
 
 

 КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИК ПЛАН  

№       Дәрес темасы 
 

Сәгать саны 

 

План буенча 

 

Факт буенча 

 

ХАЛЫК ӘЙТСӘ – ХАК ӘЙТӘ 

1 Хәтер катламнарындагы  гәүһәрләр. 

Йола фольклоры. 

1   

2 Гомернең гүзәл мизгелләре. Гаилә 

йолалары. Бәби туе. Туй 

1   

3 Халкымның күңел бизәкләре. Фәтхи 

Бурнаш иҗаты. “Яшь йөрәкләр”  

драмасы.   

1   

4 Бәетләрдә халык язмышы. “Сак-Сок” 

бәете.      

1   

5 Туган ил өчен елау да рәхәт. 

Мөнәҗәтләр. Туган ил исемнән 

китмәс. 

1   

6 Шатлыгым, кайгым минем. Габдулла 

Тукай иҗаты. “Милли моңнар” 

шигыре 

1   

АТАЛАР СҮЗЕ - АКЫЛНЫҢ ҮЗЕ 

7 Милләтнең бриллиант кашлары. 

Фатих Әмирхан иҗаты.    “Ай өстендә 

Зөһрә кыз” әкияте. 

1   

8 Үткер сүз, тапкыр сүз –уй бинасы. 

Нәкый Исәнбәт иҗаты. “Җирән чичән 

белән Карачәч сылу” драмасы. 

1   

9 

 

Г.Ибраһимов иҗаты. “Алмачуар” 

хикәясе. 

1   

 

10 Атың яхшы булса, тормыш итү   

җиңел. Г.Ибраһимов иҗаты. 

“Алмачуар” хикәясе. 

1   



 
 

11 Милли киемгә мәдхия. Татар 

халкының милли киемнәре   һәм 

бизәнү әйберләре.    

1   

12 Кайгы җиле ишек какмасын. Роберт 

Миңнуллин иҗаты.   “Килен 

төшкәндә” шигыре. 

1   

13 Рөстәм Яхин моңнарының көче. 

Рөстәм Яхин иҗаты. 

1   

14 Беренче ярты еллык буенча тест. 1   

ИЛ ЯЗМЫШЫ – ИР ЯЗМЫШЫ 

15  Хаталар өстендә эш. Халисә 

Мөдәррисова һәм Әдип Маликов 

иҗаты. “Көмеш дага”, “Ил язмышы 

— ир язмышы” шигыре. 

Гражданлык лирикасы.  

1   

16 Без үлемсез туган ил белән. Гадел 

Кутуй иҗаты. “Сагыну” нәсере. 

Нәсер, инверсия.  

 

1   

 

17 Ил язмышы ирләр кулында. Сибгат 

Хәким иҗаты. “Бакчачылар” поэмасы.         

1   

18 Балачак хатирәләре. Рафаил 

Төхвәтуллин   иҗаты.  “Җиләкле 

аланнар ” повесте. 

1   

19 Сугыш язган язмышлар. Мөхәммәт 

Мәһдиев иҗаты.   “Без — кырык 

беренче ел балалары” повесте.   

1   

20 Альфред Әбдрәшитов – скульптор. 

Балачакка илтә юллар. Мөхәммәт 

Мирза иҗаты. “Изге сукмак” шигыре.       

1   

ҺӘР ЧОРНЫҢ ҮЗ ГЕРОЕ 

21 Ак чәчәкләр ява. Нәҗип Думави 

иҗаты. “Беренче кар” шигыре. 

1   



 
 

22 Давыллы еллар җырчысы. Һади 

Такташ иҗаты. “Алсу” поэмасы. 

1   

23 Шигырьләрдә шагыйрь язмышы. 

Хәсән Туфан иҗаты. “Агыла да болыт 

агыла” шигыре. 

1   

24 Җан авазы. Гурий Тавлин иҗаты.   

“Кояш болытка кергәндә” (романнан 

өзек). 

1   

ТУГАН ҖИР УЛ БУЛА БЕР ГЕНӘ, ТУГАН ҖИРНЕҢ КАДЕРЕН БЕЛ ГЕНӘ! 

25 Чит җирләрдә йөртә язмышлар. Аяз 

Гыйләҗев иҗаты.  “ Өч аршын җир” 

повесте. 

1   

  26 Ильдар Юзеев  иҗаты. “Ак калфагым 

төшердем кулдан” драмасы. 

1   

     

27 Иң матур сүз – илкәем. Фәннур 

Сафин иҗаты. “Туган җиремә” 

шигыре.       

1   

28 Җирдә   нигез тамыр кирәк, хәтта 

җансыз ташка да... Марсель Галиев 

иҗаты. “Нигез” повесте.   

1   

АКТЫКТАН ХАКЛЫК ҖИҢӘ 

29 Балачак гомергә хәтердә калачак. 

Фатих Хөсни иҗаты.   “Сөйләнмәгән 

хикәя” әсәре. 

1   

30 Гомерләрнең иң бәхетле көне. Роза 

Хафизова иҗаты.  “Әти кайткан көн” 

хикәясе. 

1   

31 Икенче ярты еллык буенча 

йомгаклау тесты.  

1   

32 Хаталар өстендә эш. Рафис Корбан 

һәм Рөстәм Галиуллин иҗатлары   

“Ярдәм итик” шигыре.  “Биш «икеле»   

хикәясе. 

1   

ТАБИГАТЬКӘ ДӘ ТАБИБ КИРӘК! 



 
 

33 Айгөл Әхмәтгалиева. “Табыш” 

Каеннарның күз яше. Мөдәррис 

Әгъләмов иҗаты. “Сөйли ак каен...” 

шигыре.   

1   

34  Зиннур Мансуров иҗаты. “ Балык 

кычкыруы” Оясында ни күрсә, 

очканда шуны эшләр. Хәбир Ибраһим 

иҗаты. “Карач”хикәясе. 

1   

35 Әдәбият дигән дәрья... Йомгаклау 

дәресе. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Цифрлы һәм электрон белем бирү ресурслары 

 
Сылтама Сайт исеме 

http://tatar-congress.org Бөтендөнья татар конгрессы 

http://tatarile.org/tt  Мәгълүмати-ресурслы “Татар иле” татар социаль челтәре 

http://tatarstan.ru/tat  Рәсми Татарстан 

http://mon.tatarstan.ru  ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы сайты 

http://magarif-uku.ru/  "Мәгариф" журналы сайты 

http://tatarradio.ru  "Татар радиосы" радиостанцияләр челтәре 

http://tnv.ru/tat  "Яңа гасыр" телерадиокомпаниясе 

http://vatantat.ru  “Ватаным Татарстан” газетасы 

http://tat.tatar-inform.ru  “Татар-информ” мәгълүмат агентлыгы 

http://azatliq.org Азатлык Радиосы 

http://matbugat.ru  Бөтен татар матбугаты 

http://intertat.ru/tt  “Интертат” электрон газетасы 

http://tatyash.ru  “Татарстан яшьләре” иҗтимагый-сәяси газетасы 

http://kazanutlary.ru  “Казан утлары” журналы 

http://yalkyn.ru  Яшүсмерләр өчен “Ялкын” журналы сайты 

http://sabantuy.net  “Сабантуй” балалар һәм яшүсмерләр журналы 

http://syuyumbike.ru  “Сөембикә” журналы 

http://qazan-radiosi.com “QAZAN RADIOSI” информацион–музыкаль милли интернет-радио-станциясе 

http://bolgarradio.com "Болгар радиосы" 

http://gaila.ru  “Гаилә һәм мәктәп” журналы сайты 

http://madanizhomga.ru  “Мәдәни җомга” газетасы сайты 

http://kazanutlary.ru  “Казан утлары” журналы сайты 

http://maidan-journal.ru  “Мәйдан” журналы сайты 

http://idel-journal.ru  “Идел” журналы сайты 

http://chelny-rt.ru  “Көмеш кыңгырау” газетасы сайты 

http://sahne.ru  “Сәхнә” журналы сайты 

http://gabdullatukay.ru  Габдулла Тукай - татар халкының бөек шагыйре 

http://kamalteatr.ru/tat  Г.Камал исемендәге татар дәүләт академия театры 

http://tinchurinteatr.ru  К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры сайты 

http://tatar.museum.ru/tatar.htm  Татарстан музейлары 

http://www.tatknigafund.ru  “Таткнигафонд” электрон китапханә системасы 

http://kitaphane.tatarstan.ru  Татарстан Республикасы Милли китапханәсе 

http://sarasadykova.ru  Композитор Сара Садыйковага багышланган сайт 

http://shigriyat.ru  Шигърият.ру 

http://sptatar.ru  Татарстан Республикасы язучылар берлеге сайты 

http://kitap.net.ru  Татар электрон китапханәсе 

http://tatar-almetteatr.ru  Әлмәт татар дәүләт драма театры 

http://karievteatr.ru  Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры 

http://rinatmuhamadiev.ru  Язучы Ринат Мөхәммәдиев сайты 

http://mirasibiz.com  “Мирасыбыз” – борынгы газет-журналлар күчермәсе 
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http://balarf.ru  Интерактив мультимедиа, тавышлы китапханә 

http://tufanminnullin.com  Т.Миңнуллинның тормыш юлына һәм иҗатына багышланган рәсми блог 

http://adiplar.narod.ru  Татар әдипләре 

http://f-sadriev.hostenko.com Язучы-прозаик һәм драматург Фоат Садриев сайты 

http://chelnyteatr.ru  Чаллы татар драма театры 

http://nkamsk-teatr.ru  Т.Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры 

http://tt.wikipedia.org  "Википедия" ирекле энциклопедиясенең татарча бүлеге 

http://belem.ru  Татар телендә интернет-белем үзәге 

http://tarkhanova.ru  Тарханова Гүзәлия Инсаф кызының шәхси сайты 

http://suzlek.tatarstan.ru  Татар теле сүзлеге 

http://muslumtat.ru  Мөслим районы татар теле һәм әдәбияты укытучыларының район методик берләшмәсе сайты 

http://ru.forvo.com/languages/tt  Forvo - дөньядагы барлык сүзләрнең әйтелеше (татар өлеше) 

http://tatarschool.ru  Татар теле дәреслекләренә мультимедиа кушымталар 

http://gzalilova.narod.ru  Татар теле һәм әдәбияты укытучысы Җәлилова Г.И.-ның шәхси сайты 

http://qushlawich.ru  Кушлавыч төп гомуми белем бирү мәктәбенең рәсми сайты 

http://maturtel.ru  Татарча-русча һәм русча-татарча сүзлек 

http://talat.h19.ru  Татар латин әлифбасына күчерү, әлифбалар 

http://tatar.keyboard.su  Виртуаль онлайн клавиатура (татарча) 

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 
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