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Тема: Фигыльнең мәгънәсе, сораулары.  

Максат: 1. Фигыль турында төшенчә бирү, башка сүз төркеменнән аеру, 

сөйләмдә    

                  дөрес куллана белү күнекмәләре булдыру. 

               2. Укучыларның фикерләү сәләтен, мөстәкыйльлекләрен, иҗади    

                   активлыкларын һәм танып – белүне үстерү. 

                3. Аралашу, коллективта хезмәттәшлек итү күнекмәләрен 

формалаштыру. 

Көтелгән нәтиҗәләр: 

Танып - белү: Нишли? Нишләде? Нишләгән? Нишләр? сорауларына җавап 

булган   

                    сүзләрне аеру һәм тану; фигыль сүз төркемен аңлау; фигыльне          

                    сөйләмдә  куллана алу. 

Регулятив : Укытучы ярдәмендә дәреснең максатын билгели алу һәм  

                              формалаштыра белү, эшләнгән эшкә бәя бирү. 

Коммуникатив: Күнегүләрне кагыйдә һәм үрнәк буенча башкару. Үз 

фикерләрен      

                    төгәл һәм ачык итеп белдерә алу. Дәреслектән дөрес 

информацияне           

                    табып куллану. 

Шәхси: Укытучы укыганны һәм сөйләгәнне игътибар белән тыңлый белү.    

                 Дустыңны аңлау, хөрмәт итү. 

Җиһазлау: компьютер, презентация, дәреслек. 

Дәрес тибы: яңа төшенчәләр формалаштыру. 

I. Оештыру, мотивлаштыру. 

1. -  Укучылар, бүген нинди матур кышкы көн. Бер-беребезгә матур итеп 

елмаеп карыйк, иптәшебезгә уңышлар телик һәм урыннарыбызга 

утырыйк. 

- Ә дәрестә безгә сынатмаска, алган белем - күнекмәләребезне файдалана 

белүебезне күрсәтергә кирәк булачак. 



2.  Актуальләштерү. 

- Хәзер дәфтәрләрегезне ачып бүгенге числоны һәм матур язу күнегүен 

язабыз. 

Тату туганнар таштан койма койганнар. 

1. Мәкальне ничек аңлыйсыз? 

2. Исемнәр астына сызарга. 

Тикшерү, сораулар кую.  

- Исем нәрсәне белдерә?  

-  Нинди саннарда килә?  

-  Нәрсәләрдә төрләнә? 

-  Ничә килеш бар? Нинди килешләр һәм аларның сораулары. 

 

3. Уку мәсьәләсен кую. 

- Бу җөмләдә нишлиләр?  соравына җавап булып килгән сүзне табыгыз әле?  

- Нәрсәне белдерә?  

- Ә хәзер рәсемнәргә карап, сорауларга җавап бирегез. (дәреслек, 48 б.) 

- Нишли? Соравына җавап булган сүзләр нәрсәне белдерә? 

- Бүгенге дәрескә нинди уку мәсьәләсе куярбыз?  (эш-хәрәкәтне белдергән 

сүзләрнең нинди сүз төркеменә кергәнен, сорауларын өйрәнербез). 

- Предметның эшен – хәрәкәтен белдергән сүзләр нинди сүз төркеменә керүен 

ачыклау өчен, кроссворд чишәрбез. 

II. Уку мәсьәләсен   өлешләп  чишү. 

1. Табышмакларның җавапларын табу. 

1.Бик зур, соры великан 

Үзе йөк күтәрә икән. 

Әгәр эссе булып китсә, 

Борыны белән су сибә. (Фил)                    

2. Бөтен халыкта бар ул, 

Ансыз уку, язу юк. 

 



Тәртибен бутый күрмәгез, 

Анысы мөһим шулай ук. (алфавИт) 

3. Җир астында җирән ат, 

Аның тиресе җиде кат. 

Суясың да туныйсың, 

Тунаганда елыйсың.( суГан) 

4. Үлән ашый, май ташый. (сЫер) 

5.  Кич булганда күренер, 

Таң булганда – күмелер.(йоЛдыз) 

6. Бертуктаусыз йөри, 

Урыныннан кузгалмый.(сәгатЬ) 

1 нче нәтиҗә. 

- Димәк, эшне, хәрәкәтне,  хәлне белдергән сүзләр ФИГЫЛЬ дип атала. 

- Дәреслектәге нәтиҗәне укып, үз нәтиҗәләре белән чагыштыру, 

гомумиләштерү. 

- Ә фигыль  нинди сорауларга җавап бирә икән? Әйдәгез сорауларын белер 

өчен дәфтәрләргә сүзлек диктанты язабыз һәм сүзләргә сораулар куябыз. 

2. Сүзлек диктанты.    

Яза, укый, алды, сөйләгән, сикерде, буяр, тикшерәчәк.  

2 нче нәтиҗә. 

Фигыльнең сораулары (нишли? нишләде? нишләгән? нишләр?) 

 

 

3. Табышмак әйтү: 

 Язын ямь бирә, 

Җәй салкын бирә, 

Көзен тәм бирә, 

Кышын тун бирә. 

(урман) 

 

 

 ф и л  

а л ф а в и т  

  с у г а н 

 с ы е р 

 й о л д ы з 

с ә г а т ь  



ФИЗМИНУТКА  

 

Кышкы урманда 

Кышкы урманга килдек,  

Матур урыннар күрдек.  

Тун кигән каен – уңда,  

Ямь-яшел чыршы – сулда.  

Кар бөртекләре оча,  

әйләнеп җирне коча.  

әнә куян сикерә,  

Ул бүредән элдертә.  

Кызылтүшләр очалар,  

Бигрәк тә матур алар.  

Урманда рәхәт булса да,  

өйгә кайтыйк, балалар. 

 

4. Карточкалар белән эшләү. (Парларда эшләү, тикшерү) 

Кышкы урман. 

Кышкы  урман  бик  матур! Тып-тын. Ә кар өстендә җәнлек эзләре күренә. 

Аю, керпе кар астында йоклыйлар.  Бүре белән төлке азык эзлиләр. Ә тиен 

көз көне киптергән чикләвекләрен, гөмбәләрен ашый. Куян ак тунын кигән. 

Кышын җәнлекләргә авыр.  

Күренә,  йоклыйлар, эзлиләр,  ашый,  кигән 

 



5. 95 нче күнегү (төркемнәрдә эшләү). 

- Биремне укыгыз. Рәсемнәргә туры килгән фигыльләр уйлагыз. 

- Димәк, сез уйлаган сүзләр нәрсәне белдерә? 

Ысул чыгару. 

- Фигыльләрне тану өчен нишлисез? 

ЫСУЛ: 

 сүзне укыйбыз; 

 сүзнең нәрсә белдерүен ачыклыйбыз; 

 сүзгә нишли? нишләде? нишләгән? нишләр? нишләячәк? кебек 

сорауларны куеп карыйбыз; 

 нәтиҗә ясыйбыз. 

6.    97  нче күнегү. (мөстәкыйль) Шигырьне укып, исемнәрне фигыльләр 

белән парлап язарга.  (Тикшерү). 

7. Уен. Рәсемгә туры килгән фигыльләр әйтү. 

                 

 

Эт өрә, саклый, ашый, эчә, йоклый ... 

Кош оча, сайрый,утыра, ашый ... 

8. - Тест. Тестларны слайдта бирелгән материал буенча тикшерү   

 1. Фигыль нәрсәне белдерә? 

а) предметны; 

б) эшне, хәлне, хәрәкәтне; 



в) предметның билгесен. 

 2. Фигыль нинди сорауларга җавап бирә? 

а) нишли? нишләде?нишләгән? нишләячәк? 

б) кем? нәрсә? 

в) нинди?  кайсы? 

 3. Кайта фигыленә сорау  куй. 

а) нәрсә; 

б) нишләгән; 

в) нишли. 

 

- Ә хәзер бугенге дәрестә алган белемнәрегезне модельләштереп куегыз. 

 

  V. Йомгаклау. Рефлексия.       

 1. – Без бүгенге дәрескә нинди уку мәсьәләсе куйган идек? 

- Нәрсә белдек? 

- Ничек белдек? 

2. Бәяләү (Үзбәя, үзара бәяләү). 

2. Өй эшен хәбәр итү,  

1.  96 нче күнегү 

2. Иҗади бирем: 98 нче күнегү. 

3. Алдагы дәрескә проблема кую. 

- Фигыль турында алдагы дәрестә нәрсәләр белеп булыр? 

- Димәк, без фигыльнең яңа үзенчәлекләрен өйрәнербез. 

 

 

 

 

 

 


