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БАШЛАНГЫЧ МӘКТӘПТӘ КОМПЛЕКСЛЫ ЭШЛӘР

Комплексные работы на татарском языке для 1 класса позволяют на основе 
текста определить понимание прочитанного, а также оценить предметные ре-
зультаты по математике, русскому языку и окружающему миру и выявить уро-
вень сформированности универсальных учебных действий. Статья посвящена 
вопросам оценивания знаний и умений учащихся 1 класса по Федеральному 
образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). 
Использование данных материалов в урочной и внеурочной деятельности 
 позволит выявить сформированность предметных, метапредметных и личност-
ных результатов. 
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Соңгы ун ел эчендә җәмгыять-
тә белем бирүнең максатла-

рын һәм аны тормышка ашыру-
ның юлларын күзаллау кардиналь 
рәвештә үзгәрде. Нигездә, белем 
системасын тәкъдим итү – билге-
ле бер нәтиҗә алу максаты белән 
белем бирүдә актив эшчәнлеккә 
күчү, аерым бер уку предметла-
рын үзләштергәндә катлаулы тор-
мыш ситуацияләрен предметара 
бәйләнеш, белем һәм күнекмәләр-
гә ия булу барышында укытучы 
белән укучы арасындагы хез-
мәттәшлек, укытуның эчтәлеген 
һәм ысулларын сайлаганда, уку-
чының актив катнашу процессы 
[Метапредметные результаты, 
с. 9]. Мәктәп укучыларында го-
мум уку күнекмәләрен форма-
лаштыру бүгенге көндә тиз һәм 
сыйфатлы белем бирүдә перспек-
тив юл булып тора. 

Саналып кителгән компо-
нентлар универсаль уку гамәл-

ләрен (алга таба УУГ) үстерү 
концепциясендә күрсәтелгән 
[Как проектировать..., с. 7]. 
Шуңа күрә укучыларның яңа 
белем бирү баскычына әзер-
лек дәрәҗәләрен белем һәм кү-
некмәләр нигезендә генә түгел, 
ә УУГнең төп төрләрен форма-
лаштыру базасында бәяләргә 
кирәк. Белем бирү системасының 
төрле баскычлары дәвамлылыгы-
ның нигезе – «белем ала белү»не 
формалаштыру.

Бүгенге көндә мәгариф сис-
темасында мөһим нәтиҗәләрнең 
берсе булып, укучыны «белем 
ала белү»гә өйрәтә торган һәм 
үзүсеш, үзтәрбия сәләтен үстерү-
гә юнәлтелгән метапредмет нәти-
җәләре санала [Метапредметные 
результаты, с. 15]. Федераль дәү-
ләт белем бирү  стандартлары 
(алга таба ФДБС) укучыда  
УУГ формалаштыруны мак-
сат итеп куя. Билгеле булганча, 
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алар дәрестә һәм дәрестән тыш 
эшчәнлек нәтиҗәсендә пред-
мет материалына нигезләнеп 
алып барыла. 

Универсаль уку гамәлләрен 
үстерү концепциясе эшчәнлеккә 
системалы якын килүне күздә 
тота. Киң мәгънәдә «универсаль 
уку гамәлләре» термины «белем 
ала белү» мәгънәсен аңлата, ягъ-
ни субъектның аңлы һәм актив 
рәвештә яңа социаль тәҗрибә алу 
юлы белән үсешкә һәм камил-
ләшүгә сәләтле булуын белдерә. 
Тар мәгънәдә исә бу терминны 
укучыларның мөстәкыйль рәвеш-
тә яңа белемнәрне үзләштерү, 
күнекмәләрне формалаштыру-
ны тәэмин итә торган эшчәнлек 
ысулларының җыелмасы дип 
билгеләп була. 

ФДБСның төп үзенчә лек-
ләренең берсе – яңа бәяләү сис-
темасы. Стандарт таләбеннән 
чыгып, укучыларның предмет бу-
енча белемнәре генә түгел, ә УУГ 
формалашу һәм аның шә хескә 
кагылышлы нәтиҗәләре дә исәп-
кә алына. Нәтиҗәдә эчке кон-
троль системасының ике состав 
өлеше билгеләнә: педагогның 
контроль-бәяләү эшчәнлеге һәм 
укучыларның үз контроль-бәяләү 
эшчәнлеге [Хәми това, б. 6]. Шул 
уңайдан заманча мәктәптә укучы-
ларда метапредмет нәтиҗәләрен 
бәяләүдә предметара нигезгә 
корылган комплекслы эшләр 
аеруча әһәмиятле. Комплекслы 
эшләр – башлангыч мәктәптә ме-
тапредмет нәтиҗәләренә ирешү-
не бәяләүне формалаштыру ча-
расы, тәкъдим ителгән текст 
өстендә эшләү аркылы «Әдәби 
уку», «Татар теле», «Рус теле», 
«Математика», «Әйләнә-тирә 

 дөнья» һ.б. предметларга караган 
биремнәр системасы ул. Мондый 
тип эшләрдәге биремнәр систе-
масы икенче буын стандартлары 
нигезендә билгеле бер белемнең 
үзләштерелүен тикшерүгә генә 
түгел, ә беренче сыйныф укучы-
сының тупланган белем, форма-
лаштырылган күнекмәләр һәм 
УУГ нигезендә уку һәм гамәли 
мәсьәләләрне чишә белүен тик-
шерүгә дә юнәлдерелгән [Сизо-
нова, с. 163]. 

Бүгенге көнгә кадәр мәгариф 
системасында татар телендә нә-
шер ителгән комплекслы эшләр 
бөтенләй юк. Шушы ихтыяҗны 
исәпкә алып, «Өйрәтү харак-
терындагы комплекслы эшләр: 
1 нче сыйныф» дип аталган 
ярдәмлек (кулъязма формасында) 
төзелде. 

Ярдәмлектә нигездә өйрә-
тү характерындагы комплекслы 
эшләр урын алган. Алар татар 
мәктәпләрендә кулланыла торган 
дәреслекләрнең укыту-методик 
системасына нигезләнеп төзел-
де. Өйрәтү характерындагы әлеге 
хезмәтне укытучылар төрле пред-
мет кысаларында куллана ала. 

Комплекслы эшләрне 3 нче 
чирек ахырында һәм 4 нче чи-
ректә үткәрергә тәкъдим ителә. 
Ярдәмлектә урын алган вари-
антларның барысын да эшләү 
мәҗбүри түгел, укытучы үзе 
теләгәнен сайлап алырга яки әти- 
әниләргә балалар белән аерым 
эшләү өчен тәкъдим итәргә мөм-
кин. Индивидуаль эшләгәндә ма-
териалны авыр үзләштерүче ба-
лага өлкәннәрнең ярдәме мөһим. 
Кулланманы шулай ук укучылар 
өчен өстәмә дидактик материал 
һәм метапредмет  күнекмәләрен 
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формалаштыру һәм йомгаклау 
эшенә әзерләү өчен дә файдала-
нырга мөмкин.

Ярдәмлектә өйрәтү харак-
терындагы комплекслы эшләр 
20 вариантта тәкъдим ителде. 
Бирем нәр халык авыз иҗаты, та-
тар һәм рус язучыларының әдәби 
әсәрләренә нигезләнеп форма-
лаштырылды. Текстлар төрле 
эчтәлектә һәм укучыларның яшь 
үзенчәлегеннән чыгып ярак-
лаштырылды. 

Комплекслы эшләр, укучы-
ларда «Татар теле», «Әдәби 
уку», «Рус теле», «Математика», 
«Әйләнә-тирә дөнья», «Сынлы 
сәнгать» предметлары буенча 
нәтиҗәләр формалаштыру бе лән 
беррәттән, шәхескә кагылышлы 
(әдәп-әхлак нормаларын үзләш-
терү, үзен тормышта лаек шәхес 
итеп тоту, ватанпәрвәрлек хисләре 
тәрбияләү һ.б.) һәм метапредмет 
нәтиҗәләренә карап (танып белү, 
коммуникатив һәм регулятив 
УУГ) 4 төр типик бирем нәр рәве-
шендә тәкъдим ителде. 

Ярдәмлек белән эшләү ба-
рышында беренче сыйныф уку-
чысында түбәндәге белем һәм 
кү некмәләрне үстерү максат итеп 
алынды. Уку өлкәсендә: уку тех-
никасы һәм күнекмәсе, «эчтән 
уку» күнекмәсен формалаштыру, 
текстта ориентлаша белү (текст-
ка кагылышлы сорауларга җавап 
бирә белү, текст эзлеклелеген 
билгеләү, авторның әйтергә телә-
гән фикерен аңлау, текстның идея 
эчтәлеге белән икенче бер текст 
эчтәлеге арасында параллель үт-
кәрә белү), инструкцияне укып 
аңлый белү, биремнән чыгып, 
тексттан кирәкле булган мәгълү-
матны сайлап ала белү, тексттагы 

мәгълүматны биремнәр система-
сындагы мәгълүмат белән бәйли 
белү, текст һәм мәгълүмат белән 
эшли белү, текст эчтәлегенә ка-
рата үз фикерен формалашты-
ра һәм әйтә белү, тестлар белән 
эшли белү. 

Тел системасы өлкәсендә: 
сүзнең мәгънәсен аңлау, ситуа-
циядән чыгып, тиешле сүзне таба 
белү; сүзтезмә, җөмләләр төзи 
белү, гади җөмлә төзелешендә-
ге хаталарны таба белү; дөрес 
язу күнекмәләре (өйрәнелгән 
күләмдә) формалаштыру, матур 
язу күнекмәләре булдыру (кү-
череп язу яисә үз фикерен бел-
дерүне таләп иткән биремнәрдә), 
сүзлек запасын баету.

Математика өлкәсендә: өйрә-
нелгән бүлекләр буенча белем һәм 
күнекмәләрне үстерү (сан, ариф-
метик гамәлләр, геометрик күзал-
лаулар, төрле типтагы мәсьәләләр 
чишү), текст, таблица формасын-
да бирелгән мәсьәләләрнең би-
ремнәрен аңлап чишә белү, үз 
гамәлләрен нигезли белү.

Әйләнә-тирә дөньяны танып 
белү өлкәсендә: табигать объ-
ектлары, аларның характерлы 
билгеләре турындагы беренчел 
күзаллауларны булдыру, матдә 
һәм җисем (масса, күләм, тизлек 
һәм башка характеристикалар), 
тере һәм тере булмаган табигать 
объектлары, хайван һәм үсем-
лекләрнең төрле классына кара-
ган аерым бер вәкилләрен тану 
һәм аларга характеристика бирү, 
аерым бер географик объектлар-
ны тану; системага салу.

Моннан тыш тәкъдим ител-
гән эшләр системасы рефлексия, 
җайга сала белү, үзконтроль, 
үзкоррекция кебек универсаль 
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гамәл ысулларын булдырырга да 
ярдәм итә. 

Ярдәмлектә мәгълүмат алу, 
эзләү, алган белемнәрне ныгыту 
юллары шактый төрле итеп би-
релгән һәм алар түбәндәге мәгъ-
лүмати уку күнекмәләре форма-
лаштырырга ярдәм итә:

– текстның темасын һәм төп 
мәгънәсен билгеләү, җөмләдән 
яисә тексттан тиешле мәгълүмат-
ны эзләп табу;

– берничә сүзләр варианты 
арасыннан куелган бурычка туры 
килә торганын эзләп табу;

– табылган сүзне төрле гра-
фик тамга белән билгеләү;

– өлешләре, элементлары, 
символик билгеләнелешләре бу-
енча сүзне эзләп табу;

– төрле ысуллар белән (сүз, 
таблица, схема, диаграмма рәве-
шендә) бирелгән мәгълүматны 
үзләштерү, таблица структу-
расында ориентлашу, таблица 
белән эшли белү, бирелгән схема 
нигезендә сүзне табу һәм, кире-
сенчә, сүзгә схема төзү;

– ребуслар чишү, анаграмма-
лар төзү.

Мәгълүматны үзгәртү, кул-
лану түбәндәге мәгълүмати уку 
күнекмәләрен формалаштыра:

– сүзләрне образларга әйлән-
дерү, бер төр мәгълүматны икен-
че төргә әйләндерү;

– бирелгән сүзләрдә мәгънә 
табу;

– бирем шарты буенча җөм-
ләләр яки текст төзү;

– терәк сүзләрне дөрес кул-
ланып, текстны уку һәм төшеп 
калган сүзләрне язып кую;

– тексттан алынган мәгълү-
матны кулланып, сорауларга җа-
вап бирү;

– текстта бирелгән сүзгә 
мәгъ нәсе буенча якын булган 
икенче сүз табу;

– үрнәк нигезендә таблица 
төзү;

– билге-символик билгеләне-
лештә мәгънә табу.

Басмада урын алган ком-
плекслы эшләр нигез һәм кат-
лаулы дәрәҗәдәге биремнәрдән 
гыйбарәт. Ярдәмлекнең ахырын-
да һәрбер вариантның җаваплары 
күрсәтелгән, бу исә укучыга үзен 
бәяләргә мөмкинлек бирә. Би-
ремнәр ике типка берләштерелеп 
тәкъдим ителде: 

1) билгеле бер дәрәҗәдә УУГ 
формалаштыру максатыннан 
махсус бирелгән сорау яки би-
ремнәр: когнитив, эмоциональ, 
эшчәнлекледән башлап, иҗади 
характердагы биремнәргә кадәр;

2) бер үк вакытта төрле УУГ 
формалаштыруга ярдәм итә тор-
ган күпфункцияле биремнәр.

Ярдәмлектә, беренче чиратта, 
шәхескә кагылышлы универсаль 
уку гамәлләренә зур урын бирел-
де. Нәкъ менә беренче сыйныф 
укучысында игелеклелек, намус-
лы лык, гаделлек, тырышлык, ба-
тырлык сыйфатларын булдыру 
аеру ча мөһим. Әхлакый тө шен-
чә ләрне формалаштыру, текст-
ның эч тә легеннән чыгып, бирем-
не үтәгәндә яки сорауларга җавап 
биргәндә, укучының шәхси пози-
циясен билгеләү аша бара. Текст-
тагы вакыйгаларга, геройларга 
карата укучының үз позициясен 
 билгеләү ирек ле җа вап, текстка 
исем уйлап табу һәм татар халык 
авыз иҗаты үрнәк ләре белән та-
нышу аша эшләнде. 

Ярдәмлектә җавап фор-
масына бәйле рәвештә  төрле  
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характердагы биремнәр урын  
алган:

– рәсем формасында җавап-
ны сайлап алу;

– бер яки берничә дөрес җа-
вапны сайлап алу;

– сүз формасындагы кыска 
җавапны тиешле урынга язу;

– текстта төшеп калган сүз-
ләрне язу;

– тулы һәм ирекле җавап ны 
язу;

– эзлеклелекне билгеләү;
– үзара бәйләнешләрне уклар 

(сызыклар) ярдәмендә күрсәтү;

– хатаны эзләп табу һәм 
төзәтү һ.б. 

Шулай итеп, комплекслы 
эшләрне үткәрү бер предмет 
кы са ла рында алган белем һәм 
кү нек мә ләрне башка төр уку 
ситуация лә ренә һәм бурычла-
рына күчерә белү сәләтен фор-
малаштырырга, уку чы ларның 
 компетентлылык дәрә җә сен 
ачык ларга ярдәм итә һәм башлан-
гыч белем бирүдә системалы- 
эшчәнлекле юнәлешне тор-
мышка ашыруда актуаль форма  
булып тора. 

Мәкалә «2014–2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен 
һәм Татарстан Респуб ликасында башка телләрне сак лау,  

өйрәнү һәм үстерү» Дәүләт программасының 3.5.4 номерлы чарасын  
тормышка ашыру кысаларында нәшер ителә
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