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Аңлатма язуы. 
  

Мәктәптә әдәбият – эстетик төркемгә керүче предметларның берсе. Матур әдәбият яшь 

буынны тәрбияләүгә булышлык итә, балаларның дөньяга карашын киңәйтә, белемнәрен 

тирәнәйтә һәм аларда мөстәкыйль эшләү күнекмәләре тәрбияли. 

Әдәбият ул – сүз сәнгате. Әмма дәресләр чикле.Өстәмә белем бирү, әдәбиятта яңа 

исемнәр, аларның иҗаты белән танышу; туган якның әдәбият һәм журналистика әһелләрен, 

аларның иҗатын киңрәк өйрәнү һәм укучыларның иҗади сәләтләрен ачуны күздә тотып, 

дәрестән тыш эшләрне «Яшь иҗатчылар» түгәрәгендә алып барырга булдым. 

Укытучы буларак мин, «Халык педагогикасын кулланып, укучыларга белем һәм тәрбия 

бирү» дигән методик темага йөз тотып эшлим. 

Түгәрәкнең планын төзегәндә һәр классның әдәбият программасы, укучыларның 

теләкләре һәм кызыксынулары искә алына. 

“Яшь иҗатчылар” түгәрәге сәләтле балаларны барлау, аларның иҗади сәләтен үстерү 

буенча класстан тыш эшләрнең нәтиҗәле формаларыннан берсе. 

Беренче занятие оештыру эшләреннән башлана: түгәрәк әгъзаларының исемлеге төзелә, 

аның старостасы сайлана, планы түгәрәк утырышында тикшерелә һәм раслана. Занятиеләр 

аерым әсәрләрне уку яки сөйләүгә генә кайтып калмый. Анда әдәбият теориясенә (ритм, рифма, 

строфа, тема, төрле сурәтләү чараларына һ.б.) әһәмият бирелә. Дәрестә өйрәнгән кагыйдәләрне 

сорыйм һәм укучылардан мисаллар китертәм. Болар бар да түгәрәккә йөрүче укучыларның 

гамәли-иҗади эшләренә, шулай ук аларның иҗат эшләрен оештыруга, программа материалын 

тирәнрәк үзләштерүгә һәм әдәбият белән кызыксынуны көчәйтүгә ярдәм итә. Занятиеләрдә 

укучыларның иҗади эшләре тикшерелә, сәнгатьле уку күнекмәләре бирелә. 

Түгәрәктә якташ язучы, шагыйрь, драматургларыбыз иҗатын өйрәнеп, укучы күңеле туган 

як, аның хезмәт сөюче халкы, тормыш-көнкүреш вакыйгаларыннан алган тәэсирләр белән 

байый, горурлык хисләре арта. Дәрес вакытында өстәмә белем бирү чыганагы буларак та 

файдалы дип саныйм.  

Өйрәнү өчен халык күңелендә лаеклы урын алган, мөһим эчтәлекле, бүгенге көндә 

актуаль булган, эстетик-социаль ихтыяҗларны кәнагәтләндерә алырлык яхшы әсәрләр сайлап 

алынды. Шуның белән бергә программага  укучыларны мөмкин кадәр күбрәк язучылар белән 

таныштыру максатыннан әлегә әз таныш булган яшь язучыларның әсәрләре дә тәкъдим ителә. 

Әсәрләрне укытучы һәм укучыга сайлап алу мөмкинлеге дә тудырыла. 

Программада кече күләмле әсәрләр белән беррәттән зур повесть, романнар да урын алган. 

Хикәяләр белән занятиеләрдә танышырга, шигырьләрне хәтта кат-кат укып чыгарга мөмкин. 

Әмма зур күләмле әсәрләргә күчкәч, мәктәптә уку белән өйдә укуны аралаштырыга туры килә. 

Кайбер бүлекләрне өстәмә рәвештә аерым укучылардан сөйләтергә мөмкин. Бергәләп уку 

вакытында туган кызыксынуга нигезләнеп, бөтен әсәрне укып чыгарга киңәш ителә. 

Программада төрле конкурслар, очрашулар да каралган. Елның һәр фасылында табигатькә 

экскурсияләр дә кертелде. 

Бәйләнешле сөйләм үстерү, сәнгатьлелек, культуралы сөйләм кебек проблемалы 

мәсьәләләр дә программада урын алган. Шулай ук түгәрәктә шигырь, хикәя язу серләре белән 

танышкан укучы дәрестә әсәрләргә анализ ясаганда, үз көченә ышанып, язма эшләр вакытында 

тел-сурәтләү чараларыннан иркен файдаланып, иҗади фикерләү сәләтенә бай булуын күрсәтә. 

Куелган максатлардан чыгып, түгәрәкнең программасы, занятиеләр тематикасы сайланды. 

Занятиеләр укучыларның танып-белү һәм иҗади эшчәнлеген оештыруга корылган. 

  

Түгәрәкнең максаты 

  
“Яшь иҗатчылар” түгәрәге оештыруның төп максаты – сәләтле балаларны барлау, 

аларның иҗади сәләтен үстерүгә шартлар тудыру, укучыларда халкыбызның гореф-гадәтләре, 

йолалары, бәйрәмнәре, дине, татар халкының язучылары, шагыйрьләре, драматурглары, 



артистлары, гомумән, күренекле шәхесләрен өйрәнү аркылы туган телгә һәм халкыбызга 

мәхәббәт һәм ихтирам хисләре тәрбияләү. 

  

“Яшь иҗатчылар” түгәрәгенең төп бурычлары 

  
Әлеге максатка ирешү юлында татар укучыларына әдәбият фәне буенча түгәрәк үткәрүнең 

төп бурычлары түбәндәгечә билгеләнә: 

1. Укучының татар әдәби телен үзләштерүенә, текстны аңлап, сәнгатьле итеп, төрле 

темаларга иркен сөйләшүенә ирешү, тел һәм әдәбият буенча иҗади сәләтен үстерү һәм иҗат 

итәргә омтылыш тудыру. 

2. Балаларны мәктәп программасында булмаган, авылыбызда туып үскән, читтә яшәп 

иҗат итүче, халык арасында яратып укыла торган шагыйрьләрнең, язучыларның аерым 

вәкилләре һәм аларның иҗат үрнәкләре белән таныштыру. 

3. Авылыбыз, районыбыз язучыларының иҗатын өйрәнү аша авыл, район тарихы, аның 

күренекле кешеләре, традицияләре белән танышу. 

4. Тормышларын әдәбият дөньясына, журналистикага багышлаган укучыларны киләчәктә 

мөстәкыйль белем алуга, алган белемнәренә нигезленеп, укуларын югары уку йортларында 

уңышлы дәвам итәрлек укучылар хәзерләү. 

  

Әдәбият түгәрәгенең актуальлеге 

  
Якташ язучыларның иҗатларын, әсәрләрен өйрәнү мәктәп программаларында урын 

алмаган. Шулай ук укучыларның иҗатына да зуррак игътибар ителергә тиеш. Шуны исәпкә 

алып, мәктәптә “Яшь иҗатчылар” түгәрәге  оештырылды. 

  

Үз белемеңне күтәрү 

  
     Фән яңалыклары белән танышып бару. 

       Танылган кешеләр белән аралашу, очрашуларга бару. 

       Вакытлы матбугат белән даими танышу. 

       Театр, концерт, кичәләргә йөрү. 

       Семинар - конференцияләрдә катнашу, чыгыш ясау. 

       Тәҗрибә уртаклашу. Башка түгәрәкләр эше белән танышу, анализлау. 

  

Программаны  тормышка ашыру шартлары 
 Программа  өстәмә белем бирү педагогыннан фәнни-педагогик әзерлеккә ия булуны 

таләп итә. Укытучының филология, тарих, технология, рәсем сәнгате буенча билгеле бер 

күләмдә белеме, сәләте, күнекмәләре булырга тиеш. Һәрдаим эзләнгәндә, бай материал туплап, 

белгечләр белән киңәшләшеп, аларны эшчәнлеккә җәлеп иткәндә, яхшы нәтиҗәләргә ирешергә 

мөмкин 

Белем бирү шактый катлаулы, шуңа күрә түгәрәккә йөрүче балаларның занятиеләргә 

системалы йөрүе кирәк. 

Эш тәҗрибәсе шуны күрсәтә: теоретик материал һәр дәрестә гамәли эш белән 

ныгытылырга тиеш. Укучылар үз куллары белән нәрсәдер иҗат итсәләр, язсалар, кызыксыну 

арта. Шуны истә тотып, гамәли дәресләр өстенлек итә. 

Куркынычсызлык кагыйдәләре һәрдаим искә төшерелеп торсын, ул инструктаж дәфтәренә 

теркәлсен. Гигиена таләпләре дә төгәл үтәлергә тиеш. 

Материалны тирәнрәк үзләштерү өчен яхшы күрсәтмәлелек кирәк. 

Күрсәтмә материалны мультимедиа чаралары аша файдалану уңышлы. Ул дәреснең 

эффектлылыгын арттыра, педагогның эшен бермә-бер җиңеләйтеп, вакытка экономия ясый. 

Курс буенча методик эшкәртмәләрнең аз булуы эштә күп кыенлыклар тудыра. -

 Программа  авторы бу юнәлештә туктаусыз эзләнү алып бара. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fgzalilova.narod.ru%2Fserle_yazu.doc&lr=43&text=%D1%82%D2%AF%D0%B3%D3%99%D1%80%D3%99%D0%BA%D0%BB%D3%99%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8B&l10n=ru&mime=doc&sign=1388e7c2f2fd6dff4850bf9bec4f23e5&keyno=0#YANDEX_15
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fgzalilova.narod.ru%2Fserle_yazu.doc&lr=43&text=%D1%82%D2%AF%D0%B3%D3%99%D1%80%D3%99%D0%BA%D0%BB%D3%99%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8B&l10n=ru&mime=doc&sign=1388e7c2f2fd6dff4850bf9bec4f23e5&keyno=0#YANDEX_15


  

Көтелгән нәтиҗәләр 
 Программа  материалын уңышлы үзләштергән бала түбәндәге белем һәм күнекмәләргә ия 

булырга тиеш: 

- изге сүздән образ тудыра, аны сәнгатьчә зәвык белән эшли, художестволы чаралар 

ярдәмендә тамашачыларга җиткерә белә; 

- үз милләтенең культурасы, сәнгате һәм әдәбияты белән горурлану хисләре кичерә. 

  

  

 Түгәрәкнең тематик планы. 

  

№ Тема Эчтәлек Сәгать 

1. Кереш.  Исемлекне барлау. Старостаны билгеләү. Еллык эш 

планы белән танышу. 

  

1 

2 

 

Кем ул иҗат итүче? Иҗат итүчегә хас сыйфатлар.Язучы һөнәре нинди 

һөнәр ул? Язучы нинди сыйфатларны туплаган 

булырга тиеш? 

1 

3. “Җәй дә узып китте...” “Җәй” темасына хикәяләр, шигырьләр иҗат итү. 

Аларны сәнгатьле итеп сөйли белү.  

  

1 

4. 5 октябрь - 

Укытучылар көне. 

   Яраткан укытучыларны зурлап шигырьләр, 

мәкаләләр иҗат итү. 

  

1 

5. Минем яраткан әсәрем. Укучыларның фикерләре белән танышу. 1 

6. “Алтын көз” “Көз” темасына хикәяләр, шигырьләр иҗат итү бәйгесе 1 

7. Әдәби сөйләм һәм аның 

стильләре 

Укучыларны әдәби сөйләм стильләре белән 

таныштыру.. 

  

1 

8. Мәкалә язу серләре Хәбәрче өчен иң кирәкле сыйфатлар: 

кызыксынучанлык, күзәтүчәнлек, белемлелек, 

төгәллек, өлгерлек. 

  

1 

9. «Уңыш бәйрәме» 

мизгелләре 

Мәктәптә уңыш бәйрәменең ничек узуы турында 

мәкалә язу, шигырьләр иҗат итү. Аларны сәнгатьле 

итеп сөйләү. 

  

1 

10. Халык авыз иҗаты 

әсәрләреннән 

әкиятләр.Әкиятләрнең 

төзелеше. 

Әкиятләрнең төзелешен, язу үзенчәлекләрен аңлату.   

1 

11. Хайваннар турындагы 

әкиятләр. 

Хайваннар турында әкиятләр иҗат итү.   

1 

12. Тылсымлы әкиятләр. Тылсымлы әкиятләр иҗат итү. 1 

13. Тормыш- көнкүреш 

әкиятләре 

Тормыш- көнкүреш әкиятләре иҗат итү.   

1 

 

 

Әкият иҗат итү бәйгесе Әкиятләргә иллюстрацияләр ясау бәйгесе уздыру.  

14. Шигырь - ритмлы 

сөйләм. 

   Шигырь төшенчәсенә билгеләмә бирү, аның эпик 

жанрлардан аермасын ачыклау, күңел дөньясына 

тәэсире турында сөйләшү. 

  

1 

15. Рифма, строфа, һәм 

шигырь интонациясе- 

ритмның аһәңдәше. 

Рифма, строфа һәм шигырь интонациясенең шигырьдә 

әһәмиятен аңлату. 

  

1 

16. «Аксакал кыш»    Кыш ел фасылы турында шигырьләр иҗат итү. 

Аларны сәнгатьле итеп сөйләү. 

  

1 

17. В. Имамов, Л. Шәех, Л. Якташларыбызның иҗаты белән танышу. 1 



Гибадуллина һ.б. 

18. Үзебез табышмак 

чыгарабыз. 

Укучыларны табышмак иҗат итәргә өйрәтү.   

1 

19. Без үзебез мәзәкче. Укучыларны мәзәкләр иҗат итәргә өйрәтү.   

1 

 

 

“Без – мәзәкчеләр...” Мәзәк язу бәйгесе 1 

20-

21. 

Сәхнә әсәрләре Укучыларны драма әсәрләре иҗат итәргә өйрәтү.   

2 

23. Хәбәр язарга 

өйрәнәбез. 

Мәктәптә булган вакыйга яки факт турында язу 1 

24. Репортаж-күзәтче жанр. Репортаж сүзе нинди мәгънәне аңлата. Бу форма 

кайчан кулланыла? 

1 

25. Очрашулар, 

бәйрәмнәрдән 

репортажлар язу. 

Репортаж язу серләре. 1 

27. “Дөнья яме - әнкәй, 

хатын-кыз...” 

8 Мартка багышланган шигырьләр, мәкаләләр иҗат 

итү. 

  

1 

28. Гамил Афзал 

исемендәге фестивальгә 

иҗат эшләре әзерләү  

Гамил Афзал фестивале өчен шигырь, хикәя, әкият, 

драма әсәре язу. 

  

1 

29. Көлке капчыгы 

ертылгач... 

   1 апрель - Көлке көненә карата мәзәкләр, шигырьләр 

иҗат итү. 

1 

30. «Яз, яз, яз җитә…» Яз ел фасылы турында шигырьләр иҗат итү. 1 

31. Алар онытылмас… Сугыш һәм хезмәт ветераннарына багышлап 

шигырьләр язу, мәкаләләр иҗат итү. 

1 

32. Иң якын дустым    Иң якын дус турында мәкалә язу, шигырь иҗат итү. 1 

33. Шәфкатьлелек бизи 

кешене. 

Шәфкатьле, изге гамәлләр кылучы авылдашларыбыз 

турында мәкалә язу. 

1 

34. Газета-журналларда 

басылган 

шигырьләр,мәкаләләрн

е күзәтү. 

   Түгәрәк эшчәнлегенә нәтиҗә ясау 1 

  

Кулланылган әдәбият 
1. Бәшир Ф. Сөйлә, каләм. -Казан: Тат. кит. нәшр., 2001 1. 

2. Госман X. Татар шигыре. - Казан: Тат. кит. нәшр., 1964 

.    3. Заһидулдина Д. Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы.- Казан: Мәгариф, 

2000 

     4.  Исхак Ә. Тукайның шигьри осталыгы. - Казан, Тат. кит. нәшр.,1961 

     6.Туфан X. Сайланма әсәрләр. - Казан: Тат. кит. нәшр., 1993 

          8. Хатииов   Ф. Әдәбият теориясе. - Казан: Мәгариф, 2000. 

     9.  Хәким С. Сайланма әсәрләр. - Казан: Тат. кит. нәшр., 1983 

    10.  Харис Р. Хисемнең исеме. - Казан: Тат. кит. нәшр., 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 



Түгәрәк эшчәнлегенең нәтиҗәсе дә күренеп тора: 

 

  

Вид, название мероприятия Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое 

место) 

Дата 

проведе

ния 

Документы 

(материалы 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

Конкурс творческих работ 

«Илһамлы каләм» 

(Гильманова А., 11 класс) 

Республиканский участие 2010, 

май 

Благодарственное 

письмо 

Конкурс «Җәүһәрләребез 

сез, өлкәннәр!», конкурс 

стихов, (Фаррахова Л. 6 

класс) 

Районный 3 место 2011 Грамота 

Конкурс творческих работ 

«Илһамлы каләм», 

(Габсалямова В., 11 класс) 

 

Республиканский участие 2011 Благодарственное 

письмо 

Конкурс сочинений 

«Россия тарихында минм 

якташларым», (Мирзаянова 

А., 7 класс) 

Всероссийский участие 2012 Сертификат 

Конкурс творческих работ 

«Илһамлы каләм», 

(Амирзянова И., 11 класс) 

Республиканский участие 2012 Благодарственное 

письмо 

Научно-практическая 

конференция «Без яшь, 

безсәләтле...», (Шакирова 

Л., 8 класс) 

Республиканский победитель 2013 Диплом 

Интернет-конкурс 

сочинений «Ах, бу көз!», 

(Габидуллина Э., 6 класс) 

Республиканский участие 2013 Сертификат 

конкурс – игра «Зирәк 

тиен» (Габдрахимов Д., 5 

класс) 

Всероссийский 2 место 2013 Диплом 



конкурс – игра «Зирәк 

тиен» (Талипов Н., 5 класс) 

Всероссийский 2 место 2013 Диплом 

Научно-практическая 

конференция, посвящённая 

Р. Миңнуллину.(Баширова 

З. 7 класс 

Республиканский участие 2013 Сертификат 

Конкурс чтецов имени Г. 

Тукая (Фаррахова Л., 9 

класс) 

Районный этап, 

республиканского 

конкурса 

3 место 2014 Грамота 

Научно-практическая 

конференция, посвящённая 

Т. Миңнуллину. (Хамитова 

Г. 9 класс) 

Республиканский участие 2014 Сертификат 

Конкурс чтецов имени Г. 

Тукая (Баширова З., 7 

класс) 

Районный этап, 

республиканского 

конкурса 

3 место 2014 Грамота 

Фестиваль творческих 

работ имени Гамила 

Афзала (Хамитова Г. 9 

класс) 

районный 1 место 2014 Диплом 

Фестиваль творческих 

работ имени Гамила 

Афзала (Хуҗакаева И.) 

районный 3 место 2014 Диплом 

II научно-практическая 

конференция «Туган телем 

–шагыйрьләр теле», 

(Баширова З. 8 кл.) 

Республиканский лауреат 2014 Диплом 

Конкурс чтецов имени Г. 

Тукая, (Хайриева Э., 5 кл.) 

Районный этап, 

республиканского 

конкурса 

3 место 2015 Грамота 

III Всероссийская 

Бөтенроссия научно-

практическая  конференция 

имени М.Джалиля 

(Бәширова З.) 

Всероссийский участие 2015 Сертификат 

“Во имя мира на земле”, 

посвящённый 70-летию 

Победы. (Хайриева С. 5 кл.) 

Районный этап 

республиканского 

конкурса 

участие 2015 Благодарственное 

письмо 



“Во имя мира на земле”, 

посвящённый 70-летию 

Победы.(Баширова З.8 кл.) 

Районный этап 

республиканского 

конкурса 

участие 2015 Благодарственное 

письмо 

III научно-практическая 

конференция «Туган телем 

–шагыйрьләр теле», 

(Нигъматуллина Э. 9 кл.) 

Республиканский участие 2015 Диплом 

 

 


