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Мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм 1-6 сыйныф укучылары өчен  

«Матур язу серләре» республикакүләм иҗади бәйгенең  

НИГЕЗЛӘМӘСЕ 

(2019-2020 нче уку елы) 

 

Гомуми нигезләмәләр 

Әлеге Нигезләмә мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге 1-6 нчы сыйныф 

укучылары өчен «Матур язу серләре» республикакүләм иҗади бәйгенең  

(алга таба - Бәйге) максатларын, бурычларын, тәртибен һәм шартларын, аны 

оештыру, методик яктан тәэмин итүне, катнашу тәртибен һәм нәтиҗәләр ясау 

тәртибен билгели. 

Бәйгене оештыручы булып, Татарстан  Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының «Республика олимпиада үзәге» дәүләт автоном белем бирү 

учреждениесе тора. 

 

Бәйгенең максаты һәм бурычлары 

Туган телне, грамматика һәм каллиграфияне өйрәнүгә кызыксыну 

белдергән укучыларны ачыклау өчен шартлар тудыру. 

Укучыларны эстетик, эмоциональ яктан тәрбияләүгә ярдәм итү.  

Эшкә тырыш мөнәсәбәт, игътибарлык һәм пөхтәлек тәрбияләү.  

 

Бәйгедә  катнашучылар 

Бәйгедә  катнашу ирекле. 

Бәйгедә  түбәндәге яшь категориясендәге мәктәп  укучылары, өстәмә 

белем бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләр катнаша: 

 -5-6 яшьлек мәктәпкәчә балалар;  

- башлангыч мәктәп укучылары (1-4 сыйныф);  

- урта мәктәп укучылары (5-6 сыйныф). 

 

Бәйге  уздыру урыны һәм вакыты 

Бәйге  2019 нчы елның 15 нче сентябрендә уздырыла. 

http://роцрт.рф/


 Олимпиада Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының «Республика олимпиада үзәге» дәүләт автоном белем бирү 

учреждениесе базасында уздырыла. Адресы: Казан шәһәре, 

Социалистическая урамы, 5 нче йорт («Авиатөзелеш» метро станциясе). 

 

Бәйгедә  катнашу шартлары 

Бәйге  3 этапта узачак. 

1 нче этап - өй эше.  

2 нче этап - иҗади бирем. 

3 нче этап - төп тур. 

 

1 нче этап - өй эше 

 

5-6 яшьлек мәктәпкәчә балалар 

Бәйгедә катнашучыларга читтән торып (өйдә) үтәү өчен кушымта №1 

тәкъдим ителә. Язу өчен корал  - зәңгәр пасталы каләм  яки гади карандаш. 

 

1 нче сыйныф укучылары 

Бәйгедә катнашучыларга читтән торып (өйдә) үтәү өчен кушымта №2 

тәкъдим ителә. Язу өчен корал  - зәңгәр пасталы каләм.   

 

2-6 нчы сыйныф укучылары 

Бәйгедә катнашучыларга читтән торып (өйдә) кушымта №3 

күрсәтелгән исемлекнең 1 нче сыйныф язмасында китерелгән алфавит 

үрнәкләре нигезендә бер текстны сайлап,  күчереп язу  тәкъдим ителә. 

 

 

 



Язуга таләпләр һәм бәяләү критерийлары 

- язмада күрсәтелгән алфавит үрнәкләренә нигезләнеп хәрефләрне дөрес язу; 

- хәрефләрнең,  язу элементларының биеклеге һәм киңлеге бер үк төрле 

булуы; 

- хәрефләрне тоташтыру элементлары; 

- хәрефләрнең авышлыгы дәрәҗәсе;  

- юлдагы сүзләрнең арасы тигезлеге; 

- пөхтәлек; 

- орфография кагыйдәләренең сакланышы. 

Эш сызыклы куш (ике  битле кәгазь) биттә үтәлергә тиеш.  

Титул битендә катнашучы үзе турында белешмәләрне түбәндәге үрнәк 

буенча тутыра: 

 

“Матур язу серләре” бәйгесе 

Катнашучының фамилиясе, исеме, әтисенең исеме баш килештә (Галимова 

Алсу Марат кызы) 

Яшәү урыны (Казан шәһәре, Совет районы) 

Белем бирү оешмасының кыскача аталышы (МБГБУ «1000 нче УГББМ») 

Сыйныф (2нче сыйныф)   

 

 

Белем бирү оешмаларының кыскача аталышы үрнәкләре: 

Урта белем бирү мәктәпләре -  МБГБУ (МББУ) «__  нче УГББМ» 

Гимназия - МБГБУ (МАББУ) «__  нче  гимназия » 

Лицей - МБГБУ (МАББУ) «__  нче лицей»,  

Лицей-интернат – МБГБУ (МАББУ) «__  нче лицей-интернат» 

 

2 нче этап-иҗади бирем 

Бәйгедә катнашучыларга  читтән торып (өйдә) үтәү өчен түбәндәге 

биремнәр тәкъдим ителә: 

5-6 яшьлек мәктәпкәчә балалар, 1 нче сыйныф укучылары 

Язу элементларыннан композиция (рәсем, график рәсем, язу һәм 

башкалар) төзергә. 

Эш эстетик яктан бизәлгән, бердәм язу стиле сакланып, А4 форматы 

битендә эшләнергә тиеш. 

Эш үтәлешендә төрле сызыклар, бизәкләр, каллиграфик язу 

элементлары кулланылырга мөмкин. 

Фон сурәтен куллану рөхсәт ителә.  



Язу кораллары – төрле төстәге пасталы  каләмнәр, карандашлар (гади, 

төсле),  фон өчен буяулар.  

Эш пөхтә үтәлергә тиеш һәм авторын күрсәтү мәжбүри.  

Титул битендә катнашучы үзе турында белешмәләрне түбәндәге үрнәк 

буенча тутыра: 

 

Бәйге “Матур язу серләре” 

Катнашучының Фамилиясе, Исеме, Әтисенең исеме баш килештә (Галимова 

Алсу Марат кызы) 

Яшәү урыны (Казан шәһәре, Совет районы) 

Белем бирү оешмасының кыскача аталышы (МБГБУ «1000  нче УГББМ»)  

Сыйныф (1нче сыйныф),   Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның яше ( 6 яшь) 

 

 

2-6 нчы сыйныф укучылары 

Бәйгенең икенче этабында Алфавитны  кулъязма шрифт белән төрле 

сызыклар, геометрик һәм башкалар элементлар белән   бизәп язарга. 

Алфавитның һәр хәрефе А4 яки А3 форматындагы биттә үтәлергә тиеш. 

 Бизәлгән шрифтны кулланып, туган телдә  мәкаль яки  әйтем язу.  

2-4 нче сыйныф – 1 мәкаль яки 1 әйтем  

5-6 нчы сыйныф - 1 мәкаль һәм 1  әйтем  

Язу кораллары – төрле төстәге пасталы каләмнәр, гади һәм төсле 

карандашлар, фон өчен буяулар. 

Эш пөхтә үтәлергә тиеш һәм авторын күрсәтү мәжбүри.  

 

Эшкә таләпләр һәм бәяләү критерийлары: 

- композициянең мәгънәле уйланышы;  

- эштә сызыклар, бизәкләр куллану;  

- бердәм стиль;  

- фон бизәлеше; 

 - пөхтәлек;  

 - уйланылган композициянең аннотациясенә туры килүе. 

 

3 нче этап - төп тур 

Бәйгедә катнашучылар Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының «Республика олимпиада үзәге» Дәүләт автоном белем бирү 

учреждениесенә йомгаклау этабына чакырыла, анда һәр катнашучыга 

түбәндәге характердагы биремнәрне үтәргә тәкъдим ителә: 

  



5-6 яшьлек мәктәпкәчә балалар, 1 нче сыйныф укучылары 

Биремнәр өй эше биременә охшаш. 

2 нче сыйныф укучылары 

Бирелгән сүзләрдән җөмләләр төзеп, язмача алфавит үрнәгендә матур 

һәм дөрес итеп күчереп язу. 

Текст (мәкальләр, әйтемнәр, җөмләләр) язу өчен шрифтны өйдәге 

әзерләүдән файдалану. 

3-5 нче сыйныф укучылары 

Бирелгән сүзләрдән җөмләләр төзеп, язмача алфавит үрнәгендә матур 

һәм дөрес итеп күчереп язу. 

Текст (мәкальләр, әйтемнәр, җөмләләр) язу. Текстны язу өчен 

шрифтны өйдәге әзерләүдән файдалану. 

6 нчы сыйныф укучылары. 

Бирелгән сүзләрдән җөмләләр төзеп, язмача алфавит үрнәгендә матур 

һәм дөрес итеп күчереп язу. 

Текст (мәкальләр, әйтемнәр, җөмләләр) язу. Текстны язу өчен 

шрифтны өйдәге әзерләүдән файдалану. 

Татарстан Республикасындагы 5 шәһәр исемен орфографик яктан 

матур һәм дөрес  итеп татар телендә  яз. 

Язу кораллары – зәңгәр пасталы каләмнәр. 

 

Язуга таләпләр һәм бәяләү критерийлары: 

- язмада күрсәтелгән  алфавит үрнәкләренә нигезләнеп хәрефләрне дөрес  

язу; 

- хәрефләрнең,  язу элементларының биеклеге һәм киңлеге бер үк төрле 

булуы; 

- хәрефләрне тоташтыру элементлары; 

- хәрефләрнең авышлыгы дәрәҗәсе;  

- юлдагы сүзләрнең арасы тигезлеге; 

- пөхтәлек; 

- орфография кагыйдәләренең сакланышы; 

- шрифтларның бизәлеше; 

- 1 нче һәм 3 нче этап эшләренең системалылыгы. 

 

Бәйге этапларының үтәлеше 

Бәйгенең ике этабы-өй эшен һәм иҗади конкурсны катнашучылар 

читтән торып (өйдә) башкаралар. 

Бәйгедә катнашучылар үз эшләрен оештыру комитеты әгъзаларына 

өченче турны  тәмамлауга ук тапшыралар.  



Төп тур Татарстан  Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 

«Республика олимпиада үзәге» Дәүләт автоном белем бирү учреждениесе 

базасында түбәндәге адрес буенча үткәрелә: 

 Казан шәһәре, Социалистическая урамы, 5нче йорт  (Авиатөзелеш 

метро станциясе).  

Төп турны үткәрү даталарын һәм вакытын «бәйгедә катнашу 

шартлары» бүлегендә карагыз. 

 

Оештыру комитеты и жюри 

Бәйгене үткәрү өчен оештыру комитеты һәм жюри билгеләнә. 

Оештыру комитеты составына бәйгене оештыручылар керә.  

Оештыру комитеты: 

 - бәйге үткәрү өчен кагыйдәләр һәм инструкцияләр төзи; 

 - бәйгедә катнашучыларга хәбәр итә;  

- ата-аналар һәм педагоглар белән хезмәттәшлек итә;  

- катнашучыларны терки;  

- чараны үткәрү графигын төзи; 

 -оригинал-диплом макетлары, сертификатлар әзерли. 

Оештыру комитеты бәйгене үткәрү шартларын һәм тәртибен үзгәртү 

хокукын үзендә калдыра.  

Жюри составына Татарстан  Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының «Республика олимпиада үзәге» Дәүләт автоном белем бирү 

учреждениесе хезмәткәрләре, башка белем бирү оешмалары хезмәткәрләре 

керә ала. 

Жюри:  

- катнашучыларның эшен бәяли, эшләргә анализ ясый, бәйсез экспертларны 

җәлеп итә ала.;  

- бәйгегә йомгак ясый; 

- нәтиҗәләр буенча апелляцияләр үткәрми, бәйгедә катнашучыларның 

эшләрен күрсәтми;  

- кабул ителгән карарлар һәм үз эшчәнлекләре нәтиҗәләре буенча шәрехләр 

бирми. 

Бәйгегә алынган эшләр үзгәртелми, рецензияләнми һәм 

катнашучыларга кире кайтарылмый. 

 

Катнашу шартлары  

Бәйге турындагы нигезләмә белән http://роцрт.рф сайтында игътибар 

белән танышырга. 

http://роцрт.рф/


Катнашучы яки аның законлы вәкиле, гариза рәсмиләштереп, автомат 

рәвештә бәйгедә катнашучының шәхси мәгълүматларын (катнашучының 

исем-фамилиясен, атасының исемен, яшен, белем бирү оешмасы исемен, 

электрон адресын, телефонын, педагогның фамилиясен, исемен, әтисенең 

исемен) эшкәртүгә ризалык белдерә. 

Гаризаны 2019 елның 6 сентябренә кадәр (17.00 сәгатькә кадәр) 

бирергә. Моның өчен сайтта бәйгенең битендә теркәлү формасын тутырырга, 

яки Excel форматындагы гаризаны (бәйгенең битендә үрнәге бар) 

rocrt.rf@mail.ru электрон почта адресына җибәрергә кирәк. 

  

Игътибар итегез! Катнашучы һәм педагогның шәхси 

мәгълүматларын керткәндә игътибарлы булыгыз: фамилия, исем, атасының 

исеме, сыйныф. Аларга төзәтмәләр кертелмәячәк! Бу мәгълүматлар 

диплом, сертификатларга кертелә. 

10 нчы сентябрь көнне http://роцрт.рф сайтында Олимпиаданы 

уздыру графигы белән танышырга мөмкин булачак.   

 

Бәйгегә йомгак ясау 

Бәйге эшләре тикшерелгәннән соң нәтиҗәләр йомгаклау беркетмәсенә 

кертелә һәм исәпләнә. Бәйгенең ахыргы нәтиҗәләре http://роцрт.рф сайтында 

2019 елның 7 октябреннән дә соңга калмыйча урнаштырыла. 

Бәйгедә катнашучыларның барысы да сертификатлар белән бүләкләнә. 

Дипломнар һәм сертификатлар бирү датасы һәм вакыты турында мәгълүмат 

http://роцрт.рф сайтында урнаштырыла.  

   

Йомгаклау бәясе жюри әгъзалары тарафыннан катнашучыга бирелгән 

балларны гомумиләштерү юлы белән билгеләнә. 

 

Максималь мөмкин баллдан 90-100% балл җыйган катнашучы үз яшь 

төркемендә җиңүче дип игълан ителә һәм Җиңүче Дипломы белән бүләкләнә 

(педагогның фамилиясе күрсәтелә). 

 Әгәр дә алар җыйган баллар максималь мөмкин булган баллның 85-

89% ын тәшкил итсә, җиңүчеләр артыннан йомгаклау таблицасында барлык 

катнашучылар да конкурс призерлары булып танылалар. Призерларга призер 

Дипломы тапшырыла (укытучының исем-фамилиясе күрсәтелә). 

Барлык балларның 85% тан кимрәген җыйган барлык катнашучыларга 

да сертификатлар бирелә.  

Бәйгедә биштән артык катнашучы әзерләгән укытучыларга педагог 

дипломы бирелә.  

mailto:rocrt.rf@mail.ru
http://роцрт.рф/
http://роцрт.рф/


Җиңүчеләрне һәм призерларны бүләкләү оештыру комитеты 

тарафыннан оештыру взнослары хисабына формалаштырыла торган приз 

фондыннан башкарыла. 

Бүләкләү материалын конкурста катнашучылар мөстәкыйль рәвештә 

Татарстан  Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «Республика 

олимпиада үзәге» дәүләт автоном белем бирү учреждениесеннән алалар. 

Бүләкләү материаллары башкача таратылмый. 

 

Бәйгенең финанс тәэмин ителеше: 

Матди яктан бәйге катнашучылар тарафыннан тәэмин ителә. Взнос 

банк реквизитлары буенча күчерелә һәм жюри әгъзаларының хезмәтенә 

түләүгә, оештыру чыгымнарына, бүләкләү фондына һ.б. тотыла.  

Катнашучылар өчен оештыру взносы күләме:  

350 сум + банк комиссиясе.   

Игътибар итегез!!! Банклар  оештыру взносы керткәндә комиссия 

алырга мөмкин (бу мәгълүматны сезгә банк бүлекләреннән белешергә кирәк). 

Тарифлар банк комиссиясен һәм башка җыемнарны исәпкә алмыйча 

күрсәтелгән. 

Оештыру взносын түләгәндә, квитанцияләрдә катнашучының исем-

фамилиясен күрсәтегез һәм банк хезмәткәрләреннән реквизитларны яңадан 

тикшерүләрен сорагыз. Оештыру взносын Саклык банкы системасы аша он-

лайн яки Ак Барс он-лайн аша түләргә мөмкин. 

Игътибар итегез! Катнашучы бәйгегә килмәсә, акча кире 

кайтарылмый.   

 

Элемтә өчен мәгълүмат 

Татарстан  Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «Республика 

олимпиада үзәге» дәүләт  автоном белем бирү учреждениесе.  

Адресы: Казан шәһәре, Социалистическая урамы, 5 нче йорт («Авиатөзелеш» 

метро  станциясе).  

Электрон почта адресы: rocrt.rf@mail.ru .  

Тел.: 8 (843) 590-36-59 
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Кушымта №1 

А4 форматындагы биткә бастырып чыгарырга һәм башкарырга. 

 

Өй эше. Мәктәпкәчә яшьтәге 5-6 яшьлек балалар (яшен түгәрәккә алырга яки 

астына сызарга).  

Фамилия, Исем, әтисенең исеме (әти-әниләр яза) 

________________________________________________________________  

Мәктәпкәчә учреждение____________________________________________ 

 

Пунктир сызыкларны тоташтыр. 

 

Нокталарны тоташтырып, рәсем яса һәм буя. 

 
Пунктир сызыкларны тоташтыр һәм килеп чыккан бизәкләрне кулланып 

рәсем яса һәм буя. 

 



Кушымта №2 

 

А4 форматындагы биткә бастырып чыгарырга һәм башкарырга. 

Өй эше. 1 нче сыйныф укучылары 

Фамилия, Исем, әтисенең исеме (әти-әниләр яза) 

________________________________________________________________  

Мәктәп, гимназия, лицей_____________________________________________ 

Алфавит: хәрефләрне нокталар буйлап йөрт. 

 
 

Текстны басма хәрефләр белән яз. 

Безнең песи. 

Безнең песиебез бар. Аның исеме Мыраубатыр. Аның үз урыны да бар. 

Мыраубатыр бик матур песи. Аның алгы тәпиләре ак төстә. Ә муены аклы-

каралы. Мыраубатыр тычканнарны тотарга бик ярата. Без дә аны бик 

яратабыз. 

 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



Кушымта №3 

Тәкъдим ителгән текстларның берсен 1 сыйныф өчен язмада 

китерелгән алфавит үрнәкләренә туры китереп күчереп алырга кирәк була. 

Язу коралы – зәңгәр пасталы каләм. 

Эш сызыклы куш (ике  битле кәгазь) биттә үтәлергә тиеш.  

Титул битендә катнашучы үзе турында белешмәләрне түбәндәге үрнәк 

буенча тутыра: 

Бәйге “Матур язу серләре” 

Катнашучының Фамилиясе, Исеме, Әтисенең исеме баш килештә (Галимова 

Алсу Марат кызы) 

Яшәү урыны (Казан шәһәре, Совет районы) 

Белем бирү оешмасының кыскача аталышы (МБГБУ «1000 нче УГББМ») 

Сыйныф ( 3 нче сыйныф)   

 

2 нче сыйныф 

Текст №1 

Көз 

Әле генә ямьле җәй иде. Кошлар җыры гөрли иде. Бөдрә каеннар 

җилфердәп тора иде. Хәзер дөнья тынып калды. Көз килде. Ул каен 

яфракларын сары буяуга манып китте. Җил яфракларны җиргә койды. Каен 

ялангач калды. Кошлар ерак илләргә китеп баралар.  

 

Текст №2 

Кар ява. 

Кышның җилсез көне. Яфрак-яфрак кар ява. Ак күбәләктәй карлар җир 

өстенә куналар. Зәп-зәңгәр күк йөзен тоташ болыт каплап ала. Аның болыты 

да юньләп күренми. Ә кар төшә дә төшә. Әйдә күбрәк яусын ул. Ашлыклар 

мул булып үсәр. (Абдулла Әхмәт) 

 

Текст №3 

Балыкчылар. 

Өч малай елгага балык тотарга китте. Алар кармакларын суга 

ташладылар. Балык чиртүен көтә башладылар. Менә Мансурның калкавычы 

су астына чумды. Ул чабакны тартып чыгарды. Сабир бер алабуганы яр 

читенә алып ташлады. Вәлигә генә балык капмады.  

 

 



Текст №4 

Әби кеше һәм онык 

Бер әбинең оныгы булган.Кечкенә кызчык йоклаган да йоклаган.Әбисе 

бөтен эшне үзе эшләгән.Ул икмәк пешергән, өй җыештырган, юган, теккән. 

Соңыннан әбисе картайган.Инде хәзер әбисе йоклаган да йоклаган. Аның 

оныгы үсеп җиткән. Хәзер бөтен эшне әбинең оныгы эшләгән. (Лев Толстой 

буенча) 

 

3нче сыйныф 

Текст №1 

Рөстәм 

Беркөн мин улым Рөстәм белән әбиләрдә кунакта булдым. Самовар, 

җырлый-җырлый, подноска менеп басты. Самовар артыннан ит сумсалары, 

алма, карбызлар, конфетлар килеп тулдылар өстәлгә. 

Рөстәм кулын сузарга ашыкмады. Башта миңа карады ул. Аннан 

әбисенә карады. 

Улым үзен бик әдәпле тотты. Ашыкмый гына ашады. Авызын 

чапылдатмады. Ашъяулыкка карбыз суын да агызмады. 

 

Текст №2 

Абдулла Алиш. 

Абдулла Алиш балаларны бик яраткан. Язу эшенә ул бик яшьләй 

керешкән. Китапларында да балалар турында язган. Алиш бик оста әкиятче 

дә булган.Ул туган илне бик ярата, чын патриот була. Сугышта Абдулла 

Алиш каты яраланып , дошман кулына төшә. Ләкин баш ияргә уйламый. 

Абдулла Алиш яшь килеш һәлак була. Шулай яшь килеш безнең 

күңелләрдә саклана. 

 

Текст №3 

Урманда. 

Мин Казан шәһәрендә яшим. Җәйге каникулда авылга кайтам. 

Беркөнне дәү әтием мине нарат урманына алып барды. Ни генә 

күрмәдек без анда! Кошлар сайравын тыңладык. Бурсык оясын күрдек. Эзләр 

дә бар иде. Аннары дәү әтием нарат җиләге урынын тапты. Җиләге бик 

тәмле, әмма быел вак икән. Яңгыр азрак булгандыр. Бөрлегән дә җыйдык. 

Күлдә су коендык. 

Урманда күргәннәремне мәктәптә малайларга да сөйләрмен әле. 

 

 



Текст №4 

Урманның дусты. 

Урманда төрле агачлар үсә. Кайбер агачлар бик юан һәм озын булып 

үсәләр. Яфраклы агачлар озак яши. Юкәләр һәм каеннар йөз ел үсә. Ә усак, 

шомырт һәм миләш моның яртысын гына яши. Имән – иң нык агач. Ул ике 

йөз елдан да артык яши. 

Урманның дусты агачларны сындырмый, яфракларны өзми. Урман 

белән дус кеше кош ояларын туздырмый. Ул урманда ут якмый, чүп 

ташламый. Агачлар утыртуда да ярдәм итә. 

 

4 нче сыйныф 

Текст №1 

Дуслык сере. 

Көз якынлашуга тиз генә исе китми торган бер агач бар.Ул-чикләвек 

агачы. Нигә ул кара көзгә хәтле яфракларын коймый? Тәмле чикләвекләрен 

кеше күзеннән яшереп саклап калыр өчен икән. Дусты тиен өчен саклый ул 

чикләвекләрен.Тиен исә аларны бик оста табып ала, шулар белән туенып, 

кыш чыга. Күпмедер чикләвекне тиен агач куышларында, тамыр төпләрендә 

онытып калдыра. Яшерелгән ул чикләвекләрдән яәын яңа үсентеләр калкып 

чыга. 

 

Текст №2 

Җырчы кош 

Көннәр буена ары – бире чапса да, Чи –Чи болында үз ишләрен таба 

алмады. Тагын куаклыкка барып чыкты. Куаклар артында таныш елга шавы 

ишетелә иде. Тычкан баласына кире борылып йөгерергә туры килде. Төне 

буе йөгерде дә яктыра башлагач кына ниндидер бер куак төбенә ятып ял 

итәргә булды. 

Кемдер җырлаган тавышка уянып башын күтәреп караса, исе китте. 

Алсу түшле, соры башлы, кызгылт каурыйлы бер кош икән. 

Җыры бик ошады тычкан баласына. Якыннанрак тыңламакчы булып, 

өскә үрмәләде. 

 

Текст №3 

                                                                 Түгәрәк алан. 

Нәфисәләр, урман авызыннан кереп, тар сукмактан бераз барганнан 

соң, иренчәк агымлы кечкенә инешне узып, бер ачыклыкка килеп чыктылар. 

Түгәрәк алан дигәннәре шул идее. Аның калку түрендә яшь имән, өрәңгеләр 

түгәрәкләнеп утырган. Мәҗлес уртасына, гүя үзенең акыллы сүзен көткән 

күп санлы ыруына киңәш бирергә җыенган борынгы аксакалдай, мәһабәт 



гәүдәле карт бер имән чыгып баскан. Шәфәкъ яктысыннан карт имәннең 

түбәсенә тонык кына алсу шәүлә эленеп тора. 

 

Текст №4 

                                                Язгы урман. 

Апрель аенда көннәр озая. Авыл янындагы коры елгада кар ята, ә 

урманда тәүге чәчәкләр күренә, бүре курысы куаклары алсу утлар 

кабыза. 

Чикләвек куаклары да язгы бәйрәмне башлап җибәрәләр. Алтын 

алкалары бигрәк матурлар. Умарта кортлры алтын алкаларга сыралар, 

Кызыл чәчәкләргә куналар. Теге ал чәчәкләрне дә читләтеп узмыйлар. 

Хәйләкәр дә соң куаклар. Ал яки кызыл чәчәкләр – шул алтын кортлар 

күрсен өчен, ә алка чәчәкләр – җил тоткарлмый үтсен өчен: язгы җил 

чәчәк тузаннарын очыра. 

 

5 нче сыйныф 

Текст №1 

Аны һәркем ярата. 

Минем әнине бар кеше дә ярата. Ә мин аны бар кешедән дә артыграк 

яратам. Яратырлык шул минем әни ! Ничек итеп яратмыйсың инде аны. 

Беркөнне менә нинди хәл булды. 

Безнең әнине күршедәге бер апа килеп чакырды. Бик ялынгач, әни мине 

дә алып барырга булды. Без әни белән икәүләп киттек. Йөгерә-йөгерә 

бардык. Әни дә йөгерде, мин дә. Шундый ашыккан вакытта комачавы да 

чыгып тора тагын. Капкаларын ачуга, бер зур эт өстебезгә ташланды. Мин 

алдарак идем. Ул туп-туры минем өскә килә. Әни эт белән минем арага 

кермәсенме! 

Әни мине эттән саклап калды. Сез тагын аны шуның өчен генә ярата 

дип уйламагыз. Мин әниемне бигрәк тә кешеләрне авырудан котылдыруы 

өчен яратам. 

 

Текст №2 

Балык тоту. 

Әтисе белән бергәләп, Таҗи балык тотарга барды. 

Көн әле бик иртә. Кояш та юк, ә шулай да якты. Су өсте тып-тын. 

Өф иткән җил дә юк. 

Билгеле, мондый вакытта балыклар яхшы чиртәләр, кармакны бер 

дә тик тотмыйлар. Калкавычны су төбенә алып төшеп китәләр. Таҗинең 

әтисе балыкларны сөйри дә чыгара. Таҗи аларның барысын да чиләккә 

җыя бара. Менә инде аларның балык сала торган чиләкләре дә тулып 



килә. Балык бик шәп эләгә. Шуңа күрә выкытның үтүе дә тоелмый. Әнә 

инде кояш та күтпән күтәрелеп килә. Таҗи аны сизмәде дә.  

 

Текст №3 

Яз. 

Яз март аеннан башлана. 

Инде көн урталарында кояш шактый җылыта башлый. 

Кояш инде күктә, кыштагы кебек күренеп кенә китмичә, озак тора 

башлый. Шунлыктан көннәр озая, төннәр кыскара. 

Карлар, бозлар эриләр. Су өстендә көймәләр, пароходлар, ак 

фаруслар пәйдә була. 

Кышның озынлыгыннан ялыккан кошлар, хайваннар инде 

җанланалар. 

Әкрен-әкрен чебеннәр, черкиләр, күбәләкләр күренә башлыйлар. 

Кыйбла якка вакытлыча киткән канатлы кунаклар үзебезгә кайталар. 

Кырларда, болыннарда яшеллекләр күренеп, агач башларында кошлар 

чырылдаша башлыйлар. 

Агачлар, куаклар яфрак ярып зиннәтләнәләр. 

Һәр җирдә тереклек, хәят күңеллелек башлана.  

 

Текст №4 

                                        Туган ил кайдан башлана? 

Кыш белән язның  да, җәй белән көзнең дә үзенә генә хас булган 

матурлыклары бар. Бу матурлыклар бер-берсен кабатламыйлар да һәм 

бер-берсенә охшамыйлар да. Елның фасыллары һәммәсе дә матур, 

һәммәсе дә сокланып туймаслык гүзәл. 

Туган илебез, туган туфрагыбыз әнә шулай карап туймаслык матур, 

сокланып бетмәслек бай! 

Менә шушы туган туфрак, менә шушы туган ил кайдан башлана 

соң? 

Ул син яши торган шәһәрдән, син тора торган авылдан, син укый 

торган мәктәптән башлана. Аны беркайчан да онытма, кечкенә дустым! 

 

6 нчы сыйныф 

Текст №1 

 

Җәйге иртә. 

Җәйге җылы көннәрнең берсе иде. Иртәнге кояш табигать белән 

исәнләште, җир өстенә көләч нурларын сипте. Җәйге табигать 

матурланып, җанланып китте. 



Акрын искән җил тын су өстен җинелчә генә дулкынландырды. 

Иртәнге җил тавышын тыңлап торган вак камышлар күңелле генә 

кыштырдашып куйдылар. Җемелдек чык тамчылары белән дымланган 

куе үләннәр кояш нурлары астында тагын да яктыра төштеләр. 

Кояшлы иртә меңләгән кошларны татлы йокыларыннан уятты. Алар 

киң һавада иркенләп канат җилпенделәр, азык эзләп очып киттеләр. 

Нурлы кояш һаман югары күтәрелде. Кичтән тынып калган иркен 

басуларда тормыш кайный башлады. 

Тузанланган киң юллардан автомашиналар үтте. Басуларда көчле 

тракторлар гөрләште. Утлауга чыккан зур-зур көтүләр томанланган тау 

итәкләренә таралдылар. Җәйге аяз көннең гүзәл иртәсе менә шулай 

башланды.  

 

 

Текст №2 

                                                                                   Гөлләр. 

Гөлләр арасында иң яратканым – тамчы гөл минем. Бигрәк матур 

шул аның чәчәге! Бөреләнүгә үк, нәкъ тамчыдай була. Ә берничә көн 

үтүгә, тамчы сыман бөре ачыла башлый һәм зурайганнан – зурая, аннары 

бик матур зәңгәр кыңгырауга әйләнә. 

Сезнең дә күргәнегез бардыр инде аны. Нинди генә буяулар юк 

аның төсендә! Бармак белән кагылсаң, күңелле тавыш чыгарып 

шалтырар төсле тоела ул зәңгәр кыңгырау. 

Үткән яз уку елын тәмамлап кайттым да бер көн тамчылы гөл 

утырттым. Җәй буе шактый зур булып үсте ул. Юан-юан берничә ботак 

чыгарды. Сентябрь килеп җиткәндә, аның өсте чәчәккә күмелгән иде. 

Беренче сентябрь көнне бер кулыма – портфелемне, икенчесенә 

тамчылы гөлемне тоттым да мәктәпкә киттем. Көн шундый матур, 

шундый җылы! 

Классташ кызларым да гөлләр китергән. Тәрәзә төпләрен гәлләр 

бизәгәч, безнең класс яңа күлмәк кигән Кеше төсле чибәрләнеп китте. 

Әгәр берсеннән-берсе матуррак чәчәкле шушы гөлләр булмаса, 

минем тамчы гәлем берүзе ятим бәбкә шикелле моңаеп утырыр иде бит! 

(Мәсгут Кәримовтан.) 

 

 

 

 

 

 



Текст №3 

Синең иң кадерле кешеләрең 

      Син дөньяда үзеңнең иң ышанычлы һәм иң якы дусларыңны беләсеңме? 

Алар — синең әниең һәм әтиең. Алар һәрвакыт синең яныңда: бәйрәмнәрдә 

дә, иң авы минутларда да. 

     Әниең көне буена күпме эш эшләргә өлгерә: иртәнге аш әзерләргә, табын 

җыештырырга, балаларны мәктәпкә, озатырга. Ул үзе дә ничә сәгать эшләп 

кайта. Ләкин кибеткә барырга да, кичке аш пешерергә дә, синең белән китап 

укырга да, энең белән уйнарга һәм юындырып яткырырга өлгерә. Аннан соң 

кер юарга, тегәргә, бәйләргә һәм тагын бик күп эшләр эшләргә вакыт таба. 

Әлбәттә, әтиең һәм сез булмасагыз, бу эшләрне үзенә генә эшләргә әниеңә 

бик авыр булыр иде. Әниең һәм әтиең сезне бик яраталар. Шуңа күрә син дә 

аларны хөрмәт итәргә һәм беркайчан да аларга күңелсезлек китермәскә тиеш. 

 

Текст №4 

 

Куян баласы 

     Алия дәү әнисе белән йөрергә ярата. Алар болынга да, басуга да гел бергә 

баралар. Бүген басуда Алия куян баласы күрде. Куян баласы ни өчендер 

качмады. Алия тиз генә аны колакларыннан тотып алды. Куян баласы 

Алиянең кулларыннан сикереп төшәргә тырышты. Ниһаять, ул арды, 

тынычланды. Куян баласы йөри алмый, аның аяклары авырта икән. 

«Дәваларбыз»,— диде әбисе. Алар куян баласын өйгә алып кайттылар. Алия 

аны бүлмәгә җибәрде, ә ишекне япты. 

     Берничә көннән куян баласы сикерә, йөгерә, керт-керт итеп кәбестә 

яфраклары ашый башлады. Әй шатланды Алия! 

Ә беркөнне ул ялгыш ишекне ачык калдырды. Йөгереп кайтты, бүлмәдән 

куян баласын эзли башлады — таба алмады. Кыз елап җибәрде. 

— Елама, кызым,— диде әбисе.— Инде аның аяклары төзәлде. Куян баласы 

хәзер элеккечә йөгерә ала, ул әнисе янына урманга китте. Сиңа рәхмәт әйтте. 

Хайваннар ирек яраталар бит алар. 

Йомшак куян баласы әнисен сагынган. Алия моны аңлый иде. Ул аларның 

очрашуы турында уйлады. 

 

 


