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Аннотация 

В этой статье представлен опыт работы использования 

метапредметных уроков. Принцип метапредметности работает и дает 

удивительные результаты. Изучая язык не в сухой теории, а в приближенном 

к реальной действительности речевом общении, ребенок понимает, зачем 

надо знать и обогащать свой родной язык.  

 

“Сүз көчле ул, мәгънәле ул, сирәк булса, 

Тыңлаучы да сүз аңлаучы зирәк булса.” Һ.Такташ 

Рус мәктәбендә татар телен ана теле буларак укытуның төп 

бурычларының берсе -  сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр 

булдыру. Туган телдә матур һәм дөрес аралашырга өйрәтү. 

Күпчелеген укучыларның рус телендә аралашуларын һәм фәннәрнең 

рус телендә үзләштерелүен истә тотып, темаларны үткәндә, аларның рус 

телендәге үзенчәлекләрен (охшаш яки аермалы якларын) кыскача билгеләп 

бару зарур. Бу бурычларны тормышка ашыруда коммуникатив универсаль 

уку эшчәнлеге ярдәмгә килә. 

Коммуникатив универсаль уку эшчәнлегенең  төрләре  күпкырлы: 

сөйләм эшчәнлегенең бөтен төрләре белән эш итү, тиңдәшләре һәм олы 

кешеләр белән аралашуны кору; телдән һәм язма сөйләмне адекват кабул 

итү; куелган проблема буенча үз карашыңны төгәл, дөрес, логик яктан төзек 

һәм тәэсирле итеп әйтеп бирү, аралашу процессында язма һәм телдән сөйләм 

нормаларын һәм татар сөйләм этикетын саклау. 

Аларны үз тәҗрибәмдә куллануны ике дәрес үрнәгендә күрсәтермен.  



Ачык хат (Письмо-откровение). 

 “Сүз – бөек нәрсә ул. Бөек, чөнки сүз белән кешеләрне берләштерергә 

мөмкин, сүз белән аларны аерырга да мөмкин, сүз белән дошманлашырга да 

мөмкин, сүз белән кешеләрдә нәфрәт уятырга да мөмкин, сүз белән сөелергә 

мөмкин”. Лев Толстойның бу хикмәтле сүзләре “Ачык хат” (Письмо-

откровение) темасы буенча  дәресемнең төп максатын билгели: туган телнең 

лексикасы һәм синтаксисын баету,баланың эмоциональ мохитен үстерү һәм 

чынбарлыктагы аралашуга әзерләү. 

Яңа федераль дәүләт стандартларын өйрәнеп, практик эшчәнлегемдә 

аның актуальлегенә инандым. Метапредмет принциплары эшли һәм үз 

нәтиҗәләрен бирә. Телебезне өйрәнүдә коры теория белән генә чикләнмичә, 

аралашуда якынайтылган чынбарлыкка якын килгәндә, бала туган телне 

өйрәнүнең һәм баетуның кирәклеген аңлый. 

Тагын бер мөһим нәрсә, ул минем дәресләрем. Дәресемдә туган телләре 

рус һәм татар теле булган балалар бергә белем ала, шуңа күрә дәрестә татар 

теленнән рус теленә әледән-әле күчү – безнең өчен гадәти һәм уңайлы хәл. 

Бу дәрес Әниләр көне алдыннан үткәрелә. Бу көнне иң кадерле кешеңә 

ачылып мәхәббәт сүзләре әйтү каралган. Никадәр тирәндә ул әниләребезгә 

булган якты, җылы хисләр. Күзәтүләребез күрсәткәнчә, хисләребезне бик 

сирәк һәм саран әйтеп бирә алабыз икән. Моны ике төрле аңлатып була: сүз 

байлыгыбызның аз булуы һәм психологик барьер (бигрәк тә яшьүсмерләрдә). 

Минем максатым, шул хисләрне бала күңелендә күреп алу һәм әниләренә 

җиткерү. 

Дәрес башындагы диалог барышында, балалар бу максатка үзләре 

килеп чыга. Аннан без әниләребезгә мөрәҗәгать ителгән сөйләмебезне 

төзибез. Рус һәм татар телендәге сүзлек байлыгының күләменә  анализ ясала, 

классик язучы, шагыйрьләребезнең матур әдәби үрнәкләреннән нәфис сүзләр  

ярдәмгә килә. Балалар дәрескә әниләр турында шигырьләр, цитаталар алып 

килә һәм шуны куллана. 



Дәреснең беренче этабында әниләргә матур эндәш сүзләр, икенче 

этапта   әнине образлы тасвирлау, аның белән  соклану сүзләре төзелә. 

Шунда ук әниләргә эндәш сүзләренең  рус һәм татар телләрендә 

чагыштырып, морфологик составын күзәтәбез.  

Аналогик рәвештә алдагы эшне башкарабыз. Ачык хат өчен үзебезнең 

һәм авторларның  рәхмәт сүзләрен сайлыйбыз. Җөмләләр төзегәндә ике 

телдәге җөмлә структурасына игътибар итәбез. Искәртәбез, көндәлек 

сөйләмнән аермалы буларак әдәби татар телендә җөмләләр бәйлек белән 

тәмамланмый. (Әнием котлыйм сине бәйрәм белән). Рәхмәтне белдереп 

килгән фигыль гадәттә җөмлә ахырында языла. 

Хат кемнең исеменнән язылу белән тәмамлана. Мин балаларга стандарт 

булмаган сүзләр белән тәмамларга тәкъдим итәм. Мәсәлән,  “Синең 

телбистәң Рөстәм”. Әзерлекнең ахырында хатның барлык өлешләре план 

рәвешендә гомумиләштерелә һәм балалар мөстәкыйль эшләрен башлый. 

 Хатны укыр алдыннан, балаларга әниләренең фотоларына карап 

алырга тәкъдим ителә. Әниләргә карап нинди хисләр кичерәләр алар? Шул 

хисләрне хат укыганда интонация белән күрсәтүләрен сорыйм. 

Яшьүсмерләрдә шул чак оялчанлык, тоткарлану сизелә. Әлбәттә, кайбер 

балалар тырыша, эчтәге каршылыкны җиңеп, үз хатларын укый.  

Сочинениеләрен укыганда тышка чыккан хисләреннән дулкынлану, 

ачылып китү мине дә, балаларны да тетрәндерде. Кайбер классларда бала 

хатлары дулкынландырды, күз яшен чыгарды. Чын күңелдән, ихлас әйтелгән 

сүзләр хәтта тыңлаучыларның алкышларына төренде. Бу дәрес балаларга 

уңай тәэсир итте, файдалы булды дип уйлыйм мин. 

Педагог буларак мондый тормыш  дәресләрендә минем максатым – 

туган телебезне өйрәнүдә дәрескә мәгънә салу һәм бала хисләре белән 

тулыландыру. Метапредмет дәресләре балаларга гына түгел, безгә, 

укытучыларга да кирәк. Балаларны якыннары, яшьтәшләре, олылар белән, 

башка милләт кешеләре белән дә аралашырга өйрәтергә кирәк. Нинди милләт 



кешесе булуга карамастан, безне барыбызны да гомумкешелек кыйммәтләре 

берләштерә. 

“Намусыңны яшьтән үк сакла” (Гыйбрәтле хикәятләр белән эш) дәресенең  

максаты:намуслы кеше турында төшенчә формалаштыру, үзеңдә намуслы 

була белү сыйфатлары тәрбияләү. 

Гыйбрәтле хикәятләрне Каюм Насыйридә дә, Лев Толстойда да күрергә 

мөмкин.Бик күп матур үрнәкләре халкыбыз иҗатында да чагылыш тапкан. 

Балаларның алдында татар һәм рус телендә гыйбрәтле хикәят ята. (рус 

баласы да, татар баласы да параллель рәвештә эшләсен өчен текстлар ике 

телдә бирелә) 

Укып чыгар алдыннан сорау бирелә. Хикәят геройлары бер-берсен нинди 

сыйфатлар буенча таба ала? (Су – камышлар, үсемлекләр, Ут – төтеннән, 

Намусның ачык билгеләре юк) 

Текстны анализлау башлана. Ни өчен Намусның билгеләрен күреп булмый? 

(бу эчке кичерешләр, хис, аны  гамәлдә күреп кенә була). Намус төшенчәсен 

нинди сыйфатлар аша билгеләп була? Шул сыйфатларны кәгазь битләренә 

яздыру. Балалар эшне башкара. Кайберләрен тыңлау. 

Аннан бу сыйфатларны кимү барышында тәртипкә китерергә, саннар куеп 

чыгарга кирәк. Кеше өчен кайсы сыйфат беренчел, шул сүз алдына бер саны 

языла. Аннан икенчесе һәм башкалар. (эш башкарыла) 

Кайбер җаваплар тактада языла. Бу аудитория өчен кайсы сыйфатларның 

беренче урында торуына  нәтиҗә ясала. 

Укудан соң текст белән эшләү. Иҗади бирем. Кеше гомер буена үз-үзен 

тәрбияләү өстендә эшли. Максатлар куя һәм шуларны үтәргә тырыша.Бөек 

кешеләр дә һәрвакыт шулай эшләгәннәр. Мәсәлән, Л.Н.Толстой, 

К.Д.Ушинский  үз-үзен тәрбияләү буенча план язганнар. Беренче урында 

торган сыйфат буенча үзүсеш планын төзегез. Ә план критерийлар буенча 

бәяләнә:  

максат булса – 5 балл, булмаса – 0 балл; 

ирешү юллары: һәр юлга 5-10 балл; 



максат һәм юлларның реаль булуы, тормышка яраклашуы: 

реаль булса – 5 балл, булмаса – 0 балл. 

Нәтиҗә ясала. Баллар күбрәк булса, бик яхшы. Димәк, сез дөрес юлда. Азрак 

булса, төшенкеллеккә бирелмәгез. Димәк, үзтәрбия өстендә күбрәк эшләргә 

кирәк. Шунда ук кеше өчен үз-үзен тәрбияләү планының әһәмиятен 

ачыклана. Хикәяттәге сүзләргә янә кайтабыз: язган планыгызны үтәү, үз-

үзеңне тәрбияләү өстендә эшләргә кирәк. Истә тотыгыз: Намусны бер 

югалтсаң, беркайчан да таба алмыйсың. Шуңа күрә, халкыбыз намусыңны 

яшьтән сакла дип әйтә.(Береги честь смолоду) 

Дәрестә аңлап уку өстендә эшләгәндә  универсаль уку гамәлләре 

формалаша: текстны анализлый белү, яшерен мәгънәсен күрү, укылган 

материалны интеграцияләү, төп һәм өстәмә мәгълүматны билгели алу, үзеңә 

куеп кару. 

Татар теле дәресләрендә грамоталылыкны формалаштыру 

укучыларның сөйләм эшчәнлеген камиләштерү, татар теленең төзелеше һәм 

аралашуның төрле шартларында аны куллану үзенчәлекләрен белү нигезендә 

төзелә. Уку процессы телне анализлау күнекмәләрен формалаштыруга гына 

юнәлдерелгән булырга тиеш түгел, шулай ук сөйләм культурасы тәрбияләү, 

тормышта мөһим күнекмәләрне формалаштыру, сөйләм эшчәнлегенең уку 

төрләрен куллану, төрле формадагы мәгълүматны эзләү, сөйләм 

ситуациясенә, әдәби тел нормаларына һәм аралашуның этик нормаларына 

яраклы төрле ысулларны файдалану.  

Файдаланылган әдәбият: 

1.Федераль белем бирү стандартлары 

2.Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар 

теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар”(Казан;Татар.кит.нәшр.,2011) 

нигезендә төзелгән “Татар теле һәм әдәбиятыннан эш программасы” 

 


