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Тема: Сузык авазлар. Кабатлау. 

Тема максаты: -татар теле алфавитын искә төшерү; 

                          -сузык авазлар турында белгәннәрне ныгыту;  

                         - телдән һәм язма сөйләм күнекмәләрен үстерү; 

                         - укучыларда тотрыклы танып белү мотивы тәрбияләү; 

Планлаштырылган 

нәтиҗә: 

 

Сузык авазлар: 

-нечкә сузык авазлар 

-калын сузык авазлар 

 

 

Предмет буенча 

белемнәр: 

 

сузык авазларны аеру 

Шәхси: дәреслек геройларына, 

күршеңә ярдәм итүдә танып-белү 

инициативасы күрсәтү 

 

 

Регулятив: кагыйдә, 

инструкцияләрне истә  тоту һәм 

шуларга ияреп  гамәлләр  кылу 

 

Танып белү: төп билгеләрне аерып 

алу нигезендә кагыйдә 

формалаштыру 

 

Коммуникатив:  күршең белән 

хезмәттәшлек итү 

 

 

Төп төшенчәләр:  нечкә һәм калын сузык авазлар 

Пространство оештыру 

Предметара: 

Русский язык 

Әйләнә-тирә дөнья 

 

Эш формасы: 

индивидуаль 

төркемнәр 

парлар 

Ресурслар: презентация,  

карточкалар,  

Мөстәкыйль эш дәфтәре-26бит 

И.Х.Мияссарова.Ч.М.Харисова.Татар 

теле 1кл. 39-40бит  

I этап.  Эшкә кызыксыну тудыру 

Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге 

 

1.Укучыларның дәрескә хәзерлеген һәм эшкә 

сәләтен тикшерү: (психологик ярдәм) 

Без – акыллылар! 

Без-дуслар! 

Без-игътибарлылар! 

Без-тырышлар! 

Без яхшы укыйбыз! 

Без булдырабыз! 

-Бүген, кадерле укучыларым, гадәти татар 

теле дәресе түгел, ә гадәти булмаган, 

кызыклы татар теле сәгате булыр. Укучылар, 

кешеләр, димәк без, гел белемгә тартылабыз. 

1.Дежур рапорт. 

 

2.Бер-берсенең кулларын тоталар, 

укытучы пышылдый, балалар күмәк 

кабатлый. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Күп укыйбыз, өйрәнәбез.  Безнең белән 

беррәттән дусларыбыз да, күп шөгыльләргә 

өйрәнәселәре килә. Кайда яши соң безнең бу 

дусларыбыз? Уйлап  карагыз! 

(Шигырьне уку) 

Биредә кошлар,җәнлекләр 

Читлеккә ябылмаган. 

Өйләре дә койма белән 

Уратып алынмаган. 

Ул куяннар, ул пошилар, 

Ул керпеләр, тилгәннәр 

Казандагы зоопарктан, 

Ахры, качып килгәннәр. 

Алар безне күргәчтен, 

Без урманга кергәчтен, 

Тизрәк качып китәләр, 

Тизрәк очып китәләр. 

Юкса без ул җәнлекләргә, 

Кошларга тиябезме? 

Алар бит матурлый гына 

 әйләнә-тирәбезне. 

-Мин сезгә Роберт Миңнуллинның шигырен 

укыдым. Бирелгән сорауга җавап биреп 

карыйк.                                  Слайд 1. 

-Бик дөрес. Ә менә шушы зур, бай, матур 

урманнарыбызның хуҗасы кем икәнен 

беләсезме соң? Табышмакны тыңлап карагыз 

әле. 

Җәен урманга патша, 

Кышын карда да аста. 

-Әйе, балалар, аю дустыбыз.    Слайд 2. 

(Аю турында мәгълүмат) 

Аюлар тигезлекләрдә, тауларда, сулыклары 

булган, давыл аударган агачлы караңгы 

урманнарда яшиләр. Алар оста аучылар, 

әмма бөтен нәрсәне ашыйлар һәм еш кына 

урмандагы җиләкләр, тамырлар, җимешләр 

белән туеналар, балык һәм бакалар белән 

туеналар. Әгәр көзен җитәрлек май җыя 

алмаса, өненә кереп ятмый- кыш буе усал 

була һәм ач йөри. 

Аюларның эзен кайвакыт кеше эзе белән 

бутарга мөмкин. Аю бик җитез, хәтта атны да 

куып җитә ала. 

(Ишек шакыла. Посылка, хат  алына) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Урманда яшиләр. 

 

 

 

 

 

 

-Аю 



-Укучылар , аю дустыбыздан хат та килеп 

төште кечкенә генә посылка белән . Әйдәгез 

хатны укып , танышып  китик. 

               (Хатны уку)        Слайд 3. 

Исәнмесез, оланнар. Без урман җәнлекләре, 

бер аланга җыелдык. Үзебезнең белемнәребез 

җитмәгәнлектән, кими барганыбызны сиздек, 

бик борчылдык. Сезгә, балаларга, мөрәҗәгать 

итәргә булдык. Әгәр дә сез безнең хәлебезгә 

керә алсагыз, безгә аңлатсагыз, киләчәктә бу 

куркыныч янамас дигән фикергә килдек. 

Аларның үтенечләрен, гозерләрен әйтеп сезгә 

хат яздым. Бергәләп безнең урман 

җәнлекләренә булышыгыз, аларның 

сорауларына җавап биреп, биремнәрен үтәргә 

тырышыгыз. 

-Әйдәгез без сынатмыйча, мөмкинлектән 

файдаланып, үзебезнең белемнәребезне 

тикшереп карыйк. Безгә тапкырлык, 

зирәклек, җитезлек таләп ителә. Ләкин 

“Беләге юан берне  егар, белеме булган меңне 

егар” дигән мәкаль бар. Без дә уйлап җавап 

бирсәк, игътибар белән тыңлый белсәк, 

барлык авырлыкларны да  җиңәрбез. 

II этап.   Белем һәм күнекмәләр булдыру 

-Җәнлекләр төрле уеннар, биремнәр 

әзерләгәннәр. 

 Сез аларның биремнәрен үтәргә, ярдәм 

итәргә әзерме? 

Әзер булсагыз, әйдәгез  эшкә керештек. 

-Беренче биремебезне тәкъдим иткән 

дустыбызны табышмак ярдәмендә белик әле. 

Җәен соры, кышын ак, 

                  Аңа шулай яхшырак.      Слайд 4. 

-Бу бирем куян дустыбыздан икән. Куян бу 

биремне “Хәтерлим мин үткән мизгелләрне” 

дип атаган.                                    Слайд 5. 

Дөрес язу күнегүләре башкарырга кирәк. 

                                      

-Икенче биремебезнең хуҗасы ул- 

    Үзе бүрек кебек кенә 

Кигән туны энәле. 

                       Бу ни була? 

                       Кайда яши? 

 

 

 

-Әйе, әзер. 

 

 

 

 

-КУЯН. 

 

 

 

(Язганда дөрес һәм матур утыру 

кагыйдәләре искә төшерелә) 

 

 

 

 

 



                      Берәрегез беләме?    Слайд 6. 

-Бу биремне “Кырык тартма” дип атаганнар, 

димәк, бу – уен.                            Слайд 7. 

Уенның исеме “Кем тизрәк?” 

(Сыйныф 3 командага бүленә. Һәр командага 

аерым битләрдә сүзләр бирелә. Тактада өй 

рәсемнәре ясалган, сүзләрне шул өйләргә 

дөрес итеп тутырырга кирәк.  

 

                                                        

                                   

                                                                         

 

1нче команда – предметны белдергән 

сүзләрне; 

2нче команда – предметның эшен-хәрәкәтен 

белдергән сүзләрне; 

3нче команда- предметның билгесен 

тутыра.)  

-Кайсы команда дөрес һәм тиз итеп тутыра 

алыр? 

 

-КЕРПЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүзләр: 

( йоклый, диңгез, оча, өстәл, матур, 

балык, акыллы, төсле, ашый, 

малай, якты, саташа) 

                                        III  этап. Динамик минут                   Слайд 8 

Кош түгел оча, 

Ябалактан курка, 

Чикләвекне ярата, 

Сызгырса, урманны яңгырата.                                        -  ТИЕН 

-Тиеннең биреме: 

Уйный-уйный , укый –яза, 

Арып талып беттеләр. 

Исеменнән үк аңлашыла, ял минуты тәкъдим ителә икән безгә. 

IV этап.   Белем һәм күнекмәләрне ныгыту 

-Эшләребезне  дәвам итәбез. 

Сорыдыр төсе, 

Үткендер теше. 

                        Урманда йөри, 

                        Бозаулар эзли.           Слайд 9. 

-Бу бирем “Күпне белер идем” исеме астында 

дәреслек буенча эш булачак. 

Узган дәрестә нинди авазлар турында 

сөйләшә башладык? 

Нинди сузык авазлар беләбез? 

Калын сузыкларны искә төшереп китик әле. 

Нечкә сузыкларны атагыз. 

 

 

 

 

-БҮРЕ. 

 

 

 

-Сузык авазлар. 

-Калын һәм нечкә сузыклар. 

- [а]     [о]    [ ы ]   [ у] 

- [ә]    [ө]     [э]     [у]    [и] 

кем? 

нәрсә? 

1111  

нишли? нинди? 

1 2 3 



Шушылардан чыгып, нинди кагыйдәне истә  

калдырдык? 

 

-Шушы теманы дәвам итеп, дәреслектәге 

39биттә 17 күнегүне башкарып китәбез. 

 

 

 

 

 

-Шушы язган сүзләрне күзәтеп, нәтиҗә 

ясыйбыз. 

 

 

-18нче күнегү 40бит-телдән башкару. 

 

 

-Сүздә я калын, я нечкә сузыклар 

була. 

 

Дәреслекнең 12-13нче битендәге  

-кош-корт һәм хайван рәсемнәрен 

яңадан карарга;  

-аларның исемнәрен әйтергә; 

-калын һәм нечкә сузыклар булган 

бишәр сүзне дәфтәргә язарга. 

 

Сүз башындагы сузык аваз калган 

сузыкларның да калын яки нечкә 

булуын күрсәтә. 

Шигырьне сәнгатьле уку; 

-калын һәм нечкә сузыклар булган 

сүзләрне уку. 

V этап.  Динамик минут 

Пантомимо 

Укучыларны берәмләп чакыру, үзенә генә рәсемне күрсәтү.Аның хәрәкәтен йөреп 

күрсәтү.Укучылар кабатлыйлар, исемен әйтәләр. 

VI этап.  Белем һәм күнекмәләрне тикшерү 

-Яңа дусларыбызның биремнәрен үтәүне 

дәвам итик. 

            Урманнан чыгар, 

            Корсак асты чуар, 

            Койрыгы сырлы, 

            Хәйләсе күп төрле.          Слайд 10. 

-Хәйләкәр төлкебез “Зирәкләр клубына” 

чакыра безне.Эшләре парлар белән эшләнелә. 

Карточкалар бирелә. Сез шул карточкадагы 

таныш сүзләрне төрле төсләргә буярсыз. 

 

                                                  Слайд 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хәзер тикшереп карыйк.  

1)Предметны, предметның билгесен, 

 

 

 

 

 

-ТӨЛКЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирелгән тәртиптә буя: 

-предметны белдергән сүзләр:        

                                               ЗӘҢГӘР 

-предметныың билгесен белдергән 

сүзләр:                                   КЫЗЫЛ 

-предметның эшен-хәрәкәтен белдергән 

сүзләр:                 ЯШЕЛ 



предметның эшен-хәрәкәтен белдергән 

сүзләрне нинди сораулар куеп таптыгыз? 

2)Кайсы сүзләрне буямыйча калдырдыгыз? 

3)Ә ни өчен буямадыгыз? 

-Молодцы.Дәвам итәбез. 

                 -Килә бер батыр атлап, 

                 Аягы баса лап-лап, 

                 Урманда йөри 

                 Умартадан бал көри.   Слайд  12 

-Аюның да сезгә биреме бар икән. Ул 

мөстәкыйль эш дәфтәрендәге биремнәрне 

башкарырга тәкъдим итә. 

 

-Алдагы биремебез кайсы дустыбыздан соң? 

        Тармак , тармак мөгезе 

        Урманда яши үзе. 

        Соры төстә ул – һәрчак 

        Нәрсә икәнен уйлап  бак!     Слайд 13 

-Поши дустыбыз Сүзлек диктанты минуты 

ясарга куша. 

Карагай, салкын, тамчы, нарасый, Әзәк, 

савыт. 

 

 

 

 

-Төркемнәрдә эш. 

Бирелгән карточкалардагы сүзләрне тиз генә 

дөрес итеп язарга. 

 

 

 

 

 

 

 

-Кем? Нәрсә? Нишли? Нинди? 

-Белән, өчен,кебек. 

-Сорау куеп булмый. 

 

 

 

 

-АЮ. 

-26бит.Текстны уку.Кагыйдәне туры 

китереп күчереп язарга.Калын 

сузыклар астына –бер, нечкә 

сузыклар астына ике сызык сызарга. 

 

 

 

 

-ПОШИ. 

 

 

 

-Бер укучы тактада яза. 

-Икенче укучы карточкалардан 

табып, язган сүзләрнең асларына 

беркетеп чыга, дөреслеген 

тикшерәләр. 

 

Минем исемем-  . Энем 

 исемле. Минем  ,   

,      исемле дус 

кызларым бар. Бервакыт без

апа белән чәчәкләр 

бакчасына бардык. Без анда  

 ,   ,  чәчәкләре 

күрдек. Кайтканда без 

әбиләргә кердек. Ул безгә матур 

кызыл     бирде. 



 

 

 

VII этап.  Йомгаклау 

Аюдан килгән хатның икенче өлешен уку 

Слайд 14. 

Дусларым.  Булдырдыгыз! Без сезгә 

ышандык һәм Сез безнең ышанычыбызны 

акладыгыз.Әйдәгез, сез яшеллекне, урманны, 

анда яшәүче җәнлекләрне, кошларны, 

үсемлекләрне саклагыз, яклагыз.Чөнки урман 

ул матурлык, саф һава, чисталык, яшеллек 

чыганагы. Рәхмәт сезгә! Безнең бүләк-

күчтәнәчне онытмагыз. Ул туклыклы урман 

чикләвеге.Ләкин шуны белегез. Алар гади 

түгел, ә тылсымлы. Кем бу чикләвекләрне үзе 

генә  ашамыйча, югалтмыйча, өйгә алып 

кайтып, үзенең теләкләрен теләп, туганнары 

белән ашый алса, бу укучының бөтен теләге 

дә тормышка ашар. Тикшереп карарсыз 

әле.Алдагы укуыгызда зур уңышлар сезгә. 

Сәламәт булыгыз. 

                                                  Слайд 15 

-Аю дустыбызның ахыргы биременә 

якынлаштык. Бу биремне бөтенесе дә 

әзерләгәннәр һәм “Без җавап көтәбез” дип 

атаганнар. Йомгаклау өлеше. Дәрестә 

эшләнгән эшләребезгә нәтиҗә ясыйк. 

-Дәресебезне ничек алып бардык? 

-Сез ничек уйлыйсыз, дәрес ни өчен гадәти 

булмаган дәрес булды? 

-Биремнәр ошадымы?             Слайд 16. 

-Бүгенге дәрестә катнашуы бик яхшы булган 

Исламга кул чабасым килә. Ислам син 

кулыңны кемгә чабар идең, сиңа кайсы 

иптәшеңнең дәрестә катнашуы ошады?... 

(вакытка карап, шулай дәвам ителә...) 

-Молодцы. Тиз һәм дөрес итеп, бөтен 

биремне башкардыгыз. Дөрестән дә сез 

булдырасыз! 

-Дусларыбызга үзебезнең рәхмәтебезне дә 

җиткерик инде. 

-Дәрес тәмам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакытка карап, шулай дәвам ителә. 

 

 

 

 

-Рәхмәт. 

 


