


 

Эшне башкарды:  Әхтәмова Гөлнара Илгиз кызы, Байсар төп гомуми 

белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы,  

Яшәү урыны: ТР Актаныш районы, Иске Байсар авылы 

Татар теле дәресенең технологик картасы һәм планы 

Сыйныф: 5 

Тема: Сингармонизм законы  турында төшенчә. 

Укытучы эшчәнлегенең максаты: Сингармонизм турында мәгълүмат 

бирү. Алган белемнәрне тормышта куллану осталыгы формалаштыру. 

Дәреснең максаты:  

- белем бирү: Сингармонизм законы, аның  төрләре турында яңа 

белемнәр бирү; 

- үстерү: иҗади фикерләргә, белемне башкалар белән уртаклашырга 

өйрәтү, күзәтү, хәтерләү, игътибар итү сәләтен үстерү. 

-  тәрбияви: туган телгә мәхәббәт, бер-берсенә ихтирамлылык, 

игътибарлылык. 

Планлаштырылган нәтиҗәләр:  

- предмет буенча нәтиҗәләр: сингармонизм законын өйрәнү; 

- метапредмет нәтиҗәләр: сәнгатьле уку, сөйләү алымнарын 

камилләштерү
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- шәхси нәтиҗәләр: туган телебезгә хөрмәт белән карау, телдән һәм 

язма сөйләмнең камиллегенә ирешү. 

Дәрес тибы: яңа материалны өйрәнү дәресе. 

Принциплар: фәннилек, аңлылык, активлык, аңлаешлылык һәм көч 

җитү, системалылык һәм эзлеклелек, укучыларның шәхси үзенчәлекләрен 

исәпкә алу, күрсәтмәлелек, аралашу. 

Методлар һәм алымнар: әңгәмә, дәреслек белән эшләү, биремнәр үтәү, 

модель төзү, МИКС ПЭА ШЭА, РЕЛЛИ РОБИН  структурасы,  уен һ.б. 

Дәреслек: Хәсәншина Р.Г. Татар теле. 5 сыйныф: татар телендә гомуми 

белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы. – Казан : Тат.кит.нәшр., 2015. 

Чаралар: 

 программа, дәреслек, кулланмалар; 

 компьютер, проектор, экран, индивидуаль биремле карточкалар, 

“Уңышлар баскычы” карточкасы, посылка, хат. 

Предметара бәйләнеш: татар әдәбияты, әйләнә – тирә дөнья. 

Укучылар белән эшләү формасы: индивидуаль, парлап, төркем белән, 

фронталь. 

Төп төшенчәләр: гармония, сингармонизм, ирен гармониясе, рәт 

гармониясе. 

 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. Психологик уңай халәт тудыру;    

– Исәнмесез, укучылар! 

Хәерле көннәр сезгә! 

Зиһен һәм тел ачкычлары 

Телимен һәммәгезгә! 
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-Кәефләрегез әйбәтме? “Көнне яхшы сүз белән башласаң, бөтен көнең 

яхшы үтәр”,-диләр. Әйдәгез әле, бер-беребезне яңа көн белән котлыйк һәм 

бер-беребезгә елмаеп карыйк. 

- Сезнең һәрберегезгә “Уңышлар карточкасы” бирәм. Биремнәрне үтәгән 

саен шунда үзегезгә билге куеп барырсыз. 

Укучылар: Яңа көн тынычлык алып килсен! Яңа көндә яңа “5”леләр 

алыйк! Әти-әниебезгә ягымлы булыйк! Яңа көндә барыбыз да яхшы эшләр 

генә кылыйк! 

II. Актуальләштерү. 

Ә хәзер узган теманы искә төшереп, сүзлек диктанты язарбыз: Яшәве, 

торуы, соравы, әйтүе, буявы, төяве, сайлавы, куюы, тууы, кунуы, шавы, 

тавы, бавы, җәйләве, уйлавы. (15 сүз) 

III. УМ кую ситуациясе. Әйдәгез әле тәрәзәгә карыйк. Бүген көн нинди 

матур. Бөтен дөнья аклыкка күмелгән. Сез минем белән килешәсезме? Бу 

дәрестә бер – беребезгә уңышлар телик. 

Ә хәзер барыбыз да рәсемнәргә карыйк (1 слайд).  

 

Игътибар белән карагыз. Бу рәсемнәр турында ниләр әйтергә була? К.җ.: 

Табигатьне, гаиләңне, дусларыңны, үзеңне яратырга һәм килешеп, ярашып 
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яшәргә кирәк. Ярашу, яраклашу – икенче төрле гармония дип атала. (2 слайд) 

Гармония – үзара ярашкан, 

төзек. 

Дуслыкны

Мәрхәмәтлелеккә

 

Бу күренеш безнең татар телебездә дә күзәтелә. Бирелгән сүзләрнең 

авазларына  игътибар итегез әле.(3 слайд) Алар турында нәрсә әйтә аласыз? 

К.җ.: Беренче сүздә калын сузыклар, икенчесендә – нечкә. Шундый ук  

Сингармония яки сингармонизм

– Сузыкларның, бер-берсенә

йогынты ясап, үзара

охшашланулары сингармонизм

дип атала.

 

кушымчалар ялганган. Димәк, (4 слайд)  

Сузыкларның, бер-берсенә йогынты ясап, үзара охшашланулары 

сингармонизм дип атала. Димәк, без бүгенге максат- Сингармонизм 

законын өйрәнү. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

IV. УМ адымлап чишү.     

1. Алдагы слайдка карагыз әле. (5 слайд) 
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Мәдрәсәләрдә китап киштәсе,

Сак белән Сокның бәетен ишетәсе.

 

Нәрсә әйтерсез икән? К.җ.: “Сак-Сок” бәетеннән алынган өзек. 

- Сак белән Сокка нәрсә булды? Димәк, малайлар белән әниләре 

арасында гармония күренеше күзәтелдеме?  

- Өзектә бирелгән сүзләрне нинди ике төркемгә бүлеп була? Язмача 

эш. Эшләрне янәшәдәге күршең беләналмашып тикшерү. К.җ.: Сүзләрдә я 

калын сузыклар гына, я нечкә сузыклар гына була икән. Үзбәя. 

- Китап сүзен ни өчен язмадыгыз? К.җ.: анда нечкә сузык та, калыны 

да бар. Монда сингармонизм законы күзәтелми. 

2. Ә хәзер “Кем тизрәк?” уенын уйнап алыйк. Төркемнәрдә карточка 

белән эш. Бер баганада сүзләрнең тамырлары, икенчесендә кушымчалар 

бирелгән. Шуларны дөрес итеп тоташтырырга кирәк. К.җ.: бакча-да, гөл-ләр, 

дус-лык, сак-ла, бәхет-сез, уй-чан, шәһәр-не. (6 слайд) Алдан тәмамлаган 

төркем җавап бирә. 

Сингармонизмның беренче 

төре – рәт гармониясе. 

Сузык авазларның үзара

калынлыкта һәм

нечкәлектә ярашуы.

 

Калын сузыклардан торган сүзләргә – калын сузыклы кушымчалар, нечкә 

сузыклардан торган сүзләргә – нечкә сузыклы кушымчалар ялгана. Бу 

сингармонизмның беренче төре – рәт гармониясе була.Үзбәя. 

3. (7 слайд)  
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Сөенеч, болытлы, 

гомерлек, көзге, 

болын

 

Бирелгән сүзләрнең тарнскрипциясен языгыз. К.җ.: сөенеч −[сөйөнөч], 

болытлы –[болотло], гомерлек –[ғөмөрлөк], көзге – [көзгө], болын – [болон] 

(8 слайд) Ике укучы такта алдында эшли. 

Сингармонизмның икенче 

төре – ирен гармониясе: 

Беренче иҗектәге  [о], [ө] 

авазлары, калган иҗекләрдәге 

[ы], [э] авазларына йогынты 

ясап, аларны иренләштерәләр.   

 

Беренче иҗектә килгән ирен сузыклары [о], [ө]  калган иҗекләрдәге [ы], 

[э] авазларына  тәэсир итәләр, һәм [ы], [э] авазлары да иренләшәләр. 

(Каршыдагы пар белән алмашып тикшерү) 

Бу сингармонизмның икенче төре – ирен гармониясе.Үзбәя. 

4. (9 слайд) Бирелгән сүзләр турында нинди фикерләр бар?  

Төнбоеклар, көньяк, 

символ, телефон, 

Илнур, армия

 

К.җ.: (10 слайд) Бу сүзләрнең кайберләре – кушма сүзләр, ә берничәсе – 

алынма сүзләр. Шуның өчен яраклашмаган булалар.  
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5. Кемдер ишек шакый. Посылка бирәләр. 

- Укучылар, безгә посылка килгән бит. Карыйк әле, эчендә нәрсә бар 

икән? Монда хат та бар. (11 слайд) Төркемнәрдә эш. “Сәлам Тел белеме 

иленнән! Исәнмесез, укучылар. Сезгә яза Фонетика дустыгыз. Мин сезгә бер 

бирем җибәрәм. Беренче төркемдәге укучылар рәт гармониясе күзәтелгән 

сүзләрне, ә икенче төркемдәгеләр ирен гармониясе күзәтелгән сүзләрне язып 

алсын. Дәрес ахырында үзегезнең “Уңышлар баскычы” карточкаларын шушы 

тартмага салып, миңа җибәрерсез. Ә мин сезнең бу теманы ничек 

үзләштергәнегезне белермен”.  

Төркемнәрдә эш:

Иптәш, китап, көрәк, чокыр, 

чакыру, альбом,  көндез, керсез, 

телевизор, әйтмә, көлдергеч, 

йокы, гомерлек, уракчылар, 

Илшат, төгәл, ачулы, томан, 

экскурсия, омтылыш, көлке, 

хөрмәт, тормыш, борынгы

 

Иптәш, китап, көрәк, чокыр, чакыру, альбом,  көндез, керсез, 

телевизор, әйтмә, көлдергеч, йокы, гомерлек, уракчылар, Илшат, төгәл, 

ачулы, томан, экскурсия, омтылыш, көлке, хөрмәт, тормыш, борынгы 

Эшләрне төркемнәр алмашып тикшерү.  

- Нинди сүзләрен язмый калдырдыгыз? Ни өчен? К.Җ. 

Сингармонизмга буйсынмаган сүзләрне. Үзбәя. 

V. Рефлексия, бәяләү. 

1. МИКС ПЭА ШЭА. Көй кушыла. Укучылар буталышалар. Көй 

туктауга парлашалар. Сорау бирелә. Сингармонизм турында ниләр белдек? 

РЕЛЛИ РОБИН структурасын кулланып бер-берсенә җавап бирәләр. 

Дәрес башында куйган максатыбызга ирештекме? Куелган бурычларны 

үтәдекме?  

2.Укучыларга дәрестәге эшчәнлекләренә үзбәя бирергә тәкъдим ителә, 

шулардан чыгып, аңлатып, укытучы үз билгесен куя. 
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3.Өй эшен аңлату.(Слайд 12) 

347 – 348 нче күнегүләр. 

Өй эше:

347 нче күнегү – ярым иҗади. 

348 нче күнегү - иҗади.
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Дәрес төзелеше 

Дәрес 

этаплары 
Максаты 

 

 

Вакыт

ы 

 

Укучылар 

белән 

хезмәттәшле

к итү 

формасы 

(фронталь, 

парлап 

эшләү, 

төркемдә яки 

аерым эшләү) 

Укытучы 

эшчәнлеге 

Укучы 

эшчәнлеге 

Универсаль уку 

гамәлләрен булдыру 

 

Арадаш 

тикшерү 

Оештыру 

этабы 

Укучыларн

ың дәрескә 

әзерлеген 

һәм 

мөнәсәбәтен 

ачклау   

2 

Фронталь 

– Исәнмесез, 

укучылар! 

Хәерле көннәр 

сезгә! 

Зиһен һәм тел 

ачкычлары 

Телимен 

һәммәгезгә! 

-Кәефләрегез 

әйбәтме? “Көнне 

яхшы сүз белән 

Яңа көн 

тынычлык 

алып килсен! 

Яңа көндә яңа 

“5”леләр 

алыйк! Әти-

әниебезгә 

ягымлы 

булыйк! Яңа 

көндә барыбыз 

да яхшы эшләр 

Шәхси: 

Укуга һәм танып белү 

эшчәнлегенә карата 

уңай мөнәсәбәтне 

белдерү; әхлак 

нормаларын аңлау һәм 

үз-үзеңне тотышыңа 

бәя бирә белү; яңа 

белем, осталыкка ия 

булуга омтылу 

Регулятив: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телдән 

җавап 
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башласаң, бөтен 

көнең яхшы 

үтәр”,-диләр. 

Әйдәгез әле, бер-

беребезне яңа көн 

белән котлыйк 

һәм бер-беребезгә 

елмаеп карыйк. 

- Сезнең 

һәрберегезгә 

“Уңышлар 

карточкасы” 

бирәм. 

Биремнәрне 

үтәгән саен шунда 

үзегезгә билге 

куеп барырсыз. 

 

генә кылыйк! укытучы, 

сыйныфташлар белән 

бергә алдагы 

эшчәнлекне 

планлаштыру 

Танып белү: 

уку һәм танып белү 

бурычын аңлау 

Аралашу: 

кешене тыңлый 

белүгә, кара-каршы 

сөйләшүдә катнаша 

алуга, куелган 

проблема буенча 

бергәләп фикер 

алышуга юнәлтелгән  

эшчәнлек 
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Өй эшен 

тикшерү  

Узган дәрес 

материалын 

үзләштерү 

дәрәҗәсен 

ачыклау 

4 

Индивидуаль 

338 нче, 339 нчы, 

340 нчы 

күнегүләр  

тикшерә. 

 

338 нче күнегү  

– мәҗбүри,  

339 нчы күнегү 

- ярым иҗади, 

340 нчы күнегү 

- иҗади  

Үзбәя. 

Шәхси: 

шәхесара 

мөнәсәбәтләрне аңлау 

һәм бәяләү 

 

Аралашу: 

кара-каршы сөйләшүдә 

катнаша алуга, куелган 

проблема буенча 

бергәләп фикер 

алышуга юнәлтелгән  

эшчәнлек 

Ачыклык 

кертү өчен 

сораулар 

бирү 

Телдән 

җавап 

Белемнәрне 

актуальләшт

ерү 

Авыр 

үзләштерелә 

торган 

урыннарны 

ачыклау 

Алган 

белемнәрне 

ныгыту 

4 Фронталь 

 

 

 

 

 

- Ә хәзер 

узган теманы 

искә төшереп, 

сүзлек диктанты 

язарбыз: Яшәве, 

торуы, соравы, 

Эшләрне 

каршыда 

утыручы пар 

белән алышып 

тикшерү. 

Үзбәя. 

Шәхси: 

шәхесара 

мөнәсәбәтләрне аңлау 

һәм бәяләү 

 

Регулятив: 

Ачыклык 

кертү өчен 

сүзлек 

диктанты 

яздыру. 
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 әйтүе, буявы, 

төяве, сайлавы, 

куюы, тууы, 

кунуы, шавы, 

тавы, бавы, 

җәйләве, уйлавы. 

(15 сүз) 

 

 Кагыйдәләрне, 

күрсәтмәләрне истә 

тотып гамәлләр кылу. 

Аралашу: 

тыңлый һәм сөйләшә 

белү, куелган 

проблема буенча 

бергәләп фикер алышу 

 Яңа белем 

үзләштерү 

Авыр 

үзләштерелү

нең сәбәбен 

ачыклау 

Укучыларн

ың фикерен 

мөстәкыйль 

нәтиҗә 

ясауга 

юнәлтү   

5 

Парлашып, 

 

 

 

- Әйдәгез әле 

тәрәзәгә карыйк. 

Бүген көн нинди 

матур. Язгы кояш 

җылыта. Сез 

минем белән 

килешәсезме?  

Бу дәрестә бер – 

беребезгә 

уңышлар телик. 

К.Җ.: 

Килешәбез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шәхси: 

танып белүгә карата 

уңай мөнәсәбәттә 

булу, белемгә омтылу, 

әхлак нормаларын 

аңлау һәм үз-үзеңне 

тотышыңа бәя бирә 

белү 

 

Регулятив: 

Ачыклык 

кертү өчен 

сораулар 

бирү.  

 

 

 

 

Эшләрне 

алмашып 

тикшерү. 
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 УМ кую 

ситуациясе.  

- Ә хәзер 

барыбыз да 

рәсемнәргә 

карыйк (1 слайд).  

Игътибар белән 

карагыз. Бу 

рәсемнәр 

турында ниләр 

әйтергә була? 

Ярашу, яраклашу 

– икенче төрле 

гармония дип 

атала. (2 слайд) 

Бу күренеш безнең 

татар телебездә дә 

күзәтелә. Бирелгән 

сүзләрнең 

 

 

 

 

 

 

К.Җ.: 

Табигатьне, 

гаиләңне, 

дусларыңны, 

үзеңне 

яратырга һәм 

килешеп, 

ярашып яшәргә 

кирәк 

 

 

 

 

белгән һәм 

үзләштергән  

материалны моңа 

кадәр таныш 

булмаганнары белән 

чагыштырып, уку 

эшчәнлегенә караган 

бурычлар кую 

 

Танып белү: 

Танып белү 

мәсьәләсен 

мөстәкыйль ачыклау 

һәм максат кую. 

Аралашу: 

иҗтимагый 

компетентлыкка 

(зыялылыкка, 

осталыкка), аңлы 
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авазларына  

игътибар итегез 

әле. (Дуслыкны, 

мәрхәмәтлелеккә) 

(3 слайд) Алар 

турында нәрсә 

әйтә аласыз? 

Димәк, (4 слайд) 

Сузыкларның, бер-

берсенә йогынты 

ясап, үзара 

охшашланулары 

сингармонизм дип 

атала. Димәк, без 

бүгенге максат- 

Сингармонизм 

законын өйрәнү. 

 

 

К.җ.: Беренче 

сүздә калын 

сузыклар, 

икенчесендә – 

нечкә. Шундый 

ук кушымчалар 

ялганган. 

 

Дәфтәрләргә 

тема языла. 

 

рәвештә башкаларның 

фикерләренә таянып  

эш итү;   кешене 

тыңлый белү, кара-

каршы сөйләшүдә 

катнашу 
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 Күнегүләр 

эчтәлегенә 

төшенү 

6 

Парлап 

Алдагы слайдка 

карагыз әле. (5 

слайд) 

- Нәрсә 

әйтерсез икән?  

- Сак белән 

Сокка нәрсә 

булды? Димәк, 

малайлар белән 

әниләре арасында 

гармония 

күренеше 

күзәтелдеме?  

- Өзектә 

бирелгән сүзләрне 

нинди ике 

төркемгә бүлеп 

була?  

   Язмача эш. 

 Аңлатма бирү, 

нәтиҗә ясау  

 

К.җ.: “Сак-

Сок” бәетеннән 

алынган өзек. 

Малайлар 

тыңламаганга 

әниләре аларны 

каргаган.  

 

 

 

К.җ.: Сүзләрдә 

я калын 

сузыклар гына, 

я нечкә 

сузыклар гына 

була икән.  

Танып белү: 

гипотеза кую, фикер 

алышу, исбатлау. 

 

Регулятив: үз 

эшчәнлегеңне 

контрольдә тоту. 
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Эшләрне 

янәшәдәге күршең 

белән алмашып 

тикшерү.  

- Китап сүзен 

ни өчен 

язмадыгыз?  

 

 

Үзбәя. 

К.җ.: анда 

нечкә сузык та, 

калыны да бар. 

Монда 

сингармонизм 

законы 

күзәтелми. 

Физминутка 

Аруны 

киметү  

2 

Фронталь 
Салмак кына көй 

куя 

Матур сүзләр 

уйладык 

Ял итәргә 

туктадык. 

Җилкәләрне 

турайттык, 

Тирән итеп 

суладык, 

Башны як-якка 
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бордык, 

Чүгәләдек һәм 

тордык, 

Бер урында 

йөгердек, 

Аннары соң 

сикердек. 

Сузылдык –

киерелдек. 

Югарыга 

үрелдек. 

Соңыннан 

тынычланып 

Дәресне дәвам 

итик. 
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 Яңа 

материалны 

аңлаганны 

беренче 

тапкыр 

тикшерү. 

Катлаулы 

ситуацияләр

дән чыгу 

 Бу эшне 

карточкалар 

ярдәмендә 

оештыру 

4 

Төркемнәрдә 

- Ә хәзер 

“Кем тизрәк?” 

уенын уйнап 

алыйк. 

(Төркемнәрдә 

карточка белән 

эш.) Бер баганада 

сүзләрнең 

тамырлары, 

икенчесендә 

кушымчалар 

бирелгән. 

Шуларны дөрес 

итеп 

тоташтырырга 

кирәк. Алдан 

тәмамлаган 

төркем җавап 

бирә. 

К.җ.: бакча-да, 

гөл-ләр, дус-

лык, сак-ла, 

бәхет-сез, уй-

чан, шәһәр-не.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шәхси: 

шәхесара 

мөнәсәбәтләрне 

аңларга  булышу, 

хезмәттәшлеккә, бер-

береңә ярдәм итәргә 

әзер булу,  

үзләштергән 

материалны бәяләү  

 

Регулятив: 

ахыргы нәтиҗәне күз 

алдында тотып, 

арадаш максатларның 

эзлеклелеген ачыклау, 

каршылыклы уй-

фикерләр булганда, 

дөрес юлны сайлау, үз-

үзеңне җиңү өчен, 

Язма эш 
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 Бу 

сингармонизмның 

беренче төре – рәт 

гармониясе була. 

 

К.Җ.: (6 слайд) 

Калын 

сузыклардан 

торган сүзләргә 

– калын 

сузыклы 

кушымчалар, 

нечкә 

сузыклардан 

торган сүзләргә 

– нечкә 

сузыклы 

кушымчалар 

ялгана  

(Үзбәя). 

ихтыяр көчеңне туплау 

Танып белү: 

кирәкле белешмәне 

эзләү һәм аерып 

чыгару;  

Аралашу: 

аңлы рәвештә 

башкаларның 

фикерләренә таянып  

эш итү куелган 

проблема буенча 

бергәләп фикер 

алышу, иптәшләре 

белән нәтиҗәле һәм 

ирекле хезмәттәшлек 

итү.  

 Үткән 

материалны 

ныгыту.  

Үз-үзеңне 

Белемнәрне 

ныгыту 

6 

Индивидуаль  
- Бирелгән 

сүзләрнең 

К.җ.: сөенеч 

−[сөйөнөч], 

Танып белү: 

иҗади һәм эзләнү 

Язмача 

эшләү һәм 

телдән 

җавап бирү. 
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тикшерү 

өчен 

мөстәкыйль 

эшләү  

тарнскрипциясен 

языгыз. (7 слайд) 

Ике укучы такта 

алдында эшли. 

 

 

 

- Нинди нәтиҗә 

ясарга була?  

Бу сингармо 

низмның икенче 

төре – ирен 

гармониясе. 

 

 

 

 

 

 

болытлы –

[болотло], 

гомерлек –

[ғөмөрлөк], 

көзге – [көзгө], 

болын – 

[болон] 

  

Беренче иҗектә 

килгән ирен 

сузыклары [о], 

[ө]  калган 

иҗекләрдәге 

[ы], [э] 

авазларына  

тәэсир итәләр, 

һәм [ы], [э] 

авазлары да 

иренләшәләр. 

характерындагы 

мәсьәләләрне 

мөстәкыйль хәл итү  

Шәхси: 

әхлак нормаларын 

аңлау һәм үз-үзеңне 

тотышыңа бәя бирә 

белү. 

Регулятив: 

иптәшләрең белән 

дустанә мөнәсәбәттә 

булу. 

Аралашу: 

иптәшләре һәм 

өлкәннәр белән 

нәтиҗәле һәм ирекле 

хезмәттәшлек итү 
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 (слайд 8) 

Үзбәя. 

Гомумиләшт

ерү һәм 

системага 

салу. 

 

 Куелган 

бурычларны

ң 

нәтиҗәләргә 

туры килүе. 

 

 

 

 

6 

Индивидуаль  

 

 

 

 

 

 

Төркемнәрдә  

(9 слайд) Бирелгән 

сүзләр турында 

нинди фикерләр 

бар?  

Төнбоеклар, 

көньяк, символ, 

телефон, Илнур, 

армия. 

Кемдер ишек 

шакый. Посылка 

бирәләр. 

- Укучылар, 

безгә посылка 

килгән бит. 

Карыйк әле, 

эчендә нәрсә бар 

К.җ.: (10 

слайд) Бу 

сүзләрнең 

кайберләре – 

кушма сүзләр, 

ә берничәсе – 

алынма сүзләр. 

Шуның өчен 

яраклашмаган 

булалар.  

 

 

Иптәш, 

китап, көрәк, 

чокыр, чакыру, 

альбом,  

Танып белү: 

укучының укуга, 

эзлекле фикер йөртүгә, 

проблеманы ачыклауга 

һәм аны чишүгә 

юнәлтелгән  

эшчәнлеген ачыклау, 

Шәхси: 

үзләштергән 

материалны 

иҗтимагый һәм шәхси 

кыйммәтләрдән чыгып 

бәяләү. 

 

Ачыклык 

кертү өчен 

сораулар 

бирү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язма эш. 
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икән? Монда хат 

та бар. (11 слайд) 

эш. “Сәлам Тел 

белеме иленнән! 

Исәнмесез, 

укучылар. Сезгә 

яза Фонетика 

дустыгыз. Мин 

сезгә бер бирем 

җибәрәм. Беренче 

төркемдәге 

укучылар рәт 

гармониясе 

күзәтелгән 

сүзләрне, ә икенче 

төркемдәгеләр 

ирен гармониясе 

күзәтелгән 

сүзләрне язып 

көндез, керсез, 

телевизор, 

әйтмә, 

көлдергеч, 

йокы, гомерлек, 

уракчылар, 

Илшат, төгәл, 

ачулы, томан, 

экскурсия, 

омтылыш, 

көлке, хөрмәт, 

тормыш, 

борынгы 
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алсын. Дәрес 

ахырында 

үзегезнең 

“Уңышлар 

баскычы” 

карточкаларын 

шушы тартмага 

салып, миңа 

җибәрерсез. Ә 

мин сезнең бу 

теманы ничек 

үзләштергәнегезн

е белермен”.  

- Нинди 

сүзләрен язмый 

калдырдыгыз? Ни 

өчен? 

 

 

 

 

 

 

 

К.Җ.: 

Сингармонизмг

а буйсынмаган 

сүзләрне. 

Үзбәя. 
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Өй эшен 

аңлату этабы 

Укучыларга 

өй эшенең 

максатын, 

үтәү 

юлларын 

күрсәтү 

 

3 

Төркем белән 

Өй эшен үтәү 

технологиясен, 

күнегүне эшләү 

алымнарын 

өйрәтү. 

Укучыларның 

шәхси 

үзенчәлекләрен 

искә алып, 

дифференцацияле 

өй эше бирү: 

346 нчы күнегү-

мәҗбүри, 347нче 

күнегү-ярым 

иҗади, 348 нче 

күнегү - 

иҗади.(Слайд 12) 

Өй эшен 

көндәлекләргә 

язалар, 

сорауларга 

җавап алалар 

Регулятив: 

өйрәнелгән 

материалның 

кирәклегенә һәм  

әһәмиятенә төшенү, 

каршылыклы уй-

фикерләр булганда, 

дөрес юлны сайлау 

Танып белү: 

танып белү максатын 

мөстәкыйль 

формалаштыру, логик 

фикерләүгә омтылу 

Аралашу: 

сораулар бирү, тыңлый 

һәм кара-каршы 

сөйләшүдә катнаша 

белү 
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Рефлекция 

(дәрескә 

нәтиҗә ясау) 

Укучылар 

белән 

бергәләп 

дәрескә 

йомгак ясау  

3 

Төркем белән 

МИКС ПЭА 

ШЭА. Көй 

кушыла. 

Укучылар 

буталышалар. Көй 

туктауга 

парлашалар. 

Сорау бирелә.  

- Сингармонизм 

турында ниләр 

белдек?  

- Дәрес башында 

куйган 

максатыбызга 

ирештекме? 

Куелган 

бурычларны 

үтәдекме?  

Укучыларга 

РЕЛЛИ 

РОБИН 

структурасын 

кулланып бер-

берсенә җавап 

бирәләр. 

 

 

 

 

Үзбәя 

Укучылар 

дәрестән уңай 

тәэсир алалар  

Регулятив: 

укучыларның 

үзләштергән белем һәм 

күнекмәләрен бәяләү, 

уку гамәлләренә ия 

булуларының 

сыйфатын һәм 

дәрәҗәсен билгеләү, 

йомгаклау, белемнәрен 

тикшерүне оештыру 

 

Шәхси: 

үзеңнең уку 

эшчәнлегеңне бәяләү  

 

Аралашу: 

аңлы рәвештә 

башкаларның 

фикерләренә таянып  
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дәрестәге 

эшчәнлекләренә 

үзбәя бирергә 

тәкъдим ителә, 

шулардан чыгып, 

аңлатып, укытучы 

үз билгесен куя. 

 

эш итү,   куелган 

проблема буенча 

бергәләп фикер 

алышуга, иптәшләрең 

һәм өлкәннәр белән 

нәтиҗәле һәм ирекле 

хезмәттәшлек итүгә  

юнәлтелгән  

эшчәнлеккә әзер булу. 
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КУШЫМТА 

1. Уңышлар баскычы 

Гомуми 

билге 

 

Хаттагы 

бирем 

буенча 

Транскрипция  

“Кем тизрәк” 

уены 
«Сак – Сок» 

бәете буенча 
 

2. Тамыр һәм кушымчаларны уклар белән тоташтыр 

Бакча                         ләр 

Гөл                              да 

Дус                              ла 

Сак                               не 

Бәхет                         лык 

Уй                                 сез 

Шәһәр                         чан  

3. ХАТ. Сәлам Тел белеме иленнән! 

      Исәнмесез, укучылар. Сезгә Фонетика дустыгыз яза. Мин сезгә бер бирем 

җибәрәм. Беренче төркемдәге укучылар рәт гармониясе күзәтелгән сүзләрне,  

икенче төркемдәгеләр ирен гармониясе күзәтелгән сүзләрнең астына сызсын.  

    Дәрес ахырында үзегезнең “Уңышлар баскычы” карточкаларын  шушы 

тартмага салып, миңа җибәрерсез. Ә мин сезнең бүгенге теманы ничек 

үзләштергәнегезне белермен. 

Сау булыгыз. 
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4. Сүзләрне 2 төркемгә аерырга. 

Иптәш, китап, көрәк, чокыр, чакыру, альбом,  көндез, керсез, телевизор, 

әйтмә, көлдергеч, йокы, гомерлек, Илшат, төгәл, ачулы, томан, экскурсия, 

омтылыш, көлке, хөрмәт  

 


