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Татар теле дәресе буенча укыту – тематик планлаштыру 
Класс 5  

Укытучы Әхтәмова Гөлнара Илгиз  кызы  

Сәгатьләр саны  

Барысы 105 сәгать; атнага 3 сәгать  

Тулы күләмле язма эшләр саны – 13  

Диктантлар – 4  

Изложениеләр – 5  

Сочинениеләр - 4  

Планлаштыру гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты федераль компоненты,;  

“ Татар телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теленнән үрнәк программа” (1-11 нче сыйныфлар, Казан, “ Татарстан 

китап нәшрияты ”, 2011) нигезендә төзелде  

 

Дәреслек: Р.Г. Хәсәншина, Татар теле, 5 нче сыйныф, 2015 ел.  

 

Өстәмә әдәбият :  
1.Р. Г. Хәсәншина. “Татар теле дәресләре” методик кулланма. Казан: “Мәгариф”, 2012  

2.Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар.-Казан: Яңалиф, 2006 3.Вәлиева Ф.С., Саттаров Г.Ф. Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар телен 

укыту методикасы, К..: Раннур н-ты, 2000 ел.  

4.Максимов В.Н. Урта мәктәптә татар теле укыту. Фонетика. Морфология.К.: “Мәгариф” н-ты, 2004.  

5.Р.Г. Галиуллина Татар теле. Лексикология. Казан, “ Мәгариф” 2007.  

6.Диктантлар җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 5-11 нче с-флары өчен: Укытучылар өчен кулланма/З.Н.Хабибуллина, 

Г.Ш.Нәбиуллина.-Казан: Мәгариф,2006.  

7.Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 5-11 с-флары өчен Укытучылар өчен 

кулланма/Н.В.Максимов, С.М.Трофимова, М.З.Хамидуллина.-Казан:Мәгариф,2005  

8.4-8 классларда изложениеләр: Татар урта гомуми белем бирү мәкт./Ш.Р.Сайкин/  

9.Эш кәгазьләре үрнәкләре/З.В.Валиев.-Казан: Татар китап нәшрияты, 1999 
 

 

 

 

 

 

 



Аңлатма язуы 
5 нче сыйныфлар өчен татар теленнән эш программасы Россия Федерациясендәге һәм Татарстан Республикасындагы мәгарифкә кагылышлы 

хокукый-норматив актларга һәм федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп төзелде:  
1. Россия Федерациясенең “Мәгариф турында”гы Законы (Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ “Об образовании в РФ”).  

2. Татарстан Республикасының “Мәгариф турында”гы Законы (Закон Республики Татарстан “Об образовании” № 68-ЗРТ от 22 июля 2013 
года, статья 8).  

3. Россия Федерациясенең “Россия Федерациясе халыклары телләре турында”гы 126-ФЗ нчы номерлы Законы (24.07.1998).  

4. РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы, 30 нчы август, 2013 нче ел №115 (“Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 
образования”).  

5. “Татарстан Республикасының халык телләре турында” Законы (Закон Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII (ред. от 
03.03.2012г.) “О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан”).  

6. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы, 
2004нче ел, 1нче июль.  

7. “2014-2020 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм 
үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы”, 2013 нче ел, 25 нче октябрь, 794 нче карар.  

8. Төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү стандарты (Россия Мәгариф һәм Фән министрлыгында 2010 нчы елның 17 нче 

декабрь боерыгы 1897 нче номер белән расланган, РФ Юстиция Министрлыгында 19644 нче регистрацион номеры белән 2011нче елның 1 нче 
февралендә теркәлгән).  

9. Татарстан Республикасында 2012-2020 нче елларда фән һәм мәгариф үсеше турында “Дәүләт программасы”.  

10. 2010-2015 нче елларда Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү стратегиясе “Киләчәк” программасы.  

 
5 нче сыйныф өчен "Татар теле" курсының эш программасы Федераль дәүләт белем бирү стандартларының таләпләренә туры китереп, 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган «Татар теленнән белем бирүнең вакытлы дәүләт стандартлары” 

(№499/09 номерлы боерыгы, 04.03.2009 ел), Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән “Татар телендә 

гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен ана теленнән программа (5 – 9 нчы сыйныфлар), төзүче-авторлары: Г.Р.Галиуллина, М.М. 

Шәкүрова) – Казан, 2013, 5 нче сыйныф өчен Р.Г. Хәсәншина. тарафыннан төзелгән (Казан ,2015), Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы 

тарафыннан тәкъдим ителгән укыту әсбабына нигезләнеп төзелде. 

 

 

 

 

 

 



Татар теленнән белем бирүнең төп максаты: 
Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә, укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли 

мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәни) компетенцияләр булдыру. Укучының үзаңын үстерү, милләтне, ватанны яратырга өйрәтү, 

горурлык һәм гражданлык хисләре тәрбияләү.  

Бурычлары:  

- Укучыларның башлангыч мәктәптә фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләреннән алган белемнәрен 

системалаштыру, катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү.  

- Укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен дәлилләргә күнектерү.  

- Телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү.  

- Татар әдәби тел нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллауга, аларны тиешенчә куллана белергә өйрәтү, сөйләм 

эшчәнлегенең үзара аралашу чарасы икәнен аңлату.  

- Баланың үзен тәрбияләү, үзе белән идарә итү, үз фикерен яклый алу сәләтен үстерү.  

- Укучының үзаңын үстерү, милләтне, ватанны яратырга өйрәтү, горурлык һәм гражданлык хисләре тәрбияләү.  

- Җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләренә, әхлак нормаларына төшендерү.  

- Укучыларның иҗади сәләтләрен үстерү.  

- Сөйләм культурасы булдыру.  

 

Белем дәрәҗәсенә таләпләр:  

- Исем, фигыль, зат алмашлыкларын таба белү, аларның морфологик үзенчәлекләрен билгели алу.  

- Сүзтезмәләрне, аларның төрләрен аера белү.  

- Морфологик анализ ясау үзенчәлекләрен үзләштерү.  

- Синтаксик анализ ясау элементларын үзләштерү.  

- Фонетик, сүз ясалышы һәм лексик закончалыкларны күрә белү.  

- Сүзне катлаулы тел берәмлеге буларак бәяләүгә ирешү.  

- Төрле тип сүзлекләрнең төзелү принципларын үзләштерү.  

- Укылган текстның эчтәлеген аңлау, үз мөнәсәбәтеңне белдерү.  

- Укылган текстка бәйле рәвештә телдән һәм язмача фикер белдерү.  

- Сыйныфташлары һәм укытучы белән фикер алышу, үз фикерен дәлилли белү.  

- Тәкъдим ителгән темага телдән һәм язмача бәйләнешле текст төзү.  

- Телдән һәм язма сөйләм үзенчәлекләрен аера белү һәм урынлы куллану.  

Күнекмәләргә таләпләр: (уку елы башында):  

- татар графикасы үзенчәлекләрен, татар алфавитын белү;  

- татар теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчәлекләрен аңлау;  



- сүзләрне иҗекләргә бүлү, сүз басымын билгеләү;  

- сүзнең мәгънәле кисәкләрен аера белү;  

- өйрәнелгән сүз төркемнәрен бер-берсеннән аера һәм аларның үзенчәлекләрен аңлата белү;  

- сүзтезмә һәм җөмләне аеру, җөмләнең әйтү максаты буенча төрләрен аеру;  

- җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен аеру;  

- авазларга, сүзләрнең мәгънәле кисәкләренә, сүз төркемнәренә һәм җөмләгә өйрәнгән күләмдә характеристика бирү;  

- бирелгән җөмләләрне аңлап һәм дөрес итеп укый белү;  

- 35-40 сүздән торган 9-11 җөмләле текстны дөрес итеп күчереп язу;  

- фонетик, лексик, грамматик биремле күнегүләрне башкару;  

- укылган (тыңланган) текстка карата сораулар куя белү, текст эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирә алу;  

- зур булмаган текстның эчтәлеген сөйләү;  

- диалогик һәм монологик формада аралашу күнекмәләрнә ия булу;  

- төрле төрдәге диктант, изложение, сочинение язу;  

- көндәлек аралашуга бәйле татар сөйләм этикеты формаларын дөрес куллану;  

- татар теленең орфоэпик нормалары нигезендә аралаша алу;  

- тел чараларының төрле жанрдагы әсәрләрдә кулланылу үзенчәлекләрен күрә белү;  

- татар һәм рус телләренең уртак һәм аермалы якларын күрә белү, сөйләм барышында ике тел чараларын бутамау;  

- татар теленнән алган белемне башка фәннәрне үзләштерүдә файдалана белү.  

- Бер минутка 85-95 сүздән торган текстны дөрес итеп укый, эчтәлеген аңлый һәм сөйли алу; чиста һәм матур итеп 60 билге (хәреф) яза белү.  

Күнекмәләргә таләпләр (уку елы ахырына)  

- сузык һәм тартык авазлар арасындагы аерманы аңлату; о, ы, ә, я, ю, е, ё, в, к, г хәрефләре белдергән авазларга аңлатма бирү; ул 

хәрефләрне һәм ь, ъ хәрефләренең язылышын аңлату; сузык һәм тартык авазларга хас булган фонетик законнар күзәтелгән сүзләрне дөрес әйтү һәм 
язу;  

- өйрәнелгән темаларга бәйле рәвештә сүзләргә фонетик һәм лексик анализ ясау, аларга төзелеше һәм ясалышы ягыннан характеристика 

бирү; гади җөмләләргә синтаксик анализ ясау; бирелгән үрнәкләргә нигезләнеп, гади һәм кушма җөмләләр төзи белү;  

- бирелгән таныш сүзләрнең мәгънәләрен аңлату; башлангыч сыйныфта өйрәнгәннәрне истә тотып, өйрәнелгән орфограммаларны табу; 

җөмләдәге сүзләрнең язылышын аңлату, җөмлә ахырында һәм кушма җөмләдә тиешле тыныш билгеләрен кую;  

- татар теленең үз сүзләрен һәм алынма сүзләрне аеру, мәгънәләрен аңлау; төрле сүзлекләрдән файдалана белү; фрезеологик әйтелмәләрнең 

мәгънәләрен аңлау;  

- сүзләрнең мәгънәле кисәкләрен табу һәм аларга аңлатма бирү, аларны шартлы билгеләр белән күрсәтү; ясалышы ягыннан төрләрен 

билгеләү;  

- текстның темасын һәм төп фикерен аңлау, гади план төзеп, эчтәлеген сөйләү; сочинение һәм изложение язу; телдән һәм язма сөйләмдә 

фикерләрне тәэсирлерәк итеп белдерү өчен, синонимнарны файдалана белү;  

- эш кәгазьләре төрләреннән хат, мәкалә, белешмә яза белү.  

- Бер минутка 16-17 сүз (90-95 хәреф) язу, 70-110 сүз (160-250 иҗек, 415-650 хәреф) уку.  



Уку фәненең уку планында тоткан урыны 
Мәктәптә татар теле предметы әһәмиятле предметларның берсе. Татар мәктәпләрендә татар балаларына татар телен өйрәтү үз телләрен 

өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш уятуга, мәхәббәт хисләре тәрбияләүдә әһәмиятле роль уйный.  

Укыту планында каралганча, татар теле дәресләре өчен эш программасы атнага 3 сәгать исәбеннән елга 105 сәгатькә төзелде.  

Укытуның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр:  

- шәхеснең әхлакый-рухи сыйфатларын камилләштерү:  

- милли горурлык, гражданлык хисләре формалаштыру;  

- әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү;  

- күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү;  

- үз алдыңа максат кую, аңа ирешү юлларын эзләү;  

- уңышларыңа яки уңышсызлыкларыңа, аларның сәбәпләренә дөрес бәя бирү;  

- индивидуаль эшчәнлек стилен формалаштыру:  

- төрле мәгълүмат чараларын (сүзлекләр, Интернет ресурслар һ.б.) танып-белү һәм аралашу вакытында куллану;  

- активлыкка, мөстәкыйль, иҗади фикер йөртергә, фәнни-тикшеренү эшчәнлеген башкару, шәхес буларак формалашуны дәвам итү;  

- үзең алган белем күнекмәләрен тормышның төрле шартларында куллана белергә өйрәнү.  

Метапредмет нәтиҗәләр: Танып-белү гамәлләре:  

- танып-белү юнәлешендәге максатларны билгеләү;  

- укучының үз эшчәнлеген мөстәкыйль рәвештә оештыра  

- белүе, бәяләве, үзенең кызыксынучанлык өлкәсен билгеләве;  

- мөстәкыйль рәвештә теманы, куелган проблеманы ача белү, фикер йөртү;  

- уку мәсьәләсе тирәсендә логик фикерләү;  

- фикерләүдә логик чылбыр төзү;  

- тема тирәсендәге төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;  

- төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз эшчәнлегендә куллана белү;  

Коммуникатив УУГ  

- тыңлый белү;  

- диалог төзүдә һәм коллектив фикер алышуда катнашу;  

- сыйныфташлары һәм укытучы белән уку эшчәнлеген оештыруда хезмәттәшлек итү;  

- төрле фикерләрне исәпкә алып эш итү;  

- үз фикерен дәлилли белү, тормыштан мисаллар китерү;  

- төрле җавапларны тыңлау, чагыштыру, нәтиҗә ясау;  

- үз фикерен тулы һәм төгәл итеп әйтә белү;  

- күмәк эш вакытында уртак фикергә килү;  

- мәгълүмат туплауда үзара хезмәттәшлек итүдә инициативасы күрсәтү;  



- укылган текстлар буенча сораулар бирә алу;  

- бирелгән текстларның дәвамын үзлектән сөйләп карау, фикер әйтү автор фикере белән чагыштыру;  

- үз эшен контрольдә тоту, сыйныфташларына ярдәм итү;  

- коммуникатив күнекмәләрнең кеше тормышындагы ролен билгеләү;  

- үз фикерләрен телдән һәм язмача җиткерә белү;  

- башкаларны тыңлый, киңәш бирә белү;  

- сыйныфташлары каршында төрле темаларга, башкарылган проектлар буенча чыгыш ясау;  

- иптәшеңнең гамәлләрен бәяләү, күршең белән хезмәттәшлек итү.  

Регулятив УУГ:  

- дәреснең проблемасын (тема) һәм максатларын мөстәкыйль формалаштыру;  

- проблеманы аңлап гипотеза чыгару, үз фикереңне дәлилләр китереп раслый белү, телдән (диалогик, монологик) һәм язма сөйләмдә сәбәп-

нәтиҗә бәйләнешен аерып алу, нәтиҗәләрне формалаштыру;  

- максатка ирешү юлларын билгеләү;  

- үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәле булуына ирешү, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу;  

- укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләренең җавапларын бәяләү;  

- кагыйдә, күрсәтмәләрне истә тоту һәм аларга ияреп гамәлләр кылу;  

- эшләнгән эшкә бәя бирү, сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.  

Предмет нәтиҗәләр:  

- фонетик, сүз төзелеше һәм лексик берәмлекләр белән эш итүне ныгыту;  

- орфоэпик һәм орфографик кагыйдәрне үзләштерү, гамәли куллана белү;  

- сүзнең лексик мәгънәсен билгели һәм сөйләмдә урынлы куллана белү;  

- тел материалы белән логик фикерләүне сорый торган эш төрләрен башкару;  

- исем, фигыль, зат алмашлыкларын табарга өйрәтү, аларның морфологик үзенчәлекләрен һәм җөмләдә кулланылышын аңлау;  

- сүз төркемнәрен дөрес язу, аларны сөйләмдә дөрес куллана белү күнекмәләрен үстерү;  

- сүзтезмәләрне аера белү, алардагы ияртүче һәм иярүче сүзне билгеләп, бәйләүче чараларны күрсәтү;  

- әйтү максаты буенча төрле җөмләләрне аера белү, аларны дөрес интонация белән әйтү, алардан соң тиешле тыныш билгеләре кую 

осталыгы һәм күнекмәләре булдыру;  

- сүзләрдән – җөмләләр, җөмләләрдән бәйләнешле текст төзү осталыгы булдыру;  

- морфологик, синтаксик анализ ясау элементларын үзләштерү;  

- телдән һәм язма сөйләмне синонимнар, фразеологизмнар белән баету, бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләрдән дөрес файдалана белү, 

сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләрен урынлы куллану;  

- төрле телләрдән кергән сүзләрнең мәгънәләрен аңлап куллану һәм дөрес әйтү күнекмәләре булдыру;  

- сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыруны дәвам итү;  

- телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү;  

- укучыларны иҗади эшчәнлеккә тарту, проект эшләре белән кызыксындыру.  



 

 

 

Гомумбелем күнекмәләрен бәяләүнең критерийлары һәм нормалары 

Диктантларны бәяләү  
1. Хатасыз яки бер тупас булмаган хата җибәргән эшкә (орфографик, яки грамматик, пунктуацион) “5”ле билгесе куела.  

2. 2 хатага “4” ле билгесе куела.  

3. 5 хатага “3” ле билгесе куела.  

4. 12 хатага кадәр “2” ле куела.  

5. 12 хатадан да артып китсә, “1” ле билгесе куела.  

Изложение һәм сочинениене бәяләү  
1. Эчтәлек дөрес һәм эзлекле итеп ачылса; җөмләләр грамматик яктан дөрес төзелсә; хаталар булмаса яки 1 хата (орфографик, грамматик, 

пунктуацион, стиль, фактик, логик) җибәрелсә, «5» ле куела.  

2. Эчтәлек дөрес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса, текстның башлам өлешендә төгәлсезлекләр китсә, 3 хата булса, «4» ле куела.  

3. Текстның төп эчтәлеге бирелеп тә, эзлеклелек сакланмаса, текстның башлам һәм бетем өлешләрендә төгәлсезлекләр китсә, 5 хата (мәсәлән, 

бер орфографик, бер грамматик, бер пунктуацион, ике стиль хаталары) изложениедә, 6 хата сочинениедә җибәрелсә, «3» ле куела. 4. Эчтәлек дөрес 

һәм эзлекле ачылмаса, текстның күләме бик кечкенә булса, 12 хата китсә, «2» ле куела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программаның төп эчтәлеге 

Тел -аралашу коралы-1  

Тел – кешеләрнең иң әһәмиятле аралашу чарасы. Туган тел турында әңгәмә. Тел турындагы фән һәм аның тармаклары.  

I. Башлангыч сыйныфларда үткәннәрне кабатлау – 3 сәг  

II. Морфология-22  
I. Морфология турында гомуми төшенчә. Сүз төркемнәре турында гомуми төшенчә. Исем. Фигыль. Алмашлык.Сан . Сыйфат. Рәвеш.  

II. Исемнәрне, фигыльләрне, алмашлыкларны, саннарны, сыйфатларны, рәвешләрне танып белү, морфологик билгеләрен һәм җөмләдәге 

рольләрен аңлау, дөрес язу һәм сөйләмдә аларны дөрес куллану.  

III. Синтаксис һәм пунктуация-18  
I. Синтаксис һәм пунктуация турында гомуми төшенчә. Сүзтезмә. Сүзтезмәдә ияртүче һәм иярүче сүзләр. Аларны бәйләүче чаралар.  

Җөмлә.. Гади һәм кушма җөмләләр.Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре: хикәя, сорау,боеру җөмләләр. Тойгылы җөмләләр. Җөмлә 

ахырында тыныш билгеләре. Җөмлә кисәкләре. Җөмләнең баш кисәкләре. Җөмләнең иярчен кисәкләре.  

II. Җөмләдән бәйләнешкә кергән сүзләрне парлап аерып чыгару. Сүзтезмәләрне танып белү. Аларда ияртүче һәм иярүче сүзләрне, бәйләүче 

чараны аера алу.  

Хикәя, сорау, боеру һәм тойгылы җөмләләрне аера һәм дөрес интонация белән әйтә белү. Җөмләнең грамматик нигезен табу. Тиңдәш 

хәбәрле гади җөмләләрне кушма җөмләләрдән аеру. Бәйләнешле текст төзү.  

Практик максатлардан чыгып, сүзләрне өлешчә морфологик, җөмләләрне синтаксик һәм пунктуацион яктан тикшерү.  

IV. Фонетика, орфоэпия һәм орфография – 19 сәг  

I. Фонетика һәм орфоэпия турында төшенчә. Сөйләм органнары. Авазларның ясалышы. Сузык һәм тартык авазлар. Сузык авазлар. Аларның 

саны һәм составы. Дифтонг турында төшенчә. Сингармонизм законы, аның ике төре. Сузыкларның кыскаруы. Тартык авазлар. Аларның саны һәм 

составы. Сөйләмдә тартыкларның үзгәреше (охшашлану, охшашсызлану, җайлашу). Тартык авазлар таблицасын төзү.  

Иҗек һәм басым. Интонация. Аның төп өлешләре. Интонациянең төрләре. Фонетика һәм орфоэпиядән үтелгәннәрне гомумиләштереп 

кабатлау  

II. Авазларны ишетә һәм аера белү. Сузыкларны һәм тартыкларны дөрес әйтә белү. Сүзләрне дөрес басым белән әйтә һәм иҗекләрг бүлә алу  

I. Графика һәм орфография турында гомуми төшенчә. Авазларны язуда күрсәтү. Алфавит. Сузык аваз хәрефләре. О, ө, ы, е хәрефләренең 

дөрес язылышы. Е,ё,ю, я хәрефләренең дөрес язылышы. Тартык аваз хәрефләре. Ч, җ, в хәрефләренең дөрес язылышы. [гъ] һәм [гъ] авазларының 

язуда бирелеше. [җ]һәм[й], [х]һәм [һ], [н]һәм[ң],[w] авазларын белдерүче хәрефләрнең дөрес язылышы. Ь һәм ъ хәрефләренең дөрес язылышы. 

Сүзләрне юлдан юлга күчерү. Графика һәм орфография буенча үтелгәннәрне гомумиләштереп кабатлау.  

II. Сузык һәм тартык аваз хәрефләрен дөрес яза белү. Сүзләрне юлдан юлга күчерү кагыйдәләрен аңлау. Сүзләрне фонетик яктан тикшерә 

белү. Алфавиттан һәм орфографик сүзлектән дөрес файдалану.  

V. Лексика һәм сөйләм культурасы – 18 сәг  
I. Лексика һәм сөйләм культурасы турында төшенчә. Татар теленең сүз байлыгы. Сүз һәм аның лексик мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле 

сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре . Омонимнар. Синонимнар. Антонимнар. Фразеологик әйтелмәлә. Татар теленең чыгышы 

ягыннан сүзлек составы. Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы. Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек 

составы. Сүзлекләр һәм алардан файдалану күнегүләре . Лексика бүлеген кабатлау һәм ныгыту. 

II. Сүзләрне сөйләмдә дөрес куллана белү. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләрен аера алу. Сөйләмне синоним, антоним һәм 

фразеологизмнар белән баету. Синонимнарның мәгънәви һәм стилистик яктан аермаларын күрү һәм аңлату. Синонимнардан файдаланып, 

тестттагы кабатланулардан арына белү. Сүзләрне лексик яктан тикшерә белү.  

Аңлатмалы, фразеологик, татарча – русча, русча – татарча сүзлекләрдән һәм омонимнар сүзлегеннән файдалана белү.  



VI.Уку елы дәвамында үтелгәннәрне гомумиләштереп кабатлау- 5 сәг. 

№  Бүлек , темалар  Сә

г.  

са

н

ы  

Дәрес 

тибы  

Планлаштырылган нәтиҗәләр  Үткәрү 

вакыты  

өй эше  

Предмет нәтиҗәләре                                                                                          Шәхси һәм предметара 

УУГ 

Пл

ан 

факт

ик 

1  I. Тел -аралашу коралы  1    Тел һәм туган тел 

төшенчәләре. Тел фәне , 

тармаклары 

Шәхси: туган телгә мәхәббәт 

һәм аның белән горурлану 

хисләре тәрбияләү .  

Регулятив: укытучы ярдәме 

белән уку проблемасы кую 

һәм формалаштыру. Танып-

белү: модель төзи белү  

Коммуникатив : 

укытучының 

классташларның 

сорауларына җавап бирә 

белү.  

2.09   6,7, 8 күн.  

2.  БСҮ Җәйнең бер көне 

(хикәяләү тибы)  

1  иҗади  хикәяләү тибындагы 

сочинение язу 

үзенчәлекләрен аңларга 

ярдәм итү  

Шәхси: дөньяга социаль 

караш формалаштыру.  

Регулятив: үз хезмәтеңә бәя 

бирә белү.  

Танып-белү: шәхси 

тәҗрибәгә, сюжетлы 

картинага таянып (алдан 

әзерлек белән), хикәя төзеп 

яза белү.  

Коммуникатив: үз 

фикереңне язмача җиткерә 

белү.  

5.09   14 күн.  

3.  Фонетика бүлеген кабатлау  1  Белемнә

рне 

актуальл

әштерү.  

Аваз һәм хәрефләрне аера 

белү, дөрес әйтү һәм язу  

Шәхси: укуның шәхсән 

мәгънәсен аңлауны 

формалаштыру.  

Регулятив : укытучы 

ярдәмендә эшнең дөреслеген 

тикшерү  

Танып-белү: алынган 

мәгълүматны модельдә 

күрсәтә белү  

7.09   19, 20, 21 

күнегү  



Коммуникатив: 

башкаларның сөйләмен 

тыңлый һәм аңлый белү;  

4  Ясалышы буенча сүз төрләрен 

кабатлау.  

1  Белемнә

рне 

актуальл

әш  

терү.  

Тамыр һәм ясалма сүзләрне 

аера белү.  

Шәхси: гуманлылык хисләре 

формалаштыру.  

Регулятив:укытучы 

ярдәмендә эшнең дөреслеген 

тикшерү.  

Танып-белү: яңа сүзләрнең 

мәгънәсенә төшенү.  

Коммуникатив:үз фикереңне 

җиткерә белү  

9.09   26, 27, 28 

күнегүләр.  

5  Лексикология бүлеген 

кабатлау.  

1  Белемнә

рне 

актуальл

әш  

терү.  

Фразеологизм, синоним, 

антоним, искергән сүзләрне 

танып-белү, сөйләмдә 

куллану.  

Шәхси: иптәшеңә рухи 

ярдәм күрсәтә белү  

Регулятив : эш сыйфатына 

бәя бирә белү.  

Танып-белү: тиешле 

мәгълүматны таба белү.  

Коммуникатив: төркемдә 

эшли белү.  

12.0

9  

 33, 34, 35 

күнегү.  

6  Старт контроль эше: 

грамматик биремле контроль 

диктант  

1  Белемнә

рне 

тикшерү  

лексикология, сүз ясалышы 

бүлегендә үткәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау  

Шәхси: контроль эшне 

башкару.  

Танып-белү:дөрестән дөрес 

түгелне аера белү.  

Коммуникатив: күнегүләрне 

мөстәкыйль эшли белү 

күнекмәсе булдыру.  

14.0

9  

  

7  Хаталарны төзәтү өстендә эш 

белемнәрне актуальләштерү  

1   диктантта җибәрелгән 

хаталар белән бәйле 

кагыйдәләрне искә төшерү 

Шәхси: аралаша белү 

сәләтен үстерү. Регулятив: 

укудагы уңышларның, 

уңышсызлыкларның сәбәбен 

аңлый, анализлый белү.  

16.0

9  

  

8  Сүз төркемнәре  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Морфология төшенчәсен 

бирү .Сүз төркемнәрен 

танып белү, сүзләрнең 

сөйләм оештырудагы роле.  

Шәхси: иптәшеңә рухи 

ярдәм күрсәтә белү.  

Регулятив: нәтиҗәләр 

формалаштыру.  

Танып-белү: сүз төркемнрен 

19.0

9  

 40, 41, 42 

күнегү.  



таба һәм аера белү.  

Коммуникатив: үрнәк 

буенча эшли белү .  

9  Исем. Уртаклык һәм ялгызлык 

исемнәр.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Исем сүз төркемнәрен 

танып-белү. Морфологик 

билгеләрен һәм җөмләдәге 

рольләрен билгеләү. 

Ялгызлык исемнәрнең 

язылышын үзләштерергә 

ярдәм итү.  

Шәхси: укуга карата 

кызыксыну хисе булдыру.  

Регулятив: эш сыйфатына 

бәя бирә белү.  

Танып-белү: дәреслек белән 

эш итү белү.  

Коммуникатив: 

башкаларның сөйләмен 

тыңлый һәм аңлый белү.  

21.0

9  

 47. 48, 49 

нчы 

күнеүләр.  

10  Конкрет һәм абстракт 

мәгънәле исемнәр.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Конкрет һәм абстракт 

мәгънәле исемнәр турында 

төшенчә формалаштыру.  

Шәхси: әхлакый 

кагыйдәләрдә ориентлашу, 

аларны үтәүнең 

мәҗбүрилеген аңлау.  

Регулятив: уку эшчәнлеген 

аңлап оештыру.  

Танып-белү: дәреслек белән 

эш итү белү.  

Коммуникатив: парларда 

эшли белү.  

23.0

9  

 54, 55, 56  

күнегү.  

11  Берлек һәм күплек сандагы 

исемнәр.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Исемнәрнең берлек һәм 

күплек санда килүе, күплек 

сан ясаучы кушымчаларны 

дөрес куллану.  

Шәхси: укуга аңлы караш 

формалаштыру.  

Регулятив: бер-береңне 

тикшерү.  

Танып-белү: берлек һәм 

күплек сандагы исемнәрне 

дөрес итеп куллана белү  

Коммуникатив: төркемнәрдә 

эшли белү.  

26.0

9  

 61, 62, 63 

күнегү.  

12  Исемнәрнең килеш белән 

төрләнеше.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Килеш кушымчаларының 

исемнәргә ялгану үзенчәлеге, 

килешләрне аера белү.  

Шәхси: укуның кирәклеген 

аңлау.  

Регулятив: максат кую, 

планлаштыру, уку 

эшчәнлегендә эзлеклелек 

булдыру.  

Танып-белү: исемнәрне 

дөрес итеп килеш белән 

28.0

9  

 67, 68, 69 

нчы күнегү  



төрләндерә белү.  

Коммуникатив:үз фикереңне 

төгәл, аңлаешлы әйтә белү.  

13

-

14 

Алмашлык. Зат алмашлыклары. 2  УМ кую 

һәм 

чишү 

Зат алмашлыкларын дөрес 

итеп табу, төрләнү 

үзенчәлекләре. 

Шәхси: дөрес сөйләм 

булдыруга омтылыш.  

Регулятив: уку бурычларын 

куя белү.  

Танып-белү: 

алмашлыкларны таба һәм 

куллана белү.  

Коммуникатив: парларда 

эшли белү 

30.0

9 

5.10 

 79, 80, 81 

күнегү 

15

-

16  

Иҗади биремле изложение 

“Песнәк белән Әнисә”  

2  иҗади  ишеткәнне текстка якын 

итеп, эзлекле рәвештә язу 

күнекмәсен камилләштерү.  

Танып-белү: тыңланган 

текстның эчтәлеген 

кыскартып сөйли һәм эзлекле 

итеп яза белү.  

Шәхси: тыңлый белү 

(игътибарлылык) 

формалаштыру  

3.10 

5.10 

  

17  Сан . Саннарның төзелеш 

ягыннан төрләре.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Берәмлекләрне һәм 

дистәләрне белдерә торган 

саннар, кушма һәм тезмә 

саннар турында төшенчә 

формалаштыру.  

Шәхси: фикереңне дәллили 

белү.  

Регулятив: эш сыйфатына 

бәя бирә белү.  

Танып-белү: саннарның 

төзелеше ягыннан төрләрен 

аера белү.  

Коммуникатив: төркемләрдә 

эшли белү.  

7.10   86,87, 88 

күнегү.  

18

.  

Сан алмашлыклары.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

сан алмашлыклары турында 

төшенчә формалаштыру, 

аларның нәрсәгә ишарә 

итүләрен ачыклау.  

Шәхси: иҗади биремле 

күнегүләр эшләү.  

Регулятив: дөрестән дөрес 

түгелне аера белү.  

Танып-белү: укыганны 

анализлый белү.  

Коммуникатив: төркемләрдә 

эшли белү:  

10.1

0  

 93,94,95 

күнегү.  



19

.  

Сыйфат һәм сыйфат 

алмашлыклары.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

сыйфат алмашлыклары 

турында төшенчә 

формалаштыру, аларның 

нәрсәгә ишарә итүләрен 

ачыклау.  

Шәхси: укуга карата 

кызыксыну хисе булу.  

Регулятив: уку бурычларын 

куя белү.  

Танып-белү: тексттан 

сыйфатларны таба белү.  

Коммуникатив: парларда 

эшли белү  

12.1

0  

 100, 101, 102 

күнегү.  

20

.  

Синоним һәм антоним 

сыйфатлар. 

1  УМ кую 

һәм 

чишү 

синоним һәм антоним 

сыйфатлар турында төшенчә 

формалаштыру, аларны аера 

белү. 

Шәхси: укуга карата 

кызыкыну хисе булу.  

Регулятив: хаталы сүзне таба 

белү.  

Танып-белү: синоним һәм 

антонимнарны таба белү.  

Коммуникатив: чагыштырып 

эшли белү 

14.1

0  

 107, 108, 109 

күнегү. 

21

.  
Контроль диктант  1  контроль  үткәннәрне гомумиләштереп 

кабатлау  

Шәхси: үз 

мөмкинлекләреңне, белү-

белмәү чикләрен чамалау  

Танып-белү: фикерләүнең 

логик чылбырын төзү белү, 

биремне аңлап үти алу.  

Коммуникатив: үз 

фикерләреңне телдән һәм 

язмача җиткерә белү.  

17/1

0  

  

22  Хаталарны төзәтү өстендә эш  1  белемнә

рне 

тигезләү  

контроль диктантта 

җибәрелгән хаталар белән 

бәйле кагыйдәләрне искә 

төшерү, күнегүләр өстендә 

ныгыту.  

Шәхси: укуның кирәклеген 

аңлау формалаштыру.  

Регулятив: укудагы 

уңышларның, 

уңышсызлыкларның сәбәбен 

аңлый, анализлый белү.  

19.1

0  

  

23  Фигыль һәм аның мәгънәләре.  1  УМ кую 

һәм чишү  

Фигыльнең мәгънәләре 

турында төшенчә 

формалаштыру.  

Шәхси: укуга карата 

кызыкыну хисе булу.  

Регулятив:эш сыйфатына 

бәя бирә белү.  

Танып-белү: тексттан 

фигыльләрне таба белү.  

Коммуникатив: 

башкаларның сөйләмен 

тыңлый һәм аңлый белү.  

21.1

0  

 115, 116, 117 

күнегү.  



24  Фигыльләрнең барлык һәм 

юклык формасы.  

1  УМ кую 

һәм чишү  

Фигыльнең барлык-юклык 

формасы турында төшенчә 

формалаштыру, юклык 

формасында басым кую 

үзенчәлеген үзләштерү.  

Шәхси: иҗади биремле 

күнегүләр эшләү.  

Регулятив:таныш арасыннан 

таныш булмаганны билгели 

белү.  

Танып-белү: дәреслек белән 

эш итә белү.  

Коммуникатив: 

әңгәмәдәшеңнең  

24.1

0  

 122, 123, 124 

күнегү.  

25  Боерык фигыль  1  УМ кую 

һәм чишү  

боерык фигыль турында 

төшенчә формалаштыру, 

аның фигыльнең башлангыч 

формасы белән тышкы 

охшашлыгы.  

Шәхси:үз фикереңне әйтә 

белү.  

Регулятив:таныш арасыннан 

таныш булмаганны билгели 

белү.  

Танып-белү: боерык фигыль 

белән танышу, аны аера 

белү.  

Коммуникатив:үз фикереңә 

ышандыра белү.  

26.1

0  

 129,130,  

131 күн.  

26  Шарт фигыль  1  УМ кую 

һәм чишү  

шарт фигыль турында 

төшенчә формалаштыру, 

аның ясалу үзенчәлеген 

үзләштерү  

Шәхси: Кеше фикеренә 

карата ихтирамлы караш 

булдыру  

Регулятив: укытучы ярдәме 

белән уку проблемасын табу 

һәм формалаштыру.  

Танып-белү: шарт фигыльне 

таба белү.  

Коммуникатив: парларда 

эшли белү  

28.1

0  

 137,138,  

139 күн.  

27  Хикәя фигыль , аның заман 

формалары.  

1  УМ кую 

һәм чишү  

заман формаларының ясалу 

үзенчәлеген үзләштерү.  

Шәхси: бер-береңә 

игътибарлы булу.  

Регулятив: уку проблемасы 

кую һәм чишү.  

Танып-белү:хикәя 

фигылҗнең заманнарын аера 

белү.  

Коммуникатив: төркемнәрдә 

эшли белү.  

7.11   144,145, 146 

күн.  



28  Хикәя фигыльләрдә басым.  1  УМ кую 

һәм чишү  

боерык, шарт һәм хикәя 

фигыльләрдә басым куюның 

аерым кагыйдәләрен 

үзләштерү.  

Шәхси: җаваплылык 

формалаштыру.  

Регулятив: укытучы ярдәме 

белән эшне планлаштырырга 

өйрәтү.  

Танып-белү: дөрес итеп 

басып куя белү.  

Коммуникатив: 

әңгәмәдәшеңне тыңлый 

белү.  

9.11   151,152, 153 

күн  

29  Рәвеш.  1  УМ кую 

һәм чишү  

рәвеш сүз төркеме турында 

белгәннәрне актуальләштерү 

һәм тирәнәйтү  

Шәхси: укуның кирәклеген 

аңлау, тырышып уку 

сыйфатлары формалаштыру.  

Регулятив: эш сыйфатына 

бәя бирә белү.  

Танып-белү: рәвеш сүз 

төркемен таба, аера белү.  

Коммуникатив: иптәшеңне 

тыңлый белү.  

11.1

1  

 157,158,  

159 күн.  

30  Антоним рәвешләр.  1  УМ кую 

һәм чишү  

антоним рәвешләр турында 

төшенчә формалаштыру  

Шәхси: укугы кызыксыну 

уяту.  

Регулятив: уку проблемасын 

табу һәм формалаштыру.  

Танып-белү: дәреслек белән 

эш итә белү.  

Коммуникатив: парлашып 

эшли белү.  

14.1

1  

 164,165,  

166 күн.  

31  Рәвеш алмашлыклары  1  УМ кую 

һәм чишү  

рәвеш алмашлыклары 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Шәхси: мөстәкыйльлек 

үстерү.  

Регулятив: үз хезмәтеңә бәя 

бирә белү.  

Танып-белү: тексттан рәвеш 

алмашлыкларын таба белү.  

Коммуникатив: төркемдә 

эшли белү.  

16.1

1  

 170,171,  

172 күн.  

32

-

33  

Сүз төркемнәрен 

гомумиләштереп кабатлау.  

2  Белемнәр

не 

тигезләү  

Сүз төркемнәре турында 

белемнәрне камилләштерү.  

Регулятив : укытучы 

ярдәмендә эшнең дөреслеген 

тикшерү  

Танып-белү: сүз 

төркемнәрен аера, алынган 

18.1

1 

21.1

1 

 177,178,  

179 күн.  

184,185,  

186 күн.  



мәгълүматны модельдә 

күрсәтә белү.  

Коммуникатив: үз фикереңә 

ышандыра белү.  

34  Синтаксис һәм пунктуация 

турында төшенчә. Җөмлә.  

1  УМ кую 

һәм чишү  

синтаксис һәм пунктуация 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Шәхси: Кеше фикеренә 

карата ихтирамлы караш 

булдыру  

Регулятив: уку проблемасын 

табу һәм формалаштыру.  

Танып-белү: җөмлә турында 

белү, УМ модельдә күрсәтә 

белү  

23.1

1  

 192,193,  

194 күн.  

35  Әйтү максаты ягыннан җөмлә 

төрләре. Хикәя җөмлә.  

1  УМ кую 

һәм чишү  

Әйтү максаты ягыннан: 

хикәя, сорау, боерык 

җөмләләр турында төшенчә. 

Хикәя, сорау, боерык һәм 

тойгылы җөмләне аера һәм 

дөрес интонация белән әйтә 

белу  

Шәхси: дуслык хисләре 

булдыру.  

Регулятив: үз хезмәтеңә бәя 

бирә белү.  

Танып-белү: әйтү максаты 

ягыннан җөмләрне аера 

белү.  

Коммуникатив: төркемнәрдә 

эшли белү.  

25.1

1  

 199,200,  

201 күн.  

36  Сорау җөмлә.  1  УМ кую 

һәм чишү  

сорау җөмлә турында 

белемнәрне тирәнәйтү  

Шәхси: дөньяга социаль 

караш формалаштыру.  

Регулятив: уку проблемасын 

кую һәм формалаштыру.  

Танып-белү: сорау җөмләгә 

хас үзенчәлекләрне 

модельдә күрсәтә белү.  

Коммуникатив: үз фикереңә 

ышандыра белү.  

28.1

1  

 205,206,  

207 күн.  

37  Боерык җөмлә.  1  УМ кую 

һәм чишү  

боерык җөмлә турында 

белемнәрне тирәнәйтү  

Шәхси: әхлакый хисләрен 

үстерү.  

Регулятив: Укытучы ярдәме 

белән эшне планлаштырырга 

өйрәнү.  

Танып-белү: боерык 

җөмләгә хас үзенчәлекләрне 

табып модельдә күрсәтә 

белү.  

Коммуникатив: парларда 

2.11   212,213,  

214 күн.  



эшли белү.  

38  Тойгылы җөмлә  1  УМ кую 

һәм чишү  

тойгылы җөмлә турында 

төшенчә формалаштыру  

Шәхси: дуслары белән 

хезмәттәшлек итү 

күнекмәләрен 

формалаштыру.  

Регулятив:сәнгатьле уку  

Танып-белү: җөмләлрне 

сәнгатьле итеп укый, 

сорауларга җавап бирә белү.  

Коммуникатив: парларда 

эшли  

2.12   219,220,  

221 күн.  

39  Интонация һәм тыныш 

билгеләре.  

1  УМ кую 

һәм чишү  

интонация һәм аның 

өлешләре турында төшенчә 

формалаштыру, 

интонациянең язуда 

белдерелү ысулын билгеләү  

Шәхси: укучының үзе 

эшләгән эшләре өчен шәхси 

җаваплылыгын булдыру.  

Регулятив:уку проблемасын 

табу һәм формалаштыру.  

Танып-белү: тиешле 

нормаларны саклап 

сәнгатьле итеп укый, 

алынган мәгълүматны 

модельдә күрсәтә белү.  

Коммуникатив:сәнгатьле 

сөйләм нормаларын үтәү.  

5.12   226,227,  

228 күн.  

40

-

41  

Җөмлә кисәкләре. Баш 

кисәкләр.  

Җыйнак җөмлә.  

2  УМ кую 

һәм чишү  

Җыйнак җөмлә турында 

төшенчә формалаштыру.  

Шәхси: иҗади биремле 

күнегүләр эшләү.  

Регулятив: дөрестән дөрес 

түгелне аера белү.  

Танып-белү: баш кисәкләрне 

таба белү.  

Коммуникатив: төркемләрдә 

эшли белү  

7,12 

9.12

.  

  234,235,  

236 күн.  

241,242,  

243 күнегү  

42  Гади һәм кушма җөмлә.  1  УМ кую 

һәм чишү  

гади һәм кушма җөмләләр 

турында төшенчә 

формалаштыру, аларны аеру 

ысулын билгеләү  

Шәхси: укучыларның 

мөстәкыйльлеген үстерү.  

Регулятив: эш сыйфатына 

бәя бирү белү.  

Танып-белү: гади һәм кушма 

җөмләләрне аера белү.  

12.1

2  

 248,249,  

250 күн.  



Коммуникатив: үз 

фикереңне тулы һәм төгә 

итеп әйтә белү  

43  Диктант “Тукран баласын 

коткару”  

1  контроль  үткәннәрне кабатлау  Шәхси: үз 

мөмкинлекләреңне, белү-

белмәү чикләрен чамалау,  

14.1

2  

  

44  Хаталарны төзәтү өстендә эш  1  белемнәр

не 

актуальл

әш  

терү  

диктантта җибәрелгән 

хаталар белән бәйле 

орфограммаларны искә 

төшерү, кагыйдәләрне 

мисаллар өстендә ныгыту  

Шәхси: үз уңышларың/ 

уңышсызлыкларың 

сәбәпләре турында фикер 

йөртү  

16.1

2  

  

45  Җөмләнең иярчен кисәкләре . 

Җәенке җөмлә.  

1  УМ кую 

һәм чишү  

җөмләнең иярчен кисәкләре 

турында белгәннәрне 

актуальләштерү һәм 

тирәнәйтү,җәенке җөмлә 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Шәхси: укуның кирәклеген 

аңлау.  

Регулятив: максат кую, 

планлаштыру, уку 

эшчәнлегендә эзлеклелек 

булдыру.  

Танып-белү: баш һәм иярчен 

кисәкләрне таба белү.  

Коммуникатив: үз фикереңә 

ышандыра белү.  

19.

12  

 255,256,  

257 күн. 

күнегү  

46  Аергыч.  1  УМ кую 

һәм чишү  

аергыч турында төшенчә, 

сораулары , вазифасын 

билгеләү  

Шәхси: кеше фикеренә 

карата ихтирамлы караш 

булдыру  

Регулятив: укытучы 

ярдәмендә эшнең дөреслеген 

тикшерү.  

Танып-белү: алынган 

мәгълүматны модельдә 

күрсәтә белү.  

Коммуникатив: төркемнәрдә 

эшли белү.  

21.

12  

 262,263,  

264 күн.  

47  Тәмамлык.  1  УМ кую 

һәм чишү  

тәмамлык турында төшенчә, 

сораулары , вазифасын 

билгеләү  

Шәхси: хезмәттәшлек итү 

күнекмәсе формалаштыру.  

Регулятив:  

Танып-белү: тәмамлыкны 

модельләштерү.  

Коммуникатив: аралаша 

белү сәләтен үстерү.  

23.

12  

 269,270,271 

күн.  



48  Хәл  1  УМ кую 

һәм чишү  

хәл турында төшенчә, 

сораулары , вазифасын 

билгеләү  

Шәхси: хезмәткә аңлы 

караш формалаштыру  

Регулятив: УМ кую һәм 

чишү.  

Танып-белү: хәл турында 

алынган мәгълүматны 

модельдә күрсәтә белү  

Коммуникатив: күршең 

белән хезмәттәшлек итү.  

9.0

1 

 276,277,278 

күнегү  

49

-

50  

Сүзтезмә  2  УМ кую 

һәм чишү  

белемнәр

не 

системал

а штыру 

сүзтезмә турында төшенчә 

формалаштыру  

Шәхси: укуга аңлы караш 

формалаштыру.  

Регулятив: кагыйдә, 

инструкцияләрне истә тоту 

һәм шуларга ияреп гамәлләр 

башкару.  

Танып-белү: сүзтезмәләрне, 

аның ияртүче һәм иярүче 

сүзләрен аера, сорау куя 

белү.  

Коммуникатив: төркемнәрдә 

эшли белү . 

11.

01 

13.

01 

 289,290,  

291 күн.  

51  Җөмләнең тиңдәш кисәкләре.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

җөмләнең тиңдәш кисәкләре 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Шәхси: кошларга сакчыл 

караш формалаштыру.  

Регулятив:тиешле 

мәгълүматны табу һәм аерып 

алу.  

Танып-белү: төп билгеләрне 

аерып алу нигезендә кагыйдә 

формалаштыру.  

Коммуникатив: үз фикереңә 

ышандыра белү.  

16.

01  

 296,297,  

298 күн.  

52  Тиңдәш кисәкләр янында тыныш 

билгеләре.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

тиңдәш кисәкләр янындагы 

тыныш билгеләре һәм 

аларны кую кагыйдәләрен 

үзләштерү  

Шәхси: шәфкатьлелек 

хисләре формалаштыру.  

Регулятив: укытучы 

ярдәмендә эшнең дөреслеген 

тикшерү  

Танып-белү: тиңдәш 

кисәкләрне дөрес итеп табу, 

тыныш билгеләрен куя белү.  

Коммуникатив: тормыш 

18.

01  

 302,303,  

304 күн.  



тәҗрибәсен куллана белү.  

53  Фонетика Һәм орфоэпия турында 

төшенчә. Сөйләм органнары.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

фонетика, орфоэпия, 

орфография һәм сөйләм 

органнары турында төшенчә 

бирү.  

Шәхси: эш сыйфатына бәя 

бирә белү.  

Регулятив: уку эшчәнлегендә 

эзлеклелек булдыру.  

Танып-белү: язма сөйләм 

оештыру.  

Коммуникатив: парларда 

эшли белү  

20.

01  

 309,310,  

311 күн.  

54  Сузык һәм тартык авазлар.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

сузык һәм тартык 

авазларның ясалышы 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Шәхси: үз 

мөмкинлекләреңне, белү-

белмәү чикләрен чамалау.  

Регулятив:уку проблемасын 

формалаштыру һәм табу. 

Танып-белү: сузык һәм 

тартык авазларны аера, 

алынган мәгълүматны 

модельдә күрсәтә белү.  

Коммуникатив: дөрес 

сөйләшү. 

23.

01  

 317,318,  

319 кү  

55  Сузык һәм тартык авазлар 

таблицасын төзү.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

сузык һәм тартык авазларны 

системалаштыру һәм, 

таблицага нигезләнеп, 

авазларга бәя бирә белү  

Шәхси: үзбәя бирә белү.  

Регулятив: уку эшчәнлеген 

аңлап оештыру.  

Танып-белү: таблицалар 

белән эшли белү.  

Коммуникатив:парларда 

эшли белү.  

25.

01  

 325 күн.  

56  Иҗек һәм басым.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Ачык һәм ябык иҗекләр 

турында төшенчә. Басым, 

аның урыны.  

Шәхси: укуның кирәклеген 

аңлау.  

Регулятив: максат кую, 

планлаштыру, уку 

эшчәнлегендә эзлеклелек 

булдыру.  

Танып-белү: иҗекләргә 

дөрес итеп бүлә, басымны 

куя белү.  

27.

01  

 332,333,  

334 күн.  



Коммуникатив: дөрес сөйли 

белү.  

57  Дифтонг турында төшенчә.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Дифтонг турында төшенчә. 

Дифтонгка сузыктан 

башланган кушымча ялгау 

үзенчәлеге.  

Шәхси: эшләгән эш өчен 

җаваплылыкны үстерү.  

Регулятив: уку мәсьәләсен 

кую һәм чишү.  

Танып-белү: төп билгеләрне 

аерып алу нигезендә кагыйдә 

формалаштыру.  

Коммуникатив: төркемгәрдә 

эшли белү.  

30.

01  

 338,339,  

340 күнегү  

58  Миниатюр изложение “Нинди 

әйбәт!”  

1  иҗади  изложение язу күнекмәсен 

камилләштерү  

Шәхси:алган белемнәрне 

кулланып, эзлекле рәвештә 

эчтәлекне бирә, изложение 

язу  

Танып-белү: текст эчтәлеге 

буенча гади план төзеп, яза 

белү  

1.0

2  

  

59  Сингармонизм законы, аның 

төрләре  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Сингармонизм законы, аның 

2 төре:рәт һәм ирен 

гармониясе. 

Сингармонизмның 2 төрен 

танып белү , аерып күрсәтү. 

Шәхси: иптәшеңә рухи 

ярдәм күрсәтә белү.  

Регулятив: нәтиҗәләр 

формалаштыру.  

Танып-белү: сингармонизм 

законы, аның төрләрен белү.  

Коммуникатив: үрнәк буенча 

эшли белү. 

3.0

2  

 346,347,  

348 күн.  

60  Рәт гармониясе  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

сингармонизм законының 

беренче төре – рәт гармониясе 

турында төшенчә 

формалаштыру, аның төп 

үзенчәлеген аңлау  

Шәхси:башкалар фикеренә 

карата түземлелек 

формалаштыру.  

Регулятив: уку мәсьәләсе 

кую һәм чишү.  

Танып-белү: сузыкларның 

билгеләрен аерып алу 

нигезендә кагыйдә 

формалаштыру.  

Коммуникатив: үз 

фикереңә ышандыра белү.  

6.0

2  

 352,353,  

354 күн  



61  Ирен гармониясе  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

сингармонизм законының 

икенче төре – ирен гармониясе 

турында төшенчә 

формалаштыру, аның төп 

үзенчәлеген аңлау  

Шәхси: башкалар турында 

кайгырта белү хисләре 

формалаштыру.  

Регулятив: УМ кую һәм 

чишү.  

Танып-белү: тиешле 

мәгълүматны табу һәм 

аерып алу.  

Коммуникатив: сөйләм 

этикеты нормаларын үтәү.  

8.0

2  

 358,359,  

360 күн.  

62

-

63  

[г]- [гъ], [к]- [къ] тартыклары. 

Сүзлек диктанты.  

2  УМ кую 

һәм 

чишү  

Бу авазларны аеру күнекмәсен 

формалаштырабыз, модель 

төзибез  

Шәхси: төркемнәрдә 

килешеп эшли белү.  

Регулятив: контроль 

сорауларга җавап бирү.  

Танып-белү: къ-к, гъ-г 

авазларын аеру, модель 

төзи белү.  

Коммуникатив: иптәшеңә 

сораулар төзи белү.  

10.

02 

13.

02 

 365,366,  

күн.  

372,373,  

374 күн.  

64  [х],[һ] тартыклары. Сүзлек 

диктанты  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

[х],[һ] авазларын аеру 

күнекмәсен 

формалаштырабыз, модель 

төзибез.  

Шәхси: укуның шәхсән 

мәгънәсен аңлауны 

формалаштыру.  

Регулятив: уку 

проблемасын табу һәм 

формалаштыру.  

Танып-белү: х-һ авазлары 

кергән сүзләрне дөрес уку 

һәм язу, алынган 

мәгълүматны модельдә 

күрсәтә белү.  

Коммуникатив: үз 

сөйләмеңә игътибарлы 

булу.. 

15.

02  

 378,379,  

380 күн.  

65

-

66  

Иҗади биремле изложение “Яз 

билгеләре”  

2  иҗади  тыңланган текстны эзлекле 

рәвештә, бәйләнешле итеп һәм 

иҗади якын килеп язу 

күнекмәсен камилләштерү  

Шәхси:алган белемнәрне 

кулланып, эзлекле рәвештә 

эчтәлекне бирә, изложение 

язу.  

Танып-белү: текст эчтәлеге 

буенча гади план төзеп, яза 

белү  

17.

02 

20.

02 

  



67  [Н],[ ң] тартыклары  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

[Н],[ ң] авазларын аеру 

күнекмәсен 

формалаштырабыз, модель 

төзибез  

Шәхси:кеше фикеренә 

карата ихтирамлы караш 

булдыру  

Регулятив: ум кую һәм 

чишү.  

Танып-белү: тиешле 

хәрефләрне куеп яза белү.  

Коммуникатив: башкалар 

сөйләмен тыңлый һәм 

аңлый белү.  

22.

02  

 385,386,  

387 күн.  

68  [w],[в] тартыклары  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

[w] һәм [в] тартыклары 

арасындагы охшашлык һәм 

аерманы ачыкларга, аларның 

үзенчәлеген аңлау  

Шәхси: шәфкатьлелек 

хисен үстерү.  

Танып-белү: w-в авазы 

кергән сүзләрне дөрес уку, 

алынган мәгълүматны 

модельдә күрсәтә белү.  

Коммуникатив: парларда 

эшли белү  

24.

02  

 392,393,  

394 күн.  

69  БСҮ Эш кәгазьләре. Мәкалә язу.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Эш кәгазләре турында 

төшенчә формалаштыру. 

Мәкалә язу күнекмәсе 

булдыру.  

Танып-белү: эш 

кәгазьләренең кирәклеген 

аңлау, мәкалә язу 

күнекмәсе булдыру.  

Коммуникатив: үз 

фикереңне телдән һәм 

язмача җиткерә белү.  

27.

02  

 396,397,  

398 күн.  

70

-

71  

Сөйләмдә аваз үзгәрешләре  2  УМ кую 

һәм 

чишү  

Сөйләмдә сузыкларның 

кыскаруы турында төшенчә. 

Тартыкларның үзгәреше: 

охшашлану. охшашсызлану, 

җайлашу турында төшенчә. 

Шәхси: уку эшчәнлегенә 

нәтиҗә ясау, үз 

эшчәнлегеңне контрольгә 

алу, үзбәя куя белү.  

Регулятив: уку 

эшчәнлегендә эзлеклелек 

булдыру.  

Танып-белү: аваз 

үзгәрешләрен текттан таба 

белү.  

Коммуникатив: 

күнегүләрне мөстәкыйль 

эшли белү күнекмәсе 

булдыру. 

1.0

3 

3.0

3 

 403,404,  

405 күн.  

410,411,  

412 күн.  



72  Е, ё, ю, я хәрефләренең дөрес 

язылышы  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Е, ё, ю, я хәрефләренең дөрес 

язылышын аңлату  

Шәхси: әхлакый хисләр 

(дөресен сөйләү) үстерү.  

Регулятив: укытучы ярдәме 

белән уку проблемасын 

формалаштыру һәм табу.  

Танып-белү: алынган 

мәгълүматны модельдә 

күрсәтә белү.  

Коммуникатив: 

укытучының сорауларына 

җавап бирү.  

6.0

3  

 417,418,  

419 күн.  

73  Ь һәм ъ хәрефләренең дөрес 

язылышы. Сүзлек диктанты.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

ь, ъ хәрефләрен дөрес язу 

күнекмәсен камилләштерү  

Шәхси: игътибарлылык 

формалаштыру.  

Регулятив:  

Танып-белү: ъ-ь хрефләре 

кергән сүзләрне дөрес яза 

белү.  

Коммуникатив: тормыш 

тәҗрибәсен куллану.  

10.

03  

 423,424,  

425 күн.  

74  Күрмә диктант. Фонетика, 

орфоэпия һәм орфография 

бүлекләрен кабатлау.  

1  Белемнә

р  

не 

гомуми  

ләштерү  

фонетика, орфоэпия һәм 

орфография буенча 

өйрәнгәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау  

Шәхси: игътибарылык 

формалаштыру.  

Танып-белү: укытучы 

әйткәнне тыңлап яза белү.  

Коммуникатив: күршең 

белән хезмәттәшлек итү.  

13.

03  

 431,432,  

433күн.  

75  Сүзләргә фонетик анализ.  1  Белемнә

р  

не 

гомуми  

ләштерү  

фонетика һәм орфоэпия 

бүлегендә үтелгәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау һәм 

тирәнәйтү, фонетик анализ 

ясау күнекмәсе 

формалаштыру  

Шәхси: төркемләрдә 

килешеп эшли белү.  

Регулятив: үтелгән 

кагыйдәләргә нигезләнеп, 

тест һәм күнегүләр эшләү.  

Танып-белү: дәреслек белән 

эш итә белү. 

Коммуникатив: 

әңгәмәдәшеңнең фикерен 

тыңлый, аңа туры килерлек 

җавап бирә белү 

15.

03  

 437,438,  

439 күн  

76  Грамматик биремле контроль 

диктант “Урман чишмәсе”  

1  контроль  Фонетика, орфоэпия, графика 

һәм орфография буенча алган 

белемнәрне гамәлдә куллана 

белү.  

Шәхси: тел өйрәнүгә 

кызыксыну  

Регулятив: үз эшчәнлегең 

белән идарә итү.  

17.

03  

  



Танып-белү: белемнәрне 

системалаштыру.  

77  Хаталар өстендә эш.  1  Белемнә

р  

не 

актуаль  

ләштерү  

диктантта җибәрелгән хаталар 

белән бәйле 

орфограммаларны искә 

төшерү, кагыйдәләрне 

мисаллар өстендә ныгыту; 

фонетик анализ ясау 

күнекмәсен камилләштерү  

Шәхси: үз 

мөмкинлекләреңне, белү-

белмәү чикләрен чамалау,  

үз уңышларың/ 

уңышсызлыкларың 

сәбәпләре турында фикер 

йөртү  

20.

03  

  

78  Сүзнең лексик мәгънәсе  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Лексикология, сөйләм 

культурасы турында төшенчә. 

Татар теленең сүз байлыгы. 

Сүзләрне дөрес куллана белү.  

Шәхси: үз фикереңне әйтә 

белү.  

Регулятив: нәтиҗәләр 

формалаштыру.  

Танып-белү: төп 

билгеләрне аерып алу 

нигезендә кагыйдә 

формалаштыру.  

Коммуникатив: сөйләм 

этикеты нормаларын үтәү.  

22.

03  

 444,445,  

446 күн.  

79  Бер һәм күп мәгънәле сүзләр.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

бер һәм күп мәгънәле сүзләр 

турында гомуми төшенчә 

формалаштыру, полисемия 

төшенчәсен аңларга ярдәм итү  

Шәхси: фикереңне дәллили 

белү.  

Регулятив: эш сыйфатына 

бәя бирә белү.  

Танып-белү: аңлатмалы 

сүзлек белән эш.  

Коммуникатив: 

төркемләрдә эшли белү.  

24.

03 

 450,451,  

452 күн.  

80  Сүзләрнең туры һәм күчерелмә 

мәгънәләре.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Сүзләрнең туры һәм 

күчерелмә мәгънәләрен аера 

белү. Сүзләрне лексик яктан 

тикшерү белү.  

Шәхси: үз фикереңне әйтә 

белү.  

Регулятив: нәтиҗәләр 

формалаштыру.  

Танып-белү: сүзләрнең 

туры мәгънәсен таба, 

күчерелмә мәгънәле 

сүзләрне сөйләмдә куллана 

белү.  

Коммуникатив: сөйләм 

этикеты нормаларын үтәү. 

3.0

4  

 456,457,  

458 күн.  



81  Омонимнар. Төрләре.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

омонимнар турында гомуми 

төшенчә формалаштыру, 

төрләрен аеру ысулын 

билгеләү  

Шәхси: укучыларда 

игътибарлылык 

формалаштыру.  

Регулятив:нәтиҗәле эш 

алымнарын таба белү.  

Танып-белү: 

омонимнарның төрләрен 

аера, алынган мәгълүматны 

модельдә күрсәтә белү.  

Коммуникатив: үз 

фикереңә ышандыра белү.  

5.0

4  

 462,463,  

464 күнегү  

82  Синонимнар.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Төп сүз (доминанта) 

төшенчәсен формалаштыру, 

аны синонимик рәттән аерып 

ала белү күнекмәсен 

камилләштерү. 
Синонимнарның әһәмиятен 

белү.  

Шәхси: эшнең нәтиҗәсенә 

мотивация булдыру.  

Регулятив: эш сыйфатына 

бәя бирә белү.  

Танып-белү: синонимнарны 

таба һәм текстта куллана 

белү  

Коммуникатив: парларда 

эшли белү.  

7.0

4  

 468,469,  

470 күнегү  

83

.  

Антонимнар  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Антонимнарның төрләрен 

аңлату , аларның тормышта 

һәм әдәбиятта уланылышын 

ачыклау  

Шәхси: укучыларда 

әхлакый сыйфатлар 

формалаштыру.  

Регулятив: – үзләштерелгән 

һәм үзләштереләсе 

белемнәрне аера белү.  

Танып-белү: антонимнарны 

таба белү.  

Коммуникатив: әдәби телдә 

сөйләшә белү.  

12.

04  

 475,476,  

477 күнегү  

84

-

85  

Фразеологик әйтелмәләр  2  УМ кую 

һәм 

чишү  

фразеологик әйтелмәләр 

турында төшенчә 

формалаштыру, аларны 

сөйләмдә дөрес һәм урынлы 

куллана белү күнекмәсе 

Шәхси: үз фикереңне әйтә 

белү.  

Регулятив: нәтиҗәләр 

формалаштыру.  

Танып-белү: 

фразеологизмнар сүзлеге 

белән эш итә белү.  

Коммуникатив: сөйләм 

этикеты нормаларын үтәү. 

10.

04 

12.

04 

 481,482.  

483 күнегү  



86  Татар теленең сүзлек составы.  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

татар теленең сүзлек составы 

төшенчәсен формалаштыру, 

аның үзгәреп тору сәбәпләрен 

ачыклау  

Шәхси: эшнең нәтиҗәсенә 

мотивация булдыру.  

Регулятив:  

Танып-белү: алынган 

мәгълүматны модельдә 

күрсәтә белү.  

Коммуникатив: күршең 

белән хезмәттәшлек итү.  

14.

04  

 494,495,  

496 күнегү  

87  Миниатюр изложение 

“Мәхәббәт”  

1  иҗади  эчтәлекне эзлекле, тулы һәм 

дөрес чагылдырып, 

бәйләнешле итеп язу 

күнекмәсен үстерү, текст 

эчтәлегеннән чыгып нәтиҗә 

ясый белү сәләтен бәяләү  

Шәхси :алган белемнәрне 

кулланып, эзлекле рәвештә 

эчтәлекне бирә, изложение 

язу  

Танып-белү: текст эчтәлеге 

буенча гади план төзеп, яза 

белү.  

Коммуникатив: сөйләм 

этикеты нормаларын үтәү.  

17.

04  

  

88  Алынмалар. Сайланма 

диктант.  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

алынмалар турында төшенчә 

формалаштыру, аларның 

телебездә кулланылу 

үзенчәлекләрен ачыкларга 

ярдәм итү  

Шәхси: үз 

мөмкинлекләреңне, белү-

белмәү чикләрен чамалау,  

үз уңышларың/ 

уңышсызлыкларың 

сәбәпләре турында фикер 

йөртү  

19.

04  

 500,501,  

502күнегү  

89  Татар теленең кулланылыш 

өлкәсе ягыннан сүзлек составы  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

Профессиональ, гомумхалык 

сүзләре, атамалар, диалекталь 

сүзләр турында төшенчә.  

Шәхси: иҗади биремле 

күнегүләр эшләү.  

Регулятив: дөрестән дөрес 

түгелне аера белү.  

Танып-белү: укыганны 

анализлай белү.  

Коммуникатив: 

төркемләрдә эшли белү  

21.

04  

 506,507,  

508 күнегү  

90  Татар теленең кулланылыш 

өлкәсе ягыннан сүзлек составы 

1  Белемнә

р не 

актуаль 

ләштерү  

гомумхалык, диалекталь, 

профессиональ (һөнәри) 

сүзләр һәм атамалар 

(терминнар) турында 

белемнәрне тирәнәйтү 

Шәхси: эшнең нәтиҗәсенә 

мотивация булдыру.  

Танып-белү: алынган 

мәгълүматны модельдә 

күрсәтә белү.  

Коммуникатив: 

башкаларның сөйләмен 

ишетү һәм тыңлау. 

24.

04  

 513,514,  

515 күн.  



91-

92  

Татар теленең кулланылыш 

дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы  

1  УМ кую 

һәм 

чишү  

яңа һәм искергән сүзләр 

турында белешмә бирү, 

искергән сүзләрнең ике төре 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Шәхси: уку бурычларын 

куя белү.  

Регулятив: эш сыйфатына 

бәя бирә белү.  

Танып-белү искергән һәм 

яңа сүзләрне табу һәм 

куллана белү.  

Коммуникатив:үз-үзеңә 

контроль ясый белү  

26.

04 

28.

04 

 519,520,  

521 күн.  

525,526,  

527 күн.  

93  Эш кәгазьләре: хат язу  1  УМ кую 

һәм 

чишү  

эш кәгазьләре белән 

танышуны дәвам итү, хат 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Танып-белү: хат яза һәм 

аны тормышта кулланы 

белү.  

3.0

5  

 531 күн.  

94-

95  

Сүзлекләр һәм алардан 

файдалану.  

2  УМ кую 

һәм 

чишү  

сүзлекләр һәм аларныӊ 

төрләре турында белешмә 

бирү, алардан дөрес һәм тиз 

файдалана белү күнекмәсе 

формалаштыру  

Шәхси: иптәшеңә рухи 

ярдәм күрсәтә белү.  

Регулятив: максат кую, 

планлаштыру, уку 

эшчәнлегендә эзлеклелек 

булдыру.  

Танып-белү: сүзлекләрне 

белешмә чыганагы итеп 

куллана белү .  

Коммуникатив: 

әңгәмәдәшеңнең фикерен 

тыңлый, аңа туры килерлек 

җавап бирә белү  

5.0

5 

8.0

5 

 536,537,  

538 күн.  

543,544,  

546 күн.  

96  Эш кәгазьләре: белешмә язу  1  УМ кую 

һәм 

чишү.  

эш кәгазьләре белән 

танышуны дәвам итү, 

белешмә турында төшенчә 

формалаштыру  

Танып-белү: белешмә яза 

һәм аны тормышта 

кулланы белү.  

10.

05  

 548,549,  

550 күн.  

97-

98  

Лексикология һәм сөйләм 

культурасы бүлеген кабатлау. 

Сүзләргә лексик анализ  

2  белемнә

рне 

тигезләү  

контроль  

лексикология бүлеген 

гомумиләштереп кабатлау, 

белемнәрне 

системалаштыруга ярдәм итү.  

Регулятив: үтелгән 

кагыйдәләргә нигезләнеп, 

тест һәм күнегүләр эшләү  

Танып-белү : алган 

белемнәрне практикада 

куллана; эзлеклелекне 

саклый; тест эшләрен 

тикшерү, бәяләү. 

12.

05 

15.

05 

 555,556,  

557 күн  



99  Грамматик биремле контроль 

диктант “Керпе һәм аның 

балалары”  

1  контроль  уку елы буена үткәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау  

Шәхси: тел өйрәнүгә 

кызыксыну  

Регулятив: үз эшчәнлегең 

белән идарә итү.  

Танып-белү: белемнәрне 

системалаштыру.  

Коммуникатив: 

мөстәкыйль эшли белү.  

17.

05  

  

10

0  

Хаталарны төзәтү өстендә эш.  

Ел буена үткәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау.  

1  Белемнә

р  

не 

актуаль  

ләштерү  

контроль диктантта 

җибәрелгән хаталар белән 

бәйле орфограммаларны искә 

төшерү, кагыйдәләрне 

мисаллар өстендә ныгыту  

Шәхси: үз фикереңне әйтә 

белү.  

Регулятив: нәтиҗәләр 

формалаштыру.  

Танып-белү: алган 

белемнәрне мөстәкыйль 

куллана белү.  

Коммуникатив: сөйләм 

этикеты нормаларын үтәү.  

19.

05  

 Үзегез 

теләгән 

темага иҗат 

эше 

башкарырга  

10

1  

Ел буена үткәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау  

1  Белемнә

р  

не 

система  

лаштыру  

фонетика, орфоэпия , 

орфография бүлекләрен 

гомумиләштереп кабатлау  

Шәхси: дөрес сөйләм 

булдыруга омтылыш.  

Регулятив: Үтелгән 

кагыйдәләргә нигезләнеп, 

тест һәм күнегүләр эшләү  

Танып-белү: тиешле 

мәгълүматны табу һәм аера 

белү.  

Коммуникатив: парларда 

эшли белү.  

22.

05  

 568 −570 нче 

күн.  

10

2  

Ел буена үткәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау  

1  Белемнә

р  

не 

система  

лаштыру  

тел белеменең лексикология 

бүлеген гомумиләштереп 

кабатлау  

Шәхси: иптәшеңә рухи 

ярдәм күрсәтә белү.  

Регулятив: алган 

белемнәрне куллана белү.  

Танып-белү: сорауларга 

җавап таба белү.  

Коммуникатив: 

башкаларның сөйләмен 

ишетү һәм тыңлау.  

24.

05  

 575 −577 нче 

күн.  

10

3  

Сочинение язу.  1  иҗади  хикәяләү тибындагы 

сочинение язу  

Шәхси: дөньяга социаль 

караш формалаштыру.  

Регулятив: үз хезмәтеңә бәя 

бирә белү. Танып-белү: 

26.

05  

  



шәхси тәҗрибәгә таянып 

(алдан әзерлек белән), 

хикәя төзеп яза белү.  

Коммуникатив: үз 

фикереңне язмача җиткерә 

белү. 

10

4 

Ел буена үткәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау 

1 Белемнә

р  

не 

система  

лаштыру 

тел белеменең синтаксис 

бүлеген гомумиләштереп 

кабатлау 

Танып-белү: Танып-белү : 

алган белемнәрне 

практикада куллана 

29.

05 

 582 −584 нче 

күн. 

10

5 

Уку елын йомгаклау 1    31.

05 

  

  

         

   

 


