
5 СҮЗ БАШЫ

Сүзлек татар телен гаиләдә – 
әти-ниләр белән, балалар бакчасын-
да укытучы-методистлар җитәкче-
легендә өйрәнү өчен, мәктәпкә чә 
яшьтәге һәм башлангыч сыйныф 
укучыларына атап чыгарыла.  
Аның  максаты – татар теленә баш-
лап өйрәтүнең  күрсәтмәле һәм ма-
выктыргыч формаларын тәкъдим 
итү.

Сүзлеккә хәзерге татар әдәби те-
лендә киң  кулланыла торган мең- 
 гә якын сүз керә.

Китапта 50 дән артык тематик 
бүлек бар. Аларның  барысында 
да темага караган предмет һәм 
шуңа бәйле эш-хәрәкәтне күрсәткән 
рәсемнәр бар, татар сүзләре русча-
га тәрҗемәсе белән бирелә. Фото-
рәсемнәр балаларда тел белән кы-
зыксыну тәрбияләү һәм сөйләм 
те ленә өйрәтү, аны камилләштерү 
өчен тәкъдим ителә. 

Аерым темаларга караган рәсем-
сез сүзләр алфавит тәртибендә ур-
наштырыла. Сөйләмдә файдала-
нырга җайлырак булсын өчен, фи-
гыльләр хәзерге заманда, III зат, 
берлек сан формасында китерелә. 

Тематик бүлекләрдә балалар 
тормышын яктырткан шигырьләр, 
табышмак һәм мәзәкләр бирелә. 
Алар балаларның  татарча сөйләмен 
үстерү, сүз байлыгын арттыру мак - 
сатын күздә тота. Китапта рә сем  - 
нәр буенча сорау-җавап яки кара-
каршы сөйләшү үрнәкләрен, кече-
рәк күләмле хикәяне башлау фор-
маларын да табарга мөмкин.

Ахыргы бүлекләрдәге зур бул-
маган грамматик материалда сый-
фатлар, зат алмашлыклары һәм 
бәйлекләр урын алган. 

Словарь предназначен для детей 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста при изучении татарско-
го языка в семье, детских дошколь-
ных учреждениях, начальных об-
щеобразовательных организациях 
под руководством родителей или 
педагогов-методистов. Цель книги – 
предложить наглядные и занима-
тельные формы первоначального 
обучения татарскому языку.

Словарь включает в себя около 
тысячи общеупотребительных слов 
современного татарского литератур-
ного языка.

В книге имеется больше 50 те-
матических разделов, в каждом из 
которых представлены рисунки к 
основным предметам и действиям, 
связанным с ними. Фотогорафии 
помогут соверешенствовать устную 
речь детей, повысить мотивацию к 
овладению языком.

Татарские слова даются с пере-
водом на русский язык. Другие сло-
ва, относящиеся к теме, но не имею-
щие иллюстраций, располагаются в 
алфавитном порядке. Для создания 
комфортных условий при исполь-
зовании в речи, глаголы представ-
лены в форме III лица, единствен-III лица, единствен- лица, единствен-
ного числа, настоящего времени.

В тематические разделы вклю-
чены стихотворения для детей, за - 
гад ки и шутки. Они расширят воз-
можности использования словаря 
при изучении новых слов, совер-
шенствовании речевых умений и 
навыков. В книге можно найти 
образцы диалогов и монологов, от-
ветов на вопросы по картинкам.

В небольшом грамматическом 
материале последних разделов даны 
имена прилагательные, личные  
местоимения и послелоги.
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8ВАТАНЫМ ТАТАРСТАН

Татарстан Республикасы-
ның Дәүләт гербы 
Государственный герб  
Рес публики Татарстан

Татарстан Республикасы-
ның Дәүләт флагы 
Государственный флаг 
Республики Татарстан

башкала дәүләт тел
столица государство язык
ватан Идел флаг
родина Волга флаг
герб милләт халык
герб национальность народ

              * * * 
– Сез кайдан? –
 дип сорыйсыз.
– Без Казаннан, Иделдән. 
Идел – эчкән су булыр. 
Иделдә иген иккән, 
Яшәгән, көнен иткән –
Татарстан шул булыр.

(Сибгат Хәким)

            * * *
Спросите нас:
– Откуда вы?
– Мы с Волги, из Казани. 
Поит нас волжская вода,
Мы хлеб растим, пасём стада, 
Качаем нефть, грузим суда 
В свободном Татарстане.

(Перевод Р. Морана)
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Мин Татарстан Республикасында яшим. 
Казан шәһәре – аның башкаласы. Ул – бик борынгы, 

бай тарихлы шәһәр. 
Татарстанның  урман-кырлары, елгалары искиткеч матур. 
Аның халкы уңган, эш сөючән.
Татарстанда татар һәм рус телләре – дәүләт телләре.

Я живу в Республике Татарстан. 
Её столица – город Казань. Казань – очень древний город 

с богатой историей. 
Прекрасны леса, реки и поля Татарстана. 
Его народ трудолюбивый, умелый.
В Татарстане татарский и русский языки являются  

государственными.

ТАТАРСТАН – НАшА РодиНА

Татарстан Республикасының картасы 
Карта Республики Татарстан


