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Аннотация: в данной статье автором рассматривается актуальная 

проблема овладения татарским языком как вторым государственным. 

В работе представлен сценарий театрализованной деятельности с 

элементами УМК, способствующий успешному обучению детей татарскому 

языку. 
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Овладение татарским языком как вторым государственным, детьми 

дошкольного возраста является в наши дни актуальной задачей. Чтобы наши 

воспитанники начали успешно общаться на татарском языке, нам, воспитателям 

нужны годы регулярных и систематических занятий с детьми. Как разнообразить 

эту трудную, зачастую монотонную работу? Как сделать ее интересной для 

малыша? 

На помощь приходит игровая, в том числе театрализованная деятельность. 

Поэтому я взяла за основу всем известную русскую народную сказку «Репка» и 

добавила в нее диалоги из УМК «Татарча сөйләшәбез». Для достижения цели 

можно использовать кукольный театр, пальчиковый, плоскостной и т. д. 

Важным аспектом для лучшего запоминания является и многократное 

повторение грамматических конструкций каждым героем сказки. Во время 

театрализованной деятельности, дети ненавязчиво повторяют и правила 

безопасного поведения на дороге. 

Исәнмесез, кунаклар! 

Әкият сөйлим сезгә 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Матур итеп тыңлагыз, 

Утырып бергә-бергә. 

Безнең бабай авылда 

Шалкан чәчә бакчада. 

Әби өстәл янында 

Самавырын кайната. 

Әби: Бабай, кил монда! Әйдә, чәй эч! 

Бабай килә. Утыра. 

Бабай: Рәхмәт, чәй тәмле. Әби, алма аша! 

Әби: Рәхмәт, алма тәмле. 

Ишек шакыган тавыш ишетелә. 

Әби, бабай: Кем анда? 

Кыз: Бу мин, Алсу. 

Әби, бабай: Алсу, кызым, кил монда! 

Кыз: Исәнме, әби! Исәнме, бабай! 

Әби, бабай: Исәнме, Алсу! Хәлләр ничек? 

Алсу: Рәхмәт, әйбәт! Хәлләр ничек, әби? Хәлләр ничек, бабай? 

Әби, бабай: Рәхмәт, әйбәт! Алсу, утыр, чәй эч! 

Алсу: Рәхмәт, чәй тәмле. 

Көн артыннан көн үтте 

Шалкан зур булып үсте. 

Бабай чыкты бакчага 

Зур шалканны тартырга. 

Бабай: Ай-яй, зур шалкан! 

Мин шалкан тартам. 

Бер, ике, өч... 

Җитми көч. 

Әби, кил монда тизрәк 

Шалкан тартырга кирәк. 

Әби килә. 
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Әби: Ай-яй, зур шалкан! 

Бергә: Мин шалкан тартам. 

Бер, ике, өч... 

Җитми көч. 

Кызым, кил монда тизрәк 

Шалкан тартырга кирәк. 

Алсу килә. 

Алсу: Ай-яй, зур шалкан! 

Бергә: Мин шалкан тартам. 

Бер, ике, өч... 

Җитми көч. 

Кесәсеннән кәрәзле телефон чыгарып шалтырата. 

Бер, ике, өч...... ун. 

Алло, әни, исәнме! 

Исәнме, кызым! (әни) 

Әни, кил монда тизрәк, 

Шалкан тартырга кирәк! 

Кызым, мин киләм. Әти кирәк? (әни) 

Әйе, әти кирәк. Шалкан зур. 

Кызым, мин киләм. (әти) 

Әти белән әни машинага утырып юлга чыгалар. 

Әти, әни: Без барабыз, барабыз 

Машинада барабыз 

Авылга кайтабыз 

Шалкан тартабыз. 

Уңыш җыябыз. 

Юл буйлап бара-бара 

Машина алга чаба 

Светофор тора анда. 

(Светофор булып киенгән малай чыга). 
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Светофор: Кызыл ут яна – тукта! 

Сары ут яна – син көт! 

Яшел ут яна – алга! 

Юлны дәвам итәләр 

Шулай кайтып җитәләр. 

Әти белән әни шалкан янына килеп җитәләр. 

Әти, әни: Ай-яй, зур шалкан! 

Бергә: Мин шалкан тартам. 

Бер, ике, өч... 

Җитми көч. 

Акбай, кил монда тизрәк 

Шалкан тартырга кирәк. 

Акбай килә. 

Акбай: Ай-яй, зур шалкан! 

Бергә: Мин шалкан тартам. 

Бер, ике, өч... 

Җитми көч. 

Мияу, кил монда тизрәк 

Шалкан тартырга кирәк. 

Мияу килә. 

Мияу: Ай-яй, зур шалкан! 

Бергә: Мин шалкан тартам. 

Бер, ике, өч... 

Җитми көч. 

Тычкан, кил монда тизрәк 

Шалкан тартырга кирәк. 

Тычкан килә. 

Тычкан: Ай-яй, зур шалкан! 

Бергә: Мин шалкан тартам. 

Бер, ике, өч... 
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Менә, чыкты ич! 

Әкият «Матур бакча» җыры белән тәмамлана. 
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