
Урок татарского языка во 2 классе по теме  «Предложение». 

Учебная цель урока: усвоение понятия о предложении через 

рассмотрение его существенных или отличительных признаков.  
Развивающая цель урока: развитие речи и умственных действий.  
Воспитательная цель урока: выработка ценностного отношения к 

точному выражению своей мысли на татарском языке.  
Структура урока: постановка и решение учебной задачи. 

Урок построен в технологии развития творческих способностей А. З. 
Рахимова. Поэтому на уроке использованы проблемные ситуации, 

организована учебная деятельность детей по анализу признаков и 
формулированию нового понятия «Предложение». В соответствии с 

технологией, на уроке даются творческие задания, которые направлены на 
развитие устной и письменной речи учащихся. Урок построен в форме 

групповой работы. На всех этапах урока организовано самооценивание.  
Хочется также отметить, что содержание правила о предложении 

усложнено. По учебнику это понятие дается порциями. На этом уроке я уже 
готовлю  детей к восприятию понятия «интонация», также дается тема связи 

слов в предложении. Кроме этого, мы вспомним пройденное правило о 
правильном обозначении предложения на письме. Я считаю, что 
формирование целостного представления о предложении, помогает 

осознанному, прочному усвоению знаний.  
 

2 сыйныфта татар теле дәресе 
Тема: Җөмлә турында төшенчә 

Максат: 1) җөмләгә төшенчә бирү, җөмләне дөрес төзеп язу; 
2) үз белемнәрен тикшерү, бәяләү күнекмәләрен, эзлекле фикер йөртү 

сәләтен үстерү; 
3) темага кызыксыну уяту, парларда дустанә эшләүләренә җирлек 

булдыру. 
Дәрес тибы: уку мәсьәләсен кую 

Дәрес барышы. 
I. Оештыру моменты. 

-Исәнмесез, балалар! Сезнең белән очрашуыма шатмын. Бер-берегезгә 

карагыз, елмаеп уңышлар теләгез. 
Бу көн сезгә бары сөенеч, эш бәхете алып килсен. 
II. Уку мәсьәләсен кую. 

 -Безнең Барда авылы бик ямьле урынга урнашкан.Мин кышкы  табигатьне 

күзәттем. Сокланып туя алмадым. Кышын бигрәк матур икән ул. 
 -Балалар, минем сөйләмем нәрсәләрдән төзелгән?  

I ЭТАП 

Сүзләрдән (плакат ачу) 
  

-Яхшы. Мин сезгә сүзләр бирәм  
Суык күңелле  аю  шуа  кыш   

Җөмләләрдән (плакат) 
 

– Яхшы. Ә җөмлә нәрсәдән төзелә? 
-сүзләрдән   (плакат) 



- Ә  кайбер сүзне кулланып, нәрсә төзеп була?   (җөмлә) 

- Төркемнәрдә киңәшегез. Мин әйткән сүзләрнең берсен алып җөмлә төзегез.  
Суык күңелле  аю  шуа  кыш   (экранда) 

-Төркемнәргә эндәшү. Сез кайсы сүзне алдыгыз, ә сез? 
-Җөмләгезне әйтегез. 

Мәсәлән: Кышын кар ява. (Һәр җөмләне шулай тикшерү, анализлау.) 
-Инде җөмләдә әйтергә теләгән уй  бармы? (бар)  Ә бу җөмләдә? 

( 1 нче этап шуның белән тәмамлана: тактада 3 плакат  ачылган – җөмлә, 
сүзләр, уй) 
Димәк,  җөмлә сүзләрдән төзелә, җөмләдә әйтергә теләгән уй(фикер) 

булырга тиеш.  
Үзбәя.  

Кагыйдәне аңладыгызмы, җөмлә төзә алдыгызмы? Сезнең алда кәгазьләр ята. 
Карагыз. Иң аста билге куяр өчен таблица бар. Бу эшкә беренче шакмакка  

билге куегыз.  
II ЭТАП 

-Мин сезгә тагын бер мисал әйтәм. Уйлагыз, җөмлә булырмы ул? Тыңлагыз. 

Кышын бөтен җир    (экранда) 

-(Уе юк дисәләр) Кышын бөтен җир турында нәрсәдер әйтергә буламы? (әйе)  

Безнең сүз генә җитми икән. 
-Димәк,  җөмләдә әйтергә теләгән уй бар, ләкин ул  тәмамланмаган. 

-Төркемнәрдә уйлап карагыз, сүзләр өстәгез. Уйны тәмамлагыз.  (плакат) 
Җөмләгез дөрес, матур булсын. 

(Кышын бөтен җир ап-ак.  
Кышын бөтен җир кар белән капланган.)  Төркемнән берсе җавап бирә. 

Барлык төркемне дә тыңлау.  
Димәк,  җөмлә тәмамланган уйны белдерә. 

(экранда) 
    -Сөйләм килеп чыктымы? (юк)             

-Нигә сөйләм түгел: Мин бит 
сүзләр әйттем? (аңлашылмый, 
җөмлә кирәк) (плакат)  

- Яхшы. Мин сезгә сүзләр әйтәм. 
Суык күңелле аю шуа кыш 

-Бу җөмләме? (юк) 
-Нигә? Мин бит сүзләр әйттем? 
(аңлашылмый) 

Әйе, аңлашылмый, әйтергә теләгән уй 
(фикере) аңлашылмый. 

(плакат)  
-Аңлаешлы булсын өчен, безгә әйтергә 

теләгән уй кирәк . 

-Бу җөмләме? (юк) 
-Ни өчен? (сүзе җитми, 

әйтелеп бетмәгән) 
 

Бу җөмләме? (әйе) 
-Әйдәгез тикшерәбез. Сүзләре 

бармы? (бар) 
Әйтергә теләгән уй бармы? (бар) 

Мәгънәсе аңлашыламы? 
-Ә җир турында аңлашыламы? 
(аңлашылмый)  



-Кагыйдәне аңладыгызмы? Әйтеп карагыз. җөмлә тәмамланган уйны 
белдерә 

-Үзбәя. Җөмләләр матур булды. Инде үзегезгә билге куегыз.  
- Балалар, әгәр мин суык дип кенә әйтсәм, җөмлә булырмы ул? Суык. 
- Юк. Бу җөмлә түгел. 

-Нигә? (сүзе аз) 
-Ә әйтергә теләгән  уе аңлашыламы? 

(миңа да, сиңа да, безгә дә суык, 
нинди суык көннәр торды) 

Суык. Урамга чыкмыйм. 
Бер сүз белән генә аңлатып 

булмыймы аны? 

-Әйе. Бу җөмлә. 

Димәк, җөмлә 1 сүздән тора. 
-Әйтергә теләгән уй тәмамланган, 

мәгънәсе аңлашыла. 

-Әйтергә теләгән уй (фикер) тәмамланган. Димәк, җөмлә бер сүздән дә, күп 

сүзләрдән дә төзелә икән.  
III ЭТАП 

- Минем сезгә тагын бер мисалым бар. Тыңлагыз. 
Куян кар эз кала   

-Бу җөмләме? (юк) Ни өчен? (сүзнең кушымчалары юк, сүзләр үзара 
бәйләнмәгән) 
Төркемнәрдә уйлагыз. Сүзләрне бәйләп карагыз. Кушымчалар өстәп җөмлә 

төзегез. 
(Куянның кырда эзе кала. Куян карда эз калдыра.) 

Әгәр кушымча дип әйтә алмасалар, чагыштырып күрсәтү: 
Куян кар эз кала 

Куянның кырда эзе кала  Нәрсә үзгәрде?  (Кушымча өстәлде) 
Җавапларны тыңлау. Кемнеке икенче төрле булды, аларны тыңлап карау. 

Димәк,  җөмләдә сүзләр үзара бәйләнгән. (плакат) 
Үзбәя. Бу кагыйдәне аңладыгызмы? Җөмләне дөрес төздекме? Эшегезгә 

билге куегыз. 
IV ЭТАП 

-Ә хәзер сезгә авыррак эш биримме? (бирегез) 
-Менә бу сүзләрне кулланып, үзегез кагыйдә чыгарыгыз. Төркемнәрдә 
киңәшегез. 

(ярдәмлек  схемалартактада, балалар эшләгәнче, калган плакатларны ачам – 
үзара, дән төзелә, ны белдерә)  

Тактада: 
       ҖӨМЛӘ 

ҮЗАРА БӘЙЛӘНГӘН 
СҮЗЛӘР ДӘН ТӨЗЕЛӘ 

ТӘМАМЛАНГАН 
УЙ НЫ БЕЛДЕРӘ 

-Тыңлыйбыз. (һәр төркем җавап бирә, кагыйдәсен әйтә)  
-Яхшы. Ә хәзер кагыйдәне кабатлап, ныгытып куйыйк.  

Безнең кагыйдә шулай килеп чыкты. 
Җөмлә үзара бәйләнгән сүзләрдән төзелә, тәмамланган уйны белдерә. 



Кабатлау. Хор белән – бер-берсенә - үз-үзенә (күзне йомып) 
Үзбәя. Бу кагыйдәне аңладыгызмы? Эшегезгә билге куегыз. Кем кагыйдәне 

аңлады, үзе әйтә ала – 5, язуга карап әйтсә - 4. 
Дәреслек белән эш. 
-Дәреслекнең 152 нче битен ачыгыз. Анда 2 кагыйдә бар. Укыгыз. (балалар 

укыйлар) 
-Без чыгарган кагыйдәгә ошаганмы? (әйе) Ә дәреслектәге кагыйдәдә нәрсә 

әйтелмәгән? (сүзләр бәйләнгән) 
-Кайсы кагыйдә сезгә күбрәк ошады? Нигә? 

-Миңа да ошады. Өйдә тагын кагыйдәне кабатлагыз, әниләрегезгә сөйләп 
карагыз. 

Физкультминутка.Бик яхшы, балалар. Бик зур эш эшләдек инде ял итеп 
алыйк. “Күрсәт әле, үскәнем” дигән уенны уйнап алыйк. 

V ЭТАП 
-Балалар, без бүген дәрестә нинди тема үтәбез? (җөмлә)  

-Ә нәрсә ул җөмлә? (Балалар кагыйдәне кабатлый)  
-Дәфтәрләргә бүгенге числоны языгыз.  

-Мин сезгә бер бирем әзерләдем. Өстәлегездә яткан кәгазьләрне карагыз. 
- Төркемнәрдә эшләрсез. Бергә уйлагыз, киңәшегез.  

1нче бирем 

1. җиргә йомшак кар   Бергә укыйбыз. (экранда) 
-Бу җөмләме? (юк) Нинди хатасы бар? (сүзе җитми) 

-Җөмләне дөресләгез. Укыгыз. 
Һәр төркемнән сорау. Сезнеке ничек, ә сезнеке? 

-Хәзер җөмләне дөрес итеп язарга кирәк. Җөмләне ничек язабыз? 
-Җөмләне ничек яза башлыйбыз?  (баш хәрефтән) 

-Ахырында нәрсә булырга тиеш?  (нокта) 
-Җөмләне дәфтәрегезгә дөрес итеп языгыз.Дөрес, төз итеп утырыгыз.  

Җиргә йомшак кар ява. (экранда) 
-Тикшерәбез. Кемнеке шулай булды? Җөмлә тәмамланганмы? Яхшы. 

2. аю  кар  астында  мәктәп йоклый  (экранда) 
Аю кар астында йоклый.  Ничек язабыз? 
3. бала тау шуалар             (экранда)                   

Балалар таудан шуалар. Ничек язабыз? 
Үзбәя. Үз эшегезне бәяләгез. Кемнеке шулай булды – 5, ә  хатасы булса – 4. 

VI ЭТАП 
-Яхшы. Хәзер мин сезгә җөмләләр укып күрсәтим әле. Тыңлагыз.  

(Кәгазьдә текст, җөмлә чиге юк.)  
бүген көн /пауза/ җылы балалар  уйныйлар   алар /  пауза/ рәхәтләнеп  

чанада шуалар / пауза/ 
(хаталы укыйм)  (экранда)                   

-Балалар, мин җөмләләрне дөрес укыдыммы? (юк) 
-Нигә дөрес түгел? (дөрес туктамадыгыз) Әйе, җөмлә чиген дөрес әйтмәдем, 

дөрес туктамадым. Шуңа уйны белдерә алмадым һәм сез мине аңламадыгыз.  
-Җөмләнең чиген табыгыз. Төркемнәрдә киңәшегез. 



-Әйдәгез, уйны белдереп 1нче җөмләне төзеп карагыз. Кәгазьдә төзәтәбез. 
Баш хәрефен зур итеп күрсәтегез, ахырына нокта куегыз. 

Аннан дөрес җөмләне күрсәтәм. 
Бүген көн җылы.   (экранда берәмләп чыгарам)       
Балалар  уйныйлар.    

Алар  рәхәтләнеп  чанада шуалар. 
Балалар җавап бирә. Җөмләләрне берәмләп укыйлар, һәрберсен тикшереп 

барабыз.  
-Җөмлә аңлашыламы? (уй тәмамланган) 

-Инде текстны дөрес итеп, җөмләрнең чиген куеп, интонация  белән 
укыйбыз. Төркемнәрдә укыгыз. 

-Укый алдыгызмы? Кем укып күрсәтер? (бер бала укый) 
-Сезнеке дә шулай булдымы? 

-Җөмләне укыганда тукталыш ясый алдыгызмы?  
Үзбәя. Үз эшегезне бәяләгез. Кемнеке шулай булды – 5, ә  хатасы булса – 4. 

Димәк,  җөмләне укыганда уйны белдерер өчен чиген билгеләргә кирәк. 
Сөйләгәндә дә, укыганда да һәрбер җөмләдән соң тукталыш ясала. 
-Әйдәгез, бер уен уйнап алыйк әле,  “Иң озын җөмлә”   дип атала ул. Мин 

башлыйм, ә сез шул җөмләгә үзегезнең сүзегезне өстәгез. Кем иң озын җөмлә 
төзәр, карарбыз.  

Без уйныйбыз.  
Без урамда уйныйбыз. Һәр җөмләне тикшерү. Җөмләдә сүзләр бәйләнгәнме, 

аңлашыламы, уй тәмамланганмы? 
-Без бергә эшләдек, ә хәзер үзегез төркемнәрдә эшләгез. Урманга барабыз. 

IV.Рефлексия.  

Үзбәя. Кемнең бишлеләре күбрәк – “5”, кемнең “4”ләре күбрәк –“4”. Кем 

үзенә бишле куйды, ә кем дүртле? 
-Бүген без дәрестә нәрсә өйрәндек? (җөмлә) Ә җөмлә нәрсә соң? (кагыйдәне 

кабатлау) 
-Әйтегез әле, балалар, сезгә нәрсә җиңел, ә нәрсә авыр бирелде? Ни өчен 

җиңел булды? (аңладым, кызык булды) 
Нигә авыр булды? (җөмлә төзә алмадым, кагыйдә авыр) 
-Дәрестә алган белем дәрәҗәгезне бәяләгез.  
Нәтиҗә: Ни өчен бу теманы өйрәнәбез?  

Дөрес итеп төзелгән җөмләләр сөйләмебезне аңлаешлы һәм кызыклы итәләр, 

матурлыйлар. Без башкалар белән җиңел аралаша алабыз. Бүген без җөмлә 
темасын башладык. Ә башка дәресләрдә җөмләләр турында бик күп яңа һәм 

кызыклы  нәрсәләр өйрәнерсез. 
VI.Өй эше.  

-Балалар, сез бүген нинди өй эше алыр идегез? (балалар җавабы) 
-Сезгә өч төрле бирем бирелер. Сез кайсын эшли аласыз, шунысын сайлап 

башкарыгыз.  
Экранда өй эше. 

1.Кыш турында 2-3 табышмак табып килегез. 
2.Уку китабыннан кыш турында 2-3 җөмлә язып алыгыз. 



3.”Кышкы урман” темасына рәсем ясап, хикәя төзеп килегез. 
Балаларга йомгалау сүзе. 

Балалар, без бүген бик күп эшләр башкардык. Киләчәктә дә шундый тырыш 
укучылар булыгыз. Эшне яратагыз, ярдәмчел, эшчән балалар булып үсегез.  
Дәрес өчен сезгә зур рәхмәт. Сау булыгыз. 
 


