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Туган телем – татар теле

Мин һәм минем 
гаиләм

(1 нче дәрес)



Безнең гаилә
Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай һәм бер песи —

Безнең өйдә без җидәү: безнең, песи — җиденчесе.

Бергә ашый, чәй эчә, безнеңлә бергә йоклый ул,

Хезмәте дә бар: өйне тычкан явыздан саклый ул.

(Габдулла Тукай)

*безнеңлә — безнең белән.



Әйдә, танышабыз

Я, әйдә, танышабыз,

Кулга-кул бирешәбез,

Исемне әйтешәбез,

Кул кысып күрешәбез.

Киң итеп елмай миңа,

Мин дә елмаям сиңа.

Туры итеп караштык,

Менә шулай таныштык.

(Вәсимә Хәйруллина)



Минем гаиләм
Аш кашыгы – агачтан,

Чәй кашыгы – көмештән.

Җиз самавыр кайнап тора –

Суы - изге инештән.

Әбием һәм әнием 

Безгә бәлеш пешергән.

Бәлеш уңган, күрәсең,

Өйгә тәмле ис тулган.

Әби-бабай, әти-әни,

Мин, нәни кыз, Наилә.

Менә нинди сокландыргыч

Безнең матур гаилә!

(Зәкия Туфайлова)



Әни

Көннәр якты булсын өчен, әни кирәк!

Йокы татлы булсын өчен, әни кирәк!

Җил-яңгырдан саклар өчен, әни кирәк!

Усаллардан яклар өчен, әни кирәк!

Ашлар тәмле булсын өчен, әни кирәк!

Дөнья ямьле булсын өчен, әни кирәк!

(Роберт Миңнуллин)



Дәү әнием
Әниемнең әнисе
Әбием була минем.
Әби генә түгел ул
Ул минем дәү әнием.
Ак ефәктәй чәчләрен
Ул тарап куя үреп,
Чисталыкка өйрәнәм
Мин дә аңардан күреп.
Мин бакчага киткәндә,
Озатып кала мине,
Кайтканда каршы ала,
Бигрәк тә әйбәт инде!
Кызыклы әкиятләр
Сөйли кичләрен безгә,
“Бәбкәм”, – диеп иркәләп
Эндәшә үзебезгә.

Күзлексез күрмәсә дә,
Таяксыз йөрмәсә дә,
Җитмеш яше тулса да,
Бик картайган булса да,
Тәмле ашлар пешерә,
Матур гөлләр үстерә,
Өебезнең нуры ул,
Барыбыздан олы ул.
Җылы оек , бияләй
Бәйли безгә көз җиткәч.
Мин дә аңа бүләкләр
Алырмын үсеп җиткәч.
Өйдә аны һәммәбез
Яратабыз, сөябез:
– Син бик кадерле безгә,
Озак яшә, – диябез. 

(Ә. Бикчәнтәева)



Дәү әнигә күчтәнәч

Тутырдык без тартмага

Өрек, йөзем, алманы,

Салдык чәй дә, конфет та –

Буш урыннар калмады.

Әй сөенер дәү әни,

Килеп төшкәч күчтәнәч.

Кызык булыр ул аңа,

Алдан белеп көтмәгәч.

(Шәүкәт Галиев)

* күчтәнәч - гостинец



Әти гаилә башлыгы

Әти эштән кайтып керсә,

Өйләр китә яктырып.

Көне буе сагынгандыр,

Ул да кайта атлыгып.

Хәлне сорый баштан сыйпап,

Миңа чаңгы көйләшә.

Әнием белән әти дә,

Гел елмаеп сөйләшә.

Барыбызга да булыша,

Үзенең дә күп эше.

Әнигә, миңа, сеңлемә

Әти – иң кирәк кеше!

(В. Хайруллина)



Әбиләрдә кунакта

Абдулла Алиш

Беркөнне әни миңа:

— Кызым, Гөлгенә, яратканым син генә, кил әйдә, киен әйдә, әбиләреңә 
барабыз, бүләк илтеп кайтабыз,— диде.

Мин бик шатландым. Шатлыгымнан җырлый да башладым.

— Барабыз, барабыз, әбиләргә кунакка!

Әни дә мин, без икәү, киттек әбиләргә, әбиләр бездән еракта торалар.

Безнең капканы чыгасың — бер, Маратлар капкасы — ике, Хәлимнәрнеке —
өч, Гарифларныкы — дүрт, Асияләрнеке — биш. Ә аннан соң бик күп, бик күп 
капкалар бар.

Безнең урам белән туп-туры барасың, барасың да сулга борыласың. Аннары
тагын барасың-барасың да уңга борыласың. Аннары бер урамга борылып керәсең 
дә, кырыйдан бер йорт кала, икенчесен дә үтәсең, өченчесенә дә кермисең, 
дүртенчесен дә узып китәсең, ә бишенче йорт — әбиләрнеке.

Сораулар:

- Әнисе белән кызы кемнәргә кунакка барганнар?

- Кызның исеме ничек?

- Әбинең йорты ничәнче?



Дәрес тәмам, дуслар!
Сау булыгыз!


