
Туган телем – татар теле

Әтиемә һәм әниемә
булышам

(4 нче дәрес)



Кызыклы шәкерт
Әйдәле, Акбай! Өйрән син, арт аягың берлә тор;
Аума, аума! туп-туры тор, төз утыр, яхшы утыр!

— Ник газаплыйсың болай син, мин әле бик кечкенә;
Мин туганга тик ике айлап булыр, йә өч кенә.

Юк, кирәкми, мин өйрә́нмим, минем уйныйсым килә;
Шул болыннарда ятасым, шунда ауныйсым килә.

— Ах, җүләр маэмай! Ты́рыш яшьләй, зурайгач җайсыз ул:
Картаеп каткач буыннар — эш белү уңгайсыз ул!

(Габдулла Тукай)



Иртәнге кояш
Иртәнге кояш

Нурларын чәчә.

Битемнән сөеп ,

Миңа эндәшә:

“Иртәрәк уян,

Кызым, Зилә, ди,

Йоклап ятуны

Кем дә белә, ди.

Карап көчеңә,

Тотын эшеңә.

Хезмәт батырлык

Өсти кешегә.

(Зәкия Туфайлова)



Игенчеләр гаиләсе

Әти ипи
Үстерә,

Әни ипи 
Пешерә.

Ә мин... Мин ипи
Ашыйм.

Ә аннары
Ипине

Үзем үстерә
Башлыйм.

(Роберт Миңнуллин)



Безнең бабай

Исем китә: безнең бабай

Җитмеш төрле һөнәр белә.

Каян болай, ничек алай?

Дисәң әгәр, көлә генә.

Әйтсәм, әйтим, - диде бабай, -

- Гомер буе гел эшле бул.

- Иң-иң татлы, затлы җимеш –

Тырыш хезмәт җимеше ул.

(Мөнир Мазунов)



Булышам

Түтәлләргә чиләк-чиләк

Су сибәм әле менә.

Тизрәк җиләк өлгерсен дип

Булышам әбиемә.

Җиләкләрнең иң зурысы-

Булыр, - - дим әби, сиңа.

Җиде яш- ьлек егет ич мин,

Гел зуры булмас миңа.-

(Ринат Мәннан)



Елмаеп алыйк әле!
Супермалай

Ул – супермалай.

Ул, теләсә, әллә ниләр эшли, әллә нәрсәләр майтара ала...

Теләсә, кибеткә барып, ипи-сөт алып кайта ала.

Чишмәдән, “ә” дигәнче су алып кайта ала. Теләсә.

Утын кисә ала.

Елап яткан энесен юата ала. Әгәр теләсә.

Буш вакытында (аның буш вакыты күп!) китаплар укый ала.

Урындыкны төзәтә ала. Идәнне себерә-юа ала...

Тагын әллә нәрсәләр, әллә ниләр эшли ала...

Әгәр теләсә...

(Ләбиб Лерон)



Уйнап алыйк!

Бармак уены

Баш бармагым – биюче,

Имән бармак – итекче.

Урта бармак – укытучы,

Атсыз бармак – аучы.

Чәнти бармак кем була?

Читек чигүче була.

(Фәрсия Зиннурова)



Мәкальләр

Эше барның ашы бар.

Тирләп эшләсәң – тәмләп ашарсың.

Күз курка – кул эшли.

Тырыш - бәхетен эшләп табар, ялкау – сәбәбен эзләп табар.

Хезмәт кешесе – хөрмәт кешесе.

 Эш беткәч, уйнарга ярый.



Дәрес тәмам, дуслар!
Сау булыгыз!


