
 

 

Тата теленнән 10 сыйныф өчен календарь-тематик план.  2017/2018 нче уку елына  

  

№  Дәреснең темасы  Сәгать 

саны  

Үткәрү вакыты  

План 

буенча  

Факт.  

 1  Легко ли быть журналистом.Преждепрошедшее время. 

Прошедшее многократное времяЖурналист  булу җиңелме?. 

Күптән үткән заман. Кабатлаулы үткән заман.  

1      

2 Столица моя- Казань. Будущее время. Определенное и 

неопределенное будущее время 

Казаным –башкалам (89)Киләчәк заман. Билгеле һәм билгесез 

киләчәк заман.  

1      

3 Башня Сююмбики. Будущее прошедшее время.  

Сөембикә манарасы Киләчәк үткән заман.   
1      

4 История Казани . Диалог 

Казан тарихы(95). Диалогик сөйләм үстерү 

1      

5  Путешествия повремени. Желательное наклонение 

Еллар аша сәяхәт(97 бит).. Теләк фигыль.Боерык фигыль.  
1      

6 Знаменитый художник.Условное наклонение глагола. 

Уступительная модальность(105) 

Танылган рәссам.Шарт фигыль. Кире шарт фигыль  

1      

7 Искусство разукрашивание книг. Залоги глагола. 

Вспомогательные глаголы.Виды образования глагола 

Китап бизәү сәнгате.Фигыль юнәлешләре.Ярдәмче Фигыльләр.  

Фигыльнең ясалышы ягыннан төрләре.  

1      

8  В мире драгоценности.Неличные глаголы. Причастия 

Асылташлар дөньясында.Затланышсыз  фигыльләр. Сыйфат 

фигыль 

1      

9  Сережки мои- драгоценности мои. 

Деепричастие. Инфинитив  

Алкаларым-асылташ(119)Хәл 

фигыль. Инфинитив. 

1      

10 Эш кәгазьләре. Деловые бумаги. 1      

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укытуның материал -техник  һәм мәгълүмати яктан тәэмин ителеше 

 «Әдәбият» предметын өйрәткәндә, балаларның матур әдәбият һәм халык авыз иҗаты белән 

кызыксынуларын, иҗади сәләтләрен, мөстәкыйль фикерләү, фикерләрен дәлилли алу осталыгын үстерү 

һәм предметны тирәнтен өйрәтү максатыннан, түбәндәге материаль-техник чаралардан файдалану 

мөмкинлеге күздә тотыла:халык авыз иҗаты үрнәкләре, тарихи чыганаклар, сынлы сәнгать әсәрләре, тема 

буенча музыкаль әсәрләр, күрсәтмә әсбаплар, мультимедиа укыту программалары, электрон дәреслекләр, 

Интернет материаллары, электрон китапханә, компьютер программалары, укучыларның белемнәрен 

тикшерү программалары, сүзлекләр, белешмә материаллар, татарча сайтлар, балалар өчен чыгарылган 

газета һәм журналлар, яңа әдәби китаплар, аудио һәм видеоәсбаплар, интерактив тикшерү 

программалары, лингафон кабинеты. 

Сайтлар (web – ресурслар) 

http://edu.kzn.ru/tatar            Татарстан Республикасының Мәгариф Һәм фән белем бирү  

                                               порталы 

http://tatcenter.ru                   Татарстан Республикасының мәгълүмати аналитик порталы 

http://intertat.ru                     Татарстан Республикасының электрон газетасы  

http://suzlek.ru                      On-line русча-татарча сүзлек 

http://tugan-tel.at.tt               Татар теле. Шрифтлар һәм IT – технологияләр 

http://www.ite.antat.ru          ТР Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе институты 

http://selet.biz                        “ Сәләт” яшьләр үзәге 

http://edu.kzn.ru/tatar
http://tatcenter.ru/
http://intertat.ru/
http://suzlek.ru/
http://www.ite.antat.ru/
http://selet.biz/


http://www. mon.tatar.ru        Министерство образования и науки РТ 

http://www.internet-school.ru Телешкола.  Дистанционное бразование. 

http://www.kitap.net.ru           Татарская электронная библиотека       

http://www.it-n.ru                    Сеть творческих учителей. 

http ://eurekanet.ru                          Электронные образовательные ресурсы             

http://www.belem.ru/node/20   Татар телендә Интернет-белем үзәге 

http://www.gabdullatukay.ru/    Габдулла Тукайга багышланган интернет-портал 

http://tukay.ru/                            Габдулла Тукайга багышланган интернет-портал 

http://erlar.ru/                             Татар җырлары | Тексты татарских песен   

http://www.tugan-tel.com/         Самоучитель татарского языка  

http://t-t-5.ru/   Татар телен – “5”легә! 

http://anatele.ef.com  “Ана теле” онлайн-мәктәбе 

www.mon.gov.ru  РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы 

www.ed.gov.ru   Белем бирү буенча федераль агентлык 

www.fasi.gov.ru   Фән һәм инновацияләр буенча федераль агентлык 

www.obrnadzor.gov.ru   Рособрнадзор 

www.apkppro.ru  РФ мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү һәм 

профессиональ әзерләү академиясе 

www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства 

www.rustest.ru   Федераль тест үткәрү үзәге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСНЫҢ УКЫТУ-МЕТОДИК ТӘЭМИН ИТЕЛЕШЕ ҺӘМ ӘДӘБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ  

 

Укытучы өчен: 

1. Әдәбият белеме: Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. – Казан: Мәгариф, 2007. – 231 б. 

2. Бөек Ватан сугышы чоры поэзиясе: Шигырьләр һәм  поэмалар. [Төз. һәм кереш сүз 

авт.Р.Х.Хәйбрахманов]. – Казан: Татарстан Республикасы “Хәтер” нәшр. (ТаРИХ), 2005. – 416 б. 

3. Галимуллин Ф.Г. Укучыларны сәнгатьле укырга өйрәтү / Фоат Галимуллин. − Казан: 1988. 

4. Гилязов А.М. Три аршина земли; В пятницу вечером / Аяз Гилязов. – Казань: Магариф, 2008. – 

295 с. 

5. Җамалиева Л.Ф. Татар фольклорчылары: методик кулланма / Л.Ф.Җамалиева. – Казан: ТДГПУ, 

2009. 

6. Закирҗанов Ә.М. Мәктәптә татар әдәбиятын укыту мәсьәләләре: Укытучылар өчен методик 

кулланма  / Әлфәт Закирҗанов. − Казан: Мастер Лайн, 1997. 

7. Заһидуллина Д.Ф. Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы: Метод. кулланма / Дания 

Заһидуллина. − Казан: Мәгариф, 2004. 

 

8. Рус телендә урта (тулы) белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк 

программалар: 1− 11 нче с-лар [басма өчен Ч.М.Харисова, К.С.Фәтхуллова, З.Н.Хәбибуллина җаваплы] 

– Казан: Татар. кит. нәшр., 2011. – 239 б.  

9. Татар халык әкиятләре: Тылсымлы әкиятләр / Төз. Л.Җамалетдинов. – Казан, 1994. 

http://www/
http://mon.tatar.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJiSjxudQb1gnfEvZUd-xtCG0e9ejZoxfVRNLuNMKHU8IUEJrLrpve1cuDamZByIzduDdZYBvrQudsRRpFy49sGE?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0lHNmpmWmhNOXdJTGZ5QnlSczY2dlE3OXNpYjY3NjdvbXpIVFYwQmRwTUNIVzRiMy1GQVo3b1lXaHNxVVhvOVVXemVUN29IUnFh&b64e=2&sign=0ceefd715c1c261f29ac2454569acfc0&keyno=0
http://www.internet-school.ru/
http://www.kitap.net.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.belem.ru/node/20
http://www.gabdullatukay.ru/
http://tukay.ru/
http://erlar.ru/
http://www.tugan-tel.com/
http://t-t-5.ru/
http://anatele.ef.com/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.rustest.ru/


10. Хатипов Ф.М. Әдәбият теориясе: Югары уку йортлары, педагогия училищелары, колледж 

студентлары өчен кулланма. – Тулыландырылган икенче басма / Ф.М.Хатипов. – Казан: Раннур, 2002. – 

352 бит. 

11 Хисмәтова Л.К. Мәдинә Маликова иҗаты / Л.К.Хисмәтова. – Казан: ТДГПУ, 2010. – 215 б. 

12. Яхин А.Г. Әдәбият дәресләре: Укытучылыр, югары уку йортлары студентлары, укучылар өчен 

методик кулланма / А.Г.Яхин. − Казан: Мәгариф, 2003. 

 

 

Укучы өчен: 

1. «Татар әдәбияты», Рус телендә төп белем бирү оешмалары өчен дәреслек. 5 нче с-ф. 2 кисәктә; 

төзүче–авторлары  Ә.Р.Мотыйгуллина,Р.Г.Ханнанов, Л.Х.Хисмәтова. – Казан: «Мәгариф-Вакыт», 2014 

ел. 

2. «Татар әдәбияты», Рус телендә төп белем бирү оешмалары өчен дәреслек. 6 нчы с-ф. 2 кисәктә; 

төзүче–авторлары  Ә.Р.Мотыйгуллина,Р.Г.Ханнанов, Э.Х.Гыйзәтуллина. – Казан: «Мәгариф-Вакыт», 

2014 ел. 

3. «Татар әдәбияты», Рус телендә төп белем бирү оешмалары өчен дәреслек. 7 нче с-ф. 2 кисәктә; 

төзүче–авторлары  Ә.Р.Мотыйгуллина,Р.Г.Ханнанов, Г.Г.Мулласалихова. – Казан: «Мәгариф-Вакыт», 

2014 ел. 

 

 

 

 


