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Сораулар биргəндə, укуның шушы чорында укучыларга аңлашылмаган сүзлəрне кулланырга ярамый. Əдип турында кыскача
белешмə. Аерым алганда, уку-укытуга системалы-гамəли якын килү нəтиҗəсендə, укучыларның иҗтимагый үсешенə халыкның
рухи кыйммəтлəрен аңлаучы, үстерүче Россия гражданины тəрбиялəү ; шəхси үсешенə үзлегеннəн белем алырга, иҗади сəлəте
үскəн, компетентлы, үзаңы үскəн, үзенең гражданлык карашларын ачыктан-ачык белдерүгə сəлəтле, үз-үзенə тəнкыйди карашта
торган, тормыш авырлыкларын каршы торырлык шəхес тəрбиялəү ; танып белү эшчəнлеген үстерүгə фəнни дөнья сурəтен
аңлаучы, үзенең танып-белү һəм интеллектуаль эшчəнлеге белəн идарə итə ала торган, уку, белем алу чараларын күзаллый
торган, репрезентатив, символик, логик, иҗади фикерлəү сəлəте үскəн, рефлексиягə сəлəтле укучы тəрбиялəү ; коммуникатив
үсешкə аралашу компетенциясе үскəн, тыңларга, диалогта, гомуми сөйлəшүдə катнаша алырлык, туган телен, рус телен, чит
татар эдэбияты 5 класс мотыйгуллина гдз камил белүенə басым ясалды. Скачать бесплатно решебник татар теле 3 класс.
Рольлəргə бүлеп уку, шигырьне тыңлау, сүзлекчə белəн эшлəү, сəнгатьле эшлəү, парларда яки төркемнəрдə эшлəү, яңа
материалның таныш əсəрлəр белəн бəйлəнешен табу. Язма эшлəрне тикшергəндə, укытучы аларның эчтəлеген бəяли,
орфографик һəм пунктуацион хаталарын төзəтə. Халык моңнары: җырлата да, елата да. Пособие для студентов физ. Презентация
карау, төркемнəрдə биремнəр үтəү, əкият-поэманы тыңлау, сүзгə-сүз тəрҗемə итү, ярымтавыш белəн уку, сəнгатьле уку, сайлап
уку, чылбыр буенча уку, парлап сөйлəшү. Күп эшлəрдə бер үк төрле хата кабатланса, укытучы бу материалны тагын бер тапкыр
аңлатырга һəм дəрестə аңа махсус тукталырга тиеш. Вəлиева иҗаты, «Нəни чыршы» шигыре. Year Title Rating Releases — Гдз по
алгебре 8 класс никольский потапов решетников шевкин Гдз татар эдэбияты 8 класс.

Решебник по татарскому языку 5 класс хайдарова гдз
Ханнанов, Казан-2014,Татар əдəбияты: рус телендə төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дəреслек татар телен өйрəнүче
укчылар өчен. Ханнанов, Казан-2014,Татар əдəбияты: рус телендə төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дəреслек татар телен
өйрəнүче укчылар өчен. Татар əдəбиятыннан 6 нчы сыйныф укучылары өчен төзелгəн программа дəүлəт стандартларының
федераль компонентына, гомуми белем бирү федераль дəүлəт стандартларына нигезлəнеп эшлəнгəн Ə. Мулласалихова
тарафыннан язылган дəреслеклəрдəн 1 нче, 2 нче кисəк укытуны күздə тота. Программа стандартның эчтəлеген җентеклəп ачып
бирə, стандарт талəп иткəн күлəмдə рус телле балаларга татар əдəбиятын укытуның гомуми юнəлешлəрен билгели, предмет
чаралары белəн укучыларны тəрбиялəү юлларын, аларның əдəби үсеш дəрəҗəсен билгели. Күпмиллəтле аудиториядə татар
əдəбиятын укыту өчен төзелгəн программа бербөтен документ булып тора, ул биш өлешне иңли: аңлатма язуы; укыту курсының
эчтəлеге, укыту-тематик планы; укучыларның əзерлек дəрəҗəсенə талəплəр; курсның укыту-методик тəэмин ителеше өчен
əдəбият исемлеге. Əдəбият һəр яктан үскəн, рухи яктан бай, əхлакый идеаллары һəм эстетик талəплəре булган камил шəхес
тəрбиялəү əһəмиятле урын алып тора. Урта белем бирү системасындагы татар əдəбияты курсы сəнгатьне тормыш белəн бəйлəп
өйрəнүгə, эчтəлек белəн форма берлеге, тарихилык, традиция һəм новаторлык, тарихи-культурологик мəгълүматларны аңлау,
əхлакый-эстетик күзаллау булдыру, əдəбият теориясе һəм тарихы буенча төшенчəне үзлəштерү, əдəби əсəрне бəялəү һəм
күнекмəлəрне формалаштыру, əдəби телнең сəнгатьлелек чараларын үзлəштерү. Федераль дəүлəт стандартларына нигезлəнеп
төзелгəн татар əдəбияты дəреслеклəре барлык фəннəрне өйрəнү барышындагы фундаменталь төшкə фундаментальное ядрога ,
универсаль уку гамəллəренə нигезлəнə, укучыларның яшь һəм əдəби үсеш дəрəҗəсен исəпкə ала. Укыту һəм тəрбиянең гомуми
нəтиҗəлəре иҗтимагый, шəхси, танып-белү һəм коммуникатив үсешне тəэмин итеп, укучыларның белемнəрен, күнекмəлəрен
үстереп, дөньяны танып белүгə əзерлəп, хезмəттəшлеккə, үзлегеннəн белем алуга, камиллеккə омтылучы шəхес тəрбиялəүгə
барып тоташа. Аерым алганда, уку-укытуга системалы-гамəли якын килү нəтиҗəсендə, укучыларның иҗтимагый үсешенə
халыкның рухи кыйммəтлəрен аңлаучы, үстерүче Россия гражданины тəрбиялəү ; шəхси үсешенə үзлегеннəн белем алырга,
иҗади сəлəте үскəн, компетентлы, үзаңы үскəн, үзенең гражданлык карашларын ачыктан-ачык белдерүгə сəлəтле, үз-үзенə
тəнкыйди карашта торган, тормыш авырлыкларын каршы торырлык шəхес тəрбиялəү ; танып белү эшчəнлеген үстерүгə фəнни
дөнья сурəтен аңлаучы, үзенең танып-белү һəм интеллектуаль эшчəнлеге белəн идарə итə ала торган, уку, белем алу чараларын
күзаллый торган, репрезентатив, символик, логик, иҗади фикерлəү сəлəте үскəн, рефлексиягə сəлəтле укучы тəрбиялəү ;
коммуникатив үсешкə аралашу компетенциясе үскəн, тыңларга, диалогта, гомуми сөйлəшүдə катнаша алырлык, туган телен, рус
телен, чит телне камил белүенə басым ясалды. Шул ук гамəллəрне тормышка ашыру барышында, яшүсмерлəрнең яшь

үзенчəлеклəре дə игътибарга алынды. Күпмиллəтле мохиттə гомуми əдəби белем бирү барышында универсаль уку гамəллəре
дүрт блокка бүлеп каралды. Р егулятив уку гамəллəре шəхес тəрбиялəүдə планлаштырырга өйрəтү, фаразлау, коррекция, бəялəү
кебек якларны үзəккə ала. Танып белү гамəлен алгы планга чыгарган блокта логик, проблеманы кую һəм чишүгə юнəлтелгəн,
тамга-символик якны иңлəгəн гомумуку гамəллəренə игътибар ителə. Коммуникатив УУГ кешелəр язмышына битараф
булмауны, кешелəргə ярдəмчеллек сыйфатларын тəрбиялəүне, иҗтимагый компетентлыкны үз эченə ала. Бу вакытта укытучы
эшчəнлегендə идарə итү алымнары көчəя. Шул рəвешле, федераль дəүлəт стандартларына таянып татар əдəбиятын өйрəнүнең
максаты да ачыкланды: туган халкының һəм җирле халыкның телен, мəдəниятен, əдəбиятын яхшы белгəн, һəрьяктан камил,
милли горурлык хислəре үскəн шəхес гражданин тəрбиялəү. Əлеге максат һəм бурычларга ирешү өчен, түбəндəге принциплар
истə тотылырга тиеш. Рус телендə сөйлəшүче балалар өчен татар əдəбиятының асылын төшендерү укытучының сүз сəнгате
серлəрен яхшы белүен, иҗади эшлəү күнекмəлəре булуын талəп итə. Мəктəп баласына сүз сəнгатенең серлəрен ачуда эстетик
принцип укытучының матурлыкны күрə алуы һəм башкаларне да күрергə өйрəтə алуы , эзлеклелек укучы алган белемнең
тулыланып, баеп баруы , əдəбиятны сүз сəнгате буларак өйрəнү татар телендə язылган əсəрлəрдə əдəби образларны ачу
үзенчəлеклəре, татар теленең матурлыгын күрергə өйрəтү , күлəме ягыннан кечкенə булган əсəрлəргə шəхси мөнəсəбəт булдыру,
ягъни психологик принцип мəктəп баласының яшь үзенчəлеклəрен, əдəби əзерлек дəрəҗəсен исəпкə алып эш итү ярдəмгə килə.
Аерым игътибар коммуникативлык принцибына бирелə. Бу принципның өстен чыгуы рус телендə сөйлəшүче укучыларның
əдəби əсəр аша татар теленең серлəренə тирəнрəк төшенүлəре, матур əдəбият əсəрен сорауларга нигезлəнеп сөйли алуы, үз
фикерлəрен ачык əйтə алуы, əдəби əсəрнең аралашу чарасына əверелүе белəн дə бəйле. Укучыларның əдəби əсəрне кабул итү
һəм əдəби үсеш үзенчəлеклəрен исəпкə алып, дифференциациялəү аерым төркемнəргə аерып, бүлеп эшлəү һəм интеграциялəү
татар теле һəм рус əдəбияты дəреслəрендə алынган теоретик белемнəрне һəм гамəли эш күнекмəлəрен файдалану дə үзəккə
алына. Фəтхуллова əдəби əсəрлəр минимумы: 1. Тукайның «Шүрəле» əкият-поэмасы, «Туган авыл» шигыре; 2. Гафуриның «Ана»
шигыре; 3. Такташның «Мокамай» поэмасы; 4. Җəлилнең «Чəчəклəр» шигыре; 5. Еникинең «Туган туфрак» хикəясе; 6.
Бəшировның «Туган җирем — яшел бишек» повестеннан «Сабантуй» өзеге. I I I бүлек. Укыту-тематик план Эчтəлек Сəгать саны
1. Мифлар дөньясыннан — чынбарлыкка. Халык моңнары: җырлата да, елата да... Энҗе карлар явып үткəн... Акыл — тузмас
кием, белем — кипмəс кое. Ил өстендə илле дустың булсын. Һəр фасылың гүзəл, табигать! Сыйныфтан тыш уку дəресе: 4 сəгать
өстəмə уку өчен бирелгəн əсəрлəрне алган дəреслəр? Төрле халыклар-ның фольклор үрнəклəрен чагыштырып карау. Халык авыз
иҗатын гомуми күзаллау. Халык авыз иҗаты əсəрлəренə карата кызыксыну уяту, сөйлəмне алар ярдəмендə баету мөмкинлеген
аңлау. «Халык авыз иҗаты» схемасы белəн эш, дəреслек, эш дəфтəрендə биремнəр, рус халык авыз иҗаты белəн чагыштырып,
мисаллар китерү. » мифлары, «миф» төшенчəсе. Рус, грек һəм татар мифологиясен чагыштыра белү. Мифлар, мифик геройлар
турында төшенчə формалаштыру, миф белəн əкиятнең аермасын аңлау. Халык авыз иҗаты əсəрлəрнə карата кызыксыну уяту.
«Халык авыз иҗаты» схемасы белəн эш, дəреслек, эш дəфтəрендə биремнəр, чылбыр буенча уку, чылбыр буенча сөйлəү,
җөмлəлəр төзү. Рус, грек һəм татар мифологиясен чагыштыра белү. Мифик геройлар турында төшенчə формалаштыруны дəвам
итү, миф белəн əкиятнең аермасын аңлау. Иптəшең белəн сөйлəшə, башкаларны тыңлый белү — аралашу культурасы тəрбиялəү.
Парлап, төркемлəп сөйлəшү, ишетеп аңлау, рольлəргə бүлеп уку, сəнгатьле уку, җөмлəлəр төзү, башка халыкларның мифлары
белəн чагыштыру. Язучылар иҗатына мифик геройлар керүе белəн таныштыру. Аралашу культурасы тəрбиялəү, экологик тəрбия.
Сорауларга җавап эзлəү, ишетеп аңлау, рольлəргə бүлеп уку, əсəрдə автор əйтергə телəгəн фикерне табу, əдəби əсəр турында
фикер алышу, проект эшенə əзерлек. «Табигатьне саклау өчен без нишли алабыз» проекты. Татар һəм рус халык мəкальлəрен
чагыштыру. Мəкаль һəм əйтем турында теорияне аңлап истə калдыру, аларның аермасын белү, мəкаль, əйтемнəр өйрəнү. Халык
авыз иҗаты белəн кызыксыну уяту, əдəплелек тəрбиялəү. Төркемнəрнең чыгыш ясавы, теоретик материал белəн танышу,
дəреслек, дəфтəр белəн эш, фронталь эш. Белгəннəр-не кирəк ситуациядə искə төшереп куллана белү. Миф, мəкаль, əйтем
турында теорияне, аларга үрнəклəрне гомумилəштерү, аермаларын таба белү. Халык авыз иҗатына карата кызыксыну уяту, аның
кешелəрне тəрбиялəүдəге əһəмиятен аңлау. Монологик сөйлəм, мəкаль-əйтемнəрнең башка телдəге эквивалентларын табу,
төркемнəрдə сораулар, биремнəр төзү, мөстəкыйль эш. Халык моңнары: җырлата да, елата да... Халкыбызның онытылып бара
торган бəйрəмнəре белəн таныштыру. Халык җырлары жанрлары, йола җырлары турында белешмə бирү, Сөмбелə бəйрəмен
аңлату. Укучыларда халкыбызның йолалары, гореф-гадəтлəренə мəхəббəт тəрбиялəү. «Халык авыз иҗаты» схемасы белəн эш,
ишетеп аңлау, дəреслек, дəфтəр белəн эш, парлап сөйлəшү, сүзлек белəн эш, җыр тыңлау, өйрəнү. Тарихи вакыйгалар, тарихи
шəхеслəр белəн таныштыру, татар халкының үткəнен, тарихын, язмышын аңлату. Тарихи җырлар турында белешмə бирү, «Көзге
ачы җиллəрдə» дигəн татар халык җырын өйрəнү. Тарихи җырлар аша чорны, халыкның язмышын аңлау. Җырлар тыңлау,
ишетеп аңлау, яңа сүзлəр белəн эш, фронталь əңгəмə, дəреслек, дəфтəр белəн эш, парлап сөйлəшү — үз фикереңне əйтү,
Интернеттан тарихи җырлар турында мəгълүмат табу. Уен җырлары турында белешмə бирү, «Кəрия-Зəкəрия» уен җырын
өйрəнү. Коллектив белəн башкарылган халык җырлары, җыр культурасы белəн танышу. Сəнгатьле уку, чылбыр буенча уку,
халык җырына яңа куплет уйлау, җырлы уен өйрəнү, видеоязмада татар биюе карау, милли киемгə орнаментлар ясау. Тукайның
«Туган тел», «Туган авыл» шигырьлəре, А. Милли үзаңны үстерү, үткəнеңне, тарихны өйрəнү. Тукайның халык җырлары
турындагы хезмəтлəре белəн танышу, «Туган тел», «Туган авыл» җырларын өйрəнү; А. Тукайга хөрмəт, миллəтеңə, туган җиреңə,
туган телеңə мəхəббəт тəрбиялəү. Бер уен җырын яттан сөйлəү, тыңлап аңлау, сəнгатьле уку, фронталь эш, төркемнəрдə эш,
аудиоязма тыңлау, дəреслек белəн эшлəү, дəфтəрдə эш, презентация карау. Дəүлəт гимнын тыңлау тəртибен белү. Дəүлəт гимны
турында теоретик төшенчə бирү һəм гимнның сүзлəрен аңлап истə калдыру. Татарстан Республикасы, аның казанышлары белəн
горурлану хислəре тəрбиялəү. Фронталь əңгəмə, яңа сүзлəр белəн танышу, җыр тыңлау, җыр сүзлəрен тəрҗемə итү, истə
калдыру. Төрле чыганаклар-дан кирəкле мəгълүмат таба белү. Җыр жанрлары, җыр сəнгате турында белемне ныгыту.
Укучыларда җырга, музыкага мəхəббəт тəрбиялəү, коллектив башкару, җырлау культурасы үстерү. Телдəн журнал əзерлəү,
төркемнəрнең чыгыш ясавы, диалогик сөйлəм, чылбыр буенча сорау — җавап. Кадерле син, Кеше туганым! Исəнбəтнең «Өч
матур сүз» шигыре, «лирик герой» төшенчəсе. Автор əйтергə телəгəн төп фикерне таба, аны тормыш белəн бəйли белү. Исəнбəт
иҗаты белəн танышу, «Өч матур сүз» шигыренең эчтəлеген, «лирик герой» төшенчəсен аңлау. Əти-əнинең, туган илнең кадере
турында аңлау, сөйлəм телен үстерү. Фронталь əңгəмə, язучы турында презентация ясау, карау, шигырьне тыңлап аңлау,
сəнгатьле уку, рольлəргə бүлеп уку, дəреслек, дəфтəр белəн эш. Гафури иҗаты, «Əтəч белəн Сандугач» мəсəле, «сынландыру»,
«мəсəл». Татар мəсəлчелəрен рус əдəбиятын-дагы мəсəлчелəр белəн чагыштыра, мөстəкыйль укып, нəтиҗə ясый белү. Гафури

иҗаты, «Əтəч белəн Сандугач» мəсəле белəн танышу, «сынландыру» төшенчəсен аңлау. Тормышта ихтыяр көченең, белемнең
кирəклеген аңлау. Биографияне мөстəкыйль укып, сорауларга җавап эзлəү, сəнгатьле уку, сайлап уку, яңа сүзлəрне өйрəнү,
мəсəлнең морален табу, рəсемнəр белəн эш, дəреслек, дəфтəр белəн эш. Гафури- ның «Ана» шигыре. Музыка дəресендə өйрəнгəн
бишек җырлары яки əнилəр турындагы җырларны искə төшереп, əдəбият белəн бəйлəнешне аңлау. Гафури иҗаты белəн
танышуны дəвам итү, «Ана» шигырендə автор фикерен аңлау, сəнгатьле уку. Əнилəргə карата ихтирам тəрбиялəү. Рольлəргə
бүлеп уку, шигырьне тыңлау, сүзлекчə белəн эшлəү, сəнгатьле эшлəү, парларда яки төркемнəрдə эшлəү, яңа материалның таныш
əсəрлəр белəн бəйлəнешен табу. Тукай- ны биргəн, җырлар- да җыр- ланган ямьле Казан арты... Тукай иҗаты, «Шүрəле» əкиятпоэмасы. Географик картадан Тукай туган, яшəгəн җирлəрне, əкият-поэма-дагы «Казан арты» дигəн урынны таба белү, аңлау.
Тукай турында 5 нче сый- ныфта өйрəнгəн-нəрне искə төшерү, тулыландыру, «Шүрəле» əкият-поэмасының 1 нче өлеше белəн
танышу. Презентация карау, төркемнəрдə биремнəр үтəү, əкият-поэманы тыңлау, сүзгə-сүз тəрҗемə итү, ярымтавыш белəн уку,
сəнгатьле уку, сайлап уку, чылбыр буенча уку, парлап сөйлəшү. Тукай иҗаты, «Шүрəле» əкият-поэмасы. «Аршын» сүзе-нең
мəгънəсен аңлау, кайда кулланылы-шы турында белү, рəссам Б. Əлменов картинасы белəн танышу. Тукай биографиясен истə
калдыру, «Шүрəле» əкият-поэмасының 2, 3 нче өлешлəре белəн таныш булу. Дəреслек, дəфтəр белəн эш, яңа сүзлəрне
активлаштыру — сүзлəр, җөмлəлəр төзү, рольлəргə бүлеп уку, сайлап уку, мультфильм карау. Яруллин- ның «Шүрəле» балеты.
«Балет», «либретто», «балетмейстер» төшенчəлəрен белү. Тукайның «Шүрəле» əкият- поэмасына балет язылуы, аның эчтəлеген
белү, композитор Ф. Яруллин турында мəгълүматлы булу. Теоретик төшенчəлəр белəн танышу, видеоязма карау, композитор
биографиясе белəн танышу, аның буенча хронологик таблица тутыру, фикер алышу. Җəлил иҗаты, «Чəчəклəр», «Тик булса иде
ирек» шигырь- лəре. Тарихтан сугыш чоры турында белү. Җəлил биографиясен искə төшерү, сугыш чоры иҗаты белəн танышу,
«Чəчəклəр» шигырен аңлап уку, «символ», «строфа» төшенчəлəре белəн танышу. Туган илне ярату, туган илне саклау — мактаулы
икəнен аңлау. Дəреслек, дəфтəр белəн эш, парлап сөйлəшү, шигырьне тыңлап аңлау, ярымтавыш белəн уку, чылбыр буенча
сəнгатьле уку, эчтəлек буенча фикер алышу, шигырьгə анализ ясау. Еники иҗаты, «Туган туфрак» хикəясе. Катлаулы текст белəн
эшлəү, иң əһəмиятле-сен таба белергə өйрəнү. Еники иҗаты белəн танышу, «Туган туфрак» əсəрен укый башлау. Өлкəн буынга
карата ихтирам, туган җиргə мəхəббəт тəрбиялəү. Презентация ярдəмендə язучы тормышы белəн танышу, төркемнəрдə фикер
алышу, ишетеп аңлау, сүзлекчə белəн эш, укыганны тəрҗемə итү, сораулар, биремнəр үтəү, таблица тутыру. Еники иҗаты,
«Туган туфрак» хикəясе, «символик образ» төшенчəсе План төзи белү. «Туган туфрак» əсəрен уку, аңлау, Ə. Еники турында
мəгълүматлы булу, əсəрдəн өйрəнгəн тропларны, символик образларны таба белү. Өлкəн буынга карата ихтирам, туган җиргə
мəхəббəт тəрбиялəү. Яңа сүзлəрне уку, язу, эчтəлек буенча төркемнəрдə фикер алышу, əсəргə җиңелчə əдəби анализ ясау,
сораулар һəм биремнəргə җавап табу, əсəрне өлешлəргə бүлү, план төзү. Белгəннəрне кирəкле ситуациядə кулланып, тестка
җавап бирə белү. Бүлектə укылган əсəрлəрне истə калдыру. Туган җирне ярату, туган як кадере, иң якын кешелəребезнең кадере
турында аңлап калу. Укылган əсəрлəр турында фикер əйтү, кыскача эчтəлеген сөйлəү, викторина сорауларына җавап бирү,
мөстəкыйль эш. Ибра- һимов иҗаты, «Кар ява» хикəясе. Табигатькə карата күзəтүчəнлек тəрбиялəү, һава торышының үзгəрешен
аңлау. Ибраһимовның тормыш юлы һəм иҗаты турында белешмə бирү, «Кар ява» əсəрен өйрəнү, һава торышы турында сөйли
белү. Укучыларга экологик тəрбия бирү. Портретлары буенча язучыларны тану, яңа сүзлəрне истə калдыру, язучы биографиясен
уку, сораулар төзү, җавап бирү, презентация карау, караган буенча фикер алышу, һава торышы турында сөйлəү. Нəҗми иҗаты,
«Кызыклы хəл» шигыре. Игътибарны арттыру, балаларда күзəтүчəнлек тəрбиялəү. Язучының иҗаты турында белү, «Кызыклы
хəл» шигырен өйрəнү, сөйлəм телен үстерү. Укучыларга экологик тəрбия бирү. Язучы тормышы белəн танышу, презентация
карау, кош исемнəрен истə калдыру, дəреслек, дəфтəр белəн эш, парларда сөйлəшү. Фəйзул- лина иҗаты, «Чыршы күлмəклə- ре»
шигыре. Табигатьтə үз-үзеңне тоту кагыйдəлəрен белү. Фəйзул-линаның тормыш юлы һəм иҗаты турында белешмə бирү,
«Чыршы күлмəклəре» əсəрен өйрəнү. Табигатькə карата сакчыл караш тəрбиялəү. Шагыйрəнең тормыш юлы белəн танышып,
хронологик таблица тутыру, шигырьне тыңлау, ярымтавыш белəн уку, чылбыр буенча уку, сайлап уку, яңа сүзлəрне өйрəнү,
парлап сөйлəшү, проект эшенə əзерлек. Вəлиева иҗаты, «Нəни чыршы» шигыре. Чыршылар турында мəгълүмат бирү.
Вəлиеваның тормыш юлы һəм иҗаты турында белешмə бирү, «Нəни чыршы» шигырен өйрəнү. Проект эшен яклап,
төркемнəрнең чыгыш ясавы, яңа əсəр белəн танышу, сəнгатьле уку, эчтəлек буенча фикер алышу. Миңнул- лин иҗаты, «Акбай
һəм Кыш бабай» пьесасы. Укучыларда татарча җыр-бию, рольлəргə бүлеп уку сəнгатен үстерү. Миңнуллинның тормыш юлы
һəм иҗаты турында белешмə бирү, «Акбай һəм Кыш бабай» əсəрен өйрəнү. Җыр, бию сəнгатенə кызыксыну тудыру. Сорауларга
җавап эзлəү, ишетеп аңлау, рольлəргə бүлеп уку, əсəрдə автор əйтергə телəгəн фикерне табу, əдəби əсəр турында фикер алышу.
Белгəннəрне кирəкле ситуациядə кулланып, тестка җавап бирə белү. Бүлектə укылган əсəрлəрне истə калдыру. Төркемнəрдə
эшлəү, викторина сораулары, мөстəкыйль эш. Акыл — тузмас кием, белем — кипмəс кое 33 Күп укыган — күп белер. Үзеңə
кирəкле белемне дөрес итеп таба белергə, китапларны телəп укырга күнектерү. Насыйриның тормыш юлы һəм иҗаты турында
белешмə бирү, «Əбүгалисина» əсəрен өйрəнү. Презентация ярдəмендə язучы тормышы белəн танышу, төркемнəрдə фикер
алышу, ишетеп аңлау, сүзлекчə белəн эш, укыганны тəрҗемə итү, сораулар, биремнəр үтəү, таблица тутыру. Насыйри- ның
«Əбүгалиси-на» əсəре, «кыйсса» төшенчəсе. География, биология, тарих фəннəре белəн бəйлəп аңлату. Насыйриның
«Əбүгалисина» əсəрен өйрəнү. Белемнең, акылның тормышта төп рольне уйнавына төшендерү. Сорауларга җавап эзлəү, ишетеп
аңлау, рольлəргə бүлеп уку, əсəрдə автор əйтергə телəгəн фикерне табу, əдəби əсəр турында фикер алышу. Насыйри-ның
«Əбүгали-сина» əсəре, К. Укучылар-ны музейлар белəн таныштыру, кызыксындыру. Насыйриның Казандагы һəм Олы Ачасыр
авылындагы музейлары белəн таныштыру, «кыйсса » төшенчəсе белəн танышу. Белем алырга, кешелəргə файда китерергə,
игелекле булырга омтылыш тəрбиялəү. Сүзлек белəн эш, парлап сөйлəшү, мөстəкыйль укып, төп мəгълүматны аңлау, дəреслек,
дəфтəр белəн эш, презентация карау, фикер алышу. Сабитов иҗаты, «Чүкеч» хикəясе, «хикəялəү» төшенчəсе. Хикəядə очрый
торган яңа сүзлəрне эш кораллары атамаларын тормыш белəн бəйлəп истə калдыру. Сабитов турында белешмə бирү, «Чүкеч»
хикəясен өйрəнү, «хикəялəү» төшенчəсе белəн танышу. Хезмəт тəрбиясе бирү, җаваплылык хислəре, һəр эшне ахырына кадəр
җиткерə белү телəге тəрбиялəү. Язучы тормышы белəн танышу, презентация карау, инструмент исемнəрен истə калдыру,
дəреслек, дəфтəр белəн эш, парларда сөйлəшү. Егет кеше- гə җитмеш төрле һө-нəр дə аз. Алиш иҗаты, «Əни ялга киткəч» хикəясе,
«хикəялəү-че» төшен-чəсе. Төрле ситуациядə югалып калмас-ка кирəклеген аңлату. Алиш турында белешмə бирү, «Əни ялга
киткəч» хикəясен өйрəнү, «хикəялəүче» теоретик төшенчəсен истə калдыру. Укучыларга хезмəт тəрбиясе бирү. Дəреслек, дəфтəр
белəн эш, парлап сөйлəшү, яңа сүзлəрне төрле фигыль формаларына кую, җөмлəлəр төзү, план төзү, укыганны гади җөмлəлəр

белəн кыскача сөйли белү. Ялган əйткəн — тотылыр... Яруллин иҗаты, «Кояштагы тап» хикəясе, «притча» төшенчəсе.
Җаваплылык хислəре, һəр эшне ахырына кадəр җиткерə белү телəге тəрбиялəү. Яруллин турында белешмə бирү, «Кояштагы тап»
хикəясен уку, «притча» төшенчəсен истə калдыру. Əнилəргə карата шəфкать-лелек, хөрмəт хислəрен үстерү. Презентация
ярдəмендə язучы тормышы белəн танышу, төркемнəрдə фикер алышу, ишетеп аңлау, сүзлекчə белəн эш, укыганны тəрҗемə итү,
сораулар, биремнəр үтəү, хронологик таблица тутыру, план төзү. Зəйнашева иҗаты, «Кем булырга» шигыре. Төрле һөнəрлəр,
аларның үзенчəлеклəре турында мəгълүмат бирү. Зəйнашева турында белешмə бирү, «Кем булырга? Тормышта үз урыныңны,
һөнəреңне, аңа ирешү юлларын табарга омтылыш тəрбиялəү. Шагыйрəнең тормыш юлы белəн танышып, хронологик таблица
тутыру, шигырьне тыңлау, ярымтавыш белəн уку, чылбыр буенча уку, сайлап уку, яңа сүзлəрне өйрəнү, парлап сөйлəшү, бер
һөнəр турында сөйлəү. Латыйфул-линның «Сəйдəшнең юл башы» хикəясе, «биографик əсəр» төшенчəсе. Укучыларга төрле һөнəр
сайлау юлларын аңлату. Латыйфуллинның «Сəйдəшнең юл башы» өзеген уку, «биографик əсəр» төшенчəсе белəн танышу.
Яңалыкка омтылу, һəрнəрсəне белергə телəү хисе тəрбиялəү, милли горурлык хислəре формалаштыру. Презентация ярдəмендə
язучы тормышы белəн танышу, төркемнəрдə фикер алышу, ишетеп аңлау, сүзлекчə белəн эш, укыганны тəрҗемə итү, сораулар,
биремнəр үтəү. Җыр, музыка сəнгатенə мəхəббəт тəрбиялəү. Сəйдəшевның тормыш юлы һəм иҗаты турында белешмə бирү.
Төбəгебезнең күренекле шəхеслəре белəн горурлану хислəре уяту. Презентация карау, композитор турында музыка дəресендə
алган белемнəрне яңа мəгълүмат белəн тəңгəллəштерү, дəреслек, дəфтəр белəн эш, музыка тыңлау, фикер алышу, парлап
сөйлəшү. Фəйзуллин иҗаты, «Бердəн- бер» шигыре. Төрле яклап үз сəлəтлəрен үстерүгə омтылыш тəрбиялəү. Фəйзуллин
турында белешмə бирү, «Бердəнбер» шигырен уку, анализлау. Əти-əни, туган ил алдында җаваплылык хислəре, ватанпəрвəрлек
тəрбиялəү. Язучы иҗаты белəн танышу, шигырьне тыңлап аңлау, чылбыр буенча сəнгатьле уку, сайлап уку, дəреслек, дəфтəр
белəн эш, төркемнəрдə фикер алышу. Укылганны искə төшереп, гомумилəштерə белү, командада эшли белү. Бүлектə өйрəнгəн
язучы, шагыйрьлəр турында иң төп мəгълүматны белү, əсəрлəрен хəтердə ныгыту. Һөнəр сайлауга, тормышта урыныңны табуга
дөрес караш тəрбиялəү. Язучыларның портретлары белəн эш, викторина сорауларына төркемлəп, парлап җавап эзлəү,
мөстəкыйль эш. Илдə илле дустың булсын 46 Туган туганга кирəк. Сəламəт яшəү рəвеше турында мəгълүмат бирү. Дəрдемəнднең
тормыш юлы белəн танышу, əсəрне уку. Əхлак тəрбиясе бирү, сəламəт яшəү рəвеше турында мəгълүмат бирү. Презентация
ярдəмендə язучы тормышы белəн танышу, төркемнəрдə фикер алышу, ишетеп аңлау, сүзлекчə белəн эш, укыганны тəрҗемə итү,
сораулар, биремнəр үтəү, хронологик таблица тутыру. Бирелгəн текст буенча план төзи белү. Дəрдемəнднең тормыш юлы
турында белү, сəнгатьле уку күнекмəлəре үстерү. Хикəяне рольлəргə бүлеп уку, рəсемгə карап сайлап уку, өлешлəргə бүлү, план
төзү, план буенча кыскача эчтəлекне сөйлəү. Такташ иҗаты, «Мокамай» поэмасы. Такташ яшəгəн чор турында мəгълүмат бирү.
Такташ турында мəгълүмат бирү, «Мокамай» поэмасы белəн таныша башлау. Туган якның кадерле, онытылмас икəнен аңлату.
Презентация ярдəмендə шагыйрь тормышы, ул яшəгəн чор белəн танышу, төркемнəрдə фикер алышу, ишетеп аңлау, сүзлекчə
белəн эш, укыганны тəрҗемə итү, сораулар, биремнəр үтəү, сəнгатьле уку. Такташ иҗаты, «Мокамай» поэмасы, «поэма»
төшенчəсе. Һəр кеше тормышын-да хатирəлəр барлыгы, аларның нинди булуының кешенең үзеннəн торуы турында аңлау.
Поэма турында теоретик төшенчə белəн танышу, «Мокамай» поэмасын уку, аңлау. Чын дуслык кадере, ялгыш адым ясамаска
кирəклек турында аңлату. Дəреслек, дəфтəр белəн эш, парлап сөйлəшү, поэманы тыңлау, аңлау, ярымтавыш белəн уку, чылбыр
буенча сəнгатьле уку, эчтəлек буенча фикер алышу, поэмага анализ ясау. Харис иҗаты, «Серле алан» пьесасы, «диалог»,
«монолог», «символик образ» тө-шенчəлəре. Укыганны гомумилəш-терə, нəтиҗə ясый, иң мөһим мəгълүматны аерып ала белү.
Харис иҗаты белəн танышу, пьесаны укып, нəтиҗə ясау, «диалог», «монолог» төшенчəлəрен əдəби термин буларак истə
калдыру. Үзлəре өчен, əйлəнə-тирə өчен җаваплылык хислəре тəрбиялəү. Ишетеп аңлау, рольлəргə бүлеп уку, əсəрдə автор
əйтергə телəгəн фикерне табу, əдəби əсəр турында фикер алышу, Р. Харисның рəсемнəре буенча җөмлəлəр төзү. Шəрифул-лина
иҗаты, «Дуслык, чын дус- лык» шигыре. Шигъри əсəрне җиңел истə калдыру ысулларын өйрəнү. Шəрифуллина иҗаты турында
мəгълүмат бирү, дуслык турында шигырьне уку, сөйлəм телен үстерү. Дуслыкның кеше өчен мөһимлеген аңлату. Шагыйрə
турында белешмəне уку, сораулар төзү, сорауларга җавап бирү, шигырьне тыңлау, тəрҗемə итү, сəнгатьле уку, сайлап уку,
биремнəр үтəү, ятлау. Галиев иҗаты, «Дуслык балы» шигыре. Əдəбият теория-се, җыр, рəсем белəн бəйлəнеш табу. Галиевнең
иҗатын, тормыш юлын белү, сəнгатьле уку күнекмəлəре үстерү. Поликультуралылык, толерантлык хислəре тəрбиялəү. Парлап
сөйлəшү, шигырьне тыңлап аңлау, ярымтавыш белəн уку, чылбыр буенча сəнгатьле уку, эчтəлек буенча фикер алышу, шигырьгə
анализ ясау, төрле миллəт кешелəренең киемнəре, теле, йолалары турында сөйлəшү. Укыганны искə төшереп, гомумилəштерə
белү, командада эшли белү. Бүлектə өйрəнгəн язучы, шагыйрьлəр турында иң төп мəгълүматны белү, əсəрлəрен хəтердə ныгыту.
Туганнар, яшьтəшлəр, төрле миллəтлəр, иллəр арасында дуслыкны аңлау, дус яшəүгə омтылыш тəрбиялəү. Төркемнəрдə эшлəү,
викторина сораулары, мөстəкыйль эш. », «Атлап чыктым Иделне» шигырьлəре. Елга башланган җир турында белү. Галиевнең
юмористик шигырьлəре белəн танышу, шигырьгə анализ ясау, сəнгатьле уку күнекмəлəрен үстерү. Фронталь əңгəмə, язучы
турында презентация ясау, карау, шигырьне тыңлап аңлау, сəнгатьле уку, рольлəргə бүлеп уку, дəреслек, дəфтəр белəн эш.
Шəфигул- лин иҗаты, «Ике тиен акча» хикəясе. Укылган əсəрне бүгенге көн, көндəлек тормыш белəн бəйлəнештə күзаллый белү.
Шəфигуллин тормышы, иҗаты белəн танышу, юмор аша язучы əйтергə телəгəн фикерне табу. Дəреслек, дəфтəр белəн эш, парлап
сөйлəшү, яңа сүзлəрне төрле фигыль формаларына кую, җөмлəлəр төзү. Шəфигул-лин иҗаты, «Акбай белəн Карабай» хикəясе.
Көндəлек тормышка юмор белəн карый белергə өйрəнү. «Акбай белəн Карабай» хикəясен уку, юмор аша язучы əйтергə телəгəн
фикерне табу. Хикəяне уку, төп эчтəлекне аңлау, фикер алышу, парлап сөйлəшү, фигыльлəрне, сыйфатларны табу, алар белəн
җөмлəлəр төзү, төп геройларны сурəтлəү, план төзү, план буенча сөйлəү. Радловның «Шаян кеше» хикəясе. Радлов турында
мəгълүмат бирү. Хикəяне уку, сөйлəм телен үстерү. Күп теллəр белергə омтылыш, чит теллəргə ихтирам тəрбиялəү. Язучы
тормышы белəн танышу, төркемнəрдə фикер алышу, ишетеп аңлау, сүзлекчə белəн эш, укыганны тəрҗемə итү, сораулар,
биремнəр үтəү, эчтəлекне берничə җөмлə белəн сөйлəү. Белгəннəрне кирəкле ситуациядə кулланып, тестка җавап бирə алу.
Бүлектə укылган əсəрлəрне истə калдыру. Язучыларның портретлары белəн эш, викторина сорауларына төркемлəп, парлап
җавап эзлəү, мөстəкыйль эш. Һəр фасылың гүзəл, табигать! » шигыре, «пейзаж» төшенчəсе. Рəсем сəнгатендə пейзаж белəн
əдəбияттагы «пейзаж» төшенчəсен бəйлəнештə күзаллау. Əхмəтҗанов турында мəгълүмат, «Иртə əле... » шигырен укып аңлау,
«пейзаж» төшенчəсен белү. Табигатьнең матурлыгын күрергə өйрəтү, экологик тəрбия бирү. Шагыйрьнең тормыш юлы белəн
танышып, хронологик таблица тутыру, шигырьне тыңлау, ярымтавыш белəн уку, чылбыр буенча уку, сайлап уку, яңа сүзлəрне
өйрəнү, парлап сөйлəшү. Рəхимнең «Апрель» хикəясе, «портрет» төшенчəсе. Рəсем сəнгатендə портрет белəн əдəбияттагы

«портрет» төшенчəсен чагыштыру. Рəхим турында белү, хикəяне укып аңлау, «портрет» төшенчəсен белү, сəнгатьле уку
күнекмəлəрен үстерү. Əнилəргə ихтирам хислəре тəрбиялəү. Дəреслек, дəфтəр белəн эш, парлап сөйлəшү, яңа сүзлəрне төрле
фигыль формаларына кую, җөмлəлəр төзү, план төзү, укыганны гади җөмлəлəр белəн кыскача сөйли белү. Бəширов-ның «Язгы
сабан туйлары» əсəре. Төрле бəйрəмнəр-нең бу очракта Сабантуй мисалында тарихы белəн кызыксыну. Бəширов турында белү,
«Язгы сабан туйлары» өзеген укып аңлау, сөйлəм телен үстерү. Халыкның гореф-гадəтлəре, йолаларына ихтирам тəрбиялəү. Яңа
сүзлəрне язу, эчтəлек буенча төркемнəрдə фикер алышу, əсəргə җиңелчə əдəби анализ ясау, сораулар һəм биремнəр, əсəрне
өлешлəргə бүлү, план төзү, план буенча гади җөмлəлəр белəн сөйлəү. Рəсем сəнгате белəн əдəбиятның бəйлəнеше. Фəттахов,
аның картинасы турында белү, сөйлəм телен үстерү. Халыкның гореф-гадəтлəре, йолаларына ихтирам тəрбиялəү. Рəссам
турында уку, презентация карау, картинаны карау, фикер алышу, сораулар төзү, сорауларга җавап бирү, картинаны сурəтлəп
сөйлəү, парлап сөйлəшү. Командада эшлəргə, проект эше башкарырга өйрəнү. «Сабантуй» журналы белəн таныштыру, сөйлəм
телен үстерү. Татар телен өйрəнүгə карата кызыксыну тудыру, татарча журналдан мəгълүмат сайлый белү. Журнал тарихына,
аның Интернеттагы сайтына күзəтү ясау, журнал саннары белəн танышу, төркемнəрдə фикер алышу, бер сан белəн таныштыру
өчен, төркемнəрдə эшне бүлешү, əзерлəнү. Командада эшлəргə, проект эше башкарырга өйрəнү. «Сабантуй» журналы белəн
таныштыру, язма сөйлəм телен үстерү. Актив яшəү рəвеше турында аңлату. Əзерлəгəн чыгышларны тыңлау — проект яклау,
журналга хат язу. Өйрəнгəннəрне гомумилəштерə, нəтиҗə ясый белү. Əдəби əсəрлəрне, теоретик төшенчəлəрне аңлап истə
калдыру. Əдəбият белəн кызыксындыру, тормыш белəн бəйлəнешне аңлау. Курс темаларының эчтəлеге I бүлек. Фольклор —
халыкның коллектив иҗат җимеше. Анда халыкның телəк-омтылышының чагылышы. Фольклор əсəрлəренең жанрларын
гомуми күзаллау. Балалар фольклоры бишек җырлары, табышмаклар, тизəйткечлəр, мəкальлəр һ. Башка халык авыз иҗаты белəн
чагыштыру. Мифлар — кешелəрнең дөньяны фантастик аңлавы. Мифик геройлар турында төшенчə. Миф белəн əкиятнең
аермасы. Рус, грек мифлары белəн чагыштыру. «Шүрəле», «Шүрəлене ничек алдарга? » «Су иясе», «Өй иясе», «Дедал белəн Икар»
мифлары. Язучылар иҗатында мифик геройлар. Мəкальнең акыл бирү, сөйлəмне матурлау өчен кулланылуы. Əйтемнең
күчерелмə мəгънəдə кулланылган, сөйлəмнең эмоциональ көчен арттыра торган жанр булуы. Мəкаль белəн əйтемнең аермасы.
Татар мəкальлəре һəм əйтемнəренең русча эквивалентлары. Халык моңнары: җырлата да, елата да... Халык җырларының авторы
халык булуы. Йола җырлары, аларның килеп чыгу үзенчəлеге. Йола бəйрəмнəреннəн Сөмбелə бəйрəме. Чуваш халык бəйрəме
Чуклеме. Шагыйрьлəрнең кайбер шигырьлəре халык тарафыннан көйгə салынуы. Аның төрле теллəргə тəрҗемə ителүе. Аның дə
халык җыры кебек яратып җырлануы, киң таралган булуы. Монасыйпов турында кыскача белешмə. Кешенең балачагы үткəн
туган якның кадере. Гимнның дəүлəт символы булуы. Гимн уйнала торган очраклар. Татарстан Республикасының Дəүлəт гимны
авторлары Р. Гимн текстының эчтəлеге, көе. Җырның яшəвендə башкаручының роле. Ваһапов — милли профессиональ
эстрадага нигез салучы. Язучы турында кыскача белешмə. Əти-əни, туган илнең кадере. Шигырьнең диалог формасында язылуы.
Əдип турында кыскача белешмə. Рус мəсəлчелəре белəн чагыштырып өйрəнү. «Əтəч белəн Сандугач» мəсəле. Мəсəлдə туган
җир кадере темасының дəвам итүе. Ирек, кеше өчен ирек кадере турында белешмə. Шигырьдə ана өчен бала, бала өчен ана
кадере. Исəнбəт шигырьлəре белəн аваздашлыгы. Бишек җырларының əһəмияте турында мəгълүмат. Шагыйрьнең тормыш юлы,
иҗаты турында мəгълүмат. Əкият-поэмада кеше һəм табигать мөнəсəбəтлəре, туган авыл табигатенең матурлыгы. Əсəрдə егет
һəм Шүрəле образларының бирелеше, аларга салынган мəгънə. Тукай əкиятлəренə иллюстрациялəр авторы — Байназар
Əлменов. Тукайның «Шүрəле» əкият-поэмасына балет язылу. Былтыр, Шүрəле образларының бирелеше. Сөембикə образы, аңа
салынган мəгънə. Шигырьнең язылу урыны, вакыты. Ччəклəрнең матурлык һəм үлемсезлек символы буларак бирелүе. Туган
илне ярату, туган илне саклау идеясе. Əдип турында кыскача белешмə. Авыл табигатенең, авыл халкының бирелеше. Энҗе
карлар явып үткəн... Əдип турында кыскача белешмə. Кышкы табигать, кар яву күренешенең тасвирлануы. Шагыйрь турында
кыскача белешмə. Шигырьдə Вилдан белəн булган хəлнең бирелеше. Эчтəлекне ике өлешкə бүлеп карау мөмкинлеге. Тормыш
юлы, иҗаты турында кыскача белешмə. Шигырьнең эчтəлеге, поэтик яңгырашы. Шигырьдə күтəрелгəн экология проблемасы.
Шагыйрə турында кыскача мəгълүмат. Шигырьнең эчтəлеге, кулланылган троплар. Тормыш юлы турында мəгълүмат 5
сыйныфта үткəннəргə өстəмə. Пьесада Яңа ел бəйрəменə əзерлекнең бирелеше. Кыш бабай белəн Кар кызы телəклəре. Яңа ел
белəн котлау сүзлəре. Акыл — тузмас кием, белем — кипмəс кое. Əдип турында кыскача белешмə. Аның энциклопедист галим
булуы. Казандагы һəм Яшел Үзəн районындагы музейлары. Əбүгалисина һəм Əбелхарис образлары. Аларның белемгə
омтылышлары, белем өйрəнүдəге тырышлыклары. Əбүгалисинаның ярлы егеткə, Əбелхарисның патшага булышуы. Туганлык
һəм көнчелек хислəре. Əбүгалисинаның галим булып танылуы. Язучы турында кыскача белешмə. Язучының əйтергə телəгəн
фикере. Хикəядə малай һəм ата образлары. Əсəрдə искə алынган эш кораллары. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача
мəгълүмат. Малайның яңага омтылышы, эшчəнлеге. Малайның өйдə башкарган эшлəре. Малайның эшкə өйрəнүе турындагы
мəкальлəр. Əдип турында кыскача белешмə. Малай һəм ана образлары. Хикəядə ялганның, ялкаулыкның фаш ителүе. Шагыйрə
турында кыскача мəгълүмат. Шагыйрəнең əйтергə телəгəн фикере. Язучы турында кыскача белешмə. Салих Сəйдəшевның һөнəр
сайлавында зур роль уйнаган вакыйга. Танылган кешелəрнең төрле һөнəрлəр турында уйланулары. Сəйдəшевның тормышына
йогынты ясаган шəхеслəр. Композиторның тормыш юлы, иҗаты турында белешмə. Сəйдəшев исемендəге Зур концерт залы,
музее, һəйкəле. Шагыйрь турында кыскача мəгълүмат. Ил өстендə илле дустың булсын. Əдип турында кыскача белешмə. Əтəч
белəн тавыкның кешелəштереп персонификация бирелүе. Сəламəт булуның, куркынычсызлыкның элементар кагыйдəлəре.
Шагыйрь, аның балачагы турында мəгълүмат. Поэмада кулланылган сурəтлəү чаралары. Тормыштагы ялгыш адымның һəлакəткə
илтүе. Шагыйрьнең дуслык хислəренə тугрылыгы. Əдип турында кыскача белешмə. Аның төрле яклы иҗаты. Бəхет, тынычлык
өчен һəр кешенең җавалылыгы. Шагыйрə турында кыскача мəгълүмат. Дуслыкның көче турында уйлану. Язучының тормыш
юлы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. Шигырьдə күтəрелгəн миллəтара дуслык, толерантлык проблемалары. Шигырьнең
строфалары, рифмалары, троплар. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. Язучының юмор аша əйтергə
телəгəн фикере. Һəр фасылың гүзəл, табигать! Шагыйрь турында кыскача мəгълүмат. Шагыйрь турында кыскача мəгълүмат.
Автор игътибарны юнəлткəн табигать кануны. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. Сабантуй
турындагы өзекнең эчтəлеге. Сабантуй бəйрəменең тасвирлап бирелеше. Көрəшче егетлəр, Хəкимҗан образлары. Рəссамның
тормышы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. Журнал басылып чыгу тарихы. Телдəн җавап бирүне тикшерү һəм бəялəү Рус
телендə сөйлəшүче балаларга татар теле укытканда, аларның телдəн сөйлəм күнекмəлəрен тикшерүгə төп игътибар бирелергə
тиеш, чөнки балаларның сөйлəм телен үстерү — укытучының иң мөһим бурычларыннан берсе. Телдəн җавап бирүне тикшерү

барышында укытучы һəрвакыт турыдан — туры укучының үзе белəн эш итə, ə бу исə баланың шəхси үзенчəлеклəрен, белем
дəрəҗəсен яхшырак күзалларга мөмкинлек бирə. Бу алымның тагын бер өстенлеге шунда: ул - укучыларның сөйлəме ни
дəрəҗəдə үсеш алуын; аларның, үз фикерлəрен белдерү өчен, өйрəнелгəн лексик — грамматик берəмлеклəрдəн, җөмлə
калыпларыннан уңышлы файдалана белүлəрен башка ысулларга караганда ачыграк күрсəтə. Шул ук вакытта телдəн җавап бирү
күнекмəлəрен тикшерү укытучыдан зур осталык талəп итə. Ул, барыннан да элек, укытучының сораулар бирə белүенə бəйлəнгəн,
чөнки татар теле дəреслəрендə укучылар белəн сөйлəшү үткəрү, əңгəмə кору, сораштыру телдəн җавап бирүне тикшерүнең төп
өлешен тəшкил итə. Агымдагы тикшерү барышында укытучы сорауларны үткəн дəреслəрдə өйрəнелгəн тел һəм сөйлəм
материалы белəн бəйлəп бирергə тиеш. Шуның белəн бергə укучылар, дəрескə əзерлəнгəндə, элек үткəннəрне дə кабатларга
өйрəнəлəр. Бүген — берсен, иртəгə — икенчесен, аннары өченчесен кабатлап, уку елы дəвамында өйрəнелгəн барлык əһəмиятле
мəгълүматны хəтердə ныгыта баралар. Нəтиҗəдə тел аралашу чарасы буларак үзлəштерелə, укучыларда татар телен гамəли
куллана белү күнекмəлəре булдырыла. Укучыларның белемнəрен телдəн тикшерү өчен сораулар төзегəндə, сораудагы һəр сүзнең
укучыга аңлаешлы булуы аеруча əһəмиятле. Сораулар биргəндə, укуның шушы чорында укучыларга аңлашылмаган сүзлəрне
кулланырга ярамый. Сорауның артык озын булуы да аны аңлауны кыенлаштыра. Шуңа күрə укучыларга бирелергə тиешле
сораулар алдан, дəрескə əзерлəнгəн вакытта ук уйланырга тиеш. Сыйныфтагы барлык укучылар да яхшы төшенсен өчен, сорауны
ашыкмыйча һəм ачык итеп əйтергə кирəк. Укучыларның җавабын тыңлый белү — телдəн җавап бирүне тикшерүнең икенче
əһəмиятле ягы. Күп кенə укытучылар, балаларның җавапларын тыңлаганда, төрле сораулар белəн аларны бүлдерəлəр. Бу исə
укучыга кире тəэсир ясый, чөнки ул каушап кала һəм белгəнен сөйли алмый. Шуңа күрə укытучы баланың җавабын тыңлап
бетерергə, шуннан соң гына өстəмə сораулар бирергə тиеш. Укучы əкрен, озын паузалар белəн җавап бирсə яки ачыктан — ачык
читкə китсə генə, укытучының катнашы урынлы. Укучыларның телдəн сөйлəм күнекмəлəрен тикшерү фронталь рəвештə дə
оештырылырга мөмкин. Беренчедəн, фронталь тикшерү барлык укучылардан ешрак сорарга мөмкинлек бирə; икенчедəн, бу
вакытта укучыларның белемнəре гомумилəштерелə, камиллəштерелə; өченчедəн, тикшерү эше тагын да җанлана төшə.
Укучыларның диалогик һəм монологик сөйлəм күнекмəлəрен тикшергəндə һəм бəялəгəндə, билге җавапның сыйфатына карап
һəм түбəндəге талəплəрне искə алып куелырга тиеш: 1 сөйлəмнең орфоэпик, интонацион һəм грамматик яктан төгəллеге; 2
сөйлəмнең эчтəлеге ягыннан дөреслеге, тулылыгы һəм эзлеклелеге; 3 сөйлəмнең аңлаешлылыгы; 4 сөйлəмдə сүз байлыгы,
җөмлə калыпларының төрлелеге һəм стиль бердəмлеге. Җавапны бəялəгəндə, укытучы аның уңай һəм кимчелекле якларын
əйтеп, хаталар яңадан кабатланмасын өчен, килəчəктə нəрсəгə игътибар итəргə кирəклеген күрсəтергə тиеш. Сыйныфлар
Кычкырып уку Сүзлəр саны V VI VII VIII-IX X-XI 60 — 65 65 — 70 75 — 80 80 — 85 90 — 95 Искəрмə. Эчтəн уку тизлеге,
кычкырып уку белəн чагыштырганда, 5-7 нче сыйныфларда — 20 — 30 %, ə 8 — 9 нчы сыйныфларда 30 — 40 % ка югарырак
була. Язма эшлəрне тикшерү һəм бəялəү. Укучы ларның тел һəм сөйлəм материалын үзлəштерү дəрəҗəсен тикшерү өчен, татар
теле дəреслəрендə төрле язма эшлəр үткəрелə. Рус телендə сөйлəшүче балалар өчен татар теленнəн язма эшлəр ике төркемгə
бүленə: 1 өйрəтү характерындагы эшлəр изложение, сочинение ; 2 контроль эшлəр сүзлек диктанты; хəтер, күрмə, иҗади
диктантлар. Диктант яздыру өчен, төрле характердагы материал аерым сүзлəр, аерым җөмлəлəр, бəйлəнешле текст сайланырга
мөмкин. Диктант яздыру өчен сайланган бəйлəнешле текст уртача авырлыкта, лексикасы, эчтəлеге һəм грамматик төзелеше
ягыннан укучыларга аңлаешлы булырга тиеш, ə инде үзлəштерелмəгəн сүзлəр очраса, укытучы аларны тактага яза һəм аңлата.
Диктантны яздырганчы, укытучы текстны тиешле интонация белəн һəм укучыларның яшь үзенчəлеклəренə туры килгəн темпта
укып чыгарга, ə диктантны язып бетергəч, аны тикшереп чыгу өчен балаларга мөмкинлек бирергə тиеш. Язма эшлəрне
тикшергəндə, укытучы аларның эчтəлеген бəяли, орфографик һəм пунктуацион хаталарын төзəтə. Күп эшлəрдə бер үк төрле хата
кабатланса, укытучы бу материалны тагын бер тапкыр аңлатырга һəм дəрестə аңа махсус тукталырга тиеш. Əгəр хаталар
индивидуаль характерда булса, укучылар белəн шəхси эш алып барырыга кирəк. Сүз берничə урында дөрес, ə аерым бер урында
хаталы язылган икəн, бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничə сүздə кабатланса, бу бер ялгыш дип исəплəнə. Язма контроль
эшлəр өчен барлык укучыларның билгелəре сыйныф журналына куела. Өйрəтү характерындагы язма эшлəргə килгəндə, бары тик
уңай билгелəрне генə сыйныф журналына куерга мөмкин. Уку елы дəвамында язма эшлəрнең саны һəм төрлəре укучыларның
лекси — грамматик һəм сөйлəм материалын үзлəштерү дəрəҗəсен тикшерү максатыннан чыгып билгелəнə. Сүзлек диктанты һəм
аны бəялəү. Диктантның күлəме һəм аны бəялəү. Язма сөйлəмне тикшерү һəм бəялəү. Укучыларның бəйлəнешле язма сөйлəм
күнекмəлəре өйрəтү характерындагы изложениелəр һəм сочинениелəре ярдəмендə тикшерелə. Алар белəн беррəттəн башка язма
эшлəр дə кулланыла: сорауларга язмача җавап бирү; рус теленнəн татар теленə текстларны язмача тəрҗемə итү; укылган яки
тыңланган текстның эчтəлеген язмача сөйлəп бирү изложение ; бирелгəн ситуация яки тəкъдим ителгəн тема буенча фикерлəрне
язмача белдерү сочинение һ. Язма сөйлəмне бəялəгəндə, эчтəлекнең тулылыгына һəм эзлеклелегенə, җөмлə калыпларының
грамматик яктан дөреслегенə һəм төрлелегенə, стиль бердəмлегенə игътибар итəргə кирəк. Изложение һəм сочинение өчен ике
билге куела: беренчесе эшнең эчтəлеге өчен, икенчесе — грамоталы язуга. Изложение яздыру өчен хикəялəү, тасвирлау һəм
фикер йөртү характерындагы текстлар яки өзеклəр алына. Алар рус телендə сөйлəшүче балаларга аңлаешлы булырга, аларның
яшь үзенчəлеклəренə туры килергə һəм бəйлəнешле сөйлəм күнекмəлəрен үстерүне истə тотып сайланырга тиеш. Укылган яки
тыңланган текст белəн эшлəү барышында укучыларның фикер йөртүлəренə, текст эчтəлегеннəн чыгып нəтиҗəлəр ясый
белүлəренə, сүз байлыгыннан һəм җөмлə калыпларыннан урынлы файдалана алуларына, грамоталылыгына төп игътибар
бирелə. Сыйныфлар Уку елы башында Уку елы ахырында V VI VII VIII IX X XI 55 — 65 70 — 80 90 — 95 110 — 120 130 — 140
150 — 160 175 — 180 65 — 75 85 — 95 100 — 110 120 — 130 140 — 150 165 — 175 190 -210 Тыңланган текстның эчтəлеген
тулы, эзлекле һəм дөрес язылган. Сочинение укучыларның тормыштагы күзəтүлəреннəн алган тəэсирлəрен язмада грамоталы
һəм эзлекле бирə белү, əдəби əсəрнең эчтəлен үз сүзлəре белəн образлы телдə бəйлəнешле итеп яза алу мөмкинлеген тикшерү
максатыннан яздырыла. Алар укучыларның тел һəм əдəбият дəреслəрендə алган белемнəрен ныгыту, тирəнəйтү һəм
камиллəштерүне күздə тотып үткəрелə. Тикшерү характерындагы язма эшлəрнең саны. Эш төрлəре Сыйныфлар Сүзлек диктанты
Диктант Излож ение Сочинение V VI VII VIII IX X XI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - - - 2 1 1 1 - - - - 1 1 1 Йомгаклау билгесе.
Йомгаклау билгесе чирек, яртыеллык һəм уку елы ахырында куела. Ул, беренче чиратта, укучыларның телдəн сөйлəм
күнекмəлəре, бəйлəнешле сөйлəм төзи белү осталыгы, татар телендə аралаша алу мөмкинлеклəреннəн чыгып, шул ук вакытта
язма эшлəрнең нəтиҗəлəрен исəпкə алып куелырга тиеш. Мəгълүмат һəм белем бирү чыганаклары. УМК Укытучы өчен методик
əдəбият Укучы өчен əдəбият Электрон дəреслеклəр ТСО 1. Татар əдəбияты: рус телендə төп гомуми белем бирү оешмалары өчен

дəреслек татар телен өйрəнүче укчылар өчен. Саттаров Урта мəктəп һəм гимназиялəрдə татар телен укыту методикасы, К..
Зəкиев Хəзерге татар əдəби теле. Хисамова Татар теле морфологиясе. ГГаллямов Татар теле дəреслəрендə синтаксик һəм
пунктуацион анализ. Нуруллина Татар теленнəн кагыйдəлəр җыентыгы. Максимов Урта мəктəптə татар теле укыту. Татар
теленнəн кулланма синтаксис. Максимов Урта мəктəптə татар теле укыту. Обучение татарской устной речи. Харисова Обучение
татарскому произношению в русской школе. Основы методики обучения татарскому языку как неродному. Хайдарова Научнопедагогические аспекты билингвального образования в Республике Татарстан. Малафеева Татарский язык в таблицах.
Малафеева Татарский язык в таблицах. Татар телендə тыныш билгелəре. Гыйлаҗетдинова Татар телен өйрəнүчелəр өчен
текстлар. Харисова Сүзлəр һəм җөмлəлəр дөньясында: рəсемле ситуатив татарча-русча сүзлек. Ханнанов, Казан-2014,Татар
əдəбияты: рус телендə төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дəреслек татар телен өйрəнүче укчылар өчен.

Решебник по татарскому языку 5 класс хайдарова гдз
Миф, мəкаль, əйтем турында теорияне, аларга үрнəклəрне гомумилəштерү, аермаларын таба белү. Татарстан Республикасы,
аның казанышлары белəн горурлану хислəре тəрбиялəү. Төрле халыклар-ның фольклор үрнəклəрен чагыштырып карау.
Укучыларда җырга, музыкага мəхəббəт тəрбиялəү, коллектив башкару, җырлау культурасы үстерү. Татар əдəбиятыннан 6 нчы
сыйныф укучылары өчен төзелгəн программа дəүлəт стандартларының федераль компонентына, гомуми белем бирү федераль
дəүлəт стандартларына нигезлəнеп эшлəнгəн Ə. Бер үк хата берничə сүздə кабатланса, бу бер ялгыш дип исəплəнə. На нашем
портале собрано не мало решебников по английскому языку, включительно и данный. Миф белəн əкиятнең аермасы. Хисамова
Татар теле морфологиясе. Укучыларга экологик тəрбия бирү. Күпмиллəтле аудиториядə татар əдəбиятын укыту өчен төзелгəн
программа бербөтен документ булып тора, ул биш өлешне иңли: аңлатма язуы; укыту курсының эчтəлеге, укыту-тематик планы;
укучыларның əзерлек дəрəҗəсенə талəплəр; курсның укыту-методик тəэмин ителеше өчен əдəбият исемлеге. Əбүгалисина һəм
Əбелхарис образлары.

Татар эдэбияты 5 класс мотыйгуллина гдз - Рабочая программа по татарской литературе для 6
класса (русская группа)
«Халык авыз иҗаты» схемасы белəн эш, дəреслек, эш дəфтəрендə биремнəр, рус халык авыз иҗаты белəн чагыштырып, мисаллар
китерү. Коммуникатив УУГ кешелəр язмышына битараф булмауны, кешелəргə ярдəмчеллек сыйфатларын тəрбиялəүне,
иҗтимагый компетентлыкны үз эченə ала. Шагыйрь турында кыскача мəгълүмат. Сəнгатьле уку, чылбыр буенча уку, халык
җырына яңа куплет уйлау, җырлы уен өйрəнү, видеоязмада татар биюе карау, милли киемгə орнаментлар ясау. Гафури- ның
«Ана» шигыре. ГДЗ рабочая тетрадь история 8 класс В. Вəлиева иҗаты, «Нəни чыршы» шигыре. Бүлектə өйрəнгəн язучы,
шагыйрьлəр турында иң төп мəгълүматны белү, əсəрлəрен хəтердə ныгыту. Гафури иҗаты, «Əтəч белəн Сандугач» мəсəле,
«сынландыру», «мəсəл».

Решебник по татарскому языку 5 класс хайдарова гдз
Чыршылар турында мəгълүмат бирү. Латыйфул-линның «Сəйдəшнең юл башы» хикəясе, «биографик əсəр» төшенчəсе.

Рольлəргə бүлеп уку, шигырьне тыңлау, сүзлекчə белəн эшлəү, сəнгатьле эшлəү, парларда яки төркемнəрдə эшлəү, яңа
материалның таныш əсəрлəр белəн бəйлəнешен табу. Җəлил биографиясен искə төшерү, сугыш чоры иҗаты белəн танышу,
«Чəчəклəр» шигырен аңлап уку, «символ», «строфа» төшенчəлəре белəн танышу. Көрəшче егетлəр, Хəкимҗан образлары.
Amityville horror house photo - photonshouse. Шигырьнең язылу урыны, вакыты. Зəйнашева иҗаты, «Кем булырга» шигыре.
Табигатьнең матурлыгын күрергə өйрəтү, экологик тəрбия бирү. Исəнбəтнең «Өч матур сүз» шигыре, «лирик герой» төшенчəсе.
Өлкəн буынга карата ихтирам, туган җиргə мəхəббəт тəрбиялəү. Елга башланган җир турында белү.

