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Тема: Письмо-откровение маме. 

Цель: обогащение лексики и синтаксиса родного языка, развитие эмоциональной сферы ребенка и готовности к ре-

альному речевому общению.  

Оборудование: художественные произведения русских и татарских писателей и поэтов, татарско-русский и русско-

татарский словари, мультимедийная презентация, раздаточный материал.  

Тип урока: урок-общение. 

1.Дөнья ямьле булсын өчен. 
Бәхет-шатлык артсын өчен. 

Әни кирәк! 
Иң кадерле кеше җирдә –  

Әни димәк! 

  

Бүгенге дәресебезне әниләребезгә 
багышлыйбыз. Ни өчен дип уйлыйсыз? 

(СЛАЙД) 
Әйе, ноябрь аенда сөекле әниләребезнең 

бәйрәме. 
Бәйрәмдә әниләребезгә ярату һәм рәхмәт 

сүзләрен әйтәбез.  
 

Ә сез әниегезгә матур  сүзләр әйтәсезме? 
 

Аңа назлы итеп  ничек эндәшәсез?(Нинди ул 
сезнең әниегез?) шул сүзләрне җылы, назлы 
итеп, йөрәгегезне ачып әйтегез. 

Күңелдән чыккан сүзләр күп табылдымы? 

 
Сегодня я предлагаю наш урок посвятить ма-

ме. Почему? 
Ответ: потому что в ноябре день матери. 

В праздник принято говорить слова любви и 
благодарности самому близкому человеку на 

свете. А вы говорите красивые слова маме? 
Как вы ласково обращаетесь к ней?  

Ваша мама, какая она?  
Много ли душевных слов у нас нашлось? 

 
 

 
 

 
На слайде русско-

татарский словарик 
  



 

Бүгенге дәрестә нинди максат куярбыз? 
 
Әниләр турында матур сүзләрне күбрәк 
өйрәнеп, әниләргә әйтергә өйрәнергә. 

 
Әниләр турында шагыйрьләр һәм язучылар 

бик күп матур әсәрләр иҗат иткән. Алар 
әниләр турында нинди матур сүзләр әйтә 

икән? 
(Дәрескә сез татар һәм рус телендә әниләр 

турында шигырьләр һәм текстлар әзерләп 
килдегез. ) 

СЛАЙД  - слова любви, восхищения. 

 

Какую цель мы поставим перед собой сегодня 
на уроке, посвященном маме? 

Найти как можно больше красивых слов о 
маме и научиться их говорить. 

К уроку вы приготовили стихи и тексты о ма-
ме на татарском и русском языках. 

Найдите в тексте слова, которыми автор вы-
ражает свое восхищение мамой. 

 

 
 

 
 

 
 

На слайде русско-
татарский словарик 

Бу сүзләрне мин слайдта күрсәттем. 
Чагыштырып карыйк. 

 
Татар һәм рус сүзләренең кайсы сүз 

төркемнәрен күбрәк кулландыгыз? 
Матур сүзләр белән, соклануны белдереп бер 
җөмлә төзегез.  

Какой частью речи выражены слова-
восхищения о маме? 

 

Прилагательные, в 
метафорах, сравнениях – 

это существительные 

Без әниләребезне ни өчен яратабыз?  
Әниләрегезгә нинди рәхмәт сүзләре әйтәсез? 
 

Бирелгән текстларда шагыйрьләр нинди 
рәхмәт   

сүзләре әйтә?  
СЛАЙД  - слова благодарности 

 
Кайсы сүз төркемнәрен ешрак кулланырсыз? 

Рус телендә һәм татар телендә? (чагыштыру) 
Рәхмәтегезне белдереп телдән бер җөмлә 

төзегез. 

За что мы любим маму? Какие слова благо-
дарности вы говорите маме? 
 

Какие слова благодарности используют поэты 
и авторы текстов? 

 
Какие части речи чаще всего используются в 

словах благодарности маме на татарском язы-
ке? На русском языке? 

Составьте устно одно предложение со слова-
ми благодарности маме. 

На слайде русско-
татарский словарик 
 

На слайде русско-
татарский словарик 

 



Әйдәгез, җөмләләрне дөрес итеп төзәргә 

өйрәник, чөнки татар һәм рус телендәге 
җөмләләрдә аерма бар.  

 
Әнием, мин сиңа ....... өчен рәхмәтлемен. 

Әнием, мин                                 ... яратам. 
 

СЛАЙД  -  предложения 
Шулай итеп, рәхмәт белдергән сүзләрдән 

төзелгән җөмлә схемасы барлыкка килде.  
Рус телендә төзелгән җөмлә татар телендә 

төзелгән җөмләдән нәрсә белән аерыла? 
Слова благодарности «спасибо», «благода-

рю» пишем в начале предложения. 
Татар телендә “рәхмәтле, рәхмәтлемен” 
сүзләре җөмлә ахырында языла. 

Инде җөмләне дөрес итеп төзегез. (2-3 
җөмлә) 

Давайте мы научимся правильно строить 

предложение-благодарность, потому что есть 
различие в построении предложений на рус-

ском и татарском языках. 
Разбор русского предложения. 

Спасибо мама за то, что … (глаголы) 
Я благодарна мама тебе за … (имена суще-

ствительные) 
Разбор татарского предложения. 

Правильно формулируйте предложения. 

Структура предложения. 

Шулай итеп, без әниләребезгә ягымлы 
эндәшергә өйрәндек – бу эндәшү. 
Әниләребезгә матур сүзләр әйтергә өйрәндек 

– бу соклану. 
Әниебезгә рәхмәт сүзләре әйтергә өйрәндек 

– бу рәхмәт сүзләре. 
Шулай итеп әниләрне яратуыбызны 

белдергән текстның планы барлыкка килде. 
СЛАЙД  -  по одному выходит план 

высказывания. 
  

Әйдәгез, әниләргә рәхмәт хаты языйк. Хат 
гадәттә, нәрсә белән тәмамлана? 

 

Значит, мы научились ласково обращаться к 
маме – это обращение. 
Мы научились использовать красивые слова о 

маме – это слова восхищения. 
Мы научились благодарить маму – это слова 

благодарности.  
Таким образом, у нас получился план выска-

зывания о том, как мы любим маму.  
Давайте составим маме письмо-откровение.  

 
 

 
 

 

План  
1. Обращение  
2. (1 предложение) 

3. Слова восхищения (1-3 
предложения).  

4. Слова благодарности 
(1-2 предложения). 

5. Подпись. 
 



Хатны тәмамлаганда имза куябыз. Ә 

әниләргә язылган рәхмәт хатын, әниегез 
сезгә ничек яратып эндәшә, шулай тәмамлау 

отышлы булыр. 
Әниегез сезгә яратып ничек дәшә? Имза 

урынына шул сүзләрне кулланырга ярый. 

Чем принято заканчивать письмо?  

А лучше всего в письме-откровении подпи-
саться тем именем, которым вас называет ма-

ма. А какими словами только к вам обращает-
ся ваша мама? Эти слова и могут использо-

ваться в подписи. 

 

Хат язу өчен 7 минут вакыт бирелә.  Для написания письма вам дается 7 минут.  Самостоятельная работа. 

Мин ышанам, сез әниләрегезгә бик матур 
хатлар яздыгыз. Әниегезнең фоторәсемен 
алып карагыз әле, нәрсә тоясыз, нинди 

хисләр биләп алды сезне? 
Менә шул дулкынландыргыч, җылы 

хисләрегезне хатта күрсәтергә тырышыгыз. 
Хатыгызны эчтән 2-3 тапкыр укып чыгыгыз, 

хисләрегезне интонация ярдәмендә әйтеп 
бирергә тырышыгыз. 

Я верю, что вы написали очень красивое 
письмо о маме. Возьмите ее фотографию. 
Внимательно всмотритесь в любимое лицо. 

Какие чувства вы испытываете? 
Постарайтесь передать ваши чувства при чте-

нии письма.  
Прочитайте про себя письмо 2-3 раза и поста-

райтесь выразить ваши чувства интонацией.  
 

 

Әниегезнең фотосы алдыгызда ятсын. Ә сез 

сәнгатле итеп хатны укыгыз. 

Пусть фотография мамы лежит перед вами, а 

вы выразительно прочитайте посвященное ей 
письмо. 

 

Дәреснең темасы нинди иде? 

Әниләргә рәхмәт хаты язу. 
Бүгенге дәрес сезнең өчен файдалы 

булдымы? Нәрсә белән? 
 

Әниләргә назлы сүзләр җитми, 
Җитми әле мактау, котлау да! 

Ә бит әниләрне гел яратып, 
Зурлау кирәк барыбызга да! 

Так какая была тема урока? 

Письмо-откровение маме. 
Был ли полезен вам сегодняшний урок? Чем? 

 

 

 

 



Сүзлекчә 

Матур сүзләр 
 

Назлы - нежная 
 Ягымлы - ласковая 

иң әйбәт –самая лучшая 
 матур,гүзәл - красивая 

 кояш нуры – лучик солнца 
 яхшы – хорошая, добрая 

 киң күңелле - добродушная 
 мәрхәмәтле, итагатьле - милосердная 

якын – близкая 
газиз, кадерле - родная 

 акыллы – умная 
кайгыртучан –заботливая 
эшчән - трудолюбивая 

Рәхмәт сүзләре 

 
үстергән -вырастила 

караган - ухаживала 
тәрбияләгән -воспитала 

ашаткан - кормила 
назлаган – за нежность 

иркәләгән – за ласку 
гомер биргән өчен – за то,что  жизнь подарила 

 
 

Сүзлекчә 
Матур сүзләр 

 
Назлы - нежная 
 Ягымлы - ласковая 
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якын – близкая 
газиз, кадерле - родная 
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эшчән - трудолюбивая 

Рәхмәт сүзләре 
 

үстергән -вырастила 
караган - ухаживала 
тәрбияләгән -воспитала 

ашаткан - кормила 
назлаган – за нежность 

иркәләгән – за ласку 
гомер биргән өчен – за то,что  жизнь подарила 

 
 

 


