглядности учебного процесса; 

 интерактивность (взаимодействие компьютера и 

учащегося, имитирующее в известной степени естественное 

общение); 

 многотерминальность (одновременная работа группы 

пользователей); 

 адаптивность учебного материала (в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся); 

 индивидуализация контроля знаний (учет разной 

скорости работы учащихся, дифференциация работ по степени 

трудности); 

 повышение объективности оценки знаний [5]. 
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В процессе обучения родному языку компьютер 

используется для создания печатных текстов, презентаций, как 

источник получения информации и канал общения. 

Перспективным является использование компьютера в качестве 

тренажера, помогающего овладеть аспектами языка. Включение 

в лингводидактический процесс электронных учебников и 

компьютерных программ повышает уровень преподавания 

родного языка, дает возможность повысить самостоятельность 

обучения, позволяет быстро и эффективно оценивать знания. 

В целях повышения самостоятельности обучения, 

быстрого и эффективного оценивания знаний при обучении 

именам прилагательным татарского языка, нами были 

разработаны компьютерная программа «Сыйфатларны 

өйрәнәбез» («Изучаем прилагательные»), тест «Сыйфат» («Имя 

прилагательное») и выпущено методическое пособие [1]. 

Компьютерная программа «Изучаем прилагательные» 

может быть использована в качестве тренажера, помогающего 

овладеть морфологическими, синтаксическими, лексическими и 

орфографическими навыками, поскольку программа 

осуществляет проверку правильности выполнения упражнений 

и компьютер выдает сообщения о допущенных ошибках. В 

случае неправильного выполнения упражнения, можно 

обратиться к электронным таблицам, в которых изложены 

сведения о прилагательных, повторить теоретический материал 

и выполнить упражнение повторно. 

При выполнении теста программой предусмотрена 

возможность индивидуализации контроля знаний (учет разной 

скорости выполнения заданий, дифференциация работ по 

степени трудности). Педагог сам назначает время выполнения 

теста, выбирает задания в зависимости от уровня 

подготовленности и индивидуальных возможностей учащихся, 

вводит пароль, позволяющий просмотреть после завершения 

работы верные варианты ответов. 

Использование компьютера в учебном процессе позволяет 

осуществлять дистанционное обучение, дает возможность 

самостоятельно изучить пропущенную тему, осуществлять 
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самоконтроль, способствует усилению мотивации учебной 

деятельности. 

В последние годы кабинеты стали оснащаться 

интерактивными досками, и на повестке дня встал вопрос их 

активного применения. 

Для использования интерактивной доски в процессе 

обучения прилагательным татарского языка нами разработана 

электронная книга, представляющая собой сборник таблиц и 

упражнений, и выпущено методическое пособие «Сыйфатларны 

өйрәнәбез. Интерактив такта өчен таблицалар һәм күнегүләр » 

(«Изучаем имена прилагательные. Таблицы и упражнения для 

интерактивной доски.») [2].  

Весь теоретический материал по именам прилагательным 

наглядно представлен в цветных электронных таблицах [2, с. 3-

18]. 

Очередность расположения таблиц совпадает с 

очередностью изучения тем по программе, что значительно 

облегчает их применение в учебном процессе. Электронные 

таблицы могут быть использованы при объяснении нового 

материала, повторении правил в процессе работы над 

ошибками, для самостоятельного изучения теоретического 

материала. 

Система разработанных нами упражнений для 

интерактивной доски включает 45 упражнений, направленных 

на закрепление изученного материала, формирование 

грамматических, лексических и орфографических умений и 

навыков, развитие догадки по контексту. Большинство этих 

упражнений представляют собой связный текст с многоточиями 

вместо пропущенных букв, аффиксов или слов. При разработке 

упражнений нами было использовано основное преимущество 

программы «SMART-Notebook» - наличие функции «drag and 

drop», позволяющей перемещать объекты. 

Выполнение упражнений на интерактивной доске 

обеспечивает наглядность, позволяет более эффективно 

использовать учебное время, так как отпадает необходимость 

писать мелом на доске текст упражнения. А самое главное – 
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повышает мотивацию изучения такого сложного раздела как 

морфология, активизирует учебную деятельность. 

Таким образом, на примере обучения именам 

прилагательным татарского языка, мы рассмотрели 

преимущества использования интерактивной доски и 

компьютера в учебном процессе. Вместе с тем, использование 

технических средств обучения порождает следующие 

психолого-педагогические проблемы: 

1. Психологический барьер, возникающий у педагогов по 

отношению к идее использования интерактивной доски и 

компьютера в учебном процессе. Этот барьер, как верно 

отмечает Б.С. Гершунский, исследовавший психолого-

педагогические проблемы компьютерных технологий обучения, 

в первую очередь связан с необходимостью приложения 

дополнительных усилий для овладения новой техникой [4]. 

2. Затраты дополнительного времени и труда педагога. 

Использование компьютерных технологий требует не только 

умения пользоваться компьютером, но и умения проектировать 

компьютерный урок, умения отбирать и конструировать 

учебный материал в соответствии с принципами дидактики и с 

учетом специфики учебного предмета. 

3. Проблема здоровья. Непрерывное использование 

компьютера при изучении нового материала уже к 30-ой минуте 

вызывает утомление зрения и запредельное торможение. 

Учащиеся перестают воспринимать информацию. Чтобы 

избежать этого, необходимо правильно чередовать средства и 

методы обучения. Отрицательным фактором использования 

компьютера является также электромагнитное излучение, 

оказывающее вредоносное воздействие на организм учащихся. 

Согласно санитарным нормам, время непрерывной работы на 

компьютере составляет: для учащихся начальных классов – 10-

15 мин, средних – 20-25 мин, старших – 30 мин. Общее 

суммарное время работы в день составляет соответственно 50, 

120 и 200 мин. [7, с. 200-201]. 

4. Влияние частоты использования компьютера и 

интерактивной доски на эффективность процесса обучения. Это 
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влияние обусловлено тем, что интерактивная доска и компьютер 

оказывают воздействие на оценочно-мотивационную сферу 

личности. В случае редкого использования интерактивной доски 

и компьютера у учащихся наблюдается повышенное 

эмоциональное возбуждение, которое мешает восприятию и 

усвоению учебного материала. Слишком частое использование 

приводит к потере интереса, снижению мотивации. Поэтому 

компьютерные технологии необходимо чередовать с 

традиционными методами обучением. 

5. Блокирование образного мышления, являющегося 

отправным пунктом творчества; сужение поля творческой 

активности [6, с. 205].  

Для решения этой проблемы нужно проводить различные 

конкурсы творческих работ, презентации, где учащиеся могут 

продемонстрировать успехи в практическом овладении родным 

языком. Участие в таких конкурсах способствует творческому 

саморазвитию. Как отмечает В.И. Андреев, «процесс 

творческого саморазвития охватывает все сферы личности и 

мотивы (потребности): и интеллектуальную, и эмоциональную, 

и волевую». И он «существенно ускоряется, если личность 

достаточно мотивирована к лидерству в конкурентной борьбе с 

сильным и достойным соперником» [3, с. 489-491]. 

В целях повышения творческой активности, необходимо 

также организовывать проектную деятельность. По мнению К.Н. 

Поливановой «типы мышления, которые формируются внутри 

проектной деятельности, можно сопоставить с так называемым 

продуктивным, критическим мышлением, а также с 

креативностью» [8, с. 39]. 

Существуют различные типы проектов, и педагог должен 

учитывать целесообразность их использования в учебном 

процессе. Например, при обучении именам прилагательным, 

учитывая их текстообразующую роль и функцию речевой 

выразительности, наиболее целесообразно использовать 

литературно-творческие проекты. Такие проекты направлены на 

создание реального речевого продукта. Особенность 

литературно-творческих проектов заключается в том, их 
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структура подчиняется конечному результату. Поэтому 

необходимо заранее продумать и составить структуру 

оформления результатов проекта. Это значительно облегчает 

подбор участников проекта с учетом их творческих 

возможностей. 

Литературно-творческий проект выполняется в несколько 

этапов. На первом этапе организуется 5 групп, каждая из 

которых выполняет свой объем работ: 

1) подбор стихов татарских поэтов по теме; 

2) подбор фотографий и рисунков по теме; 

3) создание словаря по теме, подбор эпитетов, 

словосочетаний; 

4) подбор фразеологизмов по теме; 

5) подбор пословиц и поговорок по теме. 

Результаты первого этапа оформляются в виде печатных 

(электронных) сборников стихов, пословиц и поговорок по теме. 

Для удобства дальнейшего пользования их можно объединить в 

один сборник. На этапе подготовки к написанию сочинения 

учащиеся могут воспользоваться этим сборником. Таким 

образом, оформление результатов первого этапа служит 

дидактическим материалом для следующего этапа. 

На втором этапе проводится конкурс на лучшее сочинение 

по теме с обязательным объявлением итогов и награждением 

победителей. 

В целях активизации речевой деятельности учащихся на 

уроках татарского языка необходимо также использовать 

сингапурскую технологию обучения, которая внедряется сейчас 

в школах Татарстана.  Обучающие структуры этой технологии, 

например, Mix Pair Share, Round Robin, Rally Robin, Quiz-Quiz-

Trade, Tic-Tac-Toe и др. позволяют организовывать на уроках 

работу в парах, в командах, создавать ситуации общения, 

активизируя при этом речевую деятельность учащихся.  

Таким образом, интеграция таких современных 

образовательных технологий как компьютерные, проектные и 

сингапурские способствует усилению мотивации в изучении 

родного языка, активизации познавательной деятельности, 
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развитию креативности, совершенствованию коммуникативно-

речевых умений и навыков учащихся, повышению качества 

преподавания. 
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Интерактивные доски на уроках татарского языка  

– это не фантастика, а реальность… 

 

Лучшее, что существует из технических средств обучения 

для взаимодействия учителя с классом – это интерактивные 

доски. В них объединяются проекционные технологии с 

сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто 

отображает то, что происходит на компьютере, а позволяет 

управлять процессом презентации (двустороннее движение!), 

вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и 

комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего 

использования и редактирования. К компьютеру, и, как 

следствие, к интерактивной доске может быть подключён 

микроскоп, документ-камера, цифровой фотоаппарат или 

видеокамера. И со всеми отображёнными материалами можно 

продуктивно работать прямо во время урока татарского языка и 

литературы. 

Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится 

в центре внимания, обращен к ученикам лицом и поддерживает 

постоянный общение  с классом.  

Яркая картинка на экране – всего лишь способ подачи 

материала. Это одностороннее движение. Самое же важное – это 

живое взаимодействие учителя и ученика, постоянный обмен 

информацией между ними. Поэтому неотъемлемый атрибут 
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любого учебного класса – школьная доска. Доска – это не 

просто кусок поверхности, на которой может писать и взрослый, 

и ребенок, а поле информационного обмена между учителем и 

учеником.  

Мультимедийные средства обучения нового поколения. 

Объединяют в себе все преимущества современных 

компьютерных технологий. Выводят процесс обучения на 

качественно новый уровень.  

Материалы к уроку можно приготовить заранее - это 

обеспечит хороший темп занятия и сохранит время на 

обсуждения. 

Преимущества для преподавателей татарского языка и 

литературы: 

 Позволяет преподавателям объяснять новый материал 

из центра класса 

 Поощряет импровизацию и гибкость, позволяя 

преподавателям рисовать и делать записи поверх любых 

приложений и веб-ресурсов 

 Позволяет преподавателям сохранять и распечатывать 

изображения на доске, включая любые записи, сделанные во 

время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и 

упрощая проверку усвоенного материала 

 Позволяет преподавателям делиться материалами друг с 

другом и вновь использовать их 

 Удобна при работе в большой аудитории 

 Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов 

к обучению, стимулирует профессиональный рост 

Конечно, нельзя сказать наверняка, что результаты 

учащихся улучшатся только благодаря работе с интерактивной 

доской, но многие преподаватели замечают, что ученики стали 

болыше интересоваться языком.  

Преимущества для учащихся изучающих татарский 

язык: 

 Делает занятия интересными и развивает мотивацию 
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 Предоставляет больше возможностей для участия в 

коллективной работе, развития личных и социальных навыков; 

 Освобождает от необходимости записывать благодаря 

возможности сохранять и печатать все, что появляется на доске; 

 Учащиеся начинают понимать более сложные идеи в 

результате более ясной, эффективной и динамичной подачи 

материала; 

 Позволяет использовать различные стили обучения, 

преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, 

приспосабливаясь к определенным потребностям; 

 Учащиеся начинают работать более творчески и 

становятся уверенными в себе. 

Важно понимать, что использование только интерактивной 

доски не решит всех проблем моментально, однако те первые 

шаги, что сделаны, оказались настолько успешны, что работа в 

этом направлении представляется нам наиболее перспективной. 

Учитель татарского языка и литературы получает 

возможность полностью управлять любой компьютерной 

демонстрацией – выводить на экран доски картинки, карты, 

схемы, создавать и перемещать объекты, запускать видео и 

интерактивные анимации, выделять важные моменты цветными 

пометками, работать с любыми компьютерными программами. 

И все это прямо с доски, не теряя визуального контакта с 

классом и не привязываясь к своему компьютеру.  

Благодаря наглядности и интерактивности, класс 

вовлекается в активную работу. Обостряется восприятие. 

Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и 

запоминание материала.  
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Укучыларны яӊа формада дәyләт (йомгаклау) 

аттестациясенә әзерләy системасы 

 

Зөлфия Юратовна Әхмәтҗанова, Татарстан 

Республикасы Лениногорск шәһәре, 10 нчы 

санлы гомуми белем бирү мәктәбенең татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Бүгенге көндә укучылар татар теле фәне буенча дәүләт 

йомгаклау аттестациясе тапшырырга тиеш. Бу эшкә әзерлек 3 

өлешне үз эченә ала: мәгълүмати әзерлек, предмет өлкәсендәге 

әзерлек, психологик әзерлек. Укучыларны ДЙА структурасы 

белән башлангыч сыйныфлардан ук таныштырудан башлыйм. 

Имтихан тапшыру тәртибе белән укучыларны гына түгел, әти-

әниләрне дә таныштырам. Аларга яңа формада дәүләт 

(йомгаклау) аттестациясе уздыру өчен контроль бәяләү 

материалларының күрсәтмә вариантын тәкъдим итәм, 

бланкларны тутыруның төп кагыйдәләрен аңлатам, имтихан 

тапшыруның төп үзенчәлекләре турында сөйлим.  

Татар теленнән имтихан эше өч өлештән гыйбарәт. 1 нче 

бүлек (А) җавабын сайлап алу мөмкинлеге булган биремнәрдән 

тора. 2 нче бүлек  (В) кыска җавап бирүне таләп иткән 

биремнәрдән тора. Бу бүлектә тәкъдим ителгән биремнәр 

укучының текстны анализлый белү осталыгын тикшерүгә 

юнәлдерелгән. 3 нче бүлек (С1) – укылган текст нигезендә үз 

фикерен белдерә алуын тикшерүгә юнәлдерелгән ачык типтагы 

биремнән тора. Имтихан эше уку материалының барлык өлкәсен 

дә үз эченә ала. Укучының ДЙА турында мәгълүматы никадәр 

күбрәк булса, ул имтихан вакытында каушап калмаска, үзен 

кулга алырга өйрәнә.  

Башлангыч сыйныфлардан ук мөһим шарт – укучыларның 

белем һәм күнекмәләрен тест биремнәре ярдәмендә тикшерү. 

Әлбәттә инде традицион контроль төрләре – диктант, 

сочинение, изложениедән дә баш тартмыйм. Тестларны үзем дә 



 

52 

төзим, интернет-ресурслар, башка төрле чыганаклар тәкъдим 

иткәннәрен дә  кулланам. Тест биремнәрен нинди дә булса 

кагыйдә, билгеләмә белүне, белем һәм күнекмәләрне гамәлдә 

куллана белүне тикшерү өчен кулланам. 6-7 нче сыйныфларга 

җиткәндә укучылар А өлеше биремнәрен кыенсынмыйча 

үтиләр.  

5 нче сыйныфтан башлап, өйрәнгән кагыйдәләр буенча 

төрле схемалар, таблицалар төзүне кулай күрәм. Бу төр эшне 

бергәләп тә башкарабыз, әзер килеш тә бирәм, яисә үзләренә 

төзергә кушам. Аларны без кагыйдәләр папкасына туплый 

барабыз. Таблицалар, схемалар төзү  укучыларга өйрәнгәннәрне 

анализлый белергә, чагыштырырга, материалны 

системалаштырырга ярдәм итә. Болай иткәндә өйрәнгән 

материал укучыларның хәтерләрендә ныграк кала һәм кирәк 

вакытта кулланырга да була. 

Теоретик материалны гамәлдә ныгытмыйча үзләштереп 

булмый. Гамәли күнекмәләр алдагы этапларда ныгытылырга 

тиеш. 7 нче сыйныфтан башлап, укучыларның үзләрен дә нинди 

дә булса билгеле бер тема буенча тест биремнәрен төзергә җәлеп 

итәм, яисә аерым бер кагыйдәгә мисаллар туплатам.   

Дәүләт (йомгаклау) аттестациясенә әзерлек максатыннан 

грамматик биремле кечкенә күләмле диктантлар яздырам. 

Текстны әйтеп яздырганнан соң, 5-6 бирем тәкъдим итәм.  

Имтиханның С өлешенә әзерлек шулай ук башлангыч 

сыйныфлардан алып барыла. 3-4 нче сыйныфлардан кечкенә 

изложение һәм сочинениеләр язу  - укучыларның сөйләм телен 

баета, аларны уйларга өйрәтә, эзләнергә мәҗбүр итә. Минем эш 

тәҗрибәсендә түбәндәге төрдәге бирем үзен аклый: мәсәлән, 

әдәбият дәреслегеннән өйрәнелгән тема буенча 10 сүз күчереп 

алырга, яисә нинди дә булса өзектән җөмләләр күчереп язарга.  

Укучы  текстта күтәрелгән проблемага, тасвирланган вакыйгага 

карата үз фикерен чагылдырырга, автор позицисен билгеләргә 

өйрәнә. Сочинение язу алдыннан, аңа әзерлек уздыру бик 

әһәмиятле. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү дәресендә сөйләшү 

оештыру отышлы булачак. Фикер алышу барышында 

видеоязмалар, репродукцияләр куллану, музыка, җыр тыңлау 



 

53 

нәтиҗәлерәк була. Шулай итеп, югары сыйныфларга сочинение 

язу алгоритмы  белән тулаем танышып бетәбез.  

Иң соңгы этап булып ДЙА уздыру өчен контроль бәяләү 

материалларының күрсәтмә вариантын тулаем эшләү тора.  

 

Кулланылган әдәбият 

1. Мустафин Д.М., Федорова Т.Т. Подготовка к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 

новой форме в 2013 году по татарскому языку. – Казань:  ГБУ 

«РЦМКО», 2013. – 24 с. 

 

 

Урта белем бирyче уку йортлары укучылары арасында 

татар телен өйрәнyгә карашы проблемасы 

 

Нурия Нурислам кызы Әхмәтшина, ГАОУ СПО 

“Бөгелмә төзү-техник көллиятенең” татар 

теле укытучысы 

 

Бүгенге көндә дөньяда урта һөнәри белем бирүче һәр уку 

йортының төп максаты – төбәкләргә югары һөнәри дәрәҗәле 

белгеләрне әзерләү. Шуңа күрә уку процессын камилләштерү 

бик мөһим. 

Укуның сыйфаты – укучының яхшы белем алып, алдагы 

тормышында бик мөһим эш урынына урнашу, хезмәт итү. 

Хәзерге көндә бу иң авыр мәсьәлә , чөнки конкуренция. Татар 

теле милли-региональ компонент буларак кабул ителә. Рус һәм 

татар телләре – дәүләт телләре. Татар телен өйрәнү – 

Татарстанда укыган белгечнең максаты. Татар теленә 

өйрәткәндә, һәрбер укытучы балаларның милли күзаллавын  һәм 

матур сөйләмен үстерү күнекмәләрен күздә тота. Студентның 

сөйләм теле – һөнәри әзерлекнең коммуникатив компоненты. 

Безнең студентлар өчен икенче дәүләт телен белү бик 

әхәмиятле, чөнки ул татар мәдәниятын, гореф-гадәтләрен 

белүен, ихтирам итүен сорый.  
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Белгечнең белү күләме көннән-көн үсә. Шуңа карата 

белемнең сыйфатын күтәрү проблемалары көчәя. Бүгенге көн 

белгечләренә бик күп яңалыклар арасында булырга туры килә: 

яңа техника, технологияләр, аралашу кагыйдәләре, әйләнә-тирә. 

Безнең укучыларыбыз шул шартларга әзер булырга тиеш. Башка 

белгечләр арасында үзен күрсәтеп, алга баруын истә тотып, 

югары юнәлеш алырга тиеш. Һәр баланың үз мөмкинлеге… 

Укучыларны бер-берсе белән чагыштырмыйча, һәрберсенең 

үсешен аерым күзәтәм, алга таба эш алымнарын билгелим. 

Фәнне авыр үзләштерүче бала да дәрескә куркып керергә, 

киеренке кәефтә утырырга тиеш түгел. Дәресләрне һәр укучыга 

кечкенә генә булса да уңышка, үсешкә ирешерлек мөмкинлек 

бирү зарурлыгын истә тотып планлаштырам. Укучыга 

индивидуаль якын килү, укыту процессын аның сәләтен истә 

тотып оештыру, дифферециальләштерү баланың үз-үзенә 

ышанычын арттыра, фән белән кызыксынуын, белемгә 

омтылышын көчәйтә. 

Бүгенге көндә без тормышның үзгәрүен күрәбез. Аны алга 

тартучы – иҗтимагый магълүмат. Шуңа күрә без Татарстан 

республикасының сәяси политикасынын аңларга тиеш. Ике 

дәүләт телләре турында законны белү бик мөһим. Татар теле дә, 

рус теле дә безгә бик кирәк. Ике телне белгән хезмәткәр дөньяда 

бик кирәк.  Татарстан Россия Федерациясенең өлеше, шуңа 

карата  Конституциясе дә аңа карый. Аңа караматан да, 

халыкның байлыгы – аның теле. Юкка гына әйтмиләр “”Күп тел 

белгән кеше – бай кеше”. 

Кыскача Татарстанда татар телен өйрәнү соравын 

ачыклыйк. Татарстанның мәйданы 68000 кв.км. Анда 4 млн. 

якын кеше яши. Аларның арасында 52,9% татар, 39,5% руслар 

яши. Татарлар һәм руслар бик дус яшиләр.  Мөселмәннәр һәм 

христианнар бер-берсе белән уртак тел таптылар. 

Мин татар телен өйрәнү проблемасы буенча үземнең 

ГАОУ СПО “Бөгелмә төзү-техник коллияте” буенча анализ 

ясадым. 

ГАОУ СПО “Бөгелмә төзү-техник коллият”нең  татар 

теленә өйрәтү бай тәҗрибәле һәм гореф-гадәтләре белән 
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ниятләнгән, яңа ФГОС стандартлары белән бәйләнгән.  Бу 

Татарстанның яңа сәяси тормышына бәйле белгечләр әзерләвенә 

ярдәм итә. Укучылар “Татар теле”, “Һөнәри татар теле”  

фәннәрен өйрәнәләр. Булачак тормышта арга бу белем ярдәм 

итәчәк дип уйлыйм. 

Иң беренче итеп мин татарлар һәм руслар санын 

ачыкладым (таблица 1). 

 

Таблица 1.Уку йортында татар һәм рус укучылар саны. 

Группа Всего 

обучающихся 

Татар Русских 

1 курс 

461 28 9 19 

462 27 8 19 

463 31 7 24 

464 19 5 14 

465 33 15 18 

466 34 11 23 

467 13 4 9 

468 18 7 11 

Всего 203 66 137 

%  32,5 % 67, 5 % 

2 курс 

441 22 5 17 

442 34 9 25 

443 26 12 14 

444 33 7 26 

445 31 8 23 

446 11 3 8 

Всего 157 44 113 

%  28 % 71,9 % 

Итого 360 110 250 

%  30,6 % 60,4 % 
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Укучылар белән сөйләшкәндә, алар татар теден 

үзләштерүенә карата төрле фикерләр белән уртаклаштылар.  

Шуңа карата, мин анкетирование уздырдым.  

Анкетированиядә 60 укучы катнашты. Балаларга төрле сораулар 

бирелде. 

Беренче сорау: “Сез татар телен күптән өйрәнәсезме?” 

(рәсем 1) 

 
Рәсем 1. Татар телен үзләштерү вакыты. 

 

Нәтиҗәдә: 6 ай – 10% укучы, 1 ел – 7%, 3 ел – 7%, 5 ел – 

1%, 9 ел – 22%, 10 ел 43%, бала-чактан -10%. Димәк, 

укучыларның күбесе татар телен балалар бакчасыннан өйрәнә 

башлаганнар. 

Икенче сорау “Сез татар телен өйрәнергә телисезме?” 

(рәсем 2) 

 
Рәсем 2. Татар телен өйрәнү теләкләрен ачыклау. 

 



 

57 

2 нче рәсемнән күренгәнчә, укучыларның күбесе татар 

телен үзләштерергә тели.  

Өченче  сорау “ Ни өчен сез татар телен өйрәнәсез? Ни 

өчен ул сезгә кирәк?” (рәсем 3) 

 
Рәсем 3.Татар телен өйрәнү максатларын ачыклау. 

 

Укучыларның 82%  хәзерге дөньда татар телен белү бик 

кирәкле дип саныйлар. Анкетированиядә катнашкан 

укучыларның егерме икесе татар телен дәүләт теле буларак 

үзләштерергә әзер, 12  укучы үзләренең белемнәрен үстерү 

максатыннан, 7 укучы татар теле аларга булачак 

тормышларында һәм эш урынында ярдәм күрсәтә алмый дип 

уйлыйлар, ә калганнары татар теленең башка кешеләр белән 

аралашканда булышуын ачыклыйлар. Димәк, балаларның күбесе 

татар теленең файдасын беләләр, кирәклеген аңлыйлар. 

Анализ күрсәтте: татар һәм рус балалары чын күңелдән 

татар телен өйрәнергә телиләр. Алар татар мәдәниятен, тарихын 

белергә тырышалар. 82% укучы татар теленең мөһимлеген 

ачыклый.  37%  укучының татар телен дәүләт теле буларак 

хөрмәт итүен күрсәтә. 32% укучы татар телен аралашу теле  

буларак игътибар итә.  12% укучы үз белемнәрен үстерү 

нәтиҗәсендә юл күрә.  

Бүгенге көндә туган телебезне саклау, өйрәнү һәм үстерү 

өчен шактый күп әһәмиятле эшләр эшләнде:татар телен 

Татарстанда яшәүче барлык милләт балаларына да укыту 

кертелде, татар телендәге матбугат  материаллары, интернет, 

радио-телевидение тапшырулары күпкә арттырылды һәм башка 

төрле чаралар керелде. Татар теленең берникадәр абруе 

күтәрелде. 
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Әмма шулай да без татар теленең бүгенге урыны, киләчәк 

язмышы тынычланып яшәрлек түгел әле. 

Шәһәрдә яшәүче татарларның да үз телендә иркен 

аралашканнары  күп түгел. Чөнки күбесе эш урыннарында рус 

телендә аралаша, җәмәгать урыннарында, транспортта, урамда 

да, кагыйдә буларак, рус телендә сөйләшә. 

Олы яшьтәге һәм урта буын татар кешеләре гаиләдә күбрәк 

үз телләрендә сөйләшсә дә, шәһәр яшьләре һәм балаларының 

күбесе өйләрендә дә русча сөйләшә, русча аралашалар. 

Әлбәттә, балага туган тел иң беренче чиратта гаиләдә 

сеңдерелә. Гаиләдә, аннан соң  балалар бакчасында, башлангыч 

мәктәптә туган телендә тәрбияләнгән бала ана телен инде 

онытмаячак, ди белгечләр. Аннан соң, ана телендә тәрбияләнгән 

бала тәртиплерәк, әхлаклырак, туган җанлырак та була. 

Кешеләрне көчләп туган телләрендә гeнә сөйләштереп 

булмый. Хәзерге заманда туган телен дә, русча һәм инглизчә дә 

белгән кешеләр кирәк. Әмма һәр милләт вәкилләре, шул исәптән 

татарлар да, әлбәттә, туган телләрен мөмкин булганча яхшы 

белергә һәм шул телдә дә - hич югында гаиләләрендә - иркен 

аралашырга тиеш. Бу милләтнең, халыкның саклануы өчен төп 

шарт. 

Татар халкын прогресска илтү, телен үстерү, мәдәниятен 

алга җибәрү өчен, иң әһәмиятле шарт - халыкта, барыннан да 

бигрәк, балаларда, яшьләрдә, милли горурлык, әхлакый тәрбия, 

патриотлык хисләре булдыру. 

Балалар белән эшләү нәтиҗәсендә һәр укытучы үзенә бәя 

куя. Минем укучылар белән эшлисем бик килә. Алар шундый 

ягымлы, дәрестә бик тырыш. Алар мине шатландыралар, 

күңелгә ямь бирәләр. 

 

Кулланган әдәбият 

1. Государственная программа Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков 

Республике Татарстан и других языков в Республики Татарстан 

на 2004-2013 годы. 
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2. Исхакова З.А., Зинурова Р.И., Мусина Р.Н. Современная 

этнокультурная ситуация в Республике Татарстан. Казань, 2002 

– 11 с. 

3. Исхакова З.А. Функциональное взаимодействие  

татарского  и русского языков в современном Татарстане:  Язык 

и этнос на рубеже веков. Казань, 2002 - 27, 29с. 

4. Мусина Р.Н. Республиканское  этносоциологическое 

исследование -  Современные этнокультурные процессы в 

молодежной среде Татарстана: язык, религия, этничность. 

Казань, 1999/2000.  

5. Современные национальные процессы в республике 

Татарстан. Приложение. Казань, 1992 – 133с. 

6. Столярова Г.Р. Современная языковая ситуация в 

Республике Татарстан. Казань, 2002 – 78, 80с. 

 

 

Бүгенге чор укучыларын рухи яктан формалаштыруда 

әдәбият дәресләренең роле 

 

Лилия Мөхлис кызы Әхтәмова, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 

муниципаль белеем бирү учреждениесе “3нче 

санлы Урыссу урта гомуми белем бирү 

мәктәбенең”татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Бала күңелен ап-ак кәгазь бите белән чагыштыралар. Безгә 

әнә шул пакь кәгазьгә матурлык, изгелек, шәфкатьлелек 

орлыкларын ничек тезәргә? Укучыларыбызда ничек туган 

телебезгә мәхәббәт хисе тәрбияләргә? Менә шушы сорауларга 

җавап табарга, уңай нәтиҗәгә ирешергә кирәк. Моңа 

әдәбиятыбызның аерылгысыз өлеше булган җырлар, әкиятләр, 

милли йолалары, халык педагогикасы,милли тәрбия ярдәмгә 

килә. 

Һәр чәчәкнең – үз исе, 

Һәр халыкның – үз төсе. 
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Татар халык мәкале. 

Тәрбия халыкта туган тел белән бергә барлыкка килгән. 

Күп гасырлар буена ул, кешелекне дәвам иттерү чарасы буларак, 

табигый ихтыяҗ булып яшәп килгән.  

Яшь буын өлкәннәр белән аралашкан, тормышта кирәкле 

күнекмәләргә, кешеләр арасында үз-үзен тотарга, аралашырга 

өйрәнгән, халыкның гореф-гадәтләрен, йолаларын өлкән буын 

ярдәме белән үзләштергән. Зур акыллылык, сәламәт әхлаклылык 

чишмәсеннән учлап-учлап “су эчкән”. Ә чишмә төбендә 

кешелеклелек, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек, гаделлек, 

тыйнаклык кебек энҗе-мәрҗәннәре яткан. Моны рухи, әхлакый 

яктан бай кеше генә күрә алган. 

Шуңа күрә урта звено һәм югары сыйныфларда әдәбият 

дәресләрендә мин төп игътибарны әхлак тәрбиясенә юнәлтәм. 

Чөнки әхлаксызлык – тормышыбыздагы күңелсез 

күренешләрнең, бәхетсезлекләрнең  төп сәбәбе. 

Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасын өйрәнгәндә, 

туганнарыңны бөтен кимчелекләре, җитешсезлекләре белән 

яратырга тиешлекне, сабыр булу, изгелек кылу, бер-береңә юл 

кую һәм саф мәхәббәт хисләрен ассызыклап үтәм. 

Һ.Такташның “Мокамай ”поэмасын укыганда, җинаять 

кылганчы, аның ни белән бетәсен, эшләгән кыңгыр эшләрең 

өчен җавап бирергә кирәклекне аңлатсам, кайбер очракларда 

якын дустыңның гаебен аңлау, гафу итү  мөмкинлеген дә 

китерәм. “Дус тотсаң, гаебе белән тот”-ди бит халык мәкале. 

Күренекле прозаик, шагыйрь һәм драматург Фәнис 

Яруллинның тормыш һәм иҗат юлы белән таныштырганда, олы 

йөрәкле, шәфкатьле, изге җан Нурсөя турында ничек 

сөйләмисең. Тормыш кешене мең кабат сыный, шул сынауларга 

чыдам булырга өйрәтә. Тормыш – олы дәрья , ә без аның  

көймәләре. Әгәр синең рухың көчле булса, көймәң тормыш 

агышын дәвам итәр. 

Халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең “Җомга көн, кич белән” 

әсәрендә Бибинур, үксез балалар үстереп, картайган көнендә 

таяныч һәм бәйрәм көннәрендә самавыр янына җыелып, утырып 

чәй эчәргә балаларын көтә, ә алар рәхимсез. Ананың фаҗигале 
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үлемен тетрәнми укып булмый. Ә тормышта азмыни андый 

шәфкатьсез балалар?! Дәрестә укытучының чын күңелдән, әрнеп 

әйтелгән сүзләре балаларны битараф калдырмас , дип уйлыйм. 

11 класста Һ.Такташның “Мәхәббәт тәүбәсе” әсәрен 

өйрәнгәндә, ана булуның нинди зур бәхет, юаныч икәнен аңлату 

белән беррәтттән, яшь кызларның гомерлек юлдаш сайлаганда 

яки дуслык мөнәсәбәте корганда намусыңны саклап калу ул 

мактаулы, игътибарга лаеклы эш икәнен дә төшендерәм. 

Әхлакый тәрбия, укучының рухи байлыгын туплау һәр дәреснең 

нигезендә үзенә урын таба.  

Яшь буынның зиһенен баету, дөньяга карашын киңәйтү, 

тел байлыгын һәм белемнәрен үстерү, рухи яктан 

формалаштыру өчен ярдәмгә мин һәрдаим татар халык иҗаты 

әсәрләренә мөрәҗәгать итәм.Үз алдыма әдәбият дәресләрендә бу 

төр халык җәүһәрләрен өйрәнүне һәм шуның нәтиҗәсендә 

балларда туган телгә мәхәббәт, милли тарихка, сәнгатькә, 

милләткә мәхәббәт тәрбияләүне бурыч итеп куйдым. Ул әдәби 

әсәрләрдә чагылган милли үзенчәлекләргә, сыйфатларга, 

милләткә хас йола-гадәтләргә, яшәү рәвеше белән бәйле 

төшенчәләргә баланың игътибарын юнәлтүдән башлана. 

Бишек җырларыннан башлап, бәетләрдә, әкиятләрдә һәм 

башка хикәятләрдә халык кешенең нинди булырга тиешлегенә 

үзенең мөнәсәбәтен белдерә, үзе омтылган, үзе теләгән үрнәкне 

иң гүзәл, иң күркәм, югары рухи сыйфатлар белән бизи. Милли 

үрнәкләребездән никадәр илаһи бер олылык, сихри көч 

агыла.Анда тәрбиянең һәр юнәлешенә караган, кешедәге барлык 

әхлакый сыйфатлар хакында фикерләр, тәкъдимнәр, әйтемнәр, 

киңәшләр, үгет-нәсихәтләр бар. Аларда халыкның балаларга 

әхлак, акыл тәрбиясе, эстетик, физик тәрбия, белем-сабак бирүгә 

караганнары аеруча эчтәлекле һәм мәгънәле. 

Мәкальләр һәм әйтемнәрнең эчтәлекләре бик гыйбрәтле. 

Аларны өйрәнгәндә, балаларның мәкальләрне яттан белүләренә 

генә тукталмыйча, аларның грамматик төзелешенә, сүзләренең 

тапкырлыгына, барлыкка килү тарихына, нинди сабак 

бирүләренә, чыганакларын өйрәнүгә зур көч куела. Минем өчен 

үсмерләрнең үз-үзләрен тотуда гына түгел, кешеләр белән 
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аралашканда да мәкальләрдә әйтелгән үрнәккә омтылулары, 

гыйбрәт алулары мөһим. 

Сөйдергән дә тел, биздергән дә тел. 

Әдәп башы-тел. 

Башкаларага изгелек кылырга кулыңнан килмәсә дә, 

усаллык кылма. 

Әдәплелек дәресләрен үткәрүгә дә зур игътибар бирәм. Бу 

дәресләрдә без ата-анага булган кадер-хөрмәт, икмәккә хөрмәт, 

шәфкатьлелек, әдәплелек турында күп сөйләшәбез, фикер 

алышабыз.Бу дәресләр инша язу белән дәвам ителә, ә бу төр 

эшне башкарып чыгу өчен, билгеле, укучыларга күп эзләнергә, 

логик фикер йөртергә кирәк. Иншаларында халык авыз иҗаты 

әсәрләрен куллану-таләпләремнең берсе.  

Татар телендә газета-журналларның күпләп чыгып килүе 

дә, әдәбият дәресләренең нәтиҗәле үтүенә этәргеч бирә.Андагы 

әдәп-әхлак темасына басылган мәкаләләр укучыларның рухи 

яктан формалашуга, үз фикерләрен әйтергә өйрәтәләр.  

Бүгенге информацион технологияләр үсеше чорында 

укучыларны рухи яктан тәрбияләү өчен әдәбият дәресләре, 

берсүзсез, олы тәрбия чыганагы булып тора. Алдагы 

көннәребездә без тәрбияләп үстергән балалар өчен 

укытучыларыбызның да, әти-әниләребезнең дә йөзләренә 

кызыллык килмәсен. Тәүфыйклы балалар үстерү безнең өстә. 

 

Кулланылган әдәбият 
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Рус телле мәктәптә туган тел өйрәнүнең нәтиҗәле 

чарасы буларак  журналистика элементларын куллану 

 

Айгөл Рәшит кызы Ахунова, Башкортстанның 

атказанган укытучысы, “Өмет” республика 

яшьләр гәзитенең балалар өчен “Чаткылар” 

кушымтасының редколлегия әгъзасы, 

Башкортстан Республикасы Бишбүләк районы 

Бишбүләк икенче урта гомуми белем бирү 

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Бүгенге капитализм мөнәсәбәтләре көчәйгән чорда 

кешелек кыйммәтләре үзгәрде. Рухи  ярлылык барлыкка килде. 

Яшь кеше кайда барырга белмичә, юл чатында туктап кала. 

Битарафлык җәмгыятьне чолгады. Бүгенге глобальләштерү, 

искиткеч куәтле технология процесслары чорында  туган 

телләрне ничек саклап калырга? ЮНЕСКО мәгълүматлары һәр 

ике атна саен бер телнең юкка чыгуы турында чаң кага. Болар 

кешелекне тирән борчуга салырлык саннар. 

Җәмгыять кешенең иҗади шәхес булуын таләп итә, чөнки 

мондый кеше социумда уңышлы яраклаша, негатив хәлләргә 

каршы тора, авыр вакытларда позитив чыгу юлы таба ала, үз 

мөмкинлекләрен реальләштерә, үсешә. Ләкин әле мәктәп 

җәмгыять соравын тулысынча канәгатьләндерә 

алмый.Укучыларның сүз байлыгын арттыруның, иҗади 

сөйләмле итүнең – мөһим максат икәнен укытучы күзаллап 

бетерми. Заман иҗади сөйләмле шәхесләр көтә. Кешенең 

сөйләме тормышка юллама булуы да мөмкин. 

Телебезне саклап калу -  халыкның киләчәге. Шуңа күрә 

рус телле мохиттә үскән татар балаларына туган телен өйрәтү – 

хәзерге тормыш таләбе. Җәмгыятьнең дә, ата-аналарның да 

туган телгә ялгыш карашларын үзгәртү -  уртак бурычыбыз. 

Һәрбер халыкның теле – аның үз рухы, әхлагы, мәдәнияте, 

тарихы, фәлсәфәсе ул. Ләкин үз халкыңның бу байлыгын бөтен 

нечкәлекләре белән аңлау һәм үзләштерү тел белүдән башка 
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мөмкин түгел. Нәкъ менә шуңа күрә дә фикер ияләре ана телен 

халыкның бөек тәрбиячесе дип атыйлар. Кеше никадәр күп тел 

белсә, шул кадәр белем алырлык сәләткә ирешә. Педагоглар, 

психологлар, тел белгечләре һәм философлар кешенең акыл 

сәләте дөрес юнәлештә үссен өчен, аның башта үз телен яхшы 

үзләштерергә кирәклеген ассызыклыйлар. 

Безнең мәктәбебез күпмилләтле. Туган телләрдән татар, 

башкорт, чуваш, рус телләре өйрәнелә. Кызганычка каршы,  

кайбер “алдынгы” ата-ана үз баласының уку процессын 

җиңеләйтү максатыннан чыгып, туган тел өйрәнүгә каршы чыга.  

Имеш, авырлык килә, башы бутала. Ә иң борчыганы  “туган тел 

нигә кирәк инде ул” дигән сүзләр. Чынлап та, укучыга авырмы? 

Тел  дәресләре артыкмы? Дәлилли алам: юк. Мәктәбебезнең “5” 

гә генә өлгерүче иң алдынгы укучылары, төрле конкурслар 

җиңүчеләре, президент степендиатлары – барысы да (!) туган 

телләрен өйрәнә. (Тискәре карашлы ата - аналарның балалары 

бу төркемдә юк диярлек. Алар “авырлык”тан качып, “3” ләрен 

арттыра). 

Укучыларны кызыксындыру, аларның  рухи  дөньясын 

баету, халкын, телен яратучы һәм хөрмәт итүче, иҗат итүгә 

сәләтле шәхесләр тәрбияләү – 

татар телен укытуның төп максаты булып тора, әмма 

дәресләрдә күп вакыт укытучы программага өлгерергә тырыша, 

балаларга күбрәк мәгълүмат бирә, теория ятлата. Укытучы күп 

эшли, ә укучының җавабы “әйе”, “юк”тан артмый.  Ә бит киң 

билгеле мәкальдә: “Син миңа сөйләсәң - мин аны онытам, 

күрсәтеп бирсәң – хәтеремдә саклыйм, ә инде эшкә җәлеп итсәң 

– өйрәнермен”, -  дигән тирән фикер ята. 

Күренекле әдибебез Галимҗан Ибраһимовның бик 

фәһемле сүзләре бар. “Күп белдерүгә караганда аз белдереп, 

эзләнү орлыгын салу һәм эзләгәнен үзе табарга юллар күрсәтү - 

мөгаллимнәр бирә алган хезмәтләрнең иң кадерлесе һәм иң 

зурысыдыр”,- ди ул. Бу сүзләр минем педагогик эшчәнлегемнең 

төп фикерен чагылдыра. Җәмгыятьтәге тискәре карашларны 

ничек җиңәргә? Туган телебезне ничек сакларга? Ничек 

балалардагы туган телгә булган битарафлыкны җиңәргә? Ничек 
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кызыксындырырга? Бу сораулар тынгы бирми. Уйлыйм, 

уйланам… Бәхет кошы тоттырмый, җил дә вакытында исеп, 

яңгыр да вакытында яумый… Ниһаять, мин дә Борынгы 

Грециянең бөек математигы, механигы һәм инженеры Архимед 

кебек үк: “Эврика!”- дип кычкырып җибәрдем! Укучыларым 

кызыксынып “Чаткылар”ны укый!  Менә ул –  таяну ноктасы! 

“Без дә язачакбыз!” – дигән фикер укучыларны 

кызыксындыруның беренче орлыгы булды.  

Журналист - социаль актив шәхес, очлы каләмле, яхшы 

һәм начарны аера, халыкны уйландыра, төрле эшләргә өнди. 

Гәзиттә үз иҗат җимешләреңне күрү – кемнең генә иңенә 

канатлар үстермәсен инде! Татар телен һәм әдәбиятын өйрәнүгә 

кызыксыну уяту өчен дәресләрдә, түгәрәк эшендә журналистика 

элементларын куллануны төп максат итеп билгеләдем. 

Бурычлар: 

талантлар ачу һәм аларны үстерү; 

иҗади фикерләүче шәхесләр тәрбияләү; 

укучыларга эзләнү орлыгын салу, уңышка ирешүгә 

ышаныч уяту; 

балалар гәзитләре белән хезмәттәшлеккә ирешү. 

Көтелгән нәтиҗәләр: 

Туган телне кызыксынып өйрәнүгә ирешү һәм матурлыгын 

күрсәтү аша аның абруен күтәрү. 

Матбугат чаралары белән бәйләнеш булдыру, иҗат 

җимешләрен мәктәп журналы “Чишмәкәй”дә, район  гәзите 

“Якты юлдан”да, республика яшьләр гәзите “Өмет”нең 

“Чаткылар” кушымтасында, “Әллүки” һәм “Балалар атнасы”нда 

бастыру. 

Яшь  иҗатчыларның  сәләтләрен үстерүне дәвам итү, 

ярдәм күрсәтү. 

Мөстәкыйльлеккә ирешү. 

Эшне башлау бик авыр, ләкин нәтиҗәләр күренсә – илһам 

өстәлә. 

Битарафлыкны җиңү өчен безгә ел чамасы вакыт кирәк 

булды.  Үз көчләренә ышанмаучыларга дәрт бирү, ярдәм итү, 

сәләтлеләрне югарырак баскычларга чыгару өчен күп көч 
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куелды. Иҗади сәләтне үстерүне таяну ноктасы итеп алып, 

практик эш тәҗрибәмнән чыгып, эшемне җиңеләйткән юллар 

белән сезне дә таныштырып үтәсем килә. 

Иң беренче журналистика элементы – сүз белән эшләү. 

Беренче сыйныфтан ук тел өйрәнүне  сүз белән эшләүдән 

башлау отышлы. Бу эшнең кирәклеген Каюм Насыйри фикере 

белән дәлилләп үтәм. “Безнең үзебездә тел өйрәнү һөнәре 

моңарчы юк иде.Тел өйрәнүнең берничә шартлары бар: иң элек 

телнең аерым сүзләрен күп белергә кирәк. Иң авыр булганы 

шушыдыр. Күп тәҗрибәләрдән мәгълүм ки, сүзләрне күп 

белмәсәң, сөйләшергә яки язарга сүз кайдан аласың. Ун мең 

сүзне берьюлы белер хәл юк. Сүзләрне берәм-берәм ятлап, 

һәрбер ишеткән сүзеңне исеңдә тотып, берәм-берәм зиһен 

тубалына  тутырырга кирәк. Моның мисалы менә шундый: 

берәү, бер чиләк алып, урманга җиләк җыярга бара. Иң элек 

урман авызына кергәч, чиләгенә бер җиләк өзеп сала. Шулай 

кичкә чаклы йөреп чиләген тутыра”. 

Телдән сөйләү тиз фикерләүне, кыска гына арада сүз 

табуны сорый. Әгәр укучының сүз байлыгы ярлы икән, аның уй-

хисләрне аңлатырга сүзләре табылмый: бик үк туры килми 

торган сүзләр, паузалар килеп чыга. Шуңа күрә иң мөһим этап – 

сүзгә аңлы караш тәрбияләү.   

Педагог, галим И.Ю. Шехтер тарафыннан тел өйрәтү 

буенча тәкъдим ителгән “эмоциональ-мәгънәви” метод 

игътибарга лаек. Автор  телне өйрәнү кешегә ләззәт алып 

килергә тиешлеген ассызыклый.  

Укучыларны иң кызыксындырганы – уен. Бу турыда 

В.А.Сухомлинскийның фикере кызыклы:  “Уен – кызыксыну 

һәм белемгә омтылу утын кабыза торган очкын ул”. Уеннарның 

укучыларның сүзлек хәзинәсен баетуга, сүзгә аңлы караш 

тәрбияләүгә юнәлтелгән булуы мөһим. Аларны системалы 

рәвештә уйнатырга кирәк.  

Мәсәлән: “Сүзләр чылбыры” – уен  тизлек, тапкырлык, 

фикер җитезлеге таләп итә. Уен башлаучы бер сүз әйтә, икенче 

уенчы бу сүзнең азакы хәрефенә башланган сүз таба. Мәсәлән, 

карбыз, зоопарк, кишер һ.б. 
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Уеннар вакытында балалар күмәкләп уйнау һәм күмәкләп 

эшләү методына өйрәнәләр. Бергәләп эшләгәндә алар хата 

ясармын дип, дөрес чишелеш таба алмам дип курыкмыйлар, 

бергәләшеп җиңүгә омтылалар. 

Журналистика элементларын үз эченә алган уеннар: 

“Сөйләм төзәтү” – Сезнең алдыгызда яшь автор әсәре. 

Уңышсыз җөмләләрне, мәгънәсен үзгәртми генә, башкалары 

белән алыштырыгыз. 

Мондый эшнең нәтиҗәсе – текстка тоем  булдыру.  

“Кулъязмалар бүлегендә”, “Рецензент”, “Яңа укучы” кебек 

уеннар да бу максатка юнәлтелгән уңышлы алымнар. 

“Кулъязмалар бүлегендә”- тексттагы аерым сүзләр 

урынына күп нокталар гына куелган. Укучылар кулъязмалар 

бүлегендә эшли. Текстагы танып булмаган урыннарны төзәтергә 

кирәк. Уен үз фикереңне белдерү өчен сүзләр табу, мәгънә 

төсмерләре өстендә уйлану ягыннан отышлы. 

“Яңа укучы” – сыйныфка яңа укучы килде дип фараз итик. 

Аны сыйныф һәм укучылар белән таныштырырга кирәк.  Һәр 

укучы үзенең күршесе хакында аның холык-фигылен ачарлык 

җөмлә төзеп таныштыра. 

“Рецензент” – укучы кемнеңдер мәкаләсенә бәяләмә язучы 

рецензент роленә керә. Аңа автор фикере ошый, ләкин ул 

ачылып җитмәгән. Шуны, үпкәләтмәслек сүзләр табып, 

белдерергә кирәк. Бу катлаулы эш сөйләм культурасы хакында 

күп мәгълүмат бирә. 

Шулай ук, укучы, гадәти булмаган  мәсьәләләргә, 

фикерләүләргә, чишелешкә дә юлыгырга тиеш. Мәсәлән, 

әкиятләр уйлау, язу, сөйләү, дәвам итү. “Мин - Алма”, “Мин - 

ручка”, “Әкиятләр иленә сәяхәт”, “Әкияти салат”, “Ияреп 

язылган әкиятләр”, “Әкият героена хат” һ.б. Бу эшемнең девизы 

Джанни Родариның – “Балаларның киләчәген саклап калу өчен 

әкиятне саклап калырга кирәк” дигән фәһемле сүзләре. 

 Хикәя-бикәяләр, хатлар язу, табышмаклар уйлау, 

интервью алу кебек эшләр укучыларда кызыксыну уята. Ләкин 

бу эшләр даими һәм ялгышларны авторлар үзләре төзәтерлек 

итеп башкарылырга тиеш. Һәрбер уңыш укытучы тарафыннан 
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мактау сүзләренә лаеклы. Укучыларга шәхси якын килеп эшләү 

нәтиҗәләр бирми калмый. Әйе, бу эшләр күп көч, талант таләп 

итә. Әмма шунысы бәхәссез – “Зур бәхетләр җиң сызганып 

эшләүчеләргә килә”. 

Мәктәп журналы “Чишмәкәй” –  укучыларым өчен старт 

мәйданчыгы булып тора. Журналның исеме дә символик 

мәгънәгә ия.  Чишмәләрне барыбызда яратабыз, чөнки аның саф 

сулары тәнгә сихәт, җаныбызга рәхәт бүләк итә. Һәр чишмә 

үзенә юл яра, ком-таш арасыннан өскә ургыла, олы елгаларга юл 

ала. Безнең журнал  нәни чишмәчекләрне  үз эченә ала. 

Вакытында ярдәм итә, канат куя. Укучылар журнал өстендә 

үзләре эшли, кроссвордлар, башваткычлар төзи. Аларның  

үсешләре  күзгә ташлана. Киләчәккә  дә  якты хыялларыбыз күп. 

Татарстанның балалар өчен гәзит-журналлары белән 

хезмәттәшлек итү турында уйлыйбыз. 

Аллаһыга шөкер, эшнең  нәтиҗәләре  бар  дип әйтә алам. 

2009нчы елда - 21, ә 2010-2013нче елларда 120гә якын эшебез 

“Чаткылар”да, “Әллүки”дә, “Балалар атнасы”нда басылды. 

Укучылар үз эшләрен, яшьтәшләренең иҗат җимешләре  дөнья 

күрүне көтеп алалар, гәзитне укыйлар, бергәләп тикшерәләр, 

шатланалар. Тагын да дәртләнебрәк иҗатка тартылалар. Һәрбер 

басылган эшне мәктәптәге барлык укучылар, укытучылар, 

кунаклар күрерлек урынга элеп куябыз.  Тупланмалар эшлибез. 

Төрле күргәзмәләрдә катнашабыз. “Өмет”не алдыручылар саны 

күбәйде. Авторларга карата хөрмәт уяну - укучыларга  

яшьтәшләре арасында үз урыннарын табарга булышлык итә. 

Дөрес, һәрбер укучы иҗат кешесе булып китә алмый, ләкин үз 

көченә ышанганы, һичшиксез, тормышта югалып калмый, үз 

урынын таба. 

Сәләтле укучым Вахитова Алсуның иншалар  

конкурсларында призлы урыннары күп. “Без – Башкортстанның 

киләчәге” дигән иҗади эше  республика буенча өченче урынга 

лаек булды. “Чаткылар”да, район гәзите “Якты юлдан”да 

мәкаләләре еш басыла. “Серле бакча кояшы” исемле иҗади 

эшләр җыентыгы бар. Гыйнвар аенда булып үткән олимпиадада 
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нәтиҗәләре яхшы. Ул мәгариф министрлыгының мактау 

грамотасы белән бүләкләнде. 

Мәктәп алдынгысы Кожаева Нина  татар теле дәресләрен 

яратып көтеп ала. Аның әйтүенчә, ана телен белергә кирәк, 

чөнки ул тел – иң якын кешеләр белән аралашу коралы. Татар 

теле аһәңлелеге, моңлылыгы белән аның күңелен яулап алган.  

Нина татар телендә матур сөйләшә, иҗади эшләре “Чаткылар”да  

дөнья күрә. Сәләтле кыз – “Өмет” гәзитенең бүләгенә дә лаек 

булды. Ул “Минем әтием” конкурсы җиңүчесе. 

“Илһам чишмәләре” исеме  астында  – иҗат 

җимешләребезнең беренче җыентыгын эшләдек. Икенче 

җыентыгыбыз – “Чишмәкәй” җыры” дип атала. “Чәчәк ат, туган 

җирем” дип аталган өченче җыентыкларыбыз бар. Матбугат 

чаралары белән бәйләнеш булдыру, иҗат җимешләрен мәктәп 

журналларында, район  гәзите “Якты юлдан”да, республика 

яшьләр гәзите “Өмет”нең “Чаткылар” кушымтасында бастыру - 

туган телне кызыксынып өйрәнүгә ирешергә һәм аның 

матурлыгын күрсәтү аша абруен күтәрергә ярдәм итә.  

Укучылар арасында гәзитләрдә мәкаләләре еш басылганнар  бар. 

“Әллүки”, “Өмет”, “Диләфрүз” битләрендә районыбыз, 

мәктәбебез күрсәтелгән язмаларны еш очратырга мөмкин. 

Бишбүләк 2 санлы мәктәбе укучылары Залилова Светлана һәм 

Вахитова Алсу “Өмет”нең яшь хәбәрчесе исемен йөртә. Һәрбер 

басылган эш безнең өчен бәйрәмгә әверелә, балаларның 

гаиләләрендә  дә туган телгә ихтирам арттыра. Телебезне оныту 

фаҗигасын булдырмый калырга юл ача. 

Иҗади эш эшләү бер генә баланы да битараф калдырмый. 

Алар уңышка ирешергә, дуслары өчен шатланырга өйрәнә. 

Туган телдә зур теләк белән аралаша.  Үзебезнең матбугатны 

кызыксынып күзәтеп бара, укый. “Чаткылар” белән 

хезмәттәшлек безгә дәрт өсти, яңа уңышларга омтылдыра. 2010 

елның декабрь аенда мәктәбебезнең татар телен өйрәнүчеләре 

“Өмет” журналисты Язгөл Юнысова Һәм гәзит хезмәткәре 

Рушан Каюмов белән очрашты. Укучылар чын журналистларны 

күрде, үз адресларына әйтелгән мактау сүзләрен ишетте. 

Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алды. Аларның 
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күңелләрендә җуелмаслык хәтирәләр калды.  Хәзер инде 

журналистика элементларын кулланып эшләү – нәтиҗәле алым 

дип дәлилли алабыз. 

Укучыларыбызга эзләнү орлыклары салыйк, илебезнең, 

телебезнең патриотлары итеп тәрбиялик, җәмгыятьтә үз 

урыннарын табарга өйрәтик. Туган телебезнең киләчәге 

булуына, аның югары дәрәҗәгә менүенә үз өлешебезне  кертик!  

Туган телебезне  күз  карасыдай саклыйк, чишмәнең изге суыдай 

саф, чиста булып калсын өчен тырышыйк! Милләтебезгә һәрчак 

ихтирамлы булыйк! 

Н.В. Гогольнең сүзләре белән язмамны тәмамлыйм: “… 

бер елмаюдан эреп китәсең, икенче елмаюдан үзеңне үләннән дә 

түбәнрәк тоясың, башыңны иясең, өченче елмаюдан  үзеңне 

адмиралтейство штиленнән дә югарырак сизәсең…” 

Психологлар тормыш кәеф, хисләргә бәйле диләр. Яхшы кәефле 

кешенең дә сөйләме иҗадирак яңгырый. Әйдәгез, елмаеп 

куйыйк әле, кеше өчен түгел, үзебез өчен. Үзебездә көч сизик, 

кәефләребезне күтәрик.  
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Татар теле һәм әдәбият дәресләрендә бәйләнешле сөйләм 

yстерyнеӊ роле 

 

Венера Салих кызы Ахунова, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 

Урыссу гимназиясенең  татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы  

 

”Тел дигән дәрья бар, төбендә энҗе-мәрҗән бар, белгәннәр 

чумып алыр, белмәгәннәр коры калыр”,- дип бик белеп әйткән 

зирәк халкыбыз.Чыннан да, тел дәрьясының гаҗәеп кыйммәтле 

хәзинәсен эзли, таба, күрә белергә өйрәтү, ә тапканны, 

өйрәнгәнне түкми – чәчми башкаларга да җиткерә белү, сөйләп 

бирү  мөһим. 

Укучыларның бәйләнешле сөйләмен үстерү, матур 

әдәбиятка, туган телгә мәхәббәт тәрбияләү –  укытуның төп 

максатларыннан берсе.Укытучы укучыларның сөйләм 

эчтәлегенә генә түгел, формасына, әйтелешенә, интонациясенә, 

сүзләр сайлавына, җөмлә төзүенә, нәфис, матур һәм бәйләнешле 

сөйли белүенә игътибар итәргә, шуңа өйрәтергә тиеш. Сөйләм 

телен һәм иҗади фикерләү дәрәҗәсен үстерүдә дәресләр белән 

бергә сыйныфтан тыш чараларны оештыру мөһим эшләрнең 

берсе булып кала бирә, алар укыту-тәрбия эшен оештыруда 

мөһим роль уйный. 

Мәктәптә уку балаларның сөйләм үсеше чыганакларын 

һәм мөмкинлекләрен киңәйтә.Алар укытучы җитәкчелегендә 

табигать күренешләрен, тирә - юньдәге кешеләр хезмәтен 

күзәтә, иптәшләре белән аралаша,укытучының сөйләмен 

тыңлый. Боларның барысы да бала шәхесен рухи яктан  баета, 

белемен арттыра һәм сөйләмен үстерә. 

Мәктәп балаларының бәйләнешле сөйләмен  үстерү 

түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

1.Балаларның сүзлек запасын баету. 

2.Укытучы соравына җавапны аңлаешлы, төгәл әйтү. 

3.Сөйләмнән җөмләне аерып алу. 

4.Рәсем яки картина  буенча җөмләләр төзү. 
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5.Рәсемнәр сериясе буенча сюжет логикасы сакланган 

кечкенә хикәя төзү. 

6.Укылган җөмләләргә, текстка куелган сорауларга җавап 

бирү. 

7.Төрле күренешләрне телдән сурәтләү. 

8.Тәкъдим ителгән яисә балалар үзләре уйлаган тема 

буенча телдән яисә язма сөйләм төзү. 

9.Шигырь, инша, әкиятләр иҗат итү. 

Шушы план нигезендә эшләп,балаларның сөйләм телләрен 

үстерүнең төп максатларын санап үтәргә мөмкин:  

1.Укучыларның татар теле һәм әдәбияты белән 

кызыксынуларын үстерү һәм аңа мәхәббәт тәрбияләү, аларда 

татар халкы тарихын , аның бай мирасын өйрәнү теләге уяту. 

2.Укучыларның белемен киңәйтү, тирәнәйтү, аларны 

тормышта гамәли куллана белү күнекмәләрен арттыру. Тел һәм 

әдәбият белән кызыксынучыларга мәктәп программасыннан 

тыш мәгълүмат бирү. 

3. Аерым темалар буенча алган грамматик, орфографик, 

пунктуация, сөйләм теле һәм язу күнекмәләрен ныгыту. 

4.Сыйныфта бирелә торган төрле яклы 

тәрбияне(патриотик, гуманлылык, эстетик , дуслык – иптәшлек, 

хезмәт тәрбиясе һ.б.) сыйныфтан тыш эшләр белән бәйләп дәвам 

итү. 

5. Укучыларның иҗади фикерләү сәләтен, тел байлыгын 

үстерү. 

Бүгенге яңарыш процессында республикабыз алгарышын 

тәэмин итәрлек, конкурент булырга сәләтле балалар үстерү 

безнең алдыбызга килеп баса. Хәзерге заманда кешенең 

интеллектуаль, профессиональ иҗади үсеш дәрәҗәсе хәлиткеч 

мәгънәгә ия. Белем сыйфатын күтәрү- тормыш дәрәҗәсен 

яхшырту өчен иң зарури гамәлләрнең берсенә әйләнеп бара . 21 

гасыр мәгариф системасың асылы шунда, ягъни нәтиҗәле белем 

бирү, шәхеснең җәмгыятьтә урын табуы. Укучылар мәктәптән 

дөрес сөйләргә өйрәнеп, оста сөйләшерлек дәрәҗәдә әзерләнеп 

чыгарга тиешләр. 

Билгеле, әлеге максатларга ирешүнең юллары байтак. 
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Телне өйрәнү, аны үзләштерү, билгеле булганча, бик 

катлаулы, иҗади эш. 

Балаларны җөмләдә сүзләрне дөрес куллана белергә, туган 

телнең матурлыгын тоярга, үз фикереңне ачык һәм дөрес итеп 

язарга өйрәтүдә иҗади эшләрнең әһәмияте зур. Бәйләнешле 

сөйләм үстерү күнегүләре әдәбият һәм татар теле дәресләрендә 

системалы үткәрелергә тиеш. Укучыларның сөйләмен һәм акыл 

сәләтен үстерүдә сочинение язарга өйрәтү уңай нәтиҗә бирә.  

Укучыларны сочинение язарга башта әйтмә формада 

әзерләргә кирәк. 

Мәсәлән, “Урман – безнең байлыгыбыз”  дигән теманы 

алыйк.  Бу тема буенча мин укучыларга презентация әзерлим. 

1слайд - Берләшкән Милләтләр Оешмасы карары белән 2011 ел- 

Халыкара урманнар елы дип игълан ителде.(Ни өчен икәне 

ачыклана, фикерләр кыскача теркәлә). 2 слайд – Ык елгасы, аңа 

якын булган урман рәсеме. (Элекке заманнардан ук әби – 

бабаларыбыз шундый җирләргә килеп урнашканнар. Урманга 

ауга йөргәннәр, елгада балык тотканнар. Урман һәм су яшәү 

чыганагы булып торган –дигән фикерләр әөтелергә мөмкин) 3-6 

слайдлар – төрле ел фасылларында урманның чагылышы 

(укучылар белән фикер алышу. Кемгә нинди ел фасылы ошый? 

Ни өчен? Урманга барганыгыз бармы? .. ) 7 слайд – урмандагы 

чәчәкләр. 8- слайд урмандагы агачлар. 9 слайд – урмандагы 

җәнлекләр, кошлар(укучылар үзләренең белгәннәре турында 

сөйлиләр.)   10 слайд- 2018 елга кадәр Татарстанда урманнарны 

үстерү стратегиясе расланган.  Без дә моннан читтә калырга 

тиеш түгел. Халык: “ Бер агачтан унау үскән, ун агачтан урман 

үскән,” – дип юкка әйтми. ( Урманны ничек сакларга була соң? – 

шул турыда сөйләшү). Аннары, барлык әйтелгәннәрне искә 

төшереп, гади генә итеп план төзибез.Ул якынча болай булырга 

мөмкин: 

1. Урман –яшәү чыганагы. 

2. Урманга сәяхәт.Үсемлекләрне, агачларны күзәтү . 

3. Кошлар һәм җәнлекләрне күзәтү. 

4. Урманның файдасына төшенү. 

5. Аны сакларга кирәк. 
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Сочинение язарга әзерлекне түбәндәге сүзләр белән 

тәмамларга мөмкин: 

К. Булатова шигыреннән 

Урманнарга, улым, мылтыксыз бар, 

Үзең белән алма шырпы да. 

Пычаксыз бар, балта, пычкысыз бар – 

Урманнарны салма куркуга! 

Шушындый ук схема белән “Көз” темасын да алырга була. 

Якынча планы: 

 Көз – моңсу ел фасылы; 

 Көз билгеләре; 

 Көзен кошлар һәм җәнлекләр; 

 Көз - уңыш җыю чоры; 

 Көзге бәйрәмнәр  кебек бүлекләр буенча слайдлар 

төзергә мөмкин. Бу инде башлангычлардагы кебек бер 

вакыйганы гына эченә алмый, ә гомуми характерда булып, көз 

билгеләрен төрле яклап, колачлап тасвирларга мөмкинлек бирә. 

Икенче мөһим нәрсә — өйрәтү чорында сочинение өчен 

материал — балаларга ошаган яки дәрестә укылган әсәрләрдән 

өзекләр, мәкальләр, табышмаклар, такмаклар, санамышлар һ. б. 

туплау. Ләкин моның белән мавыгырга ярамый, аларны урынлы 

итеп,  үз уй-фикерләрең белән  дәлилләү кирәк. 

Эшнең алдагы этабы – бер картина буенча сочинение язу. 

Бу тип эшнең бурычы картинада күрсәтелгән вакыйганы 

хронологик тәртиптә зиһенгә алу һәм бәян итеп бирүдән 

гыйбарәт. 

Укучылар өчен бер картина буенча сочинение язу авыр, 

чөнки бер картина язылачак сочинениенең төп өлешенә генә 

материал бирә ала. Сочинениенең баш өлешен һәм ахырын 

балалар үзләре “уйлап чыгарырга” тиешләр. Тасвирлау һәм 

фикерләү элементлары картина эчтәлегенә өстәмә була. 

Соңгысын һәр укучы үзенчә, мөстәкыйль эшли. Картина буенча 

сочинение язганда иң әһәмиятлесе — рәсемнең сюжеты буенча 

әңгәмә үткәрү. Билгеле, укытучы балаларның игътибарын 

картинаның әһәмиятле детальләренә юнәлдерә. Бергәләп план да 

төзелә. План буенча берничә укучының төзегән җөмләләре 
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тыңланыла һәм сүзлек эше үткәрелә. Бу сюжетта кулланырга 

мөмкин булган яңа сүзләр тактага язып аңлатыла, авторы 

турында өстәмә материал бирелә. Яки укучыларга өстәмә эш 

итеп күрсәтелә.Мәсәлән, Л.Фәттаховның “Сабан туе” картинасы 

буенча сочинение язу. Башта, Сабан туеның нинди бәйрәм 

икәнлеге, кайчан уздырылуы турында языла.  Авторның бу 

бәйрәмгә карата мөнәсәбәте ачыклана. 

Сюжеты аңлаешлы , өлешләргә бүленеше ачык булганда , 

укучылар картина эчтәлеген авырсынмыйча сөйләп, язып бирә 

алалар. 

Сочинение һәм изложение яздыру – кызыклы һәм шул ук 

вакытта катлаулы эш төре.Укучыларның күбесе сочинение 

язарга ярата. Чөнки ул – иҗади эш. Монда һәр бала хыяллана, 

теге яки бу күренеш, предмет турында үз фикерләрен белдерә. 

Укытучы балалар иҗатына юнәлеш бирә, аларның фикерләү 

сәләтен үстерү өчен шартлар тудыра. 

Өлкән сыйныфларда “Бәхетле гаиләне ничек күз алдына 

китерәм” “Бәхет төшенчәсен мин ничек аңлыйм”, “Мәхәббәт ул 

үзе иске нәрсә” һ.б. темаларга әңгәмә дәресләр укучыга үз 

фикерен уйлап, нигезләп әйтергә, ирекле сөйләмне киңрәк 

кулланырга мөмкинлек тудыра. Укучыларның сөйләмен бәяләү 

өчен, алар язган иншаларны күздән кичерергә кирәк. Соңгы 

вакытта инша язуга таләпләр шактый үзгәрде.Ул әдәби образга 

характеристика бирү генә түгел яки әсәнең эчтәлеген ачыклау 

гына түгел. “Халкымның күңел байлыгы”, “Тарихлардан килгән 

хакыйкать”, “Аларга да безнең кебек 17 яшь иде”,”Әнкәйләргә 

йолдызлардан һәйкәл салырлык”, “Ф.Кәрим поэмаларында 

хатын – кыз фаҗигасенең гәүдәләнеше”һ.б. шундый темалар 

укучыларны уйланырга, иҗади эзләнергә, фикер йөртергә 

күнектерә. 

Укучыларның сөйләм телен үстерүдә әдәбият  

дәресләрендә  аларның матур итеп, аңлап укулары да зур роль 

уйный. Бер – берсен тыңларга, сораулар һәм биремнәр өстендә  

эшләргә, үз фикерләрен әйтергә, тексттан дәлилләр китерергә  

өйрәнәләр.  
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Әдәби әсәрләрне өйрәнгәндә, андагы вакыйгаларны  

чынбарлык белән бәйләү, геройларның эш-гамәлләрен  

мәкальләр белән бәяләү уңай нәтиҗә бирә, дип уйлыйм. 

Мәсәлән, Г.Исхакыйның “Ул әлә өйләнмәгән” әсәрендәге  

Шәмси образын алыйк. Ул һәрвакыт “дөрес юлга”басарга, 

“дөрес” яши башларга кирәк, дип йөри. Ләкин, ниндидер 

сәбәпләр аркасында, бу эшен кичектерә бара. Нәтиҗәдә ул үз 

язмышын үзгәртә алмый, шул яшәү рәвешенә буйсына – калган 

эшкә кар ява. 

Укучыларның сөйләм телен үстерүдә татар халык авыз 

иҗаты әсәрләреннән файдалану да уңай нәтиҗә бирә. Мәсәлән,  

табышмакларны сүзнең лексик мәгънәсен билгеләүдә куллану 

бик отышлы. Алар предметның билгеләрен саный, кулланышын 

әйтә, иң төп үзлеген ача һәм объектның исемен эзләп табу  

бурычын куя, сүзне аңларга ярдәм итә, зиһен, логик фикерләү 

сәләтен үстерә, сөйләмне камилләштерә. 

Дәресләрдә гадәти күнегүләр белән беррәттән, 

кроссвордлар, ребуслар чишү дә тел байлыгын арттырырга 

ярдәм итә. Моннан тыш, төрле мәзәкләрне,кечкенә күләмле 

әкиятләрне сәхнәләштереп күрсәтү дә укучыларга ирекле 

сөйләмдә сүзләрне урынлы куллана белергә булыша.  Мәктәп 

яки район күләмендә уздырылган конкусларда, бәйгеләрдә 

укучылар теләп катнашалар. Мәсәлән, узган уку елында 

уздырылган “Рухи байлыгыбыз –халыкка” дип исемләнгән 

спектакльләр ярышында район һәм зона күләмендә беренче 

урынга лаек булдык. Монда катнашкан укучылар үзләренең 

сөйләм телләренең  камил булуын, ирекле сөйләмдә сүзләрне 

урынлы куллана белүләрен күрсәттеләр. 

Нәтиҗә ясап , шуны әйтәсе килә:тел – кешеләр һәм 

кешелек буыннары арасында аралашу коралы. Һәр кеше 

тормыш алып бару өчен башкалар белән аралаша һәм үзеннән 

соң килгән буынга тормыш тәҗрибәсен тел аркылы өйрәтеп, 

биреп калдыра. Шуның белән җәмгыять тә үсә бара.  Шулай 

итеп, телнең иҗтимагый тормышта кулланышын арттыру, яки 

телнең функциональ үсүенә ирешү дә  мәктәп кысаларында хәл 

ителә. Шуңа күрә мәктәптәге бер генә дәрес тә, бер генә эш тә 
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сөйләм телен үстерү бурычларын читләп үтми. Укучыларның 

сөйләм телен үстерү эзлекле рәвештә алып барылганда гына 

безнең татар теленең кулланышы артыр, структур яктан 

камилләшер. 

 

Кулланылган әдәбият исемлеге 

1.Зәкиев.М.З.,Максимов В.Н. Татар теле 10-11 нче 

сыйныфлар өчен дәреслек. – Мәгариф,2003. 3-4 битләр. 

2. Зиннәтуллина Л.В., Дәрестә һәм дәрестән тыш чараларда 

укучыларның сөйләм телен үстерү -2008.-[ Электрон ресурс]- 

http:// do.gendocs.ru/docs/index-328180.htm/. 

3.Хәбибуллина З.Н,Миңнуллина Р.В “Сочинение язарга 

өйрәнәбез”. – Казан: Яңалиф, 2002. 

 

 

Татар телен һәм әдәбиятын укытуда ситуатив 

кyнегyләрнеӊ роле 

 

Гөлнара Илгиз кызы Бикташева,Татарстан  

Республикасы  МБГББУ  Бөгелмә  шәһәре 7нче  

гимназиясенең татар  теле  һәм  әдәбияты 

укытучысы 

 

Татарстан Республикасы халыклары телләре турындагы 

Законны тормышка ашыру шартларында татар телен дәүләт теле 

дәрәҗәсенә күтәрү өчен балаларны татар телендә сөйләшергә, 

аралашырга өйрәтү төп бурыч булып тора.  

Сөйләшергә өйрәтү аралашу ситуацияләре аша алып 

барылса, без уңай нәтиҗәләргә ирешә алыр идек. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә ситуатив 

күнегүләрне барлык сыйныфларда да куллану бүгенге көндә бик 

актуаль мәсьәлә булып тора, чөнки ДЙА да С2 өлешендә 

шундый биремнәр бар. 

Кеше өчен аралашу чарасы - сөйләшү.  

Аралашу телдән һәм язмача була. Беренче очракта кеше 

аралашу чарасы буларак сөйләшү һәм тыңлауны, ә икенче 
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очракта язу һәм укуны куллана. Шулай итеп, сөйләшү сөйләм 

эшчәнлеге буларак аралашуның бер төре булып тора. 

Нәрсә соң  ул аралашу? 

Аралашу ул -  тел белән фикереңне белдерү, хәбәр итү һәм 

әңгәмәдәшеңә тәэсир итү. 

Кеше хезмәт күнегүләрен дә, белемне дә аралашу 

барышында үзләштерә. Шулай ук белем, күнекмәләрне 

камилләштерү, үстерү дә аралашу аша бара. Аралашу шәхесне 

теге яки бу сөйләм эшчәнлегенә этәрә. 

Сөйләүче  һәрвакыт үзенең сөйләме белән ниндидер 

максатка омтыла.  

Е.И.Пассов бу максатларны 5 төргә бүлә: 

1.Хәбәр итү ( сообщение-сөйләү, белдерү, игълан итү) 

2.Аңлату (объяснение-ачыклау, күрсәтү) 

3.Хуплау (одобрение- риза булу, раслау, рөхсәт бирү, 

ярдәм итү) 

4.Хупламау  (осуждение- тәнкыйтьләү, шелтәләү, кире 

кагу, ризасызлык белдерү) 

5.Ышандыру  (убеждение- исбатлау, нигезләү, дәлилләу, 

рухландыру)  

Мисаллар китерик. 

1. Хәбәр итү, сөйләү. 

Маша, каникул вакытында син нинди кызыклы китаплар 

укыдың? Шул турыда безгә сөйлә әле. 

2.Аңлату. 

Сиңа кайсы китап ошады? Ни өчен ошады? шуны аңлат. 

3.Мактау, хуплау, киңәш бирү. 

Үзеңә ошаган китапны макта. Дустыңа да укырга киңәш 

бир. 

4.Гаепләү, тәнкыйтьләү. 

Каникулда бер китап та укымаган өчен, дустыңны 

тәнкыйтьлә. 

5.Ышандыру. 

Бу китап кызыклы, аны укырга кирәк. Шуңа дустыңны 

ышандыр. 
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Ситуация укучыларны аралашу өчен кирәк булган 

шартларга куя, сөйләм активлыгын стимуллаштыру функциясен 

үти, аралашуга этәрә. Психологлар раславынча, аралашу 

ситуацияләре аша телгә өйрәткәндә эчке сөйләмнән тышкы 

сөйләмгә күчеш тизләтелә. 

 Ситуация сөйләшүне оештыруга стимул булып тора. 

 Ситуация ул- әңгәмәдәшләрнең аңында булган 

мөнәсәбәтләр системасы, ә аларны чолгап алган предметлар 

җыелмасы гына түгел. Китап турында урамда, урам хәрәкәте 

турында китапханәдә дә сөйләшеп була бит.  

Ситуацияләр тудырып укыту балаларны реаль тормышка 

әзерли. Ситуациягә кереп җавап биргәндә, укучы сөйләмне үзе 

төзи, инициатива күрсәтә, аның фикерләве үсә. 

Дәрестә кулланылган ситуацияләрне ике төргә бүлеп 

карый алабыз.  

Табигый (реаль) һәм ясалма (шартлы) ситуацияләр. 

Мәсәлән: 

Иптәшеңне яңа укучы белән таныштыр.  

Бүген укытучылар көне. Укытучыңны бәйрәм белән котла.  

Дустыңның бүген туган көне. Аны котла. 

Бу тормышта булган ситуацияләр. 

Ясалма ситуацияләрне дә карап китик. 

Күз алдына китер: “Дустыңның бүген туган көне”, “Бүген 

Белем бәйрәме” һ.б.ситуацияләр.  

Тәкъдим ителгән ситуацияләргә керү шартлы рәвештә 

бара. 

“Әгәр дә сез”, “Күз алдыгызга китерегез әле”, “Әйтик” 

дигән сүзләр, сүзтезмәләр кулланыла.   

Психологик феномен буларак, бу сүзләр күз алдына 

китерелгән әйберләрнең, вакыйгаларның реаль икәнлегенә 

ышандыралар. Укучы үзен шушы ситуациядә итеп күз алдына 

китерә һәм рольгә керә, анда үз фикерен әйтү ихтыяҗы туа. 

Сөйләм ситуацияләренә таләпләр: 

1. Ситуацияләр укучыга таныш, якын булырга һәм аны 

кызыксындырырга тиеш. Балаларның яшь үзенчәлекләрен 
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исәпкә алып, алар тормышы өчен хас, типик ситуацияләр 

алынырга тиеш. 

2.Ситуацияләр укучының фикерләү сәләтен үстерергә, 

тормыш тәҗрибәсен баетырга тиеш. 

3. Укучыларның әзерлеге, сүз байлыгы җитәрлек булуы 

шарт. 

4. Сөйләм бурычы куелырга  һәм конкрет булырга тиеш. 

Мәсәлән, мин үземнең дәресләремдә шундый күнегүләр 

кулланам: 

 1. Күз алдыгызга китерегез. 

 Сез классыгыз белән театрга бардыгыз. Бер иптәшегез, 

авыру сәбәпле, бара алмады. Аңа театрда күргәннәрегезне 

сөйләгез. 

2. Әйтик, сез каникулдан соң очраштыгыз. Каникулда 

булган кызык хәлләр турында сөйләгез. 

3. Әгәр дә безнең мәктәптә, Г. Тукайның туган көненә 

багышлап, кургәзмә- конкурс оештырылса, сезнең класс ничек 

катнаша алыр иде? Әйдәгез, бергәләп уйлыйк. 

Тәкъдимнәрегезне әйтегез. 

Дәресләремдә кайбер темалар буенча куллана торган 

ситуатив күнегүләрне күрсәтеп китәсем килә. 

Минем дустым бар. 

1.Как скажете о том, что: 

 у вас есть друг; 

 вместе вы играете, готовите уроки, ходите в школу; 

 летом вы часто ходите с ним в лес; 

 всегда помогаете друг другу; 

 ваш друг хороший, справедливый, отзывчивый. 

2.Предложите другу: 

 вместе поиграть; 

 готовить уроки; 

 идти в школу; 

3. Спросите у друга: 

 готовил ли он домашнее задание; 

 нравится ли ему спорт; 
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 в какой кружок он ходит; 

 помогает ли он своей маме. 

4. Диалогка кирәкле репликаларны куй. 

А)  -  ... ? 

Әйе, минем дустым бар. 

Ул ничәнче сыйныфта укый? 

...  ? 

Б)  -  Әйдә, дуслашабыз. 

  -  Мин риза. 

  -  Син кайда торасың (яшисең)? 

  -  ...   . Ә син? 

  -  ...   . Син ничәнче сыйныфта укыйсың? 

  -  ...   . Ә син? 

  -  ...  . 

В) - Синең дустың бармы? 

   - ...  . 

   - Сез кайда дуслаштыгыз? 

   -  ...  . 

   -  Дустың кайда яши? 

   -  ...  . 

   -  Синең дустың нинди? 

   -  ...  . 

   -  Ул кайсы мәктәптә укый? 

   -  ...  . 

 Мәктәп һәм белем. 

1. Сезнең мәктәпкә  Төркиядән кунаклар килгән. 

Алар сезнең мәктәбегез һәм аның тормышы белән 

кызыксына. 

Кунакны мәктәбегез, аның тормышы белән 

таныштырыгыз.  

2. Сезнең сыйныфка яңа укучы килгән. 

Аңа мәктәбегез турында сөйләгез. 

3. Диалогка кирәкле репликаларны өстәп укы. 

 ... ? 

Сигезенче сыйныфта. 

Син ничә ел татар теле  өйрәнәсең? 
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...  . 

...  ? 

Яхшы сөйләшәм, ләкин аз сөйләшәм. 

...  ? 

Әйе, миңа татарча шигырьләр ошый.  

 4. Как скажете в данных ситуациях? 

 сообщите, что первые книги были сделаны из глины. 

 пригласите товарища сходить в библиотеку. 

 предложите другу почитать книгу о Казани. 

 спросите друга, нет ли у него дома книги о Казани. 

 сообщите время работы библиотеки.  

5. Спросите у Антона: 

 где его дневник; 

 какие оценки он получил сегодня; 

 записал ли он домашнее задание в дневник; 

 показал ли он дневник родителям; 

 были ли у него ошибки в контрольной работе. 

6. Спросите у друга: 

 какой сейчас месяц;   

 какой следующий месяц; 

 какое сегодня число; 

 какой сегодня день недели; 

 завтра какое число; 

 куда они идут в воскресенье.  

 Без Татарстанда яшибез. 

1.Татарстанга Америкадан кунаклар килгән. 

Кунакларның Татарстанның шәһәрләре, аларның 

истәлекле урыннары турында күбрәк беләселәре килә. Аларны 

шәһәрләр белән таныштырыгыз. 

2.Сез Казан дәүләт университетының студенты. 

Бу уку йорты турында нәрсәләр сөйләр идегез. 

3.Дустыңа Татарстанның символлары турында сөйлә. 

4.Әйтик, сездән дустыгыз Казанга ничек, ничә сәгать, 

нәрсә белән барырга кирәклеген сорый. Сезнең арада нинди 

сөйләшү булыр? 
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5. Диалогка кирәкле репликаларны өстәп укы. 

-  Никита, Татарстанның нинди символлары бар? 

-  ...  . 

-  Татарстанның флагы нинди төстә? 

-  ...  . 

-  ...  ? 

-  Гербка ак барс рәсеме ясалган. 

-  Татарстан гимнының авторы кем? 

-  ...  . 

-  Татарстанның беренче Президенты кем? 

-  ...  . Ә хәзер кем Президент? 

-  ...  . 

6. Диалогка кирәкле репликаларны өстәп укы. 

-  Син кайда яшисең? 

-  ...  . 

-  Татарстанда нинди милләтләр яши? 

-  ...  . 

-  Хәзер Татарстанның Президенты кем? 

-  ...  . 

-  Татарстанда нинди телләр дәүләт телләре дип атала? 

-  ...  .   

7. Сорауларга җавап бир. 

-  Татарстан буйлап ничә зур елга ага? 

-  ...  . 

-  Ул нинди елгалар? 

-  ...  . 

Шулай итеп,  татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә  

ситуатив күнегүләрне кулланып эшләгәндә генә  укучыларның 

татар телендә аралашуына ирешеп була.   

 

Кулланылган әдәбият 

1. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики 

обучения обучения 

иноязычному общению. – М.: Рус. яз., 1989. – 278с. 
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2. Харисов Ф. Ф. Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең 

фәнни-методик нигезләре. – Казан, “Мәгариф” нәшр., 2002. – 

281-284 б. 

Татар теле  дәресләрендә нновацион технологияләр 

куллануныӊ актуальлеге 

 

Гөлүсә Тәлгатовна Билалова, Татарстан  

Республикасы  Лениногорск шәһәре 13 нче урта 

гомуми белем бирү мәктәбенең  татар теле 

һәм әдәбияты укытучысы 

 

Заман таләпләре бүгенге көндә татар телен укыту 

процессында зур үзгәреш сорый. Укытучыларыбыз алдында, 

беренчедән, телебезне саклап калу бурычы булса, икенчедән, 

рус телле балаларда телне өйрәнүгә кызыксынуны үстерү 

бурычы тора. Бу укытучыдан зур hөнәри осталык, түземлек hәм 

заман таләп иткәнчә, югары технологияләрдән, мәгълүмати 

чараларданхәбәрдар булуын, иҗади эшли белүне таләп итә. 

Педагогик эшчәнлектә иҗадилык-ул яңалыкка, үзгәрүчәнлеккә 

омтылу. 

Җәмгыятьтәге үзгәрешләрне уңай кабул итү өчен, 

укытучының заман белән бергә атлап баруы мөhим. Бүгенге 

укытучыдан бик күп нәрсә таләп ителә: үз фәнеңне бик яхшы 

белү, балаларны яратудан тыш, аларның фикерләү сәләтен 

үстерү, укутанып белү эшчәнлеген оештыру, рухи hәм физик 

үсешен тәэмин итү.  

Бүгенге балалар мәгълүмати технологияләр белән бик иртә 

таныша. Шуңа да хәзерге педагоглар үсмерләрне үз фәне белән 

кызыксындыру, аларның игътибарын җәлеп итү өчен төрле 

хәйләләр уйлап табарга-шул ук мәгълүмати технологияләрне 

үзләштерергә hәм аларны укыту процессында кулланырга 

тиеш.Уку-укыту процессына яңа технологияләрне кертеп 

җибәрү бүген көн тәртибенә куелган мәсьәлә. 

Укучылар алдында абруең булсын өчен,хезмәттәшлек 

педагогикасын куллану зарур.Менә шушы методика 

кысаларында балаларны үз тирәңә оештырып,аларда кызыксыну 
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бер дә бетмәслек итеп эшләргә кирәк.Соңгы елларда 

тормышның барлык өлкәләренә дә компьютер  үтеп 

керде.Компьютер сыйныф тактасын да,тарату материалын 

да,дәреслекләрне дә алыштыра ала.Аны куллану дәреснең 

нәтиҗәлелеген арттыруга ярдәм итә.Һәр укучының белем 

үзләштерүгә сәләте төрлечә була. Күпчелек укучыларда күреп 

истә калдыру өстенлек алган була.Менә шушы вакытта нәкъ 

компьютер ярдәмгә килә.Чөнки мониторда барлык биремнәр 

матур,эстетик яктан камил эшләнә.Презентацион 

программаларны төзегәндә,укытучы аның эченә бик күп 

материал:төрле схемалар,рәсемнәр,фотосурәтләр кертә.Мондый 

программа белән танышканда,укучы үзен кино караучы итеп 

хис итә.Чөнки ул аның алдында бер-бер артлы кадрлар булып 

чыга.Дәресләрдә урыны белән тестлардан файдалану да уңай 

нәтиҗәләр бирә.Беренчедән,бу алым БДИ имтиханнарына 

әзерлек булса,икенчедән интернетта чыккан конкурсларда 

катнашу өчен дә файдалы.Дәресләрдә техник чаралардан-

телевизор,DVD куллану да дәрескә җанлылык кертә. 

Компьютер технологияләреннән уңышлы файдалану,тел 

һәм әдәбият фәненә иҗади якын килеп эшләү зур нәтиҗәләргә 

ирешергә ярдәм итә.Укучыларда ана телебезгә карата мәхәббәт 

тәрбияли,аның байлыгын,матурлыгын,фикри тирәнлеген ачып 

бирә,аны мәдәниятле итә,һәрьяклап үстерә,шәхес итеп тәрбияли. 

Укытучы укучыга тормышта үз урынын табарга ярдәм 

итүче төп ышаныч булып кала.Бүгенге укучыларның 

гыйлем,яхшы тәрбия алырга тулы мөмкинлекләре бар.Безгә 

бары тик гыйлем алуга тырышлык,теләк һәм омтылыш 

тәрбияләргә кирәк. 

Компьютердан файдалану укыту процессын 

кызыклы,нәтиҗәле һәм иҗади итеп оештырырга мөмкинлек 

бирә.Хәзерге көндә электрон белем чыганаклары уку-укыту 

системасында аерылгысыз бер тармак булып тора. 

Әгәр дә укытучы дәрестә күрсәтмәлелекне җитәрлек 

дәрәҗәдә кулланса, төрле уен ситуацияләре,сөйләм 

күнегүләре,инновацион технология элементларыннан дөрес 

файдалана белсә ул,һичшиксез,эшендә уңышка ирешәчәк. 
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Мәктәптә сыйфат ясалышын, сыйфат дәрәҗәләрен, 

аларныӊ дөрес язылышын өйрәтy 

 

Рамилә Ринатовна Бурханова, Татарстан 

Республикасы Әлмәт шәһәренең 13нче гомуми 

урта белем бирү мәктәбенең татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

 

 

1 сыйныфта (уку елының икенче яртысында) “билге” 

төшенчәсе һәм нинди? кайсы? сорауларына җавап булып, 

предмет билгеләрен белдергән сүзләр белән таныштырыла.  

Сорау куя белергә, предмет билгеләрен белдергән сүзләрне 

табарга өйрәтелә. 2 сыйныфта “сыйфат” төшенчәсе бирелә, 

предметларның төрле билгеләрен белдергәнсыйфатлар өйрәтелә. 

Практик рәвештә тамыр һәм кайбер ясалма сыйфатлар белән 

таныштырыла. 

Сөйләмдә  сыйфатларның роле, мәгънәсе турында 

мәгълүматларын аныкларга булышканын, предметны күреп 

торган кебек күз алдына китереп бастырырга ярдәм ирткәнен 

күрсәтергә кирәк. Укучы сыйфатлартелнең иң матур бизәкле 

сүзләре икәнен танырга һәм үз сөйләмендә кече яшьтән үк 

аларны оста куллана белергә өйрәнсен, танып белүдә предметны 

аерыпбилгеләү коралына(лимон әче), сүз сәнгатендә тасвирлау 

чарасына(сылу каеннар) әйләндерсен. 

Башлангыч сыйныфларда киң кулланылган ясалма 

сыйфатлар белән практик таныштырыла. Табигать күренеше 

билгеләренбелдерүче сыйфатларда –лы,-ле кушымчалары 

(яңгырлы,җилле) вакыт билгеләрен белдерүче сыйфатларда –гы, 

-ге, -кы, -ке кушымчалары (язгы, кышкы) бирелә. Монда дөрес 

язарга өйрәтү максаты да күз алдында тотыла: 1)  ике бертөрле 

тартык аваз янәшә килгән сыйфатлар алына: җилле, баллы (Ул 

сыйфатлар ничек ясалган?); 2) буранлы, комлы (Бу сыйфатлар 

ничек әйтелә? Ә ничек язылганнар?)  

Сыйфат дәрәҗәләрен укучыларның аңлавына ирешү өчен, 

бертөрле яки төрле предметларда табылган бер үк билгенең 
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предметлардагы билгеләре сыйфат ягыннан төрле дәрәҗәдә 

булуын күрсәтергә. Шуларны аера, зиһенли алуларына һәм шул 

юл аша таный белүләренә ирешергә һәм бу төшенчәләрнең 

сыйфат сүзләрдә ничек формалашканын тактага баганалап яки 

баскычлап язып күрсәтергә, һәр форманың аермалы кисәге 

астына төсле акбур белән сыза барырга кирәк. Күрсәтү өчен 

натураль предметлар да, буяулы кәгазь тасмалар да алырга була. 

Укытучы күрсәтә, балалар төсен, күләмен әйтә, ә бер укучы шул 

сыйфатларны тактага өстән аскатаба яза бара. 

Предметтан аерып, сүзләрне нигез итеп алалар да, башта 

чагыштыру, аннан артыклык, ахырдан, кайсы сыйфатның 

кимлек дәрәҗәсен белдерүен билгеләгәч, гади сыйфатны нинди 

сүз белдергәнен күрсәтәләр. Ни өчен гади дәрәҗәдә булуын 

башта формаль билгеләре, аннары мәгънәви билгеләре буенча 

аңлаталар. 

“Дәрәҗә” сүзенең мәгънәсен аңлату өчен төс билгеләрен 

сыйфатларны баскычлап бирергә була: кызгылт... кызылрак – 

кызыл – кызылрак – кып-кызыл... үтә кызыл, җете кызыл. 

Сыйфат дәрәҗәләрен дөрес язылышын өйрәнү аларның 

ясалыш үзенчәлекләрен, мәгънә һәм функцияләрен аңлауга 

нигезләнеп алып барыла. 

1. Предмет һәм күренешләрне танып белүдә чагыштыру 

сыйфатларының ролен дөрес аңлату, практикада куллану һәм аң 

үсешенә ярдәм итү өчен, түбәндәгеләрне эшләтергә була: 

а) бер предмет билгесен күрсәтеп, икенче предметта шул 

ук билгенең артыграк яки кимрәк булуын билгеләү; 

б) ике предметны берьюлы чагыштырып, уртак билгенең 

кайсында артыграк, кайсына кимрәк булуын күрсәтү; 

в) чагыштырылган предметта төрле билгеләрне табу; 

г) өч предметны чагыштыру; 

д) бер төрдәге предметларны чагыштыру; 

е) чагыштыру өчен бирелгән предметларның билгеләрен 

укучылар үзләре табалар. 

Дөрес яза белүне бала аңында системага салу өчен 

чагыштыру сыйфатлары өч багана итеп бирелә: 
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Сарырак         зуррак         ваграк 

Карарак          киңрәк        күгрәк 

Терерәк          кыюрак         шәбрәк 

Укытучының төп бурычы аңлату, күрсәтү түгел, ә һәр 

баганада күздә тотылган кирәкле урыннарны күрә һәм аңлый 

белергә өйрәтүдән, тел күренешен мөстәкыйль тану ысуллары 

белән коралландыру, шуңа юнәлткәч ишарәләр ясау һәм 

сораулар бирүдән, ни өчен шулай язылганын аңлата һәм куллана 

белүләренә ирешүдән гыйбарәт. Беренче баганада нинди авазга 

беткән сыйфатларга –рак, -рәк ялганган? Әйтелеше белән 

язылышы ничек? Икенче баганада нинди авазга беткән 

сыйфатларга –рак, -рәк ялганган? Ул сыйфатлар ничек әйтелә? 

Ничек языла? –ы,-э авазлары ни өчен язылмый? Өченче 

баганадагы сыйфатларның тамыры нәрсә? –рак, -рәк ялгангач 

ничек әйтелә? Ничек языла? Аермалары нәрсәдә? 

2. Артыклык сыйфатларының ясалышы да, язылышы да 

бик үзенчәлекле.  

   П                     М 

Ап-ачык                түм-түгәрәк 

Ип-иркен               ямь-яшел 

а)иң элек боларның ясалу ысулы моңа кадәр без өйрәнгән 

ясалулардан аермалы булуын табалар; б) аннары тамырга карата 

ничек язылганын күрәләр; в) кушымчалар белән чагыштыры, 

аларга охшамаган ягын әйтәләр; г) һәр кисәкчәне сыйфаты белән 

чагыштыралар. Ни өчен сары алдына сап-, ә туры алдына туп-? 

Каян алынган ул сап-, туп-, зәп-? Кисәкчәләрнең кайсы 

авазлары гел бертөрле? Ә һәр кисәкчәнең кайсы авазлары шул 

сыйфаттагы беренче авазлар кебек? Бу кисәкчәләр ничек ничек 

ясала? Ничек языла? Ни өчен? Икенче баганадагы сүзләр дә 

шулай тикшерелә, һәм ике арадагы уртак һәм аермалы яклар 

билгеләтелә. 

Балалар артыклык кисәкчәлеренең сыйфатлардан ясалу 

һәм п(м) кушылып формалашу закончалыгын дөрес аңласын 

өчен, сузыктан(иркен) һәм кушылма авазлардан(зәңгәр) 

башланган сыйфатлар алына һәм сузыкларны, кушымчаларны 
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белдергән хәрефләр аерып күрсәтелә. Сыйфатлар өч баганага 

языла: 

а. –ачык          ка. –кара        я. -якын 

ә. –әче           ту. –туры       ю. –юка 

Күзәтү эшенә керешкәнче, сузыктан башланган (у – ур - 

урт) һәм кушылмадан башланган(ка – кар - карт) иҗекләр искә 

төшерелә һәм я,ю,е  хәрефләренең кушылма авазларны 

белдергәне әйтелә(ял – юл - ел). Аннары сыйфат сузыктан 

башланса, артыклык кисәкчәсенең шул сузыкка п  авазы өстәлеп 

ясалганы(ап-ак), кушылмалардан башланса, кушылмага да п  

авазы өстәлеп ясалганы (кап-карт, яп-якты, зәп-

зәңгәр)тикшерелә һәм нәтиҗә ясала. 

3. Кимлек дәрәҗәсе чагыштыру дәрәҗәсе кебек эшләнә. 

Тик андагы кушымчаларның –рак,-рәк тән аермалы яклары 

билгеләнә. Кимлек сыйфатлары кушымчалар ярдәмендә ясатыла 

(-су, -гылт, -сыл,-ча һ.б.) 

Барысына карата да телдән мисаллар таптырыла. Аңлау 

дәрәҗәсе укучының үз мисалларын таба алуына, сүз байлыгына 

бәйле. 
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Татар теле һәм әдәбиятын укытуда заманча технологияләр 

 

Дания Мөгамбәр кызы Вәлиәхмәтова, 

Татарстан Республикасы  Ютазы муниципаль 

районы “Акбаш төп гомуми белем бирү 

мәктәбе”муниципаль бюджет белем бирү 

учреждениесенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

XXI гасыр кешенең көндәлек яшәешенә заманча 

технологияләрнең тулысынча үтеп керүе белән башланып китте. 

Фән – техниканың бүгенге дәрәҗәсе безнең гуманитар 

юнәлештәге фикерләүгә йогынты ясый, безнең фикер йөртү 

киңрәк мәйданга чыга һәм зур проблемалар бүгенге көн белән 

бәйләнә. Ләкин бер техник чара, иң яңа буын компьютер да тере 

җанлы әдәби әсәрнең үзен, аның телен, моңын, фикер 

тирәнлеген алыштыра алмый. Бигрәк тә – укытучының үзен, 

аның белем бирү процессын! Бүген белем бирү системасын 

камилләштерү, белем сыйфатын үстерү юллары эзләнелә. Чөнки 

җәмгыятькә талантлы, иҗади фикерли, аралаша белүче, 

инициативалы гражданнар сорала. Шуңа күрә хәзерге чорда һәр 

мәктәпнең педагогик коллективы укыту – тәрбия эшенә яңалык 

кертергә тырыша. Башлап йөрүче мөгаллимнәр укучыларның 

иҗади активлыгын, мөстәкыйльлеген үстерүгә һәм тәрбияләүгә 

нык игътибар итәләр. 

Укыту прцессына яңалык кертү өстендә эш XIX гасырда 

ук Америка галиме Джеймс Боткин тарафыннан башлана. Соңгы 

елларда татар телен һәм әдәбиятын укытканда да төрле 

максатлардан чыгып, заман технологияләрен куллана 

башладылар. Фираз Харисов, Чулпан Харисова, Дания 

Заһидуллина, Сания Исмәгыйлева кебек галимнәребез бу өлкәдә 

уңышлы гына эшләп киләләр.  

Илебез үсешендә күзәтелгән социаль – икътисадый 

үзгәрешләр татар теле һәм әдәбияты  укытучыларының 

эшчәнлегенә дә яңалыклар кертүне таләп итә. Хәзерге заман 
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шартларында эшләргә яраклашучы, көндәшлеккә сәләтле укучы 

моделен булдыру мәктәп өчен мөһим бурычлардан санала. 

Бүгенге көндә педагогик фәндә һәм укыту – тәрбия 

процессында зур үзгәрешләр бара. Белем эчтәлеге яңа 

күнекмәләр белән баетыла,мәгълүмат белән эш итү сәләте 

үстерелә, шәхесне рухи яктан тәрбияләүгә, кешенең әхлакый  

йөзен формалаштыруга зур әһәмият бирелә. Конкуренциягә 

сәләтле, заман таләпләреннән чыгып эш итә белә торган, рухи 

һәм физик яктан камил шәхес тәрбияләү – дәресләрнең төп 

максаты булып тора. Ә татар теле һәм әдәбияты  укытучысы 

алдында татар телен камил белгән, татар халкының милли 

традицияләрен таныган, хөрмәт иткән, аны үстерүгә әзер булган 

балалар тәрбияләү бурычы өстәлә. Әлеге максатка ирешүдә 

татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә заманча укыту 

технологияләреннән оста файдалану тора. Алар арасында елдан 

– ел уңышлырак кулланылганы, һичшиксез, мәгълүмати 

технологияләр булыр. 

Мәгълүм булганча, мәгълүматлаштыру белем бирү 

системасына елдан – ел тирәнрәк үтеп керә. Ул уку – укыту 

эшләрен җайга салырга, белем бирү процессын үтемлерәк 

итәргә, белемне кабул итү тизлеген арттырырга, зур күләмдәге 

материалны аңлап, тирәнтен үзләштерергә ярдәм итә. 

Белем бирүдә кулланыла торган мәгълүмати 

технологияләр ике төргә бүленә: беренчесе – техник чаралар 

(компьютер техникасы һәм бәйләнеш чаралары), икенчесе – 

төрле максатта кулланылган программа чаралары. 

Әгәр укытучы дәресне оештырганда компьютер 

кулланырга уйлый икән, ул югарыда әйтелгән чараларның 

мөмкинчелекләрен һәм куллану тәртибен белеп эш итәргә тиеш. 

Хәзер компьютер технологияләре кеше эшчәнлегенең барлык 

өлкәләренә дә нык үтеп керде. Бер генә белгечлекне дә, 

профессияләрне дә аңардан башка күз алдына китереп булмый. 

Компьютер, күрсәтмәлелекне, контрольлекне тәэмин итеп һәм 

күп мәгълүмат биреп, укытуның сыйфатын күтәрергә ярдәм итә, 

этәргеч бирә. 
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Мәктәптә укытыла торган башка фәннәр арасында туган 

тел дәресләренең абруен күтәрүдә, тәҗрибә күрсәткәнчә, 

компьютер техникасы куллануның роле зур. Шулай ук югары 

культуралы шәхес тәрбияләүдә, балаларның фикерләү сәләтен 

үстерүдә, аларга эстетик тәрбия бирүдә, укытуның сыйфатын 

күтәрүдә, фәнара бәйләнеш булдыруда, укучыларда эзләнү – 

тикшеренү теләге уятуда мәгълүмати технологияләрнең 

йогынтысы бар. Эзләнү – тикшеренү эшләре белән 

шөгыльләнүче укучылар өй эшләрен үтәгәндә яисә реферат, 

проект эшләре башкарганда, дәрескә өстәмә материаллар 

туплаганда компьютердан файдалана. Мондый очракта алар 

үзләре татар телендәге сайтларга кереп, кирәкле материаллар 

туплый. 

Туган тел дәресләрендә заманча технологияләр укытучыга 

нинди методик мөмкинлекләр бирә соң? 

Белем һәм тәрбия бирүдә информацион технологияләрнең 

өстенлекле яклары күп. Материалны мультимедиа 

мөмкинлекләргә ия булган югары сыйфатлы күрсәтмәлелек 

ярдәмендә җиткерү аң үсешенә уңай тәэсир итеп, хәтерләү 

сәләтен, укучының шәхси сыйфатларын үстерүгә, шулай ук 

укытуны интенсивлаштыруга хезмәт итә. Төрле дәресләрнең 

үзара бәйләнешен булдырып, укыту формаларын һәм 

ысулларын төрләндерү аркасында, дәресләрнең эчтәлеге байый 

һәм кызыклырак була. Контроль һәм үзконтроль дәрәҗәсен 

күтәрергә мөмкинчелекләр арта, чөнки материалны кабат укып, 

хатаны шунда ук төзәтергә, проблема чишүнең берничә 

вариантын файдаланып карарга була. Укучыларның теманы 

үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү, белемнәрен бәяләү, ялгышларын 

ачыклау, аларны анализлау һәм төзәтү юлларын билгеләү өчен 

компьютер технологияләре уңайлы. 

Укыту процессында яңа педагогик технологияләрне 

куллану яңа метод һәм алымнарны үстерүгә укытучыларга, эш 

стилен үзгәртеп, яңача эшләргә, педагогик системада структур 

үзгәртеп коруларны гамәлгә ашырырга ярдәм итә. Бу исә 

педагогик процессны оештыруга һәм аның белән идарә итүгә 

үзенчәлекле бурычлар куя. 
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“Телебезнең лексикасы һәм сүз байлыгы” темасын 

үткәннән соң йомгаклау дәресендә “Лексикология иле”нә сәяхәт 

оештырыла. Бу ил төрле өлкәләргә бүленгән. Һәр өлкәгә 

тукталып, бирем үтәлә, алга таба үткән дәрес материалы искә 

төшерелә. Яңа тема аңлатыла. Укучыларның игътибары 

ачылмаган өлкәгә дә юнәлтелә, алдагы дәресләрдә өйрәнеләчәк 

бүлекләр булуы искәртелә. 

Компьютер программасы мөмкинлекләрен файдаланып, 

төрле модель һәм таблицалар төзергә дә мөмкин. 

Мәсәлән,“Морфология” бүлеген кабатлаганда чәчәк 

формасындагы модельне кулланабыз. Чәчәкнең таҗлары 

ачылган саен, сүз төркемен кабатлыйбыз. Модельне дәвам итеп, 

ярдәмче сүз төркемнәрен чәчәкнең яфраклары итеп эшләргә дә 

мөмкин. 

Үз-үзеңне тикшерү максатыннан тест биремнәрен эшләү 

дә отышлы алымнардан санала. Аннан соң укучылар экранга 

карап үз-үзләрен тикшерәләр һәм үз эшләрен бәялиләр. 

Болардан тыш, мәгълүмати технологияләр укытучыга 

индивидуаль һәм дифференциаль белем бирергә; эзлекле 

процессның барышын күзәтергә; мультимедия һәм Интернет 

аша зур күләмле мәгълүмат алырга; мәгълүматны каталоглар 

һәм белешмәләр кулланып эшкәртергә; укыту процессында 

кирәк булган материалларны тупларга өйрәтергә ярдәм итә. 

Дәресләрдә Интернет ресурсларны куллану гаять зур 

мөмкинлекләр бирә. Интернет челтәре укучыга һәм укытучыга 

кирәкле мәгълүматны җир шарының төрле ноктасыннан эзләп 

табу шартларын тудыра. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә Интернет 

ярдәмендә уку, язу күнекмәләрен булдыру һәм үстерү, кирәкле 

материал табу, укучыларның сүзлек запасын баету, татар телен 

өйрәнүгә мотив формалаштыру кебек дидактик бурычларны 

үтәргә мөмкин. 

Туган телне укыту процессында мәгълүмати 

технологияләр куллану махсус программаны күз алдында тота. 

Мин үзем дә шуларга нигезләнеп эшлим. Шуларның 

кайберләренә тукталып үтәм. 
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Тестлар. Тест сорауларын дәрес материалына 

яраклаштырып төзим. Ә инде укучыларга дифференциаль өй 

эше биргәндә үзләренә дә тест төзеп килергә кушам. Сәләтле 

укучылар моны зур теләк белән башкара. Мондый тестларны 

тематикасы буенча системага салып, туплап барам. 

Мәгълүмати-белешмә программалар (сүзлекләр, 

энциклопедияләр) белән эш алып барам. 

Дәресләремдә күргәзмә программалар (слайд һәм 

видеофильмнар) кулланам. Презентция формасында эшләнгән 

слайдлар дәресләребездә еш файдаланыла. Сөйләм телен үстерү 

дәресләрен кызыклы һәм мавыктыргыч итеп үткәрү өчен андый 

программалар бик уңайлы. Г. Тукай М. Җәлил, Г. Ибраһимов, 

һ.б. шәхесләрнең тормышын, иҗатын (тел дәресләре өчен 

аерым) өйрәнү өчен эшләнгән әзер презентация 

программаларым да бар.  

Мультимедияле презентацияләрнең максаты – 

мәгълүматны күрсәтмәле, җиңел үзләштерелә торган формада 

бирү. Аларны күрсәткәндә интерактив такта мөһим рольне 

уйный. Интерактив такта укучыларда эшләү активлыгын гына 

арттырып калмый, ә яңа материалны һәр укучыга җиңел, 

аңлаешлы итеп җиткерергә дә ярдәм итә. Мультимедияле 

презентацияләр кыска гына вакыт эчендә мәгълүматны 

аудиториягә җиткерергә булыша һәм аларны дәреснең барлык 

төрләрендә дә кулланырга мөмкин. Заманча технологияләр 

укыту – тәрбия эшен оештырганда текстлы,тавышлы, график, 

видео мәгълүматны яңача кулланырга мөмкинлек бирә. Ә бу үзе 

укучыларда иҗади эшкә кызыксыну уята һәм танып белү 

активлыгын үстерүгә этәргеч булып тора. 

Дәреслек укучы өчен языла, хәзер әкренләп электрон 

дәреслекләргә күчә барабыз инде. Ләкин баланы әдәби әсәр 

укырга(үзе теләп, мавыгып һәм гомере буена!) бары тик әти – 

әнисе һәм укытучы гына өйрәтә, күнектерә ала. Моңа бары тик 

баланы яратып, аның белән бергәләп рухи хезмәт башкарып 

кына ирешеп була! Бу җанлы аралашу, фикерләшү, нәтиҗәләргә 

килү процессын бер техник чара да алыштыра алмый! Ярдәм 

итә, әлбәттә, әмма төп рольне укытучы уйный, аның белеме һәм 
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сәнгать дәрәҗәсендә осталыгы, туктаусыз уйлануы – иҗади 

хезмәте хәл итә. 

Укытучы куллана торган иң яңа технология – әсәрдәге 

сүзләр кулланылышына, аларда чагылган фикер һәм хис 

конкретлыгына, гәүдәләнешенә игътибарны юнәлтеп, әсәрне 

“сүтеп – җыя” белү осталыгы. Укучылар белән бергәләп, алар 

күз алдында “адымлап” – бүлекләп, әсәрдән нәтиҗәләр ясап 

бару, дәрестә белем бирү процессы, акыл хезмәте, рухи хезмәт 

башкару. 

Әсәр турында җанлы сөйлүшәдән соң, йомгаклау, 

нәтиҗәләрне бер урынга җыеп карау отышлы булачак, әлбәттә. 

Экранда яки укучылар алдындагы компьютерларда, андый 

мөмкинлек булмаганда кәгазь вариантларда  таблицалар 

күрсәтергә мөмкин. Күрсәтмә материал эшләү – һәр 

укытучының иҗаты; ул үзе уңайлы дип тапкан тәртип, 

системаны төзи. 

Татар телен һәм әдәбиятын укытканда заманча 

технологияләр арасында проектлар методы аерым урын алып 

тора. Бу метод буенча эшләгәндә, укучылар актив рәвештә уйлау 

– фикерләү эшчәнлегенә тартылалар. Проектның нигезен 

проблемалы ситуация булдыру тәшкил итә. Аны чишү өчен 

телне лингвистик фән буларак үзләштерү генә җитми, бәлки 

өйрәнелә торган предмет буенча җитди коммуникатив 

күнекмәләр һәм осталык таләп ителә. Татар телен укытканда 

түбәндәге проектларны кулланып була: 

 тикшеренү( хезмәтнең актуальлеге нигезләнә, 

тикшерүнең максаты, бурычлары куела, аларны чишү юллары, 

кулланылган чыганаклар күрсәтелә); 

 иҗади (кичә яки бәйрәм үткәрү өчен сценарий төзү, 

мәктәп яки күптиражлы газета өчен мәкаләләр язу); 

 гамәли юнәлешле (һәр укучының, төркемнең бөтен 

эшчәнлеген яхшы нәтиҗәләргә ирешү максатыннан чыгып 

планлаштыру); 

 мәгълүмати (темага караган мәгълүматларны җыю, аны 

катнашучыларга тәкъдим итү, алар белән фикер алышу, 

йомгаклау); 
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 рольле (проект эчтәлегеннән чыгып, укучылар рольләр 

алалар, бу аларга нәрсәдер әйтергә яки нәрсә турында булса да 

сорарга этәргеч бирә); 

 предметара (берничә предметка нигезләнә). 

Проект методы укытучы һәм укучыларның яхшы 

әзерлеген, сыйныфның  

һәм иҗади төркемнәрнең үзара килешеп эшләвен таләп 

итә. Проект эшен оештыруда катнашып, укытучы  да тигез 

хокуклы фикердәш, ярдәмчегә әйләнә. Балаларның яшь 

үзенчәлекләре, акыл үсеше һәм сөйләү сәләтенә карап, төрле 

дәрәҗәдәге проектлар булырга мөмкин. 

Мәктәп шартларында бу метод белән эшләү коммуникатив 

күнекмәләр барлыкка китерә, татар теленә формаль якын килүне 

бетерә; предметара бәйләнешләрне тормышка ашырып, 

балаларның белемнәрен интеграцияли, танып белү эшчәнлеген 

арттыра, иҗади һәм тикшеренү күнекмәләрен үстерә. 

Бу методика шәхескә юнәлтелгән, чөнки укыту гадәти 

аралашуга якыная төшә һәм татар теленә өйрәтүнең яңа 

технологияләре таләпләренә җавап бирә; балаларның акыл 

эшчәнлеген төрле яклап үстерә, чөнки проект методикасы 

мөстәкыйльлекне, инициативаны һәм өйрәнелә торган предмет 

белән кызыксынуны тагын да арттыра. 

Алда язылганнардан нәтиҗә ясап, шуны әйтергә була: 

педагогика фәнендә укыту – тәрбия процессы сыйфатын 

үстерергә булышлык итүче технологияләр шактый. 

Укытучының бурычы – яңалыклар агымында югалып калмыйча 

дөрес юнәлеш алу, укытуның һәр этабы өчен уку материалын 

аңлатуның иң уңышлы вариантын табу. Шул ук вакытта 

аларның  бер – берсе белән ярашырга тиешлеген дә онытмау 

зарур. Иң мөһиме шул: заманча технологияләрне куллану 

алынган мәгълүматның – 85% ка якынын, ә традицион 

технологияләр 40% белемне хәтердә озак сакларга ярдәм итә. 

“Укытучының укучылар алдында әйткән сүзләрен, фикер – 

тәкъдимнәрен бернинди компьютер да алыштыра алмый” дигән 

сүзләрне еш ишетергә туры килә. Чыннан да, туган тел һәм 

әдәбияты дәресләрен укучыларны мониторга каратып кына 
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үткәреп булмый. Ул дәреснең төрле этапларында урынлы, 

уйланылып кулланылырга, укучы – укытучы – сыйныфташлар 

белән аралашу һәм башка күп төрле эшләр белән үрелеп 

барырга тиеш. Шунда гына дәрестә югары нәтиҗәлелеккә 

ирешеп була. 
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Татар теле һәм әдәбияты укытуда проектлар методы 

куллану 

 

Лилия Галимҗан кызы Вәлиуллина, Татарстан 

Республикасы Ютазы районы “Ютазы урта 

гомуми белем бирү мәктәбе” муниципаль 

бюджет белем  бирү учреждениесенең  татар 

теле  һәм әдәбияты укытучысы 

 

Педагогика фәнендә укыту-тәрбия процессы  сыйфатын 

үстерергә булышлык итүче технологияләр шактый.Укытучының 

бурычы - яңалыклар агымында югалып калмыйча, дөрес 

юнәлеш сайлау, укучылар тарафыннан уку материалын  

үзләштерүнең уңышлы вариантын кулланып эшләү. 

Бүгенге көндә укытуның отышлы алымнарыннан берсе-

интерактив методлар. Мондый методлар кулланып эшләгәндә  

укучы дәрестә актив катнашучы, белемне чыганаклардан үзе 

таба, ә укытучы аңа юнәлеш бирүче.Шундый методларның 

берсе-проектлар методы. 

Проектлар методы педагогика фәнендә егерме елдан артык 

актив рәвештә кулланыла.Әлеге метод шәхеснең иҗади 

мөмкинлекләрен активлаштыруга,  уку эшчәнлегенең яңа 

формаларын ачыклауга  ориентлаша. 

Проектлар идеясе педагогика фәнендә яңалык түгел.Әлеге 

метод узган гасырның 20елларында Америка философы һәм 

педагогы Джон Дьюи һәм аның укучысы В.Килпатрик 

тарафыннан фәлсәфәнең  гуманистик идеяләренә нигезләнеп 

эшләнә.  

Россиядә исә,  1905нче елда ук рус педагогы С.Т.Шацкий 

үзенең бер төркем хезмәткәрләре белән  проектлар методының 

беренче элементларын укыту тәҗрибәсендә куллана башлый. 

Революциядән соң Н.К.Крупскаяның шәхси күрсәтмәсе 

буенча мәктәпләрдә  укыту эшчәнлегендә проектлар методы  

кулланыла.Тик 1931 нче елда ВКП (б) ҮК  карарында  проектлар 

методы  совет мәктәбе өчен “чит күренеш” дип билгеләнә һәм 
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бөтенләй тыела.  90 нчы елларда әйләнеп кайткан бу технология 

“21гасыр технологиясе” дигән исем ала. 

Проектлар методының нигезендә  укучыларның танып 

белү , үз белемнәрен мөстәкыйль рәвештә гамәли куллана алу , 

киң мәгълүмат диңгезендә  ориентлашу күнекмәләрен, иҗади 

һәм креатив  фикерләү сәләтен үстерү ята.  

Проектлар методының асылын теге яисә бу 

гамәли,теоретик проблеманы хәл итүдән  туган нәтиҗәгә 

юнәлгәнлек идеясе тәшкил итә.Әлеге нәтиҗәне 

тоярга,күрергә,гамәли эшчәнлектә кулланырга мөмкин.Әлеге 

нәтиҗәгә ирешү өчен, укучыларны мөстәкыйль рәвештә фикер 

йөртергә,проблемаларны табарга һәм чишәргә, нәтиҗәләрне 

прогнозларга,сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен  таба белергә 

өйрәтергә кирәк. 

Проект методы гамәли эшчәнлеккә, шәхескә юнәлеш 

тотканлыктан, бүгенге көн  мәгарифе таләпләренә тулысынча 

җавап бирә.  

Татар теле һәм әдәбияты  укытуда проектлар методы 

куллану  туган телебезгә карата сакчыл һәм игътибарлы караш 

тәрбияләүдә,аның байлыгын,матурлыгын ачып бирүдә, милли 

үзаңы формалашкан, иҗади фикерләүче шәхес тәрбияләүдә зур 

этәргеч булып тора. 

Татар теле һәм әдәбиятын өйрәнгәндә , түбәндәге проект 

төрләрен куллануны уңай дип саныйм: 

 Тикшеренү (тикшеренү эшенең  актуальлеген нигезләү, 

тикшеренүнең максатын әйтү,бурычлар кую, аларны чишү 

юлларын күрсәтү). 

 Иҗади (кичә яки бәйрәм үткәрү өчен сценарий төзү  

һ.б.).Кагыйдә буларак,бу төр проект эшләренең  эзлекле 

структурасы юк. 

 Гамәли юнәлешле (һәр укучының, төркемнең бөтен 

эшчәнлеген яхшы нәтиҗәләргә ирешү максатыннан чыгып 

планлаштыру).Бу төр проект катшашучыларның социаль 

кызыксынуларына юнәлеш тота. 

 Мәгълүмати (темага караган мәгълүматларны җыю, 

аларны катнашучыларга тәкъдим итү, фикер алышу, 
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йомгаклау).Бу төр проектлар тикшеренү проектлары кебек үк 

төгәл уйланылган структура буенча эшләүне таләп итә. 

 Бу төр проектның  структурасы түбәндәгечә төзелергә 

мөмкин: 

 проектның максаты; 

 мәгълүмат эзләүнең предметы; 

 мәгълүмат чыганагы (вакытлы матбугат, 

интервью,анкетаалу); 

 мәгълүматны эшкәртү, алымнары (анализ, 

гомумиләштерү, чагыштыру, нәтиҗә); 

 мәгълүмати эзләнүнең нәтиҗәләре (мәкалә, аннотация, 

реферат, доклад һ.б.). 

Проект методы укытучы һәм укучыларның яхшы 

әзерлеген, сыйныфның һәм иҗади төркемнәрнең үзара килешеп 

эшләүләрен таләп итә. Проект турында сөйләшүдә катнашып, 

укытучы да тигез хокуклы фикердәшкә, ярдәмчегә әйләнә. 

Проектны гамәлгә ашыру барышында укучылар тирә-

юньдәгеләр  белән уртак тел табып эшләргә, фикерләрен 

дәлилләргә өйрәнә. 

Проект эшчәнлегенең бурычлары: 

 укучыларда интеллектуаль һәм гомумхезмәт 

белемнәрен булдыру, аларның хезмәт нәтиҗәләрен күз алдына 

китереп эшләрдәй күнегүләр белән тәэмин итү; 

 иҗади фикерләү, мөстәкыйльлек һәм башлап эш итү 

сәләтен үстерү. 

Проектның темасын укучылар мөстәкыйль рәвештә яки 

укытучы кушуы буенча сайлыйлар. Проектларны аерым яки 

иҗади төркемнәрдә эшләргә мөмкин. 

Уңышлы проект эшчәнлегенең кагыйдәләре: 

1.Төркемдә  лидерлар юк.Төркемдәгеләр  тигез хокуклы. 

2.Төркемнәр  үзара ярышмый. 

3.Проект биремнәрен үтәү барышында  укучылар бер-

берсе белән аралашудан канәгатьләнү хисе алырга тиеш. 

4.Һәркем  активлык күрсәтергә һәм бирелгән эшкә үз 

өлешен кертергә тиеш. 

5.Ахыргы нәтиҗә өчен һәркем җаваплы. 
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Проект эшен оештыру методикасы берничә этапны күз 

алдында тота: 

1.Әзерлек этабы(проектның темасы,проблемасы 

билгеләнә,укучылар шәхси теләкләре буенча төркемнәргә 

бүленә); 

2.Проект өстендә эшләүне планлаштыру(хәбәр 

чыганакларын  билгеләү,төркемнәрдә вазифаларны бүлү,эшләү 

вакытын билгеләү); 

3.Аналитик этап(укучыларның тикшеренү һәм яңа 

белемнәр үзләштерү этабы); 

4.Гомумиләштерү этабы(алынган мәгълүматны 

структурага салу); 

5. Проектны яклау этабы. 

6.Проект эшчәнлегенең нәтиҗәләрен бәяләү этабы(проект 

нәтиҗәләрен күмәк тикшерү,проект эшчәнлегенә үзанализ). 

Һәрбер проектның нигезендә проблема ята.Проект 

эшчәнлегенең максаты – шушы проблеманы чишү юлларын 

эзләү. Мисал өчен, әдәбият дәресе буенча иҗади проект өстендә 

эшләү алгоритмын схемада түбәндәгечә  күрсәтергә мөмкин: 

 

Тема: “Чит илләрдәге милләттәшләребез.Якташыбыз Гәүһәр 

Туганай иҗаты”, 11 сыйныф. 

Проект тибы: тикшеренү,иҗади 

Проблема Финляндиядә яшәп иҗат  иткән якташыбыз 

Г.Туганайның тормыш юлын һәм иҗатын 

белмибез. 

Ни өчен? Туган як тарихын тулысынча 

белмибез,өйрәнмибез. 

Чит илләрдә яшәүче милләтәшләребезнең 

тормышы белән кызыксынмыйбыз. 

Нишләргә? Г.Туганайның тормыш юлын һәм иҗатын 

өйрәнергә. 

Ничек? Г.Туганайның туган авылы Кәрәкәшледәге туган 

якны өйрәнү музеенда булырга, аңа кагылышлы 

материалларны өйрәнергә. 

Г.Туганайның нәсел җепләрен барларга. 
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Иҗатын өйрәнергә, шигъриятенең төп темаларын 

билгеләргә. 

Финляндия татарлары тормышында 

Г.Туганайның тоткан урынын билгеләргә. 

Нәтиҗә Укучыларның иҗади эшләре. 

Танып белү (Г.Туганайның тормыш юлы һәм 

иҗаты турында белемнәр). 

Тәрбияви (эстетик,патриотик тәрбия). 

Үстерелешле (коммуникатив,информацион 

компетентлык, тикшеренү, эзләнү,нәтиҗә ясау 

күнекмәләре). 

 

 

Проект биремнәрен үтәү укучылардан эшкә иҗади якын 

килүне, оештыру сәләтен  һәм коммуникатив күнекмәләрне  дә 

таләп итә.Мондый төр эшләр укучыларда зур кызыксыну 

уята,уку процессын җанландыра,кагыйдә буларак, укучылар бу 

төр биремнәрне уңышлы башкаралар.Ә укытучы, беренчедән, 

бирелгән тема буенча укучыларның белемнәрен тирәнәйтү  

мөмкинлеге ала,чөнки  проект эшен яклау барышында укучылар 

үз фикерләрен дәлиллиләр, чагыштырулар китерәләр. 

Икенчедән, укытучы укучыларның шәхси мөмкинлекләрен 

өйрәнә, фән буенча сәләтле һәм укытучы тарафыннан  ярдәмгә 

мохтаҗ булган укучыларны билгели. 

Бүгенге көн җәмгыятенә талантлы, иҗади фикерли, 

аралаша белүче, тәрбияле шәхесләр сорала.Мәктәпне тәмамлап 

чыгучы шундый сыйфатларга ия булырга тиеш. 

«Шәкертләрне гыйлем белән тәрбияләү, изге шәригатьтә 

аңлатылган күркәм холыклар белән таныштыру һәм 

гадәтләндерү – укытучының беренче эше булыр,» – дигән 

күренекле галимебез Р. Фәхреддин. Бүгенге укучыларның 

гыйлем, яхшы тәрбия алырга тулы мөмкинлекләре бар. Безгә 

бары тик гыйлем алуга тырышлык, теләк һәм омтылыш 

тәрбияләргә кирәк. Укучыларыбыз, галимебез теләгәнчә, бөтен 

яктан да үрнәк балалар булып үссеннәр һәм милләтебез 

горурланырлык шәхесләр булсыннар иде. 
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Яӊа технологияләр куллану – заман таләбе 

 

Галия Наилевна Вафина, Татарстан 

Республикасы Бөгелмә шәһәре 1 нче урта 

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Бүген укытучыдан бик күп нәрсә таләп ителә: үз фәнеңне 

бик яхшы белү, балаларны яратудан тыш, аларның фикерләү 

сәләтен үстерү, уку-танып белү эшчәнлеген оештыру, рухи һәм 

физик үсешен тәэмин итү. Ә моның өчен мөгалимнән үз 

шәхесенә тәнкыйть күзлегеннән карау, яңалыкка омтылу, заман 

сулышын тоеп, белемне өзлексез камилләштерү, укыту-тәрбия 

процессына иҗади якын килеп эшләү сорала. Бүгенге балалар 

мәгълүмати технологияләр белән бик иртә таныша. Мәктәп 

баласы булган өйдә компьютер булмыйча калмый. Алай гына да 

түгел, хәзер кайбер балалар бакчасында да заманча 

технологияләрне үзләштерү мөмкинлеге тудырылган. Шуңа да 

еш кына укучы бүген укытучыга караганда да күбрәк белә. Әгәр 

дә элек мәктәп баласы өчен мәгълүмат чыганагы булып китап 

һәм мөгаллим торса, бүген ул барлык кызыксындырган 

сорауларга җавапны интернет челтәре аша да таба ала. Шуңа да 

хәзерге педагоглар үсмерләрне үз фәне белән кызыксындыру, 

аларның игътибарын җәлеп итү өчен төрле хәйләләр уйлап 

табарга — шул ук мәгълүмати технологияләрне үзләштерергә 

һәм аларны укыту процессында кулланырга тиеш. Дөнья үзгәрә 
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тора һәм заманнан артта калып, искечә укытуны дәвам итәргә 

һич кенә дә ярамый.  

Уку-укыту процессына яңа технологияләрне кертеп 

җибәрү бүген көн тәртибенә куелган мәсьәлә. Әлбәттә, кулыңа 

акбур тотып, такта янына басып та кызыклы дәресләр биреп 

була, ләкин заман үз таләпләрен куя. Укучылар алдында абруең 

булсын өчен хезмәттәшлек педагогикасын куллану зарур. Менә 

шушы методика кысаларында балаларны үз тирәңә оештырып, 

аларда кызыксыну бер дә бетмәслек итеп эшләргә кирәк. Соңгы 

елларда тормышның барлык өлкәләренә дә компьютер үтеп 

керде.Шул ук вакытта уку-укыту системасына да. Компьютер 

сыйныф тактасын да,тарату материалын да , дәреслекләрне дә 

алыштыра ала. Аны куллану дәреснең нәтиҗәлелеген арттыруга 

ярдәм итә. Һәр укучынын белем үзләштерүгә сәләте төрлечә 

була. Кайбер укучыларның ишетеп истә калдыру дәрәҗәсе 

өстенлек алса, күпчелек укучыларда күреп истә калдыруы 

өстенлек алган була. Менә шушы вакытта нәкъ компьютер 

ярдәмгә килә. Чөнки мониторда барлык биремнәр матур, эстетик 

яктан камил эшләнә. Презентацион программаларны төзегәндә, 

укытучы аның эченә бик күп материал: төрле схемалар, 

рәсемнәр, фотосурәтләр кертә. Мондый программа белән 

танышканда , укучы үзен кино караучы итеп хис итә. Чөнки ул 

анын алдында бер-бер артлы кадрлар булып чыга.  

Дәресләрдә урыны белән тестлардан файдалану да уңай 

нәтиҗәләр бирә. Беренчедән, бу алым ДЙА имтиханнарына 

әзерлек булса,икенчедән интернетта чыккан конкурсларда 

катнашу өчен дә файдалы. Күп еллардан бирле интернетта рус 

телендә "Русский медвежонок", "Кенгуру" дигән уеннар бара. Бу 

уеннарга укучылар бик теләп катнаштылар. Менә татар телендә 

дә "Без-Тукай оныклары", " Зирәк тиен" дигән конкурслар 

игълан ителде.Бала компьютер артына утыргач, аны конкурс 

итеп түгел, уен итеп кабул итә. Ә нәтижәдә, үзенә күп файдалы 

мәгълүмат ала. Дәресләрдә техник чаралардан - телевизор,  DVD  

куллану да дәрескә жанлылык кертә. Телеведениенең ТНВ 

каналылында "Мәдәният дөньясында"тапшыруыннан язучы -
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шагыйрьләр турында күп сөйләнелә. Шушы өзекләрне видеога 

яздырып,  кирәк вакытта дәресләрдә кулланырга мөмкин.  

Гомумән, фәннэрне укытуны камилләштерүнең чиге юк, 

фәкать эзләнергә, яңалыкка омтылырга, билгеләнгән максатка 

кыю барырга гына кирәк.  

Йомгак итеп, шуны әйтер идем: әгәр дә укытучы дәрестә 

күрсәтмәлекне житәрлек дәрәжәдә кулланса, төрле уен 

ситуацияләре, сөйләм күнегүләре, инновацион технология 

элементларыннан дөрес файдалана белсә, ул, һичшиксез, эшендә 

унышка ирешәчәк. 
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Формирование  познавательной  активности учащихся 

как условие  развития  личности, способной к самопознанию 

и самореализации 

 

Венера Альбертовна Габдрахманова, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ 

«Васильевская кадетская школа №1» 

Зеленодольского муниципального района 

Республика Татарстан 

 

Современная российская школа согласно Концепции 

модернизации российского образования претерпевает 

существенные изменения в структуре и содержании 

образования. Основной целью этих изменений является 

развитие способности учащихся эффективно реализовывать 
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свои потенциальные возможности в решении разного рода 

проблемных ситуаций. В современном обществе возможность 

осуществлять поиск становится ценностной установкой, а 

умение решать проблемы – одной из задач образования. 

Проблема познавательной активности – одна из вечных проблем 

педагогики. Психологи и педагоги прошлого и настоящего по-

разному пытались и пытаются ответить на извечный вопрос: как 

сделать так, чтобы ребенок хотел учиться? 

В нашей республике осуществляется целенаправленная 

политика развития сбалансированного татарско-русского 

двуязычия. На уроках русского языка и литературы и татарского 

языка и литературы тема единения и взаимопонимания всегда 

являлась составляющей частью мировоззренческой позиции. 

Методическим содержанием таких уроков является 

коммуникативность, позволяющая речевую и умственную 

деятельность учащихся проводить целенаправленно. Используя 

личностные особенности русских и татарских писателей, путём 

проведения интегрированных уроков, уроков по 

художественному переводу стихотворений, прозы с татарского 

на русский и наоборот, учителя русского и татарского языков 

стараются в новом ключе решать гуманистические задачи, 

привить любовь к обоим языкам. 

Интеграция предметов позволяет преодолеть 

диспропорцию, разрозненность знаний, научить учащихся 

оперировать ими на основе представления о мире, современном 

обществе. Интегрированный курс татарского языка и русского 

языка является эквивалентом научного взаимодействия, так как 

устанавливаются межпредметные связи при изучении основ 

наук путем синтеза научных знаний. 

Сам по себе перевод с татарского языка на русский – 

эффективный способ изучения не только татарского, но и 

русского языка. 

Рассмотрим это  на примере интегрированного урока по 

теме:«Имя существительное. Обобщение. Исемнәрне 

гомумиләштереп кабатлау». 
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Задачей  урока стал вопрос: чем отличаются 

грамматические формы категории имени существительного в 

татарском и русском языках на примере творчества народного 

поэта Республики Татарстан ШаукатаГалиева, его 

стихотворения «Хәзинә»(«Клад»)? 

Цель урока: повторение, закрепление и обобщение знаний 

учащихся по теме «Имя существительное», развитие творческих 

способностей, речевых умений и навыков, воспитание уважения 

к культуре своего и других народов, воспитание уважения к 

книге, к чтению, проверка знаний учащихся с помощью теста. 

Желание сделать урок интересным заставляетнас, 

учителей,искать различные методические пути. Это и 

содержание урока (привлечение яркого, необычного 

дидактического материала – презентации), и методы, и формы 

работы. 

С моей точки зрения, при изучении лексико-

грамматических норм, а также в работе над связной речью 

учащихся особую значимость приобретает использование 

лучших образцов литературного творчества в качестве 

иллюстративного и дидактического материала. 

«Работу над языком, - говорил А.А.Шахматов, - 

необходимо поставить в теснейшую связь … с литературой».[5, 

421] 

Известно, что КПД урока значительно выше, если ребята 

поставлены в ситуацию, когда им приходится самостоятельно 

овладевать новыми знаниями или расширять имеющиеся, когда 

они могут обобщать, аналитически мыслить. 

И я предположила, что для развития навыков 

самостоятельной работы учащихся будут полезны 

микроисследования. Таким образом, перед ребятами была 

поставлена задача: провести работу на определение сходства и 

различий между грамматическими формами категории имени 

существительного в русском и татарском языках на примере 

творчества народного поэта РТ ШаукатаГалиева. 

Задания такого типа предполагают формирование у 

учащихся исследовательских умений:        
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1) работать с научно-популярной литературой и 

справочником; 

2) делать выводы; 

3) составлять текст. 

Проведение исследований помогает и облегчает 

объяснение грамматики татарского языка русским детям и 

русского языка учащимся – татарам. 

На уроке надёжным помощником явились 

информационные технологии, оказывающие огромное влияние 

на активизацию познавательной деятельности учащихся, 

тестирование, позволяющее иметь информацию о знаниях 

учащихся, а также использование игровых методов, 

позволяющих оживить процесс усвоения материала и 

заинтересовать учащихся в овладении знаниями.  

Процесс обучения татарскому языку, по моему мнению, 

должен быть доступным, занимательным и интересным. При 

этом необходимо обеспечить такой уровень усвоения знаний 

языка, при котором ученик легко смог бы пользоваться им и 

быть хорошим партнером в коммуникации. 

Внедрение новых информационных технологий, 

целенаправленная работа по самосовершенствованию является 

той основой, которая способствует качеству и результативности 

обучения. Использование компьютерных технологий  на уроках 

наиболее активизирует познавательную деятельность учащихся, 

повышает мотивацию их учебной деятельности, формирует 

исследовательские умения, умения принимать оптимальные 

решения. С появлением интерактивного оборудования в нашей 

школе у каждого учителя появилась прекрасная возможность 

оживить, разнообразить свои уроки. Я с удовольствием начала 

осваивать «чудо – технику». Оказалось, что работать с 

интерактивной доской SMART Board просто и увлекательно! 

Использование интерактивной доски делает занятия 

интересными и развивает мотивацию: предоставляет больше 

возможностей для участия в коллективной работе, развития 

личных и социальных навыков. Учащиеся начинают работать 
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более творчески. Интерактивная доска SMART Board- это 

способ создания развивающей среды для учащихся. 

Обучая детей языкам от учителя требуется учет психо-

физических возможностей учащихся, и в связи с этим требуется 

использование принципа понимания и посильности, принципа 

учета личных особенностей. Учитель должен помнить и никогда 

не забывать о природных возможностях каждого ученика. 

Раскрытию индивидуальных способностей наиболее полно 

способствует метод проектов. Осваивая этот метод 

коллективного творчества, учащиеся понимают ответственность 

за результаты своей работы и важность роли каждого, что и 

привлекает их к этому методу. 

Проекты предполагают активизацию учащихся: они 

должны писать, вырезать, наклеивать, рыться в справочниках, 

разговаривать с другими людьми, искать фотографии и рисунки, 

самостоятельно делать записи на аудиокассету. И, наконец, 

учащиеся с разным уровнем языковой подготовки могут 

участвовать в проектной работе в соответствии со своими 

возможностями. Например, ученик, который недостаточно 

хорошо говорит по-татарски, может прекрасно рисовать. 

Основной задачей образования становится актуальное 

исследование окружающей жизни. Учитель и ученики идут этим 

путем вместе, от проекта к проекту. Проект, который исполняют 

ученики, должен вызывать в них энтузиазм, увлекать их, идти от 

сердца. Любое действие, выполняемое индивидуально, в группе, 

при поддержке учителя или других людей, дети должны 

самостоятельно спланировать, выполнить, проанализировать и 

оценить. 

Сообщая другим о себе и окружающем мире по-татарски, 

учащиеся открывают для себя ценность татарского языка как 

языка  общения в нашей республике. Они могут оказаться в 

ситуации, где им потребуется описать свою семью или город 

носителям языка, и проектная работа готовит их к этому. 

Проектные работы, в основном,  выполняются в ходе 

итоговых уроков. По результатам выполнения проектов 
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оценивается усвоение учащимися определенного учебного 

материала. 

Из всех инновационных технологий меня привлекает 

развивающее обучение, которое гарантирует формирование 

широких познавательных потребностей и мотивов полноценной 

учебной деятельности.  

Свою задачу как педагог, я вижу в дальнейшем развитии 

потребности учебной деятельности, в стремлении школьников к 

усвоению теоретических знаний. 
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Укучыларныӊ фәнни-тикшеренy эшен оештыру 

 

Розалия  Кашап кызы Гайнетдинова, 

Татарстан Республикасы «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

«Лениногорск шәһәре 6 нчы урта гомуми белем 

мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем 

учреждениесенең татар теле һәм әдәбияты  

укытучысы  

 

Укучыларны фән дөньясына алып керү, кызыксындыру, 

аларны тикшеренү эшләренә җәлеп итү – заман таләбе. Рус 

мәктәпләрендә эшләүче татар теле һәм әдәбияты укытучылары 

өчен бу аеруча мөһим. Ник дигәндә, мондый мәктәпләрдә белем 

алучы балалар арасында татар теле һәм әдәбияты белән 

кызыксынучыларның саны артык күп түгел. Ә укучыларны 

эзләнү-тикшеренү белән шөгыльләндерә алу бик зур 

мөмкинлекләр ача. Укучыларның сөйләм телен, иҗади сәләтен 

үстерергә ярдәм итә.  

Әдәбият белән кызыксындыру да аеруча нәтиҗәле. 

Беренчедән, мондый укучылар китапларны күпләп укый 

башлыйлар, чөнки әдәби әсәр аның эзләнү эшендә төп чыганак 

булып хезмәт итә. Укучы китап авторының башка әсәрләрен 

алып укый, чагыштыра, бу темага язылган башка авторларның 

да хезмәтләрен, әсәрләрен эзли, иҗади фикерли. Икенчедән, 

укучының төрле сүзлек, тәнкыйди материаллар белән эшләү 

күнекмәсе арта.  

“Укымак - фикерләрне җирдән күккә җибәрмәк. Укымак - 

үз яныңда булып торган нәрсәләрдән бигрәк, фикерләрне 

булачакларга сузмак” - дигән сөекле шагыйребез Габдулла 

Тукай. [3, 131] Фәнни-эзләнү эшчәнлеге барышында алынган 

күнекмәләр укучыга башка фән нигезләрен үзләштерергә, 

бердәм дәүләт имтиханнарына, олимпиадаларга әзерләнгәндә 

зур ярдәм булачак. 

Соңгы елларда республикада төрле дәрәҗәдәге күптөрле 

фәнни-гамәли конференцияләр, бәйгеләр еш үткәрелә. Сайлап 



 

112 

алынган тема буенча бай мәгълүмат туплаган, тикшеренүләр 

үткәреп, нәтиҗәләр ясаган баланы андый бәйгедә катнаштыра 

алу бик уңай күренеш. Укучы үзе өйрәнгән проблеманың 

никадәр актуаль булуын дәлилли, үз фикерен белдерергә өйрәнә, 

публика алдында чыгыш ясый белү күнекмәләре дә 

камилләштерелә, иҗади сәләте үстерелә. Ә баланың табигать 

тарафыннан бирелгән сәләтен үстереп, аны иҗади шәхес 

буларак тәрбияләү безнең мөһим бурычыбыз булып тора. 

Балаларның акыл үсеше, фикерләү дәрәҗәсе, психик һәм 

рухи дөньясы төрле-төрле, шуңа күрә һәр балага шәхси якын 

килеп эшләгәндә генә, аның үзенә генә хас булган үсеш 

дәрәҗәсе үзенчәлекләрен, табигый мөмкинлекләрен билгеләргә 

һәм сәләтен ачарга мөмкин.  

Мәктәптә эшләү дәверендә мин шуңа инандым: һәр 

сыйныфта да сәләтле, кызыксынучан балалар була, бары тик 

аларны вакытында барлап, сәләтләрен тиешле юнәлештә 

үстерүне оештыра белергә генә кирәк.  

Бигрәк тә зур сыйныф укучыларына кирәк мондый ярдәм. 

Шушы максатны күздә тотып, мин 9 нчы сыйныфта укучы 

балаларны фәнни-тикшеренү эшенә тартырга уйладым.  

Бу эшкә үзе теләк белдергән һәм татар әдәбияты белән 

кызыксынган, китап укырга яраткан балаларны гына тупладым. 

Шул рәвешле без бу эш белән шөгыльләнә башладык.  

Фәнни оешма зур сыйныф укучыларын фән эшенә тарту, 

аларда бу эшкә карата кызыксыну, җаваплылык хисе тәрбияләү, 

иҗади сәләтләрен үстерү һәм фәнни-тикшеренү эшенең төрле 

этапларында башкарыла торган эшләр белән таныштыру, 

реферат язарга өйрәтү максатын куя.  

Укучылар, мәктәпне бетереп, югары уку йортларында 

укый башлагач, фәнни хезмәтләр – докладлар, курс эшләре, 

төрле проектлар, рефератлар яза башлыйлар. Бу өлкәдә аларга 

күп төрле чыганаклар белән эш итәргә туры киләчәк, ә мәктәптә 

укыганда ук бу эшкә өйрәтелгән укучы чыганакларны ничек 

эзләп табасын, алардан иң кирәкле мәгълүматларны ничек 

туплыйсын, аннан соң гомумиләштереп, нәтиҗәләрне ни 

рәвешле ясыйсын белә һәм, әлбәттә, аңа күпкә җиңелрәк 
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булачак. Бу эшнең актуальлеге нәкъ менә шуннан гыйбәрәт. [1,  

272]  

Шулардан чыгып, фәнни оешма төп бурычларны билгели: 

 фәнни хезмәтнең темасын сайлау, максат-бурычларын 

билгеләү; 

 чыганаклар белән эшләү тәртибен аңлату; 

 фәнни хезмәтнең кереш, төп һәм йомгаклау өлешләрен 

язарга өйрәтү; 

 аны бәяләргә күнектерү: бәяләмәне кыскача гына 

тезислар ярдәмендә яза белү күнекмәләрен булдыру; 

 фәнни хезмәткә презентация ясау һәм аны якларга 

өйрәтү. [2, 38] 

Фәнни-тикшеренү эшенә керешкәнче, әзерлек эшләре алып 

барыла, аннан соң, фәнни-тикшеренү эшчәнлеге башлана.  

Шундый бер эшемнең планын тәкъдим итәм. 

Иң элек мин фәнни-тикшеренү эшен башкару юлларын, 

кайбер кыен якларын (мәсәлән, чыганакларны эзләп табу, 

туплау, системага салу), үз фикереңне ачык итеп аңлата белү 

һәм башка кешеләрнең (галимнәрнең) фикерен үзеңнеке итеп 

тәкъдим итүнең фән этикасы нормаларына каршы килүе 

турында төшендерәм.  

Алга таба  темалар тәкъдим ителә. Һәр теманың 

чыганаклар белән эшләү мөмкинлекләре, актуальлеге белән 

танышканнан соң, укучылар үзләренә ошаган теманы сайлап 

алалар.   

Бу эшләрне йомгаклаганнан соң, укучыларны картотека, 

журнал төпләнмәләре белән эшләргә өйрәтәм. Теманы ачу өчен 

кирәк булган  материалларны табабыз.  

Аннан фәнни эшнең планы төзелә һәм материаллар белән 

танышу башлана.  

Алга таба фәнни хезмәтнең кереш өлеше языла: 

актуальлек, төп максатлар, бурычлар билгеләнә; бу өлкәдә 

эшләгән тарихчы галимнәр, аларның хезмәтләре күрсәтелә. 

Шуннан соң картотека буенча табылган фәнни 

хезмәтләрне укып анализлау эше башкарыла. Укучылар тиешле 

урыннарны билгеләп баралар, аларның кайберләрен язып та 
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алалар (болары аерым фикерләрне раслау һәм конкретлаштыру 

өчен кирәк булачак), нәтиҗәләр чыгаралар.  

Һәр хезмәт шул рәвешле анализлана. Әлбәттә, моңа 

шактый вакыт кирәк була. Моннан соң һәр көн диярлек 

укучылар белән эш алып барыла, чөнки бу – озак, дәвамлы эш. 

Һәр укытучы аны үзе теләгәнчә билгели ала.  

Шулай итеп, укылган фәнни хезмәтләр, үзебездә булган 

материаллар буенча эш башлана: һәр укучыга аерым сораулар 

буенча конкрет эшләр бирелә. Эш төрле юнәлештә бара, шуңа 

күрә укучылар белән очрашып, тиешле фикерләремне җиткерә 

барам  

Укучылардан эшләгән эшләрен яза баруларын таләп итәм. 

Һәр атна саен мин язмаларны укып, киңәшләр бирәм, кайбер 

урыннарга төзәтмәләр кертергә дә кирәк була.  

Фәнни хезмәт язган чорда бәхәсле мәсьәләләрне дә 

чишәргә туры килә. Теге яки бу фикер буенча каршылыклар да 

килеп чыккалый. Мондый ситуацияләр эшне тагын да 

кызыклырак итәләр. Укытучы фәнни хезмәтнең җитәкчесе 

буларак, даими рәвештә укучылар белән элемтәдә торырга һәм 

ярдәм итәргә тиеш.  

Төп эшләр башкарылганнан соң, укучылар тупланган 

материалларны берләштереп,  компьютерда җыялар. Шуннан 

соң да кат-кат тикшереп, аның бизәлешен (титул битенең 

язылышы, кулланылган әдәбият исемлеге һ.б.) җентекләп 

караганнан соң гына, эшне төгәлләнгән дип санап була.  

Фәнни хезмәтне яклау, кайчакта, аны язуга караганда да 

кыенрак, диләр кайбер укучылар. Монда беркадәр  дөреслек тә 

бар, әмма укытучы ярдәме белән алар бу эшне дә җиңел 

башкаралар. Әзер хезмәтнең кереш, төп һәм йомгаклау 

өлешләреннән төп фикерләрне кыска гына итеп язып алырга 

туры киләчәк, моны абзацларга бүлеп эшләгәндә тагын да 

җиңелрәк булачак икәнлеген аңлатам. 

Гомумән, фәнни хезмәт язарга алынган укучы белән 

эшләгәндә укытучыдан тактлылык, осталык һәм, әлбәттә, 

эрудиция таләп ителә. Беркайчан да аның эшенә битарафлык 

күрсәтергә ярамый. Теманы кулына тоттырып, мә, яз, диеп кенә 
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укучыны фәнни эш эшләргә өйрәтеп булмый. Укучыга 

вакытында ярдәм итеп, аны эшкә өйрәтсәк кенә, без татар 

халкының зыялы элитасын үстерүгә өлеш кертә алачакбыз.  

 

Кулланылган әдәбият 

1. Развитие исследовательской  деятельности учащихся. 

Методический сборник. – М.: Народное образование, 2001. – 272 

с. 

2. Савина Н.Н. Организация исследовательской  

деятельности школьников. Программа курсов повышения 

квалификации учителей. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2008. – 38 с. 

3. Фәхретдин Р. Нәсыйхәт. – Казан: Мәгариф, 2005. – 131 

б. 

 

 

Белемне тест ярдәмендә тикшерy – укучыларны яӊа 

формада дәyләт йомгаклау атәтесстациясенә әзерлекнеӊ 

беренче адымы 

 

Алсу Фәнис кызы Галиева, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Кече Урыссу төп гомуми белем бирү 

мәктәбе” муниципаль бюджет белем бирү 

учреждениесенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Яңа формада дәүләт йомгаклау атесстациясе нәрсә ул? Бу 

мәсьәлә менә берничә ел инде укытучыларга да, ата-аналарга да 

һәм билгеле инде, укучыларның үзләренә дә тынгы бирми. 2012-

2013 нче уку елында тугызынчы сыйныфны 37 меңгә якын 

укучы тәмамлаган. Үткән уку елы белән чагыштырганда барлык 

фәннәрдән уртача нәтиҗәләр яхшырак, бары тик рус теленнән 

генә бераз түбәнрәк. Татар теленнән тестларны 8 мең 627 укучы 

тапшырган, ә киләсе елдан сынау штатлы режимга күчәчәк.  

Мондый сүзләрне укыгач, без, татар теле һәм әдәбияты 

укытучылары, укучыларның имтихан күрсәткечләре яхшы 
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булсын өчен, ДЙАнә әзерлек эшләрененең төрле юлларын  

сайлап, укучыларның белемнәрен ныгытырга тиешбез. 

Кызганыч, яңа формада имтиханга әзерлек өчен татар 

мәктәпләрендә эшләүче укытучыларга методик кулланмалар юк 

дәрәҗәсендә. Шуңа күрә татар теле һәм әдәбияты укытучысына 

рус телендә эшләнгән кулланмаларга мөрәҗәгать итәргә туры 

килә. Моннан тыш,  татар мәктәбе өчен эшләнгән бердән-бер  

җыентыктан гына [3] файдаланабыз. Бәяләү критерийларын 

Мәгариф һәм фән министрлыгы сайтыннан алабыз. Имтиханга 

әзерлек эшләрен шуларга нигезләнеп оештырабыз. 

Мин  бу эш эзлекле рәвештә этаплап барырга тиеш дип 

уйлыйм. 

I этап -укучыларның белем дәрәҗәсен тест ярдәмендә 

тикшерү. 2011 елның 21 февралендә Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министрлыгының 434/11 нче боерыгы дөнья 

күрде. Әлеге документ VI, VIII, X сыйныф укучыларының 

белемен тест ярдәмендә тикшерүне билгели. Димәк, кечкенә 

сыйныфтан алып укучыларны тест төшенчәсе белән таныштыра 

башларга кирәк. Моны уен формасыннан башлау дөресрәктер. 

Мәсәлән “Йолдызлы сәгать”, “Кемнең миллионер буласы 

килә?”, “Тамчы-шоу” уеннарында укучылар бик теләп катнаша. 

Алар анда сорауга җавапны сайлап алырга өйрәнә. Соңрак 

тестны укучыларның программа таләп иткән минимумны 

үзләштерү дәрәҗәсен тиз һәм оператив тикшерү ысулы буларак 

кулланырга кирәк. Соңгы елларда татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрендә куллану өчен тестлар җыентыклары һәм дисклар 

бераз  чыгарылды. Мәсәлән, Николай Валентинович 

Максимовның “Татар теленнән тестлар” китабы Бердәм дәүләт 

имтиханына әзерләнү өчен тәкъдим ителә торган ярдәмлектә 

тестлар БДИ га төзелгән тестлар кебек, өч өлештән – А,В,С 

өлешләреннән тора, һәм җаваплар да, алардагы кебек, 2 дән 0 

баллга кадәр бәяләнә.[2, 32 ] Шулай ук  “My test» программасы 

ярдәмендә үзем тестлар төзи башладым. Бу очракта сыйныфның 

белем дәрәҗәсен күз алдында тотам. Эш барышында ачык һәм 

ябык тестлар кулланам. Ә нинди тестлар соң алар ачык һәм ябык 

тестлар? 
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Тест биремнәре күп очракта ике төргә бүлеп төзелә. Алар 

ачык һәм ябык төрдәге сораулардан тора. Ачык сораулардан 

төзелгән тест биремнәре үз чиратында ике төргә 

бүленә: тулыландыру һәм ирекле язу. Ябык сораулардан торган 

биремнәрне дүрт төргә бүлеп карыйлар: альтернатив һәм күп 

җаваплы, туры китереп (тәңгәлләштереп) һәм эзлекле итеп 

язу.[1, 21] 

Тестның тулыландыру формасындагы биременә түбәндәге 

инструкцияне кулланырга мөмкин: Күпнокта урынына тиешле 

сүзне (яки сүзләрне) куеп языгыз. Шушы үрнәктәге инструкция 

текстын язганнан соң гына тест биреме тәкъдим ителә. 

Мәсәлән, предметнының билгесен белдереп нинди?кайсы? дигән 

сорауларга җавап бирүче мөстәкыйль сүз төркеме ... дип 

атала. Билгеле инде, бу тест биремендә укучы билгеләмәне 

тулыландыра гына.  

Ә менә ирекле язу өчен тәкъдим ителгән биремне ул 

тулысынча үзе уйлап яза (үти). Әлеге тест биременең 

инструкция тексты түбәндәгечә булырга мөмкин:Фигыль сүз 

төркеменә билгеләмә бирегез. Инструкциядән соң — тест 

биреме. Бу очракта «Фигыль» дип язып сызык (—) кую да җитә. 

Татар әдәбияты дәресләрендә әлеге төрдәге тест биремен 

геройларга бәяләмә биргәндә, эссе язганда да кулланырга 

мөмкин. Бу очракта инструкция өлешендә укучыларга кирәкле 

өстәмә мәгълүматны җиткерү дә бик мөһим. «Җавап язганда, 

җөмләләрнең саны егермедән дә ким булмаска тиеш»дигән 

өстәмәләр кертсәгез, укучыларыгыз,  артык сораулар бирмәс, 

башкаларга комачауламый гына эшкә керешер. 

Билгеле, ачык төрдәге тест биремнәрен комьютер 

ярдәмендә тикшереп булмый, без аларның кәгазь вариантын 

карап кына объектив бәя бирә алабыз. 

Ябык сораулардан торган биремнәр исә укучы өчен - 

“җавап бирергә, укытучы өчен тикшерергә уңайлы булуы белән 

аерылып тора.Чөнки аның җавап вариантлары күрсәтелгән. 

Альтернатив җаваплы биремнәргә тукталыйк. Биредә ике 

җавап кына тәкъдим ителә: “әйе” яки “юк”. Инструкция мондый 

булырга мөмкин: Кайсы җавап белән килешәсез, шул җавапны 
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түгәрәк эченә алыгыз. Мәсәлән, “монда?”- күрсәтү 

алмашлыгымы? 

 

әйе юк 

 

Күп җаваплы биремнәрендә укучы берничә җавап 

арасыннан дөрес дип санаганын сайлап алырга тиеш. Мондый 

биремгә түбәндәге инструкция тәкъдим ителә: Кайсы җавап 

дөрес дип саныйсыз, шул җавапны күрсәткән санны (билгене) 

түгәрәк эченә алыгыз. Тест биреме:  

Зат алмашлыгы- 

а) теге 

ә)малай 

б) ул 

Мондый тестларны эшләгәндә “Түгәрәк  эченә алыгыз” 

дигән җөмлә куллану уңай, чөнки дөрес җавапларны шундый 

тамга белән аерып күрсәтү буталчыкларга китерми. 

Тестның өченче төрен-туры китереп язу биремнәрен дә 

мисаллаларда карап үтик. Беренче баганада язучылар исемлеге 

китерелә, икенче баганада-аларның әсәрләре. Шуларны дөрес 

итеп күрсәтегез. 

а)Г.Тукай           1.”Кыйссаи Йосыф” 

ә)Ә.Еники            2.”Исемдә калганнар” 

б)Кол Гали           3.”Хәят” 

Тест биреме: 

 

Язучылар исемлеге Әсәрләр 

а)  

ә)  

б)  

 

Биремне җиңеләйтү максатыннан, укытучы ике баганага 

бүлеп язган исемлек астына таблица урнаштыра, ә укучылыр үз 

чиратында таблицаның буш ягына саннар гына язып чыгарга 

тиеш була.Инструкциядә таблица сүзе булмаганга күрә,кайбер 
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очракталарда укучылар әсәрләрне бутап күрсәтелгән җаваплар 

арасыннан дөресен күрсәткәдә, исемнәрне уклар белән 

тоташтырып кую алымыннан файдалана. Нәтиҗәдә, “пәрәвез” 

барлыкка килә, тикшергәндә дөрес җавапны эзләп табу 

кыенлаша. Ә таблица куллану эшне күпкә җиңеләйтә, укучыны 

пөхтәлеккә өйрәтә. 

Тест эшләргә өйрәтүнең беренче принцибы -“алга, алга, 

алга” – укучы белмәгән яки  кыенсынган биремне калдырып 

торырга, соңрак кире әйләнеп кайтырга өйрәнергә тиеш. Икенче 

принцип – игътибарлылыкны арттыру. Моның өчен күбрәк 

хәтер диктантлары яздырырга тырышам.  

Яңа формада дәүләт йомгаклау атесстатциясенә  әзерлек 

тест эшләргә өйрәнү генә түгел бит әле. Икенче этапта татар 

теле кагыйдәләрен үзләштерүгә зур игътибар бирергә кирәк. Бу 

очракта терәк схемалар ярдәмгә килә. Терәк схемалар куллану 

исә укучыга сөйләм предметын сайлаганда туа торган 

кыенлыкны киметә, чөнки схемада җавап өчен төп мәгънәви 

терәкләр күрсәтелеп бирелә. Терәк схемаларны әдәбият һәм 

татар теле дәресләрендә дә кулланам. Мәсәлән  үзләштерү өчен 

кыенрак булган “Сан” темасына тукталып китәм. Бу темага да 

шулай ук терәк схема төзелә. Сан, барыбызга да мәгълүм, 

үзенчәлекле сүз төркеме: аны сүз белән дә, гарәп һәм рим 

цифрлары белән дә биреп була. Рим цифрларының дөрес 

язылышы кыенлык тудыра. Күп очракта, бигрәк тә вакытлы 

матбугатта, телевизор экраннарында да саннарны куллануда 

хаталар күзәтелә. Шуны искә алып, санның дөрес язылышына 

аеруча зур игътибар бирергә тырышам. 

Билгеле, укытучы тест  һәм терәк схемалар төзүгә генә 

түгел, ә тест үткәрү, җавапларны бәяләү, тест нәтиҗәләрен 

укучыга җиткерү таләпләрен дә истә тотарга тиеш. Бу эш өченче 

этапта – мониторинг төзеп  бәяләнә. Һәр укучының эш 

нәтиҗәсен билгеләмичә, белем дәрәҗәсен  ачыклап булмый. Ел 

башында ук ДЙА формасында контроль эш башкарыла һәм 

Excel таблицасына билгеләр төшерелә. Excel таблицасын 

куллану уңайлы, чөнки һәр укучы җыйган балларны автомат 

рәвештә исәпләп була. Бу таблицаны тутыргач кайсы бала нинди 
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теманы аңламавы ачыклана һәм аның белән өстәмә эш 

башкарыла. Бу таблица ел буена тутырыла һәм укучының “алга 

киткәнме”, әллә “урынында торамы” икәнлеге күзәтелә. 

Имтиханга әзерлек эше әлеге этаплар аша эзлекле рәвештә 

башкарылса, үзебезнең дәресләрдә тест формасындагы 

биремнәрне ешрак кулланып, укчыларыбызны  түбән 

сыйныфлардан ук тест формасындагы биремнәр эшләгәндә 

артык мавыгып китмичә генә үз фикерләрен төзек матур 

җөмләләр белән аңлатырга өйрәтсәк, сынау вакытытында алар 

югалып калмаслар, теге яки бу мәсьәләгә үз фикерләрен 

белдерергә өйрәнерләр, максатларына ирешерләр. Мәгариф һәм 

фән министрлыгы укучыларыбызның белемнәрен тестлар 

нигезендә тикшергәнгә күрә, безнең бурычыбыз да - әлеге 

форманы ешрак куллану булып тора. Тик, тест белән беррәттән, 

тикшерүнең башка формаларын да онытып бетермәсәк иде. 

Бүгенге мәктәп шартларынлда белемле, тәрбияле, 

тормышта үз юлын табарга әзерлекле, яхшыны яманнан аера, 

тиешле карар кабул итә белгән шәхес тәрбияләү - барыбызның 

да бурычы. 
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Яңа технологияләр кулланып татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрендә белем бирүнең сыйфатын күтәрү 

 

Энҗе Фәһим кызы Галимова, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 

МБББУ “Кәрәкәшле төп гомуми белем бирү 

мәктәбенең” татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Мәгарифне инновацион үстерү-республикабыз һәм илебез 

киләчәгенең нигезе. Шуңа күрә белем бирүдә инновацион 

юнәлешне үстерү-төп бурычларның берсе. Яңа нәтиҗәләргә 

ирешү, конкурентлыкка сәләтле, социаль яктан җаваплы, 

инициативалы һәм компетентлы гражданнар тәрбияләү-

инновацион белем бирүнең төп бурычлары шулар. 

Соңгы унъеллыкта җәмгыятебездә барган үзгәрешләр 

белем бирү системасын да читләтеп үтмәде. Педагогик тәрбия 

һәм тәҗрибә заманча таләпләргә җавап бирергә тиеш.Укучыга 

булган мөнәсәбәт белән бергә, укытуның эчтәлеге дә үзгәрергә 

тиеш.  Мәктәпләрдә, белем бирүнең традицион формалары 

белән беррәттән, укытуның сыйфатын сизелерлек дәрәҗәдә 

күтәрүче яңа (инновацион) технологияләр дә уңышлы 

файдаланыла. 

«Инновация» (яңа, заманча) термины ХIХ гасырдан ук 

кулланылышта йөри. Аны Америка галиме Джеймс Боткин 

тәкъдим  иткән. Педагогика өлкәсендә яңалык проблемалары 

белән шөгыльләнә башлау узган гасырның 50 нче еллар 

ахырына туры килә. 

Безнең илдә фәнни әдәбиятта бу төшенчә 80 нче елларда 

күренә башлады. Фәнни әдәбиятта «яңалык» һәм «инновация» 

төшенчәләре төрлечә аңлатыла. Яңалык-

укыту процессына караган яңа чара (метод, методика, 

технология һ.б.). Әлеге чараны үзләштерү процессын инновация 

дип йөртәләр. «Технология» (сәнгать, осталык дигәнне белдерә).  

Инновацион технологияләрне укыту процессында 

файдалану-белем бирү сыйфатын күтәрүдә бик нәтиҗәле чара 
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ул. Чөнки алар укуга кызыксыну тудыра, уку материалын 

тирәнрәк үзләштерү теләге булдыра,укучыларның иҗади 

сәләтен үстерү мөмкинлеген бирә. 

Теләп башкарылган эш кенә истә кала, баланың сәләтен, 

аңын үстерә.Әгәр материалны үзләштерү авыр, бертөрле икән, 

укучының күңеле суына, телне өйрәнергә булган теләге 

бөтенләй сүнергә дә мөмкин. 

Әйе, бүгенге җәмгыятьтә күнегелгән күп 

мөннәсәбәтләр,традицияләр үзгәрә. Мәктәптәге укучы белән 

укытучы мөнәсәбәтләре дә бөтенләй икенчегә әйләнде: укытучы 

да, укучы да иҗатчыга әверелә бара. 

Элегрәк укытучы яңа теманы бик матур итеп сөйли, ә 

укучы  бары гади үзләштерүче ролен үти иде: бүген исә, укучы 

яңа теманы үзе эзләүче, тикшеренүче сыйфатында үзләштерергә 

тиеш дип карала. Укытучы бу очракта укучыларның актив 

фикерләү эшчәнлеген, акылын, зиһенен үстерү өчен юнәлеш 

бирүче, әйдәп баручы ролен үти. Хәзерге шартларда, 

мәгълүматның күләме тиз үскән  вакытта, кирәген сайлап ала 

белергә, тәртипкә китерергә, бәләкәй генә ачыш ясап куана 

белергә өйрәтү, юл күрсәтү-уку-укыту өчен авыр эш. Укучы 

теманы уйлап, фикерләп, эзләнеп аңлый икән, әлбәттә, аның 

белеме ныклырак, төплерәк була. 

Мәктәптәге традицион, бер төрле үткәрелгән дәресләр 

арасында, гадәти булмаган дәресләр үткәрү укучыларның 

хәтерендә ныграк кала. Ялкыткыч эш төрләрен һәр дәрестә кат-

кат башкаруга караганда кызыклы ачышлар булганы укучының 

күңеленә тәэсир итә, аң-белемен киңәйтә, иҗади эзләнүгә теләк 

тудыра. Шуңа да соңгы вакытта укучының белем сыйфатын 

күтәрүдә, иҗади сәләтләрен үстерүдә яңа технологияләрне 

өйрәнү һәм дәрестә куллану турында күп сөйләнелә, языла. 

Хәзер татар теле  һәм әдәбиятын укыту күпкә катлауланды. 

Укытучы алдында җаваплылык артты: мәктәптә укытылган 

дистәләгән фәннәр арасында балага татар телен  абруйлы итеп 

өйрәтү, балада шушы фәнгә карата гомер буена җитәрлек 

горурлык хисе тәрбияләү, туган тел матурлыгын онытылмаслык 

итеп күңеленә сеңдерү. Дәрес шәхес күңелен кузгатырлык 
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булырга тиеш. Заманча технологияләр белән эшләү укытучының 

үз эшенә иҗади якын килүен дә таләп итә. Ул инде укытучы 

буларак кына түгел, режиссер, укучы, нинди дә булса эшкә 

(мәсәлән, уенга) җитәкчелек итә, консультант яки башка рольгә 

кереп, укыту процессын яңача оештыра. 

Инновацион технология эчтәлеген ачуда эшчәнлек, ирек, 

бербөтен шәхес, өйрәнүченең ихтыяҗлары, кызыксыну һәм 

башка шундый төшенчәләр файдаланыла. Без, татар теле 

укытучылары, бары тик яхшы әзерлекле  укытучы гына белем 

бирүне югары дәрәҗәдә алып барырга, укучыларда тыңлап 

аңлау, сөйләү, уку, язу өлкәсендә ныклы белем һәм күнекмәләр 

булдырырга сәләтле икәнлеген аңлыйбыз.   

Шунысы да әһәмиятле: әгәр укытучы дәрестә уңай 

психологик халәт тудыра алса,  уңышка китерәчәк ситуация 

уйлап таба алса,  үз  эшен яратса, укучыларны хөрмәт итсә, ул 

һичшиксез  зур уңышларга ирешәчәк .   

Балалар үзләренә булган игътибарны күреп  үзләрен 

яратуларын, үзләренә ышануларын тоеп яшәргә тиеш.   

Шулай итеп,  инновацион технология төп максаты итеп 

укучының белем алу эшчәнлеген активлаштыруны күздә тота 

дип әйтү дөрестер. Дәресләремдә кулланыла торган 

тәхнологияләрнең берничәсенә тукталып китәсем килә. 

Алар күп төрле: Шаталовның терәк сигналлары, Ильинның 

әдәбияттан терәк детальләре, Ә.Рәхимовның модельләре 

игътибарга лаек. . Профессор Ә.Рәхимовның " Иҗади үсеш 

технологиясен" дәресләрдә куллануны уңай саныйм. Бу 

технология өч өлештән тора. Беренчесе - төшенчәнең эчтәлеген 

һәм аңа билгеләмә бирү буенча эш итү ысулын гомимиләштерү, 

икенчесе - укучылар эшчәнлеген төркемнәрдә оештыру, 

өченчесе модельләштерү. 

Модельләр, схемалар белән эш итәргә даими өйрәткәндә, 

фәнни сөйләм кыскара, автоматлаша һәм фикергә әверелә. Шул 

рәвешле, тыштан материальләшкән чара укучыларның фикерләү 

чарасы булып хезмәт итә башлый. 

Модельләштерү дәреснең аерым бер этабы буларак 

кертелә. Модель төзү - иҗади эш. Аның аша укучылар 
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төшенчәнең үзенчәлекле билгеләрен һәм эчке бәйләнешләрен 

ачалар. Шул нигездә, ул белем алуга кызыксыну уяту чарасы да 

булып тора. 

Модельләштерү дәрестә төшенчә өстендә эш белән нык 

бәйләнгән. Төшенчә формалаштыру - дәреснең мөһим этабы. 

Чөнки төшенчә -логик фикер йөртүнең төп формасы булу белән 

бергә укучыларда фәнни белемнәр булдыруның төп чарасы да. 

Төшенчә формалаштыру дигәндә, аның эченә кергән мөһим 

билгеләр җыелмасын табу һәм төшенчәгә кергән предметларның 

күләмен ачу күз алдында тотыла.Мәсәлән, мин 5 нче сыйныфта 

“Исем” темасын кабатлаганда төркемнәрдә модель төзү һәм 

төшенчәгә билгеләмә бирүне этаплап башкарам.Ул 3 биремнән 

тора. 

1 нче бирем.Фигыльнең  моделен төзергә ( төркемнәрдә 

эшләү). 

2нче бирем. Модельгә таянып, фигыльнең билгеләмәсен 

чыгарырга һәм бер-береңә, үз-үзеңә әйтергә. Бу сүз төркеменә 

хас булган үзенчәлекләрне күрсәтергә. 

3 нче бирем. Постерлар ясарга һәм аны икенче төркемдәге 

укучыларга тәкъдим итәргә. Кемнең постеры сүз төркеменең 

үзенчәлекләрен тулырак чагылдырган һәм кызыклырак 

эшләнгән? 

4 нче бирем. Безнең билгеләмә дөрес һәм тулы булдымы 

икән? Хәзер аны дәреслектә бирелгән билгеләмә белән 

чагыштырыгыз. Нәтиҗә нинди? 

Күргәнебезчә, билгеләмәнең тулылыгын анализлаганда, 

модель укучыларга күзәтү материалы аша табылган барлык 

мөһим билгеләрнең кереп бетү- бетмәвен ачыкларга нык ярдәм 

итә. Аннан соң, дәреслек белән чагыштырып, билгеләмә 

камилләштерелә һәм модельгә дә өстәмәләр кертелә. 

Мәсьәләләр буенча фикер алышу процессында барысы да 

катнаша, барысы да үз фикерләрен әйтәләр һәм башкаларны 

тыңлыйлар, барысының да хокуклары тигез. Мин үзем фикер 

алышуда катнашмыйм, әмма төркемнең ничек эшләвен күзәтәм. 

Әлеге ысул теманы өйрәнүне тәмамлаганнан соң, материалны 

үзләштерү нәтиҗәлелеген бәяләү өчен уңайлы.  
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Иҗади фикерли белү исә - теләсә нинди җәмгыятьтә иң 

кыйммәт бәяләнүче сыйфат. Иҗади сәләтлеләр үсеше - милләт, 

ил мактанычы . 

“Иҗадилык – үз шәхесеңне, фикерләвеңне, аң һәм 

интеллектыңны даими камилләштерү. Иҗади эшчәнлектә кеше 

үсә, махсус тәҗрибә туплый, үзенең табигый сәләтен һәм 

мөмкинлеген ача, ихтыяҗын канәгатьләндерә. Шул рәвешчә, 

иҗадилык кеше тормышын алга илтүче төп көчкә әверелә”, - ди 

“Иҗат психологиясе” дигән китабында Әхмәт Зәки улы 

Рәхимов. Балада мондый үсешне аны шәхес итеп караганда гына 

күреп була. Яңача укыту технологиясенең нигезендә нәкъ шул – 

укучы һәм укытучы арасында яңача мөнәсәбәт тора. Укытучы 

укучыны үзе белән тигез шәхес итеп карарга тиеш. Дәрес балага 

авырлык китермәскә, киресенчә шатлык – бәхет алып килергә, 

дәрестән бала ниндидер ләззәт, канәгатьләнү хисе алып чыгарга 

тиеш. Моны бары тик яңача фикерләүгә омтылган укытучы гына 

булдыра ала. Ул укучысын үз фикере, бәясе, үзенә генә хас 

тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади сәләткә ия шәхес итеп кабул 

итә ала. 

Хәзер инде укытучылар  сингапур методы буенча укытуны 

өйрәнә башладылар. Бу методика белән танышкач та иң беренче 

туган  фикер аның Ә.Рәхимовның иҗади үсеш технологиясе 

белән бик якын булуы турында иде. Сингапур методикасы да 

укучыларның төркемнәрдә, киңәшләшеп эшләвен алга куя. 

Укучылар бере-берсе белән аралашалар, үз фикерләрен 

белдерәләр, бер-берсенә игътибарлы булырга, җаваплылык хисе 

тоярга өйрәнәләр.Ял минутларын үткәргәндә, кабатлау, 

йомгаклау, хәтта яңа материалны үзләштерү дәресләрендә дә без 

инде яңача укытуны алга куйган методның төрле формаларын 

куллана башладык. 

“Әдәби әсәр ул - әдипнең иҗади фикер җимеше. Шушы 

фикерләү алымын өйрәнеп, укучының фикерләү сәләтен үстерү - 

әдәбият дәресләренең төп бурычы,”- дип өйрәтә әдәбият 

дәреслекләре авторы Альберт Гата улы Яхин. 

2005 нче елдан башлап татар әдәбиятын А.Яхин 

программасы буенча укытуга күчтем. Бу программа белән эшләү 
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укытучының да, укучының да иҗади активлыгын һәм 

мөстәкыйльлеген арттыра, фикерләү һәм танып – белү сәләтен 

үстерә. Дәреслекләр әдәби әсәрләргә анализ ясауга 

багышланган. Анализны укучы үзе ясарга тиеш. Дәреслектә әзер 

җаваплар бирелмәгән. Укытучы җавапларга бәя бирә, 

укучыларга ярдәм итә. Һәр дәрестә укучы белән бергә укытучы 

да мөстәкыйль уйлый, өйрәнә. 

А.Яхин программасы һәм методикасы безне күп нәрсәгә 

өйрәтә. Иң йомшак баланы да китапка тарта, әдәби әсәр укырга 

мәҗбүр итә. Бала үз уңышларын күрә, кызыксына, эзләнә, фикер 

йөртә. Әдәбият дәресләре шундый булырга тиеш тә. Әдәбият 

дәресләрендә балалар, төгәл фәннәрдәге кебек үк логик 

операцияләр башкаралар (таркату, бәйләнеш эзләү, 

гомумиләштерү, җыю һ.б.) 

Мәсәлән: 8 нче  класста укучыларга шундый иҗади эш 

бирелә: мактауны арттыра-арттыра  хикәяне дәвам итегез. 

Укучыларны мондый биремнәр бик кызыксындыра. Алар иң 

беренче ничек башларга да белмичә торалар, сүз бит мактау 

турында. Яңадан шундый мавыгып китәләр... А.Яхин 

дәреслекләре ялкау укучыны да уятырлык,уйландырырлык итеп 

төзелгән.Анализ өчен әдәби әсәрнең укучылар тарафыннан 

укылган булуы шарт.Моңа ирешү кыен һәм һәр укытучының үз 

рецепты бардыр дип уйлыйм.Методика әсәрне икенче кат укыту 

да җитди проблема буларак күтәрелә.Текстны беренче кат 

укыганда ,без хәл-күренешләргә күбрәк игътибар итәбез һәм 

күңелебездә туган эмоциональ хис-кичерешләр йогынтысында 

калабыз.Икенче кат укыганда инде уй-фикерләр тирәнрәк 

,тулырак булып,аерым образлар,детальләр яңа яклары белән 

ачылып китә һәм автор идеясен дөрес аңларга җирлек туа.Ә 

шулай да әсәргә анализны ничек ясарга?Нәрсәдән башларга һәм 

нәрсә белән тәмамларга? Һәрбер жанрның үзенә хас 

үзенчәлекләре бар.Әдәби әсәргә анализ да жанрның төренә 

карап ясала.Әдәби жанрларны белсәк,әсәргә анализ ясау бермә-

бер җиңеләя.5 нче класста ук автор өлешләргә анализ ясарга 

өйрәтә.Әдәби әсәрне өлешләргә таркату,өлешләрне берәм-берәм 
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өйрәнү,тараткан өлешләрне кире җыю,гомумиләштерү һәм инде 

әсәрнең эчтәлеген табу - анализның төп өлешләре. 

Идея-эстетик, әхлак тәрбиясе бирүдән тыш, укучыга 

уйларга, үз фикерләрен дөрес әйтеп бирергә өйрәтүдә киң 

мөмкинлекләр ачкан, гадәти булмаган дәресләр үткәрүдә әлеге 

программа белән эшләүнең файдасы, ярдәме бәхәссез. Бу метод 

балаларны уйларга, фикерләргә өйрәтә.  

Соңгы елларда тормышның барлык өлкәләренә дә 

компьютер үтеп керде.Шул ук вакытта уку-укыту системасына 

да . Компьютер сыйныф тактасын да,тарату материалын да , 

дәреслекләрне дә алыштыра ала. Аны куллану дәреснең 

нәтиҗәлелеген арттыруга ярдәм итә. 

Һәр укучынын белем үзләштерүгә сәләте төрлечә була. 

Кайбер укучыларның ишетеп истә калдыру дәрәҗәсе өстенлек 

алса, күпчелек укучыларда күреп истә калдыруы өстенлек алган 

була. Менә шушы вакытта нәкъ компьютер ярдәмгә килә. Чөнки 

мониторда барлык биремнәр матур, эстетик яктан камил эшләнә. 

Презентацион программаларны төзегәндә, мин аның эченә бик 

күп материал: төрле схемалар, рәсемнәр, фотосурәтләр кертергә 

тырышам. Бигрәк тә 5-6 нчы сыйныф укучылары өчен 

әзерләнгәннәренә.. Мондый программа белән танышканда , 

укучы үзен кино караучы итеп хис итә. Чөнки ул анын алдында 

бер-бер артлы кадрлар булып чыга. 

Презентацион материалларны мин класстан тыш чаралар 

үткәргәндә, әдәбият дәресләрендә язучының тормыш юлын, 

иҗатын өйрәнгәдә еш кулланам.Дәрес өчен презентацияләрне 

укучылардан ясату да, белем сыйфатын күтәрүдә уңай нәтиҗә 

бирә.Урта мәктәп  булган вакытта укучыларым төзегән 

презентацияләр һәрбер язучы иҗатына диярлек бар. Хәзер инде 

мондый эшләрне 8-9 нчы сыйныф укучылары белән башкарабыз.  

Мультимедия технологиясе  слайд- иллюстрацияләр 

күрсәтергә, читтән торып экскурсия үткәрергә мөмкинлек бирә. 

Әдәбият дәресләрендә мультимедия технологиясе куллану 

чагыштырмача анализ ясарга да ярдәм итә. 

Укучылар интернет аша язучыларыбызның сирәк очрый 

торган басмалары белән танышалар, татарча мульфильмнар исә 
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5-6 нчы сыйныфларда дәресләрне тагын да кызыклырак итеп 

алып бару өчен ярдәм итә. Укучыларның татар телендәге 

информация белән кызыксынулары татар әдәбияты 

дәресләрендэ компьютер куллануның бик күп мөмкинлекләрен 

ача.  

Дәресләрдә урыны белән тестлардан файдалану да уңай 

нәтиҗәләр бирә. Беренчедән, бу алым ДЙА  имтиханнарына 

әзерлек булса,икенчедән интернетта чыккан конкурсларда 

катнашу өчен дә файдалы.  

 Дәресләрдә техник чаралардан- телевизор, DVD куллану 

да дәрескә жанлылык кертә.Телеведениенең ТНВ каналылында 

"Мәдәният дөньясында"тапшыруыннан язучы -шагыйрьләр 

турында күп сөйләнелә. Мин аның алып баручысы Гүзәл 

Сәгыйтова белән даими элемтәдә торам, әдәби кичәләр  өчен 

материаллар туплаганда кызыклы фактлар кирәк булганда мин 

аңа мөрәҗәгать итәм. Тапшыруларны видеога яздырып алам , 

кирәк вакытта дәресләрдә кулланам. 

Татар теленә мәхәббәт һәм кызыксыну уяту өчен музыка, 

җырлар, шигърият зур мөмкинлекләр бирә. Шулай, балалар 

нинди дә булса биремне мөстәкыйль үтәгән вакытта мин тыныч 

татар көйләре кабызам, бу фикер йөртергә ярдәм итә һәм эзләнү 

эшчәнлегенә кызыксыну формалаштыра. 

Әдәбият укытуны камилләштерүнең чиге юк, фәкать 

эзләнергә, яналыкка омтылырга, билгеләнгән максатка кыю 

барырга гына кирәк. Йомгак итеп, шуны әйтер идем: әгәр дә 

укытучы дәрестә күрсәтмәлекне житәрлек дәрәжәдә 

кулланса,төрле уен ситуацияләре,сөйләм күнегүләре,инновацион 

технология элементларыннан дөрес файдалана 

белсә,ул,һичшиксез, эшендә унышка ирешәчәк. 
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Рус телендә гомуми белем бирyче мәктәпләрнеӊ рус 

төркемнәрендәге ix сыйныф укучыларын татар теленнән 

дәyләт йомгаклау аттестациясенә әзерләy 

 

Резеда Галимулловна Ганиева, Татарстан 

Республикасы  Ютазы  муниципаль районы 

“Ютазы уртагомум белем бирү  мәктәбе” 

муниципаль бюджет  белем бирү  

учреждениесенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Дәүләт йомгаклау аттестациясе – хәзерге белем бирү 

системасының аерылгысыз өлеше,  элементы. Аның уку-укыту 

процессына килеп керүе, беренчедән, белем бирү 

системасындагы үзгәреш-яңарыш,  яңа технологияләрнең уку-

укыту  процессына үтеп керүе белән тыгыз бәйләнештә тора.  

Икенчедән, татар теленнән имтиханның ДЙА форматында 

уздырыла башлавы гомуми урта белем бирүче мәктәп, 

гимназия,лицейларда әлеге предметны яңа статуска күтәрә,  

чыгарылыш сыйныф укучыларының татар  теленнән  белемен 

бәяләү мөмкинлеген бирә. 

Өченчедән, ул уку-укыту барышын яңача оештыруга этәрә, 

программа-дәреслекләрнең эчтәлеген тагын бер кат барлап чыгу 

мәсьәләсен көн тәртибенә куя. 

Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрнең рус 

төркемнәрендәге 9нчы сыйныф укучыларының татар теленнән 

дәүләт (йомгаклау) аттестациясн яңа формада тапшыру эчтәлеге 

рус телендә сөләшүче балалар өчен “Рус телендә урта (тулы) 

гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын 

укыту программалары”на нигезләнгән.  ДЙАның эчтәлеге 

программалар нигезендә билгеләнгән аралашу сфераларында 
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телдән һәм язма рәвештә укучыларның татарча сөйләшә белү 

күнекмәләрен ачыклауга юнәлтелгән.   

Татар теленнән имтихан эше 30 биремне үз эченә алган 3 

бүлектән тора. 1 бүлек 12 биремнән тора (А1-А11, В1).  Алар 

укучыларның укылган текстларның эчтәлеген аңлау 

күнекмәләрен тикшерүгә юнәлдерелгән. 2 нче бүлек 12 

бирекмнән тора (В2-В13). Алар укучыларның лексик-грамматик 

күнекмәләрен тикшерүгә юнәлдерелгән.  3 нче бүлек 2 биремнән 

тора (С1,С2). Ачык типтагы С1 биреме укучыларның язма 

сөйләмен тикшерүгә юнәлдерелгән. С2 биреме сөйләм 

ситуацияләренә караган репликалар язуны күздә тота. 

Яңа төр имтиханның үзенчәлекләре, имтихан эшләрендә 

очраган хаталарны анализлау безнең алга укучыларны сөйләм 

эшчәнлегенең һәр төренә дә даими өйрәтүне максат итеп куя. 

Белүебезчә, тел өйрәтүдә коммуникатив методка өстенлек 

бирергә кирәк. Шуңа күрә татар теле дәресләрендә бәйләнешле 

язма сөйләмне үстерү максатыннан текст буенча эшне эзлекле 

оештыруны дәвам иттерү үз көчендә кала. Шулай да 

укучыларны текстка нигезләнеп инша язарга өйрәтү, төрле 

коммуникатив ситуацияләргә караган текстлар яздыру, 

репликаларны дөрес куллануга биремнәрне күбрәк башкару 

бурычын алгы планга куярга кирәк. Укучыларны яңа төр 

имтиханнарга сыйныфтан сыйныфка дәвамчан әзерләү-укытучы 

алдында торган мөһим бурычларның берсе булып тора.  

Укучыларның бәйләнешле язма һәм сөйләм телен үстерү- 

актуаль һәм киң проблема. Ул турыдан туры татар теле 

дәресләренә карый, шуның белән бергә укучыларда телдән  һәм 

язма  сөйләмнең практик күнекмәләрен формалаштыра, 

фикерләү дәрәҗәсен үстерү белән бергә алып барыла. 

Башлангыч сыйныфлардан ук укучыларны теге яисә бу 

темага фикерләрен әйтә һәм яза белергә өйрәтергә кирәк. Мисал 

өчен, “Ел фасыллары”, “Минем яраткан уенчыкларым”, “Минем 

якын дустым” темаларына укучылар бик теләп һәм яратып 

кечкенә күләмле сочинениеләр язалар.  7нче, 8 нче сыйныфларда 

укучыларда  бирелгән өзеккә карата үз мөнәсәбәтен белдереп, 

сочинениеләр язу күнекмәләре булдырырга кирәк. Кечкенә 
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сыйныфларда сочинение язарга әзерлек эше алып барылмаса, 

укучының мөстәкыйльлеге, фикерләү сәләте үстерелмәсә, 9 нчы 

сыйныфта имтихан алдыннан гына язма эшләр башкарырга 

өйрәтеп булмый. 

Рус төркемнәре өчен татар теленнән дәүләт йомгаклау 

аттестациясе биремнәренең С өлеше хат язу формасында 

бирелгән. Төрле вакыйга һәм ситуацияләргә карата үз 

фикереңне белдереп, дустыңа хат язу сорала. Хат язу 

барышында , иң беренче чиратта, аралаша белү күнекмәләренең 

булуы шарт. Икенчедән, хикәяләү осталыгы таләп ителә. Димәк, 

дәресләрдә язу күнекмәләрен үстерү белән беррәттән аралашу, 

телдән хикәяләү күнекмәләрен үстерү дә кирәк.  

Рус төркемнәрендәге 9 нчы сыйныф укучыларын татар 

теленнән дәүләт йомгаклау аттестациясенә әзерләгәндә 

укытучыдан, һәр дәрестә эшне дөрес оештыру,  балаларның 

шәхси мөмкинлекләрен өйрәнеп, алар  белән системалы эшләү 

таләп ителә.   
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Использование современных инновационных подходов к 

преподаванию татарского языка и литературы 

 

Алсу Альбертовна Гараева, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ «Дым-

Тамакская ООШ» Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Инновационные подходы к преподаванию татарского 

языка связаны, прежде всего, с изменением роли учителя. В 

современных условиях очень важно, чтобы учитель не давал 

ученикам готовых знаний, а указывал путь к приобретению 

знаний, учил добывать знания. Особенно важно  это тогда, когда 

учитель обучает татарскому  языку, не  владеющих татарским 

языком. 

2. Преподавание татарского языка в современных условиях 

требует от учителя совершенно новых, инновационных 

подходов  как к содержательной части урока, так и к выбору 

образовательных технологий, эффективных методов 

преподавания, проведению диагностики уровня владения 

татарским языком. 

3. Инновационные подходы к преподаванию татарского 

языка основаны прежде всего не только на осознании важности 

проблемы невысокого уровня подготовки учащихся по 

татарскому языку, понимания того, что причина плохого знания 

татарского языка связана прежде всего с проблемой социальной 

и психологической адаптации ученика к  культуре, к традициям, 

ценностям, ориентирам, но и на овладении принципами 

деятельностного  подхода к преподаванию татарского языка как 

неродного.  

4. Инновационный подход требует от каждого  учителя  

овладения методикой преподавания татарского языка, 

понимания, что законы татарского языка учащиеся 

воспринимают через призму законов русского языка, а это 

является причиной многих орфографических и даже 

пунктуационных ошибок. В моем опыте стало традицией 
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отработка орфографической зоркости учащихся через словарные 

диктанты, фонетический разбор слов, исследовательские 

задания, комментирование орфограмм. Систематическая работа 

позволяет учащимся добиться хороших результатов на  

выпускном экзамене. Использование ИКТ  в процессе обучения 

способствует повышению интереса к татарскому языку, 

созданию необходимого эмоционального настроя на уроке, 

вовлечению учащихся в активную творческую деятельность, 

формированию интеллектуально развитой личности, умения  

самостоятельно решать возникающие в реальной жизни 

проблемы. 

С помощью компьютера на уроках татарского языка и 

литературы увеличивается объем тренировочных упражнений, 

дифференцируются по степени трудности. Кроме того 

использование ИКТ создает положительный эмоциональный 

фон занятий и создает ситуацию успеха для каждого ученика. 

Таким образом, компьютер способствует формированию у 

учащихся рефлексии своей деятельности, поскольку наглядно 

представляет обучающемуся результат его действий. Я 

компьютерные технологии успешно использую при подготовке 

к экзаменам, к олимпиаде.  Каждый год мои учащиеся являются  

победителями  и призерами районной олимпиады по татарскому 

языку. Валиахметова Рузалия 2012 году заняла I место по 

татарскому языку, а 2013 году Шарифуллина Айгуль заняла III 

место. 

Большое значение имеет четкая организация словарной 

работы на уроке татарского языка. К числу эффективных 

приемов организации словарной работы на уроке татарского 

языка относятся 

 перевод с русского на татарский язык, 

 обратный перевод, 

 выстраивание ассоциативного ряда, 

 проговаривание и т. д. 

5. Во время проведения уроков татарского языка к числу 

эффективных технологий можно отнести технологии работы в 

группах (пары, группы сменного состава и т.д.) Очень 
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эффективным оказалась обучение по Сингапурскому методу. 

Обучающие структуры конэрс, релли робин, раунд тэйбл, клок 

баддис, таймд пэа шэа, микс-фриз-груп, микс пэа шэа, эй ар  

гайд поднимает результативность.Технология обучения в 

группах позволяет создавать на уроке определенные речевые 

ситуации, привлекать к организации работы в группе учащихся,  

которые хорошо владеют татарским языком,  что способствует 

формированию коммуникативной компетенции школьников.  

6. Инновационные подходы к преподаванию татарского 

языка требуют не только четкой организации самостоятельной, 

исследовательской деятельности учащихся.  

7. Одной из форм исследовательской деятельности 

учащихся на уроке можно считать сопоставительный 

лингвистический анализ текстового материала на русском и на 

татарском языке. Особенно эффективны такие работы при 

изучении лексики, фонетики, морфологии, стилистики, при 

редактировании собственных текстов. 

8. Инновационные подходы к преподаванию татарского 

языка  для детей обучающихся в русской школе требуют 

качественно иного отношения к предмету преподавания. 

Татарский язык является носителем культуры, традиций  

татарского народа. Значит, целесообразно преподавать его как 

феномен культуры, овладеть методикой преподавания 

предметов культурологического цикла.  

10. Для уроков татарского языка можно использовать 

проектные уроки, уроки-дебаты, дискуссии, деловые игры и т.д. 

Метод проектов позволяет развить 

 навыки аналитического мышления в процессе анализа 

информации, отбора необходимых материалов,  

 ассоциативное мышление в процессе установления 

ассоциаций нового учебного материала с ранее изученным,  

 логическое мышление, умение выстраивать логику 

доказательств, внутреннюю логику решаемой проблемы,  

 умение рассматривать проблему в целостности связей и 

характеристик, опираться на ранее изученный материал.  

 Примерный сценарий занятия по планированию проектов 



 

135 

1.Краткий обзор результатов исследования – 3 мин. 

2. Объявление темы урока, ожидаемых результатов, хода 

занятия - 1 мин. 

3. Работа в группах по анализу информации, выработке 

вариантов решения проблем, созданию плана действий. 

Консультации с учителем проводятся с учителем по 

необходимости – 26 мин. 

4. Подведение итогов – 5 мин. 

5. Разъяснение домашнего задания – 5 мин. 

Примерный сценарий обсуждения в форме дебатов 

Дискуссия в форме дебатов может быть эффективной в 

том случае, если обсуждается сложная или противоречивая 

проблема, мнения участников чётко определены и резко 

отличаются друг от друга. Цель дискуссии – научить учащихся 

спокойно, корректно высказывать мнения на лингвистическую 

тему, приводить аргументы. 

Время выступления каждого участника ограничено, 

одинаково для всех. 

Методика проведения дебатов 

1. Ведущий определяет тему дискуссии. Какова роль языка 

в жизни людей? Существует ли феномен языка? Каждого ли 

человека можно назвать хорошо владеющим родным языком?  

2. Ведущий делит участников на группы (число групп 

зависит от числа возможных точек зрения) Участники или сами 

выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать, или 

распределяются на группы по жребию. 

3. Ведущий рассказывает о теме дебатов и о правилах 

поведения дискуссии, о времени подготовки в группах (15 

минут), о времени выступления. Представители групп 

выступают поочерёдно. Каждая группа имеет право на три 

выступления.  

4. Во время подготовки учащиеся распределяют роли 

между членами группы, решают, как лучше распорядиться 

отведённым временем. Представители групп могут задавать 

вопросы, комментировать аргументы оппонентов. Группы могут 

подготовить рисунки, схемы, таблицы и т.д.  
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5. Ведущий начинает дебаты, предоставляя слово 

участникам, следит за регламентом. 

6. Выступление группы экспертов 

7. В завершение проводится опрос среди участников 

дебатов путём тайного голосования  

Основными принципами современного урока татарского  

языка можно назвать следующие: 

 опора на возрастные психологические особенности 

школьников; урок должен быть обращён к каждому ученику, 

учитывать неповторимость, своеобразие каждого; 

 приоритет развивающих форм обучения: не давать 

готовые знания, а учить добывать их самостоятельно, видеть в 

языковом явлении проблему и пытаться её решить; 

 разнообразие форм урока, выбор наиболее эффективных 

методических приёмов, методов, исследовательский характер 

урока; 

 чёткая структура урока, его сюжетность, взаимосвязь 

всех его частей; условно урок можно разделить на три части: 

вступление, вводящее школьников в проблему; движение темы, 

развитие, углубление её, позволяющие школьникам увидеть 

многоаспектность любой языковой проблемы; итог урока, 

выводы, коррекция усвоенных знаний; 

 разнообразие форм опроса, опрос при этом органично 

вплетён в урок, подчинён его задачам; 

 отработка норм выразительного чтения; 

 яркая, образная речь учителя. 

Широко практикую постановку целей урока самими 

учащимися через формирование общеучебных умений и 

навыков. Таким образом, подобное обучение для меня – это не 

только сообщение новой информации, но и обучение приемам 

самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, 

приемам исследовательской деятельности. 

Обучающиеся старшеклассники на таких уроках 

постигают ведущие понятия грамматики, а не получат их от 

педагога.  
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Специфика преподавания татарского языка и литературы в 

русской школе  

 

Гузель Фанисовна Гареева, учитель татарского 

языка и литературы МБОУ «Абсалямовская 

ООШ»  Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Подчас каждый учитель в своей работе сталкивается с 

рядом проблем. Я являюсь учителем татарского языка и 

литературы в МБОУ «Абсалямовская ООШ», это русская 

школа. Преподавание данного предмета в русской школе носит 

сложный характер. Хочется остановиться на данной проблеме 

более подробно. 

В русско-язычной школе обучать детей национальному 

языку вдвойне сложно: у учащихся существует языковой барьер 

в изучении языка, кроме того, ученики считают, что изучать 

татарский язык  сейчас не приоритетно. Еще один трудный 

момент – это то, что в нашей школе контингент является 

национальным: среди учащихся есть таджики, узбеки, русские. 

Обучать такой многонациональный состав тоже имеет свою 

специфику в работе. 
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Когда мы с учащимися начинаем изучать какую-либо тему, 

то дети не до конца понимают то, что учитель говорит им на 

татарском языке: они переспрашивают, просят перевести слова, 

задаются вопросом о том, как переводится то или иное слово, 

термин, словосочетание, предложение. Во время объяснения 

темы я также перевожу на русский язык отдельные 

предложения, тогда дети практически полностью понимают 

материал. Учителю приходится во время урока помимо 

объяснения темы еще и отвечать на данные вопросы учащихся, 

еще раз объяснять детям тот или иной материал. Безусловно, это 

тормозит учебный процесс, и поэтому иногда наблюдается 

отставание по некоторым темам. 

Я строю свою работу следующим образом: на уроках 

татарского языка и литературы мы используем словари, так как 

дети русско-язычные (есть даже русские); отличное подспорье в 

нашей работе – презентации: они интересны детям, презентации 

помогают концентрировать внимание детей на протяжении 

всего урока, а еще незнакомые слова мы также вписываем в 

презентацию прямо с переводом, чтобы избегать лишних 

вопросов. Важный помощник в нашей работе – подготовка 

карточек и индивидуальных заданий.  

Как известно, в этом году впервые в Татарстане учащиеся 

будут сдавать ГИА по татарскому языку, исходя из этого, мы с 

учениками готовимся к сдаче данного экзамена, изучаем 

дополнительные материал. 

Еще мы ведем агитацию на тему того, что татарский язык 

– государственный язык республики Татарстан, а значит изучать 

данный язык – обязанность каждого гражданина нашей 

республики. Ведь нет ущерба в том, если человек будет знать 

как можно больше языков: чем человек образованнее, тем легче 

ему будет жить, тем успешнее он будет в жизни.  

Наши учащиеся стараются освоить язык, они делают 

домашние задания с родителями, иногда, когда не справляются, 

выполняем задания в классе. Мы надеемся, что дальше изучать 

язык станет легче, а учащиеся будут охотно изучать язык.  
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Хәзерге заман мәктәбендә сүз төзелешен укытуның 

кайбер проблемалары 

 

Айзирә Шамил кызы Гарипова, Татарстан  

Республикасы Әлмәт шәһәре 13 нче урта 

гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

 

Мәктәптә фонетика һәм лексика үтелгәннән соң, сүз 

төзелеше өйрәнелә. Фонетиканы да, лексиканы да укучылар 

чагыштырмача җиңел үзләштерәләр. Ә менә беренче карашка 

җиңел тоелган «Тамыр һәм кушымча», «Сүзнең мәгънәле 

кисәкләре» дигән темаларны, гомумән, сүз төзелешен,сүз 

ясалышын аңлап үзләштерү укучылар өчен гаять авыр. Моның 

берничә сәбәбе бар. 

Аерым гына алганда кулланылмый торган һәм лексик 

мәгънәгә ия булмаган (сүзнең тамырыннан кала), авазлар 

җыелмасын тәшкил иткән кушымчалар – саф грамматик 

формалар белән укучылар беренче мәртәбә очрашалар. Ул 

кисәкләрнең истә калдырырлык формаль, тышкы күрсәткечләре 

юк. Алар сузык авазлардан да, тартыклардан да башланалар, бер 

генә аваздан да (дәфтәр–е буя-л), ике аваздан да (бакча-га, сиз-

ел), өч авазан да (укы-ган, бала-лар), дүрт аваздан да (акча-лата, 

бар-гала), биш аваздан да (күг-елҗем), алты аваздан да  (көл-

емсерә) торалар. Шуның өстәвенә телдә төрле функцияүти 

торган омоним кушымчалар да бар. Мәсәлән, минем дигәндәге –

ем – иялек килеше кушымчасы, дәфтәрем дигәндәге –ем  исә I 

зат тартым кушымчасы; бакчабыз дигәндәге– быз – 

тартымкушымчасы,  барабыз дигәндәге  – быз исә I зат күплек 

кушымчасы;, тарак дигәндәге –к – сүз ясагыч кушымча;  

бардык дигәндәге –кисә зат-сан кушымасы һ.б. 

Кушымчаларның төрләрен өйрәнүнең тагын бер кыенлыгы 

программага бәйле. Мәктәп программасы нигезендә иң элек 

сүзнең төзелеше, аннан соң сүз төркемнәре өйрәнелә. Монда 

логик эзлеклелек бар, әлбәттә. Шуңа күрә сүзнең эчке 

структурасын өйрәнгәч, сүз төркемнәренә күчү үзен аклый. 
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Ләкин биредә бер каршылык килеп чыга. Мәсәлән,  сүз 

төркемнәрен, аерым алганда, исем темасын үткәндә, үтмичә генә 

саф абстракт грамматик формалар белән эш итү килеп чыга. 

Шуңа күрә “Ясагыч һәм төрләндергеч кушымчалар” дигән 

теманы укучыларның тулысынча үзләштерүенә ирешү кыен.  

Мәктәптә сүз төзелешен үткәндә “Сүзнең мәгънәле 

кисәкләре”нә аеруча җитди игътибар ителергә тиеш. Чөнки бу 

теманы төпле үзләштерү алдагыларын аңларга ярдәм итә. Теләсә 

нинди сүз ниндидер мәгънәгә ия булган кисәкләрдән, 

өлешләрдән тора. Ул кисәкләр, үзләре аерым кулланылмаса да, 

төрле сүзләрнең тамыр өлешенә ялганып, бер мәгънә бирү өчен 

хезмәт итәләр. Мәсәлән, китаплар, агачлар, ташлар дигәндә, -

лар кушымчасы предметның күп, ягъни артык булуын, күзем, 

телем, җирем дигәндәге–емисә предметның минеке, ягъни I 

затныкы икәнен белдерә. 

Сүзне күпме таркатырга, өлешләргә бүләргә мөмкин соң? 

Моны ачыклау өчен юнәлеш, игенчелексүзләрен алыйк. 

Укучылар, гадәттә, бу сүзләрнең тамырлары юнәл, иген дип 

билгелиләр. Бу табигый да, чөнки юнь, ик тамырлары үзләре  

генә сирәк кулланыла. Укытучы  юньтамырыннан юнәлешсүзе, 

ик тамырыннан игенчелексүзе барлыкка килүен әйтә һәм 

укучыларның үзләреннән шуларга тамырдаш сүзләрне таптыра 

(юньле, юньсез; икмәк, игү һ.б.). Җиңел мисаллар алып, 

алардагы төрле (лексик, грамматик)  мәгънә белдерә торган 

кисәкләрне укучыларның үзләреннән таптыру, тора-бара 

мәгънәле кисәкләре күзгә ташланып тормаган шундый типтагы 

сүзләр нигезендә аларның төзелешен үзе аңлатып, күрсәтеп 

бирсә, соңыннан укучылар сүзнең структурасын тизрәк танырга 

өйрәнерләр. 

Мәгънәле кисәкләре иҗекләр белән тәңгәл килгән очракта 

укучылар, гадәттә, аларны билгеләүдә хата ясамыйлар. 

Түбәндәге мисалларны карыйк: 

күренде 

беленде 

сизенде  

күренә 
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беленә 

сизенә 

күрә 

белә 

сизә 

Беренче баганадагы сүзләрне укучылар, нигездә, хатасыз 

өч мәгънәле кисәккә бүләләр (күр, -ен, -де). Ә икенче 

баганадагы сүзләрне еш кына күр-е-нә, бел-е-нә, сиз-е-нә 

формасында таркаталар. Укучыларга юнәлеш категориясе (бу 

очракта кайтым юнәлеше) таныш түгел. Шуңа күрә укытучы, 

моның нәрсә икәнен аңлатмыйча гына, өченче баганага 

игътибар иттерә. Икенче баганадагы фигыльләр белән 

чагыштырып, укучылар [н] авазының өченче кушымча 

составында түгел (шулай булса, күрнә, белнә булып яңгырар 

иде), ә икенче кушымча составында килүен ачыклыйлар. Шулай 

итеп, заман, юнәлеш категорияләре блән таныш булмаган 

килеш, укуылар бу категорияләрнең формаль күрсәткечләрен 

аера белә башлыйлар.  

Фонетиканыкабатлау барышында да әлеге теманы 

ныгытырга мөмкин. Мәгънәле кисәкләр чигендәге авазлар язуда 

кайбер сүзләрдә бер генә хәреф белән белдерелә. Мондый 

очракта, мәгънәле кисәкләрне аеру өчен, сүзне таркатып карарга 

кирәк. Мәсәлән: көем - көй-ем,туя – туй –а, җыю – җый – у 

һ.б. 

Иҗек башында килгән й+ы, й+е, й+а, й+ә, й+у, й+ү кушык 

авазларының берәр генә хәреф белән (е,я,ю) белдерелүе искә 

төшерелә.  

Теманы ныгыту максатында укучыларга уен 

характерындагы бер күнегү тәкъдим итәргә мөмкин. Укытучы 

бер төрле авазларга беткән (мәсәлән, -ак,-әк) исемнәр язылган 

карточкалар өләшә. Шулар арасыннан ике мәгънәле кисәктән 

торган сүзләрне табарга куша. Андый сүзләрне күбрәк табучы 

бала җиңүче була.  

Моның өчен түбәндәге сүзләр тәкъдим ителә: 

көрәк,сәнәк,чиләк, кабак, кадак, калак, карак, кунак, йөрәк, 

җиләк, тирәк, кибәк, бүләк, торак, тарак, бизәк, беләк, күлмәк, 
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тамак, терәк, теләк, башак, чәчәк, кузак, урак, тояк, таяк, 

табак, төбәк, түшәк, балык һ.б. 

Бу күнегүнең укучыларны кызыксындыра торган ягы 

шунда:беренче карашкабер төсле күренгән, хәтта уртак темага 

караган (мәсәлән,көрәк һәм сәнәк, иләк һәм чиләк)бу сүзләрнең 

беришесе - - тамыр, икенчеләре – ясалма; көрә – к, сәнәк;, илә – 

к, чиләк һ.б.) Укучылар, мавыгып китеп, тамыр сүзне дә ясалма 

дип билгеләгән очракта укытуы хаталарны төзәтү эшенә бөтен 

сыйныфны җәлеп итә. Әйтик, бер укучы балакдигән сүзне  бал – 

һәм - ак  дип таркаты, ди. Укытучы “чалбар балагы дигәндәге 

балак сүзе “бал” сүзеннән ясалганмы?” кебек сораулар 

ярдәмендә хаталарны төзәттерә. 

Бу гади генә методик алымнарга таянып эш иткәндә, 

укучылар сүзләрне мәгънәле кисәкләргә нигездә җиңел 

таркатачаклар. Ә инде морфология курсын өйрәнгәндә, алар 

шулук мәгънәле кисәкләр белән яңадан очрашып, инде 

морфологик берәмлек буларак аларның кайсылары – исем 

төрләнешенә, ә кайсылары фигыль төрләнешенә каравын аңлы 

рәвештә үзләштерәчәкләр. 
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Патриотик тәрбия һәм музей педагогикасы 

 

Зөлфирә Хөсәен кызы Гарипова, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 

муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе 

“3нче санлы Урыссу урта  гомуми белем бирү 

мәктәбенең” татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Туган як тарихын, төрле чорларда яшәгән 

кешеләр  тормышын өйрәнү юлы белән патриотик, рухи-

әхлакый  тәрбия бирү  хәзерге заманда  зур әһәмияткә ия. 

Кешелек нинди дәвердә яшәсә дә, җәмгыять күптөрле үсеш 

юлларының кайсын сайласа да, кешеләр арасындагы 

мөнәсәбәтләрне көйләүдә төп рольне әхлак нормалары үти. 

Әхлаклы кеше яхшылыкны яманнан аера белә, кечкенәләрне 

рәнҗетми, өлкәннәрне хөрмәт итә, әти-әнисен, туганнарын, 

туып-үскән нигезен ярата. Туган якны ярату хисе кеше үскән 

саен, Ватан белән горурлану хисенә әверелә бара. Әлеге 

укучыны чын патриот итеп тәрбияләү өчен җәмгыять, мәгариф 

системасы һәм гаилә шушы уңдырышлы туфракка тәрбия 

орлыкларын вакытында салырга тиеш. Бу бик әһәмиятле, чөнки 

укучыларыбызның бүген алган тәрбиясе – иртәгә дәүләтебезнең 

киләчәге. Бүген кәрәзле телефон, компьютер белән яхшы 

таныш, интернет челтәре аша һәртөрле мәгълүматны бик тиз 

таба алучы XXI гасыр укучыларын нәрсә белән булса да 

шаккаттыру бик кыен. Шушы чорда укучыларда гражданлык 

хисләре һәм патриотизм тәрбияләүдә музей педагогикасын 

куллану - отышлы алымнарның берсе дип саныйм. Укучыларны 

Ватаныбыз патриотлары итеп тәрбияләүгә ирешү юлында 

түбәндәге бурычлар үтәлә: 

 укучыларны туган илнең кадерен белергә, яратырга, 

аның белән горурланырга өйрәтү; 

 үз халкының традицияләрен саклау, культурасын 

өйрәтү; 

 туган як тарихын, күренекле шәхесләрен өйрәнү; 
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 якты киләчәгебез өчен көрәшкән каһарманнарны 

онытмау. 

Патриот шәхес - милләтен яратучы, үз туган иленең 

гражданины булу белән горурланучы,  Ватанының куркусыз 

каһарманы. Әлеге сыйфатларны коры сүзләр белән тәрбияләп 

булмый. Шуңа күрә без гражданлык һәм патриотлык хисләрен 

тәрбияләүне туган як тарихын, авыл топонимикасын, 

ономастикасын, аның тарихи шәхесләрен өйрәнүдән башларга 

кирәк дип саныйм. Укучыларда шушы сыйфатларны 

формалаштыруда  бистәбезнең «Туган якны өйрәнү» 

музееның  әһәмияте зур. Район үзәк музее районыбыз тарихын, 

халкыбызның борынгы тормыш – көнкүрешен, Гражданнар һәм 

Бөек Ватан сугышына караган истәлекләрне өйрәтә, күренекле 

якташларыбызның тормыш юлы белән таныштыра, ә алар бездә 

бик күп. Ютазы районы Кәрәкәшле авылының исемен дөньяга 

таныткан кешеләр генә дә берничә. Академик Мирфатыйх 

Зәкиев, Фәймә Хисамова, Нил Габбасов, Әнвәр Шәрипов, 

ветеринария фәннәре докторы  Нариман Хазипов... барысын да 

санап бетерлек түгел. Рифкать Гыймаев Мәскәүдә космик 

аппаратлар чыгаручы заводта эшләп, Венера планетасына 

җибәрелгән Җирнең ясалма иярченен ясауда катнашкан кеше. 

Элегрәк елларда укучылар белән бу авылда урнашкан 

“Туган якны өйрәнү”музеена да барган идек. Бу 

экскурсияләрдән соң, укучыларда якташлары белән горурлану 

хисе тагын да зураеп, үсеп китте, үзләре дә алар кебек туган 

җиргә файда китерә алырлык кешеләр булып үсәргә сүз 

бирделәр.  

Район үзәгендәге «Туган якны өйрәнү»  музее 2009 нчы 

елда оештырылды һәм район мәдәният йорты бинасында 

урнашкан. Барлык экспонат һәм материаллар халык көче белән 

җыелган. Музей фондына экспонатлар гел өстәлеп тора. Шулай 

ук төрле темаларга күргәзмәләр дә оештырыла. 

Билгеле, төрле сәбәпләр аркасында, музейларга бик еш 

йөреп булмый. Бу очракта без укытучыларга хәзерге заман 

техникасы  авырлыкны җиңәргә ярдәм итә. Интернет 

челтәрендәге төрле сайтлардан язучы-шагыйрьләрнең 
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музейлары белән танышырга, төрле шәһәр музейларына сәяхәт 

кылырга мөмкинлек бар. Без бу мөмкинлектән рәхәтләнеп 

файдаланабыз. Мондый эш белән шөгыльләнү укучыларга да 

ошый. Тәрбия һәм белем бирүдә музей педагогикасы киң 

файдаланыла, бу эш эзлекле алып барыла һәм аның яшь буынны 

тәрбияләүдә уңай нәтиҗәсе күп. 

Патриотик тәрбия бирүдә укытучының роле гаять көчле. 

Дәресләрдән тыш, мәктәптәге дәрестән тыш тәрбия 

чараларының да патриотик тәрбия бирүгә әһәмияте зур. Бер чара 

да патриотик тәрбияне читләтеп үтмәскә тиеш.  Мәсәлән, ел 

саен мәктәбебездә «Аҗаган» уены зур әзерлек белән үтә. Әле 

29нчы октябрьдә мәктәбебез укучылары “Аҗаган” уенында 

район данын Актүбә бистәсендә үткәрелгән зона ярышларында 

якладылар һәм мактаулы икенче урынга лаек булдылар.  9 май – 

Җиңү көне һәйкәл янында сугыш һәм тыл ветераннары белән 

бергәләп бәйрәм ителә, якташыбыз Советлар Союзы Герое 

Шәрипов Фатыйх Зариф улы мемориальтактасына чәчәкләр салу 

да яхшы традициягә әйләнде.  Ел дәвамында укучылар һәйкәл 

янын җыештыра, язын чәчәкләр утырта. 4 ноябрь – Бердәмлек 

көне, 12 декабрь – РФ Конституциясе көне укучылар чыгышы 

белән мәктәп күләмендә билгеләп үтелә. Без тәрбия 

сәгатьләрендә 15 октябрь – Хәтер көне, 23 февраль – Совет 

армиясе туган көн, 12 апрель – космонавтика көне, 15 февраль – 

Әфган сугышы геройларын искә алу көне турында әңгәмәләр, 

викториналар оештырабыз. Җиңү көне якынлашкан көннәрдә 

Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре белән 

очрашулар, әдәби – музыкаль кичәләр аеруча җанлы үтә. 

Укучыларга патриотик тәрбия бирүдә нәсел агачы төзү, 

гаилә тарихын язу да кирәкле гамәл дип саныйм. Әби-бабай, 

туганнарым кем булган, нәрсә белән шөгыльләнгән? Әти-әни 

һөнәр сайлаганда гаилә традицияләренә тугры калганмы? 

Минем гаиләм авыл, район тарихында нинди урын тота, нәселем 

кемгә килеп тоташа? Шәҗәрә төзүче яки сочинение язучы бала 

шушы сораулар өстендә уйланмыйча калмый. Ел саендип 

әйтерлек мәктәбебездә укучылар арасында шәҗәрәләр 
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конкурсы, иншалар бәйгесе уздырыла. Балалар әти - әниләре, 

әби – бабайлары белән бергәләп әлеге эшкә алыналар. 

Районның тарихи тамырлары да бик тирән. Төбәкнең 

борынгы цивилизациягә ия булуы турында борынгы һәм урта 

гасырлардагы торак калдыкларының эзләре, курганнар, авыл 

зиратларындагы эпитафик һәйкәлләр әйтеп тора. Бу җирләрдә 

таш гасырның 4 һәйкәле сакланган. Бронза чоры истәлекләре дә 

аз түгел. Биредә шулай ук урта гасырның 9 тарихи ядкәрен 

очратырга мөмкин. 

Бәйрәкә авылында XIX гасырда һәм XX йөз башында 

төзелгән архитектура корылмалары аерым игътибарга лаек. 

Болар – “Гобәйдия” мәдрәсәсенең таштан салынган биналары. 

Алар тарихи-мәдәни һәйкәл буларак теркәлгән һәм дәүләт 

тарафыннан саклана. “Гобәйдия” заманында Идел буе төбәгендә 

атаклы мәдрәсәләрнең берсебулган. Бу кадерле биналар бүген 

авыл мәктәбе комплексына керә һәм хәзер дә музей сыйфатында 

халыкка хезмәт итә. Әйтергә кирәк, музей бик бай, Бәйрәкә 

авылының, тулаем әлеге төбәкнең тарихын, үткәндәге хәл-

әхвәлен ачык итеп күз алдына бастыра. 

Бәйрәкә авылының мәчете дә тарихи-мәдәни һәйкәл 

санала. Аны атаклы композитор, үзенең үзенчәлекле әсәрләре 

бөтен дөньяга танылган, исеме Бах, Моцарт, Бетховен  кебек 

даһилар белән беррәттән язылып йөртелә торган Софья Әсгать 

кызы Гобәйдуллинаның  бабасы имам Ибраһим 1812 елда 

төзеткән. Заманында биредә муллалар әзерләнгән. Дөньяга киң 

карашлы белгечләр әзерләве белән дә ул абруй казанган. Дини 

мәгърифәт үзәге буларак, мәдрәсә 1924 елны яшәүдән туктый. 

Бинаны исә төрле максатларда файдаланалар. 1993 елда аны 

реставрациялиләр, манара торгызалар һәм ул гыйбадәт йортына 

әйләнеп, мөселман җәмәгате хөкеменә тапшырыла. Ә үз 

вакытында Бәйрәкәдә 5 мәчет эшләп торган! 

Туган як тарихын өйрәнү укучыларыбызның күңеленә дә 

хуш килә. Узган уку елында 10нчы сыйныф укучысы 

Мөгыйнова Ралина Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгы үткәргән “Без тарихта эзлебез” фәнни-гамәли 

конференциядә чыгыш ясап, катнашучы сертификатына лаек 
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булды. Шулай ук узган уку елында мәктәбебездә татар теле һәм 

әдәбияты укытучыларының регионара семинары булды. Шул 

семинарда күрсәтеләчәк дәрескә  8нче сыйныф укучылары 

эзләнү эшләре башкардылар. Районыбыз җирлегендәге бик күп 

чишмәләрнең исемнәрен, ни өчен шулай аталуын белештеләр. 

Кече Урыссу авылының нәкъ  уртасында урнашкан  Исмәгыйл 

чишмәсе, Кәрәкәшле авылындагы Ак чишмә, Каразирек авылы 

янындагы Салкын чишмә күле, Бәйрәкә авылындагы Упкын, 

Куптарай,  Буралы чишмәләре, Көрәш Бүләк авылында Закуан 

чишмәсе, Иске Урыссу авылындагы Имаметдин чишмәсе... Бу 

чишмәләрнең тарихын минем укучыларым хәзер бик яхшы белә. 

Исемнәре дә көйгә салынырлык шул туган ягым табигатенең! 

Иҗат әһелләрен илһамландырган, туган яктан читтә 

яшәүчеләрнең төшләренә кереп азаплаган туган як бит ул! Үз 

авылы табигатен яраткан шәхес кенә Җир шарының глобаль 

проблемаларына битарафкалмас. 

Без укытып, тәрбия биргән укучылар туган илен яратучы 

булып үсә икән, димәк, хезмәтебез бушка китмәгән: дәресләрдә, 

дәрестән тыш чараларда, музей эшчәнлегенә укучыларны җәлеп 

иткәндә дөрес юнәлешләр сайлаганбыз. Туган як тарихын, 

күренекле якташларның каһарманлык юлын өйрәнеп, 

укучыларны алар кебек булырга өндәгәнбез бит! Нәтиҗә ясап 

әйтәсе килә: патриотлар булып тумыйлар, патриотлар булып 

формалашалар. Музей эшчәнлеге белән кайнап үскән буын 

киләчәктә, һичшиксез, үзенең Россия гражданины булуы белән 

горурланачак! 
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Укучыларныӊ иҗади активлыкларын yстерyдә класстан 

тыш эшләрнеӊ роле 

 

Ландыш Ринат кызы Гарифуллина, Татарстан 

Республикасы Тәтеш районы МББУ “Алабирде 

урта гомуми белем бирү мәктәбенең” татар 

теле укытучысы 

 

Илдә, җәмгыятьтә  бара торган үзгәрешләр татар теле һәм 

әдәбияты укытучылары алдына яңа максат-бурычлар куйды. 

Укучыларның белем алу эшчәнлеге белән идарә итү, рухи һәм 

физик үсешен, кызыксынучанлыгын үстерергә булышу – 

шуларның иң мөһиме. Моңа кадәр дә шундый максатлар куйдык 

бит дигән фикер белән дә килешәм. Ләкин  21 нче гасырда 

яшәвебезне, яңа техник мөмкинлекләр базасының югары 

дәрәҗәдә булуын уйлаган очракта, максатның катлаулы булуын 

күрәбез. Димәк, яңалыкка омтылучы, заман сулышын тоючы, 

белемен өзлексез камилләштерүче, укыту-тәрбия эшенә иҗади  

якын килүче укытучы гына бу максатны тормышка ашыра ала. 

Укытучы иҗади шәхес булырга тиеш. Педагогик эшчәнлектә 

иҗадилык- бу, беренче чиратта, яңалыкка, үзгәрүчәнлеккә 

омтылу. Укытучыны иҗади шәхес буларак тасвирлый торган 

берничә билгене, үзенчәлекне аерып күрсәтергә мөмкин: 

1. Шәхеснең гадәттәгедән үзгәчәрәк фикер йөртергә 

сәләтле икәнен дәлилли һәм укытучы вазифасын башкарырлык 

дәрәҗәдә өлгереп җиткән шәхес булуын раслый торган акыл 

күрсәткечләре, акыл сыйфатлары. 

2. Активлык, яхшы хәтер, эчке сиземләүнең көчле булуы. 

Болар үз чиратында һәр эштә башлап йөрергә сәләтлелектә, 

ихтыяр көченә ия булуда,  максатчанлыкта, камиллеккә 

омтылуда чагылыш таба. 

Бүгенге татар теле укытучысы,  иҗади шәхес буларак, күп 

укырга,әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге яңалыклар белән таныш 

булырга гына түгел, ә үзенең укучысын да ияртеп бара алырга 

тиеш. Балаларда кызыксыну уята алган укытучы – үз эшенең 

остасы. Ул укучылар алдында гына түгел, хезмәттәшләре 
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арасында да хөрмәт һәм дан казанырга, эчке һәм тышкы күркәм 

сыйфатларга ия булырга,сәламәт яшәү рәвеше кагыйдәләрен 

үтәргә, компьютер һәм видео-техника белән эшли белүдә 

укучыларга үрнәк күрсәтә алырга тиеш. 

Соңгы унъеллыкта мәктәп күп үзгәрешләр кичерде. 

Бүгенге заман баласы белән эшләү алымнары, укыту-тәрбия 

эшен оештыру да үзгәреш таләп итә. Укучыны мөстәкыйльлеккә 

өйрәтү генә җитми, ул үзенчә, үзгәчә  фикер йөртергә, өлкәннәр 

кушканнан чыгып түгел, үз башы белән эш итә белергә, теләсә 

нинди үзгәрешкә яраклаша алырга сәләтле булып җитлегергә 

тиеш. Әдәбият укытучысы буларак, мин эш методикамны шушы 

юнәлештә алып барам. Укучыларга ошый, чөнки үз фикереңне 

башкаларныкы белән чагыштыра алу, бәхәскә керү, дәлилләү, 

һәр нәрсәгә үз позицияңне булдыру укучыны шәхес итеп тоярга 

ярдәм итә. Бүген укыту һәм тәрбиядә нәтиҗәлелек турында сүз 

алып барабыз. Нәтиҗәнең күзгә күренеп торуы,билгеле булуы 

шарт. Белемлелек дәрәҗәсен билге күрсәтми, укучының укырга 

теләген сүндермәү мөһим. Һәркемнең мөмкинлеге төрлечә. 

Югары билгеләргә укымыйча да, бала үз кысаларында уңышка 

ирешергә мөмкин. Әлеге мисал укытучының үз эшенә иҗади 

якын килергә тиешлеген тагын бер кат ассызыклый һәм иҗади 

шәхес тәрбияләүгә нигез булып тора.  

Иҗади шәхес тәрбияләү өчен, укытучының иҗади булуы 

шарт. Укытучының иҗадилыгы ул үз эшен яратып башкарганда 

гына тормышка аша ала. Үз эшен яратып башкармаган 

укытучыдан укучылар читләшәләр. 

ЮНЕСКО ның күптеллелекне яклап чыгуы уңаеннан, 2000 

нче елда  БМО ның 21 нче февральне Халыкара Туган тел көне 

дип игълан итүен беләбез инде. Монда сүз халык җырларын, 

биюләрен, гореф-гадәт, йолаларны, халык авыз иҗатын, туган 

телне саклап калу һәм яшәтәү турында барганлыгы аңлашыла. 

”Тел – кешелекнең рухи мирасының аерылгысыз бер өлеше - 

дигән иде ЮНЕСКОның генераль директоры К. Мацуура. – 

Телләрнең барлыкка килеп, туып кына калмыйча, юкка чыгу 

ихтималын да искә алсак, без аларны якларга һәм шуның белән 

бөтен кешелек дөньясы өчен мөһим булган мәдәниятләр 
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күптөрлелеген саклап калырга тиешбез. ЮНЕСКО бу уңайдан 

көчен кызганмый һәм дәүләтләрнең туган телләрне саклау 

сәясәтенә һәрьяклап булышлык күрсәтә” 

Үз-үзен, туган телен, киләчәген хөрмәт иткән халыкларда 

туган телгә мөнәсәбәт ЮНЕСКО яклавыннан башка да һәрвакыт 

игътибар үзәгендә. Мәктәптә  телебезгә булган хөрмәтне мин 

югары бәяләр идем. Укучыларым да туган телебезне, татар 

милләтен, үзебезнең телебез белән бәйле булган һәрнәрсәне 

хөрмәт итәләр һәм моның башкача булуы мөмкин түгел. 

Гомумән алганда, безнең туган телебез – татар теле, шагыйрь 

әйтмешли, ”какканны вә сукканны” күтәрүче ятим хәлендә. 

Уйлап карасак, тел-әдәбият укытучыларын яу кырындагы 

солдат белән чагыштырырга мөмкин. Туган телебезнең 

киләчәген соңгы вакытта телдән төшмәгән белем 

стандартларына,  укыту-методик әсбапларның камиллегенә 

никадәр бәйле булмасын, беренче чиратта, нәтиҗә балалар 

укыту-тәрбияләү дигән фидакарь хезмәткә алынган 

мөгаллимнәрнең шәхси җаваплылыгына, аларның үз эшенә 

мөнәсәбәтенә бәйле. Укучыларның татар телен тирәнтен 

үзләштерүләре һәм фән белән  кызыксынуларын арттыру өчен, 

класста һәм өйдә эшләү генә җитми, класстан тыш эшләрне 

оештыру, аларны эзлекле һәм кызыклы итеп алып бару зарур. 

Татар теленнән класстан тыш эшләрне оештыруның максаты 

түбәндәгеләр: 

1. Укучыларның ана теле белән кызыксынуларын үстерү, 

аларда татар халкы тарихын, аның бай мирасын  өйрәнү 

теләкләрен уяту. 

2. Укучыларның дәрестә алган белемнәрен тирәнәйтү, 

аларны тормышта гамәли куллана белү күнекмәләрен бирү, 

эзләнү эшләре алып бару. 

3. Аерым телләр буенча дәрестә алган грамматик, 

орфографик, пунктуация, сөйләм теле һәм язу күнекмәләрен 

ныгыту һәм үстерү. 

4. Класста бирелә торган төрле яклы тәрбияне (патриотик, 

гуманлылык, эстетик, дуслык-иптәшлек, хезмәт тәрбиясе һ.б.) 

класстан тыш эшләр белән бәйләп дәвам итү. 
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Шушы максаттан чыгып, класстан тыш эшләрне 

оештырганда, аерым укучылар белән генә эшләмичә, төрле 

юнәлештә барлык укучыларны җәлеп итәргә тырышабыз. 

Укучыларның яшь үзенчәлекләрен һәм белем дәрәҗәләрен  истә 

тоткан хәлдә, класстан тыш эшләр план нигезендә һәм оешкан 

төстә үткәрелә.  

Мин эшли торган Алабирде урта гомуми белем бирү 

мәктәбе 1979 нчы елдан укучыларга белем бирә. Татар 

авылында урнашкан булса да, биредә рус балалары да белем ала. 

Димәк, мәктәптә татар һәм рус телле балалар өчен башка  

фәннәрне укыту белән беррәттән татар теле дә укытыла. Әйтергә 

кирәк, балалар  кирәк чакта рус телендә сөйләшсәләр, татар 

телен шулай ук яратып өйрәнәләр. Гомумән алганда, безнең 

мәктәптә эзлекле  рәвештә татар теле һәм әдәбиятыннан 

класстан тыш эшләрне оештырган үз программабыз бар һәм 

шуның буенча максатчан эш алып барабыз. Бу программаны 

төзегәндә, мәктәптә укучы һәр баланың  катнаша алу 

мөмкинлеген исәпкә алырга тырыштык. Программа материалы 

беренче сыйныфтан алып унберенче сыйныф укучылары өчен 

эшкәртелде, кабул ителде һәм мәктәптә “Тарихы барның - 

киләчәге бар” исемле программа буенча класстан тыш эшләр 

алып барыла. 

Беренче баскыч – башлангыч мәктәп. Үз максаты, эш 

юнәлешләре булган класстан тыш эшләр кечкенә балаларның 

кызыксынуларын, яраткан эш төрләрен, уеннарын кертеп 

үткәрелә. Иң мөһиме: бала татар телендә матур сөйләшергә, үз 

фикерләрен курыкмыйча әйтергә, сәнгатьле матур сөйләргә, 

уйнарга-җырларга тиеш. Боларның барысын яратып 

башкарганда гына максатка ирешеп була. Бу баскычта 

“Тапкырлар һәм зирәкләр “,”Әкияттә кунакта”,”Бу белергә 

кызыклы” юнәлешләре буенча эш алып барыла. Куелган максат: 

 укучыларның күзаллау сәләтен үстерү, яхшылык һәм 

явызлык, кыюлык һәм куркаклык,юмартлык һәм саранлык 

төшенчәләренең асылын әкиятләрдән чыгып аңлату; 

 тапкыр һәм зирәк булырга, дөрес фикер йөртергә, халык 

авыз иҗатына хөрмәт һәм ихтирам хисе тәрбияләү, милли 
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бәйрәмнәрне, халык уеннарын  өйрәнү һәм үткәрү, 

халкыбызның тарихи мирасына сак караш тәрбияләү; 

 укучыларда иҗади активлыкка омтылыш тәрбияләү, 

мөмкинлекләр тудыру, кечкенә күләмле иҗат җимешләренә  зур 

игътибар бирергә өйрәтү. 

Башлангыч баскычта класстан тыш эшләрне оештырганда, 

төп игътибар баланың танып-белүен үстерүгә бирелә. Баланың 

рухи байлыгы халык әкиятләрен, мәкаль һәм әйтемнәрен, 

табышмак, уйдырмаларын никадәр күбрәк белүе белән бәйле. 

Иң мөһиме – баланы яхшы белән яманны аерырга өйрәтү. Бу 

баскычта бала эшчәнлегенең төп формасы булып уен санала. 

Бала уен эшчәнлеге ярдәмендә активлаша, аралаша, үз уй-

фикерләре белән бүлешә. Онытылган бәйрәмнәрне, 

традицияләрне искә төшерүне дә уен, кичәләр ярдәмендә 

оештыру бик уңышлы була. Бала яшьрәк булган саен, аның истә 

калдыру сәләте көчлерәк. Шуны истә тоты, башлангыч 

баскычта, күптөрле юнәлештә балаларда кызыксындыру уята 

торган  дәрестән соң чаралар оештырыла. 

Урта баскыч 5-8 нче сыйныф укучылары өчен төзелгән 

программа нигезендә эшлекле чаралар үткәрүне күз алдында 

тота. Төп игътибар гаилә, туган авыл, дуслык, якташлык, нәсел 

шәҗәрәсен өйрәнү белән бәйле. Бу баскычта укучыларның 

эзләнү эшләре белән кызыксынуларына һәм  иҗат 

активлыкларына өстенлек бирелә. ”Алтын каләм”, “Без татарча 

сөйләшәбез”, ”Тел дигән дәрья бар” оешмаларында 

шөгыльләнгән укучыларның күбесе, өлкән класска җиткәч 

,олимпиада призёрлары, инша бәйгеләренең җиңүчеләре 

булалар. Шушы баскычта нәфис сүз осталары үсеп җитлегә һәм 

“Ватан”, ”Йолдызлык”, ”Дулкыннар” фестиваль-бәйгеләрдә 

уңышлы чыгышлар ясыйлар. Дәрестән тыш чаралар 

оештырганда алга куелган максат: 

 нәсел шәҗәрәңне өйрәнү, гаилә традицияләрен саклауга 

омтылыш тәрбияләү, өлкән һәм яшь буын арасында хөрмәт, 

аңлашу, ярдәмләшү сыйфатларын ныгыту; 

 туган як тарихы, авылның күренекле кешеләре, авыл 

белән бәйле атамалар, кушаматлар өйрәнү; 
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 укучыларның танып-белү сәләтен үстерү, авыл һәм 

районыбыз мәдәнияте тарихын өйрәнү, әхлаклы һәм эстетик 

зәвыклы шәхес тәрбияләү. 

Күпьеллык практика күрсәткәнчә, дәрес теория белән 

өстенлек алса, дәрестән тыш вакытның файдалы үткәрелүе 

иҗади шәхес тәрбияләүгә күбрәк мөмкинлек бирә. Бала үзен 

иркен тота, теләп аралаша, сәләтен ачыклый, кызыксына. 

Дәрестән тыш вакытта укучының белеме түгел, киләчәккә 

сәләте ачыклана һәм бу сайлыйсы һөнәр белән дә бәйле булырга 

мөмкин. 

Югары баскычка керүче  9-11 нче сыйныф укучылары өчен 

җитди, җаваплы, эшлекле юнәлешләр сайланган.Үзем югары 

баскычта эшләүче укытучы буларак, заман белән бергә атлаучы, 

уй-фикерен ныклап әйтүче, иҗади шәхес тәрбияләү өстендә эш 

алып барам. Фәнни-тикшеренү эшләрендә катнашу, 

республикакүләм инша бәйгеләренә әзерлек, татар теле һәм 

әдәбияты буенча район, республика олимпиадаларында уңышлы 

чыгыш ясау, яңа формада дәүләт аттестациясенә әзерлек белән 

беррәттән  әдәби чаралар, очрашулар, күңелле кичәләр, 

экскурсияләр оештыру телебезгә булган хөрмәтне тагын да 

үстерә дип саныйм. “Театр яктылыкка, яктылыкка, нурга илтә” 

әдәби түгәрәге, рус балаларын татар теленә өндәүче “Мин 

татарча сөйләшәм”  кызыклы грамматика уеннар, ”Иҗади шәхес 

тәрбияләү” электив курс эшчәнлеген югары бәялисе килә. 

Соңгы вакытта мәгариф системасына кертелә башлаган 

Сингапурча укыту юлларын да дәрестән тыш вакытта рус 

балалары өчен  куллана башлау укучыларда кызыксыну уятты. 

Соңгы елларда мәктәбебез укучылары район күләмендә 

татар теле һәм әдәбиятыннан үткәрелгән фән бәйгеләрендә 

беренче, республика күләмендә призёрлар рәтендә икәнен 

исәпкә алганда, эшебез җаваплы һәм нәтиҗәле икәне күренә. 

Инша бәйгеләрендә җиңүчеләребез, диплом ияләре бар. Укучы 

һәм укытучы тарафыннан фәнгә мәхәббәт, хөрмәт булганда гына 

матур нәтиҗә-ләргә  ирешеп була. Моның өчен балаларның 

кызыксынуларын күрергә, сәләтләрен ачарга, иҗадилыкны 

үстерергә, максатларына ирешергә булышырга кирәк. 
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Укучының иҗадилыгын үстерүдә зур роль уйнаучы эш 

төренең берсе – сочинение язу. Сочинение – укучының теге яки 

бу темага карата фәлсәфи фикер тирәнлеген, аның социаль һәм 

мәдәни үсеш, танып белү дәрәҗәсен күрсәтә торган иҗади эше. 

Сочинениедә, һичшиксез, иҗадилык, образлылык  булу зарур 

һәм ул, беренче чиратта, сайлап алынган яисә бирелгән теманы 

аңлап анализлауда һәм шәхси мөнәсәбәт белдерүдә чагылырга 

тиеш. Бу исә сочинение авторының киң эрудицияле, укымышлы 

һәм тема кузгалткан проблемага карата кичерешләр тирәнлеген 

язма сөйләмдә күрсәтә белүен таләп итә.Сочинение текстын 

тасвирлау аеруча әһәмиятле төс ала, чөнки нәкъ шушы 

эшчәнлек интеллект, логик һәм иҗади фикерләү күнекмәләре 

үсешен, авторның әхлакый йөзен, кыйммәтләрне танып-белү 

һәм мөнәсәбәте дәрәҗәсен күрсәтә. Сочинение укытучының 

укучылар белән алып барган әзерлек эшчәнлегенә билгеле бер 

күләмдә контроль кисем дә булып тора. Шуңа күрә, сочинение 

язарга керешкәнче алып барылырга тиешле комплекслы 

эшчәнлекне барлап үтик. Бу- сочинение эчтәлеген 

проектлаштыруга юнәлтелгән эзлекле эш этаплары: 

 теманы төрле яктан карап аңлау эше оештыру 

(эшчәнлек төрле була ала:әңгәмә, дискуссия, проблемалы 

сораулар нигезендә индивидуаль яки төркемнәрдә эш); 

 материал туплау. Төп фикерне ассызыклаучы, 

әһәмиятле  сүзләрне, фразаларны аерып алу; 

 язылачак сочинениенең төп идеясен ачыклау; идея 

белән теманы ки-лештерү; 

 сочинениеның төп фикерен (тезисын) формалаштыру, 

эшнең максатын конкретлаштыру ( сочинение аша әйтеләчәк 

төп фикерне аерып алырга һәм материалны – кулланылган 

барлык мәгълүматны шуңа юнәлдерә белергә тиеш); 

 сочинениенең төп фикерен ачу логикасын, аргументлар 

системасын - планын төзү; 

 план нигезендә эзлекле һәм образлы итеп, әдәби тел 

нормаларына туры китереп , стилистик , орфографик һәм 

грамматик хаталарсыз язу. 
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 Болар сочинение өчен китерелгән таләпләр. Иҗади 

бәйгеләрдә катнашканда шушы таләпләрне үтәү зарури. 

Сочинение язу- зур сәләт, барлык укучы да аны тоя алмый. Бу 

юнәлештә индивидуаль эш алып барыла, журналистика белән 

кызыксынган укучылар өчен әзерлек этабы булып тора. Электив 

курста журналистика һөнәренә кызыксындыру уятырга 

тырышам. Программада матур әдәбият  серләрен үзләштерергә 

теләүчеләр өчен дә файдалы мәгълүмат күп: теоретик яктан 

белем бирү, практик күнекмәләр булдыру, укучыларның 

бәйләнешле язма сөйләмен оештыру. Хәбәрче өчен кирәкле 

сыйфатлар, хәбәрченең бурычлары хакында аңлату; 

журналистика тарихы, бүгенге татар мәтбугаты, газета-

журналларга язылу, жанр төрләре белән таныштыру максат итеп 

куела. Практикада интервью алу, рецензия язу, мәкалә стиле, хат 

төрләре, очерк, парча, фельетон жанрларын редакцияләү күздә 

тотыла.  

Ана теле-зур хәзинә ул, дибез. Һәр халык үз тарихын, үз 

телен, үз рухын, җыр-моңын сакларга, аны яңа буыннарга 

тапшырырга тели. Ә бу бары тик тел ярдәмендә генә башкарыла. 

Димәк, милләтне саклыйбыз дибез икән, иҗ әүвәл телне саклау  

зарур. Ана теленең югалмавы, өйрәтелүе өчен татар теле һәм 

әдәбияты укытучылары  үзләрендә  җаваплылык тоярга тиеш. 

Мин үземнең татар теле укытучысы булуым белән горурланам 

һәм, эшемнән тәм табып, укучым белән бергә алга атлыйм. 
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Укучыларныӊ сөйләмендә һәм язуында җирле сөйләм 

йогынтысы 
 

Фәнүзә Госман кызы Гафиятуллина, 

Татарстан Республикасы Аксубай районы 

Түбән Татар Майна урта мәктәбенең татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы Фәнни 

консультант-тарих фәннәре кандидаты 

Насыров Рафик Гомәр улы 

 

Бүгенге көндә белем бирү системасында зур үзгәрешләр 

бара. Бу үзгәрешләр укытучы һәм укучы өстенә зур  бурычлар 

йөкли. Заман таләбенә җавап бирә алу өчен, тормышта үз 

урыннарын таба алырлык шәхес итеп тәрбияләү өчен укытучыга 

һәрьяклап үзен үстерү бурычы килеп баса. Мондый бурычлар 

авыл укытучысын да читләтеп үтми. Азкомплектлы мәктәптә дә  

укучыларны максатларына ирешерлек итеп белем һәм тәрбия 

бирүнең өстенлекле якларын сайлыйбыз. Бала нинди милләт 

эчендә яки нинди мохитта, ниндидер  яшәү урынына ия 

булганлыктан, аның теле дә төрлечә формалаша. 

Аксубай төбәге Түбән Татар Майна авылындагы  җирле 

сөйләмнең әдәби телдән  аерамалы яклары булганга күрә, 

укучыларның сөйләмендә һәм язуларында  диалекталь 

үзенчәлекләр очрый. Тел дәресләрендә укучылар өчен дөрес 

сөйләү, дөрес язарга өйрәнү - иң төп максатлардан санала. 

Мәктәптә укучыларны да cөйләм төрлелеге буенча берничә 

төркемгә бүлергә мөмкин. Янәшә торган авылларның сөйләм 

үзенчәлегендә дә аермалар шактый булганга, бу җирле 

сөйләмнең килеп чыгышы белән дә тарихка мөрәҗәгать итми 

булмады.  
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Бүгенге көндә авылларда кулланылышта булган җанлы 

сөйләм теле формалашуының  тарихын өйрәнү зур әһәмияткә 

ия. Безнең Түбән Майна авылы Чистай сөйләше таралыш алган 

Көнбатыш Кама аръягы төбәгендә урнашкан. Татар 

диалектология фәнендә Чистай сөйләше көнбатыш һәм урта 

диалектлар кушылу нәтиҗәсендә формалашкан катнаш сөйләш 

буларак карала. Шул ук вакытта һәр авылның үзенә генә хас 

сөйләм теле була. Моның сәбәбе авылларда диалектларның 

үзара кушылу нисбәте төрле булуда.  

Җирле сөйләм телендәге аерымлыклар түбәндә китерелгән 

факторларга бәйле: 

 авылга нигез салган затларның килеп чыгышы; 

 авылга читтән күчеп килүчеләрнең сөйләм 

үзенчәлекләре; 

 төрле сөйләшкә караган авыллардан килен төшерүләр; 

 төрле сөйләмнәргә караган авыллар арасында аралашу 

дәрәҗәсе; 

 авылда яшь буынга белем бирүнең торышы һәм 

укытучы-мөгаллимнәрнең  сөйләм үзенчәлекләре.  

Түбән Майна авылының кайчан барлыкка килүе төгәл 

билгеле түгел. Халык хәтерендә бары тик авылның иске 

нигезеннән хәзерге урынына күченүе турындагы риваятьләр 

генә сакланып калган. Археологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, 

Майна авылы җирләренә төрки чыгышлы халык әле VIII-IX 

гасырларда ук килгеп урнашкан. Болгар иленең үзәк өлешенә 

караганлыктан, бу төбәктә X-XIV гасырларда халык аеруча күп 

яшәгән. 

Кама аръягы төбәгендә XVII-XVIII гасырларда бик актив 

миграцион процесслар бара. 1703 нче еллар тирәсендә иске 

авылга Самара ягыннан ачлыктан качкан берничә чуаш гаиләсе 

килеп урнаша. Аннан соңгы елларда аларның килүе тагын да 

арта. Ярты гасырга якын бергә яшәүгә карамастан, чуаш теле 

авылның сөйләм теленә йогынты ясамый. 

XVII гасырның икенче яртысында Кама аръягына аңа 

кадәр илнең үзәк өязләрендә яшәгән йомышлы татар-

мишәрләрнең күченүе активлаша. 1716 нчы елгы халык исәбен 



 

158 

алу кенәгәләре буенча Көнбатыш Кама аръягындагы җитмеш 

татар авылының утыз бере аларныкы була. Халык саны буенча 

караганда мишәрләр төбәктәге татар халкының яртысын тәшкил 

иткән. Шулай итеп, ким дигәндә соңгы өч гасыр дәвамында 

Түбән Майна тирәсендәге күпчелек татар авылларында 

көнбатыш диалектлы мохит хөкем сөрә.  

XVII гасыр ахырына чаклы Казан өязендә йомышлы һәм 

ясаклы халыкның бер авылда яшәү очраклары еш күзәтелә. 

Ләкин аннан соңгы бер гасырлык дәвердә, сирәк очракларны 

исәпләмәгәндә, ясаклы һәм йомышлы татарлар аерым авылларда 

яшәгән. Безнең Түбән Майна да, ясаклы авыл булганлыктан, 

XIХ башына чаклы йомышлы мишәрләр белән катышмыйча 

яши.  

Мишәр кавеменең беренче вәкилләре авылга мулла 

буларак килеп урнашалар. Ул заманда имамнар авылның иң 

абруйлы зыялы кешеләреннән саналган. Балалар укыту да 

аларның вазыйфасына кергән. Шул сәбәпле, муллаларның 

халыкка, аеруча укучы балаларга үзләренең сөйләм телен 

йоктыру мөмкинлеге зур булган. Түбән Майнаның дини 

тормышы белән татар халкында күренекле Тәрҗемановлар 

нәселеннән чыккан муллалар җитәкчелек итә. Шулай итеп, XIХ 

гасырның икенче яртысы – ХХ гасыр башында авылның мәчет-

мәдрәсәсе урта диалект сөйләменә ия муллалар карамагында 

була. Җирле сөйләмгә билгеле бер дәрәҗәдә халык тарафыннан 

яратып укылган һәм мәктәп-мәдрәсәләрдә өйрәнелә торган 

китапларның теле дә йогынты ясавы мөмкин. Борынгы 

кулъязмалар һәм XIX гасыр басма китаплары иске төрки-татар 

әдәби телендә язылган.  ХХ гасыр башында басылган әдәбият 

һәм вакытлы матбугат нигездә урта диалектка якын телдә 

чыккан. Совет чорында әдәби телнең стандартлаштырылуы 

белән барлык басма материаллар да урта диалектны тарату һәм 

ныгыту чарасына әверелә. Шулай итеп, халыкта укымышлылык 

арту әдәби телгә якынаюга юл ачкан. 

Әле XVIII гасыр башыннан ук авылда читтән килеп 

эләккән тәрбиягә алынган ятим балалар яшәгәнлеге билгеле. 

Алардан таралган нәсел вәкилләре авылда хәзер дә бар. Аерым 
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алганда, чыгышы белән Сембер мишәрләре нигезләгән Үтәмеш 

авылыннан булган Габделлатыйф бабай төбе шундыйлардан. 

Аларның гаиләләрендә мишәр сөйләме үзенчәлекләре сакланган 

диергә нигез бар.  

Җирле сөйләм теленең формалашуына иң зур йогынтыны 

бала тәрбияләү  

вазыйфасын күтәрүче әниләр һәм әбиләр ясаган дисәк 

ялгышмабыз. Тикмәгә  

генә туган телне олылап “ана теле” дип атамыйбыз бит. 

Хатын-кызларның туган җирләреннән читкә кияүгә китүләре 

төрле сөйләмнәрнең үзара кушылуына китергән төп 

сәбәпләрнең берсе булып тора. Түбән Майна авылы мисалында 

бу күренеш аеручы ачык чагыла. Халык составы һәм күченүләр 

турында тулы мәгълүмат биргән 1762 нче елгы ревизия 

материалларыннан күренгәнчә, хатыннарның 41% урта 

диалектлы ясаклы авыллардан, 28% – Майнаныкылар, 31% 

мишәр авылларыннан төшкән киленнәр була. Димәк, әле XVIII 

гасырда ук, авылдагы гаиләләрнең өчтән бер өлешендә балалар 

мишәр сөйләме тәэсирендә үскән булып чыга. Әлбәттә, аннан 

соңгы елларда да чит авыллардан килен төшерүләр тукталмый. 

Ләкин тулы мәгълүматлы чыганакларның булмавы әлеге 

процессны тулаем күзалларга мөмкинлек бирми. Карала торган 

дәвердә Түбән Майнада гына түгел, тирә-яктагы башка урта 

диалектлы авылларда да мишәрләшү процессы барганлыктан, 

алардан төшкән киленнәрнең сөйләме дә чиста түгел, ә катнаш 

халәттә булган диергә мөмкин.   

Нәтиҗә ясап әйткәндә, соңгы өч гасыр дәвамында Түбән 

Майна авылының җанлы сөйләм теле урта диалектлы хәлдән 

катнаш диалектка күчкән, ягъни билгеле бер дәрәҗәдә 

мишәрләшкән. Шуңа да карамастан, XIX гасырның соңгы 

чиреге – ХХ гасыр башында халыкның тел үзенчәлекләрен 

өйрәнгән этнограф галимнәр Е.А. Малов, С.Е. Малов, В.А. 

Казаринов, В.К. Магницкий, Г. Әхмәров мишәр авыллары 

исемлегенә кертмиләр. Шунысы да игътибарга лаек, соңгы өч 

гасыр дәвамында күрше булып яшәгән чуашлар әле хәзер дә 
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Түбән Майналыларны татар, ә тирә-яктагы элеккеге йомышлы 

авыллары халкын мишәрләр дип атыйлар.  

Шуңа бәйле рәвештә, мин үзебезнең җирле сөйләмебезгә 

характерлы булган кайбер үзенчәлекләргә кыскача тукталып 

китәм. 

Сөйләмнең иң киң таралган үзенчәлеге-фонетик үзенчәлек. 

Катнаш сөйләм булганга күрә, чистай сөйләшенең фонетик 

үзенчәлекләр системасы шактый төрлелек күрсәтә. Нигездә 

иренсезләштерү сылы-солы, тырмыш-тормыш, былын-болын, 

мынча- мунча була. 

Өй дифтонгы сүзнең беренче иҗегендә монофтонглаша: 

сүләү(сөйләү), үрәнү (өйрәнү), сүләм (сөйләм), сүрәү (сөйрәү). 

Шунысы характерлы, җирле сөйләм  сөйләшләрендә бу 

сүзләрнең барысында да "өй” дифтонгы "ү” монофтонгына күчә: 

сүәк, түә, сүәл, күләү һ.б. Тарихи яктан караганда, "өй” 

дифтонгы, нигездә, ө( ү ) сузыгы һәм з( д ) тартыгының 

катнашмасыннан барлыкка килгән: "сөз(сүз)ләү”дән "сөйләү” 

килеп чыккан. Менә югарыда китерелгән күренешләр язуда киң 

чагылыш таба. Иң киң таралган үзенчәлек – кече тел 

тартыклары булган “къ»,«гъ» авазларын, йоткылык тартыгы 

булган “һ” авазын әйтә алмау. Бу авазлар язуда әллә ни кыенлык 

тудырмыйлар.Түбәндәге таблицада фонетик үзенчәлек белән 

әдәби телдән аерылып торган сүзләр китерелә.  

Таблица №1 

Җирле сөйләм үрнәкләре  Әдәби тел формасы 

Әпәй  Ипи  

Рәхать Рәхәт  

Негез Мөгез  

Кәм Ким  

Рәшүткә Рәшәткә 

 

Сөйләшнең  лексик  үзенчәлекләре 

Халыкның төрле кулланылыш өлкәсенә кергән сүзлек 

составы әдәби телдән шулай ук берникадәр аерылып тора. 

Укучыларда язма сөйләмдә чагылыш тапмый, бары тик 
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өлкәннәр белән аралашу нәтиҗәсендә генә ул сүзләр алар 

арасында саклана. 

Таблица №2 

Җирле сөйләм үрнәкләре  Әдәби тел  формасы 

Үгез бырны Гөлҗимеш 

Кырмавык  Тигәнәк  

Нүеш  Почмак  

Ишегалды  Өй алды 

Курляк  Кура җиләге  

Кысыр аш Итсез аш 

Пайыт  Лапас  

Әзи Абый 

 

Сөйләшнең рус алынмалары чагылышы 

Таблица №3 

Җирле сөйләм үрнәкләре  Әдәби тел  формасы 

Пич Мич  

Кучарка (Кочерга) Кисәү 

Ызба өй (дом)   

Афсюк  Солыча (Авсюг) 

Минек  Каен себеркесе 

Куляса  Тәгәрмәч  

Палка Таяк  

 

Сөйләшнең  морфологик үзенчәлеге. 

Түбән Татар Майнасы сөйләмендә сүз төркемнәре, 

аларның ясалышы, төп категорияләре, нигездә, әдәби телдәгечә. 

Алмашлыкларда мени-менә, аня-әнә, мындый-мондый, кайа-

кайда, нәстә-нәрсә; рәвешләрдән- йәт-җәһәт, насила, начила-

көчкә, буйлый-өзлексез; фигыльләрдә теләк белдерә торган 

форма- кели формасы кулланыла. 

Көндәлек сөйләм, мохит, яшәү урыны  җирлек тудыраган 

үзенчәлек кыенлык тудырмый калмый, әлбәттә. Шуңа 

карамастан, урта мәктәп укучысы, орфографияне, орфоэпияне  
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өйрәнү нәтиҗәсендә, сүзләрне  грамоталы итеп язу, сөйләү  

дәрәҗәсенә ирешергә тиеш. 

Әдәби тел грамматик закончалыклар, орфоэпик һәм 

орфографик кагыйдәләр белән нормалаша. Укучыларның тулы 

грамоталылыгына ирешүнең нинди нәтиҗәле юллары бар соң?  

Грамоталыкка ирешүнең иң беренче шарты системалылык дип 

саныйм. 5 нче сыйныфта «Графика һәм орфография» бүлеген 

өйрәнгәндә дөрес әйтү һәм дөрес язу кагыйдәләрен аңлап 

үзләштерү өчен алшартлар тудырырга тырышам. Бу юнәлештә 

сүзлек диктантлары, хәтер диктантлары, иҗади диктантлар, 

төшереп калдырылган хәрефләрне  урынына  кую кебек эшләр 

тәкъдим ителә. Ә.Н.Сафиуллинаның  “Татар орфографиясенең 

кыен очракларына дидактик материаллар”  ярдәмлеге хаталарны 

төзәтү өстендә эшләүне җиңеләйтә. Хаталарны төзәтү 

ысулының иң кулае һәм нәтиҗәлесе – укучы билгеләнгән 

юлдагы хатаны тәртип санынча табып, төзәтә ала. Моның өчен 

махсус кагыйдәләр җыентыгы булдырылды. һәр кагыйдә үзенең 

тәртип санына ия. Укучы, укытучы тарафыннан хаталы юлга  

куелган сан аша кагыйдәгә нигезләнеп, мисаллар китереп, 

белемен ныгыта. Бу алым, әлбәттә, бала өчен иҗади эш тә булып 

тора. Баланың мөмкинлеген өйрәнеп, аерым эшләү бик ярдәм 

итте. Мондый эшләр эшләгәндә 6-7 сыйныфларда  хәреф 

хаталары кими. 

Язма эштәге  орфографик кагыйдәләрне  төркемләү 

 

Таблица №4 

№ Орфографик кагыйдә 

төркеме 

№ Орфографик кагыйдә 

төркеме 

1 о-ы, ө-е 9 йо, йө кушылмалары 

2 э-е 10 В-[w] 

3 е, ю, я 11 Кушма сүзләр 

4 ъ-ь 12 Парлы сүзләр 

5 Җ 13 Тезмә сүзләр 

6 н-ң (нг-ңг, нк-ңк) 14 Алынма сүзләр 

7 йо, йө 15 Кисәкчәләр язылышы 

8 къ-гь, к-г 15 Кушымча, теркәгеч 
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һ.б. 

 

Әлбәттә, кагыйдәгә буйсынмаган сүзләр дә бар. Тик мине 

борчыганы, укучыларымда иң күп чагылыш тапканы менә шул 

җирле сөйләм йогынтысында туган кыенлык иде. Хата диергә дә 

хакыбыз юк кебек, чөнки туган телне ана теле диеп таныйбыз 

икэн, дилекталь үзенчәлекләрне кыйммәт (ценность) итеп  тану 

зарур. Без, кыйммәт булуына карамастан, әдәби тел нормаларын 

үзләштерүне тәэмин итәргә тиешбез. 

 

Кулланылган чыганаклар һәм әдәбият исемлеге 

Архив чыганаклары 

Российский государственный архив древних актов (РГАДА) 

Ф.350.Ландратские книги и ревизские сказки. 

ОП.1. 

1.Книга переписная ясачных крестьян (русские, татары, 

мари, чуваши) Зюрейской дороги Казанского уезда. 1716 г. 

2.Д.160.Книга переписная новопоселенных помещичьих и 

ясачных крестьян Зюрейской дороги Казанского уезда.1719г. 

3.Д.1143.Книга переписная государственных крестьян 

(русские, татары, мари, чуваши)Зюрейской дороги Казанского 

уезда.1148г. 

 

Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ) 

Фонд 3.Казанская губернская казенная палата.1800-

1918гг.ОП.2. 

4.Д.261.Ревизские сказки Чистопольского уезда.  1850 г. 

5.Д.387. Ревизские сказки Чистопольского уезда. 1858 г. 

 

Әдәбият 

6.Ахмаров Г.Мищера и мещеряки (мишар) / Г.Ахмаров // 

ИОАИЭ.-1903.-Т.19. 

7.Малов Е.А. Сведения о мишарях протоерея Е.А.Малов// 

ИОАИЭ. – 1884. –Т .4. –С. 13 - 91. 
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8.Насыров Р.Г. Сельское расселение в Западном Закамье  

(вторая половина XVI-начало XVIII вв.) / Р.Насыров.- 

Казань.Изд-во Ин-та истории АН РТ, 2007.239с. 

 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә телгә өйрәтүдә 

отышлы алымнар куллану 

 

Ляйля Мансуровна Гизатуллина, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ 

«Васильевская кадетская школа №1» 

Зеленодольского  муниципального района РТ 

 

Җәмгыятьтә булган глобаль  үзгәрешләр мәгариф 

эчтәлегенә дә  яңа таләпләр куя, аның үсешенә яңа юнәлешләр 

билгели.  Заман безнең алга белем алырга, эшләргә һәм эшләп 

табарга, яшәргә, күмәк тормыш итәргә өйрәтү бурычларын куя. 

Бүгенге көндә тулы һәм сыйфатлы белем бирү 

проблемаларының берсе - укучыларның тормышка яраклашуы 

(социальләшүен)тәэмин итүче чара буларак дәүләт телләрен һәм 

чит телләрне сыйфатлы өйрәтү.  

Гомуми белем бирүнең икенче буын федераль дәүләт 

стандарты проектында әйтелгәнчә, мәктәп эшчәнлегенең төп 

максаты – белем алу күнекмәләре формалаштыру, ягъни 

субъектның үз-үзен камилләштерүгә аңлы рәвештә, яңадан- яңа 

социаль  тәҗрибәләр туплау аша барырга сәләтле итү. 

Федераль стандарт таләпләрен гамәлгә ашыру дәреснең 

сыйфатына бәйле. Дәреснең нәтиҗәлелеге, сыйфаты турында 

сөйләгәндә бүгенге көндә еш кына компетентлылык күздә 

тотыла. 

Нәрсә соң ул компетентлылык? Аның компонентлары 

түбәндәгеләр:  

 белем бирү; 

 белемнең кыйммәте; 

 белемне куллануга омтылыш һәм аны уңышлы куллану 

тәҗрибәсе. 
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Компетенция - нинди дә булса өлкәдә осталык. Укучыда 5 

төп компетенцияне булдыру – яңа федераль стандартларның 

таләпләренә керә. Алар: социаль, коммуникатив, информацион, 

проблемалы, үзлегеңнән белемле булу. 

1. Информацион компетенция – алган мәгълүматны  

анализлау, белемнәрне үз эшчәнлегеңдә куллану. 

2. Социаль компетенция – баланың  үз дәүләтенең 

гражданины итеп сизүе, үз иленең патриоты булуы. 

3. Үзлегеңнән белемле булу компетенциясе – 

укучыларның үз белемгә омтылулары. 

4. Проблемалы компетенция – мөстәкыйль проблеманы, 

максатларны куя белү,  проблеманың дөрес чишелешен бәяли 

белү. 

5. Коммуникатив компетенция – әңгәмәдәш белән 

контактка керә белү. Аралашуның кагыйдәләрен  һәм 

нормаларын бозмыйча, невербаль (кул хәрәкәтләре, мимика)  

чаралар кулланып, монологик һәм диалогик формаларда 

аралаша белү. 

Бу урында  өстәп тагын шуны әйтергә кирәк, 

әңгәмәдәшеңне сабырлык белән тыңлый белү, үз фикереңне 

әдәпле рәвештә җиткерә белү, аргументлаштыра белү, үз 

фикереңдә тора белү, аралашуның уңышлылыгына бәя бирүдән 

гыйбарәт.  

Аралашу телдән башка була алмый. “Татар теленең 

аңлатмалы сүзлеге”ндә тел- “җәмгыятьтә кешеләргә үзара 

аңлашу, аралашу өчен хезмәт итә, фикерләү нәтиҗәләрен 

беркетеп бара торган һәм гадәттә һәр халыкта үзгә, үзенчә 

булган сүзләр һәм грамматик чаралар системасы”, диелә. 

Сөйләм культурасы – кешедәге гомуми культураның бер 

өлеше. Кызганычка каршы, иң аксаган өлеше. Моның сәбәпләре 

күп:  

0. Мәгълүматның күплеге. Еш кына телевизор 

экраннарыннан, радиодан хаталы, коры сөйләм ишетергә туры 

килә.  Шунлыктан, дөрес, камил сөйләм юкка чыгып барганда, 

бу тема аеруча актуаль. 

1. Баланың аз укуы. Бүгенге заман баласы күбрәк үз 
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вакытын телевизор алдында, интернет челтәрендә, планшет 

тотып үткәрергә ярата. Ә бу исә үз чиратында танып – белү 

активлыгын сүндерә, алга таба омтылу эшчәнлеген куып чыгара. 

2. Бала үз иптәшләре белән аз аралаша. Укучыларның 

күзгә – күз аралашуының бик түбән дәрәҗәдә  булуы. Алар буш 

вакытларында кәрәзле телефон , интернетта утыру да 

аралашуны нык киметә.Аралашкан очракта да сүз байлыклары 

бик чикле. 

Шуңа күрә, укучыларның әдәби тел культурасын гамәли 

үзләштерүләренә ирешү мәктәптә татар теле укытуның бүген иң 

мөһим бурычларыннан берсе булып тора.  

Бу бурычлар төрле педагогик технологияләр белән 

өйрәтелә. Шундый технологияләрнең берсе - бүгенге көндә 

методик стандарт итеп кабул ителгән коммуникатив технология. 

Коммуникатив ул - сүз-фикерләрне тапшыру чарасы. Бу 

технологиянең башка методикаларга караганда нинди 

үзенчәлекләре бар соң?  Беренче үзенчәлек – эчтәлек сайлауда 

коммуникатив мотивациягә таяну. Сөйләм эшчәнлеге 

теориясендә сөйләшергә теләк, ихтыяҗ – психологик халәт. 

Билгеле булганча, сөйләм объекты булган эчтәлек 

сөйләшүченең шәхси, интеллектуаль ихтыяҗына, 

кызыксынуларына туры килсә, сөйләм мәҗбүрилелексез, 

ихтыярый бара. Ягъни укучының дәрестәге сөйләм эшчәнлеге 

укытучы мәҗбүр иткәнгә түгел, ә аның үзенең эчке халәте, эчке 

теләге нигезендә, ягъни коммуникатив мотивация нигезендә 

оеша.  

Балада коммуникатив  компетенция яки дөрес сөйләшергә 

өйрәтү - бик дәвамлы эш: һәр дәрестә, тәнәфестә, өйдә, төрле 

сыйныфтан тыш чараларда,  кыскасы һәрвакыт бара торган эш. 

Коммуникатив технологиянең иң югары өстенлеге укыту 

процессында сөйләм материалын барлык балаларның да 

үзләштерә алуы өчен шартлар булдыруда. Коммуникатив 

технология нигезендә укыту цикллыкка корылган. Цикл – 

текстны укып, аның эчтәлеген диалогик, монологик, ягъни 

мөстәкыйль сөйләм дәрәҗәсенә җиткерү.  Диалог – тормышта 

иң еш кулланыла торган табигый сөйләм формасы. Диалогик 
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сөйләмгә, нигездә, сорау – җавап, өстәмә аңлатмалар китерү, 

ризалашу яки инкарь итү, сөйләм әдәбен саклап сөйләшү хас. 

Кара- каршы сөйләшү өчен билгеле бер ситуациянең булуы 

шарт. Сөйләм формалаштыруны шулай ук билгеле бер лексик – 

фразеологик минимумнан  башка да күз алдына китереп 

булмый. Методик әдәбиятта диалоглар ике төргә бүлеп йөртелә: 

өйрәтү төрендәге һәм гадәти (табигый) диалоглар.  

Монологик сөйләмгә өйрәткәндә, фикерне эзлекле итеп 

белдерү; төп фикерне  аерып күрсәтү; мәгълүматны (фикерне) 

ачып бирү; сөйләм үрнәкләрен дөрес куллану; сөйләмдә билгеле 

бер темпны саклау мөһим. Монологик сөйләм – тыңлап 

ишеткәнне яисә укыганны сөйләү генә түгел, укучының үз 

фикерен белдерүе дә булырга тиеш. Моның өчен тиешле 

күрсәтмә әсбаплар, ситуацияләр, фактлар сайлап алу һәм 

укучыларның шуларга карата үз фикерләрен әйтә алуына ирешү 

әһәмиятле. Монологик сөйләм вакытында мәгълүмат беркадәр 

үзгәртелә: кайбер сүзләр алмаштырыла, грамматик 

конструкцияләр гадиләштерелә, бик үк әһәмиятле булмаган 

өлешләре төшереп калдырыла һ.б. Дәресләрдә кулланыла торган 

монолог төрләре мондый: тасвирлау; укыганны (ишеткәнне) 

сөйләп бирү; нәрсә дә (яисә кем дә) булса турында хәбәр итү;  

фикер йөртү. Бирелгән  текстка нигезләнеп,үз текстыңны төзеп 

сөйли белү. 

Диалогик сөйләм күнекмәләренә өйрәтүне, программа 

материалы белән бәйләп, түбәндәге тәртиптә алып барырга 

кирәк.  

0. Текстка кадәрге этап. Уку материалы нигезендә 

микродиалоглар төзү. 

1. Төп этап – аралашу ситуациясе булдыру һәм диалогик 

текст белән 

таныштыру.  

2. Сорауларга тулы яки тулы булмаган җөмләләр 

ярдәмендә, кереш сүзләр, фразаара бәйләү чаралары кулланып 

җавап бирү үрнәкләрен тикшерү. 
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3. Тексттан соңгы (иҗади) этап. Аралашу ситуациясе 

нигезендә, текст лексикасыннан файдаланып, укучыларның 

мөстәкыйль рәвештә диалоглар төзүе.  

Тексттан соң этапта эчтәлек буенча диалогик – монологик 

сөйләмгә чыгу, ягъни диалогик – монологик сөйләм дәресләре 

оештырыла. Бу дәресләрдә тексттагы лексик – грамматик 

материал сөйләмдә мөстәкыйль куллану дәрәҗәсенә җиткерелә, 

укучылар материал эчтәлеге буенча спонтан сөйләм этабына 

чыгалар. 

Кече яшьтәге мәктәп балаларының бәйләнешле сөйләм 

телен үстерүдә картиналар белән эшләүнең әһәмияте зур. 

Картиналар – балаларда коммуникатив сөйләм күнекмәләре 

булдыруда нәтиҗәле чара, алар укучыларның сөйләм 

активлыгын, фикер йөртү, танып – белү эшчәнлеген үстерә, 

игътибар һәм күзәтүчәнлекне дә арттыра. 

Иң мөһиме – барлык укучыларның да уку эшчәнлегенә 

тартылуы. Моның чыганагы укыту процессының, нигездә, 

үзләштерү законнарын, табигый этапларын бозмыйча 

оештырылуында (сөйләм материалын кабул итү, фикерләү, 

гомумиләштерү, аңлау, куллану). 

Бу механизмга шулай ук бала белән индивидуаль эшләү 

мөмкинлекләре дә салынган: циклдагы дәресләрне оештыру 

дәвамында авыр фикерләүче балалар материалны үзләштерү 

дәрәҗәсенә җитәләр, шулай ук сәләтле балаларга да эш 

җитәрлек, тик укытучының үз укучыларының үзенчәлекләрен 

аңлап эш итә белү осталыгы гына кирәк. 

Һәр яңа лексика дәреснең коммуникатив үзәгеннән, 

аралашу ситуациясеннән чыгып билгеләнә. Мәсәлән, 

“Сәламәтлек” темасы буенча коммуникатив максат: табибкә тән 

әгъзаларының авыртуы турында әйтә белү,укучы укытучының, 

классташларының сорауларына  җавап бирә белү,башкаларның 

сөйләмен тыңлый һәм аңлый белү. Парларда эшли 

белү.Өйрәнелә торган сөйләм үрнәкләре шушы максаттан чыгып 

билгеләнелә. 

Коммуникатив технология белән укыту системасында 

күнегүләр башлыча ихтыярсыз, образлы хәтергә нигезләнә. 
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Механик хәтерләү, ятлау инкарь ителә. Күнегүләрнең биреме 

уку эшчәнлегенең мотивлашкан булуын тәэмин итә. 

Коммуникатив технологиянең тагын бер үзенчәлеге – 

грамматик кагыйдәләрнең функциональ  төстә бирелүе. “Бала 

өчен авыр кагыйдәләрдән качып, грамматик материалны җиңел 

генә итеп аңлатып бирә алу – үзе бер сәнгать, осталык”, - ди 

коммуникатив технология вәкилләре. 

Роза Зәкиевна Хайдарова җитәкчелегендә Е.И.Пассовның 

коммуникатив технология концепциясенә нигезләнеп төзелгән 

дәреслекләр рус телле балаларны татар теленә өйрәтүдә иң 

отышлы дәреслекләр дип уйлыйм. Сөйләм эшчәнлегенең барлык 

төрләре: тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу һәм язма сөйләм буенча 

материал  бирелгән. 

Лексик материал, лексик -грамматик  күнекмәләрне 

формалаштыру, диалогик һәм монологик  сөйләм өчен 

күнегүләр күп. Дәреслектә материал темаларга бүленгән. Укучы 

башта  лексик,грамматик материалны үзләштерә,аннан соң текст 

белән  эш уздырыла.Текст ахырында  диалогик –монологик  

сөйләмне камилләштерү өчен күнегүләр бирелгән.  Грамматик 

материал укучылар өчен аңлаешлы, кызыклы. Дәреслекләрдә 

рәсемнәргә  шактый күп урын бирелгән. Бу  биремнәр 

укучыларныӊ иҗади фикерләвен үстерүгә  юнәлдерелгән.  Уку 

өчен  бирелгән текстлар кызыклы һәм гади. 

Коммуникатив технология нигезендә төзелгән 

дәреслекләрдә ситуатив күнегүләрнең булуы мөһим.Дәреслектә 

бу таләпләр үтәлгән. Һәрбер теманы йомгаклап үз-үзеңне 

тикшерү һәм белемнәрне ныгыту максатыннан биремнәр 

бирелгән. Дәреслектәге материал балаларның татар телен 

өйрәнүгә кызыксындыручанлыгын  арттыру максатыннан һәм  

яшь үзенчәлеген  исәпкә алып төзелгән. Дәреслектәге барлык 

күнегүләр мавыктыргыч,төрле белем дәрәҗәсендәге укучыларга  

билгеләнгән. Сайланган материал  телне  тормышта куллану 

шартларына якынлаштыру мөмкинлеген  тудыра.  

Дәреслекләрнең эчтәлеге һәм бизәлеше  дә бик матур. 

Билгеле булганча, укыту процессын  нәтиҗәле оештыруда 

контроль әһәмиятле роль уйный. Кызганычка каршы, бүгенге 
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көн укыту процессында белем дәрәҗәләрен контрольгә алу 

формасы нәтиҗәле укыту процессын оештыруга ярдәм итми. Бу 

биремнәр укучыларның филологик белемнәрен контрольгә ала. 

Аралаша белү контрольдән читтә кала. Укытучы да үз эшен 

контроль формаларына көйли, укыту процессында аралашырга 

өйрәтүне төп максат итеп куймый. 

Коммуникатив технология укучыларның нәкъ менә 

сөйләшә белү дәрәҗәләрен тикшерә торган контрольлек 

формаларын тәкъдим итә. Бу биремнәр лексик – грамматик 

материалны таный белү генә түгел, ә аралашу ситуацияләрендә 

укучыларның аларны мөстәкыйль куллана белү дәрәҗәләрен 

тикшерә. 

Шулай итеп, коммуникатив технологияне куллану бүгенге 

көндә бик зарур.  

Әлеге технологияләрне куллану  югары  нәтиҗәләргә  

ирешергә, балаларның сөйләм телен үстерүгә мөмкинлекләр 

бирә. 

Уку-укытупроцессында яңа технологияләркуллану - заман 

таләбе. Бугенукытучыданбик күп нәрсә таләп ителә: 

 балаларныяратудантышаларныңфикерләү сәләтенүстеру, 

рухиһәм физик үсешен тәэминитү, үз фәнеңне бик яхшы белү, 

уку-танып белү эшчәнлеген оештыру. Әмоның өчен мөгалимнән 

үз шәхесенә тәнкыйть күзлегеннән карау, яңалыккаомтылу, 

замансулышынтоеп, белемнеөзлексезкамилләштерү, укыту-

тәрбияпроцессына иҗадиякынкилепэшләүсорала.  

Гомумән, татар теле һәм әдәбияты укытуны 

камилләштерүнең чиге юк, фәкать эзләнергә, яңалыкка 

омтылырга, билгеләнгән максатка кыю барырга гына кирәк. 
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Заманча дәрес һәм мультимедиа 

 

Гөлүсә Гарифулла кызы Гыйләҗетдинова, Роза 

Рәшит кызы Хәбибуллина,Татарстан  

Республикасы Нурлат шәһәре МАБУ  “9 нчы 

урта гомуми белем мәктәбе”нең татар теле 

һәм әдәбияты укытучылары 

 

Компьютер – яңа технологияләр дөньясына керергә 

теләгән теләсә кайсы белгеч өчен ярдәмче. 

Компьютерда эшли белү, аның мөмкинлекләрен аңлау 

укытучы алдына яңа проблемалар куя. Уку материалының 

аеруча катлаулы өлешләрен аңлатканда, белемнәрне 

тикшергәндә дә компьютердан уңышлы файдаланырга 

мөмкин.Хәзер теләсә кайсы педагог информацияне эшкәртүнең 

барлык мөмкинлекләрен үзләштерергә, шул исәптән 

мультимедиа технологияләрендәге информация белән дә эшли 

белергә тиеш.Педагогик эшчәнлек, күп очракта, информацияне 

үзгәртүгә нигезләнә, шуңа күрә информацион – коммуникатив 

технологияләрнең гамәли кушымталары күптөрле. 

Мондый шартларда укытучыга хәзерге заманның күптөрле 

инновацион технологияләренә, идеяләргә юнәлеш тотарга кирәк. 

Бүген педагогик яктан грамоталы белгеч булу өчен яңа 

педагогик  технологияләрен белү һәм аларны нәтиҗәле 

файдалану сорала. 

Яңа педагогик технологияләрне куллануның төп максаты - 

белемле,тәрбияле, тормышта үз юлын табарга әзерлекле, 

яхшыны яманнан аера, тиешле карар кабул итә белгән шәхес 

тәрбияләү. 

Белем бирүнең нәтиҗәлелеген күтәрү укыту процессының 

яңа, тагын да нәтиҗәлерәк технологиясен эзләүне таләп итә. 

Технология инновацион процессларда тулысынча яңартыла. Ул 

исә укыту процессы субъектларын-укытучының да, укучының 

да тирәнтен әзерлекле булуын таләп итә. Бу хәзерге заман 

дәресен оештыру өчен зарури. Шуны да истә тотарга кирәк: 

укытуның традицион системасында булган иң яхшы алым, 
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методларны куллана, үстерә барып эшләгәндә генә,  инновацион 

технология яхшы нәтиҗәгә ирешүгә ярдәм итә ала.  

Хәзерге заман дәресе проблемалы ситуацияләрдән, 

мәгьлүмати технологияләрдән башка үстерешле була алмый. 

Һәркемгә белем алуга мөмкинлек арттыруга һәм белемнең 

сыйфатын күтәрүгә реаль ярдәм итүче чараларның иң 

үтемлесеннән берсе – мультимедионы файдалануны киңәйтү.  

Укыту процессы укытучы белән укучының мәгълүмат 

алмашуы ул. Ләкин фән – техника үскән чорда информация бик 

күп һәм ул көннән – көн зур тизлек белән арта, шуңа күрә 

гомуми урта белем бирү мәктәпләренең  төп бурычы 

укучыларны кирәкле мәгълүматны эзләп табарга өйрәтүдән 

гыйбарәт. Хәзерге чорда укытуның яңа моделенә күчү көнүзәк 

прблемага әйләнде. Ул түбәндәгеләргә нигезләнә: 

 укыту технологиясенең үзәгендә укучы тора; 

 уку эшчәнлегенең  нигезен педагог һәм укучының 

хезмәттәшлеге тәшкил итә; 

 белем алуда балалар үзләре актив катнаша; 

 укыту процессы укучыларның иҗади сәләтен үстерүгә 

юнәлдерелә. 

Компьютерда эшли белү, аның мөмкинлекләрен аңлау 

укытучы алдына яңа проблемалар куя. Уку материалының 

аеруча катлаулы өлешләрен аңлатканда, белемнәрне 

тикшергәндә дә мультимедиадан уңышлы файдаланырга 

мөмкин. Хәзер теләсә кайсы педагог информацияне эшкәртүнең 

барлык мөмкинлекләрен үзләштерергә, шул исәптән 

мультимедиа технологияләрендәге информация белән дә эшли 

белергә тиеш.Педагогик эшчәнлек, күп очракта, информацияне 

үзгәртүгә нигезләнә, шуңа күрә информацион – коммуникатив 

технологияләрнең гамәли кушымталары күптөрле.  

Хәзерге вакытта дәресләрдә мультимедиа чаралары еш 

кулланыла. Бу мультимедиа технологияләрен куллану  

яңалыклар белән кызыксыну теләге уята. Беренчедән, 

укучыларның белемнәре формалаштырыла, икенчедән, сөйләм 

һәм мультимедиа чаралары белән эшләү күнекмәләре барлыкка 

килә. 
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Мультимедиа чаралары белән эшләү дәрес формаларын 

төрләндерү мөмкинчелеге бирә һәм аны дәреснең төрле 

этапларында кулланырга була. 

 прблемалы ситуация тудыру өчен, 

 яңа материалны аңлату өчен, 

 өй эшен тикшерү өчен, 

 дәрес барышында белемнәрен тикшерү өчен. 

Видео-аудио һәм текст материалын берләштерү теманы 

комплекслы ачарга,аны иҗади кабул итәргә,укучыларның 

активлыгын күтәрергә булыша. 

Без үзебезнең дәресләребезне мультимедиа технологиясен 

кулланып үткәрергә тырышабыз. 5-11нче сыйныфларда татар 

теленнән терәк схемалар эшләдек. Фонетика, морфология, гади 

һәм кушма җөмлә синтаксисы буенча тестлар төзеп, 

компьютерга куйдык.  

Мультимедиа технологиясе  слайд-иллюстрацияләр 

күрсәтергә, читтән торып экскурсия үткәрергә мөмкинлек бирә. 

Әдәбият дәресләрендә мультимедиа технологиясе куллану 

чагыштырмача анализ ясарга да ярдәм итә. Укучыларның татар 

телендәге информация белән кызыксынулары татар әдәбияты 

дәресләрендэ компьютер куллануның бик күп мөмкинлекләрен 

ача. 

Сыйныфтан тыш чаралар, фәнни эзләнү эшләренә  

презентацияләр төзеп, балаларның күңелләренә үтеп керердәй 

итеп оештырабыз. “Әнием-күз нурым”, “ Муса Җәлил-үлемсез 

шагыйрь”, “Гакыйль Сәгыйров– горурлыгыбыз” кичәләренә; 

“Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә охшату-чагыштыру 

кушымчалары һәм бәйлекләр”, “Фәүзия Мөхәммәтова-

милләтемнең җәүһәре”, “Туган якны өйрәнү”,”Татар теле һәм 

әдәбияты:бүгенгесе,үткәне,киләчәге” темаларына фәнни 

хезмәтләргә презентацияләр эшләдек.  

Язучылар:Г.Кариев,Г.Сәгыйров,Ф.Мөхәммәтова,Муса 

Җәлил, Г.Тукайга презентацияләр ясадык.  

Заманча технологияләрне куллану буенча эшләнгән эшләр 

1. Г.Тукай –күренекле  шагыйрь (Укучылар белән 

берлектә презентация ясау) 
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2. Якташыбыз Г.Кариев –татар театрына нигез салучы 

(Укучылар белән берлектә презентация ясау) 

3. Әнием-күз нурым (Әби - әниләргә, укытучыларга  ачык 

чара) 

4. Фәүзия Мөхәммәтова – милләтем горурлыгы (Район 

татар теле һәм әдәбияты укытучылары семинары өчен 

багышланган әдәби композиция.) 

5. Муса Җәлил (Республика күләмендә үткәрелгән хәрби-

патриотик темага багышланган әдәби кичә.) 

6. Татар теле: бүгенгесе, үткәне, киләчәге.( Фәнни эшкә 

презентация.) 

7. Татар телендә охшату-чагыштыру кушымчалары һәм 

бәйлекләр.( Фәнни эшкә презентация.) 

8. Туган якны өйрәнү.( Бөтенрәсәй бәйгесенә 

презентация.) 

9. Г.Сәгыйров – милләтебез горурлыгы (Укучылар белән 

берлектә презентация ясау) 

Контроль эшләр, төрле документлар компьютерда җыела 

һәм саклана. Татар теле һәм әдәбияты дәресләре  өчен 

карточкалар, тестлар, кроссвордлар ясап, дәресләрдә кулланыла. 

Укучылар компьютерда рәсем ясарга, сүзләр җыярга, гади 

программалар төзергә, мәсьәләләр чишәргә 

өйрәнәләр.Без,заманча информацион технологияләрне укыту-

тәрбия процессында уңышлы файдаланабыз. 

Мультимедияле презентация - татар теле һәм әдәбияты 

дәресе материалын күзаллауның иң отышлы формасы. 

Слайдларны укучылар үзләре дә ясыйлар. “Килешләр”, 

“Сыйфат“, “Алмашлыклар”, “Антонимнар”, “Омонимнар”, 

“Синонимнар”, “Рәвешләр”, “Исем”, “Мин өйдә булышчы”, 

“Яшелчәләр”, “Китапханәдә”, “Ел фасыллары”, “Савыт-саба”, 

“Мәктәптә” дигән темаларга презентацияләр  булдырдык. 

Мультимедияле презентацияләрне яңа дәрес темасын 

үзләштерүдә һәм дәреснең теләсә кайсы этабында максатка 

ярашлы итеп файдаланабыз. Шулай ук, дәресләрдә интернеттан 

алынган мәгълүматларны да кулланабыз. Интернет 

мөмкинлегеннән файдаланган очракта белем сыйфаты дәрәҗәсе, 
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укуга булган теләк-омтылыш арта. Быелгы уку елында татар 

теле һәм әдәбияты дәресләрендә мультемедиа кулланып, “Әни 

ялга киткәч.”, “Аергыч һәм аның белдерелүе”, “Туган телем”, 

“Дуслык күпере” дигән темаларга ачык дәресләр үткәрдек. Алга 

таба безнең бурыч информацион технологияләрне тагын да 

тирәнтенрәк өйрәнү һәм үз эшебездә куллану булып тора. 

Укучылар – безнең киләчәгебез. Аларны бүгенге базар 

мөнәсәбәтләре шартларында  конкурентлыкка сәләтле, олы 

максатларга ирешү юлында информацион технологияләрдән 

оста файдалана белүче иҗади шәхес итеп тәрбияләү – безнең 

бурычыбыз.  

 

Әдәбият исемлеге 

1. Семёнов  А. Л. Мәктәп укытуын информатизацияләү 

сыйфаты.- 2005, №3. 

2. Аствацатуров Г.О. Мультимедияле дәреснең педагогик 

дизайны.-  Волгоград,  «Учитель», 2009  

3. Кочегарова Л. В. Методика использования мультимедиа-

средств на уроке: заметки на злободневную тему (Электронный 

ресурс)//httpV/it- n.ra/commimities.aspx?cat_no=13748&tmpl=coni. 

 

 

Балаларны милли рухта тәрбияләү 

 

Дания Малик кызы Гыймадиева, Татарстан  

Республикасы Зеленодол районы Норлат урта 

гомуми  белем бирү мәктәбенең татар теле 

һәм әдәбияты укытучысы 

 

“Туган тел – ул рухи яшәешнең беркайчан да шиңми 

торган мәңгелек чәчәге.  Телдә тулаем халык, аның рухи 

көче,  туган якның күге, һавасы, басу, таулары, урманнары, 

елгалары фикер, сурәт, аваз буларак гәүдәләнә.  Тел аша үткән, 

хәзерге, киләчәк буыннар арасында иң җанлы һәм ныклы элемтә 

урнаша,” – дип яза күренекле педагог К. Д. Ушинский. 
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Туган телне өйрәнү - һәр кешенең рухи үсешен, аның 

гомумкешелеген һәм милли кыйммәтләрен үзләштерүен тәэмин 

итү чарасы итеп каралырга тиеш. Шуннан башка үткән, хәзерге 

һәм киләчәк буыннар, аларның традицияләре, гореф-гадәтләре, 

фәлсәфәсе, идеаллары арасында дәвамлылык өзелер иде. 

“Татарстан халыкларының телләр турында” Татарстан 

Республикасы Законын кабул иткәннән соң үткән юлга, 

ирешелгән нәтиҗәләргә йомгак ясау, алдагы бурычларны 

күзаллау, барлау чоры башланды. Законда каралганча, аны рус 

теле белән бертигез күләмдә өйрәтү, укытуны камилләштерү, 

үзебезнең милли кадрларыбызны әзерләү иде. Бу юнәлеш безнең 

мәктәптә үтәлә дигән фикер әйтә алабыз. 

Әмма балаларыбызның бүгенге халәте, җәмгыятьне чорнап 

алган әхлаксызлык күренешләре безне тирән уйланрыга мәҗбүр 

итә. Халыкның милләт буларак сакланып калуы өчен милли рух 

яшәргә тиеш. Рухи тотрыклы кеше генә XXI гасырның 

наркомания, эчкечелек, фахишәлек, миһербансызлык кебек 

коточкыч авыруларына бирешмичә, тереклек иясе буларак үзен, 

нәселен һәм милләт иясе вәкиле буларак, халкын да саклап кала 

алачак. Ә милли рухны гаилә белән беррәттән мәгариф 

системасы гына формалаштыра ала.Татар халкының бик тирән 

эчтәлекле мәкале бар: “Җиде йортның телен бел, җиде төрле 

гыйлем бел”. Ата-аналарыбызның гасырлар аша безнең 

көннәргә килеп җиткән васыяте бу. 

Мәктәп укучылар өчен белем бирү урыны гына түгел, ә 

аның җанын дәвалаучы, рухын тәрбияләүче урын булырга тиеш. 

Дөрестән дә, соңгы елларда белем бирүне генә артык 

игътибарга алып, белем бирү һәм тәрбиянең бербөтен икәнен 

оныта яздык, аларны аерып карау бүгенге ялгышларыбызның 

берсе түгелме икән? Чөнки гаиләләр таркалуы, буыннар 

өзеклеге, милли гореф-гадәтләребезне оныту тәрбия процессын 

катлауландыра. 

Татарстан Республикасы милли мәгарифенең “Телләр 

турында” законының концептуаль нигезләре проекты безнең 

алга мәгънәле карашлы яңа буын кешеләр тәрбияләү мәсьәләсе 

куя. 
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Шушы законга нигезләнеп, безнең мәктәбебез белем бирү 

белән генә чикләнмичә, милли, әхлакый, мәдәни, тәрбия 

традицияләренә нигезләнеп, һәр баланы шәхес буларак ачу өчен 

шартлар тудырыга тырыша. Кешенең җаны, рухы һәрчак 

тәрбиягә мохтаҗ. Без балаларыбызның рухын ничек тәрбияли 

алабыз, анда саналган проблемаларны хәл итәбез дип уйлыйм. 

Милли тәрбия бирүдә безгә әдәбият, музей, тарих һәм 

культура, бөек шәхесләребезнең тормыш һәм иҗат юлын 

өйрәнү, милли-төбәк компонентлары ярдәмгә килә. 

Безнең мәктәбебез укучылары Татарстаныбызда гына 

түгел, илебезнең төрле күренекле уку йортларында укырлык, иң 

нык гаилә корырлык, милләтебезгә тирән хезмәт итәрлек булып 

өлгерсен! Без бу алдыбызга әнә шундый зур бурыч-максатлар 

куеп, төшенкелеккә бирелмичә, күтәренке күңел белән эшлибез. 

Шактый еллардан бирле укучыларыбыз район һәм 

республика күләмендә үткәрелгән татар теле һәм әдәбияты 

буенча олимпиадаларда призлы урыннар алалар. Бәйгеләр, 

конференцияләрдә катнашу, проектлар эшчәнлеге балалар 

сәләтен үстерү алымнары күп төрле. 

Мәктәбебезнең Туган якны өйрәнү музее эшчәнлеге 

балаларны рухи яктан тәрбияләү буенча аерым зур эш алып 

тора. Авылдашларыбызның, борынгы әби-бабалар үткәнен 

өйрәнү, бала күңеленә сеңдерү,яшь буынны Норлат төбәгенең 

данлы шәхесләре белән горурланып яшәрлек итеп тәрбияләү 

өчен музей җитәкчебез Роза Илдус кызы Яһудина иҗади эшли, 

авторлык программалары төзи. 

Музейның 20ләп укучыдан торган эзләнү төркеме ел саен 

Югары Ослан районы мәктәбе белән берлектщ  зонафәнни-

гамәли конференциясендә катнаша. 

Укучыларда милли рух, тел-әдәбияты, тарихы турында 

күзаллау булдыру өчен һәр предмет үз программасына милли-

төбәк компоненты кертү юлы белән ирешә. Халкыбызның 

тарихы, мәдәнияте, милли йолалары, бәйрәмнәре, күренекле 

шәхесләрен барлауны барлык фәннәргә дә кертеп җибәрергә 

була. Әмма укыту программасында халкыбызның бу чиксез бай 



 

179 

мирасын бөтен тулылыгы белән яктырту мөмкинлеге юк. 

Шунлыктан һәр укытучы бу эшкә иҗади якын килергә тиеш. 

Бу эшнең зарурлыгын истә тотып, безнең татар теле һәм 

әдәбияты укытучылары календарь – тематик план төзегәндә 

милли-төбәк компонентларын  файдалануны керттеләр. “Мин 

яшәгән авыл”, “Безнең авыл”, “Туган ягаыбыз табигате”, 

“Авылым уңганнары” һ.б. шундый темаларга иншалар язу, 

класстан тыш чаралар үткәрү укучыларның кызыксынуын 

көчәйтә, материалны үзләштерүгә зур йогынты ясый. 

Класстан тыш уку дәресләрендә, тарихи романнар 

укыганда, язучыларабызның әсәрләре буенча китап укучылар 

конференцияләрен үткәргәндә милли-төбәк компонентын 

нәтиҗәле итеп кулланабыз. 

Рус телендә сөйләшүче балаларда татар теленә мәхәббәт 

тәрбияләүдә дәрестән тыш чараларның да әһәмияте бик зур. 

Мәктәпләрдә традициягә кереп киткән һәм үткәрелә торган 

чаралардан “Сөмбелә”, “Нәүрүз”, “Карга боткасы”, “Сабантуй” 

һ.б., “Татар теле” декадаларында, атналыкларда укучылар 

күбрәк катнашуы аларның белемнәрен тагын да арттыра, 

тормышны күзаллауларын киңәйтә, рухи яктан баета. 

 

 

Укыту-тәрбия эшенеӊ нәтиҗәлелеге буларак әдәбиятны 

укытуда прогрессив yзгәрешләр 

 

Рания Газизҗан кызы Гыйниятуллина, 

Татарстан  Республикасы Әлмәт шәһәре 

муниципаль белем бирү  учреждениесе - Риза 

Фәхретдин исемендәге 1нче  гимназиясенең 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Күренекле педагог- галимнәр хезмәтләрендә язылганча, 

дәрес- мәктәптә белем бирүнең төп формасы. Педагогик 

тәҗрибә һәм педагогика фәне үсә барган саен, дәрес камилләшә. 

Белем эчтәлеген фәнни эшкәртү һәм аның укучылар тарафыннан 

үзләштерелүен билгеләү- дәресне камилләштерүнең төп шарты. 
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Камилләштерү укыту- тәрбия процессына үзгәрешләр кертү 

белән бәйле. Укытучының дәрес концепсиясен һәм 

технологиясен төзи белүе- хәзерге заман дәресенә куела торган 

төп шарт. Мәктәптә әдәбият фәне укучыга иң беренче чиратта 

тормыш дәресе, әхлакый тәрбия бирүче, милли үзаң 

формалаштыручы дәрес булырга тиеш. Бары тик әдәби әсәргә 

анализ аша укучыны фикер йөртергә, теге яки бу күренешне 

бүгенге көн күзлегеннән чыгып бәяләргә өйрәтергә була. Ә 

әдәби әсәргә анализ ясауда, әдәбиятны укытуда нинди 

юнәлешләр бар соң?  

Укытучы эшен бәяләүче иң объектив күрсәткеч – 

укучыларның белем күнекмәләре үсеше. Белем сыйфатын 

үстерүдә укытучы традицион методика белән эшлиме, 

инновацион технологияләрне гамәлгә кертеп башкарамы- бу 

аның шәхси эше. Ләкин һәр ысул да укыту- тәрбия эшенең 

нәтиҗәлелегенә китерергә тиеш. 

Нәрсә соң ул инновация? 

“Инновация” төшенчәсе латин теленнән яңалык кертү дип 

тәрҗемә ителә. Яңалык-беренче тапкыр күзәтелгән, барлыкка 

килгән, иҗат ителгән әйбер, күренеш. Яңалык төшенчәсендә 

объектив табигый һәм иҗтимагый процессларның үзара 

мөнәсәбәте чагыла.  

Укыту- тәрбия процессында очраган яңалыклар төрле 

статуска ия. Мәсәлән, яңа методик алым аерым укытучы өчен 

генә яңалык. Педагогик технология исә мәктәп өчен, шәһәр яки 

регион өчен яңалык була. Шул ук вакытта ул педагогикада 

яңалык түгел, фәнни һәм методик яктан өйрәнелгән, күп кенә 

регионнарда гамәлгә ашырылган булырга мөмкин. Бер үк 

педагогик коллективта да ниндидер методика бер төркем 

педагог өчен яңалык түгел (алар аны күптән кулланалар), ә 

башкалар өчен(мәсәлән, яшь белгечләр) ул яңалык статусына ия. 

Шулай итеп, прогрессив үзгәреш- югарырак нәтиҗәлелеккә 

ирешү өчен аңлы рәвештә сайланган гамәлләр процессы ул.  

Мәктәптә әдәбият- эстетик төркемгә керүче 

предметларның берсе. Музыка, рәсем сәнгате белән бергә сүз 

сәнгате- әдәбият укытыла. Ул дөньяны, тормышны, тарихны һәм 
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бүгенгене аңларга ярдәм итә, кешенең үз-үзен тотышы, 

психологиясен аңлауга ачкыч ролен үти, миссиясен табарга 

ярдәм итә, чөнки әдәбиятның төп өйрәнү- сурәтләү объекты- 

Кеше, аның рухи дөньясы, тышкы дөнья, мохит, башка кешеләр 

белән мөнәсәбәтләре. 

Әдәбият укытуның бурычлары күптөрле. Матур әдәбият 

элек-электән кеше күңелендә иң җылы, нечкә хисләр уяткан, 

матурлык-нәфислек, яктылык уятучы, дөньяны күрә белергә, 

Кеше булырга өйрәтүче көчләрнең берсе булган. Бүген мәктәптә 

әдәбиятны укыту турында сүз алып барганда да, без аның 

үзенчәлекләрен, закончалыкларын үзәккә куябыз. Әдәбиятны 

укыту максатлары да аның үзенчәлекләре белән билгеләнә.  

Бүген заман алып килгән яңалыклар- үзгәрешләр уку-

укыту процессына да үтеп керде. Укытуны гуманлаштыру, 

гомүмкешелек кыйммәтләренә йөз тоту әдәбият укытуның 

бурычларын яңадан карап чыгарга, төгәлләндерергә, аларга 

салынган мәгънәне аңлатырга мәҗбүр итте. Мәсәлән, тәрбия 

эчтәлеге мәсьәләсе бүген иң четереклеләрдән санала. Шуңа күрә 

югары әхлаклы шәхес дигәндә, без күз алдында тота торган 

сыйфатларны барлап, безнең идеалдагы шәхес рәвешен карарга 

кирәк. 

Әдәбият укытуның бурычлары мәсьәләсе бүген иң үткен 

проблемаларның берсе санала. Әлеге бурычларны билгеләү 

әдәбият укыту эшен планлаштыру, оештыру, башкару 

вакытында юл күрсәтә, юнәлеш бирә. Бүгенге мәктәптә әдәбият 

укытуның төп җиде бурычын билгелибез: 

1. Әдәбияттан белем бирү күнекмәләрен булдыру. 

2. Әдәбиятка мәхәббәт уяту, китап белән кызыксындыру. 

3. Тормышка әзерләү. 

4. Әхлак тәрбисе бирү. 

5. Эстетик культура, зәвык тәрбияләү. 

6. Укучыларның сөйләм һәм язма телен үстерү. 

7. Укучыларда милли рух, үз халкының сәнгатенә, 

халкының тарихына, мәдәниятенә ихтирам, горурлык хисләре 

тәрбияләү. 
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Әдәбият дәресләрендә бу бурычлар туган телгә, милли 

тарихка сәнгатькә , милләткә мәхәббәт тәрбияләү дигән сүз. Ул 

әдәби әсәрләрдә чагылган йола- гадәтләргә, яшәү рәвеше белән 

бәйле төшенчәләргә баланың игътибарын юнәлтүдән башлана.  

Мәктәптә әдәби әсәр өстендә эшләү, аны анализлау 

мәсьәләсе һәрчак игътибар үзәгендә булып, зур-зур бәхәсләр, 

үткен фикерләр уяткан. Бүгенге фәннең дә бу өлкәдә уртак 

фикергә килгәне, уртак бер юл тапканы юк. Әмма ничек 

тикшерү хакында фикер каршылыклары бар. Әдәбиятны, әдәби 

әсәрне анализлау автор әйтергә теләгән фикерне объектив 

аңларга ярдәм итә. Менә ни өчен әсәргә анализ ясау шулкадәр 

әһәмияткә ия. Традицион анализны Д.Ф.Заһидуллина ”Урта 

мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы”нда бирә. Әдәбият 

белеме әсәрләрне 3 төргә-эпос, лирика, драма төрләренә бүлүе, 

аларның бер-берсеннән тормыш-чынбарлыкны һәм кешене 

сурәтләү, авторның язганнарына мөнәсәбәте, төзелеш- 

структура, укучының кабул итүе һәм тагын бик күп сыйфатлар 

буенча аерылуы турында ассызыклый. Һәр әдәби төргә анализ 

үрнәкләрен тәкъдим итә. Традицион анализга нигезләнеп тә, 

әдәби әсәрне объектив бәяләргә өйрәтергә мөмкин. Ләкин 

һәрнәрсә үсеш, үзгәреш таләп иткән кебек, әдәби әсәр дә анализ 

ясауда прогрессив үзгәрешләр таләп итә, югары әхлакый 

байлыкка юнәлдерелгән үзтәрбия һәм үзбелем алуга сәләтле 

шәхес тәрбияләүне үзмаксат итеп куя. 

Әдәбиятны укытуда үз технологиясен тәкъдим иткән 

А.Яхин болай ди: “Моңа кадәр укытучы әсәргә карата 

дәреслектә язылган әзер нәтиҗәне сөйләп чыгарга мәҗбүр иде. 

Шунда язылганнар гына хакыйкать дип исәпләнә иде. Алай 

иткәндә, әсәр- бер нәрсә, ә аның дәреслектә язылган эчтәлеге 

икенче нәрсә булып чыга. Һәр әсәрнең эчтәлеге өлешләрнең 

үзара бәйләнешләрендә генә ачыла. Шул бәйләнешләр күбрәк 

табылган саен, әсәрнең эчтәлеге дә тулырак ачыла. Шуңа күрә 

әсәрнең эчтәлеген, идеясен ачу иҗади эшкә укучы да, укытучы 

әзе дә катнаша ала. Хәзер алар әзер аңлатмага ябышып 

ятмыйлар, үзләре үк исбат итәләр. Авторның фикер эзлеклеген 

укучылар үзләре күзәтәләр. Хакыйкатьне укучы да, укытучы да 
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үзләре табалар. Бер үк әсәрдә берничә хакыйкать булу 

мөмкинлеген дә үз күзләре белән күрәләр. Әсәр эчендәге 

бәйләнешләрнең күплегенә, эчтәлек байлыгына карап, укучы 

әсәргә дә, аның авторына да бәя бирергә өйрәнә.” 

Димәк, әдәбиятны укытуда төп юнәлешләр ул- традицион 

укыту методикасы һәм А.Яхин технологиясе. Традицион 

методика әдәби әсәрне өйрәнүне, анализлауны билгеле бер 

калыпларга салса, А.Яхин технологиясе укучыга әзер калып 

бирми, уйланырга, эзләнергә мәҗбүр итә. 

Әдәбият укытучысының төп максаты- укучыга әдәби 

әсәрне аңларга ярдәм итү. Сыйныфта әсәрләр уку һәм аның 

сюжетын сөйләү генә белем бирү була алмый. Белем, 

әсәрләрнең уртак якларын хәтердә калдырып, эчтәлек табу 

гамәлләрен үзләштерүдән гыйбарәт. Әсәрне анализлаганда, 

эчтәлекне каршы якларга бүлү, бер үк нәрсәнең бүленүен, ә 

аеруча әһәмиятлесе- бөтеннең нинди юллар белән бүленүен 

өйрәнү- үткен фикернең үзенчәлеген өйрәнү дигән сүз. 

Традицион методика эчтәлек сөйләүгә зур урын бирә. Әгәр 

укучы эчтәлекне сөйләргә өйрәнмәсә, баланың сөйләм теле 

үсми. Яхин эчтәлекне кыскартылган вариантта, ике-өч җөмлә 

белән яки билгеле бер өлешләрне генә сөйләтергә тәкъдим итә. 

Эчтәлеккә күп вакыт бирелсә, анализга вакыт калмый. Шуңа 

күрә иң кулай вариантны табарга кирәк. 

5нче сыйныфта халык авыз иҗатының бер төре- әкиятләр 

өйрәнелә. Әкиятләр- әби-бабаларыбыздан калган бай әдәби 

мирас. Аларда тормыш мәгънәсе ята. Традицион методика, 

әкиятне анализлаганда, образны яхшы яки начарга аерып карау 

фикерен алга сөрә. А.Яхин исә әкияттән каршылыкны табарга, 

көчсезнең җиңүче булуын ачарга тәкъдим итә. Көчсез кеше 

әкияттә көчле булып калка, ә көчле көчсезгә әйләнә. Бу 

каршылык һәр әкияткә дә хас үзенчәлек. Шулай ук әкияткә генә 

түгел, башка әдәби жанрларга да хас хакыйкать шул: кеше 

начарлык эшләдеме, ул аның җәзасын ала, һәр кылган гамәле 

өчен җавап тота. 

Гөнаһ кылу → җәза алу → гафу үтенү→ гафу ителү. 
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Әкиятләрдә бирелгән әлеге хакыйкать башка чор 

әдипләренең иҗатларында да чагылыш таба. Мәсәлән, К. 

Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасында үз туганнарын, ягъни 

Йосыфны рәнҗеткән абыйлары ахырда туган җирләреннән 

куылалар. Г.Ибраһимовның “Алмачуар ” әсәрендә Закирның 

бәхетсезлеге- атына карата начар мөнәсәбәттә булуы. Закир 

Алмачуарын “үтерә” һәм шуңа күрә җәзасын ала. Әдәбиятта бу 

схемага туры килгән дәлилләр бик күп. 

Еллар дәвамында өйрәнелгән традицион анализны 

тулысынча алыштырырга яки үзгәртергә кирәк дигән фикер, 

әлбәттә, тамырдан дөрес түгел. Ничә буын нәкъ әсәргә 

композицион яктан, образлар системасыннан чыгып, символлар, 

сюжет элементлары аша анализ ясап үскән. Шул ук вакытта 

әсәрдәге бербөтенлекне тәэмин итә торган төп төшенчәләр- 

образлар системасы, сюжет, композиция, тема һәм идеяне 

бирүдә яңа алымнар куллану, яңалыкка омтылу, укучыны иҗади 

фикерләргә өйрәтү укыту-тәрбия эшенең нәтиҗәлелегенә китерә 

дигән фикер белән дә килешмичә мөмкин түгел. Моңа Яхин 

технологиясеннән кайбер элементларны, өлешләрне кулланып 

инандым. Ләкин теләсә нинди иң югары фәнни дәрәҗәдә 

эшләнгән инновацияләр өчен дә әһәмиятле булган шартлар бар. 

1. Укытучының тиешле әзерлеге. Традицион методика 

белән эшли алмаган, дәресенә кызыксыну уята алмаган укытучы 

инновацияне кертүдә катнаша алмый.Укучының белем алырга 

теләге булмаса, бернинди инновация дә аның яхшы әзерлеген 

тәэмин итә алмый, шулай ук укытучының укыту-тәрбия эшен 

камилләштерүгә омтылышы булмаса, аның прогрессив үзгәреш 

белән шөгыльләнүе тиешле нәтиҗә бирә алмый. Димәк, иң 

беренче чиратта укытучы үзе һәм психологик яктан, һәм 

педагогик яктан әзер булырга тиеш. Тулысынча Яхин 

технологиясенә күчкән очракта, укытучы ныклы әзерлекле, 

шушы технология буенча курслар үткән булырга тиеш дип 

саныйм. 

2. Укучылар контингентының әзерлек һәм тәрбия 

дәрәҗәсе. Тиешле дәрәҗәдә фәннилеккә ия булган 

технологияләр теләсә нинди әзерлекле укучыларның белемнәре 
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үсешен тәэмин итәргә тиеш. Билгеле, фәннәрне тирәнтен 

өйрәнүне, укчыларның интеллектуаль үсешен, фәнни тикшеренү 

күнекмәләрен формалаштыруны һ.б. күз алдында тоткан 

технологияләр буенча белем алу укучылардан тиешле әзерлек 

таләп итә. Балаларның тәрбиялелек дәрәҗәсе, фикерли белүләре 

дә яңа технологияне куллану-кулланмау мәсьәләсен хәл итә. 

Бүгенге көндә укучыларның  күбесе русча фикер йөртә, җавап 

биргәндә сөйләм кыенлыгы тоя. Бу технологиягә барлык 

сыйныфлар белән күчеп булмый. Кайбер сыйныфларда әдәби 

әсәргә традицион яктан анализ ясый белүне үстерергә кирәк дип 

саныйм.  

Моннан тыш, инновацияне гамәлгә кертү әти-әниләрнең 

балаларының белеме белән даими кызыксынып торуны күздә 

тота. А.Яхин технологиясе стандарт фикер йөртүне кире кага, 

иҗадилыкны таләп итә. Һәр ата-ана да моңа риза булмый, чөнки 

өстәмә вакытны сорый. 

Шулай итеп, мәктәп анализы бик күп шартларга бәйле. 

Аның эчтәлеге, әдәбият белеме тәкъдим иткән бәядән тыш, 

әлеге әсәрне өйрәтү белән үзләштерелгән мәгълүмат һәм 

күнекмәләрдән дә, тәрбия максаты белән дә, күтәрелә торган 

әхлакый-эстетик мәсьәләләрдән дә чыгып билгеләнелә. Проза, 

лирик, драма әсәренә анализ укытучының методик, психологик, 

педагогик яктан үсешенә дә бәйле. Укытучы яңача фикерләргә 

сәләтле булса, шуңа омтылса, укучысын да үз фикере, бәясе, 

үзенә генә хас булган тормыш тәҗрибәсе булган, үзгә сәләткә ия 

иҗади шәхес итеп кабул итә һәм шундый шәхес тәрбияләүне 

үзалдына максат итеп куя. Ә бары тик үзен чын шәхес итеп 

кабул итүчеләр генә хыяллана, өмет итә, сөенә һәм көенә ала. 

Алда әйтелгәнчә, сәнгатьнең бер төре булган матур әдәбиятны 

йөрәге белән кабул итүчеләр булмаса, теге яки бу геройның 

кичерешләре белән яши алмаса, әдәбият дәресенең уку-укыту 

сәгате генә булып калуы бәхәссез.  

Әдәбиятны укытуда традицион методикага нигезләнсәм 

дә, А.Яхин технологиясеннән, укытучы өчен методик 

әсбапларыннан еш файдаланам. Бу әсбаплар- минем өстәл 

китабым. Нәкъ шушы технология аша әдәби әсәрләргә башка 
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күзлектән карыйм һәм укучыларны да шуңа өйрәтәм. Минемчә, 

укытучы һәр ике юнәлеш белән дә эшләп карарга тиеш. Шул 

вакытта гына укучы өчен кирәклесен тоемларга, укыту-тәрбия 

эшен тамырдан үзгәртмичә, белем күнекмәләрен үстерүгә 

адымнар ясарга була, чөнки бу- заман таләбе.  
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Компетентлылык контекстында татар теле һәм әдәбияты 

укытучысыныӊ сыйфатлы белем бирyдә роле 

 

Римма Фәрит кызы Гомәрова, Татарстан 

Республикасы Тәтеш шәһәре МБГББУ 

“П.С.Ханжин  исемендәге Тәтеш 1нче гомуми 

урта белем бирү мәктәбенең”  татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

 

Тәтеш – борынгы шәһәр. Бүген Тәтеш, республикада 

андыйлар күп түгел, Россия Федерациясенең кече шәһәрләр 

берлегенә, Россиянең тарихи калалары, рус, татар, чуваш, 

мордва халыкларының милли-мәдәни үзәге исемлегенә керә, 

Татарстан Республикасының Тәтеш районы үзәге. Тәтеш 

шәһәрендә 10 меңнән артык кеше яши. Татарлар, руслар, 

чувашлар, мордвалар күпчелеге. Кешелекнең иң зур байлыгын 

милләтләр тәшкил итә. Һәр милләт үз теле, мәдәнияте белән 

яшәешне бизи, баета һәм үзе дә башка халыклар белән 

аралашып үсә, алга китә. Тәтеш – бөтен дөньяга танылган галим, 

профессор Г.Х.Камай, рәссам М.В. Куприянов, авыр атлетика 

буенча спортчы А.Н.Воробьевларның туган җире. Чуваш 

шагыйре М.Кузьмин-Сеспельнең, опера җырчысы 

Н.Н.Фигнерның, язучы Т.Петтеркиның, шагыйрә 

М.Мозаффариянең, кинорежиссер С.С.Говорухинның, шагыйрь 

В.И.Панаевның, рәссамнар И.Е.Гугоров, А.Г.Горюнов, Г.Тукай 

премиясе лауреаты Ш.М.Шәйдуллиннарның һәм йөзләгән башка 

күренекле фән, мәдәният, сәнгать эшлеклеләренең эшчәнлеге 

Тәтеш белән бәйләнгән.  Әгәр кешелек дөньясына куркыныч 

яный калса, аны мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек, 

кайгыртучанлык, изгелек, кешеләрнең бер-берсенә дустанә 

мөнәсәбәте генә коткарып каласына иманым камил минем. Әгәр 

җир шарында яшәүче һәркемнең күңелендә шундый изге хисләр 

күбрәк булса, безгә бернинди дә хәвеф янамас. Әмма балалар 

күңелендә мондый тойгыларны тәрбияләү бер дә ансат эш түгел. 

Бүгенге катлаулы чорда аеруча авыр. Сүздән һәм үз үрнәгеннән 
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башка коралы булмаган гади укытучыга мондый шартларда 

нишләргә? 

Җәмгыятьтәге  үсеш-үзгәреш мәгариф өлкәсенә дә үзенең 

төзәтмәләрен кертә тора. Федераль дәүләт стандартлары кабул 

ителү, аларга нигезләнеп яңа программалар төзелү, яңа 

дәреслекләр чыга башлау һәр укытучы өчен яңалык буларак 

кабул ителә. Уйлану- борчылу да шуннан башлана.Үз эшен 

теләп, яратып башкарган укытучылар  бергә эшләгән 

хезмәттәшләр белән аралашып, вакытлы матбугат белән 

танышып яши.  

Соңгы елларда идеологик кыйблабыз шактый үзгәрде. Күп 

нәрсәләргә без яңача карыйбыз, башкача бәя бирәбез. Үзгәртеп 

корулар да уңай нәтиҗәләргә китермәде. Иң аянычы – 

балаларның туң йөрәкле, үз мәнфәгатен бөтен нәрсәдән өстен 

куючы зат булып үсүе ихтимал. Яшьләрнең йомшак характерлы, 

ә кайчакта тупас, хәтта рәхимсез дә була баруының төп сәбәбе – 

аларның рухи зәгыйфьлегендә. Бу хәл уку-укыту һәм тәрбия 

эшендә дә үзен нык сиздерә. Җәмгыять ничек кенә үзгәрмәсен, 

кеше яхшы белән начарны, ак белән караны аерырга, үз иленең 

гражданины, патриоты булып үсәргә тиеш. Гомумкешелек 

идеаллары элек тә, хәзер дә үзгәрешсез кала. Ватан, туган ил, 

туган тел, халык, ана, дуслык, мәхәббәт, гаилә төшенчәләре һәр 

кеше өчен изге булырга тиеш. Чөнки бәхетле тормышны үз 

илебездә үзебезгә төзергә туры киләчәк.  

Безнең мәктәп – рус мәктәбе. Барлыгы 716 укучы (168 – 

татар, 396- рус, 110-чуваш, 32-мордва, 8-башка милләт 

вәкилләре). Мәгариф өлкәсендә эшләүчеләрнең төп эш 

юнәлешләренең берсе татар милләтеннән булган балаларда ана 

теленә мәхәббәт тәрбияләү, рус телле укучыларны дәүләт теленә 

өйрәтү белән бергә , шәһәрдә һәм районда яшәүче башка милләт 

балаларының  да туган телен , тарихын, сәнгатен, гореф-

гадәтләрен  саклап калу өчен бөтен шартларны да булдыру. 

Соңгы вакытта туган тел язмышы артык катлаулана баруы 

берәүгә дә сер түгел. Мондый шартларда миллилекне ничек 

югалтмаска? “Телсез” ата-аналарның “телсез” балаларын ничек 

үз арабызда калдырырга? Барлык фәннәр дә рус телендә алып 
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барыла, ләкин рус мохитендә тәрбияләнүче татар балалары өчен 

авырлык тудырмас өчен нинди юллар сайларга?.. Мәктәбебездә  

тугыз  татар теле һәм әдәбияты укытучысы эшли. Шулардан 

дүртесе-  югары квалификацион категорияле,  бишесе – беренче 

квалификацион  категорияле укытучы. Милли сәясәтне гамәлгә 

ашырганда, татар теле һәм әдәбияты укытучылары төп таянычка 

әйләнәләр.  Һәркайсы татар  теленә мәхәббәт, төрле милләт 

балаларында үзара дустанә мөнәсәбәт тәрбияләргә тырыша. 

Телебезгә яшәү көче бирүче мондый хезмәттәшләребез, 

варисларыбыз булганда, милләтебез югалмый әле, дигән 

ышаныч көчле.  Татар теле дәресләрендә ике дәүләт теленең 

кагыйдәләре чагыштырып үзләштерелә, әдәбият дәресләрендә 

исә иҗатлары охшаш язучыларның әсәрләренә аерым игътибар 

ителә. Әлбәттә, бүгенге балаларга яхшы , заман таләпләренә 

җавап бирүче, белемле һәм тәрбияле әйдәүче кирәк. Шуңа 

өстәп, тәрбияче педагог, психолог булудан тыш, эзләнүче дә ул. 

Эшне уңышлы алып бару өчен, иң беренче чиратта, үз 

укучыларыңны, аларның шәхси сыйфатларын, мөмкинлекләрен 

җентекләп өйрәнергә туры килә. Шул чакта гына һәр баланың 

сәләтен ачарга мөмкин. Мәктәптә укыту рус телендә барса да, 

татарча белем бирү дә үз дәрәҗәсендә алып барылсын өчен 

укытучыларыбыз шактый көч куя. Шулай да чит кавемгә ияргән, 

үзенең туган телен онытырга, урыс булып күренергә тырышкан 

татар кешеләре аеруча борчый безне. Уйландыра, әгәр  дә 

язмыш бу ике халыкны гасырлар буе бергә яшәргә мәҗбүр 

иткән икән инде, аралашмый хәлең юк. Ләкин һаман-һаман 

уйларга тиешбез: ни өчен соң кайбер татарлар тиз оныта туган 

телен? Ни өчен соң аның йөрәгендә милләтенә, шул милләтнең 

туган теленә әз генә дә хөрмәт калмый? Әгәр гаиләдә татарча 

сөйләшергә омтылсак, шәһәрдә татар телендә узган барлык 

чараларда катнашсак, таныласы көннәребез алда әле, дияргә 

кала. Балалар күңеленә ничек тә  шуны  сеңдерергә тырышабыз. 

“Үзеңне чын татар дип санар өчен бер нәрсә бар ( мин аны әйтем 

буларак кулланыр идем): чын татар булу өчен әби-бабаң гына 

татар булу җитми, оныкларың да татар булырга тиеш” ( Ркаил 

Зәйдулла сүзләре). 
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Укучыларда милләтара дуслык, дуслык, хөрмәт, 

түземлелек тәрбияләүгә дәресләрдә генә ирешеп булмый, 

әлбәттә. Класстан тыш чараларның мөмкин булган барлык 

төрләрен дә кулланырга  тырышабыз. Әйтик, әдәби, “Яшь 

хәбәрчеләр” драма тәгәрәкләре, экскурсия, очрашу кичәләре, 

бәйрәм, конкурс, олимпиадалар, ата-аналар җыелышларында 

катнашу  һ.б. шундыйлардан. 

Укучыларыбыз бергә-бергә рус һәм татар спектакльләренә 

йөри. Мәсәлән,  Г.Тукай исемендәге Татар Дәүләт 

филормониясенең  “Мой Татарстан” дип аталган концертына ( 

программа җитәкчесе халык артисты Владимир Варшавский),  

Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт Яшь тамашачы 

театры күрсәткән “Алхимик” исемле сәхнә әсәрен карауны 

оештырдык.  Г.Камал исемендәге Татар Дәүләт  Академия  

театрына Т.Минңуллинның “Дүрт кызга – бер кияү” исемле 

драмасына баруны оештырдык.  Бу чараларда төрле милләт 

балалары актив катнаша. Музейларга да бик теләп йөрибез. Г 

Тукайның Казандагы һәм Кырлайдагы музейларында  

укучыларыбыз булды. Класстан тыш чараларның үзенә аеруча 

әһәмияте зур. Драма түгәрәгендә татар һәм рус драма әсәрләре 

сәхнәләштерелә. Мәсәлән,  Эсфир Яһудинның “Оҗмах 

газабында өч төн” дип аталган музыкаль комедиясен татар 

телендә, ә рус теле укытучысы Любовь Григорьевна шул ук  

класс балалары белән А.Чеховның “Бесприданица”сын рус 

телендә сәхнәләштерделәр. Татар спектакльләренә рус балалары 

бигрәк тә теләп йөри.  Укучыларда театр сәнгатенә, 

драматургиягә мәхәббәт, кызыксыну тәрбияләүдә Тәтеш 

үзешчән театрының  да өлеше юк түгел. Без  район халкына 

тирән мәгънәле тормышчан спектакльләр әзерләп күрсәткән 

Нурания апа Гарипова, Илгизәр абый Галиев белән очрашулар 

үткәрәбез. Алар үзләре дә мәктәп белән элемтәне өзмиләр. Менә 

аперельдә сәхнәләштерелгән Г.Камалның “Беренче театр” 

комедиясен карарга Илгизәр абый килеп сөендерде. Ул яшь 

артистларга үзенең уй-фикерләрен җиткерде.  Тамашачы 

спектакльгә йөрсен өчен, аларны яшьтән, бала чактан 

тәрбияләргә тиешбез. Туган телебез, әдәбиятыбыз белән ныклап 
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кызыксынучы укучыларыбыз да бар. Аларның язмалары “Тәтеш 

таңнары” газетасында - җирле матбугат битләрендә басыла. 

Төрле конкурсларда катнашырга тырышабыз.   

Минем карашка, туган якны өйрәнү, туган як тарихына 

кагылышлы язмалар белән танышу әлеге мәсьәләнең чишелешен 

табу мөмкинлеге бирә. Укучылар мондый материаллар белән 

дәресләрендә,  музейларда булганда таныша, өлкәннәрдән 

сорашып яисә җирле матбугат битләреннән, интернет 

материалларын укып белә. Бу очракта татар теле укытучысының 

бурычы укучыларның, вакыйга һәм фактларны үзара 

чагыштырып, тиңләштереп, дәрес материалын яхшырак 

үзләштерүенә ирешүдән гыйбарәт. 

Педагогларның алдынгы тәҗрибәсен өйрәнү, тарату, яңа 

нәтиҗәле эш алымнарына өйрәтү буенча да планлы нигездә эш 

алып барыла. Төрле мәктәпләрдә уздырыла торган методик 

берләшмә утырышларында семинар-практикумнарда иҗади 

эшләргә, ачык дәресләр, сыныфтан тыш чаралар үткәрүләр, 

иҗат лабораторияләр белән танышү, программаның кыенрак 

темаларын өйрәнү, укытуның актив методларын, яңа 

технологияләрне куллану буенча “түгәрәк өстәл” янында 

сөйләшүләр  эшебездә зур ярдәм булып тора.  

Тырышлыгыбыз бушка китми, билгеле. Район күләмендә 

уздырыла торган конкурслар да укытучыларның осталыкларын, 

сәләтләрен, иҗади хезмәтләрен күрсәтү өчен зур мөмкинлекләр 

ача. Соңгы елларда уздырыла торган бәйгеләр татар теле һәм 

әдәбияты укытучыларның осталыгын арттыруга зур йогынты 

ясый.  Безнең мәктәп укучылары һәм укытучылары бердәм һәм 

дус яши. Бердәмлектә  - көч! Шуңа күрә дә район, шәһәр буенча 

үткәрелгән бәйгеләрдә призлы урыннар яулыйбыз. Апрельдә 

үткәрелә торган Тукай бәйрәмендә безнең мәктәп укучылары 

актив катнаша.   

Без – укытучылар, укучыларыбызның ниндидер бер фәнне 

әйбәт белүен генә түгел, аның гомуми өлгерешен, уңышларын, 

холкының камилләшүен, үзенә иптәшләр таба белүен, үзара 

мөнәсәбәтләр төзүен дә кайгыртырга  бурычлыбыз. 
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Татар теле һәм  әдәбияты дәресләрендә яшь буында әхлак 

тәрбияләy максатыннан  Р.Фәхретдин мирасын куллану 

 

Резеда Сирин кызы Зәйнуллина, Татарстан 

Республикасы Бөгелмә шәһәре БМББУ  

Мостафа Өнҗәл исемендәге лицей-

интернатның татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Татар халкының горурлыгы булган гали зат, гаҗәеп киң 

карашлы, тирән энциклопедик белемле, милли тарихка һәм үз 

чорының рухи тормышына караган бихисап күп хезмәтләр иҗат 

иткән бөек галим Ризаэддин Фәхреддиннең әсәрләрендә әхлак 

тәрбиясе системалы итеп бирелгән. 

Борынгы бабаларыбызның тарихына битарафлык күрсәтеп, 

әхлак-тәрбия мәсьәләләренең бүген бик актуаль проблемага 

әверелүенә күз йомсак, "милләтнең юкка чыгуга хөкем ителүе " 

бик мөмкин. Шуңа күрә дә безгә, бергәләшеп, киләчәк буынны 

Ризаэддин Фәхреддиннең мирасы нигезендә 

тәрбияләүне  ныклап дәвам итәргә кирәк.Татар теленең 

аңлатмалы сүзлегендә "әхлак” сүзе болай тәкъбир ителә: 

1)кешеләрнең җәмгыятькә һәм бүтән кешеләргә мөнәсәбәтләре; 

2)кешеләрнең мөнәсәбәтләре; 3)кешеләрнең җәмгыятькә һәм 

бер-берләренә карата эчке һәм тышкы мөнәсәбәтендә идеал дип 

уйланган нормалар һәм принциплар; 4)тәртип. 

Кешеләрдә әхлакый сыйфатларның кими баруы турында  

бүген күп языла һәм сөйләнелә.  Билгеле, бу күренешнең күп 

төрле сәбәпләре бар. Алар нидән гыйбарәт соң? Монда тирә-

юньнең, гаилә, мәктәп һәм диннең гаебе бармы? Бу сорауга әйе 

дип тә, юк дип тә җавап бирергә мөмкиндип уйлыйм. 

Милләте, халкы өчен җан аткан, күпкырлы талант иясе 

Ризаэддин Фәхреддиннең әхлак тәрбиясе турындагы 

тупланмаларын бозык эшләрдән тыелып, яхшы эшләр генә 

эшләргә өндәгән кануннар тупланмасы дип тә карарга 

ярый.  Яшьтән үк укыту-тәрбия эшенә бирелгән һәм гомере 
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буена аңа тугры булып калган чын галим тәрбиягә, әдәп-әхлак 

мәсьәләренә багышланган бик күп китаплар бастыра. 

Рухи остазыбыз Ризаэддин Фәхреддиннең чын дәрәҗәдә 

кыйммәтле, асыл үгет-нәсыйхәтләре белән татар теле һәм 

әдәбияты дәресләрендә, сыйныф сәгатьләрендә, ата-аналар 

җыелышларында танышабыз, аның хезмәтләренә еш мөрәҗәгать 

итәбез, бәяләп бетермәслек хәзинәсенә таянабыз. Мәгърифәтче 

фикеренчә, югары әхлаклы кеше генә җәмгыятькә файда китерә 

ала.Яшьтән үк укыту-тәрбия эшенә бирелгән галимебезнең 

белем алу, әдәп, тәрбия, әхлакка багышлаган хезмәтләре 100 гә 

якын (барлык иҗат иткән китапларының яртысы бу). Әле 

кулъязма хәлендә сакланып, матбугатта басылмыйча үз чиратын 

көтеп ятучы язмалары да мәшһүр галимебезнең әхлакый 

мәсьәләләребезгә нинди зур игътибар бирүен күрсәтә.  . 

"Әхлакый тәрбиягә нигез кайчан салына башлый соң?” 

дигән сорауга галим безнең илебез белән генә чикләнмичә, чит 

мәмләкәтләрдә дә, бигрәк тә Ислам дөньясында киң 

таралган  хезмәтләре белән  "Гаиләдән” дип җавап бирә. Балага 

туганнан соң дөрес тәрбия бирелсә, ата-ана үз бурычын намус 

белән үтәсә, һичшиксез,  тормыш матур булыр иде. Кеше 

тормышында иң мөһим, иң кирәкле, иң матур, иң 

хөрмәтле  сыйфатлар-әхлак нигезе- безгә кече яшьтән 

үк  салынган булырга тиеш. Татар халкының рухи хәзинәсенең 

кыйммәтле асылташларына әверелгән китапларның исемнәре дә 

әхлак тәрбиясенә багышланганын күрсәтеп тора, әдәп 

төшенчәсендә йөргән сүзләр белән аталган: "Тәрбияле ана”, 

"Тәрбияле бала”, "Тәрбияле хатын”, "Шәкертлек әдәпләре”, 

"Гаилә”, "Нәсыйхәт” һ.б. Бу китаплар Уфада казыйлык 

вазифасын үтәгән чорда, Шиһабеддин Мәрҗәнинең алдынгы 

укыту алымнарын кулланып, тәрбия буенча бай тәҗрибә 

туплаган елларында язылган. 

"Юаныч” исемле китабындагы "Зыяфәт, ягъни 

кунакчыллык һәм туй ", "Ашау-эчү” дип аталган бүлекләр 

шулай ук зур әһәмияткә ия. Чөнки ул биредә бүген инде күбесе 

онытылып бара торган йолалар, гореф-гадәтләр, кунак кабул итү 

һәм аны сыйлау әдәпләре, тәмәкенең кеше сәламәтлеге өчен 
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зарарлы булуы, исерткеч эчүдән котылу чаралары, исерткеч эчү 

аркасында килеп чыккан кайбер гыйбрәтле хәлләр турында һәм 

бүгенге көн өчен бик кирәкле булган башка бик күп кыйммәтле 

мәълүматлар бирә.” Җәмгыятебез әхлакый яктан шактый бозылу 

нәтиҗәсендә "әхлак” дигән югары төшенчә Ризаэддин 

Фәхреддин аңлаган дәрәҗәдән бик күпкә түбән төшеп, әхлакый 

һәлакәт чигенә килеп җиткән бүгенге көндә бу язмаларның 

әһәмияте бигрәк тә зур”ди Ризаэддин Фәхреддин хезмәтен 

өйрәнүгә зур өлеш керткән галимнәребезнең берсе Әнвәр Хәйри. 

Мәктәптә 20 елдан артык хезмәт куйган укытучы буларак та, ана 

буларак та, мин аның белән килешәм: үзе дә иманлы зат- 

итагатьлелеге, тыйнаклыгы, әхлаклыгы, фикер карашлары белән 

безгә үрнәк булып торучы милли каһарманыбыз бит ул 

Ризаэддин Фәхреддин. 

Мәшһүр татар галиме, әдип, педагог, журналист, рухани, 

Шәрык белгече һәм фәлсәфәче, энциклопедик белем иясе, рухи-

иҗтимагый тормышның төрле тармакларында йөзләрчә 

кыйммәтле хезмәтләр иҗат иткән  Р. Фәхретдиннең татар 

халкына һәм гомумән төрки халыкларга калдырган фәнни һәм 

иҗади мирасы турында укучыларга җиткерү, гомумән, 

әдәбиятыбызның, фәнебезнең, тарихыбызның нигез баганалары 

булган Р. Фәхреддин, К. Насыйри, Ш. Мәрҗани кебек 

бөекләребезнең исемен бүгенге укучыларыбыз, димәк, 

милләтебезнең киләчәге хәтеренә беркетү һәр татар 

мөгаллименең изге бурычыдыр. Әдәбият программаларында 

бирелгән санаулы дәресләрдә генә моңа ирешәбез дип уйлау 

хата булыр. Әлбәттә, сыйныфтан тыш чаралар, сыйныф 

сәгатьләре хисабына күпмедер нәтиҗәгә ирешеп була. Тик, 

психологлар әйтүенчә, 15-16 тапкыр кабатланган төшенчәләр 

генә укучы хәтеренә сеңеп кала. Моңа ничек ирешергә, вакытны 

кайдан алырга? 

Бүгенге көндә күп укытучылар катнаш (интегрированный) 

дәресләргә ешрак мөрәҗәгать итә. Чыннан да, татар теле 

дәресләрендә шушы алымны кулланып, укучыларга шактый күп 

әдәби-фәнни материалны да җиткерергә мөмкин. Р.Фәхреддин 

белән таныштыруны 5нче сыйныфта ук башларга кирәк. 
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“Нәсыйхәт” китабыннан (“Мәктәп”, “Гыйлем” бүлекләре) 

дәрестә үзеңне тоту, гыйлем алуның кирәклеге турындагы 

фикерләрне фонетиканы өйрәнү дәресенең тәрбияви максаты 

итеп алабыз, шулар өстендә тел материалын аңлыйбыз, 

биремнәр үтибез. Укучыларның игътибарын әледән-әле 

галимнең портретына һәм китабына (күргәзмә өчен махсус бер 

генә китап алына, күп булса истә калмый) юнәлтәбез. 

Лексикология бүлегенә кереш дәреснең эпиграфы итеп 

галимнең “Без бетә торган кавем түгел, бәлки дөньяда мәңге 

торыр вә башка милләтләр белән берлә берлектә җир йөзеннән 

файдаланыр өчен килгән милләтмез” (“Җәвамигуль-кәлим 

шәрхе”) сүзләрен алабыз һәм телебезнең байлыгы, аны 

саклауның милләтне саклау булуы турында аңлатабыз. Елдан 

елга мәгълүмат үсә бара; диктант, изложение яздырганда да бөек 

шәхесләребез турындагы текстларга игътибар итәбез. Югары 

сыйныфларда инде укучы күңелендә -аңында тотрыклы фикер 

формалаша. 

Шулай ук, әдәбият дәресләрендә башка язучының теге яки 

бу әсәрен өйрәнгәндәР.Фәхретдинин иҗатына мөрәҗәгать итү, 

аның хикмәтләрен дәресләрдә эпиграф буларак та куллана 

алабыз: 

“Әхлак белән әдәбият бергә булырлар. Бер кавемнең 

әдәбияты нинди рәвештә булса, әхлагы да шул рәвештә булыр”. 

“Инсан булу өчен гыйлем һәм күркәм холык кирәктер”. 

“Дөньяда тора белү – зур һөнәр, әмма үлә белеп үлү – 

аннан да зур вә кыйммәтле һөнәр”. 

“Бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы 

да үзгәртә алмас.” 

Түбәндә татар теле дәресләрендә төркемнәрдә яисә аерым, 

сәләтле балалар белән эшләгәндә, таратма материаллар итеп  

файдалану өчен, Р.Фәхретдин хезмәтләреннән өзекләр тәкъдим 

итәм. 

Катлаулы кушма җөмлә синтаксисын өйрәнгәдә кулланыла 

торган өзекләр: 
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 Кайгы күрү сәбәбеннән адәм балаларының холыклары 

төзәлә, күңелләре яхшылана, гакыллары артадыр (күп тезмәле 

кушма җ.) – 42б. 

 Ният бозык булса, гамәл дә бозык, ният төзек булса, 

гамәл дә төзек вә могтәбәр буладыр (катнаш кушма җөмлә) – 15 

бит. 

 Дөньяның олуг вә мәшһүр адәмнәре тикшерелсә, 

күбесенең, үз-үзләренә ышанулары көчле булу сәбәпле, бик 

түбән урыннардан калкып чыккан кешеләр икәнлекләре 

мәгълүм буладыр (тиңдәш түгел иярүле күп иярченле к.җ.) 

Ике компонентлы кушма җөмләләрне өйрәнгәндә куллана 

торган өзекләр: 

 Бер тарыдан ботка булмаса да, күп тарыдан ботка була 

(иярчен кире җ.)- 209б. 

 Холыклары гүзәл булган милләт мотлака дөньяда өстен 

вә могтәбәр булачактыр (иярчен аергыч җ.) – 135 б. 

 Адәмнәрне малыгыз белән риза кылып бетерә алмассыз, 

әмма ачык йөзегез вә гүзәл холкыгыз аларны риза кыла алыр 

(теркәгечле тезмә к.җ.) – 165б. 

Гади җөмләләрдәге тиңдәш кисәкләрне билгеләтү өчен 

җөмләләр: 

 Дөньяда иң ләззәтле икмәк- адәм баласының үз кәсебе 

вә кул көче берлә табылган, маңлай тирләре агызу сәбәпле кулга 

кергән икмәк булыр (82 б.) 

 Җәннәт ачкычлары халыкларның аяк асларында уралып 

йөриләр, шунларга абына вә сөртенәләр, ләкин шуны күрмиләр, 

бик ерак җирләргә барып шәм яндырып эзлиләр, ләкин таба 

алмыйлар (74 б.) 

 Адәм баласы дөньяда торган мөддәтендә кайгылар, 

хәсрәтләр күрми гомер сөрүе мөмкин түгел. Мәгыйшәт вә хәят- 

тигәнәк вә чәнечкеле агачлар өстендә йөрүдән, мәшәкать 

дулкыннары белән сугышып йөрүдән гыйбарәт (111 б.) 

Синтаксик, морфологик һәм башка анализ күнегүләре өчен 

җөмләләр: 

 Эшләмәскә мөмкин булган эшне эшләү сәбәпле булган 

бәхетсезлек кадәр үкенечле нәрсә юктыр (133 б.) 
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 Алтын арыслан авызында, аны алу өчен күп тырышу 

кирәк (83 б.) 

 Сүз бер төрле, әмма фигыль икенче төрле булу 

яхшылык галәмәте түгел (350 б.) 

Йомгаклау. 

Олуг галимебез Ризаэддин Фәхретдин “Тәрбия – акрынлык 

вә тәртип белән камиллек булдыру димәктер” дип язып 

калдырган. Гасырлар дәвамында буыннан-буынга бирелгән 

гомумкешелек сыйфатлары һәм кыйммәтләре булып, илне, 

Ватанны ярату, олыны олы, кечене кече итеп тану, бер-берең 

белән тату, килешеп яшәү, ярдәмчел, шәфкатьле, мәрхәмәтле, 

изгелекле, игелекле булып яшәү һ.б. санала. Шушы идеяләр 

нигезендә авыллар, шәһәрләр генә түгел, хәтта дәүләтләр бер-

берсе белән килешеп яшәгән, бәхәсле мәсьәләләрне уртага 

салып, сөйләшү, аңлашу юлы белән хәл иткәннәр. 

Дини тәрбия нигезенә ике принципны куйган: нәрсә ярый 

һәм хуплана һәм нәрсә ярамый. Әйтик, ярый: тыңларга,  эш 

эшләргә, ярдәм итәргә, игелекле, намуслы булырга һ.б. Ярамый: 

урлашырга, зыян китерергә, дорфа, саран булырга, рәхимсез 

булырга һ.б. Без боларны барыбыз да беләбез. Менә шушы гади 

мисалдан чыгып кына да, үзебезнең тәрбия кыйбласын, әхлак 

тәрбиясен дингә йөз тотып, ышанып, балаларыбызны дин 

кануннары буенча тәрбияләсәк кенә, балаларыбыз чын кеше 

булып җитешерләр һәм үзебез дә бәхетле киләчәккә насыйп 

булырбыз. Риза Фәхретдин хезмәтләреннән файдаланып укыту 

тәрбия өлкәсендә зур уңышларга ирешергә ярдәм итә. Минем 

шуны ассызыклыйсым килә. 

Билгеле булганча, мәктәп программасына 

Р.Фәхретдиновның “Әсма, яки гамәл вә җәза” романы гына 

кертелгән. Анысы да татар мәктәпләрендә генә өйрәнелә. Бу исә, 

шәһәр мәктәпләрендә укыган татар баласының милли үзаңы һәм 

эчке дөньясы формалашканда Ризаэддин Фәхреддин тәрбиясе, 

иҗади мирасы бутенләй читтә кала дигән сүз. Без, татар теле 

һәм әдәбияты укытучылары моңа юл куймасак иде. 
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә мәгариф үсешендәге 

өстенлекле юнәлешләрнең берсе буларак компьютер 

технологиясен куллану 

 

Әлфия Миннәхмәт кызы Закирова, Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы 

Шәмәрдән лицееныңтатар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Мәгариф учреждениеләрен компьютерлаштыру – мәгариф 

үсешендәге өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Шунлыктан 

мәктәпләр интерактив такталар, мультимедиа проектлары белән 

җиһазлана башлады. Бу җәһәттән безнең мәктәпнең татар теле 

һәм әдәбияты кабинетларында да мультимедиа проекторлары 

урнаштырылды. Мин дә, заман таләбе кушуы буенча, 

укучыларның компьютер технологияләренә булган 

кызыксынуларын истә тотып, татар теле, әдәбияты дәресләрендә 

компьютер технологияләрен куллануда шактый бай тәҗрибә 

тупладым. Дәрестә кулланылган теләсә нинди визуаль 



 

199 

мәгълүматның уңай нәтиҗәсе бар.Һәрбер укыту чарасы дәрес 

материалын үзләштерүгә этәргеч бирә. Мондый дәресләр, 

минемчә, укучы өчен дә, укытучы өчен дә кулай булырга тиеш. 

Иң беренче чиратта  дәресләрдә компьютер 

технологияләрен куллануның өстенлекле якларына игътибар 

иттем. Алардан уңышлы файдалану, тел һәм әдәбият фәненә 

иҗади якын килеп эшләү зур нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. 

Укучыларда ана телебезгә карата мәхәббәт тәрбияли, аның 

байлыгын, матурлыгын, фикер тирәнлеген ачып бирә, аны 

һәрьяклап үстерә, шәхес итеп тәрбияли.Шулай ук  материал 

югары күрсәтмәле дәрәҗәдә булуы белән отышлы, укучының 

шәхси сыйфатын ачыкларга мөмкинлек тә бар, дәресләрнең 

эчтәлеге байый һәм кызыклырак була.  Дәрсләрдә контроль һәм 

үзконтроль дәрәҗәсен күтәрергә мөмкинлекләр арта, чөнки 

материалны кабат укып, хатаны шунда ук төзәтергә була. 

Укучыларның теманы үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү, 

белемнәрен бәяләү, ялгышларын ачыклау, аларны анализлау, 

төзәтү юлларын билгеләү өчен дәкомпьютер технологияләре 

уңайлы. 

Дәресләрдә электрон презентация куллану – заманча һәм 

иң кулай юл, чөнки ул балаларның игътибарын читкә 

юнәлдертми.Презентацияләр кыска гына вакыт эчендә 

мәгълүматны аудиториягә җиткерергә булыша.Аларны дәрес 

материалын аңлатканда,үзләштергән белемнәрне ныгытканда, 

шагыйрь-язучыларның тормыш юлы һәм иҗаты белән 

таныштырганда кулланам.Аның өчен материалны фәннилек, 

аңлаешлылык, күрсәтмәлелек принципларына нигезләнеп 

сайлыйм.  Алдагы дәресләрдә моның уңай нәтиҗәсен күреп 

сөенәм. Татар теле дәресләрендә тел белеме бүлекләренә, 

әдәбият дәресләрендә шагыйрь-язучыларның тормыш юлы һәм 

иҗатына карата да кулланмалар булдырдым. Өй эшенең бер 

төре буларак, укучыларга электрон презентацияләр төзергә 

бирәм.Бигрәк тә югары сыйныф укучылары бу эшне бик теләп 

башкара. Мондый биремнәрне үтәгән чакта укучылар 

компьютер белән эш итәргә, үз фикерләрен төгәл, кыска итеп 

әйтергә өйрәнә.Дәрес вакытындаһәм дәрестән тыш чараларда  
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алар үзләре төзегән презентацияләрдән бик оста файдаланалар, 

җитешсез яклар бергәләп ачыклана. 

Соңгы елларда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгы заказы буенча эшләнгән интерактив кулланмалар 

укытучыларның алыштыргысыз ярдәмчеләренә әверелде. 

Мәсәлән, Г.Тукай, Р.Фәхретдин, М. Җәлил, Г.Исхакый, Ф 

Яруллин иҗатларына багышланган мультимедияле 

программалар, “Борынгы һәм Урта гасыр татар әдәбияты”, “XX 

гасыр башы татар әдәбияты” исемле электрон дәреслекләр, 

күпсанлы DVD һәм CD дисклар дәресләрдә , сыйныфтан тыш 

чараларда уңышлы кулланыла. “Электрон мәгариф”тәге татарча 

мультфильмнар, электрон дәреслекләр дә безнең 

ярдәмчеләребез. 

 Минемчә, заманча технологияләр кулланып үткәрелүче 

дәресләргә әзерләнү – бу энтузиастлар эше, чөнки 

мәгълүматларны эзләп табу, системалаштыру һәм теркәү өчен 

күп вакыт таләп ителә.Без, татар теле һәм әдәбияты 

укытучылары, халыкның милләт буларак асылын, тарихын, 

гореф-гадәтләрен чагылдырган сүзләргә һәм төшенчәләргә 

игътибар итеп, тел мәдәният бәйләнешләрен күрсәтеп, шушы 

технологияләр ярдәмендә башкарсак, бик уңышлы булыр иде 

дип саныйм.Шул чакта без, әлбәттә, зур нәтиҗәләргә ирешербез. 

 Укытучының һөнәри эшчәнлегендә эзләнү, педагогик 

иҗат өчен офыклар һәрвакыт җитәрлек, һәм тормыш үзе дә яңа 

технологияләр куллануны таләп итә. Шуны онытмасак иде.  
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Инновации в преподавании татарского языка и литературы  

 

Гулия Муратовна Закирова, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ 

«Старописьмянская ООШ» Лениногорского 

района РеспубликиТатарстан 

 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры 

учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель 

его кругозора, эрудиции», - сказал В.А.Сухомлинский.Урок- это 

познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, 

ступенька к знанию,самопознание, самореализация, мотивация, 

интерес, профессионализм, выбор, инициативность, 

уверенность, потребность.Урок во всём его многообразии и во 

всех разновидностях – сложное педагогическое явление.Каким 

должен быть современный урок? Как сочетать мастерство и 

требования времени, традиционное и новое? 

Начало XXI века в России отмечается осознанным 

интересом научно-педагогической общественности и органов 

управления образованием к повышению качества образования 

России на основе информатизации. Информатизация школы 

является в данное время одним из приоритетных направлений. 

При информатизации должна быть решена проблема 

соотношения традиционных составляющих учебного процесса и 

новых информационных технологий, новых взаимоотношений 

учащегося, учителя и образовательной среды. Цель 

современного урока - это формирование образного мышления и 

ярких представлений о предмете. Большие возможности для её 

реализации заложены в использовании компьютера в школе. 

Уроки, проводимые с его использованием в силу своей 

наглядности, красочности и простоты, приносят наибольший 

эффект, который достигается повышенным 

психоэмоциональным фоном учащихся  при восприятии 

учебного материала. 

Внедрение новых информационных технологий, 

целенаправленная работа по самосовершенствованию является 
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той основой, которая способствует качеству и результативности 

обучения. Использование компьютерных технологий на уроках 

наиболее активизирует познавательную деятельность учащихся, 

повышает мотивацию их учебной деятельности, формирует 

исследовательские умения, умения принимать оптимальные 

решения. С появлением интерактивного оборудования в школе у 

учителя появилась прекрасная возможность оживить, 

разнообразить свои уроки. Использование интерактивной доски 

делает занятия интересными и развивает мотивацию: 

предоставляет больше возможностей для участия в 

коллективной работе, развития личных и социальных навыков. 

Учащиеся начинают работать более творчески. Интерактивная 

доска SMART Board- это способ создания развивающей среды 

для учащихся.  

Раскрытию индивидуальных способностей наиболее полно 

способствует метод проектов. Осваивая этот метод 

коллективного творчества, учащиеся понимают ответственность 

за результаты своей работы и важность роли каждого, что и 

привлекает их к этому методу. 

Применение компьютера на уроках  татарского языка и 

литературы может стать новым методом организации активной и 

осмысленной работы учащихся, сделав занятия более 

наглядными и интересными. Уроки с применением 

компьютерных систем не заменяют учителя, а, наоборот делают 

общение с учеником более содержательным, индивидуальным и 

деятельным. Наиболее эффективная форма представления 

материала по татарскому языку и литературе - мультимедийные 

презентации. Одним из достоинств применения мультимедиа 

технологии в обучении является повышение качества обучения 

за счет новизны деятельности, интереса к работе с 

компьютером.Использовать презентацию в учебном процессе 

можно на различных этапах урока, при этом суть ее как 

наглядного средства остается неизменной,меняются только ее 

формы, в зависимости от поставленной цели ее использования. 

Использование компьютерной презентации на уроке 

позволяет: 



 

203 

 повысить мотивацию учащихся; 

 использовать большое количество иллюстративного 

материала; 

 интенсифицировать урок, исключив время для 

написания материала на доске; 

 вовлечь учащихся в самостоятельный процесс обучения. 

Презентация дает возможность учителю проявить 

творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к 

проведению уроков.Электронные презентации можно 

рассматривать как дидактическое средство обучения, а 

мультимедийный проектор или интерактивную доску - 

технические средства, позволяющие показ презентации в классе. 

Под электронной презентацией мы понимаем логически 

связанную последовательность слайдов, объединенную одной 

тематикой и общими принципами оформления.Создание и 

применение на уроке электронных презентаций на сегодняшний 

день весьма актуально, как и разработка общих методических 

принципов для них. В функции учителя электронная 

презентация представляет: 

 источник учебной информации;  

 наглядное пособие;  

 тренажер;  

 средство диагностики и контроля. 

Презентация позволяет представить учебный материал как 

систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающейструктурированной информацией в 

алгоритмическом порядке. В школьном возрасте наиболее 

высока потребность учащихся к соревнованию, что повышает 

познавательный интерес, побуждает к работе по углубленному 

изучению материала, к поиску чего-то нового. Эти задачи не 

могут быть решены только на уроке, так как требуют 

применения форм и методов, не укладывающихся в жесткие 

рамки учебных занятий. Формой их реализации является 

внеклассная работа, сочетающаяся с информационными 

технологиями, что ведет к непрерывному совершенствованию 
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знаний, умению самостоятельно пополнять их и применять на 

практике.Использование компьютера в учебном процессе дает 

возможность накопить в банке данных необходимый 

дидактический материал: варианты контрольных, 

экзаменационных, самостоятельных работ; подборку задач, 

упражнений и тестов в бланочном варианте. Использование 

оргтехники облегчает подбор индивидуальных заданий для 

учащихся, снимает дефицит в обеспечении школьников 

учебными пособиями.В последнее время наблюдается массовое 

внедрение Интернет в школьное образование. Нельзя не сказать 

о значении Интернета для самообразования учителя и 

использования богатейших ресурсов сети для подготовки к 

урокам. Причём не стоит отказываться от посещения 

англоязычных сайтов, так как на них могут быть очень 

интересные иллюстрации, которые можно сохранить и 

использовать при создании мультимедийных презентаций. 

Итак, на уроках татарского языка и литературы возможно 

использование следующих видов ИКТ: 

• Презентации на уроках изучения нового материала; 

• Включение некоторых фрагментов из электронных 

учебников на этапе изучения нового материала; 

• Проведение самостоятельных и контрольных работ. 

• При подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ;  

• Подготовка разноуровневыхконтрольных работ, тестов. 

• Выполнение наглядного материала при оформлении 

класса. 

Чтобы дать хороший, современный урок с использованием 

ИКТ, необходимо: 

• Иметь в школе современный оборудованный данной 

техникой кабинет татарского языка и литературы. 

• При подготовке к урокам у каждого учителя дома или на 

работе должен быть персональный компьютер или ноутбук.  

• И, конечно, самое главное - желание самого учителя. 

Подготовка и проведение таких уроков требует много времени 

для поиска, систематизации и оформления информации. ИКТ 

могут обогатить его информационный, методический и 
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дидактический арсенал, помочь в решении современных 

образовательных задач.Для полёта фантазии учителя достаточно 

большая территория, тем более что возможности современного 

компьютера дают для этого все основания.Значит, учителю 

необходимо всю жизнь саморазвитие, самообразование, то, что 

называется эрудицией. И если фундамент любви к детям и 

профессионализм прочнеют с годами, то здание эрудиции 

строится всю жизнь.  
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Татар әдәбияты дәресләрендә укучыларга әхлак тәрбия бирy 

 

Зәлифә Мөнәвис кызы Закирова, Татарстан 

Республикасы «Лениногорск шәһәре  11нче 

гимназиясенең”  татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Кешелеклелек сыйфатларын тәрбияләү, югары әхлак 

идеалын тудыру татар әдәбиятында әле борынгы чордан ук төп 

темаларның берсе саналган. Югары әхлак сыйфатларын 

тәрбияләү мәсьәләсе бүгенге җәмгыять өчен бигрәк тә зарур. 

Чөнки бөек тарихы булган мәдәниятле, затлы милләтебез бу 

сыйфатларын югалта бара. Җәмгыятьнең эчкечелек, 

наркомания, талау, кеше алдау, фахишәлек кебек чирләре 

тамырыбызга кадәр үтеп кереп, милләтебезне эчтән тарката, 

аның яшәүгә булган өметен бетерә бара. Кешеләрдә усаллык, 

каты күңеллелек кебек сыйфатлар күбәя. 
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Әхлак тәрбиясе турында күпме генә сөйләнсә дә, төп 

тәрбияче булып һәрвакыт ата –ананың үрнәге кала. Ялкау, эш 

сөймәүче һәм булдыксызлар  – әхлакый кеше тәрбияли алмый 

алмый.  

Мин әдәбият дәресләрендә укучыларыма әхлак тәрбия 

бирүдә үзебезнең төбәгебез язучысы Җәмит ага Рахимов  

әсәрләрен кулланам. Аның әсәрләрендә  әхлак тәрбиянең 

сәнгатьчә матурлыгы, тирән мәгънәсе тырышлык аша 

сугарылган. Җәмит аганың әсәрләре  кеше күңелен тулысынча 

яулап ала. Нәкъ менә шуңа күрә дә ул гуманистик 

сыйфатларының асылын, күркәмлеген үз укучыларына 

җиткерергә омтыла, матур әхлакый эш-гамәл кылучыларның 

олылыгын, изгелеген конкрет каһарманнар ярдәмендә 

гәүдәләндерергә тырыша. 

Укыту - тәрбияләү процессында милли-региональ 

компонент кертү дә балаларга туган як турында мәгълүмат бирә, 

халкыбызның гореф-гадәтләре, төбәгебез язучылары,  сәнгать 

кешеләре белән таныштыра, милли үзаңны үстерә.  

Эзләнү эшемнең максаты: Җәмит Рахимов әсәрләрендә 

әхлак тәрбиянең яшәеш нигезе буларак гаилә үзәгендә барлыкка 

килүен билгеләп үтү. 

Алга куелган бурычлар түбәндәгеләр: 

1. Җ. Рахимов әсәрләрдә әхлак тәрбияне, аларның 

мәгънәви көчен ачып салу; 

2. Әхлак мәсьәләләренең куелышын яктырту; ролен 

ачыклап бирү; 

3. Кешелеклелек сыйфатларын тәрбияләүдә аларның 

ролен күрсәтү. 

Эзләнү эшенең актуальлеге һәм фәнни кыйммәте – Җәмит 

Рахимов әсәрләрендә әхлак тәрбиянең яшәеш нигезе кеше 

тормышында зур роль уйнауларын раслауда. 

Минем эшемнең нигезендә бүгенге көндә Җ.Рахимов 

әсәрләрен өйрәнүдә зур урын тоткан И.Таһиров, Ә.Маликов, 

М.Мәһдиев, Ш. Бикчурин, Р.Бәшәр, К.Миңлебаев хезмәтләре 

өйрәнелде һәм кулланылды. 
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Эзләнү эше 3өлештән: кереш, төп һәм йомгактан тора. 

Кереш өлештә эшнең актуальлеге, бурычлары, максаты, 

өйрәнелгән фәнни эшләр күрсәтелде. Төп өлеш:Iөлештә Җәмит 

Рахимовның төбәгебезнең күренекле язучысы булуы билгеләп 

үтелде;II өлештә Җ.Рахимов әсәрләрендә әхлак тәрбиянең 

яшәеш нигезе буларак бирелүе  “Тамыры нык – давылдан көләр” 

очеркында каралды. 

I. Җәмит Рахимов – Лениногорск төбәгенең күренекле 

язучысы 

Җәмит Рәхимов  нефть предприятияләрендә эшли. "Кара 

алтын” табучыларга, туган төбәкнең батыр эшчеләренә, 

якташларына дан җырлый.Шул өлкәдә эшләгәнлеге белән 

ачысын да  төчесен дә үз күзләре белән күрә. Аның "Алтын 

яткан җирләрдә”, "Кобзе – Тукай кунагы”, "Якташларым”, 

"Батырлык чакырымнары”  исемле китаплары басыла. Җәмит 

ага соңга таба очерк жанрына игътибарын тагын да көчәйтә. 

Дистәләгән очерклары, шул чорның документаль елъязмалары 

буларак сугыштан соңгы колхоз авылы һәм нефтьчеләр 

тормышының картиналарын күз алдына китереп бастыра. 

Аларда сәнгатьчә сүрәтләү алымнары һәм публиистика 

чаралары ярдәмендә хезмәт коллективлары һәм производство 

алдынгыларының аерым җитәкче кадрларның фидакарь эшләре 

һәм шәхси тормышлары сүрәтләнә. 

Җәмит ага художестволы проза өлкәсендә дә уңышлы гына 

адымнар ясый. Әдипнең хезмәт һәм  әхлак  темаларына 

багышланган «Девон хәбәрчесе» (1977), «Өлешемә тигән 

көмешем» (1978), «Тәвәккәл таш яра» (1981) исемле 

повестьларын укучылар җылы каршыладылар. Болардан 

«Өлешемә тигән көмешем»  әсәре  «Җитмешенче еллар 

Корчагиннары» конкурсы премиясенә лаек булды. 

Җ.Рәхимов милләтпәрвәр әдипләребезнең иң 

күренеклеләреннән. Ул, халыкны яратып, аңа ихтирамын 

белдереп яшәгән язучылардан гайре, аның тарихына, аның үткән 

бөеклегенә инанган зат. Аның әдәби әсәрләрендә язучы 

фантазиясе түгел, тарихи дөреслек ята. Чөнки Җәмит Рәхимов 

документларга таянып эш итүче кеше. Ул авыллар тарихын гына 
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тикшерми, аның өчен беренче урында халык һәм аерым 

шәхесләр язмышы тора. 

Җәмит Рәхимовның матур әдәбият һәм публицистика 

өлкәсендәге хезмәтләре яшь буынга тәрбия бирүдә зур роль 

уйный. Аның әсәрләре татар халкы тарихын, мәдәниятен 

өйрәнүгә зур ярдәм күрсәтәләр, әхлак тәрбиясе бирүдә файдалы 

кулланма булып торалар. 

II. Җ. Рахимовның “Тамыры нык – давылдан көләр” 

очеркында әхлак тәрбиянең бирелеше 

Җәмит Рахимов үзенең “Тамыры нык – давылдан көләр” 

очеркынданефтьчеләргә хезмәт күрсәтә торган технологик 

транспорт идаресендә шофер һәм скважиналар тикшерүче 

оператор булып эшләүче  Мәлихҗан Вилдановның фаҗигасе, 

шуңа да карамастан, шушы авыр, газаплы тормышта сынып - 

югалып калмыйча, эшсөючән рухта 3 баланы тәрбияләве турында 

яза. 

Мәлихҗан, армия сафларында хезмәт итеп кайтканнан соң, 

шушы идарәгә эшкә урнашты. Күп тә үтми татар мохитендә 

тәрбияләнеп үскән, уңган һәм итагатьле, әхлаклы һәм сөйкемле 

Фәниягә тап булды. Бер-бер артлы 3 балалары дөньяга килде. 

Бергәләп  геофизиклар бистәсендә өй җиткерделәр, шунда матур 

гына көн итеп ятулары.Хуҗалык  аларга кирәк иде. Педагогия 

институтында укымасалар да, алар яхшы белә: хезмәттән башка 

бала тәрбияләү мөмкин түгел. Әнә ич, уллары Рафик белән 

Рөстәм, кызлары Гөлсинә үзләре сыман ук эшчән  һәм әдәпле, 

дөньяның юк-бар кыенлыклары алдында, да җебеп төшмәслек 

булып үсеп киләләр. 

Мәлихҗанны дөньяларның иминлеге, яшәү куанычы 

канатландыра. Бәла агач башыннан йөрми, кеше башыннан йөри 

дигәндәй, уйламаганда-көтмәгәндә, ул скважинада аварияга 

очрый. 

Табиблар  исә аның гомере өчен бик озак көрәштеләр. Уң 

аягын җыеп алырлык түгел иде —кисеп ташладылар. Сул аяк та 

тегесе чамасында.  Әмма хирурглар, күп көч куеп, аякны 

җыйнаштырып куйдылар. 
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Фәния, иренең хастаханәгә озатылу хәбәрен ишетеп, сәгате-

минуты белән хастаханәгә килеп керде һәм шуннан инде ай ярым 

аннан чыкмады диярлек. 

Ул елаудан шешенеп бетте, берни күрмес булды. Бервакыт 

Мәлихҗанының тыныч һәм ныклы тавышын ишетеп, күккә 

ашардай булып сөенде Фәния. 

— Елама, карчык. Баш исән, куллар да хәрәкәтләнә кебек — 

ничек тә яшәрбез! 

Хастаханәдә ун ай чамасы вакыт узганнан соң, аны 

Казандагы гарипләнүчеләрне дәвалаучы махсус хастаханәгә 

салдылар. Кабат операция, ялгана башлаган сөякләрне яңадан 

сындыру, аларны янә җыю, Мәлихҗан үзе һәм бер Ходай гына 

белгән газаплы авыртулар, йокысыз төннар, сызланып 

саташулар... 

Казаннан ул алты айдан соң гына кайтып төште. Уң аягы 

урынында кара протез, исән дип саналган сулына махсус аппарат 

беркеткәннәр.  

Шушы кйннән башланды да инде сынаулар. Бераздан ул 

адымнарын ясады. Әмма кая да булса бару хакында уйлыйсы да 

юк иде. Шул хәлендә моңсуланып йөргәндә, Вилдановка идарә 

аңа «Москвич» машинасы бирде. 

Тик машина исән-имин кешеләр йөртү өчен җайланган. Шул 

көннән бирле ул ишек алдындагы гаражында машинаны үзенә 

яраклаштырып көйләде.  

Мәлихҗан, машинасы белән йөри торгач, Камышлы бистәсе 

янында бакча ясарга кулайрак чирәмлеккә тап булды.  

Хатыны Фәния белән кулдан казып чирәм ачтылар, 

бармаклары белән тырмап сарут тамыры җыйдылар, 

йомшартылган җирне киртә-кура белән уратып  алдылар. Уллары 

һәм кызлары да булыштылар. Яхшы гына җиләк-җимеш бакчасы 

килеп чыкты.Алар Вилдановларга гына хас үҗәтлек белән бакча 

ясап куйдылар.  

Мәгәр, үрдәк судан курка буламы? Вилдановларны да эш 

белен өркетә алмыйсың, балалары белән бергәләп казыдылар, 

чәчтеләр, утадылар, уңышны да мул итеп җыеп алдылар. 
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Җирдә казыну бехете җәен генә тия шул, кышкы озын 

көннәрне ничек уздырырга соң?  

Эшсезлектән гаҗизләнгән чакларында такта-токта 

шомарткалый башлады, Һәм беркөнне дәртләнеп читлек ясап 

ташлады Вилданов. Анда йорт куяннары үрчетә башлады, 

аларның тиреләрен эшкәртергә өйрәнде. 

Дәртләнеп - илһамланып бүрекләр текте Мәлихҗан: уллары 

белән киленнәренә дә, кызы белән киявенә дә, оныкларына да, 

күрше-күләнгә дә таратты ул аларны. 

Шушылай итеп, теш-тырнак белән тырышып яшәгәндә, ул 

яңадан йорт торгызырга уйлады.  Хәзер инде теге замандагы 

сыман бөтен җире  исән-сау вакыт түгел  иде шул — авыр эшкә 

егәр калмган, әмма урынына уллары үсеп килә әнә. Шулай 

булмый  ни, оясында ни күрсә,  очкынында шул инде ул. Егетләр, 

бигрәк тә Рафик, өй салу эшен мөгезеннән алдылар. Мәлихҗанга 

исә күбрәк прораб булып йөрергә генә калды — улларын 

өйрәткәләп-төзәткәләп торды. Әнә шулары да зур нәрсә икән шул: 

ата белән ананың балаларына тормышта дөрес юнәлеш бирүләре 

өй салуга караганда да кирәгрәк икән. Өчесе дә башлы-күзле 

булдылар, үз нигезләрен кордылар, тормышларын көйләп 

җибәрделәр. Өлкәннәре Рафик белән киленнәре Асия үз көчләре, 

әти-әниләре ярдәмендә күтәрелгән йортта торалар. Рөстәм белән 

Әлфия, Гөлсинә белән кияүләре Камил да матур гына 

урнаштылар, инде оныклары үсеп яталар ана. Аларыннан да битәр 

әдәплеләр, кешелеклеләр, миһербанлылар. Хак болары да өлкән 

Вилдановлар мирасы. 

Ә әти кеше һаман тынгысызланып чаба. Көннәрдән –бер 

көнне ул умарта асырап карарга булды. Умартаны башта бер оя 

гына булдырганнар иде. Анысы янында икенчесе, эченчесе... 

бишенчесе барлыкка килде. Умарталар ишәйгәч, Мәлихҗан, 

хатынына әйтеп тормый гына, үзе туып-үскән Вәли хуторыннан 

бер иске өйгә алырга булды.  

Шуннан бирле инде ничә еллар Вилдановлар, апрель 

җитүгә, шәһәрдәге фатир ишегенә йозак эләләр дә җәйге авылга 

күчәләр. Төп йорт монда икән, уллар-киленнәр дә, кыз белән кияү 

дә мондалар. Ә оныклар яшел чирәмдә әүмәкләшеп үсәләр. 
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Өлкәннәр, гадәттәгечә эш белән мавыгала: эшнең исә җимеше 

татлы. Иске өйдән бер дигән зур өй, патшаларныкыдай мунча 

булдырдылар, элек кола-ялан булып утырган утарны җәннәт 

бакасы иттелер. Һәрхәлдә анда бихисап җилек-җимеш тә, өч-дүрт 

гаиләгә җитерлек яшелчә дә үсә, артып та кала. Моннан тыш 

үзләренең унбиш, Рафик белән Асиянең — җиде, Рөстам белен

 Әлфиянең - унике, Гөлсинә белән Камилнең биш баш 

умарталары да бик иркен сыя.Яңа күчләр аерса, аларына да урын 

табылып тора.  

Бу кадәренә ирешкәч, йөрәге урынына утырып, бераз 

тынычлангандай булды Мәлихҗан.  Әмма бу тынычлык күпкә 

бармады, аның хезмәттәше Вилен Тютеев инвалидларның 

Бөтенроссия җәмгыятенең Лениногорск бүлеген оештырып 

җибәргән, районда һәм шәһәрдә яшәүче гарип-горабаны барлау 

үткәрә. Мәлихҗан һәрвакыт ярдәмгә мохтаҗларга беренчеләрдән 

булып, ярдәмгә ашыга: акчасын биреп тора, кулыннан килгәнчә 

ярдәм итә. Бәйрәмнәр җитсә, инвалидларга балын бүләк итә  . 

Хәзер инде инвалидлар җәмгыятендә еш була Вилданов. Аллам 

сакласын, ни дә булса өмет итеп килүе түгел аның. Мәлихҗанга 

бары уртак язмышлы кешеләр белен аралашу кирәк. Аны еш 

кына ял итү залында, яшьләр арасында күрәсең. Була бит шундый 

кешелер, чебен тимәс чер итә. Кайберәүләр бер кулын, яисә бер 

аягын аз-маз имгәтүгә, җебеп төшә, күңел төшенкелегенә бирелә. 

Күбрәк шундыйлар янында Мәлихҗан. Алар белән чын йөрәктән 

сөйләшә ул, тормышларында очраган кыенлыкларны җиңәргә 

өйрәтә.  

- Тамыры нык агач давылдан көләр! — дип әйтергә ярата ул 

әнә шундый чакларда.  

Әйе, агач кына түгел, тамыры нык кешедә көлә давылдан. 

Мәлихҗан Вилданов әнә шуның ярылып яткан мисалы түгел 

микән?! Мәлихҗан Вилдановның да тамырдары ныклы һәм алар 

тирәнгә үк китәчәкләр! 

Йомгак 

Җ. Рахимовның төп кыйбласы – халыкка хезмәт итү. 

Язучы үз кыйбласына тугъры булып кала: халкының 

горурланырлык, сокланырлык үткәнен, фидакарьлеген 
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чагылдыра. Әдипнең “Тамыры нык – давылдан көләр” очеркы 

нефть чыгаручыларның язмышына, әхлак темасына 

багышланган. 

“Җәмит Рахимов әсәрләрендә әхлак тәрбиянең яшәеш 

нигезе буларак бирелүе” темасына эзләнү-тикшеренү эшен 

башкарып, мин шундый нәтиҗә ясадым: бала тәрбияләүдә 

өлкәннәрнең роле, гаиләдәге үзара мөнәсәбәтләр, гаилә 

традицияләре зур әһәмияткә ия. Чөнки, балаларын  

халкыбызның гасырлар буена тупланган тормыш тәҗрибәсе, 

гореф-гадәтләре, йолалары нигезендә тәрбияләгән гаиләләр 

хәзерге вакытта көннән-көн азая бара.  

Җәмит Рахимов үзенең “Тамыры нык – давылдан көләр” 

очеркынданефтьчеләргә  хезмәт күрсәтә торган технологик 

транспорт идаресендә шофер һәм скважиналар тикшерүче 

оператор булып эшләүче  Мәлихҗан Вилданов һәм аның  

фаҗигасе турында яза. Малихҗан скважинада шартлауга эләккәч, 

бер аягын өзеп ташлыйлар, ә икенчесен  махсус аппаратка 

беркетәләр. Шуңа да карамастан, авыр газаплы тормышта сынып - 

югалып калмый: бакчалар торгыза, йорт җиткерә, умарталар 

асырай, бәләгә юлыгучыларга матди һәм мораль ярдәм күрсәтә. 

Аларның 3 баласы һәрвакыт әти-әни тирәсендә чуалып, 

өлкәннәргә ярдәм итеп, эшсөючән рухта миһырбанлы булып 

тәрбияләнеп үсәләр. 

Балалар үзләре дә әти-әниләренеке кебек ныклы оялар 

корып җибәрәләр. Мәлихҗанның һәр баласының да гайләсе 

барсына да үрнәк булып торырлык. Чөнки  бу гаиләләрдә 

ызгыш-талашка урын юк: бер генә минутлары да әрәмгә үтми бу 

гаиләләрнең.  

Ата-ана белән яшьләр арасындагы мөнәсәбәт, рухи элемтә 

- мәңгелек мәсьәлә ул. Яшь буынны тәрбияләүдә өлкәннәрнең 

уңай тормыш тәҗрибәсе тәэсире бик кирәк. Үз төбәгеңдә, 

күршеңдә, яныңда горурланырлык кешеләр, аларга  лаек 

булырга тырышу теләге тудыра. Моның өчен безнең зирәк һәм 

тәҗрибәле өлкәннәр киңәшенә һәм өйрәтүләренә колак 

салуыбызның кирәклеген искәртә автор. 
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Йомгаклап шуны әйтәсе килә: Җәмит аганың 

әсәрләрендәге әхлак тәрбия кешеләргә яхшылык эшләргә, 

игътибарлы һәм ихтирамлы булырга, кыенлыклар алдында 

бөгелеп төшмәскә өйрәтә. Безгә балалар белән күбрәк Җәмит 

Рахимовның әсәрләрен өйрәнергә, һәм аларга үзебезнең төбәк 

кешеләренә хас үзенчәлекле тырышлыкны, сабырлыкны, 

миһербанлылыкны таный белергә өйрәтергә кирәк. 

Җәмит Рәхимовның инде күп еллар элек язылып, хәзерге 

көндә дә актуальлеген, әһәмиятен югалтмаган бу әсәрләре 

мәңгелек булып калыр дип ышанып каласым килә. Аның 

әсәрләре юл күрсәтүче маяк ролен үтиләр. 

 

Кулланылган әдәбият 
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4. Рәхимов Җ. Тамыры нык-давылдан көләр/Татарстан 
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Иҗади эшчәнлекнеӊ төрләрен татар теле һәм  әдәбияты 

дәресләрендә укучыларныӊ белем сыйфатын кyтәрyдә чара 

буларак куллану  

 

Луиза Фаиловна Закирова, учитель татарского 

языка и литературы МБОУ СОШ №16 

Бугульминского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Укучының иҗади сәләтен үстерү – бүгенге мәгариф 

системасында иң мөһим юнәлешләрнең берсе булып тора. 
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Чөнки иҗади фикерли белү, иҗадилык - шәхес өчен иң кирәкле 

һәм бүгенге җәмгыятьтә иң кыйммәт бәяләнә торган 

сыйфатларның берсе. Иҗадилык ул - иң универсаль эшчәнлек 

алымы. Һәр дәрестә баланың иҗади фикерләвен үстерә торган 

биремнәр һәм эш төрләре сайларга кирәк. Иҗади үзләштерелгән 

белемнәр генә бала шәхесен формалаштыруга йогынты ясый. 

Һәр бала - иҗади шәхес. Кечкенә чагында балалар 

фантазия элементларын, көтелмәгән чагыштыруларны, гадәти 

булмаган фараз итүләрне еш кулланалар. Нәкъ менә балалык 

елларында яшь үзенчәлекләре белән иҗат чаткылары күренә 

башлый. Кайвакыт алар файдаланылмый һәм еш кына юкка 

чыга. 

“Кошлар тумый канатсыз. Кеше тумый талантсыз”, - диелә 

татар халык мәкалендә. Чыннан да, һәр кешедә нинди дә булса 

бер шөгыльгә сәләт булмый калмый.Тик аны ачыклый, таба 

белергә һәм үстерергә генә кирәк. 

Шуның өчен без, татар теле укытучылары, дәрес 

вакытында да, дәрестән тыш та укучыларның сәләтләрен ачарга, 

үстерергә ярдәм итәргә тырышабыз. 

Башлангыч сыйныфларда өйрәнгәннәрне нигез итеп, урта 

сыйныфларда укучыларның эшчәнлекләре хикәя төзеп язулар, 

диалог, хикәягә план төзү, хатлар, мәкаләләр язу, сүзлекләр 

белән эш, әдәби геройларга характеристикалар бирү кебек эш 

төрләре белән катлауландырыла. Ә инде югары сыйныфларда 

бәяләмә, мәкалә, характеристика, конспект, доклад, тэзислар язу, 

чыгышлар ясау, интервьюлар алу, конференцияләр, семинарлар 

үткәрү, рефератлар яклау була. Шулай итеп, без укучыларның 

төрледән – төрле эш төрләре аша милләтебезне, мәдәниятебезне, 

тарихыбызны, әдәбиятыбызны, кызыксынып, хөрмәт итеп 

үстерүен, киләчәк буыннарга тапшыруларын өмет итәбез. 

Шушы эш төрләре аша укучылар үзләре кызыксынган һәм 

сәләтенә туры килгән түгәрәктә, факультатив, электив 

курсларда, студияләрдә, оешмаларда шөгыльләнәләр. 

Безнең Бөгелмә  шәһәренең 16нчы урта мәктәбендә дә 

төрледән-төрле оешмалар, түгәрәкләр эшли. Хәзерге вакытта 

мәктәбебездә эшләүче татар теле һәм әдәбияты буенча 
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укучыларның фәнни оешмасы турында әйтеп үтәсем килә. Бу 

оешма иҗади эшчәнлеккә тартылган, белемнәрен 

камилләштерергә теләгән, интеллектын үстерергә омтылган 

югары сыйныф укучыларын берләштерә. “Фән дуслары” 

исемендәге оешмабыз 2 нче ел эшли. Фәнни тикшеренү 

юнәлешендә шәһәр, республика күләмендә дә  уңышларыбыз да 

бар: 2009 нчы елны “Татар халкы һәм Татарстан тарихы” 4 

республикакүләм бәйгесенең беренче турында Исламова Гүзәл 

җиңүче булды һәм диплом белән бүләкләнде (җитәкчесе: 

Ихсанова Гөлнара Фәрит кызы), 2011 елны Республика 

күләмендә  үткән “Паруса науки” конкурсында безнең 

мәктәптнең 2 укучысы катнашты (җитәкчеләре: Самикова Рәлия 

Рәшит кызы һәм Ихсанова Гөлнара Фәрит кызы), шулай ук 2011 

нче елны шәһәр күлмендә үткән, укучыларның 16 нчы фәнни-

практик конференциясендә Исламова Гүзәл лауреат исеменә 

лаек булды (җитәкчесе: Самикова Рәлия Рәшит кызы) һәм 2011 

елны Республика күләмендә үткән “Ломоносовские чтения” 

конкурсында 8 нче класс укучысы Камалетдинов Илнур фәнни-

тикшеренү эше белән 2 нче урынны яулады (җитәкчесе: 

Закирова Луиза Фаил кызы). 

Укучылыр белән эшләүнең төрле эш формаларын 

кулланабыз. 

1) Индивидуаль (доклад, чыгыш, реферат, фәнни 

хезмәтләрнең темаларын, әдәбият исемлеген сайларга ярдәм 

итәм, консультацияләр үткәрәм, киңәшләр бирәм, һ.б.ш.) 

2) Төркемләп (тикшерү проектлары күп мәгълүмат таләп 

иткәндә).  

3) Масса-күләм (фәнни хезмәткәрләр, галимнәр, 

укытучылар белән предмет атналыклары, олимпиадалар, 

семинар, конференцияләр һ.б.ш.). 

Бу оешманың төп максатлары: 

 укучыларны фәнни-тикшеренү эшчәнлегенә тарту; 

 иҗади сәләтләрен үстерү; 

 иҗади эзләнүләр һәм эшләү процессында аналитик һәм 

тәнкыйди фикерләр формалаштыру; 

 профессия сайлауга булышлык итү; 
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 эшчәнлекләрендә системалылык һәм максатка 

омтылучанлык сыйфатларын үстерергә ярдәм итү; 

 алынган нәтиҗәләренә һәм максатларның үтәлүенә 

карап, үз шәхесен расларга булышу. 

Шушы максатларны искә алып, түгәрәгемнең проекты 

белән таныштырып үтәм. 

Бу эшчәнлек киләчәктә дә перспективалы эш формасы 

булып тора дип уйлыйм мин. Чөнки укучылар үзләренең эш 

нәтиҗәләре белән мәктәптә, шәһәр һәм республика 

конференцияләрендә дә уртаклашалар. 

Проектның максаты: Муса Җәлилнең тормыш һәм иҗат 

юлы турында тулы мәгълүмат бирү, тәнкыйть әсәрләре белән 

таныштыру. Укучыларның тыңлап аңлау күнекмәләрен үстерү, 

сүзлек байлыгын арттыру. 

Проектның бурычлары: Иҗади фикерләү сәләтен 

камилләштерү; укучыларны эзләнү-тикшеренү эшчәнлегенә 

тарту, нәтиҗә ясарга юнәлеш бирү. М. Җәлилнең әсәрләренә, 

тарихка карата, татар әдәбиятына, мәдәниятенә хөрмәт, 

мәхәббәт, кызыксыну тәрбияләү.  

Проектның эш төрләре: 

1) 9 нчы сыйныфта “Муса Җәлил иҗаты” – әдәбият дәресе. 

2) Мостафа авылының тарихы – доклад . 

3) Оренбург өлкәсе Шарлык районы Мостафа төбәге 

авылларының ономастикасына тарихи-лингвистик анализ – 

чыгыш. (II РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ «ЛОМОНОСОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» II МЕСТО 26 марта 2011г) 

4) Муса Җәлилнең туган көненә багышланган чараларда 

катнашу. 

 

Проектны тормышка ашыру планы 

Эшнең эчтәлеге Үткәрү вакыты 

9 нчы сыйныфта “Муса Җәлил 

иҗаты” – әдәбият дәресе. 

Октябрь ае 

Мостафа авылының тарихы – 

доклад. 

Ноябрь ае 
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Оренбург өлкәсе Шарлык 

районы Мостафа төбәге 

авылларының ономастикасына 

тарихи-лингвистик анализ 

Декабрь ае 

Муса Җәлилнең туган көненә 

багышланган чараларда 

катнашу. 

Февраль ае  

 

Мәгълүмати-компьютер куллану урыны: чараларны 

үткәргәндә ярдәмлек буларак копьютер презентациясе  һәм 

“Жизнь после смерти”(2006 ел) дискы  кулланылды. 

Көтелгән нәтиҗәләр: татар әдәбиятенә кызыксыну уяту, 

татар әдәбияты, тарих буенча белемнәрне тирәнәйтү. 

Материалны дәрестә һәм сыйныф сәгатьләрендә, сыйныфтан 

тыш чараларда куллану.  

 

Файдаланылган әдәбият исемлеге 

1. Баязитова Ф.С., Рамазанова Д.Б., Хәйретдинова Т.Х., 

Садыйкова З.Р., Барсукова Р.С. Татар халык сөйләшләре. – 

Казан:  Мәгариф нәшрияты,  2008. – 495 б. 

2. Вәлиева Р. Шагыйрь турында җыр. –  Казан: Слово , 

2006. – 24б. 

2. Ганиев Ф.Ә. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге.  – Казан: 

Матбугат йорты, 2005. – 847 б. 

3. Ганиев Ф.Ә. Русча-татарча сүзлек. – Мәскәү: ИНСАН, 

1997. – 706 б. 

4. Дубровкина В.Н. От Михайловки до Шарлыка. –  

Оренбург: Печатный Дом “ДиМур”, 1997. – 162 б. 

5. Кашшаф Г. Муса турында истәлекләр. –  Казан: 

Татарстан китап нәшрияты, 1964. – 310 б.  

6. Корбанов Т. Кызыл чәчәкләр. – Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1990. – 128 б. 

7. Мавликаев В.Х. Шарлыкский район в названиях. – 

Шарлык: АОЗТ Димур, 1995. – 54 б. 

8. Русча татарча сүзлек. – Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1971.  – 804б.  
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9. Футорянский Л.И. История Оренбуржья. – Оренбург: 

Оренбургское книжное издательство, 1996. – 350б. 

10. Хаҗиев Р.И. Тарихи бизәкләр: Татарстан 

Республикасы Мөслим районы Торыш төбәге авылларының 

тарихы һәм ономастикасы. – Казан: 2006. – 100 б. 

 

 

Яӊа педагогик технологияләр, укыту эшчәнлегенеӊ яӊа 

формалары аша укучыларныӊ коммуникатив 

компетенциясен кyтәрy 

 

Минзиля Асгать кызы Закирова, Татарстан 

Республикасы Әлмәт  муниципаль районының 

МБОУ “Верхнемактаминская ООШ” татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Без яңача фикерләүгә игътибар бирелгән, тормышта 

әледән-әле яңа ачышлар ясала торган заманда яшибез. Үсеш-

үзгәрешләр уку-укыту, тәрбия процессына да кагыла. Укыту-

тәрбия өлкәсендә моңа кадәр билгеле булмаган ысуллар,чаралар 

гамәлгә керә, таныш булган метод-алымнар үзгәреш кичерә, 

камилләшә. 

Хәзер мәктәп,  укыту һәм  тәрбия 

системасы  бала  шәхесендәге  эшчәнлеккә кирәкле сыйфатлар 

булдыру мәсьәләсе белән тирәнтен шөгыльләнә. Укытучының 

педагогик осталыгының торган саен әһәмияте арта баруы 

шуның белән аңлатыла да инде. Моны хәл итү өчен, 

укытучыдан актив педагогик эзләнү, аның эш тәҗрибәсендә 

үстерелешле укыту технологиясе принцибына нигезләнгән 

билгеле бер методик система булдыру таләп ителә. Бу 

системаның төп максаты - шәхес тәрбияләү, бәләкәйдән үк 

баланы шәхес итеп күрү, аның сәләтен күрә белү, аны үстерүгә 

ярдәм итү, иҗади баскычка күтәрү. 

Яңача эшләргә омтылу - һичшиксез уңай күренеш. 

Максатка ирешү өчен, иң элек теге яки бу "яңа" системаның 

концепциясен һәм теориясен өйрәнү таләп ителә. Укытучы әлеге 
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система турында махсус мәкаләләр, хезмәтләр белән 

танышырга, шул системада эшләүче укытучылар белән 

фикерләшергә, аларның эш тәҗрибәсен өйрәнергә тиеш. 

Заманча фикерләүгә омтылган укытучы гына укучысын үз 

фикере,бәясе, үзенә генә хас тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади 

сәләткә ия шәхес итеп тәрбияли ала. 

Бүгенге көндә педагогик технология дигән термин еш 

кулланыла. Технология ул - ниндидер эштә, сәнгатьтә, 

осталыкта кулланылучы алымнар җыелмасы. 

Педагогик технологиянең 3 аспекты булып: а) фәннилек, б) 

белем бирүне планлаштырып, эш нәтиҗәсенә ирешүнең 

максаты, эчтәлеге һәм бирү методлары җыелмасы алгоритмы 

булуы, в) педагогик процессны шәхес үзенчәлеген искә алып, 

төрле -төрле чаралар кулланып оештыру тора. 

Укыту процессында яңа педагогик технологияләрне 

куллану - яңа метод һәм алымнарны үстерергә, яңача эшләргә 

ярдәм итә. Без, татар теле һәм әдәбияты укытучылары, дәрестә 

өйрәнгән теманы җиңел юл белән үзләштерә торган, белем 

сыйфатын күтәрүгә файдалы булган технологияләрне 

кулланырга тырышабыз. Профессор Ә.Рәхимовның "Иҗади 

үсеш технологиясен" дәресләрдә куллану да уңай күренеш. Бу 

технология өч өлештән тора. Беренчесе - төшенчәнең эчтәлеген 

һәм аңа билгеләмә бирү буенча эш итү ысулын гомимиләштерү, 

икенчесе - укучылар эшчәнлеген төркемнәрдә оештыру, 

өченчесе модельләштерү. 

Модельләр, схемалар белән эш итәргә даими өйрәткәндә, 

фәнни сөйләм кыскара, автоматлаша һәм фикергә әверелә. Шул 

рәвешле, тыштан материальләшкән чара укучыларның фикерләү 

чарасы булып хезмәт итә башлый. 

Модельләштерү дәреснең аерым бер этабы буларак 

кертелә. Модель төзү - иҗади эш. Аның аша укучылар 

төшенчәнең үзенчәлекле билгеләрен һәм эчке бәйләнешләрен 

ачалар. Шул нигездә, ул белем алуга кызыксыну уяту чарасы да 

булып тора. 

Модельләштерү дәрестә төшенчә өстендә эш белән нык 

бәйләнгән. Төшенчә формалаштыру - дәреснең мөһим этабы. 
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Чөнки төшенчә -логик фикер йөртүнең төп формасы булу белән 

бергә укучыларда фәнни белемнәр булдыруның төп чарасы да. 

Төшенчә формалаштыру дигәндә, аның эченә кергән мөһим 

билгеләр җыелмасын табу һәм төшенчәгә кергән предметларның 

күләмен ачу күз алдында тотыла. Мәсәлән, мин "Хәл фигыльнең 

ΙΙΙ төр формасы"темасын өйрәнгәндә, модель төзү һәм 

төшенчәгә билгеләмә бирүне түбәндәгечә башкарам: 

1нче бирем.  Хәл фигыльнең моделен төзергә ( төркемләп 

һәм тактада эшләү). 

2нче бирем. Модельгә таянып, хәл фигыльнең 

билгеләмәсен чыгарырга һәм бер-береңә, үз-үзеңә әйтергә. 

3нче бирем. Укучылар төзегән билгеләмәнең 

дөреслеген  дәреслектә бирелгән билгеләмә белән чагыштыру, 

тулыландыру. Нәтиҗә чыгару. 

Күргәнебезчә, билгеләмәнең тулылыгын анализлаганда, 

модель укучыларга күзәтү материалы аша табылган барлык 

мөһим билгеләрнең кереп бетү- бетмәвен ачыкларга нык ярдәм 

итә. Аннан соң, дәреслек белән чагыштырып, билгеләмә 

камилләштерелә һәм модельгә дә өстәмәләр кертелә. 

    Иҗади фикерли белү исә - иң кыйммәт бәяләнүче 

сыйфат. 

“Иҗадилык – үз шәхесеңне, фикерләвеңне, аң һәм 

интеллектыңны даими камилләштерү. Иҗади эшчәнлектә кеше 

үсә, махсус тәҗрибә туплый, үзенең табигый сәләтен һәм 

мөмкинлеген ача, ихтыяҗын канәгатьләндерә. Шул рәвешчә, 

иҗадилык кеше тормышын алга илтүче төп көчкә әверелә”, - ди 

“Иҗат психологиясе” дигән китабында Әхмәт Зәки улы 

Рәхимов. Балада мондый үсешне аны шәхес итеп караганда гына 

күреп була. Яңача укыту технологиясенең нигезендә нәкъ шул – 

укучы һәм укытучы арасында яңача мөнәсәбәт тора. Укытучы 

укучыны үзе белән тигез шәхес итеп карарга тиеш. Дәрес балага 

авырлык китермәскә, киресенчә шатлык – бәхет алып килергә, 

дәрестән бала ниндидер ләззәт, канәгатьләнү хисе алып чыгарга 

тиеш. Моны бары тик яңача фикерләүгә омтылган укытучы гына 

булдыра ала. Ул укучысын үз фикере, бәясе, үзенә генә хас 
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тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади сәләткә ия шәхес итеп кабул 

итә ала. 

Соңгы елларда тормышның барлык өлкәләренә дә 

компьютер үтеп керде. Шул ук вакытта уку-укыту системасына 

да. Заман мәктәбенең тормышын да информацион 

технологияләрдән башка күз алдына  китереп булмый. 

Укучыларда уку процессына кызыксыну уяту өчен стандарт 

методлар белән генә чикләнергә ярамый. Укыту процессын 

информатизацияләү мәгариф өлкәсендә гаять зур мөмкинлекләр 

тудыра, чөнки аны белем бирүдә бик нәтиҗәле итеп кулланып 

була. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә дә компьютер 

технологияләрен максатка туры китереп кулланырга мөмкин. 

Укытуның бу төр яңа технологияләрен урынлы куллану 

укучыларның шәхси үзенчәлекләрен искә алырга, укытучы 

белән укучыларның бердәм эш алымнарын камилләштерергә, 

белем бирүнең сыйфатын күтәрергә мөмкинлек тудыра. 

Компьютер сыйныф тактасын да, тарату материалын да, 

дәреслекләрне дә алыштыра ала. 

Бүгенге балалар мәгълүмати технологияләр белән бик иртә 

таныша. Мәктәп баласы булган өйдә компьютер булмыйча 

калмый. Алай гына да түгел, хәзер кайбер балалар бакчасында 

да заманча технологияләрне үзләштерү мөмкинлеге 

тудырылган. Шуңа да еш кына укучы бүген укытучыга 

караганда да күбрәк белә.Әгәр дә элек мәктәп баласы өчен 

мәгълүмат чыганагы булып китап һәм мөгаллим торса, бүген ул 

барлык кызыксындырган сорауларга җавапны интернет челтәре 

аша да таба ала. Шуңа да хәзерге педагоглар үсмерләрне үз фәне 

белән кызыксындыру, аларның игътибарын җәлеп итү өчен 

төрле хәйләләр уйлап табарга - шул ук мәгълүмати 

технологияләрне үзләштерергә һәм аларны укыту процессында 

кулланырга тиеш. 

Компьютер технологиясеннән нәтиҗәле файдалану - 

хәзерге көндә укыту методикасының мөһим бурычы. Яңа төр 

эшчәнлек, компьютерда эшләү бәрабәренә укытуның сыйфатын 

күтәрүгә ирешү- компьютер технологиясенең иң өстенлекле ягы. 

Дәресләрдә компьютер куллану укучыларның актив һәм 
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аңлап  эшләвен тәэмин итүнең яңа алымы буларак дәресне тагын 

да күрсәтмәле итә. 

Һәр укучының белем үзләштерүгә сәләте төрлечә була. 

Кайбер укучыларның ишетеп истә калдыру дәрәҗәсе өстенлек 

алса, күпчелек укучыларда күреп истә калдыруы өстенлек алган 

була. Менә шушы вакытта нәкъ компьютер ярдәмгә килә. Чөнки 

мониторда барлык биремнәр матур, эстетик яктан камил эшләнә. 

Презентацион программаларны төзегәндә, укытучы аның эченә 

бик күп материал: төрле схемалар, рәсемнәр, фотосурәтләр 

кертә. 

Мондый программа белән танышканда, укучы үзен кино 

караучы итеп хис итә. Чөнки ул аның алдында бер-бер артлы 

кадрлар булып чыга. 

Презентацион материалларны  класстан тыш чаралар 

үткәргәндә, ата-аналар жыелышларында, әдәбият дәресләрендә 

язучының тормыш юлын, иҗатын өйрәнгәндә дә кулланырга 

мөмкин. Дәрес өчен презентацияләрне укучылардан ясату да 

белем сыйфатын күтәрүдә уңай нәтиҗә бирә. 

Ләкин шунысын да билгеләп үтү мөһим: башка предметлар 

буеча электрон пособияләр, төрле программалар сатуда бик күп, 

ә татар теле һәм әдәбияты өчен мондый әсбаплар әлегә юк 

дәрәҗәсендә. Шуңа да укытучыларга эзләнергә, презентацияләр 

төзү өчен төрле чыганаклардан материаллар тупларга туры килә. 

Татар теле һәм әдәбиятын укытуны камилләштерүнең чиге 

юк, фәкать эзләнергә, яңалыкка омтылырга, билгеләнгән 

максатка кыю барырга гына кирәк. Йомгак итеп, шуны әйтер 

идем: әгәр дә укытучы дәрестә күрсәтмәлекне житәрлек 

дәрәҗәдә кулланса,төрле уен ситуацияләре,сөйләм 

күнегүләре,инновацион технология элементларыннан дөрес 

файдалана белсә,ул,һичшиксез, эшендә уңышка ирешәчәк. 

Җәмгыять үсешенә бәйле рәвештә, укыту 

процессы  һәрвакыт үсеш-үзгәреш кичерә. Республикабызда 

белем һәм тәрбия бирүнең өр-яңа комплекслы программасы 

тормыша ашырыла башлады. 2010-2015 елларга үстерүне күздә 

тоткан «Киләчәк» программасы ул. Яңа мәктәп, киләчәк 

мәктәбенең төп максаты – зыялы, югары культуралы, актив 
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тормыш позициясенә ия булган укучы шәхес тәрбияләү. 

Кешелекнең киләчәге, Ватан язмышы, гаилә бәхете киләчәктә 

гражданин булачак баланың менә бүген нинди тәрбия һәм белем 

алуына бәйле.  

Заман таләпләре бүгенге көндә татар телен укыту 

процессында зур үзгәреш сорый. Укытучыларыбыз алдында бик 

тә җаваплы һәм әһәмиятле бурыч тора. Беренчедән, телебезне 

саклап калу бурычы булса, икенчедән, балаларда телне өйрәнүгә 

кызыксынуны бетермәү, киресенчә, бу кызыксынуны үстерү 

бурычы. Бу укытучыдан зур һөнәри осталык, түземлелек һәм 

заман таләп иткәнчә, югары технологияләрдән, мәгълүмати 

чаралардан хәбәрдар булуын һәм иҗади эшли белүне таләп итә. 

Педагогик эшчәнлектә иҗадилык – бу, беренче чиратта, 

яңалыкка, үзгәрүчәнлеккә омтылу. Җәмгыятьтәге үзгәрешләрне 

уңай кабул итү өчен, укытучының заман белән бергә атлап 

баруы мөһим. Тәҗрибә педагогик эшчәнлекнең нигезе булса, 

яңалыкка омтылу үсеш – үзгәрешне тәэмин итә. Бүген укытучы, 

иҗади шәхес буларак, күп укырга, әдәбият һәм сәнгать 

өлкәсендәге яңалыклар белән таныш булырга гына түгел, ә яңа 

педагогик технологияләрнең иң нәтиҗәлесен сайлап алып, 

үзләштереп эшли белергә дә тиеш. Заманча технологияләр 

файдаланып белем бирү түбәндәге мөһим бурычларны үтәргә 

ярдәм итә: укучыда телгә кызыксыну уята; аның танып белү 

активлыгын үстерә; укучыларның иҗади мөмкинлекләрен 

камилләштерә; белемнәрне тирәнәйтә. 

Мәгълүмати технологияләрне укыту-тәрбия эшендә 

гамәлгә ашыру, укытучыдан фәнни-методик яктан әзерлек белән 

беррәттән, укытуны компьютер ярдәмендә оештыра белүне дә 

таләп итә. Бу – яңа технологияне нәтиҗәле куллануның иң 

мөһим педагогик шарты. Укучы эшчәнлеген компьютер 

технологиясе ярдәмендә тирәнтен, төптән үзгәртү зур әһмияткә 

ия. 

Моннан берничә еллар элек уку – укыту процессында 

укытучының төп эш коралы булып такта белән акбур торса, 

хәзер инде хәл бөтенләй башкача. Мин үзем татар теле 

дәресләрендә укучыларны кызыксындыру, дәресне 
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мавыктыргыч итеп үткәрү өчен компьютер куллануны бик 

отышлы һәм кирәкле алым дип саныйм. 

Компьютер – укучы белән белемнәр системасы арасында 

арадашчы, белем алу чарасы. Компьютердан файдалану укыту 

эшчәнлеген баета, укыту процессын кызыклы, нәтиҗәле һәм 

иҗади итеп оештырырга мөмкинлек бирә. Компьютер сыйныф 

тактасын да, тарату материалын да, дәреслекләрне дә алыштыра 

ала. Аны куллану дәреснең нәтиҗәлелеген арттыруга ярдәм итә. 

Һәр укучының белем үзләштерүгә сәләте төрлечә була. Кайбер 

укучыларның ишетеп истә калдыру дәрәҗәсе өстенлек алса, 

күпчелек укучыларда күреп истә калдыруы өстен чыга. Менә 

шушы вакытта компьютер укытучыга ярдәмгә килә. Чөнки 

мониторда барлык биремнәр матур, эстетик яктан камил,зәвык 

белән эшләнә. 

Компьютер ярдәмендә төрле темага күрсәтмә материаллар 

һәм укыту ресурсларын бик күп табарга һәм аларны кабат-кабат 

файдаланырга мөмкин. Бу алым укучыларның белем сыйфатын 

үстерергә ярдәм итә 

Шулай ук дәресләрдә Интернет ресурсларны куллану гаять 

зур мөмкинлекләр бирә. Интернет челтәре укучыга һәм 

укытучыга кирәкле мәгълүматны җир шарының төрле 

ноктасыннан эзләп табу шартларын тудыра. 

Татар теле дәресендә Интернет ярдәмендә уку, язу 

күнекмәләрен булдыру һәм үстерү, кирәкле  материал табу, 

укучыларның сүзлек запасын баету,  татар телен өйрәнүгә мотив 

формалаштыру кебек дидактик бурычларны үтәргә мөмкин. 

Информацион технологияләр дөньясында яңалыклар белән 

кызыксыну теләге уятуда компьютер технологияләрен куллану 

бик отышлы.Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 

информацион технологияләрне куллануның өстенлекле яклары 

күп: дәрес материалы югары күрсәтмәле дәрәҗәдә була, 

укучының шәхси сыйфатын ачыкларга мөмкинлек бар, контроль 

һәм үзконтроль дәрәҗәсе югары, төрле дәресләрнең үзара 

бәйләнешен булдыру, дәрес укыту формаларын һәм ысулларын 

төрләндерү дәрес эчтәлеген баерак һәм кызыграк итә. Болар 

барысы да компьютер технологияләрен кулланганда укытучы 
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өчен алыштыргысыз ярдәм итүче сыйфатлар. Бу инде, 

һичшиксез татар теле һәм әдәбиятының эчтәлеген безнең 

әйләнә-тирәбездәге чынбарлыкка бәйләргә, шул мохитта 

шәхеснең үз урынын билгеләргә ярдәм итә. Төп максат 

укучыларда фәнни фикерләү, иҗади эшләү сәләтен үстерү, 

тәрбия эшендә югары нәтиҗәләргә ирешү, җәмгыятьтә үз 

урыннарын таба алырлык толерант шәхес тәрбияләү. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә компьютерның 

мультимедия мөмкинлекләреннән киң файдаланып була. 

Дәресләрдә төрле видео, презентацияләр куллану,сөйләм теле 

үстерү дәресләрендә презентацион Роwег Рoint программасында 

эшләнгән иллюстрацияләр куллану укучыларның теманы 

үзләштерү дәрәҗәсен үстерә. Белемнәрен бәяләү, ялгышларын 

ачыклау, аларны анализлау һәм төзәтү юлларын билгеләү өчен 

тестлар бик уңайлы. 

Информацион технологиянең эчтәлеген карап үтик. 

Белем бирүдә информацион технология – компьютер 

техникасы һәм программа чаралары ярдәмендә мәгълүматны 

укучыларга әзерләү һәм җиткерү процессы ул. 

Белем бирүдә кулланыла торган информацион 

технологияләр ике төргә бүленә: техник чаралар (компьютер 

техникасы һәм бәйләнеш чаралары), төрле  максатта 

кулланылган программа чаралары. 

Әгәр укытучы дәресне оештырганда компьютер 

кулланырга уйлый икән, ул югарыда әйтелгән чараларның 

мөмкинчелекләрен һәм куллану тәртибен белеп эш итергә тиеш. 

Ни өчен туган тел дәресләрендә компьютер техникасы 

куллану кирәк, информацион технология чаралары  кулланып, 

дәрестә нинди мәсьәләләр чишеп була? Шушы сорауларга җавап 

биреп карыйк. 

1. Укучыларда туган телне өйрәнүгә кызыксыну уяту өчен. 

Мәктәптә укытылган башка фәннәр арасында туган тел 

дәресләренең абруен күтәрүдә, тәҗрибә күрсәткәнчә, компьютер 

техникасы куллануның роле зур. 

2. шәхес тәрбияләү; 

3. фикерләү сәләтен үстерү; 
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4. эстетик тәрбия бирү; 

5. информацион культура тәрбияләү; 

6. укытуның сыйфатын күтәрү; 

7. предметара бәйләнеш булдыру; 

8. укучыларда эзләнү-тикшеренү теләге уятуда 

информацион технологияләрнең  йогынтысы зур. 

Туган тел дәресләрендә информацион технологияләр 

укытучыга нинди методик мөмкинлекләр бирә соң? 

1. Дәрес материалын күз алдына китерү . Мәсәлән, түбән 

сыйныфларда “Кыш” темасы белән бәйләп килешләрне кабатлап 

киткәндә, укучыларның күз алдында тәүге кар бөртекләре пәйда 

була. Аннан килеш атамаларын бергәләп кабатлап китәбез. 

Тагын бер мисал итеп карта тәкъдим итәм. Укучылар белән 

лексикология иленә сәяхәт итәбез. Бу ил төрле өлкәләргә 

бүленгән. Һәр өлкәгә тукталып, биремне үтибез һәм үткән дәрес 

материалын кабатлап, яңа темага килеп җитәбез. Укучыларның 

игътибарын ачылмаган өлкәгә дә юнәлтәбез. Бу киләсе дәрестә 

өйрәнеләчәк бүлекләр. 

Туган телне укыту процесында информацион 

технологияләр куллану махсус программаны күз алдында тота. 

1. Электрон дәреслекләр. Татар теленнән электрон 

дәреслекләребез бар. 

2. Контроль ясаучы тестлар. Мондый тестларны дәрес 

материалына яраклаштырып укытучы да төзи ала.. 

3. Информацион – белешмә программалар( сүзлекләр, 

энциклопедияләр) 

4. Әзер дискларда сүзлекләр очратканым булмады. Без еш 

кына кирәк булганда сүзлекләрне интернет челтәре аша табып 

алабыз. 

5. Күргәзмә программалар (слайд һәм видео-фильмнар) 

Презентация формасында эшләнгән слайдларны дәресләребездә 

еш кулланабыз. Сөйләм теле үстерү дәресләрендә куллану өчен 

презентацион программалар бик уңайлы.. Г.Тукай, М.Җәлил, 

Г.Ибраһимов, Р.Миңнуллин  кебек шәхесләрнең тормышын, 

иҗатын өйрәнү дәресләре өчен, грамматиканы өйрәнү өчен 

эшләнгән әзер презентацион программаларыбыз да бар. 
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“Укытучының тере сүзен бернинди компьютер да 

алыштыра алмый” дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Бу 

сүзләр белән килешәм. Туган тел дәресләрен укучыларны 

мониторга каратып кына үткәреп булмый. Чөнки дәреснең төрле 

этапларында  урынлы, уйланылып  кулланылган компьютер 

белән эш  укучының укытучы һәм сыйныфташлары белән 

аралашуы һәм башка күп төрле эшләр белән үрелеп барырга 

тиеш. 

Компьютер технологияләреннән уңышлы файдалану, тел 

һәм әдәбият фәненә иҗади якын килеп эшләү зур нәтиҗәләргә 

ирешергә ярдәм итә. Укучыларда ана телебезгә карата мәхәббәт 

тәрбияли, аның байлыгын, матурлыгын, фикри тирәнлеген ачып 

бирә, аны мәдәниятле итә, һәрьяклап үстерә, шәхес итеп 

тәрбияли. Укытучы укучыга тормышта үз урынын табарга ярдәм 

итүче төп ышанычы булып кала. 

«Шәкертләрне гыйлем белән тәрбияләү, изге шәригатьтә 

аңлатылган күркәм холыклар белән таныштыру һәм 

гадәтләндерү – укытучының беренче эше булыр,» – дигән Р. 

Фәхреддин. Бүгенге укучыларның гыйлем, яхшы тәрбия алырга 

тулы мөмкинлекләре бар. Безгә бары тик гыйлем алуга 

тырышлык, теләк һәм омтылыш тәрбияләргә кирәк. Безнең 

кулларда балалар язмышы. Безнең укучыларыбыз, Р. Фәхреддин 

теләгәнчә, бөтен яктан да үрнәк балалар булып үссеннәр һәм 

милләтебез горурланырлык шәхесләр булсыннар иде. 
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Авыл шартларында сәләтле балалар белән эшләy  

 

Роза Зәки кызы Зөфәрова, Татарстан 

Республикасы Аксубай муниципаль районы  

Иске Ибрай урта мәктәбенең 1 нче 

квалификацион  татар  теле һәм  әдәбияты 

укытучысы  

 

Шаулап үскән агачта күпме яфрак бар?! Яфракларны бер-

берсе белән чагыштырып карасак, ике бертөрле яфрак таба 

алырбызмы? Алар бер-берсеннән формасы, зурлыгы, төсе һәм 

башка бик күп сыйфатлары белән аерылып торалар. Бер агачта 

бертөрле ике яфрак таба алмаган кебек, җир шарында ике 

бертөрле кеше дә таба алмабыз. Хәтта тышкы кыяфәтләре белән 

бик охшаш игезәкләр дә бер-берсеннән күптөрле сыйфатлары 

белән аерылып торалар. Әлеге мисаллардагыча, балаларның да 

акыл үсеше, фикерләү дәрәҗәсе, рухи дөньясы, эчке 

кичерешләре, теге яки бу эшкә сәләте дә бер үк дәрәҗәдә түгел, 

һәр кешенең үз кимчелекләре һәм өстенлекләре бар, һәр шәхес 

кабатланмас. 

Заман таләбе – баланың табигать тарафыннан бирелгән 

сәләтен үстереп, аны иҗади шәхес итеп тәрбияләү. 

Белгәнебезчә, укыту өлкәсендә сәләтле балаларны табу һәм 

аларның эшчәнлеген үстерү – хәзерге көндә төп бурычларның 

берсе булып тора. Без баланың сәләтен никадәр тизрәк күреп 

алабыз, үстерәбез, уңай шартлар тудырабыз, шул очракта гына 

көтелгән уңышларга ирешә алабыз. 

Хәзерге заман шартларында сәләтле балалар белән эшләү 

системасы зур җаваплылык сорый. Ни өчен дигәндә, һәрбер 
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кеше үзенең мөмкинлекләреннән, үз кызыксынуларыннан 

чыгып, киләчәккә һөнәр сайлый, олы тормыш юлына аяк баса. 

Укучыларның казанышы – мәктәп җимеше. Авыл җирендә 

шәһәрдәгегә караганда үз-үзеңне үстерү өчен мөмкинлекләр 

чикле, шуңа күрә сәләтле балалаларны ачыклау, югалтмыйча 

үстерү укытучы өлешенә төшә. Гомумән, һәр уңышка ирешүнең 

сәләт-талант нәтиҗәсе генә түгел, ә тырышлык нәтиҗәсе дә 

икәнен беләбез. Баланың сәләтен дөрес юнәлештә үстергәндә ул 

берничә өлкәдә үзенең талантын күрсәтә ала. 

Татар теле һәм әдәбияты укытуны камилләштерү, 

укучыларның белемгә омтылышын көчәйтү, зыялы шәхесләр 

тәрбияләү һәм араларыннан аеруча сәләтле укучыны сайлап алу 

максатыннан һәр елны район һәм республикабызда фән 

олимпиадары уздырыла. 

Билгеле булганча, әдәбият укытучысының бурычы 

программада каралган әсәрләрне аңлап үзләштерүдән, аның 

идея-эчтәлеген аңлатудан, язучының осталыгын бала аңына 

үткәрүдән, укучыда эчке матурлыкка омтылу кебек күркәм 

сыйфатлар тәрбияләүдән, әйләнә-тирә мохиткә, төрле 

вакыйгаларга дөрес бәя бирә белергә, үзлегеңнән белем алуга 

өйрәтүдән гыйбәрәт. 

Татар теле һәм әдәбият укытучысы һәр укучының туган 

телен, халкының тарихын тирәнтен өйрәтү, аларга карата 

мәхәббәт хисләре тәрбияләү максатыннан, үз каршыбызга 

җитди бурычлар куябыз. Һәр татар теле укытучысының үз 

бурычы булган кебек, мин дә үз эшемдә бурычлар куям. Өстәмә 

белем бирү макстыннан чыгып төзелгән “Сәләтле балалар белән 

иҗат итү” программасы укучыларның төрле өлкәләрдә 

сәләтләрен ачуны һәм үстерүне күздә тота. Программа 

нигезендә, эшчәнлек дәресләрдән соң уздырыла. Анда 

балаларның татар теле һәм әдәбият белән кызыксынуларын 

үстерү, аңа мәхәббәт тәрбияләү бурычы куела. Биредә без татар 

халкының тарихын, мирасын, төбәкнең гореф-гадәтләрен 

өйрәнергә, иҗат итәргә теләгән укучыларны туплыйбыз. Шулай 

ук әлеге чаралар укучыларда җаваплылык хисе тәрбияләү, бер-

береңә игътибарлы булуны, ярдәм итүне үзмаксат итеп куя. 
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Программаның максаты: 

 укучыларның сәлтен һәръяклап ачу һәм үстерү өчен 

шартлар булдыру; 

 мили-төбәк компоненты материаллары белән 

таныштыру; 

 язучыларның иҗатларын тирәнрәк өйрәнү; 

 дәрестә алган грамматик, орфографик, сөйләм теле һәм 

язу күнекмәләрен ныгыту; 

 иҗат эше белән шөгыльләнү, материалларны төрле 

басмаларга тәкъдим итү; 

 төрле район һәм республика бәйгеләрендә катнашу. 

Эш төрләре: 

1. Олимриадага әзерләнү. Фонетика. Морфология. 

Синтаксис. 

2. Муса Җәлилгә багышланган ”Гомерем минем моңлы 

бер җыр иде”дигән әдәби кичәдә катнашу. Шигърият бәйгесе 

оештыру. 

3. Без – Тукай оныклары. Шигърият бәйрәмендә катнашу. 

4. Без – Тукай шәкертләре. Шигырьләр, проза әсәрләр 

иҗат итү. 

5. Авыл халкы иҗат иткән бәетләрне туплау. 

6. “Илһамле каләм” республикакүләм бәйгедә 

катнашу.(әсәрләр иҗат итү)  

7. “Зирәк тиен” республикакүләм бәйгедә катнашу. 

8. Милли – төбәк компоненты. Якташ язучыларның 

әсәрләрен өйрәнү. 

9. Мәктәпкүләм иншалар бәйгесе оештыру. 

10. Татар язучыларының юбелейлары. Әсәрләренә 

рәсемнәа ясау бәйгесе. 

11. Укучыларның иҗат җимешләрен газета-журнал 

битләрендә бастыруга тәкъдим итү. 

12. Еллык эшкә йомгак ясау. 

Сүз дә юк, эш барышында балаларның яшь үзенчәлекләрен 

исәпкә алырга кирәк. Һәр уңышка ирешүнең сәләт, талант 

нәтиҗәсе генә түгел, ә тырышлык нәтиҗәсе дә булуын беләбез. 

Баланың сәләтен дөрес юнәлештә үстергәндә, ул берничә өлкәдә 
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үзенең талантын күрсәтә ала. Татар теле һәм әдбият 

дәресләрендә сәләтле укучылар белән эшләү бу фәннәр 

өлкәсендә укучының белемен киңәйтә, сәләтле укучының 

мөстәкыйль рәвештә үз белемен һәм үзүсешен арттыруга 

этәргеч ясый, алга таба шул юнәлештә үсеп китәргә ярдәм итә. 

Укучыбыз Нургатина Алсу Ахәт кызы кечкенә сыйныфта 

укыганда ук каләм тибрәтә башлады, урта сыйныфта укыганда 

мәктәптә оештырган бәйгеләрдә катнашты. 2010 нчы елда 

республика күләмендәге “Алтын каләм – Золотое Перо” 

бәйгесендә катнашып диплом белән бүләкләнде. Шуннан Алсу 

язу эше белән чынлап мавыга башлады, “Иделем акчарлагы” 

дигән яшь язучылар конкурсында катнашып гран-при яулады. 

2010 нче елда “Илһамле каләм” конкурсында катнашты, иң 

яхшы шигырь язганы өчен 2 урын диплом белән бүләкләнде. Ә 

Әхметвәлиева Гөлфия Фәрит кызы хикәя язып грамата белән 

бүләкләнде. Алсу бүгенгесе көндә КФУ ның журналистика 

бүлегеннең  3 нче курсында белем ала, иҗат итүен дәвам итә. 

Иҗат җимешләре көндәлек мәтбугатта басылып чыга. 

Сөекле шагыйребез Г.Тукайның 125 еллык юбелеена 

багышлап районда шигырь бәйгесе уздырылды. Күп кенә 

укучыларыбыз әлеге конкурста бик теләп катнаштылар. 

Гилметдинова Гүзәл Марат кызы, Масалимова Гөлия Солтан 

кызлары грамоталар белән бүләкләнделәр. 

Татар теле һәм әдәбият дәресләрендә, сыйныфтан тыш 

эшләрдә сәләтле укучылар белән фәнни-тикшеренү эшләре дә 

алып барыла. Бу эш белән шөгыльләнү уку процессының 

әһәмиятле бер өлеше булып тора. 2012 елда Ярмөхәммәтова 

Ләйлә Рәфис кызы белән “Г.Ибраһимовның милләт язмышында 

тоткан урыны” темасына тезис-чыгыш әзерләп җибәрдек. 

Мондый хезмәт башкарганда укучы үзенең һәм башкаларның 

акыл хезмәтенә хөрмәт белән карый, башкалар фикеренә 

игътибарлы була. 

2012 нче елда 10 сыйныф укучылары Хайруллина Илзидә 

Ирек кызы һәм Гилметдинова Гүзәл Марат кызы “Татарга 

тылмач кирәк” республика күләм олимпиадада катнашып 

сертифекат алдылар. 
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Сәләтле балалар белән эшләгәндә, яңа мәгълүмати 

технологияләргә таянып, аерым эш планы булдыру, иҗади 

биремнәр әзерләү, мөстәкыйль эшләү өчен күнегүләр системасы 

булдыру ярдәм итә. Фәнни-популяр газета-журналлардагы 

язмалар белән даими танышып барам. 

Йомгаклап шуны әйтәсем килә, һәр баланың нинди дә 

булса сәләте бар. Мәктшп шартларында андый балаларны күрә 

һәм сәләтен үстерү өчен шартлар булдырырга, ярдәм кулы 

сузарга кирәк. Шул чакта гына бала үзен кабатланмас шәхес 

итеп тоя, үзенең мөмкинлекләрен, эш-гамәлләрен аңлап бәяли.   

 

 

Татар теле дәресләрендә инновацион технологияләр куллану 

 

Талия Сәгыйть кызы Заманова, Татарстан 

Республикасы Лениногорск шәһәре 12 нче санлы 

лицейның татар теле һәм әдәбияты  

укытучысы 

 

Мәгариф системасы гомер-гомергә традицион укыту 

методикасына нигезләнеп үсте. Әлбәттә инде, гасырлар буена 

тупланган тәҗрибәгә таянмыйча мөмкин түгел. Шулай да, 

тормыш бер урында тормый, заманалар үзгәрә бара. Димәк, 

яңалыкларны да исәпкә алмыйча эш итәргә  ярамый. Бүген без 

техника зур тизлек белән үсеш алган инновацияләр чорында 

яшибез. Мәгълүмати технологияләр тормышның барлык 

өлкәләренә үтеп керде. Мәгариф оешмаларын 

компьютерлаштыру – мәгариф үсешендәге өстенлекле 

юнәлешләрнең берсе. Шунлыктан мәктәпләр интерактив 

такталар, мультимедиа проектлары белән җиһазлана, дәресләрдә 

компьютерлар кулланыла. 

Дәрес – уку-укыту эшчәнлегенең иң төп урыны. Нәкъ менә 

дәрестә укучылар укытучылары  җитәкчелегендә үз 

интеллектларын һәрьяклап үстерү, белем алу һәм тормыш 

мәсьәләләрен хәл итү өчен мәгълүмат туплау максатында 

компьютер технологияләрен кулланырга өйрәнә. Компьютер – 
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бүгенге заманда белем алу өлкәсендәге максатларга ирешү, 

укыту процессын баету, бала шәхесе һәм укытучының һөнәри 

осталыгы үсешенә йогынты ясау чарасы ул. Моның өчен 

укытучыга: 

• компьютердан файдалануның үзенә хас үзенчәлекләрен 

педагогик әсбап буларак аңлау, аның мөмкинлекләрен һәм 

җитешсез якларын билгели белү; 

• уку материалын аңлата алу һм укучылар белемен 

тикшерүнең бер ысулы буларак веб-ресурслардан файдалана 

белү  тәҗрибәсенә ия булу; 

• үзең укыта торган фән укытучылары өчен тәкъдим 

ителгән кулланма программа һәм ярдәмлекләр белән эш итә 

белү алымнарын үзләштерү кирәк. 

Дәрестә компьютердан файдалану максатчан һәм методик 

яктан нигезләнгән булырга тиеш. Укытуның башка  

нәтиҗәлерәк чараларын эшкә җигү мөмкин булганда, 

компьютер куллану һич тә мәҗбүри  түгел. Башка укыту 

ысуллары белән чагыштырганда югарырак нәтиҗәләргә ирешү 

мөмкинлеге биргән очракта гына инновацион  технологияләргә 

мөрәҗәгать итү мөһим. Әлеге технологияләр яңа материалны 

өйрәнү дәресләрендә, осталык һәм күнекмәләрне үзләштергәндә, 

шулай ук практик дәресләрдә яхшы нәтиҗәләр бирә. 

Татар теле  дәресләрендә дә мәгълүмати технологияләрне 

куллануның өстенлеге бәхәссез. Барыннан да элек, әлеге 

технология – шәхескә юнәлтелгән, ныклы һәм вариатив булуы 

белән аерылып тора. Компьютер, күрсәтмәлелекне һәм  

контрольлекне тәэмин итеп,  күп мәгълүмат биреп, укытуның 

сыйфатын күтәрергә ярдәм итә, этәргеч бирә. Дәресләрдә 

компьютер куллануның  юллары һәм ысуллары күптөрле. 

Шуларның берсе  – электрон презентацияләр. 

Дәрестә кулланылган теләсә нинди визуаль мәгълүматның 

уңай нәтиҗәсе бар. Һәрбер укыту чарасы дәрес материалын 

үзләштерүгә этәргеч бирә. Шулай да мондый чаралар кулланып 

үткәрелгән  дәресләр  гадәти, укучы өчен дә,  укытучы өчен дә 

кулай булырга, тышкы бизәкләре белән  укучы игътибарын  

читкә юнәлдермәскә тиеш. Кайбер дәресләрдә кәгазьдән ясалган 
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берничә таблица яки схема күрсәтү дә җитә. Әгәр  дә инде  алар 

искергән дә булса, ул чакта электрон презентация - әлеге 

мәсьәләне хәл итүнең заманча һәм кулай юлы.  Аны куллану 

урынлы, чөнки  ул балаларның игътибарын читкә  юнәлдертми.  

Электрон презентация бары даими кулланылган очракта гына  

уңай нәтиҗә бирәчәк, шул ук вакытта аны  һәр  дәрестә куллану 

белән дә артык мавыкмаска кирәк.  

Электрон презентация – укытучы тарафыннан дәрестә 

кулланыла торган һәм аның аңлатмалар бирүен  һәм өстәмәләр 

кертүен таләп иткән ярдәмче чара. Презентация слайдларын 

дәрес материалын аңлатканда, үзләштергән белемнәрне 

ныгытканда яки дәрестә проблемалы ситуацияләр булдырган 

чакта куллану аеруча уңышлы. Дәресләрдә компьютер 

презентацияләрен файдалану татар теле фәнен тагын да 

эчтәлеклерәк, тәэсирлерәк, нәтиҗәлерәк, күрсәтмәлерәк укыту 

мөмкинлеге бирә. Презентация өчен материал фәннилек, 

аңлаешлылык, күрсәтмәлелек принципларына җавап бирерлек 

итеп сайланырга тиеш.  Презентацияне дәреснең  барлык  

этапларында да  кулланырга мөмкин: 

Белемнәрне актуальләштерү укучылар белән әңгәмә 

рәвешендә уза. Мондый әңгәмә сорауларын слайдлар белән 

тулылындыру отышлы. Боларда схемалар, таблицалар 

рәвешендә бирелгән үткән дәресләрдә алган, укучыларга таныш 

булган теоретик материал бирелә. Үтелгән материалны тизрәк 

искә төшерү өчен узган дәрес презентацияләрен дә 

файдаланырга була, бу очракта ассоциатив хәтер эш итәчәк. 

Кайбер слайдларда җавап табу өчен өстәмә сораулар да язылган 

булырга мөмкин, әмма җаваплар үзе язылмый.  

Яңа материалны аңлаткан чакта презентация бирелешенең 

мөмкинлекләре бик зур. Слайдларны күрсәтү тәртибе һәм төзү 

логикасы өйрәнелә торган материалның эчтәлегенә, аерым 

сыйныф укучыларының аны үзләштерү үзенчәлекләренә, 

укытучы шәхесенә бәйле. Бу очракта укучы белән укытучы  

арасындагы мөнәсәбәтнең нинди булуы да игътибарга алынырга 

тиеш. Слайдларны текст белән чуарламаска кирәк. Анда, 

башлыча, даталар, исем, термин, рәсем, схема, зур булмаган 
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таблицалар, кыскача тезислар языла. Слайдның масштабы, төсе,  

фоны алдан уйланыла. 

Дәрес темасын  аңлату – тулаем презентациядән  барырга 

тиеш дигән сүз түгел. Аңлату барышында дәреслек белән дә 

эшләнә, тактага һәм дәфтәрләргә дә языла, кагыйдәләр белән дә 

эш ителә. Бу очракта слайдларда бары тик терминнар яки 

кагыйдәләр генә языла. Дәрес материалын беренчел ныгытканда 

әңгәмә  һәм  тестлар белән эш итү кулайрак.  Бу укучыларны 

дәүләт йомгаклау  аттестациясенә әзерләргә дә ярдәм итә.  

Әгәр презентация дәреснең барлык этапларында да 

кулланылса, аның аерым өлешләрен  төрле фоннарда күрсәтү 

отышлырак. Тик шунысы бар: дәрестә слайдларны кирәгеннән 

артык күп куллану белән мавыкмаска кирәк, шул ук вакытта 

бертөрле дә булмасын – менә шул чакта гына аларны куллану 

уңай нәтиҗә бирәчәк. 

Белемнәрне гомумиләштерү һәм системалаштыру. 

Кагыйдә буларак, бу  –  үзе бер дәрес. Мондый дәрес 

презентациясенә өйрәнелә торган терәк схемалар,  таблица, 

диаграммалар, күнегү фрагментлары кертелә. Мондый 

презентация катгый логика белән аерылып торырга тиеш түгел. 

Төрле фоннарны, анимация элементларын да кулланырга була.  

Дәресләрдә презентацияләр төзү һәм куллану турындагы 

фикерләрне гомумиләштереп, түбәндәгеләрне әйтергә мөмкин: 

• Анимация  күп  һәм артык актив булмаска тиеш. 

Баланың төп  игътибары  теманы үзләштерүдән читкә китәргә 

тиеш түгел. 

• Фонга аерым игътибар бирелергә тиеш. Караңгы һәм 

артык кискен төсләргә язылган  язулар укучы игътибарын читкә 

җибәрә. Төсләрнең һәм текстның еш алмашынуы да  файдага 

түгел. 

• Тавыш катнашында бирү дә артык. Бу очракта укытучы  

аңлатма биреп бармаган видеофрагментлар гына искәрмә булып 

тора. 

• Электрон презентацияләрне өй эшенең бер төре  итеп тә 

бирергә мөмөкин.  Мондый биремнәрне үтәгән чакта укучылапр 

компьютер белән эш  итәргә, үз фикерләрен төгәл һәм кыска 
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итеп  әйтергә өйрәнә. Мондый презентацияләрне укытучы 

аңлаткан чакта да, өй эшләрен тикшергәндә дә кулланырга 

мөмкин. Моның өчен вакыт та аз сорала. Укучылар яңа 

презентацияләр  белән тәнәфес вакытында да, дәрестән тыш буш 

вакытларда да  бик теләп таныша алалар. Алар, үзләре 

башкарган эшнең кирәклеген тоеп,  өй эше биремнәрен  үтәүгә 

җитдирәк тә карый башлый.  Хәтта докладлар һәм төрле 

чыгышлар  әзерләргә бик үк атлыгып тормаган  укучылар да 

компьютер белән бик  теләп эшлиләр. 

Соңгы вакытта мәктәпләрдә  тоташтан Интернетка  тоташу 

бара. Димәк, дәресләрдә һәм дәрестән тыш чараларда интернет-

материалларны киңрәк  кулланырга була дигән сүз. Барлык 

фәннәр буенча да, шул исәптән татар теленнән дә, мәгълүмати 

ресурслар саны арта. Интернет торган саен уку-укыту 

эшчәнлегендә файдалана алырлык мөмкинлекләргә ия була 

бара. 

Беренчедән, магнитлы “хәтердә” саклануы сәбәпле, 

башкаларның да аннан күп  тапкырлар файдалана алу 

мөмкинлеге бар. 

Икенчедән, бөтенләй яңа мәгълүматны эзләп  табарга, аны 

башкалары белән чагыштырып, конструктив аралашуга 

корылган проблемалы ситуация булдырырга мөмкин. Әлеге 

материал дәреслектә бөтенләй юк, шул ягы белән ул кызыклы 

да. Тикшерү һәм эзләнү барышында укучылар әлеге проблемага 

карата үз фикерен, үз мөнәсәбәтен әйтеп бирә ала. 

Өченчедән, алдан ук уйланылган тема буенча күзәтү 

бурычы куела. Бу – укучының иҗади эше буларак бәяләнә  ала. 

Интернет мөмкинлекләреннән файдаланган очракта белем 

сыйфаты дәрәҗәсе, укуга булган теләк-омтылыш тагын да арта.  

Димәк, укытучының, үзлегеннән укып, белемен күтәрүдә 

һәм дәресләр уздыруга үзерләнүендә Интернетның 

ресурсларыннан белеп файдалануның  да әһәмияте зур.  

Татар телен укытудагы бүгенге көн таләпләре һәм мәгариф 

системасына бердәм дәүләт имтиханнарының үтеп керүе 

укытучыларны иҗади эзләнүләргә китерде. Билгеле булганча, 

ДЙА  нигезен төрле формадагы тестлар тәшкил итә. Ә тестларга 
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дөрес җавап бирү өчен, фәнни камил белү белән бергә, 

укучыларны кече класслардан ук тестлар белән эшләргә өйрәтү 

зарур.  Кәгазьдә язып, аны укучыларга таратып, соңыннан җыеп 

алып тикшерү укытучыдан бик күп вакыт сорый. Компьютерга 

кертелгән махсус программалар тестлар төзү һәм чишү өчен 

укытучы хезмәтен күпкә җиңеләйтә. Тестлар төзү өчен аеруча 

Hyper Test программасы аеруча отышлы. Әлеге программа 

белемне ни дәрәҗәдә үзләштерүне ачыклау өчен бик тә уңайлы 

Кече сыйныфлардан ук  компьютерда тестлар белән 

эшләргә өйрәнгән укучылар тора-бара үзләре дә мөстәкыйль 

рәвештә тестлар төзи башлыйлар һәм югары сыйныфларда 

имтиханнарга дә мөстәкыйль әзерләнә алачаклар.  

Дәресләрдә  уңышлы кулланырга мөмкин булган 

компьютер программаларының тагын берсе – Microsoft  Power 

Point программасы. Әлеге программа нигезендә төрле темаларга 

презентацияләр һәм слайдлар әзерләргә, аларны соңгы вакыттка 

кадәр киң кулланган кәгазь плакат һәм таблицалар урынына 

күрсәтмәлелек рәвешендә файдаланырга була. Шулай ук 

укучыларның үзләренә дә өй эшләре итеп тә, иҗади эш 

формасында да, өстәмә белем бирү дәресләрендә (түгәрәкләрдә) 

дә уңышлы кулланырга мөмкин. 

Заман алга барган саен, уку-укыту технологияләре дә 

үзгәрә, камилләшә. Соңгы елларның иң зур казанышы, әлбәттә, 

уку-укыту эшчәнлегенә компьютер технологияләренең үтеп 

керүе булды. Әлеге технология дәресләрне җиһазлауның бер 

чарасы гына түгел, бәлки  нәтиҗәлелеген арттыруда  һәм уку 

сыйфатын күтәрүдә дә билгеле бер әһәмияткә ия. Компьютер 

технологияләрен татар теле дәресләрендә куллану 

дидактиканың фәннилек, күрсәтмәлелек, аңлаешлы булу, 

эшлеклелек, һәм мөстәкыйльлек принципларын куллану 

мөмкинлеге бирә. Алар яңа төр мәгълүмат табуның аеруча 

әһәмиятле функцияләрен үти, белемне камилләштерүдә, 

ныгытуда һәм гомумиләштерүдә, тәрбия бирүдә, эзләнүләр һәм  

тикшерүләр алып баруда, үзгәрешләр кертүдә зур чара булып 

тора. Әлеге технологияләрдән  уңышлы файдалану дәреснең 

нәтиҗәлелеген күтәрә, укучыларның кызыксынучанлыгын 
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арттыра, аларны белем дөньясына җәлеп итә, өлгереш 

күрсәткечен һәм уку сыйфатын яхшырта. Укучыларның 

үзлегеннән эзләнү эшчәнлеген стимуллаштыру уку-укытуның 

мөһим принцибы булып санала. Моңа биремнәрне  репродуктив 

төрдән иҗади төргә кадәр акрынлап  катлауландыра бару, 

дәресләрдә фәнара бәйләнеш фрагментларыннан, һөнәри 

эчтәлектәге сораулардан, милли-төбәк компонентыннан һәм 

компьютер технологияләреннән нәтиҗәле файдалану юлы белән 

ирешелә.  Гомумән фәннәрне укытуны камилләштерүнең чиге 

юк, фәкать эзләнергә, яналыкка омтылырга, билгеләнгән 

максатка кыю барырга гына кирәк.  
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Рус телле укучыларда заманча технологияләр кулланып 

диалогик һәм монологик сөйләм телен үстерү 

 

Алсу Фоат кызы Заркаева, Татарстан 

Республикасы Лениногорск  шәһәренең 12 нче 

санлы лицейның татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Соңгы елларда укытучыга кайсы дәреслек, методика, 

технология нигезендә укыту, электив курсларны үзеңә сайлап 

алу хокукы бирелде.Икенче яктан, җәмәгатьчелекнең аңа 

таләпәре артты. Хәзерге шартларда сыйфатлы белем бирү төп 

бурыч булып тора. Ә рус телле балалар белән эшләүче татар 

теле укытучыларының төп бурычы – укучыларны татарча 

аралашырга өйрәтү, татар теленә хөрмәт тәрбияләү, бу телнең 

дәүләт теле буларак әһәмияте зур булуына төшендерү. 

Рус укучылары өчен татар теле – икенче тел, чит тел. Ә 

икенче телгә өйрәнү – катлаулы һәм үзенчәлекле эш. Шуңа күрә 

фәндә икенче телене өйрәнү методлары шактый күп. Телдән 

сөйләмнең тышкы яңгырашы ике төрле була – диалогик һәм 

монологик формада. Һәрбер класс өчен татар диалогик сөйләмен 

үстерүгә таләпләр дә ачыкланган. Мисал өчен, башлангыч 

сыйныф укучысы сорауларга җавап бирә һәм үзе дә сораулар 

куя белергә тиеш булса,  югары сыйныф укучысы берничә кеше 

сөйләшүендә, фикер алышуда катнашырга тиеш.  Диалогта бик 

күп ким җөмләләр, ситуатив характердагы әйтелмәләр, өндәү 

җөмләләр кулланыла. Әлбәттә, башлангыч сыйныф 

укучыларыныңдиалогы бик гади генә була, бер үк җөмләләр, 

сүзләр кабатлана. Диалаг төзү хыялны арттыра, аралашу сәләтен 

үстерә. Башлангыч сыйныфта диалогик сөйләм үрнәкләрен 

кулланып, укучылар укытучыны яки дусларын сәламли белергә, 

аларның гади генә сорауларына җавап кайтарырга, 

предметларны дөрес атарга, раслау һәм инкарь җавапларны төзи 

белергә тиешләр.  
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Диалог сөйләмне үстерү дүрт этаптан тора: сораулар кую 

һәм аларга җавап кайтару,әңгәмә, микродиалог төзү, хикәяләү 

ысулларын кулланып киңәйтелгән әңгәмә кору. 

Башлангыч сыйныфларда укытучы балаларны куелган 

сорауларга тулы җөмләләр белән җавап кайтарырга өйрәтә. Бу, 

беренчедән, лексик-грамматик минимумны истә калдырырга 

ярдәм итә, икенчедән, җөмлә структурасын күзалларга этәргеч 

була.  

Татар диалогик сөйләмен үстерү уңышлы булсын өчен, 

укытуның дидактик принципларын, шул исәптән гадидән 

катлаулыга принцибын истә тоту мөһим.  Шушы принципларга 

таянып диалагик сөйләм телен үстерүдә заманча технологияләр 

дә куллансак бик тә уңышлы булыр иде.  Әйтик мәсәлән, 

балаларга гади генә диалог төзергә бирелә, алар диалог 

төзегәнче үрнәкне интерактив тактада күрсәтсәк яки тыңлатсак 

дәрес тагын да җанлырак, тулырак булачак. Чөнки укучылар 

60% информацияне күреп аңлыйлар, исләрендә кала, ә 

аудирования ярдәмендә укучы 30% информацияне исендә 

калдыра. Димәк бирелгән биремне ничек эшләргә икәнен укучы 

90% үзләштерә. Шуны да онытмаска кирәк, заманча 

технологияләр ярдәмендә укучыларны укуга кызыксындыру 

уята. 

Катлаулыгы ягыннан диалогның түбәндәге төрләрен 

билгеләп була: 

1. Берьяклы хәбәр итү: 

 Ялларда мин зоопаркка бардым. Анда бик матур 

җәнлекләр күрдем. Аларны ашаттым. 

 Бик кызык. 

2. Ике яклы хәбәр итү: 

 Мин авылны яратам. Авылда саф һава, яшеллек. 

 Ә мин шәһәрне күберәк яратам, чөнки анда минем 

дусларым күп.  

3. Уртак фикер алышу: 

 Син нинди китаплар укырга яратасың? 

 Мин җәнлекләр турында китаплар укырга яратам.  



 

241 

Мин дә китапханәдән җәнлекләр турында китаплар алып 

кайттым. Бик кызыклы, яратып укыйм. 

4. Диалог – бәхәс: 

 Кичә без зоопаркка бардык. 

 Ничек булды? 

 Миңа бик ошады. 

 Ә миңа цирк күберәк ошый. 

 Нигә? 

Гомумән, татар телен аралашу чарасы буларак өйрәткәндә, 

укучыларның диалогик сөйләмен табигый сөйләм дәрәҗәсенә 

җиткерү максаты куела. Шушы максатка ирешкән очракта гына 

өйрәнелгән сөйләм күнекмәләрен гамәли куллану мөмкин. Ул 

тыңлап аңлау,; репликаларны дөрес кабатлау; үрнәк диалог 

нигезендә әңгәмә кору; мөстәкыйль әңгәмә кору. Югарыда 

күрсәтелгәнчә, укучыларныңдиалогик сөйләмен класстан 

класска тулыландыру, үзләштерелгән лексик-грамматик 

материал нигезендә катлауландыру укытучының төп бурычы.  

Татар теле дәресендә заманча технологияләр ярдәмендә 

терәк схемалар, планнар тәгъдим итеп интерактив тактада 

күрсәтеп була. Мәсәлән, китап кибетенә яңа китап алырга 

килүегез турында диалог төзеп сөйләргә. Бу очракта түбәндәге 

терәк сүзләр язылган схема интерактив тактада  укучыларга 

ярдәмгә килә: 1) исәнләшү; 2) сатып алучының теләге; 3) нинди 

жаныр; 4) бәя; 5) китапны карау; 6) түләү; 7) саубуллашу.  

Шул ук дәресләрдә интерактив такта һәм компьютер 

ярдәмендә диалогик сөйләмне тыңлатсак, уңай нәтиҗәләргә 

китерәчәк. Бигрәк тә театр диалогын тыңлау файдалы. 

Диалогик сөйләмне өйрәнгәндә төрле программалар, 

әйтик, Софт SMART Board Software, QOMO ярдәмендә 

интерактив тактада диалог төзеп күрсәтергә яки укучылар 

үзләре төзергә мөмкин. Мәсәлән: әзер җөмләләр буталып бирелә 

һәм балалар үзләре фикерләп, җөмләләрне күчереп, дөрес 

тәртиптә диалог төзиләр. Бу бик уңышлы, чөнки укучыларның 

логик фикерләү сәләтен үстерә һәм укучылар өчен бик 

мавыктыргыч, аларны укуга кызыксынуларын арттыра. Шулай 

ук, төрле фотосурәтләр кулланырга мөмкин. 
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Башлангыч чорда диалогик сөйләмгә өйрәнеп бетеп 

булмый. Иң мөһиме: алар сорау бирә, җавап әйтә  ала. Үрнәк 

буенча диалог төзи беләләр, диалогны тыңлый һәм аңлый 

беләләр. 

Татар телендә диалог сөйләмнең  беренчел күнекмәләре 

барлыкка килү әзер монолог сөйләмнең формалашуына китерә. 

Монолог сөйләмгә түбәндәгеләр хас: 

 Уй-фикерләрне сөйләп аңлатуның эзлеклелеге ( 

диалогка караганда, монологтагы җөмләләр арасында логик 

бәйләнеш ныгырак була.) 

 Монолог сөйләм өзлексез (биредә уй-фикерләр 

формалашу сөйләү процессы белән бергә бара.) 

 Монологик сөйләм билгеле бер сөйләм тизлегенә һәм 

укытуның һәр чоры өчен аерым күләмгә ия. 

Монологик сөйләмгә өйрәткән вакытта, укытучы 

автоматлаштырылган һәм автоматлаштырылмаган 

күнекмәләрнең тулы комплексына ирешергә тырышырга тиеш. 

Башлангыч чорда укучыларның  татар телендәгемонологик 

сөйләменә хәбәр итү, тасвирлау, хикәяләү кебек формалар хас 

була. Шунлыктан, программадагы темаларны үткәннән соң, үз 

мәктәбең, гаиләң турында зур булмаган хәбәрләне телдән төзи 

белү монолог әйтелмәләренең беренче төренә керә. 

Монологик сөйләмнең икенче төре – ул җанлы һәм җансыз 

предметларның тышкы кыяфәтен,әлеге предметларның 

билгеләрен һәм хәрәкәтләрен балаларга таныш булган 

грамматик форма һәм төзелмәләрне файдаланып тасвирлау.  

Мәсәлән, картинага исем бирергә, аның композицион төзелешен 

билгеләргә, предметларны, кешеләрне тасвирларга, хикәяләү 

планын төзергә. Нәкъ шушыларны заманча технологияләр 

ярдәмендә интерактив тактада күрсәтелсә биктщ уңышлы булыр 

иде.  

Сюжетлы хикәяләү монологик әйтелмәләрнең өченче төре 

булып тора.  Укучыларга, шулай ук, түбәндәге биремнәрне 

тәгъдим итәргә була: бирелгән темагаукытучы башын яки 

ахырын интерактив тактада күрсәткән яки аудирование 

ярдәмендәтыңлатылган хикәяне төзеп бетерү һ.б.  
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Хикәя төзү өчен ирекле тема сайларга, шулай ук укылган 

яисә тыңланган текстның эчтәлеген файдаланырга мөмкин.  

Укучыларның монологик һәм диалогик сөйләмен 

стимуллаштыру коммуникатив белем бирүнең әһәмиятле 

методик алымнарның берсе булып тора. Әгәр бала аз сөйләшә 

яки бөтенләй сөйләшми икән, бу үз фикерен белдерү өчен аның 

сүз запасы аз булу аркасында, сөйләм күнекмәләре булмавын 

күрсәтә. Шунлыктан, баларның сөйләмен стимуллаштыру эше 

укытучының ныклы игътибары астында булырга тиеш. Куйган 

максатларга һәм уңай нәтиҗәләргә ирешер өчен укытучыга 

заманча технологияләр ярдәмгә килә. Татар теле һәм әдәбият 

дәресләрендә диалог һәм монолог сөйләм телен үстерү бик 

кызыклы, мавыктыргыч һәм истә калырлык итә. 

 

Файдаланган әдәбият 

1. Асадуллин А.Ш. Дидактический материал для 

русскоязычных учащихся. Казань, «Магариф», 2002г.,36 стр. 

2. Әсәдуллин А.Ш. Юсупов Р.А. Рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар теле укыту методикасы нигезләре, Казан, 

«Мәгариф» нәшрияты,2006 нчы ел, 131-132 б., 135б.,143-145 

битләр.  

3. Хәйдарова Р.З. Рус телендәурта гомуми белем бирүче 

мәктәпләрдә татар теле укыту программасы: 1-4 сыйныфлар 

(рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Р.З.Хәйдзрова, Н.Г. 

Галиева, Ә.Г. Әхәтова. – Казан: Мәгариф, 2009 – 60 б.  

 



 

244 

Рус телле балаларга татар теле укытуда шәхескә якын килү 

технологиясен куллану 

 

Ләйсәнә Зөфәр кызы Ибатуллина, Татарстан 

Республикасы Бөгелмә шәһәре МББУ  7нче 

гимназиянең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Бүгенге җиһан катлаулы, тиз үзгәрүчән. Шуның белән 

бәйле рәвештә мәгарифнең дә яңа шартларда яшәргә сәләтле 

кеше тәрбияләүдәге җаваплылыгы арта бара. Социаль-тарихи 

һәм мәдәни процессның шундый субъекты булып һәрьяктан 

камил, рухи яктан үскән шәхес тора. Ул шул мохиттә яшәргә 

сәләтле булу белән бергә анда актив эшләү күнекмәләренә дә ия 

булырга тиеш. Хәзерге шартларда «мәгариф» дигән төшенчә үзе 

дә үзгәрә башлады. Ул элегрәк мәктәптә укыту процессы белән 

генә тиңләштерелсә, хәзер киңрәк мәгънә ала бара. Хәзер безнең 

илдә мәгариф тирәлегенә юнәлтелгән яңа мәгариф системасы 

урнаша бара. Бу эш педагогик фәнгә һәм укыту-тәрбия 

процессына сизелерлек үзгәрешләр кертә. Белем эчтәлеге яңа 

күнекмәләр белән баетыла, мәгълүмат белән эш итү сәләте 

үстерелә, белем бирү программалары индивидуальләштерүгә 

юнәлтелеп, фән һәм икътисад үсеше проблемалары хәл ителә. 

Укытучының укучылар белән шәхси юнәлешле аралашуы – 

педагогик процессның мөһим состав өлеше булып тора. 

Шәхесне рухи яктан тәрбияләүгә, кешенең әхлакый йөзен 

формалаштыруга зур әһәмият бирелә. 

Телгә өйрәнү – ул тел турында кагыйдәләр өйрәнү генә 

түгел. Телгә өйрәтү – сөйләм эшчәнлегенең һәрбер төренә - 

сөйләшергә, тыңлап аңларга, укырга, язарга өйрәтүне күз 

алдында тотарга тиеш. 

Болай укыту заманча укыту процессына куелган төп 

таләпләрне тормышка ашырырга мөмкинлек бирә: укытучы 

аралашуны оештыручы көч буларак эшли; дәрестә аралашу 

процессына якын торган күнегүләр файдаланыла; грамматик 

форма һәм аның сөйләмдәге функцияләрен өйрәтү янәшә алып 
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барыла: проблемалы бурычлар куелып, алар хәл ителә; күмәк эш 

формалары кулланыла; укытучы белән укучы арасында 

хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре урнаша; шәхеснең үзенчәлекләрен 

истә тотып эшләү аның эчке резервларын активлаштыра һәм 

укыту эшчәнлегенең нәтиҗәле булуын билгели.[1] 

Телгә өйрәтүнең эчтәлегенә тел материалы белән эшләү 

кагыйдәләрен белү дә керә. Димәк, күпмедер күләмдә телдәге 

кагыйдәләрне белү дә кирәк. Ләкин кагыйдәләр өйрәнеп кенә 

телне белеп, сөйләшергә өйрәнеп булмый. Телгә өйрәнүнең төп 

максаты – алган белемнәр нигезендә сөйләм күнекмәләре 

формалаштыру. 

Сөйләм күнекмәләренә ия булганда тел аңлы рәвештә 

кулланыла. Тиз җавап биргәндә, сөйләм тотрыклы булганда, 

аңлы рәвештә эшләгәндә, ситуация үзгәреп күнекмә үзгәртелә 

алганда, күнекмәләр формалашкан дип санала ала. 

Күнекмәләр һәм алган белемне файдалану нигезендә телне 

белү барлыкка килә. Телне белгәндә генә, коммуникатив 

максатлары хәл ителә: сөйләшә, тыңлап аңлый, укый һәм яза ала 

торган кешене “телне белүче” дип әйтәләр. 

Рус телендә сөйләшүче баланы татар теле белән 

кызыксындыру өчен, укытучының сүз сәнгате серләрен яхшы 

белүе, аның иҗади эшләү күнекмәләренә ия булуы таләп ителә. 

Эш барышында  татар теленең матурлыгын күрә, тоя белүе,  

укучы алган белемнең даими рәвештә тулылана, байый баруы, 

әдәбиятны сүз сәнгате буларак өйрәнүе укытучының игътибар 

үзәгендә булырга тиеш.[4] 

Әдәбият дәресләрендә рус балаларын татар телендә 

бәйләнешле итеп сөйләргә, үз фикерләрен эзлекле итеп әйтеп 

бирергә өйрәтүне максат итеп куям. Шушы юнәлештә алып 

барылган эшемне билгеле бер предмет турында, тәкъдим 

ителгән тема буенча тәмамланган бер фикерне әйтергә 

өйрәтүдән башлыйм. Аның өчен, билгеле, укучыларның сүз 

байлыгы булырга тиеш. Шуңа күрә һәр дәрестә шушы мәсьәләгә 

һәм тәрҗемә эшләренә дә зур урын бирәм. Чөнки рус теленнән 

татар теленә дөрес итеп тәрҗемә итү бәйләнешле сөйләмнең 

барлык формаларына ия булуны сорый. 
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Гомумән, татар телен аралашу чарасы буларак өйрәткәндә, 

укучыларның диалогик сөйләмен табигый сөйләм дәрәҗәсенә 

җиткерү максатын куям. Шушы максатка ирешкән очракта гына 

өйрәнелгән сөйләм күнекмәләрен гамәли кулланырга мөмкин 

дип саныйм. 

Бүгенге көндә “Үзенең дәресләрен ничек 

кызыклы,  мавыктыргыч итеп, ничек укучыларны үз дәресең 

белән кзыксындыру, ничек итеп һәр укучыга уңыш ситуациясе 

булдыру”  турында уйланмаган бер генә укытучы да юктыр. Һәм 

бу очраклы гына уйланулар түгел. Чөнки бүгенге укытуның төп 

максаты булып – иҗади фикерләүче, инициативалы, иҗтимагый 

тормышта актив катнашучы, белемле, ике дәүләт телендә һәм 

чит телләрдә дә иркен сөйләшеп аралашучы шәхес тәрбияләү. 

Бу максатларга шәхескә якын килү технологиясе аша 

ирешеп була. Аның асылы – укучы шәхесенә хөрмәт белән 

карау, аның иреген чикләмәү, укытуның укытучы 

күрсәтмәләренә сукырларча буйсынудан ераклашу. Аның 

урынына үзара аңлашу, ихтирамлылык мөнәсәбәте, укытучы 

белән укучының демократик, гуманлы, эзләнүчән һәм иҗади эш 

стилен булдыру; информацияне аңлы рәвештә кабул итәргә әзер 

булган, табигый сәләтен уңышлы файдалана белгән, төрле 

тормыш шартларында кулланырлык тәҗрибәгә ия шәхес 

тәрбияләү. 

Шәхескә юнәлтелгән технологиянең төп принциплары – ул 

укучының уйлану һәм иҗат итү сәләтен үстерү. Иҗат 

эшчәнлегендә бала үзенең нәрсәгә сәләтле икәнлеген сизә, 

аңарда үзенә карата уңай караш тәрбияләнә. Шул максаттан 

дәресләремдә  төрле ситуацияләр бирү, алардан чыгу юлларын 

эзләү, укыган әсәрләрдә кемнең хаклы яки хаклы булмавын 

ачыклау, аларга  киңәшләр бирү, бу мәсьәләгә үз фикерләрен 

белдерү кебек алымнарны еш кулланам. Укучыларга бигрәк тә 

татар халык мәкальләре нигезендә кечкенә ситуатив хикәяләр 

уйлап язу бик ошый. 

Гомумән, фәннәрне укытуны камилләштерүнең чиге юк, 

фәкать эзләнергә, яңалыкка омтылырга, билгеләнгән максатка 

кыю барырга гына кирәк. Йомгак лап шуны әйтергә кирәк, әгәр 
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укытучы дәресләрендә күрсәтмәлекне җитәрлек дәрәҗәдә 

кулланса, төрле уен ситуацияләре, сөйләм күнегүләре, 

коммуникатив һәм инновацион технологияләрне дөрес 

файдалана алса, ул, һичшиксез, эшендә уңышка ирешәчәк. 
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Бүгенге көндә иң актуаль проблемаларның берсе булып 

торган милли мәгариф системасын без киләчәк буынны гаилә, 

балалар бакчасыннан алып, югары мәктәпкәчә ана телендә 

тәрбияләү һәм укыту буларак күз алдында тотабыз. Баланың 

дөньяга карашы, үз-үзен тотышы, дусларына, туган теленә 

мөнәсәбәте гаиләдә формалаша башласа, мәктәптә дәвам итә. 

Соңгы вакытларда татар теле һәм әдәбияты укытуларына 

күп кенә шелтәләү сүзләре ишетергә туры килә. Янәсе, 

нәтиҗәләр юк диярлек, мәктәпне тәмамлаучыларның бик азы 

гына үзләренең фикерләрен татарча әйтеп бирә алалар. Рус 

мәктәбендә рус телле балалар белән эшләүнең актуаль 
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проблемалары чыннан да бар һәм аларның кайберләрен атап, 

аларның чишү юлларын күрсәтү кирәкле дә, уңышлы да булыр. 

Сер түгел, укытканда өстенлек грамматикага бирелә. Болай 

эшләгәндә телнең төп – коммуникатив функциясе тормышка 

ашырылмый, ә бары тик мәгълүмати гына булып кала. 

Дәреслектә бирелгән текстның эчтәлеген укучы бик яхшы 

сөйләр, ә инде тормышта алынган берәр хәл турында сөйли 

алмаска да мөмкин.  

Без укучыларны сөйләм теленә өйрәтергә тиеш, моңа шул 

телдә сөйләшеп кенә ирешеп була. Балаларны ана булмаган 

телгә өйрәткәндә кызыксындыру формалаштыруның дидактик 

шартларыннан берсе – аралашуны уку эшчәнлегенең төп төре 

итеп куллану. Башкачарак әйтсәк, без телнең коммуникатив 

функциясен үтәргә тиеш. Ләкин аралашуны эш вакытында 

сөйләшү итеп түгел, ә эшне башкару өчен сөйләшү итеп карарга 

кирәк. Әгәр без аралашмасак, алдыбызга куйган бурычны үти 

алмаячакбыз. Шуны онытмасак иде: сөйләм бер үк вакытта бер 

яктан мотивлаштыру, икенче яктан “корал” – тел чаралары 

куллану булса гына барлыкка килә. Димәк, бу проблемаларның 

тагын берсе дигән сүз. Әйтергә кирәк: мотив дигәннән без 

субъектны күз алдына китерәбез, аның омтылышларын, 

объектын, уйларының кайсы якка юнәлешен, шартларын 

аңлыйбыз.  

Татар телен һәм әдәбиятын чит тел буларак өйрәткәндә, 

туган тел белән уртак якларны һәм аермалыкларын күрсәтеп 

өйрәтү уңышлырак була. Бу очракта укытучы сөйләмне татарча 

булырга тиеш булса да, укучыга материалны рус телендә 

аңлатырга туры килә. Вакытны өлешләп бүлсәк, сөйләмгә күпме 

вакыт каласын күз алдына китерәсездер.  

Телнең коммуникатив функциясе үтәлсен өчен, укучы 

фикерен туплап, башкалар аңларлык итеп әйтсен. Ә моны 

тормышка ашыруда уен куллану отышлы санала. Дәресләрдә 

дидактик уеннар балаларны бер-берсе белән аралашырга өйрәтә. 

Мин үземнең дәресләремдә еш кына уеннар кулланам. Чөнки, 

төрле уеннар куллану, укуга кызыксынуны арттыра. 
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Рус мәктәбендә рус телле балалар белән эшләүче 

укытучыларның татар теле һәм әдәбиятын укытканда булган 

проблемаларның тагын берсе – төркемдәге бала санының 15 тән 

артык булуы. Мондый очракта, гадәттә, һәр укучы белән 

эшләргә вакыт җитми. Укытучы сыйныфны төркемнәргә бүлә, 

коммуникатив биремнәр бирә. Һәр төркем эшкә керешкәч, 

шаулаша башлый. Укучылар нидер әйтергә телиләр, җавап 

бирергә тырышалар кебек. Мондый эшчәнлекнең үзәгендә 

укытучы түгел, ә укучы булырга тиеш икәнне беләбез дә кебек, 

ләкин шуны һич бутарга ярамый: бу эш характерындагы шау-

шумы, әллә тәртип бозумы? Икенче очрак булса, эш төрен 

үзгәртергә кирәк. 

15 тән артык укучы булган төркемнәрдә мин белемне тест 

ярдәмендә тикшерүне тәкъдим итәр идем. Бигрәк тә, ачык 

төрдәге тест биремнәрен компьютер ярдәмендә тикшереп 

булмый, без аларның кәгазь вариантын гына карап объектив бәя 

бирә алабыз. Ябык сораулардан торган биремнәр исә укучы өчен 

җавап бирергә, укытучы өчен тикшерергә уңайлы. 

Татар теле һәм әдәбияты укытуның тагын бер актуаль 

проблемасы – татар балаларының татарча белмәве. Шуңа бәйле 

рәвештә, укытучы татарча алып барылырга тиешле дәресне 

русча, тәрҗемә рәвешендә алып барырга тиеш була. Туган 

телебезнең аралашу, укучының шәхесен формалаштыру, шул 

максат белән төрле фәннәргә өйрәтү чарасы булуын онытмаска 

иде.  

Укыту процессында дәреслек белән программаның туры 

килмәве дә актуаль проблема булып тора. Хәзер, дәреслекләрдә 

бу әсәр яисә тема булмаса да, программа буенча бару таләп 

ителә. Әлбәттә, бу укучылар өчен дә, укытучы өчен дә бик 

авырга туры килә. Укытучы сөйләве буенча гына әдәби әсәрне 

анализлау өчен күпме тырышырга кирәк! 

Татар әдәбиятын укытуда тагын бер проблема – хәзерге 

чор язучылары һәм шагыйрьләренең әсәрләре дәреслекләрдә 

сирәк күренә. Балалар язучыларыннан Г.Тукай, Д.Аппакова, 

Ш.Галиев һ.б. әсәрләрен балалар бик яратып укыйлар, ләкин 
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укучыларны башка атаклы язучылар белән дә таныштырасы 

килә. 

Гомумән, татар телен укыту кирәкме соң? Әлбәттә, ләкин 

бу укыту балага телне бәйләү, интектерү рәвешендә бармаска 

тиеш. Ничек эшләргә соң? Башта, бәлкем, балаларның яшь 

үзенчәлекләренә карап, аларның аралашу сфералары, оештыра 

алырлык лингвистик материалны сайларгадыр [3, 7]. Ләкин, 

эчтәлек сайлаганда сөйләм материалының күләмен билгеләү 

өчен, балаларның психофизиологик мөмкинлекләрен исәпкә алу 

зарур. 

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк, татар теле укытуның 

проблемалары күп, ләкин әлегә алар, күпмедер күләмдә, 

чишелеп килә. Татар телен укытуда да уңышларга ирешелә. 

Балаларны укыту, тәрбияләү укытучының эше, ләкин әлеге 

функцияләрне ата-ана да башкарырга тиеш. Бергә эшләгән 

очракта гына, билгеле бер дәрәҗәләргә ирешергә мөмкин. Туган 

теленнән, туган нигезеннән – Татарстаннан читләшү, туган 

телне махсус өйрәнмәү балаларыбызны милли үзаңнан, кешелек 

горурлыгыннан, туган халкыбызның әхлак чишмәләреннән 

мәхрүм итә, саф чишмә кебек җырлап-чыңлап торган телебезгә 

колагын томалый, туң күңелле тупас адәм булып үсүенә юл ача 

[2, 3]. Моны булдырмау бездән, җәмгыятьтән тора. 
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Рус мәктәбендә  укучы татар балалары белән татар теле һәм 

әдәбиятыннан олимпиадага әзерләнy  

 

 

Миннегөлсем Гаделша кызы Измайлова, Казан 

шәһәре  Совет районы,  МГББУ «111 нче рус-

татар гомуми урта белем мәктәбенең» югары 

категорияле татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Укучыларның шәхси үзенчәлекләрен өйрәнү,  сәләтләрен 

ачу, аларга тиешле юнәлеш бирү буенча күп еллар эшлим. 

Билгеле, сәләтле балалар белән эшләү күп көч сорый, 

укытучыдан укыту технологияләрен, эш формаларын һәм 

алымнарын камилләштерүне, һөнәри осталыгыңны үстерүне 

таләп итә. Сәләтне үстерү өчен балалар һәм ата-аналарның, 

укучы һәм укытучының иҗади хезмәттәшлеге булу да мөһим. 

Галимнәр фикеренчә, балаларның тумыштан бирелгән сәләтен 

5-6 яшьтә үк белергә һәм аны үстерергә кирәк. Сәләтле балалар 

һәр мәктәптә, һәр сыйныфта та бар. Аларны үз вакытында күреп, 

талантын тагын да үстерү өстендә системалы, җитди, эзлекле 

һәм дәвамчан эш алып барырга кирәклеген һәммәбез дә беләбез. 

Табигый сәләтлелек очкын гына, ул сүнәргә дә, кабынып 

китәргә дә мөмкин. Менә шул очкынны без, укытучылар, 

кабызырга, сүндермәскә тиешбез. 

Мин күпьеллык эш тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтә алам:  

укучыларның  сәләтләре  төрле  чорда барлыкка килә. Кемдер 

башлангыч сыйныфларда ук алдыра, кемнеңдер сәләте урта, 

югары сыйныфларда ачыла. Менә шуңа күрә дә укучыларның 

табигатьтән бирелгән сәләтен үстерүнең нәтиҗәле эш 

системасын булдырдым. Аларның талантын үстерү, белемен 

тирәнәйтеп үзләштерүгә булган ихтыяҗын канәгатьләндерү 

өчен мөмкинлекләр  тудырырга тырышам.   

Укучыларым район, шәһәр, республика олимпиадаларында 

актив катнаша һәм һәрвакыт призлы урыннарны ала. Аның сере 
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нидә? Үз тәҗрибәмнән чыгып, олимпиадаларга әзерләнүнең 

кайбер эш төрләрен  әйтеп үтәсем килә. 

Сәләтле балалар белән эшләүгә 1нче сыйныфтан ук 

әһәмият бирәм, чөнки  мәктәбебездә шундый традиция саклана: 

һәр татар теле һәм әдәбияты укытучысы 1нче сыйныфтан алып 

11 нче сыйныфка кадәр балаларны үзе укытып, белем биреп 

чыгара. 

5 нче сыйныфта исә эш төрләре катлауландырыла. Көчле 

балаларны үзем өчен генә аерып алам.  Һәрберебезгә билгеле 

булганча, укучылар һәр фәнне дә тигез дәрәҗәдә үзләштерә 

алмый. Мәсәлән, математика, физик  фәннәренә сәләтле бала 

гуманитар фәннәрне йомшак үзләштерергә мөмкин. 

Олимпиадага әзерләнгән вакытта мин шуңа да игътибар итәм.  

Олимпиадага әзерләнү өчен, әлбәттә, гамәлдәге дәреслек 

кенә җитми, бик күп өстәмә материаллар белән эшләргә кирәк. 

Ә инде олимпиадаларга әзерләнгәндә, укучылар алдына мондый 

бурычларны гамәлгә ашыруны максат итеп куям: 1) программа 

материалын бик яхшы белү; 2) халкыбызның үткәне, бүгенгесе, 

гореф-гадәтләре, йолалары турындагы материалларны өйрәнү; 

3) төрле өстәмә чыганаклардан мәгълүмат алу; 4) бөтен төр 

анализларны  үзләштерү; 5) вакытлы матбугат  белән 

кызыксыну, телевидениедән татарча тапшыруларны карап бару; 

6) яңа басылып чыккан китаплар белән танышып тору; 7) иҗади 

эшли белү һ.б. 

Уку  елы башыннан ук атнаның билгеле бер көнендә, 

дәресләрдән соң  әзерлек эшен башлап җибәрәбез. Татар 

теленнән «Тел гыйлеме»  бүлекләрен барлыйбыз, һәр төр 

анализны кабатлыйбыз, грамматик күренешләрне тикшерәбез; 

төрле дәрәҗәдәге күнегүләрне эшлибез; тел галимнәренең 

хезмәтләре - Ф. Сафиуллина, Ф.С. Зәкиевнең «Хәзерге татар 

әдәби теле», Р.Ф. Шакированың «Хәзерге татар теле 

фонетикасына кереш», Р.С. Абдуллинаның «Хәзерге татар 

теленең орфографиясе һәм орфоэпиясе», Г. Х. Әхәтовның 

«Хәзерге татар теленең лексикологиясе», Ф. М. Хисамованың 

«Хәзерге татар теле фонетикасы», Ч. М. Харисованың «Хәзерге 

татар әдәби теле морфологиясе», «Татар теленнән күнегүләр һәм 
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тестлар» китапларына күзәтү ясыйбыз. Сүзлекләр, аеруча 

«Татар теленең фразеологик сүзлеге», «Татар исемнәре сүзлеге», 

«Татар теленең аңлатмалы сүзлеге», «Татар теленең орфографик 

сүзлеге»  белән эшләүгә игътибар итәбез. Кайбер газета-

журналларга күзәтү ясаганда, андагы  фикер төгәлсезлекләрен, 

стиль хаталарын төзәтәбез, тәнкыйди карау укучыга алга таба 

образлы фикер йөртергә, үзенең дә кимчелекләрен танырга 

өйрәтә. Татар теленнән кагыйдәләрне ятлауны максат итеп 

куймыйм, аларның мәгънәсен аңлап үзләштерүләре минем өчен 

мөһимрәк.   

Татар әдәбиятыннан олимпиадага әзерләнгәндә, әдәбият 

әсәрләрен хронологик тәртиптә кабатлыйбыз. «Татар әдәбияты 

тарихы» (6 томда), С. Исмәгыйлованың «Мәктәптә драма 

әсәрләрен өйрәнү», Ф. Исламовның «Мәктәптә халык авыз 

иҗатын өйрәнү» В. Хаковның «Мәктәптә татар язучыларының 

тел үзенчәлекләрен өйрәнү», Д.Ф. Заһидуллина, Ә. М. 

Закирҗановның «Татар әдәбияты: Теория. Тарих», «Әдәбият 

белеме сүзлеге» китапларын, язучыларның әсәрләрен, алар 

турындагы мәкаләләрне карап, анализлап гомуми фикергә 

киләбез.  Лексик чаралар,стилистик фигуралар, тропларны 

кабатлап чыкканнан соң, программада каралган язучыларның 

әсәрләреннән алынган өзекләргә анализ ясыйбыз, андагы 

сурәтләү чараларының әһәмиятен билгелибез. 

Тәҗрибә күрсәткәнчә, татар әдәбиятыннан укучылар өчен 

иң катлаулысы -Урта гасыр әдәбияты, шунлыктан  укучыларның 

игътибарын әлеге чорны өйрәнүгә юнәлтәм, чөнки  дәреслектә 

тәкъдим ителгән материалдан үзләренә кирәкле фактларны 

аерып ала алмау күзгә ташлана. Һәр чорга хас үзенчәлекләр, шул 

чорда иҗат иткән әдипләр, алар иҗатында күтәрелгән 

мәсьәләләр, жанр төрлелеге,  язучының  сүз сәнгатенә алып 

килгән яңалыгы, автор идеалы һ.б. 

Башлангыч сыйныфтан ук укучыларда әдәби әсәрләр укуга 

кызыксыну уяту максаты белән поэзия иртәләре, эчкерсез 

әңгәмәләр үткәрәм.    

Даими рәвештә  татар теле һәм әдәбиятыннан КФУ үткәрә 

торган төбәкара олимпиадаларда, республикакүләм «Татарларга 
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тылмач кирәк!», төбәкара «Зирәк тиен» бәйгеләрендә катнашу, 

бердәм дәүләт имтиханы биремнәрен,төрле дәрәҗәдәге тестлар  

эшләү укучыларның иҗади фикерләү сәләтен үстерә. Берничә ел 

дәвамында үткәрелгән район, шәһәр һәм республика 

олимпиадаларына тәкъдим ителгән сорау һәм биремнәр дә читтә 

калмый, аларга да күзәтү ясыйбыз; өстәмә белем 

чыганакларыннан – «Казан утлары», «Мирас»  һәм «Идел» 

журналларында, газеталарда  басылып чыккан яңа әсәрләргә 

рецензияләр язабыз. Бу алым аларга тел байлыкларын 

арттырырга, сөйләм телләрен үстерергә булыша. 

Укучыларны сәнгатьнең тамашалы төрләреннән – 

телевидениедән иң матур тәрбия бирерлек тапшыруларны карап 

баруга җәлеп итәм. Укучылар  аеруча «Яңа гасыр» 

телевидениесеннән «Татарлар», «Мәдәният дөньясында»  

тапшыруларын, татарча спектакльләрне яратып карыйлар. 

Соңыннан караган тапшырулар буенча рецензия, бәяләмә, 

сочинение язулар оештырам. 

Әдәби әсәрләрне укуга кызыксындыру һәм этәргеч уяту, 

язучы иҗаты белән якыннанрак таныштыру максаты белән 

әдипләр, шагыйрьләр белән очрашулар оештырыла. Соңгы 

елларда гына Гәрәй Рәхим, Резеда Вәлиева, Йолдыз Шәрапова, 

Ләбиб Лерон белән матур очрашулар булып үтте. Алар 

үзләренең искиткеч гүзәл чыгышлары  белән мәңге җуелмас 

тирән эз калдырдылар. 

Барыбызга  да билгеле булганча, олимпиадалар берничә 

максатны күздә тотып үткәрелә: мәктәпләрдә татар теле һәм 

әдәбиятын укытуның торышын ачыклау,балаларның белем 

дәрәҗәсен билгеләү, гамәлдәге программа һәм дәреслекләрнең 

ни дәрәҗәдә таләпләргә туры килүен ачыклау, һәм сәләтле 

балалар арасыннан тагын да сәләтлерәкләрен сайлап алу.  Ә 

инде укучыларның олимпиадаларда катнашуы аларның дөньяга 

карашын киңәйтә, танып белү активлыгын үстерә, гамәли 

күнекмәләрен ныгыта, өстәмә әдәбият белән  эшли белергә 

ярдәм итә. 

Татар әдәбиятыннан укучыларның китап уку, әдәбият 

белән кызыксыну, логик фикерләү дәрәҗәсен,  теоретик 
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белемнәрен, әдәби хәрәкәтне, шул чорда билгеле бер урын 

тоткан язучының иҗат үзенчәлекләрен бәяләү, әсәрләрне аңлап, 

анализлый белү, иҗади мөмкинлекләрен ачыклау максат итеп 

куела.  

Олимпиадалар  үткәрүнең  максаты – Республика 

мәктәпләрендә татар телен һәм әдәбиятын  укытуны 

камилләштерү, сәләтле укучыларны әлеге фәннәрне тирәнтен 

өйрәнүгә җәлеп итү. Район, шәһәр олимпиадалары республика 

күләмендә уздырылачак бәйгегә әзерлек булып тора. 

Моңарчы татар теленнән сораулар әйбәт төзелеп килде. 

Анда тел белеменең барлык тармаклары да искә алына. Тест 

биремнәре булуы да отышлы алым. Быел сораулар арасында 

текстны русчадан татарчага тәрҗемә итү дә бар иде. Укучылар 

өчен әлеге бирем кыенлык тудырган. Бу күренеш  үзе үк 

мәсьәләгә мәктәптә аерым игътибар бирү кирәклеген сорый. 

Соңгы елларда әдәбияттан да  сораулар әйбәт төзелә. Аеруча 

быелгы сораулар ошады, укучының теоретик базасын, әсәргә 

шәхси мөнәсәбәтен, карашын җиткерү, шигырь анализлый белү 

осталыгын, иҗади һәм логик фикерләү югарылыгын бәяләү-

тикшерү төп максат буларак билгеләнгән иде. Кайбер елларда 

бер сорау эчендә катлы-катлы берничә сорау бирелгән очраклар 

да булды. Әдәбияттан тәкъдим ителгән сораулар тирән 

уйлануны, фикер йөртүне, төгәллекне күздә тота. Билгеле, 

сораулар укыту программалары нигезендә төзелә. Әмма 

катлаулы сораулар да очрый, шулай булырга тиеш тә.  

Минем үземә дә бик күп еллар район, соңгы елларда шәһәр 

олимпиадалары эшләрен тикшерү комиссиясе эшендә 

катнашырга туры килде. Укучыларның эшләреннән күренгәнчә, 

татар  әдәбиятыннан  түбәндәге хаталар кабатланy күзәтелә: 1) 

җавапларның гомуми характерда булуы; 2) әдип иҗатының асыл 

хәсиятләрен ачыклауда белем дәрәҗәсе җитенкерәмәү; 3) 

язучының татар әдәбияты тарихында тоткан урынын, әдәбиятка 

алып килгән яңалыгын ачып бирмәү; 4) тема, идея, проблеманы 

билгеләү күнекмәләре йомшак булу; 5) шигырьләрне анализлау 

үзенчәлекләрен белеп җиткермәү;  6) әдәби жанр 

үзенчәлекләрен, аларның бер-берсеннән аермасын ачып бирә 
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белмәү; 7) әсәргә анализ ясыйсы урында аның эчтәлеген сөйләү 

белән чикләнү, вакыйгаларның  вакыт эзлеклелеген бутау. 

Татар теленнән исә  җөмлә төрен билгеләүдә кыенсыну; 

катнаш кушма җөмләне күп тезмәле кушма җөмлә дип билгеләү; 

текстны русчадан татарчага тәрҗемә итү аксау: сүз тәртибен 

белмәү, стиль хаталары  –  сүзтезмәләрдәге бәйләүче чаралар, 

килеш кушымчалары, бәйлек һәм бәйлек сүзләр, сүзләрне яки 

аларның берүк формаларын кабатлау ; тексттан алынма 

сүзләрне аерып чыгара белмәү.  

Сүз дә юк, сәләтле балаларга ярдәм итү, аларны 

кызыксындыру чаралары булырга тиеш. Безнең районда шактый 

мәктәпләрдә, шул исәптән бездә дә  кызыксындыруның төрле 

формалары кулланыла. Һәр елны май аенда эшкә йомгак ясала. 

Олимпиадаларда, төрле бәйгеләрдә җиңүчеләргә спонсорлар, 

хәйриячеләр тарафыннан премияләр, бүләкләр тапшырыла. 

Билгеле, әлеге чаралар  балаларда алга таба да олимпиадаларда, 

төрле чараларда катнашу омтылышын уята, аларның эшчәнлеге 

тагын да активлаштыра. 

Әлбәттә, тырышлык бушка китми. Менә инде күп еллар 

минем укучыларым район, шәһәр һәм республика 

олимпиадаларында җиңү яулыйлар. Мәсәлән, 2003 нче елдан 

башлап районда үткәрелгән олимпиадаларда  8 укучы – 1нче, 19  

ы призлы урынны яулады; шәһәр күләмендә 2  укучы – 1 нче , 

14е призлы урынга лаек булды; республика күләмендә исә 3 

укучы – 1 нче, 11е призлы урынны алды.  

Шуны йомгаклап әйтәсем килә, олимпиадалар безнең өчен 

үзмаксат түгел, ул-укучыларга тирәнтен белем бирүнең бер 

чарасы гына. Олимпиадаларга системалы әзерләнгәндә, югары 

нәтиҗәләргә ирешеп була. 
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Икетеллелекнеӊ татар теле һәм әдәбиятын укытуда 

йогынтысы 

 

Гүзәлия Илтөзәр кызы Исмәгыйлева, 

Татарстан Республикасы Тәтеш шәһәре 

МБГББУ “П.С.Ханжин исемендәге Тәтеш 1нче 

гомуми урта белем бирү  мәктәбенең”  татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гадәти укыту технологияләре иҗади эзләнүгә  тулысынча 

ачылырга бирми, ә хәзер илгә киләчәген алдан күргән, 

планлаштыра алган, тормышка ашыру юлларын ачык 

төсмерләгән шәхес кирәк.  Укып алган диплом гына тормышта 

үз урыныңны табуга гарантия була алмый. Мәктәп бусагасын 

атлап чыгучы җаваплылык хисе, дисциплина, белем күтәрүгә 

омтылыш, эзләнүчәнлек кебек сыйфатларга ия булырга 

тиешлеген бөтенебез белә. Мәктәпләрдә шундый шәхес 

тәрбияләүгә - укучыга юнәлдерелгән- яңа педагогик 

технологияләр куллану ярдәм итә. 

Информатизация белем бирү процессына сизелерлек 

йогынты ясый. Ул белем бирү процессын үтемлерәк итәргә, 

белемне кабул итү тизлеген арттырырга,  зур күләмдәге 

материалны аңлап, тирәнтен үзләштерергә ярдәм итә. 

Бүген дәүләтебез тарафыннан телне укыту һәм яклау 

буенча законнар кабул ителгән. Ул законнарны тормышка 

ашыру максатыннан министрлык тарафыннан мәктәпләр өчен 

уку планнары эшләнгән һәм ул уку планнарында дәүләт  

телләрен укыту дигән өлеш бар. 

Икетеллелек шартларында  информацион компьютер 

технологияләрен куллану татар телен, аның культурасын, татар 

халкының тарихын өйрәнүдә зур мөмкинлекләр ача,читтән 

торып экскурсияләрдә булу шартлары тудыра. Бу технологияне 

куллану укучыларда фән белән чынлап торып кызыксыну уята. 

Татар телен авыр үзләштерүче укучыларның да мондый 

дәресләрдә активлашуы күзгә күренеп арта. 
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә дә компьютер 

технологияләрен максатка туры китереп, урынлы итеп 

кулланырга кирәк . Бу технологияләрнең тел һәм әдәбият 

дәресләрендә куллануның берничә функциясен атарга мөмкин: 

- белем бирүнең чыганагы;  

- мультимедиа һәм телекоммуникацияләр кулланып 

күрсәтмәлелекнең сыйфатын яңа биеклеккә күтәрү;  

- тренажер;  

- диагностика һәм тикшерү чарасы;  

- текст редакторы буларак.  

Информацион технологияләргә нигезләнеп,  укучының 

дәрес материалын ни дәрәҗәдә үзләштерүен дә тестлар 

ярдәмендә тиз генә тикшереп була. Һәр укучы җавабының 

дөреслеген, түгеллеген белешмәгә куелган гиперссылка аркылы 

тикшерә ала, шулай ук ул класстан тыш чараларны үткәрүне дә 

кызыклы, нәтиҗәле итә. 

Моннан берничә еллар элек уку - укыту процессында 

укытучының төп эш коралы булып такта белән акбур 

торса,хәзер инде хәл бөтенләй башкача.Мин  дәресләрдә 

укучыларны кызыксындыру, дәресне мавыктыргыч итеп 

үткәрү өчен компьютер куллануны бик отышлы дип саныйм.  

Компьютер сыйныф тактасын да, тарату материалын да, 

дәреслекләрне дә алыштыра ала. Аны куллану дәреснең 

нәтиҗәлелеген арттыруга ярдәм итә. Һәр укучының белем 

үзләштерүгә сәләте төрлечә була. Кайбер укучыларның 

ишетеп истә калдыру дәрәҗәсе өстенлек алса, күпчелек 

укучыларда күреп истә калдыруы өстен чыга. Менә шушы 

вакытта компьютер ярдәмгә килә. Чөнки мониторда барлык 

биремнәр матур, эстетик яктан камил эшләнә. Презентацион 

программаларны төзегәндә, мин аның эченә бик күп материал: 

төрле схемалар, рәсемнәр, фотосурәтләр кертәм.  

Мин татар теле дәресен үткәргәндә бик еш интерактив 

тактага мөрәҗәгать итәм, чөнки интерактив такта куллану 

дәресләрне тагы да мавыктыргыч, нәтиҗәле итәргә ярдәм итә. 

Интерактив такта белән эшләгәндә мин һәрвакыт 
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укучыларның игътибар үзәгендә, сыйныф белән элемтәдә 

торам. 

Төрле темага күрсәтмә материаллар һәм укыту 

ресурсларын бик күп табарга һәм аларны кабат-кабат 

файдаланыргамөмкин. Бу алым укучыларның белем сыйфатын 

үстерергә ярдәм итә. Укучылар интерактив тактага бик тиз 

күнегәләр. Зур экран бергәләп эшләргә мөмкинлек бирә. 

Сыйныфта интерактив тактаның барлыкка килүехәтта иң 

проблемалы укучыларга да укуга карата карашларын үзгәртергә 

этәргеч ясый. Соңгы парта артында утырган бала кинәт 

активлаша һәм иҗади фикер йөртә башлый. 

Шулай итеп интерактив такта укучыларда эшләү 

активлыгын гына арттырып калмый, әяңа материалны һәр 

укучыга җиңел, аңлаешлы итеп җиткерергә дә ярдәм итә. 

Шулай ук дәресләрдә Интернет ресурсларны куллану гаять 

зур мөмкинлекләр бирә. Интернет челтәре укучыга һәм 

укытучыга кирәкле мәгълүматны җир шарының төрле 

ноктасыннан эзләп табу шартларын тудыра.  

Татар теле дәресендә Интернет ярдәмендә уку, язу 

күнекмәләрен булдыру һәм үстерү, кирәкле  материал табу, 

укучыларның сүзлек запасын баету,  татар телен өйрәнүгә мотив 

формалаштыру кебекдидактик бурычларны үтәргә мөмкин.  

Укучылар Интернет челтәрендә үткәрелә торган тестларда, 

викториналарда, конкурсларда, олимпиадаларда катнаша, 

яшьтәшләре белән аралаша алалар. 

Коммуникатив ситуация куеп без, укучыдан дәресләрдә 

актив катнашу сорыйбыз. Бу тормышчан вакыйга булып, аның 

эчтәлеге түбәндәгедән гыйбарәт була ала: 

- Проблемаларны актуальләштерү 

- Кичереш һәм фикерләү шартлары 

- Карарлар кабул итү,альтернатив нигездә үз гамәлләрен 

сайлау, өстәмә материал эзләү, аларны анализлау. 

Коммуникатив технологияләр кулланып үткәрелгән 

дәресләр  укучыларга телне аралашу чарасы, дөньяны һәм үзен 

танып белү, мәдәнияткә өйрәнү,  иҗади һәм актив, дөрес итеп 

аралашырга мөмкинлек бирә. 
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Татар теле һәм әдәбият бер-берсен тулыландырып тора. 

Шуңа күрә тел дәресләрендә матур әдәбиятны, халык авыз 

иҗатын киң кулланам. Мин үзем, татар теле  дәресләрен 

үткәргәндә, әдәбият дәресләрендә  укылган әсәрләргә тукталам. 

Кайбер вакытта татар теле һәм әдәбият дәресләрен берләштереп  

укыту  да  нәтиҗәле  була. Бу төрдәге дәресләр укучыларның 

игътибарлылыгын, иҗадилыгын, фикерләү сәләтләрен үстерергә 

ярдәм итә. Яңача укыту технологиясенең нигезендә нәкъ шул – 

укучы һәм укытучы арасында яңача мөнәсәбәт тора. Укытучы 

укучыны үзе белән тигез шәхес итеп карарга тиеш. Дәрес балага 

авырлык китермәскә, киресенчә шатлык – бәхет алып килергә, 

дәрестән бала ниндидер ләззәт, канәгатьләнү хисе алып чыгарга 

тиеш. Моны бары тик яңача фикерләүгә омтылган укытучы гына 

булдыра ала. Ул укучысын үз фикере, бәясе, үзенә генә хас 

тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади сәләткә ия шәхес итеп кабул 

итә ала. 

Һәр укучының белем үзләштерүгә сәләте төрлечә була. 

Кайбер укучыларның ишетеп истә калдыру дәрәҗәсе өстенлек 

алса, күпчелек укучыларда күреп истә калдыруы өстенлек алган 

була. Менә шушы вакытта нәкъ компьютер ярдәмгә килә. Чөнки 

мониторда барлык биремнәр матур, эстетик яктан камил эшләнә. 

Презентацион программаларны төзегәндә, укытучы аның эченә 

бик күп материал: төрле схемалар, рәсемнәр, фотосурәтләр 

кертә. 

Бүгенгесе көндә татар әдәбиятын проектлар методы 

кулланып укыту белем бирү процессының нәтиҗәлелеген 

арттыра, укучыларны киләчәк тормышка әзерли, укыту 

нәтиҗәләре өчен җаваплылыкны арттыра, белем алуга 

кызыксыну уята. Шулай ук бу метод укучыларны компьютер 

белән эшли белергә, текст процессоры ярдәмендә төрле 

документлар, график программалар, электрон таблицалар 

ярдәмендә төрле гамәллләр иллюстрацияләр әзерләргә, гади 

программалар төзергә, электрон почта белән эшләргә, 

Интернеттан файдаланырга өйрәтә. 

Сөйләм теле үстерү дәресләрендә куллану өчен 

презентацион программалар бик  кулай. Power Paint 
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программасында төрле эффектлар кулланып, укыган  әсәргә  

иллюстрацияләр эшләргә, принтер аша чыгырып, һәр укучыга  

бирергә  була. Укучылар зур кызыксыну белән Х.Туфан,  

М.Җәлил, Г.Тукай, Р.Харис, Р.Фәйзуллин, Н.Гыйматдинова, 

С.Хәким иҗатлары буенча презентацияләр төзиләр. 

Шулай итеп, әдәбият дәресләрендә заман технологияләрен 

файдалануның өстенлекле яклары бик күп: зур күләмдә 

мәгълүмат алырга, укучының шәхси сыйфатларын ачыкларга 

мөмкинлек бар; контроль һәм үзконтроль дәрәҗәсе югары. 

Димәк, заман технологияләрен куллану – балаларны 

кызыксындыру, аларда мөстәкыйльлек тәрбияләүнең, белем 

алуга теләк булдыруың бер юлы.  

Яңа технологияләр ярдәмендә әдәбиятны өйрәнү укучыны тагын 

да активлаштыра, мөстәкыйльлек тәрбияли. Заман технолог 

ияләрен куллану фәнне югары дәрәҗәдә үзләштерергә, максатка 

омтылучанлык, информацион технологияләр дөньясындагы 

яңалыклар белән кызыксыну теләге уята. 

Белем бирү эшчәнлегемдә проблемалы укыту 

технологиясен  еш кулланам. Укучылар белән  берлектә  

проблемалы ситуациянең  хәл итү юлларын  эзләү процессы, 

укучыларның иҗади эшчәнлеген арттыра. Проблема тудыруның 

түбәндәге  алымнарын кулланам: 

- текст яки диалог төзегәндә, ситуацияне 

конкретлаштыру; 

- дөресләү,  нигезләү максатыннан чыгып, сораулар кую; 

- проблемалы  максат, бурычлар кую, тел күренешләрен 

чагыштыру, проблемалы биремнәр билгеләү. 

Барлык технологияләрнең нигезен коммуникатив 

технология тәшкил итә, чөнки кайсы гына технологияне 

куллансак та, аралашу мохите булдырмыйча, без аларны гамәлгә 

ашыра алмыйбыз. 

Рус телле балаларның  татар телен үзләштергәндә, беренче 

планга сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен дә бер-бер артлы 

формалаштыру һәм үстерү чыга. Димәк, рус телле балаларны, 

беренчедән, татар телен  аңларга өйрәтергә, икенчедән, 

үзләренең фикерләрен татар теле чаралары белән белән әйтеп 
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бирә белергә, өченчедән, башкаларның фикерләрен аңлап, язма 

һәм сөйләм формасында күрсәтә белергә тиешләр. Әйтеп киткән 

бурычларны укытуда коммуникатив принциплар кулланып  

кына максатка ирешеп була. Коммуникатив принцип телдән 

(тыңлап аңлау, сөйләү), язма (уку, язу), сөйләү формаларын  

бер-берсе  белән  тыгыз бәйли. 

Телебезне өйрәнә башлауның мөһим баскычы - фонетика 

(авазлар системасын) үзләштерү. Һәр дәреснең оештыру 

өлешеннән соң фонетик күнегү үткәрелә. Дәүләт стандартының 

укучыларга татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләре 

буенча гамәли белем бирү нәкъ менә шул этапта ачык күренә. 

Укучылар башта төшереп калдырган хәрефләрне куеп сүзләрне  

укыйлар, ул хәрефләрнең нинди аваз белдергәнен әйтәләр 

(калын, нечкә). Татар телендә сүзләр я калын гына, я нечкә генә 

булуларын кабат искә төшерәләр. Шул сүзләр белән җөмләләр 

төзиләр. 

Дәреснең икенче  этабында үз алдыма дәүләт белем бирү 

стандартының икенче пунктындагы максатын куям: балаларның 

телдән сөйләү күнекмәләрен үстерү; сөйләм эшчәнлегенең 

барлык төрләре буенча күнекмәләр формалаштыру.А.Алишның 

“Әни ялга киткәч” текстындагы малай турында беренче 

укучылар беренче затта сөйләгән булсалар, икенчеләре исә 

хәзерге заман хикәя фигыльне 3 затта, берлек санда әйтергә 

тиеш булалар. Текст буенча сораулар, диалоглар төзибез. 

Яңа дәрестә укылачак текст  балалар өчен таныш түгел, 

ләкин әзерлек эше алдагы дәрестә үткәрелгән була. Сөйләм 

эшчәнлеге бу этапта төрле. Татар сөйләмен тыңлап аңлау буенча 

укучыларда башлангыч күнекмәләр булдыру, эчтәлекне татарча 

яки русча сөйләтеп бирүне үземә максат итеп куям. Башта 

тәрҗемәсез генә текстны үзем укыйм. Аннан соң үзлектән 

укыйлар. 

Аңлауларын тикшерү йөзеннән, тексттан кайбер 

җөмләләрне таптырып укытам. Найди в тексте предложения, где 

говорится : о сестренке, что у него не получалось, за что его 

похвалили. Аннан соң аралашуга бәйле репликаларыны кертү 

максатыннан, –мы-ме сорау кисәкчәләре һәм түгел юклык 
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кисәкчәсен укучылар бер-берсе белән сөйләшкәндә 

кулланалар.Спроси у соседа по парте  помогает ли он маме, как 

помогает? 

Укучыларның иҗади активлыгын камилләштерүне күздә 

тотып, өйгә эшне иҗади характерда бирәм. “Ә минем әниемнең 

эше күпме?”- хикәя яз; рәсем яса; әниеңнән интервью ал. 

Шәхесне үстерүгә юнәлтелгән технология түбәндәгеләрне 

күздә тота: 

- укучының субъектив тәҗрибәсенә таяну; 

- биремнәрне үтәгәндә укучыларның теләкләрен һәм 

мөмкинлекләрен исәпкә алу; 

- мөстәкыйльлек, активлык өчен шартлар тудыру. 

6 сыйныфта (Р.З.Хәйдәрова дәреслеге) “Көндәлек нигә 

елый?” хикәясен укыгач укучылар субъектив тәҗрибәләренә  

таянып үз фикерләрен әйтәләр, тәкъдим иткән фикерләрен 

анализлыйлар. Алар көндәлекләрен бер-берсенә бирә.”Ә минем 

көндәлегем елыймы, көләме?”- соравына җавап көтә.Укучылар 

үзара аңлаша, бер-берсенә ихтирамлы мөнәсәбәт булдыра. 

Сорауга җавап биргәндә , сукырларча буйсыну юкка 

чыга.Димәк, шәхесне үстерүгә юнәлтелгән технология 

дифференциаль якын килү алымы белән дә тыгыз бәйләнештә 

тора. 

Чыгышымны йомгаклап әйтәсем килә: укучылар – безнең 

киләчәгебез. Аларны бүгенге базар мөнәсәбәтләре шартларында  

көндәшлеккә сәләтле, олы максатларга ирешү юлында 

информацион технологияләрдән оста файдалана белүче иҗади 

шәхес итеп тәрбияләү – безнең төп бурычыбыз.  
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Рус телле балаларга татар теле һәм әдәбияты укытуда 

информацион коммуникатив технологияләр куллану 

 

Галия Шагитовна Исмагилова, Татарстан 

Республикасы МБ”ЛМР” “Лениногорск шәһәре 

5 нче урта гомуми белем мәктәбе”муниципаль 

автономияле белем учреждениесенең татар 

теле Һәм әдәбияты укытучысы 

 

Рус телле балаларга татар телен өйрәнү чит телне өйрәнү 

кебек үк. Шул исәптән укыту методикасы да күп тапкырлар 

алышынды:басым әле укуга, әле тәрҗемә итүгә, әле 

аудированиягә, әле бөтенесен бергә кушуга ясалды. Бөтен 

методлар арасында үзенең гадилеге һәм эффектив булуы белән 

игътибарны җәлеп итә торган метод-шәхсән аралашу методы. 

Фәнни телдә әйтсәң, коммуникатив укыту технологиясе. 

Нигъмәтуллина Р.Р. дәреслекләре коммуникатив технология 

принципларына нигезләнеп төзелгән. Дәреслекләрнең төп 

үзенчәлеге эчтәлек сайлауга карый. Эчтәлек сайлауга иң зур 

таләпләрнең берсе-эчтәлеккә коммуникатив мотивациянең 

салынган булуы. Дәресләргә сайланган текстлар укучыларның 

яшь үзенчәлекләрен, аларны кызыксындырган әхлакый 

проблемаларны исәпкә алып тупланган. Коммуникатив 

технология нигезендә эчтәлек сайлау стратегиясе һәм тактикасы 

түбәндәгедән гыйбарәт була: башта аларның аралашу 

сфералары, аралашу ситуацияләре ачыклана, аннан соң ул 

сфераларда сөйләшүне оештыра алырлык лингвистик материал 

сайлана. 

Коммуникатив технология нигезендә төзелгән 

дәреслекләрнең икенче үзенчәлеге –текстның эчтәлеген 

үзләштерү цикллылыкка корылган булуда. Цикл-текстны укып, 

аның эчтәлеген диалогик, монологик, ягъни мөстәкыйль 

дәрәҗәсенә җиткерү өчен кирәк булган дәресләр саны. Беренче 

этапта укучылар текстны лингвистик  яктан кабул итәргә 

әзерләнергә тиешләр. Укучылар, текстны беркадәр лингвистик 

яктан кабул итәргә әзерләнгәч, текстның үзен укырга күчәргә 
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мөмкин. Дәрестә турыдан-туры текстны уку, текст өстендә 

эшләү буенча күнегүләр системасы өстенлек итә.Укуга өйрәтү  

дә билгеле бер система тәшкил итә һәм эзлекле рәвештә 

оештырыла. Башлангыч этапта укучыларның дөрес һәм йөгерек 

уку максаты куела. Укуга өйрәтүнең төп максаты булып лексик 

берәмлекләре үзләштерү тора. Яңа сүзләрне үзләштерү һәм 

укырга өйрәтү дидактик нигезләренә түбәндәгеләр тәкъдим 

ителә: күрсәтмәлелек, тасвирлаудан файдалану, 

синонимнар,антонимнар куллану, тәрҗемәдән файдалану. 

Бу күнегүләр 2 төргә бүленә: әзерлек һәм коммуникатив 

(сөйләм) күнегүләр. Әзерлек күнегүләре укучыларны татар 

телендә кертелгән яңа сүзләрне файдаланып, сөйләм эшчәнлеген 

өйрәнүгә әзерли. Коммуникатив (сөйләм)  күнегүләр 

үзләштерелгән лексик берәмлекләр җирлегендә ситуацияләргә 

бәйле сөйләм эшчәнлеген барлыкка китерәләр. Нигъмәтуллина 

Р.Р. дәреслекләрендә ситуатив күнегүләр киң урын алган. 

Дәреснең структура берәмлеге-күнегү. Дәрескә алынган 

күнегүләр үзара эчтәлек, авырлык ягыннан бәйле һәм алар 

күнегүләр системасын тәшкил итәләр. Дәреслектәге бер 

күнегүне төрләндерү, аны берничә төрле итеп эшләп карау тел 

материалын  өйрәнүнең  сыйфатын яхшырта. ”Диалогларга 

төшеп калган репликаларны куегыз”  дигән биремне күнегүне 

эшләгәннән соң, шундый биремнәр бирәм: парларда 

диалогларны сөйләшү,  диалогларны сәхнәләштерү, охшаш 

диалоглар төзү. 

Өстәмә күнегүләрнең төп максаты-бер үк материалның 

төрләре аша кат-кат кабатланышын тудыру һәм истә калдыруны 

тәэмин итү. 

Тексттан соң булган этапта текст эчтәлеге буенча 

диалогик-монологик сөйләмгә чыгу дәресләре оештырам. Бу 

дәресләрдә тексттагы лексик-грамматик материал сөйләмдә 

мөстәкыйль куллану дәрәҗәсенә  җиткерелә, укучылар материал 

эчтәлеге буенча шунда ук сөйләм этабына чыгалар. Диалоглар 

белән эшләү этабында түбәндәге биремнәр тәкъдим ителә.: 

 Диалогларны тыңлагыз. Сүзләрнең әйтелешен һәм 

репликаларның интонациясен истә калдырыгыз. 
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 Диалогларны рольләргә бүлеп укыгыз. 

 Диалогны рус теленә тәрҗемә итегез. 

 Тиешле репликаларны өстәп диалогны укыгыз. 

 Җәяләр эчендәге бирелгән сүзләрне тиешле формага 

куеп укыгыз. 

 Контексттан чыгып,диалогның репликаларын 

мөстәкыйль рәвештә тулыландырыгыз. 

Монологик сөйләмгә түбәндәге күнекмәләрне кулланырга 

ярый: 

 Текстның нинди темага караганын әйтегез. 

 Текстның төрен билгеләгез(тасвирлау, хикәяләү, хәбәр 

итү, фикер йөртү) 

 Текстның составын билгеләгез(фәнни, әдәби, 

документаль,гади сөйләм һ.б.) 

 Текстны укыгыз, төп җөмләне табыгыз. 

 Текстның эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирегез. 

 Текстны кисәкләргә бүлегез һәм аларга исемнәр уйлап 

табыгыз. 

 Текстның төп фикерен билгеләгез. 

Ишетеп аңлау күнегүләре һәр дәрестә дәреснең төрле 

этапларында да кулланыла ала. Ишетеп аңлау- аерым авазларны, 

сүзләрне, сүзтезмәләрне, грамматик калыпларны ишетеп таный 

белү дигән сүз. Бу төрле күнекмәләрне булдыру аеруча 

мөһим,чөнки кешеләр тел ярдәмендә аралашканда, бер-берсенең 

сөйләмен укып түгел, ә ишетеп аңлап кына әңгәмә кора алалар. 

Укучыларның ишетеп аңлау күнекмәләрен үстерү өчен 

төрле күнегүләр кулланам: 

 Авазларны тыңлагыз һәм языгыз. 

 Сүзләрне тыңлагыз, (ә) авазы булган сүзләрдә 

кулыгызны күтәрегез. 

 Сүзләрне тыңлагыз.Сүздәге авазларны әйтегез. 

 Сүзне тыңлагыз.Сүздәге сузык һәм тартык авазларны 

аерып әйтегез. 

Җәмгыять үсешенә бәйле рәвештә, укыту процессы да 

һәрвакыт үсеш-үзгәреш кичерә. Кешелекнең киләчәге, Ватан 
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язмышы, гаилә бәхете киләчәктә гражданин булачак баланың 

менә бүген нинди тәрбия һәм белем алуына бәйле. Бүгенге 

балаларыбыз тагын берничә елдан соң нинди кеше булыр, ата-

бабаларының лаеклы дәвамчысы була алырмы 

Тәрбия бирү, укыту эшчәнлеге бердәм процесс.Укыту һәм 

тәрбиянең төп чарасы- дәрес. Дәрестә куелган бурычлар башка 

чараларга этәргеч булып торалар: укучылар эзләнүләр алып 

баралар, аларга ярдәм йөзеннән экскурсияләр оештырам һәм 

укучылар үзләренең эзләнүләреннән чыгып иҗади эшләр 

башкаралар. Шушы эшләргә йомгак ясау өчен сыйныфтан тыш 

чаралар үткәрәм. Дәреснең төрле этапларында һәм төрле 

типтагы дәресләрдә халык педагогикасына мөрәҗәгать итүем бу 

бөтенлекне сакларга, үстерергә ярдәм итә. Татар теле һәм 

әдәбияты дәресләрендә информацион технологияләрне 

куллануның өстенлекле яклары күп: 

 Материал югары күрсәтмәле дәрәҗәдә булуы белән 

отышлы. 

 Укучының шәхси сыйфатын ачыкларга мөмкинлек бар. 

 Контроль һәм үзконтроль дәрәҗәсе югары (материалны 

кабат укып, хатаны шунда ук төзәтергә, проблема чишүнең 

берничә вариантын файдаланып карарга мөмкин. 

 Укытуны интенсивлаштыру өчен тестларны нәтиҗәле 

кулланырга мөмкин. Укучыларның теманы үзләштерү 

дәрәҗәсен тикшерү, белемнәрен бәяләү, ялгышларын  ачыклау, 

аларны анализлау һәм төзәтү юлларын билгеләү  өчен дә тестлар 

уңайлы. 

Заман таләбе буенча, укучыларның компьютер 

технологияләренә булган кызыксынуларын истә тотып, татар 

теле һәм әдәбияты дәресләрендә һәм сыйныф сәгатьләрендә 

компьютер технологияләрен кулланам. Фәнне югары дәрәҗәдә 

үзләштерү, максатка омтылучанлык, информацион 

технологияләр дөньясында яңалыклар белән кызыксыну теләге 

уятуда компьютер технологияләрен куллану бик отышлы, дип 

саныйм мин. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 

информацион технологияләрне куллануның өстенлекле яклары 

күп: дәрес материалы югары күрсәтмәле дәрәҗәдә була, 
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укучының шәхси сыйфатын ачыкларга мөмкинлек бар, контроль 

һәм үзконтроль дәрәҗәсе югары, төрле дәресләрнең үзара 

бәйләнешен булдыру, дәрес укыту формаларын һәм 

ысулларын төрләндерү дәрес эчтәлеген баерак һәм кызыграк 

итә.Болар барысы да компьютер технологияләрен кулланганда 

укытучы өчен алыштыргысыз ярдәм итүче сыйфатлар. Бу инде, 

һичшиксез татар теле һәм әдәбиятының эчтәлеген безнең 

әйләнә-тирәбездәге чынбарлыкка бәйләргә, шул мохитта 

шәхеснең үзенең урынын билгеләргә ярдәм итә. Төп максат 

укучыларда фәнни фикерләү, иҗади эшләү сәләтен 

үстерү, тәрбия эшендә югары нәтиҗәләргә ирешү, җәмгыятьтә 

үз урыннарын таба алырлык толерант шәхес тәрбияләү. 

Безнең мәктәпләребез компьютер, принтер, сканер, 

интерактив такта, проектор белән җиһазландырылган. Ә бу 

мөмкинлекләр мине  укытуның яңадан-яңа алымнарын эзләргә 

этәрә. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә компьютерның 

мультимедия мөмкинлекләреннән киң файдаланам. Дәресләрдә 

төрле видео, презентацияләр кулланам. Сөйләм теле үстерү 

дәресләрендә презентацион Роwег Рoint программасында 

эшләнгән укыган әсәргә иллюстрацияләр кулланам, алар 

принтер аша чыгарып укучыларга да таратыла. Укытуны 

интенсивлаштыру өчен тестларны нәтиҗәле кулланам. 

Укучыларның теманы үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү, 

белемнәрен бәяләү, ялгышларын ачыклау, аларны анализлау 

һәм төзәтү юлларын билгеләү өчен тестлар бик 

уңайлы. Укучылар үзләре дә төрле презентацияләр 

ясыйлар.Татар теле дәреслере өчен басма күрсәтмә материаллар 

бик аз, шуңа күрә укучылар интернет челтәренә чыгып, татарча 

сайтлардан төрле кызыклы материаллар бастырып алалар. Төрле 

дәресләрнең үзара бәйләнешен булдыру, дәрес укыту 

формаларын һәм ысулларын төрләндерү, дәрес эчтәлеген байрак 

һәм кызыграк итә.   

Компьютер дәресләрен әзерләгәндә мондый бурычлар 

билгеләдем: 

 Укучыларның белемгә булган омтылышларын үстерү. 
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 Укучыларда  махсус белем һәм күнекмәләр 

формалаштыру.  

 Укучыларда иҗади эшчәнлекне үстерү мөмкинлеген 

тудыру. 

 Укучыларныңфикерләүсәләтенүстерү.  

Эш ике юнәлештә алып барыла: дәрес вакытында 

халкыбызның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, күркәм 

йолаларын, тарихи үткән юлын теоретик яктан тирәнтен 

өйрәнсәк, класстан тыш эшләрдә иҗади эзләнү эшенә күбрәк 

игътибар бирәбез. Шул рәвешле, балалар  иркен, мөстәкыйль 

фикер йөртү дәрәҗәсенә ирешәләр. -Шулай ук  төрле типтагы 

күнегүләр эшләү, иншалар, рефератларны компьютерда язу 

татар теле дәресләрен балаларны  кызыксындырырлык  итеп 

үткәрергә мөмкинлек бирә. Әлбәттә, сәләтле балаларга аеруча 

игътибар итәбез. Бу эшнең әһәмияте шәхеснең перспектив 

үсешен фаразлауда. Табигать тарафыннан бирелгән иҗат һәм 

сәләт чаткылары булган булган балаларны туплау һәм үстерү 

безнең төп бурычыбыз.    

Компьютер технологияләреннән уңышлы файдалану, тел 

һәм әдәбият фәненә иҗади якын килеп эшләү зур нәтиҗәләргә 

ирешергә ярдәм итә. Укучыларда ана телебезгә карата мәхәббәт 

тәрбияли, аның байлыгын, матурлыгын, фикри тирәнлеген ачып 

бирә, аны мәдәниятле итә, һәрьяклап үстерә, шәхес итеп 

тәрбияли.  
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Рус  телле балаларга татар телен  чит тел  буларакукыту 

 

Фәридә  Гомәровна  Камалтдинова, Татарстан 

Республикасы Бөгелмә МББУ 7 нче гимназиянең  

татар теле һәм  әдәбияты  укытучысы 

 

1992нче елның 8нче июлендә кабул ителгән “Татарстан 

Республикасы халыклары телләре турында” гы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә татар һәм рус телләре  тигез 

хокуклы дәүләт телләре булып расланды. 

Күпмилләтле Татарстанда яшәүче татар һәм русларның, 

шулай ук башка халыкларның рухи дөньясын, мәдәниятен 

баету, аларның үзара аңлашып, дус, тату яшәве өчен шартлар 

тудыру ихтыяҗын гамәлгә ашыру татар, рус телләрен һәм башка 

телләрне өйрәнү мәсьәләләренә зур игътибар бирүне таләп итә. 

Телләр турында Закон һәм Дәүләт программасы мәктәпләр, 

балалар бакчалары алдында да зур бурыч – Татарстанда яшәүче 

татар, рус һәм башка милләт балаларына татар һәм рус телләрен 

яхшылап өйрәнү бурычын куйды. 

Рус укучыларын  һәм русча сөйләшүче башка милләт 

балаларын, шул исәптән ана телләрен белмәгән татар балаларын 

да, татарчага чит тел укыту методикасына нигезләнеп өйрәтү 

нәтиҗәле булачак, чөнки бу очракта татар теле аны башлап 

өйрәнүчеләр тарафыннан чит тел дәрәҗәсендә кабул ителә. 

Татар телен чит тел укыту методикасына нигезләнеп 

өйрәткәндә исә, коммуникатив принцип беренче урында  тора: 

чөнки  тел укытканда төп бурыч – укучыны иркен аралашырга, 

ул телдә дөрес итеп сөйләшергә, сөйләргә һәм язарга өйрәтү. 

XX гасырның 70нче елларында галимнәр тарафыннан 

тәкъдим ителгән һәм гамәлгә кертелгән коммуникатив метод 

икенче телгә өйрәтүне реаль тормыштагы аралашуның моделе 

буларак оештыруны таләп итә. Машина йөртергә өйрәнү өчен 

кагыйдәләр белү җитмәгән кебек, икенче бер телне гамәли 

үзләштерү өчен дә аерым сүзләрне яки грамматик формаларны 

гына белү җитми, шушы телдә сөйләшә алу мөһим. Танылган 

методистлар В.Костомаров һәм О.Митрофанова фикеренчә, чит 
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телгә өйрәтү методикасын коммуникативлыктан башка күзаллау 

мөмкин түгел. Шуңа күрә татар теле дәресләрендә укучыларны 

алган белемнәрен гамәли кулланырга өйрәтү зур әһәмияткә ия 

булган мәсьәләләрнең  берсе булып кала бирә. 

Һәр методның нигезен аерым бер принциплар тәшкил итә, 

һәм алар шушы юнәлешнең асылын, төп эчтәлеген билгелиләр. 

Коммуникатив метод исә, беренче чиратта, түбәндәгеләрне  үз 

эченә ала: 1) тел һәм сөйләм материалын сайлау һәм өйрәтүгә 

функциональ якын килү; 2) тел һәм сөйләм материалын 

концентрик рәвештә урнаштыру һәм этаплап өйрәтү; 3) лексик – 

грамматик материалны ситуатив – тематик нигездә өйрәтү; 4) 

лексик – грамматик материалны синтаксик нигездә өйрәтү. 

Коммуникатив метод лексик берәмлекләрне һәм аларның 

грамматик формаларын билгеле бер ситуацияләргә бәйләп 

өйрәтүне таләп итә. Билгеле ки, чынбарлыкта кешеләр, аралашу 

сферасыннан чыгып, бер - берсе белән хәбәрдәшәләр һәм моның 

өчен кирәкле тел берәмлекләреннән файдаланалар. Шуңа күрә 

дә, икенче телне өйрәнгәндә, аралашу ситуацияләренә  бәйле 

репликаларны истә калдыру, телне гамәли үзләштерүне күпкә 

җиңеләйтә һәм аның нәтиҗәлеген арттыра. Димәк,  татар теле  

дәресләрендә  төрле кызыклы ситуацияләр куллану һәм аларга 

нигезләнеп, укучыларның аралашу осталыгын арттырырга 

мөмкин. Аралашу  ситуацияләреннән чыгып, укучылар төрле 

социаль рольләрне башкарырга һәм кирәкле репликаларны, 

тотрыклы гыйбәрәләрне сөйләмдә дөрес кулланырга күнегә 

алалар. Мәсәлән, исәнләшү, сораштыру, тәкъдим итү, ризалашу, 

риза булмау, инкяр итү, гаҗәпләнү, шикләнү репликалары һәм 

башкалар. Грамматик формалар белән таныштырганда, 

ситуацияләрдән файдалану телне өйрәнү процессын тагын да 

җанландырып җибәрә. Мәсәлән, I сыйныфта инкяр итүне 

өйрәнгәндә “ Бу Акбаймы?”  соравына җавап биргәндә 

укучылар: - “Юк, бу Акбай түгел, бу Шаян”,-  дип җавап 

бирәләр.  Шулай ук дәрескә эт һәм песи уенчыклары кунакка 

килә. Бу геройлар белән балалар бик теләп уйныйлар һәм җавап 

бирәләр. Тагын дәрестә балалар укытучы әйткәннәрне тыңлап 

аңларга һәм аның боерыкларын үтәргә өйрәнәләр. Бу эшне 
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уңышлы оештыру өчен, укытучы дәрестә төрле уеннардан 

файдалана ала: 1) Боерыкларны тыңлагыз һәм кирәкле 

хәрәкәтләрне ясагыз. Антон, бас! (Укучы баса). Антон утыр! 

(Укучы баса). Аня такта янына чык! (Укучы такта янына чыга) 

һәм башкалар. Алга таба укытучы балаларга хәрәкәтләр ясарга 

һәм нәрсә эшләгәннәрен әйтеп барырга куша. Мәсәлән: Марат, 

бас! (Укучы баса һәм мин басам дип әйтә) һ.б. Болай эшләгәндә 

боерык фигыльләр белән беррәттән хәзерге заман хикәя  

фигыльләр дә кабатлана һәм сөйләм аша ныгытыла. “Гаилә” 

темасын өйрәнгәндә, тартымлы исемнәрне сөйләмдә 

активлаштыру өчен, балаларга гаиләләре сурәтләнгән фотолар 

алып килергә кушам. Укучылар, әнием,әтием, энем, апам, 

абыем, сеңлем, әбием, бабам кебек сүзләрне кулланып, фотолар 

ярдәмендә якыннары белән таныштыралар. 

Башка грамматик формаларны да билгеле бер ситуациягә 

бәйләп өйрәнү татар телен гамәли үзләштерүне җиңеләйтә, 

чөнки укучылар коммуникатив бурычтан чыгып  эш итәләр. 

Мәсәлән, билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне дөрес 

кулланырга өйрәтү өчен, укучыларга җәйге яллары турында 

хикәя төзеп сөйләргә кушам. Мәсәлән,  IX сыйныф укучылары  

имтиханга  әзерләнгәндә,  татар дустына  җавап хаты язганда  

түбәндәге сорауларга җавап бирәләр: Син җәйге ялыңны кайда 

һәм ничек үткәрдең?  Сиңа җәйге ял ошадымы?  Син вакытны 

ничек үткәрдең? Ә инде  билгесез үткән заман хикәя 

фигыльләрне сөйләмдә активлаштыру максатыннан, балаларга, 

төрле чыганаклардан файдаланып, “Күренекле шәхесләр”, 

“Яраткан язучым” һәм башка шундый темаларга хикәя язу эше 

тәкъдим итәм. 

Татар телен чит тел буларак өйрәтүдә  дәресләрдә әңгәмә 

кору, сөйләшү үткәрү, фикер алышу, диалог төзеп сөйләү кебек 

эш төрләренә өстенлек бирелә һәм җанлы аралашу оештырыла. 

Мин үзем  Р.З.Хәйдарова,Р.Л.Малафеева, Р.Нигъмәтуллина, 

К.С.Фәтхуллова дәреслекләре белән эшлим. Бу дәреслекләр 

коммуникатив юнәлештә төзелгәннәр һәм  алар белән эшләгәндә 

укучыларның актив сөйләм осталыгын, аралашу сәләтен үстереп 

була. Дәреслекләрдә схемаллар буенча, терәк сүзтезмәләрне 
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кулланып, диалог төзеп сөйләү, ситуациядән чыгып сорау, 

тәкъдим итү, киңәш бирү  кебек күнегүләр киң кулланыла. Бу 

күнегүләрне укучылар бик яратып эшлиләр.  Мәсәлән, укучылар  

VII сыныфта “Милли китапханә” темасын өйрәнгәндә , “син 

беләсеңме,ишеткән идем, бу бик кызыклы, бу турыда укырга 

кирәк” терәк сүзләрен кулланып, бирелгән схема буенча диалог 

төзеп сөйлиләр. 

- сорау  

- җавап, сорау 

- өстәмә (дополнение) 

- килешү 

 Шулай ук дәресләрдә бирелгән текстлар, диалоглар укыту 

белән генә чикләнмичә, һәр дәрестә ишетеп аңлау(аудирование), 

диалогик һәм монологик сөйләм алымнарын уңышлы гына 

файдаланам.  

 “Тыңлап аңлау” – сөйләмне ишетеп аңлау ул, сөйләшү, 

язу һәм  уку белән беррәттән, сөйләм эшчәнлегенең бер төре”,-

дип яза М.Р.Львов. 

 Ишетеп аңлау өчен тыңларга бирелгән текстлар үтелгән 

лексик – грамматик аерым өзекләргә төгәл бүленә торган 

булырга тиеш. Иң киң таралган алым – укытучы сөйләгәнне 

тыңлау. Текст,өзеп укылганнан соң, эчтәлек буенча әңгәмә 

корыла, исем куела, сорауларга җавап бирелә.  Балалар 

укытучының тавышына тиз күнегә, шунлыктан чит кеше 

сөйләмен тыңлап аңларга өйрәткәндә техник чаралар: аудио, 

видеоязмалар куллану нәтиҗәле була. Дәресләрдә  Интернет 

ресурслардан файдаланам. Бигрәк тә  әдәби уку дәресләрендә  

татарча мультфилмнарны балалар бик яратып карыйлар. 

Үзлектән өйдә дә карыйлар. Өлкәнрәк укучылар белән 

аудирование дәресләрен тыңлау имтиханга әзерлек эше булып 

тора.  Укучылар бирелгән диалогларны тыңлыйлар һәм 

вакыйганың кайда барганлыгын билгелиләр. 

Әйтелгәннәрдән чыгып, түбәндәге нәтиҗәләргә килергә 

мөмкин: татар телен чит тел буларак, аралашуга өйрәтү 

алымнарын һәм биремне эзлекле һәм системалы рәвештә 

куллану укучыларның татар теленнән белемнәрен тагын да 
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тирәнәйтү, сөйләм күнекмәләрен тагын да камилләштерүне 

тәэмин итә. Укытучы дәресләрдә методик осталыгын һәм иҗади 

активлыгын арттыруга омтылса, коммуникатив биремнәрдән 

мөмкин кадәр күбрәк файдаланса, татар телен аралашу чарасы 

буларак өйрәтүдә уңышка ирешә ала.  

 

Әдәбият исемлеге 

1. Асадуллин А.Ш., Юсупов Р.А. Татарский язык в 

русскоязычной аудитории: дәреслек.-Казан, Мәгариф,1995.-3 

бит. 

2. Йосыпова И. Тыңлап аңлау күнегүләре: Казан, 

“Мәгариф” журналы, 2008.-22бит. 

3. Сабирова И. Телгә өйрәтү алымнары: Казан, “Мәгариф” 

журналы, 2012. -22бит. 

4. Фәтхуллова К.С. Тел аралашу чарасы булсын: Казан, 

“Мәгариф” журналы, 2009.-21 бит. 

5. Юсупов Р.А. Рус мәктәбендә татар теленә өйрәтү 

мәсьәләләре: Казан, “Мәгариф” журналы, 2009.-24 бит. 

 

 

Баулы районы яңа шалты авылы сөйләшен өйрәнү 

 

Рузалия Хәким кызы Камалетдинова, 

Татарстан Республикасы Баулы шәһәре, МБОУ 

“СОШ №6” татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Хәзерге вакытта диалектология – тел белеменең алга 

киткән бүлеге. Диалектларны, үзеңнең җирле сөйләшеңне яхшы 

белү кешенең культурасын үстерүдә, укытучыларга исә 

балаларны әдәби телдә генә түгел, җирле сөйләм телендә дә 

матур итеп сөйләшергә өйрәтүдә нәтиҗәле булышлык күрсәтә. 

Культуралы һәрбер кеше, нинди һөнәр иясе яки нинди 

белгеч булуына карамастан, үз телендәге диалекталь төрлелекне 

белергә һәм үзенең сөйләм практикасында истә тотарга тиеш. 

Татар теле төп өчдиалектка бүленә: 



 

275 

Урта диалект – бүгеге татар әдәби теленә нигез булып 

торучы диалект. 

Мишәр диалекты (Көнбатыш диалект). 

Себер татарлары диалекты (Көнчыгыш диалект). 

Диалектлар бер-берсеннән фонетик һәм морфологик яктан 

аерылып торалар: авазларның әйтелеше, өстәлүе яки төшеп 

калуы белән, фигыль формалары, килешләрне куллану 

үзенчәлекләре белән һ.б. 

Диалектлар үзенчәлекле сүзләр белән бер-берсенә каршы 

куела. Шулай булуга карамастан, диалектлар татар әдәби телен 

баеталар, камилләшү чыганагы булып торалар. 

Мәсәлән,  Баулы районының татар авыллары сөйләме 

татар әдәби теленең нигезе булган урта диалектка карый. Ләкин 

игътибар белән тыңлаганда, бер район эчендә, үзара аралашып 

яши торган татар авылларының сөйләмнәре бер-берсеннән 

шактый аерыла. 

Мәктәбебез район үзәгендә урнашканлыктан, сөйләмнәр 

әти-әниләрнең яки әби-бабайларның сөйләшенә карап 

тикшерелә. Укучыларның әби-бабайларына биремнәр бирелә, 

аларны әдәби тел белән чагыштырып, чагыштырма сүзлек 

әзерләнде. Эш бүген дә дәвам иттерелә. Бүген игътибар үзәгендә 

Баулы районының бер авылы – Яңа Шалты авылы сөйләше. 

Бу авылда  кеше исемнәренә -кәй, -кай кушымчалары 

кушып сөйләү гадәткә кергән: Тимеркәй, Фазлыкай, Зыякай, 

Дөрлекәй, Гайшәкәй; урам исеме – Әркәй. 

Туганлык – кардәшлекне белдерүче сүзләр: әтки – инәки, 

әтәй – инәй; әбекәй (әпкәй) – бабкай; түтәй, абзыкай, (абызкай) 

[а б ы с къ а й], кайнага, кайнеш;  зур әтәй, зур инәй (әти 

кешенең абыйсына һәм аның хатынына әйтелә); җиңгәчәй 

(үзеңнән яшькә олы абыйның хатыны), бианай – биатай 

киленнәр сөйләгәндә үземнең инәки, бианай инәки дигән 

сүзтезмәләр кулланып сөйлиләр;  үзеңнән кече туганыңа энем, 

сеңлем сүзе кулланылмый, алар урынына апаем сүзе әйтелә. 

Тагын сүз  әйләнеше дә үзгәрә: әдәби телдә  ашны 

ашыйлар, Яңа Шалтыда - ашны эчәләр, чәйне дә анда 

ясамыйлар,чәйне  көйлиләр. 
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Рус теленнән татар теленә кергән сүзләрнең беренче авазы 

тартык булса, аның алдына сузык аваз өстиләр: эшлия (шлея), 

эрҗиңкә (резинка). Башка сүзләрне дә үзләренә 

яраклаштыралар: тәрлинкә (тарелка), бидрә (ведро). 

Фигыльләрне кулланганда, иде ярдәмче фигыле төп 

фигылгә ялганып китә: эшлидерие, ашыйдырые; 

Укырга бара – укырдан кайта; укырга барышлый -  

укырдан кайтышлый; 

Кайбер сүзләрдә й авазы төшеп кала: качан (кайчан), качы 

(кайчы); 

Түбәкәй (түбәтәй) (бу сүз, бәлки, түбә һәм  -кәй 

кушымчасыннан ясалгандыр?) 

Башкорт сөйләменең  йогынтысы да сизелә: исем 

фигыльдә сүз азагында –у  урынына –ау  дифтонгы әйтелә: укыу 

(уку) , ышкыу (ышку). 

Мынча (мунча), мынчала (мунчала) мынчак (муенчак) 

сүзләрендә беренче иҗектәге у авазы ы авазы белән 

алыштырыла. 

Җиппәрде (ачуыннан кулындагы таягын безгә таба болгап 

җиппәрде) - җибәрде сүзенең әйтелеше. 

Җанлы татар сөйләм телен өйрәнү бүген дә дәвам 

иттерелә, авылларда гомер итүче, читтән килен булып 

төшмәгән, чит җирләрдән йөреп кайтмаган авыл картлары, 

карчыкларының сөйләшләре бозылмаган була, шуңа күрә алар 

белән аралашуны дәвам итттерергә кирәк, дип саныйбыз. 

 

Кулланылган әдәбият 

1. Баязитова Ф.С.,  Хәйретдинова Т.Х.,Барсукова 

Р.С.,Садыкова З.Р., Рамазанова Д.Б.Татар халык сөйләшләре:  

Казан: Мәгариф, 2008.-463б. 
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Эффективность применения информационных технологий 

для развития коммуникативных способностей обучающихся 

 

Раушания Рифатовна Катермина, учитель 

татарского языка и литературыМБОУ 

Кадетская школа-интернат, г. Бугульма, 

Республика Татарстан 

 

В последние годы все чаще применяются новые 

технологии в обучении. Это не  только технические средства, но 

и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Основной целью обучения татарскому языку является 

формирование, развитие коммуникативной деятельности 

обучающихся и обучениеих практическому овладению 

языком.Эффективность применения информационных 

технологий на уроках татарского языка не подлежит сомнению. 

В числе преимуществ их использования в качестве средств 

обучения можно назвать субъектную ориентацию, гибкость и 

вариативность. Использование информационных технологий 

раскрывает огромные возможности компьютера как средства 

обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много 

преимуществ перед традиционными методами обучения: 

 они позволяют тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их вразных комбинациях; 

 помогают осознать языковые явления, сформировать 

лингвистические способности; 

 создавать коммуникативные ситуации; 

 автоматизировать языковые и речевые действия; 

 а также обеспечивают возможность учёта ведущей 

репрезентативной системы, реализацию индивидуального 

подхода и интенсификацию самостоятельной работы ученика. 

Компьютерное обучение несет в себе огромный 

мотивационный потенциал. 

Он помогает повысить уровень преподавания, обеспечивая 

наглядность, контроль, большой объем информации, являясь, 

наконец, стимулом в обучении.Сегодня компьютер активно 
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внедрился во все сферы преподавания татарского языка, 

поэтому современный преподаватель это не только обладатель  

знаний в области ИКТ, но специалист по их применению в своей 

профессиональной деятельности. С одной стороны,  уроки с 

применением ИКТ проходят живо, интересно, эмоционально, 

нет скучающих лиц, даже нет невнимательных, так как такие  

уроки позволяют обучающимся  почувствовать себя 

исследователями. С другой стороны,  ИКТ – это  средство для  

передачи информации и обеспечения взаимодействия 

преподавателя и обучаемого в современных системах открытого 

и дистанционного образования во внеурочное время. Например, 

в  https://edu.tatar.ru/ создала свой факультатив «Подготовка к 

ГИА по татарскому языку в Кадетской школе», через который 

участникам виртуального факультатива размещаются различные 

виды упражнений, заданий для дополнительных занятий по 

татарскому языку.Таким образом,  им предоставляется 

возможность самостоятельно поработать, задать вопрос, 

воспользоваться готовой информацией. 

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных 

им средств ИКТ образование приобрело новое качество, 

связанное в первую очередь с возможностью оперативно 

получать информацию из любой точки земного шара. Через 

глобальную компьютерную сеть Интернет возможен 

мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам. 

Учителям татарского языка одной из таких возможностей 

предоставляется в  Социальной сети работников образования 

nsportal.ru. Социальной сети работников образованияпомогает 

повысить уровень преподавания, обеспечивая наглядность, 

подбор и выбор готового материала, большой объем 

информации.Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru - это возможность общаться и обмениваться опытом 

работы  с коллегами, это возможность создания  своего сайт. На 

своём сайте я размещаю творческие работы своих учеников, 

разработки уроков и внеклассных мероприятий, с которыми 

может ознакомиться и воспользоваться любой посетитель моего 

сайта – «Сайта учителя татарского языка и литературы» 

https://edu.tatar.ru/
https://edu.tatar.ru/facultative/index/1056
https://edu.tatar.ru/facultative/index/1056
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(http://nsportal.ru/katermina-raushaniya-rifatovna). В 

подтверждении размещённых публикаций высылаются 

Сертификаты и Свидетельства с регистрационными номерами. 

Также эффективно можно использовать в своей работе ИС 

«Электронное образование в РТ» «Виртуальные методические 

сообщества». Здесь предоставляется возможность 

присоединиться к уже существующим, либо создать новое 

сообщество.  

Сообщества, в которых я состою 

 Сезгә  әйтер сүзем бар 

Сообщества, которые я администрирую 

 Кадеты 6 класса 

 Кадет мәктәбендә татар теле кабинеты 

 ГИА. Татарский язык 

 Кадет мәктәбендә татар теле дәресләре 

Из четырёх сообществ, которые администрирую,  

наибольшей популярностью пользуется сообщество  «ГИА. 

Татарский язык». В это сообщество вступило более ста учителей 

татарского языка и литературы из школ города Казани, 

Нижнекамска, Чистополя и других городов нашей Республики. 

Неоспорима польза образовательных  электронных 

изданий. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение 

и понимание материала. Они позволяют, при соответствующей 

доработке, приспособить существующие курсы к 

индивидуальному пользованию, предоставляют возможности 

для самообучения и самопроверки полученных знаний. В 

отличие от традиционной книги, образовательные электронные 

издания позволяют подавать материал в динамичной 

графической форме, обогащают содержание урока, ускоряют 

темп его проведения, повышает интерес к изучению татарского 

языка. 

Часто используемые: 

http://www.languages-study.com/tatar-links.html 

http://tatar.com.ru/fonetika.php 

http://www.akiat.ru 

http://tatar.com.ru 

https://edu.tatar.ru/docs/help/reg_comm.doc
https://edu.tatar.ru/docs/help/reg_comm.doc
https://edu.tatar.ru/docs/help/reg_comm.doc
https://edu.tatar.ru/community/index/6923
https://edu.tatar.ru/community/index/7147
https://edu.tatar.ru/community/index/6755
https://edu.tatar.ru/community/index/6440
https://edu.tatar.ru/community/index/5122
https://edu.tatar.ru/community/index/6440
https://edu.tatar.ru/community/index/6440
http://www.languages-study.com/tatar-links.html
http://tatar.com.ru/fonetika.php
http://www.akiat.ru/
http://tatar.com.ru/
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http://tatarile.org/tatartele/ 

http://belem.ru 

http://www.balarf.ru/ 

Разнообразные формы работы, использование 

информационных технологий для развития коммуникативных 

способностей у русскоязычных обучающихся на уроках 

татарского языка позволяет решать следующие задачи: 

 совершенствовать уровень организации преподавания; 

 повышать продуктивность самоподготовки учащихся; 

 индивидуализировать работу самого учителя; 

 ускорять тиражирование и доступ  к достижениям 

педагогическойпрактики; 

 усилить мотивацию к обучению; 

 активизировать процесс обучения, возможность 

привлечения учащихся к исследовательской деятельности; 

 обеспечить гибкость процесса обучения. 

 

 

Использование новых педагогических технологий на уроках 

татарского языка 

 

Альфия Сулеймановна Каримова, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ СОШ 

№3, г. Бугульма, Республика Татарстан 

 

Успешное обучение возможно только в том случае, если 

учителю удается пробудить интерес к изучаемому предмету и не 

только пробудить, но и систематически поддерживать его. По 

новым стандартам ФГОС главным требование является – 

деятельность ученика.  

Главная цель нашей работы: 

1. Стремиться сделать процесс обучения интересным, 

полезным, живым, доступным. 

2. Организовать учебный процесс в увлекательной форме. 

3. Развивать творческие и познавательные интересы. 

4. Активизировать мыслительную деятельность учащихся. 

http://tatarile.org/tatartele/
http://belem.ru/
http://www.balarf.ru/
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В своей работе я использую такие педагогические 

технологии как -  игровые технологии, групповые технологии, 

здоровье сберегающие технологии, компьютерные технологии, 

личностно-ориентированные технологии. 

I.  Одна из форм - это групповая работа. Главное 

педагогическое правило:  не расслаивать учеников на сильных и 

слабых. А организовать взаимообучение детей методом 

совместно-групповой учебной деятельности.  Задачи: включить 

каждого ученика в деятельность, обеспечивающую 

формирование и развитие познавательных потребностей, т.е. 

разрабатывается такое задание, и такая методика при котором 

ученик обязательно справляется с работой. Класс разбивается на 

2-3 группы. Дети в группах организованы с разным уровнем 

развития. Группы получают задания. Задания выполняют все, 

при этом идёт опрос друг друга, сильный помогает слабому. 

Таким образом, все ученики всё полезное время потратили на 

достижение главной цели урока. 

II. Большое значение на уроках уделять здоровье 

сберегающей технологиям. Задачи: помочь ученику преодолеть 

усталость, уныние, неудовлетворённость. У учащихся развита 

способность улавливать эмоциональный настрой учителя, 

поэтому с первых минут урока, с приветствия нужно создать 

обстановку доброжелательности, положительный 

эмоциональный настрой. На уроках использую простейшие 

упражнения для глаз, благоприятно влияющие при неврозах, 

внутричерепном давлении; физминутки, упражнения – 

энергизаторы (это короткие упражнения, либо 

подготавливающие класс, группу к деятельности в начале урока, 

либо восстанавливающие энергию класс и каждого ученика в 

процессе урока), точечный массаж, который активно 

воздействует на весь организм. 

III. Одна из форм работы с детьми - модульное обучение. 

Модульное обучение и его элементы базируется на 

деятельностном подходе к обучению: ученик осознанно и 

прочно усваивает только то учебное содержание, которое 

становится предметом его активных действий. 
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При помощи модулей учитель управляет процессом 

обучения. Основной учебный модуль включает законченный 

блок информации, целевую программу действий для ученика и 

советы учителя по успешной ее реализации. Во время учебного 

занятия роль учителя заключается в формировании 

положительной мотивации ученика, в организации его 

деятельности, координировании, консультировании и контроле. 

Учебный материал разделен на тематические блоки, каждый из 

которых укладывается во временные рамки двухчасового 

занятия. 

План модульного занятия может быть следующим: 

- мотивация учеников 

- самостоятельная работа 

- работа в малой группе (4–6 человек) 

- работа в целом классе 

- рефлексия 

Модульное занятие позволяет использовать весь арсенал 

методов и форм обучения, накопленных школьной практикой, 

т.е. модульное обучение, по сути, является интегративной 

технологией. 

IV. Игровую технологию использую при освоении 

понятий, изучении темы, объяснении нового материала и его 

закреплении, при обучении устным видам речевой 

деятельности. 

Задачи игровой технологии: Активизация 

коммуникативной деятельности учащихся; правильное 

распределение ролей между детьми, поскольку они имеют 

разный уровень речевой подготовки; создание ситуации 

взаимопомощи, активного устно-речевого общения, 

эмоциональное состояние учащихся, что может повлиять на 

качество усвоения материала и результат игры. 

В своей работе использую нетрадиционные виды уроков 

такие как – урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-игра. Во 

время игры учащиеся более свободно ориентируются в 

предложенной ситуации, могут свободно импровизировать. У 
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них появляется живой интерес к уроку. В ролевой игре можно 

работать в паре, в составе группы.  

V. Компьютер является одним из важных и новых средств 

в учебном процессе. Использование его способствовало 

появлению новых информационных технологий. Компьютерные 

технологии позволяют реализовать основные методы обучения 

татарскому языку: показ, объяснение, коррекция, оценка знаний. 

Яркая картинка на экране — всего лишь способ подачи 

материала. Это одностороннее движение. Самое же важное — 

это живое взаимодействие учителя и ученика, постоянный 

обмен информацией между ними. Поэтому неотъемлемый 

атрибут любого учебного класса — школьная доска. Доска — 

это не просто кусок поверхности, на которой может писать и 

взрослый, и ребенок, а поле информационного обмена между 

учителем и учеником. 

Мультимедийные  средства  обучения  нового поколения. 

Объединяют в себе все преимущества современных 

компьютерных технологий. Выводят процесс обучения на 

качественно новый уровень. 

Применение компьютера на уроках татарского языка имеет 

следующие положительные стороны: 

- индивидуализация содержания учебного процесса, 

быстрое усвоение объемного материала; 

- возрастает познавательная активность учащихся; 

- за счет экономии времени возрастает эффективность 

урока; 

- учет психологических особенностей детей и 

объективная оценка знаний; 

- меняется характер работы учителя. 

VI. Используя в своей практике личностно-

ориентированные технологии,  главной задачей ставлю не 

только дать определённую сумму знаний, но и развивать у них 

интерес к учению, к творческой работе; стремиться 

использовать полученные знания самостоятельно; учитывать 

индивидуальный подход; построить учебный процесс в форме 

диалога, в демократичном стиле работы с учеником. 



 

284 

Одним из путей такой новизны я вижу разработку и 

применение различных видов дидактического материала, 

создание которого позволяет восполнить ограниченность в 

заданиях учебников, разнообразить формы обучения, 

повышающие творческую активность учащихся.  Применение 

таких карточек учащиеся приобретают умения и навыки. 

Ученики не замечают, что учатся, познают, запоминают новое, 

проявляют творчество. 

Таким образом, использование новых технологий на 

уроках татарского языка, формируют интерес к предмету, 

активизируют познавательную и мыслительную деятельность, 

творческие способности, развивают наблюдательность. Такие 

яркие уроки помогают детям легко и       быстро усвоить как 

английский, русский и татарский языки.   

А главное, успешность любой педагогической технологии 

зависит от личности учителя и психологически грамотной 

направленности его педагогической деятельности. 

 

Список использованной литературы 

1. Асадуллин А.Ш., Юсупов Р.А. Рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар теле укыту методикасы нигезләре, Казань, 

Издательство “Магариф»,2006. - 131-132 с., 135 с.,143-145с. 

2. Харисов Ф.Ф. Рус телендә сөйләшүче балаларны 

татарчага өйрәтүнең  башлангыч чоры.- Казан, Издательство 

“Магариф” 2005, 28-29с. 

 



 

285 

Инновационные технологии как средство формирования 

мотивации учения обучающихся  

 

Ляля Миннахтамовна Кашапова, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ СОШ 

№6, г.Лениногорск, Республика Татарстан 

 

Инновационная деятельность – это двигатель 

модернизации образования, точка роста. Только качественное 

образование  на всех уровнях может стать ресурсом устойчивого 

развития общества. 

В настоящее время мы часто говорим о применении новых 

технологий в школе. Их применение в учебном процессе на 

уроках татарского языка и литературы способствует развитию 

умений, формирующих коммуникативную компетенцию. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним. Выходит, что 

компетенция для ученика - это образ его будущего, ориентир 

для освоения.  «Компетенция-совокупность знаний, умений, 

навыков, необходимых для процесса общения. 

Коммуникативная компетенция- способность к полноценному 

речевому общению во всех сферах человеческой деятельности с 

соблюдением социальных норм речевого поведения». [5,с.3] 

Моя основная задача на уроке помимо работы над 

грамотностью устной  и письменной речи, над ее 

правильностью-сформировать у детей свободно общаться на 

данном языке. Глубже раскрыть творческий потенциал 

учащихся, активнее общаться друг с другом, открыто выражать 

свои мысли помогают нетрадиционные формы уроков и 

многообразие видов деятельности. Современные педагогические 

технологии – обучение  в сотрудничестве, проектная методика, 

использование новых информационных технологий помогают 

реализовать личностно – ориентированный подход  в обучении, 
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обеспечивают  индивидуализацию и дифференциацию обучения  

с учетом способностей обучающихся, их уровня обученности, 

склонностей.  

Целью педагогических технологий является повышение 

эффективности  образовательного процесса, выявление, 

развитие, рост творческих интересов и способностей каждого 

ребенка, стимулирование его самостоятельной продуктивной 

учебной деятельности, гарантирование  достижений 

запланированных результатов обучения. Одной из таких 

технологий является проектная методика. 

Ориентируясь на цели и задачи, которые стоят перед 

учителем татарского языка и литературы, и, зная запросы 

обучающихся в современном мире, я применяю в своей работе 

данную методику. Опыт работы в школе показал, что в развитии 

интереса к предмету нельзя полагаться только на содержание 

изучаемого материала. Если обучающиеся не вовлечены в 

активную деятельность им нужно предложить проблему 

интересную и значимую. «В основу проектного обучения 

положена система развития познавательных навыков 

школьника, его способность ориентироваться в 

информационном мире современных технологий, развитие 

творческого и критического мышления. Если метод проектов 

используется в пределах какого-то определенного предмета, то 

область его познания — это дидактика. В общем понимании 

проектное обучение — это совокупность операций и приемов 

овладения заранее выделенной частью теоретического или 

практического знания того или иного рода деятельности. Если 

говорить о методике проектов в частности, то его можно 

обозначить как способ организации процесса познания учебного 

материала. Когда речь идет об этом методе, то чаще всего 

имеется в виду то, что поставленная цель реализуется при 

помощи тщательной детальной разработки технологии 

(проблемы), завершающейся вполне осмысленным, осязаемым 

результатом, которым можно применять на практике. Именно 

это и является положительной стороной в использовании 

методики проектов в школе. Результат деятельности обучаемого 
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можно осмыслить, увидеть и применить в реальной жизни. Для 

того, чтобы достигнуть положительного результата, нужно 

научить студентов или школьников самостоятельно рассуждать, 

мыслить и принимать решения, используя для этого знания из 

различных сфер деятельности, умения создавать причинно-

следственные связи». [2,с.171] Метод  проектов позволяет 

школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их 

осознанному приобретению. 

Этапы работы над проектом: 

 Определение темы проекта. 

 Определение проблемы и цели проекта. 

 Обсуждение структуры проекта, составление 

примерного плана работы. 

 Презентация необходимого языкового материала и 

предкоммуникативная тренировка. 

 Сбор информации: обращение к уже имеющимся 

знаниям и жизненному опыту,  работа  с источниками 

информации, создание  собственной системы хранения 

информации. 

 Работа в группах. 

 Регулярные встречи, во время которых обучающиеся  

обсуждают промежуточные результаты, учитель комментирует  

проделанную обучающимися работу, корректирует ошибки в 

употреблении языковых единиц, проводит презентацию и 

отработку нового материала. 

 Анализ собранной  информации, координация действий 

разных групп. 

 Подготовка презентации проекта – выставки, 

театральные представления, школьные праздники и т.д. 

Создается реальный продукт: график, диаграмма, плакат, 

листовка, буклет, рекламный проспект и т.д.- который может 

увидеть и потрогать. Это может быть классическая «бумажная 

версия», выполненная карандашами, фломастерами или 

красками на листе бумаги. Однако обучающиеся предпочитают 

компьютерные технологии. Они используют  пакет Microsoft 
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Office. Обучающиеся, освоевшие текстовой редактор, могут 

набирать текст в Wordе, вставить картинки и распечатать – это 

тот же «бумажный» вариант, но чуть более  современный, 

другие используют имеющуюся в офисном пакете среду 

создания презентаций Power Point. А многие  оформляют работы 

в виде сайта в HTML. 

 Демонстрация результатов проекта (кульминационная 

точка работы над проектом). 

 Оценка проекта. Данный этап включает в себя не только 

контроль усвоения языкового  материала и развития речевой и 

коммуникативной компетенции, который может проводиться в 

традиционной форме теста, но и общую оценку проекта, которая 

касается содержания проекта, темы, конечного результата, 

участия отдельных учащихся в организации проекта, работы 

учителя и т.д.[1,с.43] 

В своей педагогической деятельности я использую разные 

виды проектов. 

 Практико-ориентированный проект нацелен на 

интересы самих участников проекта. Это может быть учебное 

пособие для кабинета татарского языка и литературы по 

изучаемой теме, или просто наглядное пособие ,компьютерная 

презентация учебного материала, газета, макет и др. Мои 

учащиеся подготовили  учебное пособие по теме «Казань - 

древний  город» (с компьютерной презентацией  на бумажном 

носителе), компьютерные презентации : «Традиции и обычаи 

татарского народа», «Костюмы татарского народа», «Сабантуй» 

и др.) 

 Информационный проект направлен на сбор 

информации о каком-то объекте,  явлении с целью его анализа, 

обобщения и представления для широкой аудитории. Результат 

информационного поиска: статья, реферат, доклад, аннотация, 

презентация. На уроках татарского языка и литературы 

обучающиеся выступают с рефератами по различным темам:  

«Известные татарские писатели», «Достопримечательности  

нашего города»  и т.д.) 
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 Творческий проект: театрализация, постановка  

спектаклей к различным праздникам. 

 Ролево- игровой проект. В таких проектах  структура 

только намечается и остается открытой  до окончания проекта. 

Каждый участник выбирает определенную  роль, 

обусловленную характером и содержанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи, герои, имитирующие 

социальные и деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуациями. Результаты  подобных проектов могут 

быть обговорены заранее, а могут вырисовываться ближе к 

концу работы. 

Проекты в зависимости от продолжительности их 

выполнения подразделяются на мини-проекты, краткосрочные, 

недельные, годичные.[4,с.44] 

Мини-проекты  могут укладываться в один урок или 

менее. Например, проект на 20 минут. Тема: «Наши крылатые 

друзья». 

Участники: обучающиеся 3Б класса ( в группах по 6 

человек). 

Продолжительность: 20 минут. 

Педагогическая цель: тренировка навыков письменной 

речи. 

Результат:   

1. Перелетные и зимующие птицы. 

2. Наши друзья. 

 Краткосрочные  проекты  требуют выделения 4-6 

уроков. Уроки  используются для координации деятельности 

участников проектных групп. Основная работа по сбору 

информации, подготовке презентации осуществляется во 

внеклассной деятельности  и дома. Например, в 9 В классе за 4 

урока было подготовлено пособие для обучающихся начального 

звена по изучению темы: «Достопримечательности  нашего 

города». 

 Недельные проекты выполняются  в группах в ходе 

проектной недели. Например, тема: «Карга боткасы» («Воронья 

каша»). 
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Участники: обучающиеся 3БВ класса татарской группы. 

Продолжительность: 6 дней. 

Цель: подготовка праздника «Карга боткасы» («Воронья 

каша») для  воспитанников детского сада. 

Результат: программа праздника и его проведение. 

 Годичные проекты могут выполняться как в группах, 

так и индивидуально. Эта работа традиционно проводится в 

рамках ученических научных обществ. Весь годичный проект – 

от определения  проблемы и темы до презентации (защиты) 

выполняются во внеурочное время. Роль учителя – руководство 

научно – исследовательской  работой  обучающихся. 

Проекты представляют собой наиболее органичный 

вариант интеграции проектной методики в учебный процесс, 

поскольку позволяют использовать материал учебного курса  

для  организации самостоятельной  работы обучающихся. При 

этом важно, чтобы проекты были ориентированы  не только на 

внешний наглядный результат, но и действительно 

реализовывали основные принципы метода проектов и решали 

задачи обучающего и  творческого характера. 

 

Список использованных источников 
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Татар теле һәм әдәбият дәресләрендә инновацион педагогик 

технологияләрен куллану  

 

Лилия Рамилевна Мазитова, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 9, г.Бугульма, Республика Татарстан 

 

Күренекле педагог В. Сухомлинский: “Якты фикер, хис, 

иҗат, матурлык, уен белән ямьләндерелгәндә генә, белем  алу 

балаларга кызыклы, мавыктыргыч эш булып тоелачак», - дигән. 

Рус телле балаларны татар теленә өйрәтү барышын файдалы һәм 

кызыклы итүдә инновацион технологияләрдән файдалану уңай 

нәтиҗә бирә. Беренчедән, укучының шәхси эшчәнлеген 

оештырырга мөмкинлекләр арта; икенчедән, бергәләп, 

һәркайсына үзенчә мөһим булган мәгълүматны эзләү 

барышында, укытучының да, укучының да фикерләү рәвеше 

уңай үзгәреш кичерә.   

Бүгенге көндә кешенең тормышын компьютерсыз күз 

алдына китерү мөмкин түгел. Компьютер хәзерге заман 

җәмгыятенең бик мөһим өлеше булып тора, мәктәп тормышында 

да ул үз урынын алды һәм укыту программасының һәр курсында 

төпләнде.  

Заман таләбе кушуы буенча, укучыларның компьютерлар 

технологияләрендә булган кызыксынуларын истә тотып, татар 

теле һәм әдәбияты дәресләрендә  компьютер технологияләрен 

куллану киңәш ителә. 

Тәрбия бирү, укыту эшчәнлеге бердәм процесс. Укыту һәм 

тәрбиянең төп чарасы - дәрес. Дәрестә куелган бурычлар башка 

чараларга этәргеч булып торалар: укучылар эзләнүләр алып 

баралар, аларга ярдәм йөзеннән экскурсияләр оештырыла һәм 

укучылар үзләренең эзләнүләреннән чыгып иҗади эшләр, 

проект, презентацияләр башкаралар. Дәреснең төрле 

этапларында һәм төрле типтагы дәресләрдә  компьютер 

технологиясенә мөрәҗәгать итү бу бөтенлекне сакларга ярдәм 

итә. 

Яңа технологияләр ярдәмендә туган телне өйрәнү укучыны 
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тагын да активлаштыра, мөстәкыйльлек тәрбияли. Компьютер 

технологияләрен  куллану фәнне югары дәрәҗәдә үзләштерү, 

максатына омтылучанлык, информацион технологияләр 

дөньясында яңалыклар белән кызыксыну теләге уята. 

Татар теле һәм әдбияты дәресләрендә инновацион 

технологияләрне куллануның өстенлекле яклары күп: 

1. Материал югары күрсәтмәле дәрәҗәдә булуы белән 

отышлы; 

2. Укучының шәхси сыйфатларын ачыкларга мөмкинлек 

бар; 

3. Контроль һәм үзконтроль дәрәҗәсе югары (материалны 

кабат укып, хатаны шунда ук төзәтергә, проблема чишүнең 

берничә вариантын файдаланып карарга мөмкин); 

4. Укытуны интенсивлаштыру өчен тестларны нәтиҗәле 

кулланырга мөмкин.Укучыларның теманы үзләштерү дәрәҗәсен 

тикшерү, белемнәрен бәяләү, ялгышларын ачыклау, аларны 

анализлау һәм төзәтү юллларын билгеләү өчен дә тестлар 

уңайлы; 

5. Белем һәм күнекмәләрне ныгыту күнегүләрен күпләп 

эшләргә була; 

6. Төрле дәресләрнең үзара бәйләнешен булдыру, дәрес 

укыту ысулларын һәм формаларын төрләндерү, дәрес эчтәлеген 

баерак, кызыграк итә. 

Болар барысы да компьютер технологияләрен кулланганда 

укытучы өчен алыштыргысыз ярдәм итүче сыйфатлар. Бу инде 

һичшиксез татар теле һәм әдәбиятының эчтәлеген безнең әйләнә 

- тирәбездәге чынбарлыкка бәйләргә, шул мохиттә шәхесне 

үзенең урынын билгеләргә ярдәм итә. Төп максат укучыларда 

фәнни фикерләү, иҗади эшләү сәләтен үстерү, тәрбия эшендә 

югары нәтиҗәләргә ирешү, җәмгыятьтә  үз урынын алырлык 

толерант шәхес тәрбияләү. 

Компьютер технологияләрен дәреснең һәрбер этабында 

мәгълүмат эшкәртүнең төрле төрләрендә дә кулланырга мөмкин. 

Әлеге эшчәнлекне җыеп кына менә мондый таблица рәвешендә 

күрсәтергә мөмкин:  
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Таблица 1. 

№/

п 

Дәрес 

этаплары 

Мәгълүмат эшкәртү 

төрләре 

Компьютер 

технологиясе 

11. Үткәндәге эш 

нәтиҗәләрен 

тикшерү 

Программалаштырылга

н сорашу 

Текст белән 

язылган 

мәгълүматны 

эшкәртү 

технологиясе 

22. Яңа 

материалны 

аңлату 

Презентацияләр, 

графика, диаграмма, 

билгеләмәләр, 

схемалар, рәсемнәр 

программасы 

Текст, саннар, 

график белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкртү, 

презентациялә

р төзү 

технологиясе  

33.  Укытучы 

җитәкчелегенд

ә эшләү 

Күнегүләр эшләү,  

орфографик диктантлар 

язу технологиясе  

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү, 

презентациялә

р төзү 

технологиясе 

44.  Укучыларның 

бәйсез 

мөстәкыйль 

эше 

Күнегүләр эшләү, тест, 

схемалар төзү 

алгоритмы, график 

диктантлар язу 

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү, 

презентациялә

р төзү 

технологиясе 

55. Эш 

нәтиҗәләрен 

бәяләү 

Нәтиҗәләрне эшкәртү 

программалары 

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 
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эшкәртү 

технологиясе 

66. Дәрескә 

йомгак ясау 

Нәтиҗәләрне эшкәртү 

программалары 

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү 

технологиясе 

77. Өйгә бирелгән 

эш турында 

мәгълүмат 

Күнегүләр, схемалар 

чишү алгоритмы 

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү 

технологиясе 

 

Мин  информацион технологияләрне дәреснең төрле 

этапларында; укучыларның белем һәм күнекмәләрен 

тикшергәндә; проектлар методы белән интеграль дәресләр 

үткәргәндә, төрле видео, презентацияләр, укытуны 

интенсивлаштыруга юнәлтелгән тестлар эшләгәндә кулланам. 

Төгәлрәк әйткәндә, татар теле дәресләрендә укучыларга 

компьютер технологияләре ярдәмендә төрле күнегүләр бирәм, 

яңа темага керер алдыннан проблемалы ситуацияләр тәгъдим 

итәм. Әдәби уку дәресләрендә язучы биографиясенең кызыклы 

фактлары белән таныштырам, язучы иҗаты буенча куелган 

әкият яисә спектакльдән өзекләр күрсәтәм. Мәсәлән, Г.Тукай, 

Р.Фәхретдин, М.Җәлил, Г.Исхакый, Ф.Яруллин иҗатларына 

багышланган мультимедияле программалар, “Борынгы һәм Урта 

гасыр әдәбияты”, “Таtar telle zaman” исемле электрон 

дәреслекләр, күпсанлы DVD һәм CD дисклар дәресләрдә, 

сыйныфтан тыш чараларда уңышлы кулланыла. Мультимедияле 

кулланманы укытучыларыбыз үзләре дә әзерли, бу эшкә сәләтле 

укучылар да җәлеп ителә. Бигрәк тә 9 нчы сыйныф укучылары 

бу эшне бик теләп башкара. Укучылар төрле темаларга 

презентацияләр эшләп, аларны дәрес вакытында һәм дәрестән 

тыш чараларда актив кулланалар.  
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Нәтиҗә ясап әйткәндә, дәрестә инновацион  

технологияләре файдалану укучыларның татар теле белән 

кызыксынуын арттыра, аз вакытта күп мәгълүмат алырга ярдәм 

итә. 
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Татар теле дәресләрендә бәйләнешле сөйләм yстерy 

 

Рузиля Шәдит кызы Миннеәхмәтова, 

Татарстан Республикасы МБГБҮ “Татар 

Томбарлы урта гомуми белем бирү 

мәктәбенең” татар теле  һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Г. Ибраһимов “Татар телен ничек укытырга?”  исемле 

китабында ана теле дәресләрендә әйтмә һәм язма сөйләм 

үстерүгә аеруча зур игътибар итә. «Сөйләү  яшәүдә  нинди зур 

урын тотса, язып аңлату да хәзерге мәдәни хәятта аннан аз ким 

әһәмиятле», − ди [6; 63]. Шуңа күрә «Инша үзенең иң саф 

рәвеше белән беренче сыйныфта ук башлана»,− дип билгели  

[6;66]. Чыннан да, мәктәпләрдә бу темага бик зур игьтибар 

бирелә.  
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Баланың сөйләргә өйрәнүен ул язарга өйрәнү өчен әзерлек 

итеп саный һәм баланы сөйләргә өйрәтү юлларын да күрсәтә: 

 әсәр эчтәлеген  логик эзлекле итеп сөйләтү; 

 сюжетлы рәсемнәр буенча сөйләтү; 

 әңгәмә сәгатьләре үткәрү. 

Инша язарга өйрүне, билгеле бер схемага салып баскычлап 

бирә:   

 рәсемнәр буенча инша язу; 

 кызыклы, кыска вакыйгаларны биргән хикәяләр буенча 

үз сүзләрең белән инша язу; 

 укыган әсәрләрнең берәрсенә охшатып, шуңа охшаш 

хәлләрне тормыштан алып язу; 

 билгеле бер темага үз башыңнан чыгарып язу. 

Тел дәресләрендә сөйләү һәм язма телгә бертигез урын 

бирергә, укучыларда җитәрлек күнекмәләр булдыруга игътибар 

итәргә һәм эшне бергә алып барырга тиешбез. Сөйләү теленең 

чуар булуы язу теленә тәэсир итә.  

Сөйләмгә түбәндәге таләпләрне куярга мөмкин: 

1. Сөйләм эчтәлекле булырга тиеш. 

2. Сөйләм логикалы, ягъни акылга ятышлы булырга тиеш. 

Укучыларның үз фикерләрен  эзлекле итеп оештырулары таләп 

ителә. 

Сөйләү телендә сөйләмгә интонация һәм пауза, кул 

хәрәкәте, мимика һәм логик басым кебек өстәмә чаралар да 

кушыла, шуңа күрә сөйләүче сүзләрне азрак куллана ала. Ә язу 

телендә аңлатмалар күп сүзләр белән бирелә. Сөйләү теле бай 

булган кеше үз фикерләрен язу телендә дә тиз, матур, дөрес һәм 

оста итеп бирә; ә язу теле үскән кеше, сөйләгәндә дөрес һәм 

матур итеп сөйли ала. Дәреслекләрдә бирелгән төрле күнегүләр, 

мөстәкыйль эшләр үткәрү, төрле диктантлар яздыру кебек эшләр 

өстенә, тагын түбәндәге эш төрләрен тәкъдим итәргә була: 

1) картина, сюжетлы рәсемнәр һәм компьютерда 

презентация күрсәтеп шуларның эчтәлеген сөйләтү һәм 

соңыннан сочинение яздыру, яисә изложение өчен алынган 

текстны укып, аның эчтәлеген сөйләтү, соңыннан аны яздыру. 

Бу алым укучыларны иҗади эшкә өйрәтә; 
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2) чыгыш ясарга өйрәтү. Моның өчен укучылар 

чыгышының планын төзиләр, аннары аны язалар. Язган текстны 

укучы элек үзалдына сөйләп карый, соңыннан аны кычкырып 

сөйли. Болай эшләгәндә, магнитофоннан файдалана ала: 

сөйләмен магнитофон тасмасына яздыра, аны тыңлый, үзе 

сизгән интонацион, орфоэпик һәм башка хаталарны төзәтә; 

3) сыйныфтагы иптәшләренең чыгышларына яки 

җавапларына бәя бирү яисә рецензия язу, аның уңышлы һәм 

кимчелекле якларын күрсәтү. Бу алым укучы-ларны иътибарлы 

булырга, сөйләүчене тыңларга, аны әңгәмәдә катнашырга 

өйрәтә. Шул рәвешле аларның сөйләү телен, орфоэпик 

грамоталыкларын үсте-рүгә ярдәм итә; укучы үзенең сөйләмен 

әдәби тел нормаларына туры китереп төзергә, үз сөйләмендә 

иптәшләре җибәргән типик хаталарны булдырмаска тырыша.  

Сөйләмне һәм укуны сәнгатьле итү өчен, мәктәптә тел 

курсының аерым бүлекләрен өйрәтүгә бәйләп, укучыларга аның 

күнекмәләрен бирергә кирәк:  

1) фонетика һәм орфоэпия дәресләрендә телнең аваз 

системасын яхшы төшендерергә, һәрбер авазны, әдәби тел 

нормаларына туры китереп, ачык һәм дөрес итеп әйтергә 

күнектерергә; 

2) сүзләрне һәм андагы кушымчаларны ачык итеп әйтергә 

өйрәтергә (укучының дикциясе өстендә эшләргә); 

3) мәгьнәсе ягыннан сөйләмне ачык һәм аңлаешлы итү 

чарасы буларак, җөмләдә логик басымны дөрес куярга һәм аны 

табарга өйрәтергә; 

4) сөйләмнең эчтәлегенә туры китереп, дөрес интонация 

һәм пауза белән, тизлеге ягыннан дөрес темпта сөйләргә һәм 

укырга күнектерергә. 

Сәнгатьле уку дәресләрендә  укучылар,  матур итеп уку 

белән бергә, текстның төп мәгънәсен аңларга, сораулар куя 

белергә, шул ук вакытта үзләредә тулы, дөрес җавап бирергә 

өйрәнә.  Мәсәлән, 6 нчы сыйныфта  укучыларны текстны сәнгатьле 

итеп укырга өйрәтү һәм аның кыскача эчтәлеген төгәл бирергә 

өйрәтүне түбәндәгечә итеп үткәрергә мөмкин[1;52] 
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Мәктәптә укый башлавының беренче көненнән үк 

укучыны сүзләрне дөрес кулланырга, синтаксик нормаларны, 

җөмләдә сүзләр тәртибен дөрес сакларга, синтаксик 

төзелмәләрне һәм синтаксик синонимиканы дөрес кулланырга 

өйрәтергә; грамматика-стилистика дәресләрендә, үтелә торган 

темага бәйләнешле рәвештә, аларның телдән һәм язма 

сөйләмнәрендәге хаталарын әледән-әле искәртеп, төзәтеп бару 

зарур. 

Укучыларның сөйләмен үтелгән синтаксик төзелмәләр 

белән баету өчен түбәндәге эш төрләрен тәкъдим итәргә 

мөмкин: 

1) берничә вариантта төзелгән бер үк җөмләне, сүз 

тәртибен үзгәртеп, чагыштырып карау, аның мәгънәгә үзгәреш 

кертүен күзәтү; 

2) бер составлы һәм ике составлы җөмләләрне грамматик-

стилистик яктан үзгәртеп төзү һәм аларны чагыштыру, мәсәлән: 

Куе яшел урман. Тын. Әкрен генә җил исә. Туктап тыңлап 

торасың. Берни ишетелми кебек кечкенә күләмдәге тексттан бер 

составлы җөмләне ике составлыга (яки киресенчә) үзгәртеп 

төзү;  

3) аерымланган кисәкле җөмләләрне дөрес куллана белү 

һәм шуларны чагыштыру, аларның телдә кулланылышын әйтү 

һәм шундый тип җөмләләр өстендә эшләү; 

4) эндәш һәм кереш сүзләр, кереш җөмләләр кергән 

җөмләләрне куллана белү, аларны төшереп калдырып әйтү һәм 

шуның нәтиҗәсендә сөйләмдә эмоциональлек югалтуны 

күрсәтү, андый җөмләләрне чагыштыру һәм сөйләмнәрендә 

шулардан файдалана белү күнекмәләре бирү; 

5) тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрне үзгәртеп төзүләр 

(теркәгечләр һәм теркәгечләрдән башка килгән җөмләләрне 

үзгәртү), шуларны чагыштырып карау, шундый җөмләләрнең 

мәгънә төсмерләре ягыннан аермасын күрсәтү; 

6) җыйнак җөмләләрне җәенке һәм, киресенчә, җәенке 

җөмләләрне җыйнак җөмләләр итеп үзгәртеп әйтү һәм язу; 
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7) гади җөмләләрдән кушма җөмләләр төзү һәм, 

киресенчә, шушы җөмләләрне гади җөмләләр итеп үзгәртеп 

әйтү һәм язу; 

8) гади һәм кушма җөмләләргә аерымланган кисәкләр яки 

эндәш һәм кереш сүзләр өстәп әйтү һәм язу һ.б.; 

9) грамматик-стилистик анализлар ясату.  

Морфологияне өйрәнүгә бәйләп, шулай ук грамматик-

стилистик күнегүләр үткәрергә, җөмлә төзелеше өстендә 

эшләргә була. Мондый алымнар белән эшләгәндә җөмләдә сүз 

тәртибенә аеруча игътибаритәргә кирәк. Татар телендә сүзләр: 

ия-хәбәр формасында, ә иярчен кисәкләр үзләре бәйләнгән 

сүзләрдән алда килә. Җөмлә кисәкләренең тәртибен үзгәртсәң, 

җөмләнең яки текстның мәгънәсе үзгәрергә яки бозылырга 

мөмкин. Мәсәлән: 

Без кыр батырларының намуслы хезмәтенә сокланабыз. 

Без сокланабыз кыр батырларының намуслы хезмәтенә. 

Сокланабыз без хезмәтенә намуслы кыр батырларының. 

Укучыларның сөйләмнәрендә җөмләдәге сүзләрне тиешле 

тәртипкә куеп фикерләүләренә тиешле игътибар 

бирелмәгәнлектән, аларның сөйләү һәм язу телендә байтак 

кимчелекләр формалаша:  

1) синтаксик төзелмәләрне, фразеологик әйтелмәләрне 

дөрес кулланмау; 

2) хәбәрне иянең яки үзенә бәйләнгән сүзнең алдына кую 

(Сокланабыз кыр батырларының намуслы хезмәтенә),  иярүче 

сүзне ияртүче сүздән аеру (Сокланабыз без хезмәтенә намуслы 

кыр батырларының) һ. б.   

Җөмлә кисәкләренең гадәттәге тәртибе күбрәк түбәндәге 

очракларда үзгәрергә мөмкин: 

1) тойгылы сөйләмдә: Их, ничек сагынам мин үзебезнең 

туган якларны! 

2) рифма һәм ритм таләбе буенча тезмә сөйләмдә: 

Син бастыңмы сафка, кыенлык, 

Кайгы йөген илең тартканда? 

Кыенлыкта күренә кыюлык,  

Ил батырын сыный батканда. ( М. Җәлил) 
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Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен биргәндә  мондый 

эшләрне оештырырга кирәк.  

- сорауларга җаваплар бирү,  

- сорауларны формалаштыра белү,  

-  план буенча кыскача сөйләү,  

- телдән һәм язма рәвештә үзгәртеп сөйләүләр,  

- эш кәгазьләрен дөрес язарга өйрәтү, изложение һәм 

сочинениеләрне сөйләү һәм яздыру һ.б. 

Бәйләнешле  сөйләм күнекмәләрен үстерү максаты белән, 

төрле сүзтезмәләр биреп тә сочинение яздырырга була. 

Мәсәлән: “Безнең авыл”, “Хуҗалык фермасында” кебек 

хуҗалык һәм авыл тормышын чагылдырган; “Безнең сыйныф”,  

“Өмәдә”, “Ялга озатканда” һәм укучылар тормышына караган; 

“Көзге урман” һәм башка табигать куренешләрен сурәтләгән, 

“Эшчеләр янында”, “Минем абыем – эшче” кебек эшчеләр 

тормышын яктырткан сочинениеләр яздырырга була. 

Үзеңнең язма һәм сөйләмә телеңне гел күзәтеп торырга 

кирәк. Халыкның иң зур байлыгы - аның теле, ул яза, сөйли, 

уйлый торган тел. Уйлый торган! Димәк, кешенең бөтен аңлы 

тормышы аның туган теле аркылы үтә. 
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Әмирхан Еники әсәрләре аша укучыларда әхлакый 

сыйфатлар тәрбияләy 

 

Энҗе Мирзасалих кызы Минниярова, 

Татарстан Республикасы  Ютазы муниципаль 

районы “Каразирек урта белем бирү 

мәктәбенең” татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Хәзерге көндә яшь буынга тәгълим-тәрбия бирүдә әлегә 

хәл ителмәгән мәсьәләләр гаять күп. Балаларның, үсмерләрнең, 

хәтта өлкәннәрнең дә үз-үзләрен тотышындагы, дөньяга 

карашындагы, кешеләр белән аралашудагы “гариплекләр” 

һәммәбезне дә борчый, уйланырга, эзләнергә мәҗбүр итә. 

Республикабыздагы уку йортларында балалар һәм яшьләрне 

югары әхлаклы, тормышка әзерлекле итеп тәрбияләү-үстерүнең 

төрле юлларын, чараларын эзләү бара. 

Әдәбият дәресләрендә туган телебезгә һәм хис-

тойгыларны аңларга-аңлатырга өйрәтү баланың интеллектуаль 

сәләтен үстерергә, шәхси сыйфатларны формалаштырга уңай 

йогынты ясый. Әдәбият дәресләре барыннан да элек – әхлак 

дәресләре ул. Чөнки аларның максаты – балаларга, яшьләргә 

татар әдәбияты аша иң изге әхлакый кыйммәтләрне төшендерү. 

Без әдәбиятның әхлакый сыйфатлар тәрбияләвен Г. 

Ибраһимов, Ш. Камал, Ф. Әмирхан, М. Гафури прозасында да 

күрәбез. Бу зур әдипләрдән килгән традицияләрне дәвам итүче, 

үзенчәлекле фикерләү, психологик тасвир остасы Әмирхан 

Еники әсәрләре дә укучыларга әхлакый яктан тәрбияләүдә бик 

зур әһәмияткә ия. 

Яшь буынны тәрбияләү, гасырлар буе тупланган 

тәҗрибәне тапшыру, гореф-гадәтләрене, традицияләрне саклау, 

дәвам итү; яхшылык һәм явызлык, ярату һәм нәфрәт, батырлык 

һәм куркаклык, Ватанга тугрылык һәм сатлык җанлык 

төшенчәләрен аңлату − кешелек дөньясы барлыккы килгәннән  
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юкка чыкканчыга кадәр һәрвакыт актуаль проблемаларның 

берсе булып тора 

Әмирхан Еники әсәрләре, бигрәк тә хикәяләре татар 

әдәбиятының йөзек кашлары саналырлык һәм санала да. Язучы 

иҗатының бер үзенчәлеге – тәрбиясе, затлылыгы белән аерылып 

торган кешеләрне үзәккә куеп тасвирлау, аларның рухи 

дөньяларын ачу. Ул герой турында баштан ук кистереп фикер 

әйтеп куярга яратмый. Әкренләп-әкренләп кенә, деталь арты 

деталь өстәп, тулы образ тудыра. 

Әдипнең 1964 елда язылган “Матурлык” хикәясенең 

сюжеты гади генә. Андагы вакыйгалар бер карт әдип авызыннан 

сөйләтелә. Ул күптән булган бер вакыйганы искә төшерү 

рәвешендә оеша. Башламда табигать тасвиры юк, укучыны 

сөйләячәк сүзне кабул итәргә хәзерләү озакка бармый.  

Беренче абзацтан соң ук без төп геройларның берсе булган 

Бәдретдин белән таныша башлыйбыз. Аның иң ярлы егет, 

кыерсынучан холыклы, кешегә салынмый торган икәнлеген 

беләбез. Кайдадыр тары ипие белән бер йомарлам май җибәреп 

ятучы әнисе барлыгы бер җөмлә белән генә әйтелеп үтелә һәм 

игътибарга да алынмый диярлек. Игътибар итә калсаң да, 

Бәдретдин үзе күзгә бәрелеп тормагач, әнисе бигрәк тә 

шундыйдыр инде дип уйлап куясың. 

Егетләр Бәдретдиннең авылына килеп җитә, атларын 

тугара. Йортка узалар, егетнең әтисе, сукыр бабасы, йөз яшергән 

әнисе белән танышалар. Соң дәрәҗәдәге хәерчелектә дә чиктән 

тыш пөхтәлек саклап булганны күреп шаккаталар. Гаилә эчендә 

эчкерсез мөнәсәбәт яшәве дә сөендерә үзләрен. Беренче 

минутлардан ук аларда бу йортка карата җылы хисләр уяна. 

Бәдретдин әле моңарчы күренмәгән яклары белән ачылып 

китә: ул ярлылыкларыннан да, әнисенең кешегә күрсәтмәс 

ямьсезлегеннән дә оялмый. Һәм хәтта, шул  ямьсез әнисен кеше 

алдына чыгарып, аның өчен махсус көй уйный.  

Шушы өй, алардагы җан ияләре тудырган хисләргә 

аваздаш моңнарны ишеткәндә, бер-берсенә тирән мәхәббәт 

белән ачылып киткән ана һәм баланы күрү егетләрне телдән 

язгандай итә 
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Эчке дөньясының гадәттән тыш матурлыгы ханымның 

фаҗигасен тагын да көчәйтә. Хикәяләүче дә шул тәэсирләрдә 

яши башлый.  

Ананың, матурлыкка хакы булып та, табигать тарафыннан 

кимсетелүе йөрәктә сагыш, нәфрәт, бушлык тудыра. Әсәр: 

“Кемгәдер йодрык селкеп, кычкырасым килә: ямьсез түгел бит 

ул, матур бит ул, матур, матур Бәдретдиннең әнисе!” – дигән 

юллар белән тәмамлана. 

Укучыларга, әсәр нигезендә Бәдретдиннең әнисенең 

матурлыгы турында гына сүз бармавын, башка геройларның уй-

фикерләре, эш-гамәлләре дә ятуын аңлатабыз. “Ата-ананы 

хөрмәтләгән адәм булыр, хөрмәтләмәгән  – әрәм булыр”, – дип,  

Бәдретдингә хас уңай сыйфатларның нигезе гаиләдә икәнлеге 

хакында нәтиҗә ясыйбыз. Укучыларга үсмерне иптәш иткән, 

аны аңлаган, әнисен кызганган һәм ярата алган  егетләр дә 

ихтирамга лаек икәнен, күңелдә җылы хисләр уятуын сөйлибез.   

Ана образы – язучының һәрбер әсәрендә диярлек очрый. 

Ә.Еникидә ана образы тәрбияче дә, гореф-гадәтләр, милләт 

язмышы сакчысы буларак килеп баса. 

60 нчы елларда Ә.Еникинең туган җир, аналар һәм 

балалар, алар арасындагы мөнәсәбәтләр проблемаларын 

күтәрүнең реаль җирлеге дә була: ул елларда туган 

җирләреннән, аналарыннан читләшүче балалар күбәя. Әхлаксыз 

вәхшилек, “телсез”лек тамыр җәя башлый. Газета-журналларда 

басылган “Ананы чиратка салдылар”, “Ана күңеле далада”, 

“Картлар йорты” шикелле йөрәк әрнеткеч күренешләр турында 

язылган мәкаләләр җанны тетрәтә.  

Шундый язмаларның берсе Ә.Еники кулына да килеп керә. 

“Ана – бик яшьли үлеп китсә дә, ана, ә баласы – сакалы агарып 

бетсә дә бала – мәңге бурычлы бала”, дигән сүзләрен исбатлар 

өчен,  1965 елда “Әйтелмәгән васыять” хикәясен язадыр.  

Әсәрнең бер үзенчәлеге бар: автор Акъәбинең балаларын 

гаепләми. Бу эшне ул өлешчә Шагыйрь образына тапшыра, бер 

өлешен укучының үзенә калдыра. Тагын әсәрдән бик күп 

символлар табарга мөмкин. “Дала буйлап кылганнар йөгерә,” – 

дип башланып китә хикәя. Кылганнар – безнең ата-
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бабаларыбызның ирекле үткәне. Шул кылганнар арасыннан 

таякка таянган Миңлебай карт килә. Әйтерсең лә ул – безнең 

ерак бабаларыбыздан килгән илче, безне Акъәби васыяте белән 

тоташтыручы үлмәс көч, арадашчы. 

Укучыларга дәрестә кечкенә хикәят сөйләнелә. “Бер ир 

картайган атасын, карамас өчен, чуманга утыртып, ярга чыгарып 

атарга булган. Аның кечкенә улы: “Әти чуманны ташлама, син 

картайгач, сине салып алып килергә кирәк булыр бит”, – дигән. 

Шуннан соң бабайны алып кайтып, үлгәнче яхшылап 

тәрбияләгән ди, бу ир.  

“Әйтелмәгән васыять” повесте Ә. Еники иҗатында гына 

түгел, ә бөтен татар әдәбиятындагы иң гүзәл әсәрләрдән 

саналырга хаклы. Бүген кисәк кенә саташулы авыр йокыдан 

уянып, исәнгери-аптырый тирә-юнебезгә карап, “без нишләдек”, 

“безгә нәрсә булды” дигән газаплы сорауларга җавап эзләгән 

вакытта Әмирхан ага чирек гасыр элек үк бүгенгебезне күргән 

һәм кисәткән булган икән инде. Буыннарны ялгап торучы 

борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне, әхлак кануннарын, 

яшәеш кагыйдәләрен санга сукмау төзәтеп булмастай 

фаҗигаләргә китерергә мөмкин. Машиналар сатып алырга 

хәлләреннән килеп тә, аталарының каберенә таш куйдырырга да 

җай тапмаган балалардан нинди миһербанлык, шәфкатьлелек, 

изгелек көтәргә мөмкин ди? Акъәбинең туган туфрак, нигез 

хакындагы уйлары, буынннардан буыннарга тапшылырга 

тиешле мөкатдәс сүзләре – соңгы васыяте таш күңелләргә 

бәрелеп чәлперәмә килә.  

Дөрес, “Әйтелмәгән васыять” – ана язмышы гына түгел, 

милләт язмышы турындагы әсәр. Акъәби – халык анасы. Аның 

васыяте – халыкка васыять. Әгәр аның васыятен ишетмәсәк, 

безнең телебез, халкыбыз, гореф-гадәтләребез юкка чыгачак. 

Әсәрдәге Шагыйрь образы шуның сагында. Ул бу фикерләрне 

халыкка әдәбият аша җиткерергә омтылачак.  

Бүгенге көндә, милләт язмышы турындагы мәсьәләләр көн 

тәртибендә торган чорда, “Әйтелмәгән васыять”нең әһәмияте 

чиксез зур.  Ул буыннар бәйләнешенең, ата-ана һәм балалар 

мөнәсәбәтенең нык булуын таләп итә. 
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Туган җиргә, аның хезмәт сөюче халкына, теленә, гореф-

гадәтләренә мәхәббәт Ә.Еникинең “ Туган туфрак” әсәрендә 

аеруча тирән сурәтләнә.  

Бу хикәянең Ә.Еникигә генә хас тагын бер үзенчәлеге бар. 

Ул уртак сөйләмгә корылган. Автор үзенең героинясы 

күзлегеннән хикәяли, автор сөйләме белән персонаж сөйләме 

кушылып китәләр.  

Әсәр укучыларны Туган илне сөяргә, аның гореф-

гадәтләрен хөрмәт итәргә, саф күңелле булырга, хисләрнең 

самилегенә өйрәтә. Клараның әтисе кебек, туган җирен оныткан 

кешеләрне өнәми язучы.  

Әдипнең һәр әсәрендә дә әхлак мәсьәләләре, намуслылык, 

мораль кыйммәт проблемалары калку итеп, зур эмоциональлек 

белән бирелә. Әмирхан Еники, башлыча, геройларның эчке 

кичерешләре, әхлакый хәле, психологик халәте белән 

кызыксына. Иң әүвәл ул кеше күңеленә каты кагылмаска 

чакыра, кайвакыт бер сүз, уйламаган бер саксыз ишарә шәхес 

драмасына, хәтта фаҗигасенә китерергә мөмкинлеген әйтә. 

Халыкта: “Кеше күңеле – пыяла, саксыз кылансаң – уала”, –  

диләр бит.  

Мәктәп программасына кертелгән әсәрләр арасында 

укучыларда иң күп бәхәс тудыручы әсәрләрнең берсе – Әмирхан 

Еникинең “Кем җырлады” хикәясе. 

Әмирхан Еникинең “Кем җырлады” хикәясе дәһшәтле 

сугышның исәннәр күңелендә сакланып калган сөреме, 

якыннарны югалту ачысы, аерылышу фаҗигасе белән үрелеп, 

сугышның рәхимсезлеге, гади кешеләргә алып килгән 

бәхетсезлеге, корбаннары, михнәт-газабы, җан өшеткеч 

дәлилләр рәвешендә сурәтләнә. Сугыштан соң күп еллар үтсә дә, 

ул  вакыйгалар һаман кешеләр күңелендә, хәтерендә сакланырга 

тиеш. Шул сәбәпле, үткән сугыш батырлыкларын да, 

авырлыкларын да сөйләп, без киләчәк буынга патриотик 

хисләрне тәрбияләргә; кирәк булса, дошман илгә яу белән килсә,  

корал тотып, Ватанны саклау өчен көрәшергә дә әзерләргә тиеш.  

Кайсы әсәрен генә алма, ул ашыкмый-кабаланмый, тирән 

уйланып, һәр сүзен үлчәп яза, ювелир төгәллегенә омтыла. 
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Аның әсәрләрендә психологик тирәнлек белән камиллек, 

кыюлык, иҗтимагый үткенлек бергә кушылган. Тормыш, 

чынбарлык битараф төстә түгел, ә кеше күңеле аша үткәрелеп, 

аның сиземләве, тоюы аша сурәтләнә. Язучының әсәрләре 

тормышның нечкәлекләрен ачуда, аны тирәнтен төшенүдә 

укучыга юл күрсәтүче маяк вазифасын үти. Шуңа күрә 

укучыларга тәрбия бирүдә аеруча Ә. Еники әсәрләрен алганда 

отышлы, нәтиҗәле максатларга ирешергә була дигән фикердә 

калабыз. Чөнки тәрбия дәресләре укучы күңелен тулысынча 

биләп, аны тетрәндереп, йөрәгенә  үткәндә генә нәтиҗәле була 

ала. 
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Приоритетные направления преподавания татарского 

языка и литературы на современном этапе  

 

Лилия Гайнановна Миргалимова, учитель 

татарского языка и татарской литературы  

ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная 

(коррекционная)  общеобразовательная школа 

№10 VIII вида», г.Бугульма, Республика 

Татарстан 

 

Обучение татарскому языку русскоязычных учащихся 

должно базироваться на осознании ими значимости данного 

предмета для дальнейшей реализации своих творческих и 

профессиональных способностей. 

При изучении татарского языка ученик овладевает новыми 

средствами общения, получает доступ к новым человеческим 

ценностям: богатейшей истории татарского народа, науке, 

литературе, искусству этого народа. В условиях 

коммуникативного обучения уроки языка становятся уроками 

общения посредством самого общения. В процессе обучения 

дети учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой коллективного общения, учатся быть 

речевыми партнерами, учатся выразить свое отношение к 

происходящему. 

Учащиеся коррекционной школы VIII вида различаются 

особенностями поведения, обусловленного нарушениями  

эмоционально-волевой сферы.  Среди них есть дети с 

достаточно сохраненным уровнем развития эмоционально-

волевой сферы. Они спокойны, легко подчиняются 

требованиям учителя. Есть дети, у которых дефекты 

познавательной деятельности связаны с глубокими 

нарушениями их  эмоционально-волевой сферы, вызывающими 

расстройства деятельности и поведения. Такие дети или 

слишком возбудимы, или, наоборот, заторможены. Наконец, 

среди учащихся коррекционной школы встречаются и такие, у 

которых недоразвитие познавательных процессов сочетается с 
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резким нарушением целенаправленной деятельности, 

работоспособности, мотивации поведения.[1, №1] 

Ко мне на урок приходят одновременно дети с разными 

способностями, склонностями, увлечениями, различным 

уровнем подготовки. В этом случае моя задача – включить в 

активную работу по своему предмету каждого ребенка, чтобы 

каждому было интересно, а не просто считал минуты до звонка. 

Поэтому я стараюсь предоставить каждому ученику 

возможность испытать свои силы в разнообразной по форме, 

содержанию и направленности, совместной деятельности с 

учетом его индивидуальности и выбора, используя при этом 

различные современные образовательные технологии. 

Основным результатом своей деятельности, я считаю, 

получение детьми прочных знаний, умений, навыков по 

татарскому языку и литературе. Умение их применять на 

практике. Обучение будет успешным, если знания, умения, 

навыки усваиваются учащимися в строгой последовательности, 

постепенно в порядке вырастающей трудности и сложности с 

ним, чтобы школьник поднимался по ступеням. Не секрет, на 

обычных уроках дети быстро устают, интерес пропадает, 

результаты бывают низкими. Чтобы избежать этого, я стараюсь 

провести уроки так, чтобы все учащиеся испытывали интерес к 

предмету.   

Дидактические игры, дидактические материалы 

применяются на каждом уроке. Процесс обучения становится 

интересным и занимательным, создает у школьников бодрое 

рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в 

усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, 

при помощи которых решается та или иная  задача, 

поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. 

Учителю важно продумать поэтапное распределение 

дидактических материалов на уроке. На любом этапе урока 

дидактические материалы должны отвечать следующим 

требованиям: быть интересными, доступными, увлекательными, 

включать учеников в разные виды деятельности. 
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Исходя из этой установки, каждое занятие состоит из трех 

основных этапов: изучение нового материала, закрепление 

нового и проверка знаний. Они взаимосвязаны между собой.  

[3,1] 

Игра имеет большое значение, она тесно связана с 

обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. 

Процесс игры позволяет развивать способности, которые могут 

быть обнаружены в других  условиях и ситуациях, учиться 

сознательности, неординарности поведения, 

умению  адаптироваться в имеющихся условиях, заданных 

игрой. Игра не должна быть сложной для понимания  правил 

игры. Игра должна быть массовой, охватывающей всех 

учеников. Оперировать вложенными в игру знаниями школьник 

учится непреднамеренно, непроизвольно, играя. Игра должна 

быть динамичной для поддержания интереса к ней.[4,2] 

Все мы сейчас находимся в состоянии перехода к 

информационному типу общества.  Новые информационные 

технологии открывают большие возможности расширения 

образовательных рамок по каждому предмету, и татарский  язык 

не является исключением.  Поэтому одно из условий творческой 

деятельности учителя – это использование информационно – 

коммуникационных технологий. 

Эффективность применения информационных технологий 

на уроках татарского языка не подлежит сомнению. В числе 

преимуществ их использования в качестве средства обучения 

можно назвать субъективную ориентацию гибкость и 

вариативность. Компьютер помогает повысить уровень 

преподавания, обеспечивая наглядность, контроль, большой 

объем информации, являясь, наконец, стимулом в обучении.  

Освоение компьютерных технологий позволяет реально 

индивидуализировать учебный процесс, сделать его более 

гуманным по отношению к учащемуся, усилить положительную 

мотивацию обучения, активизировать познавательную 

деятельность, усилить творческую составляющую работы как 

ученика, так и учителя. Кроме того использование ИКТ создает 
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положительный эмоциональный фон занятий и создает 

ситуацию успеха для каждого ученика.  

Таким образом, компьютер способствует формированию у 

учащихся рефлексии своей деятельности, поскольку наглядно 

представляет обучающемуся результат его действий.[5,2] 

Использование презентаций на  уроках  показало, что 

возрастает заинтересованность  учеников материалом, который 

я хочу преподнести им. В легкой, непринужденной форме 

диалога, который сопровождается показом слайдов, 

приобретаются навыки разговорной речи и легче заучиваются, 

запоминаются новые слова.  

При подготовке презентации к уроку учитываю 

следующие особенности: 

- презентация должна быть наглядная; 

- слайд должен быть крупным; 

- слайд не должен содержать много текста; 

- презентация должна быть иллюстрирована: содержать 

рисунки, фотографии; 

- количество слайдов должно быть ограничено (10-

12слайдов); 

- самая важная информация должна быть размещена на 

первых и последних слайдах. [2, 86] 

Использование компьютерных технологий позволяет 

совершенствовать методику преподавания родных языков, 

вносить элементы разнообразия в различные типы занятий, 

способствует развитию интереса к овладению родными 

языками. 

Достаточно богатый, разнообразный материал из ресурсов 

Интернета можно использовать при изучении темы «Татарские 

национальные праздники», «Профессии», «Наш дом», «Семья» 

и многие другие, просматривать мультфильмы при знакомстве с 

народными сказками. Причём,  не только на уроках, но и  при 

проведении внеклассных мероприятий.  

Компьютерные, интерактивные технологии успешно 

использую при подготовке к внеклассным мероприятиям. 

Ежегодно в нашей школе проводятся мероприятия, 
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посвящённые писателям Габдулла Тукаю и Муса Джалилю. 

Составляются презентации-биографии по их творчеству, 

проводятся викторины, конкурсы чтецов и рисунков. Так же в 

школе ежегодно, в апреле, проводится «Фестиваль татарской 

песни», где может принять участие каждый желающий. В 

основном, это учащиеся с 4 по 9 классы. Проводятся классные 

часы, посвящённые толерантности в школе, такие как «Будем 

жить в добре и дружбе». Дети сами готовят материал и о 

русской, и о татарской культуре и обычаях.   

Таким образом, мы ещё раз убеждаемся: успешное 

обучение возможно только в том случае, если учителю удается 

пробудить интерес к изучаемому предмету  и систематически 

поддерживать его, а занимательный материал не перестает 

влиять на развитие ребенка в учебном процессе школы. 
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Рус телле балаларга татар телен  коммуникатив 

технологияләр  кулланып укыту алымнары  

 

Әлфия  Дамир  кызы Мөкминова, Татарстан  

Республикасы  МБГББУ  Бөгелмә  шәһәре  7нче  

гимназиясенең татар  теле  һәм  әдәбияты  

укытучысы 

 

Бүгенге  көндә  халыклар  үзара  тыгыз  бәйләнештә  

яшиләр,  бер-берсе  белән  хезмәттәшлек итәләр. Дөнья зур бер 

фәнни-икътисади комплексны хәтерләтә. Ел саен дистәләгән 

халыкара форумнар, фәнни-гамәли конференцияләр, дәүләтара 

очрашулар үткәрелә һәм аларда, төрле милләт вәкилләре 

катнашып, тел ярдәмендә бик күп мәсьәләләрне хәл итәләр. Тел 

төп аралашу чарасы буларак кешеләргә хезмәт итcә, сөйләм төп 

аралашу ысулы булып тора.  Шунлыктан бүгенге көндә һәрбер 

телне мәдәниятара һәм шәхесара аралашу-аңлашу чарасы 

буларак укыту иң мөһим бурычлардан санала.  

Татарстан  Республикасы  Конституциясенең  8нче маддәсе 

һәм «Татарстан Республикасы халыкларының телләре 

турындагы» Закон нигезендә татар һәм рус телләре – тигез 

хокуклы дәүләт телләре.  Күп милләтле Татарстанда дәүләт 

телләренең икесен дә белү халыкларның үзара аңлашып, тату 

яшәвенең нигезен тәшкил итә. Татарстанда татар теле барлык 

урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләрендә төп укыту 

фәннәренең берсе булып тора. К. С. Фәтхуллова һәм Ф. Х. 

Җәүһәрова күрсәткәнчә, татар телен дәүләт теле буларак 

укытуның гомуми максаты – укучыларда коммуникатив 

компетенция формалаштыру. Компетенция – аралашуны тәэмин 

итә торган белем, күнекмәләр һәм осталыклар берәмлеге ул. 

Коммуникатив компетенция – аралашу максатын, урынын, 

вакытын, анда катнашучыларның социаль хәлен исәпкә алып, 

фикерне төгәл һәм эзлекле итеп белдерә алу осталыгы ул [1, 

119]. 

Педагогика фәннәре докторы, профессор Ф. Ф. Харисов 

ассызыклаганча, коммуникатив белем бирү укучыга татар теле 
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дәресләрендә белем һәм күнекмәләрне урта гомуми белем бирү 

мәктәпләрендә гамәлдәге программа таләбе күләмендә 

аралашуга җитәрлек дәрәҗәдә үзләштерергә мөмкинлек бирә. 

Технологиянең төп нигезләмәләре: чит телне үзләштерү 

чаралары, уку материалының күләме һәм ешлыгы, гамәлгә 

ашырылучы коммуникатив эшчәнлек бергәлеге һәм башкалар. 

Татар телен чит тел буларак укытканда,  без Е. И. Пассов 

билгеләгән, белем бирүнең эчтәлегенә караган түбәндәге 

принципларны хуплыйбыз: сөйләмгә өйрәтү юнәлеше (аралашу 

аша укыту), функциональлек (өйрәнелә торган телнең сүзләре 

һәм грамматик формалары уку эшчәнлеге процессында берьюлы 

үзләштерелә),  яңалык (сөйләм ситуациясе яңалыгы), 

ситуативлык (уку процессын рольле оештыру), коллективара 

бәйләнеш (балалар бер-берсе белән актив аралашалар), 

модельләштерү (лингвокультурологик минимум), аралашуның 

шәхси юнәлеше (сөйләм үзенчәлеге) [2, 267-268]. 

Коммуникатив технология белән укытканда, балалардан 

билгеле бер көнкүреш темалары буенча ирекле аралаша  алу,  

сөйләмне грамматик  дөрес төзү, бирелгән ситуация буенча 

татар этикетына караган сүзләр кертеп,  диалоглар, үз 

фикерләрен файдаланып,  телдән һәм язмача монологик текст 

төзү,  текстларны аңлап  уку, тәрҗемә итә белү сорала. 

Татар телен өйрәнү рус телле балаларга татар халкы авыз 

иҗаты, татар исемнәре һәм аларның нәрсә аңлатуы, 

Татарстанның табигате һәм топонимикасы, символикасы, 

тарихы, татар сәнгате, язучылары һәм башкалар  турында 

татарча әйтә белергә мөмкинлек бирә. Дәресләрдә 

коммуникатив технологияләр куллану бу мәсьәләне чишә. 

Укучыларның тиешле дәрәҗәдәге тәрбиялелегеннән башка 

белем бирүне  оештыру мөмкин түгел. Укыту-тәрбия 

процессында иң беренче чиратта укытучы белән укучы 

арасындагы мөгамәлә зур роль уйный. Минем дәресләремдә  

укучы белән укытучының аралашуына өстенлек бирелә. Балалар 

яңа материалны өйрәнеп, бер-берсе белән аралашып, теманы 

тирәнтен  үзләштерәләр.  Уку-укыту процессында һәр укучының 

танып-белү эшчәнлеген, мөстәкыйльлеген үстерү,  дәресләрне 
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эмоциональ һәм истә калдырырлык итеп үткәрү бурычлары 

куела.  

Беркемгә дә сер түгел, традицион дәресләрдә укучылар тиз 

арыйлар, аларның кызыксынулары югала һәм шуның аркасында 

нәтиҗә дә түбәнрәк була. Башлангыч сыйныфларда дәресләр 

бигрәк тә җанлы үтәргә тиеш. Ә балаларны дәрес белән 

кызыксындыру юллары бик күп. Балалар әкиятләрне бик 

яраталар, әкиятләр ярдәмендә теманы аңлатсаң, алар күбрәк 

истә калдыралар. Татар телен өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү 

максатыннан, дәресләремне кызыклы итеп үткәререгә тырышам. 

Төрле уен алымнарын, дәрес-аукцион,  лингвистик хоккей, “аң 

һөҗүме”,  “аргументлар көрәштерү” һәм башка алымнарны бик 

теләп кулланам. Телне үзләштерү аралашу аша бара. Иң элек 

аларны тормышта еш кулланыла торган сүзләр белән 

таныштырабыз. “Исәнмесез!”, “Сау булыгыз!”, “Рәхмәт”, 

“Хәерле иртә!”, “Хәлең ничек?” дип диалоглар корабыз, балалар 

бер-берсе  белән шул рәвешле  аралашып, көнкүреш сөйләм 

теленә өйрәнә. Боларның барысы да коры дәрес формасында 

түгел, ә уен аша бара.  

Без укучыларны сөйләм теленә өйрәтергә тиеш.  Уку 

эшчәнлегенең төп төре – аралашу. Әгәр без аралашмасак, 

алдыбызга куелган бурычны үти алмаячакбыз.  Башлангыч 

сыйныфларда татар телендә аралашуга өйрәтүдә уен алымы зур 

урын алып тора. Текст белән эшләгәндә дә, лексиканы һәм 

лексик-грамматик конструкцияләрне ныгытканда да, конкрет 

тема буенча да уеннарның роле әйтеп бетергесез. Бу вакытта бик 

авыр булып тоелган материалны да җиңелрәк үзләштерәләр. 

Дәресләрдә дидактик уеннар балаларны бер-берсе белән 

аралашырга этәрергә тиеш. Уенда дәрес бурычларын да кую 

җиңел, укуга кызыксынуы да арта. Рус телле балалар татар 

телендә  аралашсын өчен  без тел мохитын тудырабыз,  ягъни,  

балалар укытучыдан күреп, аның сөйләмен  ишетеп, тыңлап,  

аның хәрәкәтләрен һәм сөйләм үрнәген  охшатып кабатларга 

тиеш. Укытучы  артыннан кабатлап кына бармыйлар,  аралашу 

вакытында билгеле бер эшне башкаралар. 
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 Дәресләрдә үзем куллана торган берничә уен төренә 

тукталып китәргә телим: 

- “Иң әдәпле әңгәмәдәш” конкурсы игълан итеп, 

укучылар билгеләнгән адресатка  матур  комплиментлар 

әйтәләр. Мәсәлән, “син яхшы дус”, “синең күлмәгең матур” һәм 

башкалар. 

- “Иң игътибарлы укучы” конкурсы. Мәсәлән, Алсуга 

кибеткә барырга  һәм сөт, май, каймак, алма, кыяр алырга 

куштылар. Ул май, сөт, алма, кыяр алды. Нәрсәне алырга 

онытты? 

- Рәсемнәр белән эш. Уен барышы: бер командада рәсем, 

ә икенче командада текст. Текстны укыганда,  икенче команда, 

эчтәлегенә туры килмәсә, төзәтеп барырга тиеш. 

- “Балыкчы” уены. Уен барышы:  балыкларга төрле 

рәсемнәр, авазлар һәм хәрефләр беркетелә, укучы танып әйтә 

алса, балыкны үзенә ала. Әйтә алмаса, кире җибәрә. Дәрес 

ахырында кемнең балыклары күбрәк, шул җиңүче була.   

- “Без Катя турында нәрсәләр беләбез” уены. Уен 

барышы: бер укучы алга чыга, шартлы рәвештә аны Катя дип 

атыйбыз. Алып баручы  Катя турында сораулар бирә, мәсәлән, 

туган елы, әнисенең исеме ничек, дусты нинди, ул бүген нәрсә 

ашаган. Укучылар җавап биргәч, Катяның җавабы белән 

чагыштырыла. Кем күбрәк һәм төгәлрәк җавап бирә, шул 

җиңүче була. 

- “Салат” уены. Уен өчен укучылар саныннан бергә 

кимрәк урындыклар кирәк. Барлык балалар да урындыкка 

утыралар. Берсе уртада кала. Ул барысына да яшелчә, җимеш 

исемнәрен тарата, үзенә дә ала. Мәсәлән, 3 кыяр, 4 алма, 5 груша 

өләшелә.  Алып баручы бер яшелчә яки җимешнең исемен әйтә. 

Шул исемдәге уенчылар урыннарын алмашырга тиешләр. Тагын 

берәү артык кала. Алып баручы “Салат” дип әйтсә, барлык 

катнашучылар да урыннарын алмашыналар. 

Боларга өстәп, тагын  җөмләләрне  башка төрле әйттерү, 

җөмләне төгәлләү, иң яхшы диалог яки шигырь сөйләүче, иң 

яхшы тәрҗемәче, эчтәлек буенча рәсем ясау кебек эшләрне дә 

алырга була.  
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Мәсәлән, 2нче сыйныфта “Йортыбыз, фатирыбыз” 

темасын үткәндә, укучыларга үз фатирларының рәсемен ясап, 

шул турында сөйләргә бирелде. Укучылар бу эшне бик яратып, 

теләп башкардылар. 

Шулай итеп,  дәресләрне традицион формада гына үткәрү 

белән чикләнеп калу мөмкин түгел. Татар теленә чит тел 

буларак өйрәткәндә,  укучыларның яшь үзенчәлекләрен дә 

исәпкә алып, яңа һәм нәтиҗәле чаралар кулланырга кирәк. Һәр 

укытучы дәресләрдә коммуникатив биремнәрдән мөмкин кадәр 

күбрәк файдаланса, татар телен аралашу чарасы буларак 

уңышка ирешә ала. Укучыларның эшчәнлеген дөрес итеп 

оештыру аларның танып-белү күнекмәләрен үстерә, телне 

өйрәнүгә кызыксынуын арттыра. 
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Татар сөйләмен ишетеп аӊларга өйрәтy (аудирование) 

 

Әлфирә Фатих кызы Мортазина, Татарстан 

Республикасы Лениногорск шәһәре, 4 нче 

гомуми урта белем бирү мәктәбенең татар 

теле һәм әдәбияты  укытучысы 

 

Чит кеше сөйләмен тыңлап аңларга өйрәтү күнегүләре 

сөйләм эшчәнлегенә караган башка күнегүләрдән аерылып тора. 

Чөнки аның төп максаты татар теленең үзенчәлекле авазларыын 

дөрес әйтергә өйрәтүдән, тексттан  лексик берәмлекләрне табу, 
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аларны истә калдыру һәм тиешле урында алыштырып куя белү 

күнекмәләрен булдырудан  тора. 

Ишетеп аңлау аерым авазларны, сүзләрне, грамматик 

калыпларны  ишетеп таный белү дигән сүз. Бу төр күнекмәләрне  

булдыру аеруча мөһим, чөнки кешеләр тел ярдәмендә 

аралашканда, бер-берсенең сөйләмен укып түгел, ә ишетеп 

аңлап кына әңгәмә кора алалар. Иң башта укучылар 

укытучының, соңыннан сыйныфташларының сөйләмен тыңлап 

аңларга күнегәләр. Аерым диалогларны, кечкенә текстларны  

тыңлау, беренчедән, аларның интонацион төзелешен 

үзләштерергә ярдәм итә, икенчедән, орфоэпик  күнекмәләрне 

булдыра. Бәйләнешле сөйләм эшчәнлегенең башка төрләренә 

өйрәткәндә нигез булып тора.[5,218] 

Ишетеп аңлау телгә өйрәтүнең максаты һәм чарасы 

буларак кирәк. Ишетеп аңлауның максаты телгә өйрәтүнең 

гомуми бурычлары һәм телне өйрәнүнең этабына бәйле рәвештә 

билгеләнә. Башлангыч этапта ишетеп аңлауның нигез 

күнекмәләре формалаштырыла: укучылар әңгәмәдәшенең аерым 

репликаларының мәгънәсен, өйрәнгән лексик-грамматик 

материалга нигезләнгән кечкенә күләмдәге бәйләнешле 

сөйләмне аңларга тиешләр. 

Шуның өчен беренче чиратта аңа югары таләпләр куелу 

табигый. 

Барыннан да элек, укытучы сөйләме татар теленең әйтелеш 

һәм сөйләм теле нормаларына туры килергә тиеш. Укучыларның 

тыңлап аңлау күнекмәләрен үстерү өчен, түбәндәге күнегүләрне 

эшләргә тәкъдим итәм:  

 авазларны тыңлагыз һәм языгыз; 

 сүзләрне тыңлагыз, [ә] авазы булган сүзләрне 

ишеткәндә кулыгызны күтәрегез; 

 сүздәге авазларны әйтегез; 

 сузык һәм тартык авазларны аерып әйтегез; 

 иҗекләр санын әйтегез; 

 [ә] авазы ничә тапкыр кулланылганын әйтегез; 

 ничә сүз барлыгын әйтегез; 
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 сорау җөмлә ишеткәндә, кулларыгызны күтәрегез; 

 язылган сүзләр арасында ишеткәнен табыгыз; 

 җөмләләрне тыңлагыз. Ничә сорау, хикәя, өндәү җөмлә 

барлыгын әйтегез; 

 тыңланган сөйләмдә орфоэпик хатаны табыгыз; 

 җөмләләрне тыңлагыз. Алардагы сүзтезмәләрне аерып 

әйтегез; 

Тыңлап аңлау күнегүләрен телнең төрле аспектларын 

нәтиҗәле үзләштерү өчен дә кулланып була. Укучылар лексик 

берәмлекләрне, грамматик калыпларны укып кына түгел, 

ишетеп тә аңларга тиешләр. 

Ишетеп аңлау укыту-тәрбия процессында  телгә өйрәтүнең 

бер чарасы буларак катнаша һәм төп коммуникатив рольдән 

тыш та икенчел, педагогик вазифаларга ия булып тора. Ул 

укучыларның сөйләм теленә стимул була, телгә өрәтү процессы 

белән идарә итүне тәэмин итә, укучыларны яңа тел, сөйләм һәм 

татар халкының милли - тарихи вакыйгалары, күренешләре 

белән таныштыра, сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре буенча 

күнекмәләр формалаштыру чарасы булып тора, укытучы белән 

укучы арасында үзара бәйләнешнең нәтиҗәлелеген күтәрә. 

Шуңа күрә ишетеп (тыңлап) аңлауга өйрәтүне дөрес оештыру, 

коммуникатив методикага нигезләнеп эшләнгәндә, телне  

уңышлы өйрәтүнең иң төп шартларыннан берсе булып 

тора.[1,146] 

Билгеле булганча, укыту процессында кулланылган 

барлык күнегүләр, эш төрләре укучыларның тел күнекмәләрен 

генә түгел, фикерләү сәләтен, хәтерен, игътибарын да үстерә. 

Тыңлап аңлауга өйрәткәндә, моны истән чыгармаска кирәк. Шул 

исәптән үстерелешле укыту алымнарын истә тотып, укучыларга 

түбәндәге биремнәрне эшләтергә дә мөмкин. 

1. Җөмләләрне тыңлагыз. Аларга туры килгән рәсемнәрне 

күрсәтегез. 

2. Җөмләләрне тыңлагыз. Хәрәкәтләр ярдәмендә 

мәгънәләрен аңлатыгыз. 

3. Җөмләләрне логик эзлеклелектә урнаштырыгыз. 

4. Укытучы артыннан кабатлап, диалогны ятлагыз. 
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6. Укытучы артыннан кабатлап, сүзләрне истә 

калдырыгыз. 

7. Укытучы артыннан җөмләләрне кабатлагыз һәм истә 

калдырыгыз. 

8. Укытучы артыннан бер үк грамматик калыплы 

җөмләләрне кабатлагыз һәм истә калдырыгыз. 

9. Укытучы әйткән һәм карточкага язылган җөмләләрне 

чагыштырыгыз. Нинди лексик яки грамматик аермалар 

барлыгын әйтегез. 

10. Текстның башын тыңлагыз, ахырын уйлап бетерегез 

(киресенчә дә мөмкин) 

11. Ике текстны тыңлап, аларның уртак һәм аерылып 

торган якларын әйтегез. 

12. Текстны тыңлагыз һәм аңа исем уйлап табыгыз. 

13. Текстны тыңлагыз. Эчтәлеген берничә җөмлә белән 

генә сөйләп бирегез. 

14. Тыңланган диалогны монологик формада сөйләгез һ.б. 

Күргәнебезчә, аерым сүзләр, сүзтезмәләр, җөмләләр, 

бәйләнешле текстлар белән эшләү күнегүләре күп санлы һәм күп 

төрле. Укыту шартларыннан чыгып, аларның иң кулаен сайлап 

алу һәм системалы рәвештә эшләтү укучыларны татарча 

сөйләмне тыңлап аңарга өйрәтә ала. Кызганычка каршы, бу төр 

күнегүләрне эзлекле рәвештә кулланмыйбыз, шуңа күрә дә рус 

укучылары бары тик укытучының сөйләмен генә аңларга 

күнегәләр; башка бер кеше шул ук сорау белән мөрәҗәгать итсә 

югалып калалар.[1, 124] 

Рус телендә сөйләшүче балаларны татар сөйләмен аңларга 

һәм татарча сөйләргә өйрәтү төрлечә көч куюны, практикага 

төрле вакыт сарыф итүне сорый, ә инде эш алымнары һәм 

системасының төрледән –төрле булырга тиешлеген әйтеп тә 

торасы юк. 

Тыңлау өчен материал биргәндә, билгеле бер эзлеклелек 

сакланырга тиеш. Әйтик, рус мәктәбендә, татар теленең алдагы 

дәресләрендә, беренче сыйныф баласында механик хәтер 

өстенлек итүен исәпкә алып, телдән үтелгән материалга таянып 

төзелгән җөмләләр бирергә мөмкин. 
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Аңлау өчен бирелә торган хәбәрләр күләме этаптан этапка 

арта бара.Шуның белән бергә укытучының хәбәре баштарак, 

нигездә, телдән үтелгән материалга, таныш лексикага корылса, 

соңга таба таныш түгел сүзләр кертелгән текстлар бирелергә 

мөмкин, ләкин шуны истә тотарга кирәк, тыңларга бирелгән 

материал күләме бик аз булырга тиеш. 

Тыңлау материалының тәкъдим ителү сыйфатына  да зур 

таләпләр куелырга тиеш. Башлангыч сыйныфларда ишетеп 

(тыңлап) аңлау материалы булып укытучы сөйләме тора. 

Укытучының татарча сөйләве – рус укучысы дәрестә зиһененә 

ала торган беренче өлге ул. Бу өлге тел атмосферасы тудыра, 

шуннан укучының татарча сөйләмне аңлау күнекмәләре 

формалаша. Татар теленең грамматик төзелмәләрен 

башлангычта үзләштерү укытучы әйткән өлге буенча 

бара.[2,218] 

Хәзер безнең илдә мәгариф тирәлегенә юнәлтелгән яңа 

мәгариф системасы урнаша бара. Бу эш педагогик фәнгә һәм 

укыту-тәрбия процессына сизелерлек үзгәрешләр кертә. Белем 

эчтәлеге яңа күнекмәләр белән баетыла, мәгълүмат белән эш итү 

сәләте үстерелә, белем бирү программалары 

индивидуальләштерүгә юнәлтелеп, фән һәм икътисад үсеше 

проблемалары хәл ителә. Укытучының укучылар белән шәхси 

юнәлешле аралашуы – педагогик процессның мөһим состав 

өлеше булып тора. Шәхесне рухи яктан тәрбияләүгә, кешенең 

әхлакый йөзен формалаштыруга зур әһәмият бирелә. Мондый 

шартларда укытучы күптөрле инновацион технологияләренә, 

идеяләргә юнәлеш тотарга тиеш була. Педагогик яктан 

грамоталы белгеч булу өчен заман педагогик технологияләрен 

белү һәм аларны нәтиҗәле файдалану сорала.  
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Применение игровых технологий в преподавании 

татарского языка в начальной школе как средство 

выработки коммуникативной технологии в условиях 

модернизации образования 

 

Гульнара Вазыхзяновна Набиуллина, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ 

«Васильевская кадетская школа №1», 

Зеленодольский  муниципальный район, 

Республика Татарстан 

 

Приемы коммуникативной методики используются в 

коммуникативных играх, поэтому следует выделить несколько 

типов коммуникативных игр: 

 коммуникативные игры, построенные на основе 

преднамеренного создания различий в объеме информации у 

обучающихся; 

 коммуникативные игры, предполагающие группировку 

или подбор подходящих вариантов; 

 коммуникативные игры на поиск пары; 

 коммуникативные игры – интервью; 

 ролевые игры. 

При обучении на начальном этапе особое место я 

определяю ролевой игре. 

По своей сути игра способствует освоению знаний не по 

необходимости, а по желанию самих учащихся и происходит не 

формально, а заинтересованно. Игра вносит разнообразие в 

повседневную учебную деятельность, способствуя развитию 
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интереса не только к игре, но и к  учебному предмету. Она 

также дает возможность учащимся оценить себя на фоне других 

учеников. Игра способствует развитию воображения, умению 

наблюдать, быстро и точно реагировать на игровую ситуацию. 

Игра имеет две цели: 

1. Выполнение реальных действий, связанных с решением 

конкретных или нестандартных задач; 

2. Деятельность носит условный характер, что позволяет 

отвлечься учащимся от реальных ситуаций, дать волю фантазии, 

снять барьер страха, получить хорошую отметку, перенести  

страх за свои возможные ошибки на персонажей ролевой игры 

(что немаловажно для ребенка в начальной школе!). 

И это позволяет не только проявить способности, но и 

совершенствовать их. 

При изучении алфавита 

Важным фактором при изучении татарского языка на 

начальном этапе является изучение алфавита и развитие 

навыков чтения. Поэтому разнообразие игровых форм на 

данном этапе очень важно. 

Из опыта своей работы я могу порекомендовать 

следующее: 

Игры по изучению алфавита: 

1. Перебрасывая мяч, называют букву алфавита в режимах: 

учитель- 

ученик, ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-класс, 

класс-ученик; 

2. Называя  букву алфавита, добавляют  фразу на эту 

букву; 

- распределяют буквы и звуки по своим домикам; 

- составляют из букв слова; 

3. Ученик загадывает букву, класс отгадывает его букву; 

4. Хлопают в ладоши при произношении мягких  гласных 

букв, а при 

произношении твердых не хлопают (эстафеты между 

командами, кто правильно и быстро запишет твердые гласные 
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буквы, мягкие гласные буквы, согласные буквы, 

звукосочетания). 

Игры при изучении лексики 

Лексические игры также очень важны. Например: 

1. “Поле чудес”: учителем загадывается слово на доске, 

ученики отгадывают его; 

2. Игра «Что лишнее в логическом ряду?»; 

3. «Соберём салат» (называя фрукты и овощи); 

4. Составь кроссворд по теме; 

5. Найди лишнее слово в списке. 

При изучении грамматического материала 

Грамматические игрыпомогают ненавязчиво запомнить и 

тренировать основные грамматические формы. 

Эти игры позволяют запомнить трудные грамматические 

правила непроизвольно, дети, с удовольствием играя, 

запоминают эти правила. 

1. Игра в разорванное предложение: составь из слов 

предложение; 

2. Составь из фраз диалог; 

3. Составь из предложений связный рассказ; 

4. Сочини диалог / стихотворение на основе данной опоры; 

5. Прослушай рассказ и расставь данные предложения в 

логической последовательности; 

6. Составь диалог на заданную тему. 

В отдельную группу выделяются ролевые игры, что 

позволяет облегчить процесс обучения. Дети  с удовольствием 

исполнят роли  мамы,  воспитательницы, врача, покупателя, 

продавца, животных, учителя. Детям нравится имитировать 

данных персонажей и вживаться в роль. Например, тема: 

«Сәламәт булыйк». Мальчик простудился и заболел. К нему 

пришел доктор, и он осматривает больного и между ними 

состоится разговор.  Один из учеников выступает в роли врача, а 

другой – в роли больного. Например, предлагается сыграть роль 

друга, мамы, учителя, зайца и т.д.  Когда я провожу ролевые 

игры,  предлагаю включить волшебные слова. Например:  
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 Исәнмесез, авыр булмаса минем дәфтәремне бирегез 

әле? 

 Ярар. 

 Зур рәхмәт. 

 Саубулыгыз. 

 Саубулыгыз. 

 

б) Ситуативные игры. Мама заболела, поухаживай за ней. 

Спроси, что у нее болит. 

 Әни, нәрсәң авырта? 

 Башым. 

 Температураң бармы? 

 Юк. 

 Бал белән чәй эч. 

Результаты применения технологии 

Применение игровых технологий требует от учителя 

особого подхода: 

1) доброжелательное отношение к ученику как к личности; 

2) положительное отношение к усилиям ученика, 

направленным на решение задач (даже если эти усилия не дали 

положительных результатов); 

3) учитель должен анализировать содержание каждого 

урока с целью более эффективного применения игровых 

технологий, ведь, как известно, игровая деятельность не всегда в 

состоянии целенаправленно развивать ребенка, поэтому 

необходимо сочетать игровую деятельность с серьезными 

занятиями. Учитель должен увлечь ребенка занятиями, поэтому 

они должны быть занимательными; 

4) учитель должен сохранить за ребенком чувство 

свободного выбора; 

5) учитель должен приложить определенные усилия по 

обеспечению наглядной базы (кукол, игрушек, картинок) для 

проведения таких уроков. 

Игровые технологии хорошо сочетаются с новыми 

технологиями – методом проектов, также их легко можно 
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сочетать с применением ИКТ, где можно использовать как 

элементы игр, так и построить всю работу над проектом в виде 

игры. На мой взгляд, применение новых технологий совместно с 

игровыми позволит стать нашим ученикам всесторонне 

развитыми личностями, имеющими множество 

компетентностей. 
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Татар теле һәм әдәбияты укытуда өстенлекле юнәлешләр 
 

Гүзәлия Нәсыйх кызы Нәбиуллина, Татарстан 

Республикасы Әлмәт шәһәре  муниципаль 

бюджет белем бирү учреждениесе “12нче урта 

гомуми белем бирү мәктәбе”нең татар теле 

һәм әдәбияты  укытучысы  

 

Безнең чор – яңача фикерләүне таләп итә, фәндә, 

техникада, җитештерүчән хезмәттә яңа ачышлар ясала торган 

заман. Без моны укыту-тәрбия өлкәсендә, педагогика фәнендә дә 

ачык күрәбез. Яңалыкларны, казанышларны укыту-тәрбия 

эшендә куллану өчен һәр укытучыга яңа педагогик 

төшенчәләрнең асылын, үзенчәлекләрен белү бик мөһим.  

Хәзерге укытучының җәмгыятьтә тоткан урыны үзгәрә 

бара: ул – мәгълүмат бирү чыганагы гына түгел, ә укучыларның 

фикерләү сәләтен үстерүче, уку, танып-белү эшчәнлеген актив 

оештыручы да. Бүген без рус мөхитендә балаларыбызга туган 

телне өйрәтергә, аларның татарча аралашуларына омтылабыз 

икән, татар телен һәм әдәбиятын инновацион технологияләр 

кулланып укыту көн тәртибендәге мәсьәләләрнең берсе булып 

тора. 

Укучысының ихтирамын яулау өчен бүгенге укытучының 

яңа педагогик технологияләрне, шул исәптән компьютер 

технологияләрен камил белүе, тирән белемле, тәҗрибәле, төрле 

яктан үрнәк шәхес булуы мөһим. 

Рус телендә сөйләшүче укучыларга татар телен дәүләт теле 

буларак укытуның төп максаты телне аралашу чарасы буларак 

үзләштерүне тәэмин итү, көндәлек тормышта, полиэтник 

җәмгыятьтә үзара аңлашу һәм хезмәттәшлек итү күнекмәләрен 

формалаштыру. Татар телен дәүләт теле буларак укыту 

укучыларны рухи һәм әхлакый яктан тәрбияләү, аларның 

аралашу культурасынформалаштыру чарасы, башка халыкларга 

карата хөрмәт хисе, мәдәниара диалогка осталык кебек 

универсаль күнекмәләр булдыру чарасы. 
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Федераль дәүләт белем бирү стандартында күрсәтелгәнчә, 

татар теле, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер 

йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә ярдәм итә. 

Татар телен дәүләт теле буларак  өйрәнү түбәндәге 

максатларны күзаллый: 

 укучыларның аралашу даирәсен, аралашу 

ситуацияләрен исәпкә алып, сөйләм эшчәнлегенең барлык 

төрләре (тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу) буенча укучыларда 

коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы) 

формалаштыру; 

 укучының танып белү мөмкинлекләрен ,гомуми уку 

күнекмәләрен , сөйләм культурасын үстерү; 

 укучыларның күпмилләтле җирлектә аралашу 

культурасын формалаштыру, татар халкының мәдәниятенә, 

милли үзенчәлекләренә карата хөрмәт хисе, мәдәниара диалогка 

осталык кебек универсаль шәхси күнекмәләр формалаштыру. 

 укучыларны рухи һәм әхлакый яктан тәрбияләү. 

Минемчә, рус телле аудиториядә татар телен укыту 

нигездә нәкъ менә коммуникатив юнәлештә алып барылырга 

тиеш тә. Бу принцип гамәлдәге барлык программаларда да 

чагылыш тапкан, ләкин аларга нигезләнеп язылган күп 

дәреслектә аралашу осталыгына ирешергәярдәм итәрлек 

күнегүләр тиешле эзлеклелектә, системалы 

планлаштырылмаган. Ә бит укытучының укучы белән эшләү 

өчен төп эш коралы – дәреслек. Лексиканы, төрле грамматик 

структураларны бирүдә эзлеклелек сакланмаганда, 

укучыларның белеме дә сыйфатлы була алмый. Дәреслектә 

бирелгән һәр лексик һәм грамматик материал уйланылган. Искә 

алынган булырга тиеш. 

Безнең шәһәрнең күп мәктәпләрендәукытучылар, 

коммуникатив компетенция формалаштыру максатына ярашлы 

дип, Р.З.Хәйдәрова программасына нигезләнгән, аның 

җитәкчелегендә чыгарылган дәреслекләргә өстенлек бирә. 

Укытучы үз сөйләмен алдан ук сүзен-сүзгә уйлап, 

өйрәнелмәгән грамматик структураларны, лексик берәмлекләрне 
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кулланмыйча оештырырга тиеш. Тематик принципка нигезләнеп 

бирелгән текстларда бары тик таныш сүзләр генә файдаланыла. 

Рус телле балаларны татар сөйләменә коммуникатив 

технология нигезендә өйрәтү процессы цикллылыкка корылган. 

Цикл – уку материалын диалогик, монологик, ягъни мөстәкыйль 

сөйләм дәрәҗәсенә җиткерү өчен кирәк булган дәресләр. Дәрес 

тибы буенча бу дәресләр лексик күнекмәләр формалаштыру 

дәресләре (ЛКФ), грамматик күнекмәләр формалаштыру 

дәресләре (ГКФ), лексик-грамматик күнекмәләрне 

камилләштерү дәресе (ЛГКК), диалогик-монологик сөйләм 

дәресләре дип лтала. Дәресләр циклында татар теле һәм уку 

дәресләре бердәм, интегратив формада бер дәреслек аша 

оештырыла, тексттагы лексик-грамматик материал сөйләмдә 

мөстәкыйль куллану дәрәҗәсенә җиткерелә, укучылар материал 

эчтәлеге буенча спонтан сөйләм татарча аралашу этабына 

чыгалар.  Текстның үзен өйрәнә башлаганчы текст алды этабы 

үтелә. Анда текстка кергән яңа сүзләр семантизацияләнә, 

әйтелеше, язылышы өйрәнелә. Шуннан соң гына текст укыла, 

анда кергән грамматик категорияләр өйрәнелә. Текст арты 

этабында яңа белемнәр ныгытыла. Яңа сүзне сөйләмдә 

файдалану, аның кабатлану һәм куллану ешлыгы бу 

дәреслекләрнең һәрберсендә төгәл уйланылган. Өйрәнелә торган 

тема эчендә яңа сүзләргә нык игътибар ителә, дәреслек ахырына 

кадәр билгеле бер тәртиптә һәм хәтердә калырлык дәрәҗәдә 

кабатланыла. 

Телне ятлап түгел, ә актив фикерләп өйрәнү принцибы – 

чит тел өйрәнүдәге төп принципларның берсе. Бу принцип 

нигезендә уку эшчәнлеген оештыру яңа дәүләт стандартлары 

таләпләренә туры килә. Укучыларның телне актив фикерләп 

өйрәнүләре, беренче чиратта аралашуны хәтерләтүче диалоглар, 

ситуатив күнегүләр аша тәэмин ителә. Мондый күнегүләр яңа 

лексик, грамматик материал белән таныштырганда да (бу 

очракта мотивация, ихтыяҗ тудыру ролен башкара), 

камилләштерү, мөстәкыйль сөйләм үстерү этабында да 

кулланыла ала. 
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Дәреслекләргә кызыклы сораулар, чагыштыруны, 

анализлауны, логик фикерләүне таләп иткән төрле биремнәр 

кертелгән. Мондый биремнәрне балалар кызыксынып эшлиләр, 

шул ук вакытта өйрәнелгән сөйләм үрнәкләре дә кабатлана. 

Парлап эшләүне таләп иткән, аралашу ситуацияләрендәсөйләм 

бурычын дөрес аңлап, сөйләм күнекмәләрен формалаштыру 

максатындагы күнегүләргә аеруча игътибар итү һәм аларны 

балалар үзләштергәнче кабат-кабат эшләү уңай нәтиҗәләр бирә. 

Балаларның истә калдыру сәләтләре төрлечә. Дәрескә 

алынган сөйләм материалын дәрес азагында һәр бала да 

үзләштереп бетермәскә мөмкин. Хәтердә калдыруның 

индивидуаль үзенчәлекләрен истә тотып, күнегүләр системасы 

шундый итеп урнаштырылган, бер үк материалның бер дәрес 

дәвамында кимендә 9-10 тапкыр, анан соң тема буенча дәресләр 

дәвамында, шулай ук темалар бәйләнешендә кабатлана баруы 

тәэмин ителгән. 

Минемчә, коммуникатив компетенция формалаштыру 

максатына ирешүдә бу дәреслекләр башкалары арасында әлегә 

иң отышлысы. Мондагы коммуникатив-ситуатив күнегүләрнең 

төрле дәрәҗәдә, әмма аерым бер дәрес кысаларында барысының 

да өйрәнелә торган темага юнәлтелгән булуы укучыларның 

шәхси мөмкинлекләрен искә алырга, үстерергә, куелган 

максатка ирешергә мөмкинлек бирә. Дәреслекләр яңа 

технологияләр кулланып эшләүне күз алдында тота, укытучыга 

үзенең иҗади мөмкинлекләрен файдаланырга мөмкинлек бирә. 

Бу дәреслекләр белән укучыларны сөйләм эшчәнлегенең барлык 

төрләренә дә өйрәтергә шартлар тудырылган. 

Дәреслекләрнең бизәлеше дә балаларның яшь 

үзенчәлекләрен исәпкә алып, аларның игътибарын җәлеп 

итәрлек итеп эшләнгән. Ә менә ситуатив күнегүләрдә бирелгән 

уку кирәк-яраклары, яшелчә-җимешләргә мин бүгенге көндә 

балаларны кызыксындырган планшет, телефон, компьютер ише 

предметларны да өстәр идем. Шулай ук чит илләрдә яшәүче 

милләттәшләребез, алар яшәгән ил турында берникадәр 

мәгълүмат бирү урынлы булыр иде дип саныйм. 



 

330 

Йомгаклап шуны әйтәсе килә: тел – милләт сакчысы ул. 

Шуңа күрә балаларыбызга телебезне, әдәбиятыбызны өйрәтү, 

аларны тарихыбызның, мәдәниятебезнең, сәнгатебезнең энҗе-

мәрҗәннәре белән таныштыру – безнең иң изге 

бурычларыбызның берсе. 

 

 

Текстка лингвистик анализ. Г. Ибраһимов “Көтyчеләр” 

хикәясе 

 

Римма Ильдусовна Нагимова, учитель 

татарского языка и литературы,  МБОУ 

“Исергаповская СОШ” Бавлинский 

муниципальный район, Республика Татарстан 

 

Адәм башына ниләр генә төшми, ниләргә күнекми!Акрын-

акрын мин дә көтүче малай булып киләм. Инде элекке кебек үк 

арытмый да. Гәрәй картның явыз сыерлары да элгәреге  кебек 

чаба алмыйлар. Беркөн шулай, гадәтләренчә, иген ягына карый 

башлаганнарын күргәч, үзләрен түбән өч көтүчесе Вилдан белән 

икәүләп таш арасына кысып тоттык та арт аякларындагы нечкә 

сеңгерләрен кыл белән өзеп керерлек, каты итеп, урап бәйләдек 

– шуннан соң, ни күрәсең, сыерларыбыз бөтенләй тәүфыйкка 

утырдылар.Авылда алты көтү икән. Туклауга болар бар да бер 

җиргәрәк җыелдылар.Баштарак, “ Ну, Вахит туган, сине дә 

җиктеләрмени шулай, ә?”-дип, миңа югарыдын карасалар да, тиз 

арада мин көтүчеләрнең бары белән дә дуслашып 

җиттем.Туклауга төшүгә, әти белән теге югарыгы оч көтүчесе 

Камали карт безнең сыер койрыгыннан йолкып алып биргән 

кылларыбыз белән чыбыркы очын төзәтәләр, азрак сөйләшеп 

утыралар да йоклап китәләр; без, яшьрәкләр, алар йоклагач, зур 

кәҗәләрне тотып савабыз да утта кыздырган ташлар белән сөт 

җылытабыз. Шуның белән сыйланып алгач, күлмәкләрне салып 

ташлыйбыз да су керергә, тирән ятуда йөзешеп уйнарга 

тотынабыз... 
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Көндезләре шулай ярым уен белән үтеп китәләр. Башка 

ягына да күнә киләсең; тик менә иртә торулары, кояштан элгәре 

баш күтәреп , күземне тырный-тырный көтүгә чыгулары гына- 

адәм җаны өйрәнеп җитә алмаячак бер авыр хәлләр икән. 

Җәйнең төннәре бик кыска. Кояш баеганда, көтүеңне алып 

кайтасың, аннан соң ашарга, эчәргә кирәк; җитмәсә тагын, 

кайбер уңмаган киленнәр шул арыш чумарын да син кайтканчы 

өлгертә  алмаган була. Аны көтә-көтә, шәфәкъ тә батып киткән 

була. 

Ашап кайткач, башыңны куярга да өлгерә алмыйсың, 

җәйнең кыска төне үткән , ни арада таң да аткан була. Син тагы 

торырга, тагы каһәр төшкән сыерлар артыннан чабарга 

мәҗбүрсең. Күп кыенлыкны беләм, күп авырлыкларга түзәм, 

күп читенлекләр өйрәнү аркасында гадигә әйләнә. Ләкин көн 

буена сыер артыннан чабып, арып кайткан яшь балага  һичбер 

төрле дә таң яктысы белән бергә йокыдан торырга  өйрәнү 

мөмкин түгел икән. 

Көн-көннән авырая бара, ләкин әллә ни эшләр хәл юк, син 

яллангансың, өстеңә алган эшне башкарырга  тиешлесең. Бик аз 

гына кичектеңме Сафый карт белән Гайни карчык килеп 

җитәләр. Таяк белән тәрәзәнең карындыгына төртеп: 

- Ни эшләп ятасыз тагы! Әллә төш җиткәнен көтәсезме? –

дип лыгырдый башлыйлар. 

- Ходаем, бар икән дөньяда рәхимсез бәндәләрең!.. Төш 

җитү, диләр бит, әле кояш та чыкмаган, төш кая, төш кая! 

1. Гомуми күзәтү, тарихи-мәдәни экскурс ясау. 

“Көтүчеләр” хикәясе 1913 елда язылган, реализм белән 

романтизмның бергә катнашып яшәвен чагылдырган әсәр. 

Хикәядә  авыр тормыш һәм фәкыйрьлектән алҗыган күндәм 

көтүче Әптерәш карт һәм улы Вахит турында сөйләнелә.  

Г.Ибраһимов XX гасыр башында “тормыш төбендә” яшәүче 

образларны бирүдә кискен борылышлар ясый.  Бу чорда 

Әптерәш карт кебек бер сынык икмәккә хәлле хуҗаларга бил 

бөгүчеләр күп була. Яшәр өчен ярлы халыкның сабый баласы да 

аякка басу белән, хезмәтчегә әйләнгән. Моңа Вахит образы ачык 

мисал. Г.Ибраһимов “ Көтүчеләр” хикәясенә метафорик исем 
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куйган.  Беренче- туры мәгънә. Әптерәш карт һәм Вазит авыл 

көтүчеләре. Икенче мәгънә -“Шәрык мәдәниятеннән һәм 

фәлсәфи фикереннән килә торган традицияләр белән бәйле. 

Аның буенча “көтүчеләр” төшенчәсе дөньяның акыл ияләре, 

халыкны бергә туплаучылар, әйдәп баручылар укымышлы 

кешеләр, гыйлем ияләре дигән мәгънә аңлата”. Шул рәвешле, 

хикәянең исеме үк тирән мәгънәгә ия икән. Ибраһимов 

хикәясендәге “көтүчеләр” метафорасы Ауропа рус 

философиясеннән һәм әдәбиятыннан килә торган эчтәлек белән 

баетыла. Әдип “алланың барлык илчеләрен, мәдәни 

инсаниятнең барлык көтүчеләрен фаҗигале тормышта үлгән 

Әптерәш карт язмышы өчен җавапка чакыра. “Көтүчеләр” 

хикәясендә “Шәрыкһәм Гарәп мәдәниятеннән, француз һәм рус 

әдәби-эстетик традицияләр бергә очраша һәм синтезлана. 

Филологик анализның күп элементлы һәм төгәл булу 

сәбәпле, без өйрәнелә-тикшерелә торган текстның күләмен 

чикләргә тиеш булдык, шулай да әлеге өзек мәгънәви яктан 

бөтен. Башлам: Вахитның көтүче малай булып өлгереп килүе.  

Төп өлеш: көтүченең көндезге маҗаралары.  Бетем: Вахитның 

җәйге кыска төннәрдән соң, иртән авыр торуы.  

Текстның коммуникатив бөтенлеге, ягъни андагы 

мөстәкыйль җөмләләр эчтәлегенең эзлеклелеге, актуаль 

бүленеш ягыннан караганда, берничә төрле юнәлештә тормышка 

ашырыла. 

Сөйләүче (язучы) тыңлаучыга (укучыга) фикер хәбәр 

иткәндә, гадәттә таныш булган бер төшенчәне атый һәм шул 

төшенчә турында нинди дә булса бер яңалык әйтә:  

“ Акрын –акрын мин дә көтүче малай булып киләм. Инде 

элекке кебек үк арытмый да. Гәрәй картның явыз сыерлары да 

элгәреге кебек чаба алмыйлар...” Мисалда хәбәр итү мондый  

эзлеклелектә бара. Сөйләүче кеше иң элек акрын-акрын көтүче 

малай булып килүен әйтә, һәм бу һөнәрнең балалар өчен 

авырлыгы сыерлар көткәндә, арып-талып кайтып ятып, таң 

атканны да сизми калу, йокы туймаганда ук  тәрәзәгә шакып 

уятучыларны ачуланып ятуны  Вахит үз сүзләре белән сөйли. 
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Өзек 11 абзацта бирелә, шуларның икесе диалог 

формасында башланып китә. Бу текст күбесенчә монологик 

сөйләмнән тора. Абзацара бәйләнеш түбәндәгечә: 

1нче >2нче: Адәм (...) күнекми> акрын (...) утырдылар; 

2нче > 3нче :фикер күчеше; 

3нче > 4нче: Авылда (...) җыелдылар > Баштарак (...) 

дуслашып җиттем; 

4нче > 5нче: Вахитның башка көтүчеләр дуслашуы > (...) 

уйнарга тотынабыз 

5нче  > 6нчы: фикер күчеше; 

6нчы > 7нче: Көндезләре (...) авыр хәлләр икән > Җәйнең 

(...) киткән була 

7нче > 8нче: алдагы фаразны дөреслеген дәлилли; 

8нче  > 9нчы фикер күчеше; 

9нчы > 10нчы > 11нче геройның авырлыкны диалог 

мисалында дәлилләве. 

Абзацара бәйләнештә фикер күчеше белән вакыйга  

үстерелеше, хисләр бирелеше үрелеп бара.  

2. Текстның лексик составы.  Сүзләрнең килеп чыгышы, 

этимолологиясе. 

Өзекнең төп лексикасын төрки-татар чыгышлы сүзләр 

тәшкил итә, гарәп-фарсы алынмалары да бар.  

Гомумтөрки сүзләр: әти, аяк, су, йоклау. 

Гарәп-фарсы алынмалары: бәндә.  

Гарәп сүзләре: адәм, Вахит, Вилдан. 

Фарсы сүзләре: дус, тәрәзә. 

Славян сүзе: арыш. 

Һөнәрчелек лексикасы: көтүче, чыбыркы. 

Аерым бер сүзләрнең фонетик тышчасына игътибар итәргә 

зарури: 

Туклауга – әдәби телдә туплау- аерым торган яки төрле 

җиргә таралган, чәчелгән яисә урнашкан җанлы-җансыз 

нәрсәләрне, кешеләрне бер җиргә, бер тирәгә җыю. 

Сеңгерләрен – әдәби телдә сеңгер- мускулларны сөяккә 

тоташтыра торган бик тыгыз һәм сыгылма җепселле тукыма. 
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Арыш – орлыгының оны гадәттә кара икмәк пешерүгә китә 

торган башаклы үсемлек. 

Чумар – шулпага салып пешерү өчен әзерләнгән камыр 

ашы, ваклап туралган яки өзеп вакланган камыр. 

Тирән яту – тирән чоңгыл. 

Тәрәзә карындыгы – күшәүче хайваннар карынынң 

стеналарын тәшкил иткән юка, нык яры( көндәлек күренештә 

киң кулланылган). 

Бәндә – булдыксыз, ихтыярсыз, буйсынган кеше. 

3. Ономастик элементлар. Антропонимнар:  Гәрәй, Вилдан, 

Вахит,  Камали, Сафый, Гайни. 

4. Синонимнар кулланылышы: 

Г.Ибраһимов бу өзектә синонимнарны артык күп 

кулланмаган. Саф синонимнар: кыенлык-авырлык-читенлек.  

Контекстуаль синонимнар: кояш баеганда-шәфәкъ тә батып 

киткән була. Синтаксик синонимнар: ниләр генә төшми-ниләргә 

күнекми, ашарга-эчәргә. 

5. Антонимнар кулланылышы: 

Түбән оч-югары оч, карт-карчык. 

6. Фразеологизмнар кулланылышы: 

Тәүфыйкка утырдылар, сине дә эләктерделәрмени, 

сыйланып алгач, күнә киләсең, баш күтәреп, күземне тырный-

тырный. 

7. Сурәтләү чараларыннан түбәндәгеләр кулланылган: 

Эпитетлар: явыз сыерлары, арт аяклары, нечкә сеңгерләр, 

зур кәҗәләр, тирән ятуда, уңмаган киленнәр, кыска төне, яшь 

бала, рәхимсез бәндәләр. 

8. Морфологик үзенчәлекләр: 

Исем, фигыль, сыйфат, рәвеш, алмашлык сүз төркемнәре 

актив кулланыла. Фигыльләрнен үткән һәм хәзерге заман 

формаларыеш күренә: төшми, күнекми, киләм, арытмый, чаба 

алмыйлар, төзәтәләр, йоклап китәләр, уйнарга тотынабыз, үтеп 

китәләр, лыгырдый башлыйлар-хәзерге заман; кысып тоттык, 

урап бәйләдек, тәүфыйкка утырдылар, җыелдылар-үткән заман 

хикәя фигыль. 



 

335 

Өзектә кушма фигыльләр өстенлек итә: дуслашып җиттем, 

сөйләшеп утыралар, йоклап китәләр, тотып савабыз, уйнарга 

тотынабыз, үтеп китәләр, алып кайтасың, ашарга, эчәргә кирәк, 

батып киткән була, торырга өйрәнү мөмкин түгел, авырая бара, 

башкарырга тиешлесең,  килеп җитәләр. 

Сыйфат һәм рәвеш сүз төркемнәре әдәби әсәрне баету, 

исем һәм фигыльнең билгеләрен ачып бирү өчен кирәк. 

Алмашлыклар  кирәксез кабатлаулардан  арыну, тавтологияне 

булдырмау максатыннан кулланыла, төркемчәләре: зат- мин, 

син, без, аны; билгеләү-үзе;  шулай, шуннан, теге, шуның, менә - 

күрсәтү алмашлыклары. 

Болардан соң, теркәгечләр (ләкин, тик), бәйлекләр (белән, 

кебек), кисәкчәләр( да, дә, гына, бик) текстның эчке 

бәйләнешләрен тәшкил итәләр. 

9. Синтаксик үзенчәлекләр. 

Г.Ибраһимовта ярлылыкның бар авырлыкларын җанлы 

итеп сурәтләү максаты сизелә. Текстта  гади (11) һәм кушма 

(10)җөмләләр бер дәрәҗәдә диярлек кулланылган. Монологик 

сөйләмгә диалог кушылу герой фикеренә  тагын да төгәллек 

белән бирә. Сөйләүченең хисләре гади җөмләгә генә 

сыймаганга, кушма җөмләләр белән аралашу тоела. 

10. Пунктуацион үзенчәлекләр. 

Өзекнең беренче һәм соңгы җөмләләре  Вахитның эчке 

хисләрен көчле тойгы белән биреп, өндәү җөмләләр куелган. 2 

сорау җөмлә диалогик формада аралашу сөйләмендә куела. 

Фикер әйтелеп бетмичә, укучыга уйлап  бетерү өчен 

калдырылган өлештә күпнокта куелган.  Өзек күпчелек хикәя 

җөмләләрдән тора. 

11. Текстның хисси-халәт кыры. 

Бу өзектә текстның хисси-халәт кыры Вахитның ,  көтүче 

буларак,үзенә бәя бирү, башкалар белән очрашуны җиңел кабул 

итүе, бары тик йокы туймау авырлыклары гына борчыган 

монологик сөйләмдә һәм диалог белән Ходайга ялваруында 

бирелә. 
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә яӊа технологияләр 

кулланып эшләy yзенчәлекләре 

 

Зилә Сәгыйть  кызы Нуруллина, Татарстан 

Республикасы  Лениногорск шәһәре, 4нче 

гомуми урта белем  бирү мәктәбенең татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы  

 

“Балаларыгызны үзегезнең 

заманыгыздан башка заман өчен  

укытыгыз, чөнки алар сезнең 

заманыгыздан башка бер заманда 

яшәү өчен дөньяга килгәннәр” 

Р.Фәхреддин 

 

Бүгенге җиһан катлаулы, тиз үзгәрүчән. Шуның белән 

бәйле рәвештә мәгарифнең дә яңа шартларда яшәргә сәләтле 

кеше тәрбияләүдәге җаваплылыгы арта бара. 

Мәгарифне инновацион үстерү-республикабыз һәм илебез 

киләчәгенең нигезе. Шуңа күрә белем бирүдә инновацион 

юнәлешне үстерү-төп бурычларның берсе. 

Яңа нәтиҗәләргә ирешү, конкурентлыкка сәләтле, социаль 

яктан җаваплы, инициативалы һәм компетентлы гражданнар 

тәрбияләү-инновацион белем бирүнең төп бурычлары шулар.  

Соңгы унъеллыкта җәмгыятебездә барган үзгәрешләр 

белем бирү системасын да читләтеп үтмәде. Педагогик тәрбия 

һәм тәҗрибә заманча таләпләргә җавап бирергә тиеш.Укучыга 

булган мөнәсәбәт белән бергә,укытуның эчтәлеге дә үзгәрергә 

тиеш.  Мәктәпләрдә, белем бирүнең традицион формалары 

белән беррәттән, укытуның сыйфатын сизелерлек дәрәҗәдә 
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күтәрүче яңа (инновацион) технологияләр дә уңышлы 

файдаланыла. 

Социаль-тарихи һәм мәдәни процессның шундый 

субъекты булып һәрьяктан камил, рухи яктан үскән шәхес тора. 

Ул шул мохиттә яшәргә сәләтле булу белән бергә анда актив 

эшләү күнекмәләренә дә ия булырга тиеш. Хәзерге шартларда 

«мәгариф» дигән төшенчә үзе дә үзгәрә башлады. Ул элегрәк 

мәктәптә укыту процессы белән генә тиңләштерелсә, хәзер 

киңрәк мәгънә ала бара. Моңа мәгълүмати технологияләр дә нык 

тәэсир итә. Бүгенге мәгълүмати технологияләргә нигезләнгән 

мәгарифнең нәтиҗәлелеге файдаланыла торган 

технологияләрнең төренә генә түгел, ә бәлки педагогик эшнең 

сыйфатына да бәйле. Технологик инновацияләр педагогик метод 

һәм алымнар эчтәлегенең баюына китерә, шуның белән бергә 

алар педагогика үсешенә тулаем тәэсир итә.Укыту процессында 

яңа педагогик технологияләрне куллану яңа метод һәм 

алымнарны үстерүгә укытучыларга, эш стилен үзгәртеп, яңача 

эшләргә, педагогик системада структур үзгәртеп коруларны 

гамәлгә ашырырга ярдәм итә. Бу исә педагогик процессны 

оештыруга һәм аның белән идарә итүгә үзенчәлекле бурычлар 

куя. Татар телен инновацион технологияләр белән укыту -уку 

процессын яңача оештыру дигән сүз. Аның мөһим мәсьәләләре 

булып өйрәнелә торган фәнгә кызыксыну уяту, танып-белү 

активлыгын үстерү, аралашу процессында үзара аңлашу һәм 

ярдәмләшү мохите тудыру, укучыларның иҗади сәләтләрен 

ачыклау һәм үстерү тора. [1,37] 

Заман уку-укыту эшчәнлегенең барлык тармагына да 

үзгәрешләр кертә, безгә, укытучыларга да, яңа таләпләр куя. 

Сыйфатлы белем бирү өчен, мәгариф өлкәсендә 

модернизацияләү кирәклеген аңлап, без дә дәресләребездә 

инновацион технологияләр кулланып эшләргә тиеш. Тәрбияле, 

белемле, бар яктан булган шәхес, ягъни көндәшлеккә сәләтле 

укучы тәрбияләү өчен заман белән бергә атлау, укучыларны 

кызыксындырырлык яңа технологияләр кулланып эшләү 

мөһим.[2,29] 

Татар теле — халыкара мәйданда зур абруйлы телләрнең 
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берсе. Шулай булгач, ул үзен саклаган, хөрмәт иткән халкына 

дәүләт теле буларак хезмәт итәрлек тулы көчкә ия. Туган 

телебезне камилләштерү, үстерү—дәүләт күләмендәге җитди 

һәм әһәмиятле бурычларның берсе. Татар теленең кулланылыш 

даирәсен киңәйтүнең, аны үзләштерүне тиешле дәрәҗәгә 

күтәрүнең төп юлы —рус мәктәпләрендә укучыларга татар теле 

һәм әдәбиятын сыйфатлы, нәтиҗәле итеп укыту.  

Соңгы елларда безнең илебездә компьютер 

тормышыбызның бөтен өлкәләренә дә үтеп керде. Укытучы 

профессиясе дә уку эшчәнлегендә компьютер 

технологияләреннән файдалануны таләп итә. Информацион 

технологияләрнең зур тизлек белән үсүе яшь буынның белемле, 

иҗади фикер йөртүгә сәләтле булуын таләп итә.  

Компьютер технологияләре белем бирүнең эчтәлеген, 

методларын, оештыру формаларын сыйфатлы итеп үзгәртә, 

укучыларның шәхси сәләтләрен, үзенчәлекләрен, танып белү 

сәләтен үстерүгә ярдәм итә. 

Хәзерге вакытта дәресләрдә мультимедиа чараларын еш 

кулланабыз. Бу мультимедиа технологияләрен куллану  

яңалыклар белән кызыксыну теләге уята. Беренчедән, 

укучыларның белемнәре формалаштырыла, икенчедән, сөйләм 

һәм мультимедиа чаралары белән эшләү күнекмәләре 

формалаша. 

Мультимедия технологиясе  слайд- иллюстрацияләр 

күрсәтергә, читтән торып экскурсия үткәрергә мөмкинлек бирә. 

Укучыларның татар телендәге информация белән 

кызыксынулары татар әдәбияты дәресләрендә компьютер 

куллануның бик күп мөмкинлекләрен ача.  

1. Интеренет – татар әдипләренең әсәрләрен һәм танылган 

язучыларның сирәк басмалары белән таныша алу. 

2. Компьютер ярдәмендә укыту тиз һәм нәтиҗәле итеп 

үткән материалны актуальләштерә ала. 

3. Укучыларның белем һәм күнекмәләрен бәяләүдә ярдәм 

итә. 

4. Әдәбият дәресләрендә иллюстрацияләр, сәнгатьле уку 

күнекмәләре бирү һәм шагыйрьләрнең көйгә салынган 
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җырларын тыңларга мөмкин. Дәреснең төрле этапларында 

материал мультимедия аша бирелә. 

Практика күрсәткәнчә, дәресләрдә компьютер куллану 

белем бирүдә традицион методлардан өстен булуын раслый, 

укучы дәресләрдә актив катнашучы була. Компьютер 

программалары укытуны индивидуальләштерүгә ярдәм итә, 

укучыларның мөстәкыйль эшләүләрен оештырырга мөмкинлек 

бирә.[3,31] 

Яңа технологияләр буенча эшләү укытучының дәресләрдә 

төрле позициядән чыгып эшләвен күз алдында тота. Ул 

режиссёр да, укытучы да, укучы да, билгеле бер эшнең 

оештыручысы да була. 

Мәктәптәге традицион, бер төрле үткәрелгән дәресләр 

арасында, гадәти булмаган дәресләр үткәрү укучыларның 

хәтерендә ныграк кала. 

Ялкыткыч эш төрләрен һәр дәрестә кат-кат башкаруга 

караганда кызыклы ачышлар булганы укучының күңеленә 

тәэсир итә, аң-белемен киңәйтә,иҗади эзләнүгә теләк тудыра. 

Шуңа да укучының белем сыйфатын күтәрүдә, иҗади 

сәләтләрен үстерүдә яңа технологияләрне өйрәнү һәм дәрестә 

куллану мөһим.  
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Әдәбият дәресләрендә яӊа алымнар 

 

Лейсан Ханифовна Павлова, учитель 

татарского языка и литературы, МБОУ лицей 

№12, г.Лениногорск, Республика Татарстан 

 

Туктаусыз үзгәреп торган дөнья, фәнни-техник прогресс, 

җәмгыять тормышы белем бирү системасының үсешенә, 

үзгәрешенә зур йогынты ясый. Хәзерге заман белемле, актив, 

ирекле аралашучан, конкурентлыкка әзер шәхесләр таләп итә. 

Укучылар үз чиратында дәреснең кызыклы, максатчан булуын, 

бу я теге белемнең үзләре өчен нигә кирәклеген, бу белемнәрне 

ул кайчан hәм кайда куллана алуын ачык аңларга тели, ягъни 

бүген укыту системасы бала шәхесенә юнәлдерелгән булырга 

тиеш. Яңа заман укучыдан белем таба һәм аны куллана алуны, 

эш-гамәл башкара алу осталыгына ия булуны, башкалар белән 

яши белүне һәм үз-үзеңне үстерә алу, үзең булып калу. Кеше 

булу һөнәрен үзләштерүне сорый. Белем бирү учреждениеләре 

алдына куелган яңа укыту стандартлары нәкъ шул карашларны 

тормышка ашыруга юнәлдерелгән дә инде. 

Тел hәм әдәбият укыту традицион система белән генә 

чикләнми, яңа метод, алымнар куллануны, яңа укыту 

системаларын эшләү һәм укыту системасына кертүне таләп итә.  

Татар әдәбиятын укытуда кулланылучы инновацион 

технологияләр арасында проектлар методы әһәмиятле урын 

алып тора. Бу методлар белән эшләгәндә, укучылар актив 

рәвештә уйлау, фикерләү эшчәнлегенә тартылалар.  

Татар әдәбиятын өйрәнгәндә, түбәндәге төрдәге 

проектларны кулланып була: 

 тикшеренү (хезмәтнең актуальлеген нигезләү, 

тикшеренүнең максаты әйтү, бурычлар кую, аларны чишү 

юлларын күрсәтү); 

 иҗади (кичә яки бәйрәм үткәрү өчен сценарий төзү, 

мәкалә язу һ.б.); 
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 гамәли юнәлешле (һәр укучының, төркемнең бөтен 

эшчәнлеген яхшы нәтиҗәләргә ирешү максатыннан чыгып 

планлаштыру); 

 мәгълүмати (темага караган мәгълүматларны җыю, 

аларны катнашучыларга тәкъдим итү, фикер алышу, йомгаклау); 

 предметара (берничә предметка нигезләнү). 

 Проект методы укытучы һәм укучыларның яхшы 

әзерлеген, сыйныфның һәм иҗади төркемнәрнең үзара килешеп 

эшләүләрен таләп итә. Проект турында сөйләшүдә катнашып, 

укытучы да тигез хокуклы фикердәшкә, ярдәмчегә әйләнә. 

Проектны гамәлгә ашыру барышында укучылар әйләнә-

тирәдәгеләр белән уртак тел табып эшләргә, фикерләрен 

дәлилләргә өйрәнә. 

Югары сыйныфларда әдәбият дәресләрен уздырганда 

язучының биографиясе һәм иҗаты буенча презентацияләр 

куллану яисә әдәби әсәрдән өзекләр карау аеруча уңышлы. 

Мондый төр дәресләрдә укучыларның дәрес белән 

кызыксынулары, игътибарлары арта. Алар язучының тормыш 

юлы, иҗаты турында мәгълүматны тирәнрәк исләрендә 

калдыралар. Шул ук вакытта әдәби әсәргә яисә аерым бер 

геройга, әсәрдәге вакыйгага карата үз фикерләрен дә 

белдерәләр.  

Иҗади эшләргә, мөстәкыйль фикер йөртә белергә өйрәтүдә 

отышлы алымнарның берсе – укучыларның үзләреннән 

компьютер технологияләре ярдәмендә төрле биремнәр әзерләтү. 

Укучылар мондый төр биремнәрне бик теләп һәм актив рәвештә 

башкаралар, эзләнәләр, уйланалар. Болар барысы да 

укучыларның иҗат итү мөмкинлекләрен үстерергә ярдәм итә.  

Педагогика фәнендә укыту-тәрбия процессы сыйфатын 

үстерергә булышлык итүче технологияләр шактый. 

Укытучының бурычы – яңалыклар агымында югалып калмыйча, 

дөрес юнәлеш алу, укытуның һәр этабы өчен уку материалын 

үзләштерүнең иң уңышлы вариантын кулланып эшләү. 
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Кулланылган әдәбият 

1. Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә 

татар телен һәм әдәбиятын укыту  программасы (1-11 нче 

сыйныфлар). – Казан: “ Мәгариф” нәшрияты, 2010 

2. Урта мәктәптә татар әдәбияты укыту методикасы. – 

Казан: Мәгариф, 2000. 

 

 

Дәресләрдә заманча информацион технологияләр куллану 

 

Гөлнур Рифкатовна Пушкарная, Татарстан 

Республикасы Бөгелмә шәһәре 1нче урта 

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Соңгы елларда илебезнең һәр мәктәбендә барлык 

предметлардан да белем бирүдә  компьютер техникасы һәм 

башка информацион технологияләр ешрак кулланыла башлады.  

Информатизация  - белем бирү процессын үтемлерәк 

итәргә, белемне кабул итү тизлеген арттырырга, зур күләмдәге 

материалны аңлап, тирәнтен үзләштерергә ярдәм итә. 

Нәрсә соң ул информацион технология?  

Белем бирүдә информацион технология – компьютер 

техникасы һәм программа чаралары ярдәмендә мәгълүматны 

укучыларга әзерләү һәм җиткерү процессы. 

Белем бирүдә кулланыла торган информацион 

технологияләр ике төргә бүленә:  

- техник чаралар;  

- программа чаралары. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә дә компьютер 

техникасы,  информацион технология чаралары  кулланып,  

дәресләрдә төрле мәсьәләләр чишеп була. Мәсәлән:  

 укучыларда татар теле һәм әдәбиятын өйрәнүгә 

кызыксыну уяту;  

 шәхес тәрбияләү; 

 фикерләү сәләтен үстерү; 
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 эстетик тәрбия бирү; 

 укытуның сыйфатын күтәрү; 

 предметара бәйләнеш булдыру; 

 укучыларда эзләнү-тикшеренү теләге уяту. 

Мин үземнең өлкәнрәк сыйныф укучыларыма эзләнү-

тикшеренү өстендә эшләгәндә, еш кына иҗади өй эшләре бирәм, 

реферат, презентацияләр, дәрескә өстәмә материаллар алып 

килергә кушам. Мондый очракта алар үзләре татар телендә 

булган сайтлардан материаллар эзләп табып алып киләләр. 

Дәресләремдә информацион технологияләр куллану миңа  

төрле методик мөмкинчелекләр бирә: 

- дәрес материалын күз алдына китерү;   

- төрле модельләр, таблицалар төзү;  

- үз-үзеңне тикшерү булдыру (тест формасында укучылар 

экранга карап үз-үзләрен тикшерәләр һәм үз эшләрен бәялиләр); 

Шулай ук информацион технологияләр миңа: 

 индивидуаль белем бирү; 

 дифференциаль белем бирү; 

 мультимедиа һәм интернет аша зур күләмле мәгълүмат 

алырга өйрәтү; 

 мәгълүматны каталоглар һәм белешмәләр кулланып 

эшкәртергә өйрәтү; 

 укыту процессында кирәк булган материалларны 

тупларга өйрәтү эшләрен булдыруда ярдәм итә. 

Дәресләрне укыту процессында информацион 

технологияләр куллану махсус программа чараларнын 

куллануны күз алдында тота. Болар: 

 электрон дәреслекләр (http://kitap.net.ru/ , 

http://www.tatknigafund.ru/, http://miras.belem.ru/, http://tatarca-

text.narod.ru– "Татарча текстлар, программалар"..., 

http://adiplar.narod.ru/, http://tt.wikipedia.org/wiki/,  

http://adiplar.narod.ru/index.html һ.б.);   

 контроль ясаучы тестлар;  

 информацион – белешмә программалар 

(http://watan.su/suzleklar/ -  сүзлекләр, энциклопедияләр); 

http://kitap.net.ru/
http://www.tatknigafund.ru/
http://miras.belem.ru/
http://tatarca-text.narod.ru/
http://tatarca-text.narod.ru/
http://adiplar.narod.ru/
http://tt.wikipedia.org/wiki/
http://adiplar.narod.ru/index.html
http://watan.su/suzleklar/
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 күргәзмә программалар (слайд һәм видео-фильмнар). 

Презентация формасында эшләнгән слайдларны 

дәресләремдә еш кулланам. Сөйләм теле үстерү дәресләрендә 

куллану өчен презентацияләр бик уңайлы. Габдулла Тукай, 

Муса Җәлил, Галимҗан Ибраһимов, Роберт Миңнуллин, 

Абдулла Алиш, Фәнис Яруллин, Шәүкәт Галиев кебек 

шәхесләрнең тормышын, иҗатын өйрәнү дәресләре өчен, 

грамматиканы өйрәнү өчен эшләнгән (Исем, Фигыль, Сан, 

Сыйфат, Алмашлык һ.б.)  әзер презентацияләрем дә  бар. 

 

Татар теле һәм әдәбият дәресләрен заманча информацион 

технологияләр кулланып эшләнгән эшләрем: 

“Яхшылык эшләргә ашыгыйк” дәрес – фрагменты; 

“Каюм Насыйри мирасын өйрәнү” – фәнни-гамәли 

конференция; 

Г.Тукай “Бала белән Күбәләк” шигырен сәхнәләштерү; 

“Уенчыклар кибете” – мастер – класс; 

“Иле барның – теле бар” – әдәби- музыкаль кичә; 

“Тукай безнең йөрәкләрдә” - әдәби- музыкаль кичә; 

“Әбием – алтыным”- әдәби- музыкаль кичә; 

“Беркем дә онытылмаган, бернәрсә дә онытылмаган” - 

әдәби- музыкаль кичә; 

“Мәңгелек ут яна! - әдәби- музыкаль кичә. 

Менә соңгы 3 әдәби- музыкаль кичә Бөгелмә шәһәренең 

Якупов урамында урнашкан төп  яшәү урыннары һәм 

шөгыльләре булмаган затларын социаль адаптацияләү үзәгендә 

яшәүче өлкән яшьтәге бабайлар һәм әбиләр өчен  үткәрелде. 

Дәресләрне укучыларны мониторга каратып кына үткәреп 

булмый. Чөнки дәреснең төрле этапларында  урынлы, 

уйланылып  кулланылган компьютер белән эш  укучының 

укытучы һәм сыйныфташлары белән аралашуы һәм башка күп 

төрле эшләр белән үрелеп барырга тиеш. 

Иң мөһиме  укытучы укыту процессын дөрес итеп, 

укучыларда конкурентлыкка сәләтле белемнәр 

формалаштырырлык итеп оештырырга тиеш. 
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Сәләтле балалар белән эш – заман таләбе 

 

Венера Сабир кызы Сабирҗанова, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 

Бәйрәкә урта мәктәбенең  татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

 

Кешегә бетмәс-төкәнмәс иҗат чыганагы 

салынган. Менә шул чыганакны ачарга, 

иреккә чыгарырга,кешегә иҗтимагый 

тормышта урынын табарга булышырга, 

аңа үсү өчен тиешле шартлар тудырырга 

кирәк. 

Л.Н.Толстой. 

 

Хәзерге заман мәктәбе үзенең үсешендә катлаулы чор 

кичерә. Заман таләбе - баланың табигать тарафыннан бирелгән 

сәләтен үстереп, аны иҗади шәхес итеп тәрбияләү.  

Балаларның акыл үсеше, фикерләү дәрәҗәсе, психик һәм 

рухи дөньясы төрле-төрле. Кемдер - интеллектуаль яктан, кемдер 

- эмоциональ яктан, кемдер физик яктан көчле, кайбер 

балаларда әхлакый-ихтыяри көч зуррак.  Һәр балага шәхси 

якын килеп эшләгәндә генә, аның үзенә генә хас булган үсеш 

дәрәҗәсе үзенчәлекләрен, табигый мөмкинлекләрен билгеләргә 

һәм сәләтен ачарга мөмкин. Без баланың сәләтен никадәр тизрәк 
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күреп алабыз, үстерәбез, уңай шартлар тудырабыз, шул очракта 

гына көтелгән уңышларга ирешә алабыз. һәр уңышка ирешүнең 

сәләт-талант нәтиҗәсе генә түгел, ә тырышлык нәтиҗәсе икәнен 

беләбез. Баланың сәләтен дөрес юнәлештә үстергәндә, ул берничә 

өлкәдә үзенең талантын күрсәтә ала. 

Сәләт, тумыштан килгән сыйфат буларак, үзенә юлны үзе 

ярып барырга мөмкин. Әмма шул ук вакытта тирә-юньдәге 

шартлар, мохит, тәрбия һәм укыту барышында туган 

эмоциональ-психологик эшчәнлек, физик һәм 

интеллектуаль әзерлек баладагы сәләтнең үсешенә турыдан-

туры тәэсир итә. Сәләтле баланың мөстәкыйль эшчәнлеге, 

ялгышлары - табышлары өлкәннәрнең телектәшлек 

шартларында барырга тиеш. һәртөрле сәләт иясе янында 

остаз, педагог булуы шарт.  

«Күп белдерүгә караганда, әз белдереп, эзләнү орлыгын 

салу һәм эзләү юлларын табарга өйрәтү-мөгаллим бирә ала 

торган хезмәтләрнең иң зурысы», - дигән әдәбият галиме 

Г.Ибраһимов. Татар теле укытучысы буларак, мөһим 

бурычларымның  берсе - укучыларны мөстәкыйль рәвештә 

иҗади фикер йөртергә һәм нәтиҗә ясарга өйрәтү, укучыларның 

эзләнү, тикшеренү һәм иҗади фикерләү эшчәнлеген 

активлаштыру. Һәр сыйныфта татар теле һәм әдәбияты 

фәненнән сәләтле, иҗади фикерләүче балалар бар, ләкин 

һәркайсына юл табарга, кызыксындырырга гына кирәк. 

Сәләтле балалар белән эшләгәндә түбәндәгеләргә 

игътибар итәм: 

1. укучыларның белем үсеше дәрәҗәсен төгәл билгеләү;  

2. нинди алым, эш формалары кулланырга кирәклеген 

билгеләү; 

3. укытучы-укучы дуслыгын тагын да нәтиҗәле итү 

юлларын табу; 

4. балада үзбәянең югарылыгы. Аның үз көченә 

ышанучанлыгын булдыру; 

5. гаиләдә һәм мәктәптә тиешенчә уңай психологик климат 

тудыру. 



 

347 

Эш барышында заманча технологияләр кулланып эшләү 

ярдәмгә килә,чөнки алар  укучыда өйрәнә торган фәнгә 

кызыксыну уята, аның танып - белү активлыгын үстерә һәм 

укучының иҗади мөмкинлекләрен камилләштереп, белемнәрен 

тирәнәйтә, сәләтләрен ача. Заманча технологияләр шәхесне 

хәзерге чор таләпләренә туры килә торган белемнәр белән 

коралландыра, аны җәмгытьтәге төрле үзгәрешләргә, тормыш 

ситуацияләренә әзерләүне, фән нигезләрен ныклы үзләштерүне 

күздә тота. Мондый балалар белән эш түбәндәге формаларда 

алып барыла: дәрестә һәм өйдә иҗади биремнәр эшләү, дәрестән 

соң калып, консультацияләр уздыру, әдәби кичәләр үткәрү  

Укучыларның сәләтен үстерүдә иҗади дәресләр зур 

һәмияткә ия. Аларның һәрберсендә балалар бер-берсе һәм 

укытучы белән аралашалар, киңәшәләр. Иҗади активлык 

мөстәкыйль булуны таләп итә. Һәр укучы үзен төрле эшчәнлектә 

иҗади шәхес итеп күрсәтергә тиеш. Иҗади эшчәнлекне үстерүдә 

укучыларгның төрле юнәлештә фикерләвен камилләштерү 

әһәмияткә ия. Бу очракта кыска гына вакыт эчендә күп 

сорауларга җавап бирү, төрле фикер, идеяләр әйтергә мөмкин 

булган сораулар тәкъдим итү мөмкин. Сочинение язу, шигырь, 

хикәя, әкиятләр уйлап чыгару укучыларның иҗади фикерләү 

дәрәҗәләрен үстерә, сүзлек запасын баета, сөйләм телләрен 

үстерә. Лаборатор, практик эшләр вакытында, күрсәтелгән 

схема буенча модельләр төзүдә иҗат итү мөмкинлеге туа. 

Биремнәр бер-берсенә охшаш булса да, һәр бала аңа иҗади 

якын килә. Бирелгән терәк сүзләрдән, билгеле хәрефләргә 

башланган хикәя төзегәндә, рифма табу, билгеле сүзләрне 

кертеп, шигырь язганда һәр баланың иҗат итү мөмкинлекләре 

ачык сизелә. 

Иҗади фикер йөртү сәләтен үстерүдә изложениеләр 

әһәмияткә ия. Сочинение элементлары беләң изложениеләр 

фикерләү сәләтен үстерә. Хыял дөньясын баета. 

Сочинениедә укучыларның фикерләү сәләте тулысынча 

ачыла. Үзең яраткан әсәр, герой турында, әсәрне дәвам итү кебек 

эш төрләре, ирекле темага сочинениеләр укучыларның фикерләү 

сәләтен үстерә. Иҗади эшләү укытучыга да белемен 
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тирәнәйтергә мөмкинлек бирә. Дәреслекләрдәге мәгълүмат- 

белемгә, ә белем күнекмәгә әверелә. Укытучы һәм укучыда үз 

көченә ышаныч туа, алар үзләре туплаган тәжрибә белән 

үзләрен көчле итеп сизәләр. 

Тест сораулары куллану – эшчәнлекнең бер төре булып 

тора. Аларның дүрт төре: ачык, ябык, тәңгәлләштерү, тәртипкә 

салу формасындагылары кулланыла.  Укучылар үзләре дә 

тестлар төзүне теләп башкара. Югары сыйныф укучылары белән 

үткәргән тестларның гамәли өлеше катлаулана,  биредә теорияне 

практик куллана белү шарты куела. 

Балаларның сәләте  бер-берсенең белемен тикшерү, 

проектларны яклау, семинар-дәресләрдә ачык күренә.Балаларга 

белемнәрен тагын да тирәнәйтү, акыл, фикерләү сәләтен 

үстерү өчен киң мөмкинлекләр ачыла, фәнне тирәнтен һәм 

төпле үзләштерәләр, белем туплау күнекмәләре үсә, 

камилләшә, шулай ук укытучы һәм укучының бергәләп иҗат итү 

мөмкинлекләре үсә. 

Биремнәрне дифференциальләштереп, һәр укучының 

үзенчәлеген искә алып әзерләнүгә нык игътибар бирелә.  

Кайбер очракларда укучылар лаборант, консультант 

вазифаларын башкара, алар үзара ярдәмләшә, үзләренең белем 

дәрәҗәсен тикшерә. Укытуны индивидуальләштерү- 

әһәмиятле фактор булып тора. Чөнки һәр кеше - шәхес. 

Аларның һәрберсенә аерым психологик һәм әхлакый 

үзенчәлекләр, кызыксыну һәм һәвәслек сыйфаты хас, һәркем 

чынбарлыкны үзенчә күрә. 

Олимпиадалар уздыру – укучыларның иҗади һәм танып 

белү сәләтен активлаштырырга, талантлы балаларны ачыкларга 

мөмкинлек бирә, белем туплау белән кызыксынуны арттыра. 

Олимпиадаларга әзерләнгәндә, төрле эш алымнары кулланыла. 

Укытучы белән укучы арасындагы әңгәмәләр, фикер алышулар, 

тест биремнәрен үтәү, яңа чыккан фәнни китаплар, методик 

кулланмалар белән танышып, өйрәнеп бару зур әһәмияткә ия.  

Фәнни конференцияләргә әзерләнүнең дә укучылар 

сәләтен үстерүдә зур әһәмияте бар. Укучы өстәмә 

чыганаклардан файдаланып әзерләнә, үзен кызыксындырган 
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сорауларга җавап эзли. Ул мөстәкыйль фикер йөртә, эзләнә, 

нәтиҗә ясый. 

Кечкенә классларда ук укучыларда әдәби әсәрләр укуда 

кызыксыну уятуны да сәләтле укучылар белән эшләүнең бер 

төре дип саныйм. Әдәби әсәрләр уку  укучының фикерләү 

сәләтен үстерә, грамоталылык дәрәҗәсен камилләштерә, сүзгә 

осталыгын баета. Бала яшьтән үк никадәр күбрәк укыса, 

шулкадәр белемлерәк, зыялырак була. 

Түбәндәге мәсьәләләрне истә тотарга кирәк дип саныйм: 

• Бала укытучысын хөрмәт итәргә, ышанырга 

тиеш.Моның өчен укытуч-ының да төрле бәйгеләрдә катнашып 

торуы, иҗат кешесе булуы сорала. Бу укучы белән укытучыны 

тагын да ныграк берләштерә генә. 

• Вакытны кызганмыйча күп эшләү, ләкин көндәлек 

режимны бозмау. Баланың сәламәтлеге турында да онытырга 

ярамый. 

• Укучының  фәнгә карата кызыксынуы кимемәсен өчен, 

эшчәнлекне төрләндереп тору. 

• Укучының уңышлары белән горурланып яши белү, һәр 

уңышы өчен мактау, рәхмәт сүзләре әйтү һ. б.чараларны 

куллану. 

Нәтиҗә ясап шуны әйтәсем кил: балаларда сәләтлелекне 

үстерү һәм тәрбияләү-сәләтне шәхесне тәрбияләү ул. Бу–заман 

таләбе. 
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Рус телендә укучы балаларга татар телен укытуда заманча 

таләпләргә нигезләнеп эшләy 

 

Рузалия Нафис кызы Сабирянова, Татарстан 

Республикасы Әлмәт шәһәре  муниципаль 

бюджет белем бирү учреждениесе “12 нче 

урта гомуми белем бирү мәктәбе”нең  татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Россиядәге белем бирү системасы чит илләрдәге кебек үк 

күпгасырлык традицияләргә ия. Һәр илдәге белем бирү 

системасы үзенчә, ягъни социаль- сәяси вәзгыять 

үзенчәлекләреннән чыгып, милли- мәдәни аерымлыкларны 

исәпкә алып төзелгән булуга карамастан, уку процессын 

оештыруда уртаклыклар да күп. Дәрестә укытучы укучыларга  

белем бирә: яңа материалны аңлату юлы белән аларда белем һәм 

күнекмәләр булдыра, балаларның уку эшчәнлеген бәяли. Димәк 

,укытучыларның эше барыннан да элек белемнәрне хәбәр итүгә, 

әзер хәлдәге чишелеш юлларын күрсәтү юнәлтелгән.  

Соңгы елларда җәмгыятебездә барган үзгәрешләр белем 

бирү системасын да игътибарсыз калдырмады. Ул дөньякүләм 

белем бирү киңлеге үсеше тенденцияләрен исәпкә алып 

үзгәрергә мәҗбүр. Димәк, педагогик тәрбия һәм практиканың 

заманча таләпләргә җавап бирүе мөһим.  

“Инновация”- (яңа,заманча) термины ХIХ гасырдан ук 

кулланышта йөри. 

Хәзерге заман таләпләренә туры килә торган белем бирү 

шәхесне җәмгыятьтәге төрле үзгәрешләргә, тормыш  

ситуацияләренә, фән нигезләрен ныклы үзләштерүгә әзерләүне 

күздә тота. Заманча технологияләрне кулланганда, өйрәтү 

процессы буларак дәрес системасыннан укучыларның “төп яшәү 

формасына” күчүе күзәтелә. 

Татар теленә өйрәткәндә,заманча технологияләрне 

файдалануның мөһим бурычлары булып түбәндәгеләр санала: 

-  Укучыда өйрәнелә торган фәнгә карата кызыксыну 

уяту; 
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- Укучының танып белү активлыгын арттыру; 

- Тел өйрәнү өчен уңайлы шартлар булдыру, аралашу 

вакытында узара ярдәмләшү мохите тудыру; 

- Укучының иҗади мөмкинлекләрен тулырак ачу, алган 

белемнәрне тирәнәйтү, инициативасын тагын да үстерү. 

Заманча технологияләр, заманча таләпләргә нигезләнеп 

эшләгәндә, укытучы үз ролендә яисә режиссер, укучы, нинди дә 

булса эшне оештыручы, консультант яки башка һөнәр ияләре 

сыйфатында да булырга мөмкин. 

Рус мәктәпләрендә татар телен чит тел буларак укытуда  

заманча таләпләргә нигезләнү яисә яңа технологияләрне 

куллану гамәли эштә төп урынны алып торырга тиеш. 

“Технология”  термины укытучының үз эшендә куллана торган 

алым һәм ысуллар җыелмасын, шулай ук татар теленә өйрәтүдә 

файдаланыла торган уку материалларын күздә тота.  

Соңгы елларда яңа технологияләрне файдаланып, иҗади 

мөмкинлекләрне,  фикерләүне, аралашу күнекмәләрен үстерү 

исәбенә, программаларда каралган. Заманча технологияләрне 

кулланганда, өйрәтү процессы буларак дәрес системасыннан 

укучыларның “ төп яшәү формасына” күчүе күзәтелә.  

Мәсәлән: дәрес- аралашу, дәрес – дуслык, дәрес – әңгәмә , 

катнаш дәрес. 

Татар телен өйрәткәндә инновацион якын килү белем бирү 

процессын яңарту- үзгәртү күзлегеннән чыгып карарга 

мөмкинлек тудыра, гадәти 

 “ репродуктив” юнәлеш вакытындагы кебек уңай нәтиҗә 

гарантияләнә. 

Татар теле дәресләрендә яңа технологияләр куллану 

укытучыга нинди методик мөмкинлекләр бирә соң? 

1.Төрле  таблицалар, карточкалар төзү. Компьютер 

программасы мөмкинлекләрен файдаланып төрле  таблицалар, 

карточкалар  төзергә була. 

2.Үз- үзеңне тикшерү булдыру.  Тест формасындагы бирем 

эшләтәбез. Аннан соң укучылар экранга карап үз-үзләрен 

тикшерәләр һәм үз эшләрен бәялиләр.  Шулай ук информацион 

технологияләр укытучыга: 
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3.Индивидуаль белем  бирү; 

4.Дифференциаль белем бирү; 

4.Укыту процессында кирәк булган материалны тупларга 

өйрәтү; 

5.Үзаллы эшне булдыруда ярдәм итә. 

Бүгенге көндә мәктәпләрдә мөмкинлекләргә ия булган 

интерактив такталар җиһазландырылган компьютер 

сыйныфлары бар. Без бу өлкәдә булган яңалыклар белән 

танышып, аларны үз эшебездә кулланырга тырышабыз. Әмма 

һәрбер дәресне дә информацион технологияләр кулланып 

үткәреп булмый, мондый дәрескә әзерлек укытучыдан күп вакыт 

та таләп итә. 

“Укытучының тере сүзен бернинди компьютер да 

алыштыра алмый” дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Бу 

сүзләр белән килешәм. Татар теле дәресләрен укучыларны 

мониторга каратып кына үткәреп булмый. Чөнки дәреснең төрле 

этапларында  урынлы, уйланылып  кулланылган компьютер 

белән эш  укучының укытучы һәм сыйныфташлары белән 

аралашуы һәм башка күп төрле эшләр белән үрелеп барырга 

тиеш. 

Барлык технологияләрнең нигезен коммуникатив 

технология тәшкил итә, чөнки кайсы гына технологияне 

куллансак та, аралашу мохите булдырмыйча, без аларны гамәлгә 

ашыра алмыйбыз. 

Рус телле балаларның татар телен үзләштергәндә, беренче 

планга сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен дә бер-бер артлы 

формалаштыру һәм үстерү чыга. Димәк, рус телле балаларны, 

беренчедән, татар телен аңларга өйрәтергә, икенчедән, 

үзләренең фикерләрен татар теле чаралары белән белән әйтеп 

бирә белергә, өченчедән, башкаларның фикерләрен аңлап, язма 

һәм сөйләм формасында күрсәтә белергә тиешләр. Әйтеп киткән 

бурычларны укытуда коммуникатив принциплар кулланып кына 

максатка ирешеп була. Коммуникатив принцип телдән (тыңлап 

аңлау, сөйләү), язма (уку, язу), сөйләү формаларын бер-берсе 

белән тыгыз бәйли. 
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Шәхесне үстерүгә юнәлтелгән технология түбәндәгеләрне 

күздә тота: 

 укучының субъектив тәҗрибәсенә таяну; 

 биремнәрне үтәгәндә укучыларның теләкләрен һәм 

мөмкинлекләрен исәпкә алу; 

 һәр укучының җавабын игътибар белән тыңлау; 

 -укытучы үз фикерен такмыйча, укучыларның тәкъдим 

иткән фикерләрен анализлау; 

 мөстәкыйльлек, активлык өчен шартлар тудыру. 

Димәк, шәхесне үстерүгә юнәлтелгән технология 

дифференциаль якын килү алымы белән дә тыгыз бәйләнештә 

тора. 

Икетеллелек шартларында шулай ук информацион 

компьютер технологияләрен куллану татар телен, аның 

культурасын, татар халкының тарихын өйрәнүдә зур 

мөмкинлекләр ача,читтән торып экскурсияләрдә булу шартлары 

тудыра. Бу технологияне куллану укучыларда фән белән чынлап 

торып кызыксыну уята. Һәрбер темага диярлек унар слайдтан 

торган презинтацияләр әзерлибез. Татар телен авыр үзләштерүче 

укучыларның да мондый дәресләрдә активлашуы күзгә күренеп 

арта. 

Минемчә, сөйләм телен үстерү өчен 45 минутлык дәреснең 

яртысыннан да ким булган вакытны файдалану булмаска тиеш. 

Чөнки, укып, язып кына  сөйләргә өйрәнеп булмый.  

Дәресләрдә бирелгән текстлар, диалоглар укыту белән генә 

чикләнмичә, һәр дәрестә ишетеп аңлау (аудирование) , диалогик 

һәм монологик сөйләм алымнарын уңышлы гына файдаланырга 

була. 

Ситуатив- тематик принцип нигезендә, укучыларга 

диалогик сөйләмне камилләштерү буенча түбәндәге типтагы 

күнегүләр тәкъдим итәргә мөмкин:  

 диалогик үрнәкләрне ятлау ( хор белән, индивидуаль 

рәвештә)  

 тәкъдим ителгән үрнәк буенча кечкенә диалоглар төзү;   

 приветствие           * приветствие  
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 приветствие           * приветствие 

 вопрос             * вопрос, встречный вопрос 

 ответ              * удивление  

 тематик диалоглар төзү;  

“ Кибеттә” , “ Мәктәптә”, “ Урманда”, “ Транспортта”.  

 үрнәк диалогларның элементларын үзгәртү;  

Шулай ук яңа технологияләргә килсәк, диологик 

сөйләмнедә слайд аша күрсәтелгән рәсемнәр белән укчылар бер 

– берсенә сораулар биреп аралашырга мөмкин. 

Инновацион технологияләрне үземнең практикамда 

шәхескә юнәлтелгән технологияләрне ешрак кулланырга 

тырышам. Укучыларның хезмәтләрен үзанализ яки үзбәя 

аркылы бәяләргә тәкъдим итәм. 

Бүгенге көндә рус балаларын татар теленә өйрәтү 

барышында файдалы, кызыклы итеп, заманча технологияләрдән 

файдаланып, уңай нәтиҗәләргә килергә тырышабыз. 

Дәресләрдә балаларның танып белү эшчәнлеген үстерү 

өчен эш төрләрен дифференцияләштереп бирү күздә тотыла. 

Ягъни сыйныфтагы һәр балага шәхси якын килеп, шәхси 

үзенчәлекләрен истә тотып, бирем һәм күнекмәләрне аерып 

бирү. Бу бигрәк тә йомшак укучылар өчен мөһим. Укытучының 

максаты: аларның белемнәрен, укуга карата кызыксынуларын 

һәм омтылышларын үстерү. 

Шулай ук яңа технологияләр ярдәмендә татар телен 

өйрәнү укучыны тагын да активлаштыра, мөстәкыйльлек 

тәрбияли. Компьютер технологияләрен куллану фәнне югары 

дәрәҗәдә үзләштерергә, максатка омтылучанлык, информацион 

технологияләр дөньясындагы яңалыклар белән кызыксыну 

теләген уята. Заманча таләпләргә нигезләнеп яки компьютер 

технологияләрен кулланып укыту шушы проблеманы да хәл 

итәргә булыша. Шулай ук бу метод  укучыларны компьютер 

белән эшли белергә, текст процессоры ярдәмендә төрле 

документлар әзерләргә өйрәтә. 

Татар теле дәресләрендә заманча таләпләргә нигезләнеп, 

яңа технологияләр куллану – укучыларның иҗади сәләтен 

устерүгә этәргеч булып тора. Укучыларда  яңа презентацияләр 
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эшләү теләге туа һәм фәнгә карата кызыксыну уяна. Иҗади 

эшчәнлек тәҗрибәсенә ия булган саен укучыларның белем 

сыйфаты да үсә. 
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Синтаксик  модельләр нигезендә бәйләнешле сөйләмгә өйрәт 

 

Сабитова Зөлфия Әхмәтшәриф кызы, 

Татарстан Республикасы ГАОУ СПО “Бөгелмә 

төзү-техник коллияте” татар теле 

укытучысы 

 

Тел дигән дәрья бар, 

төбендә энҗе-мәрҗән бар,  

белгәннәр чумып алыр,  

белмәгәннәр коры калыр. 

Татар халык мәкале 

 

Кеше, табигате буенча социаль зат буларак, башка кешеләр 

белән бәйләнешкә кермичә яши алмый. Ул үз фикерләрен, 

хисләрен, теләкләрен, ниятләрен башкаларга җиткерергә, алар 

белән киңәшергә омтыла. Шуңа күрә ул аралашуга мохтаҗ була. 

Төп аралашу коралы булып тел санала. Димәк, сөйләм телнең 

хәрәкәттәге торышын билгели. 
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Лингвометодикада сөйләм атамасы ике мәгънәдә 

кулланыла: 

1) аралашу дәверендә башка кешеләргә тәэсир итү 

максатыннан үз фикереңне  белдерү процессы, ягъни 

сөйләүченең эшчәнлеге: 

2) билгеле бер структур һәм симантик бәйләнешкә ия 

булган хәбәрләмә яки текст, ягъни шушы эшчәнлекнең шушы 

нәтиҗәсе. 

Сөйләм - кеше эшчәнлегенең бер төре hәм ул, шуның 

нәтиҗәсе буларак, тел күренешләрен куллану нәтиҗәсендә 

барлыкка килә. Теге яки бу төгәлләнгән фикерне белдерү өчен 

кеше синтаксик берәмлекләрдән файдалана. Бары тик аларда 

гына аерым сүзләр hәм аларның граматик формалары үзләренең 

яшәешен таба. Димәк, телнең барлык берәмлекләре-фонемалар, 

лексик берәмлекләр-синтаксис аша сөйләм төзүдә катнашалар. 

Шуңа күрә дә синтаксис грамматиканың оештыру үзәген тәшкил 

итә hәм телнең коммуникатив катламы, ягъни аның 

коммуникатив берәмлекләрен - җөмләләрне өйрәнүче тармак 

буларак карала. 

Аралашуның минималь берәмлеге җөмлә булса, иң зур 

берәмлеге итеп текст билгеләнә. Теге яки бу телгә өйрәткәндә, 

җөмлә шулай ук укыту берәмлеге дә була, чөнки ул интонацион, 

семантик, структур төгәллекне тәэмин итә. 

Коммуникатив метод телне аралашу чарасы буларак 

үзләштерү максатын куя Бу максатка ирешү өчен, укучыларда 

коммуникатив компетенция формалаштыру бурычы куела. 

Коммуникатив компетенция – аралашу максаты hәм 

сферасыннан чыгып, үз сөйләмеңне булдыру өчен кирәк булган 

белем hәм күнекмәләргә ия булу дигән сүз ул. Икенче телдә 

аралаша алу өчен, укучыларга түбәндәге күнекмәләргә ия 

булырга тиеш: 

Аралашу шартларын белү; 

Сөйләмне дөрес оештыра алу; 

Тел берәмлекләреннән урынлы файдалану; 

Кире бәйләнеш булдыру. 
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Боларга ирешү өчен, “Икенче телгә өйрәтүне нинди 

технологияләргә нигезләнеп оештыру кирәк?” дигән сорауга 

лингвистлар да, методистлар да җавап бирергә тырышалар. 

В.Ф.Габделхаков фикеренчә, коммуникатив-үстерелешле, 

когнитив, аралашу технологияләре h.б. барысы да укучыларның 

бәйләнешле сөйләмен үстерүгә юнәлтелгән. 

Билгеле, икенче телдә аралашу өчен, укучыларның 

хәтерендә сүзләр, аларны бәйләүче чаралар, җөмлә модельләре 

сакланырга тиеш. Бу очракта гына укучылар, бирелгән 

ситуациядән чыгып, кирәкле сүзләрне, аларны бәйләүче 

чараларны автоматик рәвештә искә төшереп hәм өйрәнелгән 

җөмлә калыпларына салып, үз фикерләрен тыңлаучыга җиткерә 

алалар. Шуңа күрә дә, рустелле укучыларга татар теле 

өйрәткәндә, аларны җөмләнең функциональ актив грамматик 

hәм структур-семантик калыплары белән гамәли таныштыру, 

аларның мәгънәләрен, төзелешен, парадигмаларын аңлатып 

бирү hәм сөйләмдә кулланырга күнектерү – иң мөhим методик 

мәсьләләрнең берсе. 

Коммуникатив методикада сөйләмнең өч дәрәҗәсе 

билгеләнгән: 

Фраза (җөмлә) дәрәҗәсендәге сөйләм; 

Синтаксик бөтен дәрәҗәсендәге сөйләм; 

Текст дәрәҗәсендәге сөйләм. 

Теге яки бу төгәлләнгән фикерне белдерү өчен, укучылар 

җөмләдән файдалансалар, алга таба билгеле бер тема буенча 

хәбәр итү өчен, алар берничә җөмләне бәйләп әйтергә тиеш 

булалар. Бу очракта hәрбер яңа җөмләне алдагы җөмләгә 

нигезләп, сөйләмне “билгеледән билгесезлеккә” этәләр hәм 

җөмләләр тезмәсен төзиләр. Лингвометодикада бу күренешне 

җөмләнең коммуникатив (актуаль) кисәкләргә бүленеше, дип 

атыйлар. 

Татар hәм рус җөмләләрендә сүз тәртибенең тәңгәл 

килмәве, татар җөмләсендә хәбәрнең җөмлә ахырында булуы 

hәм сөйләм яңалыгының аның алдындакуелуы, ә рус 

җөмләсендә хәбәрнең җөмлә башында килүе hәм 

сөйләмяңалыгының ахырда урын алуы рустелле укучыларның 
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диалогик hәм монологик сөйләмендә күпсанлы интерферент 

хаталарга китерә. Хәтта кечкенә генә әңгәмә корганда да сөйләм 

төзелешендәге хата фикер ялгышлыгына китерергә мөмкин. 

Рус телле укучыларга, студентларга, гомумән татар телен 

икенче тел буларак өйрәнүчеләргә ирекле аралаша алырлык 

белем бирү hәм күнекмәләр булдыру мәсьәләсе күнегүләр 

системасы белән бәйле. Методик әдәбиятта, диалогик hәм 

монологик сөйләмгә өйрәтү өчен, күпсанлы биремнәр китерелә. 

Аларның күбесе мәктәп дәреслекләрендә дә урын алган. 

Алардан тыш, кайбер махсус күнегүләрдән файдалану татар 

теленең җөмлә калыпларын ныклы үзләштерү hәм сөйләмдә 

куллануга китерә ала. 

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк: 

Лингвистик яктан эшкәртелгән синтаксик калыпларның 

коммуникмтив активлыгын, сөйләмдә куллану ешлыгын 

ачыклау hәм аларга нигезләнеп укучыларның сөйләм телен 

үстерү, төрле дәрәҗәдәге хәбәрләмәләр төзергә өйрәтү–иң 

мөhим методик мәсьләләрнең берсе булып санала. 

Рус телле укучыларга татар теле өйрәткәндә, текст 

теориясе, җөмләнең коммуникатив (актуаль) кисәкләргә 

бүленеше, татар җөмләсендә сүз тәртибе турында гамәли белем 

бирү аларның диалогик hәм монологик сөйләмнәрен тагын да 

югарырак дәрәҗәгә күтәрергә мөмкинлекләр тудыра. 

Рус телле укучыларга татар теле укыту методикасын 

заманча технологияләр белән баету, сөйләмнең hәрбер төре 

буенча махсус күнегүләр системасыннан эзлекле hәм нәтиҗәле 

файдалану гына куелган максатларга ирешүне тәэмин итә 

алачак. 

Бүген җәмгыятьтә укытучы эшчәнлеге – гаять катлаулы 

hәм җаваплы. Ул үз алдына куелган бурычларны бары эшчәнлек 

процессында гына гамәлгә ашыра ала. Укытучы, шәхес буларак, 

иҗади эшләсә, эзләнсә, уйлап тапса гына эшнең нәтиҗәсе була. 

Ә иҗатның төп этәргеч көче – укучы hәм укытучы кичергән 

шатлык.  
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Татар теле һәм татар әдәбиятын өйрәнyдә компьютер 

технологияләрен куллану 

 

Индира Фәрит кызы Садикова, Татарстан 

Республикасы Әлмәт шәһәре  муниципаль 

бюджет белем бирү учреждениесе “12 нче 

урта гомуми белем бирү мәктәбе”нең  татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы  

 

Бүген  укытучыдан бик  күп нәрсә таләп ителә: үз фәнеңне 

бик яхшы белү, балаларны яратудан тыш, аларның фикерләү 

сәләтен  үстерү, уку-танып белү эшчәнлеген оештыру, рухи һәм 

физик үсешен тәэмин итү. Ә моның өчен укытучыдан үз 

шәхесенә тәнкыйть күзлегеннән карау, яңалыкка омтылу, заман 

сулышын тоеп, белемне өзлексез камилләштерү, укыту-

тәрбияпроцессына иҗади якын килеп эшләү сорала. Бүгенге 

көндә балалар мәгълүмати технологияләр белән бик иртә 

таныша. Шуңа күрә укучыларымда татар телен өйрәнүгә 

кызыксыну уяту, аларның игътибарын җәлеп итү максатыннан 

мин дә әлеге мәгълүмати технологияләрне үзләштерергә һәм 

аларны укыту процессында киң кулланырга бурычлы. Заманча 

технологияләр файдаланып белем бирү  түбәндәге мөһим 

бурычларны үтәргә  ярдәм итә: 

 укучыда телгә кызыксыну уята;  

 аның танып белү активлыгын үстерә;  

 укучыларның иҗади мөмкинлекләрен камилләштерә;  

 белемнәрне тирәнәйтә. 

Татар теле дәресләрендә дә мәгълүмати технологияләрне 

куллануның өстенлеге бәхәссез. Барыннан да элек, әлеге 

технология – шәхескә юнәлтелгән, ныклы һәм вариатив булуы 

белән аерылып тора. Компьютер, күрсәтмәлелекне һәм  

контрольлекне тәэмин итеп, күп мәгълүмат биреп, укытуның 

сыйфатын күтәрергә ярдәм итә, этәргеч бирә. Дәресләрдә 

компьютер куллануның  юллары һәм ысуллары күптөрле. 

Шуларның берсе – электрон презентацияләр. 
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Электрон презентация –укытучы тарафыннан дәрестә 

кулланыла торган ярдәмче чара, ә компьютер һәм проектор-

электрон презентацияне күрсәтү мөмкинлегент бирүче чара. 

Презентация  слайдларын дәрес материалын аңлатканда 

үзләштергән белемнәрне ныгытканда кулланам.Дәресләрдә 

компьютер презентацияләреннән файдалану татар теле һәм 

татар әдәбияты фәнен тагын да 

эчтәлеклерәк,тәэсирлерәк,нәтиҗәлерәк, күрсәтмәлерәк укыту 

мөмкинлеген бирә. 

Презентация өчен материал 

фәннилек,аңлаешлылык,күрстәмәлелек принципларына җавап 

бирерлек итеп сайланырга тиеш. Презентация дәреснең : 

 белемнәрне актуальләштерү; 

 яңа материалны аңлату; 

 белемнәрне ныгыту; 

 белемнәрне гомумиләштерү һәм системалаштыру 

этапларнда куллану дөрес дип саныйм. 

Дәрестә кулланылган теләсә нинди визаль мәгълүматның 

уңай нәтиҗәсе бар. Һәрбер укыту чарасы дәрес матриалын 

үзләштрүгә этәргеч бирә. Шулай да мондый чаралар кулланып 

үткәрелгән дәресләр гадәти,укучы өчен дә ,укытучы өчен дә 

кулай булырга,тышкы бизәкләре белән укучы дикъкатен читкә 

юнәлдермәскә тиеш.Кайбер дәресләрдә кәгазьдән ясалган 

берничә таблица яки язучылар,шагыйрьлрә портретын да 

күрсәтү җитә.Әгәр дә таблицалар  һәм схемалар минем ниятемә 

җавап биреп бетерми икән,электрон презентация мәсьәләне хәл 

итүнең заманча һәм кулай юлы. Презнтация укытуның 

сыйфатын күтәрергә ярдәм итә,этәргеч бирә,ләкин бары даими 

кулланылган очракта гына  уңай нәтиҗәсен бирәчәк. Аны һәр 

дәрестә куллану белән дә артык мавыкмаска кирәк. 

Моннан берничә еллар элек уку - укыту процессында 

укытучының төп эш коралы булып такта белән акбур 

торса,хәзер инде хәл бөтенләй башкача.Мин үзем татар теле 

дәресләрендә укучыларны кызыксындыру, дәресне 

мавыктыргыч итеп үткәрү өчен компьютер куллануны бик 

отышлы дип саныйм. 
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Компьютер – укучы белән белемнәр системасы арасында 

арадашчы, белем алу чарасы. Компьютер презентациядан 

файдалану укыту эшчәнлеген баета, укыту процессын 

кызыклы, нәтиҗәле һәм иҗади итеп оештырырга мөмкинлек 

бирә. Компьютер сыйныф тактасын да, тарату материалын да, 

дәреслекләрне дә алыштыра ала. Аны куллану дәреснең 

нәтиҗәлелеген арттыруга ярдәм итә. Һәр укучының белем 

үзләштерүгә сәләте төрлечә була. Кайбер укучыларның 

ишетеп истә калдыру дәрәҗәсе өстенлек алса, күпчелек 

укучыларда күреп истә калдыруы өстен чыга. Менә шушы 

вакытта компьютер ярдәмгә килә. Чөнки мониторда барлык 

биремнәр матур, эстетик яктан камил эшләнә. Презентацион 

программаларны төзегәндә, мин аның эченә бик күп материал: 

төрле схемалар, рәсемнәр, фотосурәтләр кертәм.  

Яңа материалны аңлатканда презентация бирелешенең 

мөмкинлекләре бик зур. Слайдларны күрсәтү тәртибе һәм төзү 

логикасы өйрәнелә торган материалның эчтәлегенә, аерым 

сыйныф укучыларының аны үзләшрерү 

үзенчәлекләренә,укытучыгабәйле.Бу очракта укытучы белән 

укучылар арасындагы мөнәсәбәтнең ничек булуы да игүтибарга 

аланырга тиеш. Слайдларны текст белән чуарламаска кирәк. 

Анда, даталар, термин, кагыйдәләр, рәсем, фотолар, кыскача 

тезислар, хронологик план языла. Слайдның масштабы, төсе, 

фоны алдан уйланыла. Дәрес  материалын аңлату-тулаем 

презентация слайдларын күрсәтү булырга тиеш түгел. Аңлату 

барышында  тактага да языла,таблицалар белән дә эш ителә. 

Дәрес материалын беренчел ныгытуны әңгәмә һәм тестлар 

белән эш итү рәвешендә уздыруны кулай күрәм. Бу исә 

укучыларны бердәм дәүләт имтиханыны әзерли. 

Әгәр дә презентация дәреснең барлык этапларында да 

кулланылса,аның аерым өлешләрен төрле фонда күрсәтәм. 

Слайдлар бертөрле дә булмасын. 

Белемнәрне гомумиләштерү һәм системалаштыру.  

Кагыйдә буларак, бу – үзе бер дәрес. Мондый дәрес 

презентациясенә өйрәнелә торган терәк схемалар,  таблица, 

диаграммалар, күнегү фрагментлары кертелә. Мондый 
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презентация катгый логика белән аерылып торырга тиеш түгел. 

Төрле фоннарны, анимация элементларын да кулланырга була.  

Дәресләрдә презентацияләр төзү һәм куллану турындагы 

фикерләрне гомумиләштереп, түбәндәгеләрне әйтергә мөмкин: 

 Анимация күп  һәм артык актив булмаска тиеш. 

Баланың төп игътибар теманы үзләштерүдән читкә китәргә тиеш 

түгел. 

 Фонга аерым игътибар бирелергә тиеш. Караңгы һәм 

артык кискен төсләргә язылган  язулар укучы игътибарын читкә 

җибәрә. Төсләрнең һәм текстның еш алмашынуы да  файдага 

түгел. 

 Тавыш катнашында бирү дә артык. Бу очракта укытучы 

аңлатма биреп бармаган видеофрагментлар гына искәрмә булып 

тора. 

 Электрон презентацияләрне өй эшенең бер төре  итеп тә 

бирергә мөмкин.  Мондый биремнәрне үтәгән чакта укучылар 

компьютер белән эш итәргә, үз фикерләрен төгәл һәм кыска 

итеп  әйтергә өйрәнә. Мондый презентацияләрне укытучы 

аңлаткан чакта да, өй эшләрен тикшергәндә дә кулланырга 

мөмкин. Моның өчен вакыт та аз сорала. Укучылар яңа 

презентацияләр белән тәнәфес вакытында да, дәрестән тыш буш 

вакытларда да  бик теләп таныша алалар. Алар, үзләре 

башкарган эшнең кирәклеген тоеп,  өй эше биремнәрен үтәүгә 

җитдирәк тә карый башлый.  Хәтта докладлар һәм төрле 

чыгышлар  әзерләргә бик үк атлыгып тормаган  укучылар да 

компьютер белән бик теләп эшлиләр. 

Компьютер – бүгенге заманда белем алу өлкәсендәге 

максатларга ирешү, укыту процессын баету, бала шәхесе һәм 

укытучының һөнәри осталыгы үсешенә йогынты ясау чарасы ул. 

Моның өчен мөгаллимгә: 

 компьютердан файдалануның үзенә хас үзенчәлекләрен 

педагогик әсбап буларак аңлау, аның мөмкинлекләрен һәм 

җитешсез якларын билгели белү; 

 уку материалын аңлата алу һм укучылар белемен 

тикшерүнең бер ысулы буларак веб-ресурслардан файдалана 

белү тәбрибәсенә ия булу; 
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 үзең укыта торган фән укытучылары өчен тәкъдим 

ителгән кулланма программа һәм ярдәмлекләр белән эш итә 

белү алымнарын үзләштерү кирәк. 

Дәрестә компьютердан файдалану максатчан һәм методик 

яктан нигезләнгән булырга тиеш. Укытуның башка  

нәтиҗәлерәк чараларын эшкә җигү мөмкин булганда, 

компьютер куллану һич тә мәҗбүри түгел. Башка укыту 

ысуллары белән чагыштырганда югарырак нәтиҗәләргә ирешү 

мөмкинлеге биргән очракта гына мәгълүмати технологияләргә 

мөрәҗәгать итү мөһим. Әлеге техгологияләр яңа материалны 

өйрәнү дәресләрендә, осталык һәм күнекмәләрне үзләштергәндә, 

шулай ук практик дәресләрдә яхшы нәтиҗәләр бирә.  

Татар телен укытудагы бүгенге көн таләпләре һәм мәгариф 

системасына бердәм дәүләт имтиханнарының үтеп керүе 

укытучыларны иҗади эзләнүләргә китерде. Билгеле булганча, 

БДИ нигезен төрле формадагы тестлар тәшкил итә. Ә тестларга 

дөрес җавап бирү өчен, фәнни камил белү белән бергә, 

укучыларны кече класслардан ук тестлар белән эшләргә өйрәтү 

зарур.  Кәгазьдә язып, аны укучыларга таратып, соңыннан 

эшкәртүнең төрле төрләрендә дә кулланырга мөмкин. Әлеге 

эшчәнлекне җыеп кына менә мондый таблица рәвешендә 

күрсәтергә мөмкин: 

 

№ 

№ 

Дәрес 

этаплары 

Мәгълүмат эшкәртү 

төрләре 

Компьютер 

технологиясе 

  1 Үткәндәге эш 

нәтиҗәләрен 

тикшерү 

Программалаштырыл-   

ган сорашу 

Текст белән 

язылган  

мәгълүматны 

эшкәртү 

технологиясе  

22 Яңа 

материалны 

аңлату 

Презентацияләр, 

графика, диаграмма, 

билгеләмәләр, 

схемалар, рәсемнәр 

программасы 

Текст, саннар, 

график белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкртү, 

презентацияләр 
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төзү 

технологиясе  

33 Укытучы 

җитәкчелегендә 

эшләү 

Күнегүләр эшләү,  

орфо-график 

диктантлар язу 

технологиясе  

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү, 

презентацияләр 

төзү 

технологиясе 

44 Укучыларның 

бәйсез 

мөстәкыйль 

эше 

Күнегүләр эшләү, 

тест, схемалар төзү 

алгоритмы, график 

диктантлар язу 

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү, 

презентацияләр 

төзү 

технологиясе 

55 Эш 

нәтиҗәләрен 

бәяләү 

Нәтиҗәләрне эшкәртү 

программалары 

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү 

технологиясе 

66 Дәрескә йомгак 

ясау 

Нәтиҗәләрне эшкәртү 

программалары 

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү 

технологиясе 

77 Өйгә бирелгән 

эш турында 

мәгълүмат 

Күнегүләр, схемалар 

чишү алгоритмы 

Текст, график, 

схема белән 

күрсәтелгән 

мәгълүматны 

эшкәртү 

технологиясе 
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Компьютер технологияләрен татар теле дәресләрендә 

куллану дидактиканың фәннилек, күрсәтмәлелек, аңлаешлы 

булу, эшлеклелек, һәм мөстәкыйльлек принципларын куллану 

мөмкинлеге бирә. Алар яңа төр мәгъ лүмат табуның аеруча 

әһәмиятле функцияләрен үти, белемне камилләштерүдә, 

ныгытуда һәм гомумиләштерүдә, тәрбия бирүдә, эзләнүләр һәм  

тикшерүләр алып баруда, үзгәрешләр кертүдә зур чара булып 

тора. Әлеге технологияләрдә уңышлы файдалану дәреснең 

нәтиҗәлелеген күтәрә, укучыларның кызыксынучанлыгын 

арттыра, аларны белем дөньясына җәлеп итә, өлгереш 

күрсәткечен һәм уку сыйфатын яхшырта.  

Чыгышымны йомгаклап әйтәсем килә: укучылар – безнең 

киләчәгебез. Аларны бүгенге базар мөнәсәбәтләре шартларында  

көндәшлеккә сәләтле, олы максатларга ирешү юлында 

информацион технологияләрдән оста файдалана белүче иҗади 

шәхес итеп тәрбияләү – безнең төп бурычыбыз.  
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләренеӊ иҗади сәләтле шәхес 

тәрбияләy һәм yстерyгә йогынтысы 

 

Чулпан Гумәр кызы Садриева, Татарстан 

Республикасы Тәтеш шәһәре,  МБГББУ 

“П.С.Ханжин  исемендәге Тәтеш 1нче гомуми 

урта белем бирүмәктәбенең” татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы  

 

Кошлар тумый канатсыз 

Кеше тумый талантсыз.  

Татар халык мәкале 

 

Хәзерге заман мәктәбе үзенең үсешендә катлаулы чор 

кичерә. Иҗтимагый мәгариф икътисади үзгәрешләр: мәгариф 

системасында яңарту, төрле типтагы мәгариф 

учреждениеләрендә укыту-тәрбия эшенең методологик һәм 

оештыру технологиясен камилләштерү бурычын куйды. 

Заман таләбе – баланың табигать тарафыннан бирелгән 

сәләтен үстереп, аны иҗади шәхес итеп тәрбияләү. 

Укучыларның иҗади казанышлары – бу мәктәпнең җимеше. 

Белгәнебезчә, укыту өлкәсендә сәләтле балаларны табу 

һәм аларның эшчәнлеген үстерү – хәзерге көндә төп 

бурычларның берсе булып тора. Без баланың сәләтен никадәр 

тизрәк күреп алабыз, үстерәбез, уңай шартлар тудырабыз, шул 

очракта гына көтелгән уңышларга ирешә алабыз. 

Хәзерге заман шартларында сәләтле балалар белән эшләү 

системасы зур җаваплылык сорый дип әйтергә кирәк. 

Татар теле һәм әдәбияты укытуны камилләштерү, 

укучыларның белемгә омтылышын көчәйтү, зыялы шәхесләр 

тәрбияләү, һәм иң мөһиме, араларыннан аеруча сәләтле 

укучыларны сайлап алу максатыннан һәр елны район һәм 

республикабызда фән олимпиадалары уздырыла. 

Безнең Тәтеш 1 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе 

укучылары да татар теле һәм әдәбияты буенча үткәрелә торган 
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олимпиадалардада актив катнашалар һәм призлы урыннарны 

яулыйлар. 

Билгеле булганча, әдәбият укытучысының бурычы 

программада каралган әсәрләрне аңлап үзләштерүдән, аның 

идея-эчтәлеген аңлатудан, язучының осталыгын бала аңына 

үткәрүдән, укучыда эчке матурлыкка омтылу кебек күркәм 

сыйфатлар тәрбияләүдән, әйләнә-тирә мохиткә, дөньядагы төрле 

вакыйгаларга дөрес бәя бирә белергә, үзлегеңнән белем алуга 

өйрәтүдән гыйбарәт. 

Без, татар теле һәм әдәбияты укытучылары, һәр укучының 

туган телен, халкының тарихын тирәнтен өйрәтү, аларга карата 

мәхәббәт хисләре тәрбияләү максатыннан, үз каршыбызда 

җитди бурычлар куябыз. Бигрәк тә рус мохитында, рус 

мәктәбендә укучы татар балалрын татар теленә кызыксындырып 

укытуда һәр татар теле укытучысының үз бурычлары булган 

кебек, мин дә үз эшемдә түбәндәге бурычларны куям. 

 программа материалын бик яхшы үзләштерү; 

 бәйләнешле сөйләм үстерү; 

 фикерләү сәләтен үстерү; 

 анализ үрнәкләрен белү; 

 өстәмә чыганаклардан файдалану; 

 татар халкының үткәне, бүгенгесе турындагы 

материалларны өйрәнү, гореф - гадәтләре белән кызыксыну, 

хөрмәт итү, вакытлы матбугат белән танышып бару, радио, 

телевидениедән татарча тапшыруларны даими карау; 

 төрле бәйге конкурсларда катнашу; 

 милли бәйрәмнәребезне өйрәнү; 

 татар халкының күңел бизәкләре – милли сәнгать 

үрнәкләре белән таныштыру тора. 

Һәр сыйныфта фәнгә карата нык кызыксыну, күп белергә 

теләү хисләре белән янган укучылар бар. Аларның сәләтен 

тагын да үстерү, фәнгә карата кызыксыну максатыннан, без 

укучылар белән төрле юнәлештә эшләр алып барабыз. 
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Мәсәлән, шуларның берсе –4 нче сыйныфта татар теле 

буенча үткәрелә торган республика күләм тест – мониторингка 

әзерләү. 

Без, укучыларым белән әзерлек эшләрен уку елы 

башыннан башладык. Төрле катлаулылыкта тест биремнәре 

эшлибез, кагыйдәләр өйрәнәбез, 4-5 җөмләдән торган кечкенә 

хикәяләр төзеп карыйбыз, рәсемнәр буенча хикәяләр язабыз, 

бирелгән сорауларга тулы итеп гади һәм җәенке җөмләләр белән 

дөрес җавап бирергә һәм хатасыз язарга өйрәнәбез. 

Шуның нәтиҗәсе, 2012-2013 нче уку елында татар төркеме 

укучыларым 100% өлгереш, 80% белем сыйфаты күрсәттеләр. 

3-4 нче сыйныфтан ук сәләтле укучыларны ачыклау өчен 

ел саен мәктәп күләмендә фән олимпиадалары, төрле бәйге, 

конкурслар үткәрәбез. Бу эш сәләте булган укучыны башлангыч 

сыйныфта ук ачыклап, югарыга киткәч мәктәп данын яклаучы 

чын призёр үстерергә ярдәм итә. Бу эшне башлаганда мин иң 

беренче булып, сәләтле балалар белән эш планы төзим. 

Планыма индивидуаль эш, өстәмә әдәбият белән таныштыру, 

әдәби әсәрләр уку юнәлешләрен кертәм. Мәктәбебезнең Яшь 

йолдызлары”:  “Дулкыннар” һәм “Ватан” конкурсында 1, 2 нче 

урыннар яулаучы  Рәсим Сәйфетдинов, “Җырлыйк әле” 

телевизион тапшыруында катнашучы Рәзилә Сәгыйрева, Айзилә 

Нургалиева. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрене аларны 

республикакүләм танытуда төп рольне үти. 

Дәресләрдә сәләтле балалрны гына түгел бар баланыда 

иҗади сәләтле шәхес итеп тәрбияләү һәм үстерү зарур, чөнки 

бездән моны илдәге үсеш һәм үзгәреш тәлап итә. Моның өчен 

мин үз дәресләремдә үстерешле технологияләр кулланам. 

Башлангыч сыйныфларда эшләгәнлектән,  дәресләрдә 

күбрәк уен технологиясе элементларыннан файдаланырга 

тырышам. Алар “уен–табышмак”, “уен–сәяхәт”, “тылсымлы 

капчык”, “ватык телефон”. 

Зачет, контроль һәм белемнәрне системалаштыру 

дәресләрен оештыру формаларына аеруча игътибар бирәм. 

Киләсе дәрестә уен уйнаячагыбыз, әмма тема буенча берничә 

сорауга җавап бирергә кирәклеге турында хәбәр итәм. 
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“Йолдызлар сәгате”, “Могҗизалар кыры” һәм башка уеннар 

оештырам.  

Хаталар өстендә эш алып барганда барлык укучыларга 

хәрефләр таратам, шуннан соң укучылар хата ясаган сүзләрне 

әйтәм, ә укучылар такта янына чыгып, сүзләр төзиләр. Хаталары 

булган балаларга ике хәреф бирәм, ни өчен нәкъ менә шул 

хәрефне сайлаганнарын алар аңлатырга тиешләр. Сүз турыдан-

туры күреп һәм эш барышында истә кала, шуннан соң аның 

белән җөмләләр төзиләр, сүзлектә мәгънәсен, синонимнар һәм 

антонимнар табалар. 

Кече мәктәп яшендәге балалар өчен әдәбият дәресләрендә 

кызыклы эш формасының берсе – укыган әсәрләрне 

сәхнәләштерү, сәхнәләштерелгән тамашалар, курчак 

спектакльләре. Алар сөйләм күнекмәләрен, хәтерне, артистлык 

сыйфатларын үстерәләр. 

Фәнис Яруллинның “Урман әкияте”н укыганнан соң, 

укучыларым аны сәхнәләштереп 2-3 нче сыйныф укучылары 

алдында чыгыш ясадылар. Бу чыгыш бик уңышлы булды. 

Әкиятне балалар үзләре тәрбияләнгән балалар бакчасында да 

сәхнәләштереп күрсәттеләр.  Һәр өйрәнгән әсәрне, шигырьләрне 

дәрестә рольләргә бүлеп укуда укучыларда иҗади сәләтне 

үстерәдә ярдәм итә. 

Татар теленә мәхәббәт һәм кызыксыну уяту өчен музыка, 

җырлар, шигърият зур мөмкинлекләр бирә. Шулай, балалар 

нинди дә булса биремне мөстәкыйль үтәгән вакытта мин тыныч 

татар көйләре кабызам, бу фикер йөртергә ярдәм итә һәм эзләнү 

эшчәнлегенә кызыксыну формалаштыра. 

Еш кына үз дәресләремдә мин проблеманы хәл итүнең 

күмәк эзләү ысулын файдаланам.  Мәсьәләләр буенча фикер 

алышу процессында барысы да катнаша, барысы да үз 

фикерләрен әйтәләр һәм башкаларны тыңлыйлар, барысының да 

хокуклары тигез. Мин үзем фикер алышуда катнашмыйм, әмма 

төркемнең ничек эшләвен күзәтәм. Әлеге ысул теманы өйрәнүне 

тәмамлаганнан соң, материалны үзләштерү нәтиҗәлелеген 

бәяләү өчен уңайлы. 
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Дәресләрдә индивидуаль һәм дифференциаль укытуга 

аерым роль бирәм.  Шул максаттан шәһәр буйлап экскурсияләр, 

рольле уеннар дәресләре кебек иҗат дәресләре нәтиҗәле булып 

торалар. Әлеге дәресләрнең һәрберсенең үзенчәлекләре бар. 

Аларның уртак ягы - укучыларда сөйләм эшчәнлегенең һәм 

сөйләм иҗатының төрле төрләрендә мөстәкыйль уку 

күнекмәләрен үстерү булып тора. 

Шундый дәресләргә, сүз төркемнәрен үткәч, йомгаклау 

дәресе итеп “Исем иленә сәяхәт”, “Фигыль шәһәре” дәресләре 

үткәрәм. Укучылар бу дәресләргә үзләредә төрле  

презентацияләр әзерләп киләләр. 

Мәктәпләрдә татар телен һәм әдәбиятын укытуны 

камилләштерү, сәләтле укучыларны бу фәннәрне тирәнтен 

өйрәнүгә җәлеп итү максатында һәр елны бәйгеләр үткәрелә. 

Сәләтле укучылар көч сынаша. 

Сүземне йомгаклап шуны әйтәсем килә: тырышып, үз 

эшеңне чын күңелдән яратып, вакытыңны кызганмыйча 

эшләсәң, сәләтле балалар тагын да зур уңышларга ирешәчәк һәм 

калган укучылар арасында сәләтле балалар саны, һичшиксез, 

артачак, әлбәттә. 

 

 

Работа с одарёнными детьми –одно из приоритетных 

направлений современного образовательного процесса 
 

Равиля Давлятовна Садыкова, учитель родного 

языка и литературы МБОУ 

«Старомукменевская ООШ» Асекеевского 

района Оренбургской области  

 

«В человеке заключено много задатков и задача 

общества развивать природные способности, 

раскрывая свойства человека из самих 

зародышей, делая так, чтобы человек достигал 

своего назначения» 

Имануил Кант 
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В настоящее время школа, так же, как и все образование в 

целом, повернулась к личности ученика и пытается создать все 

условия для становления его как субъекта жизни.  

Основной целью своей деятельности я считаю, получение 

детьми прочных знаний, умений, навыков по предмету, умение 

их применять на практике. Я всегда стараюсь к более высокому 

уровню результативности в своей  работе. 

Успешное обучение возможно только в том случае, если 

учителю удается пробудить интерес к изучаемому предмету и не 

только пробудить, но и систематически поддерживать его. Все 

начинается с урока. Мотивация к изучению предмета и желание 

заниматься им дополнительно появляется чаще всего именно на 

уроке.  

Модернизация общеобразовательной школы предполагает 

ориентацию образования не только на усвоение определенной 

суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и 

созидательных способностей. Приоритетность родного языка в 

обучении и воспитании школе бесспорна. Роль родного языка в 

формировании личности универсальна и всеобъемлюща. 

Одним из приоритетных направлений преподавания 

родного языка  является работа с одаренными детьми. Наиболее 

эффективным средством развития, выявления способностей и 

интересов учащихся, самым массовым интеллектуальным 

соревнованием на сегодняшний день являются предметные 

олимпиады. Они способствуют не только выявлению наиболее 

способных и одаренных детей, становлению и развитию 

образовательных потребностей личности, но и подготовки 

учащихся к получению высшего образования, творческому 

труду в разных областях, научной и практической деятельности. 

Олимпиада по предмету – это естественное продолжение 

развития знаний, умений и навыков, закладываемых на уроке, но 

при большей самостоятельности учащихся. С другой стороны, 

добровольность участия и отсутствие оценок связывает 

олимпиаду с внеклассной работой, при этом в ней есть момент 

соревновательности, углубление знаний по предмету, 

совершенствование умений и развитие навыков. Олимпиада по 
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учебной дисциплине – это определение специальной 

способности, проявляющейся во владении содержанием 

образования в части конкретной учебной дисциплины. С точки 

зрения педагогов, олимпиада – это эксперимент, в рамках 

которого одаренные дети помогают педагогам проанализировать 

свою деятельность в работе по усвоению информации 

учащимися по общеобразовательному предмету. С точки зрения 

одаренных детей, олимпиада – это возможность 

продемонстрировать наличие имеющихся у них способов 

работы с неизвестной им информацией, позволяет 

почувствовать собственную значимость. Принимая участие в 

олимпиадах  разного уровня, и имея результативные данные, 

учащиеся мотивированы на достижение больших результатов, 

поэтому необходимо отметить мотивационную составляющую, 

которая складывается из следующего: ребята находят на 

олимпиадах много новых друзей, круг общения ребят меняется, 

общение среди равных сверстников или выше по уровню 

развития обогащает и развивает. Происходит развитие интереса, 

учащиеся занимаются своим любимым делом, а также 

происходит усиление творческой самостоятельности. На 

олимпиадах ребята получают не только предметные знания, но и 

социальный опыт. Те, кто доходит до олимпиад высокого 

уровня, могут оценить себя, сравнивать себя со сверстниками, и 

если они завоёвывают призовые места, то такая оценка 

результатов для них очень важна. За всеми этими малыми и 

большими победами кроется необыкновенный труд и упорство 

учащегося, неиссякаемый интерес и стремление к совершенству.                          

Цель олимпиад: способствовать развитию природного 

таланта, самореализации и самопознанию способных и явно 

одаренных детей. Данная цель может быть реализована 

посредством следующих задач:  

 развитие познавательной активности учащихся;  

 формирование интереса к углубленному изучению 

предмета;  

 развитие самостоятельного, поискового, 

исследовательского мышления;  
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 формирование творческой активности учащихся;  

 развитие у учащихся логического мышления, 

способности к нахождению аналогий;  

 содействие профессиональному самоопределению 

учащихся.  

Этапы работы с одаренными детьми при подготовке к 

олимпиадам.   

1. Диагностический. Выявление одаренных и 

заинтересованных детей. Основной формой организации 

учебного процесса в школах остается урок. Наряду с урочной 

деятельностью, способствует выявлению и развитию одаренных 

учащихся различные формы работы: предметные недели, 

исследовательская деятельность. 

2. Практический. Необходимым условием подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам является наличие учебной 

информации, расширяющей и углубляющей знания по 

предмету. Поэтому начинать надо с чтения различных книг по 

предмету. В настоящее время, наряду с книгами все большую 

роль играет Интернет.  

Проблемы при подготовке к олимпиадам:  

Недостаточно разработан вопрос участия и подготовки к 

олимпиадам школьников младшего и среднего звена, хотя в 

последнее время наблюдается тенденция снижения возраста 

участников.  

Олимпиады проводятся очень рано, когда даже 

программный материал не пройден, не систематизирован, мало 

времени на подготовку.  

Не всегда есть возможность увеличить количество часов 

для работы с одаренными детьми.  

Недостаточный уровень компетентности и креативности 

самих учителей, осуществляющих подготовку к олимпиадам. 

Учителя осуществляют подготовку учащихся к олимпиадам, 

опираясь на свой собственный опыт, взгляды, т.е., как правило, 

работа ведется на эмпирическом уровне без должной 

теоретической основы. На мой взгляд, для успешного развития 

способностей одаренных детей обязательным условием является 
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подготовка педагогических кадров. Сам учитель должен быть 

непременно талантливым, способным к творческой 

деятельности, профессионально грамотным, интеллигентным, 

умелым организатором, психологом, владеющим передовыми 

педагогическими технологиями.  

На своих уроках использую дифференцированные задания, 

индивидуальные формы работы, направленные на повышение 

мотивации к изучению татарского языка. В работе с одаренными 

детьми использую следующие формы: предметные недели, 

олимпиады, конкурсы, провожу индивидуальные занятия с 

одаренными детьми. В качестве материала для занятий 

использую олимпиадные задания прошлых лет, а так же 

теоретический и практический материал, собранный из самых 

различных источников: словарей, учебников, учебных пособий, 

журнальных публикаций (журнал 

«Магариф»),текстовхудожественной литературы. 

Одно из проявлений системного подхода к работе с 

одаренными детьми – ежегодное участие учащихся в 

предметных олимпиадах различного уровня.  В 2011-

2012 учебном году ученик 10класса Садыков Ильнар, а в 2012-

2013 учебном году Хабибуллина Розалия, также ученица 10 

класса, стали победителями  муниципального и регионального  

этапов олимпиады школьников  и призерами межрегионального 

этапа олимпиады по татарскому языку. В 2012 году мои ученики 

принимали участие в Международной дистанционной 

олимпиаде, что способствовало  развитию интеллектуальных 

способностей. Традиционным стало участие во Всероссийском 

конкурсе «Мудрая белка».   

Подготовка к олимпиадам школьников предполагает 

знание не только программного материала. В учебниках дается 

довольно полный материал по «Фонетике», «Морфологии», 

«Синтаксису», а главы «Фразеология», «Графика и орфография» 

требуют доработки и использования дополнительной 

литературы. Подготовка к олимпиадам школьников 

предполагает: 
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 работу над идейно- эстетическим смыслом, жанром, 

композицией, сюжетом художественных произведений; 

 воспитание любви к человеку- труженику и к родному 

краю (на примере  «Шурале» Тукая); 

 подробную работу над интересными фактами 

биографии поэта и отражением ее в поэтическом творчестве; 

 работу над особенностями стиля писателя (на примере 

изучения творчества Х.Туфана); 

 изучение творчества писателей- юбиляров,  писателей – 

современников и писателей, выходцев из Оренбургской области; 

 использование игрового материала: «Поле чудес», КВН, 

викторины, конкурсы  после изучении разделов «Фонетика», 

«Синтаксис», «Фразеология» и др; 

 использование этнокультурного материала: 

Национальные праздники в школе «Науруз», «Сабантуй», 

«Аулак өй»; 

 костюмированные и драматические представления 

после изучения того или иного произведения; 

 читательские конференции, которые обогащаются 

конкурсами, элементами диспута, видеоматериалом и 

грамзаписями; 

 использование тестов (журнал «Магариф»,интернет-

ресурсы)  

Процесс развития и обучения детей «с признаками 

одаренности» в условиях сельской татарской школы, - это 

целостная система в моей педагогической деятельности. 

Выявление, обучение и развитие одаренных детей - дело 

хлопотное и кропотливое. Только имея системный подход к 

данной проблеме можно добиваться хороших результатов.  

Я считаю, что данная тема неисчерпаема, можно много 

говорить о каждой форме работы с одаренными детьми. Работа с 

одаренными детьми ставит перед учителем задачи, решение 

которых требует творческой активности, напряжения всех сил, 

проявления его индивидуальности.  Учитель, развивая 

творческий потенциал школьников, тем самым развивает свои 
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творческие способности, находит все новые формы работы, 

которые расширяют интеллектуальные возможности его 

учеников.  

  

 

Список литературы 

1. Методические  подходы  к  работе  с  

одаренными  детьми  К.Н. Уразова,  Е.А. Гилева;  Перм. гос. 

пед. ун-т. – Пермь, 2011. – 60с. 

2. Новые стандарты расширяют возможности для работы с 

одаренными детьми.  
Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://docs.google.com/document/pub?id=1_mQhy_n9OCaWIgWi2

nbNsIiRdHuqpiJdlYdQA5uztiQ 

 

 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә интернет 

ресурслардан файдалану 

 

Рита Фәнис кызы Садыйкова, Татарстан 

Республикасы Бөгелмә шәһәре БМББУ 7нче 

гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Мәктәптә белем алучы рус һәм татар балаларына татар 

теле укыту шактый катлаулы эш. Бигрәк тә башлангыч этапта 

балаларда татар сөйләменә, гомумән, татар теленә кызыксыну 

уяту бик мөһим. 

Хәзерге рус теллелек заманында кайбер татар балалары 

рус балаларыннан әллә ни аерылмый. Күбесенчә гаиләдә рус 

телендә сөйләшеп үскән бала татарча җөмләләрне кабул итә, 

аңлый алмый азаплана. Шул сәбәпле, минемчә, һәр ике 

төркемдә дә телне бала күңеленә иң якын булган уен аша 

җиткерү отышлырак. Шуңа күрә укытучы дәрескә кызыксыну 

уяту өчен компьютер технологияләреннән дә киң файдалана. 

https://docs.google.com/document/pub?id=1_mQhy_n9OCaWIgWi2nbNsIiRdHuqpiJdlYdQA5uztiQ
https://docs.google.com/document/pub?id=1_mQhy_n9OCaWIgWi2nbNsIiRdHuqpiJdlYdQA5uztiQ
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Бәхеткә каршы соңгы елларда мәктәптә дә интернет 

ресурслардан файдаланып булу мөмкинлеге чыкты. Балалар ике 

телне дә кызыксынып, авырсынмыйча өйрәнсен өчен безнең 

эшебездә төрле техник чаралар, күрсәтмә материаллар нык 

ярдәм итә. 

Күптән түгел генә татар теле укытучыларына ярдәмгә 

“БАЛА” сайты булдырылды. Мәгариф сыйфатын үстерү 

максатын алга куеп эшләнгән «БАЛА» дип аталучы 

мультимедиалы интерактив китапханә татар телен һәм татар 

әдәбиятын өйрәнүгә юнәлтелгән. 

Укытучылар өчен әлеге сайт татар телен үзләштерү, татар 

әкиятләрен өйрәнү өчен ярдәмлек, татар телендә эшләнгән 

мультфильмнар иленә юл күрсәтүче. 

Сөйләшергә өйрәтү өчен баланы мөмкин кадәр күбрәк 

сөйләмгә җәлеп итәргә кирәк. Кече яшьтәге мәктәп балалары 

эмоциональ, хәрәкәтчән балалар. Алар тиз арыйлар, бала 

материалны үзе өчен кызык булса гына, үзенең ихтыяҗына туры 

килсә генә кабул итә һәм фикерли башлый. 

Татар мультфильмнары татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрендә дә бик нык файда итә. Мин рус төркемнәрендә 

укытам һәм мультфильмнардан бик еш файдаланам. Сабыйлар 

рус теленнән татар теленә тәрҗемә ителгән әкиятләр, 

мультфильмнарны яратып карый. 

Бу мультфильмнар арасында Г.Тукай, А.Алиш, татар 

халык әкиятләре дә бар. Бөтен сыйныфларда да Г.Тукай иҗаты 

өйрәнгәнлектән бу мультфильмнарны кулланырга була. Дәресне 

Тукай турында белгәннәрне искә төшерү белән башлап 

җибәрәбез. Алга таба аның турында презентация карыйбыз, 

“Шүрәле”, “Су анасы”, “Кәҗә белән Сарык”, “Гали белән Кәҗә”, 

“Бала белән Күбәләк” мултьфильмнарын карыйбыз. Бу зур 

күләмле материалларны балага истә калдырыру җиңелерәк бирә. 

А.Алиш иҗатын өйрәнгәндә “Бик яхшы сабак алды 

ябалак”, “Куян кызы”, “Бал корты һәм Шөпшә”мультфильмын 

карарга була. 

Шулай ук һәр сыйныфта татар халык авыз иҗатына да 

сәгатьләр бирелә. Бу сәгатьләрдә дә мультфильмнарны 
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файдаланырга була. Дәрес башында балаларга теге яки бу тема 

турында мәгълүмат бирелә. Аннан соң әсәр белән 

таныштырыла. Шуннан соң мультфильм тәкъдим ителә. Балалар 

үзләренең фикерләре белән уртаклашалар, сорауларга җавап 

бирәләр. Шулай ук мультфильмның лексикасына да игътибар 

итәләр, сәнгатьлелеген ачыклыйлар. Шигырьләр, хикәя һәм 

әкиятләрдәге геройларның образларын, вакыйгаларын 

сурәтләүне алар күз алдына конкрет китерәләр һәм үзләрен шул 

вакыйгалар эчендә итеп хис итәләр, хыялланалар һәм фикер 

йөртергә өйрәнәләр. Шуннан соң балаларга бу әсәрне 

сәхнәләштереп карау мөмкинлеге бирергә була. Бу балаларның 

сүзлек запасын баетуга, бәйләнешле сөйләм телен үстерүгә, 

әсәрне истә калдырырга, баланың талантын ачуга һәм дәресне 

кызыклы үткәрүгә зур ярдәм итә. 

Рус төркемнәрендә эшләүгә килгәндә, бу сайтның 

китапханә бүлегеннән файдалану отышлырак, әсәр буенча 

ясалган иллюстрацияләр, эчтәлекне тулысынча ачып бирә. 

Мультимедиа ресурсы уку процессын оештыруда индивидуаль 

якын килү мөмкинлеген исәпкә алып төзелгән. Укучыларга, 

үзләренең уку мөмкинлекләренә карап, материалга кат-кат 

әйләнеп кайту, кат-кат кабатлау мөмкинлеге тудырылган. Бу 

исә, бигрәк тә авыр үзләштерүче балаларга, укудагы 

уңышсызлыклардан котылырга ярдәм итәчәк. Татар теле 

өйрәнүнең мотивлашкан булуын тәэмин итү йөзеннән, 

мультимедиа кызыклы биремнәр, хәрәкәт, тавыш, төсләр белән 

тәэмин ителгән. Бу бүлектә әсәрнең тәрҗемәсен карарга була, 

текст экранда чыгып бара, сүзлек эше күрсәтелә. Әсәрне 

өйрәнгәннән соң баланы тестлар, биремнәр ярдәмендә 

тикшерергә була. 

Әлеге китапханә әсәрләрен тулы дәрес буена һәм дәреснең 

бер өлеше итеп алырга була. Дәрестә текстның рус һәм татар 

телендәге вариантын тыңларга, укырга, караоке буенча эшләргә 

мөмкин. Әсәрне тулысынча өйрәнеп беткәннән соң тикшерү 

өлешендә биремнәр үтәргә, фикер алышырга ягъни рәсем буенча 

сорауларга җавап бирергә, ә иң соңыннан тестлар ярдәмендә 

әсәрне ни дәрәҗәдә аңлауны тикшерергә була. Мультимедиада 
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һәр әсәр буенча биремнәр бирелде. Аларны укытучы дәрес 

структурасының үзе кирәк дип тапкан этабында куллана ала. 

“Бала” китапханәсе татар интернеты өчен зур уңыш. 

Осталык булганда, татар теле китап теле генә түгел, мультик 

теле дә була ала. 

Тел кешеләргә аңлашу –аралашу өчен мөһим. Шуны да 

онытмасак иде: балаларның тел үзләштерүе һәм аны актив 

куллануы, тәрбия һәм белем алуы аның һәрьяклы үсеше өчен 

уңайлы шарт булып тора. 

Гомумән, укытучының фантазиясе булганда, һәр эшне 

укучыга якын, җайлы итеп бирергә, димәк, татар теле белән 

кызыксынуын арттырырга мөмкин. Ә бу безнең төп бурычыбыз. 

 

Әдәбият исемлеге 

1. Заһидуллина Д.Ф.Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту 

методикасы:методик кулланма – Мәгариф нәшрияты, 2000. – 

24б. 

 

 

Использование активных методов для формирования 

ключевых компетенций обучающихся 

 

Марина Александровна Саидова, учитель 

татарского языка МБОУ Акбашская ООШ 

Бугульминский район, Республика Татарстан  

 

В настоящее время школа стоит на пути перехода к новым 

стандартам образования. Уже разработаны и активно 

обсуждаются и частично вводятся в практику ФГОСы второго 

поколения для всех ступеней школьного образования.   

Почему возникла необходимость в новом качестве 

образования?  Современное общество из индустриального 

превращается в информационное. Стремительно растут темпы 

внедрения технических разработок. Меняются требования 

рынка труда к потенциальному работнику. Меняется роль 

образования в обществе. Ученик сегодня готовится жить в 
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стремительно меняющемся мире. Одно из главных качеств, 

которое он должен приобрести, - способность самостоятельно и 

инициативно находить решения различных проблем.   

Стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших образовательную программу общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в 

основе современной научной картины мира.   

Таким образом, одной из главных  задач учителя является 

формирование у учеников ключевых компетенций. 

Поскольку компетенции - это, прежде всего, заказ 

общества к подготовке его граждан, то их  перечень во многом 

определяется согласованной позицией социума в определенной 

стране или регионе. 

В методической литературе определены следующие 

группы ключевых компетенций (1): 

- Ценностно-смысловые компетенции.  

- Общекультурные компетенции.  

- Учебно-познавательные компетенции.  

- Информационные компетенции.  

- Коммуникативные компетенции.  

- Социально-трудовые компетенции.  
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- Компетенции личностного самосовершенствования. 

Для формирования ключевых компетенций успешнее всего 

используется проектная методика. Она широко применяется в 

современном образовательном процессе и дает хорошие 

результаты.  

С чего начинается проектирование? С выбора проблемы,  с 

целеполагания. Важно заинтересовать ученика целью проекта, 

тем самым обеспечить его плодотворную самостоятельную 

деятельность по поиску решения поставленной задачи. Перед 

началом работы учитель с учениками определяет структуру 

проекта. Она состоит из следующих стадий: 

1. Анализ, формулирование замысла, цели проекта: 

формулирование идеи проекта, конкретизация проблемы, 

выдвижение гипотез разрешения проблемы, перевод проблемы в 

серию задач.  

2. Реализация проекта: планирование этапов выполнения 

проекта, обсуждение возможных средств решения задач, 

собственно реализация проекта. 

3. Подготовка итогового продукта: подготовка 

оформления конечных результатов (презентации, защиты, 

творческих отчетов и т.д.), сбор, систематизация и анализ 

полученных результатов, подведение итогов. 

4. Рефлексия: обсуждение проекта, выводы, выдвижение 

новых проблем исследования, оценка достигнутого результата. 

Чаще всего  тема проекта задается учителем. Здесь 

проектирование может развиваться по разным траекториям (2): 

1. Предложенная учителем «проектная идея» становится 

«темой доклада». При этом работа ребенка идет по нескольким 

направлениям. При этом креативная составляющая здесь играет 

очень важную роль, т.к. позволяет ученику самому искать и 

анализировать различную информацию, делать выводы и искать 

пути решения. 

2. Предложенная учителем тема проекта связывает тему 

(замысел) и конечный продукт. Такой тип работы можно назвать 

связывающим. Креативность такого проектирования ниже. 



 

382 

3. Проектирование идёт «от результата». Такой тип 

работы называют продуктивным. Творческий аспект в нём 

наименьший, но такой вид проектирования важен, т.к. 

школьники учатся организовывать свою деятельность в 

соответствии с внешними условиями и требованиями. 

Проекты могут выполняться как в группах, так и 

индивидуально. Работая в группах, ученики формируют 

коммуникативные компетенции, необходимые в современном 

мире. Начиная планировать проект, они учатся принятию 

совместных решений, распределению обязанностей, формируют 

навыки работы в группе. Индивидуальные проекты 

способствуют формированию  навыков самостоятельной 

работы, когда и замысел и его выполнение полностью зависят от 

творчества ученика.   

При использовании методики проектов необходимо 

учитывать психологические особенности возрастного развития 

детей.  Такие проекты связывают игровой аспект 

спрактическим, что соответствует возрастным особенностям 

мотивации обучения. Так же часто на уроках используются 

мини-проекты – учебные ситуации, состоящие из учебных 

задач, требующих решения. Групповая работа в классе 

позволяет наиболее эффективно заниматься такими проектами. 

На всех стадиях проекта идёт активная работа: поиск 

информации в сети Интернет, обработка полученных 

результатов проведённых опросов и экспериментов. В конце 

проекта, как правило, ученики создают компьютерные  

презентации. Таким образом, формируется информационные 

компетенции. 

Формирование ключевых компетенций на уроках 

татарского языка и литературы (русского языка и литературы ) 

Основными задачами формирования коммуникативной 

компетенции на данных уроках являются: формирование 

функциональной грамотности учащихся, формирование 

продуктивных навыков и умений в различных видах устной и 

письменной речи, формирование у учащихся 
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"общелингвистической компетентности", что необходимо для 

успешного овладения другими предметами. 

Пути реализации коммуникативной компетенции 

учащихся состоят в том, что формы, методы и приемы работы 

направлены на то, чтобы содержание учебного материала было 

источником для самостоятельного поиска решения проблемы. А 

дискуссия по результатам сочинений дает возможность 

высказать свою точку зрения, послушать других, поспорить. 

Ученые считают, если в 10-11 лет наступает пик интереса 

ребенка к окружающему миру. И если интерес ребенка не будет 

удовлетворен, то он угаснет. Помогают поддерживать этот 

интерес и традиционные читательские конференции, где 

учащиеся знакомят одноклассников с самыми интересными 

прочитанными книгами, отзыв о которых записывают в 

читательских дневниках.  

Формирование коммуникативной компетенции 

предполагает процессуально-результативный подход, т. к. об 

эффективности работы можно судить только по результату. 

Любой результат предполагает оценку.  

В соответствии с этим внедряемые в последнее время 

методики включают следующие виды работ на уроках по 

развитию коммуникативных умений: 

1. Работа со зрительной опорой. Как правило, в качестве 

зрительной опоры используются картины, фотографии и т.п. 

Изображения  должны быть тематически разнообразны, 

включать самые разные – наиболее распространенные в жизни – 

темы и сюжеты.  

Предлагаемые виды работ: 

А. Устный диалог, в котором каждый участвующий играет 

роль одного из персонажей картинки. При этом работа может 

оцениваться в соответствии со следующими критериями: сумел 

ли ученик индивидуализировать речь героя, показать речевыми 

средствами его характер; являются ли его реплики 

психологически достоверными: может ли человек так мыслить и 

говорить в подобной ситуации; насколько хорошо ученик 

слышит реплики своих визави, являются ли его реплики 
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действительно ответами на то, что он слышит, или они 

содержательно не связаны с услышанным; насколько интересно, 

ярко, остроумно, лаконично он говорит; насколько 

разнообразную лексику использует; литературна ли, грамотна 

ли его речь. 

Б. Устный рассказ. Это монологическая работа, поэтому 

она должна следовать за устным диалогом: кто-то из детей 

рассказывает (но не читает), остальные слушают его рассказ. 

Первый этап, выделенный в работе с устным диалогом 

(совместное рассматривание), исключается: каждый сам 

придумывает свой рассказ, рассматривая рисунки 

самостоятельно. Третий этап здесь тот же, что и в работе с 

устным диалогом.  

2. Творческие работы (сочинения) на основе личных 

впечатлений. 

Ученик  не должен писать и говорить о том, чего он не 

пережил лично, что не стало фактом его жизни, что он не 

пропустил через свою душу. Когда у ребенка есть личные 

впечатления, личные переживания, ему всегда есть что сказать. 

Личные впечатления могут быть разными: 

1. Музыкальные впечатления. Дети прослушивают в 

классе небольшой музыкальный фрагмент,  а затем пишут 

сочинение или устно высказываются на тему: «Какое состояние 

природы я представил себе, слушая музыку?». 

2. Читательские впечатления. Это можно делать только по 

произведению, которое прочитано в классе и большинству детей 

понравилось.  

3. Жизненные впечатления. Например, темой устного или 

письменного сочинения может быть: «Моя дорога в школу», «В 

школе» и т.п.  

4. Фантазийные впечатления. Дети любят мечтать, и их 

мечты также могут стать темой устных и письменных рассказов, 

в том случае, если эти мечты не носят интимного характера. 

Очень важным принципом этого вида работы является 

внимание и интерес к внутреннему миру каждого ребенка. 

Учитель стремится создать такую обстановку в классе, когда 
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все, что связано с индивидуальностью каждого ребенка, его 

отличием от других, воспринимается положительно и с 

интересом. 

5. Устные дискуссии. Основная цель этого вида работы – 

научить слушать и слышать, формулировать свои мысли и 

аргументировать их. Темы дискуссий должны быть интересны и 

в то же время хорошо знакомы детям, это может быть, 

например, то художественное произведение, которое они вместе 

читали, или какое-то волнующее их событие. 

6. Устная и (или) письменная газета. Дети делают 

сообщения о том, что происходит в школе, в классе, в городе, 

где они живут. Сообщение должно быть в определенном стиле, 

точным, информативным, интересным. Основная задача – 

выбрать интересный материал и грамотно его оформить. 

7. Языковые игры. Можно использовать как всем 

известные «На одну букву», «Одним словом» так и игры, 

придуманные методистами. Их использование позволяет 

сделать уроки живыми, веселыми, отдохнуть от тяжелых для 

детей видов работы. 

8. Лингвистическая работа с опорой (опорным сигналом 

или опорным конспектом). Опорный конспект (например, «Имя 

числительное») вывешивается перед классом или рисуется на 

доске, затем учитель читает его, на следующем уроке читают 

желающие дети, затем все остальные. Класс задает вопросы, 

делает замечания, предлагает примеры и просит их объяснить, 

затем оценивает ответы (непосредственно после каждого 

ответа). 

В данном случае от ребенка требуется не импровизация, а 

точность, ясность речи, в том числе умение правильно 

употреблять термины, объяснять их, формулировать 

абстрактные положения, подкрепляя их конкретными 

примерами. 

9. Доклады и сообщения. Это обычная форма работы в 

школе, однако ее, как правило, не рассматривают как работу по 

развитию речи. Если ученик может готовить какие-то доклады и 

сообщения на любом уроке, то учитель-филолог обязан научить 
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ребенка готовить и оформлять сообщение, то есть отделять 

главное от второстепенного, абстрактное от конкретного, 

структурировать, строить сообщение так, чтобы заинтересовать 

слушателей. 

10. Пересказ художественного текста от имени героя. 

11. Издание литературно-публицистического альманаха.  

В заключение  хотелось сказать, что обучение является 

эффективным только при условии, что пространство 

образования становится и пространством решения задач 

развития. Использование активных методов  позволяет сделать 

обучение максимально эффективным, т.к. подразумевает 

творческую деятельность учащихся. В процессе использования 

методов обучения создаются условия для формирования 

ключевых компетенций, определённых потребностями развития 

современного общества. Можно предположить, что список 

ключевых компетенций будет корректироваться, но 

универсальность методик позволяет подготовить учеников к 

любым условиям жизни в обществе.  
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Рус балаларына татар телен өйрәтyдә заманча 

технологияләр 

 

Рамилә Әмин  кызы Салахова, Татарстан 

Республикасы Лениногорск шәһәре, 4нче гомуми 

урта белем бирү мәктәбенең татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

 

Мәгариф системасы гомер-гомергә традицион укыту 

методикасына нигезләнеп үсте. Шулай да, тормыш бер урында 

гына тормый, заманалар үзгәрә бара. Димәк, яңалыкларны 

исәпкә алмыйча эш итәргә ярамый.Бүген без техника зур тизлек 

белән алга киткән заманда яшибез. Мәгълүмати технологияләр 

тормышның барлык өлкәләренә үтеп керде. Белем бирү өлкәсе 

дә моннан читтә калмады – заманча техника белән 

җиһазландырылган мәктәпләр барлыкка килде, укытуда яңа 

методик алымнар, технологияләр кулланыла.  

Шул рәвешле бүгенге көндә укытучыдан бик күп нәрсә 

таләп ителә: үз фәнеңне бик яхшы белү, балаларны яратудан 

тыш, аларның фикерләү сәләтен үстерү, уку-танып белү 

эшчәнлеген оештыру, рухи һәм физик үсешен тәэмин итү. Ә 

моның өчен мөгалимнән үз шәхесенә тәнкыйть күзлегеннән 

карау, яңалыкка омтылу, заман сулышын тоеп, белемне өзлексез 

камилләштерү, укыту-тәрбия процессына иҗади якын килеп 

эшләү сорала. 

Татар телен чит тел буларак укытуда  яңа технологияләрне 

куллану гамәли  эштә төп урынны алып торырга тиеш. Телне 

өйрәтүнең төп чараларын билгеләү, укыту –тәрбия эшчәнлеген 

оештыру һәм үткәрүгә булышучы барлык уку материалы белем 

бирү  чарасы булып санала. 

http://wiki.rkc-74.ru/index.php%20/
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Бүгенге көндә “Үзенең дәресләрен ничек 

кызыклы,  мавыктыргыч итеп , ничек укучыларны үз дәресең 

белән кзыксындырырга, ничек итеп һәр укучыга уңыш 

ситуациясе булдыру  ”  турында уйланмаган бер генә укытучы 

да юктыр. Һәм бу очраклы гына уйланулар түгел. Чөнки бүгенге 

укытуның төп максаты булып – иҗади фикерләүче, 

инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, 

белемле, ике дәүләт телендә һәм чит телләрдә дә иркен 

сөйләшеп аралашучы шәхес тәрбияләү. 

Бу максатларга коммуникатив технологияләр аша гына 

ирешеп була. Коммуникатив технология нигезендә 

оештырылган укыту принциплары: 

Телне аралашу аша өйрәнү принцибы – башта 

укучыларның яшь үзенчәлекләренә карап, аларның аралашу 

сферасы,аралашу ситуацияләре ачыклана, аннан соң шул 

сферада аралаша алырлык материал сайлана. Бу материал 

мәктәптә телгә өйрәтү шартларын телне тормышта куллану 

шартларына якынлаштыру мөмкинлеген бирә. 

Уку процессын индивидуальләштерү принцибы – хәзерге 

заман белем бирү системасы үсешенең төп юнәлеше – укыту 

процессын укучыларның теләк-омтылышларын, индивидуаль-

психологик үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыру.  

Телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү  принцибы – 

белем алу процессын укучыларның актив фикерләвенә 

нигезләнеп оештыру – педагогика фәнненең алдынгы вәкилләре 

куйган төп таләпләрнең берсе. Уку материалын кабатлап, ятлап 

өйрәнүгә караганда, аралашу ситуацияләрендә сөйләм бурычына 

туры килгән лексик-грамматик материалны укучыларның 

мөстәкыйль сөйләшүе,тел өйрәтү өчен нәтиҗәле алым булып 

тора.Аралашу ситуацияләре һәм ситуатив күнегүләр булырга 

тиеш.  

Телне функциональ төстә өйрәнү принцибы – материал 

аралашу ихтыяҗыннан һәм кулланыш ешлыгыннан чыгып 

билгеләнә; материалның күләме,катлаулыгы укучыларның 

үзләштерү мөмкинлекләреннән чыгып билгеләнә; [4, 300 ]. Рус 

телле балаларның татар телен үзләштергәндә, беренче планга 
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сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен дә бер-бер артлы 

формалаштыру һәм үстерү чыга. Димәк, рус телле балаларны, 

беренчедән, татар телен аңларга өйрәтергә, икенчедән, 

үзләренең фикерләрен татар теле чаралары белән әйтеп бирә 

белергә, өченчедән, башкаларның фикерләрен аңлап, язма һәм 

сөйләм формасында күрсәтә белергә тиешләр. Әйтеп киткән 

бурычларны укытуда коммуникатив принциплар кулланып кына 

максатка ирешеп була. Коммуникатив принцип телдән (тыңлап 

аңлау,сөйләү), язма (уку,язу), сөйләү формаларын бер-берсе 

белән тыгыз бәйли. Икетеллелек шартларында шулай ук 

информацион компьютер технологияләрен куллану татар телен, 

аның культурасын, татар халкының тарихын өйрәнүдә зур 

мөмкинлекләр ача,читтән торып экскурсияләрдә булу шартлары 

тудыра. Бу технологияне куллану укучыларда фән белән чынлап 

торып кызыксыну уята. 

Телебезне өйрәнә башлауның мөһим баскычы - фонетика 

(авазлар системасын) үзләштерү. Һәр дәреснең оештыру 

өлешеннән соң фонетик күнегү үткәрелә. Дәүләт стандартының 

укучыларга татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләре 

буенча гамәли белем бирү нәкъ менә шул эш үтабында ачык 

күренә. 

Татар телен чит тел буларак өйрәтү проөессында 

уеннардан файдалану укучыны белем алырга , укуга 

дәртләндерә, аларда фән белән кызыксынуны уята. Бу очракта 

коммуникатив уеннар алыштыргысыз күнегүәр булып тора, 

чөнки алар лексик – грамматик материальның үзләштерүенә 

китерә. Уен барышында ни кадәр сөйләм күнекмәләре күбрәк 

булса , нәтиҗә шулкадәр яхшырак була. Телне белү өчен тенең 

үзен түгел , ә тел ярдәмендә әйләнә- тирәне өйрәнергә кирәк. 

Уенның башка төр укыту методларыннан өстенлеге шунда ки, 

аны бер укучы белән генә түгел , ә парлап та , төркемләп тә 

уйнарга була. [3, 78] 

Аеруча грамматик уеннар баланы уйларга , эзләнергә 

өйрәтә, телләр белүнең тормышта кирәк булуын төшендерә. 

Өйрәнелгн темадан соң үткәрелгән уеннар аеруча нәтиҗәле 
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була. Ул укучыларның сүз байлыгын арттыра.Дәрестә уйнала 

торган уеннарны берничә төркемгә бүлеп өйрәтәләр: 

1. әле өйрәнелмәгән татар лекисикасын үзләштерергә 

ярдәм итүче уеннар.  

2. өйрәнелгән лексиканы ныгытырга ярдәм итүче уеннар. 

3. грамматик кагыйдәләрне кызыклы формада бирүче 

уеннар. 

4. грамматик формаларны , җөмләдә сүзләр бәйләнешен 

һәм җөмлә төзү күнекмәләрен ныгытырга ярдәм итүче уеннар. 

Дәресләрдә еш кулланыла торган уеннарның берничәсенә 

тукталып китәсем килә: 

“Сүз уйла” Бу уен татар теленә генә хас авазларны 

өйрәнгәндә уйналына.мәсәлән ә  авазына башланган яки шушы 

аваз булган сүзләрне кем күбрәк әйтә. 

“Әйтеп бетер” Бу уен аерым теманы  өйрәнгәч 

уйнала.Укытучы сүзнең беренче иҗеген әйтә , ә укучы сүзне 

әйтеп бетерергә тиеш.Мәсәлән. “Безнең мәктәп” темасы буенча 

кит ..., дәф ..., ак... һ.б. 

“Дәвам ит” Теманы яки авазны өйрәнгәч уйнала. Балалр 

түгәрәккә басалар. Мәсәлән, беренче бала ,”укучы ”дип , тупны 

күршесенә бирә , ә ул , караган башка сүз әйтә, тупны чираттагы 

иптәшенә бирергә тиеш.Сүз әйтә алмаган бала түгәрәк уртасына 

чыгарга тиеш була.Уен шулай дәвам итә Туп кемдә кала шул 

җиңүче була. 

“Капчыкта ниләр бар” Өстәлдә төрле әйберләр салынган 

кечкенә капчык ята . Укучылар чиратлап киләләр дә, капчыктан 

берәр әйбер алып, аның исемен , билгеләрен , кемнеке икәнлеген 

әйтәләр. Барысын да дөрес әйткән бала җиңүче була. Мәсәслән: 

Бу китап, яңа китап, матур китап,китап өстәлдә, китап 

укытучыныкы. 

“Бу кем?” Укучылар дәрескә фоторәсемнәр алып киләләр. 

Һәр укучы үзенең иптәше белән “Гаилә” темасынаөйрәнгән 

сөйләшүне кабатларга тиеш. Мәсәлән: Бу кем? Бу әти. Ул кем? 

Ул укытучы. Аның исеме ничек? Аның исеме Виктор Петрович. 

Һ.б. 
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“Танышу” Укучылар дәрескә төрле хайван , кош 

битлекләре алып киләләр һәм  үзара түбәндәгечә сөйләшәләр.  

 Исәнме. Син кем? 

 Исәнме. Мин куян. Ә син кем? 

 Мин сыер. 

“Күз, колак , борын”  Уен кешенең тән төзелешенә караган 

сүзләрне кабатлау, ныгыту максатын күз алдында тота. 

Мәсәлән: укытучы “күз ”диюгә, укучылар ,басып , күзләрен 

күрсәтәләр. 

“Шәвәли” Шәвәли ролен укытучы үзе башкара. 

Өйрәнелгән тема буенча укучылар аңа сораулар бирәләр. 

Шәвәли аларга ялгыш җавп бирә. Укучылар аны төзәтергә тиеш 

булалар. Мәсәлән: син кем?- Шәвәли. Мин кыз .( дөрес җавап 

мин малай) һәм башка төрле уеннар.[ 1, 27]. Уеннар укыту 

процессына , укытучыга уңай мөнәсәбәт тудыра, аралашып тел 

өйрәнүгә ярдәм итә.  

Шулай ук рольле уеннар , татар теле өйрәнүгә уңай тәэсир 

итә. . Тәкъдим ителгән ситуацияне күзаллап, укучылар рольле 

уеннарда да теләп катнашалар. Аларны парларда һәм 

төркемнәрдә үткәрергә мөмкин. Рольле уен катнашучылар һәм 

тыңлаучылар өчен дә бер үк дәрәҗәдә файдалы. Балаларда 

сөйләшүдә катнашу, нидер сорау яки әңгәмәдәшенә җавап бирү 

ихтыяҗы туа. Уенны оештырганда берничә шарт истә тотып 

эшләнә: укучыларның сөйләм эшчәнлеге төрле дәрәҗәдә булуын 

истә тотып, рольләрне дөрес бүлеп бирү; укучыларга яхшы 

таныш булган ситуацияләрне генә файдалану; телдән актив 

аралашу мохите булдыру бик зарур. 

Белем бирү эшчәнлегемдә проблемалы укыту 

технологиясен  кулланырга була. Укучылар белән берлектә 

проблемалы ситуациянең хәл итү юлларын эзләү процессы, 

укучыларның иҗади эшчәнлеген арттыра.  

Проблема тудыруның түбәндәге алымнарын бар:  

текст яки диалог төзегәндә, ситуацияне конкретлаштыру; 

дөресләү, нигезләү максатыннан чыгып, сораулар кую; 

проблемалы максат, бурычлар кую, тел күренешләрен 

чагыштыру, проблемалы биремнәр билгеләү.[4, 207] 



 

392 

Педагогика фәнендә укыту-тәрбиянең сыйфатын үстерүгә 

булышлык итүче технологияләр шактый. Без яңалыклар 

агымында югалып калмыйча , дөрес юнәлеш ала белергә , 

укытуның һәр этабы өчен уку материалын аңлатуның иң 

уңышлы вариантын таба белергә тиешбез. 
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Современные педагогические методики и образовательные 

технологии  

 

Расима Расимовна  Салихова, учитель 

татарского языка и  литературыМАОУ СОШ 

№ 2, г.Лениногорск, Республика Татарстан 

 

Сегодня в школьном образовании происходят 

значительные перемены, которые охватывают практически все 

стороны педагогического процесса. Личный интерес 

обучающегося – это решающий фактор процесса образования. 

Мне, как учителю, необходимо знать, на какие стороны 

личности ребёнка могут повлиять знания татарского языка, 

какие использовать технологии в учебном процессе, чтобы 
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получить планируемые результаты. 

Одной из главных задач является повышение 

педагогического мастерства учителя путём освоения 

современных технологий обучения и воспитания.  С овладением 

любой новой технологией начинается новое педагогическое 

мышление учителя: чёткость, структурность, ясность 

методического языка, появление обоснованной нормы в 

методике. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, я 

убедилась, что процесс обучения татарскому языку можно 

рассматривать с новой точки зрения и осваивать 

психологические механизмы формирования личности, 

добиваясь более качественных результатов. 

На своих уроках я использую методы позитивной 

психологической поддержки ученика на уроке, учет 

индивидуальных особенностей учащегося и 

дифференцированный подход к детям с разными 

возможностями, поддержание познавательного интереса к 

изучению татарского языка, а также принцип двигательной 

активности на уроке. 

Урок – зона психологического комфорта, в результате 

введения в урок видов деятельности, поддерживающих 

положительное отношение ребенка к себе, уверенность в себе, в 

своих силах и доброжелательное отношение к окружающим, 

изменяется микроклимат на уроке. Атмосфера на уроках 

становиться более благоприятной для обучения и для 

межличностного общения. С этой целью использую методы 

эмоциональной раскачки, медитативно - релаксационные 

упражнения, упражнения на рефлексию, визуализацию и 

релаксацию. 

Упражнение «Комплименты». Дети по очереди говорят 

друг другу добрые слова, стараясь акцентировать достоинства 

своих одноклассников. 

Игра «Вам – сообщение». По кругу передается сообщение, 

например «Я рад тебя видеть». «Ты сегодня хорошо выглядишь» 

и т.д. 



 

394 

Игра «Подарок». Предлагается подарить своему 

однокласснику что-то нематериальное. «Я дарю тебе счастье 

(солнце, дружбу)». 

Методика «Утренний сбор». Дети делятся со своими 

одноклассниками планами на сегодняшний день, поздравляют с 

днями рождения и т.п. 

Задания «Поделись радостью». «Нарисуй свое настроение» 

и т. д. 

Медитативно-релаксационные упражнения. Упражнение 

«Я вижу, я слышу, я чувствую» ученик должен сказать три 

предложения, что он видит; три предложения, что он слышит, 

три предложения о том, что он чувствует. Количество 

предложений зависит от уровня обучения. Упражнение 

«Шалтай-Болтай». Дети стоят в расслабленном состоянии, руки 

свободно свисают. Под текст дети делают повороты, руки 

болтаются свободно, как у тряпичной куклы. Можно при этом 

слегка ударять по пояснице. 

«Шалтай-Болтай сидел на стене, Шалтай-Болтай свалился 

во сне». 

 Дети в расслабленном состоянии медленно опускаются на 

стул. 

Упражнение на релаксацию и визуализацию.  У детей 

расслабленная поза, глубокое дыхание, тишина. Я на татарском 

языке прошу представить лес, аромат лесной поляны, тихий 

шелест листвы и т.п. 

Одним из важных средств создания благоприятного 

микроклимата является, на мой взгляд, похвала ученика. Она 

может быть вербальной: молодцы!», умница!»,ты очень хорошо 

подготовился». Невербальные методы поощрения: улыбка, 

жесты, мимика, аплодисменты и т.д. 

Индивидуальный и дифференцированный подход на моих 

уроках осуществляется через учет личных интересов и 

особенностей ученика и возможность выбрать свой уровень и 

объем задания. Дополнительный языковой материал 

подбирается с учетом увлечений ученика. Для выполнения 

определенных заданий на моих уроках разрешается либо 
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индивидуальный, либо групповой стиль работы. Можно, 

например, приготовить презентацию или сделать задание в 

письменной форме. Также важный этап в работе это 

поддержание интереса к изучению татарского языка. Каждый 

учитель знает, как важно уйти от формальной зубрежки, ввести 

в учебный процесс игровые, развлекательные моменты, 

активизировать познавательные моменты обучения. В этом 

отношении татарский язык – особый предмет. Ученики 

проходят долгий путь усвоения чужого языка, заучивание новых 

слов, работы со словарем… 

Обучение через развлечение и игру  дает положительный 

результат при обучении татарского языка. Я использую игровую 

методику особенно широко на среднем этапе обучения. Чем 

ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее дети 

запоминают языковой материал. Например, вводя тему 

«Одежда», «Любимые животные» предлагаю детям игру 

«Модники и модницы» и «Давайте похвастаем».  Дети могут 

похвастаться нарядами, которые у них есть дома и любимыми 

животными или игрушками.  

Проектные технологии применяются мною на уроках, во 

внеурочной деятельности, внеклассной работе. Проблема 

проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию 

включения школьников в самостоятельную работу, должна быть 

в области познавательных интересов учащихся и находиться в 

зоне их ближайшего развития. Я не «навязываю» ученикам 

информацию, а направляю их самостоятельный поиск, 

например: «Все ли знаете, чтобы выполнить данный проект? 

Какую информацию вам необходимо получить? К каким 

источникам информации следует обратиться (интернет, 

справочники, художественная литература, учебники)?  

Особое внимание уделяю защите проекта- презентации, 

помогаю ученикам произвести самооценку проекта.  

Дети любят защищать проекты. Темы различные, 

например: «Домашние и дикие животные», «Они должны жить», 

«Растения», «Мой режим дня». «Родной край», «Жизнь леса», 

«Я - эрудит». 
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 «У врача», «Здоровое питание», «Виды спорта», «Защита 

окружающей среды» . По теме «У врача» могут быть освещены 

следующие вопросы: что нужно делать, чтобы не заболеть 

простудными заболеваниями, как себе помочь при первых 

симптомах заболевания, какие продукты питания нужно есть 

при заболевании и т.д. По теме «Здоровое питание» можно 

составить анкету. 

Метод проектов связанный со здоровым образом жизни не 

только формирует знания о здоровым образом жизни, но и 

помогает детям осознать всю важность поддержания и заботы о 

своем здоровье. Использую разные формы проектов, например, 

такие как: мультимедийный продукт, коллаж, стенгазета, 

памятка. Элементы проектной деятельности применяю уже в 5 

классе, например: проектируем эпизоды сказок, стихи 

(составляя кадры диафильма). Выполнив творческий проект и 

защищая его, дети моего класса приобретают следующие 

навыки: презентационные, коммуникативные, поисковые, 

информационные. 

Педагогический опыт показывает, использование метода 

проектов позволяет ученикам проявлять самостоятельность, 

активность, творчество, и применять свои знания на практике. 

Обучающиеся хорошо усваивают знания, которые они получают 

из дополнительных источников. 

Технологии перспективно-опережающего обучения 

(предоставление каждому  школьнику самостоятельно 

определять пути, способы, средства поиска истины или 

результата). Предмет татарский язык изучается в школьном 

курсе с 1 по 11 классы. Объем материала огромный, да и 

требования к предмету повышаются с каждым годом. Многое из 

того, что учащимся необходимо знать, остается за рамками 

программы или же изучается вскользь. Особенно это касается 

словарного запаса учащихся.  Именно поэтому теория 

опережающего обучения очень полезна. На основе элементов 

этой технологии я провожу уроки изучения нового материала с 

помощью консультантов и групповой формы работы. 

Технологии исследовательского обучения (обучение 
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школьников основам исследовательской деятельности). 

Татарский язык как учебный предмет дает большие 

возможности для решения учебных задач через использование 

методов: 

Наблюдения (в том числе и летнее) Например, ведение 

календаря погоды (на начальной ступени обучения). 

Использование знаний, приобретенных на уроках математики, 

биологии,  литературы, музыки, истории, географии, русского 

языка. Татарский язык, как никакой другой предмет школьного 

курса, позволяет использовать знания, полученные на других 

уроках. При изучении  темы  «Музыка» опираюсь на знания 

учащихся, полученные на уроках музыки (композиторы, 

музыкальные произведения, стили музыки).  При изучении 

животных опираюсь на знания, полученные на уроках биологии. 

При решении примеров при изучении темы «Числительные. 

Даты.» по определению времени, процентного содержания, при 

переводе единиц измерения  опираюсь на математические 

знания учащихся. 

Большой материал для татарского языка дают 

литературные произведения. На своих уроках часто использую 

стихи и художественные произведения различных писателей и 

поэтов как зарубежных, так и отечественных. 

Татарские словарные диктанты, чайнворды, тесты 

применяются на любых этапах проверки знаний: при первичном 

закреплении изученного, в самостоятельной и домашней 

работах учащихся, а также при изучении нового материала. 

Учащиеся, хорошо освоившие сущность этих форм работы, с 

удовольствием составляют самостоятельно кроссворды, 

диктанты, тесты с помощью рабочих тетрадей, учебника, 

дополнительной литературы, что способствует формированию 

более высокого уровня образования и развития. Интересной 

формой активизации познавательной деятельности учащихся 

является, на мой взгляд, написание письма. Этот приём начинаю 

использовать со 2 класса, конечно пока на элементарном уровне, 

а далее задание усложняется, так как этот вид речевой 

деятельности введен в экзамен по татарскому языку в 9 классах. 
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При изучении тем много интересной информации остаётся не 

применённой. И ученики пишут письма друг другу, учителю, 

вымышленному адресату, учитывая правила написания личного 

письма. Чтобы интерес к этой работе не ослабевал, необходимо 

брать как можно более обширную тематику писем и обязательно 

оценивать работы по балам. Каждый ученик должен получить за 

время учебы знания, которые понадобятся ему в дальнейшей  

жизни. При этом учитель должен работать так, чтобы обучение 

не наносило вред здоровью. Более того, одной из главных целей 

учебно-воспитательного процесса считаю обучение детей с 

помощью методов сохранения и укрепления своего здоровья. 

Важную роль при этом отвожу здоровьесберегающим 

образовательным технологиям, целью которых является  

формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

предмету не нанося вреда здоровью, развивать двигательные 

способности, которые так необходимы в жизни.  

В процессе обучения и воспитания подрастающего 

поколения основным аспектом является интеллектуальный рост 

учащихся. В настоящее время на уроках детям дается очень 

большой объем информации, поэтому необходимо 

интенсифицировать процесс развития. С целью интенсификации 

обучения, я использую компьютер. Компьютер перед 

учащимися и учителями раскрывает новые возможности, 

позволяет уйти от традиционного обучения, помогает находить 

новые идеи и решать сложные проблемы. Применение 

компьютера на уроках татарского языка имеет следующие 

положительные стороны:  

1. индивидуализация содержания учебного процесса, 

быстрое усвоение объемного материала; 

2. возрастает познавательная активность учащихся; 

3. учет психологических особенностей детей и 

объективная оценка знаний; 

4. меняется характер работы учителя. 

В заключении хочу сказать, что использование новых 

информационных технологий в преподавании татарского языка 

помогает совершенствовать и оптимизировать учебный процесс 
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и делать урок более интересным. Я дополняю и сочетаю 

традиционные методы преподавания с новыми методами, 

использую информационные технологии, применяю 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся и развиваю 

их лингвистические способности, а также объективно оцениваю 

качество знаний каждого ребенка. Таким образом, 

использование новых информационных технологий в 

преподавании татарского языка является неотъемлемой  частью 

в методике преподавания.  

 

 

Укучыларныӊ фәнни оешмасы - иҗади сәләт yстерyнеӊ  

төп формасы 

 

Венера Минсәгыйть кызы Сәмигуллина,  

Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре 

МБГББУ 11нче гимназиянең татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

 

Укучыларны фән дөньясына алып керү, кызыксындыру, 

аларны тикшеренү эшләренә җәлеп итү – заман таләбе. 

Инновация мәктәпләрендә эшләүче татар теле һәм әдәбияты 

укытучылары өчен бу аеруча мөһим. Ник дигәндә, мондый 

мәктәпләрдә белем алучы укучыларны эзләнү-тикшеренү белән 

шөгыльләндерә алу бик зур мөмкинлекләр ача. Укучыларның 

сөйләм телен, иҗади  фикерләү сәләтен үстерергә ярдәм итә.  

Әдәбият белән кызыксындыру да аеруча нәтиҗәле. 

Беренчедән, мондый укучылар китапларны күпләп укый 

башлыйлар, чөнки әдәби әсәр аның эзләнү эшендә төп чыганак 

булып хезмәт итә. Укучы китап авторының башка әсәрләрен дә 

укый, чагыштыра. Ул  бу темага язылган башка авторларның 

фәнни мәкаләләрен, хезмәтләрен эзләргә, аларны укырга, 

анализларга тиеш була. Димәк, ул эзләнә, тикшеренә һәм иҗади 

фикерләргә өйрәнә, шулай ук  төрле сүзлекләр, тәнкыйди 

материаллар белән эшләү күнекмәсе дә арта.  
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 “Укымак - фикерләрне җирдән күккә җибәрмәк. Укымак - 

үз яныңда булып торган нәрсәләрдән бигрәк, фикерләрне 

булачакларга сузмак” - дигән сөекле шагыйребез Габдулла 

Тукай. Фәнни-эзләнү эшчәнлеге барышында алынган 

күнекмәләр укучыга башка фән нигезләрен үзләштерергә, 

бердәм дәүләт имтиханнарына, олимпиадаларга әзерләнергә дә 

зур ярдәм итә. 

Чынбарлык шуны күрсәтә:  һәр сыйныфта да сәләтле, 

кызыксынучан балалар була, бары тик аларны вакытында 

барлап, сәләтләрен тиешле юнәлештә үстерүне оештыра белергә 

генә кирәк.  Әгәр дә вакытында тиешенчә ярдәм күрсәтелмәсә, 

баладагы теләсә нинди сәләт, талант үсеше тоткарланырга, хәтта 

юкка да чыгарга мөмкин. Һәрбер талантлы шәхес үсеше өчен 

махсус педагогик  ярдәм күрсәтелергә тиеш.  Сәләтле һәм 

талантлы балаларны тәрбияләү җәмгыятьнең иҗади 

потенциалын булдыру бурычын хәл итә, социаль һәм фәнни-

техник алгарыш мөмкинлекләрен, фән һәм мәдәният, социаль 

тормыш үсешен тәэмин итә. 

Сәләтле укучылар белән эш формалары булып дәресләр, 

өстәмә белем бирү студияләре һәм түгәрәкләре, укучыларның 

фәнни оешмасы, класстан тыш үткәрелә торган чаралар тора.  

Укыту-тәрбия эшендә системалы рәвештә яңа информацион 

технологияләр, А.З. Рәхимовның иҗади үсеш технологиясен, 

татар әдәбиятын укытуда А.Яхин методикасын файдалану, татар 

халкының тарихына, мәдәниятенә мәхәббәт тәрбияләү, 

укучыларның язма hәм телдән сөйләмен камилләштерү дә 

уңышлы.  

Мин укучыларның фәнни оешмасында инде 5 елдан артык 

“Әдәби әсәргә анализ ясау” дигән татар әдәбияты секциясен 

җитәклим. Үз яныма бу эшкә үзе теләк белдергән һәм татар 

әдәбияты белән кызыксынган, китап укырга яраткан балаларны 

гына туплыйм. Фәнни оешма өлкән сыйныф укучыларын фән 

эшенә тарту, аларда бу эшкә карата кызыксыну, җаваплылык 

хисе тәрбияләү, иҗади сәләтләрен үстерү һәм фәнни-тикшеренү 

эшенең төрле этапларында башкарыла торган эшләр белән 

таныштыру һәм  эшне язарга өйрәтү максатын куя.  
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Укучылар, мәктәпне бетереп, югары уку йортларында 

укый башлагач, фәнни хезмәтләр – докладлар, курс эшләре, 

төрле проектлар, рефератлар яза башлыйлар. Бу өлкәдә аларга 

күп төрле чыганаклар белән эш итәргә туры килә, ә мәктәптә 

укыганда ук бу эшкә өйрәтелгән укучы чыганакларны, кирәкле 

мәгълүматны тупларга, аннан соң гомумиләштереп, 

нәтиҗәләрне ясарга өйрәнгән була. Бу эшнең актуальлеге нәкъ 

менә шунда.  

Фәнни-тикшеренү эшенә керешкәнче, әзерлек эшләре алып 

барыла, аннан соң, фәнни-тикшеренү эшчәнлеге башлана.  

Әзерлек этабында мин укучыларга түбәндәге темаларны 

тәкъдим итәм:  

1. Хәзерге татар әдәбияты 

2. Соңгы еллар татар прозасы, татар поэзиясе,  татар 

драматургиясе һәм аларны өйрәнү мәсьәләләре. 

3. Әдәби әсәргә анализ ясау үзенчәлекләре. 

4. Образлар системасын анализлау (персонаж, әдәби 

герой, характер, тип, җыелма образ, ясалма образ, аллегория, 

символ, архетип). 

5. Сюжет, тема, идеяләр дөньясы (Сюжет, фабула, 

конфликт, тема, идея, пафос, автор идеалы). 

6. Композицияне ачыклау (композиция, хикәяләү, 

сурәтләү, характеристика, уйны тергезү, диолог, монолог, лирик 

чигенеш).  

7. Композицион алымнарны тикшерү (Кабатлану, 

каршылык, көчәйтү, монтаж). 

8. Әдәби әсәрдә хронотопны билгеләү (вакыт, урын 

бирелеше). 

9. Әсәрдә психологизм бирелешен тикшерү. 

10. Әсәрдә стиль һәм тел-сурәтләү чараларын тикшерү. 

Шушы темаларны өйрәнгәннән соң,  практик өлеш булып 

М.Маликованың “Шәфкать” һәм  “Тылсым”, И. Сәлаховның  

“Тайгак кичү” әсәрләрен  тикшерү, ягъни анализлау тора. Менә 

шуннан соң, төп өлешкә тотынабыз.  Монда да укытучы 

консультациясе бик  мөһим. Әлбәттә,  укучыга түбәндәге 

темаларга консультация үткәрелергә  тиеш: 
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- Фәнни- тикшеренү эшенә тема сайлау һәм материал 

туплау; 

- Фәнни- тикшеренү эшенең төзелеше һәм аны 

формалаштыру; 

- Фәнни- тикшеренү эшендә сылтамалар (ссылка) ясау 

тәртибе һәм үзенчәлеге; 

- Фәнни- тикшеренү эшендә әдәбият файдалану һәм аның 

исемлеген төзү; 

- Фәнни- тикшеренү эшенә тезислар язу, чыгышны 

формалаштыру, презентация  ясау һәм эшне яклау.   

Алга таба  укучыларга темалар тәкъдим ителә. Һәр 

теманың чыганаклар белән эшләү мөмкинлекләре, актуальлеге 

белән танышканнан соң, укучылар үзләренә ошаган теманы 

сайлап алалар. Бу бик җитди этап, чөнки эшнең уңышы шактый 

дәрәҗәдә тикшеренү объектының дөрес сайлануына, бер үк 

вакытта актуаль дә, кызыклы да булуына бәйләнгән. Эшләү өчен 

тиешле чыганакларның булуы да, теманың аз өйрәнелеп, 

укучының тикшеренүенә һәм иҗадилыкка урын калуы да 

мөһим. 

Бу эшләрне йомгаклаганнан соң, укучы теманы ачу өчен 

кирәк булган  материалларны туплый, фәнни эшнең планын төзи 

һәм материаллар белән таныша, эшли башлый.  

Алга таба фәнни хезмәтнең кереш өлеше языла: теманың 

актуальлеге, төп максат, бурычлар билгеләнә; бу өлкәдә эшләгән 

галимнәр, аларның хезмәтләре, ягъни методологик чыганаклар 

күрсәтелә, тикшерү объекты,  предметы күрсәтелә. 

Шуннан соң картотека буенча табылган фәнни 

хезмәтләрне укып анализлау эше башкарыла. Укучы тиешле 

урыннарны билгеләп бара, аларның кайберләрен язып та ала 

(болары аерым фикерләрне раслау һәм конкретлаштыру өчен 

кирәк булачак), нәтиҗәләр чыгара.  Һәр хезмәт шул рәвешле 

анализлана.  

Шулай итеп, укылган фәнни хезмәтләр, тупланган 

материаллар буенча эш башкарыла: укучыга аерым проблема 

куела, аны хәл итүнең дөрес юнәлеше билгеләнә. Эшне күзәтеп, 

контроль ясап тору зарур, шуңа күрә укучы белән очрашып, 
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тиешле консультацияне бирә барырга  кирәк. Фәнни эшнең төп 

өлешендә укучы үзе җыйган фактик материалга  анализ ясый 

һәм тикшеренүләрнең нәтиҗәләрен күрсәтеп бара. 

Фәнни-тикшеренү эшен яклау бик мөһим. Моның өчен 

чыгыш әзерләнә. Анда ни өчен шушуы теманың сайлап алынуы, 

аның актуальлеге, әһәмияте күрсәтелә, төп чыганаклар белән 

таныштырыла, тикшеренү  нәтиҗәләре күрсәтелә.  

Фәнни хезмәт язарга алынган укучы белән эшләгәндә 

укытучыдан тактлылык, осталык һәм, әлбәттә, эрудиция таләп 

ителә. Беркайчан да аның эшенә битарафлык күрсәтергә ярамый. 

Теманы биреп кенә укучыны фәнни эш эшләргә өйрәтеп 

булмый. Укучыга вакытында ярдәм итеп, аны эшкә өйрәтсәк 

кенә, татар халкының зыялы элитасын үстерүгә өлеш кертә 

алачакбыз.  

Соңгы өч елда татар теле һәм әдәбияты буенча эшләнгән 

фәнни эшләрнең куандыргыч нәтиҗәсе түбәндәгечә: 

2010-2011 уку елы - Укучыларның Н.И.Лобачевский 

исемендәге XII Идел буе фәнни конференциясендә татар теле 

секциясендә - 3 урын (Гулова Алсу- 10класс);  

татар әдәбияты секциясендә - 1 урын (Сәмигуллин Ринат - 

10 кл). 

Әлмәт шәһәрендә үткәрелгән “Укучылар – XXI гасыр 

фәненә” региональ фәнни-практик конференциядә - 1,3 

урыннар; 

2011-2012 уку елы - Укучыларның Н.И.Лобачевский 

исемендәге XIII Идел буе фәнни конференциясендә татар теле 

секциясендә - 2 урын (Кашапова Гөлүсә - 11класс);  

татар әдәбияты секциясендә  лауреат (Галимова Эльвира - 

10 кл).  

Әлмәт шәһәрендә үткәрелгән “Укучылар – XXI гасыр 

фәненә” региональ фәнни-практик конференциядә - 1 урын; 

2012-2013 уку елы - Укучыларның Н.И.Лобачевский 

исемендәге Идел буе фәнни конференциясендә татар теле 

секциясендә  лауреат (Галиева Гөлфия - 10класс);  

татар әдәбияты секциясендә - 1 урын (Шакирҗанов Ранас- 

10 кл). 
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К. Насыйри исемендәге XI регионара фәнни-тикшеренү 

укуларында татар теле секциясендә - 2 урын (Галиева Гөлфия - 

10класс);  

 «Татар теле – шагыйрьләр теле» республикакүләм фәнни - 

практик конференциядә - җиңүче Маннанова Ләйсән (10 класс). 

Язмамны сәләтле балалар белән  эшләүдә үзем өчен 

алгоритм булып торган берничә киңәш белән тәмамлыйсы килә: 

- Әгәр үз хезмәтеңнең нәтиҗәсен күрергә теләсәң, эзлән, 

яңалыкка тартыл, алга омтыл. 

- Әгәр үз һөнәреңнән канәгатьлек алырга теләсәң, яңа 

педагогик технологияләр куллан. 

- Әгәр укучыларның фикерләү һәм иҗади сәләтен 

үстерергә теләсәң, аларны шигырь, әкият, хикәя язарга 

рухландыр, эзләнү-тикшеренү эшчәнлегенә тарт, фәнни 

җәмгыять оештыр. 
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Традиции и новаторство в преподавании  татарской 

литературы в современной  школе 

 

Гелиня Растямовна Саттарова, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ 

«Акзегитовская средняя общеобразовательная 

школа Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

Приоритетность родного языка в обучении и воспитании в 

национальной школе бесспорна. Роль родного языка в 

формировании личности универсальна и всеобъемлюща. Цель 

предмета - максимально помочь выявить личностный потенциал 

ребенка, дать ему возможность увидеть путь к дальнейшему 

самораскрытию и развитию своих способностей. Работа со 

звучащим словом – одно из звеньев развития личности. 

Внедрение новых информационных технологий, 

целенаправленная работа по самосовершенствованию является 

той основой, которая способствует качеству и результативности 

обучения. Использование компьютерных технологий на уроках 

наиболее активизирует познавательную деятельность учащихся, 

повышает мотивацию их учебной деятельности, формирует 

исследовательские умения, умения принимать оптимальные 

решения. Использование интерактивной доски делает занятия 

интересными и развивает мотивацию: предоставляет больше 

возможностей для участия в коллективной работе, развития 

личных и социальных навыков. Учащиеся начинают работать 

более творчески.  

Раскрытию индивидуальных способностей наиболее полно 

способствует метод проектов. Осваивая этот метод 

коллективного творчества, учащиеся понимают ответственность 

за результаты своей работы и важность роли каждого, что и 

привлекает их к этому методу.  

В настоящее время существует несколько концепций 

преподавания татарской литературы в школе: этическое, 

идеологическое, эстетическое и этико-эстетическое 
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направления. Нередко встречается разумное взаимодействие 

позиций. Но волнует опасность отчуждения молодежи от 

художественных достижений, потеря интереса к сознательному 

чтению.  

Среди теоретических проблем современной методической 

науки наряду с другими можно выделить и историческую смену 

методов и приемов изучения литературы, конструирование 

новых, опору на традиционные; поиск новых структур уроков и 

моделирование других форм проведения занятий.Новое 

содержание образования связано с поисками новых методов 

преподавания, новых подходов к содержанию и структуре урока 

литературы. Поскольку проблема чтения, формирования 

читателя, духовного мира продолжает быть самой актуальной 

научной проблемой, в методической науке предпочтение 

отдается приемам работы, обеспечивающим целостность 

восприятия художественного текста, глубокую интерпретацию, 

понимание поэтики писателя. Не случайно основой базового 

компонента литературного образования названы чтение и 

изучение художественного произведения, его толкование. 

Единообразием учебного содержания, преобладанием 

объяснительно-иллюстративного метода преподавания, с одной 

стороны, и индивидуальными способами присвоения знаний, 

индивидуальным темпом учебно-познавательной деятельности 

каждого ученика, необходимостью обеспечения 

деятельностного характера учения - с другой. В связи с этим в 

помощь учителю-словеснику предлагаются новые технологии 

обучения, позволяющие разрешить названные противоречия. 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают 

развитие и саморазвитие личности ученика. Они базируются на 

признании за каждым учеником права выбора собственного 

пути развития через создание альтернативных форм обучения. 

Метод чтения вслух. Он предполагает работу с текстами в 

непосредственном и метафорическом смыслах. Задача учителя 

при работе данным методом – ставить перед детьми проблему. 

Но ставить так, чтобы это была их проблема. 
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Метод интроспективного анализа. Он помогает ученику 

осмыслить свои проявления в жизни. 

Метод творческого самочувствия. Особое место здесь 

занимает использование элемента «театрализации» и 

«драматизации», приводящее субъект к социальной адаптации и 

повышающее уровень его коммуникабельности. 

Метод творческого самовыражения. Смысл данного 

метода заключается в том, чтобы привести каждого ученика в 

соприкосновение с собственным творчеством, дать ему 

возможность почувствовать сопричастность к миру, помочь ему 

найти точку опоры в своей уникальности. Идея метода – помочь 

найти своих поэтов, писателей. 

Метод дискуссии. Этот метод решает многие 

внутриличностные проблемы ученика, обладает возможностями 

для поиска и закрепления позитивных эталонов в 

коммуникативном поведении и в отношении к себе, играет 

большую роль в развитии ребенка, в организации его 

самопознания. Дискуссионные методы развивают умение 

слушать, субъективную активность, показывают, что 

большинство проблем имеют многозначное решение, дают 

возможность аргументировать свои идеи, удовлетворяют 

потребность в самоуважении.  

Игровые методы. Игровые методы развивают 

самопознание учащихся, происходит их личностный рост, рост 

осознания учениками себя, ученики учатся рефлексировать, 

анализировать свое поведение.  

Проектные технологии позволяют решать задачи 

формирования интеллектуальных умений и творческого 

развития детей. Проект является действенным средством 

вовлечения в урочную и внеклассную работу большинства 

учащихся, так как работа над проектом предполагает развитие у 

школьников интереса к самостоятельному изучению 

произведения.  

Метод проектов не противоречит традиционным способам 

обучения, он помогает активизировать учеников, у большинства 

детей появляется интерес к новым знаниям.  
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Проблемное обучение – такая модель обучения, при 

которой учителем организуется относительно самостоятельная 

поисковая деятельность, в ходе которой ученики усваивают 

новые знания, умения и развивают общие способности, а также 

познавательную активность, формируют творческие умения. 

Проблемный вопрос – теоретический или практический вопрос, 

требующий анализа. Должен возникнуть постепенно, будет 

лучше, если его задаст не сам учитель, а учащиеся придут к 

нему.  

Научить ребенка образно и критически мыслить, уметь 

высказывать свое мнение можно, работая по методологии А.Г. 

Яхина. Обучение учащихся по системе творческого развития 

учит учащихся работать с произведением, делать выводы, 

опираясь на литературный текст, выделять общие проблемы и 

через трагедию отдельных личностей определять трагедию всей 

страны, т.е. анализировать и синтезировать. Это развивает в 

учениках образное и критическое мышление. 

Центральное место на уроках татарской  литературы 

занимает работа с текстом художественного произведения. 

Вместе с тем и традиционные средства обучения, и средства 

новых информационных технологий оказываются весьма 

эффективными при изучении данного предмета.  

Переход на концентрическую структуру образования 

предполагает завершенность каждого этапа. Современные 

программы не содержат указания на количество времени на 

каждую тему, ряд произведений предложены на выбор учителя 

и учащихся.  

Стандарт образования предполагает вариативность 

содержания, призванную удовлетворить индивидуальные 

запросы и читательские интересы школьников. 

Кроме традиционных методов  в преподавании татарской 

литературы : лекции, беседы, индивидуальный и фронтальный 

опросы, стилистический анализ эпизодов и текстов, написание 

рецензий, аннотаций, отзывов, сочинений, появляются и новые 

методы обучения, такие как тестирование, проекты, творческие 

мастерские, презентации. 
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Одной из инноваций в преподавании татарской 

литературы стали интегрированные уроки, на которых 

учащимся даются знания не только по татарской литературе, но 

и истории, русскому языку, мировой художественной культуре и 

другим предметам. Такие занятия расширяют кругозор 

школьников, открывают предмет с новой стороны, заставляют 

увидеть необычное в обычном. 

С приходом в школу ИКТ появилась возможность 

использовать на уроках ксерокопии текстов, выполнять работу 

на компьютере. Так, например, новый метод – клиширование – 

может применяться не только на итоговых уроках, но и в начале 

изучения темы, на определенном этапе изучения произведения. 

Клише – текст с пропуском слов. Клише рассчитано  всем 

учащимся независимо от его уровня  обученности. Прочитывая 

предложенный текст, учащиеся воспринимают информацию, 

находят недостающие слова для наиболее точного отражения 

своих мыслей.  

«Обязательный минимум образования по татарской 

литературе» называет основные виды деятельности, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе обучения. Это 

восприятие, истолкование, оценка литературного произведения, 

различные типы речевых высказываний. Традиционные 

сочинения также включены в тематическое планирование. 

Закон РФ «Об образовании», ориентируют его на 

«свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность 

будущего специалиста. Успешное обучение возможно только в 

том случае, если учителю удается пробудить интерес к 

изучаемому предмету и не только пробудить, но и 

систематически поддерживать его. 

В настоящее время многие школы оснащены 

компьютерными классами, и у учителей появилась возможность 

использовать современную технику на уроке. Компьютер не 

заменяет учителя на уроках, а является эффективным 

помощником, позволяющим повысить качество обучения и 

эффективность контроля, а  также помогает повысить уровень 
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преподавания, обеспечивая наглядность, контроль, большой 

объем информации, являясь  стимулом в обучении.  

Компьютер может стать единственным источником, в 

котором можно обнаружить новейшие произведения 

современных писателей и поэтов, а также редкие издания 

известных авторов. В данном случае компьютер просто заменяет 

хрестоматию по татарской литературе. Учащиеся могут отвечать 

на вопросы в  форме  теста с вариантами ответов.  

Использование  кластера (кластер – это опорный сигнал по 

теме) позволяет провести знания в систему. Преподаватель 

может дать несколько видов задания учащимся: разработать 

кластеры самостоятельно, добавить к готовому кластеру ячейки, 

расположить их по хронологии, тематически, в каком-то другом 

определенном порядке, к каждой ячейке из текста можно 

подобрать комментарий.  

Использование интерактивных моделей существенно 

ускоряет процесс объяснения учебного материала и повышает 

его качество. Образы явлений и понятий, которые формируются 

с помощью моделей и анимации, запоминаются надолго. 

Интерактивные модели легко вписываются в урок и 

позволяют учителю организовать новые нетрадиционные виды 

учебной деятельности учащихся. 

Но, все же основным инструментом учителя на уроке 

остается и, наверное, останется, классическая доска. Можно ли 

часть материала, например, в процессе объяснения перенести с 

доски на слайды презентации? Какой-то материал - да, но все 

перенести в презентацию нельзя, т.к. теряется живое общение 

учителя с классом.  В современном мире  учитель должен  уметь 

совмещать  и традиции и новаторство. Потому что только ИКТ 

может обогатить его информационный, методический и 

дидактический арсенал, помочь в решении современных 

образовательных задач. 
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Белем бирүдә федераль дәүләт стандартларына күчү 

шартларында укыту эшчәнлеген камилләштерү 

 

Индира Илдар кызы Сафиуллина, Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы  Югары 

Ындырчы төп гомуми белем бирү мәктәбенең 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Җәмгыятьтә барган үзгәрешләр чоры укыту-тәрбия эшенең 

барлык өлкәләренә яңача якын килү, аны яңача аңлауны таләп 

итә. Бүгенге көндә яңа буын стандартлары гамәлгә кертелә. 

Моңа кадәр яшәп килгән гадәти дәресләр, тәрбия чаралары 

белән генә чикләнеп калмыйча, яңача эш итү зарур. 

“Күп белдерүгә караганда, әз белдереп, эзләнү орлыгын 

салу һәм эзләү юлларын табарга өйрәтү–мөгаллим бирә ала 

торган хезмәтләрнең иң зурысы, ”- дигән мәгърифәтче галим 

Г.Ибраһимов. Минем фикеремчә, федераль дәүләт белем бирү 

стандартларына күчүнең асылын шушы фикер тулысынча ачып 

бирә,чөнки федераль дәүләт белем бирү стандартларын  

кулланып эшләү укучыда өйрәнә торган фәнгә кызыксыну 

уятуга, аның танып белү активлыгын үстерүгә, укучының иҗади 

мөмкинлекләрен камилләштереп, белемнәрен тирәнәйтүгә ярдәм 

итә.Минем бу чыгышымда федераль дәүләт белем бирү 

стандартларына күчү шартларында укыту эшчәнлеген 

камилләштерү турындагы фикерләрем белән уртаклашасым 

килә. 

Иң беренче чиратта, бүгенге дәрескә нинди таләпләр 

куелуын ачыклыйк.  Ул барлык шартлары булган, заманча 
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җиһазландырылган кабинетта югары дәрәҗәдә узарга, 

проблемалы һәм укучының үсешенә хезмәт итәргә тиеш. 

Укытучыдан дәреснең максат һәм бурычларын дөрес билгеләү, 

эш төрләрен һәм укытучы-укучы эшчәнлеген планлаштыру, 

укучыларны эзләнергә, актив эшләргә, фикерләргә өйрәтү таләп 

ителә .Бу исә укучыларны үзләре нәтиҗә чыгара белергә, 

иҗадилыкка ирешергә, аларның сәламәтлеген саклауга, кире 

элемтә урнаштырырга, балаларның мөмкинлекләрен истә тотып, 

нәтиҗәлелеккә ирешүгә шарт тудыра.Бүгенге көн дәресе 

укучыга сайлау мөмкинлеге бирергә, белем алуга омтылыш 

тудырырга, алган белемнәрен тормышта файдаланырга 

өйрәтергә тиеш. 

Ә бүгенге көн дәресенең яңалыгы - укытучы һәм укучы 

арасында үзара хезмәттәшлеккә нигезләнү. Педагогика фәнендә 

укыту-тәрбия процессы сыйфатын үстерергә булышлык итүче 

технологияләр шактый. Укытучының бурычы – яңалыклар 

агымында югалып калмыйча, дөрес юнәлеш алу, укытуның һәр 

этабы өчен уку материалын үзләштерүнең иң уңышлы 

вариантын кулланып эшләү. 

Яңа стандарт укучыларга белем бирүне генә түгел, ә 

аларны белем алырга өйрәтүне алгы планга китереп 

чыгара,дидек. Бу исә безгә, татар теле һәм әдәбияты 

укытучыларына, белем бирүнең яңа алымнарын һәм методларын 

кулланып эш итүне, бүгенге көн таләпләренә җавап биргән 

дәресләр оештыруны бурыч итеп куя. Заман таләпләре бүгенге 

көндә татар телен укыту процессында зур үзгәреш сорый. 

Укытучылар алдында бик тә җаваплы һәм әһәмиятле бурыч 

тора. Беренчедән, телебезне саклап калу; икенчедән, укучыларда 

телне өйрәнүгә кызыксынуны бетермәү, киресенчә, бу 

кызыксынуны үстерү. Бу- укытучыдан зур һөнәри осталык, 

түземлелек һәм заман таләп иткәнчә, югары технологияләрдән, 

мәгълүмати чаралардан хәбәрдар булуын таләп итә.Ә татар теле 

һәм әдәбиятын нәтиҗәле укыту – бүгенге көндә мөһим 

мәсьәләләрнең берсе. Моның сәбәпләре барыбызга да мәгълүм: 

татар теле һәм әдәбияты фәннәрен тирәнтен өйрәнү - милләт 

буларак сакланып калу һәм халыкның гореф – гадәтләрен, 
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үткәнен һәм киләчәген саклауның ,мәдәниятне үстерүнең иң 

нәтиҗәле юлы. Башка милләтләрнең телләре һәм үзенчәлекләре 

турында мәгълүмат бирү, укучыларга туган тел аша кешенең 

дөньяны танып белү мөмкинлеген төшендерү дә татар теле 

укытучысы алдына куелган бурычларның берсе.  

Элек укытучының максаты балаларга ныклы белем бирү 

иде. Максатка ирешү өчен ул бик тырышып әзерләнде: дәресен 

тегеләй дә, болай да төзеп карады;  индивидуаль эш өчен махсус 

биремнәр әзерләде;  яңа теманы аңлатты, күрсәтте; сораулар 

бирде; җавапларны тикшерде; үзе билге куйды - бәяләде; үзе өй 

эше бирде; үзе өй эшләрен тикшерде һәм бәяләде. Кыскасы, 

дәрес аныкы, ул -процессның бердәнбер субъекты иде. Укучы 

укытучы сөйләгәнне тыңлады;укытучы сораса җавап бирде, 

сорамаса дәшмәде; үз  бәясе белән тәңгәл килгән билге алса 

сөенде, начаррак билге аны кимсетте; “укытучы мине яратмый” 

яисә “безнең укытучы гадел түгел” дип уйлады; өй эшен әти-

әнисе, абый-апасы белән эшләде. Кыскасы,укучы- процессның  

объекты булды.  

Хәзер укытучының максаты-балаларның ныклы белем 

алуларын оештыру. Максатка ирешү өчен  элеккегә караганда да 

ныграк әзерләнергә тиеш ул, үзе аңлатуга караганда классның – 

барлык балаларның уку, танып-белү эшчәнлеген берьюлы 

оештырырга, дидактик максат таләп иткән белем һәм 

күнекмәләрнең сыйфатлы үзләштерелүе белән идарә итәргә 

тиеш. Бу - бик катлаулы,чөнки дидактик максатка ирешү өчен 

проблемалы сораулар һәм биремнәр тәкъдим итәргә;җавапларны  

балаларның үзләреннән тикшерттерергә; балаларның 

үзләреннән  бер-берсенә һәм үз-үзләренә билге куйдырырга; 

төрле дәрәҗәдәге өй эшләре тәкъдим итәргә әзер булырга; өй 

эшләрен балаларның үзләреннән тикшерттерергә һәм бәяләтергә 

тиеш. Кыскасы,укытучы да, балалар да процессның 

субъектлары булу зарур. Ә моңа ничек ирешергә? Бүгенге көн 

татар теле дәресе нинди булырга тиеш?Укучыларга туган телгә 

мәхәббәт һәм кызыксынуны ничек уятырга? Мәгариф системасы 

үзгәрешләр кичергән чорда бу сораулар һәр татар теле 

укытучысы өчен бик  мөһим, чөнки укучылар үз фикерләрен 
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җиткерергә кыенсыналар, сүз байлыгы ярлы булганга, алар 

аралаша алмый. Бу мәсьәләне, укытуның нәтиҗәле алымнарын 

кулланып, гадәти булмаган дәресләр, укучыларны 

үзлекләреннән белем алырга өйрәтү аша ирешергә мөмкин. 

Дәрестә укытучыга укучыны үзе белән тигез шәхес итеп 

карарга, һәр укучыны кызыксындыра белергә һәм эшләргә 

өйрәтергә кирәк. Дәрес укучы өчен артык катлаулы булмаска 

,балага авырлык китермәскә, аны эзләнүгә этәрергә ,шатлык 

алып килергә,  канәгатьләнү хисе бирергә тиеш. 

Минем фикеремчә,татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 

эшне төркемнәрдә оештыру  укучыларны эшкә этәрү, 

кызыксындыру, иҗади сәләтен үстерүгә этәргеч булып тора. 

«Үсеш (развитие) бары тик аралашу нәтиҗәсендә генә була 

ала», – дип язды академик В.Давыдов. Ә профессор Ә.Рәхимов 

исә үз остазының фикерен:«Аралашуга бары тик балалар 

эшчәнлеген төркемнәрдә оештырып алып барганда гына ирешеп 

була»,–дип куәтли. Дәресләрне төркемнәрдә алып баруның 

өстенлеге турында профессор К.Волков болай ди: «Иң мөһиме – 

баланың белем алу белән кызыксынуы кинәт көчәя башлый, аңа 

уңай мөнәсәбәт урнаша.Төркемнәрдә эшләгәндә балаларның 2,1 

проценты гына игътибарын читкә юнәлтә.Эшлекле аралаша 

белү – төркем әгъзалары арасында килеп туган каршылыкларны 

җиңәргә өйрәнү дигән сүз. Бу мәсьәләләрне фронталь яисә 

индивидуаль эш вакытында хәл итеп булмаганлыгы беркемдә дә 

шик тудырмый» [35, 302]. 

Төркемдәге һәр бала үз фикерен әйтә, башкалар фикерен 

ишетә ала. Дәресләрнең уңай ягы шунда: дәрестә барлык бала да 

сөйләшә, төркемдәге балаларга үз фикерен җиткерә. Балалар 

бер-берсен тыңларга, бергәләп карар кабул итәргә өйрәнәләр. 

Татар теле дәресләрендә  кайбер балалар бөтенләй дә сөйләшми, 

сыйныф алдында үз фикерен әйтергә кыенсына. Ә төркемдә ул 

сөйләшүгә мәҗбүри тартыла һәм озакламый сөйләшә башлый. 

Татар теле укытучысының төп максатларының берсе – укучыны 

аралашырга өйрәтү. Шулай булгач, төркемнәрдә эш укучыларны 

сөйләргә, аралашуга өйрәтүдә бер уңышлы юнәлеш булып тора.  
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Психологлар әйтүенчә, төркемнең иң күбе алты кешедән 

торуы максатка ярашлы. Төркемнәр укучыларның теләген искә 

алып төзелә, шулай ук балалар арасындагы мөнәсәбәтләр дә 

игътибарга алына. Тәҗрибә шуны күрсәтә: бергәләп эшләү 

вакытында нейтраль мөнәсәбәтләр бик күп очракта уңайга 

әверелә. Бу исә төремнәрдә эшләүнең өстенлеген дәлилләүче 

мисал булып тора. Укучыларның уку эшчәнлеген төркемнәрдә 

оештырып алып бару укытучыдан түземлелек таләп итә. 

Укытучы баланың җавабын бүлдерергә тиеш түгел. Дәрестә һәр 

бирем үтәлгәннән соң, укучыларга үз-үзләренә бәя куярга 

тәкъдим ителә. Балаларның күпчелеге, гадәттә, үз-үзенә югары 

бәя куярга ашыкмый. Әгәр кирәк булса, бәя кую өчен төркем 

җитәкчесе яки укытучының фикере нигез итеп алына. 

Дәреснең беренче этабы кулланылачак белемнәрне искә 

төшерүдән башлана. Эшне кабатлау рәвешендә төркемнәрдә 

үткәрергә мөмкин. Бу очракта белмәгәннәргә дә белергә 

мөмкинлек бар. Икенче этап – уку мәсьәләсен кую. Дәреснең бу 

өлеше өйрәнеләчәк мәсьәләнең кирәклеген дәлилләүгә 

багышлана. 

Берничә сорау куела. Бирелгән җавапларында укучылар 

дәрестә нәрсә белән шөгыльләнәчәкләрен ачыклыйлар, 

чишеләсе мәсьәләне дөрес аңлаулары өчен үзләренә билге 

куялар. Өченче этап – уку мәсьәләсен чишү. Куелган мәсьәлә 

аерым, гади уку биремнәренә бүлгәләп башкарыла. Һәр бирем 

үстерешлелек функциясен үти. Һәр бирем билгеле бер адым 

булып тора. Һәрбер адым саен укытучы сорау куя, уйланырга 

вакыт бирә, җаваплар тыңлана, нәтиҗә ясала, башкарган эшкә 

бәя бирелә. Әгәр бала эшчәнлеге даими бәяләнеп бармаса, ул 

проблема үзенең мөстәкыйльлеген югалта. Бәяне кичектермичә 

кую – нәтиҗәле укытуның икенче шарты. Дүртенче этап – 

рефлексия. Дәреснең бу этабында укучы дәрестә нәрсә 

эшләгәненә, ничек эшләгәненә нәтиҗә ясый. Бишенче этап – 

белемнәрне формалаштыру, үзбәя, үзконтроль. Бәя кую уку 

мәсьәләсен кисәкләргә бүлеп өйрәнүдән җыелган билгеләргә 

нигезләнә. Алтынчы этап – өйгә эш бирү. Өй эше кимендә өч 

варианттан торырга тиеш. Балаларга сайлап алу хокукы бирелә. 
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Минемчә, төркемнәрдә эшләү белем алуда универсаль 

гамәлләрнең тотрыклы формалашуы өчен җирлек булдыра; 

а)шәхес буларак танытучы гамәлләр,  димәк әхлакый сыйфатлар 

күрсәткече булган гамәлләр  (игътибарлылык, итагатьлелек,  

зирәклек, гомумкешелек кыйммәтләренә матур 

мөнәсәбәт)тәрбияли; ә)регулятив  гамәлләр формалаша: уку 

мәсьәләсен кую (мин нишләргә тиеш? дип уйлый белү); чишү 

юлларын билгеләү (ничек эшләп була? болай да, болай да була, 

тагын башкача эшләп булмыймы икән? дип уйлый белү); 

эффектив булганын (нәтиҗәгә җиңел илтә торганын, уңаен) 

сайлап ала алу; куелган мәсьәләне чишү; үз эшенә контроль 

ясый (нишләргә тиеш идем әле, ничек эшләдем? дип кабат 

уйлый) белү һәм  үз эшенә адекват бәя бирә  (ничек булды? 

куелган максатка ирештемме? ни дәрәҗәдә ирештем? яки 

яхшымы, начармы? дигән сорауларга җавап бирә)  белү; б) 

танып-белү гамәле  – укучыда нинди генә эшкә тотынса да 

эшләү ысулын аерып алу ихтыяҗы, әдәбият дәресләрендә әдәби 

әсәрне уку ысулы, әдәби жанрны  тану ысулы төрле белем 

чыганакларыннан файдалана белү күнекмәсе үсеше һәм 

эчтәлекнең модельләштерелүе (башкарылган эшнең кыскача, 

яки схемада язылышы) формалаштыра; в)коммуникатив 

гамәлләр  (укучының тыңлый, ишетә, үз фикерен диалогта һәм 

монолог рәвешендә башкаларга дәлилле итеп, этикет 

кысаларында әңгәмәдәшен кимсетмәслек итеп җиткерә белү), 

әдәбият дәресләрендә әсәрне укыганда геройларның 

гамәлләренә, сөйләгән сүзләренә, аларның әйләнә-тирәдәгеләргә 

йогынтысына (башка геройларга)  бәя бирүе; тыңлый, ишетә, үз 

фикерен диалогта һәм монолог рәвешендә, этикет кысаларында 

башкалар фикерен кимсетмичә, дәлилле җиткерә белү 

күнекмәләре тотрыклы камилләшә.  

Димәк, төркемнәргә бүленеп эшләү-укучыларның үзара 

ярдәмләшүен активлаштыруга юнәлтелгән эш формасы. 

Укучылар, бер-берсенең фикерен тыңлап, үз-үзләрендә 

мөстәкыйльлек сыйфатлары булдыралар, шулай итеп, алар үз 

үсешкә ирешә. 
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Мин үзем дәресне, укучылар нәтиҗәле эшләсен өчен, уңай 

шарт тудырудан башлыйм. Дәресләремне әхлак, дуслык, 

иптәшлек темасына кечкенә тәрбияви хикәяләр укудан 

башлыйм. Ул укучыларны уйланырга, фикер йөртергә этәрә, үз 

фикерләрен курыкмыйча әйтергә мөмкинлек бирә. Минем өчен 

һәр укучының җавабы мөһим. Тел дәресләрендә исә теманы 

аңлатканда проблемалы ситуация халәте тудырам, һәр укучы 

шушы проблемалы чишүдә кашнаша. Түбән сыйныфларда 

дәресне уен белән, я укучыларның бер-берсенә әдәпле сүзләр 

әйтүе белән башлап җибәрәм. Алар дәрес башында ук эшкә 

тартылалар һәм актив эшлиләр. 

Иҗади эшләргә, мөстәкыйль фикер йөртә белергэ өйрәтүдә 

уңышлы алымнарның тагын берсе - укучыларның үзләреннән 

төрле биремнәр әзерләтү. Мәсәлән, тест биремнәре, ситуацияле 

мәсьәләләр әзерләү, кроссворд төзү h.6. Укучылар аларны бик 

телэп башкаралар. Әсбап белән эшләүнең йомгаклау контроле 

этабында һәрбер укучы үзенең нәрсә аңлаганын һәм нинди хата 

җибәргәнен ачыклап, үз эшенә билге куярга өйрәнергә 

тиеш.Модельләр, схемалар белән эш итәргә даими өйрәткәндә, 

фәнни сөйләм кыскара, автоматлаша һәм фикергә әверелә. Шул 

рәвешле, тыштан материальләшкән чара укучыларның фикерләү 

чарасы булып хезмәт итә башлый. Модельләштерү дәреснең 

аерым бер этабы буларак кертелә. Модель төзү - иҗади эш. 

Аның аша укучылар төшенчәнең үзенчәлекле билгеләрен һәм 

эчке бәйләнешләрен ачалар. Шул нигездә, ул белем алуга 

кызыксыну уяту чарасы да булып тора. 

Белемнәрне ныгыту этабында укучыларның танып-белү 

эшчәнлеген активлаштыру максатыннан, төрле эш алымнарын 

файдаланырга мөмкин: текстлар өстендэ эш; карточкалар белән 

эшләү; тест биремнәрен үтәү; рәсемнәр белән эшләү h.6. 

Яңача эшләргә омтылу - ,һичшиксез, уңай күренеш. 

Максатка ирешү өчен, иң элек теге яки бу яңа системаның 

концепциясен һәм теориясен өйрәнү таләп ителә. Укытучы әлеге 

система турында махсус мәкаләләр, хезмәтләр белән 

танышырга, шул системада эшләүче укытучылар белән 

фикерләшергә, аларның эш тәҗрибәсен өйрәнергә тиеш.  
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Заманча фикерләүгә омтылган укытучы гына укучысын үз 

фикере,бәясе, үзенә генә хас тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади 

сәләткә ия шәхес итеп тәрбияли ала. Әгәр укучыларны мәктәптә 

үз фикерләрен әйтә белергә өйрәтмәсәк, алар тормышта гел 

кеше фикере белән яшәүчеләр булып әверелергә мөмкиннәр. 

Һәр дәрес укучы файдасына эшләргә тиеш. Яңа заман әхлаклы, 

кешелекле, хезмәт итәргә сәләтле, эшлекле шәхесләр көтә. 

Минем уйлавымча, дәүләт стандартлары беренче чиратта 

баланы иҗади фикер йөртергә, уйланырга өйрәтергә, аларның 

сәләтләрен ачуга юнәлтелгән. 
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Мәктәпләрдә башка милләт укучыларының татар телен 

өйрәнү сәләтен үстерү мәсьәләсе зур әһәмияткә ия. Рус 

балаларына татар теле укытуның төп максаты – аларны бу телдә 

сөйләшергә, тыңлап аңларга, укырга һәм язарга, сүзләрне дөрес 

әйтә белергә өйрәтү, сүз байлыгын арттыру. Моның өчен 

тиешле шартлар булдыру – укытучының мөһим бурычы. 
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Укучыларның татар телен тирәнтен үзләштерүе өчен 

укытучыларга рус балаларында да телгә кызыксыну уятырга, 

сөйләм телен шомартыр өчен, дәресләрне кызыклы итеп 

үткәрергә, төрле алымнар кулланып эшләргә кирәк. Шуңа күрә 

укучыларның яшь үзенчәлекләрен искә алып һәм дәрестә төрле 

алымнар кулланып, аларны актив сөйләмгә тартырга тырышам. 

Иң беренче чиратта, аларда телне өйрәнү теләге уятырга 

тырышам. Һәр дәресне башлар алдыннан һава торышы, 

укучыларның кәефләре турында әңгәмә оештырам, дежур укучы 

белән әңгәмә булдырыла. 

Безнең бурыч – балаларның үтелгән темаларны, 

өйрәнелгән материалны үзләштереп баруларына ирешү; татар 

теленә генә хас булган авазларны дөрес кулланып, җөмләләр 

төзергә өйрәтү; сорау җөмләләрне аңлап, дөрес җавап 

бирүләренә ирешү; җөмләдә исем, сыйфат, фигыль һ.б. сүз 

төркемнәрен, зат, сан, килеш кушымчаларын дөрес кулланырга 

өйрәтү. Моның өчен дәресләрдә сөйләгәнне тыңлап аңлау; 

диалог-монологлар төзү; ситуатив, коммуникатив биремнәр 

үтәү; текстларны укып, эчтәлеген аңлап сөйләү, тәрҗемә итү; 

дөрес язу күнекмәләрен булдыру; текстлар күчереп язу; диктант 

язу; хаталарны төзәтү; биремнәр эшләү; язма эшләр, тестлар 

уздыру өстендә эшләргә тиешбез. 

Шуңа күрә, яшь үзенчәлекләрен истә тотып һәм дәресне 

оештыруның төрле алымнарын кулланып, балаларны мөмкин 

кадәр активрак сөйләмгә тартырга тырышырга кирәк. Сөйләм 

осталыгын үстерүдә һәм дөрес итеп сөйләргә өйрәтүдә уеннар 

зур әһәмияткә ия. Уен барышында укучылар сүзләрне күмәк 

кабатлыйлар, яңа сүзләрне дөрес әйтергә өйрәнәләр, бер – берсе 

белән аралашалар. Дәресләрдә “Могҗизалар кыры”, “Ватык 

телефон”, “Дәвам ит, сүз төзе, сүз уйла” уеннары уздырам. Алар 

укучыларның сүзлек байлыгын арттыра. Сюжетлы рәсемнәрне, 

картиналарны да еш кулланам. Чөнки рәсем, картина баланың 

хисенә тәэсир итә, сөйләмдә образлы сүзләр кулланырга 

булыша. Рәсемгә карап хикәя төзү – иҗади эш. Бу безнең 

дәресләрдә шактый урын ала. Һәр дәрес башында фонетик 

күнегүләргә урын бирергә кирәк. Фонетик һәм лексик 
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күнегүләр, авазларны, сүзләрне дөрес әйтү күнекмәләре, 

артикуляция өчен күнегүләр –барысы да һәр дәрестә 

башкарылырга тиеш. Сөйләмнең яңгырау шартларының 

төрлелеге (магтитофон язмасы, радио, телевизор, чти тавышлар, 

музыка астында тыңлау, балаларның үзләрен тыңлау һ.б.) 

максатка яраклырак булачак. 

Рус балаларына татар телен өйрәткәндә ике телнең дә 

үзенчәлеген истә тоту зарур. Мәсәлән, татар телендә рус 

телендәге вид, род, предлог, приставка күренешләре юк. Ә 

аларга тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу өйрәткәндә игътибар 

ителә. 

Укыту барышында текстларда, күнегүләрдә очрый торган 

яңа сүзләр аңлатыла, шул ук вакытта элек үтелгән-

үзләштерелгән сүзләрнең яңа формалары да өйрәнелә. 

Югары сыйныф укучылары тема буенча җөмләләр төзеп 

кенә калмыйча, төрле күренешләр хакында үз фикерләрен әйтә 

белергә һәм аны исбатлый алырга тиеш. Дәресләрдә тәрҗемә 

эшләренә дә зур урын бирәм. Чөнки рус теленнән татар теленә 

дөрес итеп тәрҗемә итү бәйләнешле сөйләмнең барлык 

формаларына ия булуны сорый.  

Укучыларда дәресеңә нык кызыксыну уятканда гына, 

аларның сөйләм телен үстерергә мөмкин. Укытуны дәрес-

викторина, дәрес-ярминкә, дәрес-экскурсия, дәрес-бәйрәм, 

тәрҗемәчеләр конкурсы, КВН, кроссвордлар чишү-үзләре төзү 

кебек дәрес төрләре белән баету, әкиятләргә пантомимолар 

эшләү, үзлекләренннән ребуслар төзү, бирелгән сүздән 

яшерелгән сүзләрне эзләү кебек чаралар куллану дәреснең 

нәтиҗәлелеген нык арттыра. “Кем миллионер булырга тели?” 

уенын сүзлек өстендә эшләгәндә уйнарга була. 

Дәрестә “Сабыйга”, “Салават күпере” журналлары, 

“Сабантуй” газетасы, “Мәгариф” журналларындагы 

материаллардан файдалану да отышлы. 

Җырлар да дәресне төрләндереп җибәрә, балалар татарча 

җырларга, чараларда катнашырга бик теләп ризалашалар. 

Журналистлар булып, төрле темаларга интервьюлар алу да 

ошый аларга. 
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Рус төркемнәре белән аерым гына, я татар төркемнәре 

белән берлектә дә, дәрестән тыш чаралар үткәрү шулай ук 

кызыклы. Бу бәйрәмнәрдә алар үзләренең матур итеп җырлый, 

бии, сәнгатьле итеп сөйли белү осталыгына ия булуларнын 

күрсәтәләр. 

Татар халык авыз иҗатына мөрәҗәгать итү, төрле йола-

бәйрәмнәрне үткәрү, татар халык уеннары белән таныштыру – 

шулай ук бик әһәмиятле. 

Дәресләрдә тәрҗемә эшләренә дә зур урын бирәм. Чөнки 

рус теленнән татар теленә дөрес итеп тәрҗемә итү бәйләнешле 

сөйләмнең барлык формаларына ия булуны сорый. 

Сөйләмнең диалогик формасы аралашуда күбрәк очрый 

һәм сөйләм эшчәнлегенең башка төрләрен тулыландыруны да үз 

эченә ала. Балаларның тыңлап аңлау һәм монологик сөйләм 

күнекмәләре дә камилләшә. Һәрбер дәрес укучының сөйләм 

телен үстерергә тиеш. Мәсәлән, дәрес материалында диалог 

бирелгән. Укучылар аны күз йөртеп яисә кычкырып укып 

чыгалар, бер укучы монолог итеп сөйли, аннары төп фикерне 

ачыклыйбыз һәм төркемнәрдә эш башлана: төп тема буенча 

фикер алышалар. Бу эшне тексттан соң да үткәрергә була. 

Укучылар үзләренең фикерләрен әйтәләр, нәтиҗәләр ясыйлар. 

Укыту дәверендә дәреслек һәм сүзлек белән эшләүгә аеруча зур 

урын бирәм. Яңа сүзләр белән җөмләләр төзетәм. Тестларга зур 

әһәмият бирәм. Балаларга татар теле укыту методикасын чит ил 

телләрен өйрәтү ысуллары белән туры китерергә тырышам. 

Татар теленең аралашу өчен кирәклеген аңлатам. Татар 

язучыларының, шагыйрьләренең иҗатлары турында да 

мәгълүмат биреп торам. Районыбыз язучыларын һәм 

шагыйрьләрен дә онытмыйм. Алар турында мәгълүмат бирәм. 

Рус телле балаларда татар теленә, сәнгатенә, мәдәниятенә, 

тарихына хөрмәт хисе тәрбияләү, бәйләнешле сөйләм 

күнекмәләрен камилләштерү максатыннан, программа нигезендә 

дәресләр, чаралар үткәрәм, вакытлы матбугат материаллары 

белән таныштырам. Укучылар бик теләп рефератлар язалар. 

Нәтиҗәдә, рус балалары татар телен яратып, дәресләргә 

теләп йөриләр, актив катнашалар, татар телен өйрәнергә 
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тырышалар. Район күләмендә уздырылган чараларда актив 

катнашалар. 

 

Кулланылган әдәбият 

1. ӘсәдуллинА.Ш., Юсупов Р.А. Рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар теле укыту методикасы нигезләре. –Казан: 

Мәгариф, 2006.-151б. 

2. Вагыйзов С.Г. Башлангыч мәктәптә татар теле 

методикасы / С.Г.Вагыйзов, Р.Г.Вәлитова. –Казан: Мәгариф, 

2000. -415б. 

 

 

Җәмит рәхимов –туган төбәк җырчысы  

 

Хәлимә Муса  кызы Ситдыйкова, Татарстан 

Республикасы Лениногорск шәһәре  4 нче 

гомуми урта белем бирү мәктәбенең татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Әнкәемнең “Туган – үскән җиреңә мәрхәмәтле бул, аны 

булдыра алганча ярат. Ата – баба нигезен онытма!” дигән 

сүзләре хәтеремә бик тирәнтен уелып калганнар. Ничек соң инде 

шундый гүзәл табигатьле, газиз туган ягыңны яратмаска 

мөмкин!?  

Публицист һәм тарихчы Җәмит Рәхимов авылларыбызның 

тарихын документаль төгәллек белән архивларда казынып, 

ныклап өйрәнеп язган. Җ.Рәхимов заман сулышын тоеп яшәгән, 

һәр нәрсәдә, һәр вакыйгада эше булган үткен каләмле көчле 

публицист. Ул Уфа, Мәскәү, Казан, Петербург архивларында  үз 

төбәгенең, үз халкының үткәнен эзләп тапкан тарихчы. Гаделлек 

өчен Батыршалар сафына баскан көрәшче. Язучының әсәрләрен 

укыганда Лениногорск районының үзенә генә хас табигате 

белән танышасың, бу якларның сабыр холыклы, эшчән 

кешеләре белән очрашкандай буласың. 

Безнең данлыклы язучыбыз үзе туган, үскән, яшәгән һәм 

әсәрләрен иҗат иткән урыннан аерылгысыз, чөнки әдип иҗаты 
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өчен азыкны үзенә яхшы таныш булган җирлектән ала. Аны 

сокландырган туган табигать,аның кешеләре, тормыш –

көнкүреш йолалары әсәрләренә күчәләр, тылсымлы  сүз 

остасының тормыш картиналарына әвереләләр.  

“Өлешемә тигән көмешем” повестендә эш кешесе язмышы. 

Үзенең  эш тәҗрибәсе “Өлешемә тигән көмешем” повестен 

язарга да ярдәм иткәндер. Ул әсәрендә туган җирнең гүзәллегенә 

мәдһия җырлый, гади халыкның эшчәлеге, уңганлыгы белән 

горурлана, шатлана. 

Төп геройлары-гади авыл кешеләре: авыл хатыны  Галибә, 

аның апасы Мәчтүрә, Рамазан, Хаммат, һ.б. 

Җәмит Рәхимов гади авыл кызы- Галибә язмышын 

күрсәтә. Яшьли әтисез- әнисез  калган ятим кыз, Мәчтүрә апасы 

тәрбиясендә үсә. Өстенә кияргә рәтле киеме, туйганчы ашарга 

ипие булмый. Әмма апасы белән дус торалар, эшкә яшьли 

өйрәнеп үсә. Колхозда эшләгәндә дә бер дә сынатмый, эшен  

белеп эшли, нинди генә эш кушсалар да тырышып җиренә 

җиткерә. Яраткан кешесе –Рамазан белән дә эштә танышалар. 

Икесе дә уңган, булган, тормыш корып җибәрәләр. Бәхетләре 

генә озакка бармый, Рамазан үлә. Ансыз авылда яшәү кызыгы 

калмагач, Галибә шәһәргә нефть эшенә китә. Оператор 

ярдәмчесе булып эшли башлый. Җәмит Рәхимов әсәрдә 

оператор эшенең бөтен нечкәлекләрен бирә, эш кешесенә 

соклануын яшерми. Хаммат кебек эш рәтен белгән яшьләрдән 

үрнәк алырга өнди.  

Үз төбәгеңдә, күршеңдә, яныңда горурланырлык кешеләр 

булуы, аларга лаек булырга тырышу теләге тудыра. “Шөгер 

төбәге-хәзинәләр чишмәсе” китабының 13нче  битендә  Шөгер 

төбәгенең иң беренче нефтьчеләрен: Зиннәт 

Шәрифуллин,Фәсхетдин Шәрәфетдиновларны олылап искә ала 

ул.Чыннап та алар безгә үрнәк булырдай кешеләр. Хәзерге заман 

яшүсмерләре андый кешеләрнең булуын белергә, хөрмәт итәргә 

тиешләр, дип уйлыйм мин. 

“Зәңгәр моң” хикәясендә туган як табигате 

“Зәңгәр моң” хикәясендә лирик герой туган якның 

гүзәллегенә соклана һәм читтә үскән топольне кызгана: “Шулай 
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көньяк зифалары белән хозурланып йөргәндә , күземә читтәрәк 

бер ялгызы үсеп утыручы тополь чалынды. Никтер йөрәк чәнчеп 

куйды. Иңгә иң куеп күкрәп үскән иптәшләреннән читтә боегып 

утыручы агачны  кызгану хисе иде бугай бу. Шундый ук тополь 

шул ук җир, шул ук һава. Әмма бу тополь никтер рәнҗүле, боек. 

Торышында да тегеләрнеке кебек үк купшылык, зифалык, 

горурлык сизелми”. [ 6;12] Лирик герой кая гына барса да, үз 

туган ягын сагынып кайта,гади тополь агачын кызгана. 

Тәңре үзе безгә шулай гүзәл, камил, бай итеп бүләк иткән 

туган як табигатен көләч йөзле, саф күңелле, сүзгә үткер, эшкә 

уңган кешеләр бизи. 

Үз авылыңның тарихын, аның килеп чыгышын халкының 

тормышын өйрәнү бүгенге көн яшьләре өчен бик актуаль дип 

уйлыйм мин. Без дә үзебездән соң килгән буынга 

белгәннәребезне тапшырырга тиешбез.  

 

“Кыядагы чәчәкләр”романында нефтьүткәргеч 

сузучыларның тормышы 

“Кыядагы чәчәкләр”романының язылу тарихы бик 

гыйбрәтле һәм кызыклы икән. Җәмит Рәхимов нефтьүткәргеч 

сузучыларның тормышын күзаллау өчен, шул конторага 

урнашып ,эшчеләр белән кырларда-яланнарда торба салып 

йөргән. Уренгой-Помары-Ужгород магистраленең шактый 

чакрымнарын җәяүләп узган. Себергә барып ,андагы 

якташларыбызның көнкүрешен, хезмәтен, холыкларын 

өйрәнгән. Нефтьчеләр турындагы  әсәрен шундый  сүзләр белән 

тәмамлый: “Нефть байлыгыбыз арткан саен , торба юллары салу 

да киңәя. Аларны һаман да шул ук тынгысыз хезмәт кешеләре 

төзи. Ил баесын, Ватаныбыз чәчәк атсын, халкыбыз мул 

тормышта рәхәт, тыныч яшәсен дип алар бүген дә елгалар һәм 

сазлыклар, чокырлар һәм таулар, кырлар һәм үзәннәр аша корыч 

юллар сузып һаман алга баралар.  Ак юл сезгә, кыю кешеләр!”-

ди ул.[ 5;34] 

Җәмит Рәхимов үзе күргән вакыйгаларны, күренешләрне 

тулырак, җанлырак яктыртып, кызыклы әсәр язган.Шуның өчен 

миңа аның әсәрләре бик якын һәм аңлаешлы.  
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“Шөгер төбәге-хәзинәләр чишмәсе” китабында 

Татарстанда беренче нефть табылган Тимәш авылы турында 

болай яза: 

“Тимәш дип әйтәбез икән,Без Җир шарындагы уникаль 

Ромашкино нефть чыганагын күз алдына китерәбез...Күп кенә 

галимнәр,19 Социалистик Хезмәт Герое,1963 “Почет билгесе 

кавалеры”,... үзләренең уңышлары өчен шушы Тимәш авылына 

бурычлы ”. Һәр әсәрендә эш кешесен олылый, күккә чөя Җәмит 

Рәхимов. 

Әдибебез язган бу китап –ул гадел һәм саф ният белән 

язылган.Шуның өчен дә аның гомере озын булучак.Ул күп 

еллар әле халкыбызга хезмәт итәр дип уйлыйм . 

Минем әтием дә 30 елга якын нефть табу эшендә эшли.Үз 

эшен ярата, бөтен нечкәлекләрен белә.Шуның өчен бу эзләнү 

эше  кыенлыклар тудырмады. 

Тикшеренүебезнең соңында без түбәндәге нәтиҗәгә 

килдек. Әдәбиятның күп төрле жанрларында үзен иркен хис 

иткән Җәмит Рәхимов иҗатында туган якка мәхәббәт, эш 

кешесенә мәдһия җырлау чынлап та аерым урын алып тора.” 

Бөекләр киләләр дә китәләр... Юк, китмиләр! Язганнары халык 

күңеленә, җанына җыр булып керә дә,мәңгелек моң булып 

киләчәккә юл ала... Шуңадырмы, алар торган саен якынаялар, 

еллар үткән саен сагындыралар,”-дип язган Рәзим 

Вәлиуллин.[2.25] 

 

Йомгаклау. 

Халык җанын аңлап , туган телебезнең бөтен тәмен тоеп, 

һәр әсәренә үз күңел хисләрен салып иҗат иткән  ул безнең 

Җәмит Рәхимов.  

Татарстаныбызның гүзәл табигатьле Шөгер төбәгендә 

туып, сихри шомырт әрәмәләренә хозурланып үскән Җәмит 

Рәхимовны әдәбият үзенә буйсындырган.Шуңа күрә аның 

әсәрләре авылча саф, гади. Язучы бу җирдә ашкынып, янып-

көеп, шатланып-сөенеп яшәгән. Бу җирдә аның ата-бабалары 

торган. Әсәрләрендә язучы тормышны, табигатьне яратам дип 

шапырынмый, ә хисләрен  геройларының теле белән әйттерә. 
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Җәмит Рәхимов өчен беренче урында халык һәм аерым 

шәхесләр язмышы тора.Халыкның яшәү рәвеше, аның 

көнкүреше беренче урында. Татарның ачы язмышы, авыр 

тормышы, шул исәптән христианлаштыру, чукындыру сәясәте 

аны күп вакыт туып-яшәгән җирен ташлап китәргә, башка 

халыкларга кушылырга да мәҗбүр иткән. Татар өчен дине дә, 

теле дә газиз булган. 

Әдәби туган якны өйрәнүнең әһәмиятен без үзебез язган 

иҗади эшләр белән  дә ачыклыйбыз. Җирле материалларга 

нигезләнеп иҗат ителгән сочинениеләребез ихлас күңелдән, 

тирән эчтәлекле, җанлы, мавыктыргыч, сәнгатьле итеп язылган 

булулары белән аерылып торалар. Мәктәбебез “Әдәби мирас” 

музеенда  якташ язучылар белән  очрашулар да әдипләребезне 

искә алу,иҗатларына битараф  булмавыбызны күрсәтә.. 

Тикшеренүебезнең соңында без түбәндәге нәтиҗәгә 

килдек. Әдәбиятның күп төрле жанрларында үзен иркен хис 

иткән Җәмит Рәхимов иҗатында туган якка мәхәббәт, эш 

кешесенә мәдһия җырлау чынлап та аерым урын алып тора.” 

Бөекләр киләләр дә китәләр... Юк, китмиләр! Язганнары халык 

күңеленә, җанына җыр булып керә дә, мәңгелек моң булып 

киләчәккә юл ала... Шуңадырмы, алар торган саен якынаялар, 

еллар үткән саен сагындыралар,”-дип язган Рәзим 

Вәлиуллин.[2.25] 
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Татар телен чит буларак өйрәтyдә заманча технологияләр 

 

Солтанова Гөлчәчәк Нурислам кызы, 

Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре  

муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе 

“12 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе”нең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы  

 

Россиядәге белем бирү системасы чит илләрдәге кебек үк 

күпгасырлык традицияләргә ия. Ф. Энгельс: “Традициядән дә 

куәтлерәк көч юк”,- дип яза. Элекке заманнардан ук укыту-

тәрбия эше Я.А.Каменскийның “Бөек дидактика”(1638 ел) дигән 

хезмәтенә нигезләнеп алып барыла. Анда исә универсаль 

осталык- “барысын да бөтенесенә дә өйрәтү...” идеясе бар. 

Минем уйлавымча, бу идея үзенең заманчалыгын бүгенге көндә 

дә югалтмаган, бу сүзләр һәм учытучының төп максаты булып 

торырга тиеш. “Барысын да бөтенесенә дә өйрәтү!” Минемчә,бу 

максытны тормышка ашыру өчен ,укытучы үз өстендә бик күп 

эшләргә тиеш, учытучы үзе дә универсаль булырга тиеш. 

Заманалар үзгәргән саен, заманча технологияләргә ияреп кеше 

үзе дә үзгәрә, кешенең психологиясе дә үзгәрә бара. Бу 

үзгәрешләр белем бирү системасын да үзгәрешсез калдырмый. 

Ул дөньякүләм белем бирү киңлеге үсеше тенденцияләрен 

исәпкә алып үзгәрергә мәҗбүр. Димәк, педагогик тәрбия һәм 

практиканың заманча таләпләренә җавап бирүе мөһим.Моның 

өчен укучыга карата мөнәсәбәт белән бергә укытуның эчтәлеге 

дә үзгәрергә тиеш. 

Бүген киң педагогик җәмәгатьчелек шәхескә 

ориентлашкан, гуманистик юнәлештә булган, һәр баланың чын 

мәгънәсендәге уку эшчәнлеген тәэмин итәрдәй алдынгы 

педагогик технологияләрне уку-укыту процессына кертү 

турында сүз алып бара. Л. В. Занковның дидактик системасы, 
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Эльконин-Давыдовның үстерелешле укыту технологиясе, А. З. 

Рәхимовның иҗади үсеш техногиясе, А. Г. Яхинның әдәбият 

укыту системасы, тел өйрәнү процессында кулланыла торган 

коммуникатив технология, барлык предметларны да укытуда 

кулланырга мөмкин булган М. И. Мәхмүтовның проблемалы 

укыту системасы, модульле укыту, коллектив ысуллар белән 

укыту системалары һәм башка технологияләр педагогик 

процесска тәкъдим ителә. 

Педагогик технологияләрнең асылы нидән гыйбарәт соң? 

Ни өчен аларны укыту процессына кертү белем дәрәҗәсен 

күтәрер дигән өмет бар? Моңа җавап табар өчен педагогик 

технология билгеләмәсе эчтәлегенә төшенергә кирәк. 

Академик М. И. Мәхмүдов фикеренчә, “уку бурычларын 

уңышлы үтәү өчен укучы һәм укытучыларның алдан 

планлаштырылган үзара бәйле,эзлекле эшчәнлеген технология 

дип атыйлар”. Татар теле һәм әдәбияты укытуның дәрәҗәсен 

саклыйк, сыйфатлы белем бирүне оештырыйк дисәк, бала 

шәхесенә ориентлашкан, аның теләп укуын һәм укый алуын 

тәэмин итә торган педагогик технологияләрне өйрәнү, аны 

комтьютер технологияләренә салу, укыту процессына кертү 

таләп ителә. 

 Татар телен аралашу һәм танып белү чарасы буларак 

үзләштерү нәтиҗәсендә рус телле укучылар көндәлек тормышта 

да, күп милләтле җәмгыятьтә дә үзара аңлашу һәм хезмәттәшлек 

итү күнекмәләренә ия булырга тиеш. Шулай ук аларның фикер 

йөртү сәләтен, интеллектуаль һәм иҗади активлыгын үстерү дә 

зур әһәмияткә ия. Моның өчен тәҗрибәле укытучыларыбыз 

укытуның беренче баскычында ук заманча технологияләрдән, 

нәтиҗәле һәм кызыклы алымнардан файдаланалар.  

Татар телен укытуда башлангыч сыйныфларда ук белем 

алуга омтылыш тәрбияләргә кирәк. Әгәр бу омтылыш 

тәрбияләнмәсә, белем бирүнең урта баскычында укучыларны 

татар теленә өйрәтүдә зур кыенлыклар килеп туа. Шуңа да 

карамастан, укытучы белем бирү нәтиҗәле баулсын өчен 

тырыша, эзләнә, балаларны татар теләнә өйрәтүдә төрле 

кызыксындыру чаралары эзли.Мин үземнең эшчәнлегемдә 
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башлангыч һәм утра белем бирү баскычында “Цифрлы белем 

бирү ресурслары”ннан еш файдаланам. Бу укытучылар өчен 

дәресләрне кызыклы итеп оештыруда зур ярдәмче булып тора. 

Бигрәктә Г. Тукай әкиятләрен, шулай ук татар халык әкиятләрен 

укучылар бик кызыксынып карыйлар. Балалар ишетеп һәм карап 

аңларга өйрәнәләр, шулай ук әкиятләр буенча ситуатив 

күнегүләр  һәм даилоглар төзергә мөмкинлекләр ачыла. 

Рус телле балаларны татар сөйләменә өйрәтү максаты 

күпкырлы һәм ул берничә аспекттан тора: танып белү, үстерү, 

тәрбия, белем бирү. 

Укучыларның татар теле буенча лексик, грамматик 

күнекмәләре филологик белемнәр суммасы дәрәҗәсендә генә 

калмыйча, ә сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрендә дә 

аралашуда кулланырлык дәрәҗәгә җитүе зарур. 

Укыту процессын коммуникатив технологияләр белән 

оештыру- яңа технологияләрнең иң мөһиме һәм аның билгеле 

бер принциплары бар. 

Атаклы психологлар А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин 

хезмәтләре күрсәтүенчә, белемнәрне үзләштерү аларны нинди 

дә булса эшчәнлектә куллану аша бара. Коммуникатив 

технология нигезендә эчтәлек сайлау стратегиясе һәм тактикасы 

түбәндәгедән гыйбарәт була:  башта балаларның яшь 

үзенчәлекләренә карап, аларның аралашу сфералары, аралашу 

ситуацияләре ачыклана, аннары ул сферада сөйләшүне оештыра 

алырлык лингвистик материал сайлана. Сайланган материал 

телгә өйрәтү шартларын телне тормышта куллану шартларына 

якынлаштыру мөмкинлеген тудыра. 

Эш тәҗрибәмнән чыгып шуны әстәсе килә:укучылар татар 

теле кабинетына керү белән, мин алар белән татар телендә 

аралашырга тырышам, бигрәктә телне җиңел үзләштерүче 

балалар авыррак үзләштерүче балаларга ярдәм итәргә тиешлеген 

укучылар белә. Тәнәфес вакытында ук татарча аралашу 

башлана.  Дәрес барышында да аралашудан читләшмәскә кирәк. 

Бала сөйләшергә тиеш.Шулай итеп телне аралашу аша өйрәнү 

барлыкка килә. 
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Хәзерге заман белем билү системасы үсешенең төп 

юнәлеше - укыту процессын укучыларның шәхси ихтыяҗларын, 

теләк-омтылышларын, индивидуаль- психологик 

үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыру. 

Башланчыч сыйныф укучылары эмоциональ, хәрәкәтчән, 

тиз арыйлар.Бала материалны кызык булса гына, үзенең шәхси 

ихтыяҗларына туры килсә генә кабул итә һәм фикерли башлый. 

Кечкенә сыйныфларда дәресләрдә әкияти, фантастик 

сюжетлар, кызыклы геройлар белән очрашу, уен элементлары 

куллану- тел материалын өйрәнүнең мотивлашкан булуын 

тәэмин итә.Бу очракта цифрлы белем ресурсларыннан 

файдалану мөмкинлекләре бар, ягъни татар телендә 

мультфильмнар интерактив тактадан күрсәтү ишетеп аңлау 

күнекмәләре (аудирование) дә булдыра, укучылар ишетеп кенә 

калмыйлар, геройларның хәрәкәтләрен күрү фильмны аңларга 

да,сүз байлыгын арттырырга да ярдәм итә. Шулай ук 

әкиятләрдәге фантастик эчтәлек тә укучыларны кызыксындыра. 

Урта һәм югары сыйныфлар өчен материал әхлакый 

проблемалар тәэсирендә туплана. Төрле текстларны өйрәнгәндә, 

төрле проблемалар күтәрелә һәм алар тормышчан, шунлыктан 

укучыларда бу мөнәсәбәтләргә карата үз фикерләре туа, димәк, 

сөйләшергә теләү ихтыяҗы туа. Шулай итеп укучы сөйләм 

эшчәнлегенә тартыла.7нче сыйныфта “Кешеләр белән бик авыр 

аралашсагыз” темасын өйрәнгәндә аралашу проблемалары 

күтәрелә, аларның тормышчан булуы балаларны кызыксындыра.  

Бу уку процессын индивидуальләштерү принцибын тудыра. 

Белем алу процессын укучыларның актив фикерләвенә 

нигезләнеп оештыру заманча таләпләрнең берсе. Психологлар, 

методистлар фикеренчә, материалны ятлап өйрәнүгә караганда, 

аралашу ситуацияләрендә сөйләм бурычына тәңгәл килгән 

лексик- грамматик материалны укучыларның мөстәкыйль 

комбинацияләп сөйләшүе - тел өйрәнү өчен күп мәртәбә 

нәтиҗәлерәк адым. Димәк, дәрестә аралашу ситацияләре һәм 

ситуатив күнегүләр булу мәҗбүр, чөнки укучылар тел 

өйрәнүнең практик әһәмиятен тоялар, эмоциональ күтәренкелек 

туа, тел өйрәнү процессының мотивлашкан булуы тәэмин ителә.  
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Эш тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтәсе килә: мин укыткан 

сыйныфлар арасында спорт сыйныфлары (хоккейчылар) бар. Бу 

сыйныф укучылары өчен мин күбрәк спорт, хоккей темасына 

ситуатив күнегүләр кулланырга тырышам.Укучыларның 

йөзендә эмоциональ күтәренкелек туа, дөрес җавап бирергә 

тырышу теләге уяна.Аларның аңына спортчы тирән белемле 

булырга , күп телләр белергә тиешлеге салынган.Бу алымнар 

телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү принцибына туры килә. 

Коммуникатив методикага нигез салучылардан булган Э. 

П. Шубин мәктәптә чит телне өйрәтү процессында грамматик 

материалны грамматика эзлеклелегендә һәм тирәнлегендә 

өйрәнүне мәҗбүр итеп куймый.Башлангыч этап өчен аларны 

үзләштерү сөйләм ситуацияләре нигезендә оештырыла. 

Кагыйдәләрне ятлау мәҗбүр түгел, ә күбрәк аралашуда 

куллануны имитацияләүгә игътибар ителә.Эш тәҗрибәмнән: 

6нчы, 7нче спорт сыйныфлары бу атнада Тольяттига Россия 

беренчелегенә хоккей уенына киттеләр. Билгеле киләсе дәрестә 

мин аларга ситуатив күнегүләрне аларның ничек уйнаулары  

белән бәйләп әзерлим.Укучылар җөмләләр төзегәндә  билгеле 

үткән заман хикәя фигыльләр кулланырга тиеш булалар. 

Укучыларда тел өйрәнүгә кызыксыну уяна. Җавапларны 

тыңлаганда укытучы балаларның кәефләре ничек булуын да 

аңлый, укучы психологиясен үзләштерә.  

Урта һәм югары звенода грамматик материал, нигездә, 

грамматик кагыйдәләр нигезендә тәкъдим ителә. Бу телне 

функциональ төстә өйрәнү принцибы дип атала. 

Татар телен өйрәнү вакытында рус телле укучы, 

ихтыярсыз рәвештә, лингвистик материалны рус теле белән 

чагыштыра. Бу телне үзләштерү процессын җиңеләйтә. Шуңа 

күрә яңа грамматик кагыйдәләр рус теле дәресендә 

үзләштерелгәннән соң кертелсә, рус теле белән чагыштырып 

өйрәнгәндә, укучы материалны яхшырак һәм тизрәк үзләштерә. 

Бу белем сыйфатын күтәрүгә зур этәргеч була. Рус балалары 

белән эшләгәндә  теманы өйрәнү рус теле белән чагыштырып 

аңлату уңай нәтиҗәләр бирә. Укучылар теманы тизрәк 

аңлыйлар. Мәсәлән, 9нчы сыйныфта җөмлә кисәкләрен 
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өйрәнгәндә укучылар җөмлә кисәкләренең русча-татарча 

әйтелешен үзләштерәләр, шулай ук ия һәм хәбәрнең җөмләдә 

урнашу тәртибенә зур игътибар бирелә.Укучылар рус теле 

аркылы фикер йөртү нәтижәсендә хәбәрне ия белән янәшә 

куярга тырышылар. Мондый хаталар вакытында төзәтелергә 

тиеш. Шулай ук иярчен кисәкләрнең җөмләдә урнашу тәртибен 

дә рус теле белән чагыштырып бирү урынлы. Мондый 

мисалларны бик күп китерергә мөмкин.  Кыскасы, ана телен 

исәпкә алып эшләү принцибы уңай нәтиҗә бирә. 

Рус телле балаларны татар телендә иркен аралашырга 

өйрәтү- татар теле укытуда төп максатларның берсе булып 

тора.Укучыны атарча сөйләшергә өйрәткәндә, коммуникатив 

технологияләргә нигезләнеп, төрле форма һәм эш алымнарын 

максатчан кулланып эзлекле эш алып бару шактый уңай нәтиҗә 

бирә.Соңгы еллардагы күзәтүләргә нигезләнеп, шуны әйтергә 

кирәк: иң отышлы алымнарның берсе- укучыларның 

игътибарын нәтиҗәле эшчәнлеккә юнәлтү, аны активлаштыру, 

тел өйрәнүгә булган ихтыяҗын канәгатьләндерүгә омтылыш 

уяту, ягъни укучы эшчәнлеген даими рәвештә мотивацияләү 

принцибына нигезләнеп эшләү. 
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Татар теле һәм  әдәбияты дәресләрендә укыту-тәрбия 

процессын оештыру һәм укытучыларныӊ һөнәри 

осталыгын кyтәрyдә интернет ресурсларныӊ роле  

 

Гөлназ Гарифулловна Таһирова, Казан шәһәре 

Вахитов районы ГБМБУ 5 нче лицееның  татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

 

Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең сыйфатын күтәрүдә 

яңа технологияләр куллану зур әһәмияткә ия. Укыту-тәрбия 

процессын электрон чаралар (мультимедиа, интерактив 

әсбаплар) рус телендә сөйләшүче балаларны татарча 

аралашырга өйрәтү һәм чит телне тирәнтен өйрәтү өчен дә бик 

файдалы һәм кирәкле. Экран, ноутбук, презентацияләр, 

интерактив китап укучы ёщм укытучы эшчәнлеген нәтиҗәле 

итә. Дәрестә интерактив китапны куллану уңышлы. Интерактив 

китапта: язучылар турында видеоязма, тест аудио шигырьләре 

тыңлап һәм карап була. Интерактив китапта бик күп материал 

текст рәвешендә бирелгән. Кулланучы теләгән текстны (аерып 

алырга) төймәсен басып аерып алырга мөмкин, ә соңыннан үзе 

теләгән язу программасын күчереп куя ала. 

Компьютер, экран, презентацияләр, интерактив такта, 

слайдлар татар теле һәм әдәбиятын укытуда, сыйныф 

сәгатьләрендә куллану өчен бик файдалы, кирәкле. Башлангыч 

сыйныфта алфавит, аю, куян, тиен рәсемнәре, биремле 

яфраклар, слайдар кулланам. Әдәбият дәресендә презентациядән 

күренешләр күрсәтәм. 6,7 нче сыйныфлар өчен презентацияләр 

ясыйм. Кызыклы, мавыктыргыч дәресләр үткәрәсем, үз телемне 

киләсе буыннарга тапшырасым, киңәшләрем, белемем белән 

кешеләргә ярдәм итәсем килә. Татар теле дәрсендә интерактив 

такта, слайдлар кулланам. Укуга, иҗади эшкә кызыксыну уята. 

Үз эшеңне алып бару күпкә җиңел һәм нәтиҗәле итә. 

Укучыларга бу эш алымнары ошый, чөнки эш төрләре көндәлек 

тормышка якын китереп, темалар укучыларның тормыш 

тәҗрибәләрен, кызыксыну дәверләрен истә тотып төзелә. 6,7 нче 
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сыйныфларда теманы ачу өчен слайдлар төзим, кулланам. 

Укучыларның фикерләү сәләтләрен үстерү өчен кирәк. 

Чыннан да, балалар мәктәп бусагасын атлап кергәнче үк, 

компьютер, Интернет, флешка, клавиатура һ.б. шундый заманча 

сүзләрне беләләр. Алар шундый булгач, укытучысы нинди 

булырга тиеш соң инде? Әйе, укытучы һөнәри һич тә җиңел 

түгел. Аңа замана белән бергә атларга туры килә. Әмма укытучы 

эшен бернинди компьютер да, камил эшләнгән электрон 

дәреслек тә алыштыра алмый. 

Электрон чараларны мультфильмнар кулланып эшләүгә 

карата фикерем уңай. Рәхәтләнеп дәресләрдә кулланам. 

Милләтебезнең, туган телебезнең, туган җиребезнең 

язмышы, киләчәге бүгенге көндә мәктәпләребездә ана телен һәм 

әдәбиятын өйрәнүнең ничек куелуына да нык бәйле. Шунысы 

куанычлы, соңгы елларда безнең лицейда татар телен укытуга 

игътибар бик нык көчәйде. Моны, билгеле, республикабызда 

бара торган уңай вакыйгаларның йогынтысы дип карарга кирәк. 

Ата-аналарыбызның күңелендә дә әкренләп милли рух көчәя 

бара. Рус балалары татар теле дәресләренә бик теләп, яратып 

йөриләр. Инде аларның байтагы татарча иркен сөйләшә, укый 

һәм яза ала. Монда, билгеле, татар теле укытучыларының өлеше 

зур. Хәзер лицейда без, татар теле укытучылары, сигезәү. 

Барлык татар теле укытучыларының тырышлыгы белән 

кабинетларда бай иҗат лабораториясе булдырылды, заманча 

җиһазландырылды. Аларда байтак кына методик әдәбият һәм 

төрле кулланмалар тупланды. Укучылар өчен “Әдәбият һәм 

сәнгать яңалыклары”, “Яңа китаплар” һ.б. исемдәге стендлар 

бар. Алар әледән-әле яңартылып, баетылып торалар. 

Аерым классларда яки лицей күләмендә үткәрелә торган 

дәресләрдә, татар теле һәм әдәбияты атналыкларында, әдәби 

кичәләрдә укучыларның туган  телебезне, әдәбиятыбызны  

ныклап үзләштерүләренә ирешү, аңа карата мәхәббәт тәрбияләү 

максаты куела. Укучыларда туган телебезгә, халкыбызга, аның 

борынгыдан килгән матур йолаларына, гореф-гадәтләренә 

мәхәббәт тәрбияләүдә лицейбызда һәр ел саен булып үтә торган 

татар теле һәм әдәбияты атналыгы да зур әһәмияткә ия.  
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Кыскасы, класста һәм класстан тыш шундый чаралар 

ярдәмендә без балаларга туган телебезне өйрәтәбез һәм аларга 

милли рух индерергә тырышабыз. 

Яңа технологияләр ярдәмендә татар телен өйрәнү укучыны 

тагын да активлаштыра, мөстәкыйльлек тәрбияли. Компьютер 

технологияләрен куллану фәнне югары дәрәҗәдә үзләштерергә, 

максатка омтылучанлык, информацион технологияләр 

дөньясындагы яңалыклар белән кызыксыну теләген уята. Туган 

җирең Татарстанда яшәп, ничек инде андагы дәүләт телен 

өйрәнмәскә? Күп тел белгән саен башка халыкларның да 

мәдәниятен, аларның тарихын үзләштерәсең дигән сүз бит. Мин 

5 нче лицейда татар теле укытучысы булып эшлим. Татар теле 

рус балалары өчен чит тел санала, ә 45 минутлык дәрестә генә 

баланы татарча сөйләшергә өйрәтеп булмый. Шунлыктан төрле 

кызыксындыру чалалары, дәрестән тыш эшләр, татар телендә 

газета чыгару, дәресләрдә төрле темага караган тәкъдим итүләр 

күрсәтү, компьютер технологияләрен кулланып укыту шушы 

проблеманы хәл итәргә булыша. 

Бүгенге көн шартларында татар телен дәүләт теле буларак 

саклап калуга куркыныч янаган бер вакытта, татар теле 

укытучылары алдында бик тә җаваплы һәм әһәмиятле бурыч 

тора. 

Беренчедән, телебезне саклап калу бурычы булса, 

икенчедән, рус телле балаларда телне өйрәнүгә кызыксынуны 

бетермәү, ә киресенчә, бу кызыксынуны үстерү бурычы. Бу 

укытучыдан зур һөнәри осталык, түземлелек һәм заман таләп 

иткәнчә, югары технологияләрдән, мәгълүмәти чаралардан 

хәбәрдар булуны таләп итә. 

Хәзерге вакытта бик күпләр : “Татар теле нигә кирәк соң 

ул?.. Аны өйрәнү кемгә кирәк? Аның белән кая барып була?”- 

диләр. Мин андыйларга бөек шәхес Садри Максуди сүзләре 

белән җавап бирер идем : “Телебезне өйрәнми башланган 

көннән башлап без бетә башлаячакбыз. Безнең бер милләт 

булып тора алуыбыз телебезне саклый алуыбызга бәйледер. 

Телебезне саклый алсак, бер милләт булып тора алырбыз, әгәр 

телебезне саклый алмасак, милләтебездән мәхрүм 
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булырбыз.”Туган тел-әни кешенең баласына биргән иң зур 

бүләге. Һәр кешенең туган теле бер генә була, шуңа күрә аның 

кадерен белергә кирәк. Әлеге асыл кыйммәтләр бү генге заманда 

аеруча мөһим. 

 

 
Рисунок 1. 
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Әдәбият дәресләрендә һәм дәрестән тыш чараларда итк  

ярдәмендә  проект кулланып укучыларның фикерләү 

дәрәҗәсен үстерү 
 

Рамиль Асхатович Тагиров, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ 

“Староибрайкинская СОШ” Аксубаевского 

муниципального  района  Республики 

Татарстан  

 

Вакыт үтә, дәвер  үзгәрә.. Дәвергә  ияреп  кеше үзгәрә, без 

үзгәрәбез. Чыннан да шулай моннан 37 ел элек мәктәпкә кергән  

елларым... Журнал, ручка, диафильм, сирәк кенә килгән 

документаль кинолар.Вакыт күптә үтмәде сыман. Мәгариф 

күпме үзгәрешләр кичерә. Гомердә ишетмәгән нәрсә-санактан 

файдалана башладык. Хәят белән элемтәгә кердек, укытуда яңа 

методлар, алымнар куллана башладык. Акыллы техникага ияреп 

укучыларның фикерләү дәрәҗәсе камилләшә бара. Без 

мөгәллимнәргә нәрсә кала. Дәресләрне кызыклы, эффектлы итеп 

үткәрү өчен, һәр дәрескә нинди дә булса яңалык алып керергә, 

эзләнергә, төрле алдынгы методларны, үз тәҗрибәңә бәйләп, 

кулланырга кирәк. 

Мин шулай эшләргә тырышам. Татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы буларак, мин укыту – тәрбия процессында яңа 

педагогик технологияләр белән беррәттән, мәгърифәтчеләребез, 

энциклопедист галимнәр Ризаэддин Фәхреддин, Каюм 

Насыйриларның хезмәтләрен дә файдаланам. Менә  берничә ел 

инде дәресләрдә һәм дәрестән тыш чараларда ИТК ярдәмендә 

проектлар төзеп, кулланып укучыларның фикерләү дәрәҗәсе 

өстендә эшлим. Проект методы белән кызыксынунының төп 

сәбәбе булып, Intel “Киләчәкне укыту” («Обучение для 

будущего») программасының мәктәп системасына килеп керүе 

булды. Берничә лекция тыңлаганнан соң, шушы программага 

нигезләнеп, проект эшләргә куштылар. Күп кенә укытучылар 

югалып калды.Минем  үземә дә башта  ничектер булдыра  алмам 

кебек тоелды  .Нәрсә соң ул проект? Эшне нидән башларга? Бу 



 

438 

сораулар бик күп укытучыларны борчыган кебек мин дә эшли 

алмам  дип уйладым. Үзегез беләсез бит инде. Укытучының эше 

эзләнүдә бит.. Мин проект нәрсә ул? Ничек төзиләр?  Тарихын 

өйрәнергә,күп китаплар укырга, интернеттан 

эзләнергәтотындым . Нәтиҗәдә, кыска вакыт өчен дә күп 

нәрсәгә төшендем. Хәзер мин сезгә проект методына кыскача 

төшенчә биреп китәм. 

Проектлар методының килеп чыгу тарихына игътибар 

итик. Проектлар методы – яңа методлардан саналмый. 1905 нче 

елда Россиядә С.Т.Шацкий бер төркем хезмәткәрләре белән 

проектлар методының беренче элементларын укыту 

тәҗрибәсендә куллана башлый. 1931 нче елда проектлар методы 

укыту өлкәсендә тыела. Шуннан соң бу метод Россиядә 

кулланылмый. Ә Америка Кушма Штатларында бу метод 1920 

нче елларда килеп чыга һәм аны проблемалар методы дип 

атыйлар. Бу эш белән философ, педагог Дж.Дьюн һәм аның 

укучысы В.Х.Килпатрик шөгыльләнә. Бу метод бүгенгесе көндә 

педагогик практикада актив кулланыла. Проектлар методының 

килеп чыгу тарихына игътибар итик. Проектлар методы – яңа 

методлардан саналмый. 1905 нче елда Россиядә С.Т.Шацкий бер 

төркем хезмәткәрләре белән проектлар методының беренче 

элементларын укыту тәҗрибәсендә куллана башлый. 1931 нче 

елда проектлар методы укыту өлкәсендә тыела. Шуннан соң бу 

метод Россиядә кулланылмый. Ә Америка Кушма Штатларында 

бу метод 1920 нче елларда килеп чыга һәм аны проблемалар 

методы дип атыйлар. Бу эш белән философ, педагог Дж.Дьюн 

һәм аның укучысы В.Х.Килпатрик шөгыльләнә. Бу метод 

бүгенгесе көндә педагогик практикада актив кулланыла . 

Педагог эшчәнлеге : 
укучылар эше белән идарә итү; 

планлаштыру һәм үтәлешне контрольдә тоту; 

тиешле төзәтмәләр кертү; 

гомуми юнәлеш бирү; 

шул юнәлеш буенча эшләүне тәэминитү. 

Укучы өчен проект нәрсә ул? 
иҗади мөмкинлекләрен ачу; 
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төркемдә эшләү күнекмәләре булдыру; 

үзе сайлаган кызыклы проблеманы (теманы)ачу өстендә 

эшләү ; 

үзенең эшен (хезмәтен) презентацияләү. 

Проект эше түбәндәге этаплардан тора: 
тема тәкъдим ителә; 

юнәлеше, максаты, бурычы аңлатыла; 

үтәү вакыты билгеләнә ; 

башка сыйныф укучыларының иң яхшы эшләре күрсәтелә; 

проект эшенең планы төзелә ; 

укучылар үзләрен кызыксындырган шәхси биремне 

сайлыйлар; 

укучы шәхси бирем буенча материал эзли, җыя; 

йомгаклау дәресендә проект эше ялгана; 

чыгышларның планы төзелә; 

проект эшен яклау оештырыла. 

Проектлау, укучыларның мөстәкыйль эше булса да, 

педагог җитәкчелегеннән башка уңышлы була алмый. Башта 

проект эшләүнең берничә этабын билгелиләр: проектлау 

биремен эшләү, проект эшен башкару, нәтиҗәләр ясау-

гомумиләштерү, проектны яклау һәм рефлексия. 

Проектлау биремен эшләү. Укучыларга берничә проект 

темасы тәкъдим ителә, проектны үтәү шартлары билгеләнә, 

максат ачыклана, эш планы төзелә. 

Проектлау биремне үтәү өстендә эшне үз эченә ала, 

мөмкин кадәр балаларның мөстәкыйльлеге тәэмин ителә, 

педагог укучылар эшенә тиешле юнәлеш бирә, вакытында 

үтәүгә һәм эш сыйфатына контрольлек итә. 

Гомумиләштерү – проектлау планында каралган 

материалларны эшләү. Бу этапта укучылар материалларны 

бергәләп эшлиләр. 

Проектны яклау – иң тирән эз калдыручы этап. Проектлар 

яклау сыйныф укучылары алдында үтә. Яклау барышында 

проектның камиллеге һәм кимчелекләре ачылырга тиеш. 

Проект методын кулланып белем бирүнең бурычларын 

мин түбәндәгеләр дип уйлыйм: 
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- укучыда өйрәнә торган фәнгә кызыксыну уяту, 

- укучының танып белү активлыгын үстерү, 

- иҗади мөмкинлекләрен камилләштерү, 

- белемнәрен тирәнәйтү. 

Проектның әһәмияте турында  кыскача менә шулар. Ә 

хәзер мин Сезгә шуның бер үрнәген тәгъдим итәм 

Проект авторы: 

Исем, фамилиясе: Таһиров Рамил Әсхать улы 

Регионы: Татарстан Республикасы 

Яшәү урыны: Аксубай муниципаль районы. Иске Ибрай 

авылы 

Мәктәбе: МБГУ “Иске Ибрай  урта мәктәбе”: 

Проект турында язу 

Әсәрнең темасы: Фатих Әмирханның “Хәят” повестен 

өйрәнү. 

Проектның кыскача эчтәлеге: Әдәбият дәресләрендә  

проект  методын куллану, проект  төзү һәм яклау  сөйләм 

күнекмәләрен камилләштерергә, алган белемнәрне гамәлдә 

кулланырга, һәркемгә үз фикерен  әйтергә, үзенә нәтиҗә ясарга 

мөмкинлек  бирә. Проект биремнәрен үтәү дәрес кысаларыннан 

читкә чыга һәм күп вакыт, көч  таләп итә, әмма тырышлык үзен 

аклый, чөнки эш  барышында  мөһим  бурычлар хәл ителә. 

Предметы: Татар әдәбияты 

Сыйныфы: 10 

Проекның якынча дәвамлылыгы: 4 сәгать. 

Проектның нигезе. 

Укыту, белем бирү стандартлары: Татар әдәбиятыннан 

гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты. 

Укыту предметы буларак матур әдәбиятының 

барышы.Белем алуда татар әдәбиятының аерым чорларга хас 

үзенчәлекләрен аерып чыгара алу, чор әдәбиятының 

үзенчәлекләрен һәм сүз осталары иҗатының яңалыгын аңлый 

белү. 

Дидактик максат, көтелгән нәтиҗәләр. 

Сүз остасының  искиткеч бай, камил телдә язылган әдәби 

әсәрләре белән  якыннанрак танышу, укучыларның  үз 



 

441 

фикерләрен матур итеп сөйли, дәлилли белү  күнекмәләрен 

үстерү; әсәрләрдә күтәрелгән  мәсьәләләрнең мөһим  булуына 

игътибар юнәлтү, мөстәкыйль  фикер йөртүләрен камилләштерү 

Проектка төбәлгән сораулар. 

Тема: Фатих Әмирханның “Хәят” повестен өйрәнү. 

Уку темасына карата проблемалы сораулар.   

Хәят һәм Михаил арасындагы мәхәббәт  

Ул вакыттагы динең төп көче. Автор  аларны кавыштыра 

алганнмы? 

  Уку темасына карата сораулар: 

Хәятләр гаиләсе белән Мясниковлар гаиләсенең дуслыгы 

нәрсәдә? 

Яшьләрнең  очрашулары дини йолаларга туры киләме? 

“Үзеңнең татар кызы икәнлегенне оытма” дигән җөмләнең 

Хәятка ничек тәэсир итә? 

Башка милләт кешесенә кияүгә чыгу йоласы үтәләме? 

Сәбәбе? 

Хәят үз язмышына буйсынамы? 

Әсәр романтик яисә реалистик метод белән язылганмы? 

Автор әсәрдә нинди проблема күтәрә? Һ.б. 

Бәяләмә планы. 

Бәяләмә графигы: 

 

Таблица 1. 

Проект төзергә 

керешкәнче 

эшләр 

Укучы проект 

өстендә эшли, 

биремнәр. 

Проект  төзегәннән 

соңгы эшләр 

Әсәрне тулысы 

белән укып  

чыгу. 

Сораулар һәм 

биремнәргә 

телдән 

җаваплар 

бирдерү. 

Тест 

Эш төркемен күзәтү 

методы. 

Сораулар һәм 

биремнәргә телдән 

җаваплар бирдерү. 

Иҗади 

тестирование. 

 

 

Дискуссия 

Презентация һәм  

буклетлар конкурсы. 

Проектны яклау. 
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сорауларына 

җавап алу. 

Проект өстендә 

эшләү планын 

төзү. 

 

 

Бәяләмә методлар: Проект осталыгының алгоритмы 

түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

1 этап. Проект темалары тәкъдим итү. 

2 этап. Укучыларның кызыксынуларын һәм 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, мөстәкыйль эшләү өчен тема 

сайлау. Бу этапта укылачак  әсәр нәрсә турында? Анда 

күтәрелгән проблемалар нәрсәсе белән әһәмиятле? һ.б.  сораулар  

куела. 

Эзләнү эшчәнлегенең максатлары ачыклана,әсәрнең язылу  

чоры, тарихы , эчтәлеге, гомумән,  әсәр  буенча иҗади эш 

башлана. 

3-4 этапларда төркемнәр  эчендә хәл ителәчәк проблемалар 

ачыклана һәм чишелә. Алда торган эшнең планы, эзләнү 

алымнары билгеләнә. 

5 проектны гамәлгә ашыру этабында тәкъдим ителгән  

тема буенча эш башлана, ягъни тиешле әсәрләр белән үзлектән 

танышу, аларны анализлау, проблемаларын билгеләү өстендә эш 

алып барыла. Бу этапта укучылар әсәрдәге вакыйгалар  һәм 

янәшә куелган язмышлар белән таныша; төп фикерне бирүдә 

кулланылган чараларны күзәтә; күтәрелгән  тема буенча фикер 

алыша, аңа үз мөнәсәбәтен белдерә. 

Шуны да әйтергә кирәк, проект өстендә эшләгән вакытта 

һәр иҗади төркемнең уңышка  ирешүе аерым укучыларның  

тырышлыкларыннан килә. 

Проект турында белешмә. 

Кичектергесез башлангыч белемнәр: 

Проект әзерләү һәм аны яклау укучыларга  билгеле бер 

белем, осталык һәм күнекмәләр генә биреп калмый, ә балада 

уңай хисси халәт кичерешләре  тудыра, шуның нәтиҗәсендә  

татар теле һәм әдәбияты фәннәрен өйрәнүгә, әдәби әсәрләрне 
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кызыксынып, күпләп укуга омтылыш көчәя. Мәсәлән, әдәбият 

дәресләрендә укучылар  бирелгән тема буенча иҗади эшләү 

дәверендә дәреслек, яки хрестоматия материалларыннан гына 

түгел, башка  чыганаклардан да мөстәкыйль  рәвештә кирәкле 

мәгълуматлар таба алалар. Проект эшчәнлегендә иң беренче  

чиратта укучы  мәнфәгатьләре, аның тормыш тәҗрибәсе, сәләт 

мөмкинлекләре искә алына. Әлеге эшчәнлек нигезендә бергәләп  

эшләү балаларны башлаган эшне ахырына җиткерергә өйрәтә. 

Проект методын куллану эшнең  нәтиҗәсен күрү, бигрәк тә 

сыйныф укучылары, әти-әниләр һ.б. алдында чыгыш ясарга 

мөмкинлек булуы  белән кызыклы. 

Укыту чаралары (мероприятияләре): 

Проблеманы билгеләү. 

Проблеманы чишәргә мөмкин булган юлларны анализлау. 

Проблеманы чишү юлларын билгеләү. 

Нәтиҗә. 

Нәтиҗәләрне яклау. 

Таблица 2. 

Деференцияле укыту методлары 

Укучы 

дәресне 

аңлавы 

Биремнәр буенча китапханәдә һәм өйдә  

әсәрләрне уку, аларны өлешләргә бүлү, план 

төзү, һәр өлешнең төп фикерен табып 

формалаштыру.Төркемнәрдәге укучыларның  

әсәрләрне кызыксынып, бик теләп укып чыгуы, 

төп темалар , теманы ачарга ярдәм иткән  

вакыйгаларның дөрес билгеләнүе.  

 

Алдынгы 

(одоренный) 

балалар 

белән эшлү 

 Теманы төрләндерү, Язучының башка әсәрләре 

өстендә группаларга бүленеп эшләү 

 

Проект төзү өчен  кирәкле материаллар. 

 Фотоаппарат, лазерлы диск, компьютер, принтер,  

цифрлы камера, проекционсистема, сканер, проектор. 
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 Язучы турында белешмә, сайланма әсәрләре. 

Үзеңнең интернет ресурсларың турында язарга мөмкин 

Йомгаклап шуны әйтәсе килә,тел һәм әдәбият 

дәресләрендә проектлар методын куллану – укучыларның иҗади 

сәләтен устерүгә этәргеч булып тора. Укучыларда  яңа 

проектлар эшләү теләге туа һәм фәнгә карата кызыксыну уяна. 

Иҗади эшчәнлек тәҗрибәсенә ия булган саен укучыларның 

белем сыйфаты да үсә. Аларның уйлау дәрәҗәсе арта, дәрес тә 

эффектлы, уңышлы үтәү. 
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Хатын-кыз бизәнү әйберләре. Бизәнү әйберләрен ясау 

алымнары һәм материаллары җитештерү урыннары 

 

Рамиля Рафаиловна Таилпова, учитель 

татарского языка и литературы  МБОУ лицей-

интернат, г.Бугульма, Республика Татарстан 

 

Хатын-кызларның  яше һәм социаль статусына карамастан  

бизәнү әйберләре бар. Бизәнү әйберләре ул – байлык  

күрсәткече, кызыктыру әйбере дә.  Шул ук вакытта алар тылсым 

көченә дә ия.  

Болгар бабаларыбызның ювелирлык осталыгы татар 

халкында ХХ йөз башына кадәр яшәп килгән. Катлаулы ысуллар 

http://belem.ru/node/3397
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белән зиннәтләнеп эшләнгән бу бизәнү әйберләре музей 

коллекцияләрендә дә шактый күренә. Бу хезмәтнең максаты да,  

укучыларны уку процессында зәркәнчелек сәнгате белән 

якыннан таныштыру. 

Хатын-кыз бизәнү әйберләре аларны ясау алымнарының 

үзенчәлекләре һәм территориаль халык урнашуы буенча шартлы 

рәвештә ике төргә бүленә. 

Беренче төркемгә хатын-кыз үзе җитештерә, ясый торган 

бизәнү әйберләре керә. Болар татарларга хас булган тукымага 

беркетелгән металл бизәнү әйберләре. Алар төрле декоратив 

бизәкләү өчен күп төрле формаларда ясала. Шул ук төркемгә 

төрле төймәләрдән, бизәкле тәңкәләрдән, чылбырлардан, төрле 

композицияләрдә тукымасыз үзешчән җитештерелгән бизәнү 

әйберләре керә. Мондый бизәкләр ике вакыт аралыгында – XIX 

гасыр уртасыннан  XIX гасыр ахырына һәм  XX гасыр башына 

карый. 

Икенче төркемгә керүче бизәнү әйберләре осталар 

тарафыннан җитештерелгән саф зәркән үрнәкләре: күптөрле 

алка, чулпы, бизәкле тәңкә, каптырма һ.б. 

Төбәкләрдә тикшерү-эзләнүләр үткәргәндә алар татар 

халкының киемнәр комплексында шәһәр мәдәниятын күрсәтүче 

индикатор ролен үти. 

Борын-борыннан зәркән бизәнү әйберләрен җитештерүче 

иң эре үзәкләрнең берсе Казан булган. Соңрак, андый үзәкләр 

Казан арты районнарында: Арча, Саба, Мамадыш, Лаешта да 

күзәтелә. Үз традицияләре буенча зәркәнчелек сәнгате Казан 

ханлыгы, Идел буе Болгарстаны, Алтын Урдага барып тоташа. 

Казан арты осталарының эшләнмәләре югары сәнгатьлелек 

дәрәҗәсе, нәфис зәркәнчелеге белән аерылып тора. 

Осталар зәркәнче һөнәренең бөтен нечкәлекләрен 

белгәннәр. Бизәнү әйберләренең күпчелеген көмештән 

эшләгәннәр: иң югары сыйфатлы көмештән югары катлам 

кешеләре – аксөякләр өчен җитештерсәләр, төп катлам 

кешеләренә түбән сыйфатлы көмештән ясаганнар. Алтын 

йөгертелгән бизәнү әйберләре дә ясаганнар. Башка металлар, 

бигрәк тә бакыр, сирәк кулланылган. 
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Борын-борыннан көмешчеләр чүкеп ясау ысулын киң 

кулланганнар. 

Казан зәркәнчеләрен Мәскәү Кремлендә бизәү эшләре 

башкару өчен “патша эшенә” 1652-1653нче елларда 

чакырганнары билгеле. 

Чүкү – татар зәркәнчеләре иҗатында өч төрдә киң 

таралган: пуаксон (төрткеле), яссы чүкү һәм югары (күпертмәле) 

чүкү. Болар үз чиратында басма һәм штамповкалау. Чүкүнең 

зәркәнчелектә киң таралган ысулы – коеплау (койма) һәм 

граверлау булган. Еш кына хатын-кыз бизәнү әйберләрен 

ясаганда түбән сыйфатлы металлардан борынгы Екатерина һәм 

Елизавета бер сумлык һәм вак көмеш акчаларга охшатып 

(имитация) койганнар. 

Граверлау ысулы беләзекләр, бизәкле тәңкәләр ясаганда 

киң кулланылган. Бизәү әйберләрен, бу очракта, кисмә һәм 

металлдан корлау (инструкция) һәм каралту (чернение) алымы 

белән дә эшкәрткәннәр. 

 Югары дәрәҗәдә зәркән эшен белүче осталар челтәрләп 

бизәү ысулын да кулланганнар. Челтәр (скань) ысулы белән 

эшләүнең аерым характерга ия булганы бердәнбер Идел буе 

шәһәрендә - Казанда гына югары сәнгать дәрәҗәсенә җиткерелә. 

Рәсәйдә һәр җирдә челтәр бизәкләрне эмаль белән каплату 

киң таралган. Казан челтәрендә бөтеркәләр (завиток) катлаулы 

вак бизәкләрнең график рәсемнәрен бирә. Анда эмаль 

кулланылмый. Бу алым татар челтәр бизәгенең Урта Азия яисә 

грек ысулы белән бәйләнгәнен күрсәтә. Шул ук вакытта 

зәркәнчеләр чүкелгән бизәкне эмаль белән каплату кебек 

катлаулы алымны да белгәннәр. 

Челтәрләү өч төрле булган: яссы, өстәмә һәм төерчекле. 

Төерчекле челтәрнең бизәгендәге һәр бөтеркәсе яссы 

булып калмыйча, калкым-конуссыман чыбык очы белән 

тәмамлана. Мондый челтәр ясау өчен нечкә сыгылмалы, югары 

сыйфатлы көмеш яки алтын чыбык кулланылган. Зәркәнчелек 

алымының иң югары дәрәҗәсе булган төерчекле челтәр белән 

Казан татар осталары кыйммәтле бизәкле тәңкәләр, камзул һәм 

беләзекләр өчен каптырмалар ясаганнар. Челтәр бизәк өстенә 
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вак металл шарчыклар ябыштырып ясалган бөртекләү шулай ук 

киң кулланыш тапкан. Коръән савытлары, колак алкалары, 

бизәкле тәңкәләр, беләзекләр шулай бизәлгән. 

Кагыйдә буларак, бизәнү әйберләре ясаганда, асылташлар 

яки ярымкыйммәтле ташлар  (топаз, аквамарин, ахак, фирүзә, 

аметист һәм яшма) кулланганнар. Гадәттә алар чәчәк 

формасында яисә бизәнү әйберенең бөтен өслеге буенча 

кырыйлап сибелгән. Күпчелек  татар декоратив-сәнгать 

әсәрләрендәге кебек зәңгәрсу, яшькелт төсләрнең барлык 

төсмерләре дә өстенлек итә. Сары һәм шәмәхә төсләр дә еш 

очрый. Кызыл төс чагыштырмача сирәк очрый. Эшкәртелгән 

әзер асылташларны зәркәнчеләр Урал осталарыннан сатып 

алганнар, ташларның зурлыгына һәм формасына карап, 

“оялар”ясаганнар. Зәркәнчеләр, күбесенчә, заказ буенча 

эшләгәннәр. Шуңа күрә аларның эшләнмәләре базарга бик аз 

күләмдә чыгарылган. Күбесенчә ялгыз  шөгыльләнгәннәр, 

үзләренең осталык серләрен мирас итеп улларына яки иң якын 

туганнарына калдырганнар. Бер яки берничә өйрәнчеге булган 

остазлар аз булган. Һөнәри осталыгын арттырганда өйрәнчекләр 

традицион бизәү алымнарын, бизәкләрне урнаштыру тәртибен 

үзләштергәннәр. 

Бизәлеш гасырлар буенча килгән борынгылыгы белән 

аерылып торган. Иң еш кулланылучы бизәкләр – үсемлек 

бизәкләре, геометрик бизәкләр сирәгрәк очрый. Кош, хайван 

төшерелгән бизәкләр бик сирәк, булса да  яшертен формада. 

Гравировканың төп бизәге – гарәп язмалары ягъни 

өзлексез тезелгән бизәк – тоташ язу. Кайчандыр Казан яисә 

Казан артында яшәгән зәркәнчеләр төрле сәбәпләр аркасында 

үзәктән читтәге авыл, шәһәрләргә килеп урнаша. Алар икенчел 

зәркәнче үзәкләре оештыра. Самара өлкәсе Камышлы авылына 

килеп урнашкан Казан зәркәнчесе Әшраф исемле кеше, аның 

күпсанлы өйрәнчекләре билгеле. Идел алды Шәйморза 

авылында Серебряковлар гаиләсе шундый үзәкләрнең берсенә 

нигез сала. 

 Гомумән, зәркәнчелек татарлар арасында һөнәр буларак 

хуҗалыкның капитализмга кадәрле булган формасында саклана. 
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Бары тик Казан губернасы Лаеш өязе Балык Бистәсендә генә 

капитализм чорында ярыйсы гына эре кустарь 

җитештерүчәнлеге күзәтелә. 

Татар зәркән бизәнү әйберләре җитештерүче урыннар. 

1. Рязань губернасы Касим өязе Касим шәһәре. 

2. Бәйки Пенза губернасы Кызыл бистә өязе. 

3. Самара губернасы Яңаүзән өязе Ильмин авылы. 

4. Сембер губернасы Сембер өязе Күлле Елховой авылы. 

 

I тип.  Маңгай бизәкләре – киң таралган бизәнү әйбере. 

Баш әйләнәсе озынлыгында, 4-10см киңлегендәге киндер 

тасмага берничә рәт тәңкә (акча) тегелгән. Кайчакта иң аскы 

рәткә дә металл акчалар тезгәннәр. Маңгай тәңкәсе – Алабуга 

крәшеннәренең XIX гасыр уртасыннан ХХ гасыр уртасына 

кадәр яратып кигән бизәнү әйбере. 

II тип. Тукымага тегелгән Укалы тасма өске өлешендә 

ачык төстәге ефәк яки атлас белән бизәлгән, аскы өлешендә 

чуклар, чачаклар тегелгән. Ука-чачак өч-биш алтын йөгертелгән 

спираль сыман асылмалар белән чиратлаша. Төп өлешкә вак 

тәңкәләр тегелгән. Җете төстәге ефәк-атлас тасмалар бөрелеп 

маңгайның чигә өслеген каплый. 

III тип. Бит ягыннан бизәкле тәңкәләр беркетелгән металл 

чылбыр. Маңгай (бәйләвече) тасмасы аерым гына 

кулланылмаган: Пермь татарларында ул баш яулыгы – кыекча 

белән бергә кулланылган. 

Кайбер төркемнәрдә чигә бизәкләре – “чигәчәләр” булган, 

ләкин алар да баш бизәнгече буларак тастар, яулык 

комплексында гына кулланылган.  

ХХ гасыр башы татар әдәбиятында танылган “Хәят” 

повестендә  дә автор Хәят образы аша калфакны бик матур итеп 

сурәтли: “...Хәят ал ефәк декольте күлмәге белән бер төстәге  

кечкенә генә калфагын да прическалы чәчләре арасына кадап 

куйды. Бу калфак, ефәк көлтәсенә чолганган гөл чәчәге (роза) 

шикелле көлеп тора иде”. 
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Чулпы 

“Татар кызын иң элек ишетәсең, аннары гына күрәсең”, - 

дигән әйтем бар. Чыннан да, элек татар хатын-кызларының 

бизәнү әйберләре шулкадәр күп булган: атлаган саен чылтырап 

торганнар алар.  

Татар хатын-кызларында борынгыдан чәч толымнарын 

бизәү гадәткә кергән, тардициягә әверелгән. Аларны балачактан 

алып олыгайган көннәргә  кадәр такканнар. Чулпыларны ике 

толымга да билдән түбән төшереп тасма белән үргәннәр. Бигрәк 

тә өчәр, бишәр асылмалы булган эре челтәр бизәкле фигуралы 

тәңкәләр киң таралган. Чулпы авырлыгыннан чәчләр тизрәк үсә 

дип уйлаганнар. Бер-берсенә хәрәкәтчән беркетелгән ике-өч 

буынлы бизәкле тәңкәләр йомшак йомрылык биреп, тигез 

ритмда хәрәм ысулы белән эшләнгән бизәкләр җирлегендә эре 

ташлар, бигрәк тә ахак күзгә бәрелеп тора. 

Чулпылар ике буынлы һәм өч буынлы да булган. Алар 

“көянтәле чулпы” дип йөртелгән. Формасы буенча чәчәк-үләнне 

хәтерләтүче кызалак сыман, яфрак кебек, лотоссыман, таҗ 

яфракчыгы сыман һәм геометрик формада – алты почмаклы, 

канатлы, йолдыз сыман, өчпочмаклы, трапеция кебек яисә 

йомры рәвешендә булган.  

Чулпы тойма (чүкү) я булмаса челтәр бизәк - хәрәм ысулы 

белән бизәлгән. 

Чулпылар тәңкә асылмалар, көмеш акча асылмалары белән 

бизәлгәннәр. 

Татар хатын-кызлары киеменең аерылмас өлеше – 

бизәлгән тукыма ягъни изү. Изү бәрхет, ука, ефәк, атлас 

тасмаларны тыгыз тукымага сырып эшләнгән. Күбесенчә көрәк 

сыман. Изү бәйрәм күлмәгенә беркетелгән. Тукымалар ука, 

төрле тасмалар бөреп, көмеш тәңкәләр, челтәр бизәкле 

брошкалар белән зиннәтләнгән. 

Изүне кияүгә чыккан хатын-кызлар йөрткән. Бала туу да 

күкрәкне бизәргә сәбәп булган. Бала имезүче хатын-кыз күлмәге 

алдан ачык булган,  күз тимәсен өчен, саклык чарасы буларак, 

изү белән каплап куелган. 
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Мөселман хатыннары элек-электән үк кулларын беләзек 

һәм йөзек белән бизәргә яратканнар. Татар халкының 

“Беләзегем-йөзегем” җыры да шул нигездә иҗат ителгән булса 

кирәк. Бу уңайдан халкыбызга хас ике төр беләзекне аерып 

күрсәтергә мөмкин: беренчесе – тоташ, икенчесе – буынлы 

(тупсалы). Оялы беләзекләр, гадәттә, фирүзә, якут, топаз, ахак 

кебек затлы ташлар куеп эшләнгән. Музей коллекцияләрендә 

хәтта чылбырлы һәм энҗеле беләзекләр дә очрый. Ләкин татар 

ханымнары күбрәк тоташ һәм тупсалы беләзекне кулай 

күргәннәр. Ә керәшен хатыннары тоташ чокылып, бизәкләп 

эшләнгән яссы беләзекләрне үз итеп саныйлар. 

Әйе, халкыбызның күңел бизәкләре гаҗәеп күптөрле. 

Алъяпкычы, калфагы, беләзеге-йөзеге дисеңме, барысы да 

милли сандыгыбыз асылташлары. 
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Рус мәктәбендә белем алучы татар балаларына ана телен 

укытуда яӊа информацион технологияләр  куллану  

 

Рамиля Рахимовна Тимуршина, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ 

Свияжская СОШ Зеленодольского района  

Республики Татарстан 

 

Бүгенге көндә  укучыларга белем-тәрбия бирүдә заманча 

технологияләр, нигездә күбрәк информацион технологияләр 

куллану, уку-укыту комплектларын укытучының сайлап алу 

мөмкинлеге-барысы да белем сыйфатын күтәрүгә этәргеч булып 

тора, гомумән, мәгариф үсешендә яңа чор барлыкка килүен 

кабат раслый. Хәзерге балалар - информацион чор балалары, 

шуңа да аларда тел фәненә кызыксыну уяту, телләрне белү-

заман таләбе икәненә инандыру укытучының  чын мәгънәсендә 

“физик” та, “лирик” та булырга тиеш икәнен дәлилли. 

Укытучының максаты- информацион технологияләр 

кулланып укучыларның белем сыйфатын күтәрү һәм 

тәрбиялелек дәрәҗәләрен үстерү. Хәзерге вакытта иң әһәмиятле 

урынны,әлбәттә,“санак”- компьютер технологиясе алып тора. 

XXI гасыр- информацион технологияләр дәвере, шуңа да  

мәктәпләрне компьютерлаштыру мәгариф үсешендәге 

өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Шунлыктан безнең мәктәп 

кабинетлары да интерактив такталар, мультимедиа  проектлары, 

телевизорлар белән җиһазланды, дәресләрдә компьютерлар 

кулланыла. Компьютер технологиясеннән нәтиҗәле файдалану- 

хәзерге көндә укыту методикасының мөһим бурычы.Татар теле 

һәм әдәби уку дәресләрендә укытучылар әлеге технологияләрне 

киңрәк һәм нәтиҗәлерәк кулланалар.Технологик алгарышларны 

һәр яңалыкка укучылар соканып карый, һәм, әлбәттә, аларның 

кызыксынучанлыгын һәм танып-белү активлыгын үз 

шәхесләренең максатчан үсешенә юнәлдерү мөһим. Нәкъ менә 

дәрестә укучылар укытучылары җитәкчелегендә үз 

интеллектларын һәрьяклап үстерү, белем алу һәм тормыш 
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мәсьәләләрен хәл итү өчен мәгълүмат туплау максатында 

компьютер технологияләрен кулланырга өйрәтә.[ 1,с.91]  

Компьютер белән эшләүнең дәресне тагын да кызыклырак, 

нәтиҗәлерәк  итүе  дәресләрдә ачык күренә.Укучыларның ана 

телен өйрәнүдә мөстәкыйль эшен оештырганда, тыңлап аңлау 

күнегүләрен эшләгәндә, проект эшләрен башкарганда 

,белемнәрне тикшергәндә компьютер укытучыга да, укучыга да  

зур ярдәм итә. Компьютер баланың фикер йөртү, иҗади эзләнү, 

уйлап табу, хәтердә калдыру эшчәнлеген яхшырта, тагы да 

активлаштыра. Компьютер ярдәмендә тел белән бәйле төрле 

уеннар уйнау, күнегүләр эшләү, минемчә, белем сыйфатын 

күтәрүдә уңай нәтиҗә бирә. 

Һәр фәнне өйрәнгәндә без күбесенчә  edu. tatar  сайтыннан 

файдаланабыз. Анда бирелгән ЦОРлар белән кулланырга 

укучыларны да өйрәтәбез. Гомумән алганда төрле темаларны 

өйрәнү, яхшы үзләштерү өчен бу сайтта балаларга уңай шартлар 

тудырылган.  

Безнең җирлектә татар балалары күбесенчә катнаш 

никахтан туган балалар. Шуңа күрә аларны үз телләренә өйрәтү 

аеруча кыенлыклар тудыра һәм дөрес сөйләм күнекмәләрен 

булдыруда “аудирование” зур әһәмияткә ия. “Адым 

технологиясе” – башта лексиканы өйрәнү, тыңлап аңлау, 

грамматиканы үзләштерү, сөйләм күнекмәләрен үстерү бу 

укучыларга зур ярдәм итә.Әйтик, без укучыларга үз логин, 

парольләре белән кереп фәнне, ягъни татар телен сайларга 

тәкъдим итәбез, алар ЦОРлардан темаларны сайлыйлар һәм бу 

темаларны тулысынча өйрәнәләр һәм үзләре дә проектлар-

презентацияләр эшлиләр.”Бәйрәмнәр”, “Ел фасыллары”, 

“Минем гаиләм”- проектлар-презентацияләр шулардан  чыгып 

башкарылган.  

Мин үзем башлангыч сыйныфларда татар балаларына ана 

телен укытам. Башлангыч сыйныф укучылары эмоциональ, 

хәрәкәтчән, тиз арыйлар. Бала материалны үзе өчен кызык булса 

гына, үзенең шәхси ихтыяҗларына туры килсә генә кабул итә 

һәм фикерли башлый. Шуңа күрә, кечкенә сыйныфларда укыту 

эшчәнлегендә  уен  элементларын куллану, әкият  геройлары 
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белән очрашу-тел материалын өйрәнүнең мотивлашкан булуын 

тәэмин итә. Татар телендә әкиятләр, шигырь тыңлау бер максат 

белән алына: татар сөйләменең яңгырашын ишетергә, 

матурлыгын, моңлылыгын тоярга  ярдәм итү. Шулай, әкренләп, 

укучыларга әхлак тәрбиясе бирү. Боларның барысын да 

бабаларга җиткерүдә безгә компьютер ярдәм итә. Башлангыч 

сыйныфларда электрон презентацияләр куллануны мин бик 

кулай күрәм һәм урынлы дип саныйм. Ул балаларның 

игътибарын читкә юнәлдерми,ә бары аларның 

кызыксынучанлыкларын арттыра. “Бала” сайтыннан 

файдаланып без төрле әкиятләр карыйбыз, бигрәк  тә классик  

әкиятләрне балалар яратып карый. 

Укытучы үзе  эшләгән электрон презентацияләр дәресне 

тагын да җанландыра, татар телен тагын да эчтәлеклерәк, 

тәэсирлерәк, нәтиҗәлерәк, күрсәтмәлерәк укыту мөмкинлеге 

бирә. Презентацияләр Power  Point программасында эшләнелә. 

Төрле анимацион чара кулланып  презентацияләрне  отышлырак 

итеп -төс, аваз, музыка ярдәмендә балаларга эмоциональ тәэсир 

калдырып була.  Дәресләрдә ИКТның төрле формаларын 

куллану укучыларның белемнәрен тирәнәйтә, күзаллауларын 

үстерә. Фән буенча өлгерешне арттыра. Мөстәкыйль эшләргә 

өйрәтә.Үз уңышларын күреп, сөенү хисләрен тудыра, 

үзбилгеләү дәрәҗәсен арттыра. Дәресләр җаңлы, мавыктыргыч 

һәм күңелле уза. 
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Башлангыч сыйныфларда татар теле һәм әдәбиятын 

коммуникатив технология нигезендә укыту yзенчәлекләре 

 

Гөлнара Рамил кызы Фәррахова, Татарстан 

Республикасы Лениногорск районы муниципаль 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесе“ 

Урман  Асты төп гомуми белем бирү 

мәктәбе”нең  татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

“...Әгәр икенче телгә ия булу дәрәҗәсе икенче телне 

белмичә, шәхесара мөнәсәбәтләр урнаштыру мөмкин түгел. 

Билингвизм һәм полилингвизм үссен, милләтләр арасында 

бәйләнеш, бер-береңә карата ихтиберенче телне белү 

дәрәҗәсенә якын ук килсә,  икетеллелек бары шул вакытта гына 

башлана”, дип язган В.А.Аврорин [1,6].Билгеле,  кеше бер 

сәбәпсездән башка халыклар телен өйрәнүгә керешми, чөнки ул 

аны үзе яшәгән тирәлектә кирәк дип тапмый. Аның өчен 

аралашу коралы булып туган теле кала.  

Безнең республикабыз билингвизмны кулланылышка 

кертү өстендә актив эшләүчеләрнең берсе буларак билгеле. 

Татарстанда кабул ителгән икетеллелек шартларында 

коммуникатив форманы алга куеп эшләү зарур.  

Чит тел буларак татар теленә өйрәтүнең аксиомасы булып 

сөйләмә тел тора. Бу хакта сөйләгәндә психолог Б.В.Беляевның 

сүзләрен искә төшерү урынлы. Ул: “Билгеле бер телне 

өйрәнгәндә укучыларның  төп игътибарын сөйләм телен 

үстерүгә һәм аннан соң гына язма теленә төшендерергә кирәк”,-

дип яза [2,17]. В.Скаткин бу хакта: “Сөйләмә тел укудан башка 

да, ә бары тик сөйлим-тыңлыйм формуласы буенча да 

өйрәнелергә мөмкин”, ди [4,21]. Тел белгечләре И.А.Бодуэн де 

Куртанэ, соңрак Ф.де Соссюр үз хезмәтләрендә тел һәм сөйләм 

лингвистик категорияләрен һичшиксез аерып карау кирәк булуы 

турында әйтәләр. Бу фикердән аңлашылганча, телне кешенең 

аралашу чарасы булган знаклар системасы дип, ә сөйләмне 

аралашу өчен телне куллану чарасы дип атарга була.  Бу очракта 
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татар теле укытучысы үз алдына  беренче этапта укучыларны 

татар теленә яисә татар сөйләменә өйрәтергәме? дигән сорауны 

куярга тиеш.  

Соңгы вакытта белгечләр арасында тел, сөйләм һәм сөйләм 

эшчәнлеге дигән атамаларны куланнуга бәхәсләр туа. 

С.Д.Кацнельсон сөйләм эшчәнлеген  сөйләү һәм тыңлау 

элементларыннан торган күренеш дип атый [3,134]. 

Билгеле булганча, сөйләм эшчәнлеге тыңлап аңлау, сөйләү, 

уку һәм язу формаларын үз эченә сыйдыра. Димәк, укытучы 

укучының аралашуын камил итү өчен бу төр эшләрнең барысын 

да үтәргә тиеш.  

Башлангыч сыйныфларда белем биргән укытучылар өчен 

бу процессны авазлар системасын дөрес әйтү буенча 

уздырылган дәресләрдән, укучыларның танып-белү 

күнекмәләрен булдырудан  башларга мөмкин. Әйтик мәсәлән, 

Р.З.Хәйдарованың 1нче сыйныфлар өчен әзерләнгән “Күңелле 

татар теле”дәресле буенча эшне мин иң башлап укучыларның 

танып-белү күнекмәләрен формалаштырудан башладым. 

Беренче этапта рәсемнәр буенча гади җөмләләр төзү өстендә, 

танышу формаларын үзләштерү буенча эш алып барылды. 

Алфавит системасын өйрәнә башлагач, укучыларга татар 

телендәге авазларның үзенчәлекләре турында сөйләү һәм эш 

дәфтәрләрендә белемнәрне ныгыту формасындагы дәресләр 

уздырылды. Шул ук авторның 2нче, 3нче сыйныфлар өчен 

төзелгән дәреслекләрендә дә бу форма эшчәнлек төрләре 

саклана.  Ә менә Ф.С.Сафиуллина авторлыгында чыгарылган 

татар теле дәреслекләрендә укучылар үзлектән сүзнең аваз 

системасын практикада куллану буенча эшләр алып бара алалар. 

Чөнки бу дәреслекләрдә сүзнең әйтелеш үзенчәлекләрен күзәтү 

өчен биремнәр күбрәк.  

Укучыларның белемнәрен ныгыту өчен тыңлап аңлау 

дәресләре оештыру урынлы. Р.З.Хәйдарова авторлыгында 

төзелгән дәреслекләргә өстәмә электрон кулланма да 

беркетелгән. Бу төр дәресләргә әзерләнгәндә, "Күңелле татар 

теле" сериясендә чыккан китаплардан куллану уңайлы. Гомумән 

алганда, ФГОС стандартлары буенча төзелгән бу дәреслекләрдә 
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телнең сөйләм һәм грамматик өлешен үстерүгә дә зур өлеш 

кертелгән. Һәр сыйныфта диалогик һәм монологик сөйләмгә 

корылган күнегүләр шактый күп. Төрле ситуацияләр буенча 

эшләп, укучы телнең синтаксик үзенчәлекләрен генә белеп 

калмый, ә тәрҗемә, сорау бирү һәм аңа җавап кайтару 

үзенчәлекләренә төшенә. Әлеге серия буенча төзелгән  

дәреслекләрдә баланың иҗади мөмкинлекләрен арттыру өчен 

текстларны, әкиятләрне сәхнәләштерү формасы тәкъдим 

ителгән. Бу укучының фантазиясен, уйлау сәләтен арттыра.  

Коммуникатив метод белән эш итүдә файдаланылган 

тагын бер тармакул-  уку. Р.З.Хәйдарова дәреслекләре буенча 

укучылар беренче сыйныфтан ук татар әдипләренең иң матур 

әсәрләре белән танышалар. Авторларның биографияләрен 

өйрәнәләр, текстларны үзгәртеп уку өстендә эш алып баралар. 

Укытучы укучысының текстны ни дәрәҗәдә аңлавына төшенү 

өчен дәреслектә бирелгән әсәр буенча сораулар белән эшли ала.  

Сөйләм эшчәнлегенең язма формасын куллануны актив 

рәвештә уртанчы сыйныфтан алып бару отышлы. Бу очракта 

укучыларга сочинение һәм изложениеләр  язутәкъдим ителә. 

Алар төрле биремнәр белән тулыландырылырга мөмкин. Әйтик, 

изложениене дәвам итү яки тематикасын саклап, бары 

лексикасын үзгәртергә кушылган биремнәр үтәү. Башлангыч 

сыйныфларда бу төр язма эшләрне башкарганда әлеге 

биремнәрне төгәл үтәүне таләп итеп булмый. Сәбәбе: 

укучыларның башлангыч сыйныфларда сүзлек запаслары аз 

булу. 

Рус телле балалар өчен “Күңелле татар теле” сериясендә 

дөнья күргән дәреслекләрдә диалогик сөйләмне 

формалаштыруга һәм үстрүгә аеруча зур урын бирелә. 

Укучыларга авторлар төрле тематикага караган диалоглар төзү, 

аларны тулыландыру һәм уйнау формасындагы эшләр тәкъдим 

ителгән. Укучыларым бик теләп бу төр эш формаларын 

башкаралар. Алар өчен дустың белән дәрестә дә аралаша алу зур 

куанычка әйләнә.  

 Йомгак ясап, шуны әйтергә була: рус телле балаларга 

татар телен коммуникатив технология нигезендә укытуны, 
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укучыларны диалогик һәм монологик сөйлгә чыгару өстендә эш 

алып барырга кирәк. Дәреслекләрдә телдән үтәү өчен күнегүләр 

аз булганда, өстәмә чыганаклардан куллану отышлы була. Рус 

телле укучыларының милли сөйләме нигезле булганда гына, 

аларның тел грамматикасын, синтаксисын аңлау мөмкинлекләре 

аеруча зур.  
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Рус балаларын тел һәм уку дәресләрендә тыӊлап аӊлауга 

өйрәтy 

 

Динара Рамил кызы Фәррахова, Татарстан  

Республикасы  Лениногорск районы муниципаль 

бюджет гомуми белеем бирү учреждениесе 

“Иске Писмән төп гомуми белем бирү 

мәктәбе”нең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Татар телен чит тел буларак өйрәтү методикасында күп 

кенә проблемалы яклар аерылып чыга. Шулар арасында 

укучының сөйләм һәм аңлау күнекмәләрен булдыру кебек 

проблемалар алгы планга куела.  Телне өйрәнү аның турындагы 

билгеле бер белемнәр суммасын үзләштерүгә генә кайтып кала 

алмый, укучыларны “теге яки бу кешелек коллективы булган” 

[5,133] функциясе булган коммуникатив эшчәнлеккә  юнәлтергә 

кирәк. “Методика преподавания русского языка как 

иностранного языка” хезмәтләрендә тел белгечләре 

В.Г.Костомаров һәм О.Д. Митрофанова: “Телгә ия булуны 

телдән һәм язмача текстларны аңлау осталыгы дип тә күз 

алдына китеререгә мөмкин, ягъни аларга салынган барлык 

фикерләрне алу, үзеңнең текстларыңны төзи белү; кирәкле 

ситуациядә, кирәкле вакытта тиешле сүзне аңлый һәм әйтә белү 

дип тә уйларга мөмкин”, − дип язганнар [3,13]. Димәк, рус телле 

балаларга татар телен укыту системасында укытучы алга таба 

телнең  аспектларын тирәнтен өйрәнүдә нигез булып торачак 

телдән сөйләм формасын иң беренче урынга куярга тиеш.  

Билгеле булганча, телдән сөйләм тыңлый белү һәм 

сөйләгәнне аңлаудан, шулай ук сөйли белү күнекмәләрен 

файдаланудан төзелүче форма.   

Тыңлап аңлау термины нигезенә (аудирование) сөйләмә 

телне кабул итү һәм аңлау процесслары  салынган. Бу очракта 

укучы күреп түгел, ә бары тик ишетеп аңларга тиеш. 

Рус телле балаларга татар телен өйрәтүнең әлеге формасы 

аерым авазларны һәм аваз кушылмаларын хатасыз һәм 
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дифференциаль тануга корылган. Киләчәктә исә бу сүзләр, 

җөмләләр һәм аерым текстлар аңлауга китерәчәк. 

Укучыларның тыңлап аңлау дәрәҗәсе өйрәнеләчәк телнең 

фонетик системасы, грамматик һәм лексик төзелеше белән 

таныш булуына бәйле. Билгеле булганча, чит тел авазларын 

кабул итүе укучыларның ишетеп аңлау күнекмәләренең 

чикләнгән булуы белән генә түгел, ә кайбер авазларны рус 

теленең охшаш фонемаларыннан аермаулары белән дә 

аңлатыла. Укучының тыңлап аңлау күнекмәләре башлангыч 

этапта камил үзләштерелсә, алга таба телне практик планда 

куллану җиңеләячәк. Шуңа күрә татар телен тыңлап аңлауны 

башлангыч сыйныфлардан башлап, укучыларның сөйләү 

күнекмәләрен формалаштыру белән беррәттән алып бару зарур.  

Методикада ике төрле аңлауны атыйлар:  

сөйләгәнне тыңлап аңлау (укытучы сөйләме, аудиоязмалар 

һ.б.); 

күреп аңлау элементларына басым ясау рәвешендә аңлау 

(уку вакытында).  

Ләкин күреп аңлауны басма текстны укып кына түгел, ә 

укытучының мимикасы, хәрәкәтләре һәм артикуляциясе дип тә 

кабул итергә кирәк.  Шул рәвешле укучылар өчен дәресләрдә 

укытучы сөйләмен генә тыңлау түгел, ә аудиоязмалар белән дә 

эшләү зарур.  

Тыңлап аңлауның тагын бер әһәмиятле ягы – чит тавышны 

кабул итү. Дәресләрдә укучылар укытучы тавышына, аның 

сөйләм формасына күнегәләр. Еш кына башка мөхиткә эләккән 

очракта, башка кешенең сөйләм телен кабул итә алмыйлар. Бу 

проблеманы хәл итү өчен укучыларның бер-берсенә уку, яки 

төрле тавыш белән яздырылган аудиоязмалардан файдалану 

урынлы. 

Белем бирү укытучының дәрестә кулланылачак лексика 

белән таныштыруыннан башлана. Дөрес, текстны тыңлап аңлау 

күегүләре эшләгәндә укучы барлык сүзләрнең дә тәрҗемәсе 

белән таныш булмаска мөмкин. Шуңа күрә дәрескә текст 

әзерләгәндә эчтәлеген өлешчә аңлый алырдай әсәрләрне 

кулланырга кирәк, яки бу әсәр өлешчә укучыларга рус әдәбияты 
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дәресләреннән таныш булырга мөмкин. Башлангыч 

сыйныфларда исә, тыңлап аңлауга укучының лексик запасында 

булган сүзләр бирелә.  

Балаларны тыңлап аңлауга өйрәтүдә укытучының сөйләм 

темпы да зур урын алып тора. Башлангыч этапларда ул салмак 

булырга тиеш. Бераздан укытучы уртача темпка күчеп, 

укучыларны да темплы сөйләмгә чыгара ала.  Өйрәнелгән телдә 

темплы сөйләмнең югары баскычына ирешелде дип, бала туган 

телендә сөйләшкән темпына чыга алса гына әйтергә мөмкин. 

Тыңлап аңлау өстендә эшне иң түбән баскычтан башларга 

кирәк: 

аерым сүзләрне тыңлау; 

сүзтезмәләр; 

җөмләләр; 

текстлар.  

Тыңлап аңлауга нигезләнгән һәрбер күнегү укучылар 

тарафыннан 

анализланырга тиеш. Моның өчен укытучы алдан әзерләп 

килгән сорауларын, эчтәлек сөйләү, тест эшләү, фикер алышу, 

текстка исем бирү, тәрҗемә итү һ.б. төрле алымнар белән 

тикшерә ала. Югарырак сыйныфларда текст буенча сораулар 

төзү, геройларга характеристика кебек эшләр бирелә.  

Бу метод белән эшләүдә тагын бер әһәмиятле элемент ул – 

укытучы тәкъдим иткән ситуацияләрне күрсәтү яки уйнау. 

Шулай ук укучыларның тыңлап аңлау күнекмәләрен үстерү өчен 

төрле картиналар белән эшләү дә отышлы. Бу очракта укучылар 

алдына берничә картина бирелеп, аның турында татар телендә 

җөмләләр әйтелә. Шул җөмләләрне расларга яки инкяр итергә, я 

билгеләмәнең кайсы картинага туры килүен ачыкларга кирәк. 

Укытучы тел дәресләрендә үзе отышлы дип санаган 

тыңлап аңлау формасын сайларга мөмкин.  

 

Әдәбият исемлеге 

1. Әсәдуллин А.Ш. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар 

теле укыту методикасы нигезләре. –Казан: Мәгариф, 1998. – Б.7. 



 

461 

2. Асадуллин А.Ш. Учимся говорить, читать и писать по-

татарски. – Казань: Магариф, 1993. – С.57. 

3. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д.  Методика 

преподавания русского языка как иностранного. – М: Рус.яз., 

1990. – С.13. 

4. Харисов Ф.Ф. Рус телендә сөйләшүче балаларны 

татарчага өйрәтүнең башлангыч чоры. – Казан: Мәгариф, 1996. – 

Б.19 . 

5. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – 

Л.: Наука, 1974. – С.133. 

 

 

Гасырлардан иӊгән кыйммәтле ядкарь  

 

Луиза Хазиевна Фарукшина, Татарстан 

Республикасы Әлмәт шәһәре 10 урта 

мәктәбенең 1 кв.категорияле татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы  

 

Ризаэддин Фәхреддин гөмере буе тәрбия эшенә зур 

әһәмият бирә: “Тәрбия – акрынлык вә тәртип белән камиллек 

булдыру димәктер...Тәрбиясе булмаган җирдә гүзәл ашлык 

җитешмәгән кебек, тиешле тәрбия бирелмәгәндә гүзәл кеше дә 

җитешмәс. Шулай икән, тәрбия иң кирәкле бер эш булачактыр,” 

ди ул.  

Бүгенге көн мәгарифе үз алдына белем һәм тәрбия бирүне, 

милли традицияләргә таянып, халык педагогикасы нигезендә 

алып бару бурычын куя. Буыннан буынга килгән һәм баетылган 

тәрбия процессында кулланылган ысуллар, нәтиҗәле алымнар, 

гомуми кабул ителгән һәм гадәткә кергән таләпләр, гореф - 

гадәтләр, гыйлем-күнекмәләр, педагогик карашлар, яшъ буынга 

белем - тәрбия бирүдә аеруча зур роль уйный. Укучыны 

тәрбияләү, баланы үстерү - катлаулы һәм каршылыклы 

процесс.Ә шул баланы шәхес итеп тәрбияләүне нәрсәдән 

башларга соң? 
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Белем һәм тәрбия бирү процессында әхлакый тербия 

бирүгә ныграк басым ясарга кирәк дип уйлыйм мин. Милләт 

киләчәгенә кирәкле шәхес тәрбияләүдә әхлак тәрбиясе мөһим 

роль уйный. 

Ризаэддин Фәхреддин - бөек мәгьрифәтчебез, татар 

халкының күренекле фикер иясе, тарихчы, педагог, язучы, 

журналист, олуг дин әһеле. Аның мирасын, гасырдан артык 

вакыт үтүгә карамастан, бүгенге көндә дә күңелләрдә саклауны 

һәм укыту – тәрбия эшендә куллануны актуалъ дип саныйм. 

Аның тәрбия өлкәсенә караган сиксәнгә якын китабы бар. 

Бу хезмәтләре ата - бабаларыбызныц бай акыл хәзинәсенә, гореф 

-гадәтләребезгә, йолаларыбызга, ислам дине чыганакларына 

нигезләнгән. 

Язучы иҗат иткән һәр әдәби әсәрдә милләтне мәгърифәтле, 

ягъни белемле - тәрбияле итү мәсъәләсе күтәрелә. «Балалар 

өчен», «Фәкатъ кыз балалар өчен», «Гаилә», «Нәсыйәет - I», 

«Нәсыйхәт -II », «Нәсыйхәт - III», «Тәрбияле бала», «Тәрбияле 

ана», «Тәрбияле ата», «Тәрбияле хатын», «Шәкертлек әдебе», 

«әдәп -тәгълим» - турыдан - туры тәрбиягә караган хезмәтләре 

бербөтен тәрбия энциклопедиясен тәшкил итә. Р.Фәхреддин 

хезмәтләре ата -бабаларыбызның гаҗәеп бай акыл хәзинәсенә 

һәм мең еллар буе тупланган, камилләшкән милли гореф — 

гадәтләребез, йолаларыбыз, гаилә, әдәп - әхлак, тәртип 

кануннары, этика, эстетика, психология, сәламәтлек саклау 

кануннары, гигиена, ислам дине чыганакларына нигезләгән. 

Олы шәхес, күркәм зат, үзенең бөтен барлыгы белән татар 

җире, татар рухы белән бәйле бөек остаз, якташыбызның 

хезметләре балалар бакчасыннан алып мәктәпләрдә дә өйрәнелә. 

Аның, бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы 

да үзгәртә алмас, дигән васиятен истә тотып, мин ата - аналар 

белән берлектә, халык педагогикасына нигезләнеп, балаларга 

әдеп - әхлак тәрбиясе бирүне үземнең эшемдә, укыту - тәрбия 

процессында кулланам. 

Аның хезмәтләре укучыларыбыз күңелләрендә туган 

яклары белән горурлану,телне, чал тарихы белен кызыксыну 

хисләре уятырга ярдәм итәләр. Шулай ук, фидакар хезмет 
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кешесе, җаны-тәне, үзенең бөтен барлыгы белән кешенең үзен-

үзе тәрбияләүнең һәм камилләштерүнең гүзәл бер үрнәге булган 

бу олуг затка соклану тәрбияләү мөмкинлекләре бирә. Матур 

әдәбият –  уку дәресләре гомер - гомергә тәрбия фәне. Бүгенге 

намуссызлык, гаделсезлек, әхлаксызлык колач җәйгән 

тормышта сабыйлар күңеленә әдәп, әхлак кагыйдәләре белән 

бергә Р Фәхреддин нәсыйхәтләрен дә салырга кирәк. Әдип “ 

гүзәл китаплар – гаҗәеп әйберләр күренәчәк көзге, аулакта 

сердәш, ялгызлыкта иптәш, гаҗизлек вакытларында ярдәмче, 

фикерләүне нурландыручы, үткән заман хәлен сөйләп торучы, 

өметләр, вакыйгаларны хикәят итүче, акыллы кешеләрнең 

акылларын күзгә күрсәтүче аз хаклы, күп файдалы нәрсәдер. 

Шуның өчен китап алуда саранлык итмәгез, китаплардан 

аерылмагыз дигән.” 

Р. Фәхреддин – һәртөрле бозыкларга, аеруча эчүчелеккә 

каршы гомере буе көрәшә, кешеләрнең кыек юлга басулары аны 

хафага сала. 

Җәмгыятьнең һәм халыкның тәртипле яки тәртипсез,  

әхлаклы яки әхлаксыз булуын, гомумән, холкы нинди булып 

формалашуында сабый вакытта баланы нинди тәрбия алуы  зур 

әһәмияткә ия. Шуңа күрә дә инде, бала тәрбияләүдә аналарның 

җәмгыять алдында да гаять зур бурычлы икәнлекләрен 

ассызыклап, Р. Фәхреддин “Тәрбияле ана” китабында болай дип 

яза: ” Халыкның яхшы вә усал булмакларында  күп вакытта 

аналарның да катышы буладыр... Тәрбияле аналар үз балаларын 

гына уйламый, бәлки мөселманнарның барчасына хөрмәтле ана 

улмакдалардыр... Аналарның хезмәтләре иң авыр вә иң 

мәшәкәтьле хезмәттер, аны язып бетерерлек, тел илә сөйләп 

бәян кыйларлык түгелдер.”  

Балаларын яхшы холыклы, тәрбияле һәм тәртипле 

үстерергә тиешле хатын - кызның күркәм холыклы булуының 

гаилә һәм җәмгыять өчен гаять зур байлык икәнлеген күрсәтеп: 

”Йөзләрчә әдамнарның көче җитмәгән бер хезмәтне күркәм 

холык камил кылыр. Маллар белән сатылып алынмаган 

хәтерләр, гүзәл холык моңа дәлил. 
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 Р. Фәхреддиннең күп кенә тәрбиягә нигезләнгән 

хезмәтләрен мин үземнең эш тәҗрибәмдә: тәрбия сәгатьләре, 

уку дәресләре, класстан тыш уку дәресләре, ата- аналар 

җыелышлары үткәргәндә дә кулланам. Аның “Тәрбияле ана” 

хезмәтенә  нигезләнеп, әти – әниләр җыелышында “Оясында ни 

күрсә,очканында шул булыр”, “Ана - бөек исем, нәрсә җитә ана 

булуга”  дигән докладлар  белән чыгыш ясадым. 

 тәрбияле аналар – бу дөньяда олуг бәхет вә сәгадәттер; 

 тәрбияле аналар –бетмәс вә төкәнмәс хәзинәдер; 

 дөньяга килгән сәгать белән балалар тәрбиягә 

мохтаҗдыр, ди әдибебез үзенең хезмәтендә. 

Бөек галимнең дөнъяда яшәргә һәм башкалар рәтендә 

гөмер сөрергә теләгән милләт үзенең үткәнен белсен һәм үз 

тарихы белән дус булсын, башка халыкның мәдәниятын, гореф - 

гадәтләрен хөрмәт итсен - дигән акыллы сүзләре бүгенге 

чынбарлыкка туры килә. 

Бүгенге көндә төрле милләт халыклары арасында дуслык, 

бердәмлек хисләре тудыру турындагы идеяләрне Ризаэддин 

Фәхреддин бер гасыр элек эзләп тапкан һәм халыкка җиткерергә 

тырышкан. Күргенебезчә, аныц мирасы хәзерге вакытта да 

актуаль һәм кирәкле . Бу әхлакый байлыкны балаларга өйрәтү, 

халкыбыз арасында тарату — белән горурлану, үткәне, чал 

тарихы белен кызыксыну хисләре уятырга ярдәм итәләр. Шулай 

ук, фидакар хезмәт кешесе, җаны-тәне, узенең бөтен барлыгы 

белен кешенең үзен - үзе тәрбияләүнең һәм камилләштерүнең 

гүзәл бер үрнәге булган бу олуг затка соклану тәрбияләү 

мөмкинлекләре бирә.Безнең мәктәпнең тәрбияви проблемасы: 

”Татар халык педагогикасы нигезендә һәрьяктан гармоник 

шәхес тәрбияләү”. Бүгенге көндә мәктәпнең төп максаты: 

зыялы,югары культуралы, актив тормыш позициясенә ия булган, 

конкурентлыкка сәләтле шәхес тәрбияләү. 

Матур әдәбият - уку дәресләре гомер - гомергә тәрбия 

фәне. Бүгенге намуссызлык, гаделсезлек, әхлаксызлык колач 

җәйгән тормышта сабыйлар күңеленә әдәп, әхлак кагыйдәләре 

белән бергә Р. Фәхреддин нәсыйхәтләрен дә салырга кирәк. 

Әдип " гүзәл китаплар — гаҗәеп әйберләр күренәчәк көзге, 
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аулакта сердәш, ялгызлыкта иптәш, гаҗизлек вакытларында 

ярдәмче, фикерләүне нурландыручы, үткән заман хәлен сөйлеп 

торучы, өметләр, вакыйгаларны хикәят итүче, акыллы 

кешеләрнең акылларын күзгә күрсәтүче аз хаклы, күп файдалы 

нәрсәдер. Шуның өчен китап алуда саранлык итмәгез, 

китаплардан аерылмагыз дигән.” 

Бөек мәгърифәтчебез халык традицияләрен, мәдәниятен 

саклау һәм үстерүгә зур әһәмият бирә. ”Һәр милләт кешесе 

үзенең үткәнен белсен һәм үз тарихы белән дус булсын, башка 

милләт кешесенең дә традицияләрен хөрмәт итсен”- ди. 

Риза Фәхреддин хезмәтләрен укыту - тәрбия системасында 

куллану – ата- бабалардан калган гореф - гадәтләрне хөрмәт 

итәргә өйрәтә, югары әхлакый шәхес тәрбияләү чыганагы булып 

тора, чөнки бу хезмәтләр гасырлар дәвамында тупланган халык 

тәҗрибәсенә нигезләнгән. 

Шул сүзләрне истә тотып, татар халкының гореф – 

гадәтләрен, мәдәниятен, йолаларын саклап калу нияте белән 

сыйныфтан тыш чаралар һәрбер уку елында үткәрелеп, 

яңартылып тора. Сөмбелә, Нәүрүз, Карга боткасы, Кече 

сабантуй бәйрәмнәрен балалар ел саен зур әзерлек белән каршы 

алалар. Нәүрүз һәм Карга боткасы бәйрәмнәрен без китапханәче 

белән берлектә үткәрәбез, балалар бакчасында да күрсәтәбез. 

Алар белән берлектә бәйрәмне дәвам итеп, татар халык уеннары  

”Йөзек салышлы”, Чума үрдәк, чума каз”, “Ул бик яхшы 

укучы”, “Җиләк җыям, как коям”,”Сигезле биюе”, ”Челтәр 

элдем читәнгә...” җырлы уеннар башкарабыз. Кызларыбыз татар 

халкының  милли  киемнәрен, егетләребез түбәтәй, билбау, 

камзул киеп, гармун уйнап, җырлап, биеп, шигырьләр сөйләп, 

теләкләр теләп, табышмаклар әйтеп бәйрәмнәребезне бик 

күңелле итеп үткәрәбез. Китапханәчебез тәмле карга боткасы 

пешереп, татар халкының милли ризыгы-бавырсак пешереп 

балаларны сыйлады. 

Без бу бөек укытучы – тәрбияче, камил зат Ризаэддин 

Фәхреддиннең тәрбия дәресләрен буыннан- буынга дәвам итәргә 

тишбез, киләчәк буыннар – безнең яшьләребез дә аның мирасын 

өйрәнсен, файдалансын, аның белән горурлансын. Хәлбүки, 
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һәрбер кеше үз кулыннан килгән кадәр эш эшләргә, байлык вә 

һөнәр һәм сәнгать тугрыларында милләтенә ярдәм итәргә тиеш. 

Бүгенге көндә төрле милләт халыклары арасында дуслык, 

бердәмлек хисләре тудыру турындагы идеяләрне Ризаэддин 

Фәхреддин бер гасыр элек эзләп тапкан һәм халыкка җиткерергә 

тырышкан. Күргәнебезчә, аның мирасы хәзерге вакытта да 

актуал  һәм кирәкле. Бу әхлакый байлыкны балаларга өйрәтү, 

халкыбыз арасында тарату – һәр укытучының изге бурычы. 
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Замана дәресе. уку- укыту эшчәнлегендә 

катнашучыларныӊ хәбәрдарлыгын (компетентлылыгын) 

yстерyдә аныӊ роле 

 

Гөлшат Мөхәммәт кызы Фәхретдинова, 

Татарстан Республикасы , Казан шәһәре  

Совет районы  20 нче гимназиянең татар теле 

һәм әдәбияты укытучысы 

 

Уку-укыту процессында катнашучылар- укучы һәм 

укытучы дәрестә очрашалар. Алар арасында билгесез белем 

дөньясы, өйрәнелгән өйрәнелмәгән белем нигезендә туган 

каршылыклар, дөньяны танып белү, укытучы һәм укучыда туган 

канәгатьлелек хисе. 

Уку - укыту, тәрбия процессы дәрес белән башлана, дәрес 

белән тәмамлана. Мәктәптә барган башка процесслар дәрестә 

бирелгән белем - күнекмәләрне тулыландырсалар да, әһәмиятле 

булсалар да ярдәмче функцияне генә башкаралар. 

Нинди соң ул замана дәресе? Ул - элекеге дәрес 

формалары белән элемтәсен югалтмаган, бер сүз белән 

әйткәндә, актуаль дәрес. Шулай ук замана дәресе баланы 

киләчәк тормышка, җәмгыятьтә булачак үзгәрешләргә әзерли. 

Һәрбер үстерелешле, шәхескә юнәлдерелгән, традицион 

дәрес мәгариф алдында торган яңа бурычларны чишәргә ярдәм 

итә. Максатыбыз түбәндәге сорауларга җавап табу: 

 замана дәресе нинди булырга тиеш?; 

 мәгариф алдында торган яңа бурычларның 

чишелешендә нәтиҗәле юнәлешләр; 

 соңгы елларда дәреснең максатын, төзелешен, 

эчтәлеген, методларын билгеләүдә уңышлар; 

 укытучы позициясен билгеләү. 

Бер сүз белән әйткәндә, замана дәресе - укучының шәхес 

буларак үсешендә барлык мөмкинлекләрне кулланып, аның 

акыл үсешенә, белемне тирән һәм аңлы үзләштерүгә, әхлак 

нормаларының нигезен формалаштыруга юнәлдерелгән дәрес ул 
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Уку-укыту, тәрбия, үсеш процессының бердәмлеге замана 

дәресенең фундаментын тәшкил итә. Дәрес шуңа нигезләнеп 

төзелергә тиеш. Анда уку-укыту теориясенең мантыйгы, билгеле 

бер дәрәҗәдә җәмгыятьнең социаль заказы чагылыш таба. 

Дистанцион укыту, үзбелем, экстернант белем алу төре 

кулланылса да, укытучы уку-укыту процессында төп рольне 

башкаручы булып кала. 

Шуңа да карамастан дәрес үзгәрергә тиеш түгел дисәк, бу 

дөрес булмас иде. Бу объектив процесс һәм аңа төрле факторлар 

тәэсир итә. 

1.Белем бирүнең яңа стандартлары барлыкка килде. Аның 

нигезендә программалар, дәреслекләр үзгәрде. 

2.Профильле укытуга күчү. Бу да дәрескә яңа бурычлар 

куя. 

3.Мәгълүмати технологияләр куллану. Хәзер һәр 

мәктәптәкомпьютер класслары бар, укытучыларга ноутбуклар 

бирелде. Укытучы дәресләрдә аларны актив куллана. Замана 

дәресенең эчтәлегенә болар барысы да билгеле бер дәрәҗәдә 

тәэсир итә. 

4.БДИ, ДЙА үткәрү- Мәгариф системасы өчен мөһим 

вакыйга. БДИ, ДЙА дәреснең эчтәлеген билгеләүдә билгеле бер 

максатчан эшчәнлек таләп итә. 

Санап үтелгән позицияләр дәресне формалаштыруда 

гомуми юнәлешләрне билгеләргә мөмкинчелек тудыра: 

 зур тормышка әзерлекне, коммуникатив культураны 

үстерә һәм социаль юнәлешен көчәйтә; 

 гамәли һәм фундамент белемнәрне бербөтен итеп карап, 

белемнең гамәли ягына игътибарны юнәлтә; 

 гамәли күнекмәләрнең акыл үсешенә йогынтысын 

көчәйтә; 

 өйрәнелә торган материалны тормыш белән бәйләргә, 

эшчәнлекнең коллектив формаларын кулланырга ярдәм итә; 

 укучыларның мөстәкыйльлеген үстерә. 

Дәрес бирүдә өч төрле дидактик система моделен билгеләп 

үтәргә була: 

1) традицион модель; 
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2) технологик модель; 

3) хәбәрдарлыкка (компетентлылыкка) якынаю моделе.[2] 

Күп кенә укытучылар традицион дәресне кулай күрәләр. 

Әйдәгез бу дәреснең уңай һәм тискәре якларын карап үтик: 

Таблица 1. 

Уңай яклары Тискәре яклары 

Дәрестәге уңай, яхшы 

күренешләрне вакыт 

үзгәртми .Гасырлар буе 

тупланган белем бәһасен 

югалтмый, нык һәм тирән 

белемнән башка эш итеп 

булмый. 

Укытучы нык ара, бигрәк тә 

соңгы дәресләрдә, чөнки 

дәреснең күп өлешен укытучы 

үзе алып бара. 

Гомер буе традицион 

дәресләр үткәрдек һәм яхшы 

белемле укучылар 

тәрбияләдек. 

Бер үк эшне башкару. Көчле 

укучылар белән эшләргә вакыт 

калмый. 

Традицион дәреснеоештыру 

гади, ияләнелгән, андагы 

бөтен вак элементлар 

билгеле 

Дәрестә “йоклап утыру” фәнне 

өйрәнүгә мотивацияне, предмет 

белән кызыксынуны, өлгереш 

күрсәткечләрен киметә. 

Дәрескә әзерләнү өчен акыт 

аз сарыф ителә, чөнки 

дәрескә укытучы гына 

әзерләнә. 

Репродуктив методлар заман 

таләп иткән шартларга җавап 

бирми. 

 Уку-укыту эшчәнлеге белән 

әти- әниләр канәгать түгел 

 Укучылар җаваплылыктан 

качалар, аларга тормышта 

үзләрен табу бик авыр 

 

Икенче модель уку-укыту поцессында төрле 

технологияләр куллануга бәйле. Бу модель мәгариф 

системасына 90 нчы елларда килеп керде. 
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1.Технологик модельне куллану уку-укыту эшчәнлегендә 

форма һәм ысулларның үзгәрүенә китерде, укучыларның 

активлыгы артты. 

2.Дәресне оештырганда, максатларын барлаганда этапара 

нәтиҗәлелекне билгеләргә мөмкинлек туды. 

3.Укучыларның белемнәрен бәяләгәндә яңа бәяләү 

системасы булдырылды.[2] 

Шуны әйтергә кирәк, дәресләрдә яңа технологияләр 

куллану барлык мәктәпләргә дә уңышлы гына кереп китә 

алмады, ләкин дәрестә бу модельне куллану дәрес эчтәлегенә, 

аның формасына йогынты ясамыйча калмады.  

Вакыт бер урында гына тормый. Белем бирү эшчәнлегендә 

хәбәрдарлыкны (компетентлылык) үстерүче модель куллану 

мәгариф өлкәсен модернизацияләү  шартларында бик актуаль.  

Яңа белем бирү стандартларының нигезе булып , замана 

кешесендә түбәндәге хәбәрдарлыкны (компетентлылыкны) 

формалаштыру тора: 

1.Социаль хәбәрдарлык (компетентлылык)- билгеле бер 

социумда башка кешеләрнең дә фикерләрен кабул итеп, үз 

эшчәнлегеңне оештыру. 

2.Коммуникатив хәбәрдарлык (компетентлылык)- аралашу 

дәверендә башкаларның да сине аңлауларына ирешү. 

3.Мәгълүмати хәбәрдарлык (компетентлылык)- 

мәгълүмати технологияләр белән кораллану, төрле мәгълүмат 

чаралары белән эшләү. 

4.Автономлы хәбәрдарлык (компетентлылык) үз өстеңдә 

эшләү, көндәшлеккә сәләтле булу. 

5.Әхлакый хәбәрдарлык (компетентлылык)-барлык 

халыкларның гореф-гадәтләрен хөрмәт итү, әхлакый кануннарга 

буйсынып яшәү. 

Укучы хәбәрдарлыкка (компетентлылык) ия булсын өчен 

нәрсә эшләргә кирәк соң? Бу сорауга җавап биргәнче, укучыда 

хәбәрдарлык (компетентлылык) барлыкка килсен, үссен өчен 

дәрескә билгеле бер таләпләр кую шарт булып тора.[4] 

1. Дидактик  шарт. 

2. Психологик  шарт. 
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3. Дәреснең төп шарты. 

Шулай ук дәрестә гигиена таләпләре дә үтәлергә тиеш. 

Укучыларның хәбәрдарлыгын (компетентлылык) 

формалаштыруда укытучының эшчәнлеге яңа эчтәлек белән 

баетыла. Моңа нигез итеп түбәндәге таләпләрне санап китәргә 

була: 

 ел саен укытучылар катнашында теоретик семинарлар, 

билгеле бер теманы үз эченә алган педагогик киңәшмәләр 

үткәрү; 

 тикшерү төрләрен камилләштерү; 

 ачык дәресләр, ачык класстан тыш чаралар; 

 конкурс, конференцияләрдә катнашу; 

 олимпиада эшләрен тикшерүдә  катнашу; 

 квалификацияне күтәрү өстендә эшләү; 

 укучы эшчәнлегендә иҗади, эзләнү, эксперименталь 

характерда булган мөстәкыйль эшләрнең санын арттыру; 

 дәрестә проектлар методикасын, эзләнү, проблемалы, 

программалаштыру, дифференциаль, үстерелешле укыту 

методикаларын куллану.[3] 

Уку-укыту эшчәнлегендә дәрес үткәрүнең өч төрле 

дидактик моделен карап үттек. Традицион модель калган ике 

модельнең нигезен тәшкил итә дисәк ялгышмабыз. Ул һәрдаим 

үзгәрә, ләкин шулай да классик педагогиканың нигезе булып 

тора. 

Дәрес укыту процессы ул - балаларга белем бирү. Һәр 

дәрес уку максатын билгеләү белән башлана. Укытучы максатка 

ирешү өчен билгеле бер чаралар куллана, укыту ысулларын 

билгели. 

Замана дәресе белем бирүнең бурычларын уңышлы 

чишүгә, уку-укыту процессын рациональләштерүгә, аны 

барлыкка китерүдә билгеле теоретик белемнәрне куллануга 

нигезләнеп төзелергә тиеш. 
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Рус теле укучыларны татар теленнән дәyләт 

имтиханнарына әзерләy буенча эш төрләре  
 

Зилә Зыя кызы Хәбибуллина,Татарстан 

Республикасы Бөгелмә муниципаль районы 

муниципаль белем бирү учреждениесе 

Восточный урта белем бирү мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гомуми белем мәктәбен тәмамлаучы рус телле 

укучыларның татар теленнән әзерлек дәрәҗәсен тикшерү 

эшләренең берсе булып имтихан билгеләнгән.Моңа кадәр рус 

төркемендә белем алучы укучылар имтиханны телдән бирсәләр, 

2011-2012 нче уку елыннан башлап яңа формада бирү 

мөмкинлеге булдырылды. Дәүләт (йомгаклау) аттестациясе 

уздыру өчен әзерлек дәрәҗәсенә куелган таләпләр һәм эчтәлек 

элементларының кодификаторында укучыларның тыңлап аңлау, 

уку, лексик-грамматик  күнекмәләрен тикшерү, язма сөйләмгә 

куелган таләпләр чагылыш тапкан. 

Рус телле укучыларның лексик-грамматик күнекмәләрен 

үстерү, укытучыдан зур әзерлек эшләре таләп итә. В4- В8 

өлешендә бирелгән сүзне укучыларның кирәкле грамматик 

формада куллана алулары тикшерелә. Бу өлешне дөрес итеп 

башкарып чыгу өчен, беренче чиратта, укучыларның сүз 

төркемнәре (исем,сыйфат, сан, фигыль, алмашлык, рәвеш) һәм 

ярдәмлек сүз төркемнәре  буенча күнекмәләре булырга 

тиеш.Укучыларда исемнең килеш, тартым, фигыльнең 

(инфинитив,сыйфат,исем, хәл фигыль) кушымчаларын җөмләдә 

дөрес куллану зур авырлык тудыра.В9-В13 өлеше тамырдаш 

сүзләр ясау һәм аларны дөрес формада куллана алуга 

юнәлтелгән.Сүз төзелеше буенча укучы сүзнең тамырын,сүз һәм 

форма ясагыч кушымчаларны билгели алганда гына тиешле 

кушымчаларны ялгый ала. Мәсәлән, 2013 нче елгы 

демонстрацион вариантта  “Бүләк ....(урын) акча бирү әйбәт 

түгел,чөнки бүләк сюрприз булырга тиеш” дигән җөмлә 

бирелгән. Урын сүзенә-ы тартым кушымчасы,-на юнәлеш килеш 
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кушымчасы ялгарга кирәк. Рус телендә уйлаучы бала урын 

сүзен-место дип тәрҗемә итә,тартым кушымчасын да,килеш 

кушымчасын да тиз генә ялгый алмый (урыны-его место, 

урынына-вместо этого). 

Сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә исем, сыйфат, рәвеш 

сүз төркемнәрен ясауда да укучылар авырсыналар. 

Мәсәлән,”Дуслар ....(шат) булса да кирәк, кайгы булса да 

кирәк.Нинди? шат. Сыйфатка –лык ясагыч кушымчасын ялгарга 

кирәк.(Нәрсә?шатлык). “Дуслар үзара мөнәсәбәтләрдә ....(тигез) 

сакларга тиеш”(Тигезлек).Табигать күренеше билгеләрен 

белдерүче сыйфатларга –лы,-ле кушымчалары 

(яңгырлы,җилле...), вакыт билгеләрен белдерүче сыйфатларга –

гы,-ге,-кы,-ке кушымчалары (язгы, кичке..) ялгаганда хата 

җибәрәләр.Укучылар -н,-ен,-ын кушымчалары белән ясалган 

ясалма рәвешләрне (кышын,кичен,иртән) җөмләдә дөрес  

куллана белмиләр.Сүзләргә хәзерге заман,үткән заман,киләчәк 

заман  фигыль кушымчаларын куйганда  гына балалар хата 

җибәрмиләр. 

Укучыларны имтиханга әзерләү эше башлангыч 

сыйныфларда ук башланса, 9 нчы сыйныфта  укучыларга 

имтихан тапшырырга җиңелгә туры килер иде. 2 нче сыйныфта  

килеш, тартым кушымчалары белән таныштырабыз. Яттан яисә 

таблица ярдәмендә килеш белән дә, тартым белән дә 

төрләндерергә өйрәтәбез. Тик укучылар шул төрләндергән 

сүзләрне җөмләдә куллана белмиләр.Моның өчен укытучының 

эшне эзлекле итеп оештыра белүе таләп ителә.Укучы яхшырак 

аңлап үзләштерсен өчен, сүзне төрле килештә куеп,  җөмлә 

төзергә өйрәткәндә, укытучы куйган максатына ирешә ала. 

Дәреслектән әзер җөмләләр күчереп язып кына килеш, тартым 

кушымчаларын кулланышка кертеп булмый.Темаларны 

үзләштерү өчен бирелгән эш төрләре укучыларны 

уйландырырга,нинди дә булса нәтиҗәгә китерә торган булырга 

тиеш. Мәсәлән: 

1.Тиешле килеш кушымчаларын куеп яз.  

Татарстан... табигате бай һәм матур.Урманнар... 

юкә,чыршы,нарат үсә.Урманнар бик әйбәт төзү материалы һәм 
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республикабыз... агач эшкәртү ппромышленносте өчен чимал 

бирәләр.Татарстан урманнары җиләк-җимеш,гөмбә,файдалы 

үләннәр... дә бай. 

2.Тиешле тартым кушымчаларын куеп яз. 

Без гаилә... белән спорт яратабыз.Минем әти.. белән эне... 

һәр көнне биш километр араны йөгерәләр.Мин әни... белән 

аэробикага йөрим. 

3.Исемнәрнең килешен билгелә. 

Минем Йолдыз исемле песием бар иде. Урамга уйнарга 

чыккач, ул югалды.Шуннан бирле песиемне эзлим. 

Йолдызымнан башка миңа бик күңелсез. Кечкенә дустым үзе 

дә мине юксына торгандыр.Маңгаенда кара табы булган 

кечкенә генә песи күрсәгез, миңа хәбәр итегез. 

4. Сүзләргә сүз ясагыч кушымчалар ялгагыз һәм тәрҗемә 

итегез. 

Дус+ лык- дружба 

Баш+ лык- руководитель,шапка 

Әдәпле+ лек- воспитанность 

Матур+ лык- красота 

Шат+ лык- радость 

Сак+чы- охранник 

Бакча+ чы- садовод 

Сату+ чы- продавщица 

Укыту+ чы- учитель 

5. –н,ын,-ен  кушымчалары ярдәмендә яңа сүзләр ясагыз 

һәм 

җөмләләр   төзегез. 

Көндез, яз, кыш, төш, көз, җәй. 

6.Сораулар урынына тиешле сүзләрне куеп яз. 

(Нәрсә?) бетә. (Нәрсә?)башлана. (Кайчан?) кар 

ява.(Кайда?) салкын.(Кемнәр?) чана, чаңгы, тимераякта 

шуалар.(Нинди?)бәйрәм җитә. (Нинди?)каникуллар башлана. 

(Кемнәр?)ял итә. 

7.Җәяләр эчендәге сүзләрне тиешле формада яз. 

Табиб(авыру) игътибар белән тыңлый,(ул) файдалы 

киңәшләр бирә. 
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(Чәчәкләр) иртәнге (сәгать)өзеп алу мөһим, чөнки (ул) 

яхшы саклана. 

Һәр дәрестә системалы рәвештә уйландыра торган эш 

төрләрен кулланганда, укучыларның сүзләрне кирәкле 

грамматик формада куллана алуларына  ирешеп була дип 

уйлыйм.  Имтихан эшенең икенче өлешендә (В4-В13) кыска 

җавап бирүне таләп иткән биремнәрнең һәрбер өлеше аерым бер 

кагыйдәгә нигезләнеп төзелсә, укучыларны имтиханга әзерләү 

җиңелрәк тә, нәтиҗәлерәк тә булыр иде.   

 

Кулланылган әдәбият 

1.Вагыйзов С.Г.,Вәлитова Р.Г.Башлангыч мәктәптә татар 

телен укыту методикасы.-Казан:Мәгариф,2001.-344б. 

2.Сафиуллина Ф.С.,Зәкиев М.З.Хәзерге татар әдәби 

теле:Югары һәм урта уку йортлары өчен д-лек.-Тулыл.2 нче 

басма.-Казан:Мәгариф,2002.-407б. 

3.Фәтхуллова К.С.,Денмөхәммәтова Э.Н.,Хәйдәрова 

Р.З.Татар теле.(9 нчы сыйныф:Дәүләт(йомгаклау)аттестациясенә 

әзерләнү өчен кулланма:Рус телендә урта гомуми белем бирү 

мәктәбе өчен(рус телендә сөйләшүче укучылар өчен)).-

Казан:Гыйлем,2012.-64 б. 

4.Хәбибуллина З.Н.,Фәйзрахманова К.Х.Татар теленнән 

мөстәкыйль эшләр:Рус телендә урта гомуми белем бирү мәкт. 2-

11 нче с-фларда рус телендә сөйләшүче балалар белән эшләүче 

укытучылар өчен ярдәмлек.-Казан: Мәгариф, 2008.-127 б. 
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә халык авы 

иҗатыныӊ тәрбияви әһәмияте 

 

Гөлчәчәк Мабзир кызы Хәбипова, Татарстан 

Республикасы, Баулы шәһәре, МБГУ 1 нче 

санлы УГМ татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

“Ана теле – халыкның бөек тәрбиячесе” – дигәннәр олы 

фикер ияләре. Бала үзе өчен иң якын булган кешеләрнең рухи 

тормышына бары туган тел, үзенең туган мәдәни-рухи 

мохитендә тәрбия алу юлы белән генә якын килә, шул рәвешле 

генә ата-анасының әхлакый һәм рухи принципларын кабул итә, 

аларның юлын дәвам иттерүче була ала.  

Билгеле булганча, татар телен татар һәм рус мәктәпләрендә 

укучы татар балаларына укыту бер-берсеннән шактый аерыла. 

Рус җирлегендә яшәүче татар баласы, гадәттә, русча сөйләшә, 

өйдә дә, мәктәптә дә шул телдә аралаша, шунлыктан үз туган 

телен икенче тел буларак өйрәнергә мәҗбүр була.  Бала үзен 

кеше итеп тойсын өчен, татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 

без балаларны милли җанлы, үзенең тарихын, гореф-гадәтләрен 

белүче, киләчәген күзаллаучы, татар булуы белән горурлана 

торган шәхес итеп тәрбияләү максатын куябыз. Ана теле 

ярдәмендә туган төбәгеңнең тарихы, мәдәнияте, теле белән 

кызыксыну, халыкның гасырлар дәвамында буыннан буынга 

күчеп килгән гореф-гадәтләрен кире кайтару, үстерү һәм баету 

күпкә җиңелрәк. Шуңа күрә дә без, татар теле һәм әдәбияты 

укытучылары, дәресләрдә һәм тәрбия чараларында халык авыз 

иҗаты  әсәрләрен киң кулланабыз. 

Менә мәкальләрне генә алыйк. Мәкальләрдән тормыш итү 

өчен күп киңәшләр, акыл алырга мөмкин. Чөнки алар – халык 

авыз иҗатының иң борынгы төре, шул ук вакытта иң кыска, иң 

җыйнак төре дә. Алар безнең халкыбызның никадәр зирәк, 

никадәр акыллы, уңган, булдыклы булуы турында сөйлиләр. 

Әгәр кеше үз сөйләмендә мәкальләргә күбрәк урын бирсә, аны 

тыңлыйсы килеп тора. Акыллы кеше күп сөйләми, ә хикмәтле 
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сүзләре белән һәркемне үзенә карата. Бу очракта ул “Аз сөйлә, 

күп эшлә” мәкаленә нигезләнеп эш итә. Мәкальләрне игътибар 

белән тыңласаң, күп кенә хаталардан да сакланып калып булыр 

иде. Мәсәлән, “Сабыр төбе – сары алтын”, “Җиде кат үлчә, бер 

кат кис” мәкальләре эшне кат-кат уйлап эшләргә куша. 

Мәкальләрдә кешенең холкы, чын йөзе ачыла. Икейөзле 

кешеләрне безнең халкыбыз беркайчан да хөрмәт итмәгән. 

Андыйларны бер җөмлә белән бәяләгән: “Тышы ялтырый – эче 

калтырый”. Акыллы, уңган кешеләр, гадәттә, наданнарга, 

ялкауларга каршы куела.  “Кешенең акылы сүзеннән билгеле”. 

Күргәнебезчә, мәкаль гел яхшылыкка, тырышлыкка өнди, 

тормышның авырлыгын җиңеләйтергә, тормышыбызны 

күңеллерәк итәргә өйрәтә. Шуңа күрә балалар мәкальләрне бик 

күп белергә тырышалар һәм бу тапкыр телле әсәрләрне бик 

яраталар. 

Табышмакларны иң яратып әйтүчеләр шулай ук – балалар. 

Һәр баланың үзенең дәртенә, үз җитезлегенә карап,  

һәркайсында күпме  дә булса табышмак хәзинәсе җыела.   

Халык иҗаты үрнәкләреннән файдалану әдәбият 

дәресләрендә генә түгел, татар теле дәресләрендә дә дәвам 

иттерелә. Табышмакларны, мәкальләрне, тизәйткечләрне, 

санамышларны ятлау, аларны дәфтәрләргә дөрес һәм матур итеп 

язып кую да балаларны татарча аңлаешлы, әдәби нормаларга 

туры килердәй итеп сөйләргә өйрәтүдә зур әһәмияткә ия булып 

тора. 

Фольклорның тагын бер төре әкиятләр – халык иҗатының 

бик борынгы төре.  

Балалар әкиятләр сөйләргә, тыңларга яраталар, чөнки 

аларда кызыклы, гыйбрәтле хәлләр сурәтләнә. Әкиятләрнең 

һәрберсе үгет-нәсыйхәтне, нинди дә булса хакыйкатьне бәян 

итә. Аларда халык хезмәткә, тырышлыкка, күңел сафлыгына дан 

җырлый; гаделлек, зирәклек һәрвакыт җиңә; ялкау, комсыз, 

әдәпсез кешеләр көлкеле хәлләрдә кала.  

Мәсәлән, балалар “Үги кыз” әкиятен бик яратып укыйлар, 

аның эчтәлеген сөйлиләр, кызның гадел һәм тугрылыклы 

булуына сокланалар. Мин укучыларга шундый хакыйкатьне 
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төшендерәм: халык үзеннән-үзе генә җиңми. Кыз тырыш булуы, 

эш сөюе, кешеләргә һәрвакыт ярдәм кулы сузарга әзер торуы 

нәтиҗәсендә һәлакәттән котылып кала. Ә менә үги ананың үз 

кызы – ялкау, кире, үзсүзле; шуңа күрә ул һәлак була. Бергәләп 

нәтиҗә ясала: гаделлек, эш сөю, сүзеңдә тора белү – уңай 

сыйфатлар; аларны һәркем үзендә булдыру өчен тырышырга 

тиеш.  

Әкиятне укып чыккач, дәфтәрләргә мәкальләр дә 

яздырыла.  

“Таңбатыр” әкиятендә хаклык, дуслык, иптәшлек, туры 

сүзлелек мәсәләләре күтәрелә. Әсәрнең авторы – халык, шуңа 

күрә әлеге сыйфатлар әкияттә өстенлек итә.  

Башлангыч мәктәп баласы өчен әкият – гадәти тормыш 

кысаларын киңәйтеп, катлаулы күренешләр һәм кичерешләр 

белән очраштыручы, өлкәннәр дөньясына хас хисләр дөньясын 

бала аңлардай әкияти формада тәкъдим итүче үзенчәлекле 

чынбарлык. 

Әкият образлары балага катлаулы хәлләрдән чыгу 

юлларын ирексезләмичә генә тәкъдим итә, үзенә һәм үз 

мөмкинлекләренә ышаныч уята. Күп очракта бала үзен уңай 

герой белән тиңләгәнгә күрә, ул изгелекне явызлыктан аерырга 

өйрәнә, чын рухи кыйммәтләрне үзләштерә. 

Халык авыз иҗаты метафораларга бик бай. Белгечләр 

раславынча, метафора баш миенең уң һәм сул ярымшарлары 

арасында контакт урнаштыра. Әкият сюжетының логик 

мәгънәсен кабул итүне сул ярымшар башкара, ә уң ярымшар бу 

вакытта иҗади күзаллау, фантазия, хыял өчен “ачыла”. 

Психологлар әйтүенчә, бала аңы белән әкиятне кабул итмәскә дә 

мөмкин, ләкин уңай нәтиҗә барыбер була, һәм бу үзгәрешләр 

психиканың аңнан тыш өлкәсендә күзәтелә. 

Шунысы кызыклы, бер үк әкият герое төрле балага 

төрлечә тәэсир ясый, һәр бала аннан үзе өчен актуаль  “үзенеке” 

булганны таба һәм ала. 

Шулай итеп, әкият балага үз проблемаларын 

актуальләштерергә, аларны чишү юлларын табарга, уңай 

персонаж аша рухи кыйммәтләр үзләштерергә ярдәм итә. Ә иң 
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әһәмиятлесе – балага әзер кыйммәтләр көчләп тагылмый. Ул 

үзенең сайлау хокукын саклап кала. Укытучының роле – бай 

мирасыбыздан лаеклы әсәрләрне сайлап, укучыларга тәкъдим 

итү, иҗади үсеш өчен мөмкинлек тудыру, ирексезләмичә генә 

бала күңелен югары рухи кыйммәтләр өчен ачу. 

Халык авыз иҗаты әсәрләренең бер төре булган 

мәзәкләрнең дә тәрбияви әһәмияте зур. Дәреслектә мәзәкләр бик 

аз бирелгән. Шуңа күрә мин дәресләр үткәргәндә “Балалар 

фольклоры” дигән китаптан да файдаланам. Балалар бигрәк тә 

белем алуга, мәктәп тормышына кагылышлы мәзәкләрне 

яраталар. 

Мәзәкләрдә күбрәк диалог өстенлек итә. Тапкырлык белән 

наданлык арасында фикерләр бәрелеше килеп чыга. Мәзәкне 

тыңлаучы балалар рәхәтләнеп көлә. Мин мондый мәзәкләрне 

рольләргә бүлеп тә укытам. 

Тормышта төрле фаҗигале хәлләр һаман булып тора. Еш 

кына мондый хәлләр китергән авыр югалтуларга карата кеше 

үзенең мөнәсәбәтен белдереп бәет иҗат итә, дөресрәге, моң, 

хәсрәт белән сугарылып, ул үзе халык күңеленнән бәет булып 

чыга, яшәешнең, язмышның бер өлешен чагылдыра. 

Кешегә хас сыйфатлар күп төрле. Аларның кайберләре 

турында укучылар белән фикер алышабыз. Кеше эшчән, көчле, 

акыллы, тәртипле һ.б. сыйфатларда булырга мөмкин. Кадерле 

кешеләребезгә мәхәббәт, туган илне ярату хисе кешене һәрвакыт 

рухландырып тора. Кешеләр борынгы заманнардан бирле 

балаларында шул хисне тәрбияләргә тырышалар, ата-ананы 

ярата белергә; дуска, туган илгә тугрылыклы булырга өйрәтәләр. 

Игелеклелек сыйфатларына татар әдәбиятында элек-

электән үк игътибар ителгән. Һәр сыйныф өчен дәреслектә бу 

темага әдәби әсәрләрдән матур үрнәкләр бирелгән. Мәсәлән, 

Галимҗан Ибраһимовның “Алмачуар” әсәрен өйрәнгәндә без 

гаделсезлек белән очрашабыз. Гаделсезлек эшләү шуны эшләгән 

кешегә бәхетсезлек китерә. Мәсәлән, Кара бай Хафизның улын 

нахакка төрмәгә утырта; бай үз гаебен танымый һәм үлә. Закир 

да гаделсезлек эшли. Ул старостаның битенә камчы белән суга. 
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Нәтиҗәдә, аның аты үлә. Закир тагын шундый җәза ала: ул 

дөньяны ярату хисен югалта. 

Хикәяне укып анализлагач, укучыларга өйгә эш итеп 

“Тормышта булган гаделлек һәм гаделсезлек күренешләре” 

дигән темага кечкенә сочинение язарга бирергә мөмкин. 

Әмирхан Еникинең “Әйтелмәгән васыять” әсәрен 

өйрәнгәндә халыкның рухи байлыгына, гореф-гадәтләренә, 

теленә, сәнгатенә, әхлак нормаларына сак мөнәсәбәт; 

өлкәннәрне хөрмәтләү, киң күңеллелек мәсьәләсе куела. 

Гомәр Бәшировның “Туган ягым – яшел бишек” әсәрен 

тикшергәндә халыкның тирән тарихтан килә торган яшәү 

рәвеше, рухи байлыгы, әхлак кагыйдәләре, гореф-гадәтләре 

бирелеше аңлатыла. 

Гаяз Исхакый үзенең “Сөннәтче бабай” повестенда милли 

гореф-гадәтләрне гаҗәеп дәрәҗәдә матур итеп сурәтләгән. Ул 

сөннәтче картның рухи кичерешләрен, горурлыгын; милли 

йолаларга тугрылыкның кеше рухын матурлавын, кешене кеше 

итеп яшәтүен, шәхес буларак күтәрүен сурәтли. Балалар бу 

повестьны яратып укыйлар. Гөлйөзем әбинең чисталыгы, 

тыйнаклыгы, ирен хөрмәт итүе һәркемне сокландыра. 

Әдәби әсәрләрне уку, аларда сурәтләнгән гореф-гадәт, 

йолаларны өйрәнү нәтиҗәсендә укучыларның әхлак сыйфатлары 

үсә, алар матурлыкны аңларга һәм игелекле булырга 

тырышалар. 

Әдәбият дәресләрендә өйрәнелгәннәр тел дәресләрендә 

дәвам иттерелә. Тел белеменең морфология, синтаксис, лексика 

бүлекләрен өйрәнгәндә, яңа материалны аңлатканда һәм 

ныгытканда, грамматик анализ төрләрен өйрәнгәндә халык авыз 

иҗаты әсәрләре киң файдаланыла. Укучы бер яктан биремне 

үти, икенче яктан, мәкаль һәм әйтемне аңлап, андагы төп 

фикерне хәтеренә салып куя. Моның кагыйдәне истә калдыру 

өчен дә әһәмияте зур була. 

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә була: татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрендә халык педагогикасына мөрәҗәгать итү баланың 

фән белән кызыксынуын көчәйтә, ихтыяр көчен, акыл 



 

481 

эшчәнлеген үстерә, укучыларны милли рухта тәрбияләргә һәм 

аларга әхлак тәрбиясе бирергә ярдәм итә. 

 Халыкның рухи дөньясын, гореф-гадәтләрен, йолаларын 

белү безгә нәрсәгә кирәк соң? Бу сорауга Г.Бәшировның сүзләре 

белән җавап бирәсем килә.  

“Без хәзер гаҗәп чуалчык заманда яшибез. Шуңа күрә, 

дөрес юлны табу өчен, безгә үзебезнең үткәнебезне, халыкның 

гүзәл йолаларын, гореф-гадәтләрен өйрәнергә кирәк. Фәкать 

алар гына безгә дөрес юлны табарга, халкыбызга нахак бәла 

ягучыларга дөрес җавап бирергә ярдәм итәчәк”. 
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә алган белемнәрне 

гамәли куллану 

 

Розалия Зыяфетдин кызы Хабипова,Татарстан 

Республикасы Әлмәт шәһәре МБОУ “Риза 

Фәхретдин исемендәге №1 гимназия”нең  

татар теле һәм  әдәбияты укытучысы 

 

Җәмгыятьнең башка өлкәләреннән аермалы буларак, 

мәгариф эшчәнлеге киләчәккә юнәлтелгән. Ул яшәешебезнең 

киләчәккә үсешен тәэмин итәргә тиеш. 10-15елдан соң илебез 

нинди булыр? Бүгенге укучы үз урынын таба алырмы? Менә бу, 
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беренче карашка,гади генә тоелган сорауга җавап табу, 

һичшиксез, мәгариф системасын модернизацияләүнең алшарты 

булып тора. Бу өлкәдә һәр укытучыга караган төп 

юнәлешләрнең берсе- белем эчтәлеген яңарту, фикерләүне 

үстерү аша укучыны тормышка әзерләү, һәр яктан камил булган 

зыялы шәхес тәрбияләү.Ә ул, үз чиратында, туган телебезне 

яратучы, үз халкының мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, иң күркәм 

йолаларын, тарихын хөрмәт итүче булырга тиеш .  

Мәктәптә баланы яшәргә, кешеләр белән аралашырга, теге 

я бу ситуациядә үз-үзен ничек тотарга өйрәткән  предмет -

әдәбият. Нәкъ менә тел һәм әдәбият тормыш-чынбарлыкны, 

кешеләргә очрый торган вакыйга-каршылыкны, кешенең 

психологиясен һәм төрле шартларда үз-үзен тотышын күрсәтә, 

әдәби геройларның күңел матурлыгы турында сөйләп, әйләнә-

тирәдәге кешеләрнең үз җаннарында ничек итеп матурлык һәм 

яхшылык йөртүен аңлата. Әдәбият аша укучы башкаларга 

игътибарлы булырга, кеше күңелен яраламаска, җәмгытьтә үз 

урынын табарга өйрәнә. Әсәрләр ничек яшәргә һәм нинди 

булырга юл күрсәтә. Аларда кешелекнең тормыш тәҗрибәсе, 

рухи эзләнүләре, фикер, акыл байлыгы саклана. Мәктәптә 

әдәбият шушы тәҗрибәне бүгенге яшьләргә җиткерергә, аны 

хәзерге яшәеш белән берләштерергә, файдаланырга өйрәтергә 

тиеш. 

Әдәбият дәресләре- эстетик төркемгә керүче 

предметларның берсе. Ул дөньяны,тормышны,тарихны һәм 

бүгенгене, кешенең үз-үзен тотышын, психологиясен аңлауга 

ачкыч ролен үти. Бу турыда Габдулла Тукай: “Балаларыбызның 

күзе гүзәл нәрсәләр күрергә,вә борыннары да хуш вә татлы 

исләр иснәргә ияләшсен. Кечкенәдән үк гүзәл нәрсәләр укыган 

балаларның күңелләре дә назик вә ләтыйф булып, анчак гүзәл вә 

мөкатдәс нәрсәләрне генә сөючән буладыр”,-

дигән.Аныңча,киләчәкнең яңа кешесе физик яктан сәламәт, рухи 

яктан камил булырга, туктаусыз  тырышырга тиеш. 

Эстетик культура төшенчәсе үз эченә тормыштагы, 

сәнгатьтәге, табигатьтәге, көнкүрештәге, хезмәттәге, эш-

гамәлләрдәге матурлыкка һәм ямьсезлеккә билгеле бер 



 

483 

мөнәсәбәт булуны һәм үзеңнең хисләрең белән идарә итә алуны, 

сәнгатьнең һәм чынбарлыкның камиллеген, матурлыгын 

аңлауны һәм белүне, сәнгать әсәрләрен бәяли алуны, тормышны 

матурлык законнарына таянып кору теләген ала. 

Әдәбият эстетик тәрбиянең төп чарасы булып тора. Ул 

кешедә ләззәтләнү, соклану уята, аны матурлыкка якынайта, 

аның рухи халәтен матурлыкны аңлау дәрәҗәсенә күтәрә. 

Әдәбият дәресләрендә гүзәллекне һәм ямьсезлекне, югары һәм 

түбән хисләрне, камиллекне һәм җитешсезлекне аера һәм аларга 

карата үз фикерләрен әйтә белергә өйрәтү сәнгать әсәренең 

асылына үтеп керергә ярдәм итә, югары әдәби зәвык тәрбияли. 

Бу, үз чиратында, тормышка, кешеләргә карата, хезмәт 

эшчәнлегендә, гомумән, һәр адымда эстетик мөнәсәбәтләр 

булдыруга ярдәм итәргә тиеш.   

Туган ил, туган тел... Бу  ике сүзне һәркем хөрмәт белән 

әйтә, алар - аваздаш булып  ишетелә. Бу  ике сүз күңелләрдә 

якынлык, кардәшлек хисе, туган илеңә  һәм халкыңа тирән 

мәхәббәт тойгысы  уята. Үз туган  теленә, тарихына  хөрмәте 

булмаган кешенең башка  телләргә  дә, үз ата-анасына, үз 

Ватанына, үз халкының әхлак нормаларына, халыкның 

мәдәниятенә һәм сәнгатенә, тарихына да хөрмәте булмый. Туган 

телен  кадерләгән халык кына кадерле, абруйлы халык  була.  

Менә  ни  өчен дә  телне, туган  телне – ана  телен яхшы  

белергә, аның  бөтен нечкәлекләрен өйрәнергә һәм өйрәтергә 

кирәк.  

Татар теле – татар халкы өчен уртак милли тел, бу телдә 

миллионлаган татар халкы үзара  аңлаша, аралаша ала, үзенең 

тарихын өйрәнә, төрле фәннәрне үзләштерә, мәдәни байлыгы 

белән  таныша, үз  эшендә  алардан иҗади файдалана  ала. 

Ана телен яхшы  белү укучыларның  яңа  белемнәрне  

үзләштерүдә, гомуми үсеш дәрәҗәләрен күтәрүдә, фикер  йөртү  

сәләтләрен үстерүдә, киләчәктә  җәмгыять тормышында актив  

катнашырга әзерләүдә һәм  сайлап  алган  хезмәтләрендә 

уңышларга ирешүдә мөһим  шарт  булып  тора. 

Тел-җәмгыятьнең, һәрбер  аерым  шәхеснең  берни белән 

дә алыштырып булмый торган рухи  байлыгы.Ул халыкның 
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акыл  хәзинәсен, гореф-гадәтен, иң  яхшы  традицияләрен, 

дөньяга  карашын, мәдәниятен  борынгы  заманнардан түкми-

чәчми  безнең  көннәргә алып  килгән.  

Бүген мәктәптә ана  теле  укытуның төп бурычлары 

түбәндәгеләрдән гыйбарәт:  

Үз  халкына, аның әдәби  теленә, тарихына һәм  

мәдәниятенә мәхәббәт  тәрбияләү; 

Ана телен, аның грамматик төзелешен үзләштергән, 

грамматик, стилистик һәм  орфографик яктан  дөрес сөйләм һәм  

язу күнекмәләренә ия булган, орфоэпик, орфографик һәм  

пунктуацион яктан тулы  белемле, тел чараларыннан уңышлы 

файдалана белүче һәм  сәнгатьле уку күнекмәләре алган  

кешеләр әзерләү.Бу-мәктәптә укытуны тормыш белән бәйләү 

дигән сүз. Укучы алган белемне гамәлдә,үзенең эшендә куллана 

белергә өйрәнсен.Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә, тел 

материалын өйрәтү белән бергә, әдәби тел нормаларына туры 

китереп, укучыны сөйләргә һәм язарга, йөгерек, сәнгатьле һәм 

аңлы укырга докладлар сөйләргә, чыгышлар ясарга, эш 

кәгазщләре язарга,гомумән,үз фикерләрен сөйләмә һәм язма 

рәвештә бирә белергә өйрәтү таләп ителә. Мәктәпне тәмамлагач 

та укучы кайда гына эшләсә дә яки укыса да, анда алган белемен 

файдалана алсын; 

Укучыларның сүзлек хәзинәсен  баету; 

Үз  фикерләрен ана  телендә, сөйләмә һәм  язма рәвештә, 

эзлекле, җыйнак, төгәл һәм  матур итеп  бирергә өйрәтү, логик 

фикерләү  сәләтен  үстерү. 

 “...Халыкның зур байлыгы, иң кадерле рухи хәзинәсе, 

һичшиксез, аның теле. Халык үзенең телен, оста бакчачы кебек, 

яман җилләрдән, рәхимсез салкыннар куырудан саклап, мең 

еллар буена үстереп килгән,өзлексез баетып, матурлап, иң тирән 

фикерләрен, иң нечкә хисләрен дә аңлатып бирер дәрәҗәгә 

китергән”,-дип язган Гомәр Бәширов. Шушы хәзинәне баету һәм 

алдагы буыннарга тапшыру безнең һәм без укыткан 

укучыларның бурычы. Шунысы хак: бер телне камил белгән 

кеше, бүтән телләрне дә хөрмәт итә, мөмкин булганча 

өйрәнә.Туган телен белмәгән, белергә теләмәгән кеше ата-
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бабаларыбыз истәлегенә тап төшерәдер кебек миңа. Без татар 

телендә сөйләшә, укый, яза, фикер йөртә белми торган бала 

үстерәбез икән,безнең милләтебезнең киләчәге юк дигән сүз. 

Сүземне халык шагыйре Равил Фәйзуллин сүзләре белән 

тәмамлыйсым килә: 

“Күп телләрне белү яхшы шөгыль Туган телең үги 

калмаса. Җаның салып әйткән әнкәң сүзен  Синең аша балаң 

аңласа. Киләчәкнең башы бүгенгедә Нинди шатлык картлык 

көнеңдә  Оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, Матур итеп туган 

телендә.“  
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә информацион 

технологияләр куллану  

 

Диләрә Илгизовна Хаева, МБОУ 

“Шеморданский лицей Сабинского 

муниципального района РТ,” татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

 

Гадәти укыту технологияләре иҗади эшмәкәрлеккә 

тулысынча ачылырга бирми, ә хәзер илгә киләчәген алдан 

күргән, планлаштыра алган, тормышка ашыру юлларын ачык 

төсмерләгән шәхес кирәк.  Укып алган диплом гына тормышта 

үз урыныңны табуга  гарантия була  алмый. Мәктәп  бусагасын  

атлап чыгучы җаваплылык  хисе, дисциплина, белем күтәрүгә 

омтылыш, эзләнүчәнлек кебек сыйфатларга ия булырга 

тиешлеген бөтенебез белә. Мәктәпләрдә  шундый шәхесләр 

тәрбияләүгә укучы шәхесенә  юнәлдерелгән яңа  педагогик  

технологияләр куллану ярдәм итә. 

Бөтендөнья белем бирү процессының мөһим һәм тотрыклы 

тармагы – белем бирүдә заманча информацион технологияләр 

куллану. Соңгы елларда илебезнең мәктәпләрендә күпчелек 

предметлардан белем бирүдә  компьютер техникасы һәм башка  

информацион  технологияләр ешрак кулланыла башлады. 

Информатизация белем бирү процессына сизелерлек 

йогынты ясый. Ул белем бирү процессын үтемлерәк итәргә, 

белемне кабул итү тизлеген арттырырга, зур күләмдәге 

материалны аңлап, тирәнтен үзләштерергә ярдәм итә. 

Нәрсә соң ул информацион технология? 

Белем бирүдә информацион технология – компьютер 

техникасы һәм программа чаралары  ярдәмендә  мәгълүматны 

укучыларга  әзерләү һәм җиткерү процессы. 

Белем бирүдә кулланыла торган информацион 

технологияләр ике төргә бүленә: техник чаралар ( компьютер 

техникасы һәм бәйләнеш чаралары), төрле  максатта 

кулланылган программа чаралары. 
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Әгәр укытучы дәресне оештырганда компьютер 

кулланырга уйлый икән, ул  югарыда әйтелгән чараларның 

мөмкинчелекләрен һәм куллану тәртибен белеп эш итәргә тиеш. 

Ни өчен туган тел дәресләрендә компьютер техникасы 

куллану кирәк, информацион технология чаралары  кулланып  

дәрестә нинди мәсьәләләр чишеп була? Шундый сорауларга 

җавап биреп карыйк. 

Беренчедән, укучыларда туган телне өйрәнүгә кызыксыну 

уяту. Мәктәптә укытылган башка фәннәр арасында туган тел 

дәресләренең абруен күтәрүдә, тәҗрибә күрсәткәнчә, компьютер 

техникасы куллануның да роле зур. Шулай ук 

шәхес тәрбияләү; 

фикерләү сәләтен үстерү; 

эстетик тәрбия бирү; 

информацион культура тәрбияләү; 

укытуның сыйфатын күтәрү; 

предметара бәйләнеш булдыру; 

укучыларда эзләнү-тикшеренү теләге уятуда информацион 

технологияләрнең  йогынтысы зур. 

Үз тәҗрибәмнән  чыгып  шуны әйтә алам: эзләнү-

тикшеренү өстендә эшләгәндә, укучыларга  еш  кына иҗади өй 

эшләре бирәм, яисә реферат, дәрескә өстәмә материаллар алып 

килергә кушам. Мондый  очракта  алар үзләре татар телендә  

булган сайтлардан  материаллар эзләп табып әзерләп алып 

киләләр. 

Татар телен һәм әдәбиятын укытуда инновацион 

технологияләр арасында проектлар методы аерым урын алып 

тора.Проектның нигезен проблемалы ситуация  булдыру тәшкил 

итә. Укытуда түбәндәге проектларны кулланып була: 

 тикшеренү (хезмәтнең актульлеге нигезләнә, тикшеренү 

максаты, бурычлары куела,аларны чишү юллары,кулланылган 

чыганаклар күрсәтелә һ.б.); 

 иҗади (кичә яки бәйрәм үткәрү өчен сценарий төзү, 

мәктәп яки күптиражлы газета өчен мәкаләләр язу һ.б.); 
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 гамәли юнәлешле (һәр укучының, төркемнең бөтен 

эшчәнлеген яхшы нәтиҗәләргә ирешү максатыннан чыгып 

планлаштыру); 

 мәгълүмати (темага караган мәгълүматларны җыю, аны 

катнашучыларга тәкъдим итү, алар белән фикер алышу, 

йомгаклау); 

 рольле (проект эчтәлегеннән чыгып, укучылар рольләр 

алалар, бу аларга нәрсәдер әйтергә яки нәрсә турында булса да 

сорарга этәргеч бирә); 

 предметара (берничә предметка нигезләнә).[1;35] 

Шулай ук бу метод укучыларны, текст процессоры 

ярдәмендә төрле документлар, графикпрограммалар, 

иллюстрацияләр әзерләргә, презентацияләр төзергә, электрон  

таблицаларда гамәлләр үтәргә, гади программалар төзергә, 

электрон почтадан һәм Интернеттан файдаланырга өйрәтә.[5; 

87] 

Компьютер технологияләреннән уңышлы файдалану, 

әдәбият фәненә иҗади якын килеп эшләү белемнәрне 

үзләштерүдә зур нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. Проект 

биремнәре төрле компьютер программаларын  кулланудагы 

практик күнекмәләрне  үстереп кенә калмый, ә укучыларны 

дөньяны танып белү өчен, актив рәвештә уйлау, фикерләү 

эшчәнлегенә тарта. 

Проект эшчәнлеге  укучыларның иҗади сәләтләрен 

үстерүгә  дә  ярдәм итә. Сәләтле балалар белән эшнең 

нәтиҗәләре дә куанычлы. Укучылар төрле конкурсларда, I 

республикакүләм Тукай укуларында, Галимҗан Ибраһимов 

исемендәге республика  конференцияләрендә ел саен чыгышлар 

ясыйлар, призлы урыннар яулыйлар. 

Туган тел дәресләрендә информацион технологияләр 

укытучыга нинди методик мөмкинчелекләр бирә соң? 

 дәрес материалын күз алдына китерү. Мәсәлән, рус 

сыйныфында укучы татар балаларына “Үткән заман сыйфат 

фигыль” темасын үткәндә бирелгән мисаллардан  фигыльне 

табу, сорау кую юлы белән хикәя һәм сыйфат фигыльне аеру. 

Тагын бер мисал итеп карта тәкъдим итәм. Укучылар белән 
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лексикология  иленә сәяхәт итәбез. Бу ил төрле өлкәләргә 

бүленгән. Һәр өлкәгә тукталып, биремне үтибез һәм үткән дәрес 

материалын кабатлап, яңа темага килеп җитәбез. Укучыларның 

игътибарын ачылмаган өлкәгә дә юнәлтәбез. Бу киләсе дәрестә 

өйрәнеләчәк бүлекләр. 

 төрле модельләр, таблицалар төзү. Компьютер 

программасы мөмкинлекләрен файдаланып төрле модель һәм 

таблицалар төзергә була. (1 рәсем) 

 

 
Мәсәлән, фигыль темасын кабатлаганда фигыль 

төркемчәләре слайдта чыга бара. Фигыль төркемчәләре чыга 

барган  саен,аларга хас морфологик-грамматик үзенчәлекләрне  

кабатлыйбыз. (1 рәсем) 

Күп иярченле кушма җөмләләрне үткәндә дә  модель 

кулланырга була һәм дәрестә укучылар бик теләп үзләре 

модельләр төзиләр. (2 рәсем) 

 

 

Фигыль төркемчәләре. 

Хикәя 
Сыйфат 

тСЫЙФ

АТ 
Теләк 

Инфинитив 

Хәл 

Боерык 

Шарт Исем 

Күп иярченле кушма 

җөмләләр. 

Тиңдәш иярүле күп 

иярченле кушма җөмлә 

Бер-бер артлы иярүле 

күп иярченле кушма 

җөмлә 

Берничә төр иярүле күп 

иярченле кушма җөмлә 

Тиңдәш түгел иярүле күп 

иярченле кушма җөмлә 
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 үз-үзеңне тикшерү булдыру. Мин тест формасындагы 

бирем эшләтәм. Аннан соң укучылар экранга карап үз-үзләрен 

тикшерәләр һәм үз эшләрен бәялиләр.   

 Шулай ук информацион технологияләр укытучыга 

 Индивидуаль якын килү; 

 дифференциаль белем бирү; 

 эзмә-эзлекле процессның барышын күзәтү 

мөмкинчелеге; 

 мультимедиа һәм интернет аша зур күләмле мәгълүмат 

алырга;  

 мәгълүматны каталоглар һәм белешмәләр кулланып 

эшкәртергә;  

 укыту процессында кирәк булган материалларны 

тупларга өйрәтү; 

 үзаллы эшне булдыруда ярдәм итә. 

Туган телне укыту процессында информацион 

технологияләр куллану махсус программа чараларын куллануны 

күз алдында тота. 

- электрон дәреслекләр. Татар теленнән электрон 

дәреслекләребез бар. Мин 

андагы элементларны дәресләрдә кулланам 

- контроль ясаучы тестлар. Мондый тестларны дәрес 

материалына яраклаштырып укытучы да төзи ала. Ә инде 

укучыларга дифференциаль өй эше биргәндә тест төзеп килергә 

кушсаң, күп кенә укучылар моны зур теләк белән эшлиләр. 

Мондый тестларны тематикасы буенча системага салып туплап 

киләбез.  
- информацион – белешмә программалар ( сүзлекләр, 

энциклопедияләр) 

- күргәзмә программалар (слайд һәм видео-фильмнар). 

Презентация 

формасында эшләнгән  слайдларны дәресләребездә еш 

кулланабыз. Сөйләм теле үстерү дәресләрендә куллану өчен 

презентацион программалар бик уңайлы. Г.Тукай, М.Җәлил, 

Ф.Яруллин, Ш.Галиев  кебек шәхесләрнең тормышын, иҗатын 
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өйрәнү дәресләре өчен, грамматиканы өйрәнү өчен эшләнгән 

әзер презентацион программаларыбыз да бар. Шулай ук рус 

сыйныфларында Р.Р.Нигъматуллина  программасы белән 

укытканда, дәреслеккә өстәмә рәвештә чыгарылган 

аудиокушымтада укытучыга дәрес аңлатуда ярдәмлек булып 

тора. Бу кушымта рус телле укучыларны татарча дөрес, матур 

итеп сөйләшергә өйрәтү өчен әһәмиятле роль уйный. 

Бүгенге көндә күпчелек мәктәпләрдә  күп мөмкинлекләргә 

ия булган интерактив такталар, барлык мәктәпләрдә дә 

җиһазландырылган компьютер сыйныфлары бар.  Без  бу өлкәдә 

булган  яңалыклар  белән танышып, аларны  үз эшебездә 

кулланырга тырышабыз. 

Компьютер технологияләреннән уңышлы файдалану, тел 

һәм әдәбият фәненә иҗади  якын килеп эшләү зур нәтиҗәләргә 

ирешергә ярдәм итә. Укучыларда ана телебезгә  карата мәхәббәт  

тәрбияли,  аның байлыгын, матурлыгын, фикери тирәнлеген 

ачып бирә; аны мәдәниятле итә; һәрьяклап үстерә, шәхес итеп 

тәрбияли. Укытучы укучыга тормышта үз урынын табарга ярдәм 

итүче төп ышанычы булып кала. 
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Татар теле дәресләрен информацион технологияләр 

кулланып  оештыру 
 

Лилия Юныс кызы Хәйруллина, Татарстан 

Республикасы «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

бюджет гомуми белем учреждениесе 

«Лениногорск шәһәре 6 нчы урта гомуми белем  

мәктәбе»нең  татар теле һәм  әдәбияты 

укытучысы 

 

XXI нче гасырда укытучыларыбыз алдында бик тә 

җаваплы һәм әһәмиятле бурыч тора. Хәзер илгә киләчәген алдан 

күргән, планлаштыра алган, тормышка ашыру юлларын ачык 

төсмерләгән шәхес кирәк.  Мәктәп бусагасын атлап чыгучы 

җаваплылык хисе, дисциплина, белем күтәрүгә омтылыш, 

эзләнүчәнлек кебек сыйфатларга ия булырга тиешлеген 

бөтенебез белә. Мәктәпләрдә шундый шәхесләр тәрбияләүгә 

укучы шәхесенә юнәлдерелгән яңа педагогик технологияләр 

куллану ярдәм итә. 

Бөтендөнья белем бирү процессының мөхим һәм 

тотырыклы тармагы – белем бирүдә заманча информацион 

технологияләр куллану. Информатизация белем бирү 

процессына сизелерлек йогынты ясый. Ул белем бирү 

процессын үтемлерәк итәргә, белемне кабул итү тизлеген 

арттырырга, зур күләмдәге материалны аңлап, тирәнтен 

үзләштерергә ярдәм итә. Компьютер техникасы һәм программа 

чаралары ярдәмендә мәгълүматны укучыларга әзерләү һәм 

җиткерү процессы - белем бирүдә информацион технология [1, 

7]. 

Инновацион технологияләрне укыту процессында 

файдалану – белем бирү сыйфатын күтәрүдә бик нәтиҗәле чара 

ул. Чөнки алар укуга кызыксыну тудыра, уку материалын 

тирәнрәк үзләштерү теләге булдыра, укучыларның иҗади 

сәләтен үстерү мөмкинлеген бирә, информацион культура 
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тәрбияләүдә, укытуның сыйфатын күтәрүдә, эстетик тәрбия 

бирүдә, предметара бәйләнеш булдыруда зур йогынты ясый. 

Интерактив технология – дәресләрдә кулланыла торган 

заманча технологияләрнең берсе. Интерактив такталар 

дәресләрне укучылар өчен дә, укытучылар өчен дә кызыклы 

ясыйлар. Мультимедиа дәресләр үткәрү укучыларның образлы 

фикерләвен активлаштыра, татар теленә кызыксынуны арттыра 

һәм шәхескә юнәлдерелгән укыту принципларын башкару өчен 

шартлар тудыра. Дәреснең төрле интерактив биремнәре татар 

телендә сөйләшү күнекмәләрен ныгыту өчен дә кулланырга 

мөмкин. Бу тактада кулланыла торган материалның төрлелеге 

аркасында укучылар яңа теманы тизрәк отып алалар, татр телен 

һәм әдәбиятын өйрәнүгә кызыксыну арта, дәреснең сыйфаты 

яхшыра. 

Мин эзләнү-тикшеренү өстендә эшләгәндә,  укучыларга еш 

кына иҗади өй эшләре бирәм, яисә реферат, дәрескә өстәмә 

материаллар алып килергә кушам. Мондый очракта алар үзләре 

татар телендә булган сайтлардан материаллар эзләп табып 

әзерләп алып киләләр. Ә интернет челтәрендә мондый сайтлар 

шактый. 

Татар  телен  укыту процесында информацион 

технологияләр куллану махсус программа чараларнын 

куллануны күз алдында тота, алар белән эшләргә өйрәнү генә 

кирәк.  Электрон дәреслекләр,  контроль ясаучы тестлар, 

информацион – белешмә программалар (сүзлекләр, 

энциклопедияләр), күргәзмә программалар (слайд һәм видео-

фильмнар) аларның кайберләре. 

Татар теленнән электрон дәреслекләр  бар. Мин андагы 

элементларны дәресләрдә кулланам. Укучылар дискка яздырып 

алып өйдә үзләре шөгыльләнәләр. 

Мондый тестларны дәрес материалына яраклаштырып 

укытучы да төзи ала. Быел, мәсәлән, без рус төркемнәре белән 

edu.tatar сайтында укучылар өчен булган ресурслардан 

кулландык.  Ә инде укучыларга дифференциаль өй эше 

биргәндә тест төзеп килергә кушсаң, күп кенә укучылар моны 

зур теләк белән эшлиләр. Укучылар белән мондый тестларны 
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тематикасы буенча системага салып туплап киләбез. Андый 

дисклар һәр мәктәп китапханәсендә бар.  Кирәк  булганда 

сүзлекләрне интернет челтәре аша да табып алып була. 

Презентация формасында эшләнгән слайдларны 

дәресләремдә еш кулланам. Әдәбият  дәресләрендә куллану өчен 

презентацион программалар бик уңайлы. Г.Тукай, М.Җәлил, 

Г.Ибраһимов, Р.Миңнуллин  кебек шәхесләрнең тормышын, 

иҗатын өйрәнү дәресләре өчен, грамматиканы өйрәнү өчен 

эшләнгән әзер презентацион программалар да бар. “Татар телле 

Заман”, “Татар теле-5-11” (2009) электрон дәреслекләре, 

Г.Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты буенча интерактив китабы 

укыту процессына зур ярдәм итә [2, 200]. 

Бүгенге көндә күпчелек мәктәпләрдә күп мөмкинлекләргә 

ия булган интерактив такталар, барлык мәктәпләрдә дә 

җиһазландырылган компьютер сыйныфлары бар. Мин бу өлкәдә 

булган яңалыклар белән танышып, аларны үз эшемдә 

кулланырга тырышам. Әмма һәрбер дәресне дә информацион 

технологияләр кулланып үткәреп булмый, мондый дәрескә 

әзерлек укытучыдан күп вакыт та таләп итә.  

“Укытучының тере сүзен бернинди компьютер да 

алыштыра алмый” дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Бу 

сүзләр белән килешәм. Туган тел дәресләрен укучыларны 

мониторга каратып кына үткәреп булмый. Чөнки дәреснең төрле 

этапларында  урынлы, уйланылып  кулланылган компьютер 

белән эш  укучының укытучы һәм сыйныфташлары белән 

аралашуы һәм башка күп төрле эшләр белән үрелеп барырга 

тиеш. 
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Педагогия көллиятләрендә музыка, рәсем белгечлекләренә 

татар теле һәм әдәбият укыту барышында милли – төбәк 

компонентларын куллану 

 

Гөлнур Мәхмүт кызы Хәйретдинова, Гөлчәчәк 

Мәхмүт кызы Шәрипова, Татарстан 

Республикасы  Лениногорск музыка-рәсем 

педагогия көллиятенең татар теле һәм 

әдәбияты укытучылары 

 

Бүгенге көндә җөмһүриятебездә һәм башка җирләрдә яшь 

буынны халкыбызның рухи һәм мәдәни хәзинәләре нигезендә 

тәрбияләү җитди бурычка әверелде. 

Халык массасының, шул исәптән үсеп килүче яшь 

буынның культура дәрәҗәсен күтәрүдә милли әдәбият, милли 

сәнгать, милли традицияләренең әһәмияте гаять зур. 

Соңгы елларда укыту методикасына “милли - региональ 

компонент”, “региональләштерү” кебек яңа төшенчәләр өстәлде. 

Җирле шартлардан чыгып, укыту эшчәнлегенең вариантлы 

өлешен тәкъдим итү мөмкинлеге туды. 

Милли-төбәк компоненты халык һәм милләт үзенчәлеген, 

аларның мәдәниятен һәм рухи дөньясын, телен һәм тарихын, 

табигый-географик мохитен, хезмәтчел традицияләрен 

чагылдырган укыту материалын үз эченә берләштерә. Милли 

сәнгать, халык культурасы үсешендә, бай чыганак, кыйммәтле 

тәҗрибә булып санала, аны җентекләп өйрәнү исә халыкның 

килеп чыгышына, үсеш процессына, тарихына, культура мирасы 

формалаштыруга тирән ихтирам, горурлык тойгысы тәрбияли, 

яшь буынның патриотик һәм интернациональ сыйфатын тагын 

да киңәйтергә, тирәнәйтергә булыша. 

Сәнгать, фән кебек үк, иҗтимагый аңның бер төре. Ул 

дөньяны, иҗтимагый тормышны аңларга һәм танып-белергә 

булыша, җәмгыятьне, тормышны үзгәртеп коруда билгеле бер 

өлеш кертә. Сынлы сәнгать әсәрләренең дә тәрбия бирү 

процессында тоткан урыны гаять зур. Музыка, сынлы сәнгать 

һәрберсе үз чаралары белән укучыларда милли үзаң тәрбияләүне 
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максат итеп куя һәм дөньяви, фәнни белемнәрен тирәнәйтүдә, 

эстетик зәвык формалаштыруда кыйммәтле чара булып санала. 

Илебездә, шул исәптән туган Татарстаныбызда, яшь 

буынга эстетик тәрбия бирүдә җитди эш башкаручы төрле уку 

йортлары эшләп килә. Шуларның берсе Лениногорск музыка-

рәсем педагогия көллияте. Түбәндәге уку йортында югары 

белемле, тәҗрибәле рәсем, музыка укытучылары укучыларда 

сәнгать алымнары аша эстетик зәвык, сәнгатьчә фикерләү 

ихтыяҗы тәрбияли  алырдай белгечләр хәзерләүгә билгеле өлеш 

кертәләр. 

Һәр белгечлек программасыннан чыгып, сүз, музыка, 

рәсем сәнгате өлкәсендә иҗат итүче якташларыбыз иҗатын 

өйрәнүгә сәгатьләр каралды. 

Укучыларның туган әдәбиятны, сәнгатьне аңлавы өчен 

җитди шартларның берсе, телне яхшы үзләштерүдән тыш, 

укучыларны образлы күзалларга, образлы фикерләргә өйрәтү. 

Сәнгатьчә фикерләү - кешенең дөньяга эстетик 

мөнәсәбәтенең иң югары формасы.  

Язучы, рәссам, скульптор, композитор махсус чаралар 

ярдәмендә тормышка үз мөнәсәбәтен белдерә, билгеле идеяләр 

пропагандалый, идеалларын төшендерә. 

Әдәбият, музыка, сынлы сәнгать, скульптура сәнгатьнең 

төп төрләрен тәшкил итәләр. Һәр сәнгать төре үзенә генә хас 

булган материал белән эш итә. Мәсәлән, сынлы сәнгатьтә - буяу, 

музыкада - авазлар, скульптурада - балчык, агач, мәрмәр, 

әдәбиятта - сүз. 

Халыкны уятуда, аны тәрбияләүдә сәнгатьнең гаять зур 

көчкә ия булуын ачык аңлаган Г. Тукай, Г. Камал, Ф. Әмирхан, 

Г. Ибраһимов, М, Гафури кебек каләм осталары да сәнгатьнең 

башка төрләрен пропагандалуда, аларга нигез салуда якыннан 

торып катнаштылар. Музыканы һәм рәсем сәнгатен ислам дине 

бик өнәп бетермәгән, аларны мөселман халыклары өчен зыянлы 

нәрсә дип исәпләгән заманда Г. Тукай халыкка рәсемнәр 

ярдәмендә үз сурәтен үзенә күрсәтергә, аның тәмам күзен 

ачырга, гакылын җыйдырырга омтылды. 
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Егерменче гасыр башында Г. Ибраһимов та татар халкында 

рәссамлык сәнгатенең юклыгына борчылды, “тәрсим (рәсем) вә 

тасвир (сурәт ясау) сәнгатен” үстерергә чакырды,”рәсемнәрнең 

махсус бер мәсләк (дөньяга караш) вә бер идеяга хезмәт җәһәте 

дә бардыр” дип, рәсем сәнгатен дә “халык ихтыяҗына хезмәт” 

итәргә өндәде. Бу уңайдан А. Толстойның “факыйрь вә ач 

булган авыл крестьяннарының аяныч хәлен тәрсим кыйлырга” 

өндәвенә тулысынча кушылып, рәссамнарның халык алдындагы 

югары миссиясен дә билгеләде [2 , 29]. 

Рухи культураның бер өлеше булган эстетик культура 

барыннан да элек үткән заманның прогрессив культура 

байлыкларын һәм культура казанышларын тирән үзләштерү 

белән характерлы. 

Эстетик яктан факыйрьлек кеше интеллектының тирән 

үсешенә зыян итә, халык массасына көчле йогынты ясау чарасы 

булган сәнгатьнең идея, эстетик һәм әхлак тәрбиясе бирү 

мөмкинлекләрен чикли. 

Моны тирән аңлаган күренекле педагог В. А. 

Сухомлинский  “Матурлык аша – кешелеклелеккә - тәрбиянең 

закончалыгы шуннан гыйбарәт” – ди. 

Сәнгатьне аңлый алу, иҗат итә алу сәләте кешеләрдә 

югары рухи сыйфатлар, эстетик ихтыяҗ, эстетик зәвык, 

оптимистик рух  

формалаштырырга,  дөрес идея, гражданлык позициясе 

тәрбияләргә ярдәм итә. 

Музыка, сәньгатенең шулай ук, үзенә генә хас дөньясы 

бар. Ул шагыйрь яки рәссам әйтеп бирә алмаган кеше хисләрен 

бирә алуы белән характерлы. 

Музыка, җыр үзенең тойгылар, кичерешләр һәм дәртләр 

кузгатучы бер көч булуы белән бик борынгыдан алып фән 

эшлеклеләрен, каләм осталарын һәм музыка белгечләрен 

кызыксындырган. Алар аның тыңлаучыга биргән тәэсир көченең 

серен ачарга һәм төшендерергә омтылганнар. 

Безнең эрага кадәр 4 гасыр элек грек философы Платон 

“Тәрбия итү чараларының шактые ритм һәм гармониянең бар 

нәрсәдән дә бигрәк күңел түренә керә алуы һәм аны үзенә 
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тартуы белән музыка сәнгатенә тупланмадымы икән?” – дип 

кызыксынган. 

Философ Аристотель исә “Музыка күңелнең әхлак ягына 

билгеле бер йогынты ясый ала”, - дигән нәтиҗә ясап, музыканың 

кешеләрне этик яктан тәрбияләү чарасы булуын кисәтеп үткән. 

Борынгы кытай халыклары музыканы: “Чын сафлыкның 

хуш исле чәчәге” – дип атаганнар. 

19 нчы гасырның урталарындагы татар халкының мәшһүр 

уллары, зур галимнәре Шиһап Мәрҗәни һәм Каюм Насыйри 

сәнгатьне, шул исәптән музыканы яклап чыкканнар. Ш. 

Мәрҗәни үзенең хезмәтләрендә музыка мәсьәләсенә аерым 

тукталган, музыканың тарихы, аның әһәмияте турында 

кыйммәтле фикерләр әйткән. Күренекле галимнең түбәндәге 

фикерләре шул хакта ачык сөйли: “Музыкадан төп максат – 

төрле тавыш һәм көйләрне бер-берсенә яраштырып, күркәм һәм 

матур итеп төзү аркылы җанга рәхәтлек бирү, кеше рухын 

сафлык һәм пакълек дөньясына этәрү. Көйләрнең кайберләре 

шатландыра, кайберләре көлдерә, җанландыра һәм биетә. 

Бишектәге бала хуш авазга юанып елаудан туктый һәм 

игътибарын шул авазны тыңлауга юнәлдерә” [ 3, 27]. 

Күренекле галим, язучы һәм мәгърифәтче К. Насыйри да 

музыкага зур игътибар биргән, музыканы бик яраткан. 

Замандашларының әйтүенә караганда ул берничә төрле музыка 

коралында, шул исәптән кубыз һәм курайда яхшы гына уйнаган. 

К. Насыйри үзенең “ Фәвакиһелҗеләса” сенең утызынчы 

бүлеген музыканың әһәмиятен аңлатуга багышлаган. Ул 

түбәндәге фикерне әйткән: “ Хәкимнәр матур көйнең җан азыгы 

булуын раслыйлар. Ул акылны сафландырыр, зиһенне 

нечкәртер, табигатьне йомшартыр, мәрхәмәтлене мактатыр, 

курыкканны батырлатыр, саранны юмартландырыр, дигәннәр. 

Музыка ул кешенең тәненә һәм әгъзаларына тәэсир итә. 

Гәрчә музыка тыңлаучының тән төзелеше өчен турыдан-туры 

тәэсире булмаса да, матур тавышлар тыңлаучының кан йөреше 

өчен, һичшиксез, тәэсире бар” [4, 24]. 

Сәнгатьнең аерым төрләрен үзара чагыштыру, алар 

арасындагы уртак һәм охшаш булмаган якларны билгеләү 
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укучының фикерен һәм хыялын активлаштыра, өйрәнелә торган 

тема, проблема белән кызыксынуларын арттыра, нәтиҗәдә идея-

сәяси, әхлак һәм эстетик тәрбия мәсьәләләрен практик  рәвештә  

тормышка ашарырга булыша.  

Тел, әдәбият укыту процессында милли сәнгать 

әсәрләреннән урынлы файдалану, программа материалын 

тирәнрәк үзләштерергә һәм махсус белем бирү барышында 

сәнгать төрләренең үзенчәлекләрен киңрәк тоярга, сәнгать 

осталары турында байрак мәгълүмат алу мөмкинлеге бирә [1, 

13]. 

Төбәгебез иҗат кешеләренә гаять бай. Җәмит Рәхимов, 

Шамил Бикчурин, Әсрар Галиев, Рәшит Шиһап, Альберт 

Хәсәнов, Рәмзия Габдулхакова, Миңнур Ханнанова, Рәзим 

Вәлиуллиннар- буыннардан-буыннарга, чордан-чорга күчеп 

баручы, мәхәббәт һәм сөю- сәгадәт, шәхес һәм аның борчулары, 

гомумән, күп кенә шундый катлаулы мәсьәләләргә фәлсәфи 

җаваплар эзләүче язучылар. Алар, әсәрләре ярдәмендә, 

кешелекнең югары әхлакый идеалларын тормышка ашыру өчен 

көрәшә, заманның борылышларын тасвирлый; романтик 

төсмерләргә бизәп, якты, нәфис моң белән, туган як табигатен 

сурәтли. 

Музыка бүлегенең күп кенә концерт репертуарларын да 

шагыйрь- шагыйрәләребезнең сүзләренә язылган җырлар бизи. 

Әдәбият, музыка, сынлы сәнгать сәнгатьнең билгеле бер 

өлешен тәшкил итәләр. Әдәбият дәресләрендә сынлы сәнгать 

төрләренә мөрәҗәгать итү, укучыларда художестволы образ 

турында күзаллау формалаштыра, тою сәләтен үстерә һәм укыту 

процессының тәрбияви йогынтысын бермә-бер арттыра төшә.  

Тел, әдәбият укыту процессында  сынлы сәнгать 

әсәрләреннән файдалану дәреснең үзмаксаты гына булып 

тормый, ул укучыларның һөнәри белем алу барышында төп 

чыганак. Бу чыганак булып иң элек үз төбәгебездәге 

рәссамнарың иҗаты тора (Самойлова Т.И., Кульпин О.А., 

Закиров М.С., Чудаков М.И., Мингазов М.М., Зинатуллин Я.Г.). 

Шулай итеп, милли-төбәк компонентын гамәлгә 

ашыруның төп максаты исә, шәхесне ватан һәм дөнья 
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мәдәниятен үзләштерүгә юнәлтеп, аны тормыш юлын 

мөстәкыйль сайларга, хезмәт эшчәнлеген башлап җибәрергә һәм 

профессиональ белем алырга, үзлегеннән белемен күтәрергә һәм 

камилләштерергә сәләтле итеп тәрбияләүдән гыйбарәт. 
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Федераль дәyләт белем бирy стандатлары буенча яӊа 

дәреслекләр белән 1 нче сыйныфта татар телен укыту 

yзенчәлекләре  

 

Гөлназ Җәдит  кызы  Хәкимова, Татарстан 

Республикасы Лениногорск шәһәре 6 нчы урта 

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Гомуми белем бирү мәктәпләренең укыту-тәрбия  

процессына Федераль дәүләт укыту стандартларын  кертү  уку-

укыту алымнарын тамырдан үзгәртүне таләп итә. Стандарт 

нигезендә “эшчәнлекле якын килү” ята.  Димәк, укытучы әзер 

материалны  бирүче түгел, ә белем алуны оештыручы булырга, 

укучыны үз алдына максат куярга  һәм аны тормышка ашыру 

юлларын  үзе таба алу дәрәҗәсенә күтәрергә тиеш. Укытучының 

төп максаты: 
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 укыту-тәрбия  процессында укучының белемгә сәләтен 

ачу;  

 универсаль уку гамәлләре формалаштыру; 

 рухи яктан камил, иҗади мөмкинлекләрен тормышка 

ашырырга сәләтле, гомумкешелек  кыйммәтләренә уңай 

карашлы  шәхес тәрбияләү; 

 тормышта очрый торган кыенлыклардан  чыгу юлларын 

мөстәкыйль рәвештә таба алырлык кеше формалашу өчен 

җирлек булдыру. 

2009 нчы елның 6 октябрендә РФ Мәгариф һәм фән  

министрлыгы боерыгы  белән  башлангыч гомуми белем бирү 

стандартлары расланды. Бу стандартлар соңгы 5 ел дәвамында 

төзелде һәм 10 ел  буена гамәлдә  булачак. 2011-2012 нче уку 

елыннан барлык 1 нче сыйныфлар яңа стандартлар  нигезендә  

укытуга күчте. 

Уку елы башына рус мәктәпләрендә татар һәм рус  

төркемнәренең  1 нче сыйныфы, 2 нче сыйныфның татар 

төркемнәре өчен федераль дәүләт стандартлары  буенча 

төзелгән татар теле дәреслекләре дөнья күрде. 

Бу дәреслекләр  РФ мәктәпләрендә гамәлгә кереп барган 

“Перспектив башлангыч мәктәп” белем бирү концепциясенә 

нигезләнеп төзелгән.  Алар башлангыч  белем бирүнең  

федераль  белем стандарты таләпләренә туры килә, татар теле 

дәресләрен яңача укытуга корылган. Дәреслекләр бердәм укыту-

методик комплектны тәшкил итә. Билгеле булганча, УМКга  

дәреслек, эш дәфтәре, методик ярдәмлек керә.   

Фәнни хезмәтемдә рус мәктәпләренең татар төркемнәре 

өчен чыгарылган “Әлифба” (рус телендә башл.гомуми белем 

бирү мәкт. 1 нче сыйныфы өчен дәреслек (татар телендә 

сөйләшүче балалар өчен) /Ф.Ш. Гарифуллина, И.Х. 

Мияссарова.- Казан: Мәгариф- Вакыт, 2012.),  “Татар теле” (рус 

телендә башл.гомуми белем бирү мәкт. 1 нче сыйныфы өчен 

дәреслек /Ф.Ф.Харисов, Г.Д. Сираҗиева.- Казан: Мәгариф – 

Вакыт, 2012.) “Әдәби уку” (рус телендә башл. Гомуми белем 

бирү мәкт. 1 нче сыйныфы  өчен дәреслек /Ф.Ф. Гарифуллина, 

И.Х. Мияссарова.- Казан: Мәгариф - Вакыт, 2012.)  китапларына 
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тукталасым килә.  Бу дәреслекләр белән мин 1 нче 

сыйныфларны укытам, хәзерге вакытта “Әлифба” белән 

эшлибез. Яңалыкка тиз генә ияләшеп китүе авыр. Шуңа күрә, 

өйдә укыр өчен, өстәмә материал итеп,  традицион  дәреслекне 

дә кулланам. Федераль дәүләт белем стандарты тәләпләренә 

нигезләнеп, “эшчәнлекле якын килүгә” таянып яңа дәреслек 

белән эшлим. 

“Әлифба” – татар балаларына туган телебездәге 

үзенчәлекләрне  өйрәтүнең башлангыч  этабы булып тора. 

Грамотага өйрәтү чорында белемле шәхес формалашуга нигез 

салына, баланың тел һәм сөйләм эшчәнлеге үстерелә. Өйрәтү 

әлифбагача (әзерлек), укырга өйрәтү (әлифба), әлифбадан соңгы 

чорга бүленә. 

Грамотага өйрәтүнең максаты – укучыларны татар теленең 

орфографик закончалыклары белән таныштырып уку һәм язуга 

өйрәтү. [5,25] “Әлифбадагы” хәрефләрне өйрәнү иҗек 

(позицион) принцибына  нигезләнгән. Сузык авазлар беренче 

өйрәнелә, чөнки алар иҗек төзиләр. 1 нче сыйныф укучысы 

кыска вакыт аралыгында аваз еш кулланылган сүзләрне, 

текстларны укырга өйрәнә. Дәреслектә уку өчен махсус төзелгән 

текстлардан башка, укучыларның  яшь үзенчәлегенә  туры 

килгән һәм танып белү эшчәнлекләрен үстерергә ярдәм итүче 

әсәрләр дә бар. Болар:  шигырь, мәкаль –әйтемнәр, 

тизәйткечләр, табышмаклар, сынамышлар. Беренче дәресләрдә 

аларны укытучы үзе укый. “Әлифба” табышмаклар, ребуслар, 

“сүз эчендә сүз” уеннары белән баетылган. Бу эш формалары 

укучыларның логик фикерләү сәләтләрен үстерүгә ярдәм итә. 

Дәреслектәге шартлы билгеләр дә  материалны үзләштерү 

өчен уңайлы ысул. Беренче дәресләрдә һәр шартлы билгене 

бергәләшеп өйрәнсәк, соңга таба  укучылар үзләре чамалый 

башлый. Калын һәм нечкә сузыклар, яңгырау һәм саңгырау 

тартыклар, предметны, хәрәкәтне, билгене белдерүче сүзләр 

шартлы билгеләр белән күрсәтелгән. Шулай ук  укытучы үзе 

укый торган текстлар “китап”, табышмаклар “?”, тизләтелгән 

темпта укылучы  текстлар “сәгать” билгеләре белән бирелгән. 
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“Әлифбадагы” текстлар балаларга таныш актуаль  

темаларны  яктырта. Мәсәлән,  “Универсиада авылы”, “Кесәдә – 

компьютер”, “Сабантуй” һәм башкалар. Китаптагы төсле 

рәсемнәр дә  балаларның  игътибарын  үзенә җәлеп итә. 

Хәрефләрне “эшчәнлекле якын килүгә” нигезләнеп 

өйрәнүне бер дәрес мисалында карап үтик. Мәсәлән,  Ө хәрефе 

һәм авазы. Укучылар бу хәрефне белмиләр., чөнки  Ө – татар 

теленең  специфик авазы.  Иң беренче  укучылар рәсемгә карап 

предметларның исемнәрен әйтәләр:  өчпочмак, өстәл, сөт, сөлге,  

гөлҗимеш, өрәңге, йөзем.  Сүзләрне кат-кат  әйтеп, нинди 

авазның  һәр сүздә кабатлануын ачыклыйбыз. Балалар бу авазны 

үзләре китереп чыгара. Рәсем-кроссворд рәвешендә бирелгән 

сүзләрне дәфтәрләргә  язабыз, иҗекләп кабатлыйбыз.  Кайбер  

сүзләр  укучыларга таныш түгел, шуңа күрә  сүзлек  

дәфтәрләрендә  дә эшлибез. 

Алдагы  бирем буенча укучылар, рәсемгә карап, ө  авазы 

кергән  яшелчә, җимешләрне атыйлар. Бу авазны өйрәнгәндә,  

укучылар гармониясе турында да  кыскача мәгълүмат алып 

үтәләр. Көртлек, йөзем, бөркет сүзләре мисалында ө хәрефенең 

беренче иҗектә генә  язылуы да аңлатыла. Табышмак чишеп тә 

укучылар ө хәрефе  булган сүзләрне китереп чыгарырга 

тиешләр.  

Дүрт  агайга  бер зшләпә.  (өстәл) 

Тизләтелгән темпта  Р.Миңнуллинның “Өрек” шигырен  

укыйм, аннары бергә кабатлыйбыз. “Китап” шартлы билгесе 

белән  бирелгән  текстны укытучы үзе укый, балалар ө  хәрефе 

кергән сүзләрне атыйлар.  Уен рәвешендә  Ө авазы  кергән кыз 

исемнәрен атыйбыз: Айгөл,  Гөлназ, Гөлнара, Гөлүсә һ.б.  

“Әлифбада”  Ө соңгы сузык аваз  булып өйрәнелә.. Шуңа 

күрә бу дәрестә калын һәм нечкә әйтелешле сузыклар төрле 

әйтелешле сүзләр ярдәмендә  парлап әйтелә. Сүзләрне кат-кат  

әйтеп, укучылар калын һәм нечкә сузыкларны аера башлыйлар.  

Һәр дәрестә укучы мөстәкыйль фикер йөртеп, аваз һәм хәрефне 

үзе китереп  чыгара. 

Менә шул рәвешле мин яңа “Әлифба” китабы белән 

эшлим. Китаптагы материалны сканерлап, презентацияләр 
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төзим.Методик ярдәмлек кулда булмагач,  авырлыклар, 

кимчелекләр дә бар.  Әйе, дәреслек әле беренче генә ел 

кулланылышта, шуңа күрә  укытучы, укучы өчен дә 

авырлыклары шактый. Татар төркемнәрендә укучы балаларның 

күпчелеге  туган телләрен камил белми, шунлыктан 

предметларның исемнәрен атый алмыйлар. Күпчелек сүзләрне 

тәрҗемә итеп аңлатырга туры килә. 1 нче сыйныфка килүче 

балаларның белем дәрәҗәсе дә төрлечә: кайсылары йөгерек 

укый белеп керә, кайберләре иҗек җыеп утыра. Дәреслек укый 

белүче балаларга яраклаштырып төзелгән, шуңа күрә иҗекләп 

уку өчен сүзләр аз. Иҗекләп укырга өйрәнүче балаларга 

традицион Әлифбаны өстәмә  материал итеп кулланам. 

Әлифбадан  соңгы чорда укучылар  “Татар теле” һәм 

“Әдәби уку”  дәреслекләре  белән  туган телебезне өйрәнәләр. 

“Татар теленең”  тематикасы  традицион дәреслектән күпкә 

аерылмый.  Китап төсле рәсемнәр һәм  танып белү эшчәнлеген 

үстерүгә корылган материаллар белән баетылган. Төп материал 

үзенчәлекле тәкъдим ителгән. Укучыда туардай сораулар һәм 

аларга  бирелергә тиешле җаваплар аерым геройлар тарафыннан 

әйттерелә. [5,26] Грамматик кагыйдәләр дә кыска һәм аңлаешлы 

бирелә.  Укытучы дәрестә  балага юнәлеш кенә бирә, ә китапта 

төп материалны аңлатучы- галим Фәрит абый.  Аның 

ярдәмчеләре Булат белән Алсу. Холыклары белән алар 1 нче 

сыйныф укучысына туры килә. Алар янында  “йомшак” белемле 

Руслан. Ул гел хата җибәрә, ә укучылар логик фикер йөртеп,  

шул хаталарны табарга тиешләр.  Яңа материал да  геройларның 

сөйләме аша  ачыла, төрле  логик проблемалар тудырыла.[4,50]. 

Дәреслектәге иҗади тәнәфесләр  сәләтлерәк балалар өчен 

отышлырак, аларны өстәмә эш рәвешендә кулланырга була. 

Китапта биремнәр шартлы билгеләр белән күрсәтелгән, һәр тема 

азагында бирелгән сүзлек тә  укытучы һәм укучы өчен уңайлы. 

“Әдәби укуда” халык авыз иҗаты, татар язучыларының 

әсәрләре өйрәнелә. Традицион дәреслектәге әсәрләр  

кулланылган һәм яңалары да өстәлгән.  Китапта әдипләр 

турында, әдәби терминнар турында белешмә бирелә. Истә 

калдыру өчен материаллар  калын шрифт белән аерылып тора.  
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Иҗади  яки парлап эшләү өчен  биремнәр “эшчәнлекле якын 

килүгә” корылган.  “Китап киштәсе” шартлы билгесе белән  

өстәмә уку  өчен китаплар бирелгән. Дәрестә укучылар укырга, 

үз фикерләрен әйтә белергә  өйрәнәләр, бәйләнешле сөйләмнәре 

дә үстерелә. 

Әйе, бу дәреслекләр беренче генә  ел эшлибез. Безгә - 

традицион дәреслекләргә  күнеккән мөгаллимнәргә, бәлки,  быел 

кыенрактыр да.  Без яңа технологияләр чорында яшибез. Шуңа 

күрә  татар  теле һәм әдәбияты укытучылары да, яңалыкка 

омтылып, заманнан артта калмыйча,  укучылары белән бергә  

алга атларга тиеш. 
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Фонетика курсын өйрәнгәндә укучыларны орфографиягә 

өйрәтy 

 

Галия  Җәмил кызы Хәлимова, Татарстан 

Республикасы Лениногорск шәһәре 4нче гомуми 

урта белем бирү мәктәбенең югары 

категорияле татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы  

 

Язу- аралашу өчен әһәмиятле корал булып санала. Язу 

аркылы ерактагылар белән дә аралашырга була. Шуның өчен 

кешеләргә бер-берсен аңлашырлык, бер тәртипкә салынган, 

әдәби тел нормаларын үти торган дөрес язу кирәк.  

Орфография язу теленең кагыйдәләрен үз эченә ала. Урта 

мәктәпне тәмамлаучы укучылар үз фикерләрен һәр  кеше 

аңларлык,  грамоталы итеп  яза белергә тиеш. Кеше дөрес 

язмаса,аның фикере аңлашылмый.  

Әдәби тел грамматик закончалыклар, орфоэпик һәм 

орфографик кагыйдәләр белән нормалаша , ләкин телнең бөтен 

факторларын бер  кагыйдә астына кертеп бетерергә мөмкин 

түгел. Шуның өчен газетада,  башка матбугат битләрендә бер үк 

сүзнең төрлечә язылу вариантлары , хаталы язу очраклары 

күренә.  Татар телендә орфографик нормалар ике сәбәп 

аркасында бозыла: 

1. Җирле диалект үзенчәлекләрен куллану, ягъни 

сөйләшкәнчә язу. Мәсәлән  ,төзелеш- тезелеш, өч сум –эч сум. 

2.Татар телендә әйтелеш белән язылыш арасында аерма 

булу.  Мәсәлән, авыл-аwыл, болыт- болот һ.б. 

Беренче сәбәп буенча җибәрелгән хаталарны төзәтү җиңел. 

Диалекталь сүзләрнең әдәби телдә әйтелеш һәм дөрес язылыш 

кагыйдәләрен өйрәнергә генә кирәк. 

Ә икенче сәбәп тирәндәрәк. Ул татар халкының алфавитын 

үзгәртүгә бәйле .20-30 елларда татар халкының язуы ике 

мәртәбә алышына. Мең еллык гарәп графикасын башта латин 

графикасына, ә аннары кирилицага алыштыралар. Латин 

графикасыннан рус алфавитына күчү бигрәк тә уйланылмыйча 
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эшләнә.  Татар телендәге күп авазлар “ хәрефләрсез” кала. 

Аларны белдерү өчен , рус телендәге шуңа охшаган авазларның 

хәрефләрен кулланалар.  Мондый сүзләргә кадерле, сәгать, 

табигать, авыл, тавык, шагыйрь һәм башкалар  керә. 

 Укучылардан дөрес язу таләп ителә. Теге яки бу сүзне 

нинди кагыйдәгә таянып дөрес язарга соң? Орфографик 

грамоталылыкка ничек ирешергә? Бу сорауларга җавап табу 

өчен татар орфографиясенең бәхәсле мәсьәләләренә ачыклык 

кертергә кирәк . Шуларның кайберләренә тукталып үтәсе килә.   

Орфографик нормалар дөрес укылышны, дөрес язылышны 

тәэмин итәләр. Сөйләм культурасын үстерүдә дә аларның роле 

зур. Укучыларның башлангыч классларда алган орфографик 

күнекмәләренә таянып, бишенче класста “ Графика һәм 

орфография “ бүлегендә әйтелеш һәм язылыш арасында булган 

аермаларны өйрәтәбез. Эш барышында укучыларга төрле 

биремнәр бирелә. Мәсәлән, киң әйтелешле [ о ] авазын  

өйрәнгәндә чагыштырыр өчен мондый сүзләр бирелә 

Болын                  почта 

Соры                  кино 

Коры                  поезд 

Колын                 тормоз 

Сүзләрнең әйтелеше белән язылышы чагыштырылганнан 

соң, алынма сүзләрдә киң әйтелешле о авазы басым астында 

ачык әйтелә , язуда кыенлык тудырмый дигән нәтиҗә ясыйлар. 

Башка темаларны өйрәнгәндә дә  шундый күзәтүләр 

башкарыла. Мәсәлән, тар һәм киң әйтелешле [э] сузыгын 

белдерүче э һәм е хәрефләренең беренчесе нигездә сүз башында 

гына языла (эш, эшлекле ,эт, энем, элгеч һ.б.), икенчесе барлык 

калган очракларда языла( кеше, керә, телефон) шул ук дәрестә 

башка телдән кергән сүзләрдә э хәрефенең сүз уртасында да, 

азагында да килүен аңлатырга һәм мисалларда күрсәтергә кирәк 

(поэма, поэзия, алоэ, каратэ, мэрия һ.б.).[3, 13] 

Э хәрефенең һәм авазының кулланылышын өйрәткәндә 

аның тагын бер функциясен күрсәтергә кирәк. Гарәп фарсы 

алынмаларында сузык аваздан соң,  иҗек ахырында килеп ул 

“һәмзә”гә тамга булып йөри (тәэмин,тәэсир , маэмай). 
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Татар телендә в хәрефе белдергән авазларны дөрес әйтмәү 

һәм шуңа бәйле рәвештә хаталар ясау күренеше еш очрый. 

Чөнки ирен-теш [ в] һәм ирен-ирен [w] авазлары икесе дә бер в 

хәрефе белән белдерелә. Ирен- теш авазын белдергән в хәрефе 

рус теленнән һәм аның аша чит телләрдән кергән сүзләрдә 

сүзнең төрле урынында языла ( власть, трамвай,  винтовка). 

Алынма сүзләрдә ирен-теш[ в] авазы сүз һәм иҗек азагында [ф] 

булып ишетелсә дә , в хәрефе языла ( актив, совхоз, коллектив, 

архив). Ә татар теленең үз сүзләрендә ирен-ирен[w] авазын 

белдерә, язуда в хәрефе белән күрсәтелә ((тавык, савыт, авыз,  

давыл, авыр, Вәли ,валчык,Ватан ). Бу вакытта в хәрефе бары 

тик сүз һәм иҗек башында гына языла. Аны орфоэпик 

нормаларны бозмыйча әйтергә кирәк. Бу кагыйдәләрне 

өйрәнгәндә укучыларны тагын бер авыр очрак белән 

таныштырырга кирәк. Татар телендә дифтонглар бик аз 

кулланыла. Шуның өчен ау-әү дифтонгларына беткән сүзләргә 

сузыктан башланган кушымча ялганганда, яңа иҗек хасил була 

һәм яңа иҗек башында ирен-ирен[ w]авазы в хәрефе белән 

бирелә ( ау- ава, яу- ява, бау-бавы, кияү-кияве ). Татар телендә 

[w]авазын белдерүче хәреф булмау сәбәпле, иҗек һәм сүз  

азагында ишетелгән ирен-ирен [w] авазы  у һәм ү хәрефләре 

белән белдерелә (дәү, тау,яу). Алда әйтелгәнчә, латин 

графикасыннан рус графикасына күчү күп кенә хаталар 

барлыкка килүгә сәбәп була.  Шуларның иң киң таралганы к, г, 

хәрефләренең төрле аваз белдереп бер төрле хәреф белән 

язылуы. Увуляр[ к],[ г] авазларын бирү укучыларда ялгышлар 

тудыра. [1, 35] 

Татар телендә к, г хәрефләрнең икешәр авазга  билге 

булып йөрүе язылышта  ялгышлар тудыра. Сингармонизм 

законына буйсынган татар сүзләре составындагы [к], [къ], [г], 

[гъ] авазларын укучылар дөрес яза, әмма гарәп-фарсы 

алынмаларын бирүдә күп кенә хаталар китә.[3,40] Аларны 

булдырмас өчен түбәндәге кагыйдәләрне хәтердә тотарга кирәк: 

1. Увуляр [к], [г] авазлары нечкә сүз һәм иҗек ахырында 

килсә, аларның каты әйтелеше калынлык билгесе белән 
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белдерелә: нәкъ, тәкъдим, шәфәкъ, мәгънә, игътибар, мәгълүм, 

микъдар, мәгърифәт, шигърият, шәрекъ һ.б. 

2. Увуляр [к], [г] авазлары нечкә иҗек башында яки сүз 

башында килсә, бу тартыкларның каты әйтелеше язуда алардан 

соң языла торган калын сузыклар белән белдерелә, сөйләмдә бу 

сузыклар нечкә әйтелә: мәкалә, Галим, кардәш, гомер, канәгать, 

гадәт, гаеп, гозер, гайрәтле, гаҗәп һ.б 

3. Увуляр [к], [г] укылышын күрсәтә торган калын 

сузыкларның нечкә әйтелешен белдерү өчен, шул сүз я иҗек 

ахырында ь билгесе куела:  гамь, сәгать, табигать, фәкать, 

мәнфәгать, фигыль һ.б 

Сибгать, Тәлгать исемнәрен Сибгат, Тәлгат рәвешендә язу 

татар телендә [гъ] авазының язуда бирелешенә игътибар 

итмәүдән килә. 

Мәгълүм булганча, тавышсыз хәрефләрнең ( ъ һәм ь ) 

дөрес язылышы укучылар тарафыннан шактый авыр 

үзләштерелә. 

Татар теленең үз сүзләре өчен ь билгесе хас түгел. Татар 

теленең үз сүзләрендә тартыкларның нечкә яки калын булуы 

шул сүздәге сузыкларга бәйле:нечкәсузыклар янәшәсендә 

килгән тартыклар – нечкә, калыннары янындагысы – калын 

әйтелә. Шуның өчен нечкә тартыкларны  нечкәлек билгесе(ь) 

белән күрсәтү кирәкми. 

Татар теленә башка телләрдән кергән сүзләрнең 

кайберләренең  дөрес язылышы бернинди дә  кагыйдәгә туры 

килми . Аларны истә калдырырга кирәк.  

Йомгаклап шуны әйтәсе килә, укучыларның дөрес 

язылышын булдыруда фонетика курсына зур урын бирелә. 

Ләкин алда әле чишелмәгән проблемалар да күп. Бигрәк тә 

алынма сүзләр өстендә эшләүне фәнни нигезләргә кирәк.  
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Башлангыч сыйныфларда татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрендә информацион технологияләр куллану  

 

Наиля Минасхатовна Халиуллина, Татарстан 

Республикасы Аксубай районы МБГУ «Иске 

Ибрай урта мәктәбе»нең башлангыч 

сыйныфлар укытучысы 

 

Тормышның төрле өлкәләрендәге казанышлары мәктәп 

тормышына да үзгәрешләр кертә.Әзер белем биреп чыгару уку 

процессында төп бурыч булудан туктады, укытуны традицион 

формада оештыру актуальлеген югалтты.  Заманча белем бирү 

системасы үзенең ориентирларын традицион модельдән 

үстерешле укыту системасына күчерә.Хәзер сүз белем бирү 

процессын компьютерлаштыру гына түгел, ә төрле педагогик, 

шул исәптән мәгълүмати технологияләр кертү турында бара. 

Шуңа да укытучылар алдында төп проблема булып белем бирү 

эчтәлеге һәм процессы сыйфатын үстерү тора. Ә бу исә  үз 

чиратында укытучыларга яңа информацион технологияләрдән 

хәбәрдәр булуны, аларны гамәлдә нәтиҗәле куллана белүне 

зарур итә.Белем бирүнең нәтиҗәлеген күтәрү укыту 

процессының яңа, тагын да нәтижәлерәк технологияләрен 

эзләүне таләп итә. Укыту-тәрбия өлкәсендә моңа кадәр билгеле 

булмаган ысуллар, чаралар гамәлгә керә, таныш булган метод -

алымнар үзгәреш кичерә, камилләшә. 

Хәзер мәктәп, укыту  һәм тәрбия  системасы   
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бала  шәхесендәге  эшчәнлеккә кирәкле сыйфатлар 

булдыру мәсьәләсе белән тирәнтен шөгыльләнә. Укытучының 

педагогик осталыгының торган саен әһәмияте арта баруы 

шуның белән аңлатыла да инде. Моны хәл итү өчен, 

укытучыдан актив педагогик эзләнү, аның эш тәҗрибәсендә 

үстерешле укыту технологиясе принцибына нигезләнгән 

билгеле бер методик система булдыру таләп ителә. Бу 

системаның төп максаты - шәхес тәрбияләү, бәләкәйдән үк 

баланы шәхес итеп күрү, аның сәләтен күрә белү, аны үстерүгә 

ярдәм итү, иҗади баскычка күтәрү. 

Яңача эшләргә омтылу – һичшиксез уңай күренеш. 

Максатка ирешү өчен, иң элек теге яки бу "яңа" системаның 

концепциясен һәм теориясен өйрәнү таләп ителә. Укытучы әлеге 

система турында махсус мәкаләләр, хезмәтләр белән 

танышырга, шул системада эшләүче укытучылар белән 

фикерләшергә, аларның эш тәҗрибәсен өйрәнергә тиеш. 

Заманча фикерләүгә омтылган укытучы гына укучысын үз 

фикере, бәясе, үзенә генә хас тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади 

сәләткә ия шәхес итеп тәрбияли ала. 

Бүгенге көндә педагогик технологияләр, мәгълүмати – 

коммуникатив технологияләр мөмкинлекләре  еш кулланыла. 

Технология ул - ниндидер эштә, сәнгатьтә, осталыкта 

кулланылучы алымнар җыелмасы. 

Соңгы елларда тормышның барлык өлкәләренә дә 

компьютер үтеп керде. Шул ук вакытта уку-укыту системасына 

да. Заман мәктәбенең тормышын да информацион 

технологияләрдән башка күз алдына  китереп булмый. 

Укучыларда уку процессына кызыксыну уяту өчен стандарт 

методлар белән генә чикләнергә ярамый. Укыту процессын 

информатизацияләү мәгариф өлкәсендә гаять зур мөмкинлекләр 

тудыра, чөнки аны белем бирүдә бик нәтиҗәле итеп кулланып 

була. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә дә компьютер 

технологияләрен максатка туры китереп кулланырга мөмкин. 

Укытуның бу төр яңа технологияләрен урынлы куллану 

укучыларның шәхси үзенчәлекләрен искә алырга, укытучы 

белән укучыларның бердәм эш алымнарын камилләштерергә, 



 

512 

белем бирүнең сыйфатын күтәрергә мөмкинлек тудыра. 

Компьютер сыйныф тактасын да, тарату материалын да, 

дәреслекләрне дә алыштыра ала.[3, 7] 

Бүгенге балалар мәгълүмати технологияләр белән бик иртә 

таныша. Мәктәп баласы булган өйдә компьютер булмыйча 

калмый. Алай гына да түгел, хәзер кайбер балалар бакчасында 

да заманча технологияләрне үзләштерү мөмкинлеге 

тудырылган. Шуңа да еш кына укучы бүген укытучыга 

караганда да күбрәк белә. Әгәр дә элек мәктәп баласы өчен 

мәгълүмат чыганагы булып китап һәм мөгаллим торса, бүген ул 

барлык кызыксындырган сорауларга җавапны интернет челтәре 

аша да таба ала. Шуңа да хәзерге педагоглар үсмерләрне үз фәне 

белән кызыксындыру, аларның игътибарын җәлеп итү өчен 

төрле хәйләләр уйлап табарга - шул ук мәгълүмати 

технологияләрне үзләштерергә һәм аларны укыту процессында 

кулланырга тиеш. 

Компьютер технологиясеннән нәтиҗәле файдалану – 

хәзерге көндә укыту методикасының мөһим бурычы. Яңа төр 

эшчәнлек, компьютерда эшләү бәрабәренә укытуның сыйфатын 

күтәрүгә ирешү—компьютер технологиясенең иң өстенлекле 

ягы. Дәресләрдә компьютер куллану укучыларның актив һәм 

аңлап  эшләвен тәэмин итүнең яңа алымы буларак дәресне тагын 

да күрсәтмәле итә. 

Һәр укучының белем үзләштерүгә сәләте төрлечә була. 

Кайбер укучыларның ишетеп истә калдыру дәрәҗәсе өстенлек 

алса, күпчелек укучыларда күреп истә калдыруы өстенлек алган 

була. Менә шушы вакытта нәкъ компьютер ярдәмгә килә. Чөнки 

мониторда барлык биремнәр матур, эстетик яктан камил эшләнә. 

Презентацион программаларны төзегәндә, укытучы аның эченә 

бик күп материал: төрле схемалар, рәсемнәр, фотосурәтләр 

кертә. 

Мондый программа белән танышканда , укучы үзен кино 

караучы итеп хис итә. Чөнки ул аның алдында бер-бер артлы 

кадрлар булып чыга. 

Презентацион материалларны  класстан тыш уку 

дәресләрендә, әдәбият дәресләрендә язучының тормыш юлын, 
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иҗатын өйрәнгәндә дә кулланырга мөмкин.Дәрес өчен 

презентацияләрне укучылардан ясату да белем сыйфатын 

күтәрүдә уңай нәтиҗә бирә. 

Дәрестэ компьютер технологияләрен кулланып мин укыту 

эшчәнлеген тагын да баетырга тырышам.Бу технологиялэр 

ярдәмендә шулай ук тест эшкәртүнең заманча системалары 

укыту процесын кызыклы, нәтиҗэле һәм ижади итеп 

оештырырга мөмкинлек бирүен истә тотып эшлим.Нәтижәдә 

балалар мәгълүмат ташкынында иркен аралашырга өйрәнә, 

мәгълүмат алу ысулларын үзләштерә, аларда алгоритмик һәм 

операцион фикерләү алымнарын булдырыла. 

Белем бирүдә проектлар методын файдаланам.Бу метод 

балага шәхси якын килеп укытуда нәтиҗәле технологияләрдән 

санала.Проект төзү эшчәнлеге укучының акыл һэм рухи үсешен 

камилләштерергэ  ярдэм итә; анда максатчанлык, 

кызыксынучанлык, башлаган эшне ахырына җиткерү 

омтылышы тәрбияли.Ул мөстәкыйль фикерләүне үстерү, 

мәгълүмат таба белү, фаразлау, стандарт булмаган карарлар 

кабул итү осталыгына ия булуны күздә тота. Проеклаштыру 

ысулы төрле өлкәгә караган белемне интегральләштерергә һәм 

аларны, яңа идеяләргә  баетып, тормышта кулланырга 

мөмкинлек бирә. Бу проект методикасы уку дәресләрен, 

сыйныфтан тыш уку дәресләрен  оештыруда зур урын алып 

тора.Язучы, шагыйрь иҗатын, биографиясен  өйрәнгәндә  дә  

отышлы метод  булып тора.Бала язучы турында тирән 

мәгълүмат туплый, аның язмышы белән кызыксына, өйрәнә һәм 

нәтиҗәдә  башкаларга җиткерерлек белем туплый. Мәсәлән, 

Габдулла Тукайның «Туган  авыл» шигырен өйрәнгән дәрескә 

укучы шагыйрьнең туган җирен, торган урынын, ни өчен 

шагыйрьнең бу  шигыре туу  турында проект эшләп, үзен 

кызыксындырган сорауларга җавап кына табып калмый, 

иптәшләре белән дә уртаклаша ала.[ 1, ] 

Мультимедиа технологияләре  электрон белешмәлекләр, 

энциклопедияләр, күләмле мәгълүмат чыганаклары белән 

эшләүгә юл ача. Бу технологияләрне дөрес файдалану дәреснең 

нәтиҗәлелеген күтәрә, белем дөньясына җәлеп итә, татар теле 
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һәм әдәбият  фәннәре буенча өлгереш күрсәткечен һәм укыту 

сыйфатын яхшырта. Дәресләр  өчен ясалган презентацияләр  

проблемалы ситуацияләр тудыру, белемнәрне актуальләштерү, 

яңа белемнәрне ачуда; зур экранда сурәтләнгән материал яңа 

дәресне тиз үзләштерергә ярдәм итә. Шулай ук алгоритмнар 

төзү, кагыйдәләр  чыгару өстендә эшләгәндә, эталон буенча 

тикшерүләр  уздырганда да  бик  уңайлы технологияләрдән 

санала. 

Татар телендә хатасыз язу укучыга бик зур авырлык белән 

бирелә. Орфографик грамоталылыкны формалаштыру өчен 

орфографик хәтерне генә түгел, ә күрү һәм ишетүне дә үстерергә 

ныгытырга кирәк. Татар теленең орфографик кагыйдәсен ятлату 

гына көтелгән нәтиҗәне бирми. Дәрестә мультимедиа 

технологияләре бу кимчелек өстендә эшләргә зур мөмкинлек 

ачты. Бер орфограммага кагыйдә  чыгару өчен күнегүләр 

өстендә эшләгәндә сыйныф тактасын ничә сөртеп, каплап 

торырга туры килер иде. Башка эш төрләре уздырганда да 

вакытны отарга, күбрәк белем алырга мөмкинлек бирә. Мисал 

өчен, күчереп язарга кирәк булган очракта, экранда түбәндәге 

алгоритм торса, бала хатаны җибәрми. 

Ничек итеп хатасыз язарга: 

1.Сүздә орфограмманы тап. 

2. Хәрефләрне беләсеңме, юкмы билгелә  

3. Беләм -  яз Белмим – калдырып тор 

4. Тикшер 

- иҗекләп укы 

- орфограмманы тап 

- хатаңны  төзәт   

Укучыларның  үзара ярдәмләшүен активлаштыруга 

юнәлтелгән  эш формасы буларак эшчәнлекне  төркемнәрдә 

оештыру уңай нәтиҗәләр  бирә. Укучылар бер – берсе белән 

аралашып, бер – берсенең фикерен тыңлап, үз – үзләрендә  

үзүсешкә  ирешә. Укучыларның үзлегеннән эзләнү эшчәнлеген 

стимуллаштыру нәтиҗәле гамәлгә ашырыла. Моңа башлангыч 

сыйныфта биремнәрне репродуктив төрдән  иҗади төргә  кадәр  

акрынлап катлауландыра бару, татар теле һәм әдәбияты 
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дәресләрен башка фәннәр белән фәнара бәйләнеш 

фрагментларыннан, милли төбәк  компонентыннан нәтиҗәле 

файдалану  юлы белән ирешелә. 

Укучы белән актив диалог алып  бару катнашучы өчен дә, 

тыңлаучылар өчен дә бер үк дәрәҗәдә файдалы. Балаларның 

коммуникатив эшчәнлеге активлаша: табигый  сөйләм  

формалары кулланып  сөйләшүдә катнашу, нидер сорау яки 

әңгәмәдәшеңә  җавап бирү ихтыяҗы туа. 

Проблемалы укыту технологиясе куллану нәтиҗәсендә  

балаларның фикерләү сәләте  камилләштерелә. Бу очракта 

белемнәрне үзләштерү  диалог режимында проблемалы 

ситуацияләр  тудыру ярдәмендә гамәлгә  ашырыла. 

Шулай ук эшчәнлегемдә  төрле дәрәҗәдәге укыту, 

дифференцияле якын килү, рольле, эшлекле  уеннар, 

хезмәттәшлек, сәламәтлек саклау технологияләрен уңышлы 

гына кулланып киләм.    

Мин үзем  татар теле дәресләрендә  өйрәнгән теманы 

җиңел юл белән үзләштерә торган, белем сыйфатын күтәрүгә 

файдалы булган технологияләрне кулланырга тырышам. 

Профессор Ә.Рәхимовның " Иҗади үсеш технологиясен" 

дәресләрдә куллану да уңай күренеш. Бу технология өч өлештән 

тора. Беренчесе - төшенчәнең эчтәлеген һәм аңа билгеләмә бирү 

буенча эш итү ысулын гомимиләштерү, икенчесе - укучылар 

эшчәнлеген төркемнәрдә оештыру, өченчесе модельләштерү. 

Модельләр, схемалар белән эш итәргә даими өйрәткәндә, 

фәнни сөйләм кыскара, автоматлаша һәм фикергә әверелә. Шул 

рәвешле, тыштан материальләшкән чара укучыларның фикерләү 

чарасы булып хезмәт итә башлый. 

Модельләштерү дәреснең аерым бер этабы буларак 

кертелә. Модель төзү - иҗади эш. Аның аша укучылар 

төшенчәнең үзенчәлекле билгеләрен һәм эчке бәйләнешләрен 

ачалар. Шул нигездә, ул белем алуга кызыксыну уяту чарасы да 

булып тора. 

Модельләштерү дәрестә төшенчә өстендә эш белән нык 

бәйләнгән. Төшенчә формалаштыру - дәреснең мөһим этабы. 

Чөнки төшенчә -логик фикер йөртүнең төп формасы булу белән 
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бергә укучыларда фәнни белемнәр булдыруның төп чарасы да. 

Төшенчә формалаштыру дигәндә, аның эченә кергән мөһим 

билгеләр җыелмасын табу һәм төшенчәгә кергән предметларның 

күләмен ачу күз алдында тотыла. Мәсәлән, мин  "Сүз ясагыч 

кушымчалар" темасын өйрәнгәндә, модель төзү һәм төшенчәгә 

билгеләмә бирүне түбәндәгечә башкарам: 

1нче бирем.  Ясалма сүзләрнең моделен төзергә ( 

төркемләп һәм тактада эшләү). 

2нче бирем. Модельгә таянып, ясалма сүзләр билгеләмәсен 

чыгарырга һәм бер-береңә, үз-үзеңә әйтергә. 

3нче бирем. Укучылар төзегән билгеләмәнең 

дөреслеген  дәреслектә бирелгән билгеләмә белән чагыштыру, 

тулыландыру. Нәтиҗә чыгару. 

Күргәнебезчә, билгеләмәнең тулылыгын анализлаганда, 

модель укучыларга күзәтү материалы аша табылган барлык 

мөһим билгеләрнең кереп бетү- бетмәвен ачыкларга нык ярдәм 

итә. Аннан соң, дәреслек белән чагыштырып, билгеләмә 

камилләштерелә һәм модельгә дә өстәмәләр кертелә. 

Иҗади фикерли белү исә - иң кыйммәт бәяләнүче сыйфат. 

“Иҗадилык – үз шәхесеңне, фикерләвеңне, аң һәм 

интеллектыңны даими камилләштерү. Иҗади эшчәнлектә кеше 

үсә, махсус тәҗрибә туплый, үзенең табигый сәләтен һәм 

мөмкинлеген ача, ихтыяҗын канәгатьләндерә. Шул рәвешчә, 

иҗадилык кеше тормышын алга илтүче төп көчкә әверелә”, - ди 

“Иҗат психологиясе” дигән китабында Әхмәт Зәки улы 

Рәхимов. Балада мондый үсешне аны шәхес итеп караганда гына 

күреп була. Яңача укыту технологиясенең нигезендә нәкъ шул – 

укучы һәм укытучы арасында яңача мөнәсәбәт тора. Укытучы 

укучыны үзе белән тигез шәхес итеп карарга тиеш. Дәрес балага 

авырлык китермәскә, киресенчә шатлык – бәхет алып килергә, 

дәрестән бала ниндидер ләззәт, канәгатьләнү хисе алып чыгарга 

тиеш. Моны бары тик яңача фикерләүгә омтылган укытучы гына 

булдыра ала. Ул укучысын үз фикере, бәясе, үзенә генә хас 

тормыш тәҗрибәсе булган, иҗади сәләткә ия шәхес итеп кабул 

итә ала.[2, 12] 
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Татар теле һәм әдәбиятын укытуны камилләштерүнең чиге 

юк, фәкать эзләнергә, яңалыкка омтылырга, билгеләнгән 

максатка кыю барырга гына кирәк. Йомгак итеп, шуны әйтер 

идем: әгәр дә укытучы дәрестә күрсәтмәлекне житәрлек 

дәрәҗәдә кулланса, төрле уен ситуацияләре, сөйләм 

күнегүләре,инновацион технология элементларыннан дөрес 

файдалана белсә, ул, һичшиксез, эшендә уңышка ирешәчәк. 

Бары тик бер урында таптанып  торырга гына кирәкми.  
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Әдәбият дәресләренең төп максаты – әдәби әсәрләрнең 

матурлыгын күрә белергә, эстетик һәм интелектуаль ләззәт 

алырга өйрәтү. Шул ук вакытта әдәби әсәрләр аша укучыларның 

дөньяви күзаллауларын, аңлау-фикерләү сәләтен үстерү, 

әхлакый тәрбия бирү максатын да онытырга ярамый. Теге яки бу 

максатка ирешү өчен махсус биремнәр комплексы кулланыла. 

Иҗади укучыны ничек тәрбияләргә? Әдәбият мәктәптә 

шәхес формалаштыручы төп фәннәрнең берсе. Фән буларак, 

әдәбият – укучыга әдәбиятны сүз сәнгате итеп аңларга, аның 

әдәби кулҗтурасын, зәвыгын, сөйләмен, иҗади мөмкинлекләрен 
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үстерергә ярдәм итүче белем, күнекмә һәм мәгълүматлар 

системасы.  

Укучы әсәрне автор язганча кабул итми, ә үзгәртә, 

чагыштырмача яңа чынбарлык барлыкка китерә. Иҗадилыкны 

үстерү дигәндә, әдәби әсәрләрне бергәләп иҗат итү рәвешендә 

өйрәтү күздә тотыла. Хәзерге чорда татар укучысының 

күзаллавы, нигездә, рус телле чыганаклар ярдәмендә 

формалаша. 

Коммунистлар хакимияте вакытында, әдәбиятны 

идеология коралы итеп карау сәбәпле, аны укытуга игътибар зур 

булды, ягъни тиешле юнәлештәге тәрбия максатында әдәбият 

тулы дәрәҗәдә файдаланылды. 

Җәмгыятьтәге тотрыклылыкны җимерү нәтиҗәсендә, 

беренче карашка уңай борылышлар да барлыкка килде. Без 

милләтебезнең үткәненә дөрес караш ташлау, аның бүгенгесен 

тиешле юнәлештә үзгәртеп кору бурычларын хәл итүгә керешү 

мөмкинлеге алдык. Кешенең күңелен каралтучы “шайтан 

сабаклары” урынына тарихыбызга дини өйрәтүләргә дөрес 

мөнәсәбәт булдыручы дәресләр уздыра алу мөмкинлеге ачылды. 

Күпчелек авыл, шәһәрләрдә мәчетләр төзелү, мәдрәсәләр, дини 

түгәрәкләр барлыкка килү бүгенге укучының күңел дөньясына 

тәэсир итүче мөһим фактор. Әмма шул ук вакытта бик күп 

телевидение программасы тәүлек буе миһербансызлык, каты 

күңеллелек, әхлакый-җенси бозыклык, эчкечелек кебек 

сыйфатлар тәрбияли торган тапшырулар күрсәтәләр. Ә кулдан-

кулга йөри торган, итәк астыннан сатыла торган кассеталар! 

Менә шундый шартларда мәктәп өстенә балаларны тәрбияләү 

бурычы төшә. 

Әдәбият тарихына күз салсак, Коръән әдипләр өчен илһам, 

материал чыганагы, иҗади камиллекнең өлгесе булып хезмәт 

иткән. Бу мөһим факторны укучыларга җиткерү бик әһәмиятле. 

Кол Гали, Мәхмүт Болгари, Сәйф Сараи, Габделҗәббар 

Кандалый, Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Һади Такташ кебек 

шагыйрьләр дини-мифологик мотивларны читләтеп үтмәгән.  

Борынгы грек фәлсәфәчесе Сенека: “Гыйлемлектә алга 

китеп тә, әхлаклылыкта артта калган кеше алга китүдә иң артка 
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калган кеше”, - дигән. Димәк, безнең төп бурычыбыз әдәбият 

аша әхлак тәҗрибәсе тәрбияләү, яхшыны-яманнан аера белергә 

өйрәтү. 

Кеше гасырлар дәвамында табигатьне үз иткән, аны 

өйрәнгән һәм көндәлек тормышта файдаланган. Ул үзенең 

табигатьтән башка яши алмавын яхшы белгән. Табигатькә 

мөнәсәбәтне без татар халык авыз иҗаты әсәрләрендә күрәбез. 

Халыкның педагогик һәм экологик белемнәре безгә килеп 

җиткән. Ләкин аларны әдәби әсәрләр аша укучыларга дөрес итеп 

җиткерү, экологик тәрбия бирү – мәктәп бурычы.  

Экологик һәм рухи кризисны җиңү юлларының берсе – 

яшь буынны матурлык дөньясына җәлеп итү. Иҗ мөһиме – 

балалар күңелендә матур хисләр уяту, аларның уенда кешеләргә 

карата яхшылык теләү, тереклек һәм матурлык турында 

кайгырту, кешенең икенче бер кешегә бирә торган 

шәфкатьлелек хисе тәрбияләү. 

Шулай итеп, балада туа торган уңай хисләр – кешелекле 

булуның төп асылы.  

Соңгы елларда үзләренең шәхси теләкләренә чик куя 

белмәүчеләр артып китте. Күпләр өчен байлык, акча беренче 

урында. Кеше кайгысына һәм газапларына карата сизгерлек һәм 

ярдәмчеллек тәрбияләү – мәктәпнең һәм гаиләнең уртак 

бурычы. 

 

Кулланылган әдәбият 

1. Заһидуллина Д.Ф. Урта мәктәптә татар әдәбияты укыту 

методикасы. – Казан: Мәгариф, 2000. 

2. Хаҗиәхмәтов Ә.Н. Тәрбия – мәңгелек фәлсәфә. – Казан: 

Мәгариф, 2000. 
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Татар теле һәм әдәбияты иҗади yсеш технологиясенен 

куллануныӊ уӊай яклары 

 

Венера Гаязовна Харисова, Татарстан 

Республикасы МБГББУ Бөгелмә шәһәре 7нче 

гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Педагогик технологияләр – укытучы эшчәнлеген билгеле 

бер эзлеклелектә оештыру һәм  фаразланган нәтиҗәгә ирешү 

юлларын билгеләү ул.  

Хәзерге көндә педагогика фәне төрле төшенчәләр белән 

баетылды. “Педагогик технологияләр” төшенчәсе дә 

шундыйларга керә. Педагогик энциклопедиясендә педагогик 

технологиягә мондый төшенчә бирелә: “Педтехнология аерым 

укучыларга һәм коллективка эшләү шартлары тудыру өчен 

методлар сайлаганда белемнәр һәм күнекмәләр күләме күпме 

булырга тиеш икәнлеген аңлата” [3].  Инглиз галиме П.Митчелл 

фикеренчә, “Педагогик технология –мәгариф системасында 

теоретик һәм практик тикшеренүләрнең бер тармагы.Ул  

педагогика системасының барлык тармакларын да үз эченә ала 

һәм укыту-тәрбия эшендә нәтиҗәлекне тәэмин итә” [4]. 

Иҗади үсеш технологиясе - иҗади фикерләүгә сәләтле 

әхлаклы укучы тәрбияләүгә тулысынча җавап бирүче 

технология. Дәрестә укучы –иҗади эзләнүче, тикшеренүче, ә 

укытучы-белем бирү өстенә җан дәвалаучы табиб та, бала аша 

ата-анага тәэсир итү, гаиләнең ролен күтәрү кебек изге 

максатларны үтәүче дә.  

Хәзер мәктәпләрдә яңа технологияләрдән файдаланып 

укыту гадәти хәл. Мин татар теле һәм әдәбият дәресләрен  

профессор Ә.З.Рәхимовның иҗади үсеш технологиясе  буенча 

алып барам. Бу технологиянең логик  фикерләүне , иҗади 

сәләтне үстерүдәге әһәмияте бәхәссез. Ә.Рәхимов әлеге 

технология турында болай ди: “ Бу - мин уйлап тапкан 

технология түгел. Миңа башта бик күп халыкларның 

педагогикасы һәм психологиясендә йөзәргә туры килде. Мин 
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һәр методиканың, сөтнең каймагын җыйган кебек, иң 

нәтиҗәлеләрен генә сайлап алырга тырыштым. Шуңа күрә ИҮТ 

иң яхшы дип әйтә алам” [2]. 

Ә.З.Рәхимовның иҗади үсеш технологиясе  укучыларның 

уку эшчәнлеген дөрес оештыруны мөһим итеп куя. Уку 

материалын бала иң элек кабул итә белергә, алга таба истә 

калдырырга, ә соңыннан куллана белергә тиеш. Укыту 

процессында түбәндәге баскычлар барлыкка килә: кабул итү, 

аңлау, истә калдыру, куллана белү. Димәк, уку материалын бала 

иң элек кабул итә белергә, аны аңларга, алга таба истә 

калдырырга, ә соңыннан куллана белергә тиеш. Ә моңа минем 

укучыларым вербаль гамәлләр аша яки әйтеп карап киләләр. Бу 

технологиягә корылган дәрес структурасының һәр этабында 

аңга күчерү чагыла. Дәрес структурасы 3 этаптан  тора:  

I этап (10мин.)  

1.Иҗади өй эшен тикшерү 

2.Белемнәрне актуальләштерү һәм тигезләү 

3. Уку мәсьәләсе кую. 

4.Үзбәя 

II этап (25-30 мин) 

1.Уку мәсьәләсен чишү(адымлап өйрәнү) 

2.Үзбәя  

Ш этап.(5-10мин) 

1. Рефлексия- нәрсә белдек, ничек белдек? 

2. Модельләштерү 

3. Үзбәя 

4. Өй эше       

Иҗади үсеш технологиясе  кулланып үткәрелгән 

дәресләрдә проблемалы ситуацияләр тудырып, иҗади 

фикерләүне үстерү максаты куела. Эшне нәтиҗәле оештыруның 

мөһим шарты-уку эшчәнлеген төркемнәрдә алып бару, ягъни 

куелган уку мәсәләсен уңай хәл итү өчен, укучыларның үзара 

ярдәмләшүен активлаштыру[1]. Эшне төркемдә оештыру 

укучыларның сәләтләренә һәм мөмкинлекләренә карап белем 

алуга шартлар тудыра. Парталар ярымтүгәрәк итеп тезеп куела. 

Укытучының өстәле ераккарак урнаштырыла. Төркем эчендә 
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бала үзен иркен тота, уйлаганын әйтергә кыенсынмый. 

Җавабының дөреслеген иптәшләренеке белән чагыштырып 

карый.  Укучы үз фикерен иптәшләре алдында әйтә, аннары үз 

җавабын кычкырып әйтә. Башка төркемдәге укучылар һәм 

укытучы аны тыңлый. Бергәләп башкарган эш яңа материалны 

нәтиҗәле, иҗади үзләштерүгә  китерә. Бала дәрестә теләп эшли, 

шактый катлаулы проблемаларны чишә, арымый, талчыкмый . 

Укытучы балага үз-үзен үзгәртүгә, коммуникатив сәләтен 

үстерүгә мөмкинлеген бирсә генә, укучының үзүсеше килеп 

чыга.  

Иҗади үсеш технологиясенең традицион системадан төп 

аермасы нәрсәдә соң? 

- Традицион: материалны үзләштерү өчен, укучылар 

укытучы күрсәтмәләрен төгәл үтәргә тиеш, уку-укытуның төп 

формасы-монолог. 

- Иҗади үсеш технологиясе : укытучы балаларның 

эшчәнлегенә юнәлеш бирә, аны оештыра, үзе дә эзләнүчеләрнең 

берсе буып тора, уку-укытуның төп формасы-диалог.  

Иҗади үсеш технологиясе  билге куюга аеруча зур 

игътибар итә. Балалар үз хезмәтләрен бәяләгәнне яраталар.  

Билге укучыларга илһам бирә, тагы да тырышып эшләргә 

кызыксыну тудыра. Укучылар дәрес дәвамында үз-үзләренә 

берничә билге куя, дәрес ахырында гомуми билге чыгарыла һәм 

төркемнәрдә раслана. Укучылар, гадәттә, үз-үзләренә югары бәя 

куярга ашыкмый. Әгәр дә барсы да “4”ле, “5” ле билгеләрен 

алса, бик шатланалар. Яхшы билге-тырыш  

хезмәт нәтиҗәсе икәнлеген аңлыйлар. Укучы үзенең акыл 

хезмәтендәге уңышларына шатланырлык булсын, аңарда 

горурлану хисе уянсын.  

Өй эше өч вариантта бирелә. Бала көче,белеме җитәрдәй 

вариантны эшли. Сайлау мөмкинлеге булганда курку  юкка 

чыга, кызыксыну, авыррак эшне эшләп карау теләге уяна.  

Иҗади үсеш технологиясе  укуда уңышларга ничек 

ирешелгәнен төшендерә, балаларны үз-үзләренә һәм үзара 

контроль ясарга өйрәтә. Тырышып эшләү, яхшы нәтиҗәләргә 

ирешү балада аннан-моннан эшләгән эшкә, эшсезлеккә, 
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гамьсезлеккә түзеп тора алмау гадәте тәрбияли. Шулай итеп, бу 

технология укырга теләк, илһам, авырлыкларны җиңеп чыгу 

шатлыгы бирә [4]. 

Иҗади үсеш технологиясе - иҗади фикерләүгә сәләтле 

әхлаклы укучы тәрбияләүгә тулысынча җавап бирүче 

технология. Дәрестә укучы –иҗади эзләнүче, тикшеренүче, ә 

укытучы-белем бирү өстенә җан дәвалаучы табиб та, бала аша 

ата-анага тәэсир итү, гаиләнең ролен күтәрү кебек изге 

максатларны үтәүче дә.   
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Хәзерге этапта туган телне укытуда укучыларны 

кызыксындыру чаралары  

 

Рәзинә Зөфәк кызы Хәсәнова, Татарстан 

Республикасы Әлмәт шәһәре муниципаль 

бюджет белем бирү учреждениесе “12 нче 

урта гомуми белем бирү мәктәбенең” татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Хәзерге этапта мәктәп реформасы укучыларда туган телгә 

мәхәббәт тәрбияләү өчен уку-укыту барышына яңа үзгәрешләр 

кертүне таләп итә. Барыннан да бигрәк, сыйныф-дәрес 

рамкаларын күздә тотып әйтелә торган "традицион укыту" белән 
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янәшә мәктәпкә яңа технологияләр, инновацион дәресләр күбрәк 

үтеп керә. Яңалык яклылар традицион укытуның фәлсәфи 

нигезен мәҗбүр итү педагогикасы тәшкил иткәнлеккә, аның 

мәгълүмат бирүгә йөз тотуына, балага якын килү ягыннан 

авторитар (таләп итү педагогикасы) булуына, өстенлек алган 

ысул буларак аңлату-күрсәтүгә мөрәҗәгать итүенә басым 

ясыйлар. 

Яңа технологияләр исә шәхескә белем бирү, аны тәрбияләү 

һәм үстерү максатлары куя. Фәлсәфи нигез итеп алар 

гуманлылык, балага җайлашуны сайлый. Уку-укытуның 

характеры ягыннан, дөньяви белем бирү, аерым бер очракларда 

аны дини компонентлар белән баету күздә тотыла. Укытуны 

оештыру зур булмаган төркемнәрдә алып барылырга тиеш. Мин 

укыта торган татар төркемнәрендә уртача унбиш укучы белем 

ала. Һәм мондый дәресләрдә һәрбер укучыга индивидуаль якын 

килергә мөмкинлекләр күбрәк ачыла. Дәреснең төрле 

этапларында, төрле типтагы дәресләрдә халык педагогикасына 

мөрәҗәгать итү, милли төбәк компоненты куллану үзенең яхшы 

нәтиҗәләрен бирә. 

Моннан берничә ел элек укытучы яңа теманы бик матур 

итеп сөйли, ә укучы бары гади үзләштерүче ролен үти иде. 

Бүген исә, укучы яңа теманы укытучы белән берлектә үзе 

эзләүче, тикшерүче сыйфатында үзләштерергә тиеш дип карала. 

Укытучы күбрәк укучыларның актив фикерләү эшчәнлеген, 

акылын, зиһенен үстерү өчен юнәлеш бирүче, әйдәп баручы 

ролен үти. Хәзерге шартларда, мәгълүматның күләме тиз үскән 

вакытта, кирәген сайлап ала белергә, тәртипкә китерергә, 

кечкенә генә ачыш ясап куана белергә өйрәтү, юл күрсәтү- уку-

укыту өчен авыр эш. Укучы теманы уйлап, фикерләп, эзләнеп 

аңлый икән, әлбәттә, аның белеме ныклырак, төплерәк була. 

Мәктәптәге традицион, бер төрле үткәрелгән дәресләр 

арасында, гадәти булмаган дәресләр үткәрү укучыларның 

хәтерендә ныграк кала. Ялыктыргыч эш төрләрен һәр дәрестә 

кат-кат башкаруга караганда, кызыклы ачышлар булганы 

укучының күңеленә ныграк тәэсир итә, аның аң-белемен 

киңәйтә, иҗади эзләнүгә дә теләк тудыра. Шуңа күрә дә соңгы 
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вакытта укучыларның белем сыйфатын күтәрүдә, иҗади 

сәләтләрен үстерүдә яңа технологияләрне өйрәнү һәм дәрестә 

куллану турында күп сөйләнелә. 

Хәзер татар теле һәм әдәбиятын ана теле буларак укыту, 

бигрәк тә рус телендә белем бирүче мәктәпләрдә, күпкә 

катлауланды. Укытучы алдындагы җавапчылык та икеләтә 

артты. Чөнки мәктәптә укытылган дистәләгән фәннәр арасында 

балага ана телен абруйлы итеп өйрәтү, балада шушы фәнгә 

карата гомер буена җитәрлек горурлык хисе тәрбияләү, туган 

тел матурлыгын онытылмаслык итеп күңеленә сеңдерү өчен 

безгә шактый тир түгәргә туры килә. Заманча дәрес шәхес 

күңелен кузгатырлык булырга тиеш. Заманча технологияләр 

белән эшләү укытучының үз эшенә иҗади якын килүен дә таләп 

итә. Ул инде укытучы буларак кына түгел, укучыны нинди дә 

булса эшкә җәлеп итеп, режиссер ролен дә башкарырга тиеш. 

Яңа технологияләрне укыту процессында куллану- белем 

бирү сыйфатын күтәрүдә бик нәтиҗәле чара. Чөнки алар укуга 

кызыксыну уята, уку материалын тирәнрәк үзләштерү теләген 

тудыра, укучыларның иҗади сәләтен үстерү мөмкинлеген бирә. 

Теләп башкарылган эш кенә истә кала, баланың фикерләү 

сәләтен арттыра, аңын үстерә. Әгәр материалны үзләштерү 

авыр, бертөрле икән, укучының күңеле суына, телне өйрәнергә 

булган теләге бөтенләй сүнәргә дә мөмкин. 

Үз дәресләремдә мин шәхескә юнәлтелгән технологияләр 

куллануны кулай күрәм. Татар телен ана теле буларак укытуның 

сыйфатын яхшыртуда әлеге технологияләр зур әһәмияткә ия. 

Аларның төп үзенчәлеге- укучы шәхесенә хөрмәт белән карау, 

аның иреген чикләмәү,  укытуның җитәкче күрсәтмәләренә 

сукырларча буйсынуга нигезләнгән төреннән ераклашу. Аның 

урынына үзара аңлашу, ихтирамлылык мөнәсәбәте, укытучы 

белән укучының демократик, гуманлы, эзләнүчән һәм иҗади эш 

стилен булдыру. 

Үзара хезмәттәшлек педагогикасы технологиясе дә 

отышлы дип саныйм. Бу технологияне кулланганда, мөһим 

урынны укучы белән укытучы арасындагы мөнәсәбәт алып тора. 
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Чөнки алар икесе дә субъект һәм алар үзара килешеп, бергәләп 

эш итәргә тиешләр. 

Укучыларның эшчәнлеген активлаштыру һәм 

интенсивлаштыруга нигезләнгән педагогик технологияләр дә 

уңай нәтиҗәләргә китерә. Уен технологиясе, проблемалы укыту, 

коммуникатив технлогия- шундыйлардан. Түбәнрәк 

сыйныфларда дәресләрдә уен элементларыннан файдалану 

укучыны белем алуга, укуга дәртләндерә, анда фән белән 

кызыксыну уята. Әлеге уеннар да берничә төркемгә бүленә: 

дидактик, тәрбияви, үстерелешле уеннар. Дидактик уеннарны 

укучыларның белем дәрәҗәсен, танып-белү дәрәҗәсен 

камилләштерү өчен кулланабыз. Тәрбияви уеннар әхлак 

тәрбиясе бирү, рухи сыйфатлар, сәламәт яшәү рәвеше тәрбияләү 

максатыннан үткәрелә. Укучыларның сөйләм телен үстерүдә, 

эзлекле фикер йөртү сәләтләрен формалаштыруда үстерелешле 

уеннарны куллану отышлы. 

Яңа технология булып саналмаса да, мин шәхсән, 

проблемалы укыту технологиясен дә кулланырга тәкъдим итәр 

идем. Чөнки бу очракта балаларның фикерләү сәләте 

камилләштерелә, ныклы белем һәм күнекмәләр формалаша. 

Дәрестә укучылар, укытучы белән берлектә, проблемалы 

ситуацияне хәл итү юлларын эзлиләр. Алар “ирекле 

тыңлаучылар” булып утырудан азат ителәләр. Шунысы да зур 

әһәмияткә ия: әгәр укытучы дәрестә уңай психологик халәт 

тудыра алса, уңышка китерәчәк ситуацияне уйлап таба алса, үз 

эшен яратып, укучыларын хөрмәт итсә, ул, һичшиксез, уңышка 

ирешәчәк. 

Дәресләрне төркемнәрдә оештыру да уңай нәтиҗәләргә 

китерә. Бу алымны кулланганда, белем ягыннан көчлерәк 

укучылар йомшаграк укучы иптәшләренә ярдәм итәләр. Алар 

биргән җавапларны тулыландырып, гомуми нәтиҗәләргә 

ирешәләр. 

Замана балаларын без, әлбәттә, заманча технологияләр дә 

кулланып  укытырга тиешбез. Чөнки болай укытуның да 

өстенлекле яклары шактый. 



 

527 

Материал югары күрсәтмәле дәрәҗәдә булуы белән 

отышлы. 

Укучының шәхси сыйфатын ачыкларга мөмкинлек бирә. 

Контроль һәм үзконтроль дәрәҗәсе югары (материалны 

кабат укып, хатаны шунда ук төзәтергә, проблеманы чишүнең 

берничә вариантын файдаланып карарга мөмкин). 

Укытуны интенсивлаштыру өчен тестларны нәтиҗәле 

кулланырга мөмкин. Укучыларның яңа теманы үзләштерү 

дәрәҗәсен тикшерү, белемнәрен бәяләү, ялгышларын ачыклау, 

аларны анализлау һәм төзәтү өчен дә тестлар уңайлы. 

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту күнегүләрен дә 

төрләндереп эшләргә мөмкинчелек бирә. 

Әдәбият дәресләрендә язучылар һәм әдипләр иҗатын, 

аларның әсәрләрен өйрәнгәндә презентацияләр  куллану бик тә 

отышлы. Укучылар үзләре дә зур кызыксыну белән 

презентацияләр әзерләп киләләр, алар буенча сыйныф алдында 

чыгышлар ясыйлар. 

Компьютер технологияләреннән уңышлы файдалану, безгә 

эшебездә зур нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. Укучылар 

алдында телебезнең байлыгын, матурлыгын, тирәнлеген ачып 

бирүдә булыша. 

Нинди генә алымнар кулланып укытуына карамастан, 

тормышта үз урынын табарга ярдәм итүче төп ышаныч булып, 

укучы өчен укытучы калырга тиеш. Бәхеткә каршы, педагогика 

фәнендә укыту-тәрбия процессы сыйфатын үстерергә булышучы 

технологияләр бик күп. Укытуның һәр этабы өчен уку 

материалын аңлатуның  иң уңышлы вариантын табу- безнең төп 

бурычыбыз.   
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Татар телен һәм әдәбиятын укытуда заманча технологияләр 

куллану 

 

Резеда Наил кызы Хафизова, Татарстан 

Республикасы  Лениногорск шәһәре 12нче санлы 

лицейның татар теле һәм әдәбияты  

укытучысы 

 

Хәзерге шартларда, мәгълүматның күләме тиз үскән 

вакытта, кирәген сайлап ала белергә, тәртипкә китерергә, 

кечкенә генә ачыш ясап куана белергә өйрәтү, юл күрсәтү – уку-

укыту өчен авыр эш. Укучы теманы уйлап, фикерләп, эзләнеп 

аңлый икән, әлбәттә, аның белеме ныклырак, төплерәк була. 

Мәктәптәге традицион, бер төрле үткәрелгән дәресләр арасында, 

гадәти булмаган дәресләр үткәрү укучыларның хәтерендә 

ныграк кала. Ялкыткыч эш төрләрен һәр дәрестә кат-кат 

башкаруга караганда кызыклы ачышлар булганы укучының 

күңеленә тәэсир итә, аң-белемен киңәйтә, иҗади эзләнүгә теләк 

тудыра. Шуңа да соңгы вакытта укучының белем сыйфатын 

күтәрүдә, иҗади сәләтләрен үстерүдә яңа технологияләрне 

өйрәнү һәм дәрестә куллану турында күп сөйләнелә, языла. 

Мондый шартларда укытучыга хәзерге заманның күптөрле 

инновацион технологияләренә, идеяләргә юнәлеш тотарга кирәк. 

Бүген педагогик яктан грамоталы белгеч булу өчен яңа 

педагогик  технологияләрен белү һәм аларны нәтиҗәле 

файдалану сорала. 

Яңа педагогик технологияләрне куллануның төп максаты - 

белемле,тәрбияле, тормышта үз юлын табарга әзерлекле, 

яхшыны яманнан аера, тиешле карар кабул итә белгән шәхес 

тәрбияләү.  Моңа мәгълүмати технологияләр дә нык тәэсир итә. 

Бүгенге мәгълүмати технологияләргә нигезләнгән мәгарифнең 

нәтиҗәлелеге файдаланыла торган технологияләрнең төренә 

генә түгел, ә бәлки педагогик эшнең сыйфатына да бәйле. 
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Технологик инновацияләр педагогик метод һәм алымнар 

эчтәлегенең баюына китерә, шуның белән бергә алар педагогика 

үсешенә тулаем тәэсир итә.   

Укыту процессында яңа педагогик технологияләрне 

куллану яңа метод һәм алымнарны үстерүгә, нәтиҗәдә, 

укытучыларга, эш стилен үзгәртеп, яңача эшләргә, педагогик 

системада структур үзгәртеп коруларны гамәлгә ашырырга 

ярдәм итә. Бу исә педагогик процессны оештыруга һәм аның 

белән идарә итүгә үзенчәлекле бурычлар куя.  Инновацион 

технологияләр белән укыту -уку процессын яңача оештыру 

дигән сүз. Аның мөһим мәсьәләләре булып өйрәнелә торган 

фәнгә кызыксыну уяту, танып-белү активлыгын үстерү, аралашу 

процессында үзара аңлашу һәм ярдәмләшү мохите тудыру, 

укучыларның иҗади сәләтләрен ачыклау һәм үстерү тора. 

Дәресләрдә кулланыла торган заманча технологияләрнең 

берсе – интерактив технология.  Интерактив такта – укытучыга 

сыйныфта эшне оештыру һәм уку материалын күрсәтмә 

формада бирергә ярдәм итүче иң файдалы инструментларның 

берсе. Интерактив такталар, төрле динамик ресурслар кулланып 

һәм мотивацияне үстереп, дәресләрне укучылар өчен дә, 

укытучылар өчен дә кызыклы ясыйлар. 

Бу тактада объектларны һәм язмаларны җиңел генә 

күчерергә, текстларга, рәсемнәргә һәм диаграммаларга 

комментарийлар өстәргә, кирәкле өлешләрне аерып күрсәтергә, 

төсләр өстәргә мөмкин. Шулай ук текстларны, рәсемнәрне яисә 

графикларны яшерергә һәм дәреснең кирәкле вакытында гына 

күрсәтергә мөмкин. Укытучы һәм укучыларның бу эшләрне 

такта янында башкаруы, һичшиксез, калган укучыларның да 

игътибарын тарта. Укучыларның такта янындагы эшләрен 

сакларга һәм яңадан кулланырга мөмкин. Укытучының теләсә 

кайсы вакытта алдагы дәрескә кире әйләнеп кайту һәм мөһим 

моментларны кабатлату мөмкинлеге саклана. 

Мультимедиа дәресләр үткәрү  укучыларның образлы 

фикер йөртүен  активлаштыра, татар теленә кызыксынуны 

арттыра һәм шәхескә юнәлдерелгән укыту принципларын  

башкару өчен шартлар тудыра. Әмма, бүгенге көндә татар 
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теленнән әзер мультимедиа  дәресләре аларны үзгәртү 

мөмкинлеген бирми (кирәкле биремнәр, текст, рәсем, тавыш һәм 

видео- фрагментлар өстәү мөмкин түгел). Үзеңнең  медиа-

дәресләреңне төзү укытучыга булган укыту методикаларын 

кулланырга һәм яңаларын булдырырга  мөмкинлек бирә. Шул ук 

вакытта, укучыларның яшь үзенчәлекләрен, әзерлек дәрәҗәсен, 

укыту профелен дә күздә тота. Бу укучыларны индивидуаль 

укыту юнәлешен төзергә  ярдәм итә. Татар телен иҗади рәвештә 

укыту өчен өстәмә материаллардан куллану мөмкинлеге 

барлыкка килә. 

Бу тактада кулланыла торган материалларның төрлелеге 

аркасында укучылар яңа теманы тизрәк отып алалар, татар телен 

һәм әдәбиятын өйрәнүгә кызыксыну арта, дәреснең сыйфаты 

яхшыра. 

Интерактив такта белән эшләү материалны гади, шул ук 

вакытта иҗади итеп куллануны сорый. Файлларны алдан ук 

әзерләп куярга кирәк. Алдан әзерләнгән текстлар, таблица, 

диаграмма, рәсем, музыка, карта һ.б. дәрескә яхшы темп бирә: 

укытучы текстны гади тактага язып вакытны югалтмый. Барлык 

ресурсларны да экранда ук аңлатырга , киләсе дәресләр өчен 

сакларга була. Үтелгән дәрес файлларын теләсә кайсы вакытта 

ачып кабатларга мөмкин. 

Әлбәттә, укучыларның нәтиҗәләре интерактив тактада 

эшләү аркасында гына үсә дип өздереп әйтеп булмый. Шулай да 

күп укытучылар  укучыларның тел белән ныграк кызыксына 

башлауларына, яңа сүзләрне, текстларны  тизрәк истә 

калдыруларына игътибар иттеләр.  Шулай ук интерактив 

такталарны куллану гына бөтен проблемаларны шунда ук 

чишмәвен дә аңлау мөһим. Әмма бу өлкәдә ясалган беренче  

адымнарның шундый уңышлы булуы шушы юнәлештә эшләүне 

дә перспективалы итеп күрсәтә. 
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә һәм дәрестән тыш 

чаралар аша укучыларның сөйләм культурасын 

формалаштыру 

 

Розалия Нургаяновна Шагадатова, Татарстан 

Республикасы Бөгелмә шәһәре МБОУ СОШ № 

1, татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Югары  сөйләм  культурасына  ирешү  ул – телнең  бай  

мөмкинлеклә-  реннән  файдаланып, дөрес  һәм  матур  итеп  

сөйләү  дигән  сүз. 

Балаларның  сөйләм  культурасын  формалаштыру – 

бүгенге  көн  таләпләренең  берсе. Бу  эш  бала  мәктәпкә  килгән  

беренче  көннән  үк  башлана. Шуңа  күрә  мин  дәресләрдә  дә, 

дәрестән  тыш  эш  чараларында  да  сөйләм  культурасын  

формалаштыру  һәм  камилләштерүне  төп  максат  итеп  куярга  

тырышам. Ә  бу  эш  үз  чиратында  системалылык, эзлеклелек  

принципларына  таянып  эш  итүне  сорый.  Бу  эш  күп  төрле  

юллар  белән  башкарыла. Мин  үз  тәҗрибәмнән  шуларның  ике  

юнәлешен  генә  күрсәтеп китәргә  телим. 

Беренчедән, бу  максатка  ирешү  өчен, без  сүз  сәнгатенә, 

матур  әдәбиятка  мөрәҗәгать  итәбез. Сәнгать  әсәренең  

мәгънәсенә  төшенү, гүзәллек  хисен  үзләштерү – бала  өчен  

аерым  сүздән  башлана. Сәнгатьле  итеп  уку  вакытында  ул  

шул  сүзнең төсмерен  максатка  яраклы  итеп, үз  тавышы  аша  

яңгыратырга  өйрәнә. Балаларда  сөйләм  тавышын  

формалаштыруны (постановка  голоса) сөйләм  аппаратындагы  

киеренкелекне  бетерүдән  һәм  сулыш  күнегүләреннән  

(постановка  дыхания) башларга  кирәк. 
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1. Иң  беренчесе  сулышны  күнектерү  һәм  массаж  ясау 

(бу  борын  белән  сулауга (иснәүгә)  карата  төрле  күнегүләр  

үткәрү). 

2.  Аннан  соң  сөйләм  өчен  иң  әһәмиятле  диафрагма, 

кабыргаара  һәм  эчнең  аскы  өлеше  мускулларын  ныгыту  

максатыннан – тавыш  белән  иснәү  күнегүләре  эшлибез. Болар  

уен  рәвешендә  эшләнә. Аларны  физкультминуткалар  урынына  

да  эшләргә  була. 

1. “Курай” дип  аталган  күнегү.    

Ул  утырып  эшләнә. Кулларны  йомарлап,  авыз  алдына  

куябыз – озын  курайны  күзаллыйбыз: “п – ф – ф – ф – ф”, – 

дип, сулышны  көч  белән, дәвамлырак  итеп  этеп  чыгарабыз. 

Сулыш  беткәч  иснибез. (3  тапкыр  кабатлыйбыз.) 

2. “Светофор”. 

Утырып  эшлибез. Бер – аякларны  бергә  идәннән  

аерабыз, кулларны  як-якка  җәеп  күтәрәбез, иснибез. 

Ике – укытучы  3, 5, 7 гә  кадәр  санаганчы, “ш – ш – ш! 

дип  сулышны  этеп  чыгарабыз. (Искәрмә: яшел  төс – 

“ш!”, кызыл төс – “з!”, сары  төс – “с!” Ш.Галиевнең  

“Светофорның  өч  төсе”  шигыре  белән  танышабыз.) 

“Торналар”.   

Басып  эшлибез. Бер – аякның  башта  берсен, аннан  

икенчесен, тездән  бөгеп, эчкә  якынайтабыз, иснибез. 

Ике – “Торрыйк!” дип  кычкырып, кулларны  селкеп  

атабыз. ( 10 – 15  тапкыр  эшлибез) 

4. “Стена  сәгате  теле”. 

Аякларны  җилкә  киңлегендә  аерып  басабыз, куллар –  

билдә. Як-якларга  иелгәндә, “даң – доң!” дип,  сулышны  

чыгарабыз. Тураеп  басканда, тиз  генә  иснәп  алабыз. (10  кабат  

эшлибез) 

5. “Гер”. 

Басып  эшлибез. Бер – иелгәндә  тиз  генә  иснибез, ике  

куллап  “герне”  эләктерәбез, ике – “а - ә - ы – р!” дип, су-

лышны  чыгарабыз. Күтәрелнәч  “герне” җиргә  ташлыйбыз.(5  

тапкыр  эшлибез)   

6. “”Утын  яру”. 
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Аякларны  җилкә  киңлегендә  аерып  басабыз. Бер – 

кулларны  баш  артында  “йозаклаганда” иснибез, ике – алга  

иелеп  сулышны  “ухх!” дип  чыгарабыз. ( 5 – 8  кабат  эшлибез)  

7. “Боксчы”.  

Басып  эшлибез. Бер – уң  кулны  йодрыклап, терсәктән  

бөгеп, күкрәккә  куябыз, тиз  генә  иснибез, ике – кулны  

йодрыклаган  килеш, кискен  генә  алга  этеп, “һа!” дип  

сулышны  чыгарабыз. (10 – 15  кабат  эшләнә) 

8.“Сыбызгы”.  

Утырып  эшлибез. Бер  кулда – сулы  стакан, икенчесендә - 

салам. Бер – иснибез, ике – “у –у – у – у!” авазын  әйтеп, салам  

аша  суга  өрәбез. (8 кабат  эшлибез) 

9. “Казлар  оча”. 

Йөреп  эшлибез. Бер – куллар  як-якка  күтәрелгәндә  

иснибез, ике – кулны  аска  төшереп, бер  адым  атлап, “кыйгак!”  

дип, сулышны  чыгарабыз. (2 – 3  минут  эшлибез) 

Болардан  соң  шушы  тәртиптә  төрле  күнегүләр  

ярдәмендә  сөйләү  һәм  яңгырау  аппаратын  күнектерү, тартык  

авазларны  күнектерү, тавыш  һәм  дикция  күнегүләре, текст  

тикшерү, тавыш  кую, дөрес  әйтелеш  кагыйдәләрен  үзләштерү  

һәм  ныгыту  эшләре  үткәрелә. 

Икенче  юнәлеш – балаларда  сөйләм  әдәбе  

формалаштыру. Сөйләү әдәбенә нигез гаиләдә салына. Башта ул 

үзенә карата эшләнгән һәрбер яхшылык өчен рәхмәт 

әйтергә,зурлар сүзенә урынсыз кушылмаска өйрәтү рәвешендә 

бара. Сөйләмдәге әдәплелек кешенең гомуми культурасын да 

чагылдыра. Культуралы кешенең сөйләме дә әдәпле була. Һәр  

дәрес  материалының  эчтәлегенә  сөйләм  әдәбенә  өйрәтүгә  

караган  күнегүләр  кертү  бик  файдалы. Сөйләм  әдәбе  2  

кешегә  дә - сөйләүчегә  һәм  тыңлаучыга  бер  үк  дәрәҗәдә  

карый. Иң  башта  балалар  белән  сөйләүче  һәм  тыңлаучы  

өчен  булган  таләпләрне  кагыйдә  формасында  өйрәнәбез. 

Аннан  соң  аларга  туры  килә  торган  мәкальләр  белән  

нигезләп  куябыз. Мәсәлән, алар  түбәндәгеләр:  

1. Сөйлисе  сүзгә  таләпчән  бул. 

Күп  бел, аз  сөйлә.  
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Сүз  сөйләү - һөнәр. 

Теле  кычыткан  сүз  бозар. 

Инсафлының  теле  саф. 

2. Сөйләячәк  сүзеңне  бик  яхшылап  уйла. 

Телеңә  килгәнне  сөйләмә, кирәк  булганны  сөйлә. 

Сөйли  белмәгән  сүзенә  батар. 

3.  Сөйләгән  сүзеңә  үзең  бәя  бирә  бел. 

Белгәнеңне  сөйләмә, ни  сөйләгәнеңне  бел. 

4.  Сөйләмеңдә  дөреслекне  бозып  сөйләмә. 

5.  Әңгәмәдәш  сайлый  бел. 

6.  Күп  сүзле  булмаска  тырыш. 

7.  Бер  сүзне  күп  кабатлама. 

8.  Үзеңә  әйтелгән  сүзләрне  игътибар  белән  тыңла. 

9.  Аңламаган  килеш  нәтиҗә  ясарга  ашыкма. 

10. Әңгәмәдәшеңне  хөрмәт  ит. 

Аз  сөйлә, күп  тыңла. 

Кыскалыкта  осталык. һ. б. 

Бу  кагыйдәләрне  кабинетка  язып  элеп  куярга  да  була.                                 

Исәнләшү  әдәбенә, мөрәҗәгать  әдәбенә, телефоннан  сөйләшү  

әдәбенә  карата  кечкенә  текстлар  буенча  рольле  уеннар  

уйнату  һәм  соңыннан  аларны  анализлау  эшләре  дә  бик  

файдалы  була.  Чөнки  хәзерге  заман  балаларының  сөйләменә  

сүзләрне  урынлы  кулланмау, жаргон  сүзләр  белән  чуарлау, 

сөйләм  этикетына  буйсынмау  хас. 

Бу  эш  дәресләрдә  генә  түгел, ә  бәлки  дәрестән  тыш  

вакытта  да  дәвам  иттерелсә, тагын  да  яхшырак  нәтиҗәләр  

бирә. Шуңа  күрә  мин  “Культуралы  сөйләм” дип  аталган  

түгәрәк  эшемә  тукталып  китәсем  килә. 

Бу  түгәрәккә  төрле  сыйныф  укучылары  йөри. Түгәрәк  

утырышларында, мәсәлән, “Сүз  осталары  кемнәр  алар? “,  

Нәрсә  ул  сөйләм  культурасы?“,  “Сөйләшә  белү  дә - һөнәр”, 

“Телефоннан  ничек  сөйләшәсез?”, “Кайчан  “сез”, кайчан  

“син”? темаларына  урын  бирелде.  Шулай  ук  “Телнең  

сурәтләү  чаралары”, “Культуралы  сөйләмдә графика, 

орфография  һәм  пунктуациянең  роле”  темаларына  караган  

занятиелар  үткәрелде. 
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“Әдәби  әсәрләрдә  сөйләм  әдәбе” дип  аталган  

занятиеларда  Кол  Галинең  “Кыйссаи  Йосыф” әсәрендә, 

Абдулла  Әхмәтнең  “Үги  кыз” әкиятендә  мөрәҗәгать  әдәбе  

белән  таныштык, фикер  алыштык. 

Шулай  итеп, укучыларның  сөйләм  культурасын  

тәрбияләүдә  сөйләм  үрнәкләрен  тыңлап  анализлау, әдәби  

әсәрләрдәге  персонажларның  тел  үзенчәлекләренә  күзәтү  

ясау, элек-электән  халкыбызга  хас  булган  иң  күркәм  әдәп  

сыйфатларын  барлау, мәкальләрнең  мәгънәләрен  аңлату кебек  

эшләр  бик  нәтиҗәле  дип  саныйм.   
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Татар теле укытуныӊ яӊа алымнары  
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№ 7, г. Альметьевск, Республика Татарстан  

 

Соңгы вакытта, рус тѳркемнәрендә эшләүче татар теле һәм 

әдәбият укытучылары, кызганычка каршы, үз предметларына 

карата укучыларныӊ кызыксынуы кимүен күзәтәләр һәм 

сѳйләмгә ѳйрәтүнеӊ нәтиҗәлерәк юлларын эзлиләр. Ә икенче 

тел өйрәнү белән кызыксыну мәктәпкәчә яшьтә үк, башлангыч 

сыйныфларда ук формалашкан булырга тиеш.  

Балаларны нәрсәгә өйрәтергә кирәк? Укыргамы? 

Язаргамы? Сөйләмгәме? Башта аларның кайсы өстенлек итә? 

Рус телле балаларга татар теле укытуның максаты нидән 

гыйбарәт соң? 
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Күрәсең, мәктәпкәчә яшьтәге баланы, башлангыч сыйныф 

укучысын татар теленә өйрәтү башкачарак булырга тиеш. Без 

укучыларны сөйләм теленә өйрәтергә тиеш. Әлбәттә, 

сөйләшергә шул телдә сөйләшеп кенә өйрәтеп була. 

Методиканың нигезендә аралашырга аралашу аша гына 

өйрәнеп була дигән аксиома ята. Балаларны ана булмаган телгә 

ѳйрәткәндә, кызыксындыру тудыруныӊ дидактик шартларыннан 

берсе – аралашуны уку эшчәнлегенеӊ тѳп тѳре итеп куллану. 

Башкача әйтсәк, без телнеӊ коммуникатив функциясен беренче 

планга чыгарырга тиеш. Ләкин аралашуны эш вакытында 

сөйләшү итеп түгел, ә эшне башкару өчен сөйләшү итеп карарга 

кирәк. Әгәр без аралашмасак, алдыбызга куелган бурычны 

(эшне) үти алмаячакбыз.  

Уку –укыту процессының уңышлы булуының икенче 

дидактик шарты- уен. Дәресләрдә дидактик уеннар балаларны 

бер-берсе белән аралашырга этәрергә тиеш. Уен аша дәрес 

бурычлары да кую җиӊел, укуга кызыксыну да арта, ягъни, уку 

эшчәнлеге мотивлаша. 

Методик системаның актуальлеге шунда ки, рус телле 

балалар татар телендә аралашсын өчен, без тел мохитын 

тудырабыз, ягъни, балалар укытучыдан күреп, аныӊ сөйләмен 

ишетеп, тыӊлап, аныӊ хәрәкәтләрен һәм сѳйләм үрнәген 

охшатып кабатларга тиеш. Алар укытучы артыннан кабатлап 

кына бармыйлар, аралашу вакытында билгеле бер эшне 

башкаралар. 

«Рус телле балаларны татар теленә предметлар белән эш 

итү аша ѳйрәтү» методикасы буенча тѳзелгән дәресләрнеӊ 

структурасы түбәндәгечә: 

Оештыру моменты. 

Фонетик зарядка. 

Дәреснеӊ тѳп ѳлеше (уку бурычы). 

Сѳйләм үрнәге. 

Теманы ныгытуга уеннар. 

Йомгаклау. Сәнгатьле уку. 

Уку материалыныӊ эчтәлеген бала тулысы белән кабул 

итсен ѳчен, һәр дәрестә темага туры килгән сѳйләм үрнәге, 
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фонетик зарядка, дидактик, грамматик, сюжетлы-рольле уеннар 

кулланыла. Билгеле бер зур цикл яки тема беткәннән соӊ 

укучылар практик эш эшлиләр (буяу, ябыштыру, рәсем ясау, 

кисү, пластилиннан әвәләү һ.б.). Һәр дәрес ахырында сәнгатьле 

уку минуты үткәрелергә тиеш. Татар телендә әкиятләр, 

шигырьләр, кечкенә хикәяләр тыӊлау бер максат белән генә 

алына: укучыларны татар сѳйләменеӊ яӊгырашын ишетергә, 

матурлыгын, моӊлылыгын тоя белергә ѳйрәтү. Ләкин укылган 

ѳлешнеӊ эчтәлеге буенча бернинди дә сорау бирелергә тиеш 

түгел. Әлбәттә, һәр дәрескә туры килгән сѳйләм бурычы 

билгеләнә һәм үрнәк тәкъдим ителә. Мисалга, «Яшелчәләр» 

темасы буенча үткәрелгән дәрестәге гамәли эш. Бу дәрестә 

укучылар ѳйрәнгән лексика һәм сѳйләм үрнәкләре ярдәмендә 

яшелчәләрне кәрҗингә «җыеп тутырырга» тиеш. Яшелчә 

рәсемнәре укытучыда һәм ярдәмче укучыда. Эшне башкару ѳчен 

кирәк булган берничә сѳйләм үрнәген укучылар игътибар белән 

тыӊлыйлар: 

а) - Апа, миӊа кыяр рәсеме бирегез әле. 

- Сиӊа ничә кыяр кирәк? 

-Миӊа ѳч кыяр кирәк. 

-Сиӊа нинди кыяр кирәк: зурмы,  кечкенәме,  уртачамы? 

 Миӊа ѳч уртача кыяр кирәк.  

б) – Апа, миӊа шалкан рәсеме кирәк. 

- Мә шалкан рәсеме (шалкан урынына кабак яки башка 

яшелчә рәсеме бирә). 

- Юк, бу кабак, миӊа шалкан рәсеме кирәк һ.б. 

Шул рәвешле сорап алып, барлык яшелчә рәсемнәрен 

альбом битендәге кәрҗингә «тутыралар» (ябыштыралар). 

Укучыларныӊ аӊлап аралашуларын тикшерү максатыннан, 

аларга предметны, аныӊ тѳсен, санын яки үлчәмен бутап 

бирергә тәкъдим ителә. Дәрес ахырында сәнгатьле укуны 

тыӊлаганда укучылар эшләрен тѳгәлләп (буяп, бизәп) утыра 

алалар. 

Рус телле балаларны татар теленә предметлар белән эш итү 

аша ѳйрәтүнеӊ практик әһәмияте шунда: яӊа тѳшенчәләр 

формалаштыру, яӊа материалны кабул итү ятлап түгел, ә 
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кызыксыну нигезендә бара. Коммуникатив технологиянең бер 

юнәлеше булган предметлар белән эш итү нигезендә корылган 

укыту системасы барлык укучыларны да аралашуга этәрә, тел 

мохиты тудырырга ярдәм итә. Бу система укучыларныӊ сѳйләм 

күнекмәләрен, белемнәрен, сүзлек запасын арттыру ѳчен 

шартлар тудыра. Ә иӊ мѳһиме, укучыларда ана булмаган телне 

ѳйрәнүгә уӊай мотивация туа. 

 

Кулланылган әдәбият 

1. Вагыйзов С.Г. Башлангыч мәктәптә татар теле 

методикасы / С.Г. Вагыйзов, Р.Г. Вәлитова. – Казан: Мәгариф, 

2000. – 415б.   

2. Вагыйзов С.Г. Кызыклы грамматика. Татар теленнән 

дидактик уеннар һәм мывыктыргыч күнегүләр. – Казан, Тат. кит. 

нәшр., 184б. 

 

 

Рус һәм татар телен интегральләштереп укыту 

 

Эльвира Минҗәүдәт кызы Шәйдуллина, 

Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре 

МБГББУ “21 нче гомуми урта белем бирү 

мәктәбе”, татар теле һәм әдәбияты  

укытучысы, милли эшләр буенча директор 

урынбасары 

 

Үткән гасырларда, башлыча традицион технологияләр 

белән укытып, укучыларның белем һәм күнекмәләрен үстерү 

максаты куелса, XXI гасыр башында мәктәпнең төп максаты – 

конкурент көрәше барган базар икътисади шартларында,  

тормышта үз урынын табардай шәхесләр тәрбияләү.  Укыту – 

тәрбия эшенең максатлары яңа технологияләр куллануны таләп 

итә, алар балаларның фикерләү сәләтләрен үстерүгә , катлаулы 

тормыш проблемаларын хәл итәргә өйрәтүгә  юнәлдерелгән. 

Үсеш – үзгәрешләр уку – укыту, тәрбия процессына да кагыла. 

ФДБС буенча да белем бирү  түбәндәге максатларны  күздә тота: 
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җәмгыять өчен төрле яклап үскән интеграль шәхесләр 

тәрбияләү, кечкенәдән үк баланы шәхес итеп күрү, аның сәләтен 

күрә белү, аны үстерүгә ярдәм итү, иҗади баскычка күтәрү. 

Иҗади фикерли белү исә – теләсә нинди җәмгыятьтә иң 

кыйммәт бәяләнүче сыйфат. Рус телендә сөйләшүче балаларга 

татар теле өйрәтүнең төп максаты шул: балага татар теле буенча 

системалы фәнни  белем бирү, аны татар телендә ирекле 

аралашырга өйрәтү, аңа татар мәдәнияты  турында мәгълүмат 

җиткерү. Әгәр укучыларны фән белән кызыксындырып,  

белемнәрне башка өлкәләрдә дә куллана белергә өйрәтә алсак, 

болар өстенә эшлеклелек сыйфатлары, үз фикерен җиткерә  

белү, проблемаларны хәл итә белү сәләте дә формалаштыра 

алсак, без бурычыбыз үтәлгән дип саный алабыз.  

Дәүләт җитәкчеләре тарафыннан укытучыларга ,Татарстан 

мәктәпләрен тәмамлап чыгучы укучыларның берничә телне 

белүен тәэмин итү бурычы куелды. Димәк ,укучыларыбыз 

мәктәпне  тәмамалап чыкканда  татар һәм рус телләрендә , 

шулай ук чит телдә дә  иркен сөйләшергә өйрәнеп  чыгарга 

тиеш. 

Икенче буын белем бирү стандартларында системалы 

эшчәнлек аша белем бирүгә,  көтеләчәк нәтиҗәләрнең  уңай 

булуына җитди игьтибар ителә. Шунлыктан яңа педагогик 

технологияләргә нигезләнеп укыту уңышлы булыр иде. Ә алар 

күп төрле:  информацион-коммуникатив , проблемалы,  

проектлы  укыту методлары, ә татар телендә сөйләшүче 

укучыларны  иҗади үсеш технологиясенә нигезләнеп укыту 

өлкәсендә  тәҗрибәбез бар. Бу методлар мәктәпләрдә  киңрәк 

колач җәер  , шулай ук укыту – тәрбия эшендә кулланырлык  

анимацион фильмнар, электрон дәреслекләр татар теле 

укытучыларына килер дип ышанасы килә. 

Интеграцияләү – ул төрле өлкәдәге белемнәрне үзара 

бәйләп укыту, ягъни  гомумиләштерүгә омтылу. Бүгенге көндә 

дөньяда уку – укыту, белем алуны интеграция төшенчәсе  белән 

бәйлиләр. Бу процесслар гуманитар фәннәр белән төгәл 

фәннәргә дә кагылырга тиеш дигән фикердә торалар. Соңгы 
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вакытта интеграцияләү юнәлеше үз алдына нинди бурычлар куя 

соң?  

Шәхес рухи кешелек сыйфатларын саклап,  четерекле 

проблемаларны  чишкәндә, төгәл фәннәрдән алган белемнәрен 

тормышта  куллана белергә  тиеш.  

Бүген мәктәпләрдә интеграция  төрле юнәлештә һәм төрле 

дәрәҗәдә алып барыла. Еш кына ул укытуның сыйфатын 

күтәрүдә нәтиҗәле чара булып  тора, яки укучыларда 

предметларга кызыксыну уяту максатында кулланыла. Баланың 

иҗади эшчәнлеген үстерү өчен дә хезмәт итә. Интеграцияләү 

бер  предмет эчендә һәм предметлар арасында  була. Эчтәлеге 

ягыннан ул: традицион һәм классик төрдә яки  инде  мәктәп 

өчен яңа эчтәлекле материаллардан төзелгән булырга мөмкин. 

Моннан чыгып интеграцияләүне өч төргә бүлеп карыйлар: 

интеграль предметлар, интеграль курс яки спецкурслар, 

интеграль цикл. Хәзер бу төрләргә ачыклык кертеп үтик: 

а) интеграль предмет дәресләре, ягъни предмет буларак 

укыту. Зур күләмле курслар берләштерелеп, дәреслек төзелә. Ул 

үз чиратында укыту планына сәгатьләр бүленеп кертелә. 

Мәсәлән, шундыйлардан экология предметы. Экологияне  

өйрәнү дәреслеге дә бар. Бу предмет кеше белән табигать 

арасында бара торган бәйләнешләрне өйрәнә. Элек  бу предмет 

юк иде.  

ә) интеграль спецкурслар. Мәктәптә берничә предмет 

берләшә  уртак бер тема  өстендә эшли. Аны төрле яктан өйрәнә 

, булган белемнәрне тирәнәйтә, икенче төрле әйткәндә, 

проблеманы төрле яклап чишәргә омтыла.  

б) дәресләрнең цикл, блокларын булдыру, ягъни үзара 

бәйләнештәге предметларның зур материалын блоклап кую. 

Мәсәлән, фольклорны  тел һәм әдәбият өлкәсенә караган төрле 

чыганаклардан  җыю, бербөтен бүлек булдыру. Бу эш  

барышында  укучылар  үз – үзләрен культуралы , әдәпле тотарга 

өйрәнә ;  аларга дәресләрдә алган белемнәрен актив кулланырга 

мөмкинлек тудырыла . Нинди дәрес формалары булдырыла соң? 

Дәрес формалары: мәктәптә актив оештырылган театр эше, 
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предметара бәйләнешле экскурсияләр, музей эше, архивларда 

эзләнүләр, шигырьләр язу. 

Интегральләштереп укытканда нинди предметларны узара 

бәйләп була  соң? Андый предметларга тел, әдәбият, чит тел, 

җыр, рәсем керә. 

Интегральләштерелгән укыту төшенчәсе латинча 

“бербөтен”, “аерым өлешләре бәйләнгән” дигән сүзләрдән 

ясалган. Ул педагогикага  математика, физика, биология 

өлкәләреннән  кергән. Төрле фәннәрнең эчтәлеген бергә бәйләп, 

берләштереп үткәрелә торган интегральләштерелгән дәресләрне 

укытучылар эш процессында киң кулланалар.  

Поликультура белеме, билингваль белем бирү мәсьәләләре 

ничек хәл ителә? 

- Ике телдә аралашса һәм аны уңышлы кулланса, мондый 

шәхесне билингваль, берничә телдә сөйләшсә, полилингваль 

шәхес диләр. Ә инде Россия, шул исәптән Татарстан турында 

фикер йөртсәк, анда төрле милләт яшәгәнлеген, аларның 

һәрберсенең үз мәдәнияте булуын онытырга  ярамый. Мондый 

шартларда күптөрле мәдәниятле белем бирү (поликультура) 

урынлы булыр. Башка халыкларның телен, мәдәниятен ихтирам 

итү, барлык телләрнең үсешенә шартлар тудыру – иң әһәмиятле 

бурычларның берсе. 

Ә моңа ирешү юллары нинди булырга тиеш соң? 

- Күптеллелек нигезендә укыту – методик комплектлар 

булдыру (дәреслекләр, электрон әсбаплар, контроль – үлчәү 

материаллары, компьтер программалары, педагоглар өчен 

методик әсбаплар); 

- Балаларга ике дәүләт телен дә өйрәтү өчен 

хрестоматияләр чыгару. 

Дәүләт җитәкчеләре тарафыннан укытучыларга Татарстан 

мәктәпләрен тәмамлап чыгучы укучыларның берничә телне 

белүен тәэмин итү бурычы куелды. Димәк,  укучыларыбыз татар 

һәм рус телләрен, шулай ук чит телне белергә тиеш. 

Әйтеп үтелгәнчә, интеграция мәктәптә бик уңышлы һәм 

кирәкле чара, ул балаларның танып белүен арттыра, белемнәрен 



 

542 

бер фокуска җыя, тормышны аңларга, проблемаларны дөрес 

чишәргә өйрәтә, укытуның сыйфатын күтәрә. 

 

Кулланылган әдәбият 

1. Леонов С.А. "Интегрированные уроки” (Поурочные 

планы), 8-9 классы. Пособие для учителя. Айрис Пресс. Москва, 

2003 г. 

2. Литература в школе, №5, 1996. Браже Т.Г. "Интеграция 

предметов в современной школе”, с.150 

3. Литература в школе, №5, 1996. Шевченко Л.А. "Об 

интепрации на уроках литературы”, с.154 

4. Мәгариф, №12, 2002 ел, 31 бит. "Интеграция на уроках”. 

5. Мусин Ф.М. Татар әдәбияты. Рус урта гомуми белем 

мәкт. 7 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 1999. 56 

бит – 57 бит. 

6. Худяков М. "Очерки по истории Казанского ханства”. 

Казань. Фонд ТЯК, 1990 г. 

 

 

Һәр сyзнеӊ yз урыны бар... (Ф. Яруллин әсәрләрендә тел-

сурәтләy чаралары) 
 

Рамиля Раисовна Шакурова, учитель 

татарского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 3, г.Бугульма, Республика Татарстан 

 

Матур әдәбият теле - образлы тел. Анда сурәтләү чаралары 

аша һәр язучының  сөйләм үзенчәлеге күренә. Автор кулланган 

чаралар, алымнар җыелмасы язучының дөньяга карашын, иҗат 

ысулының юнәлешен дә билгели. Язучы сүзләрне  билгеле бер 

максат белән сайлап ала, урнаштыра. Шуңа да сүзнең 

мәгънәлелеген, тәэсирлеген, синонимнарын, антонимнарын табу 

сүз белән  эшләүнең бер төре булып  тора. 

Бу - “стилистик эксперимент” алымы дип атала. Аның 

максаты-тексттагы сүзләрнең төсмерләрен билгеләү, образларга 

бай өзектән аерым сүзләрне табып, башкалары белән 
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чагыштыру. Шул ук вакытта сүзнең нигә шундый варианты 

куллануы да күзәтелә. Мондый эш барышында сүзнең төгәл, 

нәкъ язучы теләгән  мәгънәне бирү өчен  хезмәт  итүе  турында  

нәтиҗә чыгарыла. 

Ф.Яруллинның әсәрләрендә күчерелмә мәгънәдәге  

сүзләрнең саны бихисап. Шуларның кайберләренә генә 

тукталыйк. Тимерҗан  үзе: ”Йомшакка ятсам, янбашым кабара”, 

дип, идәндә сәләмә тун ябынып йоклый, имеш. [9,202] 

“Җилбикә көннәр буе җил куган, Йокыбану йокы 

симерткән.“[7,208] Ф. Яруллин үзенең әсәрләрендә күчерелмә 

мәгънәдәге сүзләрне кулланып, образлылыкны, 

эмоциональлекне, мәгънә төсмерләрен ачып биргән. 

Белгәнебезчә, метафора- күренешләрнең охшашлыгына 

яки каршылыгына нигезләнгән яшерен чагыштыру. 

Язучыметафора ярдәмендә кешенең төс-кыяфәтен образлы итеп  

күз алдына китерә. Күпмедер дәрәҗәдә чагыштыру, охшату 

арттырыбрак табирелә.  

Ф.Яруллин үзенең әсәрләрендә  синонимнарның  иң кулаен  

сайлап алган. 

- Әй, сөйкемле Ай, матур Ай , -дигән Айсылу,-әз генә түз. 

Мин хәзер –Кыз бөркәнеп чыккан шәлен иңеннән алып 

ыргыткан да йөзә белмәгәнен онытып суга ташланган[7,187]. 

Автор синонимнарны кешенең хис-кичерешләрен көчәйтү, 

образларның тышкы кыяфәтен төгәлрәк бирү өчен кулланган. 

Бер үк сүзне кабатламыйча, мәгънәдәш сүзләр тапкан. 

Әдип иҗатында табигать образы еш кулланыла. Ул 

матурлыкны кеше белән табигатьнең гармониясе аша 

сурәтли.Аның фикеренчә, кеше һәм табигать бербөтен. Шушы 

бөтенлек азая башласа,күңел байлыгы да ярлылана. Менә шул 

күңел байлыгын тулыландыру өчен, язучы табигать образларын 

яратып куллана. Табигать төрле халәттә, төрле төстә булган 

кебек, кешенең хис-кичерешләренең  дә катлаулы  яки тирәнгә  

яшеренгән  икәнлеген күрсәтә.  

Фразеологик әйтемнәр - халкыбызның күңел энҗеләре. Ф. 

Яруллинның иҗатында алар чиксез кулланылган. “Андагы 
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матурлыкны, андагы байлыкны күрсәң, хәйран калып, 

шундауктелдәнязасың. ”[7,10]. 

“Аюөеннәнтамактуйдырыпчыкканчы, урманның ярты 

халкы аксап беткән.” [7,10]. Ф.Яруллин әсәрләрендә 

фразеологик әйтелмәләрне телне баету, сөйләмгә җанлылык, 

сурәтлелек (образлылык) бирү өчен кулланган. 

Язучының әсәрләрен укыганда, аның сүз байлыгына, тәмле 

теленә сокланып туеп булмый. Аның бер генә җөмләсендә дә 

берничә төрле энҗе бөртеге табып була. Миңем күңелемдә иң 

истә калган бер әсәрендәге (“Җиһангир” исемле әкияте) бер генә 

җөмләне  сөйләгәннәргә өстәп, мисал итеп китерәсем килә. “Кем 

белә, бәлки аның Җангире дә туган авылы өстеннән урап 

китәдер, бәлки инде, шифалы тамчы булып, иген кырларына 

сеңгәндер, ә бәлки, әле генә керфегеннән үлән арасына сикереп 

төшкән тамчы шулдыр. Кем белә...” [7,115].). Минемчә, 

кабатлау юлы белән, автор укучыны уйландыруга да этәрә, бер 

үк вакытта хиснең көчен дә арттыруга ирешә. 

Димәк, Ф.Яруллинның иң киң кулланылган лексик 

сурәтләү чаралары: метонимия, антонимнар, ә стилистик 

бизәкләрнең бик бай өлешен (аеруча проза әсәрләрендә) 

фразеология тәшкил итә. Әлеге тотрыклы сүзтезмәләр телне 

баеталар, татар теленең милли  үзенчәлеген күрсәтеп торалар. 

Ф.Яруллин иҗаты татар теленең никадәр камил, матур булуын 

күрсәтә.  

 

Кулланылган әдәбият 

1. Заһидуллина Д.Ф. Татар әдәбияты: Теория. Тарих / 

Гыйләҗев Т.Ш., Закирҗанов Ә.М., Заһидуллина Д.Ф. – Казан 

Мәгариф, 2004. - 247 б. 

2. Заһидуллина Д.Ф.Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту 

методикасы: Метод.кулланма. - Казан: Мәгариф, 2000.- 335б. 

3. Ибраһимов С.М., Ф.С. Сафиуллина. Практик 

стилистика. 6-7-сыйныфлар өчен күнегүләр җыентыгы. - 1977. - 

143 б. 

4. Татар теле: Мавыктыргыч лексикология. Минзәлә 

педагогия колледжының рус телендә сөйләшүче 1 курс 



 

545 

студентларына татар теле укыту. Взаимосвязанное обучение 

русскому и татарскому языкам в 5 классе: Укытучыларның 

авторлык хезмәтләре. - Казан: Мәгариф, 2001.- 221 б. 

5. Хәкимова С.Г. Фәнис Яруллин: Тормыш һәм иҗат 

батырлыгы. Казан, “Идел-Пресс”, 2007. - 192. 

6. Юсупов Р.А. Икетеллелек һәм сөйләм культурасы: 

Укытучылар өчен ярдәмлек. -Казан: Тат. кит. нәшр, 1987. - 214 

б. 

7. Яруллин Ф. Г.Зәңгәр күлдә ай коена:  Әкиятләр. - Казан: 

Татар. кит. нәшр., 1990. - 272 б. 

8. Яруллин Ф. Күңел яктысы.Шигырәр,поэма. -

Казан:Татар.кит. нәшр.,2003-384б. 

9. Яруллин Ф.Г. Сайланма әсәрләр. -Казан: Татарстан 

Республикасы “Хәтер” нәшрияты, 2002. - 255 б. 

 

 

Эзләнy, фикерләy, иҗади эшләy 

 

Гөлнара Маузир кызы Шәрәфиева, Татарстан 

Республикасы Баулы шәһәре МБГУ “4 нче 

гимназия”нең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

«Туган телем, айлы төнем, якты көнем, 

Әремнәрдән әче, балдан татлы телем. 

Сине саклап калыр өчен, күпме белем 

Кирәклеген аңладым мин, белдем бүген» 

Лена Шагыйрьҗан. 

 

Чынлап та туган телне яклау, аны торгызу, үстерү, 

саклауның эффектив ысулларын табу өчен  ана теле 

укытучысына үз өстендә даими эшләргә, белемнәрен яңартып 

торырга, заманча технологияләрне өйрәнергә, үз эшенә фәнни 

яктан карарга кирәк. Татар теле һәм әдәбияты фәннәрен 

тирәнтен өйрәнү һәм туган телдә аралаша белү – милләт буларак 

сакланып калу, гореф-гадәтләрне яшь буынга тапшыру  һәм 
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мәдәниятне үстерүнең иң әһәмиятле юлы. Туган телен белмәгән 

буын аның киләчәк язмышын куркыныч астына куя. Тел югала 

икән – милләт тә тарихта  гына яшәп калачак. Бүгенге укучыбыз 

– милләтебезнең киләчәге. Шуңа күрә балаларның сөйләм 

телләрен үстерү, укучыларда коммуникатив компетенцияләр 

формалаштыру  дистәләгән  еллар буе иң актуль 

проблемаларның берсе булып кала.  Бүгенге көндә тел укыту 

өлкәсендә төрле эзләнүләр бара. Укытуда иң яхшы дип 

исәпләнгән яңа алымнар, чаралар әледән әле мәктәп 

укытучыларына Фираз  Харисов, Әхмәт  Рәхимов, Мирза 

Мәхмүтов, Флера Сафиуллина кебек галимнәребез тарафыннан 

тәкъдим ителә. Үстерелешле укыту, шәхескә иҗади якын килү 

технологияләре, проектлар методы, тәнкыйди фикерләү 

технологиясе  шундыйлардан. 

Хәзерге чор фән һәм техниканың интенсив үсүе, кискен 

рәвештә кулланылуы, шул ук вакытта проблемалар санының 

арта баруы бертуктаусыз җитди эзләнүне, тирән фикерләүне, 

күп чыгым һәм көч түгеп иҗади эшләүне таләп итүе белән 

характерлана. Шуңа күрә укытучы баладагы сәләтне күреп ала 

һәм аны үстерү өстендә эш алып бара. 

Һәр бала — иҗади шәхес. Кечкенә чагында балалар 

фантазия элементларын, көтелмәгән чагыштыруларны, гадәти 

булмаган фараз итүләрне еш кулланалар. Нәкъ менә балалык 

елларында яшь үзенчәлекләре белән иҗат чаткылары күренә 

башлый. 

Профессор Ә.З. Рәхимов: “Иҗади шәхес — милләт һәм 

Ватан байлыгы”, — ди. Чыннан да, иҗади шәхес башкалардан 

үзенең әхлаклы, кешелекле, хисле һәм ихтыярлы булуы белән 

аерылып тора. 

Татар теле һәм әдәбияты укытучылары алдында әхлаклы, 

тәрбияле, белемле, кешелекле, иҗади фикер йөртүче, 

камиллеккә омтылучы шәхес тәрбияләү бурычы куела. Һәр 

балада кечкенә чакта ук кызыксынучанлык, җанлылык, терелек, 

эчкерсезлек кебек сыйфатлар була. Шуларны әкренләп 

үстерергә генә кирәк. 
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Безнең гимназиядә укучыларның иҗади сәләтен үстерүгә 

зур игътибар бирелә. Сәләтле укучылар белән эшләр алып 

барыла. Һәр баладан шагыйрь ясап булмый диләр. Шуны истә 

тотып, мин дәрестә иҗади сәләтләре ачыла барган балалар белән 

аерым индивидуаль эш алып барам.  

Ә.З. Рәхимовның иҗади үстерешле укыту технологиясе 

каршылыкларны җиңә белергә, сөйләшергә, тыңларга, белемне 

үзе таба белергә, үз фикерен ачык итеп әйтә белергә өйрәтә. 

Укыту-тәрбия процессының көтелгән нәтиҗәлелеген 

гарантияләүче факторларның берсе – Ә.З.Рахимовның иҗади 

үстерешле технологиясе. 

Иҗади үстерешле укыту технологясенә нигезләнгән 

дәреснең структурасы бик гади, бер-берсе белән максатчан 

рәвештә бәйләнеп, иҗади ситуация тудырып, укучы шәхесенең 

креатив үзлекләрен үстерүгә юнәлгән 3 этаптан тора. 

Беренче этап: Ориентлашу-мотивлаштыру этабы. 10 минут 

1-адым. өй эшләрен тикшерү: барысы да эшләргә тиешле 

эшләрне, ярым иҗади эшләрне, иҗади эшләрне. Балалар үзләре 

билге куйдылар. Иң яхшыларын класс алдында укыту, күрсәтү. 

2-адым. Укчыларның белемнәрен тигезләү. Бүгенге 

дәрескә кирәкле үткән дәрестәге белемнәрне кабатлап чыгу. 

Моның өчен, укытучы иң урынлы сорауны алдан ук әзерләп 

килә. 

3-адым. Укытучы әкренләп, укучыларны бүгенге дәреснең 

кирәклелегенә төшендерә, дәрескә уку мәсьәләсен китертеп 

чыгарта балаларның үзләреннән. 

4- адым. Үзбәя кую. 

Икенче этап: Операциональ –башкару этабы. 30 минут. 

Монда инде куелган уку мәсьәләсен чишү процессы бара. 

Проблемалар тудыру, аны чишү, ялгышларны төзәтү. 

Символларны булдыру, истә калдыру, кабатлау. Мөстәкыйль 

эшләр башкару, группаларда эшләү. Иҗади үсеш технологиясе 

буенча, һәр элементар –абстракт бирем үстерешле функцияне 

үти.Әлеге биремне үтәгәндә укучылар бер акыл (психик 

дәрәҗә), һәм бер уку (дидактик дәрәҗә) гамәлен башкаралар. 

Аны үтәүтөркемнәрдә тикшерү, хор һәм индивидуаль йтү белән 
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тәмамлана, аннары акыл гамәлләренә җиткерелә. Мондый 

очракта балалар үзләштерелгән белемнәрнең һәм гамәл 

ысулларының эчке образдарына таяналар. (Т – Х – И ) Ничә 

бирем бирелсә, шуның кадәр үзбәя була. Бу системада адымлы 

үз-үзеңне бәяләү принципиаль мөһим рольгә ия. Бәя куйганда 

ешлык һәм кичектергесез принципларыннан чыгарга кирәк. Һәр 

ясалган адым өчен бәя куела. Бу принцип үтәлмәсә, бала 

мөстәкыйллеген югалта, төркем тарафыннан ярдәм көтеп утыра 

һәм аның йогынтысына бирелә. 

Уку мәсьәләсен чишүдә адым системасы боларны тәэмин 

итә: 

өйрәнеләчәк материалны барлык укучылар да тигез 

үзләштерә; 

уку гамәлен аеру һәм гомум ысул формалаштыру аңлы 

башкарыла; 

белемнәрне үзләштерү күләме турында кире бәйләнеш 

шунда ук (оператив) алына. 

Өченче этап: Рефлексия (аңның үсеш дәрәҗәсен билгеләү). 

Контроль-бәя функциясе балаларның үзләренә бирелә.. 

Дәрес дәвамында җыелган билгеләрдән чыгып дәрескә тулаем 

билге куела. 

Дүртенче этап: Өйгә эш бирү.  

Ике яки өч төрле эш бирелергә тиеш: барлык укучы өчен – 

гаиләдә тишерелә, ярымиҗади, иҗади эш. 

Төркемнәрдә эшләгәндә, төркемнең спикеры булырга 

тиеш. Лидер. Менә шунда оештыру сәләте формалаша. 

Спикерлар дәрес саен алыштырыла. Дәрестә дә укучыларның 

урыннары гел алыштырып торыла. Минем таләп буенча, 

балаларның аяклары идәндә, төрле якка утырган җирдә борыла 

алалар, тавыш кына чыкмасын. Бирем саен төркемнәрдә икенче 

укучыны әзерлиләр сөйләргә. Шулай итеп дәрестә укучыларның 

һәрберсе берничә тапкыр чыгыш ясый.  Билге куйганда да 

укытучы билгене куярга өйрәтергә тиеш. 

“5”ле – әгәр укучы үз эченнән әйтә алса куела. 

“4” ле – эчтән кабатлагана ялгыша, ләкин иптәшенә аңлата 

ала. 
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“3” ле – иптәшенә әйткәндә справочниклардан файдаланса 

куела. 

Сезнең игътибарыгызга 8 нче сыйныф өчен дәрес планын 

тәкъдим итәм. 

Тема: Иярченле кушма җөмләләрне гомумиләштереп 

кабатлау. 2 нче дәрес. 

Максат: 1. Иярченле кушма җөмләләрне мәгънә ягыннан 

аеру күнекмәләрен камилләштерү. 2. Материалны үзләштерүгә 

кызыксыну уяту. 3. Укучыларның бәйләнешле сөйләмен үстерү, 

аларда игелеклелек, шәфкатьлелек сыйфатлары тәрбияләү.  

Дәрес барышы. 

Оештыру өлеше. 

Уңайлы хисси халәт тудырыла. 

Актуальләштерү. 

1.Аңлатмалы сүзлектән “изгелек”, “игелекле” сүзләренең 

мәгънәсе ачыклана: 

а) изге булу; 

ә) саф күңеллелек, югары әхлаклылык; 

б) кагылгысызлык, кул сузарга ярамау; 

в) игелек китерә торган, ярдәмчел, яхшы, киң күңелле. 5 

мин.  

2. Дәреснең эпиграфы буенча кыскача әңгәмә. 5 мин. 

 “Олуглык, игелеклелек вә гыйззәтлелек – гыйлем һәм  

күркәм әхлак нәтиҗәседер”. Р.Фәхреддин 

3. Тактада язылган текст өстендә эш. 

“Әхлак. Әхлаклы булу. Әхлаклы булу ул – шәфкатьле 

булу, игелекле булу, сабыр гына сөйләшү, мөлаем, ярдәмчел 

булу дигән сүз. Бу сыйфатлар безгә әби-бабайларыбыздан мирас 

булып калганга, без әдәп сакларга, инсафлы, намуслы булырга, 

әти-әни хакын хакларга тиешбез.” “Көч һәм рух тамырлары” 

китабыннан. 

Тыныш билгеләрен куярга. Аңлатырга. 5мин 

Укучылар, без бу дәресне мәгърифәтче Ризаэддин 

Фәхреддин иҗатына, бигрәк тә аның “Тәрбияле бала”    

китабына нигезләнеп үткәрербез. 
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Тарихыбыз күгендә якты йолдыз булып кабынган, 

халкыбыз хәтерендә мәңгегә уелып калган затларыбыз байтак. 

Алар арасында Ризаэддин Фәхреддин тарихчы буларак та, 

мәгърифәтче буларак та аеруча әһәмиятле урын били. Аның 

тәрбия темасына багышланган хезмәтләре күп. Шулар арасында 

“Тәрбияле бала” дигән фәлсәфи хезмәте аерым урын алып тора. 

Безне әхлаклы, чын кеше булу серләренә өйрәтә торган китап 

ул. 

Олуг галимнең хезмәтләре кешелек дөньясы өчен бәяләп 

бетергесез зур кыйммәткә ия. 

Хәзер шул китапта булган җөмләләрне карап китәрбез. 

Белем-күнекмәләр булдыру. 5мин 

Җөмләләр өстендә эш.  

Кешеләргә мәрхәмәтле булу бәндәләрнең үз-үзләренә 

мәрхәмәтле булуларыннан килә, чөнки кешеләргә булган 

мәрхәмәтләрнең нәтиҗәсе бәндәнең үзенә кайтыр. (иярчен сәбәп 

җөмлә) 

Әхлак төзек булмаса, адәм баласының рухы сәламәт 

булмас. (иярчен шарт җөмлә) 

Хәерле мал шулдыр: ул хәләлдән килер, изге юлга сарыф 

ителер. (иярчен хәбәр җөмлә) 

Әгәр кешеләрдә әдәп булмаса, дөнья тормышының тәртибе 

бозылыр иде. (иярчен шарт җөмлә) 

Тәрбияле булганы өчен, аны һәркем яратыр. (иярчен сәбәп 

җөмлә) 

Белем-күнекмәләрне ныгыту. 

Компьютерда иярченле кушма җөмләләрне, бәйләүче 

чараларны кабатлау. 10мин. 

Схемалардан җөмләләр төзү. 5мин. 

Ял итү минуты.   

Тестлар. 5мин. 

Диктант. 5мин. 

Диктант тексты “Татар теле 5” электрон дәреслектән 

кулланыла. Шунда ук билге куела. 

Йомгаклау, билгеләр кую. 

Өйгә эш: 
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Иҗади эш. “Яхшылык эшлә дә суга сал” темасына 

сочинение язарга. 10 иярченле кушма җөмлә кулланырга. 

 

Кулланылган әдәбият 

1. Җамалетдинова З.И. Ә.З.Рәхимовның иҗади үсеш 

технологиясенә нигезләнеп укытуның нәтиҗәлелеген күзәтү 

программасы - Казан: школа, 2005. 

2. Рахимов А.З.  Нравология. – Казань: Творчество, 2006. 

3. Хәйдәрова Р.З. Татар теле һәм әдәбияты укытуда яңа 

технологияләр. – Яр Чаллы, 2011. 

4. Хәсәншина Р.Г. Татар теле дәресләре, 8. Казан: 

“Мәгариф” нәшрияты, 2007. 

5. Хәсәншина Р.Г. Татар теле, 8. Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 2011 ел. 

 

 

Использование современных информационных технологий 

на уроках татарского языка и литературы 
 

Эльвира Ринатовна Шарафутдинова, учитель 

татарского языка и литературы, МБОУ 

«Васильевская кадетская школа №1», 

Зеленодольский муниципальный район, 

Республика Татарстан 

 

Сегодня, вероятно, нет такого учителя, который не 

задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным 

и ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на 

уроке ситуацию успеха для каждого ученика?..» 

Компьютер является одним из важных и новых средств в 

учебном процессе. Использование его способствовало 

появлению новых информационных технологий. Компьютерные 

технологии позволяют реализовать основные методы обучения 

татарскому языку: показ, объяснение, коррекция, оценка знаний. 
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Уроки с применением ИКТ проходят живо, интересно, 

эмоционально, потому что уроки позволяют детям 

почувствовать себя исследователями. 

Использование компьютера на уроках татарского языка 

помогает учащимся: 

1) Наглядно представлять обучение изучаемым языковым 

явлениям; 

2) Формировать  речевые навыки на изучаемом языке; 

3) Контролироватьзнания, выявлять степень 

формирования умений и навыков. 

По-моему мнению, использование компьютера, 

интерактивной доски на уроках татарского языка и литературы – 

самый лучший вариант. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет 

повысить эффективность обучения, приблизить к реальному 

уровню деятельности. 

При помощи компьютера можно осуществить контроль 

полученных знаний учащимися. 

На уроках проверки и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков нужно использовать тесты. 

Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ: 

1. Быстрое получение результатов; 

2. Объективность в оценке знаний; 

3. Позволяет получить достоверную информацию о 

владении обучающимися определенными умениями и 

навыками; 

4. Компьютерное тестирование более интересно по 

сравнению с традиционными формами, что влияет на 

повышение познавательной активности обучающихся и создает 

у них положительную мотивацию. 

С моей точки зрения, презентация – это самый 

оптимальный вариант изложения учебного материала на каждом 

этапе урока. 

Для обработки иллюстраций, необходимых для 

презентации, использую программу PictureManager. С её 

помощью можно изменить рисунок: вырезать, улучшить 
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контраст, цвет, повернуть и т. д. В программе Excel удобно 

составлять кроссворды. 

При изучении татарского языка и литературы, мы активно 

используем интернет – ресурсы, которые дают уникальные 

возможности для тех, кто обучает татарскому языку и тех, кто 

его изучает. 

Освоение компьютерных технологий позволяет реально 

индивидуализировать учебный процесс, сделать его более 

гуманным по отношению к обучающим, усилить 

положительную мотивацию обучения, активизировать 

познавательную деятельность, усилить творческую 

составляющую работы как ученика, так и учителя. 

 

Список литературы 

1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для 

творческого саморазвития / В.И. Андреев. — Казань: Центр 

инновационных технологий, 2003.-608с. 

[http://www.dissercat.com/content/razvitie-kommunikativno-

rechevykh-umenii-i-navykov-uchashchikhsya-pri-izuchenii-imeni-

prilag#ixzz2j9D6dSza] 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в 

образовании. Учебное пособие - М.: Издательский центр 

"Академия", 2003.  

3. Использование современных технологий  // Фән hәм 

мәктәп. - 2006 г. - № 6. 

4. Селевко Г.А.  Современные образовательные 

технологии. - М: Народное образование, 1998.  

 

 

Дәyләт йомгаклау аттестациясенә әзерләнy вакытында туа 

торган кыенлыклар 

 

Гөлназ Мөэмин кызы Шәрипова, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 4 нче  

санлы Урыссу гомуми төп белем бирү 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-kommunikativno-rechevykh-umenii-i-navykov-uchashchikhsya-pri-izuchenii-imeni-prilag#ixzz2j9D6dSza
http://www.dissercat.com/content/razvitie-kommunikativno-rechevykh-umenii-i-navykov-uchashchikhsya-pri-izuchenii-imeni-prilag#ixzz2j9D6dSza
http://www.dissercat.com/content/razvitie-kommunikativno-rechevykh-umenii-i-navykov-uchashchikhsya-pri-izuchenii-imeni-prilag#ixzz2j9D6dSza
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мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Эчтәлек 

-Фонетика; 

-Калын һәм нечкә сузыклар; 

-Калынлык ъ һәм нечкәлек ь билгеләренең үзенчәлекләре; 

-Сүз төркемнәре; 

-Телдән телгә тәрҗемә итү; 

-Синтаксис; 

-Сүзтезмә һәм тезмә сүз; 

-Сочинение язу схемасы. 

Мин башлангыч сыйныфлардан башлап 9нчы сыйныфка 

кадәр татар теле һәм әдәбияты укытам. Укыту вакытында төрле 

кыенлыклар килеп чыга. Шуларның берсе-хәрефе юк, авазы 

гына булган  к[ къ], г [гъ], в [w] авазларына  таблицалар ясыйм. 

Бу сүзләрне башта аерым-аерым, яңадан хор белән укыйбыз. Бу 

авазларның ни өчен ике төрле әйтелүен ачыклыйбыз. Чөнки 

укытучы алдында грамоталы шәхес  тәрбияләү бурычы  тора. Бу 

таблицалар авазларны балаларның исләрендә ныграк 

калдырырга ярдәм итә.  

Шулай ук артикуляция гимнастикасы белән дә бик күп 

файдаланам. Бу авазларны кабатлаган вакытта укучылар, 

беренчедән, татар хәрефләрен дөрес итеп әйтергә өйрәнәләр, 

икенчедән, бу алар өчен бик кызыклы физкультминутка да. 

О-ө хәрефләре сүзнең беренче иҗегендә языла. [о] авазы 

урынына ы язабыз, [ө] авазы урынына е язабыз. Моның өстендә 

эшләргә туры килә. Карточкалар белән эшлибез, сүзлек 

диктантлары язабыз. Шулай ук җ, ң, һ хәрефләре кергән 

сүзләрне еш кабатларга кирәк. У-ү сузыкларын  бутыйлар. 

Нечкә сузыклар белән калын сузыклар өстендә эшләгәндә күрмә 

диктантлар уздырам. 

Шулай ук  кирәкмәгән урында ь билгесе кую очраклары 

бик күп. Л хәрефе алдында нечкә сузык аваз тора икән, ь билгесе 

язылмый, мәсәлән: Ил,Камил, Илгиз һ.б. Рус телендә ь билгесе 

тартыкны йомшарта, мәсәлән: руль, мать, конь һ.б. Татар 
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телендә ь билгесе үзеннән алда торган калын сузыкны 

йомшарта, мәсәлән: сәнгать- сәнг[ә]ть, фәкать-фәк[ә]ть, Тәлгать-

Тәлг[ә]ть һ.б. Шушыларга игътибар итәргә кирәк. 

Сүз төркемнәре буенча да кыенлыклар туа. Күп вакыт 

балалар сүз  төркемнәрен һәм җөмлә кисәкләрен аера белмиләр. 

Шуңа мин ике телдә-татар һәм рус телләрендәге кагыйдәләргә 

кагылып, мисаллар китереп, ике телдә чагыштырып, шулар 

өстендә эшлим. Аларның охшаш һәм аермалы якларын 

күрсәтәм.  

Җөмлә кисәкләре ягыннан ия белән хәбәрне тапканда ия 

белән туры тәмамлыкны бутау очраклары еш була. “Әни ипи 

пешерде. Мин торт яратам” кебек җөмләләрдәге исемнәргә –ны, 

-не (төшем килеш) кушымчаларын куеп карыйбыз. 

Телдән телгә тәрҗемә иткәндә зур кыенлыклар туа. 

Тәрҗемә итү дәресләрендә мин дидактик материаллар кулланам. 

Җөмләдәге сүзләрнең кире һәм уңай тәртибенә дә игътибар 

итәргә кирәк. Катлаулырак җөмләләрне тәрҗемә иткәндә һәрбер 

сүзне аерым-аерым тәрҗемә итеп, иясен, хәбәрен билгеләп 

җөмләләр төзибез.  Безнең телебез рус теле белән тыгыз 

бәйләнештә тора. Нәтиҗәдә, татар теле, рус теленнән ялгыш 

тәрҗемә итү аркасында бик нык бозыла. Бу хәлне булдырмас 

өчен, татар теле дәресләрендә, беренче чиратта аларның сүзлек 

составларын, укучыларга чагыштырып өйрәтергә, шулай ук 

аларны русчадан татарчага тәрҗемә итүнең иң әһәмиятле, төп 

принциплары һәм алымнары белән таныштырырга кирәк. 

Әйтик, татар телендә, үткән заман хикәя фигыльләренең, 

рус телендәгедән аермалы буларак, күп төрле формалары бар: 

барды, барган, бара иде, барган була,бара торган иде, бара 

торган була (булган). Рус телендә аларга туры килә торган бер 

генә форма бар: ехал, шел, сделал һ.б. Шулай ук, үз күзең белән 

күрмәгән нәрсәләргә бер генә форма куллану бик еш очрый: –

ды, -де, (-ты, -те) кушымчалы фигыльләр белән генә эш итәләр. 

Нәтиҗәдә телнең үзенчәлекләре, мәгънә төсмерләре бирелми 

кала. Болар өстендә дә башлангыч сыйныфлардан башлап 

эшләргә кирәк. 
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Синтаксис – ул төзелеш,төзү мәгънәләрен белдерә торган 

иң катлаулы тармакларның берсе.Телнең грамматик төзелешен 

өйрәнүче морфология белән синтаксис тармаклары үзара 

бәйләнештә яшиләр.Синтаксис темасына кергәндә мин,иң 

беренче,балаларны гади һәм кушма җөмәләрне аерырга 

өйрәтәм,аларның уртак һәм аермалы якларын 

ачыклыйбыз.Укучылар гади җөмләнең  төрләрен, бөтен 

үзенчәлекләрен белергә  тиеш (җәенке, җыйнак, билгеле 

үтәүчеле, билгесез үтәүчеле, нәрсә белән катлауландырылган 

һ.б.) Һәр кушма җөмләнең нигезендә ике яки берничә гади 

җөмлә ята. Һәр гади җөмләне табып, әйтеп чыгабыз, аларга 

сораулар куеп, төрләрен ачыклыйбыз. 

Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрне өйрәнгәндә,тезүче 

һәм ияртүче теркәгечләрне аерырга өйрәтәм. (9нчы сыйныф 

дәреслегендәге 155нче биттәге таблицага таянып эшлим). Бу 

таблица һәрвакыт укучыларның каршыларында. Тезүче 

теркәгечләр ике мөстәкыйль җөмләне бәйли ала. Тезүче 

теркәгечләр белән тезмә кушма җөмләләр  төзелгәнне аңлатам. 

Мәсәлән: “Мин аны белмим, хәтерләмим, тик зур кара 

тараканнан куркып елавым гына истә калган”. (Ә.Е.) Бу-тезмә 

кушма җөмлә. Тик-каршы куючы теркәгече ике мөстәкыйль 

җөмләне бәйләгән. Шулай ук теркәгечсез тезмә кушма 

җөмләләргә мисаллар китерәбез. 

Иярченле кушма җөмләләрнең аналитик һәм синтетик 

төрләрен өйрәнәбез. Таблицага таянып, әдәби китаплардан 

мисаллар табып, алар өстендә эшлибез. 

Сүзтезмә һәм тезмә сүзләрне аерганда кыенлыклар 

туа.Боларны бутамас өчен җөмләләрне сүзтезмәләргә 

таркатабыз. Гади сүзтезмә һәм тотрыклы сүзтезмәләр белән 

эшлибез. Ике мөстәкыйль сүз катнашкан сүзтезмә гади сүзтезмә 

була. Кисәкләре арасында реаль мәгънә мөнәсәбәтләре югалу 

нәтиҗәсендә таркалмый һәм үзгәрми торган, тотрыклы 

сүзтезмәләргә фразеологик сүзтезмә диләр. Болар өстендә 

эшләгәндә мин укучыларга төрле фразеологизмнар кергән 

карточкалар таратам. Аларның мәгънәләрен аңлатып, рус 

телендә эквивалентлар табабыз. Фразеологизмнар сүзлеге белән 
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эшлибез. Мәсәлән: эч пошу, ике йөзле, су кебек эчү, трай тибү 

һ.б.  Икедән артык мөстәкыйль сүздән торып, гади 

сүзтезмәләргә таркалмый торган сүзтезмә катлаулы сүзтезмә 

була. Мәсәлән: кич җиткәнче кайтып җитү, ике чиләк су һ.б. Бу 

өч төрдәге сүзтезмәләрне укучылар аера белергә тиеш. 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен табу өстендә дә күп 

эшләргә туры килә. Чөнки баш кисәк белән иярчен кисәкләрне 

таба белмичә, җөмләләргә анализ ясап булмый. Укучыларны 

кызыксындыру өчен, әдәби әсәрләрдән кызыкларак текстлар 

алырга тырышам. Үзләре өйрәнгән әсәрләрдән тыш Фәнис 

Яруллин, Әмирхан Еникей әсәрләрен кулланам. Әсәрнең 

авторын, исемен әйтәм. Әдәбият белән тел дәресләрен  бергә 

алып барырга тырышам. Әсәрнең кызыклырак урыннарын әйтеп 

китәм, китапны тулысынча алып укырга агитация үткәрәм. Без 

китапка да юнәлеш бирергә, кызыксыну уятырга тиеш. Ял 

минутларында Роберт Миңнуллинның шигырьләрен, татар 

җырлары тыңлыйбыз. Балалар өчен бигрәк тә кызыклы булган 

тема-спорт турында да сөйләшүләр үткәрәбез. Мәсәлән, 

Испаниянең “Барселон” командасын җиңеп,Татарстанны һәм 

Казанны бөтен дөньяга таныткан “Рубин”-футбол командасы, 

ике тапкыр чемпион булган Казанның хоккей командасы –“Ак 

барс”, дөнья чемпионатында катнашып көмеш медаль яулаган 

волейбол командасы –“Зенит”. Казанда үткән универсиадада 

Татарстаннан да медаль алучылар бик күп булды. Бу 

сөйләшүләр укучыларда милләтебезгә, мәдәниятебезгә, спортка 

карата горурлык хисе тудыра, кызыксыну уята. 

Алдагы көннәрдә ДЙА га әзерләнгәндә кыенлыклар туарга 

мөмкин. 

Катлаулы кушма җөмләләрнең төрләре белән танышу, 

Һәрберсенең схемасын төзергә өйрәтү, пунктуациягә зур 

игътибар бирү, стилистика һәм сөйләм культурасы өстендә 

эшләү,эш кәгазьләре үрнәкләрен өйрәтү безнең бурыч. 

Сорауларның С өлешендә иҗади эш – сочинение язарга 

туры килә. 

Сочинениенең композицион схемасы  

I.Кереш өлеш. (тема, ягъни нәрсә турында) 
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II. Төп өлеш. 

1.Проблеманы күрсәтү, проблеманы аңлап, дөрес 

формалаштыру. 

2.Сайлап алынган проблеманы аңлату, проблеманы ачу. 

3.Китерелгән проблемага карата авторның карашын 

формалаштыру. Автор позициясенә аңлатма бирү. 

4.Проблемага укучының карашы. Укучының үз фикерен 

җиткерү өчен дәлилләр китерү. 

III.Йомгаклау. Нәтиҗә ясау. 

Кереш  өлеш. 

Бутексттаавторның (автор конкреткүрстелә) әсәреннән 

(мөмкин  булса, әсәр  исеме  дә күрсәтелә) алынган  өзек  

бирелгән. 

Тексттасүзнәрсәтурында бара, нинди тема яктыртылган? 

Берничә  җөмлә  белән текстка аңлатма бирелә. (Бу тема 

аша автор нәрсә  әйтергә  теләгән, теманы ачу өчен нинди  

алымнардан  файдаланган?) 

Төп өлеш. 

1.Проблеманы  күрсәтү. 

Бу тема белән бәйле рәвештә автор иң актуаль 

проблемаларның берсен (берничә проблема күтәрелгән булырга 

мөмкин: сугыш, гаилә, мәхәббәт, табигатьне саклау һ. б.) 

күтәреп чыга. 

2.Проблеманы төрле яклап ачу: бу проблеманы яктыртып, 

автор, беренче чиратта, аның әһәмиятенә басым ясый (һәр 

фикереңне дәлиллисең), кешелек тормышында нинди урын алып 

торуына ишарә итә. Минем уйлавымча, автор бу проблеманы 

тиешенчә яктырта, аңлата алган (дәлиллисең, аргументлар 

китерәсең). Моның өчен ул төрле сурәтләү чараларын 

(метафора, символлар, чагыштырулар, аллегория һ. б.) 

кулланган. (Мисалларбеләнныгытасың.)  

3.Автор позициясенә аңлатма  бирү: 

Автор позициясе. Аның әйтергә теләгән фикере. 

Автор фикере белән килешү. Мин авторның фикеребелән 

тулысынча килешәм, чөнки... (тезислап, үз дәлилләреңне 

китерәсең.) 
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Әдәби әсәрләрдән, халык авыз иҗатыннан аргументлар 

китерелә. 

Тормыштан алынган мисаллар белән дәлилләү. 

(Мисалларны ачык  итеп, конкрет  дәлилләү  өчен кирәк.) 

Йомгаклау, нәтиҗә ясау. 

Алдагы көннәрдә ДЙА нә әзерләнгәндә нинди кыенлыклар 

буласын күз алдыма китерәм. Дәрескә әзерләнгәндә материалны 

артык күп алмаска, гадирәк, белем дәрәҗәсенә карап алырга, 

Һәрбер балага индивидуаль якын килеп,аларның күңелләрен 

күрергә тырышам. 
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә компьютер 

технологиясе 

 

Миләүшә Мансур кызы Шәрипова, Татарстан 

Республикасы Казан шәһәре муниципаль 

бюджет гомуми белем учреждениесе “145 нче 

лицей”, татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Тел-кешелекнең бәһаләп бетергесез рухи байлыгы. Ул-

аралашу чарасы гына түгел, ә милләтне милләт итүче дә. Тел-
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халыкның рухын, язмышын һәм акылын чагылдыра. Шуңа күрә 

республикабыз дәүләт суверенитеты яулаган елларда тел 

мәсьәләсе, бигрәк тә татар теле язмышының җитди рәвештә көн 

тәртибендә куелуы очраклы хәл булмады. 

1992 нче елның июль аенда “Татарстан халыклары телләре 

турында” Татарстан Республикасы Законы кабул ителүе һәм 

нәкъ ике елдан соң “Татарстан халыкларының телләрен саклау, 

өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт 

программасы” раслануы республика халыклары телләрен 

үстерү, ә татар телен рус теле белән беррәттән дәүләт теле итү 

өчен зур мөмкинлекләр ачты. 

Мин үзем рус балаларына татар телен 20 елдан артык 

укытам. Шушы күп еллар эшләү дәверендә шактый гына 

кыенлыклар аша үтәргә туры килде. Беренчедән, программалар 

һәм дәреслекләр эше җиңел генә бармый, укытучылар өчен 

методик кулланмалар юк дәрәҗәсендә. Дөрес, татар телен 

өйрәнүче галим Ф.С. Сафиуллинаның дәреслекләре һәм 1994 

нче елда Ф.С. Сафиуллинаның “Татарский язык в диалогах” 

китабы дөнья күреп, татар сөйләм телендә өйрәтүдә зур ярдәмче 

булып китте. Анда күп темалар буенча диалог үрнәкләре табарга 

мөмкин. (Ничек сорарга? Исәнләшү. Танышу. Раслау һәм инкяр 

итү. Риза булу-булмау. Кеше организмы. Сәламәтлек. Гаилә. 

Кешенең сыйфатлары. Акча-финанс эшләре. Татар ашлары. Һ.б.) 

Шулай ук Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисованың ”Учимся говорить 

по-татарски” (1992) һәм «Мой первый татарский словарь: 

Иллюстрированный татарско-русский словарь» (1995) 

басмалары да рус балаларына татар теле укытуда ярдәм итәләр. 

Яңа дәреслекләр төзү яки гамәлдәгеләрен камилләштерү, 

укытуда яңа методикалар һәм технологияләр куллану, башка 

фәннәрне укыту методикаларын (яки аерым методик 

алымнарын, методларын, укытуны оештыру формаларын) 

куллану – рус телле балаларга татар теле укыту өлкәсендә соңгы 

елларда еш күзәтелә торган күренеш. Галимнәр һәм алдынгы 

педагоглар яңа дәреслекләр яза. Һәр автор үз дәреслегенең 

камил булуына инанып, аны гамәлгә кертә. Мәсәлән, бүгенге 

көндә ФДС җавап биререрлек дәреслекләр авторы - Хәйдәрова 
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Р.З. Аның дәреслекләренең уңышы-материал укучының шәхси, 

интеллектуаль ихтыяҗларына туры килүендә һәм сөйләм 

материалының укучы үзләштерерлек дәрәҗәдә булуындадыр. 

Күп еллар рус балаларына татар теле укыткан практик-

укытучы буларак, шуны әйтәсе килә: мәҗбүри лексик минимум 

һәм мәҗбүри грамматик минимум киметелергә тиештер, чөнки 

шул минимумга нигезләнеп, шул күләмдә актив сөйләшү, 

аралашу күз алдында тотыла. Шул минимум аша мәдәни, 

этнографик, милли характердагы төшенчәләр дә урын алырга 

тиеш. Зур-зур шигырьләрне, проза әсәрләреннән күләмле 

өзекләрне, төрле темаларга кагылышлы текстларны кыскартып, 

җиңеләйтеп бирергә иде. 

Безнең чор яңача фикерләү, фәндә, техникада, 

җитештерүле хезмәттә яңа ачышлар ясала торган заман. Бу 

укыту-тәрбия процессына да кагыла. Укыту-тәрбиянең моңа 

кадәр билгеле булмаган төрләрен, ысулларын, чараларын 

гамәлгә кертеп, эш үзгәртеп корыла, тагын да камилләштерелә. 

Хәзер ул аеруча җанланды. Укытучылар, галимнәр укыту-

тәрбиянең заманча системасын һәм уку-укыту процессында 

укучыларны кызыксындырырдай яңалык алып килерлек, белем 

һәм күнекмәләр бирерлек дәрес формаларын иҗат итәргә 

тырышабыз. 

Заманча технологияләр файдаланып белем бирүнең мөһим 

бурычлары түбәндәгеләр: 

*укучыда өйрәнә торган фәнгә кызыксыну уяту; 

*аның танып белү активлыгын үстерү; 

*укучының иҗади мөмкинлекләрен камилләштерү; 

*белемнәрен тирәнәйтү. 

Әлеге бурычларны гамәлгә ашыруда тел өйрәнү өчен 

уңайлы шартлар булдыру, аралашу вакытында үзара ярдәмләшү 

мохите тудыру зур әһәмияткә ия. 

Заманча технологияләр белән эшләү укытучының үз эшенә 

иҗади якын килүен дә таләп итә.Ул инде укытучы буларак кына 

түгел, режиссёр, укучы, нинди дә булса эшкә (мәсәлән, уенга) 

җитәкчелек итә, консультант яки башка рольгә кереп, укыту 

процессын яңача оештыра. 
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Ә хәзер “технология” , “белем бирү технологиясе” 

терминнарына аңлатма бирик, чөнки татар телен чит тел 

буларак укытуда яңа технологияләрне куллану гамәли эштә төп 

урынны алып торырга тиеш. 

“Технология” (techne-грек сүзе, сәнгать, осталык дигәнне 

белдерә) терминының эчтәлеге энциклопедик сүзлектә “фәннең 

яисә җитештерү өлкәсенең билгеле бер тармагында 

кулланылучы метод, алым һәм ысуллар җыелмасы” дип 

аңлатыла. 

Безнең тикшеренү объектына бәйле рәвештә “технология” 

белем бирү процессында  кулланыла торган алым һәм ысуллар, 

шулай ук татар теленә өйрәтүдә файдаланыла торган уку-укыту 

материаллары (укыту-методик әсбаплар, компьютер 

технологиясе, аудио һәм видео материаллар) җыелмасын 

тәшкил итә. Якын киләчәктә басылып чыгачак методик 

әсбаплар, коммуникатив юнәлешле булып, укытучы тарафыннан 

укучының белемен тикшерүне һәм укучыларның үзтикшерүен 

оештыра алырдай тестларны да тәшкил итәргә тиеш. 

Проблемага болай якын килү чит телдә аралашуны табигый, 

гадәти шартларга якынайтырга мөмкинлек тудыра, шулай ук 

укучыларда тел өйрәнүгә кызыксыну уята.  

Бүген белем бирүдә гасырлар дәвамында яшәп килгән 

вербаль укыту системасы киң кулланыла, ягъни бу-укытучының 

сөйләп белем бирүе, укучының тыңлап яки укып белем алуы. 

Әмма бүген сөйләп-тыңлап белем алу рәвешен үзгәртү 

мөмкинлекләре бар. Бу – укучы эшчәнлеген компьютер 

технологиясе ярдәмендә тирәнтен үзгәртү белән бәйләнгән. Ә 

компьютер технологиясендә тест биремнәре куллану отышлы. 

Белгәнебезчә,тест инструкция текстыннан, тест биременнән һәм 

дөрес җаваптан тора.Инструкция аша укытучы укучыга 

сорауларга ничек итеп дөрес җавап бирергә, дөрес җавапларны 

табып, аларны ничек итеп билгеләргә һ.б. тиешле мәгълүматны 

җиткерә. 

 Тест биремнәре күп очракта ике төргә бүлеп төзелә.Алар 

ачык һәм ябык төрдәге сораулардан тора. Ачык сораулардан 

төзелгән тест биремнәре үз чиратында ике төргә бүленә: 
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тулыландыру һәм ирекле язу. Ябык сораулардан торган 

биремнәрне дүрт төргә бүлеп карыйлар: альтернатив һәм күп 

җаваплы, туры китереп һәм эзлекле итеп язу. Ачык төрдәге тест 

биремнәрен компьютер ярдәмендә тикшереп булмый, без 

аларның кәгазь вариантын гына карап объектив бәя бирә алабыз. 

Ә ябык сораулардан торган биремнәр укучы өчен – “җавап 

бирергә”, укытучы өчен тикшерергә уңайлы, чөнки аның җавап 

вариантлары күрсәтелгән һәм дәрестә дә бу эш төре белән 

укучыларның белемнәрен тиз генә тикшереп алып була. 

Укытуның методлары һәм алымнары күп төрле. Ә 

укучыларның алган белемнәрен ничек тикшерергә соң? Хәзер 

үзем кулланган алымнарның кайберсенә тукталып үтәм. 

(Таблицалар, тестлар һәм башка төрдәге биремнәр компьютерга 

алдан кертелә.) Алар укучыларның акыл эшчәнлеген үстерә, 

татар теленә кызыксыну уята, эзләнү, фикерләү сәләте тудыруга 

ярдәм итә. Бу алымнар ярдәмендә укучыларның белемнәрен 

дәреснең теләсә кайсы этабында тикшерергә мөмкин.Иң мөһиме 

биремнәр укучыларны ялыктырмый. Мәсәлән, күп җаваплы тест 

биреме: 

Кайсы җавапны дөрес саныйсыз, шул җавапны күрсәткән 

хәрефне (билгене) түгүрәк эченә алыгыз һ.б. 

Бәйләгеч сүз төркеме – 

а) сыйфат 

ә) исем 

б) фигыль 

в) алмашлык 

г) теркәгеч 

д) сан  

Бер генә иҗекле сүзләрне (+) тамгасы белән күрсәт  

 

Таблица 1.  

тәрәзә  әти  

кар  болан  

күлмәк  юл  

таш  җил  
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Юлдан юлга күчереп булмый торган сүзләрне (+)тамгасы 

белән күрсәт   

Таблица 2. 

йорт  тәгәрмәч  

кишер  арыш  

үлән  тәлинкә  

боз  Алия  

төзүче  кыр  

 

Төшеп калган хәрефне (+) тамгасы белән күрсәт  

Таблица 3. 

 һ х  һ х 

шә.әр   .алык   

бә.ет   рө.сәт   

рә.мәт   .өнәр   

.әм   Ил.ам   

.ава   .ата   

 

Туры килгән сорауны (+) тамгасы белән күрсәт  

Таблица 4. 

 Кем? Нәрсә? 

шәһәр   

төзүче   

сыер   

күрше   

кыяр   

 

Бу алым белән укучыларның теоретик белемнәрен дә, 

дөрес яза белү күнекмәләрен дә тикшерергә мөмкин. Укучыга 

җавап вариантларын сайлап алу гына түгел, аларның дөреслеген 

тикшерү мөмкинлеге дә тудырыла. 

Текст өстендә эштән соң уткәрелә торган тест 

биремнәренең кайберләрен тәкъдим итәм. Мәсәлән, “Хуш 

киләсез, рәхим итегез!” тексты. 

1) Клоуз-тест (Һәр җөмләнең беренче сүзе булмый). 



 

565 

а) ... – кунакчыл халык. (Татарлар) 

б) ... өчпочмак, чәкчәк, кош теле. (Өстәлдә) 

в) ... әдәпле балаларны яраталар. (Кунакта) 

г) ... хуҗаларга рәхмәт әйтә. (Кунак) 

Бу җөмләләр текстның кыскача эчтәлеген сөйләргә план 

һәм монологик сөйләмгә чыгуның бер этабы булып тора. 

2) Текстның эчтәлеген сөйләргә әзерләнү этабында тагын 

бер эш алымы. 

Укучылар диктор язмасында текст тыңлыйлар һәм 

ишеткән мәгълүматны мониторда сүзләр белән түгел, ә төрле 

тамгалар һәм рәсемнәр белән билгелиләр.Тәкъдим ителгән эш 

төре укучыларга бигрәк тә ошый. Бу алым, беренчедән, тел 

ситуацияләрен мультипликацияләштерә, терәк буларак 

кулланырга ярдәм итә һәм ишетеп аңлауга өйрәтү барышында 

укучыларның тыңлап аңлау күнекмәләрен үстерә. 

3)Текст үз эченә алган лексик материалны 

трансформацияләү (үзгәртү): гиперссылкаларда тексттан сүзләр 

һәм сүзтезмәләр бирелә, аларны дөрес урнаштырып, укучы 

текстның гомуми схемасын төзи, җөмләләрне тиешле тәртиптә 

куеп, бәйләнешле текст төзи.  

Бәян ителгән эш төрләрен, күнегүләрне комплекслы, бер-

берсе белән бәйләп һәм текст эчтәлеге нигезендә берләштереп 

куллану зарур. 

Соңгы елларда Мәгариф һәм фән министрлыгы 

укучыларның белемен тестлар нигезендә тикшерә, шуңа күрә 

дәресләрдә әлеге форманы ешрак кулланырга тиешбез, 

мәҗбүрбез. 21 нче гасыр технологияләре укучыларны бердәм 

дәүләт имтиханнары бирергә әзерләүдә уңай нәтиҗәләргә ирешү 

өчен ярдәм булып тора. Ә укучылар компьтер белән артык 

мавыгып китмичә генә үз фикерләрен төзек, матур җөмләләр 

белән аңлатып бирергә өйрәнә торсыннар иде.  

Компьютер-укучы белән белемнәр системасы арасында 

торучы белем алу чарасы. Уку-укытуга кискен үзгәреш кертү 

өчен, компьютер укучы эшчәнлеген оештырырга, аңа юнәлеш 

бирергә, эшчәнлек нәтиҗәсен (мәсәлән, җавапларның 

дөреслеген) бәяләү мөмкинлекләрен тудырырга тиеш. Укучы 
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компьютер ярдәмендә мөстәкыйль рәвештә үз эшчәнлегенә 

җитәкчелек итәргә тиеш. Компьютерда бирелгән текстларның 

һәм биремнәрнең бу таләпләргә туры килүе укучының 

мөстәкыйль белем алу субъектына әйләнүен аңлата, педагогның 

укучы эшчәнлеге белән җитәкчелек итү вазифасы компьютерга 

йөкләнә. Моңа бары тик компьютерда белемнәрне махсус 

алымнар белән оештырганда, бирем, сорау, күнегүләр 

дәреслекләрдән үзенчәлекле рәвештә төзелгәндә генә ирешергә 

мөмкин. Уку-укытуда компьютер технологиясен куллану 

күпмедер күләмдә укыту эшен камилләштерүгә өлеш кертә һәм 

ул гамәлдә кулланырга лаеклы. 
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Татарстан Республикасы инде берничә  ел инновацион 

үсеш стратегиясен һәм программасын гамәлгә ашыра. 

Мәгарифне инновацион үстерү - республикабыз һәм илебез 

киләчәгенең нигезе. Шуңа күрә белем бирүдә инновацион 

юнәлешне үстерү-төп бурычларның берсе. Педагогик тәрбия 

һәм тәҗрибә заманча таләпләргә җавап бирергә тиеш.Укучыга 

булган мөнәсәбәт белән бергә, укытуның эчтәлеге дә үзгәрергә 

тиеш.  Шуны күздә тотып,бүгенге укытучыдан да бик күп нәрсә 

таләп ителә: үз фәнеңне бик яхшы белү, балаларны яратудан 

тыш, аларның фикерләү сәләтен үстерү, танып белү эшчәнлеген 

оештыру, рухи һәм физик үсешен тәэмин итү. Ә моның өчен 

мөгәллимнән үз-үзенә тәнкыйть күзлегеннән карау, яңалыкка 

омтылу, заман сулышын тоеп, белемне өзлексез камилләштерү, 

укыту-тәрбия процессында иҗади якын килеп эшләү сорала.  

Мәктәпләрдә, белем бирүнең традицион формалары белән 

беррәттән, укытуның сыйфатын сизелерлек дәрәҗәдә күтәрүче 

яңа (инновацион) технологияләр дә уңышлы файдаланыла. 

«Инновация» (яңа, заманча) термины ХIХ гасырдан ук 

кулланылышта йөри. Аны Америка галиме Джеймс Боткин 

тәкъдим  иткән. Безнең илдә фәнни әдәбиятта бу төшенчә 80 нче 

елларда күренә башлады.Фәнни әдәбиятта «яңалык» һәм 

«инновация» төшенчәләре төрлечә аңлатыла. Яңалык-укыту 

процессына караган яңа чара (метод, методика, технология һ.б.). 

Әлеге чараны үзләштерү процессын инновация дип йөртәләр. 

Инновацион технологияләрне укыту процессында файдалану – 

белем бирү сыйфатын күтәрүдә бик нәтиҗәле чара ул. Чөнки 

алар укуга кызыксыну тудыра, уку материалын тирәнрәк 

үзләштерү теләге булдыра, укучыларның иҗади сәләтен үстерү 

мөмкинлеген бирә. Теләп башкарылган эш кенә истә кала, 

баланың сәләтен, аңын үстерә. Әгәр материалны үзләштерү 

авыр, бертөрле икән, укучының күңеле суына, телне өйрәнергә 

булган теләге бөтенләй сүнергә дә мөмкин. Мәктәптәге 

традицион, бер төрле үткәрелгән дәресләр арасында, гадәти 

булмаган дәресләр үткәрү укучыларның хәтерендә ныграк кала. 

Ялыктыргыч эш төрләрен һәр дәрестә кат-кат башкаруга 
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караганда кызыклы ачышлар булганы укучының күңеленә 

тәэсир итә, аң-белемен киңәйтә, иҗади эзләнүгә теләк тудыра. 

Инновацион технология эчтәлеген ачуда эшчәнлек, ирек, 

бербөтен шәхес, өйрәнүченең ихтыяҗлары, кызыксыну һәм 

башка шундый төшенчәләр файдаланыла. Шулай итеп,  

инновацион технология төп максаты итеп укучының белем алу 

эшчәнлеген активлаштыруны, ягъни мотивлаштыруны күздә 

тота дип әйтү дөрестер. 

Үземнең укыту эшчәнлегемдә мин укучылар эшчәнлеген 

активлаштыруга нигезләнгән төрле педагогик технологияләрне 

кулланып эшлим: проблемалы укыту, уен, шәхесне үстерүгә 

юнәлтелгән һәм коммуникатив технологияләр . 

Шәхесне үстерүгә  юнәлтелгән технологияләрнең асылы – 

укучы шәхесенә хөрмәт белән карау, аның иреген чикләмәү. 

Үзара аңлашу, ихтирамлык мөнәсәбәте, укытучы белән 

укучының демократик , гуманлы, эзләнүчән һәм иҗади эш 

стилен булдыру. Димәк, бу технология түбәндәгеләрне күздә 

тота: 

укучының субъектив тәҗрибәсенә таяну; 

биремнәрне үтәгәндә укучыларның теләкләрен һәм 

мөмкинлекләрен исәпкә алу; 

һәр укучының җавабын игътибар белән тыңлау; 

укытучы үз фикерен такмыйча, укучыларның тәкъдим 

иткән фикерләрен анализлау; 

мөстәкыйльлек, активлык өчен шартлар тудыру. 

Уен технологиясе. Татар телен чит тел буларак өйрәтү 

прцессында, уеннардан файдалану укучыны белем алуга, укуга 

кызыксыну уята. Мәсәлән мин, рольле уеннарда өстенлек бирәм, 

чөнки укучылар рольле уеннарда бик теләп катнашалар. Аларны 

парларда һәм төркемнәрдә үткәрергә мөмкин. Рольле уен 

катнашучылар һәм тыңлаучылар өчен дә бер үк дәрәҗәдә 

файдалы. (1нче сыйныфларда: “Төремкәй”, “Кибеттә” 

темасында сатучы һәм сатып алучы һ.б.). Балаларда сөйләшүдә 

катнашу, нидер сорау яки әңгәмәдәшенә җавап бирү ихтыяҗы 

туа.Уеннар оештырганда берничә шарт истә тотып эшләнелә: 
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укучыларның сөйләм эшчәнлеге төрле дәрәҗәдә булуын 

истә тотып, рольләрне дөрес бүлеп бирү; 

укучыларга яхшы таныш булган ситуацияләрне генә 

файдалану; 

телдән актив аралашу мохите булдыру. 

Белем бирү эшчәнлегемдә проблемалы укыту 

технологиясен яратып кулланам. Укучылар белән берлектә 

проблемалы ситуацияне хәл итү юлларын эзләү процессы, 

укучыларның иҗади эшчәнлеген арттыра. 

Проблеманы тудыруның түбәндәге алымнарын кулланам: 

текст яки диалог төзегәндә, ситуацияне конкретлаштыру; 

дөресләү максатыннан чыгып, сораулар кую; 

проблемалы максат, бурычлар кую, проблемалы биремнәр 

билгеләү. 

Барлык технологияләрнең  нигезен коммуникатив 

технологияләр тәшкил итә, чөнки кайсы гына технологияне 

куллансак та, аралашу мохите булдырмыйча, без аларны гамәлгә 

ашыра алмыйбыз. 

Рус телле балаларның татар телен үзләштергәндә, беренче 

планга сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен дә бер-бер артлы 

формалаштыру һәм үстерү чыга. Димәк, рус телле балаларны, 

беренчедән, татар телен аңларга өйрәтергә,  икенчедән, 

үзләренең фикерләрен татар теле чаралары белән әйтеп бирә 

белергә, өченчедән, башкаларның фикерен аңлап, язма һәм 

сөйләм формасында күрсәтә белергә тиешләр.  

Шулай ук, хәзерге заман шартларында дәресләрне 

информацион компьютер технологияләрен кулланмыйча калуны 

күз алдына китереп булмый. Аеруча Microsoft Power Point 

программасы һәм интерактив такта безгә ярдәмгә килә. Бу 

технологияне куллану дәрестә аз вакыт эчендә күп мәгълүмат 

бирергә, күрсәтмәлелек булдырырга, укучыларның 

кызыксынуын артттырырга, төрле дәрәҗәдәге биремнәр эшләргә 

дә ярдәм итә. Икетеллелек шартларында мондый 

технологияләрне куллану татар телен, аның культурасын, татар 

халкының тарихын өйрәнүдә зур мөмкинлекләр ача, читтән 

торып экскурсияләрдә булу шартлары тудыра. Бу технологияне 
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куллану укучыларда фән белән чынлап торып кызыксыну уята. 

Мондый дәресләрдә татар телен авыр үзләштергән укучыларның 

да активлашуы күзәтелә. Ләкин шуны да онытмаска кирәк, 

җанлы аралашуны бернинди  техник чара да алыштыра алмый. 

Димәк, укытуның һәр этабы өчен уку материалын 

аңлатуның иң уңышлы вариантын табу – укытучының төп 

бурычы. Әгәр укытучы үз эшен яратса, дәрестә уңай психологик 

халәт тудыра алса, уңышка китерәчәк ситуацияне уйлап таба 

алса һәм иң мөһиме, укучыларны хөрмәт итсә, ул һичшиксез зур 

уңышларга ирешәчәк. Балалар үзләренә булган игътибарны 

күреп, үзләрен яратуларын, үзләренә ышануларын тоеп яшәргә 

тиеш. 
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әдәбият дәресләренең төп бурычы,”- дип өйрәтә әдәбият 

дәреслекләре авторы Альберт Гата улы Яхин. 

А. Яхин технологиясенең сере нәрсәдә соң?  Ул традицион 

алым белән укытудан нәрсәсе белән аерылып тора? 

Әдәбият дәресләренең төп максаты – баланы яшәргә, 

тормышта үз юлларын табарга өйрәтү. Әдәбият дәресләрендә 

укучы матурлыкны табарга өйрәнә, хискә байый, әхлак тәрбиясе 

ала. Ләкин аеруча әһәмиятлесе -  ул әдәбият дәресләрендә 

мөстәкыйль фикер йөртергә күнегә, чөнки эчтәлеген табу өчен, 

дәрес саен диярлек әсәрләргә анализ ясый.  Программа нигезенә 

шул принцип салынган. Бу программа белән эшләгәндә, 

укытучы, дәреслектә язылганнарны аңлатудан тыш, укучылар 

белән иҗади әңгәмә үткәрә. Укучы да укытучы әйткәннәрне һәм 

китапта язылганнарны гына кабатлап сөйләми, үзе уйлап, исбат 

итеп нәтиҗә ясый. Анализ ясау өчен баладан әсәрне бик яхшы 

белү сорала. Шуңа күрә укучы, сорауларга җавап эзләп, әсәрнең 

әле бер җирен, әле икенче урынын кат-кат күздән кичерергә 

тиеш була. 

А. Яхин дәреслекләре билгеле бер системага салынган. 

Шунысы мөһим: 5 нче сыйныфтан ук укучыларга программаның 

төзелешен ачык итеп, схема рәвешендә һәм бербөтен итеп күз 

алдына китерү зарур. 

Фикерләү ике гамәлгә бүленә: фикерләгәндә укучы 

бербөтен күренеш эчендә каршылыклы өлешләр күреп ала, һәм, 

өлешләрнең аермаларына нигезләнеп, бөтенне тарката. 

Уйлауның икенче гамәле, киресенчә, бер-берсенә охшамаган, 

хәтта бер-берсенә каршылыкта торган күренешләр арасында 

охшашлык таба. Фикерләүнең беренче гамәле әсәргә анализ 

ясый. Гомуми төшенчәләргә конкрет эчтәлек бирә. Әсәрнең 

тышкы эчтәлеген күрү белән канәгатьләнмичә, эченә керә, автор 

салган мәгънәне эзләп таба. Ә икенче гамәл таркау яткан 

күренешләрне тәртипкә китерә, аларны зур–зур төркемнәргә 

җыя – гомумиләштерә. Язучы иҗатына, әдәби чорга бәя бирә.  [ 

2.65] 

Балалар, әлбәттә, беренче дәресләрдә үк уйларга 

өйрәнмиләр. Әмма ничек уйларга кирәклеген белә башлыйлар, 
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әкренләп иҗади фикерләргә өйрәнә баралар. Әлбәттә, бу җиңел 

нәрсә түгел, бик күп вакыт, ихтыяр көче, энергия таләп ителә.  

Берсүзсез, укучы башта әсәрне укып чыга. Әйтергә теләгән 

фикерендә ялгышмас өчен,укытучы  әсәрне кат-кат укырга 

таләп итәргә  тиеш  була. 

Анализ ясарга керешкәнче,анализ өчен кирәк алымнар 

кабатлатыла. Әсәрне анализлау тәртибе һәрбер укучы алдында. 

Укучылар иң элек әсәрнең жанр төрен билгелиләр. Мисал  өчен, 

тезмә әсәрләрне алыйк. Бу очракта иң элек хис, аның сәбәбе 

булырга тиеш. Моны белү өчен, шигырьне өлешләргә 

таркаттырабыз, ул өлешләрдәге бәйләнешне эзләтәбез. 

Өлешләргә таркатмыйча, эчтәлекне белеп булмый. Әсәрне 

өлешләргә каршылык аша, катнашучылар буенча , чагыштыру 

алымы белән, хис дәрәҗәсе буенча бүләргә мөмкин. 

Сабир Габделмәннең “Бер сукыр баланың моң-зары” 

шигыренә бергәләп анализ ясыйбыз. 

(5 сыйныф) 

Шигырьне уку. 

 Шигырьдә ничә тема бар? Өлешләр 

(1.Табигать, дөнья матурлыгы. 2. Әнигә мәхәббәт) 

 Шуларның кайсысы ярдәмче, кайсысы төп 

тема?(Беренче өлештә лирик герой үзе баш тарта, шулай  

булгач, төп  тема  икенчесе була). 

 Бу ике өлеш нинди алым нигезендә бүленә? 

 Хис дәрәҗәсе нинди? 

 Беренче темага караган вакыйгаларны берләштереп 

буламы? 

(“Матур теләк”)  

Соңгы юл бу өлеш эчтәлегенә капма-каршы. Башта бала 

күрәсе килгән матурлыклары турында сөйли-сөйли дә, аннары 

шуларның барысыннан да баш тарта. Безгә тагын бер каршылык 

табарга кирәк.  

Бик күп матурлык бер матурлыкка алыштырыла- ул 

матурлык – ана.  

Бу шигырьдә нинди хис турында ничек әйтелә? Сукыр 

малайның дөнья матурлыгын күрү теләге шулкадәр зур, ул 
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табигатьнең әле бер ягын, әле икенче ягын санап китә. Әмма 

әнисенең нинди булуын күрү теләге алдагы теләктән дә зуррак. 

Һәм әнисенең йөзен күрер өчен ул барлык хыялларыннан баш 

тарта. Әнине ярату хисеннән дә зуррак хис юк, ди автор. 

Каршы якларны бәйләп торучы мәгънә – баланың анасына 

биргән бәясе. 

Шигырьдә бала хисе турында языла. Ә менә сукыр бала 

бәхетсезлеген сездә хис тудыра алырлык сәбәп дип фараз итсәк, 

сезнең бу балага карата хисегез нинди? 

Нәтиҗә. Без анализны ничек ясадык? 

Шуларга нигезләнеп, укучылар нәтиҗә ясыйлар, әсәрнең 

төп идеясен формалаштыралар.  

Эмоциональлеге, ритмик  төзелше  ягыннан  шигъри  

сөйләмгә  якын  булган чәчмә әсәр – К.Кутуйның  “Сагыну”  

нәсерен карыйк.  Сөйләме чәчмә  булса да , нәсернең  эчтәлеген 

хис-  кичереш тәшкил  итә.  Димәк  “Сагыну” нәсерен лирик 

шигырь  итеп өйрәнергә  тиеш  булабыз. Әсәрдә  лирик герой -  

сугышта чит илгә  кадәр барып  җиткән солдат.  Әсәр  аның  

сагыну  хисен  сурәтли, ахырда  ул  хис  туган  илгә  кайту  

ышаныч белән  алышына,  өмет  булып  яңгырый. 

Укытучы  нәсерне көчле хис, эчке  тирән тавыш белән  

укый. Укучылар кат-кат  әсәрне үзләре  укыйлар,  кабатланып  

килгән  өлешләргә  игътибар  итәләр, мәгънәсенә  төшенәләр. 

“Сагындым, бик  сагындым  сине,  туган ил!” сүзләре  берничә 

мәртәбә кабатлана. Шунда  ук бу  җөмләнең  үз  эчендә  дә  

кабатлау  барлыгын  әйтәләр: “Сагындым, бик  сагындым...” 

Кабатлауларның нәсердәге әһәмиятен  билгелиләр:  автор 

әсәрдәге иң  мөһим өлешен кабатлый икән.  Ике  катлы итеп 

кабатлап,  лирик  герой  туган  җирен,  туган  илен  сагыну  

дәрәҗәсенең даими  һәм  бик  югары  булуын тасвирлый.  

Кабатлаулар - хис  дәрәҗәсен  арттыруга ярдәм  итәләр  дигән 

фикергә  киләләләр. Әсәрдә  башка  бәя  бирү чараларын  

билгелибез: 

- Чит  ил турында  автор ничек  яза? Чит  ил 

күренешләренә,  табигатенә,  кызларына нинди  бәя  бирә? 
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Укучылар  авторның  чит ил  белән  туган  ягын  

чагыштыруы  турында  әйтәләр. Билгеле,  автор  чит  илне  

хурламый. Киресенчә, мактый.  Ләкин  туган  илнең  табигате 

дә,  кешеләре  дә  аңа якынрак.  Ул  аларны  ярата,  шуңа  күрә 

матурлык  итеп  күрә  дә.  Укучылар  туган  як чит  илдән 

матуррак  булганы өчен  генә сагындырмаганын,  ә  туган  

яктагы  матурлыкта  язучының  үзе  өстәгән , яшьлек  хатирәсе, 

мәхәббәт  хисе  матурлыгы  барына  да  төшенергә  тиешләр.  

Нәсерне  чагыштырылган  якларга  бүләбез, өлешләрнең  

икесенә  дә  исем  бирәбез: чит  ил  матурлыгы,  һәм  туган  ил  

матурлыгы. Бу  чагыштыруны  ике  матурлык  дәрәҗәсе  дип  

билгелибез.  Укучылар  нәтиҗә  ясап ,нәсернең  темасын  “туган  

илне  сагыну  турында”  дип әйтәләр. Әсәрдә сагыну  хисе бар  

икән,  без  бу  хиснең  сәбәбен  дә,  юану өлешләрен  дә  табарга  

тиеш  булабыз. Хиснең сәбәбе  аерылу  дисәк, юану  өлешләрен  

соңгы юлларда  күрәбез. “Сагынган саен сагынасы  килә. 

Сагынуым  шундый көчле  булганга,  кайтуым  да  ышанычлы. 

Кайтыр  ”булмасам,  бу  кадәр  сагынмас  идем”,-  ди  язучы. 

Автор чын  күленнән ышана:  бик  яраткан  кеше  исән  калырга  

тиеш.  Ләкин  без  авторның  ялгышуын  аңлыйбыз.  Чөнки  

сугыш  бервакытта  да  гадел  була  алмый.  Укучылар  

шагыйрьнең  сугыш  бетәргә  бик аз  гына  калгач,  бик  

үкенечле үлем  белән  сугыш  кырында үлеп  калуы  турында  

беләләр. Бу хәл “Сагыну”  нәсеренең тәэсир итү  көчен тагын  да 

арттыра төшә. Тезмә әсәрләргә анализ ясаганда, лирик геройны 

табу, аның хис-кичерешләрен билгеләү укучыларга кызыклы. 

Алар уйлыйлар, нәтиҗәләр ясыйлар, үз фикерләрен әйтәләр, 

дәлилләргә омтылалар. Авторның табышына юлыгып, аңлап, 

үзләре дә канәгатьләнү, сөенү хисләре кичерәләр. “ Хис дөнья 

вакыйгаларына күңел белән бәя бирү ул,” - дип өйрәтә Альберт 

Яхин.  

Программаның тагын бер отышлы ягы шунда: әдәбият 

дәресләрендә бала күңелендә нәфислек, кешелеклелек, 

намуслылык кебек сыйфатлар тәрбияләнә.”Яхшылыкка – 

яхшылык белән җавап бирерләр” “ Начарлык эшләсәң җәзасын 
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алырсың” “Кешеләрне хөрмәт итсәң, үзеңне дә хөрмәт итәрләр” 

ке6ек тәрбияви моментларга күп урын бирелә.[1.216] 

А. Яхин методикасы белән уку нәтиҗәсендә укучылар үз 

фикерләрен курыкмыйча әйтә беләләр, чөнки берничә җавап 

берьюлы дөрес булырга мөмкин. Үзләре тапкан нәтиҗәне үзләре 

исбатлыйлар. 

Йомгаклап әйткәндә, Альберт Яхин программасы 

балаларда әдәбиятка кызыксыну тәрбияли, логик, иҗади фикер 

йөртергә өйрәтә һәм әхлак тәрбиясе дә бирә. 
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Әдәби әсәргә социаль-психологик анализ 

 

Зәлифә Флүн кызы Шәрифуллина, Татарстан 

Республикасы Яр Чаллы шәһәре  муниципаль 

бюджет гомуми белем бирү учреждениясе «8 

нче урта гомуми белем бирү мәктәбе”нең 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Әдәбият дәресләренең төп максаты - укучыны мөстәкыйль 

фикер йөртергә өйрәтү. Безнең мәктәпләрдә рус мохитында 

яшәгән татар баласы үз телендә мөстәкыйль фикер йөртүдән 
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шактый ерак тора. Татар баласын фикерле итү өчен, әдәби 

әсәргә анализ ясарга өйрәтү отышлы булыр. Әдәби әсәр 

анализына укучыны әдәбият укытучысы алып керә. Укучыны 

татар әдәбиятына якынайту өчен әдәбият укытучысының 

методикасында бик күп чаралар булу кирәк. Бүгенге көндә 

әдәбият укытучысына методика сайлаганда кискен чикләүләр 

куелмый. Укытучы үзенә кулай методикаларның берсен сайлап 

эшли ала. 

Соңгы берничә елда Чаллы шәһәренең бер төркем 

укытучылары педагогия институтының андрагогика кафедрасы 

өлкән укытучысы Зөлфирә Миннәхмәт кызы Сафина 

җитәкчелегендә әсәргә социаль- психологик анализ юлларын 

өйрәнәләр. Социаль, чөнки ул тормышка җайлашкан. Анализ 

калыпларын үзләштергән укучы теләсә кайсы әсәргә анализ 

ясый алачак. Психологик, чөнки татар кешесенең рухи дөньясын 

матур әдәбият тәшкил итә. Шулай булгач, укучының рухи 

дөньясы матур әдәбият аша формалаша. Күзәтүләрдән 

күренгәнчә, З.М.Сафина тәкъдим иткән методика – заман 

таләпләренә туры килгән эш алымы. Беренчедән, ул фәнгә 

нигезләнгән, әдәбият укыту методикасы өстендә эшләгән 

галимнәр Д.Ф.Заһидуллина, Ә.М.Закирҗанов, Ф.Ф.Исламов, 

Ф.Хатыйпов кебекләрнең хезмәтләренә таяна; икенчедән, әсәргә 

анализ калыплары бирелә, бу балаларны уку алгоритмына 

өйрәтә; өченчедән, әсәргә анализның һәр этабы әдәбият теориясе 

белән бәйләнеп бара; дүртенчедән, анализ барышында татар 

халкы тарихы, интеллигенция тарихы, мәдәният тарихы тыгыз 

үрелеп бара. Бу методика белән эшләгән укытучы һәм укучы 

яхшы нәтиҗәләргә ирешә. 

Мин үземнең чыгышымда Нур Әхмәдиевнең “Ана” 

хикәясе мисалында әдәби әсәргә социаль – психологик анализ 

үрнәген күрсәтергә телим. 

Әсәргә анализ өч аспекттан башлана: 

1) әсәрнең язылу елы; 

2) илдә булган ситуация, вакыйгалар; 

3) язучының бу әсәрне язган вакыттагы иҗади югарылыгы. 
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Әсәр 1971нче елда язылган. 70нче еллар башы – 

тормышның беркадәр җайланган, ипләнгән чоры. Бу вакытта 

сугыш ятимнәре инде үзләре әти-әни булган. Үзе ятимлекне 

күргән кеше янәшәсендәге ятимнәргә битараф карый алмый. 

Шушы елларда  ялгыз калган ананы хөкүмәт  нык яклый. 

Беренче чиратта квартира, башка өстенлекләр аларга бирелә. 

Ана белән баланы якынайту өчен нишләргә дигән сорауга җавап 

бар бу хикәядә. 

Нур Әхмәдиев Әлмәттә яшәп иҗат итә, прозада да, 

поэзиядә дә бердәй тирән фикерле әсәрләр иҗат итә. “Ана” 

хикәясе - өлгергән язучының талантлы әсәре. Программага 

кертелмәгән булса да, сыйныфтан тыш уку дәресе өчен уңайлы 

хикәя. 

Жанры буенча хикәя, чөнки тормышта булган бер вакыйга 

турында сөйләнә, төп герое берәү. 

Әсәрнең темасы: ана белән бала турында. 

Идея: ана белән бала арасындагы мөнәсәбәтләрнең 

матурлыгы хикәядә күрсәтелгәнчә матур булырга тиеш. Бала 

күп еллардан соң игелекле булып яшәсен өчен,  ана белән бала 

арасында күңел дәрәҗәсендә аңлашып яшәү булырга тиеш. 

Проблема: чын кеше тәрбияләү.  

Образлар системасы өстендә эшләү – идея-тематик 

эчтәлеккә чыга торган төп юнәлеш. Безгә әсәрдә катнашучы 

барлык персонажларны билгеләп үтәргә, аларны төп һәм 

ярдәмче, актив һәм пассив геройларга бүләргә, символик 

образларга игътибар итәргә кирәк. 

Төп герой – Факия. Ул ятимлекне күргән, әтисен сугыш 

алган. Япь-яшь кыз йөрәге кушканча эшли – ятим калган 

тумыштан сукыр баланы үзенә ала. Бала хакына Факия үз 

бәхетен корбан итә, беркемгә дә кияүгә чыкмый. Малай 

шәфкатьле кешегә елыша. Факиянең күңел  матурлыгын алты 

яшьлек малай тоеп ала. Ришатны алганда, Факия балага үзеннән 

дә әйбәт әни булмаячагын аңлый, беркайчан да аны ялгыз 

калуында гаепләми. Бу кеше – ярымпәйгамбәр, үз бәхетен 

үлчәүгә салганда бала ягын сайлаган. 

Ярдәмче геройлар: Ришат, Сәйфи, делегатлар.  
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Ришатның сукыр итеп бирелүе юкка гына түгел. 

“Сагындым, күрәсем килде, “- дигәндә, күңел күзе турында сүз 

бара. Күңел күзе ачык кешенең  йөрәге сизгер була. Күңел күзе 

белән яшәү кешене күбрәк кешелекле итә. Чатнама суыкта 

сукыр егет ерактан кайтып килә, бу – баланың әнисен аңлавы. 

Монда материаль тәэмин ителеш турында сүз бармый, ә ана 

белән баланың күңел дәрәҗәсендә аңлашуы турында сөйләнә. 

Факиянең янәшәсенә автор күңел күзе ачылмаган күзле 

сукыр Сәйфине куйган. Дөм ятим баланы кире каккан Сәйфи үз 

җәзасын ала. Игелек эшләмәүче гомергә бәхетсез кала. 

Игелектән ерак булган Сәйфи бәхеттән дә ерак. 

Районнан килгән делегатлар – алдынгы кешеләр,  әйбәт 

эшләүчеләр, болар җәмгыятьнең иң яхшы өлеше. Автобус тулып 

кайтып килүче делегатлар ана белән бала очрашуын күзәтәләр, 

алар өчен дә бу күренеш гадәти күренеш түгел. Автор кисәтә: 

игелек бетеп бара, җәмгыятьтә игелек шаккатырлык хәл булып 

кала башлый. 

Символик образлар:  

1) автобус – җәмгыять моделе; автобус йөртүче –тәрбияле, 

яхшы кеше. Әдәпле егет, нечкә күңелле, ярдәмчел. Яхшы 

күңеллелек җәмгыятьтә әле бар, җәмгыять яхшы күңеллеләр 

җилкәсендә тора. 

2) Бүләк авылы – ана белән баланың яшәгән урыны. Ана 

бала өчен, бала ана өчен гомерлек язмыш бүләге булып яшиләр. 

3) геройларның исем мәгънәсе символик эчтәлеккә ия: 

Факия – 1. шат күңелле; 2. җимеш дигәнне аңлата. Ришат -

1.туры юлдан баручы; 2. дөрес юлга чыккан.Сәйфи – 

кылычлы,куенында пычак йөртә. 

Әсәрнең композициясе: 

1) Экспозиция – делегатларның җыелыштан кайтуы. 

2) Төенләнеш – автобуска сукыр егетнең керүе. 

3) Хәрәкәт үстерелеше – ана белән баланың сөйләшүе. 

4) Кульминация – “Ә бит ул аның үз баласы түгел,”- дигән 

сүзләр. 

5) Чишелеш – авторның Ана бөеклеге турындагы уйлары. 
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Портретлар бик аз, Факиянең бик чибәр булганлыгы гына 

әйтелә. 

Интерьер – автобус эче. 

Табигать күренеше – тәрәзәдән күренгән басу, чатнама 

суык көн – болар Факия белән Ришат янәшәсендә бирелә. 

Тел-сурәтләү чаралары -  эчке монологлар, эпитетлар, 

инверсияле җөмләләр. Әсәрнең теле матур. Диалоглар бик оста 

кертелә. Хикәя җыйнак, төгәл, анда кирәк булмаган бер әйбер дә 

юк. 

Хикәя автор исеменнән сөйләнә. 

Әсәрнең кыйммәте: 1) эстетик кыйммәте – хикәя 

жанрының бөтен таләпләренә җавап бирә, сюжет-композицион 

яктан җыйнак, образлар тирән итеп эшләнгән, аз сүз белән күп 

мәгълүмат бирелә. Әсәрнең укучыга тәэсир итү көче зур. 2) 

тәрбияви кыйммәте -  җәмгыятьтә сакланып калган 

гомумкешелек кыйммәтләрен укучыга күрсәтү. Ана белән 

баланы якынайту өчен күңел җылылыгы, баланы ярату, игелек 

кирәк. 

Иң соңыннан бу әсәрнең татар әдәбиятында тоткан урыны 

әйтелә. Хикәя бүгенге көндә бик актуаль, чөнки “Ана – бөек 

исем!” дигән җөмлә сорау интонациясе белән әйтелгән очраклар 

күбәя. Без бүген үз баласын ташлап киткән кәккүк-әниләр 

үрчегән чорда яшибез. 

Сәнгать төре булган әдәбиятны балаларга җиткерү 

укытучыдан иҗадилыкны, эзләнүчәнлекне таләп итә. Әдәби 

әсәрне оригиналда укымаган, дәреслектә бирелгән өзек белән 

генә канәгатьләнгән укытучы, билгеле, әсәргә анализ ясый 

алмый. Заман белән бергә атлаган, киң эрудицияле, тарихны, 

сәясәтне белгән укытучы гына әдәбият укытучысы алдына 

куелган максат, бурычларны үти ала. 

Әсәргә анализ бирү алгоритмы: 

1. Әсәрнең язылу елы 

2. Илдә булган ситуация, вакыйгалар 

3. Язучының бу әсәрне язган вакыттагы иҗади югарылыгы 

4. Жанры 

5. Әсәрнең темасы 
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6. Идея 

7. Проблема 

8. Образлар системасы: 

Төп герой 

Ярдәмче геройлар 

Символик образлар 

9.  Әсәрнең композициясе  

10. Портретлар 

11. Интерьер 

12. Табигать күренешләре 

13. Тел-сурәтләү чаралары 

14. Хикәя кем исеменнән сөйләнә? 

15.Әсәрнең кыйммәте 

16.Әсәрнең татар әдәбиятында тоткан урыны  

 

Әдәбият исемлеге: 

1. Әхмәдиев Н. Амбирак.- Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 2003. - 194-198б. 

2. Заһидуллина Д.Ф., Закирҗанов Ә.М., Гыйләҗев Т.Ш. 

Татар әдәбияты.- Казан: Мәгариф, 2004. - 18-28б. 

3. Хатипов Ф.М. Әдәбият теориясе.- Казан: Раннур, 2002. - 

182-186б. 

 

 

Татар әдәбиятын А.Яхин технологиясенә нигезләнеп укыту 

тәҗрибәсеннән 

 

Лариса Равил кызы Шафикова, Татарстан 

Республикасы Баулы шәһәре МБГУ “4 нче 

гимназия”нең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Күп белүгә караганда да, аз белдереп, эзләнү 

орлыгын салу һәм эзләгәнен үзе табарга юллар 

күрсәтү – мөгаллим бирә ала торган хезмәтләрнең иң 

кадерлесе,иң зурысыдыр. 
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Галимҗан Ибраһимов  

 

Альберт Гата улы  Яхинның әдәбият укыту программасы 

Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының урта 

һәм тулы белем алуның яңа стандартларына нигезләнә. Яңа 

стандартта иң мөһим таләп мондый: “Мәктәпне тәмамлаганда, 

укучы “үз алдына максат куярга һәм аны тормышка ашыру 

юлларын үзе таба алу дәрәҗәсенә күтәрелергә тиеш”. Бу 

максаттан укытучыларга сайлап эшләү өчен төрле программалар 

тәкъдим ителде. Әлеге яңалык әдәбият укытуга да карый. Соңгы 

вакытта әдәби әсәрләрне яңача аңлату, фараз итү барлыкка 

килде. Рус мөхитендэ үскән, күбрәк рус телендә аралашкан 

балаларны әдәби әсәрнең серләренә төшендерү җиңел эш түгел. 

Нигездә, дәрестә генә ана телендә аралашкан балаларда, без 

әдәбиятка кызыксыну уятырга тиешбез. Бу максатка ирешү өчен 

иң кулай программа Альберт  Яхин эшләгән система, дип 

уйлыйм. Шуның өчен мин 2005-2006 нчы уку елыннан башлап, 

әдәбиятны шушы  программа буенча укыта башладым.  Әмма 

бүгенге замана балаларының укытучы сөйләгәнне, я китапта 

язылганны бердәнбер дөреслек дип кабул итүче шәхес 

түгеллеген аңлыйбыз. А. Яхин программасы, ягъни әдәби әсәрне 

яңача анализлау  алымнары, укучыларны дәрес буе уйланырга, 

җавапларын дәлилләргә өйрәтә, иҗади фикер йөртү сәләтләрен 

үстерә. Үз фикерен әйтә, дәлилли алганга, дәрестә һәр бала үзен 

шәхес итеп тоя. Укучы курыкмыйча сөйли, чөнки берничә 

җавап берьюлы дөрес булырга мөмкин.Бу -  альтернатив 

укытуның бер үзенчәлеге. 

А.Яхин технологиясе белән эшләү процеесында 

укытучының да роле үзгәрә: ул – уйлатучы, сөйләтүче, 

бәяләтүче.А.Яхин дәреслекләре билгеле бер системага салынган. 

5нче класста әдәби әсәргә бәя бирү алымнары үзләштерелә. Бәя 

бирү алымнары: чагыштыру, каршылык, сыйфат дәрәҗәсе, 

кабатлау, мәгънә. 

Беренче дәрестә Галилео Галилей мәсьәләсе чишелә. 

Тактага сызык сызабыз һәм укучылардан сорыйбыз: әлеге сызык 

озынмы, кыскамы? Укучылар шактый вакыт уйлыйлар. Аны 
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башка зурлыктагы сызык белән чагыштырганда гына, әлеге 

сорауга җавап бирә алабыз. Укучылар озын дисәләр, без кыска 

дибез, әгәр инде кыска дисәләр, без озын дибез. Дәлилләр өчен 

янына сызык сызабыз. Сызыкны башка сызык белән 

чагыштырганда гына я озын, я кыска дип әйтә алабыз. Нәтиҗә. 

Нәрсәгә булса да бәя бирү өчен аны башка нәрсә белән 

чагыштырырга кирәк. 

А.Яхин программасы әдәби әсәрне яңача анализлау 

алымнары , укучыларны дәрес буе уйланырга, җавапларын 

дәлилләргә өйрәтә, иҗади фикер йөртү сәләтләрен үстерә. 

Әсәрнең икенче үзенчәлеге - әхлак тәрбиясе бирүдә. Барлык 

әсәрләрдә дә рәхимлелек, гаделлек, яхшылык, матурлык бар. 

“Яхшылыкка - яхшылык белән җавап бирерләр”, “начарлык 

эшләсәң, җәзасын алырсың", “кешеләрне хөрмәт итсәң, үзеңне 

дә хөрмәт итәрләр” кебек тәрбияви моментларга зур урын 

бирелә. Бу программа укучыларны эзлекле фикер йөртергә 

өйрәтә, укучының сөйләм телен үстерә. Һәр укучы дөрестә актив 

катнаша, эзләнә һәм үз көченә ышаныч таба. Бу программа 

укучыларны иҗади һәм логик фикер йөртергә күнектерү белән 

беррәттән, алган белемнәрен тормышта үзлегеннән 

файдаланырга да нигез була. 

Альтернатив программа татар мәгърифәте традицияләрен 

дәвам итә һәм шул ук вакытта яңа таләпләргә таяна. Әдәбият 

дөресләренең төп максаты -балаларны яшәргә, тормышта үз 

юлларын табарга өйрәтү. Әдәбият дәресләрендә укучы 

матурлыкны табарга өйрәнә, хискә байый, әхлак тәрбиясе ала. 

Ләкин аеруча әһәмиятлесе - ул әдәбият дәресләрендә 

мөстәкыйль фикер йөртергә күнегә, чөнки эчтәлеген табу өчен, 

дөрес саен диярлек әсәрләргә анализ ясый. Башкача әйтсәк, 

әдипләрнең сәнгатьчә фикерләү нәтиҗәләрен фәнни фикер 

алымнары белән өйрәнә. Программа нигезенә шул принцип 

салынган. Бу программа белән эшләгәндә, укытучы, дәреслектә 

язылганнарны 

аңлатудан тыш, укучылар белән иҗади әңгәмә үткәрә. Монда 

укучы да укытучы әйткәннәрне һәм китапта язылганнарны гына 

кабатлап сөйләми, үзе уйлап, исбат итеп, нәтиҗә ясый. Ә анализ 
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ясау өчен баладан әсәрне бик яхшы белү сорала. Шуңа күрә 

укучы, сорауларга җавап эзләп, әсәрнең әле бер, әле икенче 

урынын кат-кат күздән кичерергә тиеш була. Әсәрләрне А. Яхин 

системасы буенча анализлаганда, укучы төрле алымнарны 

өйрәнә, закончалыклар белән таныша, логик фикерйөртергә 

өйрәнә һәм анда иҗатка омтылыш туа. Шулай итеп, иҗади 

шәхес формалаша. Әдәби әсәрне тулы килеш герой персонажлар 

кичерешләре белән аңлап, автор позициясен тоемлап кабул итә 

бел әдәби  үсешкә ирешүнең иң югары дәрәҗәсе, дип уйлыйм. 

   Тормыш бүгенге көн укытучылары алдында яңадан-яңа 

бурычлар куя. Хәзерге көндә мәгълүматлы, югары белемле 

булудан тыш, гамәлдә аларны куллана белү дә кирәк. Милли 

рухны саклап яшәүче, телебезне киләчәккә  алып барырга 

сәләтле яшь буын тәрбияләү - татар теле һәм әдәбияты 

укытучыларының төп бурычы. Шулай итеп, уку- укытуда 

алдынгы, бигрәк тә компьютер, мәгълүмати технологияләр 

файдалану, белем бирү эчтәлеген, методларын яңартуга 

юнәлтелгән фәнни-методик тикшеренүләрнең уңай нәтиҗәләрен 

гамәлдә куллану уку эшчәнлеген оештыру технологияләренең 

нигезен тәшкил итә. Эчтәлек сайлауга проблемалы якын килү 

укытуның тәрбияви вазифасын да көчәйтә. Тәрбияви темаларга 

сөйләшү, әңгәмәләр оештырганда укучылар күңеле әхлакый 

проблемалар аша уза, алар үз карашын, үз фикерен әйтергә 

өйрәнә, бәхәсләшә. Бу исә, әхлакый шәхес булып формалашуга 

зур йогынты ясый. Шушы максаттан, мин укучыларның 

фикерләү сәләтен һәрьяклы үстерүгә, һәр укучы белән 

индивидуаль эшләүгә, укучыларны милләтен, туган туфрагын, 

нигезен, әти-әнисен, әби-бабаларын, үз нәселен, туган телен 

яратучылар итеп тәрбияләргә тырышам. Чөнки укучыларда 

милли үзаң формалаштыру – халкыбыз тарихын яхшы белүче, 

милләте белән горурланучы шәхес  тәрбияләү дигән сүз. Ә 

хәзерге чорда  бу  бигрәк  тә  мөһим, чөнки радио -телевидение, 

урам йогынтысы аларның аңына һәм рухына әдәпсезлек 

үрнәкләрен сеңдерә, милләтнең гасырлар буе формалашкан 

әхлак кагыйдәләрен кире кага. 
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Шуңа күрә укучыларны милли рухта, төпле фикерле итеп 

тәрбияләргә кирәк. 

 

А.Яхин методикасы буенча чәчмә әсәрләргә анализ 

1. Вакыйгаларны барлау. 

2. Вакыйгаларның охшашларын гомумиләштереп, ике 

өлешкә калдыру. 

3. Һәр өлешкә анализ ясау. 

4. Өлешләр арасында бәйләнеш эзләү (каршылык). 

5. Тема, проблема, идеясен  ачыклау. 

 

А.Яхин методикасы буенча тезмә әсәрләргә анализ 

1. Шигырьнең төзелешен тикшерү. 

2. Шигырьне ике өлешкә бүлү. 

3. Һәр өлешне анализлау. 

4. Өлешләр арасында бәйләнеш табу. 

  

ХИС 

*** Сәбәбе була 

*** Дәрәҗәсе 

*** Юануы 

  

А.Яхин методикасы буенча драма әсәрләренә анализ 

1.Әсәрдә  каршылык табу. 

2. Әсәрне  ике  өлешкә  бүлү. 

3. Һәр  өлешкә анализ ясау (Һәр өлештән ярдәмче  

конфликтларны табу). 

4. Өлешләр  арасында бәйләнеш табу. 

  

КАРШЫЛЫК 

 

  

         *  Эчке                                                     * Тышкы 

 

Безгә тел һәм әдәбият укытучыларына, туган телгә, 

халыкка мәхәббәт тәрбияләү бурычы йөкләнгән. Методикада 
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яңа төшенчәләр уйларга,үз фикереңне әйтергә өйрәтү, уйлап 

уку, кичерү, күзаллау, ачыктан-ачык җавап бирергә  күнектерү 

урын алганда гына эш нәтиҗәле булачак. Ә моның өчен А.Яхин 

дәреслекләре белән эшләргә кирәк дип саныйм мин. Соңгы өч ел 

эчендә әлеге программа белән шәһәр һәм республика күләмендә 

ачык дәрес, мастер-класслар үткәрдем. Балалар да дәреслектән 

канәгать. 

  

Ирешелгәнуңышлар 

2011-2012нче уку елы 

 
2012-2013нче уку елы 

 
 

Фән буенча олимпиада нәтиҗәләре 

 

№ ФИ уч-

ся 

Класс Учебный 

год 

Предмет Уровень Результат 

1. Әхәтов  

Әнис 

10 2012-

2013 

Татар 

теле 

Муниципаль 2нче 

урын 

2. Бариева  11 2012- Татар Муниципаль 3нче 
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Айгөл.  2013 теле урын 

3. Әхәтов 

 Әнис 

10 2012-

2013 

Әдәбият Муниципаль 

Республика 

1нче 

урын 

призер 

4. Галеева 

Гүзәлия 

11 2012-

2013 

Әдәбият Муниципаль 1нче 

урын 

 

Кулланылган әдәбият 

1. Әхмәдуллин А.Г. Әдәбият белеме сүзлеге-

Казан:ТКН,1990. 

2. Заһидуллина Д.Ф., Закирҗанов Ә.М., Гыйләҗев Т.Ш. 

Татар әдәбияты: Теория. Тарих. – Казан: Мәгариф, 2004. 

3. Заһидуллина Д.Ф., ИбраһимовМ.И. Әдәби әсәргә анализ 

ясау-Казан: Мәгариф, 2005. 

4. Заһидуллина Д.Ф.  Мәктәптә татар әдәбиятын укыту 

методикасы. – Казан: Мәгариф, 2004. 

5. Нуруллин И.З. Әдәбият теориясе-Казан: ТКН,1977. 

6. Хөснуллина Л.К. 9 нчы сыйныфта әдәбият укыту, Яр 

Чаллы,2006.   

7. Яхин А.Г. “Әдәбият дәресләре” Казан “Мәгариф” 

нәшрияты,1995 ел. 

 

 

Федераль белем бирyнеӊ дәyләт стандартлары шартларында 

татар әдәбияты укыту 

 

Гөлнур Фазыл  кызы Шиһабетдинова, Татарстан 

Республикасы  Апас районы Каратун урта мәктәбенең татар 

теле һәм әдәбияты  укытучысы 

 

Бүгенге татар теле һәм әдәбияты дәресләре замана 

таләпләренә дә һәм бала,ата-ана, дәүләт таләпләренә дә җавап 

бирә алырлык итеп оештырылырга тиеш. 

Минемчә, федераль дәүләт стандартларына күчкәндә, урта 

һәм югары сыйныфларда белем бирүче татар теле һәм әдәбияты 
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укытучылары алдына да дәрес структурасын өч таләпкә  (3 Т) 

туры китереп үзгәртү күздә тотыла: 

- төп белем бирү программасының үзләштерү нәтиҗәсенә; 

- төзелешенә; 

- үтәлү шартларына. 

2013 нче елда чыккан  ФБДС (ФГОС) чыганагында [4,12] 

“Татар әдәбияты”  укыту бүлегендә 6 таләп куелган. Шуларның 

кайберләре: 

1. Киләчәк тормышны үстерүдә әдәбиятның әһәмиятен 

аңлаучы; 

2. Әдәбиятны тормышны аңлау дәресе итеп кабул итүче; 

3. Киләчәктә үз фикерен әйтүче, анализ ясарга сәләтле, 

телдән һәм язмача аргументларны дөрес китерә белүче укучылар 

булырга тиеш. 

Димәк, ФБДС шартларында да әдәби әсәрне аңлап 

уку,анализ ясый белү таләп ителә бит инде.Безгә,татар әдәбияты 

укытучыларына укучыларыбызны әдәби әсәрне аңлап уку белән 

беррәттән,анализ ясауны да ныгытырга кирәк. 

Әдәби әсәргә анализ ясый белү – укытучының һөнәри 

осталыгы ул. Кайвакыт дәреснең төре, формасы, этаплары, 

күрсәтмәлелек, техник чаралар белән мавыгып , әсәрнең үзенә 

игътибар да, вакыт  та җитеп бетми, төп максат ярдәмче чаралар 

арасында күмелеп кала.  Укучы күңеленә нинди хис өстәлә, 

нинди фикер аны уйландыра, нинди нәтиҗәләр ясарга 

мөмкинлек туа- шуларга ирешмәсәк, күңелдәге бушлыкны 

бернинди техник яки башка өстәмә чаралар да тутыра алмый. 

Әдәбиятны укыту – образ танырга өйрәтү. Әсәрдәге бөтен 

фикер сөреше, хис – кичерешләр дулкыны шушы энҗе 

бөртекләренә яшеренгән дә бит инде. Образны күреп, аның 

турында иркенләп сөйләшми торып, “ Әсәр нәрсә турында ? ” 

дигән сорауга тулы, дәлилле җавап бирү мөмкин түгел. 

Укытучы үзе әйткән фикерне язучы фикере, әсәрнең идеясе дип 

тәкъдим итә, ләкин исбатламаган, образларның үзләренә сүз 

бирмәгән очракта, укучыны чынлап торып ышандырып та, 

мавыктырып – кызыксындырып та, димәк, әдәбиятны 

яраттырып та булмый. Мәсьәләнең чишелеш тәртибен, 



 

588 

логикасын күрсәтми торып, әзер җавапны гына әйтү кебек 

тәэсир кала. 

Иң башта образның (сурәтнең) нәрсә икәнлеген искә 

төшереп, искәртеп куябыз, чөнки әсәрдәге һәр сүз образ түгел 

әле. Образ – җанлы булып: тышкы кыяфәте, рәвеше белән, 

ниндидер формага күчеп, әвереленеп, күз алдына килгән 

һәрнәрсә.  Кеше, табигать, тереклек, җансыз предмет һәм иң 

кызыклысы – күзгә күренми торган дөнья, эчке дөнья: уй- 

фикер, хис – кичерешләр, теләк – омтылышлар, хыяллар, һәр 

образның кыяфәте, ниндидер сыйфаты – билгесе һәм аңа 

салынган мәгънәләре була. Ул мәгънә турыдан - туры әйтелми, 

әмма аны табарга кирәк. Бу – мәсьәләнең чишелеш юлын 

күрсәтү, төп фикергә алып килү. 

Анализ ясауның, сөйләшүнең максатын, тәртибен әйтеп 

куябыз: 

а) образларны табабыз, ни өчен образ икәнен аңлатабыз; 

ә) нинди мәгънә салынганын ачыклыйбыз; 

б) образлар арасындагы бәйләнешләрне (уртаклык, 

аермаларны) эзлибез; 

в) гомуми нәтиҗәләрне: автор фикерен һәм үзебез ясаган 

нәтиҗәләрне әйтеп йомгаклыйбыз. Әмма нокта куймыйбыз, бу 

турыда алга таба да  уйланыр өчен  сораулар  уйлыйбыз, башка 

әсәрләрдә  һәм  тормышның    үзендә без мондый күренеш, 

хәлләр,  хисләр һәм мөнәсәбәтләр белән   очрашачагыбызны 

искәртәбез. (10-11 сыйныфлардагы әсәрләр ) 

Әдәби әсәр анализлау алымнары бик күп, аларны санап 

бетерү дә мөмкин түгел. Мәсәлән, әсәрне өлешләргә бүлү, 

текстның сюжет, композиция, пейзаж, геройларына игътибар 

итү, план төзү, язучы стилен, телен күзәтү, чагыштыру, эчтәлек 

сөйләү, әңгәмә, эзләнү, проблемалар чишү һ.б.  

Бу алымнар әсәрне аңларга, тикшерергә, бәяләргә ярдәм 

итә, анализның аерым баскычларында башкарыла торган барлык 

эш төрләрен колачлап ала.  

Сүзне анализ төрләреннән башлыйк. 

Күзәтү аерым әсәргә яки аның өлешләренә карата ясалырга 

мөмкин, мондый анализ әсәргә гомуми бәя, караш буларак 
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калыплаша. Ул өлешләргә, детальләргә игътибар итми, ләкин 

барыбер әсәрнең үзенә генә хас сыйфатларны, эстетик 

кыйммәтен, авторның әйтергә теләгән фикерен билгели. 

Кыскача сюжетны сөйләп бирү, аерым  вакыйгаларның 

эчтәлеген сөйләү, кайбер өлешләргә мөнәсәбәт белдереп сөйләү 

һ.б. киң кулланыла. План төзү, планга нигезләнеп сөйләү, аерым 

вакыйгаларга исем кушу алымнары да әсәр өлешләре 

арасындагы бәйләнешләрне ачу ягыннан файдалы. 

Әдәби әсәрдәге кеше образларында без яшәеш, матурлык, 

яхшылык турында ( фәлсәфи, эстетик, әхлакый ) уйлануларны 

да, тормышны сурәтләү үзенчәлеген дә ( образга гына хас 

сыйфатлар аркылы ) күрәбез, язучы күрсәтергә теләгәнне күз 

алдына китерә алабыз. Шуңа да, образлар әсәрнең үзәгенә 

куелганда, эш аларның үзенчәлекле сыйфатларын, якларын 

күзәтүдән башлана. Ләкин әлеге баскычта тукталып калмыйча, 

образда табыла торган гомумиләштерүгә, авторның фикеренә, 

әйтеп үткән фәлсәфи, эстетик, әхлакый карашларына барып 

җитәргә, шулар аркылы әсәргә бәя бирү дәрәҗәсенә күтәрелергә 

кирәк.  Мәсәлән, Г. Бәшировның “ Туган ягым – яшел бишек ” 

повестенда Гомәр образы. Барлык авыл малайлары кебек үк уен 

яратучы, колын турында хыялланучы, эшкә өйрәнеп үсүче 

Гомәрнең үзенә генә хас, аерым сыйфат – яклары да бар .Бәшир 

агай ничек матурлык яратса, сандугачка гашыйк; урындык 

аякларына, заказ бирүче сорамаса да, матур булсын өчен 

бизәкләр төшерүче, бакчасында чәчәк үстерүче икән, Гомәр дә 

матурлыкка гашыйк, буранда аҗдаһа күрә, матурлыкны китап 

дөньясыннан эзли торган хыялый. Шул хыялыйлык һәм китап 

уку аны башкалардан аерып тора. Моннан тыш, бик горур. 

Мәсәлән, яңа итек вакыйгасы шуны ачыклый. 

Эпик әсәр өйрәнгәндә “ сюжет ” төшенчәсеннән 

файдалану,  сюжет элементларын: кереш сүз (пролог), башлам 

(экспозиция), төенләнеш, вакыйгалар үстерелеше, иң югары 

нокта (кульминация), чишелеш, соңгы сүз (эпилог) табарга 

күнектерү, бер яктан, герой, аның холкы турында 

мәгълүматларны төгәлләштерә, бөтенлекле итә. Чөнки 

каршылыкны күзәтү барышында герой, аның эш – гамәлләре, 
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тәртибе, үз – үзен тотышы бәяләнә, гомумиләштерелә. Вакыйга 

эчендәге эш – гамәлләр геройның холкын ачыклый. Әйтергә 

кирәк: нәкъ менә каршылык эпик әсәрдә характерны тип 

дәрәҗәсенә җиткерергә ярдәм итә. Мәсәлән, Сөннәтче бабайның 

пәкесенә бәйле каршылыкка керүе, шуның аркасында 

дөньялыктан китүе аның үз эшен бар нәрсәдән өстен, мөһим 

санаучы, бабалардан килгән рәвеш белән яшәү, тормыш алып 

бару кирәк дигән фикердә торучы, чиста, һәр нәрсәдә тәртип һәм 

пөхтәлек яратучы герой булуын дәлилли. 

Образлар бирелеше аша анализлау аерым герой яки 

геройларга тулы сыйфатлама ( характеристика ) бирү: портрет, 

язмышы - тормышына игътибар итү, тәртибе, үз – үзен тотышы, 

эш – гамәлләре аша холкын – табигатен күзәтү, карашлары һәм 

фикерләрен аңлау һ.б.; образның төзелешен билгеләү: әдип 

характерны ничек ача, текстның кайсы өлешләре һәм өзекләре 

аеруча әһәмиятле, кайсы детальләр образ тудыруга хезмәт итә, 

һ.б. ; образның башка геройлар белән мөнәсәбәтен яктырту; 

образның бирелешен бәяләү; авторның аңа мөнәсәбәтен, образга 

салган фикерне – идеяне күрү дигән сүз. 

Сыйфатта образ өстендә эш аерым өзекләрне , герой 

турында, аның холкын ачыклаучы, авторның геройга 

мөнәсәбәтен белдерүче  урыннарны кабатлап укудан башлана. 

Укытучы аңлатмалары, эзләнү төсендәге сораулар әлеге 

өзекләрне нәтиҗәле файдаланырга ярдәм итә. Кайсы җөмләләр, 

нинди гыйбарәләр геройның аерым сыйфатларын, якларын 

күрсәтә, тел – сурәтләү чаралары нинди роль уйный – болар да 

күз уңында тотыла. 

Тел – сурәтләү чараларын дүрт төргә аерып карыйбыз: 

1. Лексик чаралар: Синонимнар, антонимнар, омонимнар, 

сүз уйнату, архаизм, тарихи сүзләр, неологизмнар, гади сөйләм 

сүзләре, вульгаризмнар, жаргон яки арго, диалектизмнар, 

һөнәрчелек сүзләре, алынма сүзләр.  

2. Троплар: чагыштыру, метафора, метонимия, синекдоха, 

перифраз, эпитет, оксюморон, гипербола, литота, сынландыру, 

җанландыру, юмор, сатира, фразеологизмнар, ирония, сарказм. 
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3. Стилистик фигуралар: кабатлау, анафора, эпифора, 

градация, янәшәлек, рәдиф, инверсия, антитеза, парадокс, 

риторик сорау, риторик өндәү, риторик  эндәш. 

4. Фонетик чаралар: аһәңлелек, аллитерация, ассонанс, 

аналепсис, анафора, эпифора, ялгау, охшату, строфа, рифма.  

Иҗади уку ысулы түбәндәге алымнар белән эш итә: 

укытучының сәнгатьле укуы, әсәрдән өзекләр тыңлау, сүз 

осталарының сәнгатьле укуы, укучыларны сәнгатьле укырга 

өйрәтү, аңлатмалар белән уку, проблема кую, укучыларның 

күзәтүләре, укытучының текстны аңларга ярдәм итә торган сүзе  

(сөйләве ), әңгәмә, текстка караган иҗади биремнәр һ.б. Укучы 

эшчәнлегенә исә өйдә һәм мәктәптә сәнгатьле уку, тыңлау, 

ятлау, план төзү, текстка якын итеп сөйләү, сценарий иҗат итү, 

иллюстрация – рәсемнәр ясау, укыган китапны бәяләү – аның 

турында фикер әйтү, иллюстрацияләр карау һәм аларны бәяләү, 

сочинение язу һ.б. керә. 

Күргәнебезчә, иҗади уку башка ысул һәм алымнар белән 

бәйләнештә яши, әдәби әсәрнең матурлыгына, сәнгатьчә 

эшләнешенә игътибар итә; дөрес,фәнни анализланган дәресләр 

яңа стандарт белән укытканда да шулай калачак.  

 

Файдаланган әдәбият 

1. Бердәм республика имтиханына әзерләнү өчен 

ярдәмлек. Татар әдәбияты. – Казан: РИЦ “Школа”, 2008. 

2. Заһидуллина Д.Ф., Ибраһимов М.И.,  Әминева  

В.Р.Әдәби әсәргә анализ ясау. –Казан: “Мәгариф” нәшрияты , 

2005.-89-100б. 

3. Заһидуллина Д.Ф. Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту 

методикасы. –Казан: “Мәгариф”, 2004.-288-294б. 

4. Основное общее образование: федеральный 

государственный образовательный стандарт: сборник 

нормативно-правовых материалов. -М.: Вентона-Граф, 2013.-11-

12с. 



 

592 

Татар теле дәресләрендә укучыларныӊ иҗади фикерләвен 

yстерy 

 

Алёна Василий кызы Шилкина, Татарстан  

Республикасы  Лениногорск муниципаль 

берәмлегенең муниципаль  бюджет  гомуми 

белем учреждениесе “Лениногорск шәһәре 6 

нчы урта гомуми белем мәктәбе”нең татар 

теле һәм әдәбияты  укытучысы  

 

Укучыларга иҗат эше өчен шартлар тудыру һәм аларга 

иҗат итү тәҗрибәсе бирү -  һәр педагогның төп бурычы. “Бала 

эшләгән әйбер кыйммәт түгел , ә аның үзе белеп иҗади эшли 

алу сәләте кыйммәт”, дип әйтелә татар мәкалендә. Әгәр дә без 

балада иҗади эшли белү сәләте формалаштырып, баланың сәләт 

– мөмкинлекләрен максатчан үстерә алсак, киләчәктә ул үзе 

теләгән һәм яратып башкарачак һөнәр иясе булып, тормышта үз 

урынын табачак. 

Укыту процессында укучы шәхесенең үсешен тәэмин итү 

һәм укучыларның белем сыйфатын күтәрү, иҗади сәләтләрен 

үстерү укытучыдан зур әзерлек эше алып баруны таләп итә. 

Иҗади шәхес тәрбияләү өчен дәрестә түбәндәге 

шартларны тудырырга кирәк: 

● укытучының укучыга ышаныч һәм хөрмәт күрсәтүе; 

● баланың кызыксынуларына , сәләтенә, сәламәтлегенә, 

гомумән, һәрьяклап үсешенә игътибар итү; 

● танып белүэшчәнлегендә укучыга мөстәкыйльлек бирү; 

● балаларга мөмкин кадәр сиздермичә генә ярдәм күрсәтү; 

● укытучының югары дәрәҗәдә рухи үсешкә ия булуы. 

Башлангыч  сыйныфта татар телендә балалар өчен 

чыгарыла торган газета – журналлар, китапларны куллану  

укучыларның иҗади фикерләвен үстерүдә зур чыганак. 

Беренчедән,яңа журнал, я китап белән танышу оештырылса, 

икенчедән, бу чыганаклар укучыларда иҗади сәләтне үстерүдә 

мөһим чара. 
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Укучыларның иҗади фикерләвен үстерүдә грамматик  

кроссвордлар чишү, әкиятләр язу эше дә даими алып барылырга 

тиеш. Районыбызда менә берничә  ел инде “Сүз сәнгате” дигән 

конкурс үткәрелә. IV сыйныф укучылары арасында  бу бәйгедә 

без дә катнашабыз. ”Яшь филолог” номинациясендә җиңү дә 

яуладык. Грамматик әкиятне язу укучыларда  тел белән 

кызыксынуны арттыра, иҗади фикерләүне үстерә.Шундый 

әкиятнең мисалы:  

Кушымчалар. 

Кушымчалар: - ның, -нең, -га, -гә, -ка, - кә, -дан, - дән 

сәяхәткә чыгып киткәннәр. Алар болында уйнаганнар, су 

коенганнар. Кич җиткәнен сизми дә калганнар.  

Кушымчалар Мәк һәм Кыңгырау яшәгән йортлар янына 

килеп туктаганнар. Мәк чәчәге бу йортта нечкә сузыклар гына 

яшәвен әйткән, шуңа күрә үзенә - нең, - гә, - кә, -дән 

кушымчаларын чакырган. Нектар белән чәй эчерткән.Кыңгырау 

үзенең кыңгыравы белән – ның, - га, - ка, - дан кушымчаларын 

чакырган. 

Шул көннән башлап калын сузыклы сүзләргә калын 

сузыклы кушымчалар, ә нечкә сузыклы сүзләргә нечкә сузыклы 

кушымчалар ялгана башлаган. 

Балалар “Тыныч йокы нәниләр”, “Күчтәнәч” 

тапшыруларын яратып карыйлар. Өй эше итеп аларга 

тапшыруны игътибар белән карарга, дәрестә шул әкиятне 

“рольгә кереп”сөйләргә тәкъдим ителә. Бу эшне балалар зур 

теләк белән башкаралар.  

Иҗади күзаллауны үстерүдә рәсем сәнгатенең  дә роле зур. 

Дәреслекләр иллюстрацияләр белән төзелгән, башка 

чыганаклардан картиналар, репродукцияләр табып була. 

Күрсәтмәлелекнең мөмкинлекләре шактый : укучы 

кичерешләрне текстта язылганнар белән чагыштырырга өйрәнә, 

иллюстрация буенча үзенең текстын төзи. 

Иҗат үстерүнең тагын бер ысулы – бирелгән берничә юл 

буенча шигырьне язып бетерү. Балаларга тәкъдим ителгән 

юллар нинди дә булса гадәти булмаган вакыйга үсешен таләп 

итәргә тиеш. Укучыларның максаты – сюжет  логикасы, 
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бирелгән  шигъри  форманы саклап,шигырьнең дәвамын  уйлап 

табу. Мәсәлән : 

Кемнең эте юк –  

Кулын күтәрсен. 

Этең булмагач,  

(Такси көтәсең.) 

Саесканның күлмәгендә 

Туксан тугыз ямаулык 

Саескан кунак чакырган –  

(Менә сезгә яңалык.) 

Иҗади эшләрне өйгә бирү дә отышлы.Шундый 

биремнәрнең берсе – әкиятләрне үзгәртеп кору: 

бирелгән башлам буенча әкиятне дәвам иттерү. 

таныш модель буенча әкият уйлап чыгару. 

әкиятләрдән  “ассорти” (мәсәлән, Кызыл калфак урманда 

Сертотмас үрдәкне очраткан). 

Йомгаклап әйткәндә, укытучы максатчан,эзлекле 

эшләгәндә,укучының иҗади фикерләвен үстерергә мөмкинлек 

һәрвакыт бар. Дөрес, бала фикерләве белән идарә итеп булмый. 

Укучының иҗади фикерләве – субъектив  процесс,икенче төрле 

итеп әйтсәк : эшчәнлек үзәгендә укучы , ә укытучы түгел. 

Иҗади фикерләү читтән йогынты ясау нәтиҗәсендә генә түгел, ә 

кешенең үз көче , үз максатлы рәвештә үз сәләтен 

камилләштерүе ярдәмендә дә үсә ала. Ул баланың ихтыяр 

көченә нигезләнгән. Образлар фикерләүченең күңеленә үзеннән-

үзе, бернинди көч куймыйча килергә мөмкин. Алар аңлы 

рәвештә ихтыяр көчен кулланып та туа ала. Ләкин аны 

тудырырга һәм бу сәләтне үстерү буенча укучыларга юнәлеш 

бирергә кирәк. 
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Туган тел дәресләрендә информацион технологияләр 

куллануныӊ әһәмияте  

 

Зөлфия Варис кызы Юсупова, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 

муниципаль бюджет белем бирү  учреждениесе 

“Кече Урыссу төп гомуми белем бирү 

мәктәбе”нең  татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Гасырлар алышынганда кешелек үткәнгә нәтиҗә ясый, 

киләчәккә планнар кора. Бу традиция белем бирү сферасын да 

читләтеп узмады. Мәгарифтә бүген белем бирү системасын 

камилләштерү, белем сыйфатын үстерү юлларын эзләү бара, 

чөнки җәмгыятькә талантлы, иҗади фикерли, аралаша белүче, 

инициативалы гражданнар кирәк. Мәктәп бусагасын атлап 

чыгучы һәр укучы  җаваплылык хисе, үздисциплина, үзбелем 

күтәрүгә омтылыш, эзләнүчәнлек кебек сыйфатларга ия булырга 

тиеш. Шундый сыйфатлар тәрбияләүдә укучы шәхесен төрле 

яклап үстерүгә юнәлдерелгән яңа педагогик технологияләр 

ярдәмгә килә. 

Белемле, тәрбияле, тормышта үз юлын табарга әзерлекле, 

яхшыны яманнан аера, тиешле карар кабул итә белә торган 

шәхес тәрбияләүдә укытучыга ярдәмгә мәгълүмати 

технологияләр килә.  Хәзерге вакытта укытуны традицион 

формада оештырганда укучыларга әзер белем биреп чыгару 

үзенең әһәмиятен югалта бара, белем бирү процессына яңа 

технологияләр, шул исәптән информацион технологияләр 

кертүгә зур игътибар бирелә. “Педагогик эшчәнлек нәтиҗәләре 

күрсәткәнчә, информацион технологияләрне актив куллану 

белем бирү процессына сизелерлек йогынты ясый: белем бирү 

процессын үтемлерәк итәргә, белемне кабул итү тизлеген 

арттырырга, зур күләмдәге материалны аңлап, тирәнтен 

үзләштерергә ярдәм итә.”[4, 9]. Мәгълүмати технологияләр 

ярдәмендә туган телне өйрәнү укучыны тагын да активлаштыра, 

мөстәкыйльлек тәрбияли. Дәресләрдә мондый технологияләрне 



 

596 

куллану фәнне югары дәрәҗәдә үзләштерергә, максатка 

омтылучанлык, информацион технологияләр дөньясындагы 

яңалыклар белән кызыксыну теләге уята. 

“Нәрсә соң ул информацион технология? 

Белем бирүдә информацион технология – компьютер 

техникасы һәм программа чаралары ярдәмендә мәгълүматны 

укучыларга әзерләү һәм җиткерү процессы. 

Белем бирүдә кулланыла торган информацион 

технологияләр ике төргә бүленә: техник чаралар (компьютер 

техникасы һәм бәйләнеш чаралары), төрле  максатта 

кулланылган программа чаралары. 

Укытучы дәресне оештырганда компьютер кулланырга 

уйлый икән,  югарыда әйтелгән чараларның мөмкинчелекләрен 

һәм куллану тәртибен яхшы белергә тиеш”. [1, 1]. 

Туган тел дәресләрендә компьютер техникасын, 

информацион технология чараларын  кулланып, бик күп 

мәсьәләләрне хәл итеп була. Мәктәптә укытылучы  башка 

фәннәр арасында туган тел дәресләренең абруен күтәрүдә, 

тәҗрибә күрсәткәнчә, компьютер техникасы куллануның да роле 

зур. Укучыларда туган телне өйрәнүгә кызыксыну уятуда, аңа 

карата мәхәббәт уятуда; үзенең туган телен яратучы, хөрмәт 

итүче шәхес тәрбияләүдә; фикерләү сәләтен үстерүдә; эстетик 

тәрбия бирүдә; информацион культура тәрбияләүдә; укытуның 

сыйфатын күтәрүдә; предметара бәйләнеш булдыруда; 

укучыларда эзләнү-тикшеренү теләге уятуда информацион 

технологияләрнең йогынтысы зур. Компьютер технологияләре 

белем бирүнең эчтәлеген, методларын, оештыру формаларын 

сыйфатлы итеп үзгәртә, укучыларның шәхси сәләтләрен, 

үзенчәлекләрен, танып белү сәләтен үстерүгә ярдәм итә, ә аның 

көче, интеллектуаль базасы, күрсәтмәлелек белән ярашуы 

вакыйгаларда турыдан-туры катнашучы булырга мөмкинлек 

бирә, үсеше белән идарә итәргә этәрә. 

Белем бирү процессында информацион технологияләрнең 

түбәндәге формаларын кулланырга мөмкин: 

1.Әзер электрон продуктларны куллану. Белем бирүнең 

сыйфатын яхшырта, күрсәтмәлелек принцибын ачык итеп 
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тормышка ашырырга ярдәм итә. 

2.Мультимедиалы презентацияләр куллану. Уку 

материалын тиешле бер эзлеклелектә биреп, материалны 

ассоциатив рәвештә истә калдырырга булыша. 

3.Интернет челтәре ресурслары куллану. Белем алуга 

кирәкле информацияне таба белергә һәм системага салырга 

ярдәм итә. 

Мультимедиа чаралары белән эшләү дәрес формаларын 

төрләндерү мөмкинчелеге бирә һәм аны дәреснең түбәндәге  

этапларында кулланырга була: 

 проблемалы ситуация тудыру өчен, 

 яңа материалны аңлату өчен, 

 өй эшен тикшерү өчен, 

 дәрес барышында укучыларның белемнәрен тикшерү 

өчен. 

Видео, аудио һәм текст материалын берләштерү теманы 

комплекслы ачарга, аны иҗади кабул итәргә, укучыларның 

активлыгын күтәрергә булыша. 

Дәресләрдә ИКТның төрле формаларын куллану 

укучыларның белемнәрен тирәнәйтә, күзаллауларын үстерә, 

предмет буенча өлгерешләрен арттыра, мөстәкыйль эшләргә 

өйрәтә, үз уңышларын күреп, сөенү, куану хисләрен тудыра. 

Хәзерге вакытта дәресләрдә мультимедиа чаралары еш 

кулланыла. Бу мультимедиа технологияләрен куллану 

укучыларда яңалыклар белән кызыксыну теләге уята. 

Беренчедән, укучыларның белемнәре формалаштырыла, 

икенчедән, сөйләм һәм мультимедиа чаралары белән эшләү 

күнекмәләре барлыкка килә. “Татар телле заман” сериясеннән 

укыту программалары зур ярдәм итә. Бу программаларда өстәмә 

бай уку материалы белән бергә, яшь үзенчәлеклекләренә туры 

килерлек итеп уеннар да бирелгән. Татар теле һәм әдәбияты  

дәресләрендә уен формасындагы күнегүләр телнең лексикасын, 

грамматикасын һәм структурасын җиңелрәк үзләштерергә ярдәм 

итә. Безгә, татар теле һәм әдәбияты укытучыларына, бу электрон 

уку-укыту ярдәмлеген файдалану, татар телен дәүләт теле 

буларак үстерү һәм саклау, дәрес укыту формаларын һәм 
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ысулларын төрләндерү, дәрес эчтәлеген баерак һәм кызыклырак 

итү өчен зур ярдәмлек булып тора. 

Татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак, мин үзем 

укыта торган дәресләрне кызыклы, нәтиҗәле, файдалы  итүдә, 

уку-укытуның  сыйфатын яхшыртуда мәгълүмати 

технологияләрдән, аерым алганда Microsoft Word, Microsoft 

Power Point программалары, интерактив такта, электрон почта, 

интернет челтәрләреннән файдалануның мөмкинлекләре зур дип 

саныйм. Һәр компьютерда туган телебездә эшләргә һәм белем 

алырга мөмкинлек бар, барлык компьютерларга татарча 

шрифтлар программасы кертелгән, интернетка тоташтырылган. 

Дәресләрдә презентацияләр куллану укучыларда дәрес 

материалына карата зур кызыксыну уята. Аларны яңа теманы 

аңлатканда, материалны ныгытканда, язучыларыбызның 

тормыш юллары белән таныштырганда, класстан тыш чараларда 

кулланып була. Мультимедия технологиясе  слайд-

иллюстрацияләр күрсәтергә, читтән торып экскурсия үткәрергә 

мөмкинлек бирә. Укучыларның татар телендәге информация 

белән кызыксынулары туган тел дәресләрендә компьютер 

куллануның бик күп мөмкинлекләрен ача: интеренет аша татар 

әдипләренең яңа әсәрләрен һәм танылган язучыларның сирәк 

басмалары белән таныша алу; тиз һәм нәтиҗәле итеп үткән 

материалны актуальләштерә алу; укучыларның белем һәм 

күнекмәләрен бәяләүдә ярдәм итү; әдәбият дәресләрендә 

иллюстрацияләр, сәнгатьле уку күнекмәләре бирү һәм 

шагыйрьләрнең көйгә салынган җырларын тыңлау һ.б.  

Туган тел дәресләрендә информацион технологияләр 

укытучыга дәрес материалын укучыларның күз алдына 

китерергә, төрле модельләр, таблицалар төзергә, үз-үзеңне 

тикшерү булдыруга ярдәм итә. Тест формасындагы биремнәр 

эшләгәннән соң укучылар экранга карап үз-үзләрен тикшерәләр 

һәм үз эшләрен бәялиләр. Шулай ук информацион 

технологияләр укытучыга белем бирүне индивидуальләштерергә 

һәм дифференциальләштерергә; эзлекле процессның барышын 

күзәтү мөмкинчелеген тудыруда; мультимедиа һәм интернет 

аша зур күләмле мәгълүмат алырга өйрәтүдә; мәгълүматны 
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каталоглар һәм белешмәләр кулланып эшкәртергә өйрәтүдә; 

укыту процессында кирәк булган материалларны тупларга 

өйрәтүдә; үзаллы эшне булдыруда ярдәм итә. 

“Интерактив такта - класстагы барлык укучыларны белем 

алу процессына җәлеп итәргә мөмкинлек бирүче кыйммәтле 

инструмент. Интерактив тактада информация төрле 

мультимедиа ресурслары ярдәмендә күрсәтелә ала. Алдан ук 

әзерләнгән текстлар, таблицалар, рәсемнәр, музыка, 

мультимедиа файлларына һәм Интернет ресурсларына 

гиперссылка өстәү- дәрес үткәргәндә вакытны экономияләргә 

мөмкинлек бирә. Барлык файллар алдан ук интерактив тактаның 

слайдларына урнаштырыла, язмалар үткәреләчәк дәресләр өчен 

дә саклана. Үткән дәресләрнең файлларын һәрвакыт ачарга һәм 

үтелгән материалны кабатлап чыгарга мөмкинлек була. SMART 

программасы экран слайдларын сакларга гына мөмкинлек 

тудырмый, ә аларны кирәкле эзлеклелектә урнаштырырга да 

мөмкинлек бирә. Укучы эшләгән биремнәрне дә саклап, һәр 

укучының уку материалын ни дәрәҗәдә аңлавын күзәтеп 

барырга, типик һәм кабатлана торган хаталарны ачыкларга 

ярдәм итә”.[2, 28] 

Туган телне укыту процесында информацион 

технологияләр куллану махсус программаларны күз алдында 

тота. 

 Электрон дәреслекләр. Татар теленнән чыгарылган 

электрон дәреслекләрдәге элементларны дәресләрдә кулланам. 

Укучылар дискка яздырып алып,  өйдә мөстәкыйль рәвештә дә 

шөгыльләнәләр. 

 Контроль ясаучы тестлар. Мондый тестларны дәрес 

материалына яраклаштырып укытучы да төзи ала. Ә инде 

укучыларга дифференциаль өй эше биргәндә тест төзеп килергә 

кушсаң, күп кенә укучылар моны зур теләк белән эшлиләр.  

 Информацион – белешмә программалар (сүзлекләр, 

энцикло-педияләр). 

 Күргәзмә программалар (слайд һәм видео-фильмнар). 

Презентация формасында эшләнгән слайдларны дәресләребездә 

еш кулланабыз. Сөйләм теле үстерү дәресләрендә куллану өчен 
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презентацион программалар бик уңайлы. Г.Тукай, М.Җәлил, 

Г.Ибраһимов, К.Тинчурин  кебек шәхесләрнең тормышын, 

иҗатын өйрәнү дәресләре өчен, грамматиканы өйрәнү өчен 

эшләнгән әзер презентацион программаларыбыз да бар. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә мин проектлар 

методы кулланып укытуга зур игътибар бирәм. Проектлар 

методы кулланып укытуның максатлары булып белем бирү 

процессының нәтиҗәлелеген арттыру, укучыларны киләчәк 

тормышка әзерләү, укыту нәтиҗәләре өчен җаваплылыкны 

арттыру, белем алуга кызыксынуны арттыру тора. “Шулай ук бу 

метод укучыларны компьютер белән эшли белергә, текст 

процессоры ярдәмендә иллюстрацияләр әзерләргә, электрон 

таблицалар ярдәмендә төрле гамәлләр кылырга, гади 

программалар төзергә, электрон почта белән эшләргә, 

Интернеттан файдаланырга өйрәтә”. [3, 41] 

Минем укучыларым, компьтер программаларын 

файдаланып, төрле иҗади эшләр үтиләр. Проектларны 

тормышка ашырганда әзер программа продуктларын да 

кулланалар. Иҗади эшләрнең тематикасы дәрестә өйрәнәчәк 

темага бәйле рәвештә өстәмә материаллар туплауга, дәрестә 

үзләштергән белемнәрне тирәнәйтергә, актуальләштерергә, 

гамәлдә кулланырга мөмкинлек тудырырлык итеп сайлана. 

Мәсәлән, 7 нче сыйныфта “Җөмлә кисәкләре” темасын үтәр 

алдыннан мин укучыларга эзләнү эше алып барырга тәкъдим 

иттем. Укучылар зур кызыксыну белән төрле уку әсбапларын, 

Интернет чараларын файдаланып, материал җыйдылар. Җөмлә 

кисәкләрен үткәндә һәр укучы иптәшләрен теге яки бу җөмлә 

кисәге турында үзе әзерләгән материал белән таныштырды, 

соңыннан укучылар бу белемнәрне күнегүләр эшләү барышында 

ныгыттылар. Бер-берсен өйрәтү аларга зур канәгатьлек хисе, 

алга таба да мондый эшләр башкару теләге уятты. 8 нче 

сыйныфта Габдрахман Әпсәләмов иҗатын өйрәнгәннән соң, 

язучы иҗатын тагын да тирәнтенрәк өйрәнү максатында 

укучыларга темалар бирдем. Язучы иҗаты буенча өстәмә 

мәгълүматлар белән танышу аларда мөстәкыйль эшләүгә 

кызыксыну уятты. Бу эшләр белән укучыларым “Мин-эзләнүче” 
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исеме астында үткән II Идел буе яшьләренең фәнни-тикшеренү 

конференциясендә (2012 нче ел), “Фән җилкәннәре” исеме 

астында Республика күләмендә үтүче XIV укучыларның  эзләнү 

эшләре фестивалендә (2013 ел) катнашып, истәлекле бүләкләр, 

грамоталар белән бүләкләнделәр.  

Әгәр укытучы үзе үзләштергән методлар, алымнар белән 

генә эшләсә, аның хезмәте бик чикләнгән булыр иде. Андый 

укытучы белем бирүдә югары нәтиҗәләргә ирешүдән генә 

туктап калмый, ә шәхес буларак та үсүдән туктый. Инновацион 

алымнар куллану гына укытучының ителлектуаль үсүенә ярдәм 

итә. Ул аны яңа белемнәр, яңа мәгълүматлар эзләүгә этәрә һәм 

аларны укыту-тәрбия эшчәнлегендә тормышка ашырырга 

булыша. Шулай итеп инновацион эшләү педагогның 

информацион культурасы үсүенең төп чыганагына әверелә. Ә ул 

үз чиратында үзбелемнең үсүенә һәм инновацион 

процессларның тизләнүенә сәбәпче була. 

Алда әйтеп узган фикерләргә нәтиҗә ясасак, без шуны 

күрәбез: мәктәптә укытучының инновацион эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеге күп төрле чараларга бәйле. Болар методологик, 

оештыру-педагогик, методик һәм техник чаралар. Ләкин 

хәлиткеч чара булып, әлбәттә, педагогның белем бирү 

өлкәсендәге һәр яңалыкны күрә белүе һәм аны үз эшендә 

куллануы тора.  Шуннан башка безнең инновацион 

технологияләр турында сөйләвебез коры сөйләнүдән узмаска 

мөмкин. Бөек шәхесебез Р.Фәхреддин әйткәнчә, һәрбер кеше үз 

кулыннан килгән кадәр эш эшләргә, байлык вә һөнәр һәм дә 

сәнгать өлкәләрендә милләтнең күтәрелүенә ярдәм кылырга 

тиеш.  
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Татар теле һәм татар әдәбияты дәресләрендә информацион 

технологияләр куллану  

 

Надия Салиховна Яббарова, Казан шәһәре Яңа 

Савин районы муниципаль автономияле гомуми 

белем учреждениесе “Аерым фәннәрне 

тирәнтен өйрәнүче 146 нчы урта гомуми белем 

бирү мәктәбе”нең  татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

Соңгы елларда урта мәктәпләрдә татар теленә өйрәтү 

буенча яңа информацион технологияләр куллану мәсьәләсе бик 

еш күтәрелә. Бу техник чаралар гына түгел, һичшиксез укыту 

процессына яңа караш. Татар телен чит тел кебек өйрәтүнең ин 

төп максатлары - укучыларньң аралашу эшчәнлеген 

формалаштыру, үстерү һәм  белемнәрен практикада кулланырга 

өйрәтү. 

Татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак, Татар телен 

практикада кулланырлык дәрәҗәдә үссен өчен, кирәкле шартлар 

булдырам. Тиешле укыту методикасын сайлап алу, һәр баланың 

күпмедер дәрәҗәдә үзенең иҗади эшчәнлеген ачарга 

мөмкинчелек бирә, татар телен чит тел буларак тирәнтен 

өйрәнүне активлаштыра. 

Компьютерны  техник чаралар буларак куллану, татар теле 

укытуның барлык өлкәләренә дә үтеп керә. Моның шулай 

булуына шигем юк. Татар теле дәресләрендә информацион 

технологияләр куллануның эффекты турында курыкмыйча әйтә 

алам. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрен компьютердан башка 
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күз алдына китерү кыен. Ни өчен дисезме? Чөнки компьютер 

укытуның дәрәҗәсен күтәрергә ярдәм итә, бик күп күләмдә 

күрсәтмәлекләр булдыру мөмкинчелеге тудыра. Контроль, бик 

зур күләмдә мәгълүмат чыганагы булып торуы, чыннан да укыту 

процессында стимул булып тора. 

Компьютер, тренажер кебек хезмәт итә, текстлар 

редакторында инструмент вазифасын үти. Аралашу каналы 

буларак кулланыла. Аудиовизуаль мәгълүматләр презентациясе 

ролен дә  башкара. Тестлар белән эшләүне тәэмин итә. Укыту 

процессында исә мультимедиа презентацияләр системасы 

буларак кулланабыз. Компьютер - балага шәхси яктан якын килү 

өчен дә менә дигән ярдәмче. Укучы, сәләтенә һәм 

кызыксынуына карап, күңеленә хуш килгән программаны эзләп 

таба һәм шул юнәлештә белемен камилләштерә. Заманча 

компьютердагы информация теләсә кемне кызыксындырырлык 

итеп эшләнгән. Бу исә кирәкле гыйлемне кабул итү һәм 

үзләштерүне бермә-бер җинеләйтә һәм тизләтә. 

Компьютерларны класстан тыш эшләрдә файдалану 

уңайлы һәм аеруча нәтиҗәле була.  Укучыларның сәләтен һәм 

кызыксынуларын истә тотып, төрле биремнәр тәкъдим итәргә 

мөмкин. Моның өчен мәктәп серверларында һәр укучының һәм 

укытучының үз электрон почтасын булдыру әһәмиятле. 

Класстан тыш эш вакытында укучылар берәр темага 

багышланган конференциягә, музыкаль-әдәби чараларга 

материаллар әзерлиләр һәм аны электрон почта аркылы 

укытучыга җибәрәләр.  

Бүгенге җәмгыять тыгыз информация челтәре белән 

уратып алынган. Баланы шул серле дөньяга якынайту, 

мәгълүмат белән эшләргә өйрәтү, укучыларга белем бирү белән 

генә чикләнмичә, аларны эзләнү, тикшеренү, мөстәкыйль 

эшләүгә тарту - безнең мәктәп укытучыларының төп бурычы.  

Табигатьнең әкияти көченә ышанучы  ата-бабаларыбыз,  иге-

чиге булмаган информация кысаларында яшәүебезне могҗиза 

дип атарлар иде. Ата-бабаларыбыз яшәү дәверендә ала алмаган 

информацияне, дөрестән дә, без 21 гасырда бер сәгать эчендә  

шулкадәрле  информацияне табып кабул итә  алабыз? Ә без үз 



 

604 

чиратыбызда укучыларны тиешле интернет ресурсларыннан 

дөрес файдаланырга, информацион дулкында югалып калмаска, 

дөрес юлдан читкә китмичә, тышкы яктан җәлеп итүче интернет 

челтәренә килеп эләкмәскә өйрәтергә тиешбез. Укучыларда уку 

процессына кызыксыну уяту өчен стандарт методлар белән генә 

чикләнергә ярамый. Укучыны белем алуга кызыксындыруның 

тагын бер юлы булып, информацион технологияләр куллану 

тора.  Информацион технологияләрнең зур тизлек белән үсүе 

яшь буынның белемле, иҗади фикер йөртүгә сәләтле булуын 

таләп итә. Информацион технологияләр куллану  укучының 

мөстәкыйль эшчәнлеген активлаштыра, уңышка ирешергә этәрә, 

укытучыга дәресләрне кызыклы итеп үткәрергә, иҗади эшләргә, 

сыйфатлы нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. 

Информацион технологияләрдән файдалану дидактиканың 

фәннилек, күрсәтмәлек, эшлеклелек һәм мөстәкыйльлек 

принципларын куллану мөмкинлеген бирә. Алар яңа мәгълүмат 

табуның аеруча әһәмиятле функцияләрен үти, белемен 

камилләштерә, ныгытуда һәм гомумиләштерүдә, эзләнүләр, 

тәрбия һәм тикшеренүләр алып баруда, үзгәрешләр кертүдә 

көчле корал булып тора. 

Мicrosoft Power Point – презентацияләр һәм слайд-

фильмнар әзерләүнең график рәвешендә күрсәтелгән пакеты.  

Укучылар информатика дәресләрендә аерым темаларны 

өйрәнеп, татар теле  һәм әдәбияты дәресләрендә 

конференцияләрдә катнашып, укучылар компьютер 

мөмкинлекләреннән киңрәк файдаланырга күнегә. 

Укыту һәм тәрбия процессында компьютер 

презентацияләре куллану укучыларның дәрес материалын 

үзләштерүне интенсивлаштыра һәм дәресне сыйфатлы дәрәҗәдә 

яңача үткәрергә мөмкинлек биреп кенә калмый, такта урынына 

сдайд-фильмнар компьютер экраны аша зур экранга яисә 

укучының компьютерына (ноутбукка) чыгарыла. Визуаль 

эчтәлекле дәрес материалы дәресне күз явын алырлык , төпле 

итә һәм үз чиратында укыту процессын үзләштерүне көчәйтеп 

(интенсивлаштырып) җибәрүгә сәбәп була. 

Компьютер презентацияләре  укучының игътибарын иң 
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кирәкле мәгълүматкә генә әһәмият бирергә, эффектлы күрсәтмә 

үрнәкләр тибындагы күренешләр, схемалар, диаграммалар, 

график җыелмалар мөмкинчелек бирәләр. Презентация хәтернең 

берничә төренә: күрүгә, ишетүгә, хискә һәм кайбер очракларда 

хәрәкәткә йогынты ясый.  

Укыту процессында презентацияләрне дәреснең төрле 

этапларында кулланырга мөмкин. Презентацияләр булдыру 

укытучыга иҗади якын килүне һәм компьютер  

мөмкинчелекләрен тирәнтен белүне таләп итә. Компьютер 

презентацияләрен куллану күп кенә бурычларны чишәргә ярдәм 

итә: 

- укытуның сыйфатын үстерү; 

- татар телен өйрәнүне тиешле дәрәҗәгә күтәрү; 

- укучыларны информацион җәмгыять шартларында 

эшлекле кеше булып җитешүләренә әзерләү; 

- татар телен өйрәнүгә нигез булдыру. 

Презентация 10-12 слайдтан торырга тиеш. Темаларның 

төрле, матур, кызыклы, мавыктыргыч булуы укучыларда 

искиткеч зур кызыксыну уята. Матур, тәэсирле итеп бизәлгән 

презентация укытуның башлангыч этабында зур кызыксыну 

тудыра. Презентацияләр күрсәтмәлелек материалларын куллану 

мәсьәләсен чишәләр. Мәсәлән, элек рәсемнәрне кисеп тактага 

магнит ярдәмендә элеп куйсак, хәзер исә Интернет челтәрендә 

кирәкле картинаны, рәсемне,  хәтта,  видео-сюжет табып, 

слайдка урнаштырырга мөмкинлек бар. Күрсәтмәлек күп булса, 

берничә слайдка урнаштырырга була. Презентацияләр  карау 

укучыларга бик тә ошый. 

Microsoft Power Point презентацияләр төзү программасы - 

минем иң якын ярдәмчем. Район һәм шәһәр күләмендә 

оештырылган ИКТ конкурсларында катнашам. Мәсәлән, татар 

теленнән “Аналитик һәм синтетик җөмләләр” темасына карата 

төзелгән дәрес-презентация район күләмендә I урынга, шәһәр 

күләмендә II урынга лаек булды. Бу дәрес-презентациям 

“Коллекция современных уроков» шәһәр медиафондында урын 

алды. “Муса Җәлил безнең арабызда” дәрес - презентациясе 

өчен  I урын бирелде. Укучыларым бу тема белән “Яшь 
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экскурсоводлар” конкурсында катнашып, дипломга лаек 

булдылар. Укучыларыбызны халкыбызның гореф-гадәтләрен, 

бәйрәмнәрен хөрмәт итәргә өйрәтәбез. Шул тәрбияви юнәлештә 

“Афәрин, мәшһүр Сабантуй!” темасына булдырылган 

презентациянең җырлы-биюле бәйрәмебезне күңелле генә 

уздырып җибәрергә ярдәме зур булды. 

Соңгы 5 ел эчендә татар теле һәм әдәбияты 

укытучыларына мөстәкыйль рәвештә укыту чараларын сайлап 

алу мөмкинчелеге бирелде. Нәтиҗәле укытуга ирешү чарасы 

буларак, интерактив такта куллану укытучының эшен 

җиңеләйтә,булыша. SMART Board та тәэмин итүче махсус 

программа бар.  Бу махсус программада 2000 нән артык рәсем 

бирелгән, төрле темаларга тәкъдим ителгән анимацияләр 

дәресне тагын да мавыктыргыч итәләр. SMART Board 

интерактив такта кулланып эшләү үз нәтиҗәләрен бирә. 

Интерактив тактаны  яңа материалны аңлатканда, аралашканда 

киң кулланырга була. Рус төркемнәрендә “Татарча да яхшы бел” 

Р.Р.Нигматуллина дәреслеге буенча шактый гына дәрес 

үрнәкләре, фрагментлар булдырдым. Югары квалификацион  

категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы, педагогия 

фәннәре кандидаты Агмалетдинова Р.Н. “Сыйфат” темасына 

электрон - интерактив күнегүләр җыентыгын бастырып 

чыгарды. Мәктәбебезнең татар  теле һәм әдәбияты укытучылары 

дәрестә бу җыентыктан  бик теләп  файдаланалар.  

Әлеге программалардан файдалану дәреснең 

нәтиҗәлелеген күтәрә, укучыларның кызыксынучанлыгын 

арттыра, аларны белем дөньясына җәлеп итә, өлгереш 

күрсәткечен һәм уку сыйфатын яхшырта. 

“Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан 

Республикасында башка телләр турында” ТР Законын гамәлгә 

ашыру юнәлешендә галимнәребез тарафыннан эшләнгән 

педагогик программаларны куллану буенча шәһәр,  республика 

мөгаллимнәре һәм мәктәп директорлары өчен әледән-әле ачык 

дәресләр, семинарлар уздырабыз. Мәсәлән, 21март,2008ел 

“Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә информацион 

технологияләр куллану” 2.04.2009 ел. “Татар теле һәм әдәбияты 
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дәресләрендә һәм класстан тыш эшләрдә шәхеснең үзаңын 

формалаштыру” Татар теленә өйрәтүдә бигрәк тә “Ана теле”, 

“Тапкыр”, “Мөмкин”, “Заман”, “Бала” (татармультфильм) дигән 

компьютер программаларыннан нәтиҗәле файдаланырга 

тырышам. Хәзерге заман укытучысы буларак дөньякүләм 

Интернет челтәреннән файдаланырга заман таләп итә, 

мультимедиа технологияләренә караган мәгълүматләр белән эш 

итәм, алардан дәресләрдә нәтиҗәле файдаланам: Татар теле. 

Контроль тестлар. Күнегүләр. 

Интегральләшкән дәресләр уздыру мультимедиа 

технологияләре куллануда иң мөһим мөмкинлекләрнең берсе 

булып  санала. Мәктәбебездә андый дәресләрне компьютер 

классында үткәрү буенча бай тәҗрибә тупланды. Мәсәлән, 

инглиз теле укытучысы Низметдинова Р.С. белән “Гомеремне дә 

бирәм халкыма” темасына интегральләшкән дәрес үткәрдек. 

Укучыларның белемен, осталык һәм күнекмәләрен тикшерүдә 

компьютердан оста гына файдаланып була.  Бу очракта вакыт та 

азрак китә, укучылар җавабын тизрәк бәяләргә мөмкинлек тә 

туа, ягъни укытучы эше күпкә җиңеләя. 

Хәзрге заман шартларында татар теле һәм татар 

әдәбиятыннан белем бирүдә информацион технологияләр 

куллануны  иң өстен (приоритет) юнәлеш  дип саныйм. 

Димәк, укытучының һөнәри эшчәнлегендә эзләнү, 

педагогик иҗат өчен офыклар һәрвакыт җитәрлек, һәм тормыш 

үзе дә информацион технологияләр куллануны таләп итә. 

 

Кулланылган әдәбият 

Хуҗиәхмәтов Ә.Н. Педагогик технологияләр: уку 

ярдәмлеге: 1нче китап. – Казан: Мәгариф, 2008. -367б. 
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Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә заманча 

информацион технологияләрне куллануның өстенлеге 

 

Гөлшат Шаһәдәт кызы Якупова, Татарстан 

Республикасы Мөслим муниципаль районының 

муниципаль бюджет белем бирү  учреждениесе 

Баланлы төп гомуми белем бирү мәктәбенең I 

квалификацион категорияле татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы  

 

Бүгенге көндә заман таләпләре  татар телен укыту 

процессында зур үзгәрешләр сорый. Укытучыларыбыз алдында 

бик тә җаваплы һәм әһәмиятле бурыч тора. Беренчедән, 

илебезне саклап калу бурычы булса. Икенчедән, балаларда телне 

өйрәнүгә кызыксынуны бетермәү, киресенчә бу кызыксынуны 

үстерү бурычы бүгенге көндә укытучыдан зур һөнәри осталык, 

түземлелек һәм заман таләп иткәнчә, югары технологияләрдән, 

мәгълүмати чаралардан хәбәрдәр булуын таләп итә. Педагогик 

эшчәнлектә иҗадилык, бу беренче чиратта,  яңалыкка  омтылу. 

Җәмгыятьтәге үзгәрешләрне  уңай кабул итү өчен, укытучының 

замана белән атлап баруы мөһим.Тәҗрибә педагогик 

эшчәнлекнең нигезе булса, яңалыкка омтылу үсеш-үзгәрешне 

тәэмин итә. 

Бүгенге мәктәп... XXI гасырда... Нинди булырга тиеш ул? 

Даими рәвештә үзгәреп торган заманнан артта калмас өчен, 

нинди булырга тиеш бүгенге көн укытучысы? Бу сораулар 

турында минем күп тапкырлар уйланганым бар. 

“...Заман һәм мәдәният алга үскәнчә һәм икенче төрле итеп 

әйткәндә, ихтыяҗ һәм мәҗбүрилек кебек нәрсәләр мәҗбүр 

иткәнчә, укыту рәвешләре төрлеләнер, монда исә акыл ияләре 

берләшәләрдер”, – дип бик хаклы язган күренекле мәгърифәтче 

Ризаэддин Фәхреддин. Чыннан да, җәмгыять үсешенә бәйле 

рәвештә, укыту процессы да һәрвакыт үсеш-үзгәреш кичерә. Бу 

уку елыннан республикабызда белем һәм тәрбия бирүнең өр-яңа 

комплекслы программасы тормышка ашырыла башлый. 2010-

2015 елларга мәгарифне үстерүне күздә тоткан “Киләчәк” 
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программасы ул. Яңа мәктәп, киләчәк мәктәбенең төп максаты - 

зыялы, югары культуралы, актив тормыш позициясенә ия булган 

укучы шәхесе тәрбияләү. Кешелекнең киләчәге, Ватан язмышы, 

гаилә бәхете киләчәктә гражданин булачак баланың менә бүген 

нинди тәрбия һәм белем алуына бәйле. Бүгенге  балаларыбыз 

тагын берничә елдан соң нинди кеше булыр, ата-бабаларының 

лаеклы дәвамчысы була алырмы? 

Белүегезчә, республика инде икенче ел инновацион үсеш 

стратегиясен һәм программасын гамәлгә ашыра. Мәгарифне 

инновацион үстерү- республикабыз һәм илебез киләчәгенең 

нигезе. Шуңа күрә белем бирүдә инновацион юнәлешне үстерү- 

төп бурычларның берсе. 

Яңа нәтиҗәләргә ирешү, конкурентлыкка сәләтле, социаль 

яктан җаваплы, инициативалы һәм компетентлы гражданнар 

тәрбияләү-инновацион белем бирүнең төп бурычлары шулар. 

Соңгы унъеллыкта җәмгыятебездә барган үзгәрешләр белем 

бирү системасын да читләтеп үтмәде. Педагогик тәрбия һәм 

тәҗрибә заманча таләпләргә җавап бирергә тиеш.Укучыга 

булган мөнәсәбәт белән бергә, укытуның эчтәлеге дә үзгәрергә 

тиеш.  Мәктәпләрдә, белем бирүнең традицион формалары 

белән беррәттән, укытуның сыйфатын сизелерлек дәрәҗәдә 

күтәрүче яңа (инновацион) технологияләр дә уңышлы 

файдаланыла. 

Заман таләбе буенча, укучыларның компьютер 

технологияләренә булган кызыксынуларын истә тотып, татар 

теле һәм әдәбияты дәресләрендә компьютер технологияләрен 

куллану буенча үз методикамны булдырдым. Татар теле һәм 

әдәбияты дәресләрендә информацион технологияләрне 

куллануның өстенлекле яклары күп: дәрес материалы югары 

күрсәтмәле дәрәҗәдә була, укучының шәхси сыйфатын 

ачыкларга мөмкинлек бар, контроль һәм  үзконтроль дәрәҗәсе  

арта. Бу инде, һичшиксез, татар теле һәм әдәбиятының эчтәлеген 

безнең әйләнә-тирәбездәге чынбарлыкка бәйләргә, шул мохитта 

шәхеснең үзенең урынын билгеләргә ярдәм итә. Төп максат 

укучыларда фәнни фикерләү, иҗади эшләү сәләтен үстерү, 
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тәрбия эшендә югары нәтиҗәләргә ирешү, җәмгыятьтә үз 

урыннарын таба алырлык толерант шәхес тәрбияләү. 

Мәктәп шартлары миңа дәресләрдә төрле видеотехниканы 

уңышлы кулланырга мөмкинлек бирә. Кабинетым интернет 

челтәренә тоташтырылган компьютер, принтер, сканер, 

интерактив такта, проектор һәм  флипчарт белән 

җиһазландырылган. Ә бу мөмкинлекләр мине даими рәвештә 

укытуның яңадан-яңа алымнарын эзләргә этәрә. Татар теле һәм 

әдәбияты дәресләрендә компьютерның мультимедия 

мөмкинлекләреннән киң файдаланам. Дәресләрдә төрле видео, 

презентацияләр кулланам. Сөйләм теле үстерү дәресләрендә 

презентацион Роwег Рoint программасында эшләнгән укыган 

әсәргә иллюстрацияләр кулланам, алар принтер аша чыгарып 

укучыларга да таратыла. Укытуны интенсивлаштыру өчен 

тестларны нәтиҗәле кулланам. Укучыларның теманы үзләштерү 

дәрәҗәсен тикшерү, белемнәрен бәяләү, ялгышларын ачыклау, 

аларны анализлау һәм төзәтү юлларын билгеләү өчен тестлар 

бик уңайлы. Тестны эшләп бетергәч, компьютер нәтиҗә ясап, 

билге куя. Укучылар үзләре дә төрле презентацияләр ясыйлар, 

белемнәрне тикшерү дәресләрендә файдалану өчен Qbaicik 

программасында тестлар әзерләүдә дә ярдәм күрсәтәләр. Татар 

теле дәреслере өчен басма күрсәтмә материаллар бик аз, шуңа 

күрә укучылар интернет челтәренә чыгып, татарча сайтлардан 

төрле кызыклы материаллар бастырып алалар. 

Бүгенге көндә мәктәпләрдә төрле предметлардан 

компьютерлар өчен эшләнгән гамәли укыту программалары бар. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә куллану өчен дә 

интерактив дәреслекләр чыгарыла башлады. Әмма бу дисклар 

гына безнең ихтыяҗларны канәгатьләндерми. Шуңа күрә үз 

проектларымны да тормышка ашыра барам. Бүгенге көндә 

видеоларны актив кулланам. Бу, әлбәттә, видеоязмаларны 

гадәти карау гына түгел. Миндә видео материаллар карауның 

тәэсирен кабатлауның нәтиҗәле ягы белән берләштерү теләге 

туды. Һәм шул принципка нигезләнеп, “Остаханә» проектын 

төзедем: 
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1.А1-7, В1-9 вариантлары һәм С1-С2 изложение, сочинеие 

эшләре.Укучыларны дәүләт йомгаклау аттестациясенә уңышлы 

әзерләүнең алшартлары. 

2.Проект өчен 5–7 минутлык кыска гына өзек сайлап 

алына. Интерактив тактада карау барышында программа 

нигезендә тукталышлар ясау күздә тотыла. Кинәт видеоязма 

туктый һәм укучылар каршына язмада булган текст нигезендә 

тест формасында сорау чыга. Укучылар дөрес җавап бирсә, язма 

алга таба дәвам итә, җавап ялгыш бирелсә, киредән кайтып, 

дөрес җавап булган урыннан күрсәтә башлый. Һәр өлештә 

сораулар арта бара. Миңа бу проектның техник ягын эшләүдә 

информатика укытучысы ярдәмче булды. Хәзер инде 

информацион технологияләр белән кызыксынучы балалар да бу 

эшкә катнаша башладылар. Татар теле һәм әдәбияты буенча 

мондый интерактив мульти-медиа тестлар төрле сыйныфлар 

өчен эшләнгән. 

Гомумән, видеоязмалар карауның төрле алымнарын үз 

эшемдә кулланам. Мәсәлән, 5–7 минутлык өзекне алдан карау, 

аннан тавышны ябып кабатлау барышында укучылардан диалог 

төзетү, яки, киресенчә, рәсемне аерып куеп, тавышка 

нигезләнеп, әсәрне уйнап күрсәтү. Әсәрнең өзеген карау 

барышында бирелгән язмадагы бер герой турында репортаж язу, 

һ.б. Төрле канатлы әйтелмәләрне, геройларның хис-

кичерешләрен өйрәнү өчен дә шундый ук сәхнә өзеге 

файдаланыла ала. 

«Шәкертләрне гыйлем белән тәрбияләү, изге шәригатьтә 

аңлатылган күркәм холыклар белән таныштыру һәм 

гадәтләндерү – укытучының беренче эше булыр,» – дигән Р. 

Фәхреддин. Бүгенге укучыларның гыйлем, яхшы тәрбия алырга 

тулы мөмкинлекләре бар. Безгә бары тик гыйлем алуга 

тырышлык, теләк һәм омтылыш тәрбияләргә кирәк. Безнең 

кулларда балалар язмышы. Безнең укучыларыбыз, Р. Фәхреддин 

теләгәнчә, бөтен яктан да үрнәк балалар булып үссеннәр һәм 

милләтебез горурланырлык шәхесләр булсыннар иде. 

Укучыларның иҗади эшчәнлеген һәм сәләтен үстерүдә 

системалылык. 
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Хәзерге заман кешесе мәгълүматлар чолганышында яши 

һәм яңа мәгълүмати технологияләрдән башка ул аларны 

үзләштерә дә, җәмгыять үсеше өчен файдалана да алмый. 

Тормышыбызга компьютер һәм шуның белән бергә 

мәгълүмати технологияләр ныграк үтеп керә бара. Алар укучыга 

гына түгел, хәтта укытучының үзенә дә үсәргә киң 

мөмкинлекләр бирә. Белем бирү процессын компьютерлаштыру 

– мәгариф үсешендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе. 

Технологик алгарыштагы һәр яңалыкка балалар сокланып 

карый. Һәм, әлбәттә, аларның кызыксынучанлыгын һәм танып-

белү активлыгын үз шәхесләренең максатчан үсешенә юнәлдерү 

мөһим. Нәкъ менә дәрестә укучылар укытучылары  

җитәкчелегендә үз интеллектларын һәрьяклап үстерү, белем алу 

һәм тормыш мәсьәләләрен хәл итү өчен мәгълүмат туплау 

ысулларына ия булу максатында, компьютер технологияләрен 

кулланырга өйрәнәләр. Компьютер - белем алу өлкәсендәге 

максатка ирешү, укыту процессын баету, бала шәхесе һәм 

укытучының һөнәри осталыгы үсешенә йогынты ясау чарасы ул. 

Димәк, компьютер технологияләреннән файдалану – 

укучыларның танып-белү эшчәнлеген тагын да нәтиҗәлерәк 

оештыру мөмкинлеге бирә. ... 

Ни өчен татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә компьютер 

технологиясеннән куллану кирәк, информацион технология 

чаралары кулланып дәрестә нинди мәсьәләләрне чишеп, хәл 

итеп була? 

Беренчедән, укучыларда туган телне өйрәнүгә кызыксыну 

барлыкка килә.Укытылган башка фәннәр арасында туган тел 

дәресләренең дә компьютер, интернет кулланып өйрәнергә 

мөмкин икәнен күрәләр. Бу исә телнең абруен күтәрергә зур 

этәргеч була. Электрон белем бирү сайтында  цифрлы белем 

бирү ресурслары (ЦОР) куелган. Монда татар телен өйрәнү өчен 

18 дәрес темасы бар. Һәр темага, лексика, грамматика,  

диалоглар, аудикүнегүләр урнаштырылган. Бу татар телен 

өйрәнү өчен онлайн  дәреслек, күптөрле уеннар, биремнәр белән 

тулыландырылган. Соңгы яңалык мультимедияле тавышлы 
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интерактив “Бала” китапханәсе. Монда татарча мультфильмнар 

карарга мөмкин. 

 икенчедән, мондый  интерактив  белем бирү чаралары 

баланың сәләтен үстерә; 

 өченчедән, эстетик тәрбия бирә; 

 дүртенчедән, информацион культура тәрбияли; 

 бишенчедән, укытуның сыйфатын күтәрә; 

 алтынчыдан, претметара бәйләнеш булдыруга ярдәм 

итү; 

 җиденчедән, укучыларда эзләнү-тикшеренү теләге уята. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә компьютер 

технологиясеннән файдалану укытуга нинди мөмкинлекләр 

бирә. 

 дәрес материалы, тема ачык итеп күз алдына килә; 

 тест, экранга карап үз-үзләрен тикшерәләр; 

 индивидуаль белем бирү; 

 дефференциаль белем бирү; 

 интернет аша мәгълумат алу; 

 мәгълумати катологлар,белешмәләр кулланып 

эшкәртергә өйрәнү; 

 укыту процессына кирәк булган материалны туплау. 

Электрон дәресләр; 

Контроль ясаучы тестлар; 

Белешмә программалар(сүзлекләр); 

Күрсәтмә программалар. 

Хәзерге мәктәпләр дә зур мөмкинлеккә ия булган 

интерактив такталар белән җиһазландырылган. Һәрбер дәресне 

информацион технология кулланып үткәреп булмый. “Укытучы 

сүзен бернинди комьпютер да алыштыра алмый”,-дигән сүзне 

гел ишетсәк тә, дәреснең төрле этапларында урынлы уйланып 

кулланылган комьпютер белән эш укучының  укытучы һәм 

сыйныфташлары  белән аралашу, башка күп төрле эшләр белән 

үрелеп барырга тиеш. 
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Туган телне укыту процессында информацион 

технологияләр куллану махсус программалар белән эш итә 

белүне  күз алдында тота. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә информацион 

технологияләрне куллануның өстенлекле яклары күп.  

Компьютер дәресләрне әзерләгәндә, "Әхлак тәрбиясе 

бирүдә халык педагогикасының роле” дигән методик темадан 

чыгып бурычлар билгеләдем: 

 укучыларның белемгә булган омтылышларын үстерү; 

 укучыларда махсус белем һәм күнекмәләр 

формалаштыру;    

 укучыларда иҗади эшчәнлекне үстерү мөмкинлеген 

тудыру; 

 укучыларның фикерләү сәләтен үстерү. 

Эш ике юнәлештә алып барыла: дәрес вакытында 

халкыбызның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, күркәм 

йолаларын, тарихи үткән юлын теоретик яктан тирәнтен 

өйрәнсәк, класстан тыш эшләрдә иҗади эзләнү эшенә күбрәк 

игътибар бирәбез. Шул рәвешле, балалар иркен, мөстәкыйль 

фикер йөртү дәрәҗәсенә ирешәләр. 

5-9 нчы сыйныфларда укучы балаларның эзләнүләре 

милли төбәк компонентлары белән үрелеп алып барыла. Бу 

очракта сүз туган якның тарихын, табигатен: авыл, урам, чишмә, 

урман, күл исемнәрен өйрәнү турында бара.   

Өлкән сыйныф укучылары белән эшләгәндә проектлар 

методын куллану отышлы. Проектлар методы укучы шәхесенең 

белем алуга иҗади якын килүенә юнәлтелгән. Методик яктан 

караганда, проект эше фәнни һәм гамәли проблемалы-юнәлешле 

тикшеренү эшчәнлегеннән гыйбарәт. Ул, теге яки бу 

проблеманы тирәнтен өйрәнү максатында, укытучы 

җитәкчелегендә эшләнә торган мөстәкыйль иҗади эш. Күпчелек 

очракта бу эш төркемнәрдә эшләнә һәм берничә этаптан тора: 

Әзерлек этабы. Проблеманы билгеләү, аның әһәмиятен 

нигезләү. Эшне планлаштыру, эзләнү методлары билгеләү. 

Укучыларны, шәхси теләкләрен искә алып, төркемнәргә бүлү. 
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Төркемнәрдә мәгълүмат җыю, аны эшкәртү, нәтиҗәләр 

ясау, отчет язу. 

Проектларны яклау. 

Эшкә йомгак ясау, бәя бирү.  

Әлбәттә, сәләтле балаларга аеруча игътибар итәбез. Бу 

эшнең әһәмияте шәхеснең перспектив үсешен фаразлауда. 

Табигать тарафыннан бирелгән иҗат һәм сәләт чаткылары 

булган балаларны туплау һәм үстерү безнең төп бурычыбыз. 

Сәләтле балаларны иҗатка тарту өчен сентябрь  айларында 

һәр предмет, шул исәптән татар теле һәм әдәбиятыннан 

презентация үткәрелә. Узган уку елына анализ, укучылар 

эшләреннән күргәзмә оештырыла. 

Компьютер технологияләреннән уңышлы файдалану, тел 

һәм әдәбият фәненә иҗади якын килеп эшләү зур нәтиҗәләргә 

ирешергә ярдәм итә. Укучыларда ана телебезгә  карата мәхәббәт 

тәрбияли, аның байлыгын, матурлыгын, фикъри тирәнлеген 

ачып бирә; аны мәдәниятле итә; һәрьяклап үстерә, шәхес итеп 

тәрбияли. Укытучы укучыга тормышта үз урынын табарга ярдәм 

итүче төп ышанычы булып кала.  
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Хәзерге шартларда сыйфатлы белем бирү төп бурыч булып 

тора. Ә рус телле балалар белән эшләүче татар теле 

укытучыларының төп бурычы – укучыларны татарча 

аралашырга өйрәтү, татар теленә хөрмәт тәрбияләү, бу телнең 

дәүләт теле буларак әһәмияте зур булуына төшендерү. 

Телне коммуникатив ысул белән, ягъни аралашу нигезендә 

өйрәтү технологиясе укучыга урта гомуми белем бирү 

мәктәпләре программасы таләп иткән күләмдә белем һәм 

күнекмәләр үзләштерергә мөмкинлек бирә.  

Әлеге технология нигезендә цикллап эшләү укучыларның 

сөйләм телен һәм иҗади сәләтен үстерә, татар телендә авыр 

фикерләүче укучыларга да уңышлар китерә.Һәр өйрәнгән 

материалны аңлау, тәрҗемә итү дәрәҗәсендә генә калмыйча, 

аралашуда кулланырга өйрәтергә тырышу нәтиҗәләр бирә.Шул 

очракта гына укучы тел өйрәнүнең мәгънәсен аңлый, кирәклеген 

тоя, теләп, кызыксынып, яратып өйрәнә. 

Диалогик сөйләм күнекмәләренә өйрәтү, программа 

материалы белән бәйләп, түбәндәге тәртиптә алып барыла: 

1.Текстка  кадәрге этап. Уку материалы  нигезендә 

микродиалоглар төзү. 
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2.Төп этап – аралашу ситуациясе булдыру һәм диалогик 

текст белән таныштыру. Сорауларга тулы яки тулы булмаган 

җөмләләр ярдәмендә, кереш сүзләр, фразаара бәйләү чаралары 

кулланып җавап бирү үрнәкләрен тикшерү. 

3. Тексттан соңгы(иҗади) этап. Аралашу ситуациясе 

нигезендә, текст лексикасыннан файдаланып, укучыларның 

мөстәкыйль рәвештә диалоглар төзүе.  

Тексттан соң этапта эчтәлек буенча диалогик-монологик 

сөйләмгә чыгу, ягъни диалогик-монологик сөйләм дәресләре 

оештырыла. Бу дәресләрдә тексттагы лексик-грамматик 

материал сөйләмдә мөстәкыйль куллану дәрәҗәсенә җиткерелә, 

укучылар материал эчтәлеге буенча спонтан сөйләм этабына 

чыгалар[2, 235]. 

Диалогик, монологик сөйләм үстерү дәресләрендә текстны 

укып, аның эчтәлеген мөстәкыйль сөйләм дәрәҗәсенә күтәрү 

өчен, күп тырышлык куярга кирәк.Дәреслектә бирелгән 

текстларның кайберләрен диалогик-монологик сөйләм 

дәресләрендә укучылар белән сәхнәләштерү дә бик файдалы. 

Мондый уен баланы белем алуга, укуга дәртләндерә, анда фән 

белән кызыксыну уята. Болай эшләү алдан өйрәнелгән җөмлә 

калыпларын кулланып, уйнаучының рольне белү-белмәвен 

билгели, аның сүзләрне дөрес әйтүенә, интонацияcенә, 

осталыгына бәя бирү өчен уңайлы. 

Сәхнәләштерү эшен өйдә әзерләнергә бирергә була. 

Мондый дәресләрне оештырганда берничә алшартны истә 

тотарга кирәк: 

 укучыларның коммуникатив эшчәнлеген активлаштыру, 

 сөйләм эшчәнлеге дәрәҗәсенең төрле икәнлеген истә 

тотып, балаларга рольләрне дөрес бүлеп бирү, 

 укучыларның хисси халәтен тоемлап, уңай нәтиҗәләргә 

ирешүгә омтылу, 

 укучыларга яхшы таныш булган ситуацияләрне генә 

куллану. 

Укучыларны сөйләмгә алып чыгу өчен дәреслектә төрле 

күнегүләр системасы бирелгән: яңа лексиканы үзләштерү, 

грамматик күнекмәләр формалаштыру. Укучылар текстны 
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беркадәр кабул итәргә әзерләнгәч, текстны укыйлар. Тексттан 

соң урнаштырылган өстәмә күнегүләргә зур игътибар бирелә, 

чөнки бу күнегүләрне үтәгәндә алда өйрәнелгән лексика текстта 

турыдан-туры кабатлана, төрле бәйләнешләргә керә. 

Мондый күнегүләрдән соң лингвистик материалны 

сөйләмдә куллану камилләшә. Текстны сәхнәләштергәндә 

укучыга үзен иркенрәк хис итәргә мөмкинлек туа. 

Гадәттә текстның күләме зур булмый, димәк, 

катнашучылар саны да күп түгел. Шуңа күрә һәр укучы үзен 

актер ролендә дә, тыңлаучы ролендә дә сынап карый ала, 

укучының телне өйрәнүгә кызыксынуын арттыра.    

Татар телен чит тел буларак өйрәтү процессында,  

Уеннардан файдалану укучыны белем алуга, укуга 

кызыксынуын уята. Рольле уеннар куллану дәресне 

җанландыра. Тәкъдим ителгән ситуацияне күзаллап, укучылар 

рольле уеннарда да теләп катнашалар. Аларны парларда һәм 

төркемнәрдә үткәрергә мөмкин. Рольле уен катнашучылар һәм 

тыңлаучылар өчен дә бер үк дәрәҗәдә файдалы. Балаларда 

сөйләшүдә катнашу, нидер сорау яки әңгәмәдәшенә җавап бирү 

ихтыяҗы туа. Уенны оештырганда берничә шарт истә тотып 

эшләнә: укучыларның сөйләм эшчәнлеге төрле дәрәҗәдә булуын 

истә тотып, рольләрне дөрес бүлеп бирү; укучыларга яхшы 

таныш булган ситуацияләрне генә файдалану; телдән актив 

аралашу мохите булдыру. Ситуатив күнегүләрне дә һәрвакыт 

төрләндереп торырга кирәк: скажи, узнай, спроси, сообщи, 

попроси себе, предложи другу, поблагодари, похвали, откажись, 

отрицай һ.б. 

Без төрле заманча технологияләр кулланабыз: проблемалы 

укыту, үстерелешле укыту технологиясе, информацион 

технология һ.б. Шулай да барлык технологияләрнең нигезен 

коммуникатив технология тәшкил итә, чөнки кайсы гына 

технологияне куллансак та, аралашу мохите булдырмыйча, без 

аларны гамәлгә ашыра алмыйбыз. 

Рус телле балаларның татар телен үзләштергәндә, беренче 

планга сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен дә бер-бер артлы 

формалаштыру һәм үстерү чыга. Димәк, рус телле балаларны, 
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беренчедән, татар телен аңларга өйрәтергә, икенчедән, 

үзләренең фикерләрен татар теле чаралары белән белән әйтеп 

бирә белергә, өченчедән, башкаларның фикерләрен аңлап, язма 

һәм сөйләм формасында күрсәтә белергә тиешләр.  

Коммуникатив технологиянең иң югары өстенлеге укыту 

процессында сөйләм материалын барлык балаларның да 

үзләштерә алуы өчен шартлар булдыруда. Бәйләнешле сөйләм 

телен үстерүдә картиналар белән эшләүнең әһәмияте зур. 

Картиналар – балаларда коммуникатив сөйләм күнекмәләре 

булдыруда нәтиҗәле чара, алар укучыларның сөйләм 

активлыгын, фикер йөртү, танып – белү эшчәнлеген үстерә, 

игътибар һәм күзәтүчәнлекне дә арттыра. 

Иң мөһиме – барлык укучыларның да уку эшчәнлегенә 

тартылуы. Моның чыганагы укыту процессының, нигездә, 

үзләштерү законнарын, табигый этапларын бозмыйча 

оештырылуында (сөйләм материалын кабул итү, фикерләү, 

гомумиләштерү, аңлау, куллану ). 

Бу механизмга шулай ук бала белән индивидуаль эшләү 

мөмкинлекләре дә салынган: циклдагы дәресләрне оештыру 

дәвамында авыр фикерләүче балалар материалны үзләштерү 

дәрәҗәсенә җитәләр, шулай ук сәләтле балаларга да эш 

җитәрлек. 

Һәр яңа лексика дәреснең коммуникатив үзәгеннән, 

аралашу ситуациясеннән чыгып билгеләнә. Һәр тема буенча 

коммуникатив максатбилгеләнә. Өйрәнелә торган сөйләм 

үрнәкләре шушы максаттан чыгып билгеләнелә. 

Коммуникатив технология белән укыту системасында 

күнегүләр башлыча ихтыярсыз, образлы хәтергә нигезләнә. 

Механик хәтерләү, ятлау инкарь ителә. Күнегүләрнең биреме 

уку эшчәнлегенең мотивлашкан булуын тәэмин итә [2, 192]. 

Коммуникатив технологиянең тагын бер үзенчәлеге – 

грамматик кагыйдәләрнең функциональ  төстә бирелүе. “ Бала 

өчен авыр кагыйдәләрдән качып, грамматик материалны җиңел 

генә итеп аңлатып бирә алу – үзе бер сәнгать, осталык”, - ди 

коммуникатив технология вәкилләре. 
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Билгеле булганча, укыту процессын нәтиҗәле оештыруда 

контроль әһәмиятле роль уйный. Коммуникатив технология 

укучыларның нәкъ менә сөйләшә белү дәрәҗәләрен тикшерә 

торган контрольлек формаларын тәкъдим итә. Бу биремнәр 

лексик – грамматик материалны таный белү генә түгел, ә 

аралашу ситуацияләрендә укучыларның аларны мөстәкыйль 

куллана белү дәрәҗәләрен дә тикшерә. Рус телле балаларны 

татар теленә өйрәтүдә коммуникатив технологиянең өстен 

булуы бәхәссез.  

 

Файдаланылган әдәбият 

1. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики 

обучения иноязычному общению.- Москва , 1989.- 223 с. 

2. Хәйдәрова Р.З., Малафеева Р.Л. Рус телле балаларга 

татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә 

укыту программасы (1-11 нчесыйныфлар)– Казан: 

Тат.кит.нәшрияты, 2011.- 236 б. 

 

 

Тукай әсәрләрендә мифологиянеӊ чагалышы  

 

Земфира  Акрямовна Ялалтдинова, учитель 

татарского языка и литературы I 

квалификационной категории МАОУ «СОШ 

№5»МО «ЛМР», г. Лениногорск,  Республика 

Татарстан 

 

Мифология (грекча “миф”- сүз, хикәят), Марсель Бакиров 

аңлатуынча, борынгыларның дөнья, тирәлек турындагы 

фантастик күзаллаулары һәм хыялда туган фантстик образлар, 

персонажлар турындагы хикәятләр (мифлар) җыелмасы. 

[4;103б] 

Мифлар кешелек дөньясының һәм һәр халыкның “балалык 

чорында”, борынгы ыруглык дәверендә ук барлыкка килгәннәр. 

Борынгылар мифлар аша чынбарлыкны аңлатып кына 

калмаганнар, ә алар ярдәмендә тирәлеккә, табигатькә тәэсир 
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итәргә дә тырышканнар. Мифларны календарь йола бәйрәмнәре, 

хуҗалык эшләре һәм иницияция йолалары вакытында башкару, 

табигать көчләре белән туганлашу яки көрәшү, ыруглык 

тәртипләрен яклау турында сүз баруы әнә шул хакта сөйли.  

Мифология язма әдәбиятның формалашуы һәм борынгы 

чордагы үсеш өчен дә нигез хезмәтен үтәгән. 

Әдәбият, гомумән, элек-электән үк мифларда эшләгән 

художество алымнарыннан, образлардан һәм сюжет 

мотивлардан киң файдаланган. 

Безнең эшебезнең максаты – татар әдәбиятында татар 

мифологиясенең чагылышын күзәтү.Эш кысаларында без моны 

Г. Тукай иҗаты мисалында карауны уңайлы дип таптык. 

Безнең максат әдәби әсәрдә мифологик образларның 

кулланылышын барлау. 

Максатка ярашлы итеп, хезмәтебезнең структурасы болай 

төзелде. Беренче бүлектә мифологиянең үзенчәлеген карадык. 

Икенче бүлектә без Г. Тукай иҗатындагы мифологик 

образларның тарихи җирлеген барладык. 

Тикшерү объекты итеп Г. Тукайның шигырьләре, 

әкиятләре алынды. Хезмәтне башкарганда күбрәк Г.Гыйлманов 

хезмәтләренә тяндык. 

Борынгы кешенең һәр гамәле, һәр адымы дини-мифик 

карашларга, ышануларга, йолаларга нигезләнгән булган. 

Әйе, мифологиянең ике йөзе бар: текст һәм йола, сүз һәм 

гамәл, ышану һәм табыну. 

Фольклордан ул шуның белән аерыла да. Сүз дә юк, 

мифлар белән фольклор әсәрләрен каршы куярга ярамый. 

Аларның нигезе, табышмак, мәкаль дә борынгы ышану -  

мифлардан үсеп чыккан. Әмма фольклорда хыялый уйдырма, 

әдәби шартлылык, образлылык өстенлек ала. 

Төрки-татар мифологик системасы безнең көннәргә килеп 

җитмәгән.Әмма сакланганнарыннан күрергә мөмкин: ул рухи 

мирас, үзаң формалашканда үтелә торган барлык этапларны да 

үткән. Әйтик, борынгы төрки бабайлар баштаракһәр табигать 

күренешеннән, һәр үсемлектән яки кмектән мәгънә, эзләгән, бу 

тереклек ияләренең  үзенең тиңдәше итеп күргән. Тора-бара ул 
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аларны сынландырып, хәтта, җанландырып кабул итә башлаган. 

Бу үсемлекләр, сулар, таулар, көн-төн, ут, җил белән, хәтта 

үлем-китем, туу белән дә ниндидер серле көчләр идарә итүенә 

ышанган. Аннары ул бу серле- тылсымлы көчләрне, кешенең 

үзен, аның асыллык, җанын, уй-фикерләрен, хис-тойгыларын үз 

ихтыярында тота ала торган.  Югары Көчне-Алланы уйлап 

тапкан. Ул- Галәм һәм Табигать Тереклек һәм Кешелек 

дөньялары  белән идарә итүче, Кешенең яшәешен, рухиятен үз 

ихтыярында тотучы аллалар сыйныфы, аларның Күктәге, 

Җирдәге, Һавадагы, Судагы иярченнәре белән бәйле ышанулар. 

Татарларның мифологик мирасында боларның барысы да 

бар. Шунысы кызык: борынгырак дәвердә барлыкка килгән 

ышанулар әйбәтрәк сакланган. Соңгырак дәвердә туган аллалар, 

илаһи затлар белән бәйләнгән мифлар шактый зәгыйфь хәлдә 

сакланганнар, яисә бөтенләй дә юкка чыканнар. 

Әйтүебезчә, миф нигезендә ышану һәм табыну ята. 

Борынгы кеше мифтагы һәр вакыйганың булуына, һәр затның 

яшәвенә ышанган һәм аңа җаны- тәне белән, яшәештәге бөтен 

гамәлләре белән табынган. 

Әдәбият элек-электән үк мифларда эшләнгән художество 

алымнарыннан, образлардан һәм сюжет-мотивлардан киң 

файдаланган дидек. 

Мәктәптә күп өйрәнелә торган бөек шагыйребез Тукай 

иҗатында моңа мисалларны күпләп табарга мөмкин. 

Тукай еш кына тарихи-дини, дини- мифик образлар белән 

эш итә.Ул бигрәк тә риваять, мифларга корылган образлардан 

поэтик яңгыраш таба. Шагыйрь аларны үз чорының хамсәненә 

бәйләп бирә. Нәтиҗәдә тирән мәгънә килеп чыга. Моны, 

әлбәттә, әлеге шигъри образларның тарихи нигезен белсәң генә 

аңлый аласың. Менә “Милләтчеләр” (1908) шигыренә күз 

салыйк. Бөтен әсәрне китереп тормыйча, үзәктә яткан фикерне 

бирә торган образлы юлларга гына тукталыйк: 

Татар халкы! Син үләргә мәхкүм (хөкем ителгән инде), 

Дару үтмәс дәрәҗәдә мәсмүл (агуланган) инде... 

... Лябод (чарасыз) сиңа терелер өчен корбан кирәк, 

Җитми мыр-мыр хәтем – чын, саф Коръән кирәк; 
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Көймә бата; йота торган балык өчен 

Фида булган, мөрәүвәтле (үзен аямаучы) бер җан 

кирәк.[3;139 б] 

“Көймә - татар халкы, - ди галим. _ Диңгез һәм йота торган 

балык _ халыкны фәкыйрьлектә, артталыкта һәм наданлыкта 

яшәтә торган иҗтимагый – политик тәртипләр, “мөрәүвәтле 

җан” исә халык интересын үзенең шәхси интересларыннан 

югары куйган чын кешеләр, халык хезмәтчеләре”. 1 [2;43 б]  

Без әле Г.Тукайның гомеренең  соңгы чорында иҗат иткән 

“Кыйтга” шигырен дә бөтен тирәнлеге белән аңлатмыйбыз. Ә 

бит анда да дини мифлардан килгән шигъри образ ярылып ята. 

Әсәр: “Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым”, -

дип башлана да түбәндәгечә тәмамлана ул: 

Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч- шул булды эш: 

Керләнеп беттем үзем, дөньяны пакъли алмадым.[3;99 б] 

Соңгы юлның мәгънәсе аңлашыла: әдип татар халкын рухи 

яктанбаетырга, ул яшәгән дөньяны матурларга теләсә дә, көче 

җитмәгәнлеккә, теләген тулысынча тормышка ашыра алмаганга 

ачына. Ә менә “сынды кылыч” тәгъбирен ничекаңларга? Ул 

яугир түгел ләбаса! “Образлы итеп әйтү инде бу”, дип коылырга 

да мөмкин. Әйе, анысы шулай. Ләкин гади образ гына түгел 

шул. Аның да нигезендә дини риваять элементы ята. Сүз монда 

Мөхәммәт пәйгамбәрнең кияве, данлыклы дүрт изге хәлифнең 

берсе – Гали батырның зөлфикарькылычытурында бара, 

билгеле. Ул – җир йөзендә явызларны бетерә, дөньяны 

сафландыра торган көчкә ия дип исәпләнгән. 

Тукай иҗатының йөзек кашларыннан берсе булган 

“Өзелгән өмет”шигеренә тукталыйк. Ул 1910 елда, илдә кара 

реакция котырган  чорда, язылган. Әсәрнең һәр  юлындагы 

шигъри образга туктап тормастан, бер строфаны гына аласыбыз 

килә. 

Очты дөнья читлегеннән тарсынып күңелем кошы, 

Шат яратса да, җиһанга ят яраткан раббысы. [3;207б] 

“Нәрсә соң ул күңел кошы”?. Ул-кешенең җаны аның 

авызыннан очып чыгып йөри дип ышанганнар. 
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Әдәбият элек-электән үк мифларда эшләнгән художество 

алымнарыннан, образлардан һәм сюжет-мотивлардан киң 

файдаланган дидек. 

Мәктәптә күп өйрәнелә торган бөек шагыйребез Тукай 

иҗатында монда мисалларны күпләп табарга мөмкин. 

Тукай үз иҗатында образларны гына түгел, сюжетларны да 

халык иҗатыннан алган. Тукайның Шүрәлесен кем генә белми 

икән? Бу әсәрен шагыйрь халык мифларына нигезләнеп язган. 

Галимҗан Гыйльманов хезмәтендә ул түбәндәгечә тасвирлана: 

Шүрәле кара урманда яши.  Шүрәле, ярдәм сорап кычкырган 

авызлар чыгарып, кешеләрне урманның иң караңгы 

почмакларына алып кереп адаштырырга ярата. 

Әмма  Шүрәле ялгыз кешеләрне генә адаштыра. Ялгыз 

кешенең юлына гына аркылы төшә. 

Шүрәлегә тешләрне күрсәтергә ярамый. Тешегезне күрү 

яисә көлүегезне ишетү белән, Шүрәле кытыкларга ябыша. Ә 

кытыклый башласа инде кешене үтерә! 

Әмма Шүрәледән котылу юлы да бар. Моның өчен берәр 

инеш, чишмә, күл суын кичеп чыгарга кирәк. Шүрәле судан бик 

курка. 

Шүрәленең тагын бер шөгыле бар. Ул атлар ярата. Ат 

көтүеннән иң яхшы атны сайлап, өстенә атланып ала икән дә, 

көн буе чабып, уйнап йөри икән. Берәр ат  күбеккә батып кайтса. 

Шунда ук белгәннәр: бу Шүрәле. 

Халык арсында киң таралган риваять буенча, урман буенда 

урнашкан бер авыл  халкы озак еллар буе Шүрәледән зыян 

күреп яшәгән. Халык иң яхшы атның сыртына сумала сылап 

җибәргәннәр.Кичкә таба ат кайта. Өстендә - Шүрәле. 

Ат янына бөтен халык җыйнала. Шүрәле акырып елый. 

Сорауларга җавп бирми, бертуктаусыз “Былтыр” исемен 

кабатлый. 

Иң элек кешеләр аптырап калалар – бу урман заты белән 

нишләргә? Соңыннан утта  яндырырга булалар. Шүрәле иреккә 

җибәрүләрен елап – ялварып сораса да, тыңламыйлар. Шүрәле 

аларны каргый. 
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Шүрәле тотылганчы бу авылда 15 йорт булса соңыннан да, 

озак еллар буе шуннан артмый. Кешеләр бик ярлы яшиләр, яңа 

туган балалар үлеп тора. 

Гыйльманов җыеп туплаган хезмәттә халыкның “Шүрәле 

алдаган Былтыр” дигән мифын да очрата алабыз. Тукай нәкъ 

менә шул хикәятне шигырьгә салган да инде. Биредә шулай ук 

урман сарыгы турында “ Шүрәле нидән курка?” дип исемләнгән 

халыктан җыеп алынган мифлар бар. 

Шүрәле образының әдәбиятта чагылышына мисал итеп. 

Әгерҗе шагыйре Давыт Гобәйдинең шигъри легендасы турында 

әйтеп китәсебез килә. Әлеге шагыйрь 1913 елда Тансар исемле 

авылның тарихын яза. 

 “Әйтеп булмый тансарга дип, туры килми хиссасы. 

Янган, көл булган Шүрәле, дөрес, заты калмаган, 

Әмма җан биргәндә Тансарны шулайрак каргаган: 

 “Күрмәгез дөньяда кан йөзе, изгелек күрмәгез, 

Үрчемәгез, артмагыз һәм үрчемәсен кортыгыз, 

Артмасын һәм 18 дән йөртыгыз” 

Әйе, үсми, үрчеми торган кечкенә авылларга “Шәүрәле 

каргаган авыл” диләр. Янә Тукай иҗатында татар 

мифологиясенең чагылышын тикшерүне дәвам итәбез. 

Тукайның һәркемгә билгеле “Су анасы” әкияте дә халыкның Су 

иясе турында мифларына якын. Тишереп карыйк. 

Су анасы – хатын-кыз җенесеннән булган су заты. 

Күпмедер дәрәҗәдә урысларның Русалкасын хәтерләтә. 

Су анасы кешеләргә су читендә чәч тарап утырган чагында 

очрый. Кинәт, көтмәгәндә янына кеше килеп чыкса, ул тиз генә 

суга кереп китә, хәтта алтын тарагын да алырга оныта. Тарагын 

алып киткән кешене бик тиз эзләп таба. Су анасы үзенең алтын 

тарагын алып киткән кешене җафалап интектерә; кеше кеше 

таркны кабат урынына илтеп куйганчы аның ишеген, тәрәзәсен 

шакудан туктамый. 

Су анасы куркыныч затлардан санала. Аларның исемен 

әйтеп балаларны куркытканнар. Аеруча кечкенә балаларга 

кичләрен елгада, күлдә су коенырга ярамаган.  

Су анасы бигрәк тә бала-чаганы тартып алучан икән. 
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Халык мифыннан күргәнебезчә, Г.Тукайның 

шигырьләрендәге Су анасы һәм алтын тарагы шагыйр уйлап 

тапкан образ түгел икән. Г.Тукай кечкенәдән үзе ишеткән 

мифларны яңача мәгънәләр белән баетып, сәнгатьчә матур итеп 

бирә алган. Нәтиҗәдә, яңа образлар туганю Аларны ничә буын 

укып үскән, әхлаклы булырга өйрәнгән, аң- белемен киңәйткән. 

Хезмәтебездә карап үткәнчә, мифологик хикәятләрдә 

халыкның борынгы фикерләү формалары, дөньяны, тирә-як 

табигатьне һәм тарихи үткәнне ничек күзаллавын чагылдыручы 

кыйммәтле мәгълүматлар тупланган. 

Хезмәтебезне өйрәнгәннән соң һәм тикшергәннән соң, 

түбәндәге нәтиҗәләргә килдек: 

- Г.Тукай иҗатында без халык мифологисеннән килгән 

образларны оста кулланган һәм үз замандашларына җиткерергә 

теләгән фикерләрен үтемлерәк итүгә ирешкән; 

- Г.Тукай мифларны яңа мәгънәләр белән баетып, 

сәнгатьчә матур итеп бирә алган; 

- Г.Тукай иҗатында кулланылган мифлар шагыйрь 

иҗатының тәэсир итү көчен арттырган, халыкчанлыгын 

үстергән, татар әдәбиятын гади халыкка якынайткан. 

Күргәнебезчә, мифларның әдәбиятта роле бик зур. 

Мифология, тәрбия чарасы буларак, әдәбиятны тирәнтен 

аңларга, аң- белемне үстерергә ярдәм итә. 
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Мәктәптә тел культурасы 

 

Руфия Вазых кызы Ярмухаметова, Татарстан 

Республикасы, Аксубай муниципаль районы, 

МБГУ “Иске Ибрай урта мәктәбенең” татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Туган тел ул – Ватан, туган җир, ата-ана сүзләре белән бер 

үк дәрәҗәдә тора торган бөек, изге һәм кадерле сүз. Аны тугач 

та ишетә һәм өйрәнә башлыйсың, шуңа күрә аны туган тел дип 

атыйлар да.Ул телгә баланы, башлап, аның иң газиз кешесе – 

анасы өйрәтә, шул телдә аңа бишек җырлары җырлый, иркәли, 

юата, шуңа күрә халык аны ана теле дип йөртә. Баланың беренче 

әйткән сүзе дә туган телендә яңгырый. Кеше үзенең иң саф 

хисләрен бары тик туган телендә генә белдерә ала. 

Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның инде канатлы сүзләр 

булып киткән “И, туган тел, и, матур тел, әткәм-әнкәмнең теле, 

дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы” дигән шигырь 

юллары турында тагын бер кат уйланыйк. Никадәр хис белән, 

ничек дөрес һәм югары бәя биргән шагыйрь туган телебезгә! 

Телдә халыкның милли психологиясе, характеры, 

фикерләү һәм иҗат үзенчәлекләре ачыла, тарихы һәм мәдәнияте 

чагылыш таба. Туган телне яхшы белү, саклау һәм үстерү – ул 

телдә иҗат ителгән әдәбиятны, сәнгатьне үзләштерү, үстерү, 

халыкның рухи хәзинәләрен, мәдәниятен, тарихын, авыз иҗатын 

киләчәк буыннар өчен саклап калу дигән сүз. 

Туган тел халык, милләт, дәүләтчелек белән аерылгысыз 

бәйләнештә тора. Алар бер-берсеннән башка яши дә, үсә дә, 

тулы кыйммәтле дә була алмыйлар. Шуның өчен дә бүгенге 

көндә туган телебезне саклап үстерү – татар халкын алга 

җибәрүдә, аның дәүләт төзелешен камилләштерүдә, мәдәниятен 

баетуда иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. 

Телне саклау һәм үстерүнең төп шарты исә шуннан 

гыйбарәт: аның әһәмияте кулланылышы, тукталмыйча, арта һәм 

киңәя барырга тиеш. Әмма бу шартның гамәлгә ашырылуы бер 

җитди таләпнең үтәлүенә бәйле: туган тел, аннан дөрес  
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файдаланганда, аны куллануда һәркем үзенә таләпчән булганда 

гына, саф туган тел булып калачак. 

Татар халкы элек-электән руслар белән якыннан аралашып 

яши, алай гына да түгел, татарча сөйләүчеләр, татар телендә эш 

итүче белгечләр, төрле һөнәр ияләре, туган телләре белән бергә, 

даими рәвештә русча сөйлиләр һәм язалар. Киң күләмле 

мәгълүмат чаралары өлкәсендә эшләүчеләр дә, мәдәният һәм 

фән хезмәткәрләре дә күп материалларны рус теленнән тәрҗемә 

итеп файдаланалар. Хәтта турыдан-туры татарча сөйләгәндә һәм 

язганда да теге яки бу сүзләрне, тәгъбир-әйтемнәрне рус теле 

чаралары җирлегендә төзеп кулланалар. 

Ягъни татар теле объектив икетеллелек, рус теленең даими 

тәэсире шартларында кулланыла. Бу хәл туган телебезнең 

табигатенә, хосусиятенә эз салмый калмый. [3,5] 

Дәүләт теле буларак, татар теленең эчке мөмкинлекләре  

бик киң, тик аны белеп файдаланырга гына кирәк. Безнең 

тормышыбыз вакыйгаларга гаять бай, анда туктаусыз 

үзгәрешләр булып тора. Кеше үзенең яшәешендә гаҗәеп көчкә 

ия булган тел белән эш итә, аның аша чынбарлыкка, әйләнә-

тирәгә үзенең мөнәсәбәтен белгертә. Тел туктаусыз үсә, 

камилләшә, җәмгыять кебек төрле үзгәрешләргә тартыла. Үсеш-

яңарыш анда тәртипсез, буталчык рәвештә түгел, билгеле бер 

кануннарга нигезләнгән хәлдә бара. 

Һәр чор телгә зур таләпләр куя. Телдәге сүзләрне, күптөрле 

чараларны дөрес һәм нәтиҗәле итеп куллана белү, матур сөйләү 

һәм язу – югары мәдәниятлелек билгесе. Бу шулай ук кешенең 

тәрбиясе, әхлагы, гореф-гадәтләре белән дә тыгыз бәйләнгән. 

Тел мәдәнияте кешеләрнең үзара мөнәсәбәтен дә, үз-үзләрен 

тотышын да, җәмгыятьтәге урыннарын да билгели. [2,296] 

Телебездә – халык сөйләмендә дә, әдәби сөйләмдә дә – 

төрле ялгышлар күп, һәм аларның саны елдан-ел, көннән-көн 

арта бара. Моның сәбәпләре күп:  

- Мәгълүматның күплеге. Еш кына матбугат 

материалларында хаталы сүзләр күрергә, телевизор 

экраннарыннан, радиодан коры сөйләм ишетергә туры килә. 
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Сүзләрнең кайберләре укучыларга аңлашылмый, кайберләре исә 

ялгыш мәгънәдә яки урынсыз кулланыла; 

 Баланың аз укуы. Бүгенге заман баласы күбрәк үз 

вакытын телевизор каршында, интернет челтәрендә, планшет 

тотып үткәрергә ярата. Ә бу исә үз чиратында танып – белү 

активлыгын, алга таба омтылу эшчәнлеген сүндерә. 

 Бала үз иптәшләре белән аз аралаша. Укучыларның 

күзгә – күз аралашуының бик түбән дәрәҗәдә  булуы. Алар буш 

вакытлары булды исә,  кулларына кәрәзле телефон алып, бөтен 

игътибарын шунда юнәлтә, шулай ук “смс”лар, интернетта 

утыру да аралашуны нык киметә. 

Шуңа күрә, укучыларның әдәби тел культурасын гамәли 

үзләштерүләренә ирешү мәктәптә татар теле укытуның бүген иң 

мөһим бурычларыннан берсе булып тора. Татар теле укытучысы 

укучыга әдәби тел нормаларын өйрәтеп, аны гамәлдә  дөрес 

файдалана белү мәгълүмати чараларны дөрес куллана белү 

күнекмәләрен бирүгә аеруча игътибар итәргә тиеш. Шул 

вакытта гына укучының гомуми культурасы үсә һәм ул барлык 

яктан да грамоталы була.  

Татар теле дәресләрендә төп максатыбыз - укучыларны 

мөстәкыйль рәвештә ижади фикер йөртергә  һәм нәтиҗә ясарга 

өйрәтү, образлы, логик яктан эзлекле һәм төгәл сөйләүгә 

әзерләү. 

Гомумән, сөйләм культурасын формалаштыру үз эченә 

түбәндәгеләрне ала: 

 татар әдәби теленең фонетик закончалыклары нигезендә 

орфоэпик нормаларны үзләштерү; 

 укучыларның сүз байлыгын сыйныфтан-сыйныфка 

киңәйтү, алардан тиешенчә файдалану осталыгы һәм 

күнекмәләрен камилләштерү бару; 

 телнең грамматик тезелешеннән, бигрәк тә 

синтаксистан иркен файдаланып, төрле-төрле синтаксик 

төзелмәләрне куллану; 

 укучылар сөйләменең интонацион яктан дөрес 

формалашуына, эмоциональ бизәкләргә мөмкин кадәр бай 

булуына ирешу; 
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 укучылар сөйләмендә әдәбият дәресендә өйрәнелгән 

сүрәтләү чараларын активлаштыру. 

Тел байлыгы җитмәү аркасында, укучылар башка 

фәннәрдән дә эзлекле итеп сөйләп бирә алмыйлар. Шунлыктан, 

тел курсының бөтен тармакларыннан үткәрелгән барлык 

дәресләрдә дә укучыларга сөйләү һәм язу күнекмәләре бирү 

эшенә зур урын бирергә кирәк. Сөйләм культурасын 

формалаштыру дәресләрендә төрле күләмдә һәм төрле алымнар 

куллану яхшы күренеш. Шулай эшләгәндә генә укучыларда тел 

культурасын тәрбияләп була, чөнки укучылар мәктәптән дөрес 

сөйләргә өйрәнеп, оста сөйләшерлек дәрәҗәдә әзерләнеп 

чыгарга тиешләр. Татар теле укытучысының һәр дәресе шушы 

максатны тормышка ашыру юнәлешендә булырга тиеш. [1,320] 

Сөйләм үстерү логик фикерләү сәләтен үстерү белән дә 

тыгыз бәйләнә. Грамматик, пунктуацион һәм орфографик яктан 

дөрес булган, тирән эчтәлекле итеп логик дөрес төзелгән сөйләм 

генә камилләшкән сөйләм булып санала. Фикерләү сәләте һәм 

сөйләм осталыгы үсү уку, грамматика һәм дөрес язу дәресләре 

белән табигый үрелеп бара. 

Татар теле дәресләрендә сөйләм культурасын 

формалаштыру өчен,  дәреслекләрдә бирелгән төрле күнегүләр, 

мөстәкыйль эшләр үткәрү өстенә тагын түбәндәге эшләрне дә 

тәкъдим итәбез: 

 картина яки төрле фильмнар, презентацияләр күрсәтеп, 

шуларның эчтәлеген сөйләтү һәм соңыннан инша яздыру, яисә 

изложение өчен алынган текстны аудиоязмадан тыңлап, аның 

эчтәлеген сөйләтү, соныннан аны яздыру. Бу алым укучыларны 

ижади эшкә өйрәтә. 

 чыгыш ясарга өйрәтү. Моның  өчен укучылар 

чыгышның планын төзиләр, аннары аны язалар, презентация 

ясыйлар. Язган текстны укучы элек үзалдына сөйләп карый, 

соңыннан аны кычкырып сөйли. Болай эшләгәндә, ул үзенең 

тавышын, интонациясен ишетә, ялгышларын сизә һәм аны 

төзәтә ала. Мәктәптә һәм мәктәптән тыш урыннарда чыгышлар 

ясау шулай ук укучылардан ижадилык һәм мөстәкыйльлек таләп 

итә. Шуңа күрә аларны төрле темаларга (әдәби, әхлак, дуслык) 
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рефератлар язарга һәм соңрак халык арасында чыгыш ясарга 

өйрәтәбез.  

 сыйныфтагы иптәшләренең чыгышларына яки 

жавапларына бәя бирү яисә рецензия ясау, аның кимчелекле һәм 

уңышлы якларын күрсәтү. Бу алым укучыларны игътибарлы 

булырга, сөйләүчене тыңларга, аны әңгәмәдә катнашырга 

өйрәтә. Шул рәвешле аларның сөйләм телен, орфоэпик 

грамоталыкларын үстерергә ярдәм итә, укучы үзенең сөйләмен 

әдәби тел нормаларына туры китереп төзергә тырыша. 

Сөйләмнең әдәби тел нормаларына нигезләнгән булуы, аны тиз 

һәм дөрес аңларга ярдәм итә,  аның матурлыгын, аһәңлелеген 

арттыра. 

Укучылар мәктәптә дөрес сөйләү нормаларын, ягъни 

орфоэпияне, үзләштерергә тиешләр. Ләкин укучылар телендәге 

орфоэпик хаталарны бетерү җиңел һәм шома гына бармый, 

бигрәк тә мишәрләрдә. Сүзләрне ялгыш, әдәби тел 

нормаларыннан тайпылып әйтү яки диалектизмнар 

катнаштырып сөйләү төп фикерне аңлауга зарар китерә. Шуңа 

күрә алардагы орфоэпик хаталарны бетерү буенча эшләү тел 

курсының барлык тармагын өйрәнгәндә дә системалы рәвештә 

алып барылырга тиеш, шул вакытта гына тиешле нәтиҗәләргә 

ирешеп була.  

Орфоэпиягә өйрәткәндә тел байлыгын үстерү буенча 

дәресләрдә фонетика белән бәйләнешле күнегүләр үткәрәбез, 

бирелгән текстларга әйтелеше һәм язылышы ягыннан анализ 

ясыйбыз. Укучылар тезмә һәм чәчмә сөйләм үрнәкләрен яттан 

өйрәнәләр. Бирелгән тексттан авторның әйтергә теләгән төп 

фикерен билгеләп, аңа үз мөнәсәбәтләрен белдереп язалар. Яисә, 

әйтелгән фикерне дәвам итеп сөйлиләр. 

Дәрестән тыш эшләр белән бәйләнешле рәвештә, телгә 

багышланган телдән журнал, стена газеталары чыгарабыз. Анда 

төрле мәкаләләр, шигырьләр, уеннар, башваткычлар 

урнаштырабыз. Туган телебезгә багышланган әдәби кичәләр 

үткәрәбез. 

Туган телнең матурлыгын тоярга, үз фикереңне ачык һәм 

дөрес итеп язарга өйрәтүдә иҗади эшләрнең әһәмияте зур. 
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Сөйләм культурасы формалаштыруның бер тере буларак, 

изложение -- укучыларны язарга өйрәтүдә киң кулланыла торган 

алым. Ул укыганны язма рәвештә бирүне күздә тота, тексттагы 

төп фикерне бозмыйча, бәйләнешле һәм эзлекле итеп бирергә 

өйрәтә. Аның укучыларга тәрбия бирү ягыннан да әһәмияте зур. 

Шунлыктан, изложениеләр өчен текст сайлаганда, күренекле 

шәхесләрнең тормышы, дуслык һәм хезмәттәшлекне 

чагылдырган, явызлыкка, начарлыкка, битарафлыкка карата 

нәфрәт тойгылары уятырлык булганнарын сайлау әһәмиятле. 

Бәйләнешле сөйләмнең икенче төре - сочинение яздыру. 

Монда укучының эчке дөньясы чагыла, аның үсеше, дөньяга 

карашы, тормышка мөнәсәбәте күренә. Ул укучының 

материалны үзләштерү дәрәҗәсен билгеләргә дә, үз фикерләрен 

бәян иткәндә тел чараларыннан файдалана белүен ачыкларга да 

ярдәм итә. 

Укытучы үз эшенә якын килеп, төрле эш алымнарын 

кулланса, шулай ук аларны үзгәртә һәм тулыландыра белсә, 

үкытуда үзе көткән нәтиҗәләргә ирешә алыр. Моның өчен 

һәрбер дәресне ижади , эзлекле итеп оештыра белү әһәмиятле. 

Хәзер кешенең рухи дөньясы, фикерли белүе беренче 

планга чыгып бара. Шуңа күрә үз фикереңне эзлекле, дәлилләп 

һәм сурәтләп әйтә белү һәркемгә зарур. Кеше үзенең эше 

турында рухланып сөйләсә, тыңлаучыларда кызыксыну тудыра 

алачак. Фикереңне дәлилләп бәхәстә катнаша алу югары 

культуралы кеше өчен төп сыйфатның берсе, чөнки без 

фикерләр төрлелегеннән файдалану заманында яшибез. 

Туган телебезнен тарихы, аның язмышы, киләчәге турында 

борчылып сөйләгәндә, мәктәптә аны тиешенчә үзләштерү  -  

изге бурыч һәм шуның белән бергә бик катлаулы процесс та. 

Тел – кешелек дөньясында зур байлык һәм олы хәзинә ул. 

Һәркем үз туган теленә, аны куллануга карата үзендә 

иҗтимагый аңлылык һәм шәхси җаваплылык тәрбияләргә, тел 

кагыйдәләрен дөрес һәм төгәл үтәргә тиеш. 

Туган тел турында фикерләремне шагыйрь  И. Гыйләҗев 

сүзләре белән йомгаклыйсым килә: 

Ул булганда адашмабыз – 
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Юлым туры, нурлы көнем. 

Күз карасы кебек саклыйм 

Анам телен – Татар телен. 
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Из опыта работы учителей татарского языка и литературы 

образовательных организаций РТ по реализации приоритетных 

направлений преподавания татарского языка и литературы на 

современном этапе. (Сборник материалов Приволжской научно-

практической конференции). 
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