
Урок развития речи на уроке татарского языка и литературе по теме «Притчи» 

 

Цели урока:  

1) обучение способу видения сущности притчи через взаимосвязь русского и татарского языков; 

2) формирование общих способов рассмотрения навыков смыслового чтения, анализа и  

сравнения; умение через текст  выходить к личностному пониманию; 

3) воспитание интереса к овладению приемами мышления и  способами действия. 

 

Тема. Табалмаслык – югалту. 

(рус мәктәбенең 6нчы сыйныфында  укучы татар балалары өчен “Ут, Су һәм Намус” әсәре 

буенча бәйләнешле сөйләм үстерү дәресе) 

Максат:  

- дидактик – укучыларны татар һәм рус телләре аша гыйбрәтле хикәяләрнең асылын  тану 

ысулларына  өйрәтү;  
- психологик – текстның мәгънәсен аңлап уку, аны  тикшерү күнекмәләренең гомуми ысулын 

һәм текст аша шәхси аңлауга чыгу осталыкларын формалаштыру; 

- тәрбияви – фикерләү алымнарын һәм башкару ысулларына өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү. 

 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Җиһазлау.  

1)”Ут, Су һәм Намус”, “Ветер, Вода и Правда” гыйбрәтле хикәяләренең текстлары; 

2)Татар теленең аңлатмалы сүзлеге, татарча-русча сүзлек, русско-татарский словарь; 

3) Тактада Г.Тукай сүзләре: 

...Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, 

Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән. 

4) компьютер, экран 

 

Дәрес планы. 

I. Ориентацион мотивлаштыру этабы. 

1. Мотивлаштыру. 

2. Уку мәсьәләсен  кую. 

II. Операцияләп башкару этабы.  

1. Уку мәсьәләсен  өлешләп чишү. 

III. Рефлексив бәяләү этабы. 

1. Дәрестә алган белемнәрне гомумиләштереп кабатлау. 

2. Дәрес өчен үз-үзеңә бәя кую. 

IV. Өй эше. 

 

Дәрес барышы. 

I. Ориентацион мотивлаштыру этабы. 

1. Уңай психологик халәт тудыру. 

- Тактада язылган шигырь юлларына игътибар итегез әле, укучылар, өзек сезгә танышмы? (Әйе) 

- Әсәрнең исемен һәм авторын атагыз. (Г.Тукай. “Туган тел”) 

- Шулай да сезгә аңлашылмый торган сүз юкмы? (хикәят) 

- Ул сүз нинди сүзгә ошаган? (хикәя) 

-Ә хикәянең русчасын кем әйтә алыр? (рассказ) 

- А что мы рассказываем? (сказку, рассказ, легенду, событие и т.д.) (слайд) 



- Әйе, бу әсәрләрне элек еш кына хикәят термины белән атаганнар. “Туган тел” шигырендәге   

әни кеше баласына төрле әкиятләр, хикәяләр, легендалар сөйләүне Тукай җыелма исем белән яки 

хикәятләр сөйли дип яза.   

- «Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Мартышка и очки»…Мин санап киткән әсәр исемнәре 

Сезгә, укучылар, танышмы? Ә нәрсәләр соң алар? (басня) 

- А что такое басня? (укучыларның җавабы тыңлана) 

- Татарча ничек булыр соң? (мәсәл) 

- Мораль что такое? (поучение т.е  эти произведения учат уму, разуму, мудрости) 

- Кешедә акыл, нинди дә булса яхшы сыйфатлар тәрбияли ала  торган әсәрләрне дә беләбез бит  

без, укучылар, әйеме? Нәрсәләр соң алар? (әкиятләр) 

- Таким образом, и басни, и сказки носят  поучительный характер.   

Аларны яки мәсәл һәм әкиятләрне татар әдәбиятында икенче исем белән дә йөртәләр. Бу исем  

гыйбрәтле хикәятләр (поучительные рассказы)  дип атала. Рус телендә сез аларны притча дип 

өйрәнәсез. 

А что такое притча? (При́тча — короткий назидательный рассказ,  заключающий в себе 

нравственное поучение (премудрость). (слайд) 

Сүзлек эше.  1нче төркемгә - назидательный- гыйбрәтле, сабак булырлык. 

 2 нче төркемгә - гыйбрәтле – поучительный, назидательный. 

1 нче төркем икенче төркемгә ярдәм итеп,  назидательный сүзенең мәгънәсен ачыклый 

Нәтиҗә. Притча – кыска формада язылган гыйбрәтле хикәя.  Алар безне тормыштагы  нинди дә 

булса яхшы һәм яман күренешләрдән гыйбрәт, сабак алырга, нәтиҗә ясарга өйрәтә, киңәш бирә. 

Шулай итеп, укучылар, эчтәлеге буенча гыйбрәтле хикәятләр яки притчалар мәсәлләргә якын. 

- Гыйбрәтле хикәятләрне халык авыз иҗатында гына түгел, ә күренекле шәхесләребез 

иҗатында да  күрергә мөмкин. Мәсәлән,  татар халык шагыйре Г.Тукай, ә рус әдәбиятында Лев 

Толстой һәм башкаларда. 

II.Уку мәсьәләсен кую. 

-Сезнең алдыгызда текстлар ята.  

Мин хәзер аларны сезгә укырга кушам. Сез ничек уйлыйсыз, нинди максат белән укырга 

кушармын? (аңлар өчен, сорауларга җавап бирер өчен, чагыштырып карар өчен, гыйбрәтле 

хикәяме, түгелме икәнен исбатлар өчен) 

- Дәресебезнең максаты – ике әсәрне чагыштырып, гыйбрәтле хикәя булуын ачыклау. 

- Хәзер ашыкмый гына  икесен дә эчтән укып чыгыгыз. (балалар укый) 

- Текстларда нинди аңлашылмаган сүзләр очрады? (намус) 

- Ә намус сүзенең русчасы, правда сүзенең татарчасы ничек булыр, укучылар? 

Бу сүзләрне синоним итеп кабул итә алабызмы? 

-Укучылар, намус сүзенә, әйдәгез күбрәк тукталыйк әле. Бу сүзне сез ничек аңлыйсыз? 

(Укучыларның җавапларын тыңлау.) 

 -Төркемнәрдә аңлатмалы сүзлектән намус сүзенең мәгънәсен ачыклагыз. (Татар теленең 

аңлатмалы сүзлеге белән эш) 

III. Уку мәсьәләсен чишү. 

- Хәзер, укучылар, без сезнең белән нишләрбез? ( бу ике әсәрне чагыштырып тикшерербез).  

- Бу ике хикәятнең охшаш яклары нәрсәдә? (табигать күренешләре, кеше сыйфатлары, 

билгеләре, икесендә дә Су образы бар) 

-Ут, Су, Җилнең сыйфатларын атагыз. (төтен, яшеллек, тауларда, агачларда) 

- Ә Намус һәм Правданың  ачык сыйфатлары бармы? (юк) 

- Ни өчен? (чөнки алар кеше  сыйфатлары) 

- Ә кешенең сыйфатларын аның тәртибендә, эш-гамәлләрендә, үз-үзен тотышында гына күреп 

була.(поступки) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


- Ә текстта Намус һәм Правданы  характерлый торган сүзләр ничек бирелгән? 

 (соңгы юлларны уку: югалтмаска, үзеңдә сакларга кирәк.) 

- Намусны югалтканчы, кеше һәрвакыт намуслы булып яшәргә тиеш. Шулаймы? 

- Нинди кеше соң ул намуслы кеше? Бу сорауга җавапны сез хәзер төркемнәрдә аерым кәгазь 

битендә язарсыз. (төркемнәрдә эшләгәннән соң укучыларның җаваплары тыңлана) 

- Инде язган сыйфатларның кайсы сезнең өчен беренче урында, кайсы икенче, кайсы  өченче 

урында булыр. Саннар белән билгеләгез.  (Төркемнәрдән ачыклап, беренче 3 урында торган 

сыйфатларны тактада язу). 

Нәтиҗә ясау. (Кайсы сыйфатка күбрәк игътибар бирелүен ачыклау).  

(намуслы кеше ул- туры сүзле һәм кыю кеше, дуслыкның кадерен белүче кеше, туганнарын, 

якыннарын ярата. Аларның кадерен белә торган кеше. Намуслы кеше тырыш кеше. Туган илен 

яклый, саклый белүче кеше) 

- Укучылар, тормышта һәрвакыт намуслы гына булып буламы? 

- Ә шул сыйфатны  саклап калу өчен кеше  үз-үзен тәрбияләргә тиеш. Ә ничек? Менә монысын 

хәзер сез төркемнәрдә эшләп карарсыз. 3 мисал белән намусны саклап калу юлын күрсәтегез (3мин). 

(укучыларның җаваплары тыңлана) 

Нәтиҗә ясау. Әйе, балалар. Шуңа да намуслы кешегә һәрвакыт ышанырга була. Шуңа күрә 

андый кешене яраталар, якын күрәләр, хөрмәт итәләр. 

Намус ул күзгә дә күренми, ләкин аны начар эшләр эшләп югалтырга була.  

Намусыгызны кече яшьтән үк саклагыз, аңа тап төшермәгез.  

-Начар эшләр өчен ояла белү, аларны булдырмаска тырышу ул- намуслы, вөҗданлы булу дигән сүз. 

Намусын, вөҗданын югалткан кеше беркайчан да изгелек эшли алмый 

-Бу язган планыгызны үтәргә тырышыгыз, үз-үзеңне тәрбияләү өстендә эшләгез. Истә тотыгыз: 

Намусны бер югалтсаң, беркайчан да таба алмыйсың. Шуңа күрә, халкыбыз намусны яшьтән 

сакларга куша.  (Береги честь смолоду) 

-Укучылар, хәзер яңадан текстка әйләнеп кайтыйк әле һәм алдыбызга куелган максатыбызны 

искә төшерик. Ике әсәрне чагыштырып караганнан соң, без нинди нәтиҗә ясарбыз? (бу текстлар 

гыйбрәтле хикәяләр, аларны укыгач һәркем үзенә нинди дә булса бәя бирә, гыйбрәт ала) 

-Укучылар, мин сезгә  бер табышмак бирәм.(слайд)  

Шуның эчтәлегеннән чыгып сез дәреснең темасын билгели алырсыз дип ышанам. Темасын 

бергә уйлашыйк. Аның темасы ниндирәк булыр? (төркемнәрдә эш) 

Кеше булсаң аны син 

Гомер буе саклыйсың, 

Беркайчан да сатмыйсың... 

Ә югалтсаң– тапмыйсың. 

(балаларның җаваплары тыңлау) 

Тема: “Табалмаслык – югалту” дисәк, сез, укучылар килешерсезме? (слайд) 

Текстның исемен (“Ут, Су һәм Намус”) тема исеме белән ниндирәк формада алыштырып булыр 

икән? (Утерянную честь не вернуть ) 

 

Рефлексия. 

1) Дәреснең максатына ирештекме? 

2) Ничек ирештек? 

3) Үзегез өчен нинди ачышлар ясадыгыз? 

 

Өй эше. 1) Балалар язучысы А.Алишның әсәрләреннән гыйбрәтле хикәяләрне табып укырга.  

2) Үз дусларыгыз арасыннан намуслы кеше дип атарлык  дусларыгыз бармы? Булса, аны ничек 

тасвирлый аласыз? Кимендә 5 җөмлә белән иптәшегезнең намуслы булуын языгыз.  


