
Татарстан Республикасы
Актаныш муниципаль районы

Иске Кормаш төп гомуми белем бирү 
мәктәбенең

Татар теле һәм әдәбияты укытучысы



җәмгыятьтә үз-үзеңне 

табарга ярдәм итү. 

гражданлык җаваплылыгы 

формалаштыру

укучыларда белем

кыйммәтләренә 

омтылыш үстерү

иҗади мәсьәләләр 
чишәргә өйрәнүне

әхлаклылык, әдәплелек 

тәрбияләү

үз-үзен тормышка 
ашыру сәләтен үстерү

 



БЕР ЯКТАН ИКЕНЧЕ ЯКТАН

Әйдәүче педагогик фикер

 уку мотивациясен нәтиҗәле 

үстерүне һәм укучыларның танып-

белү компитентлыгын тәэмин 

итүче педагогик комплекслар 

төзелә

Мәҗбүри чишелеш таләп итүче 

мәсьәләләр

 тиешле белем дәрәҗәсе булмавы

 предметка карата 

кызыксынуның кимүе

бөтенләй булмавы 

 укучыларның югары дәрәҗәдә 

дулкынлануы

 



Үстерешле укыту технологияләре, шулай ук ИКТ

татар теле һәм әдәбияты фәне буенча белем үзләштерү

эффектлылыгын үстерә, фәнгә кызыксыну уята:

 Проблемалы укыту

 Иҗади үсеш

 Критик фикер йөртү үсеше

 Сөйләм грамоталылыгы формалашу

 



Инновацион технология һәм 

методикалар

Көтелгән нәтиҗәләр

Поблемалы белем бирү 

технологияләре.

Тикшеренү һәм проект методы

Проблемалы укыту балаларга алган белемнәренең 

тормышта кирәге чыгуын күрсәтү мөмкинлеген бирә. 

Критик фикер йөртүне үстерү 

технологиясе

Метапредмет эшчәнлеге

логик фикер йөртә белүдә формалашкан осталык, 

алган белемнәрне дәрескә куелган бурычлар белән 

чагыштыра алу; текстның төп мәгънәви 

берәмлекләрен грамоталы аңлап аерып бирә алу

Ул әсәрдән югары дәрәҗәдәге кыйммәтләрне табу 

гына түгел, ә әсәрнең үзенә карата эстетик, әхлакый, 

рухи бәһа буларак карауны гоманлый. 

ИКТ Хәзер информацион культура белән якыннан таныш 

булырга, ягъни  ИКТ өлкәсендә тирән белем кирәк, 

шулай ук бу өлкәдәге юридик һәм этик нормалар белән 

дә таныш булу да бик мөһим

Нәтиҗәле уку технологиясе. Танып-белү кызыксынуын формалаштыра, сөйләм 

теле үсә, материалны хәтердә калдыру яхшыра, 

күзаллау активлаша, сүзгә игътибар барлыкка килә, 

фактларны чагыштыру, нәтиҗәләр ясау осталыгы 

үсә. 

Сөйләм грамоталыгын үстерү 

технологиясе

Күптөрле уку кичерешләре тәҗрибәсе эмоциональ  

культураны үстерә, әхлакый сайлауга юнәлеш бирә. 

Танып-белү кызыксынуын формалаштыра, сөйләм 

теле үсә, материалны хәтердә калдыру яхшыра, 

күзаллау активлаша, сүзгә игътибар барлыкка килә, 



1. “Йолдызлык-2014” - конферанс номинациясендә Гафарова Г., Зарипов Р., 
Мәрданова Ф. 6кл –дипломант

2. “Татарларга тылмач кирәк”- Кашбразиева Л, 9кл – сертификат
3. “Без яшь, без сәләтле” - НагимоваЛ , 8кл – җиңүче - диплом
4. “Татар егете-2014” - Аскаров Фаил,9кл – уңышлы чыгыш ясаучы
5. “Татар егете -2014” - Фәррахова Алсу,8кл – 1нче урын
6. “Яшьләр фәнни эзләнүдә” - Нәгыймова Ландыш,8кл - катнашучы таныклыгы
7. “Туган ягым - яшел бишек” – үзем – сертификат
8. Туфан Миңнуллин истәлегенә багышланган укучылар республика 

конфереренциясе – Мәрданова Язилә, 5кл – шаһадәтнамә
9. “Татарстан дигән Ватаным бар”- Нәгыймова Ландыш, 8кл – 2урын

 



№

Укучының Ф.И.О. , 

классы

конкурс, олимпиада, конференция исеме (татарча)
Нәтиҗә

(урын)
(диплом, 
грамота, 

сертификат)

Укытучы Ф.И.О.

бөтенроссия республика муниципаль

1
Мәрданова Язилә, 

7класс

“Туган телем-

шагыйрьләр теле”
диплом Мәрданова Ә.Ә.

2
Гафарова Гүзәлия, 

8класс

“Йолдызлык-2016”

Конферанс
диплом МәрдановаӘ.Ә.

3
Нәгыймова 

Инзилә,4класс

“Йолдызлык-2016”

Конферанс
диплом МәрдановаӘ.Ә.

4
Фәррахова 

Таңсылу,4класс

“Йолдызлык-2016”

Конферанс
диплом МәрдановаӘ.Ә.

5

Исмоилова 

Җәмилә,5класс 

(Такталачык 

интернат мәктәбе, 

индивидуальное 

обучение) 

“Татар тете. 

ИНФО” Татар 

теленнән IV 

Халыкара 

олимпиада 

I

дәрәҗәдәг

е диплом

Мәрданова Ә. Ә.

 



 


