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КОНСПЕКТ УРОКА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ “ТАТАРСТАН – ТУГАН 

ҖИРЕМ” ВО 2 КЛАССЕ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ  

 

Тема: Татарстан  - туган җирем. 

Максат: 1. Татарстанның табигате турында сүзтезмҽлҽр, җөмлҽлҽр төзергҽ                     

өйрҽнү. 

               2. Яңа сүзлҽр белҽн таныштыру: усал, хҽйлҽкҽр, куе, озын, поши. 

               3.Диалогик сөйлҽм күнекмҽлҽрен үстерү. 

               4. Татарстан Республикасы турында белемнҽрен киңҽйтү. 

Җиһазлау: презентация, сүзлҽр язылган  карточкалар. 

Дҽреснең барышы. 

1.Оештыру өлеше. 

 Исҽнлҽшү. 

 Сыйныфта кемнең булмавын ҽйтү. 

 Һава торышын сөйлҽү. 



 
 

2.Актуализация. 

Без нинди республикада яшибез? 

Сез  шҽһҽрдҽ яшисезме, авылда яшисезме? Сез Казанда яшисезме? Сез  нинди 

шҽһҽрдҽ яшисез? Татарстан нинди республика? Татарстанда нҽрсҽлҽр бар?  

Татарстанда нинди шҽһҽрлҽр бар? Без бүген  нҽрсҽ турында сөйлҽшербез?  

Ҽйе, без бүген туган ягыбыз, Татарстаныбыз турында сүзлҽр өйрҽнербез, 

җөмлҽлҽр төзербез, сөйлҽргҽ өйрҽнербез. 

3. Сүзлек  өстендҽ эш. Сүзлҽрне дөрес ҽйтү күнегүлҽре һҽм сүзлеклҽр белҽн эш, 

тҽрҗемҽ итү, сүзлек дҽфтҽрлҽренҽ язу. 

a) туган як  [т у гъ а н й а къ] 

туган җир [т у гъ а н җ и р]  

табигать [т а б и гъ ҽ т] 

киң [к и ң] 

куе [къ у й ы] 

күл [к ү л] 

кыр[къ ы р] 

озын [о з о н ] 

хҽйлҽкҽр [х ҽ й л ҽ к ҽ р] 

усал [у с а л]  

b) Скажите  по-русски: озын елгалар, киң кырлар, куе урманнар, хҽйлҽкҽр 

төлкелҽр, усал бүрелҽр, матур күллҽр, бай табигать, киң елга. 

c) Скажите  по-татарски: злые волки, хитрые лисы, длинные реки, широкие 

поля, густые леса, красивые озера, богатая природа, широкая река. 

d) Татарстан, шҽһҽр, республика сүзлҽрен минем, безнең сүзлҽре белҽн 

ҽйтегез (минем Татарстаным, безнең Татарстаныбыз... )  

4. Дҽреслек белҽн эш.  

104 бит 1, 2, 3 телдҽн. 

5. Карточкаларны алыгыз, күплек сан кушымчаларын языгыз (Урман_____, 

кыр____,  күл____,  поши____, аю____, бүре_____, төлке_____, куян_____, 

елга_____, шҽһҽр_____, тиен_____.) Эшне тикшерү. 

6. Экранда презентация белҽн эшлҽү. 



 
 

 1 нче бирем: бирелгҽн сүзлҽрне үз өйлҽренҽ урнаштырыгыз. 

 2 нче бирем. Сүзлҽрнең парын табыгыз.  

7. Скажи, что ты  

 живешь в Татарстане; 

 живешь в городе; 

 живешь в Набережных Челнах. 

Спроси у друга: 

 где он живет; 

 в каком городе он живет; 

 любит ли он Набережные Челны; 

 около какой реки расположен город Набережные Челны? 

8. Дҽреснең йомгагы, өй эше бирү. Татарстан табигате турында 

презентация күрсҽтү. 

 

     


