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Хөрмәтле коллегалар! 

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, рус 

телле 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 таләп итә. Бүгенге көн укытучыдан иҗади эшли белүне таләп 

итә. Педагогик эшчәнлектә иҗадилык - бу, беренче чиратта, яңалыкка, 

үзгәрүчәнлеккә омтылу. 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 туган телләрне укыту дигән өлеш бар. 

Төрле милләтләрнең әдәби-мәдәни казанышларын, традицияләрен, милли 

асылын өйрәнү әдәбият дәресләрендә алып барыла. Әдәбият дәресләре үз 

халкыңның яки башка халыкларның әдәбиятын өйрәнү юнәлешендә булырга 

мөмкин. Ә күпмилләтле мохиттә татар әдәбиятын укыту махсус методик 

эзләнүләр таләп итә. Аның нигезләрен рус телле аудиториядә татар теле һәм 

әдәбиятын укытуның милли, дидактик, психологик, әдәби, культурологик, 

лингвистик үзенчәлекләрен өйрәнү тәшкил итә. 

Федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп төзелгән татар әдәбияты 

дәреслекләре барлык фәннәрне өйрәнү барышындагы фундаменталь төшкә 

(фундаментальное ядрога), универсаль уку гамәлләренә нигезләнә, 

укучыларның яшь һәм әдәби үсеш дәрәҗәсен исәпкә ала. Укыту һәм тәрбиянең 

гомуми нәтиҗәләре иҗтимагый, шәхси, танып-белү һәм коммуникатив үсешне 

тәэмин итеп, укучыларның белемнәрен, күнекмәләрен үстереп, дөньяны танып 

белүгә әзерләп, хезмәттәшлеккә, үзлегеннән белем алуга, камиллеккә омтылучы 

шәхес тәрбияләүгә барып тоташа. 

Бүгенге көндә балалар мәгълүмати технологияләр белән бик иртә таныша. 

Шуңа күрә укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну уяту, аларның   

игътибарын  җәлеп итү максатыннан без дә әлеге мәгълүмати технологияләрне 

үзләштерергә һәм аларны укыту процессында киң кулланырга бурычлы. 

Укучылардан төрле проект эшләре эшләтү бүгенге көндә бик актуаль булып 

санала. Проект эше  эшләтү ул укучыларны иҗади фикер йөртергә, сәбәп-

нәтиҗә бәйләнешләрен табарга, уку укыту  гамәлләрен формалаштырырга 

өйрәтә.  
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Проек эше  укучыларның  билгеле бер вакыт аралыгында үзлектән, 

парларда, төркемнәрдә эшләүгә юнәлтелгән була. Ул укыту эшчәнлеген баета, 

укыту процессын кызыклы, нәтиҗәле һәм иҗади итеп оештырырга 

мөмкинлек бирә. Проект эшен куллану дәреснең нәтиҗәлелеген арттыруга 

ярдәм итә.  

Димәк, проект эшен файдалану – укучыларның танып-белү эшчәнлеген 

тагын да нәтиҗәлерәк оештыру мөмкинлеге бирә. Бу исә аларның активлыгын 

һәм зирәклеген, иҗади сәләтен үстерергә, һичшиксез, ярдәм итә. 

Хөрмәтле коллегалар, Сезнең игътибарыгызга ФДБС  кысаларында 

үткәрелгән белем күтәрү курысларында белем алган, татар теле һәм әдәбияты 

укытучылары тарафыннан эшләнгән, яхшы дип табылган проект эшләрен 

тәкъдим итәбез. 
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ФДБС нигезләнгән татар теле дәресенә үзбәя моделе проекты 

 

Закирова Р.Ә., 

Балтач урта гомуми белем бирү мәктәбенең югары 

категорияле татар  теле һәм  әдәбияты укытучысы 

Хәйретдинова Г.М., 

Балтач урта гомуми белем бирү  мәктәбенең I 

категорияле татар теле һәм  әдәбияты укытучысы 

Зәйнуллина Г.К., 

Урта Көшкәт  урта гомуми белем бирү мәктәбенең  

татар теле һәм  әдәбияты укытучысы 

 

Проблема кую 

1. ФДБСна нигезләнеп төзелгән татар теле дәресенә үзбәя 

бирүне өйрәнергә, анализларга һәм эчтәлеген сайлап алырга. 

2. ФДБСна нигезләнеп төзелгән татар теле дәресенә үзбәя 

бирүне методик яктан дәлилләргә. 

3. ФДБСна нигезләнеп төзелгән татар теле дәресенә үзбәя бирү 

өчен чаралар планын төзергә. 

4. ФДБСна нигезләнгән  3 нче сыйныфта татар теле дәресенә 

үзбәя моделе проектының нәтиҗәлелеген ачарга. 

5. ФДБСна нигезләнгән  3 нче сыйныфта татар теле дәресенә 

үзбәя моделе проектының нәтиҗәлелеге критерияләрен билгеләргә. 

 

Проектның максаты 

Теоретик яктан өйрәнеп, методик яктан нигезләп, ФДБСна нигезләнгән 

татар теле дәресенең үзбәя моделе проектын эшләп тапшыру. 

 

Проектның бурычлары: 

1. Фәнни-методик әдәбияттан ФДБСна нигезләнеп төзелгән татар теле 

дәресенә үзбәя бирүне өйрәнү, анализлау һәм эчтәлеген сайлап алу. 

2. ФДБСна нигезләнеп төзелгән татар теле дәресенә үзбәя бирүне методик 

яктан дәлилләү.  

3. ФДБСна нигезләнеп төзелгән татар теле дәресенә үзбәя бирү өчен 

чаралар планын төзү. 

4. ФДБСна нигезләнгән 3 нче сыйныфта татар теле дәресенә үзбәя моделе 

проектының нәтиҗәлелеген ачу. 

5. ФДБСна нигезләнгән 3 нче сыйныфта татар теле дәресенә үзбәя моделе 

проектының нәтиҗәлелеге критерияләрен билгеләү. 
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Проектның максатчан төркеме:  рус һәм татар мәктәпләренең татар 

теле укытучыларына нигезләнә. 

Проектны тормышка ашыру срогы: 2014-2015 нчы уку елы. 

Проектны тормышка ашыру урыны: Балтач муниципаль районы 

Балтач урта гомуми белем бирү мәктәбе, Урта Көшкәт урта гомуми белем бирү 

мәктәбе. 

Проектны тормышка ашыру этаплары: 

1. Әзерлек этабы:   9.02. 2014- 20.02.2014.  Тема сайлау, фәнни-методик 

әдәбияттан ФДБСна нигезләнеп төзелгән татар теле дәресенә үзбәя бирүне 

өйрәнү, анализлау һәм эчтәлеген сайлап алу. 

2. Төп этап: 2014-2015 нчы уку елы. Проектның эчтәлеген гамәлгә кертү, 

реализацияләү. 

3. Йомгаклау этабы: 2015 нчы елның июне. Проектка нәтиҗә ясау, 

йомгаклау, нәтиҗәлеген ачыклау һәм киләсе уку елына планга төзәтмәләр 

кертү, яңа максат-бурычлар билгеләү. 

 

Проектны гамәлгә кертү чараларның планы 

№ Чаралар 

исемлеге 

Үткәрү 

урыны 

Үткәрү вакыты Җаваплы 

кешеләр 

1. Идел буе  төбәкара  

мәгариф 

хезмәткәрләренең  

квалификациясен 

күтәрү һәм яңадан 

әзерләү үзәге 

оештырган кусларда 

проект эшен әзерләү 

һәм яклау. 

Казан 9.02.-20.02.2014 Куратор, татар 

теле һәм 

әдәбияты 

укытучылары 

  2. Мәктәптә татар теле 

укытучыларының 

методик 

берләшмәсендә 

чыгыш ясау. 

Балтач һәм 

Урта Көшкәт 

урта го-муми 

белем би-рү 

мәктәпләре. 

Сентябрь, 2014 

нче ел. 

Татар теле һәм 

әдәбияты 

укытучылары 

3. Мәктәптә педагогик 

киңәшмәдә чыгыш 

ясау. 

Балтач һәм 

Урта Көшкәт 

урта го-муми 

белем би-рү 

мәктәпләре. 

Ноябрь, 2014 

нче ел. 

Мәктәп 

коллективы 

4. Балтач районы татар 

теле укытучылары 

семинарында 

чыгыш ясау. 

Район 

мәктәпләре. 

Декабрь-

февраль, 2014 

нче ел. 

Район мәгариф 

бүлеге 

методисты 
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Ресурслар 

Шартлар Кирәк Бар Чыганаклар Вакыты 

Норматив-хокукый: 

1. «Гомуми белем бирү 

федераль дәүләт 

стандартлары 

концепциясе». 

2. “Гомуми белем бирү 

эчтәлегенең фундаменталь 

төше концепциясе”. 

3. “Россия Федерациясе 

гражданины шәхесенең 

рухи-әхлакый үсешен 

тәэмин итү концепциясе”. 

4. Инструктаж, 

нигезләмәләр, локаль 

актлар, боерыклар. 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Интернет 16.02.2014 

Матди-техник: 

1. Интернет челтәре. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Проектор. 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

  

Кадр: 

1. Татар теле һәм әдәбияты 

укытучылары. 

2. Мәктәп җитәкчелеге. 

3. Педагог-психолог. 

4. Китапханәче. 

  

+ 

 

+ 

+ 

+ 

  

Фәнни-методик: 

1. Әдәбият барлау. 

2. Эш программаларын 

өйрәнү. 

3. Методик кулланмаларны 

өйрәнү. 

4. Дәрескә анализ ясау 

үрнәкләрен өйрәнү. 

  

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Эш 

программалары 

 

Методик 

кулланмалар. 

Интеренет. 

2014-

2015 нчы 

уку елы 
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Мәгълүмати: 

1. Мәктәп сайты аша хәбәрдә 

тору. 

2. Семинарларда чыгыш ясау. 

3. СМИ. 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

Семинарлар 

Газета-

журналлар 

2014-

2015 нчы 

уку елы 

 

Мотивацион: 

1. Укытучының мотивациясен 

үстерү. 

2. Укучыларның мотивациясен 

үстерү. 

3. Ата-аналарның 

мотивациясен үстерү. 

4. Бәйгеләрдә катнашу. 

5. Матбугатта яктырту. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

  

Квлификацияне 

күтәрү 

курслары 

Мәктәп 

оештырган 

эшчәнлек 

Ата-аналар 

җыелышлары 

2014-

2015 нчы 

уку елы 

 

Оештыру: 

1. Проектны әзерләү һәм 

яклау. 

2. Эш планын гамәлгә кертү. 

3. Чараларны үткәрү. 

 

+ 

 

+ 

+ 

  

ИПКРО 

Мәктәп 

Мәктәп 

9.02.-

20.02.2014 

2014-

2015 нчы 

уку елы 

Финанс: 

1. Төрле методик әсбаплар. 

2. Материаль-техник чаралар. 

 

+ 

+ 

   

 

Проектны гамәлгә кертүнең көтелгән нәтиҗәләре: 

1. Укытучының дәресне аңлап анализлый белүе.  

2. Дәреснең бөтенлеген саклап анализлый белү өчен кирәкле белем, 

күнекмәләр, педагогик культура формалашу. 

3. Дәрескә фәнни, методик, психологик, педагогик яктан бәя бирү 

күнекмәләрен булдыру. 

4. Укытучының дәрес бирү тәҗрибәсенең баюы, камилләшүе, 

фәнниләшүе. 

5. Укыту процессын оештыруның  нәтиҗәлеге арту. 

6. Куелган максатка нәтиҗәле ирешү юлларын ачыклау. 

 

Эчтәлек 

1. Кереш. Дәрескә үзанализ ясауның укытучылар өчен әһәмияте. 
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2. Төп өлеш. “ФДБСна нигезләнгән  3 нче сыйныфта татар теле дәресенә  

үзбәя моделе проекты”. 

         2.1. ФДБСна нигезләнгән дәрескә үзбәя бирү схемасы.  

         2.2. ФДБСна нигезләнгән  3 нче сыйныфта татар теле дәресенә 

технологик карта  төзү. 

         2.3  ФДБСна нигезләнгән  3 нче сыйныфта татар теле дәресенә үзбәя 

бирү. 

   3.  Йомгаклау. Ирешелгәннәр чик түгел. 

   4. Файдаланылган әдәбият. 

Кереш 

Дәрескә үзанализ ясауның укытучылар өчен әһәмияте. 

Туган тел - халыкның рухы, җаны, иң әһәмиятле билгесе. Телдә һәм тел 

аша халыкның милли психологиясе, характеры, фикерләү һәм иҗат 

үзенчәлекләре ачыла, шулай ук аның тарихы, культурасы чагылыш таба. Шуңа 

күрә туган телне өйрәнү һәм саклау иң зарур эшләрдән санала. 

Тел – кешеләрнең бер-берсе белән аралаша торган иң әһәмиятле чарасы. 

Фикерләү һәм культурага ирешү коралы. Без менә шул корал белән оста эш итә 

беләбезме, фикерләребезне ачык һәм төгәл итеп белдерә алабызмы соң? 

Кызганычка каршы, һәрвакытта да алай булмый. Кайбер кешеләрнең сөйләвен 

тыңлау яки язганын уку күңелсез була. Телдән һәм язма сөйләмнең югары 

культурасына ия булу, туган телнең барлык чараларыннан, стилистик 

байлыгыннан тулы һәм дөрес файдалана белү – һәркайсыбызның изге бурычы. 

Мәктәптә укучының гоммуми үсеше, барлык уку предметлары буенча 

өлгереше, грамоталылыгы аның үз фикерләрен ни дәрәҗәдә эчтәлекле, логик 

эзлекле, ачык һәм дөрес итеп белдерә алу сәләтенә бәйле.  

Укучы үзләштерә торган тел нормаларына фонетик, лексик, морфологик, 

орфографик, синтаксик һәм пунктуацион законнар һәм кагыйдәләр керә; 

бәйләнешле, контекстлы сөйләмнән файдалану алымнары һәм стилистик 

нормалар да шуларга өстәлә. Укучы һәр сүзгә карата “Мин аны дөрес әйтәмме? 

Дөрес язаммы? Дөрес аңлыйммы?” дигән сорау куя белергә тиеш. 

Без, укытучылар, тел һәм әдәбият дәресләрендә куелган максат-

бурычларыбызга ирешү өчен, дәресне дөрес итеп планлаштырырга, тиешле 

таләпләргә туры китереп, яңа методикаларны кулланып үткәрергә һәм үз 

дәресебезне дөрес итеп анализлый белергә тиешбез.  

Дәрескә үзанализ вакытында без үткәргән дәресебезне тагын бер кат 

күзаллап чыгабыз. Дәрестә нәрсә эшләргә планлаштырганбыз, кайсы өлешләре 

уңышлы килеп чыкты, ә кайсы өлешләрендә кимчелекләр булды – шуларны 

анализлыйбыз. Дәреснең тибы дөрес билгеләнгәнме, белем бирү, фикерләү 

сәләтен үстерү һәм тәрбияви максатлар ничек тормышка ашырылды? Предмет, 
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метапредмет һәм шәхси компетенцияләр булдыру нинди эш төрләре аша 

башкарылды? Танып белү, коммуникатив һәм регулятив уку күнекмәләрен  

дәреснең кайсы этабында һәм нинди формада күрдек?  Әлеге сорауларның 

барысына җавап биргәннән соң, укытучы шуны ачыклый: ул бүген дәрестә 

максатына ирешә алганмы, юкмы?  

Күргәнебезчә, дәрескә үзанализ ясау безгә үзебезнең укыту эшчәнлеге 

вакытындагы кимчелекләрне күрергә, аларны булдырмау өстендә эшләргә 

мөмкинлек бирә. 

 

Проект эшебез рус һәм татар мәктәпләрендә татар балалары белән 

эшләүче татар теле һәм әдәбияты укытучыларына багышлана. 

Эшебезнең темасын сайлаганда  татар мәктәпләрендә укытучы татар 

мөгаллимнәренә тәкъдим ителгән бурычлардан, укучыларны фәнни һәм иҗади 

эшчәнлеккә өйрәтүгә игътибар иттек.  

Проектның төп максаты:  укытучыларны педагогик һәм методик эш 

ысуллары  белән таныштыру, ФДБСна нигезләнгән  татар теле дәресенә үзбәя 

бирү, аның эшчәнлектәге әһәмиятен ачыклау. 

 Гипотеза:  

- дәрес бирүнең нәтиҗәлеген  югарырак дәрәҗәгә күтәрү; 

- теоретик белемнәрен практикада куллану; 

- проектта һәрбер кешегә файдалы гамәли тәҗрибә үрнәкләре бирүгә 

ирешү. 

Проектның бурычлары: 

 - ФДБСна нигезләнгән  татар теле дәресенә үзбәя бирү белән таныштыру, 

һәр педагог эшли ала торган чараларны тормышка ашыру өстендә эшләү 

системасын аңлату; 

- укытучыларның аралаша белү күнекмәләрен камилләштерү, узара 

дустанә хезмәттәшлек булдыру; 

- гомуми белем бирүнең эчтәлеген камилләштерү барышында татар теле 

һәм әдәбияты укытучысына ярдәм итү; 

- мәктәп, район, республика укытучыларың алдынгы тәҗрибәсен өйрәнү, 

гомумиләштерү һәм практикага кертү. 

Көтелгән нәтиҗә: 

1. Укытучылар  алдында чыгыш ясау, аны яклау. 

2. Тәҗрибә уртаклашу, портфолио үрнәге бирү. 

3. Проект буенча презентация эшләү. 

Проектның тикшерү объекты: рус һәм татар төркемнәрендә  балалар 

белем алган дәреслекләр, фәнни һәм иҗади эшләү сәләтен үстерү юллары, 

аларның үзенчәлекләре. 
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Проектның фәнни яктан әһәмияте: татар төркемендәге укучылар белән 

эшләүче укытучыларга  проектта күтәрелгән темаларга күзәтү ясауның 

әһәмияте зур булыр дип саныйбыз. 

Проектның практик әһәмияте һәм яңалыгы: татар балалары белән 

эшләүче укытучыларга кулланма өчен материал була алуында. 

 

2.  «ФДББСна нигезләнгән  3 нче сыйныфта татар теле дәресенә үзбәя 

моделе проекты”. 

2.1 . ФДББСна нигезләнгән дәрескә үзбәя бирү схемасы. 

 1. Укытучының Ф.И.О. белеме, эш стажы, категориясе. Нинди методик 

проблема өстендә эшләве. Ни өчен әлеге проблеманы сайлавы. Эксперименталь 

эше, нәтиҗәләре. 

2. Сыйныфка кыскача характеристика. 

3. Дәреснең темасы, программада бу дәреснең нинди урын тотуы. 

4. Тематик бүленештә бу дәреснең урыны. 

5. Дәрес тибы. 

6. Дәреснең максаты: 

7. а) белем бирү  

8. ә) фикерләүне, күнекмәләрне үстерү  

9. б) тәрбия бирү. Бу максатларга ирешә алу-алмавы. 

10. Дәрес үткән сыйныфның  үзенчәлекләре  (үзләштерү дәрәҗәсе, 

башка дәресләрдә һәм хәзерге дәрестә активлыклары,  мөмкинлекләре, 

укытучының бу класс укучылары белән эшләвендә нинди индивидуаль 

алымнар куллануы, ни өчен нәкъ шушы класста ачык дәрес күрсәтүенең 

сәбәпләре). 

 Дәреснең төре: 

а) яңа материалны аңлату  

ә) ныгыту  

б) гомумиләштерү-йомгаклау 

в) белемнәрне тикшерү-контрольг) катнаш дәрес. 

11. Дәресне оештыру өчен кулланылган фәнни һәм методик әдәбият, 

техник чаралар, компьютер технологияләре һ.б. күрсәтмәлелек. Дәрестә 

кулланылган материалларның максатка ирешүдәге роле. 

12.  Дәреснең структурасы, төп элементлары, вакыт бүленеше. 

13.  Дәрестә кулланылган методлар, алымнар. 

14.  Дәреснең  һәр этабында универсаль уку күнекмәләре формалаштыру: 

а) шәхси; 

ә) танып белү; 

б) коммуникатив; 
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в) регулятив. 

13. Дәрестә информацион коммуникатив технологияләр куллану. 

14. Уку эшчәнлеген оештыру формалары: фронталь, төркемнәрдә, 

парларда, индивидуаль. 

15. Укучылар  белән индивидуаль эш формалары. 

16. Санитар нормаларны үтәү. 

17. Дәрестәге үзеңнең эшчәнлегеңә һәм укучылар эшчәнлегенә бәя, 

дәреснең нәтиҗәлелеге, планлаштырылган эшләрнең үтәлүе, үзеңнең 

тәэсирләрең. Дәреснең уңай һәм кимчелекле дип тапкан яклары. 

18. Киләчәктә нинди юнәлештә эшләргә планлаштырасың? 
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2.2. Татар теле дәресенә техник  карта 3 нче сыйныф 

Тема Үткән  заман  хикәя  фигыль  турындагы  белемнәрне  ныгыту. 

Максат Фигыльләр турында укучыларның белемен системалаштыру, үткән заман хикәя фигыльләренең 

төрләре,зат-сан белән төрләнеше  турындагы белемнәрне ныгыту; 

алган белемнәрне биремнәр эшләүдә куллана белергә күнектерү; 

иҗади фикерләү сәләтләрен, игътибарлылыкны үстерү өстендә эшне дәвам итү;                                                                                                          

кышкы табигатькә соклану, аңа сакчыл караш тәрбияләү. 

Планлаштырылган 

нәтиҗә 

Фигыльне билгели белү; үткән заман хикәя фигыльне билгели, зат-сан белән төрләндерә белү; 

аларны сөйләмдә куллана белү. 

Төп төшенчәләр Фигыль, үткән заман хикәя фигыль 

Предметара бәйләнеш Әдәбиуку, әйләнә-тирә дөнья 

Эшне  оештыру  

төрләре 

Фронталь, индивидуаль, парлап эшләү 

Чыганаклар : 

- төп 

 

 

- өстәмә 

1. Татар теле. Ч.М.Харисова, Г.Р.Шакирова 

Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3нче сыйныфы өчен дәреслек, 1 

кисәктә, Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2012, 1 нче кисәк. 

 

1. Презентация Power Point - “Фигыль” 

2.Тест 

Дәрес этаплары Дәрес 

этабының 

максаты 

Эшчәнлек төре Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 

гамәлләре (УУГ) 

ШУУГ – шәхескә 

кагылышлы универсаль 

уку гамәлләре. 

РУУГ - регулятив 

универсаль уку 

гамәлләре. 

ТБУУГ - танып белү 
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универсаль уку 

гамәлләре. 

КУУГ-коммуникатив 

универсаль уку 

гамәлләре. 

Оештыру. 

Эшчәнлеккә 

мотивлаштыру 

Укытучы өчен 

максат: 

Психологик 

уңай халәт 

барлыкка 

китерү 

 

 

Балаларда яхшы кәеф, 

эшлисе килү халәте 

тудыру. 

- 

- Исәнмесез, балалар! 

Тышта барыгыз да 

күргәнегезчә кыш ае. Бар 

җирдә аклык, сафлык 

хөкем сөрә. Бер-беребезгә 

яхшы кәеф, күңел күтәрен-

келеге теләп,  татар теле 

дәресен башлап җибәрик. 

Слайд 1. Хәерле көннәр 

сезгә. 

Зиһен һәм тел 

ачкычлары 

Телимен һәммәгезгә! 

 Укучылар теләкләр тели: 

− Яңа көн тынычлык алып 

килсен! 

− Яңа көндә яңа "5"леләр 

алыйк! 

− Әти-әниебезгә, дусларга  

ягымлы булыйк! 

− Яңа көндә барыбыз да яхшы 

эшләр генә кылыйк! 

КУУГ:  классташлар  

һәм укытучы белән  уку 

эшчәнлеген  оештыруда 

хезмәттәшлек итү. 

ШУУГ: үзмаксат кую. 
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Белем һәм 

күнекмәләрне 

формалаштыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укытучы өчен 

максат: фигыль  

турында  элек 

үзләштергән 

белемнәрне 

мөстәкыйль 

рәвештә  искә 

төшерү 

мөмкинлеге 

булдыру. 

 

Укучылар өчен 

максат: 

фигыльне таба  

билгели белү, 

үткән заман 

хикәя фигылен 

табу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укытучы: Укучылар, үткән 

теманы искә төшерү өчен, 

сез слайдта язылган 

хәрефләр арасыннан А, Ә, 

Б, Д хәрефләрен  сызарга 

тиеш. 

 

Слайд 2.  

ӘДАФБАДӘИӘБАДГДБӘ

ЫАЬ 

1)-Нинди сүз килеп чыкты? 

-Фигылъ. 

1.Фигыль турында 

үткәннәрне кабатлау. 

 

Слайд 3. ТЭЙК ОФ – ТАЧ 

ДАУН (дөрес булса баса, 

дөрес булмаса утыра) 

1. Сораулар:  

1) фигыль-сүз төркемеме; 

2) фигыль кем? нәрсә? 

соравына җавап бирә; 

 

 3) фигыль эш, хәрәкәтне, 

хәлне белдерә;                                                

4) фигыль ике заманда 

төрләнә; 

5) килде сүзе үткән заман 

 

 

 

 

 

 

Укучыларның җаваплары 

тыңлана.Фигыль турындагы 

белемнәрне  искә төшерү 

-Фигыль сүз төркеме, 

предметның эш-хәрәкәтен, 

хәлен белдерә. Фигыль заман , 

зат-сан белән төрләнә төрләнә. 

 

 

Балалар укытучы әйткән 

билгеләмәләр дөрес булса 

басалар, дөрес булмаса 

утырып торалар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТБУУГ: фигыль, үткән 

заман фигыле 

билгеләрен  аерып 

күрсәтеп кагыйдә 

формалаштыру. 

РУУГ: кагыйдәләрне, 

күрсәтмәләрне истә 

тотып гамәлләр кылу. 

КУУГ: тыңлый белү, 

диалог төзүдә һәм 

коллектив  фикер 

алышуда катнашу. 
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Дәрескә максат 

кую, 

укучыларда 

белемгә 

омтылыш 

тәрбияләү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үткән заман 

хикәя 

фигыленең 

төрләре 

турындагы 

белемнәрне 

камилләштерү. 

 

 

 

 

 

 

 

хикәя фигыле; 

6) фигыльгә юклык 

формасында –а, -ә 

кушымчасы ялгана; 

2. Өй эшен тикшерү. 

-Балалар, сез әкиятләр 

яратасыз бит, әйеме? Сезгә 

өйгә нинди эш бирелгән 

иде әле? (Үткән заман 

хикәя фигыльләр 

кулланып, әкият язарга.) 

Хәзер ул әкиятләрне 

тыңлап үтик. 

Слайд 4. 

1. Матур язу күнегүе. 

- Тактада язылган хәрефләр 

һәм җөмләләрне матур итеп 

күчереп языгыз. 

Тт. 

Тырышкан табар, ташка 

кадак кагар. 

2. Җөмләләр өстендә эш. 

 

- Җөмләләрне укыгыз. 

Фигыльләрнең астына 

сызабыз. Ә бу фигыльлләр 

турында нәрсә әйтә аласыз? 

-Әйе, үткән заман хикәя 

 

 

 

Балалар өйдә язып килгән 

әкиятләрне укыйлар, 

фигыльләрне табып 

күрсәтәләр. 

 

 

 

 

 

 

 

  Матур язу өстендә эш. Үткән 

заман хикәя фигылен табу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Үткән заман хикәя фигыле 

турында. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТБУУГ: танып белү 

мәсьәләсен мөстәкыйль 

ачыклау һәм максат кую. 

РУУГ: кагыйдә, 

инструкуцияләрне истә 

тоту һәм аларга ияреп 

гамәлләр кылу. 
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Физкульт-

 фигыле. Димәк, без бүген 

дәрескә нинди максат 

куябыз? 

-Әйе,без бүгенге дәрестә 

үткән заман хикәя фигыле 

турындагы белемнәрне 

ныгытабыз. 

 

Слайд 5. Финк-Райт-Раунд 

Робин. 

Фигыльләрне төркемнәргә 

аерырга. 

китә                           барды                      

ясаган                       уйлады 

сикерә                       укыган 

елый                          көлә 

 

Слайд 6. Үткән заман хикәя 

фигыльләрне икенче төргә 

куеп язарга. 

 

Беренче кар. 

Йомшак кына кар яуды, 

Бөтен җирне каплады. 

Ап-ак булды болыннар, 

Ап-ак булды киң кырлар. 

 

 

Балалар үткән заман 

фигыльләрен ясалышы 

ягыннан ике төркемгә бүлеп 

язалар, үткән заман хикәя 

фигыленең ясалышы 

турындагы белемнәрне искә 

төшерәләр. 

 

-Уйлыйлар. Ике төркемгә 

аерып язалар. 

 

Хәзерге зам.            Үткән зам. 

Китә                          ясаган 

көлә                          барды 

сикерә                       укыган 

елый                          уйлады 

 

Үткән заман хикәя фигыль 

кушымчалары: -ды, -де, -ты, -

те,      -ган, -гән, -кан, -кән. 

 

Укучылар язалар. 

Йомшак кына кар яуган, 

Бөтен җирне каплаган. 

Ап-ак булган болыннар, 

Ап-ак булган киң кырлар. 

 

ФОЛОУ ЗЕ ЛИДЕР  следуем 
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минутка 

ФОЛОУ ЗЕ 

ЛИДЕР 

 

 

 

за лидером. Балалар бер-берсе 

артына баса. Музыка уйный 

башлау белән беренче укучы - 

ул лидер, нәрсә эшли, 

башкалар шуны кабатлый.  

Музыка бетүгә лидер 

алышына. 

Уку мәсьәләсен 

кую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укытучы өчен 

максат: 

Фигыльнең 

барлык һәм 

юклык 

формалары 

турындагы 

белемнәрне 

камилләштерү.  

 

Укучылар өчен 

максат: 

әкиятне уку, 

фигыльләрне 

дөрес итеп 

барлык һәм 

юклык 

формаларына 

кую 

Слайд 7. Китап белән эш. 

148 нче күнегү 

1. Биремне уку. 

2. Әкиятне уку. 

3. Үткән заман хикәя 

фигыленең барлык һәм 

юклык формаларын искә 

төшерү. 

   4. Үткән заман 

фигыльләрен төркемләп 

язу. 

 

 

 

 

Укучыларның җаваплары. 

Әкиятне уку. 

-Барлык, юклык формалары 

була. 

Барлыкта             Юклыкта 

калган                  калмаган 

 

Юклык кушымчалары:  -ма, -

мә,      -мый, -ми 

 

 

 

 

. 

ТБУУГ: танып белү 

мәсьәләсен мөстәкыйль 

ачыклау һәм максат кую. 

РУУГ: кагыйдә, 

инструкуцияләрне истә 

тоту һәм аларга ияреп 

гамәлләр кылу. 

КУУГ: коллектив  фикер 

алышуда катнашу. 
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Танып-белү 

эшчәнлеге. 

Укытучы өчен 

максат: 

Үткән заман 

хикәя 

фигыленең зат-

сан белән 

төрләнеше 

турында 

күзаллау 

булдыруга 

ярдәм итү. 

 

Укучылар өчен 

максат: үткән 

заман хикәя 

фигыленең зат-

санын белү, 

сөйләм телен 

үстерү 

Слайд 8. Сүзлек диктанты. 

Фигыльләрнең зат-санын 

билгеләргә. Ике үткән 

заман хикәя фигыль 

кулланып кыш турында 

җөмлә төзү.  

Язган, көрәдек, сакладың, 

карадым, сөйләделәр, 

уйнадыгыз, чистарттылар, 

бирдең. 

 

- Үткән заман хикәя 

фигыльләренең кайсы зат-

санда икәнен  ничек 

билгеләргә мөмкин? 

 

Балалар диктант язалар. 

 

 

 

Укучыларның җаваплары: 

-Кушымчага карап фигыльнең 

кайсы затта, санда икәнен 

билгелибез. 

-язган - нишләгән?,  2 затта, 

берлек санда. 

 

Үзбәя. 

ТБУУГ: уку мәсьәләсен 

чишүдә логик фикерләү, 

төп билгеләрне 

аерып алу нигезендә 

кагыйдә формалаштыру. 

КУУГ: үз фикереңне 

тулы һәм төгәл итеп әйтә 

белү. 

РУУГ:  үз эшчәнлегеңне 

контрольгә алу. 

Тест. Укытучы өчен 

максат: 

Балаларның 

фигыль 

турындагы 

белемнәрен 

тикшерү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларның җаваплары. 

 

 

 

 

 

 

 

РУУГ: үзконтроль, 

биремнәрне үтәүнең 

дөреслеген тикшерү. 

ШУУГ: күршеңә ярдәм 

итүдә танып белү 

инициативасы күрсәтү. 

КУУГ: мәгълүмат 

туплауда үзара 

хезмәттәшлек 
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инициативасы күрсәтү, 

иптәшеңнең  гамәлләрен 

бәяләү. 

Уку 

эшчәнлеген 

йомгаклау. 

Рефлексия. 

Укытучы өчен 

максат: 

дәрестәге 

эшчәнлекне 

анализлау,  

белемнәрне 

бәяләү һәм 

киләчәккә 

перспектива 

билгеләү. 

 

Укучылар өчен 

максат: үз 

фикереңне 

дәлилләү, 

дәрестә алган 

белемнәрнең 

әһәмиятен 

аңлау, аларны 

киләчәктә 

куллана белү.  

 

Укытучы өчен 

максат: өй 

эшен хәбәр 

-Укучылар, без сезнең 

белән нинди теманы 

кабатладык? Аның ничә 

төре бар? Алар нәрсәләр 

белән төрләнәләр?  

Авырлыклар булдымы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10. 

Өй эше.149 нчы күнегү. 

Үткән заман фигыльләрен 

таблицага язу. 

 

Балаларның җаваплары  

 

Слайд  9. Үзбәя. 

ШУГГ: үз 

мөмкинлекләреңне белү-

белмәү чикләрен 

чамалау. 

ТБУУГ: фикерләүдә 

логик чылбыр төзү. 

РУУГ: эшләнгән эшнең 

сыйфатын һәм 

дәрәҗәсен билгеләү. 

КУУГ: күршең белән 

хезмәттәшлек итү. 

ШУУГ: үз уңышларың -

уңышсызлыкларыңның 

сәбәпләре турында 

фикер йөртү. 

РУУГ: үз эшчәнлегеңне 

контрольгә алу. 
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итү, аны 

башкару 

ысулын аңлату. 

Укучылар өчен 

максат: өй 

эшен дөрес 

башкару. 
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Тест.   Фигыль  (3 нче сыйныф) 

1. Фигыль нәрсәне белдерә? 

а) предметны 

б) эш, хәрәкәт һәм хәлне 

в) предметның билгеен 

 

2. Фигыль күбесенчә җөмләдә нәрсә булып килә? 

а) ия 

б) хәбәр 

в) аергыч 

 

3. Хикәя фигыль нәрсәне белдерә? 

а) эш, хәл, хәрәкәтнең булу-булмавын хикәяли 

б) боера, эш куша 

в) предметның билгесен 

 

4. Хикәя фигыль ничә заманда килә? 

а) бер 

б) ике 

в) өч 

 

5. Үткән заман хикәя фигыльгә нинди сораулар куела? 

а) нинди?  кайсы? 

б) нишләгән? нишләде? 

в) нишлә? нишләгез? 

 

6. Үткән заман хикәя фигыленең кушымчалары кайсы? 

а) –а, -ә; 

б) –ган, -гән, -кан, -кән, -ды, -де, -ты, -те; 

в) –ачак, -ячак, -ер, -ыр. 

 

7.  Кайсы үткән заман хикәя фигыле 2 затта берлек санда килгән? 

а) бардың 

б) килдегез 

в) укыйм. 
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2.3. 3 нче сыйныфта үткәрелгән татар теле дәресенә үзанализ. 

 

Мин, Ф.И.О.  югары белемле, _________ категорияле, ___ эш стажлы 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы. “Укучыларның сөйләм телен үстерү”  

дигән методик проблема өстендә эшлим. Эшли башлагач укучыларның 

сәнгатьле укый белмәүләренә, сөйләм нормаларының бик түбән булуына  

игътибар иттем. Шуңа күрә әлеге методик проблема өстендә эшләүне үземә 

максат итеп куйдым. 

Сыйныфта __ укучы.  Дәрестә ____ укучы катнашты. 

Дәреснең темасы: “Үткән заман хикәя фигыль турындагы белемнәрне 

ныгыту”. 

Дәрес тибы: лексик-грамматик күнекмәләрне камилләштерү (ЛГКК). 

Дәреснең максатлары: 

белем бирү: фигыльләр турында укучыларның белемен системалаштыру, 

үткән заман хикәя фигыльләрнең төрле зат-сан белән төрләнеше турындагы 

белемнәрен ныгыту; 

фикерләрне, күнекмәләрне үстерү: алган белемнәрне биремнәр эшләүдә 

куллана белергә күнектерү; иҗади фикерләү сәләтләрен, игътибарлылыкны 

үстерү өстендә эшне дәвам итү;  

тәрбия бирү: кышкы табигатькә соклану, аңа сакчыл караш тәрбияләү. 

Дәрес барышында әлеге максатларыма турысынча ирештем дип саныйм. 

Әлеге сыйныфның белемнәрне үзләштерү дәрәҗәсе югары. Һәр дәрестә 

укучылар актив катнашалар, укытучы биргән күнегүләрне, биремнәрне бик тиз 

һәм төгәл итеп башкаралар.  

Дәрес төре: белемнәрне ныгыту. 

Дәрестә кулланылган материалның максатка ирешүдә роле зур. Чөнки 

куелган максатлар тулысынча тормышка ашты.  

Дәрестә әңгәмә, өлешчә эзләнү, чагыштыру,  дәреслек белән эш, 

фронталь, индивидуаль,  парлап  эшләү,  күнегүләр  кебек метод һәм алымнар 

кулландым. 

Компьютер, проектор кебек техник чаралар ярдәмендә презентация 

күрсәтелде.  Слайдлар  ярдәмендә  биремнәр,  күнегүләр эшләнелде. Балаларга 

индивидуаль фикерләү,  эзләү һәм дөрес җавап табу өчен сораулар,  биремнәр, 

тест тәкдим ителде.   

Дәрес түбәндәге структураларны һәм төп элементларны тәшкил итә:  

1. Оештыру. Эшчәнлеккә мотивлаштыру. Бу этапта укучыларны 

сәламләү, балаларда психологик уңай халәт булдыру һәм дәресне башлап 

җибәрү максат итеп куелды. 
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2. Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру этабында фигыль турында 

элек үзләштергән белемнәрне мөстәкыйль рәвештә искә төшерү мөмкинлеге 

булдыру максат итеп куелды. Бу этапта презентация аша биремнәр күрсәтелде 

һәм узган дәресләрдә алган белем-күнекмәләр актуальләштерелде. 

3. Дәрескә максат кую, укучыларда белемгә омтылыш тәрбияләү 

этабында өй эше тикшерелде. Укучылар өйләрендә фигыльләр кулланып, әкият 

язып килергә тиеш иде. Алар әкиятләрен укыдылар, үткән заман хикәя 

фигыльләрен әкияттән табып күрсәтә белделәр.  

Презентация күрсәтү дәвам ителде. Матур язу өстендә эш оештырылды. 

Үткән заман хикәя фигыльнең төрләре турындагы белемншрне камилләштерү 

максатыннан фигыльләрне төркемнәргә аеру, үткән заман хикәя фигыльләрне 

икенче төргә куеп язу эше үткәрелде. 

4. Физкультминутка үткәрелде. Сингапур методикасы буенча укучылар 

музыкага хәрәкәтләнде. Лидерлар алышынды.  

5. Уку мәсьәләсен кую этабында фигыльнең барлык һәм юклык 

формалары турындагы белемнәрен камилләштерү максат итеп куелды. Әлеге 

этапта дәреслек белән эш оештырылды. Юклык кушымчалары искә төшерелде, 

биремнәр эшләнелде.  

6. Танып-белү эшчәнлеге этабында үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан 

белән төрләнешен күзаллау максатыннан сүзлек диктанты яздык һәм җөмләләр 

төзедек. 

7. Тест этабында укучыларның фигыль турындагы белемнәрен тикшерү 

максат итеп куелды.  

8. Уку эшчәнлеген йомгаклау. Рефлексия этабында дәрестәге эшчәнлекне 

анализладык, белемнәрне бәяләдек. Өй эше бирелде. 

Дәрестә шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре (ШУУГ), 

регулятив универсаль уку гамәлләре (РУУГ ), танып белү универсаль уку 

гамәлләре (ТБУУГ), коммуникатив универсаль уку гамәлләре (КУУГ) 

кулланылды. Һәр дәрес этабында универсаль уку күнекмәләре 

формалаштырылды. 

Уку эшчәнлеген оештыру формаларыннан төркемнәрдә, парларда һәм 

индивидуаль эш формалары кулланылды.  

      Дәрескә йомгак ясап, укучыларның дәрес буенча фикерләрен 

тыңладым. Тулысынча алганда,  дәрес максатларга туры килде. Укучылар үз 

җавапларын җиткерергә тырыштылар.  Дәрестә актив катнашкан укучыларга 

билге куелды.  Киләчәктә укучылардан тагын да күбрәк фикерләр,  җаваплар 

ишетәсе килә,  шуның өстендә күбрәк эшләргә кирәк дигән максат куйдым.  
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Йомгаклау 

 

Алга куелган проблема өстендә даими һәм эзлекле эшләү, заманча 

педагогик технологияләрдән файдалану, ФДБСына нигезләнеп укыту эшебездә 

уңай нәтиҗәләргә китерә. Укучыларыбыз республика һәм регионара үткәрелгән 

фәнни-эзләнү конференцияләрендә, әдәби конкурсларда призлы урыннар 

яулыйлар,  татар теле һәм әдәбияты буенча югары уку йортларына укырга 

керәләр, республиканың төрле мәктәпләрендә ана телен укыталар.  

Балалар иҗат иткән әсәрләр республиканың төрле газеталарында 

басылып тора. Даими рәвештә безнең укучылар  конкурс эшләрендә җиңеп 

чыга. 

Татар теле һәм әдәбиятыннан өлгермәүчеләр юк. Укытуның сыйфаты 

81% тан югары. 

Хәзерге вакытта  җинаять кылып, җәзага тартылучыларның укытучысы 

булмавыбыз белән горурланып, милли тәрбия казанышы дип саныйбыз. 

Эш тәҗрибәсеннән дәрес эшкәртмәләре, районда һәм республикада 

чыккан китапларда бар. Республика күләм, зона,  районнарда үткәрелгән 

семинарларда, конференцияләрдә теләп катнашабыз , чыгыш ясыйбыз.  

 

Төп әдәбият: 

1.  Россия Федерациясе Конституциясе. 

2. «Россия Федерациясе халыклары телләре турында»гы РФ законы. 

3. «Россия Федерациясендә мәгариф турында»гы РФ законы. 

4. «Татарстан Республикасында мәгариф турында»гы ТР законы. 

Өстәмә әдәбият: 

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное   

образование, 1998. 

2. Хәйдәрова Р.З. ФДББСна күчү шартларында татар теле һәм әдәбиятын  

коммуникатив технология нигезендә укыту. Яр Чаллы, 2015.  

1. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в 

начальной школе. -2-е изд., М.: Академкнига/Учебник, 2009.- 112 с. 

2. Ягъфәрова Р.Х. Башлангыч сыйныфларда проект эшчәнлеге. – 

Мәгариф, 2009. 
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Татар теле фәне буенча 9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә  укучылары 

өчен контроль-исәпләү материаллары проекты 

 

Гатауллина Р.Г.,  

Яшелүзән районының  аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнә торган15 нче номерлы гомуми 

белем бирү мәктәбенең 1 нче кв.категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Яннаева Р.Х., 

Яшелүзән районының  аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнә торган15 нче номерлы гомуми 

белем бирү мәктәбенең 1 нче кв.категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Кереш 

Укыту процессыныӊ уӊышлылыгына тәэсир итә торган әһәмиятле 

факторларныӊ берсе – ул укучыларныӊ белемен контрольгә алу.Билгеле 

булганча, контроль укыту процессын регуляштыра. Ягъни, укытучы контроль 

төренә карап, үз эшен оештыра. Димәк, рус телле балаларга татар теле укытуны 

тиешле дәрәҗәгә куйыйк дисәк, рус телендә сөйләшүче балаларныӊ татар теле 

буенча белемнәрен контрольгә алуны фәнни дәрәҗәдә оештыру зарур. 

  Контрольне оештыруда хәл ителәсе иӊ актуаль проблема – йомгак 

контроле.Тест формасындагы биремнәрне куллану – контрольне оештыруда 

бәхәсле мәсьәләләрнеӊ берсе булып торса да, мондый контроль төре, әлбәттә, 

кирәк. 

 Тәкъдим ителгән тестлар “Урта (тулы) гомуми белем бирү  мәктәбендә 

рус телле балаларга татар телен коммуникатив технология нигезендә укыту 

программасы (1-11 нче сыйныфлар)”таләпләрен истә тотып бирелде. 

  Гомумән, рус телле балаларныӊ белемнәрен контрольгә алу мәсьәләсе 

бүген бик мөһим. 

 

Проект эшенең максаты 

9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә укучылары өчен татар теленнән 

яӊа формада дәүләт (йомгаклау) аттестациясенә әзерләнергә ярдәм итү. 

 

Бурычлар 

1.Контроль-исәпләү материалыныӊ кирәклеген методик яктан дәлилләү. 

2. Татар теле фәне буенча 9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә 

укучылары өчен контроль-исәпләү материаллары язу өчен чаралар планын 

төзү. 

3. Татар теле фәне буенча 9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә 

укучылары өчен контроль-исәпләү материаллары проектыныӊ нәтиҗәлелеген 

ачыклау. 
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4. Татар теле фәне буенча 9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә 

укучылары өчен контроль-исәпләү материаллары проектыныӊ нәтиҗәлелеген 

билгеләү. 

 

Проектныӊ максатчан төркеме: 

9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә укучылар 

 

 

Проектны тормышка ашыру вакыты: 

Февраль-июнь 2015 нче ел. 

 

Проектны тормышка ашыру урыны: 

МБОУ ЗМР РТ СОШ№15 

 

Проектны тормышка ашыру этаплары: 

1.Әзерлек этабы 

02-9.02 2015 ел- Контроль- исәпләү материалларын өйрәнү, анализлау, 

чаралар планын төзү. 

2.Төп этап 

2015 ел - Проектныӊ эчтәлеген гамәлгә кертү. 

3. Йомгаклау этабы 

Июнь 2015 ел - нәтиҗә ясау, йомгаклау, нәтиҗәлелекне ачыклауһәм 

киләсе уку елына төзәтмәләр кертү. Яӊа максат һәм бурычлар кертү. 

 

Проектны гамәлгә кертү чараларыныӊ планы 

 

Чараларныӊ исеме Үткәрү 

урыны 

Үткәрү 

вакыты 

Җаваплы 

кешеләр 

“Мәгариф турында” Россия 

Федерациясенең Законын 

(“Закон об образовании”  

Российской Федерации) өйрәнү. 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Февраль 

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

“Мәгариф турында” Татарстан 

Республикасы Законын (6, 7, 10, 

32 нче маддәләр)өйрәнү. 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Февраль 

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 
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 Яннаева Р.Х. 

 Россия Федерациясе мәгариф 

һәм фән министрлыгының 1897 

нче боерыгы белән расланган  

төп гомуми белем бирүнең   

федераль дәүләт мәгариф 

стандартын (17.12.2010 ел) 

өйрәнү. 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Февраль 

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

Урта (тулы) гомуми белем бирү  

мәктәбендә рус телле балаларга 

татар телен коммуникатив 

технология нигезендә укыту 

программасы (1-11 нче 

сыйныфлар) ана теле: төп һәм 

урта (тулы) гомуми белем бирү 

Программасын (V – ХI 

сыйныфлар өчен гомуми 

программа)өйрәнү. 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Февраль 

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

”Рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар телен һәм 

әдәбиятын укыту программасы”н 

өйрәнү Р. З. Хәйдәрова,К. С. 

Фәтхуллова, Г.М. 

Әхмәтҗанова(5-9нчы 

сыйныфлар). 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Февраль 

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

ТР гомуми белем бирү 

учреждениеләре өчен региональ 

базис уку планын (БУП РТ-2014) 

уку 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Март  

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

 Россия Федерациясе Мәгариф  

һәм фән  министрлыгының   “ 

Гомуми белем бирүнеӊ федераль 

дәүләт белем стандартларын 

кертү турында”гы хатын (2011 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Март  

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 
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нче ел, 19 нчы апрель)уку. 

ТР Мәгариф һәм фән 

министрлыгыныӊ “Татарстан 

республикасы мәгариф 

учреждениеләрендә федераль 

дәүләт гомуми белем бирү 

стандартларын кертү турында” 

гы хатын (28.08.2011, №:03-

255)уку. 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Март  

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

ТР Мәгариф һәм фән 

Министрлыгының  “Татарстан 

Республикасы мәктәпләрендә 

ФДБС таләпләре буенча урта 

(тулы) гомуми белем бирү 

буенча укыту планнары 

турында”гы 7699/12 номерлы   

хатын (2012 нче ел, 23 нче 

июнь)уку. 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Март 

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

ТР Мәгариф һәм фән 

Министрлыгының “ТР гомуми 

белем бирү учреждениеләрендә 

татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү 

турында”гы 9777/12 номерлы 

хаты ( 2012 нче ел 13 нче 

август)белән танышу. 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Апрель 

2015 ел 

Мәктәп 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

Татар теле укытучыларыныӊ МБ 

утырышы 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Февраль 

2015 ел 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

9 нчы сыйныфныӊ рус 

төркемнәрендә укучыларныӊ 

ата-аналар җыелышы 

МБОУ ЗМР 

РТ СОШ 

№15 

Май 2015 

ел 

Сыйныф 

җитәкчеләре, 

Гатауллина Р.Г. 

Яннаева Р.Х. 

 

Ресурслар 

условия необходимо имеется источник сроки 
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 Норматив-хокукый 

шартлар 

   Уку елы 

буена 

1. “Мәгариф турында” 

Россия Федерациясе 

Законы 

  

+ 

  

“Мәгариф турында” 

Татарстан Республикасы 

Законы (6, 7, 10, 32 нче 

маддәләр) 

  

+ 

  

Россия Федерациясе 

мәгариф һәм фән 

министрлыгының 1897 нче 

боерыгы белән расланган  

төп гомуми белем бирүнең   

федераль дәүләт мәгариф 

стандарты 

  

 

+ 

  

Урта (тулы) гомуми белем 

бирү  мәктәбендә рус телле 

балаларга татар телен 

коммуникатив технология 

нигезендә укыту 

программасы (1-11 нче 

сыйныфлар) ана теле: төп 

һәм урта (тулы) гомуми 

белем бирү Программасын 

(V – ХI сыйныфлар өчен 

гомуми программа) 

  

 

 

 

+ 

  

”Рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар телен һәм 

әдәбиятын укыту 

программасы”Р. З. 

Хәйдәрова,К. С. 

Фәтхуллова, Г.М. 

Әхмәтҗанова  (  5-9  нчы 

сыйныфлар). 

  

 

 

+ 
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ТР гомуми белем бирү 

учреждениеләре өчен 

региональ базис уку планы 

(БУП РТ-2014)  

  

+ 

  

 Россия Федерациясе 

Мәгариф  һәм фән  

министрлыгының   “ 

Гомуми белем бирүнеӊ 

федераль дәүләт белем 

стандартларын кертү 

турында”гы хаты ( 2011 

нче ел, 19 нчы апрель). 

  

+ 

  

ТР Мәгариф һәм фән 

министрлыгыныӊ  

“Татарстан республикасы 

мәгариф 

учреждениеләрендә 

федераль дәүләт гомуми 

белем бирү стандартларын 

кертү турында”гы хаты 

(28.08.2011, №:03-255)  

  

 

+ 

          

  

ТР Мәгариф һәм фән 

Министрлыгының  

“Татарстан Республикасы 

мәктәпләрендә ФДБС 

таләпләре буенча урта 

(тулы) гомуми белем бирү 

буенча укыту планнары 

турында”гы 7699/12 

номерлы   хаты (2012 нче 

ел, 23 нче июнь) 

  

 

 

 

+ 

  

ТР Мәгариф һәм фән 

Министрлыгының “ТР 

гомуми белем бирү 

учреждениеләрендә татар 

теле һәм әдәбиятын өйрәнү 
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турында”гы 9777/12 

номерлы хаты ( 2012 нче 

ел, 13 нче август)  

+ 

Материаль- техник 

шартлар 

   Февраль- 

июнь 

Компьютер  +   

Принтер  +   

Бастыру өчен кәгазь +  Укытучының 

шәхси 

кереме 

 

Флешка +  Укытучының 

шәхси 

кереме 

 

Диск +  Укытучының 

шәхси 

кереме 

 

Кадрлар шартлары    Уку елы 

буена 

Директор  +   

Милли белем бирү буенча 

директор урынбасары 

  

+ 

  

Педагог-психолог  +   

Укытучы  +   

Фәнни-методик шартлар    Уку елы 

буена 

Урта (тулы) гомуми белем 

бирү  мәктәбендә рус телле 

балаларга татар телен 

коммуникатив технология 

нигезендә укыту 
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программасы (1-11 нче 

сыйныфлар) ана теле: төп 

һәм урта (тулы) гомуми 

белем бирү Программасын 

(V – ХI сыйныфлар өчен 

гомуми программа) 

+ 

”Рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар телен һәм 

әдәбиятын укыту 

программасы”Р. З. 

Хәйдәрова,К. С. 

Фәтхуллова, Г.М. 

Әхмәтҗанова  (  5-9  нчы 

сыйныфлар). 

  

 

         

+ 

  

“Современные 

средстваоценивания 

результатов обучения в 

школе”. Шамова Т.И и др. 

 

+ 

 Укытучының 

шәхси 

кереме 

 

“Федераль белем бирү 

стандартларына күчү 

шартларында татар теле 

һәм әдәбиятын 

коммуникатив технология 

нигезендә укыту” 

Р.З.Хәйдәрова, 

Г.М.Әхмәтҗанова 

 

 

 

 

 

+ 

  

Мәгълүмати-шартлар    Апрель 

Мәктәп сайты +  Мәктәп 

җитәкчелеге 

 

Ата-аналар җыелышы +  Мәктәп 

җитәкчелеге, 

укытучы, 

ата-аналар  

 

 Массакүләм мәгълүмат +  Мәктәп  
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чаралары җитәкчелеге, 

СМИ 

Мотивацион шартлар    Уку елы 

буена 

Семинар +  Мәктәп 

җитәкчелеге, 

укытучы 

 

Методик берләшмә 

утырышлары 

+  Мәктәп 

җитәкчелеге, 

укытучы 

 

Педагогик киңәшмәләр +  Мәктәп 

җитәкчелеге, 

укытучы 

 

Оештыру шартлары    Уку елы 

буена 

Укучылар белән эшне 

оештыру 

+  Мәктәп 

җитәкчелеге, 

укытучы 

 

Ата-аналар белән эшне 

оештыру 

+  Мәктәп 

җитәкчелеге, 

укытучы 

 

Финанс шартлары    Уку елы 

буена 

Үрнәк КИМ нар +  Укытучының

, әти-

әниләрнең  

шәхси 

кереме 

 

Методик чаралар +  Укытучының 

шәхси 
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Проектны гамәлгә кертүнеӊ көтелгән нәтиҗәләре 

 

1. Аутентик текстларны аӊлау. 

2. Җөмләдә сүзне тиешле  грамматик  формада куя белү. 

3. Бирелгән темага хат яза белү 

4.Укучыларныӊ ситуациягә дөрес  итеп реплика яза белүләре. 

 

Проектныӊ  нәтиҗәлелеге критерийлары 

 

1.  9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә  укучыларныӊ ОГЭ да югары 

белем күрсәткечләренә ирешүе. 

2. 9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә  укучыларныӊ         татар теле 

фәне буенча еллык билгеләренеӊ чагыштырмача югары булуы.  

3. 9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә  укучыларныӊ ОГЭ нәтиҗәләре 

күрсәткечләренеӊ 2015 нче елда шәһәр буенча югары булуы. 

4. 9 нчы сыйныфныӊ рус төркемнәрендә  укучыларныӊ өлгереш 

нәтиҗәләренеӊ чагыштырмача югары булуы.  

 

Йомгаклау 

 

   Татар теле һәм әдәбияты  укытучылары”Татарстан республикасы 

халыклары телләре турында” гы Закон нигезендә телне мәктәп шартларында 

ике дәүләт телендә укыту һәм тәрбияләү юлларын камилләштерергә бурычлы. 

Бүгенге көндә мәктәптә милли белем бирү эшен камилләштерү өстендә җитди 

эш алып барыла.Укыту-тәрбия эшләрен оештыруда мәктәп, аның 

җитәкчелегенең, укытучыларның эшчәнлегенең роле бик зур.  

    Рус һәм татар төркемнәрендә тест формасында белем һәм күнекмәләр 

тикшерү  кертелде.Бу үз чиратында контроль исәпләү материалларының 

кирәклеген китереп чыгарды.Татар мәктәбенең һәм рус мәктәбенең рус һәм 

татар төркемнәре өчен махсус биремнәр төзелде, тик бу материалларның аз 

булуы, укытучыларның үзлектән КИМ төзүгә этәргеч ясады. Шул күзлектән 

чыгып,укучыларның белем һәм күнекмәләрен тикшерү өчен безнең тарафтан да 

кереме 

Методик- техник чаралар +  Укытучының 

шәхси 

кереме 
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КИМ  төзелде. Тәкъдим ителгән материал барлык укучылыр өчен дә кулай 

булыр диеп уйлыйбыз. 

Әдәбият  

 

 1.Абдуллина.Д.М., Гыйләҗева Л.Г. Татар теленнән бердәм республика 

имтиханына әзерләнү өчен тестлар һәм иҗади биремнәр.- Казань: РИЦ 

«Школа», 2008.-192б. 

2.Заһидуллина.Д.Ф.Мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы.-Казан: 

Мәгариф, 2004.-367б. 

3. “Мәгариф турында” Россия Федерациясе Законы 

4. “Мәгариф турында” Татарстан Республикасы Законы (6, 7, 10, 32 нче 

маддәләр) 

5.Нәбиуллина Г.Ә., Гыйләҗева Л.Г.,Дөньяда сүзем калыр.- 

Казан:Татар.кит.нәшр.,2012.-495б. 

6. Россия Федерациясе мәгариф һәм фән министрлыгының 1897 нче 

боерыгы белән расланган  төп гомуми белем бирүнең   федераль дәүләт 

мәгариф стандарты. 

7.Россия Федерациясе Мәгариф  һәм фән  министрлыгының   “ Гомуми 

белем бирүнеӊ федераль дәүләт белем стандартларын кертү турында”гы    хаты 

( 2011 нче ел,  19 нчы апрель). 

8.Сафиуллина Ф.С., Зәкиев М.З.Хәзерге татар әдәби теле.- Казан: 

Мәгариф, 2002.-407б. 

9. Татар грамматикасы.- Т.ӀӀ.Мәскәү: “Инсан”, Казан: “Фикер”, 2002.-

448б. 

10.ТР гомуми белем бирү учреждениеләре өчен региональ базис уку 

планы ( БУП РТ-2014) 

11. ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгының “ТР гомуми белем бирү 

учреждениеләрендә татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү турында”гы 9777/12 

номерлы хаты ( 2012 нче ел, 13 нче август) 

12. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгыныӊ  “Татарстан республикасы 

мәгариф учреждениеләрендә федераль дәүләт гомуми белем бирү 

стандартларын кертү турында”гы хаты (28.08.2011, №:03-255)  

13. ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгының  “Татарстан Республикасы 

мәктәпләрендә ФДБС таләпләре буенча урта (тулы) гомуми белем бирү буенча 

укыту планнары турында”гы 7699/12 номерлы   хаты (2012 нче ел, 23 нче июнь) 

14.Харисова Ч.М., Гарипова В.А., Шакирова. В.Г.Татар теле 9 нчы 

сыйныф: яңа формада дәүләт (йомгаклау) аттестациясенә әзерләнү өчен 

кулланма: Татар телендә гомуми белем бирү мәктәпләре өчен.-Казан: Гыйлем, 

2012.-64б. 
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15. Хәйдәрова Р.З., Фәтхуллова К. С., Әхмәтҗанова Г.М.  Урта (тулы) 

гомуми белем бирү  мәктәбендә рус телле балаларга татар телен коммуникатив 

технология нигезендә укыту программасы (1-11 нче сыйныфлар) 

16.Хисамова Ф.М.Татар теле морфологиясе:югары уку йортлары өчен 

дәреслек. Казан: Мәгариф, 2006.-335б. 

17. Юсупова Ә.Ш.,Мөгътәсимова Г.Ә.,Шәмсетдинова Р.Р. Татар теле.9 

нчы сыйныф: Яңа формада дәүләт (йомгаклау) аттестациясенә әзерләнү өчен 

кулланма: Рус телендә гомуми белем бирү мәктәпләре өчен.-Казан: Гыйлем, 

2012.-48б. 
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Кушымта 

ТАТАР ТЕЛЕ 

 

КОНТРОЛЬ-ИСӘПЛӘҮ МАТЕРИАЛЛАРЫ 

(9нчы сыйныфныӊ рус төркеме) 

 

Төп өлеш 

Вариант Ι 

Раздел 1 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 

А1-А11 соответствуют содержанию текста (1 – текстка туры килә), 

какие не соответствуют (2- текстка туры килми), и о чем в тексте не 

сказано ( 3 – текстта әйтелми) 

Милли ашлар 

Җир шарында аксакаллар күп яши торган районнар билгеле. Аларның 

берсе Эквадорда. Озак яшәүнең сере гади: тауларда яшәргә кирәк, һәрвакыт 

хәрәкәттә булырга һәм иң мөһиме- дөрес тукланырга кирәк.Дөрес туклануга 

нәрсәләр керә? Күбрәк үсемлек ризыклары, яшелчә һәм җиләк-җимеш, сөт 

ризыклары, ә итне бик сирәк ашарга кирәк. 

Баллы ашамлыклар тешләргә бик зарарлы, ә камыр ризыклары ашкайнату 

органнарына зарарлы. Ә менә коко-кола кебек эчемлекләрне химик 

препаратларга тиңлиләр. Чит илдә коко-коланы машина моторларын юарга, 

туалет һәм ванна юарга да, аварияләрдән соң юллардагы канны юарга да 

тоталар. Чипсы нерв системасын какшата һәм төрле теш авыруларын китереп 

чыгара. Пепси-кола аллергия, шикәр диабеты, ашказаны һәм бавыр авырулары, 

баш авырту китереп чыгара, хәтерне начарайта, күрү сәләтен киметә. 

Димәк, дөрес тукланмау сәламәтлеккә бик зарарлы тәэсир итә. Шуңа күрә 

дөрес туклану мөһим. Шуңа карамастан, һәр халыкның яраткан ашы була.Татар 

халкының да төрле ризыклары бар. Алар: өчпочмак, гөбәдия, кыстыбый, 

токмачлы аш, бәлеш, чәкчәк һ.б. 

Минем гаиләм-рус гаиләсе. Рус гаиләсе булса да, татар халык ашларын 

ашарга да, пешерергә дә яратабыз. Иң яраткан азыгыбыз өчпочмак. Бу ризыкны 

без ял көннәрендә гаиләбез белән әзерлибез. Әнием камыр баса, камыр җәя. 

Әтием ит турый. Ә мин бәрәңге, суган әрчим һәм турыйм. Әнием камыр 

басканда, суга яки сөткә май, йомырка, тоз сала һәм камырны өлешләргә бүлеп 

җәя. Аннары әтием белән эчлекне әзерлибез. Туралган бәрәңге, ит, суган һәм 

тәмләткечләр салабыз да өчпочмаклар ясыйбыз.Өчпочмаклар 40-45 минут 

духовкада пешә.Алар пешкәч, майлыйбыз һәм табынга куябыз. Әтием 

өчпочмакны сөт белән, әнием һәм мин чәй белән ашарга яратабыз. Өчпочмак 
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пешкән көн-безнең өчен бәйрәм көн кебек.Бәйрәмнәргә без гаилә белән пилмән, 

төрле салатлар ясарга яратабыз. Ә чәй эчәргә әнием чәк-чәк пешерә белми. 

Шуңа күрә без аны кибеттән сатып  алабыз. Әгәр әниемнең вакыты булса, ул 

тортны үзе ясый. Үзе ясаган торт бигрәк тә тәмле була.  

     Рус халык ашларын без һәркөнне әзерлибез.Аңа пилмән, кәбестә ашы, 

чөгендер ашы, кәбестә һәм балык пироглары керә. Әбием кайнар ашлар 

әзерләргә пироглар пешерергә ярата. Әтием нәрсә пешерсәк тә, рәхмәт әйтеп, 

яратып ашый.  

А1 Озак яшәүнең сере гади: спорт белән шөгыльләнергә, дөрес 

тукланырга, тәмәке тартмаска кирәк. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми 

А2. Дөрес туклану мөһим түгел. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А3.   Минем гаиләм - рус гаиләсе. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А4. Әтием суган, ит турый. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А5.Апам бәрәӊге әрчи. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А6. Өчпочмаклар 20-25 минут духовкада пешә. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А7.     Рус халык ашларын без һәркөнне әзерлибез.  

 1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                     

А8.  Әнием чәк-чәк пешерә белми.      

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                   

А9. Без чәкчәкне кибеттән сатып  алабыз. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                   

А10. Әбием гөбәдия пешерергә ярата. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                 

А11. Без, рәхмәт әйтеп, өстәл яныннан торабыз. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                 

В1 

 

Прочитайте тексты и установите соответствие между            

заголовками  1 – 6 и текстами А – Г. Запишите свои ответы в таблицу.    

Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний   

заголовок. 
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1. Казанда экскурсиядә. 

2.  Иӊ күркәм манара. 

3. Сөембикә – гүзәл хатын. 

4.  Кызыл кирпечтән төзелгән 

манара. 

5. Манараныӊ эшләнеше. 

6. «Егылучы манара» 

А.Сөембикә манарасы – Казандагы милли архитектура  һәйкәлләренеӊ иӊ 

күркәме һәм иӊ атаклысы. Калабызга килгән кунаклар аныӊ мәһабәт һәм күккә 

ашып торган матур эшләнешенә сокланалар. 

Ә. Сөембикә манарасы җиде кат итеп кызыл кирпечтән төзелгән. 

Нигезнеӊ тигез утырмавы сәбәпле, ул акрынлап көнчыгыш тарафына авышкан. 

Бу авышлык 1960 нчы елларда 1 метр 69 сантиметр булса, хәзер инде 1 метр 84 

сантиметрга җитте. 

Б.  Мондый манаралар дөньяда санаулы гына. Шулар арасыннан 

Италиядәге Пиза манарасын «Егылучы манара» дип тә атыйлар. 

В. Манараныӊ биеклеге – 58 метр, нигез мәйданы – 140 квадрат метр, 

архитектурасы сирәк очрый торган алымнар белән эшләнгән.Манара 

стеналарыныӊ эчке ягында, каттан катка менү өчен, тар һәм текә баскычлар 

ясалган. Нәфис итеп эшләнгән тәрәзә уемнарыннан шәһәр һәм аныӊ тирә-

ягындагы манзараны күзәткәндә, ирексездән бабаларыбыз гомер кичергән ерак 

заманнар, Сөембикәнеӊ аянычлы язмышы турында уйланасыӊ. 

Г. Сөембикә Нугай князьләренеӊ олысы Йосыф кызы булган. Тарихта, 

әдәбиятта ул гүзәл, мөлаем, кешелекле һәм акыллы хатын итеп сурәтләнә. 

 

Текстлар А Ә Б В Г 

Исемнәр      

 

Раздел 2 (задания по грамматике и лексике) 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами В2-В7 так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию В2-В7. 

 

В2 

 

Безнең ................   ел фасылларында нинди үзгәрешләр була? ЯК 

 

В3 
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Яз ...................., көннәр озая, төннәр кыскара. ҖИТ 

 

В4 

 

….................. чәчәкләр шытып чыга. БЕР 

 

В5 

 

Бакчаларда эш башлана: җир казу, тырма белән тырмалау, 

орлыкларны  ................... .. 

ӘЗЕРЛӘ 

 

В6 

 

Ләкин соңгы елларда табигать үзгәрә: җәй я коры һәм эссе, я 

...................... һәм яңгырлы була. 

САЛКЫН 

 

В7 

 

  ………….. соң көз килә. ҖӘЙ 

 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами В8-В13 так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию В8-В13. 

 

В8 

 

Аяк …………….  кар шыгырдый. АСТЫ 

 

В9 



 

43 

 

Елгаларда, ………………  боз калыная КҮЛ 

 

В10 

 

Февральдә бураннар да, ……………   да була САЛКЫН 

В11 

 

Кайбер ……………….  температура 35 градуска кадәр төшә. КӨН 

 

В12 

 

........................       бераз җылыта башлый. КӨНДЕЗ 

В13 

 

Ай буена көн ...................  ике сәгатькә арта. ОЗЫН 

 

                                                          Раздел 3 

Для ответа на задания С1 и С2 используйте бланк ответов №2. 

При выполнении задания С1 и С2 обратите внимание на то, что ваши 

ответы будут оцениваться только по записям, сделанным на бланке №2. 

Записи в черновиках при проверке экспертом не учитываются. 

Соблюдайте указанный объём письменной работы С1(70-80 слов). 

 

С1. Сез татар дустыгыздан хат алдыгыз. Шушы сорауларга җавап биреп, 

аңа хат языгыз. Язма эшегез 70-80 сүздән торырга тиеш. 

...Быел мин туган көнемне кафеда  билгеләп үттем. Бәйрәмгә дусларымны 

чакырдым. Туган көнем бик күңелле узды: биедек, җырладык,музыка 

тыӊладык, төрле уеннар уйнадык. 

 

....Синеӊ туган көнең кайчан була? Туган көнеӊә кемнәрне чакырасыӊ?  

Туган көнең,гадәттә ничек уза? 
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В задании С2 необходимо написать реплики в соответствии с заданной 

речевой ситуацией. 

 

1.Спросите у друга (подруги), в какой квартире он живет. 

2. Сообщи друзьям, что вы на каникулах побывали в Англии. 

3. Предложите другу(подруге) пойти на спектакль. 

4. Поинтересуйтесь у бабушки,теплая ли ее квартира. 

5. Поздравьте дедушку с днем рождения. 

 

 

Вариант ΙΙ 

Раздел 1 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 

А1-А11 соответствуют содержанию текста (1 – текстка туры килә), 

какие не соответствуют (2- текстка туры килми), и о чем в тексте не 

сказано ( 3 – текстта әйтелми) 

Габдулла Тукай 

Габдулла Тукай-татар халкының бөек шагыйре. Ул Татарстанның Арча 

районы Кушлавыч авылында туган. Габдуллага 4 ай булганда, аның әтисе 

үлә.Әнисе күрше Сасна авылына кияүгә чыга. Озакламый әнисе дә үлә. Кечкенә 

Габдулланың ятимлек чоры башлана. Ул гаиләдән- гаиләгә күчеп 

йөри.Габдулланың балачагы Өчиледә, Казанда, аннан Кырлай авылында 

үтә.Тугыз яшендә бертуган апасы аны Уральск шәһәренә алып кайта. Алар 

Габдулланы укуга сәләтле, зирәк булуын күрәләр һәм мәдрәсәгә укырга 

бирәләр. Бер үк вакытта 3 еллык рус мәктәбендә укый. Мәдрәсәдә гарәп, фарсы, 

төрек телләрен үзләштерә.Мәктәптә рус телен өйрәнә, рус һәм Европа әдәбияты 

белән таныша. 

Тукай шигырьләр яза башлый. Кулъязма журналда басылып чыга. 

Уральск шәһәрендә Габдулла журналист һәм шагыйрь буларак таныла. Ул 

төрле әдәби журналларда эшли. Фельетоннар, публицистик мәкаләләр, 

шигырьләр яза.  

1907 нче елда Тукай Казанга күчеп килә. Казан- культура, сәнгать, белем 

үзәге. Шагыйрь Казанда 5 елдан артык яши һәм иҗат итә. Бу чорда балалар һәм 

өлкәннәр өчен шигырьләр яза. Балалар өчен «Су анасы», «Шүрәле», «Кәҗә 

белән сарык» әкиятләрен « Бала белән күбәләк», «Туган тел», «Туган авыл» һәм 

башка күп әсәрләр яза.Аның әсәрләре туган якка, һәм ана теленә мәхәббәт 

тәрбияли, хезмәтне һәм укуны яратырга, әдәпле булырга өйрәтә. 
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Кечкнәдән ятимлектә үскән. күп авырлыклар күргән шагыйрьнең 

сәламәтлеге бик начар була. Ул 1913 елның 15 нче апрелендә 27 яшендә үлә. 

Халык аның әсәрләрен яратып укый. Татарстанда Тукай исемен йөртүче 

урамнар бар, аңа багышлап музейлар, һәйкәлләр ачылган. Тукай турында 

поэмалар, романнар, симфонияләр язылган. 

А1      Габдулла Тукай-татар халкының бөек язучысы. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми 

А2. Габдуллага 4 яшь булганда, аның әтисе үлә. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А3. Әнисе күрше Сасна авылына кияүгә чыга. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А4. Унтугыз яшендә бертуган апасы аны Уральск шәһәренә алып кайта. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А5. Мәдрәсәдә гарәп, фарсы, төрек телләрен үзләштерә. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А6. Тукай шигырьләр яза башлый. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А7. Уральск шәһәрендә Габдулла драматург  буларак таныла. 

 1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                     

А8.      Тукай бик күп язучылар белән таныша. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                   

А9.       1917 нче елда Тукай Казанга күчеп килә. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                   

А10. Бу чорда балалар һәм өлкәннәр өчен шигырьләр яза 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                 

А11. Тукай турында поэмалар, романнар, драмалар, симфонияләр язылган. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                 

В1 

 

Прочитайте тексты и установите соответствие между            

заголовками  1 – 6 и текстами А – Г. Запишите свои ответы в таблицу.    

Используйте каждую букву только один раз.В задании есть один лишний   

заголовок. 

 

1.Аккош – сак кош. 

2.Аккош кулга тиз ияләшә. 

3.Аккошларны аулау тыелган. 

4.Аккошлар суда йөзә. 
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5.Аккошлар җылы якка очалар. 

6. Иӊ зур һәм көчле кош. 

А. Аккош – иӊ зур һәм  көчле кошларныӊ берсе. Ул бик борынгы 

заманнардан бирле матурлык һәм мәхәббәт, сафлык һәм нәфислек үрнәге 

булып тора. Аныӊ матурлыгы турында җырлар җырлыйлар, хикәятләр 

сөйлиләр. 

Ә. Апрель аеныӊ зәӊгәр күгендә зур аккошлар күренү – онытылмаслык 

матур күренеш. Ләкин тын урмандагы аулак күлдә йөзгән аккош тагы да 

матуррак тоела. Ул суда җиӊел һәм тавышсыз йөзә, аккош йөзгән урында су 

ялтырап, яктырып кала. Аккошныӊ һәр хәрәкәте кабатланмаслык нәфис. 

Б. Аккошлар кеше йөзә алмаслык аулак күлләрдәге куе камышлар 

арасына оя ясый. Алар – искиткеч сизгер һәм сак кошлар. Балаларын ана кош 

белән ата кош бергәләп тәрбияли. 

В. Ак төстәге аккош кулга тиз ияләшә. Бу матур, мәһабәт, горур кошлар 

бакча һәм урмандагы сулыкларга ямь биреп торалар. 

Г. Аккош – табигатьтә иӊ гүзәл зат, ләкин ул аз калган. Шуӊа күрә аны 

аулау тыела. 

Текстлар А Ә Б В Г 

Исемнәр      

 

Раздел 2 (задания по грамматике и лексике) 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами В2-В7 так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию В2-В7. 

 

В2 

 

    1922 елда Җәлил .............................   килә. КАЗАН 

 

В3 

         

“Кызыт Татарстан” газетасында шигырьләре, мәкаләләре 

басыла ..........................   . 

БАШЛА 
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В4 

 

1944 елның февралендә фашистларның хәрби суды ............... 

һәм аның көрәштәшләрен үлем җәзасына хөкем итә. 

ҖӘЛИЛ 

 

В5 

 

......................... үлеменнән соң Берлин төрмәсеннән бер 

блокнотны Габбас Шәрипов исемле тоткын алып чыга. 

ШАГЫЙРЬ 

 

В6 

 

    Җәлилнең исемен бөтен .......................   беләләр. ДӨНЬЯ 

 

В7 

 

Җәлил ....................    фатирда шагыйрьнең музее ачылды. ЯШӘ 

 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами В8-В13 так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию В8-В13. 

 

В8 

 

Герой-шагыйрь Муса Җәлил 1906 елның 15 февралендә 

элеккеге Оренбург губернасы Мостафа ....................   туа. 

АВЫЛ 

 

В9 
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Муса Җәлил алты ................   авыл мәктәбенә укырга керә. ЯШЬ 

 

В10 

 

   Бөек Ватан сугышы башлангач, политруклар .............. 

тәмамалый һәм 1941 елда фронтка китә. 

КУРС 

В11 

 

Муса Җәлил һәм ...............   әсирлектә восстание әзерлиләр. ИПТӘШ 

 

В12 

 

Төрмәдә утырганда, Җәлил шигырьләр .............  дәвам итә ЯЗ 

В13 

 

Муса Җәлилгә .................  өчен Советлар Союзы  Герое исеме 

бирелә. 

БАТЫР 

 

                                                          Раздел 3 

Для ответа на задания С1 и С2 используйте бланк ответов №2. 

При выполнении задания С1 и С2 обратите внимание на то, что ваши 

ответы будут оцениваться только по записям, сделанным на бланке №2. 

Записи в черновиках при проверке экспертом не учитываются. 

Соблюдайте указанный объём письменной работы С1(70-80 слов). 

 

С1. Сез татар дустыгыздан хат алдыгыз. Шушы сорауларга җавап биреп, 

аңа хат языгыз. Язма эшегез 70-80 сүздән торырга тиеш. 

....... Кичә безнең мәктәбебездә балалар шагыйре һәм драматургы Рафис 

Корбан  белән кызыклы очрашу булды. Бәйрәмдә укучылар, укытучылар һәм 

шагыйрь үзе катнашты. 

....... Сезнең мәктәбегездә  шагыйрьләр  белән очрашулар буламы? 

Яраткан шагыйрең бармы? Аның иҗаты сиңа ни өчен ошый? 
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В задании С2 необходимо написать реплики в соответствии с заданной 

речевой ситуацией. 

 

1.Спросите у прохожего (прохожей), как пройти до ближайшего 

продуктового магазина. 

2. Сообщите друзьям, что в Англии сейчас 20 градусов тепла. 

3. Позвоните в поликлинику и узнайте, когда принимает стоматолог. 

4. Поинтересуйтесь у прохожего, как пройте к школе №10. 

5. Расспросите своего друга о посещении концерта татарских пецов. 

 

Вариант ΙΙΙ 

Раздел 1 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 

А1-А11 соответствуют содержанию текста (1 – текстка туры килә), 

какие не соответствуют (2- текстка туры килми), и о чем в тексте не 

сказано ( 3 – текстта әйтелми) 

Әдәплелек кагыйдәләре. 

Безнең тормышыбызда элек-электән кабул ителгән әдәплелек 

кагыйдәләре бар. Кеше үзен коллективта, урамда, җәмәгать урыннарында матур 

һәм дөрес тота белергә тиеш. Акыллы, тәрбияле кеше үзен башкалар алдында 

яхшы яктан гына күрсәтә. Аның өчен гаиләдә, йортта кечкенәдән үк әти-

әниләр, әби-бабайлар балаларны тормышка әзерлиләр, тәрбиялиләр. 

Тормышта үз-үзеңне әдәпле, матур тоту кагыйдәләрен күп урыннарда 

үтәргә кирәк. Мәсәлән, мәктәптә укучы бала дәрескә куелган таләпләрне- өй 

эшен үти, аяк һәм өс киемнәрен чиста йөртә, дәресне игътибар белән тыңлый. Ә 

урамда юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Кагыйдәләрне белмәсәң яки 

үтәмәсәң, төрле күңелсез хәлләр, тавыш, шау-шу туарга яки көлкегә калырга 

мөмкин. 

Мәктәптә кайбер малайлар кызларны рәнҗетәләр, үртиләр, чәчләреннән 

тарталар, сугалар. Үзләрен тупас, әдәпсез тоталар. Әдәпле булу модада түгел 

дип уйлыйлар. Кайбер кызлар, киресенчә, артык оялчан, ямьсез, таза 

малайлардан көләләр. Әдәпле кешеләр сине тыңлый беләләр, синнән көлмиләр, 

кимчелекләреңне гафу итә беләләр.  

Әгәр кеше киң күңелле, намуслы, туры сүзле, әдәпле булса, аның белән 

озак дуслашып була. 

Әдәпле бала  транспорта өлкәннәргә , балалы хатын-кызларга урын бирә. 

Аларга транспортка керергә һәм аннан чыгарга булыша. Транспортта 

кычкырып сөйләшми, көлми, башкаларга комачауламый. 
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Татар халкында «Әдәп башы-тел», «Әдәпленең күлмәге сәдәпле», 

«Киемеңә карап каршы алалар, акылыңа карап озаталар» дигән мәкальләр бар. 

Чынлап та кеше акыллы, тәртипле булса гына, ул матур күренә. 

Кунакка баруның да аерым кагыйдәләре бар. Кунакка алдан сөйләшеп, 

тиешле вакытта барырга кирәк. Фатирга ишек шакып яки звонокка басып 

керергә кирәк. Кунаклар белән матур итеп исәнләшергә, киемне элгечкә эләргә, 

хуҗа нинди уеннар әзерләгән, шуларны уйнарга һәм башка кунаклар белән 

бервакытта, табын, сый өчен хуҗаларга рәхмәт әйтеп, саубуллашып китәргә 

кирәк. 

Әгәр сез үзегезне акыллы, тәртипле, әдәпле тотсагыз, башкалар да сезне 

хөрмәт итәрләр, яратырлар. 

 

А1 Акыллы, тәрбияле кеше үзен  яхшы яктан гына күрсәтә. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми 

А2. Аның өчен гаиләдә, мәктәптә әти-әниләр, укытучылар  тәрбиялиләр. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А3. Урамда әдәплелек  кагыйдәләрен үтәргә кирәк. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А4.Юл аша чыкканда, башта сулга, аннан уӊга карарга кирәк.  

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А5. Мәктәптә кайбер малайлар үзләрен тупас тоталар. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А6. Әдәпсез  булу модада түгел дип уйлыйлар. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми         3) текстта әйтелми 

А7. Кеше акыллы, тәртипле булса гына, ул матур күренә. 

 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                     

А8.  Кунакка баруның да аерым кагыйдәләре бар.      

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                   

А9. Фатирга ишеккә аяк белән тибеп яки звонокка каты итеп басып керергә 

кирәк. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                   

А10. Хуҗаларга чәчәк букетын өскә таба каратып бирергә кирәк. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми                 

А11. Кунакка соӊга калып барырга ярамый. 

1)Текстка туры килә        2) Текстка туры килми          3) текстта әйтелми            

В1 

Прочитайте тексты и установите соответствие между            
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заголовками  1 – 6 и текстами А – Г. Запишите свои ответы в таблицу.    

Используйте каждую букву только один раз.В задании есть один лишний   

заголовок. 

 

1. Мин бүлмәӊне сакладым. 

2.Эш бүлмәсе ачык калган. 

3.Мин йоклап киткәнмен. 

4. Песине куалап чыгардым. 

5. Песи белән эт дуслар. 

6.Әтиемнеӊ эш бүлмәсенә кермибез.

А.Әтиемнеӊ үзенә генә бер бүлмәсе бар. Эш бүлмәсе ди аны әтием. Анда 

кәгазьләр бик күп. Китаплар… Әтием заводта инженер булып эшли. Эш 

бүлмәсенә кермәгез, ди ул безгә.Әтием кушмагач, без анда кермибез. Песине дә 

кертмәдем әле мин. 

Ә. Беркөнне әтием эшкә чыгып китте. Әнием дә өйдә юк иде. Карасам, 

әтиемнеӊ эш бүлмәсе ачык калган. Мин әкрен генә аныӊ ишеген ачып карадым. 

Безнеӊ Ләйсән исемле бик шаян бер песиебез бар. Аныӊ җитмәгән җире юк, 

өстәлме, урындыкмы – аны-моны карап тормый, бөтен җиргә сикерә.Менә шул 

песи әтиемнеӊ эш өстәленнән кирәкле кәгазьләрен тартып төшергән дә, 

рәхәтләнеп кыштырдата-кыштырдата, идәндә уйнап ята. 

Б. Песи бит ул әйткәнне аӊламый! Мин язуларны өстәлгә алып куйдым. Ә 

песине куалап чыгардым. Ишекне япкан идем, куркып киттем.Ә песи тагын 

керсә? Мин киткәнне генә чамалап торадыр әле.Уенчыкларымны алып килдем 

дә әтиемнеӊ эш бүлмәсе янында уйный башладым. 

В. Уйный торгач, йоклап киткәнмен. Кухняда аш пешереп йөргән әбием 

дә мине күрмәгән. Әтием күтәреп алгач кына уянып киттем. Ул эштән кайткан 

икән. 

Г. – Нишләп син монда килеп йокладыӊ, кызым? – ди. 

 - Әтием, мин бүген каравылда тордым. Синеӊ бүлмәӊ ачык калган иде, 

мин шуны сакладым, - дидем. 

 

Текстлар А Ә Б В Г 

Исемнәр      

 

Раздел 2 (задания по грамматике и лексике) 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами В2-В7 так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию В2-В7. 
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В2 

 

   Лотфулла Фәттахов 1918 нче елда Түбән Новгород өлкәсенең 

Сергач ....................    Анда авылында крестьян гаиләсендә туа 

РАЙОН 

 

В3 

       

Аңа ике яшь булганда, гражданнар сугышында …………  

һәлак була.   

ӘТИ 

 

В4 

  

Сигез яше тулганда, гаиләдәге өч бала ..................   дә калалар. ӘНИ 

 

В5 

 

Лотфулланы Сергачтагы балалар йортына ……………….  . БИР 

 

В6 

 

Малай бик ...............    һәм йомшак күңелле булып үсә. ЭШ 

 

В7 

 

Буш вакытларында китап ..................  , бигрәк тә рәсем ясарга 

ярата. 

УКЫ 

 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами В8-В13 так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 
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соответствует отдельному заданию В8-В13. 

 

В8 

 

Лотфулла мәктәптә бик тырышып укый, түгәрәкләрдә бөтен 

.........................   биреп шөгыльләнә.  

КҮҢЕЛ 

 

В9 

 

Казанның 13 нче мәктәбендә җиденче классны тәмамлагач, 

Казан сәнгать ...................................     укый.  

УЧИЛИЩЕ 

 

В10 

 

Аның иң яраткан .............. - авыл тормышы турындагы 

сюжетлар һәм әкиятләргә иллюстрацияләр. 

ТЕМА 

В11 

 

Лотфулла Фәттахов Франциядә партизаннар ………………      

сугыша. 

ОТРЯД 

 

В12 

 

Лотфулла Фәттахов өчен сугыш 1946 нчы елда Венгриядә 

.................................  . 

ТӘМАМЛА 

В13 

 

Сугыштан ул Казанга, туп-туры дусты Харисның ............    

кайта һәм шушы гаиләдә яши башлый. 

ӨЙ 

 

                                                        Раздел 3  
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Для ответа на задания С1 и С2 используйте бланк ответов №2. 

При выполнении задания С1 и С2 обратите внимание на то, что ваши 

ответы будут оцениваться только по записям, сделанным на бланке №2. 

Записи в черновиках при проверке экспертом не учитываются. 

Соблюдайте указанный объём письменной работы С1(70-80 слов). 

 

С1. Сез татар дустыгыздан хат алдыгыз. Шушы сорауларга җавап биреп, 

аңа хат языгыз. Язма эшегез 70-80 сүздән торырга тиеш. 

...Мин буш вакытымда китаплар укырга яратам.Аларны укыганда, үзем дә 

китап геройлары кебек дөньялар гизәм, төрле хәлләргә юлыгам. 

...Син буш вакытыӊда нишләргә яратасыӊ? Китаплар укыйсыӊмы? 

Яраткан геройларыӊ бармы? 

 

В задании С2 необходимо написать реплики в соответствии с заданной 

речевой ситуацией. 

1.Спросите у друга (подруги) где он (она) был летом. 

2. Поинтересуйтес у друга, есть ли у них в классе ученики,изучающие 

французский язык. 

3. Узнайте у друга, какую книгу необходимо купить по подготовке к 

экзаменам. 

4. Спросите у бабушки, не болит ли у нее спина. 

5. Позвоните другу (подруге) и пригласите его(ее) на день рождения. 

 

Җаваплар 

 Ι вариант ΙΙ вариант ΙΙΙ вариант 

А1 2 2 1 

А2 2 2 2 

А3 1 1 2 

А4 2 2 3 

А5 3 1 1 

А6 2 1 2 

А7 1 2 1 

А8 1 3 1 

А9 1 2 2 

А10 2 1 3 

А11 3 2 3 

В1 2 4 6 5 3 6 4 1 2 3 6 2 4 3 1 

В2 якныӊ Казанга районы 

В3 язын башлый әтисе 

В4 беренче Җәлилне әнисез 
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В5 әзерләү шагыйрьнеӊ бирәләр 

В6 салкынча дөньяда эшчән 

В7 җәйдән яшәгән укырга 

В8 астында авылында күӊелен  

В9 күлләрдә яшендә училищесында 

В10 салкыннар курсын темалар 

В11 көннәрдә иптәшләрен отрядында 

В12 көндезләрен язуын тәмамлана 

В13 озынлыгы батырлыгы өенә 

 

Әдәбият 

1. Абдрәхимова Я.Х. Татар теленнән мөстәкыйль эшләү өчен күнегүләр. 

Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенеӊ 8-9 нчы сыйныфларында эшләүче 

укытучылар өчен кулланма. - Казан.»Мәгариф»Нәшрияты 2005. - 160-161 б. 

2. Максимов Н.В., Трофимова С.М.,Хәмидуллина М.З. Татар теленнән 

диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы. Татар урта гомуми белем бирү 

мәктәбенеӊ 5-11 нче сыйныфлары өчен.-  Казан «Мәгариф» Нәшрияты. 2005. - 

56 – 57 б. 

3.Нигъмәтуллина Р.Р.»Имтихан билетлары үрнәкләре»  - Казан, 2011 

4.Сафиуллина Ф.С.,Фәтхуллова К.С.,Федорова Э.Н»Татар теленнән 

имтиханга әзерләнәбез»  - Казан «Мәгариф» нәшрияты. 2006. 

5.Татар теле: БЕРДӘМ РЕСПУБЛИКА ТЕСТЫ УЗДЫРУ ӨЧЕН 

ӘЗЕРЛЕК. - Казан: ГБУ «РЦМКО», 2014. 

6.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. 

7. Хәбибуллина З.Н.,Нәбиуллина Г.Ш.  Диктантлар җыентыгы.Татар урта 

гомуми белем бирү мәктәбенеӊ 5-11 нче сыйныфлары өчен . - Казан.»Мәгариф» 

Нәшрияты.2006.-100 – 101 б. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

ФДБСка нигезләнеп төрле халык әкиятләре  аша  укучыларны рухи  һәм 

әхлакый яктан тәрбияләү 
 
Миңнуллина Л.Р.,  ТР Казан шәһәре Совет районы “Аерым предметларны тирәнтен өйрәнә 

торган  144 нче урта гомуми белем мәктәбе” гомуми белем муниципаль                                                           

бюджет учреждениесенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Кереш 

1.1 Ситуациягә анализ 

Рухи һәм әхлак тәрбия проблемасы бүгенге көндә безнең җәмгыятебездә 

бик кискен тора. Моңа сәбәпләр бик күп. Шәһәр җирлегендә яшәүче татар 

баласы күбрәк русча сөйләшә, мәктәптә дә шул телдә аралаша, өендә генә ана 

телендә аралашу мөмкинлеге бар. Укучыларда рухый, милли һәм әхлак 

тәрбиясе бирүдә, аларны халкыбызга хезмәт итәрдәй шәхес буларак 

формалаштыруда әдәби әсәрләрнең роле зур. Яшь буынга милли яшәү рәвешен 

җиткерүдә, аның үзаңын үстерүдә, бу юнәлештә гамәли адымнар ясауга 

әзерләүдә әдәбият мөһим җирлек булып тора. 

Минем проблемам булып урта сыйныф укучыларын рухи  һәм әхлак 

яктан тәрбияләү өчен эшчәнлек моделе төзү тора.  Сүз әдәбият дәресләрендә 

төрле халык әкиятләре аша укучыларда рухи һәм әхлак тәрбиясе бирү.Бу 

проблеманы чишү өчен безгә укыту методикасыннан тыш әхлак тәрбиясе бирү 

методикасын да белү кирәк. Шуның белән беррәттән, федераль дәүләт белем 

стандартларына таянып эш итәргә тиеш буламын. 

Әхлак тәрбиясе хәзерге көндә һәр педагогның төп бурычы. Аны һәркем 

үзенчә чишә. Бүгенге заман укучысы, үскәч, нинди булыр икән, кеше хәленә 

керә, кайгыра белү, якын кешесенә ярдәм кылу кебек хисләргә сәләтле 

булырмы,  карадан акны аера белерме? Бу проблеманы чишү өчен  мин халык 

әкиятләрен нигез итеп алдым. 

 

1.2  Проектның актуальлеге 

Бүгенге, педагогик тәрбия концепцияләре яңарган, әхлакый тәрбия 

бирүнең әһәмияте көчәйгән шартларда, шәхестә рухи-әхлакый тойгыларны 

үстерү мәсьәләсе аеруча мөһим мәсьәләләрнең берсе булып тора. Яңа буын 

белем бирү стандартларында  да моңа зур урын бирелә. 

Бүгенге буын укучылары  21 нче гасырның катлаулы чорында яши. 

Шушы шартларда педагоглар әхлак көче, белем, акыллылык, әхлак тәрбиясен 

тормышка ашыра алырлык педагогик теория таба алырга тиешләр. Укучылар 

усаллык белән көрәшә, дөрес юлны сайлый, әхлак ягыннан үзе билгели алу 

кебек күнекмәләргә ия булырга тиешләр. Кешенең әхлагы булмаса, ул үзе дә, 

аның тирә-янындагылары да бәхетсез була. 
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Шәхеснең камилләшү һәм үсүендә әхлак тәрбиясенең ролен педагогика 

элек-электән исбатлап килгән.” Әхлак берлә әдәбият бергә булыр, бер 

халыкның әдәбияты  нинди булса, әхлагы да шул рәвештә булыр” – дип яза 

бөек мәгърифәтче Р.Фәхретдинов. 

Әхлакый кыйммәтләр исә аерым кешенең яки кешеләр төркеменең рухи 

кыйбласын, яхшылык һәм яманлыкның асылын ни рәвешле аңлауларын 

чагылдыра. Монда инде кешенең, шәхеснең нинди идеалларга табынуы , аның 

яшәү максатын чагылдыручы төп төшенчәләр зур роль уйный. Кешенең 

әхлакый тормышындагы эмоциональ якны горурлык, намус, вөҗдан, нәфрәт, 

оялу, һавалану яки үз-үзеңне артык ярату кебек хисләр билгели. 

Россиялеләрнең әхлакый сыйфатлары кими баруы турында күп языла һәм 

сөйләнелә. Билгеле, бу күренешнең күптөрле сәбәпләре бар. Алар нидән 

гыйбарәт соң? Монда тирә-юньнең, гаилә, мәктәпнең гаебе бармы? Бу сорауга 

“әйе” дип тә һәм “юк” дип тә җавап бирергә мөмкин. Моның төп сәбәбен без 

XX гасырдагы иҗтимагый-сәяси һәм икътисади үзгәрешләрнең үсеш ягыннан 

алга киткән халыклар тормышында чагылуында күрәбез. Тупланган белемнәр 

нигезендә кешелек интеллекты үзенең иң югары үсешенә иреште шикелле: 

кеше атом-төш энергиясенең иң зур серләрен ачты һәм галәмгә җир 

орбитасыннан читкә дә чыкты. Әмма техника һәм технология өлкәсендәге үсеш 

бер үк вакытта кешенең рухи үсешен тизләтмәде. Рухи халәт артта калып 

барды. Алай гына да түгел, алга киткән илләрдә яшәүчеләр әкренләп әхлакый 

сыйфатларын югалта башладылар. 

Соңгы дистә елларда мәктәпләрдә әдәп-тәртип, шәфкать-фәлән белмәгән 

балалар күбәя бара, социум, балаларны һәм яшьләрне чолгап алган мохит 

танып була алмаслык үзгәрде. Ирек һәм демократияне беркайчан да күрмәгән 

россиялеләр нәрсә эшләргә яравын һәм ярамавын белмәделәр. Ә әхлакый 

нормалар исә бернинди законда да язылмаган, алар кешеләр акылында һәм 

хисендә, йола һәм гореф-гадәтләрендә сакланып килә. 

Әхлаклылык кешенең гадәти сыйфатына әйләнсен өчен, моңа аны бала 

чактан ук гадәтләндерергә кирәк. Бу сыйфатларга ия булыр өчен безгә әдәби 

әсәрләр ярдәмгә килер. Балалар өчен табигатьтәге һәр күренеш - серле һәм 

кызыклы, һәрнәрсә –яңалык. Әкиятләрдә табигатькә соклану, аңа мәхәббәт 

уяту, табигатьне, мохитне саклау темасы белән бергә тормыш-көнкүреш 

әкиятләре үрелеп бара. Ә бу проблема – хәзерге чор проблемаларының көн 

кадагына суга торганы, иң актуале.         

 Әкиятләр туган ил табигатенең сафлыгын, матурлыгын данлый, 

балаларны туган илне яратырга, аны сакларга, табигатьнең матурлыгына 

сокланырга, күңел белән тоемлый белергә өнди.  
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Димәк, минем бу проектым  укучыларда рухи  һәм әхлакый тәрбия 

проблемасын хәл итүдә бер файдалы эш булып тора, чөнки халык әкиятләре 

бала психологиясенең бөтен нечкәлекләрен истә тотып иҗат ителгән. 

 

1.3  Проектның максат һәм бурычлары 

Проектның максаты: “Укучыларга рухи һәм әхлак тәрбиясе бирү 

эшчәнлеге моделен эшкәртү һәм аны татар әдәбияты дәресләрендә һәм дәрестән 

тыш чараларда сынап карау.” 

Проектның бурычлары: 

1. Федераль дәүләт белем стандартлары  буенча укучылар эшчәнлеген 

оештыруның таләпләрен өйрәнү; 

2. Төрле халык әкиятләре аша укучыларда кешелек сыйфатлары, ата-

анага, олыларга карата хөрмәт тәрбияләү, намуслылык, гаделлелек 

сыйфатларына карата хөрмәт тәрбияләү; 

3.Укучыларда фәнни эзләнү–тикшеренү күнекмәләре формалаштыру; 

4.Төрле халык әкиятләрен иҗади яктан өйрәнү һәм аңлый белү; 

5.  Иҗади сәләт ачу һәм аңны үстерү. 

 Тикшерү объекты:  Укучы шәхесендә рухи һәм әхлак сыйфатларының 

үсеше . 

 Тикшерү предметы: Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә һәм класстан тыш 

чараларда укучыларны рухи һәм әхлак яктан тәрбияләү.   

 

II.Төп өлеш 

2.1  Проектның яңалыгын чагылдырган төп  идеясе 

Галим Р.Фәхретдин сүзләрен  яшь буынга әхлак тәрбиясе бирүдә девиз 

итеп алырга мөмкин: “Бала чакта алынмаган тәрбияне соңыннан бөтен 

дөнья халкы да биреп бетерә алмас”. 

Әйе, әхлаксыз баланың рухы да сәламәт булмый. Кешенең күңел 

сафлыгы, гүзәл холкы барлык байлыктан да өстенрәк, дибез. Шәхеснең 

тәрбиялелеген аның үз-үзен тотышына-тәртибенә карап бәялиләр. Тәртип - киң 

төшенчә. Кеше тормышының барлык якларын үз эченә ала, шуңа күрә 

әхлакның асылын билгеләгәндә, без шәхес тормышының кечерәк 

берәмлекләренә тукталабыз. Көндәлек тәҗрибә шуны раслый: үзенең рухи 

үсешендә югары әхлакый биеклеккә ирешкән кеше гомере буе шул югарылыкта 

калырга омтылып яши. Ялгышлар җибәрсә, ул вөҗдан газабы кичерә, 

хаталарын төзәтү юлларын эзли. Димәк, минем төп бурычым - балада әхлак 

тәҗрибәсе тәрбияләү, яхшыны яманнан аера белергә өйрәтү. 

Кешенең шәхес буларак формалашуында әхлак тәрбиясе төп һәм иң 

әһәмиятле урынны били. Әхлак тәрбиясе - тәрбия эше системасының үзәге, иң 
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мөһим юнәлеше. Кеше үз эшчәнлеге дәвамында, аралашу вакытында дөньяга, 

кешеләргә мөнәсәбәттә әхлак нигезләрен туплый. 

Әкиятләрнең күбесендә кеше белән бергә хайваннар, бөҗәкләр дөньясы 

сурәтләнә, аларда кеше характерында була торган үзенчәлекләрне дә күреп 

була. 

Әкиятләр балаларда үтемле сүзләр, гыйбрәтле вакыйгалар, кызыклы 

образлар белән тормышның катлаулы серләрен төшендерә. Алар сурәтләү һәм 

образларга бай, уку өчен җиңел әсәрләр. Димәк, әхлак тәрбиясе бирүдә, 

һичшиксез, безгә ярдәмгә әкиятләр дә килә. Әкиятләрдә хайваннар образы  аша 

балаларда матур сыйфатлар да тәрбияләп була торган үзенчәлекләр аз түгел. 

Халык әкиятләрен төрләргә бүлеп карарга мөмкин: хайваннар турында, 

тылсымлы әкиятләр һәм тормыш-көнкүреш әкиятләре. Баланы тирә-юнь, 

бигрәк тә табигать белән таныштыру, ягъни аны танып-белү, тәрбияви һәм 

матурлыкны аңлау - эстетик максатларны күздә тотып язылган әкиятләр. 

Аларны гомумиләштерү мөмкинлеге дә зур: әкиятләрнең  күбесе алда саналган 

үзенчәлекләрне берьюлы үз эченә алган. (“Ак Бүре”, “Башмак”, “Абзар ясаучы 

төлке”, “Төлке белән Аленушка”, “Өч кыз”, “Куркак юлдаш” һ.б.)  Нәтиҗәдә, 

балалар өчен гомуми бер нәтиҗә ясала: тырышлык, хезмәт, кешеләргә, бер-

береңә яхшылык кына теләү үзеңә дә яхшылык булып кайта икән. 

Әкиятләр аша балаларны төрле матур гадәтләргә, хезмәткә өйрәтә, ата-

аналарны һәм олыларны ихтирам итү, гаделлек, намуслылык, батырлык кебек 

күркәм сыйфатлар тәрбияләүне күздә тота. 

Төрле халык әкиятләрендә еш кына халык мәкальләре һәм әйтемнәре 

урын ала, нәтиҗәдә, контраслык, парлы төшенчәләрне бу жанрда еш очратырга 

мөмкин: “Булма син төлке, булырсың көлке”, “Ана күңеле – балада, бала 

күңеле – далада”, “Ана яхшылыгын авырсаң белерсең” һ.б. Геройларны әнә 

шулай чагыштырма планда бирү әйтергә теләгән фикерне тагын да үтемлерәк 

итеп укучыга җиткерергә ярдәм итә. Рус төркеменең 5 нче сыйныфында  

уздырылган “Ана дигән хәзинә” дәресендә укучылар “Өч кыз” татар халык 

әкияте аша әниләргә карата шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек төшенчәләрен ачарга 

тырышалар. 

  

Укытучы : Миңнуллина Ландыш Радик кызы 

Катнашалар:  5 нче А сыйныфының рус төркеме укучылары 

Дәреснең темасы:  “Ана дигән хәзинә”   

 Планлаштырылган нәтиҗәләр: 

Метапредмет – укычыларга әхлак тәрбиясе бирү. 

Предмет – “Өч кыз” татар халык әкиятен өйрәнү, эчтәлеген үзләштерү. 
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Шәхескә кагылышлы – балаларда ата-анага, олыларга карата хөрмәт 

тәрбияләү. 

Бурычлар:  

  1. Укучыларның фикерләү сәләтен һәм телдән сөйләм күнекмәләрен 

үстерү. 

 2. Үз фикерләрен дәлилләп исбапларга өйрәтү, анализлау. 

Җиһазлау:  мультимедиа проекторы, экран, әкият китаплары, компьютер, 

презентация, әни турында мәкальләр,   «Өч кыз” әкият- мультфильм, укучылар 

әзерләгән рәсемнәр. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру  

1. Дәресне оештыру.                                                                                                                

1) Исәнләшү. Уңай психологик халәт булдыру. -                                                                                             

- Исәнмесез, укучылар! Утырыгыз.  

-Укучылар, хәзер безнең нинди дәрес? 

... 

- Ничәнче дәрес? 

... 

-Бүген ничәсе? 

... 

 -Атнаның нинди көне? 

...  

-Урамда кояшлымы,болытлымы? 

... 

-Яңгыр явамы? 

... 

2) Тел күнегүләре. 

-Маша, спроси у Даши, какая сегодня погода? 

-Даша, бүген көн нинди? 

-Салкын.  

-Көз көне без нинди үзгәрешләр күрәбез? 

-Яңгыр ява. Көчле җил исә. Көннәр кыска, төннәр озын була. 

- Спроси у своего друга, любит ли он осень? 

-Дустым, син көзне яратасыңмы? 

-Әйе, мин көз айларын яратам. 

3) Өй эшен тикшерү. 

2. Актуальләштерү.  

Укытучы:   Укучылар!   Сез өйдә әниләрегезгә булышасызмы?                                             

(Укучылар фикере тыңлана) 
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Укытучы:    Әниләрегезгә, әбиләрегезгә ничек булышасыз? 

(Укучылар фикере тыңлана) 

Укытучы:   Нинди эшләр башкарасыз? 

(Укучылар фикере тыңлана)                                                                                                          

Укытучы:   Укучылар, без сезнең белән бүген бик тә кызыклы, 

тылсымлы әкият укырбыз. Аның исеме “Өч кыз” дип атала. Сез дәрескә 

әзерме? 

(Укучылар фикере тыңлана)                                                                                                                                     

II. Уку мәсьәләсен өлешләп чишү. 

1. Сүзлек белән эш (укытучы сүзләрне укый, укучылар аның артыннан 

кабатлыйлар. Авыр сүзләрне аерым укучылардан кабатлаттыра) 

1) гүзәл  - красивая                                                                                                                                    

зифа  - стройная                                                                                                                                                                      

кияүгә чыгу   - выйти замуж                                                                                                                                                      

берсе артыннан берсе – одна за другой                                                                                                                                                 

хәбәр итү  - сообщить                                                                                                              

җиз ләгән   - медный таз                                                                                                                                                     

гөберле бака   - жаба                                                                                                               

киндер сугу   - ткать холст                                                                                                                                                  

2) Укытучы: Укучылар, мин хәзер сүзлек эшендә булган авыр сүзләрне 

русча әйтәм,сез татарча әйтәсез. 

   -кысканнар  - Укучы: зажали                                                                                                                                    

- кайгылы хәбәр – Укучы: печальное известие                                                                                                                                                                        

- өлгертер өчен – Укучы: чтобы успеть                                                                                                                                                                                  

- әверелгән – Укучы: превратилась                                                                                                                                               

- камыр басу – Укучы: замесить тесто                                                                                                                   

- игелек күр – Укучы: будь счастлива                                                                                                                 

- тамаклары тук булсын – Укучы:  чтобы не голодали 

3)  Укытучы: Ә хәзер укучылар, бу сүзләр белән сүзтезмәләр, җөмләләр 

төзеп карыйк.                                                                                                                                      

Укучы: ... гүзәл кыз                                                                                                                                      

...зифа каен....иртәгә кияүгә чыгу....берсе артыннан берсе кабатлый....сиңа 

хәбәр итү... иске җиз ләгән....яшел гөберле бака...көне буе киндер сугу....                                                                                                                                                              

4) Укытучы: Укучылар, без хәзер “Сүзләрне иҗеккә бүл” уенын уйнап 

алабыз. Башта бер иҗекле, аннары ике иҗекле, соңыннан өч иҗекле сүзләрне 

табып әйтәсез. 

 Укучы: ...бер иҗекле сүзләр: тук, ....һ.б.                                                                                                                        

Укучы:... ике иҗекле сүзләр: гүзәл, зифа, хәбәр,.... һ.б.                                                                                                                                     

Укучы: ...өч иҗекле сүзләр: кысканнар, өлгертер, артыннан,...һ.б. 



 

62 

2. “Өч кыз” татар халык әкиятен уку.                                        

1) Укытучы: Укучылар, рус халкында мондый исемле әкият бармы?                       

(Укучылар фикере тыңлана)                                                                                                                                                         

Укытучы: Бу әкият нәрсә турында дип уйлыйсыз?                                                                                                                

(Укучылар фикере тыңлана)     

2) Укытучы: Укучылар, мин хәзер әкиятне укыйм, сез игътибар белән 

тыңлагыз. (укытучы әкиятне сәнгатьле итеп укый) 

Укытучы: Укучылар, ә хәзер сез кирәкле урыннарны гына чылбыр 

буенча укыйсыз, аерым урыннарны тәрҗемә итәсез. (укучылар әкиятне чылбыр 

буенча укыйлар, аерым урыннарны тәрҗемә итәләр)  

3. Бирем һәм сораулар. 

4. Укытучы: Укучылар, ә хәзер дәреслектә бирелгән биремнәрне эшләп 

карыйк.   

1) Дәреслектән 2, 4, 5 нче биремнәр эшләнелә. Укучылар биремнәрне 

үзләре укыйлар, авыр булса, тәрҗемә итәргә мөмкиннәр. 

2) Укытучы: Укучылар,  әкиятне ничә өлешкә бүлеп була? (Укучылар 

фикере тыңлана)                                                                                                                                                              

Укытучы: Укучылар,  4 нче биремдә бирелгән җөмләләргә “Әйе”, “юк” дип 

җавап бирегез:                                                                                                                  

- олы кыз әнисе янына бик тиз килгән;                                                                                                         

- икенче кыз киндер суккан;                                                                                                                                                                                                        

- өченче кыз әнисен яратмаган;                                                                                                                                                                         

- өченче кыз, камырлы кулын да сөртмичә, әнисе янына йөгергән;                                                                                                  

- кызлар әниләрен яратмаганнар.   (Укучылар фикере тыңлана)                                                     

Укытучы: Укучылар, әкияттәге тылсымлы урыннарны табып укыгыз. 

(Укучылар фикере тыңлана)                                                      

3) Эш дәфтәрендәге биремнәр эшләнелә. 

Укытучы: Укучылар, әкияттәге кызларга хас сыйфатларны сайлап 

алыгыз, дәфтәрләрегезгә язып куегыз (сыйфатларны, чылбырлап, бер укучы 

әйтә, калганнары яза, яки мөстәкыйль билгегә эшләргә мөмкин)                                                                               

1 нче бирем:  кызлар нинди булып үскәннәр? Әкият текстындагы сүзләр белән 

язып куегыз.                                                                                                                                                                                     

Менә кызлар үсеп җиткәннәр. Алар берсеннән-берсе гүзәл, бер битләре – ай, 

бер битләре – кояш, буй-сыннары зифа.                                                                                             

2 нче бирем: тиен нинди булган? Җавапны дәвам итеп языгыз.                                                                                                       

Гадел, .............                                                                                                                                                         

3 нче бирем: кызлар кемгә әверелгәннәр (превратились)? Уклар ярдәмендә 

тоташтырыгыз.                                                                                                                                        

Олы кыз                                                     умарта кортына                                                                                     
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Уртанчы кыз                                            гөберле бакага                                                                                                                                                          

Кече кыз                                                   үрмәкүчкә                                                         

4 нче бирем:  өч кызның әниләре нинди булган? Сүзләр янына “+ “ яки “-“ 

тамгасы куегыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Акыллы (мудрая)                         

  Явыз (злая) 

 Гадел (справедливая) 

 Эчкерсез (не коварная) 

 Тырыш (старательная) 

 Эшчән (трудолюбивая) 

 Намуслы (добросовестная) 

 Күп сөйләшүче (болтливая) 

 

III. Рефлексия. 

1) Рефлексив кабатлау. 

Укытучы: Ә хәзер бу әкият буенча   мультфильм карыйбыз һәм үз 

фикерләребезне әйтәбез. (Укучылар фикере тыңлана) 

Укытучы: Укучылар, бүгенге дәрестә без нәрсә өйрәндек?                                               

(Укучылар фикере тыңлана)                                                                                                  

Укытучы: Бу әкият нәрсә турында иде? (Укучылар фикере тыңлана)                        

Укытучы: Әкияттә төп геройлар кем?    (Укучылар фикере тыңлана)        

Укытучы: Әкияттәге кызлар нинди?     (Укучылар фикере тыңлана)               

Укытучы: Әниләргә карата нинди булырга кирәк? (Укучылар фикере тыңлана)    

Укытучы: Ә хәзер, укучылар, дәреслектәге 6 нчы биремне үтибез. Биремдә 

сезгә мәкаль һәм әйтемнәр бирелгән: “Әни йорты – алтын бишек”, “Ана күңеле 

– балада, бала күңеле – далада”.  Кайсысы әкиятнең эчтәлегенә туры килә?  Бу 

темага карата тагын нинди мәкальләр әйтә аласыз?   (Укучылар фикере 

тыңлана)  

 Укытучы: Укучылар, бүгенге дәрестән нинди яңалык алып китәсез? 

Нәрсәләр белдегез?  (Укучылар фикере тыңлана)                                                                                

Укытучы: Тормыш-көнкүреш әкиятләренең төп геройлары итеп кемнәрне 

сүрәтлиләр? (Укучылар фикере тыңлана)                                                                                 

1) Бәяләү.                                                                                                                                                                                                         

Укучыларга, дәрестә катнашканнары бәяләнеп, билгеләр куела. 

2) Өй эше.                                                                                                                                                                                                                                                 

“5” - Дәреслектәге 7 нче биремне эшләргә. Бирелгән мәкальләрнең берсен рус 

теленә сүзгә-сүз тәрҗемә итәргә, мәгънәсен аңлатырга. 
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“4” - Эш дәфтәрендәге 5 нче биремне эшләргә. Әкият текстыннан төшеп 

калган сүзләрне табып языгыз:                                                                                                                                                                    

Тиен кече кызга әйткән:                                                                                                                                                             

- И бала, гомер буе_____________________, кешеләрне ___________________, 

аларга куаныч та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине яратырлар, синең 

яхшылыгыңны _______________________, - дигән. Кече кыз, чыннан да, 

__________________, халык та аны бик яраткан, ди. 

                                                                         

2.2. Проектның тормыш циклы һәм тормышка ашыру этаплары: 

Халык авыз иҗатының иң киң таралган жанры – әкиятләр. Татар халык 

әкиятләре, башкорт халык әкиятләре, рус халык әкиятләре аралаштырып 

урнаштырылган. Алар төрле милләт халыкларының образлы фикерләү сәләтен, 

хыял-омтылышларын, теләкләрен ачуга ярдәм итә. Чагыштыру-типологик 

алымны файдалану нәтиҗәсендә, укучылар төрле халык әкиятләрендәге уртак 

һәм аерым үзенчәлекне күрә алалар. Һәр халыкның үзенә генә хас әкиятләре 

була. 

Проектны тормышка ашыру вакыты: 

 2014 нче елның сентябреннән башлап  -  2015 нче елның май аена кадәр. 

Проектны тормышка ашыру этаплары: 

1. Материалны  өйрәнү, туплау, планлаштыру. 

2. Планны тормышка ашыру. 

3. Нәтиҗә ясау, тәҗрибә уртаклашу. 

  

2.3. Проектны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре: 

Төрле халык әкиятләре аша:  

- проблеманы аңлый белү,  материалны төзи белү, үз позицияңне раслау 

өчен аргументлар туплый белү, нәтиҗә ясый белү. 

-  үз эшчәнлегеңне үзең оештыра белү һәм бәяли белү осталыгына 

ирешү. 

-  өйрәнгән әкиятләрдән чыгып бәя бирә белү. 

- укучыда ижтимагый һәм рухи активлык тәрбияләүгә ирешү; 

- иҗади сәләт ачу һәм аны үстерүгә ирешү. 

 

2.4. Проектның нәтиҗәсен, укучыларның рухи-әхлакый 

тәрбиясен бәяләү һәм тикшерү методикасы 

Рухи-әхлакый сыйфатларны үстерүгә юнәлгән чараларның эффектлыгын 

түбәндәге методика аша бәяләп була. Ул берничә өлештән тора: 
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Укучылардан сорау-җавап алу, аларны дәрес, класстан тыш чараларда 

һәм эшчәнлек барышында күзәтү.      

1. Анкета сораулары. 

2. Тест (тәмамланмаган җөмләләр, рухи-әхлакый мотивацияне 

диагностикалау) 

1. Анкета «Әхлакый төшенчәләр» 

o Ихтыяр  

o Яхшылык 

o  Кирелек 

o Ялкаулык 

o Тырышлык 

o Намус 

o Горурлык 

o Җаваплылык 

o Кайгыртучанлык 

o Дуслык 

o Бурыч 

o Гаеп 

Һәр дөрес формалаштырган төшенчәгә 1 балл 

2. Укучыларның тәртибен тикшерү өчен түбәндәге тест бирелә: 

«Тәмамланмаган җөмләләр» 

1. Әгәр мин берәрсенең  мәгънәсез хәлдә калуын күрсәм, ... 

 2. Берәрсе минем уңышсызлыгымнан көлсә, мин.... 

3. Мине уенга алуларын теләсәм, мин ... 

4. Әгәр миңа гел комачаулык тудырып торсалар, мин .... 

5. Дәрестә дусларым белән уйныйсым килсә, мин ... 

 

III. Йомгаклау 

       Халык әкиятләре әхлакый нормалар бик еш алышынып торган 

бүгенге җәмгыятьтә бик актуаль булып кала. Аларны укып, һәркем  я гыйбрәт 

ала, я чын күңеленнән соклана. Барлык әкиятләр дә гади, балаларга аңлаешлы 

тел белән язылган. Шул ук вакытта аларда ниндидер серлелек тә бар. Ә 

серлелек балаларны һәрвакыт үзенә тарта. Шуңа күрә дә әкиятләр китабы кибет 

шүрлекләрендә тузан җыеп ятмый, укучыларны үз дөньясына тарта, 

мавыктыра, балаларда халкыбызның борынгыдан килгән асыл сыйфатларын – 

тырышлык, эшчәнлек, хезмәт сөючәнлек, ярдәмчел булу, һәр эшне җиренә 

җиткереп эшләү кебек сыйфатларын тәрбияли.   Әкиятләрнең эчтәлеге 

балаларны табигать һәм тормыш-көнкүреш шартлары белән таныштыра, 
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кечкенәдән үк бала характерында уңай сыйфатлар формалаштыру бурычын 

куеп, аларны төрле матур гадәтләргә, ата-аналарны һәм олыларны хөрмәт итү, 

гаделлелек, намуслылык, батырлык, тыйнаклык һәм башка күркәм 

сыйфатларны булдыра. 

     Әкиятләр батыр образлары, гүзәл кызлары белән яшь буында туган 

илебезгә, туган халкыбызга һәм туган телебезгә мәхәббәт тәрбияли; бердәм, 

тату булырга чакыра, горурлык хисләре уята. 

      

IV. Кулланылган  чыганаклар исемлеге 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования/ М-во образования и науки Рос.Федерации. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 48 с. (Стандарты второго поколения).  

2. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н/Проектная деятельность 

школьников в  разновозрастных  группах. – М.: Просвещение, 2013.- 174 с. 

3. “Сайланма әсәрләр: Әкиятләр”, – Казан: Тат. кит. нәшр.,2005. 

4. Аудио-китап “Татар әкиятләре”, 2007. 

5.  Галләмова И.“Татар халык әкиятләре аша әхлак тәрбиясе”. Ачык дәрес 

–август 2004.  

6.  Җәләлиев Ш. “Акыл яшьтә түгел-башта” Мәгариф- №9, 2004. 

7. “Әкияттә хикмәт бар”, “Идел-пресс”, 2006. 

8. Мәшһүр мәгрифәтъче-галим, педагог Ризаэддин Фәхреддин мирасын 

укыту-тәрбия процессында файдалану.  Школа. Казан. 2009. 

9. Тәрбия теориясе һәм методикасы. Казан. “Мәгариф”нәшрияты, 2006. 

10. Хуҗиәхмәтов Ә.  “Әхлак тәрбиясе”. Мәгариф, №1,2005. 

11.  Хуҗиәхмәтов Ә. “Тәрбия- мәңгелек фәлсәфә”. Мәгариф нәшрияты, 

2006. 

12. Шәмсетдинов Г. ”Әхлак тәрбиядән башлана”. Мәгариф-№4, 2005. 

13. Минһаҗева Л.И., Мияссарова И.Х., “Татар балалар әдәбияты”. 

ТаРИХ,2003. 
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Кушымта 

Алдагы дәрестә бирелгән өй эшенең нәтиҗәләре.                                                                                                                

“Ак Бүре” исемле татар халык әкиятенә укучылар ясаган 

иллюстрацияләр.  
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 “Өч кыз” татар халык әкиятенә иллюстрацияләр. 
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7 нче сыйныфның рус төркемендә “Йола фольклоры” темасын 

өйрәнгәндә,  укучыларның эзләнү-тикшеренү эшчәнлеген оештыру 

 

Мулласалихова Г.Г., Саба районы Шәмәрдән лицееның 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Кереш 

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, рус 

телле 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 таләп итә. Бүгенге көн укытучыдан иҗади эшли белүне таләп 

итә. Педагогик эшчәнлектә иҗадилык - бу, беренче чиратта, яңалыкка, 

үзгәрүчәнлеккә омтылу. 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 туган телләрне укыту дигән өлеш бар. 

Төрле милләтләрнең әдәби-мәдәни казанышларын, традицияләрен, милли 

асылын өйрәнү әдәбият дәресләрендә алып барыла. Әдәбият дәресләре үз 

халкыңның яки башка халыкларның әдәбиятын өйрәнү юнәлешендә булырга 

мөмкин. Ә күпмилләтле мохиттә татар әдәбиятын укыту махсус методик 

эзләнүләр таләп итә. Аның нигезләрен рус телле аудиториядә татар теле һәм 

әдәбиятын укытуның милли, дидактик, психологик, әдәби, культурологик, 

лингвистик үзенчәлекләрен өйрәнү тәшкил итә. 

Федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп төзелгән татар әдәбияты 

дәреслекләре барлык фәннәрне өйрәнү барышындагы фундаменталь төшкә 

(фундаментальное ядрога), универсаль уку гамәлләренә нигезләнә, 

укучыларның яшь һәм әдәби үсеш дәрәҗәсен исәпкә ала. Укыту һәм тәрбиянең 

гомуми нәтиҗәләре иҗтимагый, шәхси, танып-белү һәм коммуникатив үсешне 

тәэмин итеп, укучыларның белемнәрен, күнекмәләрен үстереп, дөньяны танып 

белүгә әзерләп, хезмәттәшлеккә, үзлегеннән белем алуга, камиллеккә омтылучы 

шәхес тәрбияләүгә барып тоташа. 

Универсаль уку гамәлләрен рус телле балаларга татар әдәбиятын укыту 

барышында куллану нәтиҗәсендә, укучыларны мөстәкыйль эшләргә өйрәтү 

юнәлеше көчәйде. 
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Әдәбият дәресләрендә балаларны текст укырга, аны сөйләүгә генә тарту 

җитми. Һәр дәрестә язу эшенә игътибар итәрлек урын табарга кирәк. Бу бигрәк 

сөйләм үстерү дәресләренең дәвамы булып торса яхшы. Чөнки балаларның 

эзлекле фикерли белүе күбрәк язма эшләр башкарганда ачыла.  

Гомумән алганда, рус телендә сөйләшүче балалар татар әдәбияты 

дәресләрендә үзләре яшәгән җирдәге милли-төбәк компоненты белән якыннан 

танышачаклар, чит ил һәм рус әдәбияты белән бердәй дәрәҗәдә үсүче татар 

әдәбияты барлыгына да инаначаклар. Бу исә үз чиратында татар телен 

өйрәнүнең дәрәҗәсен күтәрүгә, әдәби, мәдәни  хәзинәләребезне башка 

халыклар арасында таратуга юл ачачак һәм балаларны рухи яктан баетуга 

ярдәм итәчәк. 

 

Проектның актуальлеге 

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. 

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 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.  

Димәк, компьютер технологияләреннән файдалану – укучыларның танып-

белү эшчәнлеген тагын да нәтиҗәлерәк оештыру мөмкинлеге бирә. Бу исә 

аларның активлыгын һәм зирәклеген, иҗади сәләтен үстерергә, һичшиксез, 

ярдәм итә. 

Проект эшем рус  мәктәпләрендә рус балалары белән эшләүче татар теле 

һәм әдәбияты укытучыларына багышлана. 

Эшемнең темасын сайлаганда, 7 нче сыйныфның әдәбият дәреслегендәге 

рус мәктәпләрендә укучы рустелле балаларга тәкъдим ителгән йола 

фольклорына игътибар иттем.  

 

Проектның максаты: 
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Халык йолаларын өйрәнүгә  бәйле  эзләнү - тикшеренү эшчәнлеген 

оештыру һәм тормышка ашыру. 

Проектның бурычлары: 

 Татарстан төбәгендә яшәп, җирле халык белән аралашкан укучыларны 

төбәкнең татар әдәби-мәдәни байлыгы белән якыннан таныштыру; 

 халык авыз иҗаты турында тулы күзаллау булдыру, аны баланың үз 

туган халкының рухи җәүһәрләре белән чагыштырырга күнектерү; 

 йола, гореф-гадәте һәм бәйрәмнәрнең төрле милләт халыкларын 

якынайта һәм берләштерә торган чара икәнен дәлилләү; 

 әдәби әсәрләргә нигезләнеп, йола, гореф-гадәт һәм бәйрәмнәрнең 

буыннан-буынга тапшырылып килүен ачыклау; 

 халкыбыз традицияләренең тәрбияви мөмкинлекләрен күрсәтү. 

 

Проектның максатчан группасы: 7 нче  сыйныф укучылары. 

Эзләнү объекты:   рус төркемнәрендәге әдәбият дәреслекләре, аларда  

йола фольклорының бирелеше,  үзенчәлекләре. 

Эзләнү предметы:  татар әдәбияты. 

Проектның  карары  (проектның яңалыгын күрсәтүче төп идеяләре): 

1)  Рус  балалары белән эшләүче укытучыларга, кулланма өчен материал 

була алуында. 

2) Өйгә эшләрнең  3 дәрәҗәдә тәкъдим ителүе: 

 репродуктив  эшчәнлеккә, ягъни  класстагы эшкә охшаш, 

үзләштерелгән белем һәм күнекмәләр таләп ителгән эш (бу эш мәҗбүри - 

һәркем эшләргә тиеш);  

 конструктив эшчәнлеккә, ярым иҗади, ягъни, белем һәм күнекмәләрне 

аз гына яңа шартка күчерүне таләп иткән эш; бу бирем ихтыярый); 

 иҗади эшчәнлеккә. 

 

Проектны тормышка, гамәлгә ашыру этаплары  

Тормышка ашыру вакыты: апрель  ае. 

Тормышка ашыру урыны: 7 нче сыйныфның  татар теле һәм әдәбияты 

кабинеты. 

Тормышка ашыру өчен кирәкле булган ресурслар: 

Ноутбук, мультимедиа  проекторы, экран, презентация, дәреслек, 

аудиоязма, дәреслекнең 8 нче битендәге таблица, йолаларга багышланган  

китаплар. 

Этаплары: 
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Дәресләр  алты этаптан: оештыру, белемнәрне тигезләү, уку мәсьәләсен 

кую һәм адымлап чишү, ныгыту, рефлексиядән тора. Мәгълүматны 

үзләштерүне җиңеләйтү максатыннан дәрес презентация белән бергә алып 

барыла. Укучылар үзләренә билге куйганда, презентациягә карап, җавапларны 

чагыштырып карый һәм хаталарны төзәтә  алалар. 

1. Әзерлек этабы  

Бу этапта  презентация төзү эше башкарыла.  

2. Төп этап  

Бу этапта дәрес  үткәрелә. Укучылар белән индивидуаль эш һәм 

төркемнәрдә эшләү каралган. Алдагы дәреснең уку мәсьәләсен искә төшерү һәм 

кабатлау максатыннан индивидуаль биремнәр әзерләнгән. Яңа теманы 

үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү өчен тест биремнәре кулланылган. 

3. Йомгаклау этабы (апрель- май 2015)     

Укучылар  бу этапта  йолалар турында мәгълүматлар табу буенча проект 

эшендә катнашуны дәвам итәләр һәм тапкан  мәгълүматларны дәрестә куллана 

алалар. 

 

Рус төркеменең 7 нче сыйныфы өчен татар әдәбиятыннан  дәрес 

эшкәртмәсе.  

Сыйныф: 7. 

Төркем: рус төркеме. 

Дәреслек: Мотыйгуллина Ә.Р., Ханнанов Р.Г., Мулласалихова Г.Г. 

“Татар әдәбияты”. 

Тема:  Хәтер катламнарындагы  гәүһәрләр. 

Планлаштырылган нәтиҗәләр:  

М е т а п р е д м е т – йола фольклоры турында теорияне белү. 

П р е д м е т  –  халкыбыз йолаларына гомуми күзәтү. 

Ш ә х е с к ә   к  а г ы л ы ш л ы  – йолалар турындагы әсәрләре белән 

кызыксыну булдыру, сөйләмне алар ярдәмендә баету мөмкинлеген аңлау. 

Материал:  дәреслек (1 нче кисәк, 9 – 10 нчы битләр), эш дәфтәрендә 3 

нче бит. 

Җиһазлау: мультимедиа проекторы, экран (такта), йолаларга 

багышланган  китаплар, слайдлар,  8 нче биттәге таблица; төрле йолаларга 

иллюстрацияләр. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру - ориентлаштыру өлеше 

1. Дәресне оештыру 

 Исәнләшү, укучыларның хәлләрен сорашу, психологик уңай халәт 

тудыру. 
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2. Актуальләштерү 

Халык авыз иҗаты турында укучылар белән әңгәмә: 

–  Нәрсә ул халык авыз иҗаты?  Узган уку елында нинди халык авыз 

иҗаты әсәрләрен  өйрәндек?  Халкыбыз  мирасын өйрәнү ни өчен кирәк?  Ул 

әсәрләр ничек барлыкка килгән,  һәм безнең көннәргә аларны кемнәр китереп 

җиткергән?   

3. Уку мәсьәләсен кую  

Дәрестә халык авыз иҗаты нәрсә икәнен, аның жанрлары турында 6 нчы 

сыйныфта үткәннәрне искә төшерергә кирәк. 

 II. Уку мәсьәләсен өлешләп чишү 

1. Дәрестә кулланылачак төп сүзләрне – әдәби төшенчәләрне искә 

төшерү. 

Тактада (экранда) сүзләр:   “Нәүрүз”, “боз озату”, “язгы чәчү”, “сабан 

йолалары”, “яңгыр сорау”, “түгәрәк уеннар”, “корбан чалу”. Башта укучыларга 

эш дәфтәрләрендә сүзләрнең  тәрҗемәләрен табарга тәкъдим ителә. Аннары 

бергәләп укыла, тәрҗемә тикшерелә. Сүзләр белән телдән җөмләләр төзелә, 

берничә җөмлә эш дәфтәренә язып куела. 

2.  “Халык йолалары” төшенчәсен аңлату.  

Башта укучыларның фикерләре тыңлана, аннары дәреслекнең 9 нчы  

битендәге теоретик төшенчә укыла, төп үзенчәлекләренә игътибар ителә. 

3.  Халык авыз  иҗаты  жанрлары  турында 6 нчы сыйныфта алган 

белемнәрне ныгыту, үстерү. 

Дәреслекнең 8 нче  битендәге схема белән эш:  

а) барлык жанрларны әйтеп чыгу, русчага тәрҗемә итү; 

ә) 6 нчы  сыйныфта өйрәнгән мифлар, табышмаклар, мәкаль-әйтемнәр, 

халык җырларына мисаллар китерү; 

б) кызыл төс белән бирелгән жанрларга игътибар иттерү: бу уку елында 

өйрәнәчәкбез; 

в) башка халыкларның йолалары белән чагыштыру, мисаллар уйлау. 

4.  Дәреслектәге (10 нчы бит) сорауларга җавап бирү.   

III. Рефлексив бәяләү 

1. Дәрескә гомуми бәя. Һәр укучының үз эшчәнлеген бәяләве.  

– Дәрескә нинди уку мәсъәләсе куйган идек? Максатка ирештекме?  

2. Өй эше: а)  эш дәфтәрендәге 1, 2 нче биремнәр; 

ә)  халык йолаларына мисаллар табарга; 

б) үзегез белгән бер йола турында сөйләргә әзерләнергә. 

3. Алдагы дәрескә проблема кую: 

Укытучы, дәресне тәмамлаганчы, йомгаклап, нәтиҗә ясар өчен, сораулар 

бирә: - Ни өчен без үзебезнең үткәнебезне, бабайларның ничек көн иткәннәрен,  
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ниләр белән шөгыльләнгәнен, халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын 

белергә тиеш? (Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк, ди халкыбыз). 

 

Проектның бюджеты 

Чыгымнар Финанслау 

чыганагы 

Шәхси акчаның 

күләме (сум) 

Акчаның кирәкле 

күләме (сум) 

       Ватман укытучы 50 150 

       Кәгазь (А4) укытучы 140 140 

       Буяулар укытучы      300-500 300-500 

 

Проектның чаралар программасы 

№ Чараның исеме Үткәрү 

урыны 

Үткәрү 

вакыты 

Җаваплы 

1. Дәрес эшкәртмәсе.  

Татар халык 

йолалары 

 Мәктәп. 

Татар теле 

һәм әдәбияты 

кабинеты 

апрель Татар теле һәм 

әдәбияты 

укытучысы 

Мулласалихова Г.Г. 

 

Проектның гамәлгә ашыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Бу заманча дәрес эшкәртмәсе проектында балаларның аралашу 

күнекмәләрен камилләштерү, диалогик һәм монологик сөйләмне дөрес 

формалаштыру, сөйләмдә  сүзләрне урынлы куллануга ирешү, сөйләм телен 

камилләштерүгә игътибар бирелә. Эш түбәндәге тәртиптә барса, балалар 

регулятив, коммуникатив, танып-белү, шәхескә кагылышлы универсаль 

гамәлләрен үзләштерәчәк. Проект эшен башкару барышында без фәнни-

методик әдәбият, Интернет ресурслар, өстәмә әдәбият  һәм вакытлы матбугат 

материалларын кулландык.  

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә проектлар методын куллану – 

укучыларның иҗади сәләтен үстерүгә 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.  

Татарстан халыкларының үзара дус, тату яшәве – бөтендөнья өчен толерантлык 

үрнәге булып торуын да күрсәтә. Халыклар арасында дуслык бәйләнешләрен 

ныгытуда бәйрәмнәрнең роле зур, чөнки алар аша халыклар бер-берсенең 

мәдәниятен, яшәү рәвешен,  гореф-гадәте, йолаларын өйрәнә һәм шулар аша 

бер-берсенә хөрмәт тәрбияли, үз итә, дуслыгын ныгыта. 

Бүгенге көндә милли бәйрәмнәребезне, йола, гореф-гадәтләребез 

республикабызда  яңадан торгызылып, яңартылып, заман төсмерләре биреп 
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үткәрелә башлады. Аларны халык белә, хөрмәт итә икән милләт яши, милләт 

яшәгәч, тел яши, ягъни тормыш дәвам итә.       

Проектның ахырында  укучыларның белем һәм күнекмәләренә таләпләр 

(көтелгән нәтиҗәләр) : 

– Йола фольклорын башка халык авыз иҗаты әсәрләреннән аера белү; 

– Татар халык йолаларының төркемнәргә бүленешен истә калдыру; 

– Бер халыкның йоласын икенчесеннән аера белү. 

  Укучылар  йомгаклау  этабында халык йолалары турында мәгълүматлар 

табу буенча проект эшендә катнашуны дәвам итәләр һәм 

тапкан  материалларны дәрестә куллана алалар. 
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Кушымта 1 

Йолалар буенча тест биремнәре 

1. Ел фасылларына, гаиләдә була торган вакыйгаларга, хезмәт  төрләренә, 

дини бәйрәмнәргә  бәйле рәвештә аерым ... үтәлгән 

1) йөкләмәләр 

2) йолалар 

3) эшләр 

 

2. Хезмәт белән бәйле йолалар 

1) өмәләр 

2) Нардуган 

3) бәби туе 

 

3. Бәби тугач аны кая алып  барганнар? 

1) уенчыклар кибетенә 

2) балалар бакчасына 

3) мунчага 

 

4. Гаилә йолаларына ... керә 

1) Раштуа 

2) туй йоласы 

3) печән өмәсе 

 

5. Нардуган кайчан бәйрәм ителә? 

1) 25 нче июньнән 7 нче июльгә кадәр 

2) 1 нче октябрьдән 14 нче октябрьгә кадәр 

3) 20 нче декабрьдән 7нче гыйнварга кадәр  

 

6. “... үтте, кыш җитте”, ди халык 

1) Нардуган 

2) Покрау 

3) Раштуа 

 

7. Көз  ае белән бәйле йола 

1) каз өмәсе 

2) боз озату 

3) яңгыр сорау 

 

8. “Уярня” кайсы халык бәйрәме? 

1) удмурт 

2) мари 

3) рус 
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Кушымта 2 

Йолалар турында өстәмә мәгълүмат 

Йорт күтәрү өмәсе 

Йортларны элек нарат агачыннан салырга тырышалар иде, хәзер инде 

кирпечтән дә шактый күп өйләр калкып чыкты. Йорт төзү шулай ук зур хезмәт 

куюны сорый торган  эш. Иң элек бүрәнәләр чистартыла, бура бурала, идән, 

түшәм такталары әзерләнә, бүрәнәнең эчке ягы ышкылана.Һәр бүрәнәгә, шул 

исәптән,  тәрәзә араларындагы кисәкләргә дә саннар сугыла. Аннары бураны 

сүтәләр дә, мүкләп, яңадан җыялар. Билгеле, калын бүрәнәләрне йортның өске 

өлешенә күтәрү җиңел түгел, ярдәмгә туган-тумача, дус-иш, күрше-тирәләр 

җыела. 

Йорт күтәрү дә иртәнге якта башлана, чөнки бу вакытта гадәттә җил 

булмый диярлек, югыйсә бүрәнә өстендәге мүкне җил  очырып бетерер иде. 

Бүрәнәләрне урыннарына урнаштырганда , бик сак эш итәргә кирәк,  чөнки 

куелган мүкне сыдырып төшерергә мөмкин, йә булмаса, үзеңнең дә  очып 

төшүең бар. Шуңа да иң таза ир-егетләр бүрәнәне баш-башларыннан бау белән 

күтәреп куялар. Матча астына йорт хуҗаларына байлык, иминлек теләп, көмеш 

акча куеп калдырыла. 

Соңыннан өмәдә катнашучыларга сый-хөрмәт куела. Өстәлне әзерләүдә 

туган-тумача, күрше-тирәләр дә катнаша. Хатын-кызлар коймак, ботка, бүтән 

төрле ризыклар алып килеп йорт хуҗаларына тапшыралар, ә алар үз чиратында  

бу ризыклар белән өмәдә катнашучыларны сыйлыйлар.   

Туй йоласы 

Совет чорында ачыктан-ачык никах укыту яшьләрнең үзләренә дә, әти-

әниләренә дә күңелсезлекләр китерергә мөмкин иде. Шуңа күрә дә никах 

күбесенчә яшьләрдән башка укыла, ә аларга дога укып өшкерелгән 

ашамлыклардан авыз итәргә генә кушалар иде. Никах укытылмаган туйлар ул 

вакытларда да безнең якларда бик  сирәк булды. 

Яшьләр кушылганның икенче көнендә иртән “кияү мунчасы” ягыла. 

Беренче булып анда кияү белән кәләш юыналар. Аларның мунчадан  

кайтуларына  коймак пешерелә. Котларга килүче туган-тумача, дуслар белән 

чәй эчелә.  

Исем кушу йоласы  

Бу бәйрәмгә мулла чакырыла. Ул баланың колагына аның булачак исемен 

һәм әтисенең исемен өч тапкыр әйтә. Баланың битен ябып, мендәргә салып, 

мулла янына китерәләр. Киездә баланың әти-әнисе, мулла, авыл картлары 

утыра. Мулла баланы алып утыра да, аның уң һәс сул колагына баланың исемен 

әйтә.  
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Бала авырса, яки миң чыкса, баланың исемен алыштыралар.   

Сабан туе. 

Бәйрәмгә әзерлек алдан башлана.   Авылларда аерым билгеләнгән 

кешеләр йорт буенча бүләк җыеп йөриләр. Бүләкне һәркем  көченнән килгәнчә 

бирә: чиккән кулъяулык, сөлге, тукыма кисәге, йомырка, акча һ.б. 

Сабан туенда төрле ярышлар, уеннар оештырыла: шома колгага  менә, 

чүлмәк вату, капчык киеп, кашыкка  йомырка салып йөгерү, ат чабышлары, 

милли  көрәш һ.б. 

 

 

 
 

 

Питрау бәйрәме 

(керәшен татарларының бәйрәме) 

Сабантуйлары гөрләп үткәннән соң, күп тә үтми тагын бер олы бәйрәм – 

Питрау бәйрәме ( Петров день) уздырыла. Бу керәшен татарлары һәм христиан 

диненә караган бөтен милләтләрнең бәйрәме.  Питрау ул – табигатьне олылау. 

Аңа табыну, биргәннәренә шөкерана итү, матурлыкка, табигатьнең иркенлегенә 

мәдхия җырлау. Шулай ук халыкның алда торган олы һәм җаваплы эшләре – 

игеннәрне урып-җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәме дә. 

Бу бәйрәм Татарстанның керәшеннәр яшәгән барлык өлкәләрендә дә 

үткәрелә. Ул һәр елны 12 нче июль көнне билгеләп үтелә. Питрау – ул җәйнең 

нәкъ кыл уртасы. Бу көнне тереклек һәм үсемлекләр дөньясында үзгәреш чоры 

башлана, нәкъ көн уртасында кошлар сайраудан туктый. Бу көнне җыеп 
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киптерелгән кыр чәчәкләре, барлык авырулардан файдалы диләр. Шуңа күрә 

иртәнге якта басу-кырлардан, урманнардан җыеп кайтылган кыр чәчәкләре 

белән өй эчен, капка һәм коймаларны бизәгәннәр. Бу гадәт бүген дә сакланган. 

Бер-берсенә кунакка йөрешкәннәр. Ә яшьләр төнне болында, кырда,  урман 

аланында күңел ачып үткәргәннәр, төрле уеннар уйнаганнар. Бу “Кояш 

каравыллау”  дип аталган. 

 
Орлык чыгару 

Язгы йола һәм бәйрәмнәр циклы чәчү башлануга багышланган йолалар 

белән төгәлләнгән. Теге яки бу формада алар Урта Идел һәм Урал 

татарларының барысына да хас булган. Казан татарларының күпчелегенә алар 

орлык чыгару йоласы рәвешендә үткән. Казан татарларында "орлык чыгару” 

йоласы түбәндәгечә үткәрелгән. Иң башта мунча якканнар. Урамга чыккач, 

беренче очраган кешегә , юл уң булсын дип, йомырка биргәннәр. Чәчкән 

вакытта туфракка орлык белән бергә өомыркалар да ташлаганнар, ә беренче 

чәчү көнендә, басуга чыккан балалар ул йомыркаларны җыя барганнар. 

Бераздан, җиргә ашъяулык җәйгәннәр һәм бергәләшеп йомырка, өйдән алып 

килгән башка ризыкларны ашаганнар. Ашап-эчкәннән соң: "Хәерле янгырлар 

булсын, еллар тыныч булсын, йомырка кебек түгәрәк булсын!” – дип теләк 

теләгәннәр.  

  

Корбан чалу 

Безнең халыкта ел тәүлегендә үткәрелә торган җәмгыяви бәйрәмнәр 

арасында иминлек, мул уңыш теләп, күмәкләшеп корбан чалу, корбан итен 

бергәләп пешереп ашау йоласы аерым урын алып тора. Корбанны җир 
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уңдырышлы булсынга, мал-туар ишәйсенгә, иминлек һәм муллык теләп 

чалганнар. Сарык, үгез, бозау, сыер корбан итеп чалынганнар. Хайванның 

сөякләрен теләсә кайда ташламаганнар, аларны җыеп суга салганнар, я җиргә 

күмгәннәр.  

 

Яңгыр теләү йолалары  

Бу йолалар, үткәрү-башкару формасы ягыннан төрле булсалар да, барлык 

татар группаларына хас. Йоланы ирләр дә, хатыннар да, картлар һәм бала-

чагалар да башлап йөрергә мөмкин. Авыл халкы төрле ярмалардан ботка 

урманда, басуда, яки су буенда пешергән. Башлар алдыннан намаз укылган. 

Ботка пешкәндә бу такмакны кабатлаганнар:   

Яңгыр яу, яңгыр яу!  

Без сорыйбыз Ходайдан,  

Арыштан, бодайдан,  

Пәрәмәчтән, күмәчтән.  

  

Сыерларның сөтләре  

Аз булмасын, күп булсын.  

Игеннәрнең башлары  

Ач булмасын, тук булсын. 

 

Каз өмәсе  

Көзге-кышкы күмәк йолалар арасында өмә аерым бер урын тота. 

Крестҗян хуҗалыгында өмәләр ашлык сугу, утын әзерләү, бура күтәрү кебек 

аеруча авыр һәм зур эшләрне кыска вакыт эчендә башкарып чыгу өчен 

үткәрелгән. Яшьләр өмәгә бик теләп барган, авыр эшләрне дә бәйрәм кебек 

итеп башкарып чыга белгән. Эшне төгәлләгәч, төрле уеннар оештырылган.  

Татар яшьләре каз өмәсен аеруча көтеп ала торган булганнар. Безнең әби-

бабаларыбыз казны бик яратканнар. Аның мамыгыннан мендәр, түшәк, 

ястыклар ясаганнар. Каз итеннән аш-су өчен бик әйбәтләп файдалана 

белгәннәр. Каз өмәсен бигрәк тә кызлар көтеп алган. Аннан читтә калмас өчен, 

алар бәбкәләре күп булган апаларга җәйдән үк сүз салып куйганнар. Бу гаиләгә 

охшарга, ярарга тырышканнар. Каз өмәсе – ул матур итеп аралашу, күңел ачу, 

үзеңне күрсәтү чарасы.  

Йолкыган казларны көянтәгә асып кызлар чишмәгә, су буена алып 

төшкәннәр, шул суда казларны юганнар. Гадәттә, гармуннар тагып, кызлар 

белән бергә егетләр дә чишмәгә төшкән.  
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Казларны юып кайтышка, хуҗабикә каз маенда коймак, тәбикмәк 

пешереп, чәй әзерләп көтеп торган. Кичке мәҗлес тәмамлангач, йортта яшьләр 

уены оештырылган. 
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Татар теле дәресләре өчен ФДББС таләпләренә туры китерелгән дәрес 

эшкәртмәләре (Рус төркемнәренә, 2 сыйныф, 5 сыйныф)  

 

Измайлова Г.Ф., 

Казан шәһәре Вахитов районы 39нчы урта мәктәбенең 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Нәфиева Л.Х., 

Казан шәһәре Вахитов районы 39нчы урта мәктәбенең 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Кереш 

Теманың актуальлеге. 

Без бүген татар телебезнең дөньядагы иң кулай 14 тел арасында 

икәнлеген яхшы беләбез. Бу заманында безнең телебезнең дәһшәтле һәм дәртле 

тел булуы турында сөйли. Ил белән ил, җир белән җир кайчандыр шушы телдә 

сөйләшкән. Әгәр дә билгеле сәясәтче Афанасий Никитин татар телен белмәгән 

булса, Һиндстанга барып җитә алмаган булыр иде, җиткән булса, кайта алмаган 

булыр иде. Менә шушы дәрәҗәдә булган безнең телебез. 

Татарстан Республикасында ике дәүләт теле – татар һәм рус телләренең 

киләчәктә чын мәгънәсендә тигез хокуклы булып яшәеше өчен, беренче 

чиратта, татар телен татарларга гына түгел, башка милләт вәкилләренә дә 

өйрәтү зарури. 

 Республикабызда иң таралганы татар-рус икетеллелеге. Ләкин бу 

икетеллелек һәрвакыт шул дәрәҗәдә булмаган. Беренче чорда аерым кешеләр 

ике телне ирекле куллана башлаган, һәм бүгенге көндә массакүләм күренешен 

күзәтеп була. 

Советлар чорында икетеллелек күренеше аеруча зур үсеш ала. Бу рус теле 

– халыкара теле булу сәбәпле. Төрле милләтләр арасында никахлашу саны арту, 

халыкларның миграцияләре – болар бөтенесе дә рус теленең абруен югарыга 

күтәреп килгәннәр. Шуңа күрә халыкларның якынлашуы, икътисади  өлкәсендә 

берләшүе нигезендә икетеллелек күренеше тагын да киңәя бара. 

 Хәзерге шартларда «Татарстан Республикасы халыклары телләре 

турында»гы Законны тормышка ашыру, татар телен гамәлгә кертү өчен 

объектив шартлар җитәрлек. 

Икетеллелек проблемасын өйрәнү даими актуаль булып тора. Бу мәсьәлә 

күп кенә галимнәр тарафыннан өйрәнелде. 

Танылган шагыйребез һәм хөкүмәт эшлеклесе Р. Миңнуллин  дәүләт теле 

турында болай ди: «Нәрсә соң ул дәүләт теле? Ул – хөкүмәтнең, идарә 

органнарының  халык белән аралашу, үзенең гражданнары белән сөйләшү теле. 

Ул телдә законнар, башка норматив-хокукый документлар басыла, 
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утырышларның беркетмәләре һәм стенограммалары языла, дәүләт һәм идарә 

органнарының, судларның эше башкарыла. Шул ук вакытта ул балалар 

бакчаларында,  мәктәп  һәм башка уку йортларында яшь буынны тәрбияләү һәм 

аларга белем бирү теле дә. Матбугат органнары, радио һәм телевидение дә шул 

телләрдә эшләргә тиеш. Әгәр телебезне чын рәвештә гамәлгә кертәсебез 

килә  икән, аны ике яссылыкта эшләргә тиешбез. 

Беренчесе – шушы  телне дәүләти дәрәҗәгә күтәрү. Дәүләт үз халкы 

белән шушы телдә сөйләшергә тиеш. Кызганычка каршы, әле дәүләтебез халкы 

белән тулысынча үз  телебездә сөйләшә алмый. 

Икенчесе – ана телен гаиләгә кайтару. Әгәр татар телен балага гаиләдә 

иңдермибез икән, ул вакытта без телсез калачакбыз. Ата-ананың  бурычы - 

телне ачу. Ата-ана шушы бурычны үтәми икән, димәк, ул халык алдындагы 

изге бурычын үтәмәде дигән сүз. 

Өченчесе – шәһәрләр татарча сөйләшергә тиеш. Әгәр шәһәр һаман шулай 

русча сөйләшсә, без беркайчан телне гамәлләштерә алмаячакбыз. Чөнки 

шәһәргә авылдан яшьләр килә тора һәм алар бик тиз шәһәр яшәешенә сеңә 

торалар: теле, дине югала. Бу бик аяныч хәл. 

Шушы шартларны башкарган вакытта без, һичшиксез, телебезне өр-

яңадан дөнья күләмендәге зур телгә әверелдерәчәкбез. 

Телләр турындагы законны һәм Дәүләт программасын тормышка 

ашыруның беренче елларында актив  кына башланып киткән кайбер 

чараларның тора-бара сүлпәнәюе яки бөтенләй онытыла баруы турында 

борчылулар да бар. Туксанынчы еллар башында татар һәм рус газеталары, 

радио һәм телевидение татар телен өйрәтү буенча бик әйбәт дәресләр алып бара 

башлаган иде. Тора-бара алар нигәдер юкка чыкты. Республика матбугатында, 

дәүләт телерадиокомпанияләрендә тел мәсьәләсенә игътибар җитмәүгә 

борчылуны урынлы дип саныйм. Республика күләмендә оешмаларда, 

учреждениеләрдә, авыл һәм шәһәрләрдә татар телен өйрәнү буенча төрле-төрле 

дәрәҗәдә, төрле ысуллар белән эшләүче курслар оештыру эше нык сүлпәнәйде. 

Закон һәм программа кабул ителгән еллар белән чагыштырганда, соңгы арада 

шәһәр һәм шәһәрара транспортында тукталышлар турында һәм башка 

мәгълүматларны ике дәүләт телендә игълан итү күренә, ишетелә 

башлады.Урамнардагы, юл читләрендәге, предприятие, төрле оешмалар 

биналарының эчендәге һәм тышындагы язмаларны ике дәүләт телендә языла 

башлады. Хәзерге заман хикәя фигыль темасы да, сыйфат темасы да БДИ га 

әзерлек алып барганда актуаль дип саныйбыз.Сочинение язганда, тестлар 

кулланганда, сөйләм телен үстерүдә. 

Татар теле үзләштерүдә башка чит телләрне үзләштергәндә кебек үк 

күнегүләр төрләренә таянып килә. Ләкин рус балаларына татар телен 
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өйрәткәндә телебезнең үзенчәлекләрен дә истә тотарга кирәк. Әлбәттә, шул ук 

татар балаларына рус телен өйрәткәндә дә мөһим. 

 

Максатыбыз.  

1. Хәзерге заман хикәя фигыльне  камилләштерү, белем сыйфатын үстерү 

һәм гамәлгә ашыру. 

2. Укучыларның сыйфат сүз төркемен камилләштерү, сыйфатның 

чагыштыру дәрәҗәсенең кушымчалары белән таныштырып, анализлап, гамәлгә 

ашыру   

Бурычлар: 

1. Хәзерге заман хикәя фигыль  нигезендә җөмләләр төзергә өйрәтү. 

2. Хәзерге заман хикәя фигыльне сөйләмдә куллану,лексик-грамматик 

күнекмәләрне камилләштерү; 

3. Яңа педагогик технологияләр кулланып хәзерге заман хикәя фигыльне    

ачыклау. 

4. Сыйфат  турында белемнәрен ныгыту, сыйфатның чагыштыру 

дәрәҗәсенең кушымчалары белән таныштыру; предмет билгеләрен 

чагыштырып, укучыларның фикер йөртә белү сәләтләрен үстерүне дәвам итү.   

4.Укучыда  өйрәнә торган фәнгә кызыксыну уяту. 

5. Иҗади мөмкинлекләрен камилләштерү. 

 

Практик юнәлешкә бүлү бурычлары. 

1.Проектның максатчан группасы 2 сыйныф укучылары, 5 сыйныф 

укучылары 

2.Проектның тормышка ашыру урыны – татар теле һәм әдәбияты 

кабинеты. 

3. Проектны тормышка ашыру этаплары: кереш, төп өлеше, йомгак. 

 

Төп этап 

Рус төркеменең   2нче сыйныфы өчен татар теленнән  дәрес эшкәртмәсе.  

1. Хәзерге заман хикәя фигыль кушымчалары белән таныштыру; боерык 

фигыльләрне кабатлау.   

2. Логик фикер йөртүне үстерү; Хәзерге заман хикәя фигыльне сөйләмдә 

активлаштыру 

3. Укучыларны иҗади сөйләшүгә тарту; татар телен өйрәнүгә 

кызыксынуларын арттыру. 

 

Сыйныф: 2 

Төркем: рус төркеме 
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Дәреслек: Р.З.Хәйдәрова «Күңелле татар теле» 

Тема: " Хәзерге заман хикәя фигыль" 

Максат:   

1. Хәзерге заман хикәя фигыль кушымчалары белән таныштыру; боерык  

фигыльләрне кабатлау 

2. Логик фикер йөртүне үстерү; хәзерге  заман хикәя фигыльне сөйләмдә 

активлаштыру 

3. Укучыларны иҗади сөйләшүгә тарту; татар телен өйрәнүгә 

кызыксынуларын арттыру. 

Җиһазлау: мультимедия проекторы, презентация, индивидуаль 

карточкалар, дәреслек,  Р.З.Хәйдәрова “ Күңелле татар теле 

Дәрес этаплары Этапның эчтәлеге 

I   Оештыру моменты: 

Укучыларның дәрескә 

әзерлеген тикшерү. 

Укытучы өчен максат: 

балаларда яхшы кәеф, 

эшлисе килү халәте 

тудыру. Моның өчен 

укучылар белән әңгәмә 

үткәрү. Релли робин. 

Укучылар өчен максат: 

дәрескә игътибар 

булдыру. 

  

 --Исәнмесез, укучылар!   Хәлләрегез ничек? 

 - Рәхмәт, яхшы. 

 - Ә, сезнең хәлләрегез ничек? 

 - Рәхмәт, әйбәт 

 - Ә хәзер уйлагыз әле, бүген көн нинди? Лиза 

әйтеп кара әле.  

 - Бүген көн салкын, яңгыр ява, матур түгел. 

-  Яхшы, рәхмәт. Димәк, хәзер  нинди ел фасылы? 

-  Хәзер көз. 

-  Әйе, ә көзнең  тагын нинди билгеләрен  беләсез? 

Парларда эшлибез, бер-беребезгә карап кошчык 

кебек, берегез бер сыйфатны икенчегез икенче 

сыйфатны тиз генә әйтәбез. 

Салакын-яфраклар коела 

Яңгыр ява- яфраклар сары төстә. 

-  Рәхмәт, булбырдыгыз. 

 II  Өй эшен тикшерү: 

Укытучы өчен максат: 

Үткән теманы аңлау 

дәрәҗәләрен ачыклау, 

үзләштерү. 

Укучылар өчен максат: өй 

эше дөреслеген тикшерү. 

 -Балалар, сезгә, эш дәфтәрләрендә, өй эше 43 нче 

бит, 3 нче күнегү бирелгән иде. - Сез аны эшли 

алдыгызмы? 

- Әйе, эшли алдык. 

- Әйдәгез дәфтәрләрне җыябыз, мин тикшереп 

билгеләр куярмын. 

  

III  Яңа теманы аңлату 

Фонетик  күнегү: 

Укытучы өчен максат: [ү ], 

[ө], [ң ], [w] авазларының 

дөрес әйтелеше өстендә 

эшләү, ясалу 

үзенчәлекләрен искә 

3. Фонетик  күнегү. 

- Укучылар,әйдәгез әле тактага карыйбыз, без 

слайдта нәрсәләр күрәбез? 

(Слайдта  [ү ], [ө], [ң ], [w] авазлары һәм сүзләр 

язылган) 

-Владик, бу нинда авазлар? 

-  [ү ], [ө], [ң ], [w] авазлары. 
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төшерү. 

Укучы өчен максат: [ү ], 

[ө], [ң ], [w] авазларын 

дөрес әйтү күнекмәләрен 

камилләштерү. 

  

Күрсәтмәлелек: 

1. Тактада карточкалар 

2. Слайдлар 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Яңа тема аңлатуга максат: 

Укытучы өчен максат: 

хәзерге заман хикәя 

фигыль  формалары белән 

таныштыру; боерык  

фигыльне искә төшерү; 

  

  

Укучылар өчен максат: 

хәзерге заман хикәя 

фигыль формасын аңлап, 

куллана белүләренә 

ирешү; актив сөйләмгә 

кертү; 

  

- Дөрес. Бик яхшы. Әйдәгез, хәзер, мине тыңлагыз 

һәм кабатлагыз.(Слайдта  авазлар +сүзләр)    

 [ү ] – үрдәк, күбәләк. 

 [ө] – өстәл, гөмбә. 

 [ң ] – миңа, сиңа 

 [w] -  авыл, тавык. 

- Яхшы, хәзер парларда эшлибез. Һәрберегез, 

тактагагы сүзләрне кертеп, партадашыгыз белән 

кечкенә генә диалог төзегез. Мин сезгә уйларга 

вакыт бирәм. Кем әзер? Әйдәгез Софья белән 

Саша. 

- Саша, миңа гөмбә бир әле. 

-  Мә, ал. 

- Рәхмәт, Тагын кем?(Башкаларның да җаваплары 

тыңлана) 

 

4. Яңа теманы аңлату 

- Иван, миңа китап бир. Леша дәфтәреңне ал, 

Света утыр.  Мин сезгә нәрсә әйттем. 

- Вы нам приказывали.  

- Әйе, мин сезгә куштым, боердым. Как мы 

называем такие действия? 

- Повелительные слова.   

- Әйе, дөрес.  Миңа мисаллар әйтегез әле.(Яз, бир, 

укы, җырла, кил, сөйлә) 

-Бик әйбә. Балалар, хәзер мине тыңлагыз. Сегодня 

мы научимся говорить так, что эти действия 

происходят сейчас, на данный момент. А для этого  

нам помогут аффиксы   -а, -ә, -ый,  -и.  Әйдәгез 

слайдка карыйк.   

яз – ул яза 

кил – ул килә 

җырла –ул җырлый 

сөйлә – ул сөйли. 

Укучылар,  если слова оканчиваются на согласную 

букву мы прибавляем -а, -ә,  

яз – ул яза 

кил – ул килә 

Если слова оканчиваются на гласную мы 

прибавляем -ый, -и, но при этом убираем гласную.  

җырла –ул җырлый 

сөйлә – ул сөйли. 

Эти слова отвечают на вопрос Что делает? 

Нишли?  
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Боерык  фигыль 
Билгесез  үткән заман хикәя 

фигыль 

эшлә 

сикер 

әйт 

яз 

кайт 

 

Эшли  (работает) 

Сикерә(приыгает) 

Әйтә (говорит) 

Яза  (пишет) 

Кайта (возвращается ) 

-А сейчас скажите  какие окончания мы добавим в  

настоящем времени ,объясните, почему. Димәк, 

бүгенге дәресебезнең максаты нинди? (Цель урока 

какая?)  

- Хәзерге заман хикәя фигыль кушымчалары белән 

таныштыру. 

 Дөрес. Яхшы. Хәзер бу сүзләр белән җөмләләр 

төзеп карыйк әле. Моның өчен мин сезгә 3 минут 

вакыт бирәм. Кем әзер? Әйдә Данил. 

-Алсу матур яза. Әни эшкә бара.(башка җөмләләр 

дә тыңлана) 

Физминут. Җил исә, исә исә. 

                   Агачларны селкетә, 

                   Җил тына, тына, тына 

                  Агачлар үсә, үсә. 

  

 IV Ныгыту 

Укытучы өчен максат: яңа 

теманы үзләштерүдә 

активлыкка һәм 

мөстәкыйльлеккә юнәлтү. 

Укучы өчен максат: яңа 

үзләштерелгән белемнәрне 

мөстәкыйль рәвештә 

сөйләмдә куллана белергә 

өйрәтү 

Метод: 

Куиз-куиз-трэйд. 

Ситуатив күнегүләр. 

 

  

  

  

  

  

 5. Ныгыту 

     1. Ә хәзер мин сезгә кечкенә битләр таратам, бу 

битләрне икегә бүләбез. Бер ягы зур, икенче ягы 

кечкенә калсын. Сез ,бу биткә, зур ягына,  өч 

боерык фигыль  язасыз ә кечкенә ягына шушы 

сүзне хәзерге заманда куясыз, җавапларыгызны 

яшерегез. (Күрсәтәм). Булдымы , мин сезгә 

басыгыз дигәч, (Когда я вам скажу встали) сез 

басасыз, урындыкны этәсез һәм кулны күтәреп 

үзегезгә иптәш эзлисез. (күрсәтәм), иптәшне 

тапкач аңа карточкагызны крсәтәсез, иптәшегез 

җавабын әйтергә тиеш. Җавапны дөрес әйтсә, 

карточкаларны алышасыз (меняем карточки). 

Шулай ук дәвам итәсез. Ә хәзер бастык, 

урындыкларны этеп куябыз, иптәш эзлибез. 

(старайтесь обойти 4-5 человек.) 

- Яхшы утырыгыз. 

 

       2. Ситуатив күнегү 
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- Ә, хәзер сезнең белән ситуатив күнегү эшләп 

үтәбез. 

Как скажешь о том, что: 

-Сабина возвращается из школ. 

-Алсу поет красиво. 

- Коля рисует. 

- Артур читает бегло. 

(Укытучы укучылар җавабын тыңлый) 

        5. Бәяләү. 

 Дәрестә актив катнашкан, мөстәкыйль эшләр өчен 

көндәлеккә билгеләр кую. 

V. Өй эше бирү. 

Укытучы өчен максат: яңа 

материалны ныгыту, 

үзләштерү. 

Укучылар өчен максат: 

яңа структураны 

мөстәкыйль куллана, аера 

белү. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Өй эше бирү 

Өй эше бирү моментының төп максаты – хәзерге  

заман хикәя фигыльләрне  ныгыту. Өй эшен 

биргәндә укытучы укучыларның иҗади күзаллау 

күнекмәләрен үстерүне, сүзлек белән эшләү 

күнекмәләрен ныгытуны күз алдында тота. 

      Бирелгән диалогны тулыландырып бетерегез. 

- Алия кая бара? 

- .... 

- Ул мәктәптә нишли? 

-  ....... 

 7.  Йомгаклау 

- Балалар, кем әйтә ала, без бүген нәрсә белдек? 

(җавапларны тыңлау.) 

 - Бүген алган белемнәрегезне киләчәктә дөрес 

кулланырсыз дип ышанып калам. Сау булыгыз.  

Сынаулы вакыт тиз үтә 

Күңелле булсын көнегез 

Дәресебез тәмамлана 

Ә хәзергә хушыгыз. 

 

Сыйныф: 1 

Төркем: рус төркеме 

Дәреслек: Р.З.Хәйдәрова « Күңелле татар теле» 

Тема: “Урын вакыт килешендәге сүзләрне сөйләмдә дөрес куллану” 

Максат: 1. “Кайда?”соравы белән танышу, сорауга җавап бирә белү. 

 2. “Йорт һәм кыргый хайваннары” темасы буенча өйрәнелгән 

конструкцияләрне кабатлау, аралашуда куллану. 

3. Туган җиргә мәхәббәт, соклану хисе уяту. 

 

Дәреслек:  Р.З. Хәйдарова “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле 

һәм уку дәресләрен оештыру”  
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“Рус телендә урта ( тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм 

әдәбиятын укыту программасы” 1-11 нче сыйныфлар өчен, Казан “Мәгариф” 

нәшрияты 2010  

Җиһазлау:  

дәреслек, кроссворд, карточкалар, презентация  

 

         Дәрес этаплары Этапның эчтәлеге 

I   Оештыру моменты: 

Укучыларның дәрескә 

әзерлеген тикшерү. 

Укытучы өчен максат: 

балаларда яхшы кәеф, эшлисе 

килү халәте тудыру. Моның 

өчен укучылар белән әңгәмә 

үткәрү. 

Укучылар өчен максат: 

дәрескә игътибар булдыру. 

  

- Хәерле иртә, балалар! 

- Кәефләрегез әйбәтме 

-  Хәлләрегез ничек? 

-  Рәхмәт, яхшы. 

- Ә, сезнең хәлләрегез ничек? 

- Рәхмәт, әйбәт 

II  Актуальләштерү: 

 Фонетик  күнегү: 

Укытучы өчен максат: [ү ], 

[ө], [о ], [w] авазларының 

дөрес әйтелеше өстендә 

эшләү, ясалу үзенчәлекләрен 

искә төшерү. 

Укучы өчен максат: [ү ], [ө], 

[о], [w] авазларын дөрес әйтү 

күнекмәләрен камилләштерү. 

 

  

  

 

Дәресебезне башлаганчы, әйдәгез әле 

авазларны кабатап алыйк. Слайдта авазлар һәм 

сүзләр. Ишек шакыган тавыш. 

- Укучылар безгә кемдер килгән. Әйдәгез 

сорыйбыз ул нинди икән? 

- Ул зурмы?  

- Юк, ул зур түгел 

- Ул йомшакмы? 

- Әйе, ул йомшак. 

- Бу төлкеме? 

- Юк әйдәгез сорыйбыз, Син кем? 

- (барысы да) Син кем? 

- Мин куян. Минем исемем Йомшаккай. Ә 

синең исеме ничек?  

- Минем исемем Саша (шулай берничә 

укучы сорала) 

- Йомшаккай сиңа ничә яшь 

- Әйтмим, бел. 

- Укучылар, әйдәгез әле сорыйк. 

- Сиңа бишме? 

- Юк, биш түгел .... Әйе, миңа 4 яшь  

Укучылыр, Йомшаккай безгә дуслары белән 

килгән. Әйдәгез әле карыйк. Бу нәрсә? ---

(Балалар берешәр чыгып, капчыктан 
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уенчыкларны алып, нәрсә икәнен әйтәләр һәм 

өстәлгә куеп баралар.) 

- Бу  аю 

(башка хайваннарда шулай сорала) 

Яңа тема аңлатуга максат: 

Укытучы өчен максат: 

Кайда?соравы белән танышу, 

сорауга җавап бирә белү.; 

  

  

Укучылар өчен максат: 

Кайда?соравын аңлап, 

куллана белүләренә ирешү; 

актив сөйләмгә кертү; 

  

 

Смотрите все ли они одинаковые? 

-Юк. 

Давайте мы их разделим. Бу-буре. Ул урманда 

яши.Ул кыргый хайван.Бу – ат.Ул авылда 

яши.Ул йорт хайваны. Мы с вами разделили 

животных и сказали, где они живут. Давайте 

посмотрим как же у нас переводится вопрос 

где? СЛАЙД 

 

На татарский язык вопрос где?  переводится 

кайда?  и имеет 4 окончании СЛАЙД 

- Димәк, бүгенге максатыбыз ниниди? 

- Уметь сказать где живут животные. 

- Дөрес, укучылар. 

IV Ныгыту 

Укытучы өчен максат: яңа 

теманы үзләштерүдә 

активлыкка һәм 

мөстәкыйльлеккә юнәлтү. 

Укучы өчен максат: яңа 

үзләштерелгән белемнәрне 

мөстәкыйль рәвештә сөйләмдә 

куллана белергә өйрәтү 

Метод: 

Ситуатив күнегүләр. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

А теперь давайте вернемся к нашим животным, 

и скаңем где они живут.  

- Бу аю, ул урманда яши.(Башкаларда 

тыңлана) 

СЛАЙД. Утырыгыз, дәфтәрләрегезне ачыгыз. 

Числоны языгыз. Тактага карыйбыз. Нам надо 

расселить жильцов. Как же у вас получилось, 

проверим. 

-Яхшы, Катя скажи, что книга на столе. 

- Китап өстәлдә. 

Книга в сумке.  

Карандаш в пенале. 

Тетрадь в книге. 

Ученики в классе. 

Мама дома. 

Вот мы сказали, где живут животные, а где же 

мы с вами живем? 

Я живу в Казани. 

Әйе, укучылар без сезнең белән матур Казанда 

яшибез. Казаныбыз чиста, матур, бай тарихлы.  

Да,Казань славный и дивный город. Мы рады, 

что живем здесь.  
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V. Өй эше бирү. 

Укытучы өчен максат: яңа 

материалны ныгыту, 

үзләштерү. 

Укучылар өчен максат: яңа 

структураны мөстәкыйль 

куллана, аера белү. 

  

- Укучылар, без бүген дәрестә нәрсә 

белдек. 

- Укучылар җавабы  

- Сез бүген яхшы эшләдегез. Дәресебез 

тәмам. 

Сынаулы вакыт тиз үтә 

Күңелле булсын көнегез 

Дәресебез тәмамлана  

Ә хәзергә хушыгыз. 

 

Йомгаклау 

Кешелек узганга нәтиҗә ясый, киләчәккә планнар кора. Бу традиция 

белем бирү сферасын да читләтеп узмады. Бүген үк инде белем бирү 

системасын камилләштерү, белем сыйфатын үстерү юллары эзләнелә. 

  Җәмгыятькә талантлы, иҗади фикерли , аралаша белүче, инициативалы 

гражданнар сорала. 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 итәр иде.   Бүген  педагогика алдында укыту процессын 

кызыклы һәм файдалы итү проблемасы төп  проблемаларның берсе булып 

тора.Укытучылар үз эшләрендә төрле метод һәм алымнар кулланып 

эшлиләр.  Аларны 3 кә бүлеп йөртергә мөмкин булыр иде1)пассив ; 2) актив; 

3)интерактив  .Дәрестә пассив методларны кулланганда  укытучы төп ( үзәк) 

рольне уйный. Мондый дәресләр монологик сөйләм рәвешендә  үтә. Укытучы 

кирәкле (информацияне ) мәгълуматны  алдан төзелгән  план буенча тәкъдим 

итә. Укучыларның нинди дә булса мөстәкыйльлек  күрсәтүе  яки  яңа 

тәкъдимнәр  кертүе, алдан уйлап куелган  планнан читкә китү дип 

карала.                                                                           

 Актив метод булганда укытучы  төп рольне уйнаучы булып кала. Әмма 

укучылар инде пассив тыңлаучылар түгел, алар сорау бирергә, үз фикерләрен 

белдерергә мөмкиннәр. Бу дәресләр билгеле бер структурага нигезләнеп 

төзелми.  Дәрес барышында әңгәмәдән соң тема һәм проблема ачыла. 

  Бүгенге көндә укытуның бигрәк тә кызыклы методларының берсе- 

интерактив методлар. Мондый методлар  кулланып эшләгәндә  дәрестә укучы 

актив катнашучы, белемне, мәгълуматны  чыганаклардан үзе таба,  ә укытучы 

бу очракта аңа юнәлеш бирә, чыганакларны  тәкъдим итә. Укучы актив -

  укытучы моның өчен шартлар тудыра. 
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 Йомгаклау этабы 

   Татар теле һәм әдәбияты 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. 

                                        

  Кулланылган әдәбият. 

1.Хәйдарова Р.З. “Күңелле татар теле”  1,2, сыйныф. Казан”Татарстан 

китап нәшрияты” 2011 

2. Рус телендә сөйләшүче балалар белән эшләүче укытучылар өчен 

кулланма. 

3.ХарисовФ.Ф.,Харисова Ч.М. Рус мәктәпләрендә татар балаларына ана 

теле укыту.Укытучылар өчен методик кулланма. 5 сыйныф.  Казан, 2000. 

4.Трофимова С.М. Татар теле һәм әдәбияты укытучысына (Рус һәм татар 

мәктәпләренең татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен методик ярдәмлек). 

Казан: Яңалиф,2005. 
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Универсаль уку гамәлләре формалашу программасы – уку фәннәре буенча 

эш программаларының төзү нигезе 

 

Вафина Э. М.,Казан шәһәре Совет районы 169нчы мәктәпнең 

татар теле һәм әдәбияты  укытучысы 

Мифтахова А.Р., Казан шәһәре Киров районы 

53 нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Кереш 

Укытуның максаты җәмгыять тарафыннан куелган социаль заказ белән 

билгеләнә. Татарстан Республикасының белем бирү системасына куйган төп 

бурычы – иҗади фикерләүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта актив 

катнашучы, белемле, ике дәүләт телендә һәм чит телләрдә дә иркен сөйләшеп 

аралашучы билингваль шәхес тәрбияләү. Рус телле балаларга татар телен 

өйрәтүнең төп максаты – субординатив типтагы шәхесләр формалаштыруда. 

Ягъни, укучылар язма һәм телдән аралашу процессында хаталар җибәрсәләр дә, 

аларның программада күрсәтелгән тематика буенча татар телендә сөйләшә- 

аралаша белүләре таләп ителә. 

Шул максаттан чыгып, Федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп һәм 

психология, педагогика, филология фәннәренең казанышларына таянып 

универсаль уку гамәлләре барлыкка килде.  

Универсаль уку гамәлләренең системаның үсеше шэхси, регулятив, 

танып белу,  һэм коммуникатив эшчәнлеге составында буларак, шәхеснең 

психологик сәләтләрен үстерүе яшьүсмеренең үсеш узенчәлекләрен истә тотып, 

аның психологик нечкәлеген исәпкә алып, тормышка ашырыла. Универсаль уку 

гамәлләре үзеннән бербөтен системаны тәшкил итә. Шул система эчендә уку 

эшчәнлегенең һәр төре барлыкка килә һәм зур үсеш ала. Бу үсеш төрле уку 

эшчәнлеге нәтиҗәләре белән, яшьүсмернең яшәеш үзенчәлеге белән бәйле. 

Башлангыч сыйныфларда шәхси гамәлләре үсеш алган саен (мәгънә үсеше, үзаң 

барлыкка килү, әхлак-этик ориентация булдыру) универсаль уку эшчәнлегенең 

үсеше һәм функция ягыннан эшлеклелеге төп белем бирү мәктәбендә зур 

үзгәрешләр күрә. Яшьүсмернең регулятив аралашуы, кооперация һәм 

хезмәттәшлек аерым үзе бер нәтиҗәләргә китерә. Шул яктан мондый эш 

аралашу характерының һәм МИН-концепсиясенең үзгәрүенә китерә. 

 

1. Ситуациягә анализ 

Базар икътисадының бүгенге таләпләре һәм мәгълүмати җәмгыятьнең тиз 

темплар белән формалашуы мәгариф системасы алдында яшь буынга белем 

бирү максатын һәм бурычларын, форма һәм эчтәлеген тамырыннан үзгәртү 

мәсьәләсен куйды. Россия педагоглары, заман таләпләрен искә алып, беренче 
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мәртәбә буларак, укучы шәхесе үсешен – белем бирүнең мәгънәсе һәм максаты 

дигән фикергә килделәр. Мәгариф системасындагы яңалыкларны тормышка 

ашыру өчен икенче буын дәүләт стандартлары (ФГОС) төзелде. Федераль 

дәүләт башлангыч белем бирү стандартлары таләп иткәнчә, укытуның предмет 

нәтиҗәләреннән тыш, һәр тема буенча күзалланган шәхси һәм метапредмет 

нәтиҗәләре күрсәтелә. Бу нәтиҗәләр дәреснең үстерү һәм тәрбия, белем бирү 

максаты белән билгеләнәләр. Алар эш программаларында чагылыш табырга 

тиеш. Шуны күздә тотып, “Универсаль уку гамәлләре формалашу программасы 

– уку фәннәре буенча эш программаларының төзү нигезе” темасын хәзерге 

вакытта мөһим дип саныйбыз. 

 

2. Проектның актуальлеге 

 

Хәзерге цивилизация дәүләт алдына дөньякүләм интегралда яши һәм үсә 

алырлык яңа шәхес формалаштыру бурычын куйды. Бүген җәмгыятьтә укыту 

һәм тәрбиянең яңа төрләрен эзләү, аларны куллану кирәклеге бик нык сизелә. 

Алар шәхеснең миллилеге һәм мәнфәгатьләре белән яраклашып килергә 

тиешләр. 

Федераль дәүләт белем стандарты нигезендә милли кыйммәтләр, 

универсаль уку гамәлләре һәм бәяләү системасы формалаштыру тора.  

Әгәр, укучыда универсаль уку гамәлләре формалаштыра алсак, бала мәктәптә 

алган белем-күнекмәләрне укыту-тәрбия процессында гына түгел, ә реаль 

тормышта да куллана ала. Укучыларыбыз үзенә үзе ышанган, мөстәкыйль эш 

итә торган, конкурентлылыкка сәләтле, дөрес аралашу серләрен белүче, рухи 

дөньясы бай, иң матур кешелек сыйфатларына ия була. Бу зур максат һәм 

бурычлар. Бала күп вакытын мәктәптә уздыра. Һәм максат, бурычларга ирешү 

укыту-тәрбия процессына керергә, дәреслекләр эчтәлегенә салынырга тиеш һәм 

дәрестә максатка ирешелү мәҗбүри таләп. 

 Безнең белем бирү оешмаларында укыту эше дәресләр формасында 

бара.Дәрес укытучы җитәкчелегендә төрле укыту методларын кулланып алып 

барыла торган гомуми класс эшен дә, укучылар белән индивидуаль эшне дә үз 

эченә ала. Укыту эшен оештыруның мондый формасы балаларның хезмәтен 

һәм ялын дөрес чиратлаштырырга мөмкинлек бирә; ул укытучының җитәкчелек 

ролен һәм укучы тарафыннан уку бурычларының нык үтәлешен тәэмин итә; ул 

белем бирү оешмасына оештыру төгәллеге кертергә мөмкинлек бирә. Шуңа 

күрә, дәрес укыту эшенең төп формасы булып тора. Дәрес – ул укытучының 

шәхси һәм һөнәри “көзгесе”, иҗади остаханәсе. Һәрбер дәрестә укытучының 

педагогик системасын һәм нәтиҗәләрен күрергә була. Дәрестә яңача ачышлар 

туа, экспериментлар үткәрелә, проблемалар чишелә, хаталар ачыклана, иҗади 

http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=61&eid=692&displayformat=dictionary
http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=61&eid=632&displayformat=dictionary
http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=61&eid=632&displayformat=dictionary
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эзләнүләр алып барыла, уңышлы нәтиҗәләр ясала. Алдынгы тәҗрибәле һәм 

новатор укытучыларга зур игътибар бирәләр, кечкенә шәхесләрнең 

интеллектуаль, социаль, психик, физик һәм рухи сфераларын үстерүгә зур көч 

куялар һәм махсус шартлар булдыралар. Дәрес процесс буларак, ул – диалог, 

аралашу, шәхесара төрле мөнәсәбәтләргә керү, эшчәнлек башкару.  

Яңа стандартларның тагын бер ягын ассызыклап үтәргә кирәк: аларда 

укучыга һәм укытучыга гына түгел, бәлки барлык дәрәҗәдәге мәгариф 

системасына билгеле бер җитди таләпләр куела. Таләпләрнең өч төркеме 

билгеләнгән: базис укыту планының төзелешенә һәм эчтәлегенә; аны үзләштерү 

нәтиҗәләренә; укыту программаларын гамәлгә ашыру шартларына таләпләр. 

Төп укыту программаларын үзләштерү нәтиҗәләренә таләпләр – һәр 

укучының гыйлем туплауда ирешкән казанышларын шәхси бәяләү 

критерийлары ул. Шул нигездә укучының танып-белү, универсал белем туплау 

эшчәнлегеннән, мәгариф системасының барлык дәрәҗәләрендә (республика, 

төбәк, аерым мәгариф учреждениеләрендә) эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген 

интеграль бәяләүдән гыйбарәт. Хәзерге заман мәгарифе укучыларда универсаль 

уку гамәлләрен формалаштыруга юнәлдерелгән. Шуның өчен, уку фәннәре 

буенча эш программаларына универсаль уку гамәлләрен кертү мәсьәләсе 

аеруча актуаль тема булып санала. 

 

3. Проектның максаты һәм бурычлары 

Проектның максаты: гомуми белем бирү стандартларына нигезләнеп, 3 

нче сыйныф эш программасында универсаль уку гамәлләрен формалаштыру 

һәм гамәлгә кертү.  

Проектның бурычлары: 

1. Гомуми белем бирү стандартларына нигезләнеп, универсаль уку 

гамәлләре формалаштыру программасына куелган таләпләрне өйрәнү. 

2. Универсаль уку гамәлләре формалаштыру программасының 

структурасын һәм эчтәлеген эшкәртү. 

3. Универсаль уку гамәлләре формалаштыру программасының 

элементларын  татар теле укыту практикасына кертү һәм аның нәтиҗәсен 

бәяләү. 

4. Универсаль уку гамәлләре формалаштыру программасын төп гомуми 

белем бирү мәктәпләрендә тормышка ашыру һәм нәтиҗә ясау.   

 

4. Проектның максатчан төркеме 

Тикшерү объекты: универсаль уку гамәлләре формалашу программасы. 

http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=61&eid=404&displayformat=dictionary
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Тикшерү предметы: гомуми белем бирү стандартлары шартларында 

татар теленнән универсаль уку гамәлләре формалаштыру программасы 

нигезендә эш программасы төзү. 

 

5. Проектның чишелеше  

(проектның яңалыкны чагылдырган төп идеясе) 

Яңа стандартларның төп максаты – шәхес тәрбияләү, бәләкәйдән үк 

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

иҗади баскычка күтәрү. Хәзер башлангыч сыйныф укытучысы укучыны 

укырга, язарга, санарга гына өйрәтеп калырга түгел, ә универсаль уку 

күнекмәләре формалаштырырга, проект эшчәнлегенең эксперты, җитәкчесе 

булырга да тиеш. ФГОС кертү традицион программаларда кертелгән артык 

информациядән котылырга, репродуктив укыту алымыннан эзләнүле укыту 

алымына күчәргә, укучының үзбәясен күтәрергә ярдәм итә. 

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 культурасын 

формалаштыру чарасы, башка халыкларга карата хөрмәт хисе, мәдәниара 

диалогка осталык кебек универсаль күнекмәләр булдыру чарасы. 

Федераль дәүләт башлангыч белем бирү стандартында күрсәтелгәнчә, төп 

белем бирүнең башлангыч этабы гомуми белем бирүнең нигезе һәм балаларда 

белем һәм күнекмәләр булдыру белән беррәттән, аларның уку эшчәнлеген 

формалаштыруга да нигез сала, гомуми уку күнекмәләрен үстерүне төп 

максатлар рәтенә куя. Татар теле, танып белү чарасы буларак, укучыларның 

фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә хезмәт итә. 

Бүгенге социолингвистик ситуациядә һәм гомуми белем бирүнең 

федераль дәүләт стандартлары тормышка ашу кысаларында рус телле баларны 

татарча сөйләшергә өйрәтү буенча яңа программалар эшләү зарурлыгы тора. 

3 нче сыйныф өчен эш программасы психология, педагогика фәннәренең 

яңа казанышларына таянып һәм тел өйрәтү процессында методик стандарт итеп 

кабул ителгән коммуникатив технология нигезендә укыту принципларын 

исәпкә алып төзелде. 

Программа аңлатма язуыннан һәм төп өлештән тора. Аңлатма язуында 

татар теле укытуның максатлары, сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча 

укучыларның нинди белем күнекмәләренә ия булырга тиешлеге күрсәтелде. 

Төп өлештә татар теле өйрәнүнең тематик эчтәлеге, лингвистик материал 
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күләме, аларның укыту сәгатьләренә бүленеше, белем һәм күнекмәләрне бәяләү 

нормалары күрсәтелде. 

3 нче сыйныф өчен  эш программасы түбәндәге документларга таянып 

төзелде: 

1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыклары 

тарафыннан расланган  “Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга 

татар телен һәм әдәбиятын укыту гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты”.  

2.  Татарстан  Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан  

тәкъдим ителгән “Төп гомуми белем бирү мәктәбенең рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы”, төзүче-авторлары: 

Р. З. Хәйдәрова, К. С. Фәтхуллова, Г. М. Әхмәтҗанова. – Казан, 2013. 

3. Мәктәпнең  белем бирү программасы;  

4. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыклары 

тарафыннан тәкъдим ителгән 3 нче сыйныф өчен Р. З. Хәйдәрова, Г. М. 

Әхмәтҗанова, Л. Ә. Гыйниятуллина. – Казан: “Татармультфильм” нәшрияты, 

2013дәреслегенә нигезләнеп төзелде. 

Программа “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен 

татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар”: 1-11нче сыйныфлар / 

(басма өчен Ч. М. Харисова, К. С.Фәтхулова, З. Н. Хәбибуллина җаваплы), - 

Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011, 239 б. җыентыгына нигезләнеп 

төзелде. 

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм 

бурычлары: 

Рус мәктәбенең 3 нче сыйныфларында укучы рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар теленнән белем бирүнең төп максаты – Федераль дәүләт 

стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә  укучыларда лингвистик 

(тел), коммуникатив (аралашу), милли мәдәният өлкәсенә караган 

культурологик (мәдәниятлылык) компетенцияләр булдыру: 

- укучыларның 1-2нче сыйныфларда үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм 

күнекмәләрен камилләштерү; 

- татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик 

сөйләм оештырырга өйрәтү; 

- программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача 

монологик сөйләм булдыруга ирешү; 

- татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү, текстларны аңлап уку 

күнекмәләрен үстерү; 

- татар телендәге сөйләмне фонетик,лексик,грамматик яктан дөрес 

төзергә күнектерү; 

- татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге 
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казанышлары, күренекле шәхесләре белән таныштыруны дәвам итү; 

- халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү; 

- укучыларның татар телен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру; 

- рус телле укучыларда  аралашу осталыгы формалаштыру; 

- татар теленең фонетик, лексик, грамматик берәмлекләрен гамәли 

үзләштерүгә ирешү; 

- укучыларныңакыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен 

камилләштерү; 

- балаларның рухи дөньясын баету, аларда шәхесара һәм мәдәниятара 

аралашу күнекмәләре булдыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык һәм 

хөрмәт хисләре тәрбияләү; 

- сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру; 

- сөйләмдә актив кулланыла торган сүзләрне орфографик яктан дөрес язу 

күнекмәләрен үстерү; 

- татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләрен гамәли 

үзләштереп, сөйләм булдыруга күнектерү; 

- татар сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы кулланырга өйрәтү;  

- татар теленә укучыларны җәлеп итү, укучыларның мәгълүматлылыгын 

киңәйтү. 

Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы: 

1) тыңлап аңлау. Аерым сүзләрне, җөмләләрне тыңлап дөрес тәрҗемә итә 

белү; бәйләнешле тестны тыңлап, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына 

җавап бирү ; дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белү. 

2) диалогик һәм монологик сөйләм. Сорау һәм җавап репликаларын дөрес 

кулланып, әңгәмә төзи белү; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү 

(һәр укучының репликалар саны 7-8дән ким булмаска тиеш); укылган 

(тыңлаган) текстның эчтәлеген сөйли белү, лексик тема буенча бәйләнешле 

текст төзеп сөйләү(җөмләләр саны 10 нан ким булмаска тиеш). 

3) уку. Татар теленең әйтелеш нормаларын үтәп, аерым җөмләләрне 

диалогик һәм монологик текстларны сәнгатьле итеп һәм аңлап уку; таныш 

булмаган сүзләрнең мәгънәләрен сүзлекләрдән табып аңлата белү. 

4) Язу. Лексик темага караган һәм актив үзләштерелгән сүзләрнең 

язылышын истә калдыру, укылган текстның эчтәлеге буенча сорауларга язмача 

җавап бирү яки сөйләү, грамматик биремле диктантлар язу. 

5) Телдән һәм язма сөйләмне аеру. Текстның темасы, төп фикере. Сөйләм 

эшчәнлеге төрләрен (тыңлап аңлау, сөйләү, уку һәм язу) үзләштерү. 

Укуның төрле төрләрен (танышу, өйрәнү һ.б.) үзләштерү. Уку китаплары, 

масса күләм мәгълүмат чаралары, интернет һ. б. чаралар белән эшләү 

алымнарын үзләштерү. 
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Иҗтимагый-мәдәни, әхлакый, көнкүреш, уку темаларына бәйле булган  

монологик һәм диалогик сөйләм үрнәкләрен төзү. 

Текстның эчтәлеген кыскача сөйләү. Өйрәтү характерындагы диктантлар, 

изложение, сочинениеләр язу.  

Тел белеменә караган сүзлекләр һәм алардан файдалану. 

 

Орфография һәм орфоэпия кагыйдәләрен программага кертелгән 

эчтәлектә дөрес куллана белү. 

Сөйләмдә татар авазларының үзенчәлекләрен саклау, аларны ишетеп аера 

белү. Транскрипция билгеләре. Хикәя, боеру, тойгылы җөмләләрнең ритмик-

интонацион үзенчәлекләре. Санау интонациясе. Сөйләм этикеты үрнәкләренең 

интонациясе. 

 Программа кысаларындагы аралашу тематикасына караган лексик 

берәмлекләрне тану һәм куллана белү. Гади тотрыклы гыйбарәләр. Татар 

сөйләм этикеты берәмлекләре. Татар һәм рус телләре өчен уртак сүзләр. 

Алынма сүзләр. Сүз ясалышы ысуллары: парлы, кушма һәм тезмә сүзләр.   

Укыту предметының сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча 

планлаштырылган нәтиҗәләре: 

1) монологик сөйләм. Программада тәкъдим ителгән темалар кысасында 

сөйләмнең коммуникатив типлары буенча бәйләнешле сөйләмне 

камилләштерү: сурәтләп сөйләү,  эчтәлек сөйләү, хикәя төзү, хәбәр  итү. 

Монологик сөйләм күләме: кимендә 8 – 10 фраза; 

2) тыңлап аңлау. Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә төрле 

төрдәге тыңлап аңлау күнегүләрен үти белү; сүзләрне, җөмләләрне аңлап 

тәрҗемә итә белү; мәгълүмати характердагы текстларны, вакытлы матбугат 

язмаларын тыңлап аңлап, эчтәлеге буенча фикер әйтү, аралашуга чыгу; 

3) уку. Программаның предмет эчтәлегенә туры килгән әдәби, фәнни-

популяр, рәсми характердагы текстлар белән танышу барышында,мәгълүмат 

белән эшләү күнекмәләренә ия булу. Мәгълүматны танып белү, үзләштерү 

ихтыяҗыннан чыгып, тәкъдим ителгән текстларны аңлап укырга өйрәнү. 

Текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен 

аңлау.Уку өчен текстның күләме: 90 – 110 сүзгә кадәр; 

4) язу. Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә  актив куллануда 

булган сүзләрне дөрес яза, төрле калыптагы диалоглар, конкрет бер тема буенча 

хикәя төзи белү, дөрес яза белү; язма эшнең күләме: 20 – 30 сүзгә кадәр. 

Укучыларның белем күнекмәләренә таләпләр. 

Ел  башына: лексик – грамматик  минимум: 

 1. Исемнәрнең килеш белән төрләнешен кабатлау һәм аларны куллану 

күнекмәләрен камилләштерү. 
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 2. Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүен гамәли үзләштерү. 

 3. Иялек килешендәге исем + тартымлы исем төзелмәсен сөйләмдә 

куллану. 

 4. Лексик темага караган сыйфатларның кулланылышын гамәли 

үзләштерү. 

 5. Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнүен өйрәнү. 

 6. Лексик темага караган хәзерге заман хикәя фигыльләрне сөйләмдә 

дөрес куллануга ирешү. 

 7. Билгеле үткән заман хикәя фигыльне барлыкта һәм юклыкта зат- сан 

белән төрләндерә һәм сөйләмдә куллана белү. 

 8. Җәяү, алда, артта, кичә, бүген, иртәгә рәвешләрен сөйләмдә куллану 

күнекмәләрен активлаштыру. 

 9. Өйрәнелгән кисәкчәләрне кабатлау һәм бик, әле, тагын кисәкчәләренең 

сөйләмдә кулланылышын үзләштерү. 

 10. Үзләштерелгән бәйлекләрне кабатлау һәм өчен, кадәр, соң 

бәйлекләрен сөйләмдә дөрес куллануга ирешү. 

 11. Боерык фигыльнең II зат берлек һәм күплек сан формаларын 

кабатлау. 

 12. Үзләштерелгән сан төркемчәләрен искә төшерү: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90, 100 һәм җыю (дүртәү, унау) саннарын кулланылышка кертү. 

 13. Кирәк (түгел), мөмкин түгел, ярый, ярамый кебек модаль сүзләрне 

фигыльнең инфинитив формасы белән бергә кулланнырга өйрәтү. 

 14. Җөмләнең түбәндәге коммуникатив төрләрен диалогик һәм 

монологик сөйләмдә дөрес кулланырга гадәтләндерү: раслау, инкяр, сорау, 

хикәя, боерык.   

 15. Өйрәнелгән җөмлә калыпларын җәенкеләндерү эшен активлаштыру. 

 16. Һәм, ә теркәгечле җөмләләрне укып аңлый һәм сөйләмдә куллана 

белү. 

17. Җөмләләрдә сүзләрнең уңай (туры) тәртибен сакларга күнектерү. 

Ел ахырына: лексик-грамматик минимум:      

 1. Сан, килеш, тартым белән төрләнгән исемнәрне сөйләмдә куллану 

күнекмәләрен камилләштерү. 

 2. Килеш белән төрләнгән зат алмашлыкларын дөрес куллануга ирешү. 

 3. Тезмә (җир җиләге), кушма (көнбатыш), парлы (әти- әни) исемнәрнең 

мәгънәсенә төшенергә өйрәтү . 

 4. Күплек сандагы тартымлы исемнәрне гамәли үзләштерү. 

 5. Лексик темаларга караган сыйфатларны чагыштыру дәрәҗәсендә дөрес 

кулланырга өйрәтү. 

 6. Җыю саннарының сөйләмдә кулланылу үзенчәлекләрен истә калдыру . 
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 7. Кебек (шикелле), аркылы, саен, бирле бәйлекләрен исемнәр һәм 

алмашлыклар белән кулланнырга өйрәтү. 

 8. Өйрәнелгән күрсәтү, сорау, тартым алмашлыкларын кулланып, 

җөмләләр төзү эшен активлаштыру. 

 9. Хәзерге һәм билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне барлыкта һәм 

юклыкта зат-сан белән төрләндереп, сөйләмдә куллана белүкүнекмәләрен 

ныгыту. 

 10. Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат- 

сан белән төрләнешен гамәли үзләштерү.  

 11. Алдында, артында, өстендә, астында, янында бәйлек сүзләре белән 

җөмләләр төзергә күнектерү. 

 12. Ләкин, чөнки теркәгечле кушма җөмләләрнең эчтәлеген аңлап, 

аларны сөйләмдә куллануга ирешү. Аларда басымның беренче иҗеккә куелу 

үзенчәлеген истә калдыру. 

13. Раслау, инкяр, сорау, боерык җөмлә төрләрен диалогик һәм монологик 

сөйләмдә куллануны камилләштерү. 

3 нче сыйныфта татар теленнән үзләштерелергә һәм камилләштерелергә 

тиешле гомумкүнекмәләр. 

Уку эшчәнлеген оештыра белү юнәлешендә: 

1. Эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү. 

2. Эшне планлаштыра белү. 

3. Эшнең дөреслеген тикшерү. 

4. Эш сыйфатына бәя бирү. 

Китап, өстәмә мәгълүмат белән эш итү: 

1. Дәреслек белән эш итә белү. 

2. Төрле чыганаклар белән мөстәкыйль эш итә белү. 

3. Төрле текстлар белән эш итү. 

4. Эчтәлекне аңлап, тиешле тизлектә, дөрес уку: 

- уку елы башында - сүз; 

- уку елы ахырында - 80-90 сүз; 

6. Сүзлекләрдән файдалана белү. 

7. Китапханәдә каталог белән эш итә белү. 

Фикерләү белән бәйле күнекмәләр: 

1. Уку мәсьәләсен куя белү. 

2. Яңа теманы аңлауга мотив тудыру. 

3. Танып белү активлыгын үстерү. 

Телдән һәм язма сөйләм үстерү һәм аралаша белү юнәлеше: 

1. Телдән сөйләм: 

-сорауны формалаштыра белү һәм тулы җавап бирә белү күнекмәсе; 
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-тәрҗемә итү күнекмәсе. 

2. Язма сөйләм: 

- күчереп язу. 

Укыту программасының эчтәлеге. 

Бүлек исемнәре Сәг. саны 

Белем бәйрәме 21 

Көндәлек режим 4 

Ашханәдә 9 

Без әти-әниләргә булышабыз 14 

Туган якка кыш килде 12 

Шәһәрдә һәм авылда 6 

Әдәпле булыйк 9 

Кечкенә дусларыбыз 4 

Күңелле җәй,ямьле җәй 19 

Кабатлау. 7 

Барлыгы: 105 

 

Татар теленнән  программа материалының бүленеше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь-тематик план 1 нче кушымтада теркәлгән. 

 1нче  

чирек 

2нче 

чирек 

3нче 

чирек 

4нче 

чирек 

Еллык 

Сәгать саны 

Дәрес 27 21 30 26 105 

Теманы 

өйрәнү 

25 19 25 19 88 

Бәйләнешле 

сөйләм 

үстерү 

3 2 5 5 15 

Контроль 

күчереп язу 

 1 1  2 

Контроль эш 2 1 1 1 5 

Тест 1   1 2 

Дәреснең берничә минутында үткәрелгән эшләр 

Сүзлек 

диктанты 

 1 1 1 3 

Хәтер 

диктанты 

1    1 

Мөстәкыйль 

эш 

1 1   2 
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Эш программаларында һәр тема буенча күзалланган шәхси һәм 

метапредмет нәтиҗәләр бирелгән. Шәхси нәтиҗәләр дигәндә укучының үзенә 

һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге кешеләргә карата, тормыштагы яшәеш 

проблемаларына карата формалашкан карашлар кыйммәтен күз алдында 

тотыла. Метапредмет нәтиҗәләр дигәндә реаль тормышта туган проблемаларны 

хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен күз алдында тотыла. 

Универсаль уку эшчәнлеге термины педагогикада бүген кулланыла торган 

гомуми уку күнекмәләрен, гомуми танып-белү, фәнне өстәмә өйрәнү 

эшчәнлеген алыштыра. Яңа стандартларны төзүчеләр аларны дүрт блокка – 

шәхси, регулятив, танып-белү һәм коммуникатив блокка берләштергән. Алар 

уку процессын оештыруның һәм төп компетенцияләр формалаштыруның 

нигезе булып торалар. Татар теле, танып белү чарасы буларак, укучыларның 

фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә хезмәт итә.  

Шәхси эшчәнлек дигәндә укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге 

кешеләргә карата, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата формалашкан 

карашлар кыйммәтен күз алдында тотабыз. Белем алуның башлангыч этабын 

төгәлләгәндә түбәндәге шәхси кыйммәтләр формалашкан булу күзаллана: 

- шәхесара һәм мәдәниара аралашуда татар телен куллануга уңай караш 

булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге формалаштыру; 

- әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген 

аңлау; 

- әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның 

гамәлләренә гомумкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; 

- “Гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”, “башкаларга карата түземлелек” 

төшенчәләрен кабул итү, аларның кадерен белү; ярдәмчеллек, башка кешеләргә 

карата кайгыртучан булу.  

Регулятив эшчәнлек танып-белү процессы белән идарә итәргә булыша. 

Аның нәтиҗәләре: 

- уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү; 

- эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын 

таба белү; 

- уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 

- уку хезмәтеңә бәя бирә белү; 

- укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый 

белү; 

- укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; 

- дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш 

итә белү; 
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- дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту 

күнекмәләрен үстерү. 

Танып-белү эшчәнлеге тиешле мәгълүматны эзләү һәм анализлауны, хәл 

итү ысулларын, алымнарын модельләштерүне һәм куллануны тәэмин итә. 

Шулай ук: 

- фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, 

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

- классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; 

- ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру; 

- үрнәк буенча эшли белү; 

- аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; 

- рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; 

- аңлап укый белү; 

- укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. 

Коммуникатив эшчәнлек хезмәттәшлекне оештыруга һәм гамәлгә 

ашыруга юнәлтелгән. Алар: 

- әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аның белән аралаша белү 

күнекмәләрен формалашыру; 

- аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия 

хисләре); 

- парларда һәм күмәк эшли белү; 

- әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

3 нче сыйныфның татар теленә өйрәтү календарь-тематик планында 

нәтиҗәләр һәр дәрес буенча аерым баганаларда күрсәтелә барды. Укытучы 

дәрес планын, эш программасын төзегәндә, дәреснең белем бирү максатын 

шушы графаларга карап ачыкларга тиеш була. Балаларның белем дәрәҗәләрен 

контрольгә алу да тематик планның шушы графаларына нигезләнә. Гомумән 

алганда, дәреснең структур төзелеше дә, сайланган күнегүләр системасы да 

шушы графалардагы нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. 

 

5. Проектны тормышка ашыру этаплары. 

1. Проектның гамәлгә кертүе 3 нче сыйныфтан башлана.  

2. Универсаль уку гамәлләрен эш программасында күрсәтелә.  

3. Проект берничә ел дәвамында хезмәт итәчәк. 

Проектны тормышка ашыру вакыты: 1 ел (2014 – 2015). 

 

6. Көтелгән нәтиҗәләр. 

1. Укучылар фикерләүнең “универсаль гамәлләре”н башлангыч сыйныфта 

ук өйрәнә һәм куллана башларга тиеш. 
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2. Укучы 3 нче сыйныфны тәмамлап чыгуга җаваплылык хисе, 

дисциплина, белем күтәрүгә омтылыш, эзләнүчәнлек кебек сыйфатларга ия 

булырга тиеш. Мәктәпләрдә шундый шәхесләр тәрбияләүгә укучы шәхесенә 

юнәлдерелгән яңа педагогик технологияләр куллану ярдәм итә.  

3. Укучылар проблемаларны хәл итү, карар кабул итү, эзләнү, анализ 

ясау, информацияләрне эшкәртә белергә тиеш. 

4. Мәгълүматкә автор күзе белән карарга, авторның хисләрен, бәясен, 

мәгънәсен күрергә өйрәнергә тиеш. 

5. Укучылар уку хезмәтендә үзеңә максат куя белергә, бурычларны 

билгели белергә, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белергә, уку 

эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белергә тиеш. 

  

Йомгаклау 

Элек өстән мәгариф министрлыгы төшергән укыту программасын 

җитәкчеләр дә, укытучылар да төгәл үтәп барырга тиешләр иде. Хәзер исә һәр 

мәктәп шушы яңа стандартлар нигезендә үз программасын эшләп чыгарырга, 

мәктәпнең юнәлешен билгеләргә тиеш булачак. Стандартларның иң аек 

язылган урыны – укыту максатлары һәм нәтиҗәләр. 

Нәтиҗәләргә таләпләр – гомуми белем программаларының барлык 

төрләренең состав өлеше. Алар шәхси, эшчәнлекнең гомумиләштерелгән 

ысуллары (метапредмет) һәм фәнне өйрәнү нәтиҗәләрен үз эченә ала. 

Укучылар өйрәнелгән лексиканы һәм грамматиканы кулланып, мөстәкыйль 

аралаша белергә тиеш. Календарь-тематик планда күрсәтелгән нәтиҗәләр 

балаларның белем дәрәҗәсенең, ягъни татарча сөйләшеп аралаша алу 

күрсәткече булып тора.  

Уку эшчәнлеген дөрес оештырганда  укучы шәхес буларак формалаша, 

укыту процессына, объектына, шартларына, нәтиҗәләренә мөнәсәбәтен 

күрсәтә. Ул үз эшчәнлеген оештыруга сәләтле була. 

Дәресләргә  проблемалы, танып-белү күнекмәсен үстерүгә гамәли 

күнегүләр кертү зарур. Алар алынган белемне яңа җирлектә кулланырга, 

эшчәнлекнең гомуми ысулын формалаштыруны, эзләнүле күнекмәләр 

булдыруны күздә тота. Һәм инде күнегүләр, эшчәнлек нәтиҗәсендә укучы 

теләсә нинди мәгълүматны адекват кабул итәргә, башкаларга аңлаешлы итеп 

җиткерергә өйрәнә. Татар теле курсының төп бурычы-аңлап дөрес укырга, 

сөйләргә, грамоталы язарга һәм дәреслек белән эшләргә өйрәтү. Ә бу 

күнекмәләр укучының әдәби тел нормаларына туры килгән сөйләмендә, 

фикерен телдән һәм язма әйтеп бирә алуында күренә. Татар теленнән укыту-

методик комплектларының концептуаль нигезе аның коммуникатив һәм танып-

белү юнәлеше. Телне, аның төп төшенчәләрен һәм кагыйдәләрен үзләштерү 
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сөйләмдәге коммуникатив белем һәм күнекмәгә бәйле. Һәм инде шул аларга 

гамәли һәм функциональ юнәлеш өсти дә. 

 

Кулланылган әдәбият 

1. Хәйдәрова Р. З., Әхмәтҗанова Г. М., Гыйниятуллина Л. Ә. Күңелле 

татар теле: дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 3 нче сыйныф рус балалары өчен 

татар теле һәм уку дәреслеге. (Дәреслек Е. И. Пассовның коммуникатив 

технология концепциясенә нигезләнә). Ике кисәктә. / Р. З. Хәйдәрова, Н. Г. 

Галиева, Г. М. Әхмәтҗанова. – Казан: Татармультфильм, 2013. 

2. Хәбибуллина З. Н. Татар теленнән мөстәкыйль эшләр: Рус телендә урта 

гомуми белем бирү мәкт. 2 – 11 нче с-фларында рус телендә сөйләшүче балалар 

белән эшләүче укытучылар өчен ярдәмлек / З. Н. Хәбибуллина, К. Х. 

Фәйзрахманова. – Казан: Мәгариф, 2008. 

3. Харисова Ч. М. Теория и практика обучения татарскому 

произношению в русскоязычных школах (начальный этап) / Ч. М. Харисова, Л. 

Г. Саяхова. – СПб.: Просвещение, 2004. 

4. Харисова Ч. М., Фәтхуллова К. С., Хәбибуллина З. Н. Рус телендә урта 

(тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк 

программалар: 1 – 11 нче с-флар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2011. – 239 б. 

5. Хәйдәрова Р. З., Малафеева Р. Л. Рус телле балаларга татар телен һәм 

әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы. 1 – 11 нче 

сыйныфлар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2011. 

6. Хәйдәрова Р. З., Гыйниятуллина Л. Ә., Газизуллина Г. И. Рус телендә 

сөйләшүче балаларга татар теле укыту. 3 нче сыйныф: Укытучылар өчен 

методик кулланма / Р. З. Хәйдәрова, Л. Ә. Гыйниятуллина, Г. И. Газизуллина. – 

Казан: Татармультфильм, 2013. – 80 бит. 
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Төп белем программасын тормышка ашыруның бер механизмы буларак 

укучыларның дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру 

 

Фәрхетдинова.Р.В.,  

Казан шәһәре Совет районы 4 нче интернат - мәктәбенең  

 татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Нигъмәтҗанова В. Р., 

 Казан шәһәре Киров районы 153 нче мәктәбенең 

 татар теле һәм әдәбияты укытучысы 
 

I. Кереш 

1.Проблеманың куелышы 

Кешенең матур истәлекләре, изге хыяллары, иң беренче шатлык – 

куанычлары аның балачагы яки үсмер чагы белән бәйләнгән була. Менә шушы 

матур истәлекләр арасында шактый урынны мәктәп, балачак дуслары, әлбәттә, 

укытучылар алып тора. Иң беренче мәктәп бусагасын атлап кергән көннән алып 

зур тормышка озатып, соңгы кыңгырау чыңлаган көнгә кадәр бала белән һәрчак 

янәшәдә аның укытучысы атлый. Ул аны белем дөньясына алып керә, яхшыны 

яманнан аерырга, хезмәт һәм иҗат шатлыгын тоярга өйрәтә, фикерләү сәләтен 

үстерә, дөньяга карашын формалаштыра, аңардан шәхес тәрбияләүгә бөтен 

көчен куя. Укыту – тәрбия эшендә иң мөһиме – баланы уйларга, эзләнергә, үз 

алдында торган мәсьәләләрне мөстәкыйль хәл итәргә өйрәтү.  

Дәрестә һәм дәрестән тыш вакытта  укыту – тәрбия эшен максатчан һәм 

эзлекле оештыру – шәхес формалаштыруның һәм үстерүнең нәтиҗәле юлы.  

Без һәрвакыт укучыларның сыйныфтан тыш эшчәнлеген оештыруга зур 

игътибар бирәбез, чөнки фәнне тирәнтен үзләштерүдә, тел культурасын 

үстерүдә, мөстәкыйльлек тәрбияләүдә сыйныфтан тыш эшләрнең әһәмияте зур. 

Татар теленнән дәрес материалын җиңел үзләштерүче укучылар белән 

беррәттән авыр үзләштерүче балалар да бар. Шунлыктан укучыларны шушы 

фән белән кызыксындыру өчен сыйныфтан тыш чаралар үткәрүнең роле зур. 

Материалны авыр үзләштерүче балалар да бу чараларда бик теләп катнашалар 

һәм аларның уйлау, фикерләү сәләтләре үсә бара. 

Укучылар өчен мәҗбүри булмауга карамастан, татар теле буенча дәрестән 

тыш чаралар  һәр укытучының ныклы игътибарын таләп итә. Дәрестән тыш 

чараларда укытучы укучыларының кызыксынуларын, сорауларын, 

мөмкинчелекләрен тулысынча канәгатьләндерә ала. Сыйныфтан тыш чаралар 

программа  буенча каралган  белем эшчәнлеген тулыландыра һәм укучыларның 

уку материалын тирәнтен үзләштерүләренә ярдәм итә. 

 



 

109 

Фәнне тирәнтен үзләштерүдә, тел культурасын үстерүдә, мөстәкыйльлек 

тәрбияләүдә сыйныфтан тыш эшчәнлекнең әһәмияте зур. Бу юнәлештә 

системалы эш алып барырга кирәк. 

Укучыларның сорауларын һәм ихтыяҗларын исәпкә алып, мәктәптә 

үткәрелә торган сыйныфтан тыш чараларның колачын һәм эчтәлеген һәрдаим 

үзгәртеп торабыз. Әдәби викториналар, КВН,  тел бәйгеләре, танылган 

язучыларының тормыш һәм иҗат юллары белән танышу кичәләре һ.б. 

үткәрүләр гадәткә керде. Уен рәвешендә үткәрелгән сыйныфтан тыш чаралар 

балалар күңелендә һәрвакыт рухи канәгатьләнү хисе калдыра. Алар 

укучыларның бергәләп эшләү һәм үзара аралашу, ярдәмләшү күнекмәләрен, 

иҗади сәләтләрен үстерергә, фәнгә булган кызыксынуларын арттыра. 

Базар икътисадының бүгенге таләпләре һәм мәгълүмати җәмгыятьнең тиз 

темплар белән формалашуы мәгариф системасы алдында яшь буынга белем 

бирү максатын һәм бурычларын, форма һәм эчтәлеген тамырыннан үзгәртү 

мәсьәләсен куйды. Россия педагоглары, заман таләпләрен искә алып, укучы 

шәхесе үсешен – белем бирүнең мәгънәсе һәм максаты дигән фикергә килделәр. 

Мәгариф системасындагы яңалыкларны тормышка ашыру өчен икенче буын 

дәүләт стандартлары (ФГОС) төзелде. Федераль дәүләт башлангыч белем бирү 

стандартлары таләп иткәнчә, укытуның предмет нәтиҗәләреннән тыш, һәр тема 

буенча күзалланган шәхси һәм метапредмет нәтиҗәләре күрсәтелә. Бу 

нәтиҗәләр дәреснең һәм дәрестән тыш чараларның үстерү һәм тәрбия, белем 

бирү максаты белән билгеләнәләр. Алар эш программаларында чагылыш 

табарга тиеш. 

Заман укытучылар алдына дәресләрнең һәм дәрестән тыш чараларның 

сыйфатын яхшырту, метод һәм алымнарны тагын да камилләштерү бурычын 

куйды. Фәнне тирәнтен үзләштерүдә, тел культурасын үстерүдә, 

мөстәкыйльлек тәрбияләүдә сыйныфтан тыш эшләрнең әһәмияте зур.Татар 

теле һәм әдәбияты буенча сыйныфтан тыш эшләрне оештыруда укытучыдан 

зур осталык таләп ителә. Бу  чаралар укучыларда телгә булган кызыксынуны 

тагын да арттыра, баланы киңкырлы шәхес итеп тәрбияләүдә бәхәссез роль 

уйный. Шуңа күрә татар теле буенча дәрестән тыш эшләрне оештыруга һәм 

үткәрүгә ярдәм итә торган методик әсбаплар төзү бурычы галим 

методистларны һәм без – укытучыларны даими уйландыра. Татар теле буенча 

дәрестән тыш эшләрне яктырткан методик кулланмалар бик аз. Ә русча 

кулланмаларны туган тел материалын укытуда бары тик өлешчә генә 

файдалана алабыз. Шушы бушлыкны тутыру уңаеннан без бу проектта 

дәрестән тыш эшләрнең кайбер формаларын тәкъдим итәбез. 

 

2. Проблеманың актуальлеге 
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Дәүләт  укытучылар алдына  яңа шәхес формалаштыру бурычын куйды. 

Бүген җәмгыятьтә укыту һәм тәрбиянең яңа төрләрен эзләү, аларны куллану 

кирәклеге бик нык сизелә. Алар шәхеснең миллилеге һәм мәнфәгатьләре белән 

яраклашып килергә тиешләр. 

Федераль дәүләт белем стандарты нигезендә милли кыйммәтләр, 

универсаль уку гамәлләрен һәм бәяләү системасын формалаштыру тора.  

Әгәр, укучыда универсаль уку гамәлләре формалаштыра алсак, бала 

мәктәптә алган белем-күнекмәләрне укыту-тәрбия процессында гына түгел, ә 

реаль тормышта да куллана ала. Укучыларыбыз үзенә үзе ышанган, мөстәкыйль 

эш итә торган, конкурентлылыкка сәләтле, дөрес аралашу серләрен белүче, 

рухи дөньясы бай, иң матур кешелек сыйфатларына ия була. Бу зур максат һәм 

бурычлар. Бала күп вакытын мәктәптә уздыра. Һәм максат, бурычларга ирешү 

укыту-тәрбия процессына керергә, дәреслекләр эчтәлегенә салынырга тиеш һәм 

дәрестә һәм дәрестән тыш чараларда максатка ирешелү мәҗбүри таләп. 

 Безнең белем бирү оешмаларында дәрестән тыш эшләрнең төрле 

формалары алып барыла.Бу чаралар укытучы җитәкчелегендә төрле укыту 

методларын кулланып алып барыла торган гомуми сыйныф эшен дә, укучылар 

белән индивидуаль эшне дә үз эченә ала. Дәрестән тыш эшне оештыруның 

мондый формасы балаларның хезмәтен һәм ялын дөрес чиратлаштырырга 

мөмкинлек бирә; ул укытучының җитәкчелек ролен һәм укучы тарафыннан уку 

бурычларының нык үтәлешен тәэмин итә; ул белем бирү оешмасына оештыру 

төгәллеге кертергә мөмкинлек бирә. Һәрбер оештырылган чарада укытучының 

педагогик системасын һәм нәтиҗәләрен күрергә була. Бу чараларда яңача 

ачышлар туа, экспериментлар үткәрелә, проблемалар чишелә, хаталар 

ачыклана, иҗади эзләнүләр алып барыла, уңышлы нәтиҗәләр ясала.  Тәҗрибәле  

укытучылар укучыларга зур игътибар бирәләр, кечкенә шәхесләрнең 

интеллектуаль, социаль, психик, физик һәм рухи сфераларын үстерүгә зур көч 

куялар һәм махсус шартлар булдыралар. Эш  процессы  ул – диалог, аралашу, 

шәхесара төрле мөнәсәбәтләргә керү, эшчәнлек башкару.  

Яңа стандартларның тагын бер ягын ассызыклап үтәргә кирәк: аларда 

укучыга һәм укытучыга гына түгел, бәлки барлык дәрәҗәдәге мәгариф 

системасына билгеле бер җитди таләпләр куела. Таләпләрнең өч төркеме 

билгеләнгән: базис укыту планының төзелешенә һәм эчтәлегенә; аны үзләштерү 

нәтиҗәләренә; укыту программаларын гамәлгә ашыру шартларына таләпләр. 

Төп укыту программаларын үзләштерү нәтиҗәләренә таләпләр – һәр 

укучының гыйлем туплауда ирешкән казанышларын шәхси бәяләү 

критерийлары ул. Шул нигездә укучының танып-белү, универсал белем туплау 

эшчәнлегеннән, мәгариф системасының барлык дәрәҗәләрендә (республика, 

http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=61&eid=692&displayformat=dictionary
http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=61&eid=632&displayformat=dictionary
http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=61&eid=632&displayformat=dictionary
http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=61&eid=404&displayformat=dictionary
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төбәк, аерым мәгариф учреждениеләрендә) эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген 

интеграль бәяләүдән гыйбарәт.  

Дәрестән тыш чараларның төп билгеләнеше – дәрестә каралган теоретик 

материалларны тирәнтен өйрәнү генә түгел, алган белемнәрен стандарт 

булмаган чараларда куллана белү күнекмәләрен үстерү дә. 

 

II.Төп өлеш 

  1. Проектның максаты һәм бурычлары 

Проектның максаты:  мәктәпнең төп белем программасына, гомуми 

белем бирү стандартларына нигезләнеп, укучыларның дәрестән тыш 

эшчәнлеген оешыру.  

Проектның бурычлары: 

1. Мәктәпнең төп белем программасына, гомуми белем бирү 

стандартларына нигезләнеп, татар теленнән  һәм әдәбиятыннан сыйныфтан 

тыш эшләрне оештыру программасына куелган таләпләрне өйрәнү. 

2. Бирелгән фәннәр буенча сыйныфтан тыш эшләрне оештыру  

программасының структурасын һәм эчтәлеген эшкәртү. 

3. Татар теленнән һәм әдәбиятынна сыйныфтан  тыш эшләрне оештыру 

программасының элементларын  практикага кертү һәм аның нәтиҗәсен бәяләү. 

4. Бирелгән фәннәр буенча сыйныфтан тыш эшләрне оештыру 

программасын төп гомуми белем бирү мәктәпләрендә тормышка ашыру һәм 

нәтиҗә ясау.   

2. Проектның максатчан төркеме:. 

1. Фәрхетдинова.Р.В  ( Казан шәһәре  Совет районы 4 нче интернат - 

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы) 

2. Нигъмәтҗанова В. Р. (Казан шәһәре Киров районы 153 нче 

мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы) 

Проектның үтәлү вакыты:  

3ноябрь 2014ел – 25 июнь 2014 ел 

Проектның үтәлү урыны:   

Казан шәһәренең 4 нче интернат – мәктәбе һәм  153 нче мәктәп. 

Проектта катнашучылар: укытучы һәм укучылар 

 

3. Проектны тормышка ашыру этаплары. 

1. Проектны 5 нче сыйныфтан башлап гамәлгә кертү һәм аны сынап 

карау. 

2. Мәктәпнең төп белем программасын, гомуми белем бирү 

стандартларын өйрәнеп дәрестән тыш чараларның эш программасын төзү.  

3. Эш программасы буенча проектны уку елы ахырына кадәр куллану 



 

112 

 

4.Проектны гамәлгә ашыру планы 

 

№ Мероприятиянең исеме Үткәрү 

урыны. 

Үткәрү 

вакыты. 

Җаваплы  

1 Мәктәпнең төп белем 

программасын, гомуми белем 

бирү стандартларын өйрәнү. 

мәктәп август Татар теле һәм 

әдәбияты 

укытучысы. 

2 Сыйныфтан тыш эшләрнең 

программасын төзү. 

мәктәп сентябрь Татар теле һәм 

әдәбияты 

укытучысы. 

3  Татар теле һәм әдәбияты 

атналыгының программасын 

төзү. 

мәктәп сентябрь Татар теле һәм 

әдәбияты 

укытучысы. 

4 Татар теле һәм әдәбияты 

буенча олимпиадага, “Зирәк 

тиен”,”Татар кызы”, “Татар 

егете”,”Иң яхшы шигырь 

сөйләүче”, 

“Театр”,”Йолдызлык” 

конкурсларына әзерлек алып 

бару. 

мәктәп сентябрь - 

апрель 

Татар теле һәм 

әдәбияты 

укытучысы. 

 

5.Чыганаклары 

Шартлары Кирәкле Бар Чыганаклары Үтәлү 

вакыты 

Норматив- хокукый: 

1. ФДБС 

2. Төп белем бирү 

программасы. 

3. Предмет буенча 

программа 

  

 

 

+ 

Методик 

ярдәмлекләр 

Китаплар 

Интернет 

 

Уку елы 

агымында 

Материаль-техник: 

1. компьютер 

2. проектор 

3. магнитофон 

4. интерактив такта 

  

 

 

+ 

  

Уку елы 

агымында 

Кадрлар: 

1. мәктәп директоры 

2. укыту һәм тәрбия эше 

буенча директор 

урынбасарлары 

3. укытучылар 

  

 

 

+ 

  

Уку елы 

агымында 
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Фәнни-методик: 

1. методик кулланмалар 

2. сценарийлар 

 + Китаплар 

Интернет 

Уку елы 

агымында 

Информацион: 

1. электрон дәреслек 

2. электрон кушымта 

       3.   аудио – видео язмалар 

4.   фильмнар 

 +   

Уку елы 

агымында 

Мотивацион: 

1. укытучы 

2. укучы 

3. ата-аналар… 

 +   

Уку елы 

агымында 

Оештыру: 

1. чаралар  

2. җыелыш 

3. күргәзмәләр 

4. викториналар 

5. шоу уеннар 

6. радио тапшырулар 

 +   

Уку елы 

агымында 

Финанс: 

1. грамоталар 

2. мактау кәгазьләре 

3. призлар 

 

+ 

   

Уку елы 

агымында 

 

6. Проектның чишелеше 

Дәресләрне төрле темаларны өйрәнү белән бергә, сыйныфтан тыш 

чараларны оештыру мөһим эшләрнең берсе булып кала бирә. 

Татар теленнән сыйныфтан тыш эшләрне оештыруның максаты 

түбәндәгеләр: 

1. Укучыларның  татар теле һәм әдәбияты  белән кызыксынуларын 

үстерү һәм аңа мәхәббәт тәрбияләү, аларда татар халкы тарихын, мәдәниятын, 

гореф - гадәтләрен аның бай мирасын өйрәнү теләкләрен уяту. 

2. Укучыларның дәрестә алган белемнәрен киңәйтү һәм тирәнәйтү, 

аларны тормышта гамәли куллана белү күнекмәләрен бирү. Дәресләрдә пассив 

булган укучыларны төрле чараларда катнаштырып, телне өйрәнүгә кызыксыну 

тудыру 

3.Дәрестә алган аерым темаларны,  сөйләм телен үстерү күнекмәләрен       

ныгыту һәм үстерү. 

4.Дәресләрдә бирелә торган төрле яклы тәрбияне (әхлак, патриотик,  

эстетик, хезмәт тәрбиясе һ.б.) сыйныфтан тыш үткәрелә торган эшләр белән 

бәйләп дәвам итү. 
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5.Укучыларның яшь үзенчәлекләрен һәм белем дәрәҗәләрен истә тотып,   

сыйныфтан тыш эшләр план нигезендә, оешкан рәвештә һәм даими үткәрү. 

Укучыларның бәйленешле сөйләмен формалаштыру һәм алган 

белемнәрен тирәнәйтү. 

 

7. Көтелгән нәтиҗәләр. 

1. Укучылар дәрестә алган белемнәрен киңәйтеп һәм тирәнәйтеп, аларны  

тормышта гамәли куллана белә  башларга тиеш. 

2. Укучы дәрестән тыш үткәрелә торган чаралар аша җаваплылык хисе, 

дисциплина, белем күтәрүгә омтылыш, эзләнүчәнлек кебек сыйфатларга ия 

булырга тиеш.  

3. Укучылар проблемаларны хәл итү, карар кабул итү, эзләнү, анализ 

ясау, информацияләрне эшкәртә белергә тиеш. 

4. Эш барышында коллективта үз-үзеңне тоту, толерантлык, башкалар 

фикеренә игътибар итү кебек сыйфатларга өйрәнергә тиеш. 

5. Укучылар уку хезмәтендә үзеңә максат куя белергә, бурычларны 

билгели белергә, эш тәртибен аңлап, чараларны оештыра белергә, эшчәнлек 

нәтиҗәләрен контрольгә ала белергә тиеш. 

 

III. Йомгаклау 

Йомгаклап шуны әйтәсе килә, дәрестән тыш чараларның югары 

нәтиҗәлелегенә ирешкәндә, балаларның акыл эшчәнлеген дөрес оештырганда,  

татар теле дә  мавыктыргыч фәнгә әйләнә; дәрестән тыш үткән чаралар татар 

телен яхшы үзләштерергә этәргеч ясый.   

Бу чараларның төп билгеләнеше – дәрестә каралган теоретик 

материалларны тирәнтен өйрәнү генә түгел, алган белемнәрен стандарт 

булмаган мәсьәләләр чишүдә куллана белү күнекмәләрен үстерү дә, мәсьәләләр 

белән эшләү культурасын тәрбияләү дә 

 Дәрестән тыш чараларны дөрес оештырганда  укучы шәхес буларак 

формалаша, укыту процессына, объектына, шартларына, нәтиҗәләренә 

мөнәсәбәтен күрсәтә. Ул үз эшчәнлеген оештыруга сәләтле була. Дәрестә дә, 

дәрестән тыш эшчәнлектә дә укучы шәхесен күз алдында тотып эшләсәң, 

уңышка ирешәчәксең. 

Укытучы үзе иҗади үсешкә ия шәхес икән, ул башта укучылары 

алдыннан бара, аннан соң алар белән бергә юл үтә, соңыннан балаларын алга 

җибәрә, димәк, укучы шәхесе үсеш процессын кичерә. 

Сүзебезне йомгаклап,шуны әйтәсебез килә: проектта катнашкан 

укучының аңлы рәвештә укуга теләге арта,ул фән белән ныграк кызыксына 
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башлый,уз эшенә җаваплы карый,төркемдә үзара тарсынмыйча аралашырга, 

иптәшләренең фикерләрен бәяли һәм хөрмәт итәргә өйрәнә. 

Шулай ук укучының танып белү эшчәнлеге камилләшә,ул үзендә ышаныч 

тоя, эшкә омтылышы көчәя. 
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укыту – тәрбия процессында файдалану. – Казан : РИЦ Школа, 2004. – 
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Кушымта 

 

Кошлар-безнең дусларыбыз 

(дәрестән тыш чара) 

Максат: укучыларны туган ягыбызда кышлаучы кошлар белән якыннан 

таныштыру, кошларга кыш көне ярдәм кулы сузып, балаларда табигатькә 

сакчыл караш тәрбиләү. 

Җиһазлау: кышлаучы кошларның рәсемнәре, “Кошлар – безнең 

дуслар”кроссворды,төрле җимлекләр. 

Алып баручы.Хәерле көн , дуслар! Бүген без сезнең белән “Кошлар -  

безнең дусларыбыз” дигән чара үткәрергә җыелдык. 

Урамда кыш... 

Чеметтерә суык! Мәрхәмәтсез суык! 

Кош-кортлар ояда бөрешкәннәр туңып! 

Каныкты бу суык! 

Йөри кешеләрне өйләренә куып! – 

дип язган үзенең бер шигырендә Татарстанның халык шагыйре 

Р.Фәйзуллин. 

Чыннан да, бу суык кешеләргә генә түгел, кошларга да каныга.  

1нче бала:  

Кыш җитте, бөтен җир 

Капланды кар белән. 

Салкында кошларга 

Бик авыр – мин беләм. 

Алып баручы: Кошлар бездән ярдәм көтә.Шуңа күрә дә, аларга ярдәм 

йөзеннән, җмлекләр ясап элдек. Бүген без кышлаучы кошлар турындагы 

белемнәребезне ныгытырбыз. 

Кроссворд  “Кошлар – безнең дусларыбыз” 

1. Урмый, чәчми, ил өстендә көн итә.(Чыпчык) 

2. Кара каргага охшаган, ләкин гәүдә зурлыгы белән аерылучы, елтыр 

кара каурыйлы кош. (Козгын) 

3. Тау чыпчыгысыманнар отрядыннан чуар каурыйлый кошчык. 

(Купшыл) 

4. Кышын карга күмелеп йоклаучы кош. (Көртлек) 

5. Әтәч “хатыны” (Тавык) 

6. Козгыннар семьялыгыннан елтыр кара яки шәмәхә-кара каурыйлы, 

урта зурлыктагы кош (Карга)  

7. Балан, миләш җимешләре белән тукланучы төньяк кунагы.(Карабүрек) 

8. Урман кошы булса да, кешеләр янына ярдәм өмет итеп килә. (Песнәк) 
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9. Бүрекле төньяк кунагы, чыпчыкның бер төре. (Сызгырак – русча исеме 

свиристель) 

10. Гөлдер-гөлдер киләдер, кызыл читек киядер. (Күгәрчен) 

11. Язгы “туй” вакытында, мәхәббәт җырларын җырлап йөргәндә, бу кош 

саңгырауларына. (Суер) 

12. Урман хирургы, энә кебек очлы томшыгы белән агачларны дәвалый. 

(Чыелдык) 

13. Кайсы кош кыш көне балаларын чыгара?(Чукыр) 

14. Тап-тап табагач, 

Табагачта бер агач, 

Койрыгы бер колач. (Саескан) 

15.Бу кош акыллылык символы булып тора. (Ябалак) 

16.Нинди кошны барабанчы кош диләр?(Тукран) 

17.Урманнан чыгар, үзе чуар. (Боҗыр)       

2нче бала: 

Кошларның күбесе көз көне 

Көньякка китәләр, 

Җылыда бераз хәл алалар. 

Песнәкләр, чыпчыклар, 

Күгәрченнәр, чәүкәләр –  

Китмиләр бер җиргә, 

Бу якта калалар. 

3нче бала: “Чыпчык” (Фәнис Яруллин) 

Тәрәзә каршына 

Килгән бер чыпчык. 

Миңа кычкыра: 

_Чык әле, - ди, - чык. 

Алдый ул, беләм, 

Гел шулай итә. 

Йөгереп чыксам, 

 Оча да китә. 

4нче бала: “Песнәк” (Гамил  Афзал) 

Буранлы кышта 

Нинди илләргә 

Очасың, песнәк, 

Салкын җилләрдә. 

Туңа бит синең 

Аякларың да 

Тала бит синең 
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Канатларың да. 

Кунма син, песнәк, 

Агач башына. 

Мин бодай сиптем 

Тәрәзә каршына. 

5нче бала: “Күгәрченнәр” ( Рәшит Бәшәр) 

Туп тибеп йөри-йөри 

Үтте дә китте көнең. 

Кошларыңны сыйларга 

Оныттың тагын бүген. 

Күгәрченнәр үзеңнән 

Бизеп бетәләр әле. 

Уңган малайлы өйгә  

Очып китәрләр әле. 

6нчы бала: 

Килегез, кошкайлар, бирегә, 

Хәлегезне телибез белергә. 

Суыкта туңамы тәнегез? 

Ачлыктан бетмиме хәлегез?(“Кошлар” очып килә) 

Күгәрчен. 

Бик дөрес әйтәсең. 

Хәлебез бик мәшкел, 

Кем безне җылытыр? 

Аңлар соң безне кем? 

Чыпчык. 

Җәй көне бик рәхәт: 

Тамак та була тук. 

Ә хәзер бер ярма, 

Бер бөртек бодай юк. 

Саескан. 

Ачты бик карыныбыз, 

Өшибез, туңабыз. 

Кешеләр, ярдәмгә килегез! 

Суыктан бит харап булабыз. 

Кошлар бергә. 

Өшетә суыгы, 

Ыҗгыра җилләре. 

Шулай да китмибез, 

Ташлап бу җирләрне. 
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7нче бала. 

Борчылмагыз, сезнең барыгызны 

Сыйларга өлгерербез. 

Әтиләрдән ясатып, 

 Җимлекләр элдерербез. 

8нче бала.”Кошлар туйдырам” (Әнәс Кари) 

Җимлек ясап бирде миңа 

Абыем Сәлим. 

Шунда хәзер кошлар өчен 

Җимнәр сибәм мин. 

Бире килә күк күгәрчен, 

Песнәк һәм чыпчык. 

Җыелалар бер-бер артлы 

Пыр-пыр очынып. 

Ашап туйгач китә алар 

Төрле якка. 

Тик күгәрчен генә кала 

Иң азакка. 

Ул да туйган, 

Биегән күк 

Уйнап йөри. 

Миңа рәхмәт әйткән сыман: 

“Гөлдергү”, - ди. 

9нчы бала. 

Кичә генә әтием 

Матур җимлек ясады. 

Ипи турап салган идем, 

Кошлар килеп ашады. 

Песнәк 

Бик яратып сыйландык, 

Дөрес әйтә бу малай. 

Тамак тук булгач көне дә 

Суык булмады алай. 

10нчы бала. 

Мин кичә күгәрченнәргә 

Җим алып чыгып сиптем. 

Куанышып гөрләүләрен 

Сөенеп тыңлап үттем. 

Күгәрчен. 
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Рәхмәт сиңа, дустым, 

Рәхмәт сиңа! 

Мине ачлыктан коткардың. 

Тәрәзәңә килеп үзеңне 

Һәр бәйрәмдә котлармын. 

Алып баручы:Укучылар! Кошлар турындагы бедемнәребезне 

ныгытыбыз.Мин сезгә сораулар бирәм, ә сездән - җавап . 

- Кошларның өйрәнүче фән ничек атала? (Орнитология) 

- Дөньяда иң кечкенә кош - ...(колибри) 

- Дөньяда иң зур  кош- страус – тәвә кошы) 

- Иң озын телле кошны атагыз.(тукран) 

- Кайсы кошларның балалары кыш көне туа?(чукыр) 

- Урманда кайсы кош барабан кага?(тукран) 

- Кошларга салкынмы, әлле ачлыкмы куркынычрак?(ачлык) 

Кошлар 

Мондый дуслар булганда, 

Кыш суыгы куркытмас. 

Җилләре, давыллары, 

Бураннары өркетмәс. 

Күгәрчен. 

Рәхмәт сезгә, балалар, 

Сау-сәламәт булыгыз. 

Кышның па-ак кары кебек, 

Якты булсын юлыгыз.  

Алып баручы. Менә, укучылар, кичәбез ахырына якынлашып килә. 

Бүген без кышлаучы кошлар турындагы белемнәрегезне ныгыттыгыз. Кошлар – 

безнең дуслар. Тормышыбыз, әйләнә-тирәбез алардан башка тулы булмас иде. 

Шуңа да канатлы дусларыбызны сакларга, аларга кыш көннәрендә ярдәм итәргә 

кирәк. 

 

Тукай безнең йөрәктә. 

(дәрестән тыш чара) 

Максат: Г.Тукайның иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, укучыларда 

әкиятләргә мәхәббәт тәрбияләү, сөйләм культурасын үстерү. 

Җиһазлар.Г.Тукай портреты, әсәрләр буенча ясалган рәсемнәр. 

Алып баручы1: Дусларыбыз, исәнмесез! 

Алып баручы2:Хәерле көннәр сезгә! 

Алып баручы1: Без 153нче мәктәптә укыйбыз. Татарча сөйләшергә 

яратабыз. 
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Алып баручы2: Татарча да яхшы бел, 

          Русча да яхшы бел, 

          Икесе дә безнең өчен 

          Иң кадерле тел! 

Алып баручы1: Г.Тукай бәйрәменә без дә ашыгып килдек, чөнки 

Г.Тукай – татар халкының бөек шагыре һәм без аның экиятләрен, шигырьләрен 

яратып укыйбыз. 

Алып баручы2: Балалар! Ә сез әкиятләрне яратасызмы? Бүген без сезнең 

белән берничә әкияткә сәяхәт итәрбез. 

Алып баручы1: Борын-борын заманда 

          Бик ерак та булмаган, 

          Бик тәртип тә бозмаган, 

          Бик ялкау да булмаган 

          Бер Шүрәле яшәгән. 

(“Шүрәле” балетыннан көй яңгырый. Шүрәле чыга.) 

Шүрәле: Шүрәле диләр миңа 

       Күр әле диләр миңа 

       Кырдагы атларның ялын 

       Үр әле диләр миңа. 

       Шүрәле диләр миңа. 

Алып баручы1: Исәнме, Шүрәле! Хәлләрең ничек? 

Шүрәле:Рәхмәт! Яхшы. Сезнең бәйрәмегезгә ашыктым. 

 Алып баручы1: Балалар, ә сезгә бу герой танышмы?Ул нинди әкияттән? 

Шүрәле: Минем исемем – Шүрәле. Мин балаларны кытыкларга яратам. 

Исемегезне әйтмәсәгез – кытыклыйм. 

Алып баручы1:Шүрәле! Әйдә безнең белән уйнап ал әле! 

Алып баручы2: Тукта, Шүрәле. Балаларны рәңҗетмә! 

(Көй яңгырый. Күбәләк оча, уйный. Аның артыннан кыз чыга һәм аны 

тотарга җыена) 

Кыз: Әйт әле, Күбәләк, 

 Сөйләшик бергәләп, 

 Бу кадәр күп очып, 

 Армыйсың син ничек? 

 Ничек соң тормышың? 

Ничек көн күрмешең? 

Сөйләп бирче тезеп, 

Табаламсың ризык? 

Күбәләк: Мин торам кырларда, 

       Болында,урманда, 
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       Уйныймын, очамын 

       Якты көн булганда. 

       Иркәли һәм сөя 

       Кояшның яктысы, 

       Аш буладыр миңа 

       Чәчәкләр хуш исе. 

       Тик гомерем бик кыска: 

       Бары бер көн генә, 

       Бул яхшы, рәңҗетмә 

       Һәм тимә син миңа! 

Алып баручы1: Ә бу шигырьне беләсезме?(“Бала белән күбәләк” 

шигыре) 

Күбәләк: Исәнмесез, балалар! Бәйрәмгә чакыру өчен рәхмәт сезгә.  

Алып баручы2: Ә бу шигырьне беләсезме?(Көй яңгырый. Су анасы 

чыга) 

Су анасы: Су анасы усал диләр 

         Бер дә усал түгел мин 

         Бер дә усал түгел мин 

         Алтын тарагым бар минем 

        Көн дә чәчем тарыйм мин. 

Алып баручы2: Шүрәле, Бала, Күбәләк, Су анасы – Г. Тукайның 

әсәрләреннән. Сез алар белән таныштыгыз. Әйдәгез бергә дә уйнап алыйк.  

Алып баручы1: Бик әйбәт ял иттек. Бәйрәмдә “Туган тел” җырын да 

җырлыйк әле. (“Туган тел” җыры яңгырый). 

 

“Тамчы – шоу” уены. 

(дәрестән тыш чара) 

Максат:укучыларның әдәбияттан алган белемнәрен ныгыту, тикшерү һәм 

бәяләү, әдәби әсәрләр укырга кызыксыну уяту, татар телен өйрәнергә өндәү. 

Язучыларның рухи-әхлак мирасны саклауга, аларны бүгенге һәм киләчәк 

буыннарга җиткерүгә керткән өлешен ачыклау. 

Җиһазлар: Г.Тукай портреты, әсәрләр буенча ясалган рәсемнәр,Ленар 

Шәех китаплары, танылган шагыйрьләребезнең портретлары 

Тамчы-шоу 

Тукай белән сөйләшеп ал 

Тукайдан сора киңәш. 

Тукай анлар,иң мөһиме 

Татарча гына сөйләш! 
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Алып баручы: Хәерле көн, хөрмәтле укытучылар, бәйрәмебез 

кунаклары, укучылар! Тамчы шоу уенын башлап җибәрәбез.Уенда катнашучы 

укучыларыбыз рус милләтеннән. Әйдәгез, аларның тырышлыкларын, 

булганлыкларын бергәләп бәялик. Бүген бездә кунакта яшь язучыбыз Ленар 

Шәех кунакта. Беренче булып сүзне аңарга бирик. 

Жюри сайланды. 

Алып баручы: Уеныбызга керешкәнче, Г.Тукай шигырьләрен тыңлап 

узыйк әле.(”Гали белән кәҗә”, “Бала белән күбәләк”) 

Алып баручы: Ә хәзер командалар белән танышыйк. 1нче команда 3б 

сыйныф укучыларының “Дуслык” командасы, сүзне аларга бирик. 

“Дуслык” командасы чыгыш ясый 

Безнең команданың исеме”Дуслык” 

Безнең девиз: Дуслык – безнең бәйрәм бизәге 

Дуслык – безнең җиңү теләге. 

Капитан: Тукай бабай шигырьләрен 

Өйрәнәбез дәрестә. 

Тырышлык һәм зирәклек 

Юлдаш булсын һәр эштә! 

Алып баручы: Рәхмәт, “Дуслык” командасы. Сүзне 3а сыйныфы 

укучыларының “Ялкын” командасына бирәбез,  рәхим итегез! 

“Ялкын” командасы чыгыш ясый. 

Безнең команданың исеме: “Ялкын” 

Безнең девиз: “Ялкындай янып яшәргә, 

Җиңргә бирешмәскә! 

Капитан: Кирәк икән җырлыйбыз, 

Кирәк икән биибез. 

Тукай бабай шигырьләрен 

Бик яратып укыйбыз! 

Алып баручы:Рәхмәт,  “Ялкын” командасы. Шулай итеп башлыйбыз. 

1нче тур. “Ел фасылларын таны” дип атала. 

Ялкын: Һәр җир карланган, 

Сулар бозланган. 

Уйный җил, буран, 

Бу кайчан, туган? (кыш) 

Дуслык: Кар һәм боз эреде, 

      Сулар йөгерде, 

      Елап елгалар, 

      Яшьләр түгелде. 

      Көннәр озая, 
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      Төннәр кыскара. 

      Бу кайсы вакыт 

      Я әйтеп кара?(яз) 

Ялкын: Кырлар буш кала, 

    Яңгырлар ява. 

    Җирләр дымлана, 

     Бу кайчан була?(көз) 

Дуслык: Ашлыклар үсте. 

      Башаклар пеште, 

      Кояш пешерә, 

      Тиргә төшерә. 

      Халык ашыга, 

      Китә басуга, 

      Урагын ура, 

      Бу кайчан була?(җәй) 

Алып баручы: Беренче тур тәмам, жюри әгъзалары нәтиҗә ясаган 

вакытта Хәсанова Динара башкаруында Г.Тукайның “Яз галәмәтләре” шигырен 

тыңлап үтик. 

2нче тур. 

Алып баручы: Икенче турыбыз “Әкият геройларын таны” дип атала. 

3.1. Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер Җегет 

Киткән урманга утынга, ялгызы бер ат җигеп. 

 Тиз барып җиткән җегет, эшкә тотынган баргач ук, 

 Кисә башлаган утынны балта берлән “тук”та “тук”! 

 Җәйге төннең гадәтенчә, төн бераз салкын икән, 

 Барча кош-корт йоклаган булганга, урман тын икән. 

 Шундый тын,яхшы һавада безнең утынчы исә, 

 Алны-артны,уңны-сулны белмичә, утын кисә. 

 Балтасы кулда,Җегет эштән бераз туктап тора, 

 Тукта,чү! Ямьсез тавышлы әллә нәрсә кычкыра. 

 Сискәнеп ,безнең Җегет катып кала аягүрә, 

 Аңламастан, каршысында әллә нинди “ят” күрә. 

 Нәрсә бу? Качкынмы, җенме? Йә өрәкме, нәрсә бу? 

 Кот очарлык, бик килешсез, әллә нинди нәрсә бу ... 

ә.“Качма,качма,тукта,тукта ... и, карак. Ник аласың син аны, ул бит минем 

алтын тарак ... 

(жюри әгъзалары командаларның тапкырлыкларын бәяләгән арада 5а 

сыйныфы укучылары башкаруында “Шүрәле” җырын тыңлап үтик. 

3нче тур. 
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Алып баручы: Әлеге бәйгедә без укучыларның хәтердә калдыру сәләтен 

тикшерербез. Шулай итеп экранга күз салыйк. Биредә танылган 

шагыйрьләребезнең портретлары сурәтләнгән. 

1) Р.Миңнуллин. 2) Г.Тукай 3) Ш.Галиев 

Сорау “Ялкын” командасына: 

2нче слайтта кемнең портреты сурәтләнгә иде?(Г.Тукай) 

Сорау “Дуслык” командасына: 

1нче слайтта кемнең портреты сурәтләнгә иде?(Р.Миңнуллин) 

Алып баручы: Укучылар җавапларыгыз өчен рәхмәт! жюри әгъзалары 

балларны санаган арада. Федорова Катя башкаруында татар халык биюен карап 

үтик. 

Алып баручы: Сүзне жюрига бирәбез. 

Алып баручы: Тукай исән. Җырлы күңелләрдә, 

        Яшәсәк тә үзен күрмичә. 

        Тукай килә моңлы сазын уйнап, 

        Шагыйрьләргә тыңгы бирмичә. 

Килгән барлык кунакларга, командаларга, зур рәхмәт. Барыгызга да 

иҗади уңышлар. Тукайлы булып яшик! 

Командаларны бүләкләү. 

Сау булыгыз! 

  



 

127 

ФГОС таләпләренә туры килә торган хәзерге заман татар теле дәресе 

моделен төзү 

 

Хәйруллина Р.Ф., 

Тәтеш районы “Байраш” төп гомуми белем бирү мәктәбенең 

татар теле  һәм әдәбияты укытучысы 

Хәйруллина М. Ә., 

Питрәч районы “Колай “төп гомуми белем бирү мәктәбенең 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Кереш 

Кешелек җәмгыяте үсеше тарихында яшь буынны тәрбияләүгә һәм белем 

бирүгә һәркайчан зур игътибар бирелеп килгән, бүгенге көндә белем бирү 

өлкәсенә игътибар һәм таләпләр аеруча зур. Бүген кешеләр тормышында бик 

җитди кыенлык килеп туа: фән һәм техниканың төрле тармакларында белемнәр 

күләме гадәттән тыш тиз үсә, шуңа күрә кешегә белем бирүгә, тәрбия, укыту 

эшендә элеккеге эчтәлек нигезендә, элекке алымнарны кулланып кына чордан 

калышмыйча алга бару кыенлаша. 

Хәзерге катлаулы шартларда педагог осталыгына таләп арта бара. Бүгенге 

балалар элеккеге чор балаларыннан аерылып тора, тормышның төрле 

өлкәләрендәге күренеш һәм вакыйгалар, техник һәм фәнни казанышлар, 

әдәбият һәм сәнгать әсәрләре һ.б. турында мәгълүмат бирүче каналлар күп булу 

сәбәпле, хәзерге балалар иртә өлгерәләр, таләп һәм омтылышлары да җитдирәк 

була бара. Укыту процессында балаларның танып- белү, интеллектуаль һәм 

гамәли эшчәнлек активлыгын үстерүгә исәпләнгән метод һәм алымнар 

куллануу таләп ителә. Заманча дәресләрнең шул ук исәптән татар теле 

дәресләренең дә, нәтиҗәле, балаларны кызыктырырлык, җәлеп итәрлек булуы, 

ФДБС шартларына туры килүе зарур. Рус балаларына татар телен укыту, 

аларны татар телендә аралашырга өйрәтү бик мөһим, шул ук вакытта бик 

катлаулы. Укучыларның фигыльләрне сөйләмдә дөрес кулланмау, заман 

формаларын аеруда кыенлыклар белән еш очрашырга туры килә. Шул сәбәпле 

без үзебезнең проект эшебезне фигыльләрнең заман формаларын ФДБС 

нигезендә өйрәтү юнәлешен алдык. 

 

Проектның максаты:  

10 нчы сыйныфның рус төркемнәрендә “Дустың булмаса-эзлә,тапсаң 

сакла” темасына үткәрелгән дәресләргә электрон белем бирү ресурсларын 

булдыру һәм кулланылышка кертү. 

Проектның бурычлары:   
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1. Информацион технологияләрне кулланып дәресне оештыру һәм 

куллану буенча ФДБСның таләпләрен өйрәнү 

2. Прентацияләр комплектын ясау. 

3. Белемнәрне тикшерү өчен тест биремнәрен эшләү. 

4. Әлеге эшкәртмәләрне практик эшчәнлеккә кертеп җибәрү. 

 

Проект юнәлдерелгән төркем: 

10 нчы сыйныфның рус төркемнәре. 

 

Проектта катнашучылар: 

-Хәйруллина Разилә Фәһим кызы (Тәтеш районы “Байраш төп гомуми 

белем бирү мәктәбе” нең татар теле  һәм әдәбияты укытучысы), 

-Хәйруллина Минсәрия Әсхәт кызы (Питрәч районы “Колай төп 

гомуми белем бирү мәктәбе”нең татар теле һәм әдәбияты укытучысы). 

 

Проектны тормышка ашыру вакыты:  

февраль-май 2014 нче ел, 2014-2015 нчы уку елы. 

 

Проектны тормышка ашыру урыны: 

-Тәтеш районы муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениясе 

“Байраш төп гомуми белем бирү мәктәбе”, 

-Питрәч районы муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениясе 

“Колай төп гомуми белем бирү мәктәбе”. 

 

Төп өлеш 

Проектны тормышка ашыру этаплары: 

1.Әзерлек этабы. 

2. Төп этап. 

3. Йомгаклау этабы. 

 

Проектны тормышка ашыру буенча чаралар планы 

№ Чараның исеме Үткәрү урыны Үткәрү 

вакыты 

Җаваплы 

Әзерлек этабы 

1. ФДБС таләпләре,заманча укыту 

технологияләренә караган әдәбият 

белән танышу 

Интернет 

челтәре,методик 

ярдәмлекләр,китапла, 

дәреслекләр аша 

февраль, 

 2014нче 

ел 

Проектны 

башкаручылар 

2. Мәктәптә укыту дәверендә 

тупланган мәгъләмат базасын 

барлап чыгу 

индивидуаль февраль, 

 2014нче 

ел 

Проектны 

башкаручылар 
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3. Проектлар эшләү методикасы белән 

танышу 

Идел буе төбәкара 

мәгариф 

хезмәткәрләренең 

квалификациясен 

күтәрү һәм яңадан 

әзерләү үзәге 

февраль, 

 2014 нче 

ел 

Проектны 

башкаручылар 

Төп өлеш 

1. Фигыль заманнарын өйрәтү буенча 

презентация ясау 

индивидуаль февраль, 

 2014нче 

ел 

Проектны 

башкаручылар 

2. Тест материалы әзерләү Интернет челтәре февраль, 

 2014нче 

ел 

Проектны 

башкаручылар 

3. Укучыларның белемнәрен тикшерү 

өчен интернет челтәрендә биремнәр 

булдыру 

Интернет челтәре февраль, 

 2014нче 

ел 

Проектны 

башкаручылар 

4. Проектның 

актуальлеген,концепциясен,көтелгән 

нәтиҗәләрне һ.б. билгеләү һәм 

теркәү 

 Идел буе төбәкара 

мәгариф 

хезмәткәрләренең 

квалификациясен 

күтәрү һәм яңадан 

әзерләү үзәге 

февраль, 

 2014нче 

ел 

Проектны 

башкаручылар 

Йомгаклау өлеше 

1. Эшкәртмәләрне  кулланылышка 

кертергә 

Белем бирү 

учрежденияләре 

февраль-

май 

2014нче 

ел, 2015-

2016 нчы 

уку елы. 

 

Проектны 

башкаручылар 

2. Проектның нәтиҗәлелеген 

тикшерү,бәяләү. 

Белем бирү 

учрежденияләре 

2014-

2015 нчы 

уку елы. 

Проектны 

башкаручылар 

 

Проектны ресурслар белән тәэмин итү 

Шартлар Кирәкле 

ресурслар 

Куллануда булган 

ресурслар 

Чыгыныклар, 

бирелгән 

вакыт 

Норматив-хокукый: 

1.Россия 

Федерациясенең 

“Белем бирү” законы 

2.ФДБС. 

3.Рус телендә урта 

(тулы) гомуми белем 

бирү мәктәпләре 

өчен үрнәк 

программа 

.Россия 

Федерациясенең 

“Белем бирү” 

законы 

2.ФДБС. 

3.Рус телендә 

урта (тулы) 

гомуми белем 

бирү мәктәпләре 

өчен үрнәк 

программа 

.Россия 

Федерациясенең 

“Белем бирү” 

законы 

2.ФДБС. 

3.Рус телендә 

урта (тулы) 

гомуми белем 

бирү мәктәпләре 

өчен үрнәк 

программа 
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Матди-техник: 

1.Компьютер 

Проектор яки 

интерактив такта 

3. Калонкалар 

4.Дәреслек. 

5. Интернет челтәре 

 

1.Компьютер 

Проектор яки 

интерактив такта 

3. Калонкалар 

4.Дәреслек. 

5. Интернет 

челтәре 

 

     1.Компьютер 

Проектор яки 

интерактив такта 

3. Калонкалар 

4.Дәреслек. 

5. Интернет 

челтәре 

 

Кадрлар: 

1.белемле 

укытучылар 

2.китапханәче 

 

1.белемле 

укытучылар 

2.китапханәче 

 

1.белемле 

укытучылар 

2.китапханәче 

 

Фәнни –методик 

1.белем бирү 

программалары 

2. “Наша новая 

школа”милли белем 

бирү 

инициативасының 

төп положениеләре 

3.методик 

ярдәмлекләр 

1.белем бирү 

программалары 

2. “Наша новая 

школа”милли 

белем бирү 

инициативасыны

ң төп 

положениеләре 

3.методик 

ярдәмлекләр 

1.белем бирү 

программалары 

2. “Наша новая 

школа”милли 

белем бирү 

инициативасыны

ң төп 

положениеләре 

3.методик 

ярдәмлекләр 

 

Мотивлаштыру: 

1.Татарча сөйләмне 

аңлау һәм аралаша 

белү. 

2.Күп телләр белү, 

акыл эшчәнлеген 

үстерү 

3.ГИА ны уңышлы 

тапшыру 

1.Татарча 

сөйләмне аңлау 

һәм аралаша белү. 

2.Күп телләр 

белү, акыл 

эшчәнлеген 

үстерү 

3.ГИА ны 

уңышлы тапшыру 

1.Татарча 

сөйләмне аңлау 

һәм аралаша белү. 

2.Күп телләр 

белү, акыл 

эшчәнлеген 

үстерү 

3.ГИА ны 

уңышлы тапшыру 

 

 

Проектны тормышка ашыру дәверендә көтелгән нәтиҗәләр: 

1.Информацион технологияләрне кулланып дәресне оештыру һәм 

куллану буенча ФДБСның таләпләрен өйрәнү. 

2.Презентацияләр комплектын ясау. 

3.Белемнәрне тикшерү өчен тест биремнәрен эшләү. 

4.Әлеге эшкәртмәләрне практик эшчәнлеккә кертеп җибәрү. 

 

Проектның фәнни яктан әһәмияте: 
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Татар теленең грамматикасын өйрәнү белән шөгыльләнүче,эзләнүче 

фәнни хезмәткәрләр, укытучы-мөгаллимнәр өчен әһәмиятле. 

Проектның гамәли әһәмияте һәм яңалыгы: 

Рус телендә сөйләшүче балалар белән эшләүче татар теле һәм әдәбияты 

укытучыларына интерактив кулланма була алуында. 

 

Проектның төп өлеше: 

Проектның концепциясе:Проектны эшләү дәверендә безнең тарафтан 

ФДБС,заманча укыту технологияләренә караган әдәбият,методика буенча 

фигыль заманнарын өйрәтүгә кагылышлы күп кенә мәгълүматлар өйрәнелде 

һәм укыту тәҗрибәсенә таянып төрле нәтиҗәләр ясалды. 

 Һәр халыкның буыннан- буынга күчеп милләтне милләт итеп яшәткән 

гореф-гадәтләр, әхлак кагыйдәләре булган, һәр буын шуларны 

сакларга,камилләштерергә тиеш.Татарстан-туган йортыбыз.Безнең әби-

бабайларыбыз,әти-әниләребез туган,яшәгән,хезмәт иткән җир.Без 

балаларыбыздан ата-бабаларыбыз җиренә сөю тәрбияләргә тиешбез. 

Әйе, заман алга дәшә. Һәр халыкның иң зур байлыгы –тел.Бүген 

дәүләтебез тарафыннан телне укыту һәм яклау буенча законнар кабул 

ителгән.Ул законнарны тормышка ашыру максатыннан министрлык 

тарафыннан мәктәпләр өчен уку планнары эшләнелгән һәм ул уку планнарында 

туган телләрне укыту дигән өлеше бар.Киләчәктә балама күбрәк рус теле кирәк 

булачак,туган тел качмас дигән ялгыш фикердә ата-аналар да күп әле бүгенге 

көндә.Ата-аналарның шушы ялгыш карашларын төзәтү,татар теле-

халкыбызның буыннан буынга күчеп килүче рухи,мәдәни байлыгын 

саклаучы,буыннар чылбырын тоташтыручы,көнкүреәтә барлык өлкәләрдә 

кулланыла торган аралашу чарасы икәнлеген аңлату уртак бурычыбыз.Балага 

туган телгә тәрбияләүдә ата-ана,укытучының роле зур. 

Соңгы елларда 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 

үзгәрә.Мәктәпләрдә,белем бирүнең традицион формалары белән беррәттән 

укытуның сыйфатын сизелерлек дәрәҗәдә күтәрүче яңа (инновацион) 

технологияләр дә уңышлы файдаланыла. 

“Инновация”(яңа,заманча)термины XIX гасырдан ук кулланылышта 

йөри.Аны Америка галиме Джеймс Боткин тәкъдим иткән.Педагогика 

өлкәсендә яңалык проблемалары белән шөгыльләнә башлау узган гасырның 

50нче еллар ахырына туры килә.Безнең илдә фәнни әдәбиятта бу төшенчә 80нче 

елларда күренү башлады.Фәнни әдәбиятта “яңалык” һәм 

“инновация”төшенчәләре төрлечә аңлатыла. 
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Яңалык-укыту процессына караган яңа чара (метод,методика,технология 

һ.б.).Әлеге чараны үзләштерү процессы инновация дип йөртәләр. 

 “Технология”(осталык дигәнне белдерә). Инновацион технологияләрне 

укыту процессында файдалану-белем бирү сыйфатын күтәрүдә бик нәтиҗәле 

чара.Чөнки алар укуга кызыксыну тудыра,уку материалын тирәнрәк үзләштерү 

теләге булдыра,укучыларны иҗади сәләтен үстерү мөмкинлеген бирә. 

Инновацион технологиянең эчтәлеген ачуда эшчәнлек, ирек, бербөтен 

шәхес,өйрәнүченең ихтияҗлары,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 

икәнебезне аңлыйбыз.Шулай итеп, инновацион технологиянең төп максаты 

итеп укучының белем алу эшчәнлеген активлаштыруны күздә тота дип әйтү 

дөрестер. 

Заманча дәрес бүгенге вакыт өчен актуаль булырга тиеш.Заманча 

дәреснең нәтиҗәле, гамәли;бала, ата-ана,җәмгыять,дәүләт кызыксынуы 

белән турыдан-туры бәйләнештә булуы шарт.Мондый дәрестә беренче 

урында-кабул ителгән дәрес структурасына (тикшерү,яңа теманы 

аңлату,ныгыту,кабатлау,билгеләр кую.өй эше бирү,дәрескә йомгак ясау) 

формаль иярү түгел,ә балаларның мөстәкыйль эшчәнлеген оештыру.Бу очракта 

укытучы- оештыручы,координатор,консультант ролендә. 

Татар теле дәресләре заман таләпләренә туры килсен өчен,яңа педагогик 

технологияләр куллану зарури.Белем бирү эшчәнлеге укучының үсешенә 

юнәлгән булырга тиеш.Шунлыктан без системалы һәм максатчан рәвештә 

белем бирү эчтәлеген яңарту,төрлеләндерү өстендә эшлибез.Бу традицион 

программага үзгәрешләр кертүдә,дәрестә кызыклы,яңа мәгълүматлар,заманча 

технологияләр куллануда чагылыш таба. 

 Уку-укытуның нәтиҗәлелеген күтәрү максатыннан,без дәресләребездә 

мәгълүмати- коммуникатив технологияләрдә кулланабыз.Нәтиҗәдә,пассив 

укучыларда да дәрескә кызыксыну уяна,телне өйрәнүгә теләк арта.Алар белем 

алу эшендә гади тыңлаучылар гына түгел,ә актив катнашучылар булырга 

омтылалар.Мондый дәресләрдә укучының тема  буенча алдагы эшләргә 

кызыксынуы арта, таны- белү эшчәнлеге үсә.Татар теле һәм әдәбияте 

укытучысы булып эшләү дәверендә техник һәм дидактик чаралардан файдалану 

мәсьәләсендә без шактый бай тәҗрибә тупладык. Шуннан чыгып, 

конкуренциягә сәләтле,заман таләпләреннән чыгып эш итә белә торган,рухи 

һәм физик яктан камил шәхес тәрбияләү-дәресләрнең төп максаты булып 

тора.Ә татар теле укытучысы алдында татар телен камил белгән,татар 

халкының милли традицияләрен таныган,хөрмәт иткән аны үстерүгә әзер 
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булган балалар тәрбияләү бурычы өстәлә.Әлеге максатка ирешү өчен татар теле 

һәм әдәбияте дәресләрендә заманча укыту технологияләрен уңышлы, урынлы 

файдалану тора. 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү 

нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм 

мөһимлеге турынды күзаллаулар формалаша.Татар мәдәниятенең укучылар 

өчен булган катламы белән танышу башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе 

уята,ягъни укчыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга мөмкинлек 

бирә.ватанпәрвәрлек хисе уята. Татар теленә өйрәтүне прогаммада күрсәтелгән 

күләмдә гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 

-укучыларның коммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) 

үстерү,ягъни татар телендә сөләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу 

күнекмәләре булдыру. 

 -коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү,адекват рәвештә 

аралашуның вербаль һәм вербаль булмаган чараларыннан,сөйләм этикеты  

үрнәкләреннән файдалана алу,итәгатьле һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу; 

- “Татар теле” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы 

кызыксыну булдыру һәм,шулар нигезендә,белем алуның алдагы 

баскычларында татар телен уңышлы үзләштерегә шартлар тудыру. 

Укытуның шәхси нәтиҗәләре. 

Гомуми беле бирү мәктәбен төгәлләгәндә,укучының үзенә һәм үзенең 

әйләнә тирәсендәге кешеләргә,тормыштагы яшәеш проблемаларына карата 

түбәндәге шәхси кыйммәтләрен формалашкан булуы күзаллана: 

-шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы 

караш тудыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

-әхлакый кагыйдәләргә ориентлашу,аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; 

-текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның 

гамәлләренә гомум кешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; 

- “Гаилә”, Туган ил”, “мәрхәмәтлелек”, төшенчәләрен кабул итү, 

“башкаларга карата түземлелек,кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек 

хисләр формалашу. 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре. 

Татар теле укыту,танып- белү чарасы буларак укучыларның фикер йөртү 

интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә,шулай ук реаль тормышта туган 

проблемаларын хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып-

белү,регулятив,коммуникатив)формалаштыруга хезмәт итә. 

Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле 

күнекмәләр үстерелә.Укучылар текс күрмә-график рәсемнәр,хәрәкәтле яисә 

хәрәтсез сурәтләр,ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла 
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торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион 

материаллар әзерләп,зур булмаган аудитория алдынды чыгыш ясарга 

өйрәнә;укучыларда,компютер яисәИКТнең башка чаралары белән эш 

иткәндә,сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу 

күнекмәләре формалаша. 

Укытуның предмет нәтиҗәсе. 

Аерым предмет курс кысаларында алган белем,тәҗрибә.(укучы белемне 

мөстәкыйл рәвештә табу өчен укытучы шартлар тудырырга тиеш). 

 

10нчы сыйныф. “Дустың булмаса-эзлә,тапсаң сакла” 

циклыннан диалогик-монологик сөйләм дәресенә үрнәк. 

 

Тема: Дус була белү серләре. 

Дәрес тибы:Диалогик-монологик сөйләм дәресе. 

Максат:Укучыларның “дуслык”темасы буенча сөйли белү күнекмәләрен 

камилләштерү. 

Бурычлар: 

-Үзеңнең дустың турында сөйли белүне камилләштерү,аның тискәре,уңай 

сыйфатларын күрсәтә белү; 

-дус була белү серләрен сөйли белүне камлләштерү; 

-кешеләрдә дус була белү сыйфатларының кирәклегенә төшендерү; 

Җиһазлау:Дәреслек:Татар теле.10нчы сыйныф.Авторлар:Р.З. Хәйдәрова, 

Р.Л.Малафеева.-Казан: “Мәгариф”нәшшрияты,2009нчы ел,62-63нче 

битләр;карточкаларда иҗади биремнәр;карандашлар;сүзлек;презентация 

материаллары. 

Дәрес барышы. 

I.Оештыру. 

Уңай психологик халәт тудыру. 

-Исәнмесез,укучылар!Хәерле көн!Кәефләрегез ничек?Әйдәгез,бер-

беребезгә хәерле көн телик. (Укучылар парларда бер-беренә,укытучыга хәерле 

көн телиләр) 

-Узган дәресләрдә без.нинди тема буенча сөйләшә башладык? 

-Дуслык турында. 

-Дуслык турында сөйләшүне дәвам итәбез. 

-Бу дәрестә безнең ике бурычыбыз бар: 

1.Дуслар турында сөйли белү күнекмәләрен үстерү; 

2.Дус була белү серләрен ачыклауны сөйли белүне дәвам итәбез. 

Дәреснең темасын билгелибез. 

II. Актуальләштерү. 
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1.Дәрестә кулланылачак сүзләрнең мәгънәсе.әйтелешен язылышы өстендә 

эш. 

1)Укытучы.Башта өйрәнелгән сүзләрнең тәрҗемәсен,дөрес әйтелешен 

искә төшереп алыйк,чөнки алар дусларыбыз турында сөйләгәндә кирәк 

булачак. 

(Экранда сүзләрнең татарчасы һәм транскрипциясе бирелә.Укучылар 

кабатлыйлар һәм тәрҗемә итәләр. 

Экранда сүзләр:                                                тырыш-старательный 

Битараф-равнодушный                                     тыйнак-скромный 

Гадел-справедливый                                           үзсүзле-упрямый 

Горур-гордый                                                       ялкау-ленивый 

Җитди-серьёзный                                                   ялагай-подхалим 

Игътибарлы-внимательный                                  ярдәмчел-отзывчивый 

Кешелекле-человечный 

Көчле-сильный 

-Укучылар,искә төшерәбез:транскрипция билгеләре ни өчен кирәк? 

-Сүзләрне дөрес уку һәм әйтү өчен. 

-Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрне тактада һәм дәфтәрләрдә 

транскрипция билгеләре белән язу,сүзләрнең дөрес әйтелешен кабатлау. 

2.Төркемнәрдә эш. 

Укытучы:Дустыгыз турында сөйләү өчен,сезгә кеше характерында 

булган уңай һәм тискәре сыйфатларны искә төшерегә кирәк.Ике төркемгә 

бүленәбез.Беренче төркем уңай сыйфатларны,икенче төркем тискәре 

сыйфатларны җыя.Аннан соң бер-берегеәне җыясыз,өстәмәләр кертәсез 

(дополнейте друг-друга).  

3.Экран аша төркемнәрдәге эшнең нәтиҗәсе тикшерелә,тәрҗемә ителә. 

Уңай сыйфатлар: 

Тыйнак 

Кешелекле 

Җитди 

Игътибарлы  

Тырыш 

Көчле 

Гадел 

Хыянәт итми 

Ярдәм итә 

Уртаклаша 

Сер саклый 

Кешене тыңлый белә 
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Тискәре сыйфатлар: 

Ялкау 

Битараф 

Үзсүзле 

Ялагай 

Игътибарсыз 

Кешелексез 

Саран 

Хыянәт итә 

Ярдәм итми  

Уртаклашмый 

Сер сакламый 

Үзен генә ярата 

4.Ситуатив күнегүләр белән эш. 

Укытучы.Төркемнәрдә карточкалар белән эш.Ситуатив күнегүләрне 

укыйсы,сөйләм үрнәген уйлыйсыз.Җавап биргәндә,бер-берегезне 

тыңлыйсыз,дөреслеген бәялисез.Карточкадагы биремнәр: 

1.Как скажете о том, что ваш друг человечный, поэтому вы его уважаете. 

2.Как скажете о том, что ваш друг может хорошо учиться, но он лентяй. 

3.Как скажете о том, что Катя старательная ученица, поэтому экзамены 

сдала хорошо. 

(Ттөркемнәрдә карточкалар алыштырыла, җаваплар берничә кабат 

тыңланыла, үзара бәяләр куела.) 

III. Өй эшен тикшерү. 

1.Дәреслектәге план буенча дустыгыз турында сөйлибез.Һәрберегез яхшы 

сөйләсен өчен,парларда репетиция ясыйбыз.Берегез сорау бирә,берегез җавап 

бирә.(Дәреслек,60нчы бит,8нче бирем) 

-Синең дустың бармы? 

-Сез бергә нишлисез? 

-Дустыңның сиңа барлык характер сыйфатлары да ошыймы?Ниндиләре 

ошый?Ниндиләре ошамый? 

-Син дустыңа һәрвакытта да дөресен сөйлисеңме? 

-Син дустыңның начар сыйфатларын үзенә әйтә аласыңмы? 

2.Ә хәзер үзегенең дустыгыз турында сөйлисез.Бер-берегезне 

тыңлагыз.Старайтесь не повторять друг-друга.Вы все разные и дружете по- 

разному.При оценивании учитывается и оригинальность ответов. 

3.Җаваплар тыңланыла,укучылар белән киңәшләшеп билгеләр куела. 

IV.Яңа төшенчәләр формалаштыру этабы.Дус була белү серләрен 

сөйли  
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белүне камилләштерү. 

1.Әңгәмә. 

-Ребята,мы выполнили первую задачу урока.Какая наша вторая 

задача?Какая у нас тема урока? 

-“Дус була белү серләре”. “Тайны дружбы», «Тайные умение 

дружить». 

-Укучылар,әйдәгез дус була белү кагыйдәләрен искә төшерәбез.Ә 

кагыйдәләрне әйткәндә,нинди модаль сүзләрне кулланабыз? 

-Ярый,ярамый,кирәк,кирәкми,тиеш,тиеш түгел. 

-Бу модаль сүзләр фигыльнең нинди формасын таләп итәләр? 

-Фигыльнең инфинитив формасын. 

-Димәк,таблицалар белән эшлибез,фигыльнең инфинитив формасын искә 

төшерәбез. 

2.Укытучы.Экранга карагыз,дус була белү кагыйдәләрен искә 

төшерәбез.Фигыльнең инфинитив формасын һәм модаль сүзләрне кулланып, 

җөмләлрне дәфтәрләргә языгыз. 

1)Дусны авыр хәлдә калдырырга...,аңа... ... . 

2)Дуска игътибарлы... ... . 

3)Дус белән әдәпле,матур... ... . 

4)Дуска авыр чакта... .... . 

3.Язган кагыйдәләрне сөйләп карау. 

4.Дәреслек буенча эш.Әңгәмә: 

-Дус була белү кагыйдәләрен өйрәнүне дәвам итәбез.Узган дәрестә без, 

“Өч дус” хикәясен укыдык.Безнең бурыч –укылган әсәр буенча дус була 

белүнең яңа кагыйдәсен әйтү һәм бишенчн итеп язып кую. Әкиятне искә 

төшерәбез. Өйгә килеп кергәч,егетләр бергә булганда,бер-берсе турында нинди 

фикерләр әйткәннәр?Хикәядән табып укыйбыз. 

-Егетләр бергә булганда,хуҗага бер-берсен мактыйлар. 

-Егетләр бергә булмаганда,бер-берсе турында нинди фикерләр 

әйткәннәр? 

-Егетләр бергә булмаганда,бер-берсе турында начар сүзләр әйтәләр,бер- 

берсен хурлыйлар. 

5.Дәреслек буенча эш.63нче бит,6нчы бирем.Әкияттәге егетләрнең 

дуслыгы нәрсәгә корылган?Аларның дуслыгын нинди дуслык дип атарга 

була?Җавапларның берсен алыгыз.фикерләрегезне бәяләгез. 

1)Исәп-хисапка корылган дуслык. 

2)Бер-береңне хөрмәт итүгә корылган дуслык. 

3)Икейөзлелеккә,алдашуга корылган дуслык. 

6.Әңгәмә. 
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-Нәтиҗә ясыйбыз.Сез дус була белүнең нинди яңа кагыйдәсен әйтә 

аласыз?(татарча әйтә алмасалар,башта русча әйттерергә,сүзлекләр кулланырга 

мөмкин). 

-Дуска икейөзле булырга ярамый. 

-Дуслар бер-берсен алдамыйлар. 

V.Ныгыту этабы. 

1.Дәфтәрегезгә дус була белүнең яңа кагыйдәләрен языгыз. 

2.Парларда эш.Бер-берегезгә дус була белүнең серләрен,кагыйдәләрен 

сөйләгез.сөйләмне бәяләгез. 

VI.Йомгаклау,бәяләү. 

Укытучы.Без бүген дустыбыз турында сөйләүне тәмамладык.Хәзер мин 

тараткан кечкенә кәгазьләргә үзегезгә билге куегыз.Ребята,если вы считаете,что 

ваши речевые умения пока недостаточны по этой проблеме,вы можете 

подготовиться изменить свою отметку. 

VII.Өй эше. 

1.Дәреслек,59нчы биттәге бөек педагог В.А. Сухомлинскийның дуслык 

турындагы фикеләрен укыгыз.Текст эчтәлеген бер-берегезгә төркемнәрдә 

сөйләгез. 

 

Көтелгән нәтиҗә 

Проект методы укучыларга татар телендә иркен аралашырга ярдәм итә.  

Укутуның максаты җәмгыять тарафыннан куелган социаль заказ белән 

билгеләнә. Татарстан Республикасында белем бирү системасының төп бурычы-

иҗади фикерләүче,иҗтимагый тормышта актив катнашучы, белемле ике дәүләт 

һәм чит телләрдә дә иркен сөйләшеп аралашучы шәхес тәрбияләү. 

 

Йомгаклау 

Татар теле һәм әдәбияты кафедрасы укытучылары”Татарстан 

республикасы халыклары телләре турында” гы Закон нигезендә телне мәктәп 

шартларында ике дәүләт телендә укыту һәм тәрбияләү юлларын 

камилләштерергә бурычлы.Бүгенге көндә мәктәптә  белем бирү өстендә җитди 

эш алып барыла. 

  Дәрестә күп кенә материаллары электрон вариантта бирелә 

презентацияләр, мультфильмнар һ.б. куелган максатларга ирешү өчен бөтен 

уңайлыклар  тудырыла.Бу факторлар укучыларның фикерләү сәләтен үстерә, 

белемен ,сүз  байлыгын арттыра,мөстәкыйльлеккә , аралашырга өйрәтә. 
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Әдәбият исемлеге 

1.Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе:от действия к мысли.,М.: “Просвещение”,2011. 

2. Заир-Бек С.И.,Муштавинская И.В.Развитие критического мышления на 

уроке.-М: “Просвещение”2011.  

3.Чернобай Е.В.Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде._М: “Просвещение”2011. 

4. ХәйдәроваР.З.,Малафеева Р.Л. Татар теле.10 класс.. “Мәгариф”2009 

5. Хәйдарова. Р.З.ФДБС күчү шартларында татар теле һәм әдәбиятен 

коммуникатив технология нигезендә укыту.  

6.ФГОС.Икенче буын стандартлары. “Примерная основная 

образовательная программа общеобразовательного учреждения” 
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Дәреснең технологик картасын төзү һәм гамәлгә кертү 

 

Хафизова Ф.З.,  

Әгерҗе шәһәренең  4 нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Әскәрова Г.Ф.,   

Казан шәһәре Совет районының 79 нчы  урта гомуми белем бирү  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Кереш 

Проблеманың куелышы 

ФДБС гамәлгә кертү төп гомуми белем бирү программасының 

үзләштерелүенә юнәлтелгән. Бүгенге укытучы һәр дәрескә әзерләнгәндә үз 

алдына  яңа бурыч куя, ягъни планлаштырылган нәтиҗәләргә ирешү өчен ул 

тиешле шартлар тудыра. ФДБС да планлаштырылган нәтиҗәләр өч төрле 

бирелә: шәхескә кагылышлы, метапредмет һәм предмет нәтиҗәләре. Бөтен уку 

эшчәнлеге системалы-эшчәнлекле методка корылырга тиеш. Бу ФДБС таләбе. 

Укучы шәхесенең үсешендә  универсаль уку гамәлләренең үзләштерелүе нигез 

итеп алына. Укучы уку материалын пассив кабул иткәндә үсә алмый. 

Укучының шәхси эшчәнлеге -   киләчәктә аның мөстәкыйльлеге формалашуның 

нигезе. Димәк, белем бирүнең бурычы булып баланы эшчәнлеккә җәлеп 

итәрлек шартлар оештыру  тора. 

ФДБС яңа төшенчә кертә – ул уку ситуациясе. Яңа таләпләр буенча 

укытучы алдына түбәндәге бурыч куела:уку эшчәнлегенең структур 

берәмлекләре буларак, уку ситуацияләрен тудырырга өйрәнү, уку бурычларын 

уку ситуацияләренә күчерә белү. 

Уку ситуациясен тудыру өчен түбәндәге алымнар кулланылырга мөмкин: 

каршылыклы фактлар, теоретик белемнәрне укучы алдына кую;  яшәеш 

турында күзаллауны ачып салу һәм фәнни фактларны кую; “якты тап”, 

“актуальлек” алымнарын куллану. Уку ситуациясе булып  таблицалар, укылган 

текстның эчтәлеге буенча диаграмма яки графиклар, билгеле кагыйдәләр 

буенча алгоритм төзү;  төрле биремнәр үтәү;  практик эшләр тора.  

Заманча дәрес структурасы хәрәкәтчән булырга, анда максатчан 

эшчәнлеккә берләштерелгән төрле эш төрләре тупланырга тиеш. Мөһим 

момент – укытучы укучының кирәкле юнәлештәге инициативасын хуплый һәм 

укучының үз эшчәнлеген оештыруына өстенлек бирә.  

Белем бирүнең нәтиҗәлелегенә ирешүдә төп чара -  продуктив биремнәр. 

Әгр дә укучы башлангыч мәктәптә ФДБС на салынган сыйфатларга ия булса, 

урта звенода  үз эшчәнлеген мөстәкыйль анализлый һәм аңа төзәтмәләр кертә 

ала. 
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Укытучы дәрескә үзанализ ясаганда, дәреснең барышын сөйләп чыга. 

Эчтәлекне сайлаганда нәрсәгә нигезләнүе, нинди методлар куллануы, белем 

бирүнең  нинди формада оештырылуы турында сөйләгәндә кыенлык кичерә. 

Традицион планда, нигездә, дәреснең эчтәлеге языла, һәм ул системалы 

педагогик анализ ясарга  булышмый. Дәрес барышын технологик карта  

формасында язу әле дәресне әзерләгәндә үк һәр этапта уку эшчәнлегенең 

төрләре, чаралары,  методлары, эчтәлегенең ни дәрәҗәдә дөрес һәм төгәл 

сайланганлыгын бәяләргә мөмкинлек бирә. Алдагы адым – дәреснең һәр этабын 

бәяләү, эчтәлекне дөрес сайлауны, кулланылган метод һәм формаларның 

төгәллеген бәяли. [ 1. 72 бит]  

Технологик карта – технологик документ формасы. Анда әйберне эшләп 

чыгаруның тулы процессы, операцияләр һәм аларның состав  өлешләре, 

материаллары, производство җиһазлары һәм технологик режим, әйберне эшләп 

чыгару өчен кирәкле вакыт, эшчеләрнең квалификациясе һәм башкалар языла. 

(Зур энциклопедик сүзлек) 

Технология -  ул билгеле бер  вакыт аралыгында, ничек, нишләргә кирәк 

дигән сорауга төгәл җавап. Дәреснең технологик картасы – дәрес сенариясенең 

гомумиләштерелгән-график чагылышы, аны проектлаштыруның нигезе, 

индивидуаль эш методларын чагылдыру чарасы. [ 1. 74 бит] 

Дәресне планлаштыруның бер формасы буларак, дәреснең технологик 

картасы таблица рәвешендә төзелә. Дәрес этаплары вертикаль буенча языла. 

1. Оештыру. 

2. Актив танып-белү эшчәнлегенә әзерлек. 

3. Уку мәсьәләсен кую. 

4. Яңа белемне үзләштерү. 

5. Үзләштерүне беренчел тикшерү. 

6. Белемнәрне ныгыту. 

7. Үз-үзеңне тикшерү элементы белән мөстәкыйль эшләү. 

8. Йомгаклау. 

9. Өй эше. 

Горизонталь буенча һәр этапның бурычлары, методлар, формалар,укучы  

һәм укытучы эшчәнлеге, формалаштырылырга тиешле универсаль уку 

гамәлләре языла. Технологик картаның  төзелешенә бердәм таләпләр юк. 

Укытучы үзенә җайлы форманы сайлап ала. 

Укытучы, аның укыту процессына мөнәсәбәте, аның иҗадилыгы һәм 

профессиональлеге, аның һәр баланың сәләтен ачарга теләге – бу төп чыганак. 

Мәктәптә укыту-тәрбия процессын оештыруга ФДБС ның  яңа таләпләре аннан, 

ягъни укытучыдан башка яши алмый. Күп нәрсә укытучының характерыннан, 

аның профессиональ әзерлегеннән тора. Әгәр дә кеше яңалык өчен ачык, 
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үзгәрешләрдән курыкмый икән, аз вакыт эчендә дә яңа шартларда беренче 

ышанычлы адымнарын ясый башлый.  

Технологик картаның төзелешен  өйрәнү, төрле вариантлары белән 

танышканнан соң, берсен сайлап алып гамәлдә эшләп карау бүгенге көндә 

актуаль санала. 

 

Проектның максаты 

Проблеманы теоретик яктан өйрәнеп, 5нче сыйныфның рус төркемендә  

татар теле фәне буенча “Тезмә фигыльләр” темасына дәреснең технологик 

картасын төзү һәм гамәлгә кертү. 

 Проектның бурычлары 

1. Тема буенча фәнни-методик әдәбиятны уку, анализлау, кирәкле 

өлешләрне сайлап алу. 

2. 5нче сыйныфның  рус төркемендә “Татарча да яхшы бел” УМК ы белән 

эшләү өчен “Тезмә фигыльләр”( “Нишли белә? грамматик конструкциясе) 

темасына дәреснең технологик картасын төзү һәм гамәлгә кертүгә әзерләү. 

3.  Курсларда алган белемнәрне гомумиләштерү, тема буенча ФДБС таләп 

иткән планлаштырылган нәтиҗәләр, укучы һәм укытучы эшчәнлеген 

технологик картада  күрсәтү. 

Проектның максатчан группасы 

Хафизова Фәридә Зәки кызы, татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Әскәрова Гөлнар Фәрит кызы, татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 Проектны гамәлгә кертү вакыты 

10.11.2014 – 15.06.2014 

 Проектны гамәлгә кертү урыны 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Әгерҗе шәһәре 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе  4нче номерлы гомуми 

урта белем бирү мәктәбе   

Татарстан Республикасы  Казан шәһәре Совет районы муниципаль 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесе 79 нчы  номерлы гомуми урта белем 

бирү мәктәбе      

 

Проектны гамәлгә кертү этаплары 

 1. Әзерлек этабы             10-21.11. 2014 

2. Төп этап                         2014-2015нче уку елы 

3. Йомгаклау этабы         01-13.06. 2015 

 

Проектның төп эчтәлеге 

 Проектны  тормышка ашыру чаралары 
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№  Чаралар   Үткәрү 

урыны 

 Үткәрү 

вакыты 

 Җаваплы  

1 Сайланган тема буенча 

фәнни-методик 

әдәбиятны табу, уку, 

анализлау, кирәкле 

өлешләрен сайлап алу. 

Курсларда 10 -17.11. 

2014 

ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

2 Технологик карталарның 

төрле вариантлары белән 

танышу. 

Курсларда 10-21.11 ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

3 Татар теле дәресе өчен 

җайлы вариантны сайлап 

алу, проектның моделен 

эшләү. 

Курсларда  17-18.11 ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

4 Теехнологик картаны 

язу. 

Курсларда  18-20.11 ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

5 Проектны гамәлгә 

ашыру чаралары планын 

төзү. 

Курсларда 18.11 ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

6 Проектны яклау. 

 

Курсларда  21.11 ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

7 Технологик картаны 

сынап карау. 

Мәктәптә  Февраль, 

2015 

ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

8 Вакытлы матбугатта 

яктырту. 

“Мәгариф” Март-май, 

2015 

ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

9 МБ утырышыда тема 

буенча эшлекле уен. 

МБ утырышы Март, 2015 ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

10 Педсоветта чыгыш ясау. Педсовет  Март, 2015 ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

11 Проект төзү буенча 

белемнәрне 

гомумиләштерү. 

Мәктәптә   Июнь, 

2015 

ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

12 Нәтиҗәләргә бәя бирү, 

проект эшен анализлау.  

Мәктәптә  Июнь,  

2015 

ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

13 Алдагы проектлар төзү 

эшчәнлегенә максат кую. 

Мәктәптә  Июнь, 

2015 

ХафизоваФ.З. 

ӘскәроваГ.Ф. 

 

Проектны гамәлгә  ашыруның көтелгән нәтиҗәләр: 

1. Технологик картаны язу.  

2. Гамәлгә кертү өчен әзерләү. 
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3. Сынап карау. 

4. Мөстәкыйль рәвештә технологик карталар язу күнекмәсе булдыру. 

 

Чыганаклар 

1. Казачкова, С.П.  Начальная школа. Требования стандартов второго 

поколения к урокам и внеурочной деятельности. М., “Планета”, 2014. 

2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы “Рус телендә 

урта(тулы) Гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан 

үрнәк программалар” 1-11 сыйныфлар,Татарстан китап нәшрияты,Казан,2011. 

4. Ә.Н.Хуҗиәхмәтов “Педагогик технологияләр”,”Мәгариф” 

нәшрияты,Казан,2008. 

5. Р.Р.Нигъмәтуллина “Татарча да яхшы бел” 5 сыйныф дәреслек 

Татарстан китап нәшрияты,Казан,2011. 

6. Р.Р.Нигъмәтуллина Контроль тестлар һәм текстлар. 5 сыйныф  

Татарстан китап нәшрияты,Казан,2012. 

7. Р.Р.Нигъмәтуллина “Татарча да яхшы бел” УМК Татарстан  китап 

нәшрияты,Казан,2011. 
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Кушымта 

 

Дәреснең технологик картасы үрнәге 

1.Укытучының фамилиясе, исеме, әтисенең исеме____________________ 

2. Сыйныф: 5нче сыйныфның рус төркемендә “Татарча да яхшы бел” УМКсы 

3. Үткәрү вакыты:________________________ 

4. Фән: татар теле 

5. Расписание буенча дәрес саны: _______________________ 

6. Дәреснең темасы: “Тезмә фигыльләр” ( “Нишли белә?” грамматик                            конструкциясе). 

7. Дәреснең өйрәнелә торган тема эчендәге урыны: “Ничә телдә сөйләшәсең?” темасы буенча беренче дәрес. 

8. Дәреснең максаты (белем бирү, үстерү, тәрбияви): 

     1) “нишли белә?” грамматик конструкциясен өйрәнү; 

     2) тезмә фигыльләрне төзү осталыгына ирешү; 

     3) укучыларның коммуникатив осталыкларын үстерү. 

9. Дәреснең тибы: яңа материалны өйрәнү 

 

Дәрес 

Этаплары  

Вакыт, 

мин 

Максат  Уку 

материаллары

ның эчтәлеге 

Метод-

лар һәм 

алым- 

нар 

УЭОФ Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге 

Оештыру  2 Укучылар- 

нын эшкә 

әзерлеген 

тикшерү. 

- - - Укучылар белән исәнләшә. 

Дәрескә яхшы кәеф бирә. 

Укытучы белән, бер-берсе 

белән исәнләшәләр, үзләре- 

нен дәрескә әзерлекләрен 

тикшерәләр. Кизү укучы 

рапорты. 

Дәреснен 

темасын 

5 Укучыларны 

теманы 

Дәреслектә 

ге рәсем. 

Күзәтү, 

проблемал

Ф,П Укучылар белән әңгәмә оештыра. 

Әңгәмәне өйрәнелгән материал 

Фикерлә рен парларда 

әйтәләр. Укытучы соравына 
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максатын 

билгеләү. 

формалаштыр

уга, дәреснең 

бурычын 

билгеләүгә 

әзерләү. 

-Бу малай 

ничә тел 

белә? 

-Ул нинди 

телләрне 

белә? 

-Ул нишли 

белә? 

Сүзлек  

ы 

ситуация, 

дәрес 

планы 

буенча 

эшләү 

белән параллель алып бара. 

Дәреснең кайбер бурычларын 

формалаштыра. Укучылар белән 

бергәләп дәрес планын төзи. 

җавап бирәләр. Дәреснең 

темасын, бурычын билгели 

ләр. 

Уку мәсьәлә-

сен кую 

3 Укучыларда 

авырлык 

тудырган 

сорауны 

ачыклау һәм 

сәбәбен 

билгеләү. 

Дәрес планын 

төзү. 

-Авырлык 

кайчан һәм 

кайда туды? 

Әйтеп күрсәт. 

Дәлилләү  Ф Укучыларның куелган 

максатларны аңлавын тәгаенли. 

проблеманы өскә чыгара. 

дәреснең төп максаты Нишли 

белә? соравына җавап бирә белү 

икәнлеген искәртә. 

Авыр сорауны сайлап 

алалар. Ни өчен шул сорау 

икәнен чиратлашып 

дәлиллиләр. 

Яңа белем 

үзләштерү 

8 Укучыларның 

тезмә 

фигыльләрне 

аерып 

алуы,төзелеше

н аңлавы. 

Дәреслектәге 

5 нче күнегү. 

Күзәтү, 

таблица 

белән 

эшләү 

Ф,П Күзәтү объектын күрсәтә. Тезмә фигыльләрне җөмлә 

эчендә 

укыйлар,тәрҗемәләре белән 

танышалар. 

Нишли белә? грамматик 

структурасына мисаллар 

китерәләр. 

Парларда эшлиләр. 

Аңлау 

ны беренчел 

тикшерү. 

6 Укучылардан 

тикшерү 

ысулын 

таптыру. 

Эшчәнлек 

ысулын 

аңлауны 

Аудиодискта 

дәреслектәге 

7 нче күнегү. 

 

-Малай 

нишли белә? 

-Бу сүзләрне 

Аудирова- 

ние,текст 

белән эш- 

ләү, 

таныштыр

у. 

Дәлил 

Т 

П 

Аудиодиск тыңлауны оештыра. 

Төркемнәрдә эшне,төркемнәрнең 

чыгы шын,фикер алышуны 

оештыра. 

Дәлилләү үрнәген бирә 

 

Шигырьне  тыңлыйлар Һәм 

тезмә фигыльләр не 

табалар. 

Укытучы сораул төркем- 

нәрдә тикшерәләр. 

Үз җавапла рын төркем 

нәрдә, парларда әйтәләр. 
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тикшерү. 92 нче биттә- 

ге малай әй- 

тәме? 

-Ни өчен шу- 

лай 

уйлыйсыз? 

ләү. Төркемнән бер укучы такта 

янында җавап бирә. 

Рәсемдә ге малай һәм 

шигырь дәге 

малайны чагыштыралар,җа 

вапларын дәлилли ләр 

Белемнәрне 

ныгыту. 

8 Ныгыту өчен 

шартлар 

тудыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүзлек 

сүзләрне табу 

Дәреслектәге 

4 нче кү 

негү.(татар 

ча җөмлә тө 

зеп әйтү) 

 

 

 

 

 

 

Сүзләр:  

татар телен 

дә-татарча 

рус телендә- 

русча 

алман телен 

дә-алманча 

инглиз телен 

дә-инглизчә 

Сингапур  

структура 

сы 

“Рэлли 

Раунд 

робин” 

 

Хор белән  

уку. 

.Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 

Төркемнәр дән бер укучы 

чыгышын оештыра. 

 

 

 

 

 

 

Тактада яки экранда сүзләрне 

күрсәтә. 

Төркемнәрдә бирелгән 

(алман,төрек француз, 

инглиз сүзләрен 

кулланып,җавап  уйлыйлар 

бер-берсенә әйтәләр. 

Сүзләрне хор белән 

укыйлар. 

Сүзлек белән эшлиләр,аңла 

маган сүзләрне табалар. 

 

 

 

 

 

 

 

Үз-үзеңне 

тикшерү. 

6 Тезмә 

фигыльләрне 

кулланып, 

ситуацияләрн

е чишү. 

Укучылар- 

ның өстәллә- 

рендәге конт 

роль үлчәү 

берәмлеклә- 

ре. 

Үз-

үзеңне 

тикше 

рү,үзбәя. 

И Биремнәр тарата. 

Эшләү өчен юнәлеш бирә. 

 

Бәяләү критерийлары бирә. 

Дөрес җаваплар белән 

чагыштыруны оештыра. 

Сүзләрне язалар, тактадагы 

сүзләр белән чагыш 

тыралар. 

Җөмләдә төшеп калган 

сүзне өстәп язалар. 

Ситуацияләрне 

индивидуаль чишәләр. 
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Дәрестә алган белем нәрне 

үзләш терүне бәялиләр 

Йомгаклау 4 Куелган  

максатлар 

белән 

ирешелгән 

нәтиҗәләр 

чагыштырыла.

Алда 

гы дәрескә 

максат 

билгеләү. 

 

 

 

 

 

 

Рефликция 

үткәрү. 

Дәреслектәге 

8 нче күнегү. 

-Малай ничә  

телдә 

сөйләшә 

белә? 

-Синеңчә  

нинди 

телләрдә? 

-Ә син ничә 

телдә 

сөйләшә 

беләсең? 

Нинди 

телләрдә? 

 

Нәрсәгә өй- 

рәндек? 

Нинди ысул- 

лар белән 

өйрәндек? 

Белемнәрне  

кайларда кул 

ландык? 

Кемне мактый 

алабыз? 

Сыйныфның 

(синең)эш 

нәтиҗәң 

нинди? 

Конт- 

роль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефликция 

әңгәмә 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Дәрес башын да куелган  

Бурычлардан чыгып сорау лар 

бирә. 

Алдагы дәрескә кайсы сорау 

калуын ачыкларга булыша. 

 

 

 

 

 

 

Дәрес максатын ирешелгән 

нәтиҗәләр белән бәйләп 

әңгәмә оештыра. 

Дәрестә укучыларның 

кызыксыну дәрәҗәләрен 

билгели. 

Дәрес планы буенча яңа 

Белемнәрне кабатлап 

әйтәләр. 

Дәрестә алган тәэсирлә ре 

белән уртакла шалар. 

Алдагы дәрестә нәрсә 

белергә теләүләрен әйтәләр. 

 

Үз фикерләрен әйтәләр. 

Дәрестә үзэшчәнлекләренең 

нәтиҗәләрен күрсәтәләр. 

Бер-берләренә бәя бирәләр. 

Өй эше бирү. 3 Өй эшен Дәреслектәге Күрсәтү, П Укытучы сорауны әйтеп күрсәтә. Укучылар тыңлыйлар. 
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коммента 

рияләү. 

5 нче күнегү. 

Таблицадагы 

материалны 

I зат(мин) 

исеменнән  

сөйләү өчен  

әзерләргә. 

аңлату. Мин нишли беләм? Парларда әйтәләр. 

Көндәлеккә өй эше язалар. 

 

 

УЭОФ-укучы эшчәнлеген оештыру формалары (Ф-фронталь, И-индивидуаль, П-парларда, Т-төркемнәрдә) 
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Контроль үлчәү материаллары 

 

1.Сүзгә тиешле кушымчаны ялгагыз. 

 

татар...,  рус...,  алман..., инглиз... . 

  Кушымчалар:-ча /-чә,  -чы /-че. 

 

2.Җөмләнең тәрҗемәсен укып,төшеп калган 

сүзне языгыз. 

 

 Ул... сөйләшә белә.   Он умеет разговоривать 

по-английски. 

 

3.Бирелән ситуация буенча җөмлә төзеп языгыз. 

 

   а) Скажи о том, что ты знаешь татарский язык. 

 

    б) Скажи о том, что ты умеешь  разговоривать 

по-татарский. 

 

 

    в) Спроси у друга, умеет ли он разговоривать 

по-татарский? 
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9 нчы сыйныф укучыларын җыйнакландырылган  

изложение язарга өйрәтү  

 
Гараева Ф.К., Казан шәһәре Яңа Савин районының 7 нче Лицей-интернатының 

 татар теле һәм әдәбияты укытучысы  

Гайфетдинова Р.М.,  

Казан шәһәре Яңа Савин районының 7 нче Лицей-интернатының 

 татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Кереш 

Проектның нигезенә Рәсәй Федерациясенең мәгариф һәм фән 

министрлыгы  тарафыннан расланган законының 7 нче статьясында   расланган 

төп гомуми белем бирү баскычы өчен ФДБС кертү буенча № 1897 номерлы  

приказы (17.12.2010) салынды. 

Проект 9 нчы сыйныф укучыларын татар теленнән  дәүләт йомгаклау 

тестларына  әзерләүгә багышланган. ДЙТ өч өлештән тора, шуларның берсе – 

җыйнакландырылган  изложение.  

Изложение ул -  иҗади фикер йөртүнең бер ысулы, бирелгән яки сайлап 

алынган темага үз карашыңны белдереп язу. Изложениенең максаты – аралашу 

күнекмәләрен, логик һәм абстракт фикерләүне үстерү, зәвык тәрбиясе бирү, 

булган белемнәрне эзлелелекккә салу – ФДБС шартларында мондый типтагы 

иҗади эшләр баланың төрле яклап ачылуын тәшкил итә.    

Күләм ягыннан чикләнгән, җыйнакландырылган изложение  билгеле бер 

күләмдәге сүзләр җыелмасы ярдәмендә, автор стилен саклап һәм төп тестның 

эчтәлеген мөмкин кадәр төгәл биреп языла. Изложение язу  актуаль булып 

тора. 

Бу очракта авторның төп фикере, вакыйгалар тәртибе, геройларның 

холкы үзгәрешсез, төгәл тасвирланырга тиеш. Җыйнакландырылган изложение 

форма ягыннан – кыска һәм төгәл, эчтәлеге ягыннан тулы булырга тиеш. Моңа 

ирешү өчен , түбәндәгеләргә игътибар бирү сорала.  

Текстны беренче тапкыр тыңлаганнан соң башкарылырга тиешле 

гамәлләр: 

 Текстның темасын ачыкларга, ягъни текстта сүзнең кем яки нәрсә 

турында баруын билгеләргә. 

 Тексттагы төп фикерне, идеяне табарга. Ул һәрвакыт тема белән бәйле 

була. “Автор нәрсә әйтергә тели?” соравына җавап табу. 

 Текстның стилен һәм сөйләм тибын ачыкларга. Җыйнакландырылган 

текстта автор стиле сакланырга тиеш. 

 Текстның микротемаларын ачыкларга һәм язу өчен план төзергә. 

Микротемалар,гадәттә, абзацлар саны белән туры килә. 
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Текстны икенче тапкыр тыңлаганнан соң башкарылырга тиешле 

гамәлләр:  

 Һәр микротеманы ачыклый торган төп сүзләр җыелмасын тупларга. 

 Һәр абзацның төп фикерен ачыкларга. 

 Артык һәм кабатлана торган сүзләрне төшереп калдырып, һәр абзацны 

аерым-аерым формалаштырырга. 

 Язган текстны тулы килеш укып карарга. Вакыйгаларның  эзлекле 

бирелешенә, кызыл юллар арасындагы бәйләнеш булуга, артык сүзләр булмауга 

игътибар итәргә. 

 

Проектның максаты: Укучыларны җыйнакландырылган изложение 

язарга өйрәтү. 

 

Проектның бурычлары:  

1. Текстны комплекслы анализлау күнекмәләрен булдыру.  

2. Текстны җыйнакландыру алымнарын аерып чыгару.  

3. Эш барышының эзлекле планын төзү. 

 

Формалары һәм вакыты: ноябрь 2014 – май 2015. 

Проектның тормышка ашырылу урыны: МАОУ “Лицей-интернат 

№7”. 

 

Проектның тормышка ашырылу этаплары: 

Әзерлек этабы: изложение язу методикасын өйрәнү һәм кыскарту 

юлларын билгеләү. 

Төп этап: сынап карау. 

Йомагаклау этабы: анализ нәтиҗәләрен гомумиләштерү, максат һәм 

бурычларның тормышка ашырылуын тикшерү, изложение язу. 

 

Проектта көтелгән нәтиҗәләр: 

1. Җыйнакландырылган изложение язарга өйрәнү. 

2. Белем сыйфатын һәм өлгерешне күтәрү. 

3. Телдән һәм язма сөйләмне үстерү. 

 

Проектның теоретик әһәмияте:  җыйнакландырылган  изложение 

язганда кыскарту юлларын  үзләштерү. 

 Проектның практик әһәмияте: проект 9 нчы сыйныф укучылары һәм 

укытучылары өчен кирәкле. 
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Методик әдәбият:  

1. Вәлиева Ф.С., Саттарова Г.Ф. Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар 

телен укыту методикасы. Казан. 2000. 456 б.  

2. Гыйләҗева Л.Г. Татар теле. 9 нчы сыйныф. Яңа формада дәүләт 

(йомгаклау) аттестациясенә әзерләнү өчен кулланма. Казан . 2014. 64 б.  

3. Денмөхәмматова Э.Н.  Җыйнакландырылган изложениене һәм 

сочинение-фикерләмәне ничек язарга? Казан. 2014. 56 б. 

4.  Сафиуллина Ф.С.,  Фәттахова К.С.,  Сазонова Н.Г. Татар теленнән язма 

эшләр һәм тестлар // Тарих, 2010 нчы ел 

5. Максимов Н.В., Трофимова С. М., Хәмидуллина М.З. Татар теленнән 

диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы .Казан. 2005. 159б. 

6. Основное о новом ФГОС начального 

образования.http://pichscool.ucoz.ru/index/fgos_novogo_pokolenija/0-33 

7.  Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы    общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=453 

8. Программа развития универсальных учебных действий для общего 

образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=452 

 

Материал һәм техник тәэмин ителеш:  

1. Проектор. 

2. Ноотбук. 

3. Мультимедиа - презентация . 

  

Йомгак 

Бу проект 9 нчы сыйныф укучыларын ДЙТ уңышлы әзерләү өчен 

эшләнде. Белемнәрне системага сала,  җыйнакландырылган изложение язганда 

кыскарту юллары  укучыларга мөстәкыйль рәвештә язма эшне башкаруга ярдәм 

итә.   

 

 

 

 

 

 

http://pichscool.ucoz.ru/index/fgos_novogo_pokolenija/0-33
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=453
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=452
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Кушымта 
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