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 2016 нчы ел 



Ҽй син, телем, айлы төнем, якты көнем. 

Ҽремнҽрдҽн ҽче, балдан татлы телем. 

Сине саклап калыр өчен, күпме белем 

Кирҽклеген аңладым мин, белдем бүген... 

  Мин үз телемнҽн – татар теленнҽн башка тормышымны күз алдыма да 

китерҽ алмыйм! Шунлыктан туган авылымда туган тел укытучысы булып 

эшлим. 

Торган саен горурланам 

Татар булуым белҽн. 

Үземнең уңай якларны 

Татар булудан күрҽм. 

    Мин Россиянең иң матур җирендҽ – Идел буйлап урнашкан Самара 

өлкҽсендҽ яшим. Мҽктҽп бусагасын беренче кат атлап эшкҽ килгҽндҽ, чит 

кеше балаларының ап-ак кҽгазьдҽй күңеленҽ җир йөзендҽ булган иң-иң яхшы 

сыйфатларны гына салырга тиешлегемне тулысы белҽн аңлап та 

бетермҽгҽнмендер ҽле мин. Үзем башкарган эшнең никадҽр җаваплылык 

талҽп итүен еллар үткҽн саен төшенҽ барам һҽм хҽйран калам... Укытучы 

дипломын алу - ул ҽле чын укытучы булу дигҽн сүз түгел. Үз эшеңнең 

остасына ҽйлҽнү өчен еллар дҽвамында чарланырга, үз югарылыгыңа 

күтҽрелергҽ һҽм шул дҽрҽҗҽңне саклап, гел үсеп- камиллҽшеп торырга да 

кирҽк.                 

  Рус мҽктҽбендҽ татар теленнҽн кала барлык фҽннҽрне дҽ русча укыган, 

урамда гел русча гына сөйлҽшкҽн, өйдҽ ҽбидҽн кала, ҽти - ҽни белҽн дҽ туган 

телдҽ сөйлҽшүдҽн мҽхрүм ителгҽн балаларда ничек ана теленҽ мҽхҽббҽт 

уятырга?       

  Денис авылы Самара өлкҽсенең иң чигендҽ урнашкан. 300 елга якын тарихы 

булган татар авылы Шентала районында иң зурысы санала. Тирҽ – якта 

чуваш, мордва,урыс халыклары яши. Районда уздырылган барлык чаралар, 

конкурс – ярышлар рус телендҽ алып барыла. Шуңа да 7 миллион халык 

сөйлҽшкҽн, дөньядагы иң дҽрҽҗҽле 14 тел исҽбенҽ кергҽн татар телебезне 

саклап  калу кыенрак. Татар теле бары Денис мҽктҽбендҽ генҽ алып барыла. 

Мҽктҽп программасына нинди генҽ үзгҽрешлҽр кертелсҽ дҽ, без ана телебезне 

өйрҽнүне беркайчан да туктатмадык. Мҽктҽбебез директорлары ана телен 

өйрҽнү юллларын таба тордылар. Аларга без зур рҽхмҽтлебез. Мҽктҽп 

исҽбеннҽн оештырылган түгҽрҽклҽр, факультатив дҽреслҽр ярдҽмендҽ татар 

теле һҽм ҽдҽбиятын укыту программалары 1дҽн алып 11 сыйныфка кадҽр 

тулысынча үтҽлеп килде. Ҽ инде 2010 нчы елдан татар теле укыту 

мөмкинлеклҽре артты. ФГОС талҽплҽре буенча 2 нче вариант укыту 

программасында туган телне өйрҽнүгҽ аерым ҽһҽмият бирелҽ. Дҽүлҽт 



программасыннан бирелгҽн атнасына өч сҽгать татар теле һҽм ҽдҽбияты 

дҽреслҽренҽ дҽрестҽн тыш  уздырыла  торган түгҽрҽклҽр,факультативлар да 

тел үзлҽштерүдҽ  зур ярдҽм итҽ. 

 Хҽзерге катлаулы заманда укучыларыбызда туган җиребезгҽ хөрмҽт, 

ихтирам хисе тҽрбиялҽү олы бурычыбыз булып тора. Бары тик туган җирен 

яраткан кеше генҽ туган телен хөрмҽт итҽ. Балаларда туган телгҽ, ата-

бабаларга ихтирам тҽрбиялҽүдҽ тел дҽрҽслҽренең ҽһҽмияте бик зур. 

Бабаларыбызның үткҽн тормышын өйрҽнеп, уңай милли йолаларны, гореф – 

гадҽтлҽрен белсҽк кенҽ халкыбызның килҽчҽге дҽвам итҽр. Дҽреслҽрне һҽм 

тҽрбия чараларын туган авылыбыз, тормыш -  көнкүрешебез белҽн тыгыз 

бҽйлҽнештҽ оештырырга тырышам. Халкыбызның рухи мирасын үзебезнең 

милли төбҽк җирлегенҽ таянып өйрҽнү ҽби – бабай, ҽти – ҽнилҽренең 

ҽхлакый тормыш кагыйдҽлҽрен барларга, авылдашлар, миллҽтлҽшлҽр белҽн 

горурланырга, авыл халкының тарихы белҽн танышырга да булыша.  

Авылыбыз Татарстаннан читтҽ яшҽсҽ дҽ, укучыларыбыз шагыйрьлҽр, сҽнгать 

ҽһеллҽре, артистлар белҽн сирҽк кенҽ булса да очрашып тора. 

Шундыйларның берсе укучылар күңелендҽ бигрҽк тҽ якты эз калдырды. Ул – 

якташыбыз, шагыйрҽ Шҽһидҽ Галимова белҽн очрашу иде. Рҽссам Канҽфи 

Нҽфыйков белҽн очрашу да бик нҽтиҗҽле булды. Ак ҽбилҽр белҽн очрашулар 

үткҽрҽбез. Рамазан айларында мҽчеткҽ барабыз. Ҽби – бабайлар белҽн гореф 

– гадҽтлҽребез турында сөйлҽшҽбез. Яшь буын белҽн өлкҽннҽрнең күзгҽ – 

күз карап сөйлҽшүе балаларның милли рухын үстерергҽ ярдҽм итҽ. 

Мҽктҽбебездҽ  ―Сөмбелҽ‖, ―Каз  канаты‖, ―Нҽүрүз‖, ―Карга боткасы‖, 

―Сабантуй‖ кебек халык бҽрҽмнҽре оештырыла. Балалар бу бҽйрҽмнҽрдҽ бик 

телҽп катнашалар, тел дҽреслҽрендҽ матур эчтҽлекле иншалар язалар. Бу 

инде бҽйлҽнешле сөйлҽм телен үстерүнең иң отышлысы. Язган иншаларын  

Самара  өлкҽсе  татар газетасы  ―Бердҽмлек‖кҽ  җибҽрҽбез. 

 Егерме бер ел дҽвамында төрле миллҽттҽн булган балалар белҽн эшлҽргҽ 

туры килде. Араларында татар теленҽ гаилҽдҽ үк ниндидер тискҽре караш 

яшҽп килгҽннҽре дҽ очрап тора. Эшлҽгҽндҽ  максатым баланы  җайлап кына 

татар теле дҽреслҽренҽ иялҽндерү. Моның өчен мин артист та, психолог та 

булырга тиеш. Тҽҗрибҽ, психология һҽм педагогиканы белү, мҽктҽпкҽ һҽм 

балаларга булган мҽхҽббҽт, ҽти-ҽнилҽр белҽн уртак тел табып эшлҽү миңа 

кыенлыкларны җиңҽргҽ ярдҽм итҽ. Татарча авыррак сөйлҽшкҽн 

укучыларымның тырышып татарча сөйлҽшергҽ омтылуларын  күреп куанам. 

Укучыларның    кызыксынып   караган   күзлҽрен  күрү,  зур  телҽк    белҽн   

төрле  бҽйгелҽрдҽ  катнашулары  минем өчен зур  шатлык!  

       Педагогик   осталыгыма  килгҽндҽ,  шуны  ҽйтер  идем : ул  төрле  

алымнар  һҽм  методлар  кулланудан  гыйбарҽт.  Мҽсҽлҽн, дҽреслҽрдҽ  



предметара  бҽйлҽнешлҽр,  коммуникатив   технологиялҽр  кулланам, 

укучыларның  психологик  үзенчҽлеклҽрен  исҽпкҽ  алам.  Һҽрберсенҽ  шҽхси  

якын  килергҽ  тырышам:  төрле   дҽрҽҗҽдҽге  биремнҽр , тестлар,   

компьютер технологиялҽре, презентациялҽр  миңа  ярдҽмгҽ  килҽ.  Иҗади  

лабораториямне   бик  күп  карточкалар,  тестлар,  электрон  ҽсбаплар   баета.  

Ҽдҽби  ҽсҽрлҽрне  өйрҽнгҽндҽ  сҽнгатьле  укулар,  шигырьне  яттан  сөйлҽү   

ярышлары  оештырам, конкурсларга  ҽзерлим.  Үземнең дҽреслҽремдҽ 

электрон укыту ярдҽмлеклҽреннҽн, интернет-ресурслардан киң файдаланам, 

укучылар белҽн берлектҽ эзлҽнү-тикшерү эшчҽнлеген оештырам, белем 

сыйфатын бҽялҽү өчен компьютер тестларын кулланам. Укучыларым белҽн 

яратып эшлҽгҽн эш төрлҽремнең тагын берсе — проект эше. Укучыларның 

яшь үзенчҽлеклҽрен истҽ тотып, төрле проектлар төзибез. Шулай ук  яңа 

технологиялҽрдҽ мине кызыксындырган моментларның берсе: үз – үзеңне 

бҽялҽү. Бу мөстҽкыйльлек, үз эшеңҽ гадел караш  тҽрбияли. Укучы дҽрестҽ 

эшлҽсҽ, катнашса үзенең начар билге алмаячагын белҽ,  укучыда үз - үзенҽ 

ышаныч тҽрбиялҽнҽ .  Бу шөгыль дҽрес өчен гомуми бҽя куюны җиңелҽйтҽ 

һҽм мөмкин кадҽр аның объективлыгын тҽэмин итҽ. 

    Ҽ татар теле һҽм ҽдҽбияты дҽреслҽрен кызыклы итеп, тирҽнтен өйрҽнү ул - 

миллҽтне саклау. Миллҽтле кеше генҽ көчле, килҽчҽкле, дҽүлҽтле була ала. 

Фикерлҽремне татар галиме, язучысы, бөек мҽгърифҽтчесе Ризаэтдин 

Фҽхреддиннең түбҽндҽге сүзлҽре белҽн  тҽмамлыйсым килҽ:      ―Бала чакта 

алынган тҽрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы үзгҽртҽ алмас.‖  

  Кеше хезмҽте белҽн табигатьне үзгҽртҽ дип ҽйтҽлҽр. Ҽ укытучы хезмҽте 

баланы чын Кеше итеп формалаштыруы белҽн кыйммҽтле һҽм гүзҽл.  

        Укытучы! 

      Синең хезмҽт айлык түгел, еллык түгел. 

      Яз төшүгҽ көз өлгергҽн орлык түгел. 

      Хезмҽтеңнең нҽтиҗҽсен күрер өчен 

      Дистҽ еллар түгҽсең син акыл көчен. 

 

 

 

 

 

 

 
 


