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Тема: Синоним һәм антоним сыйфатлар. 

 

Планлаштырылган нәтиҗәләр: 

Метапредмет: 

Регулятив универсаль уку гамәлләре: 

укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; анализлый  белү; уку 

эшчәнлеген оештыра белү; уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. 

Танып белү универсаль уку гамәлләре: уку максатын мөстәкыйль 

билгеләү; тиешле мәгълүматны табу; объектларны чагыштыру, 

классификацияләү өчен уртак билгеләрне  билгеләү, чагыштырып  нәтиҗә 

ясый белү күнекмәләрен формалаштыру; телдән һәм язма күнегүләр аша 

синоним һәм антоним сыйфатлар турында белемнәрен ныгыту. 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: фикерне төгәл итеп җиткерү; 

әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү; мәгълүматны туплау өчен парлы 

эш башкару; коллектив бердәмлек итү күнекмәләрен, аралашуны тәрбияләү. 

Предмет: тема буенча алдагы дәресләрдә алган белемнәрне искә төшерү, 

ныгыту; синоним һәм антоним сыйфатлар турында төшенчә бирү. 

Шәхескә кагылышлы: балаларда белемгә омтылыш; кешелеклек 

сыйфатлары; коллектив бердәмлек итү күнекмәләрен, аралашуны тәрбияләү; 

яхшылык турында төшенчә ныгыту. 

Җиһазлау: карточкалар, презентация, чәчәк- макет, таблицалар. 

Кулланылган технологияләр:  

1.Технология “Кластер” 

2.Технология “Диаграмма Венна” 

3.Технология “Дөресен сайлап ал” 

4.Технология “Син беләсеңме?” 

5.Технология “Сүзләр болыты” 

Дәрес барышы: 

1. Оештыру өлеше. 

Укытучы:- - Балалар, дәресебезгә бүген кунаклар килде.  

“Кунак ишегеңне ачса, син йөзеңне ач” - дигән әйтем бар. Без дә, елмаеп, 

кунакларыбызны сәламлик. Дәрестә тырышып, аралашып эшлик. 



2. Актуальләштерү Технология “Кластер” Слайд 2 

 

Укытучы: 

Ясап куйдым бер чәчәк,                 Бишенчесе — гаделлек 

Алты таҗлы ал чәчәк.                    Алтынчысы — тугрылык 

Һәр таҗыннан яхшылык              Кайсы кирәк, алыгыз, 

Һәркем табып алачак.                     Мин тагын да ясармын. 

Берсе аның —мәрхәмәт,                 Алты  таҗлы чәчәккә 

Икенчесе — рәхимлек,                   Яхшы сүзләр язармын. 

Өченчесе — тыйнаклык, 

Дүртенчесе — җыйнаклык, 

-Укучылар, яхшылык  сүзенең  мәгънәсен ачыклаган сүзләр нинди сүзләр ? 

(яхшы сүзләр).Тактага языла) 

-Яхшы сүзенә сорау куябыз. Кайсы сүз төркеме?  

(Нинди? Сыйфат) 

-Сыйфат турында нәрсә беләбез? 

- Сыйфат предметның билгесен белдерә; 

- Нинди? соравына җавап бирә; 

-Сыйфат исемне ачыклый; 

-Сыйфат төрләнми; 

-Сыйфат җөмләдә аергыч һәм хәбәр булып килә; 

-Сыйфатларның дәрәҗәләре була. 

-Сыйфат турында белемнәрегезне бәяләгез. 

           ҮЗ_ҮЗЕҢНЕ БӘЯЛӘ 

3.Уку мәсьәләсе чишү . 

-Яхшы сүзен тагы ничек әйтеп була? 

- (Әйбәт , шәп, искиткеч)тактага  языла 

- Бу сүзләрнең ничек аталганын беләбезме?  

(Синонимнар). 

-Исебезгә төшерик әле, нинди сүзләр синоним була? 



 (Төрлечә әйтелеп,  язылып, бер үк мәгънәне белдергән сүзләр) 

-Ни өчен синонимнар кулланалар? 

 (Телне баету,сөйләмне матурайту өчен; берүк сүзне кабатламас өчен.) 

-Укучылар, без менә шундый күркәм сыйфатлы кешеләрне барыбыз да 

яратабыз. Ә нинди кеше белән очрашырга теләмәс идегез? 

 (Яман, начар, әшәке) тактага  языла Слайд 3 

                            ЯХШЫ 

  

Әйбәт                                                Начар 

Шәп                                                   Яман 

Искиткеч                                           Әшәке 

-Ике баганадагы сүзләрне мәгънәләре буенча  чагыштырыгыз әле... 

Ничек атыйлар андый сүзләрне?  

(Капма-каршы мәгънәле сүзләр антонимнар дип атала). 

-Ни өчен антонимнар кулланалар? 

 (Телне баету,сөйләмне үстерер өчен; чагыштыру өчен) 

 Димәк, буген дәрестә нинди уку мәсьәләсе чишәбез? Слайд 4 

 (Синоним, антоним сыйфатларны дөрес куллана белү. 

           ҮЗ_ҮЗЕҢНЕ БӘЯЛӘ 

  -Укучылар, ничек уйлыйсыз, синонимнарны,  антонимнарны кайсы 

сүзлектән табарга була? 

    ((  ССииннооннииммннаарр,,  ааннттооннииммннаарр  ссүүззллееггееггееннннәәнн)).. Слайд 5 

-Интернет челтәрендә “Әйдә! Онлайн” сайтында ССииннооннииммннаарр,,  ааннттооннииммннаарр  

ссүүззллееггеенн  ттааббааррггаа  ббууллаа.. 

 

  



 

 

4. Яңа тема өстендә эш.  Технология “Диаграмма Венна”Слайд 7 

- Укытучы: Алдыгызда карточкаларда диаграмма ясалган. 

Биремне укыгыз.  

 Бирелгән сүзләрне сүз төркемнәренә бүлеп яз :  

Шатлык, килә, җылы, куаныч, кайгы, кайта, китә, эссе, салкын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон Слайд 6 

 -Сорау билгесе урынына нинди сүзләр куяр идегез? 

         Исем 

 

_________ 

        Фигыль 

 

____________
____________ 

 Сыйфат 

 

____________

____________ 

 

____________ 

____________

____________

__ 

      ? 



(Синоним, антоним) 

 -Нинди нәтиҗәгә киләбез? Слайд 7 

  -Синонимнар, антонимнар төрле сүз     төркемнәренә,  шул исәптән 

сыйфатларга да карый). 

ҮЗ_ҮЗЕҢНЕ БӘЯЛӘ 

б) Фронталь эш.Технология “Дөресен сайлап ал” Слайд 8 

Бирелгән исемнәргә  синоним сыйфатларның мәгънә буенча туры килгәнен 

сайлап әйт.  

Һава  -  җылы, кайнар, эссе; 

Күлмәк - яңа, төзек,заманча; 

Хәбәр - күңелле, шатлыклы, көләч; 

 Эталон Слайд 9 

 Һава  -  җылы,  эссе; 

Күлмәк - яңа, заманча; 

Хәбәр - күңелле, шатлыклы. 

-Нинди нәтиҗәгә киләбез?  

(Синоним сыйфатларны исемгә карата  мәгънәсенә туры килгәнен генә 

сайларга кирәк ). Слайд 10 

ҮЗ_ҮЗЕҢНЕ БӘЯЛӘ 

Физминутка  

Зарядкага басабыз: 

Кулны билгә куябыз. 

Уңга-сулга борылабыз, 

Алга-артка иеләбез, 

чүгәлибез-торабыз, 

Сузылабыз, киереләбез, 

Дәрескә тотынабыз. 



5. Белемне ныгыту. 

А) Парлы эш, карточкалар белән. 

Технология “Син беләсеңме? Слайд 11 

-Укучылар, алдагы биремне парлап эшлибез. 

Биремне укыйбыз. 

Бирелгән синоним сыйфатлар кайсы җәнлеккә хас? Санын куй, 

кушаматын яз. 

- усал, ачулы, ерткыч; 

- хәйләкәр, астыртын, мәкерле; 

- куркак, кыюсыз, җитез; 

-олы, көчле, ерткыч; 

- җитез, матур , йомшак; 

-кечкенә,чәнечкеле, әкрен; 

-гайрәтле, кыргый, ерткыч. 

эталон:  Слайд 12—18 

Кечкенә,чәнечкеле, әкрен- 1 Керпе 

Усал, ачулы, ерткыч-   2 Бүре 

Гайрәтле, кыргый, ерткыч-  3 Кабан дуңгызы   

Куркак, кыюсыз, җитез-  4 Куян 

Хәйләкәр, астыртын, мәкерле- 5 Төлке 

Җитез, матур , йомшак- 6 Тиен  

Олы, көчле, ерткыч- 7 Аю 

ҮЗ_ҮЗЕҢНЕ БӘЯЛӘ 

Б) Төркемдә эш карточкалар белән.  

Технология “Сүзләр болыты” Слайд 19-20 

Антоним сыйфатларның парын табып языгыз. 

эталон:  якты- караңгы, салкын- җылы, калын- нечкә, баллы- әче, йомшак- 

каты. ак-кара, бәләкәй- зур. 



ҮЗ_ҮЗЕҢНЕ БӘЯЛӘ 

 6. Өй эше.Эш дәфтәрендә 38 нче бит 80 нче күнегү. 

                (Сыйфатларның антоним парларын табып,                  

                           сызык аша язарга.)  

7. Йомгаклау (рефлексия) 

-Укучылар, дәрестә сыйфат турында нинди өстәмә белем алдык? 

Синонимнар һәм антонимнар төрле сүз төркемнәрендә , шул исәптән, 

сыйфатта да була. 

Синоним һәм антоним сыйфатларны  мәгънәсе буенча туры килгәнен алып, 

дөрес кулланырга кирәк. 

ҮЗ_ҮЗЕҢНЕ БӘЯЛӘҮ  буенча  нәтиҗә ясыйбыз, билге куябыз. 

      Дәрестә тырышып эшләдем, нәтиҗәләрем яхшы  дип уйлаучы яшел 

шакмакны күтәрә; 

кайсыбер биремнәрдә кыенлык сизүче сары шакмакны күтәрә; 

аңларга кыен булды дип  уйлаучы кызыл шакмакны күтәрә. 

-Укучылар, алдагы дәресләрдә без сыйфат турында белемнәребезне тагын да 

тулыландырырбыз. 

Өлкәннәргә, әти-әниләрегезгә, иптәшләрегезгә мәрхәмәтле, 

игелекле; ярдәмчел, яхшы кешеләр булып үсәрсез дип ышанып калам. 

Килгән кунакларыбызга рәхмәт. 

         Балалар:        

                     Килгәнбез икән бу җиргә, 

                    Бер матур як белән ачылыйк. 

                    Яңа туган һәр көндә 

                   Яхшылык эшләргә ашыгыйк. 


