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Татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

АҢЛАТМА ЯЗУЫ. 

  Татар теле һәм әдәбияты дәресләрдә укучыларның уку 

мотивациясен күтәрү чарасы буларак заманча педагогик 

технологияләрне куллану 

Бала – өстенә һәртөрле бизәк төшерү  

мөмкин булган җәүһәр яки һәрнәрсәне 

 язарга мөмкин булган кәгазьдер. 

Ризаэддин Фәхреддин 

 Бүгенге көндә заманча фикер йөртүче укытучы өчен мөһим бурыч – 

программада бирелгән материалны җиткерү генә түгел, ә балада аңа карата 

бәя бирү, үз-үзен тормышка ашыру сәләтен үстерү, гражданлык 

җаваплылыгы, әхлаклылык, әдәплелек тәрбияләү, иҗади мәсьәләләр чишәргә 

өйрәнүне, мөстәкыйльлек формлаштыру, җәмгыятьтә үз-үзеңне табарга 

ярдәм итү.   

Тагын шунысы ачык: уку мотивациясен нәтиҗәле үстерүне һәм 

укучыларның танып-белү компитентлыгын тәэмин итүче педагогик комплекс 

шартларын төзегәндә, без балаларның тиешле белем дәрәҗәсе булмавы яки 

предметка карата кызыксынуның кимүе я бөтенләй булмавы белән 

очрашабыз.  

 Бу очракта мотивция дәрәҗәсенә диагностика үткәрүне кирәк 

саныйм.  Укучыларымның чынбарлыктагы сөйләм културасын “үлчәү” төп 

юнәлешләрне билгеләргә ярдәм итә: тел нормаларын үзләштерү, 

коммуникатив осталык һәм күнекмәләрне формалаштыру, сөйләм 

культурасын формалаштыру. 

Белем бирү процессын оештыруда ярдәм итәрдәй технологияләрне 

сайлау буенча сорау туа. Алар ярдәмендә балалар материалны ятлап, истә 

калдырып кына калмасыннан, ә аның нигезендә фактларны чагыштыра, 

гомумиләштерә, үз нәтиҗәләрен ясый да алсыннар.   

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә, дәресләрдән тыш чараларда 

проблемалы укыту, иҗади үсеш, критик фикер йөртүне үстерү, тел 

грамоталыгы, информацион-коммуникацион технологияләр (ИКТ) кулланам. 
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Укытучы эшчәнлеген технологияләштерү белән беррәттән, дәрес 

вакытында шәхси эшчәнлек аша якын килү юлларын тормышка ашыру 

максатыннан аны гуманлаштыруга да тиешле игътибарны бирергә тырышам.  

Белем бирү бурычларын чишүнең иң нәтиҗәле  ысулларын эзләүдә 

проблемалы белем бирүне куллану кирәклгенә инандым. Проблемалы 

укыту балаларга алган белемнәренең тормышта кирәге чыгуын күрсәтү 

мөмкинлеген бирә. Ләкин ни өчен һәм кайчан? Менә шул вактта тормыштан 

алынган проблема, балага таныш һәм мөһим булган проблема кирәк тә инде. 

Шулай ук аны хәл итү өчен яңа белемнәрне үзләштерергә кирәклеген дә 

аңлавы шарт булып тора. Мин укучыларга яңа мәгълүмат чыганакларын  

әйтәм, ә кайчакта мөстәкыйль эзләнү өчен укучыларның фикерен тиешле эзгә 

юнәлтәм генә. Түбәндәге проблемалы күнегү төрләрен кулланам: сәбәп-

эзләнү элемтәсен өзү (разрыв причинно – следственных связей); фразалар 

урнашуга юл табу (подход к расположению фраз) (ниндидер билгеле 

фактларга нигезләнеп): “... булуы билгеле”, “...фактын ничек аңлатырга”; 

проблемалы бирем:  “... турындә сез нәрсә уйлыйсыз, фаразлыйсыз?”; 

расларга яки кире кагарга кирәк булган конкрет, ачык мисал. Алымнар: 

«Шаккаттыр», «Соңарган җавап», «Фантастик өстәмә», «Хатаны тот», 

«Текстка сорау». 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә критик фикер йөртү 

технологиясенең кыйммәтен билгеләп үтәргә телим.  Критик фикер йөртү 

балаларга актив рәвештә эш итәргә мөмкинлек бирә, кабул ителгән 

информация белән нәрсә эшләргә кирәклеген аңларга ярдәм итә. Монда 

кластер, модель төзү алыштыргысыз технологик алым булып тора. Аны 

рефлекция этабында куланам. Модель белән эшләү минем дәресемнең тулы 

стратегиясе дә була ала. Көтелгән нәтиҗә: логик фикер йөртә белүдә 

формалашкан осталык, алган белемнәрне дәрескә куелган бурычлар белән 

чагыштыра алу; текстның төп мәгънәви берәмлекләрен грамоталы аңлап 

аерып бирә алу ( бу күнекмә алдагы имтиханнарда кирәк булачак). 

Шулай ук Синквейн кулланам. Бу рефлексия өчен  тиз һәм көчле 

корал булып тора. Укучылрда алган белемнәрен йомгаклау, катлаулы 

фикерләрне җиткерә алу, хис-тойгылар һәм күзаллауларын үстерү 

күнекмәләрен эшкәртергә ярдәм итә. Шулай ук синквейн иҗади 

тәэсирлелекне үстерү чарасы буларак та бик кызыклы.  

Бүгенге көндә метапредмет якын килү яңа стандартлар нигезенә 

салынган. Бу очракта укучыларда минем фәнемә карата мөнәсәбәт 

бөтендөнья белем сестемасына караган кебек формалаша. Метапредмет 

күнекмәләр булдыруның көтелгән нәтиҗәсе – фикер йөртү үсеше, аңлау, 

коммуникация, рефлекция, гамәл. Укучылар проблема белән эшләү өчен 
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барлык коралны алалар: позицион анализ техникасын үзләштерә, диалог 

аештыру һәм алып бару осталыгына өйрәнә. Бу очракта әдәбият дәресләрендә 

аксеологик якын килү күнекмәсен куллану отышлы. Ул әсәрдән югары 

дәрәҗәдәге кыйммәтләрне табу гына түгел, ә әсәрнең үзенә карата эстетик, 

әхлакый, рухи бәһа буларак карауны гоманлый.   

Нәтиҗәле ук технологиясе ФДББС нигзенә салынган белем бирүнең 

нәтиҗәләре тиңдәшлеген тәэмин итә.  Бу технологияне куллану укучыларда 

уку күнекмәләрен формалаштыра. 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, фактларны 

чагыштыру, нәтиҗәләр ясау осталыгы үсә.  

Әдәби әсәргә, текстка анализ ясау методы буларак металингвистика 

һәм төсле язу – бу хәреф һәм сүзләрне "фантастик" аңлау. Бу очракта 

хәрефләр  авзларны белдерүче билге буларак кына түгел, ә фәлсәфи 

аңлатмалар, категорияләр буларак карала. Һәрбер хәреф төсләр спекторы 

кырына урнаштырыла. Көтелгән нәтиҗә: укучылар геройларның хис-

тойгыларына, авторның  шәхес буларак үзенә эмоциональ җавап бирә; 

әхлакый сыйфатларына бәя бирә башлыйлар, авторны әсәрдә ачып бирергә 

өйрәнәләр, әсәрнең сәнгати һәм рухи эчтәлегенә төшенәләр.   

Рухи кешелек кыйммәтләрен тергезү максатыннан артпедагогика 

кулланам. Сәнгать һәр заманда да  үз тормыш тәҗрибәңнән, иҗади процесста 

шәхсән үзең катнашу, үз хисләреңнән кичерү аша гомумкешелек 

кыйммәтләренә якынаю чарасы булып тоа. Бу төрне, махсус сәнгати белем 

бирү түгел, ә бары тик профессиональ бурычларны чишү өчен генә кулланам.    

Белем бирү процессында күптөрле шәхси һәм төркем белән эшләнгән 

проектлар туа. Проектлар методы белем бирү кысаларында, дәрестән тыш 

чараларда бик нәтиҗәле.   

 Бүгенге заманда сөйләп кенә балаларны уйларга  һәм сөйләргә өйрәтү 

бик авыр. 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. Эшмдә әзер программалар 

кулланам: MS Office (Word, Power Point, Office Excel, Office Publisher  һ.б.) 

Төрле сайтлардагы, социаль челтәрләрдән материалларны өстәмә алырга 

тырышам. Шулай ук үземнең шәхси сайтым бар:  adilja1976.jimdo.com    

 Үз эшемнең җимешләрен балаларымның уңышларында күрәм.  

Укучыларым фәнни-эзләнү конференцияләрендә катнашып 

нәтиҗәләргә ирештеләр. Иҗади эшләр, инша бәйгеләренә, сәнгатьле сөйләм 

https://adilja1976.jimdo.com/
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конкурсларында чыгыш ясап, призлы урыннарга ия булдылар. 

Имтиханнарны уңышлы тапшырдылар. 

Үземнең дә язмаларым, материалларым мәтбугат, интернет 

битләрендә чагылып бара, фәнни-эзләнү эшләре белән бәйгеләрдә катнашам. 

Үсемлекнең чәчәк атуын теләсәң, 

 мәҗбүри таҗларын ачу кирәкми,  

үзләре ачылсын өчен шартлар тудырырга  

кирәк. Балалар да шулай.  

Алексей Толстой. 

 


