
 

План урока 

Тема урока Шигырь уку: Р.Вәлиева. «Кәләпүшем, кәләпүш». К, Кь; Къ авазларын 

ишетү һәм сүздән интонация белән аерып алу 

Цель урока 1. Балаларда матур әдәбият аша милли киемнәргә карата кызыксыну 

уяту, аларның үзләренә генә хас булган нәфис бизәлешенә, 

уңайлылыгына соклану хисләре тәрбияләү. 

2. Халкыбызның күңел бизәкләре белән якыннан таныштыру; сӛйләм 

телен, фикерләү сәләтен, танып белү активлыгын үстерү. 

3. Милли киемнәрне аера һәм аларның исемнәрен, үзенчәлекләрен әйтә 

белергә ӛйрәтүне дәвам итү. 

4. Авазны ишетү һәм әйтү  булдыру. Бирелгән авазга сүзләр уйлап әйтү 

күнекмәсен ныгыту күнекмәсен  булдыру. Балаларда калын (кырыс) 

һәм нечкә (ягымлы) әйтелә торган тартык авазларны ишетү һәм аларны 

аера белү  күнекмәсен үстерү.    

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Предметные: Бала матур әдәбият аша милли киемнәрне танырга 

ӛйрәнә, үзенең сӛйләм телен, фикерләү сәләтен, танып-белү 

активлыгын үстерә.  

Метопредметные: Сорауны тыңлап, үз фикерләрен әйтү, бирелгән 

авазларны истә калдырып, сүзләр уйлау. 

Основные 

понятия 

кәләпүш, укалы, энҗе, мәрҗән. 

Трудовые 

действия учителя 

1. Ысуллар: уен, сүзле, күрсәтмә ысуллар; 

2.  алымнар: әңгәмә, сораулар, биремнәр, ӛстәмә аңлатмалар, нәфис 

сүз, балалар сӛйләмен бәяләү. 

 

Учебно 

методическое 

обеспечение 

(средства, 

оборудование) 

Деятельность учителя: 

Түбәтәй, Татар милли курчаклары кыз, 

малай; татар милли киемнәре тӛшкән 

кисмә рәсемнәр, Авазларны уйнатып 1 

кисәк дәфтәре, гади карандашлар,  К 

хәрефе, презентация. 

Деятельность 

обучающихся:  татар милли 

киемнәре тӛшкән кисмә 

рәсемнәр, Авазларны 

уйнатып 1 кисәк дәфтәре, 

гади карандашлар. 

Этап (ход) урока 

демонстрируемые 

трудовые 

действия учителя 

Деятельность учителя:   

Эшчәнлек барышы: 

Шӛгыль максаты белән таныштыру. 

1. Табышмак: 

Әнием, ак сәйлән тезеп, 

Чиккән яшел бәрхетне. 

Ул үзем кебек бәләкәй, 

Ә исеме – ... (түбәтәй). 

2. Шигырь уку: Р.Вәлиева. «Кәләпүшем, 

кәләпүш». 

3. Таныш булмаган сүзләр белән 

таныштыру: кәләпүш, укалы, энҗе, 

Деятельность 

обучающихся: 

Шӛгыль максаты белән 

танышу. 

1. Табышмакның 

җавабын табалар 

(түбәтәй). 

2. Шигырьне тыңлау: 

Р.Вәлиева. «Кәләпүшем, 

кәләпүш». 

3. Таныш булмаган 

сүзләр белән танышу: 



мәрҗән. 

4. Шигырьне кабат уку. 

5.  Балаларга сораулар: 

- Дәү әти туган кӛнгә нәрсә алып килгән? 

- Татар малае нинди була? 

- Кәләпүш ничек итеп эшләнгән? 

- Малай нинди һӛнәрләр белә? 

- Әнисе ни ӛчен сӛенгән? 

- Дәү әтисенең бүләге малайга ошаганмы? 

- Кәләпүш сүзен нинди сүз белән 

алыштырып була? (Түбәтәй) 

6. Үстерешле уен. «Кем күбрәк белә?» 

(милли киемнәрне санау). Мәсәлән: 

кәләпүш, калфак, читек, чүәк һ.б. 

7. Кәләпүш белән танышу. Малайларга 

кигереп карау. 

8. Татар милли киемле курчакларны 

карау, аларның киемнәрен атау. 

 Ә хәзер ӛстәлләр янына барып утырыйкта 

шӛгыльне уен белән дәвам итик. 

9. Дидактик уен «Дөрес итеп милли 

киемнәрне җый!». Балалар кисмә 

рәсемнәрдән милли кием рәсемнәрен 

җыялар. 

10. Физминутка «Көчегем”. Бер бала 

чыгып күрсәтеп бара. 

11. Без нәрсә турында шигырь укыдык әле? 

КӘЛӘПҮШ. Беренче нинди аваз ишетелә? 

К авазы дӛрес. Бүген К авазы белән 

танышабыз. 

12. Дәфтәр белән эш: Шигыйрь тыңлау. 

Р.Миңнуллин  “К”лар тулган бакчага . 

13.  Шигырьдән  интонация белән сүздән   к  

һәм  къ  авазларны аерып алуга күнегү.  

14. Дәфтәрләрдә мөстәкыйль эшләү. 

Ягымлы һәм кырыс малайга рәсемнәрне 

җибәрү. 

15. “К авазына башланган сүз әйт!” уены. 

16. Йомгаклау. Ӛйгә кайткач әти-әнигә 

нинди яңалык белдек дип әйтерсез? 

Рәхмәт, барыгызда  бик актив катнашты. 

кәләпүш, укалы, энҗе, 

мәрҗән. 

4. Шигырьне кабат 

тыңлау. 

5.  Сорауларга тулы 

җөмлә белән җавап 

кайтару: 

- Дәү әти туган кӛнгә 

кәләпүш алып килгән. 

- Татар малае кәләпүшле 

була. 

- Кәләпүш энҗе-мәрҗәннәр 

белән эшләнгән. 

- Малай биидә белән, 

җырлыйда белә. 

- Чӛнки малайга кәләпүш 

бик килешкән. 

- Дәү әтисенең бүләге 

малайга ошаган. 

- Кәләпүш сүзен түбәтәй 

сүзе белән алыштырып 

була. 

6. Үстерешле уен. «Кем 

күбрәк белә?» (милли 

киемнәрне санау). 

Мәсәлән: кәләпүш, калфак, 

читек, чүәк һ.б. 

7. Кәләпүш белән 

танышу. Малайлар киеп 

карый. 

8. Татар милли киемле 

курчакларны карау, 

аларның киемнәрен атау. 

 9. Дидактик уен «Дөрес 

итеп милли киемнәрне 

җый!». Балалар кисмә 

рәсемнәрдән милли кием 

рәсемнәрен җыялар. 

10. Физминутка 

«Көчегем”. Бер бала 

чыгып күрсәтеп бара. 

11. Бүген К авазы белән 

танышабыз. 

12. Дәфтәр белән эш: 

Шигыйрь тыңлау. 



Р.Миңнуллин  “К”лар 

тулган бакчага . 

13.  Шигырьдән  интонация 

белән сүздән   к  һәм  къ  

авазларны аерып алу.  

14. Дәфтәрләрдә 

мөстәкыйль эшләү. 

Ягымлы һәм кырыс 

малайга рәсемнәрне 

җибәрү. 

15. “К авазына 

башланган сүз әйт!” 

уенын уйнау, сүзләр 

уйлап әйтү. 

16. Йомгаклау 

 

 

 

 

 

 

 


