
 “ТАТАР ТЕЛЕНДӘ 

ГОМУМИ БЕЛЕМ  БИРҮ 

ОЕШМАЛАРЫНЫҢ 5 НЧЕ 

СЫЙНЫФЫНДА “САН” 

ТЕМАСЫНА ТАТАР ТЕЛЕ 

ДӘРЕСЕНЕҢ 

ТЕХНОЛОГИК КАРТАСЫ” 

 

Проектныӊ темасы 



 “Проблеманы теоретик яктан 
өйрәнеп, татар мәктәпләрендә 5нче 
сыйныфта татар теле фәне буенча 
“Сан” темасына дәреснең 
технологик картасын төзү һәм 
гамәлгә кертү.”  

Проектның тикшерү объекты:  

 татар теле дәресләре өчен 
технологик карта төзү. 

 

 

 

Проектның максаты: 



 Проектның бурычлары  

 1. Тема буенча фәнни-методик әдәбиятны уку, 
анализлау, кирәкле өлешләрне сайлап алу. 

 2. Татар мәктәпләренең 5нче сыйныфында татар 
теле фәне буенча “Сан ” темасына дәреснең 
технологик картасын төзү һәм гамәлгә кертүгә 
әзерләү. 

 3. Курсларда алган белемнәрне гомумиләштерү, 
тема буенча ФДББС таләп иткән 
планлаштырылган нәтиҗәләр, укучы һәм 
укытучы эшчәнлеген технологик картада 
күрсәтү. 

 

Проектның бурычлары: 

 



Проектны башкаручылар 

 Фәсхетдинова Л.М., Чистай 
районы муниципаль бюджет 
гомуми белем учреждениесе 
Яуширмә урта гомуми  белем 
бирү мәктәбенең беренче 
категорияле татар теле һәм 
әдәбияты    укытучысы, 

 Әхтәмова Г. И., Актаныш районы 
муниципаль бюджет гомуми 
белем учреждениесе Байсар төп 
гомуми белем бирү мәктәбенең 
югары категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы, 

 Әхмәтҗәнова М. М., Тәтеш 
районы бюджет гомуми белем 
бирү учреждениесе Тәтеш татар 
гомуми урта белем бирү 
мәктәбенең югары категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы. 

 

Җитәкче:  Харисов Ф.Ф., педагогика 

фәннәре докторы, татар теле кафедрасы 

профессоры 



№ Чаралар Үткәрү 

урыны 

Срок Җаваплы 

1. Сайланган тема буенча фәнни-методик 

әдәбиятны табу, уку, анализлау, кирәкле 

өлешләрен сайлап алу. 

Курсларда 13-

16.03. 

Фәсхетдинова Л.М. 

Әхтәмова Г.И. 

Әхмәтҗанова М.М. 

2. Технологик карталарның төрле 

вариантлары белән танышу. 
Курсларда 13- 

17.03 

3. Татар теле дәресе өчен уңайлы вариантны 

сайлап алу, проектның моделен эшләү. 
Курсларда 18-

19.03 

4. “Сан” темасына технологик картаны төзү. Курсларда 19.03. 

5. Проектны гамәлгә ашыру чаралары 

планын төзү. 
Курсларда 19.03 

Проект чаралары программасы 



6. Проектны яклау. Курсларда 31.03.17 Фәсхетдинова Л.М. 

Әхтәмова Г.И. 

Әхмәтҗанова М.М. 

7. Технологик картаны сынап карау. Мәктәптә Апрель, 

2017 

8. Вакытлы матбугатта яктырту. “Мәгариф

” 

Май, 2017 

9. Педсоветта чыгыш ясау, методик 

берләшмә утырышында чыгыш ясау. 
Мәктәптә Май, 2017 

10. Проект төзү буенча белемнәрне 

гомумиләштерү. 
Мәктәптә Июнь, 

2017 

11. Нәтиҗәләргә бәя бирү, проект эшен 

анализлау. 
Мәктәптә Июнь, 

2017 

12. Алдагы проектлар төзү эшчәнлегенә 

максат кую. 
Мәктәптә Июнь, 

2017 





     Проектның гамәли әһәмияте һәм яңалыгы: 5 

нче сыйныфта “Сан” темасын өйрәнү өчен 

укытучыларга дәреснең үрнәк технологик картасы  

китерелүендә. 

     Технологик карта төзүнең актуальлеге шунда:  

технологик карта укыту-тәрбия процессын 

нәтиҗәле итеп оештырырга,  

ФДББС таләпләре нигезендә предмет, метапредмет 

һәм шәхси осталыкларының үсешен тәэмин 

итергә,  

укытучының дәрескә әзерләнү вакытын җитди 

дәрәҗәдә киметергә ярдәм итә. 




