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     Тема: Җәвад Тәрҗеманов. “Тукран малае Шуктуган” әкияте. 

     Максат: әдәби әкият геройларын кылган гамәлләре, портретлары буенча 

характерлау һәм бәяләмә бирә алу, аларның уртак һәм үзләренә генә хас 

булган сыйфатларын билгеләү; проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә 

җавап таба белү; әсәрне халык әкиятләре белән чагыштырып, аермаларын 

күрергә өйрәтү, сөйләм телен үстерү. 

     Бурыч: вакыйганы автор үзе уйлап тапкан булуы; каршылыкларны 

тудырган сәбәпләрнең тормышчанлыгы; әсәрдә кешегә һәм табигатькә хас 

әһәмиятле, заманча актуаль проблемалар куелган булуы, укучыларның 

игътибарлылыгын үстерү – дәреслек белән эшләргә өйрәтү; хезмәткә, тирә-

юньгә хөрмәт, сакчыл караш, әдәп-әхлак нормаларын өйрәтү. 

     Көтелгән нәтиҗә: балаларның эчтәлекне эзлекле белүе, образларны таба 

һәм аларны сыйфатлый белүе; аларның уртак һәм үзләренә генә хас булган 

сыйфатларын билгели; проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә җавап 

таба белү; әсәрне халык әкиятләре белән чагыштырып, аермаларын күрергә 

өйрәтү; дөрес аралашырга, уйлап эш йөртергә өйрәтү. Әкиятәрнең калыбына 

игътибар итәргә өйрәтү.  

     Җиһазлау: компьютор, экран, физкультминут өчен аудиоязма, 

презентация, эш дәфтәрләре, каточкалар. Дәреслекләр (Ф. Ә. Ганиева, А. Г. 

Сабирова. Әдәбият. 5 нче сыйныф: татар телендә гомуми белем бирү 

оешмалары өчен уку әсбабы. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014.) 

 

     Дәрес барышы 

 

     1.Оештыру өлеше. 

 

     Исәнләшү. Уңай психологик халәт тудыру. 

     1. Укучыларның укытучы белән исәнләшүләре; 

     -Укучыларның биткә бит партнерлар белән исәнләшүләре: 

     - Сәлам, дустым! (кулларны кысышу)  

     - Хәлләр ничек? (җиңелчә җилкә кырыена кагу) 

     - Шөп-шөкер? (кул уйнату) 

     - Мин сагындым! (кулны күкрәккә кую) 

     - Һәм без дә! (кулларны җәю) 

     - Мин бик шатмын (кочаклашу, кул кысышу) 

     - Без дә шат!  

     2. Дежур укучы белән әңгәмә. 

 

     2. Актуальләштерү. 

 

     Рәсемнәр ярдәмендә әсәрнең эчтәлеге искә төшерелә. Образлар табыла, 

аларга сыйфатлама бирелә. Төп һәм ярдәмче образлар күрсәтелә Ни өчен 

образларның төп һәм ярдәмче образлар булуы ачыклана.  



 1-13 нче слайдлар. /Эчтәлеккә кагылышлы рәсемнәр, әтәч, урман 

тавышы./ 

 

     3. Төп өлеш. 

   1. Урманның матурлыгын сурәтләгәндә, автор кулланган тавыш, төс, 

хәрәкәтләрне гәүдәләндергән деталь-образларны табу. 

     1.1. Балалар каршыларындагы рәсемле кәгазьләргә Тук-тук бабайның 

образына кагылышлы сыйфатлама язлар. 

 

    (карт, һәр нәрсәне уйлап эш итә, тормыш тәҗрибәсен туплаган, эшен 

җиренә җиткереп эшләргә өйрәнгән, башкаларга карата сабыр, 

бүлдермичә тыңлый белә)  

 

     1.2. Врач-хирург Тук-тук бабай рус халык әкиятләрендәге кайсы геройны 

исегезгә төшерә? 

 

     (14-15 нче слайдлар. Корней Иванович Чуковскийның “Добрый 

доктор Айболит,” “Доктор Айболит и воробей,” “Доктор Айболит и 

Бармолей” мультфильмы һәм кинофильмыннан рәсемнәр.) 

 

     1.3. Әкияттә ярканатның күзләре начар күрсә дә оста очучы булуына 

китерелгән фәнни аңлатманы хәтергә төшерү.  (Дәреслекнең 83 нче бите 

укытыла.) 

     1.4. Шуктуган шуклыгы аркасында көлке хәлләргә кала. Бу вакытта аның 

турында башкалар ни ди?  

 

   (16 нчы слайд.) 

 

     1.5. Бабасы Шуктуганга ничек эндәшә? Нинди киңәшләр бирә? 

   (17 нче слайд) 

      

      1.7. Шуктуган урмандагыларга ничек эндәшә? Башкалар аның белән 

ничек сөйләшә?  

 

     (18 нче слайд) 

 

      1.8. Шуктуган үзгәрдеме?  

 

     2.  (Эш иң элек рәсемле карточка өстендә эшләнә. Укучылар 

Шуктуганның характер сыйфатларын язалар. Кычкырып укыганда, охшаш 

сүзләр сызыла.) Укучылар укый.  

     19 нчы слайд ачыла. 

     Дәфтәрләрдә эшләү. Дәфтәрләрдә бер баганага Шуктуганның баштагы 

(тискәре) сыйфатларын, икенче баганага үзгәргәннән соң булган уңай 

сыйфатларын язалар.      



     Дәфтәрләрдәге баганаларга язылган сүзләр арасына укытучы алдан 

әзерләр кисеп куйган “Шуктуган” рәсеме ябыштырыла, уклар җибәрелә. 

(укларны, зәвык өчен, 2 төрле төс белән сызарга да мөмкин.) 

  

     2.2. Укучылар, Шуктуган начар тукран малаемы? 

      - Юк. Ул әле яшь шуңа күрә хаталана, тәҗрибә туплагач үзгәрә.  

     3. Ял вакыты. 

      

     4. – Балалар. Әкияттәге төп образларны атагызчы. 

      - Тагын нинди образлар бар? Алар биредә нәрсә өчен хезмәт итәләр? 

      - Ни өчен әкияттәге геройларның кайберләрен баш, ә кайсыларын юл 

хәрефеннән яздылар икән?  

     - Балалар, без  сезнең белән нинди жанрда язылган әсәрләр укыйбыз? 

      -Бу әкиятләрнең язылышына, ягъни калыбына игътибар итик. Г. 

Тукайның “Шүрәле”се белән  Җәвад Тәрҗемановның “Тукран малае 

Шуктуган” әкиятен чагыштырыйк.    

 

(20 нче слайттагы өзекләр укучыларга укыттырыла.) 

 

     (21 нче слайд ачыла) 

 

     – Балалар, без сезнең белән “портрет” һәм “образ” турында сөйләштек. 

Әкияттә кемнәр турында сөйләнелде, төп образлар кемнәр?  

     – Шуктуган бразын яхшырак белергә кемнәр ярдәм итте?  

     – Ярдәм итте, дидек, димәк, Тук-тук бабай, төлке, бүре, керпе, ярканат, 

поши – ярдәмче образлар була. – Балалар, укыганда игътибар иттегезмикән, 

әкият геройларының барысы да баш хәрефтән язылдымы?  

     – Әйе, димәк, әкиятләрдә төп геройлар баш хәрефтән языла икән. Моны 

истә калдыру кирәк.  

 

      5. Гомумиләштерү. 

     -  Балалар, без урман һәм анда яшәүчеләр турында сөйләштек.  

     - Аларны язучы нинди телдә сөйләштерә?  

     - Урманда яшәүчеләрнең характеры кемнәрнекенә охшаган?  

     - Сезнең арада Шуктуганнар юкмы?  

     -  Язучы әлеге әкият белән ни әйтергә теләгән? Автор позициясен әйтик? 

(Әкиятнең исеменнән үк күренгәнчә, Тук-тук бабай һәм Шуктуган турында 

сөйләргә теләгән.) Ул кемнәр хакында сөйләргә теләгән? 

     -  Дәрестә нәрсәләр белдек?  

     – Балалар, тормышта кайвакыт кешеләр турында “Ткуран тәүбә”ле диләр, 

бу нинди кешеләр турында әйтелгән сүз икән?  

  

 

     6. Үзбәя.  

 



     7. Өйгә эш: 

      7.1. Балалар, сезнең кулларыгызда карочкалар. Сез аларның берсен буярга 

тиеш буласыз һәм икенче якларына дәфтәрдә эшләгәнчә, баганалап, бу 

геройларга сыйфатлама бирәсез. 

     7.2. Китапханәдән Җ. Тәрҗемановның китабын аласыз. 1-2 әкиятен 

укыйсыз. Сөйләргә әзерләнеп киләсез. 

        

          (Релаксация) – Укучылар, сезнең җәен авыл урманында 

булганыгыз бармы?Алайса без сезнең белән кабат шул сез булган җәйге 

урманга барып кайтабыз.  (Җәйге урман тавышы ишетелә) Күзләрне 

йомдык. Без урманга җитеп киләбез. Урман сукмагыннан эчкә үтәбез. 

(Көй катылая) Сезгә рәхәт. Салкынча, чиста һава үпкәләрегезгә тула. 

Тирә-юнь әкияттәгедәй матур. Урманда төрле тавышлар ишетәсез. Һәм 

кинәт алан уртасында тылсымлы сандык күрәсез. Аның эчендә нәрсәләр 

генә юк! Сез үзегезгә ошаган һәи иң кирәк дип тапкан бер әйберне 

аласыз. Урманнан кайтыр вакыт җитте. Акрын гына сукмак буйлап 

урман кырыена чыгабыз (урман тавышы акырыная). Урманнан 

ераклашкан саен җәйге җылылык арта... (Урман тавышы туктый) 

Күзләрне ачабыз.   

 

     Дәрес тәмам. Рәхмәт. Хушыгыз. 


