
Аңлатма язуы 

1-4 нче сыйныфларның рус төркемендә укучы балаларга  әдәби укудан  төзелгән  

эш программасы түбәндәгеләргә  нигезләнеп төзелде:  

1. Россия Федерациясенең «Мәгариф турында» законы. 

2. Татарстан Республикасының «Мәгариф турында» законы. 

3. Федераль дәүләт башлангыч белем бирү стандарты. 

4. “Татарстан Республикасы халыклары телләре турындагы закон 

5. Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен 

коммуникатив технология нигезендә  укыту программасы (1 — 11 нче сыйныфлар), 

төзүче-авторлар: Р.З. Хәйдәрова,.Л.Малафеева, Казан, 2014 

6.179 нчы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 2017-2018 нче уку елына укыту 

планы  

7.исемлек 

1 сыйныфлар өчен: 

Р.З.Хайдарова, Н.Г.Галиева. Күңелле татар теле-Казан:”Татармультфильм” 

нәшрияты.-2013 

2 нче сыйныф өчен: 

Р.З.Хайдарова, Н.Г.Галиева.Күңелле татар теле.-Казан: Татармультфильм,2013 

3 нче сыйныф өчен: 

Р.З.Хайдарова, Г.М.Әхмәтҗанова, Л.Ә.Гыйниятуллина.Күңелле татар теле.-

Казан: “Татармультфильм” нәшрияты.-2013 

4 нче сыйныф өчен: 

Р.З.Хайдарова, Г.М.Әхмәтҗанова, Л.Ә.Гыйниятуллина.Күңелла татар теле.-

Казан: “Татармультфильм” нәшрияты.-2014 

Рус телле балаларга татар теле укытуның төп максаты Татарстан 

республикасында дәүләт теле дип игълан ителгән татар телендә иркен сөйләшә алган 

билингваль шәхесләр формалаштыру. Билгеле булганча, социолингвистик фәне 

координатив типтагы (ана телендә, өйрәнә торган икенче телдә хатасыз аралаша), 

субординатив типтагы (ана телендә хатасыз, икенче телдә хаталар җибәрү фараз ителә), 

катнаш типтагы (ике телдә дә аралашуда хаталар булу фаразлана) шәхесләрне аера. 

Социолингвистик ситуациядә программа авторлары татар теленә өйрәтүнең төп 

максатын субординатив типтагы тел шәхесләре формалаштыруда күрәләр. Ягъни, рус 

телле балалар язма, телдән аралашу процессында хаталар җибәрергә мөмкиннәр, ләкин 

алардан программада күрсәтелгән тематика буенча татар телендә сөйләшә-аралаша белү 

тәлап ителә. 

Федераль Дәүләт стандартларында белем бирү системасының  төп үсеш юнәлеше 

– системалы-эшчәнлекле (системно-деятельностный подход) юнәлеш,  ә системаны 

барлыкка китерә торган төп компонент – нәтиҗә: шәхси, метапредмет, предмет 

нәтиҗәләре дип билгеләнелә. Стандартларда күрсәтелгән бу концептуаль методологик 

нигез  барлык фәннәрне укыту системасына да, шул исәптән рус телле балаларга татар 

теле укыту системасына да карый. Ягъни, рус телле балаларга татар теле укыту 

системасының барлык компонентлары да: программалар, укыту-методик 

комплектлары, укыту процессы, белем дәрәҗәсенә контроль, идарә итү, белем күтәрү 

һ.б. – бар да бер максатка – нәтиҗәгә хезмәт итә. 

 

Предметка гомуми характеристика 

Татар теле укыту максатлары. 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен укыту 

максатлары берничә аспектны үз эченә ала: танып белү, үстерү, тәрбия, белем бирү. 

Танып белү максатының эчтәлеге 

Татарстан Республикасында яшәүче һәр милләт кешесенә, үз халкы тарихыннан 

тыш, шушы төбәктә төп халык булып саналган татар халкы мәдәниятен, гореф-



гадәтләрен, тарихи үткәнен, бүгенгесен, киләчәген белү зарур. Татар халкы белән кулга-

кул тотынып яшәргә әзерләнүче һәр кеше бу халыкның бәйрәмнәрен, традицияләрен 

аңларга, хөрмәт итәргә, әдәбият-сәнгать вәкилләренең иҗади казанышлары белән үзенең 

рухи үсешен баета алу мөмкинлегеннән файдаланырга тиеш. Программа эчтәлеге телгә 

өйрәтү процессын бала өчен “башка дөньяга тәрәзә ачу” булырлык һәм шуның аркылы 

аның үз яшәешен дә тулырак аңлавына ярдәм итәрлек итеп сайланды.  

Татарстанда яшәүче милләтләр, Татарстанның дәүләт символлары, Татарстанның 

территориясе, географик урыны; башкалабыз Казанның тарихи үткәне, бүгенге йөзе; 

татар сәнгатенең төрле тармаклары буенча күренекле  шәхесләр турында укучыларның 

татарча сөйли алулары төп максат итеп куела. 

Үстерү максатының эчтәлеге 

Шәхеснең белемле булуы, тәрбиялелек һәм аның фикерләү сәләте үсеше 

дәрәҗәсеннән дә тора. Укыту процессында үстерү, тәрбия максатларын даими 

күзаллап эшләү – укытуның практик ягы уңышлылыгының алшарты. Балаларның психик 

үсешен түбәндәге юнәлешләрдә үстерүгә аеруча игътибар бирү таләп ителә: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-

нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерләү;  

– хәтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне үстерү. 

Бу максатлар программага сайланган эчтәлек нигезендә сөйләм эшчәнлегенең 

барлык төрләре буенча да эш оештырганда да беренче планга куела. 

Тәрбияви максатның эчтәлеге 

Укучыларның тиешле дәрәҗәдәге тәрбиялелегеннән башка укыту процессын 

оештыру мөмкин түгел. Тәрбия процессы, беренче чиратта, укытуның эчтәлеге һәм 

методлары белән бәйле. Шуңа күрә программа эчтәлеген сайлаганда, материалның 

тәрбияви мөмкинлекләрен исәпкә алу мөһим. Татар әдәбиятын өйрәнү процессында 

эчтәлектә әхлакый проблемалар булган текстлар үзләре үк коммуникатив мотивациягә 

ия, ягъни, укучыларның эчке кызыксынуы тәэмин ителгән була. Шунлыктан тексттагы 

лексика, грамматика җайлырак истә кала һәм  аралашу ситуациясе булдыру әллә ни 

кыенлык тудырмый.  

Белем бирү максатының эчтәлеге 

Укучыларның  татар теле буенча лексик, грамматик күнекмәләре филологик 

белемнәр суммасы дәрәҗәсендә генә калмыйча, ә сөйләм эшчәнлегенең барлык 

төрләрендә дә аралашуда кулланырлык дәрәҗәгә җитүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди 

дә булса сүзне, я грамматик категорияне тану, аеру, аңлау, тәрҗемә итү дәрәҗәсендә генә 

түгел, аларны аралашу максатыннан мөстәкыйль кулланырлык дәрәҗәдә өйрәнергә 

тиешләр. Укучының белеме дигәндә, без аның аерым сүзләрне яки грамматик 

категорияне тану, аера белүен генә күзалламыйбыз, ә аларны кулланып сөйләшә алуын 

күзаллыйбыз. Шул вакытта гына татар телен дәүләт теле буларак өйрәнү бурычы үтәлә.   

2) Коммуникатив технология нигезендә төзелгән программага эчтәлек 

сайлау принциплары. 

Программа Федераль Дәүләт стандартларының методологик нигезе булган 

системалы-эшчәнлекле юнәлешкә туры килә торган     коммуникатив технологияне 
төп укыту ысулы буларак билгели. 

Коммуникатив технология нигезендә укыту процессын оештыру өчен, бу 

технология билгеләгән максатларга һәм принципларга туры килгән программа эчтәлеген 

сайлау таләп ителә. Димәк, коммуникатив технология нигезендә укыту принципларнын 

ачыклау – программа эчтәлеген сайлау өчен төп критерийлар, норматив база булып тора.  

1. Телне аралашу аша өйрәнү принцибы  

Эчтәлек сайлау стратегиясе һәм тактикасы түбәндәгедән гыйбарәт була: башта 

балаларның яшь үзенчәлегенә карап, аларның аралашү сфералары, аралашу 



ситуацияләре ачыклана, аннан соң ул сфераларда сөйләшүне оештыра алырлык 

лингвистик материал сайлана. Бу процесс түбәндәге схемада күрсәтелә. 

2. Уку процессын индивидуальләштерү принцибы 

Хәзерге заман белем бирү системасы үсешенең төп юнәлеше –  укыту процессын 

укучыларның шәхси ихтыяҗларын, теләк-омтылышларын, индивидуаль-психологик 

үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыру.  

Башлангыч сыйныф укучылары эмоциональ, хәрәкәтчән, тиз арыйлар. Бала 

материалны үзе өчен кызык булса гына, үзенең шәхси ихтыяҗларына туры килсә генә, 

кабул итә һәм фикерли башлый. Күрсәтелгән психологик үзенчәлекләрнең, һичшиксез, 

эчтәлек сайлаганда исәпкә алынуы зарур. 

 Башлангыч сыйныфларда укыту процессында әкияти, фантастик сюжетлар, 

кызыклы геройлар белән очрашу, уен элементларын куллану –  лингвистик материалны 

өйрәнүнең мотивлашкан булуын тәэмин итә.  

3. Телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү принцибы 

Белем алу процессын укучыларның актив фикерләвенә нигезләп оештыру 

психология һәм педагогика фәннәренең алдынгы вәкилләре куйган төп таләпләрнең 

берсе.  Эчтәлектә аралашу ситуацияләре һәм ситуатив биремнәр системасы булу мәҗбүр. 

Әдәби текстлар программада нәкъ менә әхлакый,  коммуникатив максаттан, аралашу 

проблемаларыннан чыгып билгеләнде. 

4. Телне функциональ төстә өйрәнү принцибы 

Функциональ принцип нигезендә программага материал түбәндәге таләпләр 

буенча сайлана: 

-  текстлар коммуникатив максаттан, аралашу хаҗәтеннән  һәм куллану 

ешлыгыннан чыгып билгеләнә; 

–материалның өйрәнелү тәртибе теоретик бирелештә түгел, ә аралашу 

хаҗәтеннән  һәм куллану ешлыгыннан чыгып билгеләнә; 

-  материалның күләме, теоретик авырлыгы укучыларның яшь үзенчәлекләрен, 

үзләштерү мөмкинлекләрен исәпкә ала; 

- әдәби текстлар хәбәр итү, аңлау, аңлату, сорау, тәкъдим итү, киңәш бирү, 

ышандыру һ.б. формалар аша үзләштерелә; 

5. Ана телен исәпкә алу принцибы 

Икенче телне өйрәнү вакытында бала, ихтыярсыз рәвештә, материалны ана теле 

күренешләре белән чагыштырып күзаллый. Бу – аңлау процессын җиңеләйтә. Димәк, һәр 

сыйныфта әдәби материалны үзләштергәндә, балаларның ана теле буенча белемнәр 

системасын исәпкә алу зарур.  

Предметны үзләштерүнең шәхси, метапредмет,предмет нәтиҗәләре 

Башлангыч сыйныфларда әдәби телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда 

татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар 

формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар  өчен булган катламы белән  танышу башка 

мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк 

аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята. 

Әдәби уку предметын  өйрәтүнең  программада күрсәтелгән күләмдә гомуми 

нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

– укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) үстерү, 

ягъни, татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән аралашу күнекмәләре булдыру; 

– коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, сөйләм этикеты 

үрнәкләреннән  файдалана алу, киң күңелле әңгәмәдәш булу, укыганнарны сөйләмдә 

файдалана алу; 

– “әдәби уку” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну 

булдыру һәм, шулар нигезендә, белем алуның алдагы баскычларында телне уңышлы 

үзләштергә шартлар тудыру.                     

Укытуның шәхси нәтиҗәләре 



Башлангыч мәктәпне төгәлләгәндә, укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-

тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси 

кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана: 

– шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда  татар теленә карата ихтирамлы 

караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру;  

– әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; 

– текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның          

гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; 

– “гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек” төшенчәләрен кабул итү, 

“башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр 

формалашу.  

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре: 

Башлангыч белем бирү баскычында әдәби уку предметын укыту, танып белү 

чарасы буларак,  укучыларның фикер йөртү,  интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен 

үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган 

универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыруга 

хезмәт итә.  

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Әдәби уку укыту, танып белү чарасы буларак,  укучыларның фикер йөртү,  

интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган 

проблемаларны 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 текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле  яисә хәрәкәтсез сурәтләр, 

ягъни, төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати 

объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган 

аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка 

чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана 

алу күнекмәләре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, 

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу; фикерли белү; 

– иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  

өчен алгоритм булдыру; 

–  объектларны  чагыштыру, классификацияләү  өчен уртак билгеләрне  

билгеләү; 

– төп мәгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә 

бәя бирә белү;  

– тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, 

электрон ресурслар куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

– 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; 

– билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый 

белү;  

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру;  

– дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә 

белү; 



– дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту 

күнекмәләрен үстерү. 

 Коммуникатив нәтиҗәләр: 

– әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 

– әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

– парларда, төркемнәрдә һәм күмәк эшли белү; 

– мәгълүматны туплау өчен, индивидуаль күмәк эш  башкару; 

– әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

Укучыларның белем, осталык һәм күнекмәләренә таләпләр 

   1-4 сыйныфлар 

Тыңлап аңлау 

Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен 

аңлау; 

тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 

сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү; 

ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү.  

Диалогик сөйләм: 

Өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, 

җавап бирә, кире кага, раслый белү; 

Укылган текст буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм сораулар куя 

белү; 

дәреслектә бирелгән әсәрләрне сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар 

төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу. 

Монологик сөйләм 

Җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;  

тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем 

буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү; 

укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү, планын төзү; 

үзе, гаиләсе һәм дуслары турында кечкенә мәгълүмат бирә белү. 

Уку 

Татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү;  

хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый 

белү; 

дәреслектә уку өчен бирелгән өзекләрне, шигырьләрне дөрес интонация белән 

укый белү; 

тексттагы тыныш билгеләренә карап, тиешле пауза һәм интонацияләрне үтәү, 

өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку; 

укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; 

кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; 

укыганда сүзлекләр куллана белү. 

Язу 

Бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу; 

конверт һәм дәфтәр тышына яза белү;  

программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу 

күнекмәләре формалаштыру. 

 

Предметның эчтәлеге 

1 нче сыйныф 

Предмет буенча 

билгеләнгән тематик эчтәлек, 

якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 

максат,  



Әйдәгез танышабыз!  

Танышу. Бер-береңнең 

исемен сорау, яшәү урынын әйтү. 

1дән 10га кадәр саннар.  

 

Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, хәлен сорый 

белү. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый һәм үзеңнең 

кайда яшәвең турында хәбәр итә белү. 

Бер-береңнең яшен, ничәнче сыйныфта укуын сорый, 

җавап бирә белү. Бергә уйнарга чакыра белү. 

 Урман дусларыбыз 

Кыргый хайваннар, 

аларның исемнәре, яшәү 

урыннары. Аларны сурәтләү. 

Кыргый хайваннарның исемнәрен атый, санын әйтә 

белү. Кыргый хайваннарның кайда яшәгәнен әйтә, аларны 

сурәтли белү. 

 

Спорт бәйрәме  

   Без команда бирәбез.        

Спорт бәйрәмендә катнашу.     

Иптәшеңә командалар бирә белү. Спорт бәйрәмендә 

нишләгәнеңне әйтә белү. Дустыңны уйнарга чакыра, кем 

белән уйнаганыңны әйтә белү. 

Мәктәптә 

Уку-язу әсбаплары. Уку-

язу әсбапларының саны, төсе, 

барлыгы, юклыгы. Мәктәптә уку 

хезмәте. Мин ничек укыйм?    

Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтә, үзеңә  сорап 

ала, иптәшеңә тәкъдим итә, кирәклеген, санын әйтә белү. 

Мәктәптәге уку хезмәтен атый, үзеңнең, иптәшеңнең ничек 

укуын әйтә белү. Предметларның урынын әйтә белү (китап 

өстәлдә) 

Йорт хайваннары һәм 

кошлары  

Йорт хайваннары һәм 

кошлары, аларның исемнәре, 

яшәү урыннары. Аларны 

сурәтләү. 

Йорт хайваннарының һәм кошларының исемнәрен 

әйтә, саный, яшәү урынын әйтә белү 

 

Бакчада   

Яшелчә исемнәре, саны, 

аларның төсе, тәме. Җиләк-

җимешләр, саны, аларның төсе, 

тәме. 

Яшелчә һәм җиләк-җимеш исемнәрен, санын, 

аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. Бакчада 

нәрсә үскәнен, нинди эшләр эшләгәнеңне әйтә белү. 

Нәрсә яратканыңны, яратмаганыңны әйтә, сорый 

белү. Хезмәтенә карап, геройга бәя бирә белү. 

Кыш  

Кыш билгеләре. Кышкы 

уеннар. Яңа ел бәйрәме. 

Кыш билгеләрен әйтә, сорый, һава торышын 

тасвирлый белү. Яңа ел  бәйрәме турында сөйли белү. 

Бәйрәмгә барганыңны, бәйрәмнең кайда булганын әйтә белү. 

Кышкы уен төрләрен әйтә, уенга чакыра белү. Чана, чаңгы, 

тимераякларның барлыгын, юклыгын, нәрсә белән 

шуганыңны әйтә белү. 

Сәламәт бул  
Тән әгъзаларының 

исемнәре. Табиптә. Шәхси 

гигиена предметлары. 

Тән әгъзаларының исемнәрен атый, кайсы җирең 

авыртканын сорый, әйтә белү. Сәламәт булу өчен, киңәшләр 

бирә белү. Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй 

тәкъдим итә белү. Шәхси гигиена предметларының 

исемнәрен, аларның барлыгын, юклыгын, кирәклеген әйтә, 

аларны сорап ала белү. 

Безнең гаилә  

Гаилә әгъзалары. Без 

гаиләдә нишлибез?  

Гаилә әгъзаларының исемнәрен атый, үз гаиләң 

турында сөйли белү, иптәшеңнең гаиләсе турында сорый 

белү. Язгы көнне сурәтләп сөйли белү. Яз фасылының 

ошаганын, ошамаганын әйтә белү. Бәйрәм белән котлый, 

кемгә бүләк бирүне әйтә белү.  

Яз 8нче Март – әниләр 

бәйрәме. Язгы көн. 

Яз билгеләрен әйтә, сорый, һава торышын тасвирлый 

белү. Яз көне була торган бәйрәмнәр турында сөйли белү. 

Бәйрәмгә барганыңны, бәйрәмнең кайда булганын әйтә белү. 



Татар халык ашлары  

Татар халык ашлары. 

Кунакта.  

Табын янында. Туган көн. 

 

Татар халык ашларының исемнәрен, ризыкларның 

тәмле булуын, нинди ризыклар яратканыңны, нинди ризык 

кирәк икәнен, нәрсә белән чәй эчкәнеңне әйтә белү. 

Кунакларны каршы ала, аларны табынга чакыра белү. Туган 

көн турында сөйли, туган көн белән котлый белү. 

Кибеттә  

Ашамлыклар. 

Ашамлыклар кибетендә. Савыт-

сабалар.   Савыт-саба кибетендә. 

Киемнәр. Киемнәр кибетендә.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ашамлыклар исемнәрен,нәрсә ашаганыңны, 

эчкәнеңне әйтә, кибеттә сатып ала белү.  Савыт-саба 

исемнәрен дөрес әйтә белү. Киемнәрнең исемен, төсен, 

нинди кием кигәнеңне әйтә белү. 

 

Шәһәрдә  

Шәһәрдә. Безнең шәһәр. 

Мин транспортта барам. 

Нинди республикада яшәгәнеңне, Татарстан 

шәһәрләре исемнәрен әйтә белү. Нинди транспортта 

барганыңны әйтә белү.  

Җәй  
Күңелле җәй. Җәйге ял. 

Без Сабантуйга барабыз. 

Җәй билгеләрен әйтә белү. Дусларны Сабантуй 

бәйрәменә чакыра, бәйрәмдә нишләгәнеңне әйтә белү. 

 

2 нче сыйныф 

Предмет буенча 

билгеләнгән тематик эчтәлек, 

якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 

максат,  

Без мәктәпкә барабыз  
Беренче сентябрь. Уку-

язу әсбапларының барлыгы, 

юклыгы, кирәклеге. Уку 

хезмәте. 

Беренче сентябрь турында сөйли, укытучыны, 

дустыңны бәйрәм белән котлый белү. Бер-береңнең ничәнче 

сыйныфта укуын сорый, җавап бирә белү. Уку-язу 

әсбапларының барлыгын, юклыгын, кирәклеген хәбәр итә 

белү (сорау); үзеңә сорап алу, иптәшеңә тәкдим итә белү. 

Предметларны, саннар кулланып, үзеңә сорый белү.  

Бер-береңнең ничәнче сыйныфта укуын сорый һәм 

җавап бирә белү. Мәктәптәге уку хезмәте турында сорый, 

сөйли белү, нәрсә эшләгәнне, нәрсә эшләмәгәнне сорый, әйтә 

белү.  

Укучының уку хезмәтенә бәя бирә белү. 

Базарда. 

Яшелчәләр. Җиләк-

җимешләр. Базарда. Көз 

билгеләре. 

Яшелчә, җиләк-җимеш исемнәрен, төсен, тәмен, нәрсә 

яратуыңны әйтә белү. Базарга барырга чакыра, кем белән 

барганыңны әйтә белү. Базарда яшелчә, җиләк-җимеш сатып 

ала белү. Көз билгеләрен, көзне яратканыңны, 

яратмаганыңны әйтә белү. 

Урамга уйнарга чакыра белү. 

Мин чисталык яратам”  

Шәхси гигиена 

предметлары. 

Тән әгъзалары 

атамалары. Табипта. 

Шәхси гигиена предметларының исемнәрен, аларны 

кулланып, нәрсә эшләгәнеңне әйтә, сорый белү. Тән 

әгъзаларын атый белү.  

Табибка кайсы җирең авыртуын әйтә белү. Авыру 

кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итә белү. 

Кыш җитә  

Кыш айлары, кыш 

билгеләре. 

Яңа ел бәйрәме. Кышкы 

уеннар. Кошларга җимлек 

куябыз. 

Кыш айларын атый, кыш билгеләрен әйтә белү. Яңа ел 

бәйрәмендә нишләгәнне әйтә, Яңа ел бәйрәме белән котлый 

белү. Яңа ел бәйрәменә чакыра белү. Кышкы уеннарның 

төрләрен әйтә, уенга чакыра; тауга барганыңны, 

кайтканыңны, тауда чаңгы шуганыңны әйтә белү.  

Безнең гаилә”  Гаилә әгъзаларының исемнәрен атый, гаиләдә кемнәр, 

ничә кеше барлыгын, кайда эшләгәнен әйтә белү. Татар 



Безнең гаилә. Татар 

халык ашлары. Өй хезмәте. 

халык ашларын атый, нинди ашлар пешергәнне белү, бер-

береңне табынга чакыра, кыстый, ашаганнан соң рәхмәт әйтә 

белү. Өй хезмәтендә катнашуыңны әйтә  белү.  

Яз килә”  

Яз билгеләре. 8 нче Март 

– әниләр бәйрәме. 

Яз билгеләрен әйтә белү. Урамга уйнарга чакыра, 

көннең нинди икәнен сорый, әйтә белү. Бәйрәмдә, нинди 

бүләк биргәнеңне, кемне котлаганыңны әйтә белү. 

Минем туган ягым”  

Минем туган ягым. 

Татарстанның табигате. 

Татарстан шәһәрләре. Мин 

авылда яшим. 

Бер-береңнең яшәү урынын сорый һәм кайда 

яшәгәнеңне әйтә белү. Татарстан шәһәрләренең, 

елгаларының атамаларын әйтә белү. Нинди транспортта 

барганыңны әйтә белү. Кайсы шәһәргә барганны сорый белү. 

Светофорда нинди төсләр барлыгын әйтә,  юл йөрү 

кагыйдәләрен әйтә белү. Авыл табигате турында сөйли белү. 

Җәйге уен төрләрен әйтә белү. 

Кибеттә”  

Киемнәр кибетендә. 

Ашамлыклар кибетендә. 

Кием исемнәрен, бәяләрен сорый, нинди кием 

яратканыңны әйтә  белү. Бер-береңнең киеменә комплимент 

әйтә белү. Ашамлык исемнәрен, нинди ашамлыклар 

кирәклеген сорый, әйтә белү. Кибеткә барганыңны һәм нәрсә 

алганыңны әйтә белү. 

Җәй”  

Җәй җитте. Без 

Сабантуйга барабыз. 

Җәй көне турында сөйли белү. Каникулны ничек 

үткәрү турында сөйләшү. Урманда җиләк җыйганыңны әйтә 

белү.  

 

                                                 3нче сыйныф  

Предмет буенча 

билгеләнгән тематик эчтәлек, 

якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 

максат,  

Көндәлек режим. 

Минем көндәлек режимым 

. Беренче сентябрь – Белем бәйрәме турында сөйли, 

укытучыны, дустыңны бәйрәм белән котлый белү. 

Предметларның төсен, санын әйтеп, үзеңә сорый белү. 

Сумкага нәрсә салганыңны, сумкада (партада) нәрсә 

барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны  әйтә, сорый белү. 

Үзеңнең, иптәшеңнең нинди билге алганын, диктантта 

нинди хата барлыгын, өй эшен эшләгәнен, эшләмәгәнен, 

мисал, мәсьәлә чишкәнен сорый, әйтә белү. 

Китапханәчедән китап сорый, китапның  нәрсә турында 

икәнен әйтә белү. Ничә китап укыганыңны әйтә, 

иптәшеңнән сорый белү. Вакытны әйтә, сорый белү. 

Үзеңнең көндәлек режимың турында сөйли белү 

Ашханәдә” Без 

ашханәдә ашыйбыз. Ми нем 

яраткан ашларым. Безгә 

кунаклар килә. Без табын 

әзерлибез. 

Ашханәдә нәрсә пешергәнне, ашаганны, нинди 

ашлар яратканны әйтә белү. Дустыңның нинди ризыклар 

яратканын сорый, ашханәгә бергә барырга тәкъдим итә  

белү. Кунакларны каршы ала, табынга чакыра белү. Табын  

әзерләү тәртибен әйтә, сорый белү. Ашхәнәдә дежур 

укучы хезмәтен сөйли  белү.    

Без әти-әниләргә 

булышабыз   

Минем әти – әнием кем 

булып эшли? Без өйдә 

булышабыз. Без табын 

әзерлибез. 

Әти-әниләрнең кем булып, кайда эшләвен, 

профессия исемнәрен әйтә белү. Өйдә үзең эшләгән 

эшләрне сөйли белү, иптәшеңә сорау бирә белү. Өй 

хезмәтендә катнашуыңны әйтә, эш куша белү. Табынны 

ничек әзерләү турында сөйли белү. 



Туган якка кыш килде”  

Яңа ел бәйрәме. Һава 

торышы. Кышкы уеннар. 

Каникулда. 

 

Бәйрәмнең сәгать ничәдә башланганын, Яңа ел 

бәйрәмендә нишләгәнне әйтә  белү. Һава торышын сорый, 

әйтә белү. Кышкы уен төрләрен әйтә, уенга чакыра белү. 

Чаңгы ярышы турында сөйли белү. Каникулда кайда 

булганыңны әйтә белү. Геройларга характеристика бирә 

белү. Сюжетны үзгәртеп,  яңа хикәя төзи белү. 

Шәһәрдә һәм авылда”  

Татарстан – минем туган 

ягым. 

 Татарстанда яшәүче 

милләтләр. Татарстан 

шәһәрләре. Без шәһәргә 

барабыз. Безнең авыл. 

Татарстан шәһәрләренең, елгаларының атамаларын 

әйтә белү.Татарстанда яшәгән милләтләрне әйтә белү. 

Кайсы урамда яшәгәнеңне, нинди фатирда торганыңны, 

мәктәпкә нинди транспортта барганыңны сөйли белү. 

Шәһәр турында сөйли, үзең яшәгән шәһәрне,  торган 

йортны сурәтли белү. Шәһәргә барырга чакыра белү. 

Нәрсәдә барганыңны, сәгать ничәдә барганыңны әйтә 

белү. Авыл табигате турында сөйли белү. Җәйге уен 

төрләрен әйтә белү. 

Әдәпле булыйк.Әдәпле 

сөйләшү. Телефоннан әдәпле 

сөйләшү. Туган көнгә чакыру. 

Табын янында. Без бүләкләр 

бирәбез.  

Телефоннан әдәпле сөйләшә белү. Туган көнгә 

әдәпле чакыра белү. Килгән кунакларны каршылый белү.  

Туган көнгә бүләк алып килгәнне әйтә, котлый белү. Бер-

береңне табынга чакыра, кыстый, ашаганнан соң рәхмәт 

әйтә белү. 8 нче Март бәйрәмендә нинди бүләкләр бирү 

турында сөйләшү. Өлкәннәргә урын тәкъдим итә белү. 

Дустыңның авыруы турында, аңа ярдәм итү турында әйтә 

белү.  

Кечкенә дусларыбыз  

Дүрт аяклы дусларны 

сурәтләү, аларны карау. Минем 

яраткан песием.  

Этләрнең кушаматын әйтә белү. Этләрне ничек 

караганны сөйли белү. Үзеңнең этең барлыгын, юклыгын, 

аны ничек караганны  әйтә белү.  Кешенең характер 

сыйфатларын әйтә белү. Песиләрнең  тышкы кыяфәтен 

сорый, сөйли белү. Песиең барлыгын, юклыгын, аны 

ничек караганны сорый,  әйтә белү.  Кемнең нәрсә 

яратканын сорый һәм әйтә белү.  

Күңелле җәй, ямьле җәй 

Без җәйне яратабыз. Ел 

фасыллары билгеләре. Җәй 

җитә. Без җиләккә барабыз. 

Безнең бакча. Җәйге ял. 

Сабантуй – зур бәйрәм. 

Ел фасылларының билгеләрен әйтә белү. Җәй көне 

турында сөйли белү. Җәй көне укулар тәмамланганын әйтә 

белү. Предметларның билгеләрен чагыштырып әйтә белү. 

Урманга барганыңны, урманда җиләк җыйганыңны әйтә 

белү. Бер-береңне табынга чакыра, ашаганнан соң рәхмәт 

әйтә, азыкның тәмле икәнен әйтә белү. Бакчада нинди 

яшелчәләр үскәнен, бакчадагы эшләрне сорый, әйтә белү. 

Җәйге ял турында сөйли белү. Су керергә чакыра белү. 

Сабантуйда катнашу турында сөйләшү. 

 

4 нче сыйныф 

Предмет буенча 

билгеләнгән тематик эчтәлек, 

якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча нәтиҗә 

 Яңа уку елы башлана 

Яңа уку елы 

башлана.Уку-язу әсбаплары. 

Яңа уку елына әзерлек. Минем 

эш урыным. Без дәрестә. Без 

контроль эш эшлибез.  

Беренче сентябрь көне ничек узуы турында сөйли белү. 1 

нче сентябрь бәйрәме белән котлый белү. Яңа уку елына нинди 

уку-язу әсбапларын алу турында, уку-язу әсбапларының барлыгы, 

юклыгы турында әйтә белү. Татар теленең хәреф-аваз системасын 

сөйли белү. Дәрес әзерли торган эш урыны турында сөйли белү. 

Фикереңне дәлилли белү. Нинди предметтан контроль эш икәнен, 



дөрес эшләгәнне, эшләмәгәнне әйтә белү. Урамга чакыра, чыкмау 

сәбәбен аңлата белү.  

Туган як табигате 

Нәрсә ул табигать? Һава 

торышы. Дару үләннәре. 

Кошлар - безнең дусларыбыз. 

Минем канатлы дустым.  

Нәрсә ул табигать соравына җавап бирү. Ел фасыллары 

билгеләрен, айларын, һава торышын әйтә белү. Дару үләннәре 

исемнәрен, аларның кирәклеген әйтә белү. Кош исемнәрен, бездә 

кышлаучы, җылы якка китүче кошларны сорый,  әйтә белү. 

Кошларга ничек булышуың турында сөйли белү. Кошлар турында 

кыскача мәгълүмат бирә белү. 

Хайваннар дөньясында 

Йорт һәм кыргый  

хайваннар.  Кыргый хайваннар 

турында кыскача мәгълүмат. 

Йорт, кыргый хайваннарның исемнәрен атый, аларны 

сурәтли белү. Укылган текстлар буенча кыргый хайваннар 

турында кыскача мәгълүмат бирә белү. 

Кышкы уеннар  

Кышкы табигать. Кышкы 

уеннар. Кар бабай ясау. Яңа ел 

бәйрәменә барабыз.  

 

Кышкы табигать турында сөйли белү. Кышкы уеннар 

турында сөйләшү. Дустыңны уенга чакыра белү, чыкмауның 

сәбәбен әйтә белү. Кар бабай ясауны сөйли белү. Дустыңны кар 

бабай ясарга чакыра белү. Яңа ел бәйрәменең кайчан 

башланганын, бәйрәмдә нишләгәнне әйтә белү. Гаиләдә бәйрәмне 

ничек каршылауны, нәрсәләр пешергәнне сөйли белү.  

Минем дусларым 

Минем дустым. Дуслар 

арасындагы мөнәсәбәтләр. Чын 

дуслык.  

Дустың турында сөйли белү. Дус белән бергә нинди эшләр 

эшләү турында сөйләшү. Чын дус нинди булуын әйтә, раслый 

белү. Дустыңа бүләк алуны, аның нинди икәнен әйтә белү.  

Дүрт аяклы 

дусларыбыз  

Дүрт аяклы 

дусларыбызның кыяфәтләре, 

гадәтләре. Дүрт аяклы 

дусларыбызга карата мөнәсәбәт. 

Дүрт аяклы дусларыбызның кыяфәтләре, гадәтләре 

турында сөйли белү. Дүрт аяклы дусларыбызга карата үз 

мөнәсәбәтеңне белдерә белү. Дүрт аяклы дусларны карау, ашату, 

алар белән бергә уйнау турында сөйли белү.  

Язгы бәйрәмнәр  

Язгы табигать. 8 Март – 

әниләр бәйрәме. Мин әнигә 

булышам.  Карга боткасы. 

Язгы табигать турында сөйләшү, язның ни өчен ошаганын, 

ошамаганын әйтә белү. 8 нче март бәйрәме белән котлау яза, 

ничек котлаганыңны әйтә белү. Өй хезмәте турында сөйләшә, әти-

әниләргә ярдәм итү турында сорый, әйтә белү. Өй хезмәтенә 

катнашуга карап, геройларга бәя бирү. Карга боткасы турында 

сөйли белү. 

Минем туган илем 

Татарстанның дәүләт 

символлары. Татарстанда 

яшәүче милләтләр.  Без Казанга 

барабыз. Татарстан шәһәрләре. 

Татарстанның символларын әйтә, сөйли белү. Татрстанда 

яшәгән милләтләрнең исемнәрен әйтә белү. Казанга баруың, анда 

нәрсәләр күрүең, Казанның нинди шәһәр булуы турында сөйли 

белү. Казанда Кол Шәриф мәчете, Сөембикә манарасы барлыгын 

әйтә белү. Россия, Татарстан шәһәрләрен атый, аларны сөйләмдә 

куллана белү. 

Чәчәкле җәй, ямьле җәй  

Җәйге табигать. Җәйге 

ял. Җиләккә бару.  

 

Җәйге табигать турында хикәяләп сөйли белү. Җәй көне 

кая барганыңны әйтә белү. Урманга, җиләккә бару турында 

сөйләшә белү.  

 

Укытуның материаль-техник һәм мәгълүмати яктан тәэмин ителеше 

«Әдәби уку» 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 

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” яшләр үзәге 

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 сети            

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 (ссылка, 

подсмотренная   в Википедии) 

 

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