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Туган телем – татар теле

Таныш булыйк. 
Бу – мин!

(1 нче дәрес)



Бу мин...

- Исәнмесез! 

- Бу – мин.

- Минем исемем – Камилә.

- Фамилиям – Сөләйманова.

- Миңа дүрт яшь.

- Мин Мәскәүдә (Мәскәү өлкәсендә) яшим.

- Минем әтием һәм әнием бар.

- Минем дусларым күп.



Бу – мин!
Менә борыным,

Бу – минем кашым.
Күзем, колагым,
Ә менә башым.

Авызым ачсам,
Телем күренә.

Тезелгән тешем
Биш бөртек кенә.

Кулым күтәрәм,
Аяк тыпырдый.

Үзеннән-үзе
Биергә сорый.

(Вәсимә Ураксина)



Исәнмесез, иптәшләр!
Мин иртә белән

Өйләргә керәм,

Иптәшләремнең

Хәлләрен беләм:

Исәнме, Гүзәл,

Исәнме, Мәрьям,

Исәнме, Галләм!

Сезгә, дусларым,

Иртәнге сәлам!

Исәнме, Азат!

Саумы, Салават!

Авырмыйсызмы,

Хәят һәм Булат?

Исәнме, Иркә?

Сәлам, Мәликә!

Хәерле иртә!

Хәерле иртә!

(Хәләф Гарданов)



Туган илнең улы мин
Бабамның да

Улы мин,

Әбинең дә

Улы мин,

Әтинең дә

Улы мин,

Әнинең дә

Улы мин.

Аларның

Уң кулы мин...

(Роберт Миңнуллин)



Сине ничек үстергәннәр?
Ничек йоклатканнар?

Әлли-бәлли итә бу,

Йокыларга китә бу,

Йоклап торгач, зур үсеп,

Укуларга китә бу.

Әлли итәр бу бала,

Бәлли итәр бу бала,

Әткәсенә, әнкәсенә

Хезмәт итәр бу бала.



Нинди сүзләр әйтеп иркәләгәннәр?

Әтисенә ай кебек,

Әнисенә көн кебек,

Әбисенә гөл кебек,

Бабасына туп кебек,

Килеп-киткән кешеләргә

Чүп кадәр дә юк кебек.



Тәпи йөрергә ничек өйрәткәннәр?

Тәп-тәп атлап китә бу,

Ышкафларга җитә бу,

Тәп-тәп йөреп зур үскәч,

Мәктәпләргә китә бу.



Нинди сүзләр әйтеп биеткәннәр?

Балам бии, багыгыз,

Кесәгезне кагыгыз,

Кәнфитегез булмаса,

Магазиннан алыгыз.

*багыгыз - карагыз



Үссен дип, нинди сүзләр әйткәннәр?

Казлар канат бирсен,

Торналар аяк бирсен,

Бүдәнәләр май бирсен,

Ябалаклар йон бирсен,

Балам зур үссен,

Үс-үс-с-с!
*бүдәнә – перепёлка

ябалак - сова



Матур сөйләшсен дип, нинди шигырь
өйрәткәннәр?

Мич башында биш мәче,

Биш мәченең биш башы,

Биш мәченең биш башына,

Ишелмәсен мич ташы.



Ашны ничек ашарга кирәк?
Өлкәннәр ничек аңлатканнар?

- Утыр, бәбкәм, ашарга,

Түгеп-чәчеп ашама.

Тәти утыр табында,

Алдыңа күл ясама.

Ипи валчыгыңны койма,

Аяк аска ташлама.

Карга боткасы түгел бу

Аягурә ашарга!

*аягурә – стоя, на ногах



Хикмәтле сүз

Бер сүзне күп сөйләсәм,

Аны тәмам “иләсәм”,

Тирги мине һәммәсе,

Туйдырамын янәсе.

Ә мин шундый сүз беләм,

Ул сүздән туймый һичкем,

Тиргәмиләр, сүкмиләр,

Сөйләп торсаң да өч көн.
Кыен түгел әйтергә,

Бик ансат, рәхәт үзе,

Сезгә дә өйрәтәм аны:

Ул була “рәхмәт” сүзе. 

(Фәнис Яруллин)



Әкиятне укы. Дәвам ит.

Йокы бабай

Йокларга яратмый торган бер бала булган, ди.

Әнисе һәм әтисе, бабасы һәм әбисе аны ничек 

йоклатырга да белмиләр икән. Бу турыда йокы бабай ишеткән...



Мәкальләр

Бер рәхмәт мең бәладән коткарыр.

Әдәп башы – тел.

Теле татлының дусы күп.

Аз сөйлә, күп бел.

Кешенең сүзен өзмә.

Әүвәл уйла, аннан сөйлә.



Дәрес тәмам, дуслар!
Сау булыгыз!


