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Тема: Лексика. Сүзнең лексик мәгънәсе 

Максат: лексика – телнең сүз байлыгы икәнен, һәр сүзнең үз мәгънәсе бар 

икәнен аңлатырга, сүз байлыгын арттыру өстендә эшләргә,бәйләнешле 

сөйләм телен үстерергә, төркемдә эшләргә өйрәтергә. 

Җиһаз: дәреслек, карточкалар, компҗютер, проектор, презентация, 

аңлатмалы сүзлек 

Планлаштырылган нәтиҗәләр: 

Предмет нәтиҗәләре :сүзлек белән эш итә белергә, танып белү активлыгын 

үстерү,сөйләм телен үстерү; 

Шәхескә кагылышлы: төркемнәрдә эшләгәндә иптәшеңне тыңларга, үз 

фикереңне дөрес төзеп әйтергә өйрәнү; иптәшеңә карата игътибарлы булу 

Регулятив УУГ: теманы билгеләү, кирәкле материлны аерып ала, эзләп таба 

белү, хаталарны төзәтә белү; 

Дәрес барышы 

I. Классны оештыру:уңай психологик халәт тудыру 

а).  Исәнмесез! Хәерле көн! 

 Игътибар!  Кем үзен таный, торып бассын: 

      б)     -Кемгә 9 яшь? 

             - Кемнең фамилиясе алфавитның 2 нче хәрефеннән башлана? 

              -Кемнең исемендә алфавитның соңгы хәрефе бар? 

              - Кемнең исеме 3 иҗекле? 

              - Кемнең исемендә авазлар һәм хәрефләр саны тигез түгел? 

              - Кем дәрескә әзер (3 тапкыз кул чапсын) 

         Б) бер-берегезгә дәрестә уңышлар теләгез. 

II. Дәреснең темасын ачыклау. 

Сезнең алдыгызда кроссворд. Кроссвордны тутырсак, дәреснең темасын 

белерсез. 
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1) Күктә балкый,җем-җем итә 

2) Хәйләкәр җәнлек 

3)  Үлчәүдә үлчәнми, базарда сатылмый 

4) 45 минутлык уку вакыты 

5) Һәр кешедә дә бар (тугач та һәр кешегә дә бирелә) 

6) Акчасыз керәсәң, хәзинә алып чыгасың 

7)Агач түгел, яфраклы тун түгел, тегелгән 

           - Нинди сүз килеп чыкты? 

III.  Дәреснең темасын ачыклау 

- Димәк, без бүген нәрсә турында сөйләшербез икән? 

- Нәрсә соң ул лексика? Моны каян белеп була ? (аңлатмалы сүзлектән) 

(укыйбыз, беләбез, кабатлыйбыз) 

- ә дәреслектә бу турыда нәрсә диелгән икән, белик әле. Дәреслекнең .. битен 

ачыгыз, кагыйдәне  укыгыз (укыйлар) 

-үз сүзләребез белән ничек әйтеп булыр иде икән? 

Укытучы сүзе 

          - .Сүзләр... Алар – тере, аларның үз дөньялары, үз кануннары, үз 

кагыйдәләре һәм язмышлары бар. Телебез бик бай. Ул сүзләрдән тора. 

Һәрбер сүз ниндидер бер мәгънәне аңлата. 

       Кояш кебек балкып торган нурлы сүзләрне күргәнегез бармы? Күтәреп 

булмаслык авыр сүзләр булган кебек, куенда гына йөртә торган җиңел, ипле 

һәм җыйнак сүзләр дә була. Кайбер сүзләр оча, кайберләре йөзә, ә кайберләре 

аксап йөри. Сүзләр җиде кат җир астына үтеп керә, җиде кат күкләргә барып 

җитә. Әмма бик күп сүзләр архивларда, борынгы китапларда йокымсырап 

яталар.  



       Безнең арабызда яңа туган “бала” сүзләр дә һәм меңьяшәр “карт” сүзләр 

дә яши. Акчаны бурычка алып торган кебек, кайвакыт кешеләр сүзләрне 

бүтәннәрдән бурычка алып торалар. Аннары аларны хуҗаларына кайтарып 

бирергә “оныталар”. Сүзләрне саклык кассаларында саклау мөмкин булмаса 

да, “сүзләр банкы”н булдыру кирәк. Ә андый банк бар микән соң?   Без 

 сезнең белән дәресебездә әнә шундый банкны табу бурычы куярбыз.  

   Ул “банк ” нәрсә икән соң? (сүзлек) 

-татар теленең сүзләр җыелмасы ул “Аңлатмалы сүзлектә”.  Аның калыны да, 

юкарагы да , 1 томлыгы да, 3 томлыгы да бар. (күрсәтәм). Ә безнең китапта  

аның кыскартылган варианты 

      Без бүген төркемнәрдә эшләрбез. Төркемдә эшләүнең үз кагыйдәләре бар. 

Аларны искә төшерик әле: 

1.бергәләп эшләргә, бер-береңне тыңларга; 

2. җавап бирүчене үзегез билгелисез; 

3.  эшләп бетергәч, хәзерлекне күрсәтергә. 

VI.” Аңлатмалы сүзлекне “ файдаланып сүзләрнең мәгънәләрен аңлат: 

Җилбәзәк-                               тутый- 

Көзән-                                      шәфәкъ- 

Мал-                                         ятим- 

Нәсел-                                      төклетура- 

V. Төп мәгънәләре буенча сүзләрне тап: 

 (Һәр төркемгә төп мәгънәләре буенча  табу өчен сүзләр язылган  карточкалар 

бирелә. Балалар төркемнәрдә киңәшеп эшлиләр) 

1). Юеш, салкын, карлы-яңгырлы ел фасылы – 

   Көз чәчеп,көз үсеп чыккан яшеллек - 

   Үсемлекнең кислород бүлеп чыгара торган өлеше - 

     Кәгазьгә бастырылган белем алу өчен акыл, тәҗрибә бирердәй файдалы 

материаллар тупланмасы - 

2. Табынга иң беренче куела торган хөрмәткә лаек  мичтә пешерелгән камыр 

ризыгы - 

    Тәүлекнең якты  вакыты - 



     Рифмага салынган әдәби әсәр - 

    Теләсә нинди корылманың йөрер өчен тактадан, таштан түшәлгән түбәнге 

өлеше - 

3. Атнаның беренче көне - 

    Аерым бер фәнгә багышланган уку-укыту вакыты - 

     Чәчәге, яфрагы булмаган споралар ярдәмендә үрчи торган түбән 

төзелешле үсемлек - 

    Аяклар ярдәмендә хәрәкәткә китерелә торган 2 яки 3  тәгәрмәчле 

транспорт төре - 

4.  Кошларның ашказаны - 

    Түбән температурада каты хәлгә килгән су - 

    Канаты булган һәм саңаклары ярдәмендә сулый торган суык канлы су 

хайваны - 

    Кеше һәм хайваннарның йөрү өчен хезмәт итә торган очлыгы  - 

Ял итү (физкультминутка) 

Музыка сезне ял итәргә чакра (2 бала такта алдында музыка 

астында хәрәкәтләр күрсәтә, башкалар кабатлый) 

VII. «Яфрак» сүзеннән яңа сүзләр төзү, мәгънәсен аңлату 

Яфрак ява, яфрак ява, карагыз әле, бер яфрак безнең экранга да 

тирбәлеп  килеп төште (яфрак сүзе язылган яфрак рәсеме экранга 

чыгарыла) 

- . Әйдәгез, яфрак сүзеннән яңа сүзләр ясыйк әле. Кайсы төркем күбрәк 

сүз табар икән? 

(ак, рак, фрак,яр, як, кар,яра,каф, яка, аяк) 

(укучыла язалар, соңыннан эш тикшерелә) 

VIII.  “Көз” рәсеме буенча иҗади эш. (экранга көз рәсеме чыгарыла) 

Сезнең алдыгызда рәсем. 

- Бу рәсемгә нинди исем бирер тдегез? 

- Рәсемгә карап, сүзләр табыгыз: (көз, сары, агачлар, алтын, 

корыган,кыштырдый, коелган, рәссам, тылсымчы.) 



- Бу сүзләр бер-берсеннән нәрсә белән аерыла (мәгънәләре белән). 

- Рәсемгә карап, бирелгә сүзләрне кулланып көз турында кыска һәм 

матур хикәя төзеп языгыз 

- Хикәяләрне тыңлап карыйк әле (балалар үз хикәяләрен укыйлар) 

 

IX.  Өй эше: 1). Хикәягезне матур итет дәфтәрләрегезгә тулылындырып язып 

килегез; 

                        2). Көзге яфраклар үзара нәрсә турында сөйләшәләр икән, шул 

турыда диалог төзеп килегез 

X. Рефлексия 

- Бу дәрестә сез нинди яңа нәрсә белдегез? 

- Нәрсә ул лексика? (сүзнең төп мәгънәсе) 

- сүзнең мәгънәсен белү нәрсәгә кирәк? 

 

XI.  Йомгаклау. 

       - Дәрес сезгә ошадымы? 

- Кем дәрес материалын бик әйбәт үзләштердем, хәтта иптәшләремә дә 

булыша алам ди, яшел смайликны күрсәтсен 

- Кем аңладым, ләкин кешегә аңлата алмыйм, ди – сары смайликны 

күрсәтсен 

- Кем эшлим., ләкин иптәшемнең ярдәменә каршы килмим ди –кызыл 

смайликны күрсәтсен 
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