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Кереш 

– Хәерле иртә укучылар, беренче дәресебезне башлыйбыз! 

 Һәр эш көнем шул сүзләр белән башлана. Күзем – укучыларда. Аяз  

үзен тыныч хис итә, димәк, бүген өй эшен үтәгән. Алсуның да күңеле 

күтәренке, тик игътибарын дәрескә туплап бетерә алмый бала... Камил 

дәрескә килгән, терелсә дә, йөзе агарыбрак тора... Янәшәсендәге Оляның 

тагын күзләре кызарган. Әй, бала, бала! Башкалар кебек, тыныч йоклап, 

иртәнге ашны ашап килдеңме икән бүген?.. Сашаның партасында дәреслеге 

белән бергә матур китап ята. Читтән күчеп кайткан украин малае зур 

тырышлыклар белән татар телен  өйрәнә, китаплар укый. Укып бетергәч, 

миңа алып килеп күрсәтә, шатлыгын уртаклаша... 

Хезмәтемнең кыйммәти асылы 

Мин – башлангыч сыйныфларда татар теле һәм әдәбият дәресләре 

укытам. Минем дәресләремдә һәр татар баласының аңында, җанында, 

рухында туган тел төшенчәсенең изге, кадерле булуына төшенеп, аны 

тырышып, кызыксынып, аңлы рәвештә өйрәнүгә, аһәңлелегенә, 

матурлыгына, байлыгына соклана белүгә башлангыч нигез салына. Минем 

дәресләремдә рус һәм башка милләт балалары татар телен өйрәнә. 

Башлангыч булуына  бәйләп, үземнең һөнәремне уникаль, җаваплы, затлы 

дип бәялим. Хезмәтемнең кыйммәти асылы шуннан гыйбарәт. 

Методик осталыгым 

Чорлар аша сыналган классик-традицион алымнар белән заманча  

технологияләрне үреп, аларны берләштерүдәге алтын урталыкның 

мөмкинлекләрен алдан күзаллап эшләүне үзем өчен методик  позициям итеп 

алдым. Дидактикадагы  “гадидән – катлаулыга, билгеледән – билгесезгә һәм 

якыннан – еракка” эчтәлегенә ия булган системалылык һәм эзлеклелек 

принцибы минем өчен бик кадерле. Традицион булган күрсәтмәлек 

принцибы – рус һәм башка милләт балаларына татар телен укытканда ныклы 

терәк. Татарча аралашырга омтылыш уятучы чара буларак, күрсәтмәлелек 



ныклы белем булдыруда, чит телдәге сөйләм эшчәнлегенә булган 

кызыксынуны саклап калдырырга ярдәм итә. Стандарт методлар белән 

беррәттән,  уку-укыту процессында  информацион коммуникатив  

технологияләрдән файдалану гаять зур мөмкинлекләр тудыра,  уку-укыту 

процессында алардан бик нәтиҗәле файдаланып була.   Татар теле һәм 

әдәбияты  укытучысы буларак,  мин үземне  тел фәнендәге, тел һәм әдәбият 

укыту методикасындагы яңалыклар, үзгәрешләр белән  һәрдаим танышып ба-

рырга, яңа метод һәм алымнарны, эш ысулларын үз практикамда кулланырга 

бурычлы дип саныйм. Мисалга,  лингвокультурология мәсьәләләрен өйрәнеп, 

үземнең эшчәнлегемә, сыйныфтагы укучыларыма яраклаштырып, уку-укыту 

барышында куллану алымнарын эшкәрттем. Лингвокультурологик аспекттан  

телдә рухи һәм матди мәдәниятнең чагылышын аңларга өйрәткәндә; телара 

багланышлар нәтиҗәсе буларак алынмалар белән эшләгәндә; җирле 

сөйләшләрдә (мишәр диалекты, Зәй керәшеннәре сөйләше) милли менталитет 

чагылышын өйрәнүдә кулланам.               

Инновацион технологияләрнең берсе – критик фикерләү технологиясен 

үз иттем. Критик  фикерләү технологиясенең төрле ысуллары бар: “кәрзин” 

ысулы, инсерт, синквейн, “алты эшләпә” ысулы, кластр һ.б.. Бу ысуллар 

әдәбият дәресендә иҗади шәхес тәрбияләү өчен шартлар тудыралар. Әлеге 

технологияне өйрәнеп, дәресләремдә кулланып, уңай эш нәтиҗәләрен 

күргәннән соң, “Татар әдәбияты дәресендә иҗади фикер йөртү сәләтен 

үстерүнең бер алымы – алты эшләпә” ысулы дигән мастер-класс үткәрдем. 

Укучылар күп төрле булган кебек, аларның фикерләүләре дә, дөньяны танып-

белүләре дә төрле. “Алты эшләпә” ысулы ярдәмендә фикерләүнең алты 

ысулы кулланыла. Ысулының нәтиҗәлелеге: эчтәлекне кыскача сөйләүгә 

әзерли, тәнкыйди һәм креатив фикерләүне камилләштерә, катлаулы 

информация гомумиләштерелә, бөтен укучыны эшкә тарта, геройларның эш-

хәрәкәтләренә мөнәсәбәт белдерелә, укучы үз фикерен төрле дәлилләр 

кулланып раслый, мөстәкыйль шәхес тәрбияли. 

 



Милли педагогик ачышларым 

Мәктәп үзенең гыйльми-тәрбияви вазыйфаларын  милли булганда гына 

үти ала. Ул укучыларга заман таләпләре югарылыгында белем бирү белән 

беррәттән, кабатланмас шәхес буларак, табигый сәләтләрен үстерү өчен 

барлык мөмкинлекләрне тудыра. Әмма моңа бары тик милләтнең буыннан-

буынга тапшырылып килүче иң югары һәм җуелмас кыйммәтләрен саклау 

бәрабәренә генә ирешеп була. Белем бирү белән беррәттән, башлангыч 

сыйныф укучыларында әдәбияткә, сәнгатькә, халык авыз иҗатына мәхәббәт 

уяту,   өйрәнергә омтылыш тудыруны максат итеп куям.  Укучыларымның  

сөйләм осталыгын, фикерләү сәләтен һәм иҗади хыялын үстерүгә 

юнәлтелгән эш алымнарын сайлыйм. Баланың мәктәптә минем янәшәмдә  

үткәргән һәр минутынннан тел өйрәнү максатында  оптималь файдаланырга 

тырышам. Дәресләрдә ялны, физкультминутларны оештыру өчен татар 

фольклоры җәүһәрләреннән кулланам,  халык уеннарын уйнатам. 

Йомгаклау 

Үз һөнәремне чиксез яратып, педагогик тәҗрибәмне елдан-ел баетып, 

туган телемә, мәктәпкә, укучыларыма тугры хезмәт итеп, 15 ел үтеп киткән. 

Киләчәктә дә  һәр хезмәт иртәмнең шулай башлануын телим:  

– Хәерле иртә укучылар, беренче дәресебезне башлыйбыз! 
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