
Туган телем – татар теле

Һөнәр сайлыйм

(9 нчы дәрес)



Эшкә өндәү

И сабыйлар! Эшләгез сез, иң мөкатдәс нәрсә – эш,

Эш агачы һәрвакытта бик юмарт китерер җимеш.

Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел,

Каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик 
җиңел.

(Габдулла Тукай)



Кем кем була?
Илшат мөгаллим була,
Илдар зур галим була.

“Кибет ачам берүзем!” –
Диеп куйды Гөлйөзем.

“Бизнесмен!” – диде Марат,
Хәйләкәр генә карап.
Депутат була Таһир,

Ул күп сөйләргә маһир...

Үскәнен көтә-көтә,
Илгиз автобус “йөртә”.
Айгөл билет сатачак...
Йолдыз өйдә ятачак...

Ник эндәшмисең? Нигә?..
Озак уйлый бу Динә...
Менә ул телгә килде:

“Мин Динә булам!” – диде.
(Ленар Шәех)



Минем әнием - тегүче

Өстемдәге күлмәгемә

Күпләр карый сокланып.

“Кем текте?” – дип, кайберләре

Сорап куя тукталып.

“Әнием, дим, әнием минем –

Фабрикада тегүче”.

Бер мин генә түгел әле

Ул теккәнне киюче.

(Әнәс Кари)



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)



Табышмаклар

 Укырга да өйрәтә,

Язарга да өйрәтә.

Аны белә һәр кеше.

Ул була ... (укытучы).

 Көн дә нидер сата ул,

Булсын гына алучы.

Үлчәп бирә, төреп бирә

Кем соң безгә? .. (Сатучы).

 Диварларда – бизәкләр,

Кем икән соң аларны

Болай матур ясаучы?

Әйтегезче... (буяучы).



Мәкальләр

 Хезмәт төбе – хәзинә.

 Эше барның ашы бар.

 Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз.

 Һөнәр ашарга сорамый, үзе ашата.



Уйнап алыйк әле!

Бармак уены

Баш бармагым – биюче,

Имән бармак – итекче.

Урта бармак – укытучы,

Атсыз бармак – аучы.

Чәнти бармак кем була?

Читек чигүче була.

(Фәрсия Зиннурова)



Дәрес тәмам, дуслар!
Сау булыгыз!


