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Түбән Мактама – 2016. 



Тема: Табышмаклар 

Максат: 1) табышмаклар турында мәгълүмат бирү; табышмак язарга 

өйрәтү; татар халык авыз иҗаты ядкарьләренә мәхәббәт тәрбияләү; 

 2) Укучыларның үз фикерләрен әйтә, дәлилли, шулардан чыгып нәтиҗә 

ясый белүләренә ирешү; 

3) бер-береңә карата ихтирамлы булу, ярдәмләшү кебек сыйфатлар 

тәрбияләү. 

 

Дәрес төре: кереш дәрес 

 

Предметара бәйләнеш: әдәбият, татар теле һәм әйләнә-тирә дөнья. 

 

Эш төрләре (алымнар): сорау-җавап, проблемалы сорау, ребус чишү, 

КЛОК БАДДИС, ТАЙМ ПЭА ШЭА һ.б. 

 

Кулланылган методлар: өлешчә эзләнү (эвристик) һәм Г.Рәхимовның 

“Үстерелешле укыту”  методикасы, Сингапур проекты. 

 

Җиһазлау: “Әдәбият” дәреслеге (Ф.Г.Галимуллин, Ф.К.Мифтиева, 

И.Г.Гыйләҗев), ребус, табышмак язу өчен карточкалар, рәсемнәр, алма, 

мультимедиа проектры, тема буенча презентация, табышмаклар китабы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дәрес планы: 

 

Дәрес барышы: 

I. Оештыру моменты: 

- исәнләшү; 

- дежур укучы сүзе. 

II. Актуальләштерү: 

- Укучылар, бүгенге дәресебезнең темасын билгеләү өчен экрандагы 

ребусны чишәргә кирәк. Әгәр татар хәрефләрен төшереп калдырсагыз, 

темабыз килеп чыгар. 

ҖӘТАҮБЫҢШМҺАКӨЛАР 

(Табышмаклар) 

- Әйе, бүген без Сезнең белән табышмаклар турында сөйләшербез. 

- Сез табышмаклар яратасызмы? 

- Кемнәр Сезгә табышмаклар өйтә? 

- Нинди табышмаклар беләсез? 

  

№ Дәрес элементлары Вакыт 

1 Оештыру моменты (исәнләшү, уңай психологик халәт 

тудыру) 

2 мин 

2 Актуальләштерү  (ребус чишү,сорауларга җаваплар) 5 мин 

3 Төп өлеш (табышак турында сорауларга җавап бирү, 

кагыйдәсен чыгару, дәреслектәге материал белән 

танышу) 

 

25 мин 

4 Ныгыту (төркемнәрдә табышмак язу һәм алар белән 

таныштыру) 

10 мин 

5 Өй  эше (теманы кабатларга; 2 вариантта биремнәр 

тәкъдим итү) 

1 мин 

6 Йомгаклау 2 мин 



III. Төп өлеш: 

-Ә хәзер мин Сезгә бер табышмак әйтәм, җавабын табыгыз: 

КИЛЕП КЕРДЕ БЕР КЕШЕ, 

МАҢГАЕНДА БЕР КҮЗЕ. 

- Бу нәрсә? 

Энә  

- Дөрес, укучылар! Энә белән кеше бер-берсенә охшаганнармы? 

Юк 

- Әйе, әмма кешенең дә, энәнең дә уртак бер сыйфаты бар. Кешедә дә, энәдә 

дә күз бар. Без кеше белән энәне нишләттек? 

Чагыштырдык  

-  Экрандагы табышмакка күз салыгыз әле. Ул күләме буенча озынмы? 

Юк, кыска 

- Нинди формада язылган? 

Шигырь формасында 

- Табышмак турында шигырь дә укып китик. 

Тапкырларга багышлап 

Китап әйтә табышмак; 

Җавапларын Сез табыгыз, 

Зиһен белән сагышлап. 

- Шигырьдән чыгып әйтегез әле, табышмаклар ни өчен кирәк? 

Җаваплар тыңлана 

- Укучылар, дәфтәрләрегезне ачып бүгенге числоны һәм теманы язып куегыз. 

Түбәндәге сорауларга җаваплар биреп, табышмакның билгеләмәсен языгыз. 

Табышмак –  

Табышмакның  төп сыйфаты – (нәрсә?) 

Күләме ягыннан нинди? 

Табышмак ни өчен кирәк? 

Укучылар табышмакның билгеләмәсен язалар 



КЛОК БАДДИС структурасы 

- Укучылар, сәгатьләрегезне алып, 3тәге дустыгызны табыгыз һәм аның 

белән табышмаклар турында белгәннәрегезне уртаклашыгыз. 

ТАЙМ ПЭА ШЭА структурасы 

- Беренче булып кемнең буе озын шул сөйли башлый (30 сек.). 

Укучылар табышмак билгеләмәсн бер-берсенә сөйлиләр. Укытучы берничә 

җавапны тыңлый 

- Укучылар, дәреслекне ачып табышмаклар турында укыйк әле. Без 

табышмаклар турында барын да белдекме икән? 

Укучыларның җаваплары. Табышмакларның 3 төре барлыгы әтелә: сорау, 

арифметик һәм әкият табышмаклар. 

Укытучы һәр төргә (сорау, арифметик, әкият) берәр мисал әйтә, 

укучылардан җаваплар ала. 

Мәсәлән: 

1) Сорау табышмак: Шалканны кайчан чәчәләр? 

2) Арифметик табышмак: Агачта 12 карга утыра, аучы шуның берсен атып 

ала. Агачта ничә карга кала? 

3) Әкият табышмаклар: 

Бер патша, йөрергә чыкканда, карт бер игенченең учлап-учлап иген 

чәчкәнен күргән дә аңардан сораган: 

- Ни өчен син бер учны - уңга, бер учны - сулга, берсеналга җибәреп 

чәчәсең? 

Карт аңа җавабында: 

- Бер учым - бурыч түлим, икенче учым - әҗәткә бирәм, өченчесе - 

җилгә,- дигән. 

Шул вакыт патша янында вәзире дә булган. Патша юлда кайтканда 

вәзиреннән картның ник алай җавап бирүен сораса да, ул аңлатып бирә 

алмаган. Патша алдында бу хурлыгын юар өчен, ул, шул төнне үк карт янына 

килеп, зур акчалар биреп, теге сүзләрнең җавабын өйрәнгән. Карт аңа әйткән: 



- Бурыч түлим дигәнем - хәзер эшкә яраксыз атам-анам бар, алар өлеше 

өчен чәчәм. Миңа яшь чагымда иткән яхшылыкларын кайтарам. Әҗәткә 

бирәм дигәнем - улларым ташламаслар, бурычларын үтәп мине карарлар. 

Җилгә дигәнем - кызларым өчен чәчәм, алар миндә үскәнче генә торырлар да 

китәрләр,- дигән. 

IV. Ныгыту: 

- Уукучылар, ә хәзер әйдәгез бергәләп табышмак язып карыйк. 

Укытучы алма күтәреп күрсәтә 

- Укучылар, бу нәрсә? Димәк, без хәзер алма турында табышмак 

язачакбыз. Моның өчен түбәндәге схеманы кулланачакбыз. 

 кебек   

 кебек   

 кебек   

 

- Ә хәзер төркемнәрдә эшлибез. Бирелгән схема буенча төркемнәрдә 

бергәләшеп табышмаклар языгыз. Аннан бер-берегезгә табышмак 

әйтешерсез. 

Укучылар 3 төркемдә табышмаклар язалар. Аннан бер-берсенә 

табышмакларын укыйлар, җавапларын табалар. 

V. Өй эше: теманы кабатларга;  



1 нче вариант – табышмакларның 3 төренә (сорау, арифметик, әкият) 

берәр мисал әзерләп килергә; 

2 нче вариант – үрнәк буенча 3 табышмак язып килергә.  

VI. Йомгаклау: 

- Укучылар, бүген без Сезнең белән табышмакның нинди төрләре 

белән таныштык? 

- Табышмакка нинди билгеләр хас? 

Укучыларга билге кую 

- Дәрестә актив катнашуыгыз өчен рәхмәт! Дәрес тәмам, чыгарга 

мөмкин. 

 

 

 

 

 

 


