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Төзүчеләрдән.  

 

     Мәгариф системасына яңарыш кертү,  белем бирүнең сыйфатын 

күтәрү максаты укытучылар алдына яңа бурычлар куя.  Һәр фәннән 

белем эчтәлегенең стандарты эшләнде,  төп программадан тыш 

альтернатив программалар чыгарылды.  Төрле методик 

кулланмалар һәм ярдәмлекләр укытучыга белем бирүнең яңа 

ысуллары белән эшләргә мөмкинлек бирә.  Боларның һәммәсе 

өстенә укытучы көн дә укый,  үз белемен  күтәрә, яңа инновацион  

алымнар, компьютер технологияләрен, милли -региональ 

компонентны теләп кулланалар.  

 

 Дәрес - белем бирү хезмәтенең төп формасы.  Укыту эшен 

оештыруның мондый формасы балаларның хезмәтен һәм ялын 

дөрес чиратлаштырырга мөмкинлек бирә , ул укытучының 

җитәкчелек ролен  һәм укучы тарафыннан уку бурычларының нык 

үтәлешен тәэмин итә;  ул мәктәпнең барлык эшенә оештыру 

төгәллеге кертергә мөмкинлек бирә.  Класстагы дәресләрдә алып 

барыла торган укыту эше балаларның укытучы биремнәре буенча 

өйдә үти торган мәҗбүри уку эшләре белән тулыландыра.  

Белемнәрне һәм күнекмәләрне дөрес эзлеклелектә үзләштергән,  

мәктәптә система белән эшләргә өйрәтелгән укучы үзлегеннән 

белем алу эшендә дә зуррак уңышка ирешә.  

 

 Укытучының укыту процессында укучыларны тәрбияләү юллары,  

аларга белем бирү,  ул белемнәрне тикшерү һәм ныгыту юллары, 

укучыларның  акыл көчләрен һәм сәләтләрен үстереп,  аларда 

мөстәкыйль эшли   белүне барлыкка китерү юллары , шулай ук 

укучыларның укытучы җитәкчелегендәге белемнәрне һәм 

күнекмәләрне үзләштерү юллары укыту методлары  дип атала.  

 

 Укыту методы – укытучы һәм укучының белем бирү бурычларын 

үтәүгә юнәлдерелгән теоретик һәм практик эшчәнлеге ул. Укытучы 

кешелек җәмгыяте тудырган тәҗрибә һәм белемнәр белән бала аңы 

арасында арадашчы ролен үти.  Укучы укытучы ярдәменнән башка 

кешелек җәмгыяте тудырган белемнәр байлыгын үзләштерә алмый.  

Шулай булгач,  укыту юлы-уку материалын   аңлату һәм аның  

балалар  тарафыннан үзләштерелүенә юнәлдерелгән эшчәнлек 

юлы.  

 Укыту методлары психологик нигезгә ия.  Баланың характер һәм 

яшь үзенчәлекләре укыту һәм белем бирү алымнарына хәлиткеч 

йогынты ясый.  Укучыларның фикер эшчәнлеген тирәнтен аңлау,  

шәхес үзенчәлекләрен белү укытуның камил алымнарын табарга 

ярдәм итә. Безнең мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты 
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укытучылары да яңалыкларны тирәнтен аңлап,  дәресләрне заманча 

үткәререгә омтылалар.  

 

 Барлык классларда да татар теле дәүләт теле буларак укытыла. 

Аларга 13 укытучы белем бирә. Алар арасында 1 -югары 

категорияле укытучы,  3 – беренче категорияле,  6 – икенче 

категорияле укытучы эшли.  

Укучыларга әхлак тәрбиясе бирүдә татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрен, класстан тыш  эшләрне нәтиҗәлерәк,  үтемлерәк итү 

өчен безнең педагогларыбыз күп көч куя.  Әлеге җыентыкта сез 

тәрбияви темага багышланган материалларны да табарсыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милли мәгариф һәм тәрбия буенча директор урынбасары   

Мәхмүтова И.Ә.  

Шәһәр һәм мәктәп методик берләшмәләре җитәкчесе   

Хәсәнова Э.Г.  
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Алтын кодекс.  

 

1.    Укыт,  чөнки син – укытучы.  

 

 

2.   Гаеп такма, ягъни хөкем итмә,  чөнки син – судья түгел.  

 

 

3.   Хезмәттәшләреңнең һәрберсен һәм һәртөрлесен ярат.  

 

 

4.   Башка фәннәрне дә үзең укыткан кебек ярат.  

 

 

5.   Түрәләрнең сине “үз кеше” итүеннән читләш, ләкин  

       мәрхәмәт   күрсәтүеннән йөз чөермә.  

  

 

6.   Түрәләрнең ачулануын исәпкә ал, ләкин йөрәгеңә кабул итмә.  

 

 

7.  Укучыларыңның әти- әниләре белән әңгәмә корганда,  

      алардан  акыллы булып күренергә омтылма.  

 

 

8.  Беркемнән дә түземсезлек белән рәхмәт көтмә.  

 

 

9. Укучыларыңның сине яратуына башың әйләнмәсен,  чөнки 

киләчәктә аларның бүтән укытучылары,  синең башка укучыларың 

булачак.  
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Дәрескә анализ ясау тәртибе.  

 

Ике система кабул ителгән:  горизонталь һәм вертикаль анализ.  

 

Вертикаль анализ.  
1. Дәреснең гыйльмилеге һәм аңлату дәрәҗәсе.  

2. Системалылык.  

3. Теория һәм практика бәйләнеше.  

4. Тәрбияви мәсьәләләрнең белем белән бәйләнеше.  

5. Күрсәтмәлелек,  техник чаралар.  Инновацияләр.  

6. Конкрет һәм абстракт фикер йөртүләр.  

7. Кулланылган методның рациональлеге.  

8. Сыйныфның  оешканлыгы,  тәртибе, укучының  дәрестәге 

хезмәте,аның оештырылышы.  

9. Укытучы һәм укучы,  класс арасындагы контакт.  

10. Педагогик тактлылык.  

11. Укытучының сөйләме,  дикциясе, йөз хәрәкәте,  тышкы    

кыяфәте, үзен тотышы.  

12. Укучыларга индивидуаль якын килү.  

13. Дәреснең темпы.  

14. Белемнең үзләштерелү дәрәҗәсе.  

15. Бәя куюның дөреслеге.  

 

Горизонталь анализ . 

1. Дәреснең беренче этабында өйгә эшне тикшерү игътибарга 

алына.  

  а)  укытучының укучыга куйган бәясе  

  б) өй эше нинди алымнар белән тикшерелде  

2. Укытучы укучыны яңа материал кабул итәргә әзерләдеме?  

  а)  проблемалы ситуация тудырдымы?  

  б) методик алымнар уңышлымы?  

  в) яңа материал аңлату дәреснең үзәгеме?  

3. Яңа материал ничек ныгытылды?  

  а)  нинди методлар кулланылды?  

  б) дәрестә кулланылган методларның рациональлеге.  

4. Өй эше, аның эчтәлеге.  Укытучының ни дәрәҗәдә аны аңлатып 

бирә алуына игътибар бирелә.  

5. Йомгаклау.  

   а) билгеләр кую . 

   б) нәтиҗә ясау.  
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I бүлек 
 

 

 

Альберт Яхин методикасы  

 

нигезендә татар әдәбияты  

 

укыту тәҗрибәсе.  

 

(Хәсәнова Э.Г.) 
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Югары квалификацион  категорияле укытучы  

Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы . 

(5нче сыйныф)  

Тема:  Игелек  

 

Максат:  Укучыларны  игелекле вакыйгалар белән таныштыру. 

Тукайның игелеккә  игелек белән җавап бирүен өйрәнү.  Тукай  

турындагы белемнәрне арттыру.  Мемуар жанры белән танышу,уку 

күнекмәләрен үстерү.  

 

Өйрәнелә торган әсәр . Габдулла Тукай. Исемдә калганнар.  

 

Җиһазлау: А.Яхин . Әдәбият. 5класс дәреслеге.  

                  А.Яхин. 5нче сыйныфта татар әдәбиятын укыту:     

                  Укытучылар өчен  методик кулланма.-Казан: Мәгариф,   

                  1996. Интерактив китап . Габдулла Тукай. Тормыш юлы  

                  һәм иҗаты.  

                  (методик ярдәмлек).  Фәнни редактор:  Ф.Х Җәүһәрова.  

Дизайн:     Effecto Studios.   

                  Габдулла Тукай.  Исемдә калганнар.  Казан. ТКН. 1990. 

                  Габдулла Тукайның портреты. Укучылар ясаган  

                  рәсемнәр. 

                  Габдулла Тукай.  Туган тел. (Җыр).  

Метод:  фикер алышу,  әңгәмә . 

Эпиграф:    Яхшылыкка яхшылык - һәр кешенең эше,(экранда)  

                  Яманлыкка яхшылык - ир кешенең эше . (халык мәкале)  

Дәрес планы . 
1. Оештыру моменты.  Исәнләшү.  Дәреснең максатын укучыларга 

җиткерү. 

2. Өй эшләрен тикшерү.  Әсәрнең кыскача эчтәлеген сөйләп чыгу.  

3. Яңа теманы өйрәнү.  

   -хикәянең планын төзү.  

   -хикәянең темасын табу . (Нәрсә турында?)  

   -жанры турында берничә сүз.  Әдәбият белеме сүзлегенә 

мөрәҗәгать итү  (Мемуар)  

   -истәлекләрдәге вакыйгаларга бәя бирүчеләрне табу  (кечкенә 

Тукай һәм  автор)  

   -Кечкенә Тукайның шатлыгын сөйләү  (урамда балалар белән 

уйнагандагы шатлыгы,  Сасна авылына килгәч,  үги әтиенең кәрәзле 

балны ак күмәчкә ягып бирүе, сабан туенда йөрүе,  Казанда Сәгъди 

абзыйсын очратуы һ.б.)  

   -балачак җәфалары турында сөйләү  (әнисенең үлеме,  өйдән-өйгә 

күчеп йөрүе,  бәрәңге алганда аягы киселү һ.б.)  

4. Темага караган мөһим сорауларга җавап бирү.  

    -Тукай үзен тәрбияләүчеләргә нинди бәя бирә?  



 8 

    -Бу язмада игелек темасы бармы?  

    - Шагыйрь Тукайның яратып “әнием” дип йөртә торган кешесе 

кем?  Хикәядә ул ничек сурәтләнгән? 

5. Игелек турында әңгәмә оештыру.  (2007 ел – хәйрия елы)  

6. Йомгак ясау . Әсәрнең идеясе нинди?  

7. Өй эше бирү.  “Истә калганнар”  (методик рекомендация) 

Дәрес барышы:  

1. Оештыру.  

  -Хәерле көн,  укучылар!  Хөрмәтле кунаклар!  Бүгенге дәресебез 

Габдулла Тукайның “Исемдә калганнар”  хикәясен өйрәнүгә 

багышлана. Әсәрнең кыскача эчтәлеген сөйләргә керешкәнче,  ягез 

әле 2 укучыны такта янына чакырып сынап карыйк. Блиц – 

турнирга кемнәр чыгарга тели?  

Бер минут эчендә сорауларга кем күбрәк җавап бирә.  Сораулар:  

 1. Г.Тукай туган көн.               1. Г.Тукай туган ел.  

 2. Туган авылы.                       2. Туган авылы урнашкан район.  

3. Әнисенең исеме.                   3. Әтисенең исеме.  

4. Бабасы яшәгән авыл.            4. Усал карчыкның исеме.  

5. Казандагы әнисенең исеме.  5. Казандагы әтисенең исеме.  

6. Өчиледә аны яраткан апа.   6. Кырлайдагы әтисенең исеме.  

7. Бабасында ничә бала була?  7. Кырлайдагы энесе кем?  

8. Җаекка  ничә көн баралар?   8. Җаектагы апасының исеме.  

9. Гимнга әверелгән шигыре.    9. Тавыклары җырлый торган авыл.  

10. Дөньяга күзе ачылган урын. 10. Казанда аны нинди базарда  

                                                    саталар? 

- Рәхмәт,  укучылар! Әдәби диктант язып  китик әле.  Җавап 

сүзләрне дәфтәргә язып барыгыз.  Үзтикшерү: 26 апрель,  

1886ел, Кушлавыч, Арча районы, Мәмдүдә, Мөхәммәтгариф, 

Өчиле, Шәрифә,  Газизә, Мөхәммәтвәли,  Саҗидә, Сәгъди, 

алты,  Садретдин,  18 көн, Газизә,  

“Туган тел”, Кырлай,  Печән базары.  

2. Өй эшләрен тикшерү.  Кыскача эчтәлеген сөйләү.  

3. Яңа теманы  өйрәнү. План-карта буенча барлап чыгу.  (Венера- 

Айдар-Гүзәл-Алсу-Айгөл-Ләйсән-Алина). 

План-карта: Кушлавыч - Сасна - Өчиле – Казан - Өчиле – Кырлай – 

Җаек.  

    -Хикәя нәрсә турында?  Темасы? (Игелек,  яхшылык, Тукайның 

ятим балачагы турында). 

    - “Исемдә калганнар” – чәчмә әсәр, ләкин хикәя дә, повесть та 

түгел. Димәк,  бу әдәби әсәр түгел. Шагыйрь үзе “ Тәрҗемәи хәлем 

”не яздым, ди.  

Шуңа күрә бу язмада чагыштырулар да,  каршылыклар да, 

кабатлаулар да эзләмибез,  чөнки без өйрәнгән алымнар - әдәби 

әсәр алымнары.  Истәлекләр башка канун белән язылалар.  Автор 

башта ук “исемдә калганнар” дип кисәтеп куя,  башымнан 
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үткәннәрне генә сөйлим,  ди.  Мондый әсәрләрне автобиографик 

әсәр яисә  мемуар дип йөртәләр.  Шулай да, кечкенә Габдулла әле 

фәләннәрдә,  әле төгәннәрдә яшәгән дип без әсәрне өлешләргә 

бүлдек. 

Шул өлешләрнең һәрберсендә Тукай үзе күрмәскә тырышкан 

каршылык бар.  

Искә төшерик әле,  ә бит кечкенә Габдулла, кая гына тормасын, бер 

генә урында да бәхетле булмый.  Кем тәрбиясендә яшәмәсен,  аның 

тормышы авыр була.  Әмма Г.Тукай бер генә урында да зарланмый.  

Зарланмый гына түгел, хәтта үз тормышын мактый да. Нигә 

шулай итә?  Югыйсә без барыбыз да зарланырга яратабыз бит.  

(Җавап: Әйе,  чыннан да Тукайның  шатлыгы аз булган.  Игътибар 

белән укыганда,  чыннан да, ул бер  урында да зарланмый.  

Хәтта аягы яралану турында язган өчен дә зур Тукай китап 

укучылар алдында гафу үтенә.  Ул чакта аяк бик авырткач, тоттым 

да яздым, ди. Ә менә  аз гына  шатлыгы  турында да  иренмичә, 

балачактагы шатлыклары  белән тагын бер кат шатланып яза.  

Әйдәгез,  шул урыннарны табып укып китик әле.)  

-урамда балалар белән уйнаган вакыттагы шатлыгы;  

-Сасна авылындагы шатлыгы;  

-сабан туе вакытындагы шатлыгы;  

-Казанда Сәгъди абыйны очратып,аларда кунак булуы;  һ.б.ш.  

Балачакта күргән җәфалары турында да искә төшереп китик әле.  

-әнисенең үлеме;  

-өйдән-өйгә күченеп йөрүе;  

-бәрәңге алганда аягы киселү;  һ.б.ш. (китаптан табып укыйлар)  

4. Темага караган мөһим сорауларга җавап бирү.  (әңгәмә)  

 -Тукай үзен тәрбияләүчеләргә нинди бәя бирә?  

 -Габдулла Тукайның бабасына бәя бирегез.  Үз бәягезне шагыйрь 

бәясе белән  

   чагыштырыгыз.  

 -Әлеге истәлекләрне игелек турында да дияргә була. Шуны исбат 

итегез.  

 -Аның яратып “Әнием”дип йөртә торган кешесе кем?  Ул хикәядә                     

   ничек  сурәтләнгән?  

 -Әсәрдә авторның игелеге күренәме?  

 -Г.Тукай бик яратып,үзенең иң бәхетле көннәре дип Сабан туен 

яза.  

   Ни өчен?  

5. Игелек турында әңгәмә оештыру.  

   -Укучылар,  чыннан да без өйрәнгән әсәр игелек турында. 

Дәреснең эпиграфына мөрәҗәгать итик әле.  

Яхшылыкка яхшылык – һәр кешенең эше,  

Яманлыкка яхшылык – ир кешенең эше . – дип язылган халык 

мәкалендә. Ничек аңлыйсыз сез моны?  (Җаваплар)  
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ТР ның президенты М.Шәймиев указы нигезендә 2007 ел 

җөмһүриятебездә Хәйрия елы дип игълан ителде.  

6. Дәрескә йомгак ясау.  Әсәрнең идеясе нинди?  

Тукай игелекне онытмый торган, нечкә күңелле булып ничек 

тәрбияләнгән?  

үзенең әйтүенә караганда,  кечкенәдән үк усаллыкны яратмаган ул.  

Шагыйрь 

      Сүнчәләйгә язган хатында үзенең балачагы турында болай 

яза: 

“ Мин кечкенә чагымда малайлар белән алма бакчасы тирәсенә 

бара идем. 

Миннән бүтән малайлар алманы коялар һәм урлыйлар иде. Әмма 

мин һичбер данәсенә тимидер идем. Бакчачы, минем 

яхшылыгымны  белгәнгә,  ул алманы миңа үзе бирәдер иде. Мин шул 

“үзе биргән” алманы, урлаган алманы ашап торган  малайлар 

алдында: “Менә үзе бирде!” –дип, мәгърурланып ашый идем”.  

Тукай игелекне күреп, яхшылыкка бәяне күреп кечкенә чакта ук 

сөенә һәм горурлана торган булган. Кешене кеше итә торган 

сыйфатларның берсе – игелеклелек.  Бу сыйфатка татар 

әдәбияты элек-электән аеруча игътибар иткән. Борынгы 

әдәбиятның да төп темасы – игелек. Язучылар кешеләрне бер -

берсенә ярдәм итешү рухында тәрбияләгән.  Үзе өчен генә яшәгән,  

башкаларны хөрмәт итмәгән кешеләрне беркайчан да 

яратмаганнар.  

“Исемдә калганнар”әсәре игелек турында.  Тукайны нинди кешеләр 

генә 

асрауга алмый.  Алар нинди холыклы кешеләр генә булмасын,  бар да 

ятим  

баланы бәладән коткаралар.  Игелек эшлиләр.  Шул игелекне 

шагыйрь бер кайчан да онытмый.  Әлеге хисләрен мәңгеләштерү 

максатыннан язылган булса кирәк бу әсәр.  Игелеккә-Игелек.  

7. Өй эше бирү.  “Истә калганнар”.  Инша язу.  

-Укучылар, үзегезнең тормышыгызда кызыграк һәм гыйбрәтлерәк 

булган вакыйгалар турында язарга кирәк.  Ләкин истәлекләрне мин 

фәләненче елда тудым,  аннан соң бакчага йөрдем,  мәктәпкә укырга 

кердем дип  язарга ярамый.  Тукай кебек,  кешеләрдән күргән 

яхшылыклар,  шатлыклар, күңелсез хәлләр турында язарга кирәк.  

Мөмкин кадәр,  Тукай кебек, үзегезнең хисләрегезне языгыз.  

Стандарт сүзләрдән,  кабатланган вакыйгалардан читкә  

китәсе иде.  Димәк, өйдә сез инша язып киләсез.  Иншагызның 

исеме – “Истә  калганнар”.  
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5 нче класста татар әдәбиятыннан Альберт Яхин методикасына 

нигезләнеп төзелгән дәрес эшкәртмәсе.  

 

Укытучы: Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы.  

Тема:     Татар шагыйрьләре иҗатында әнигә мәхәббәт хисе.  

 

Максат: 1. Төрле шагыйрьләрнең бу хисне төрлечә тасвирлавын  

                  өйрәнү . 

               2. Әниләргә мәхәббәт хисе тәрбияләү.  

               3. Ижади сәләт үстерү  

 

Өйрәнелә торган әсәрләр:  И.Юзеев. Бөркет турында җыр   

                                                             А.Алиш.Көтмә инде, көтмә.  

Җиһазлау: дәреснең эпиграфы  Һ. Такташ сүзләре (плакатта)  

                          Ана - 

                          Нинди бөек исем.  

                          Нәрсә җитә ана булуга!  

                          Хатыннарның бөтен матурлыгы,  

                          Бөтен күрке ана булуда...  

 И.Юзеев Һәм А.Алиш портретлары,  сүзлек өстендә эшләү өчен 

материал, мәкальләр, Р. Габделхакова шигыре, «Моңсара» 

видеотасмасы, «Сагыналар сине якын дуслар» китабы, 

индивидуаль эш өчен карточкалар, М.Хөсәеннең «Газиз әнкәй» 

поэмасыннан өзекләр.  

Дәрес барышы: 

1. Оештыру.  Дәреснең  максатын әйтү.  

     - Хәерле көн, укучылар! Бүген без сезнең белән иң кадерле, иң 

якын темаларның берсенә багышланган дәрес үткәрәбез. 

Кәефләрегез ничек?  

2. Актуальләштерү . 

     - Шулай, узган дәресләрдә сез хис, хис дәрәҗәсе турында 

сөйләшкән идегез. Хәтергә төшерик әле нәрсә ул хис?  (Дәфтәрдән 

укыйлар.  Хис – дөнья вакыйгаларына күңел белән бәя бирү ул. 

Хис – кичереш ул.)  
     - Без шигырьләрнең эчтәлеге хис икәнлеген белдек. Әдәби әсәр 

кеше хисен бераз арттырып күрсәтә. Бу омтылыш хис дәрәҗәсе 

дип атала.  Хис туу өчен сәбәп кирәк. Хис тудыручы сәбәп -хиснең 

эчтәлеге була. Менә сезнең нинди хисләр кичергәнегез бар?  

(Үзләре кичергән хисләрне саныйлар: ярату,  сагыну, үпкә хисе, 

дуслык, хөрмәт, ачу, һ.б.ш.)  
     - Хисләрнең иң әһәмиятлесе, иң киң таралганы - ярату хисе. 

Ләкин ярату хисенең дә әллә никадәр төре була. Искә төшерик . 

(әти-әнине ярату; туган якны,  табигатьне, хайваннарны 

ярату; туганнарны,  дусларны ярату; мәктәбеңне,  

укытучыларны ярату һ.б.ш.)  
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     - Әтигә, әнигә мәхәббәт хисе яки ата -ананы баласына мәхәббәт 

хисе иң даими, иң кадерле, иң көчле хис исәпләнә. Димәк, бүгенге 

дәрес әнигә мәхәббәт хисенә багышлана. Бик күп шагыйрьләрдән, 

язучылардан бу кадерле кешеләргә мәдхия җырлаучы өзекләр 

табып булыр иде. Төрле язучы бу хисне төрлечә тасвирлый. Менә 

шуны өйрәнү -   безнең дәрестәге максатыбыз.  

3. Төп өлеш.  Әсәрләргә анализ ясау.  

     - Әйдәгез, И. Юзеевның “Бөркет турында җыр”әсәре белән 

танышыйк. Илдар Гафур улы Юзеев 1933 елның 3нче гыйнварында 

Башкортстанның Яңавыл районы Ямады авылында укытучы 

гаиләсендә туа. Бу гаиләдә китапка, әдәбиятка ихтирам зур булган. 

Нәтиҗәдә кечкенә Илдарда бик иртә язу теләге туа.  Беренче 

шигыре ун яшендә район газетасында басыла.  (“Моңсара”  

видеокассетасыннан “Бөркет турында җыр” ны карау .) 

     -Укучылар, әйдәгез шигырьне укып чыгыйк һәм өлешләргә 

бүлик. (Шигырьне  бергәләп кычкырып укыйлар.)   

     - Ә хәзер анализ сорауларын карыйк. Чагыштыру бармы? 

Бөркет нинди? Баласы нинди?  

Каршылыкны табыйк . «Яшь аралаш елмая ул…»  Бөркет нигә 

кайгыра? Нигә елмая?  (Балаларның җаваплары, фаразлары 

тыңлана.) 
     - Автор бөркетнең үлем алдыннан елмаюына соклана.Үз 

гомерен яшен астына куеп,  баласын коткаруына “батырлык, 

фидакарьлек” дип бәя бирә.  Шул ук вакытта бу вакыйганы гадәти 

хәл дип саный,  чөнки аналарның барысы да шундый дип исәпли . 

Кайгыру өчен бөркетнең ике сәбәбе бар:  

1) Яшен вакытында дустын югалта  

2) Яшен сугып яра  алган, канатында ярасы булган кош яши 

алмый.  

3) Нигә елмая?  Бөркет елмая,  чөнки баласы исән калуын күрә.  

Шигырьнең мәгънәсе нәрсәдә? 

Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләргә чагыштыру бу.  

Димәк, ана өчен бала гомере үзенекеннән дә кадерлерәк! (Ана 

кешенең баланы яратуы -  хис дәрәҗәсе!)  

Бөркетнең баласына мөнәсәбәте?  

Бу гадәти хәл, чөнки аналарның барысы да шундый дип исәпли. Ә 

шулаймы соң? (Ятим балалар турында сүз.) «Асрамага бала 

бирәм»  исемле Э. Шәрифуллина  китабына берничә минут  

багышлана.  

Ә баласы? Ул ананың үзе өчен гомерен дә кызганмавын күрми дә, 

ул яшенне сизми дә, чөнки анасы аны яшеннән канаты белән 

каплый.  

     Нәтиҗә:  Ана күңеле балада, бала күңеле далада. «Анаңны 

аркага йөкләп (күтәреп) өч кат Мәккәгә алып барсаң да, 

бурычыңны үтәп җиткерә алмассың».  
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Димәк, И.Юзеев бу шигырьнең нигезе итеп әниләрнең балаларны 

яклаучы булуларын ала.  

Кеше булсаң, ни булсаң, бөркет кебек кыю бул. Бала өчен 

гомереңне дә кызганмаска куша. (шигырьнең идеясе) 

     И.Юзеевның «Бөркет турында җыр»ы ана мәхәббәте турында.  

(шигырьнең темасы) Ана өчен бала гомере үзенекеннән кадерлек . 

(Теманы һәм идеяне дәфтәргә язып куялар. )  Бу шигыре белән 

И.Юзеев бик күп кеше күңелләрен уята. Бу шигырен ул үзенең 

«Бөркетләр кыяга оялый»  исемле комедиясе өчен яза. Менә ул 

турында ниләр язылган…  (“Сагыналар сине якын дуслар” 

китабыннан өзек.)  

 

Ял минутында Мәхмүт Хөсәеннең “ Газиз әнкәй “ поэмасыннан 

өзекләр  яңгырый.  

(аудиоязмада)  

 

     - И.Юзеевның шигыре аналар турында иде. Ә менә А.Алишның 

шигыре сугышта улларын югалткан ана хәсрәтенә багышлана.  Сез 

Абдулла Алиш турында ниләр беләсез?  (Җаваплар тыңлана .) 

Әйдәгез,  бу шигырьне дә укып китик.  (Сәнгатьле уку)  

     - Лирик герой әнисен яхшы белә. Ананың уллары өчен, үзе 

өчен ничек кайгыртуын аз гына да икеләнмичә, күңел күзе белән 

күреп тора ул.  

Сорауларга җавап биргәнче бер эш эшләп алыйк әле. Шигырьдән 

ритм, рифма табабыз.  

(Һәр куплетны бер укучы укый,ритм һәм рифманы табып 

күрсәтә.)  

           Тактага  лирик әсәргә анализ ясау тәртибе эленә:  

           1. Хис дәрәҗәсе.  2. Хис эчтәлеге (сәбәбе).  3. Юану.  

     1 нче биремгә җавап табыйк . Шигырьдән хис дәрәҗәсен 

күрсәткән урыннарны табыйк. (Беренче абзацта әни кешенең 

моңсулыгы турында турында әйтелә : “Моңсу гына озатып 

каласың” Моңсулык – кайгының түбәнрәк дәрәҗәсе.  Икенче 

абзацта “сагыш”,  ”тилмерү” сүзләре белән очрашабыз:  “ – 

Аларга! –дип һаман саклыйсың,  Сагыш белән көтеп,  тилмереп”   

Дүртенче абзац тулысы белән хис дәрәҗәсен күрсәтүгә 

багышлана,  ананың төннәрен дә, көндезен дә  балалары турында 

гына уйлавы әйтелә.  Бишенче абзацта хәсрәт тагын да көчәя  - 

“бертуктаусыз янган кайгылар”  дип сурәтләнә). 

      - Санап чыккан урыннар  барысы да хис дәрәҗәсенә бәя 

бирәләр. Төрлесе төрле урында бирелсә дә, алар бер өлешкә-

хиснең төрле дәрәҗәсенә  керә . 

 2нче биремгә җавап.  Кайгының сәбәбе-әнинең улларыннан 

аерылуы.  (“Кая китте синең улларың?..” Ана улларыннан килгән 

хатларны укый-укый туздырып бетерә.  Авторның “Җир 
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куенында ята улларың” дип белдерүе ). Бу урыннарны бергә 

җыябыз һәм “сәбәп” дип исем бирәбез.  

   3нче биремгә җавап.  Юану кайсы урыннарда күренә соң?  

(Икенче абзацта юану ананың өметендә күренә: “Өмет белән 

һаман күзәтәсең,  Кайтырлар дип,  киткән юлларын” Чикләвек 

киптерүе дә,өчесенең берсе генә булса да,  кайтмасмы дип көтүе 

дә - бары да юану хисен тасвирлаган урыннар. ) 

4.  Йомгаклау.  

     -Анализның иң мөһим урыннарына күчик.  Шигырьнең 

багышламасына автор “Әнигә багышлыйм” дип яза.Димәк,  

шигырьдәге ананы шагыйрьнең үз анасы дип уйлый алабыз.  

Абдулла Алишның тормыш  юлын искә төшерик.  Бу шигырен 

язганда шагыйрь  тиздән башы чабыласын белә. Үзенең үлеме 

белән анасына күпме хәсрәт тудырасын шагыйрь яхшы сизә.  

Шуның өчен  ул үзен гаепле саный,  чөнки үлеме белән ул 

әнисенең кайгысын тагын да арттыра.  Ләкин бу гаебен ул 

берничек тә төзәтә алмый.  Шулай итеп шигырьдә  шагыйрнең үз 

хәсрәте дә бар.Бу хәсрәт гаять дәрәҗәдә кешелекле,  юанычсыз зур 

хәсрәт. Алишның тормыш юлын күз алдында тотканда,  бу шигырь 

– шагыйрьнең үз хәсрәте турындагы шигырь дия алабыз. Әйе,  

укучылар, ананың аяныч хәленә дә,  Алишның ана хәсрәте өчен 

кайгыруына да битараф калып булмый...безнең һәммәбездә дә 

күңелләребезнең түрендә кызгану,  әни кешенең дә, улының да 

кайгысын уртаклашу хисе туа.  

5. Нәтиҗә:  әдәби әсәр хис турында сөйләп кенә калмый, укучының 

үзендә дә хис тудыра икән.  (Дәфтәргә язалар)  

6. Өй эше бирү.     а) аналар турында 5-7 мәкаль табып язып  

                             килергә.  

                             б) якташ шагыйрьләр иҗатыннан әниләр  

                             турында 1 шигырь  табып  сәнгатьле укырг  

                             өйрәнергә  

                             в) әни турында үзең шигырь иҗат итеп  

                             карарга.*  

7. Билгеләр кую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

11 нче сыйныф.  

Укытучы: Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы . 

Тема: Муса Җәлил иҗаты.  

 

Максат:  Муса Җәлил иҗатын бөтен бер күренеш буларак күз  

               алдына китерү;  

               Муса Җәлил турындагы белемнәрне ныгыту, белем  

               дәрәҗәләрен сынау;  

               шагыйрь иҗатына һәм батырлыгына карата хөрмәт,   

               горурлану хисләре уяту.  

 

Дәрес тибы: гомумиләштерү дәресе.  

Җиһазлау:  

 А.Г.Яхин.Әдәбият.  Татар урта гомуми белем мәктәбе.  11нче 

сыйныф өчен дәреслек-хрестоматия.  Казан:  Мәгариф, 

2003(27-51 бит) 

 Унберьеллык урта мәктәпнең 11нче сыйныфы өчен дәреслек. 

1нче кисәк . А.Г.Әхмәдуллин редакциясендә. Казан:  Мәгариф, 

1995 (55-79 бит)  

 “Мәктәп китапханәсе” сериясеннән.  31нче том.  Муса Җәлил.  

 А.Г.Яхин. Әдәбият дәресләре.  (148-150 бит) 

 Видеотасма. Туфан Миңнуллин “Моңлы бер җыр”  

 Аудиотасма. Татар әдәбияты дәресләренә фонохрестоматия. 

2нче кассета. Муса Җәлил. “Окоптан хат”.  

 Муса Җәлилнең портреты.  

 Китап күргәзмәсе.  

 Эпиграф. “Сездә минем бөтен тойгыларым,  

                         Сездә минем керсез яшьләрем.  

                         Сез үлсәгез мин дә  онытылырмын,                

            Яшәсәгез мин дә яшәрмен.”     

                                                            Муса Җәлил  

 Компьютер. Интернеттан алынган материал. (татарча 

рефератлар сайтыннан)  

  

Дәрес планы:  

I. Актуальләштерү.  

а) уңай психологик халәт тудыру  

ә) дәрескә максат кую  

б) үткән материалны хронологик рәвештә кабатлау (төрле дата -

таблицалар күрсәтелә)  

II. Уку мәсьәләсен кую   
а) М.Җәлил һәм аның иҗаты турында сез нәрсәләр беләсез?  

ә) Җәлилнең шигырьләрен беләбезме,исемнәрен дәфтәрләрегезгә 

язып барыгыз.  
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III. Уку мәсьәләсен чишү  

а) укытучы сүзе  

ә) төркемнәрдә эш.(һәр төркемгә икешәр сорау бирелә)  

б) М.Җәлилнең үзенең һәм аның турында язылган китаплар  

күргәзмәсенә күзәтү.  

в) Әдәбиятта һәм сәнгатьтә Җәлил образы (видеоматериал)  

г) эпиграфка мөрәҗәгать итү (интернет челтәрендәге материал 

белән таныштыру)  

IV. Белемнәрне бәяләү . (тест чишү).  

V. Өй эше бирү.  (төркемләп).  

VI. Рефлексия.  (дәрес материалын “Ромашкалар ярдәмендә 

хәтердә яңарту).                                                                                                                   

VII. Укытучының йомгаклау сүзе.  

Дәрес барышы:  

I. Актуальләштерү.  

    а) уңай психологик халәт тудыру.  

    Укытучы:  

    -Хәерле көн,укучылар, килгән кунаклар! Дәресебезне 

башлыйбыз. Ул   

    Муса Җәлил иҗатын гомумиләштерүгә багышлана. Бу дәрестә 

без Җәлил  

    иҗатын бербөтен күренеш буларак күзалларга өйрәнербез, аның  

    турындагы белемнәрне ныгытырбыз, кабатларбыз һәм 

белемнәрне  

    сынарбыз. Һәммәгезгә дә хәерле эш сәгате телим.  

ә) дәрескә максат кую.  

Укытучы:  

-Һәр милләттә исеме телгә алынуга ук ихтирам уята торган 

шәхесләр була. Муса Җәлил әнә шундый исемнәрнең берсе. Юк, 

ул исем генә түгел, бәлки тирән мәгънәле символ да.Чөнки бу 

исемнең синонимнары булып батырлык, кыюлык, каһарманлык, 

талантлылык, фидакарьлек, тугрылык, ватанпәрвәрлек кебек 

сүзләр тора.Ул, чыннан да, бу сүзләрнең һәммәсенә лаек кеше. 

Моның әһәмияте бик зур.Чөнки Муса Җәлил диюгә, татар 

халкын, ә татар халкы диюгә, М.Җәлилне күз алдына китерәләр. 

Аның шәхесен һәм батырлыгын бөтен дөнья белә. Әйдәгез әле, 

укучылар, без дә аның турында  искә төшерик, биографиясенең 

кайбер даталарын кабатлап китик.1906, 1919, 1922,  1923-1925, 

1927-1933, 1938, 1941, 1942, 791, 1944, 1946, 1947, 1956, 1957  

(һәр датаны 1 укучы аңлата).  

II. Уку мәсьәләсен кую.   

Укытучы:  

  - Әйе, 1956елда аңа(үлгәннән соң) Советлар Союзы Герое 

исеме бирелә. Бер елдан соң “Моабит дәфтәрләре” өчен илнең  

ул вакыттагы иң югары бүләгенә - Ленин премиясенә лаек була. 
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Аңа кадәр дә, аннан соң да берьюлы бу ике югары бүләкне 

алган кеше  булмады, андый шәхес Муса Мостафа улы Җәлил 

генә иде. Ә без аның иҗатын беләбезме, аның шәхесе белән 

кызыксынабызмы соң? Ягез, тикшереп карыйк... (һәр укучы 

Җәлил турында 1фикер әйтә. Мәсәлән: М.Җәлил -батыр, 

шагыйрь, комсомол җитәкчесе, опера сәнгатенә нигез салучы, 

Язучылар союзы рәисе, балалар шагыйре, яшерен оешма 

җитәкчесе һ.б.ш.)  Рәхмәт, укучылар.  

Җәлил шигырьләре бөек шигъри югарылыкта иҗат ителгән. 

Аларны укыганда, татар теленең шигърилегенә, байлыгына 

сокланасың, ә Җәлилнең бик  катлаулы хис-тойгыларны һәм 

фикерләрне белдерергә сәләтле булуына таң каласың.  Ә хәзер, 

укучылар, шигырьләрдән өзекләр укыйм, сез, рәхим итеп, 

аларның исемнәрен дәфтәрләрегезгә язып барыгыз. 

(дәфтәрләрдә эш)  

1. “Сиңа миннән хәбәр китерсәләр...” (“Ышанма”)  

2. “Кайгырма, дус, яшьли үләбез дип..”.(“Дуска”)  

3. “Алар...Алар җыйнап аналарны...”(“Вәхшәт”)  

4. “Тик чуклары ак түгел , кан шикелле кып-кызыл...”(“Кызыл 

ромашка”) 

5. “Күрмәсә дә, ана улкаен Күңеле белән сизеп таныды...” (“Ана 

бәйрәме”)  

6. “Ник төш кенә минем шатлыкларым,  ник бетмәс өн-кайгы 

газабым?!”(“Төрмәдә  төш”)  

7. “Кешеләр сугыша, кан коя,  Киселә меңнәрчә 

гомерләр...”(“Бүреләр”)  

8. “Шулвакыт кош аның Ирененә сугыла,  Бер тамчы эчә дә 

Чишмәгә егыла...”(“Сандугач һәм Чишмә”)  

9. “Эш күрсәткән ирне ил онытмас, Каберенә эзне 

суытмас.”(“Бер үгет”)  

10. “Авыл яна... шәфәкъ нуры булып,  Уйный күктә янгын 

шәүләсе...”(“Яшь ана”) 

11. “Волхов шаһит: изге сугыш антын Соң чиккәчә керсез 

сакладым...”(“Кичер, илем!”)  

12. “Гомрем минем моңлы бер җыр иде...” (“Җырларым”)    

Тикшерү өчен дәфтәрләр җыеп алына.  

Укытучы:  “Җырларым”ны автор 1943елның 26нчы ноябрендә 

язган. Әлеге шигырен ул үзенең иҗат программасын тәшкил 

иткән, бөтен иҗат һәм тормыш юлын йомгаклый торган шигыре 

итеп санаган. Тиммерманска тапшырган дәфтәрендә Җәлил аны 

беренче шигырь итеп урнаштырган. Бу шигыре белән ул иленә 

һәм халкына биргән изге анты үтәлү турында соңгы 

минутларында шигъри рапорт бирә:  

           Үлгәндә дә йөрәк туры калыр  

            Шигъремдәге изге антыма  
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            Бар җырымны илгә багышладым, 

            Гомеремне дә бирәм халкыма.  

Әйдәгез,  укучылар, ”Җырларым” шигырен яттан укыйк. Кем 

башкарырга тели? (1укучы шигырьне яттан укый).  

III. Уку мәсьәләсен чишү . 

Укытучы: Дәреслекләрегезне ачыгыз, һәр төркемгә икешәр 

сорау бирелә, җаваплар эзләгәндә дәреслектән  кулланырга 

мөмкин. 

    а) Сораулар:  

1. “Әйдә, җырым!” һәм “Җырларым”  шигырьләрен кабат укып 

чыгыгыз. Алар арасындагы  охшашлык һәм аерманы  табыгыз.  

2. Муса Җәлил иҗатын өч чорга бүлегез. Бүлү принцибын әйтегез.  

                                                                                                                                                                                

1. “Чулпанга”, “Хуш, акыллым!”, “Окоптан хат” шигырьләренең 

уртак эчтәлеге.  

2. Тоткынлыкта язган шигырьләренең төп идеясе.                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

1. Муса Җәлилнең лирик герое.  

2. Муса Җәлил хакыйкате. Идеология хакыйкате  

(башта 1нче сорауларга, аннан соң 2нче сорауларга җавап бирелә).  

Көтелгән җаваплар:  

1. ”Әйдә,  җырым”шигырен автор 1941елның августында яза. 

Беренче өлештә җырның тыныч тормыштагы илен мактавы 

турында язса, икенче өлештә җырның сугыштагы вазифасы 

турында сөйли. Чыннан да, башта Җәлил Ватанын сөюе, анты, 

шагыйрь булуы өчен илгә бурычлы калуы, туган илен, ягъни 

СССРның  дөньяда иң бәхетле илгә әверелүе турында яза. Аның, 

туган илнең бәхетле бер ил булуы турындагы шигырьләре 

яшьләрне тәрбияләде, мин шул турыда гына җырладым дип, әйтәсе 

килә. Иҗатында ил темасының төп тема булуын үзе үк әйтә. Алга 

таба илгә дошман бәреп керүе һәм фронтка каләмен дә алып китүе 

турында әйтә. Җырның да вазифасы үзгәрә:ул дошманга каршы 

көрәшергә, әйдәргә тиеш.  

  “Җырларым”да исә идея башкачарак. Әлеге шигыре дөреслекне 

илгә ирештерү өмете белән тулган. Өметнең тормышка ашуында 

шик барлыгы да сизелә. Ничек кенә  шул җырларны төрмәдән 

чыгарып илгә ирештерергә, үзеңнең илгә тугрылыгыңны расларга? 

Димәк, җыр-хакыйкатьне илгә ирештерүче чара.  

2. ”Чулпанга”, ”Хуш,  акыллым!”,  “Окоптан хат” шигырьләре 

мөрәҗәгать формасында язылган әсәрләр. Лирик герой хисенең 

сәбәпләре берничә: аерылу, үлем турындагы уйлар, туган иле өчен 

үлү шатлыгы, изге анты... Сагыну хисенә үлем ихтималы тудырган 

шомлык  хисе дә кушыла. Сагыну, шом, кайгы хисләренең 

дәрәҗәсе мәхәббәт дәрәҗәсе була. Ә менә лирик геройның 

мәхәббәт дәрәҗәсе үлемне җиңеләйтергә тиеш була.  
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Өстәп шуны әйтәсем килә: Җәлил иң элек үзенең илгә 

тугрылыгын, антына хыянәт итмәвен якыннарына җиткерә, 

ышаныч даулый.  

3. Муса Җәлилнең лирик герое.  

Тоткынлыктагы шигырьләрен өйрәнгәндә, без әдипнең рухи 

халәтен күз алдына китерергә тиешбез. Сталин приказын искә 

төшерик. Әлеге приказ әсир төшүчеләрне, гаепләрен тикшереп 

тормыйча, халык дошманы итеп игълан итә. Муса Җәлил приказны 

яхшы белә.Шундый шартларда аның иң зур теләге ни соң? 

Әлбәттә, гаделсезлеккә каршы көрәшү.  

 Бу вакытта төрмәләрдә, лагерьларда, бер гаепләре булмаса да, 

дошман дип саналган күп меңнәрчә совет солдаты газап чигә. 

Шулай булгач, Җәлил үзен аклавы белән шул меңнәрне, йөз 

меңнәрне дә  аклаган бит инде.Тоткынлыкта иҗат иткән 

шигырьләрендә ул илен сөюе, Ватан өчен үләргә теләве турында 

яза. Ләкин хәзер романтик герой сыйфатларының вазифасы 

бөтенләй үзгәрә. Әсирлеккә төшкәнче романтик уңай герой 

социализм үстергән яңа шәхесне гәүдәләндерсә, хәзер әсир кебек 

кеп-кечкенә кеше дә Ватанга тугрылыклы батыр көрәшче була 

алуын исбат итә. Әсирлеккә төшкән зат, ил күзе белән караганда, - 

кечкенә кеше. Ләкин без аның, төрмә эчендә яшерен оешма төзеп, 

кылган батырлыкларын беләбез. Иҗатына анализ ясагач, шул 

кечкенә кешесен гаять дәрәҗәдәге рухи югарылыкка күтәреп, 

әдәбиятта үзенә һәйкәл куйды, дип әйтә алабыз.  Кыскасы, лирик 

герой төрмә авырлыкларыннан, үлем җәзасы көтеп ятудан,  

сагынудан җәфа чигә. Әмма аны исеменә кара тап төшүнык 

борчый. Иптәшләре белән бергә фашист балтасы астына башны 

елмаеп куюны илгә ничек ирештерергә? Хаклы булуыңны 

башкаларга ничек белдерергә? Лирик герой хәсрәтенең төп сәбәбе 

менә шул.  

4. М.Җәлил иҗатын өч чорга болай бүләргә мөмкин:  

 

           

чор 

аерма 

20-30нчы еллар  Сугыш башланган 

еллар  

Тоткынлыктагы 

иҗаты  

Тема  

 

Туган ил  Туган ил  Туган ил  

Идея Дөньядагы иң 

бәхетле, иң бай, 

иң ирекле ил.  

Өзлексез  

сагындырып 

торучы якын 

кешеләр, туганнар, 

туган туфрак.  

Туган илгә 

тугрылыкны, 

ачы 

хакыйкатне 

ничек илгә, 

туганнарга 

ирештерергә?  
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(укучы дәреслектәге  фәнни мәкаләгә нигезләнеп сөйли)  

 

5. Тоткынлыкта язылган шигырьләренең төп идеясе -үз 

хакыйкатенең яшәргә хаклы булуын раслау, үзенең һәм үзе кебек 

меңнәрчә совет солдатларының нахакка гаепләнүен исбат итү. 

Илен, милләтен, җирен сатмавын,тугры көрәшче икәнен 

ватандашларына җиткерү, ә иң элек шуңа якыннарыңны ышандыру 

(Чулпанга, Әминәгә, Гази Кашшафка, Алишка багышланган 

шигырьләре)  

 

6. Тоткынлыкта Муса Җәлилнең хакыйкатькә карашы бик нык 

үзгәрә. Идеологиянең ”Әсир-хыянәтче” дигән хакыйкатенә каршы 

нинди дәлилләр табарга? Шуңа да ул калган гомерен үзен һәм үзе 

кебек йөз меңнәрчә әсирләрнең нахакка гаепләнүен исбат итәргә 

багышлый. Муса Җәлил яклаган хакыйкать тормышның үз 

хакыйкате иде. Аны ул фикер көче белән дә, фактлар белән 

дә,хисләренең ихласлыгы белән дә исбат итте. Меңләгән гаепсез 

әсирләр  аның хакыйкатен  үз хакыйкатьләре, хисләрен үз хисләре 

итеп кабул иттеләр. Муса Җәлил шигырьләреннән  яшәү көче 

алдылар.  

 

Укытучы: Җавапларыгыз мине куандыра, укучылар. Әйе, Җәлил 

һәм көрәштәшләре күргән җәфаларны хәзер күз алдына китерү дә 

кыен. Фашистлар төрмәсендә Җәлил көлкеле шигырьләр, 

мәхәббәтнең бетмәс-төкәнмәс көче турында романтик пафос белән 

балладалар иҗат итә. Мондый шигырьләр әдипнең үзен һәм 

иптәшләрен тынычландыру, юату өчен кирәк булалар. Фашистлар 

төрмәсендә көлкеле шигырьләр һәм романтик  балладаларны көчле 

рухлы, батыр кешеләр генә яза ала. Муса Җәлил шундый кеше 

булган.  

                                                                                                                                                   

а) Муса Җәлилнең китапларыннан төзелгән күргәзмәгә күзәтү 

ясау. 

-“Моабит дәфтәрләре” турында  

-“Кечкенә дусларга” китабы  

-“Муса Җәлил”китабы(31нче том)  

-“Өзелгән җыр эзеннән”(Р. Мостафин)  

 

б) Әдәбиятта һәм сәнгатьтә Җәлил образы (видеоматериал)  

-Туфан Миңнуллинның ”Моңлы бер җыр”әсәреннән өзек  

-иҗади эштән кыскача чыгыш (1 укучы)  

 

в) Эпиграфка мөрәҗәгать итү:  
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            Сездә минем бөтен тойгыларым,  

            Сездә минем керсез яшьләрем.  

            Сез үлсәгез мин дә онытылырмын,  

            Яшәсәгез мин дә яшәрмен. 

 

Әйе, үзенең халыкчан иҗаты, үлемсез шигырьләре белән Муса 

Җәлил халкыбызның рухи тормышында бүген дә актив катнаша. 

Аның әсәрләрен хәзер дөнья укучылары да белә. “Моабит 

дәфтәрләре” шагыйрьне әдәбиятның бөтен дөнья орбитасына алып 

чыкты. Шундый тиз вакыт эчендә күп телләргә тәрҗемә ителеп, 

күп миллионлаган укучыларның мәхәббәтен яулап алган 

шагыйрьләр сирәк. Гомумиләштереп шуны әйтәсе килә: без  Муса 

Җәлилнең  кеше буларак ныклыгына, рухи матурлыгына 

сокланабыз, кеше һәм шагыйрьлек исемен югары тотуы бе лән 

горурланабыз. Укучылар, ягез кем дәлилли минем  фикерләремне? 

(1укучы интернет челтәрендәге материал белән таныштырып китә)  

 

IV. Белемнәрне сынау (тестлар һәрбер укучыга таратыла)  

 

Муса Җәлил иҗаты буенча тест.  

 

1.  М.Җәлилнең туган авылы кайсы?  

а) Кармәт  

б) Мостафа  

в) Кушлавыч  

г) Чыршылы  

 

2.  Муса Җәлилнең туган көне кайчан?  

а) 26 апрель , 1886. 

б) 15 октябрь, 1552. 

в) 5 февраль, 1916. 

г) 15 февраль, 1906. 

 

3.  Муса Җәлилнең әнисе ни исемле?  

а) Рәхимә  

б) Рәхилә  

в) Әминә  

г) Чулпан  

 

4.  Хатыны Әминәгә багышлап язган шигыре?  

а) “Чулпанга”  

б) “Дуска”  

в) “Окоптан хат”  

г) “Хуш, акыллым”  
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5. Беренче мәртәбә идеология хакыйкатеннән башка үз 

хакыйкате барлыгын язган шигыре кайсы?  

а) “Әйдә, җырым”  

б) “Кичер, илем”  

в) “Бүреләр”  

г) “Ана бәйрәме”  

 

6. Муса Җәлил шигыре түгелен күрсәтегез.  

а) “Җырларым”  

б) “Вәхшәт”  

в) “Ак чәчәкләр”  

г) “Дуска”  

 

7. “Моңлы бер җыр” әсәрнең авторы кем?  

а) Г.Тукай.  

б) Н.Исәнбәт  

в) Риза Ишморат  

г) Туфан Миңнуллин  

 

8. “Хөкем алдыннан” картинасының авторы кем?  

а) Т.Хуҗиәхмәтов  

б) Х. Якупов  

в) А. Абзгильдин  

г) М.Минһаҗев  

 

9. Тоткынлыкта язган юмористик шигыре кайсысы?  

а) “Бер үгет”  

б) “Гашыйк һәм сыер”  

в) “”Катыйльгә”  

г) “Кызыл ромашка”  

 

10. М.Җәлилнең беренче шигыре кайсы?  

а) “Бәхет”  

б) “Яшь ана”  

в) “Соңгы җыр”  

г) “Буран”  

 

11. М Җәлил Оренбургта нинди мәдрәсәдә укый?  

а) Иж  - Буби  

б) Хөсәения  

в) Касыймия  

г) Галия  
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12. Советлар Союзы Герое исеме ничәнче елда бирелә?  

а) 1945 

б) 1991 

в) 1956  

г) 2005        

(Тестлар җыеп алына)  

 

V. Өй эше бирү.  

-1нче төркем: Муса Җәлилгә багышлап шигырь язарга;  

-2нче төркем: Әдәби викторина өчен сораулык төзергә;  

-3нче төркем: Җәлилчеләргә адреслап, бүгенге яшьләр 

исеменнән хат язарга.  

 

VI. Рефлексия.  
-Бүгенге дәрестә Җәлил  иҗаты турында нинди дә булса яңалык 

белә алдыгызмы? Әйдәгез хәзер  белгәннәребезне хәтерд ә  

яңартыйк (төркемнәргә ромашка рәсеме бирелә, һәр укучы бер 

таҗын алып җавап бирә. 1- Җәлилнең кешелеклелек 

сыйфатлары; 2-иҗади уңышлары; 3-кем ул?)  

 VII. Йомгаклау.  

-дәрестә катнашкан укучыларга билгеләр кую;  

-Җәлил иҗаты буенча тест билгеләрен киләсе дәрестә әйтү;  

Укытучы:  

-2006нче елның 15февралендә М.Җәлилгә 100 яшь тулачак. 

Бүгенге дәресебез аның рухына  дога булып барып җитсен иде. 

Без аның иҗаты һәм батырлыгы алдында баш иябез. Җәлил 

белән бер милләттән булуыбызга чиксез горурланабыз! (әкрен 

генә”Җырларым”ны 1укучы пианинода башкара).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Класстан  тыш уку дәресе  

 (11нче класс) . 

Укытучы: Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы.  

Тема: Галимҗан Гыйльманов. Албастылар.  

 

Максат: Хыялый кыйссаның эчтәлегенә төшенү; фикерләү сәләтен 

үстерү; мөстәкыйль  укылган әсәргә бәя бирергә өйрәтү; сөйләм 

үстерү; югары әхлакый сыйфатлар тәрбияләү.  

Җиһазлау: Галимҗан Гыйльманов иҗатына багышланган газета, 

китаплар күргәзмәсе (“Көмеш тарак”, “Тозлы яңгыр”, ”Гөрләвек -

Ручеек”, ”Кием агачы”, “Заман сүз сорый” һ.б.), пор треты, дәрес 

эпиграфы язылган плакат, әсәргә анализ ясау тәртибе язылган 

кәгазьләр (һәр укучыда), видеотасма(“Әнием -убырлы карчык”), 

”Мәгърифәт” гәҗите (20.04.2002), ”Казан утлары” журналы 

(2001нче ел №11, 111 - 119бит), Даутов Р.Н. Балачак 

әдипләре(.Библиографик белешмәлек.  Икенче китап.  Казан: 

Мәгариф, 2004, 87-98битләр) һ.б.  

Метод: фикер алышу, әңгәмә.  

Эпиграф: Бер-беребезгә нинди бәгырьсез без,  

                  Хәтта кансыз - кемнән өйрәндек?  

                  Усаллыкка, әдәпсезлекләргә  

                  Нинди иләк аша иләндек?  

                  Ата - баба гомер юлымы бу - 

                  Без нинди соң, нинди юл алдык?  

                  Аерылдык җирдән, йолалардан,  

                  Үзебездән үзебез югалдык.  

                                                  Наҗар Нәҗми   

 

Дәрес планы . 

1. Кереш.  

а) уңай психологик халәт тудыру;  

б) яшәү мәгънәсе, шәхеснең җәмгыятьтәге урыны турында 

әңгәмә уздыру;  

2. Төп өлеш.  
Эпик әсәргә анализ үрнәге буенча “Албастылар” кыйссасына 

анализ бирү;  

а) тема, идея, проблеманы табу ;  

б) конфликтларны табу (төп һәм ярдәмче);  

в) сюжет-композиция төзелеше;  

г) образлар системасы;  

д) символлар, кодлар;  

е) тел-стильүзенчәлекләре;  

ж) иҗат юнәлеше;  

3. Нәтиҗә ясау. Укучыларның чыгышларын бәяләү.  

    4. Өй эше бирү.  



 25 

Дәрес барышы . 

1.Укытучының кереш сүзе . 

- Хәерле көн, укучылар! Кәефләрегез ничек? Сезгә хәерле эш 

сәгатьләре телим. Бүгенге дәрестә без сезнең белән класстан 

тыш укылган әсәргә анализ ясарбыз. Ул - Галимҗан 

Гыйльмановның “Албастылар” хыялый кыйссасы. Әйдәгез әле, 

эпиграфка күз салыйк. (Укып күрсәтү). Әйе, иман, иманлы кеше 

булу...  Халкыбыз аңына бик борынгыдан сеңгән төшенчәләр бу. 

Иманлы булу - ул динле булу, дингә табынып яшәү дигән сүз 

генә түгел, ул әхлакый кагыйдәләр буенча тормыш итүне 

аңлата. Тикмәгә генә әби-бабаларыбыз безне  бөтен начар 

гадәтләрдән тыеп тормыйлар. Пөхтә, чиста, матур итеп киенү, 

сабыр гына сөйләшү, мөлаем, ярдәмчел булу - шундый күркәм 

сыйфатлар безгә борын-борыннан әби-бабаларыбыздан мирас 

булып калган. Гомумән, халкыбыз әдәп сакларга, инсафлы, 

намуслы булырга, ата-ана хакын хакларга, борынгы йолаларны 

мөмкин кадәр үтәргә тырышканнар. Кызганычка каршы, бу 

сыйфатларны бүгенге көндә бөтенләй югалтып бетердек 

түгелме? Җирдә яшәү мәгънәсен оныттыкмы, әллә аны башкада 

күрәбезме? Бу якты дөньяга ни өчен килгәнебезне белмибезме? 

Бүген дәрестә шул хакта сөйләшербез.  

     2. “Албастылар” хыялый кыйссасына анализны жанрга 

билгеләмә биреп башлыйк әле.  

1 укучы “Әдәбият белеме сүзлеге” ннән укый 

(Казан.ТКН.1990.Төзүче -А.Г.Әхмәдуллин. 77нче бит.):  

 

 Кыйсса - (гарәп сүзе. Күплек саны - кыйсас) Шәрык 

әдәбиятында һәм фольклорында эпик (кайчак лиро -эпик) жанр 

атамасы. Ул татар әдәбиятында да күптәннән актив. Кыйссада, 

кагыйдә буларак, нинди дә булса гадәттән тыш, кызыклы, 

мавыктыргыч, драматик, гыйбрәтле вакыйгалар, хәлләр хикәяләнә, 

бәян ителә.  

Сюжет үстерелеше кайвакыт лирик кичерешләр, төрле уйланулар 

белән кушып бирелә. Кыйссада конфликт кискенлеге, кайвакытта 

трагик характерда булуы белән аерылып тора. Күп кенә 

кыйссаларда күчмә сюжетлар, төрле легендалар, риваятьләр, хәтта  

мифлар да эшкәртелә. Аларда романтик рух, гомумиләштерүләр, 

гайре табигыйлек өстенлек итә. Еш кына реаль тормыш белән 

фантастик күренешләр үреп бирелә... Кыйссада уйдырмалылык, 

маҗаралылык, сюжет катлаулылыгы, әкияти як көчле. Лириклык та 

үзен нык сиздерә. Геройлар да гайре табигыйрәк. Күләм дә 

чагыштырмача зур...  

    Укытучы:  

 - Эпик әсәргә анализ ясау схемасына нигезләнеп, “Албастылар”га 

анализны башлыйк.  
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Әсәрнең темасын табыйк. (Нәрсә турында?)  

    Укучы:  

- “Албастылар”да татар тормышына нигезләнеп, урман дөньясы 

белән бәйләп, сихер-магия алымнары кулланып, 1 ел хәтерен 

югалтып торган Хәлим исемле егетнең хәтеренә кайтуы сурәтләнә. 

Шулай ук кешелеклелек, тормышта үз урыныңны табу кебек 

темалар да бар.  

   Укытучы:  

- Язучы Галимҗан Гыйльманов бу әсәре белән безгә нәрсә әйтергә 

тели?  

  Укучы:  

- Әсәрнең идеясе: һәр кеше Ак һәм Кара көрәшенә очрый, 

һәркемне Албасты сагалый, аңа каршы көрәшмәсәң, аны 

җиңмәсәң, үзең дә албастыга әвереләсең. Бүгенге җәмгыятьтә менә 

шундый албастылар бик күп (аракы, наркомания, җенси 

тотнаксызлык һ.б.ш.) Бүгенге көн  шәхесләренә җәмгыятьтә үз -

үзеңне табу бик авыр.  

Укытучы:  “Албастылар” романының проблемасы нинди соң?  

Укучы: Тормышта (җәмгыятьтә) үз-үзеңне табу кыенлыгы.  

Укытучы:  Әсәрнең төп каршылыгы дип нинди каршылыкны атар 

идегез? 

Укучы: Урман албастылары һәм Хәлим арасындагы каршылык 

төп конфликт дип исәплим, чөнки монда Ак һәм Кара көрәше ачык 

күренә. Шулай ук бу Хәлимнең үз -үзе белән көрәше дә, ягъни эчке 

конфликты.  

Укытучы:  Ярдәмче каршылыкларга нинди каршылыкларны 

кертергә була?  

Укучылар:  - Хәлим белән әнисе арасында  

                   - Хәлим белән авылдашлары;  

                   - Хәлим белән Майя;  

                   - Хәлим белән Нәфисә;  

                   - албастылар белән авыл кешеләре;  

                   - Хәлим белән Сәхап;  

                   - аң һәм хис;  

                   - яшәү  һәм үлем,һ.б.ш.  

Укытучы:  Сюжет-композиция элементларын да барлап алыйк 

әле.  (Җавапларны укучылар бирә)  

Экспозиция:  яңа гына армиядән кайткан Хәлим , район үзәгеннән 

кайтышлый,  ике урман карчыгына очрый.  

Төенләнеш:  Карчыклар аны үзләре белән урман утарына алып 

китәләр.  Хәлим бер ел шунда “әсирлектә”  яши. Хәтерен югалта,  

берни белми.  

Вакыйгалар үстерелеше: 1нче сюжет сызыгында армиядән 

кайткан Хәлимнең әнисе,  авылдашлары белән мөнәсәбәте 

күрсәтелә.  1ел хәтерен югалтып,  албастылар утарыннан кайткач,  
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өй салуы, өйләнүе, хатынын югалтуы бәян ителә.  Реализм 

традицияләрен дәвам итүче бу сызыкта геройлар да,  сурәтләнгән 

дөнья да, куелган проблемалар да чынбарлыкка охшаш,  алар 

ышандыра. Хәлимнең саташуы исә уйлану-хыяллану кебек тоела.  

Хәлим , буыннар кылган хатаның , явызлыкның җәзасын күреп,  

албастылар утарына эләгә,  хәтерен югалта,  әтисен очрата,  

мәхәббәтен таба,  хатыны һәм кызын алып бу тозактан котыла,  

җиңеп чыга,  ләкин албасты сихере Хәлимгә генә түгел,  аның нәсел 

дәвамына да кагыла-кызы әнисез кала.  

2нче сюжет сызыгы беренчесенең ахырына килеп ялгана:  

сихерчеләрне җиңгән Хәлим авылдашларының битарафлыгын һәм 

усаллыгын күтәрә алмый,  кызын бу тирәлектә калдырмаска теләп,  

урман юлы буйлап китеп бара...  

Ике төп сюжет сызыгының бәйләнгән һәр ноктасы ПАРАДОКС 

чигенә җитә. “Тормыш төбе”ндә Хәлим рух ныклыгын,  көчен 

аңлый, мәхәббәтен таба,  ата булу сөенечен кичерә.  Ә инде 

кешедән өстен көчне-албастылар сихерен җиңеп,  аклык-матурлык,  

тынычлык оясына-авылына кайткач, яраткан хатынын да,  ныклык 

нигезе булган ышанычын да югалтып, чыгып китәргә мәҗбүр! Ни 

өчен?  (проблема)  

Иң югары нокта: 1)Хәлимнең авылын ташлап китүе  

                             2)Майяның үтерелүе  (әхлаксызлык чиге!)  

Чишелеш:  Көрәшергә дә,  үзе артыннан башкаларны ияртергә дә 

сәләтле Хәлим олы афәттән котылу юлын эзләп китә.  Хәлимнең 

эзләнү юлы озак булмас шикелле,  инде төгәлләнеп килә,  чөнки ул 

табигать хакыйкатен дә, иман хакыйкатен дә белә.  

Бүгенге дәрескә әзерләнгән чагында “Казан утлары” 

журналындагы әдәби тәнкыйть мәкаләсе белән дә танышырга туры 

килде. Әдәбият галиме Дания Заһидуллина анда:  “Әлеге әсәр-татар 

постмодернизмындагы 1нче дулкынның югары ноктасы,  аның 

үзгәреш юлын һәм поэтик үзенчәлекләрен күрергә ярдәм итүче 

берәмлек.”  -дип яза.  Димәк,  әсәрнең язылу юнәлеше -

постмодернизм.  Аның төп сыйфаты-бер әсәр чикләрендә төрле 

темалар, әдәби алымнар,  стильләр,  төрле әдәби-тарихи 

традицияләрнең очрашуы.  Роман көзгеле композициягә нигезләнеп 

төзелгән. Постмодернизм әдәбиятында “җемелдәүле эстетика” 

дигән төшенчә бар.  Ярдәмче геройларын иҗат итү барышында 

язучы нәкъ  менә шушы алымны куллана һәм геройларның да тулы 

характер булуына ирешә.  (Йөнтәс атлы карт-Хозыр Ильяс-Ак 

бабай;  Майя-Яшәү алласы-Нәфисәнең “игезәге”;  һ.б.ш.)  

Образлар системасы: Үзәк  образ-Хәлим . (1укучы сөйли) Көчле,  

матур,  уңган-булган, 20 яшьләрдә.  Романда аның 3 елдан артык 

гомере эзләнүдә уза.  Ул яшәеш хакындагы ХАКЫЙКАТЬне эзли:  

УРМАН хакыйкатен,  ИМАН хакыйкатен,  КЕШЕ хакыйкатен.  Аның 

көрәшергә дә,  үзе артыннан башкаларны ияртергә дә сәләтле икәне 
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аерымачык:  кыю,  тәвәккәл, үзсүзле. Кешеләр эш-гамәленең 

албастылар кылганнарга тиң икәнен аңлыйһәм шушы олы афәттән 

котылу,  башкаларны коткару юлын эзләп китә...  

Дөрес, аның эзләнү юлы озак булмас кебек,  чөнки ул табигать 

хакыйкатен дә,  иман хакыйкатен дә белә бит.  

Сания образы  (Хәлимнең әнисе)-иң уңышлы,  кызыклы образ.  

Яшәүнең максатын бары тик балаларында гына күргән Ана ул.  

Ана-бала мөнәсәбәтләре шулкадәр җылы һәм илаһи бирелгән.  Бу 

максаттан автор Ана тавышы,  Ана күз яше,  Ана кайгысы , Ана 

кулының җылысы,  Ана сөенече,  Ана карашы кебек детальләрне 

оста файдалана.  (Саниянең сукыраюы).  Ананың күзләре-улы өчен 

корбан. 

Майя, Нәфисә-игезәкләр. Әмма икесе ике төрле холыклы 

кеше.(мисаллар белән аңлатыла)  

Ике албасты карчык  (Тәкыя белән Нәкыя)  -им-томчы, кара 

фикерле, үчле әбиләр...  

Тәскирә (Майя белән Нәфисәнең әниләре)  

Күрше карчыклары- Мәймүнә,  Вәсимә 

Йөнтәс атлы карт-Хозыр Ильяс-Ак бабай 

Кушйөрәкле Чәнти һ.б.ш.  

Укытучы:  Укучылар, романда нинди символлар белән 

очраштыгыз?  

Укучы:  

-ЮЛ,ТУПЫЛ агачы, ТӘРЕбилгесе,  артыш таягы,  капкага дегет 

буяу күренеше,  АТ(Аксай),  БҮРЕ(Аккүз,Азау),  торна Гөлби.  һ.б.ш.  

Укытучы: Һәр символ нәрсә хакында сөйли соң?  

Укучы: Вакыйгалар катламында автор Яшәеш моделен төзи,  

сюжет канвасына фәлсәфәсен яшерә.  Шул модельне җыеп торучы , 

Яшәешне бербөтен итүче образ таба.  Ул-юл образы.  Хәлимнең 

районнан кайту юлы, албастылар утарына алып баручы юл,  

авылдан урманга илтүче юл,карчыкларны авылга алып баручы юл,  

Сания Хәлимне тапкан юл, онытылган догаларны искә төшерергә 

ярдәм иткән юл,  хакыйкатьне аңлау яки албастыга әверелү юлы 

һ.б. 

Башланган урыны да,  тукталган җире дә юк аның.  “Юл бетү бит 

ул тормыш бетү,  гомер өзелү дигән сүз”,  һәр кешенең үз яшәү юлы 

бар. “Юлы ерак аның.  Күпме барасын ул үзе дә белми.  Бер көн 

барырмы, 1 атна, 1ай, 1 ел барырмы? Әллә гомер буе барып та 

максатына ирешә алмасмы?  “Максатка ирешү юлы юкмыни?  Ләкин 

аннан да зуррак юл-Яшәеш үзе:  “Явызлык та , изгелек тә юлга 

ияләшүчән була.  Чөнки юл-язмышлар очраша торган урын.  Һәм иң 

мөһиме:  ЮЛСЫЗ УРМАН,  УРМАНСЫЗ ЮЛ БУЛМЫЙ.  Алар 

барыбер очрашалар.  Алар очрашкан чакта башлана да инде 

яманлык белән изгелек көрәше”  
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Укытучы:  Юл тоташтырган-берләштергән яшәешне автор 3 

дөньяга аера:  1.Табигать,  урман, албасты карчыклар дөньясы;   

2.Кешеләр, авыл(җәмгыять),  дөньясы;   

3.Ышану, күк,  иман дөньясы;  

Шушы дөньяларда,  шуларны кисеп узган юлларда яманлык белән 

изгелек көрәше бара  

Әйдәгез, тупыл агачының да нәрсәгә символ булуын ачыклыйк.  

Укучы: Үзәк идея белән бәйле символларның берсе. “Тупыл-Шул 

ук Туба агачы,  оҗмах үзәгендә үсеп утыручы Мәңгелек Агач,  

Дөнья кәүсәсе,  Яшәү умырткасы “Бу агач албастылар аланында да,  

Нәфисәләр өе каршында да үсә.  Табигать-Иман-Кеше дөньяларын 

тоташтыручы булып тора.  Явызлыкларга җәза итеп урмандагы 

агачны да, авылдагысын да яшен суга.  Албастылар җиңсә,  Яшәү 

умырткасы да тупыл кебек шартлап сынар дип кисәтә автор.  

Укытучы: Тәре символының мәгънәсен кем,  ничек аңлатыр иде?  

Укучы: Әсәрнең башында ук албастылар ясаган тәре,  боҗра, сын 

билгеләренә игътибар итәсең . Хәлимнең үзенең дә йөрәге “жу” 

итеп китә.  (13 нче биттән).  Албастылар гына түгел , авылдашлары 

да Санияләрнең капкасына тәре сызып китә.  Тәре-фашизмның 

да,христианлыкның да билгесе. Шулай ук бу билге вакыт 

тәгәрмәченең тиз әйләнүен дә күрсәтә.  Ә гомумән,  тәре- татарлар 

өчен дәүлүтчелек югалу хәтирәсе дә. 

Укытучы:  Гомумиләштереп шуны әйтәсе килә:  тәре сызу да,  

капкага дегет буяп китү дә-явызлык символы,кара эш тамгасы.  

Укучылар,  артыш таягына игътибар иттегезме?  Кем җавап бирә?  

Укучы: Хәлимгә көрәшергә ярдәм иткән догалар,  Хозыр Ильяс 

кебек карт,  Күктәге баш алла,  артыш таягы-ислам дине 

атрибутлары.  Алар һәммәсе дә Хәлимнең ышанычы, таянычы,  

өмете.  

Укытучы:  Романда хайваннар-кошлар катнаша.  Аларның 

ваыйфасы нәрсәдә?  

Укучы: Табигать-Яшәешне автор Кешенең Әнкәсе,  ди. Хәлим-аю, 

Майя-бүре нәселеннән килеп чыккан. Шуңа күрә Хабаровск 

тайгаларында аюХәлимгә кагылмый киткән кебек,  албасты 

сыерларын эзләп барган чакта бүреләр Майяга юл күрсәтә.  

Ат(Аксай),  бүре(Аккүз,  Азау),  торна(Гөлби) образларын дә автор 

укучыга кеше белән чагыштырыр өчен бирә.  (кеше-иң куркыныч  

хайван!) 

Укытучы:  Әйе, хайваннар-кошлар үзләренең нәсел туганнарын 

таный. Ә кешеләр...аны ерак хәтеренә яшергән.  (төшләр юрауда 

халык аны һәрчак куллана).  Дөньяда һәр тереклек иясе бертуган 

дип раслый автор.  Кайчандыр Күк кенә булган,  кошлар гына 

булган, шуңа кеше җаны күккә омтыла икән.  Коръәндә дә, 

үлгәннән соң , безнең җаннарыбыз төрле рәвешкә  (кош, чәчәк, агач 

һ.б.) кереп яшәүләрен дәвам итәләр диелә.  Димәк, безнең 
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аңыбызга табигать кочагына яңадан кайтырга теләү яшеренгән 

булып чыга.  Авторның идеясеннән табигать законнары белән яшәү 

кирәклеге,  аңа буйсыну,  аның үзеннән ярдәм табу аңлашыла.  

Укучылар,  автор үзенең хакыйкатен кодлаштыру ярдәмендә 

биргән. (постмодернизм үзенчәлеге).  Романда нинди кодлар күзгә 

чалына? 

Укучы: Галимҗан Гыйлманов кызыклы сюжетка, үзе әһәмиятле 

санаган законнарны үреп, эчтәлек белән янәшәдә үк укучыга әйтә 

бара. Менә алар:(дәфтәрләргә язалар) 

1. “Кеше җиде буын бабасына кадәр бөтен хилафлыклар,  гөнаһлар 

өчен җавап бирергә тиеш”  (Хәлим,  аның әнисе,  Нәфисәләр 

гаиләсе)  

2. “Кешедән курык! Чага торган елан әллә каян чагам дип килә,  ә 

чага торган кеше,  сөю сулышы белән исертеп тә чагарга мөмкин...”  

(яратудан нәфрәт чигенә атлаган Нәфисә)  

3. “Изге китап белән кергән иман шартларын,  Коръән образларын 

сихер-зәхмәт тә өолып,  юып бетерә алмагандыр...”  (Хәлимнең 

җиңү сәбәпләрен дини ышанулар белән аңлата)  

4. “Куркуны берни җиңә алмый...”  (бүреләр мисалында да,  

кешеләрнең эш-гамәлләрен бәяләгәндә дә күренә һәм әсәрдәге күп 

вакыйгаларның сәбәбе курку диелә)  

5. “Сүз алдый,  хәтта күз дә алдый,  ә менә күңел алдамый”  

6. “Табигатьнең үз балаларына карата бер мәртәбә дә явызлык 

кылганы юк әле!”  

7. “Кешенең асылы менә шушы ак-кара рухлар көрәшеннән тора”  

8. “Җир пычрагына буяла барган саен,кеше пәйгамбәрлектән 

ерагая, еш кына Аллаһы тәгалә биргән изге сыйфат-хасиятләрен 

бөтенләй югалта”  

9. “Хис кешенең рухын йомшарта , аны көчсез итә”  

10. “Тәкъдирне узып, язмыш бавын кисү -ай-һай зур гөнаһ бит...”  

(Нәфисә мисалында)  

11. “Күктәге Баш Алла иң хәтәр сихердән дә көчлерәк бит”  

12. “Явызлыкка каршы явызлык дөрес  түгел”  

13. “Дөреслек юк ул.  Бары тик шәфкатьлелек кенә бар”  

Укытучы:  Романның тел-стиль үзенчәлекләрен дә карап китик.  

Әсәрнең җиңел укылуы хикәяләү рәвешеннән килә.  Беренче 

җөмләләр үк ак шигырь кебек укыла “Июль ахыры.  Челлә күзе.  

Олы юл. Урман аланнарына керә-керә бормаланып сузылган бу 

таш юл, очы-кырые булмаган мари урманнарын урталай кисеп,  

алга йөгерә дә йөгерә.  Барасы җир күп калмадымы әле,  дигән 

кебек, ул ара-тирә үр калкулыкларга килеп менә,  биегрәк таулар 

очраса, хәл-егәрен юкка сарыф тимәс өчен , иренмичә әйләнеп уза.  

Мари урманнарының шомлы көе һич куркытмый аны...”  

Шигърилек,  кабатлауларның күплеге әсәрдә ритм тудыра.  

Эпитетлар күп.  (вакыт калса таптырабыз)  
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Язылу юнәлеше-постмодернизм  дигән идек.  Аңа нинди 

сыйфатлар хас соң?  

1нче укучы.  Бер әсәр чикләрендә төрле әдәби-тарихи:  реалистик,  

мифологик, символизм традицияләренең очрашуы,  берләшүе. 

Яшәеш фәлсәфәсе кысаларында табигать һәм кеше,  дин, галәм 

фәлсәфәсенең кисешүе күзәтелә.  Мондый төрлелек Яшәеш моделен 

тудырырга ярдәм итә дә инде.  

2нче укучы. Конструктивизм-яңа чынбарлык уйлап табу,  язучы 

һәм әсәр чынбарлыгының аерып куелган булуы.  Ул әсәрне  төрле 

әзерлектәге укучыга тәкъдим итәргә,  һәр укучы һ өчен аерым 

эчтәлек тудырырга мөмкинлек ача.  

3нче укучы.  Кодлаштыру,  шулар ярдәмендә автор хакыйкатен, 

әсәр чынбарлыгы хакыйкатен,  фәлсәфи-мәдәни хакыйкатьне 

укучыга тапшыру.  

4нче укучы.  “Җемелдәүче”  эстетика, ягъни образларның тышкы 

кабыгы аша башка, билгеле генотипларны күрсәтү. Бу өлкәдә 

автор шәхси иҗат алымы таба: “җемелдәүче” геройларының әсәр 

эчендә игезәген урнаштыра, көзгеле композициядән файдалана.  

5нче укучы.  Бишенче сыйфатны татар постмодернистик 

әдәбиятының милли үзенчәлеге итеп билгелик.  Ул-лириклыкка 

омтылыш.(эпитетлар һәм детальләштерү алгы планга чыга)  

Укытучы:  Галимнәр фикеренчә,  постмодернистик әсәрләрнең 

милли үзенчәлеге иң беренче чиратта сөйләмдә чагыла,  прозада 

көчле лириклык,  шигърилек күзәтелә.  

Укучылар,  албастылар  сүзенең дә мәгънәсен ачыклап китик 

инде. Кемнәрдә нинди фикерләр бар?  

1нче укучы.  Урман албастылары-гомерләрен явызлыкка явызлык 

белән җавап бирүгә багышлаган карчыклар,  кайчандыр үзләрен 

авылдан куган нәселләрдән үч алучылар.  

2нче укучы.  Авыл албастылары-авылдагы имансызлар, дөнья 

пычрагына буялганнар төркеме.  

3нче укучы.  Һәркемнең үз “албастысы”-“кешенең асылы менә шул 

ак һәм кара рухлар көрәшеннән тора.Албасты ягы җиңгән кеше 

тора-бара чынлап та явыз хәшәрәт кыяфәте алырга 

мөмкин.Фәрештә ягы җиңсә-ул Ходай тәгаләнең җирдәге рухи 

илчесенә әверелә”  

Укытучы:  Димәк, язучының төп фәлсәфәсе ачык: һәр кеше АК 

һәм КАРА көрәшенә очрый,һәркемне Албасты сагалый,  аңа каршы 

көрәшмәсәң,  аны җиңмәсәң,  үзең дә албастыга әйләнәсең.  Искә 

төшерик:  көнчелек албастысыннан җиңелгән Нәфисә,  эчкечелек 

албастысыннан җиңелгән үтерүчеләр, битарафлык албастысынан 

җиңелгән авыл кешеләре.  

Менә романга анализ ясап чыктык та.  Дәреснең ахырында автор 

турында һәм әдәби тәнкыйть өлкәсендә романга бирелгән бәя 

белән танышып китик әле.  
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Укучы: Галимҗан Гыйльманов-әдәби тәхәллүсе Галим Әсәнов.  

БРның Дүртөйле районы Әсән авылында туган.  1957, 1нче 

февраль. Озак еллар дәвамында татар халкының борынгы 

мифларын, риваятьләрен,  легендаларын,  им-томнарын, 

юрамышларын барлау һәм җыю,  ияләр-рухлар дөньясын,  

тәңречелек тәгълиматын өйрәнү юлында гыйльми эзләнүләрен 

дәвам иттерүче язучы.  “Татар мифлары” 5томлык җыелманың 

авторы да ул.  (әлегә икесе басылган).  ТРның атказанган сәнгать 

эшлеклесе. (2003). Язучылар Берлегенең Абдулла Алиш 

исемендәге әдәби бүләге лауреаты  (2002). Татарстан Язучылар 

берлеге әгъасы.  (1992дән). “Албастылар”ны автор 1999елда яза.  

Укытучы:  Чыннан да, автор бөек шагыйребез Шаехзадә Бабич  

туган авылда туып үскән, “Сабантуй” газетасында , нәшриятта 

эшләгән, балалар сәхнәсе өчен әсәрләр язган.  Әйдәгез әле,  

гимназиябез укучылары тарафыннан сәхнәгә куелган “Үги кыз”  

спектакленнән өзек карап китик.  (видеосюжет карау.  1-3 минут)  

“Балачак әдипләре”  китабында әсәргә мондый бәяләр бирелә:  

“Албастылар”-татар әдәбиятында моңарчы күрелмәгән,  яңа 

типтагы әсәр.Биредә тормыш чынбарлыгы белән мифология янәшә 

үрелеп барыла.Автор моңарчы әкиятләрдә генә телгә алына торг ан 

явыз көчләр,  сихерчеләр, урман чытырманлыгында яшәүче 

албастылар белән укучыны йөзгә-йөз очраштыра, хәтта бераз 

куркыта,шомландыра да.  Әсәрнең сюжеты шул дәрәҗәдә тыгыз 

корылган ки,  һәр яңа бүлекне укыган саен вакыйгалар катлаулана 

бара табышмаклар,  сәерлекләр артканнан - арта...(Алмаз 

Гыймадиев,  язучы, 2001) 

“Прозада сирәк табыш-Галимҗан Гыйльмановның “Албастылар” 

романы. Әсәрне бер тында укып чыктылар.  Галимҗан Гыйльманов-

татар мифларын туплап,  дөньяга  чыгарып та милләткә зур хезмәт 

күрсәткән галим,  әдәби тәнкыйтьтә яңа эз,  яңа юнәлеш салган 

шәхес. Инде үзен прозада да уңышлы эшләрлек тормыш тәҗрибәсе 

булган, яшәеш агышындагы әхлакый-психологик моментларны 

дөрес тота һәм җиренә җиткереп тасвирлый алырлык автор итеп 

күрсәтте, образлы фикер остасы итеп танытты. “Албастылар”ны 

укыгач,  гасыр башындагы Г.Рәхим,  М.Хәнәфи тарафыннан нигез 

салынган модернизм үрнәгенә якын язуга уңышлы омтылыш 

ясалды, дип әйтә алабыз. “Факил Сафин,  язучы, 2002) 

  

Дәрестә катнашкан һәммә укучыга зур рәхмәт! Өй эше итеп 

иҗади эш  бирәм.  Темасы:  “Юкка түгел”  (Яшәү мәгънәсе турында).  

Әлеге җырның музыкасы уйнатыла.  

                         (Н.Нигъмәтуллин)  
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Мәктәптә Галимҗан Ибраһимов хикәяләрен өйрәнү  

(Татар язучысы,  галим, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе 

Г.Ибраһимовның тууына 120 ел тулуга багышланган I 

Республика фәнни-гамәли конференциясендә ясаган чыгыш )  

Укытучы: Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы . 

 

                             Галимҗан Ибраһимов- киң колачлы,  

                             тормышка үтеп керә торган сизгер һәм           

                             үткен күзле язучы.  

                                                          Александр Фадеев  

 

                                                                                                          

Әдәбиятның чишмәсе, юл башы, атлап киткән җирлеге - халык 

авыз иҗаты. Әдәбиятның үзендә дә башлап җибәрүчеләр, нигез 

салучылар бар. Мәсәлән, татар драматургиясенең түрендә 

Галиәсгар Камал исеме тора. Татар поэзиясенең көче, биеклеге 

Габдулла Тукай иҗаты белән үлчәнә. Татар прозасында исә  аерым 

бер урынны  зур талант иясе, барлык тугандаш халыклар 

тарафыннан остаз дип танылган күренекле шәхес –  Галимҗан 

Ибраһимов алып тора.  

Татар әдәби дөньясына ул хикәя жанры белән 1907 нче елда килеп 

керә. “Зәки шәкертнең мәдрәсәдән куылуы “  хикәясе – “Әльислах 

“газетасында Фатих Әмирхан  ярдәме белән басылган беренче 

каләм көче. Әсәр автобиографик характерда язылган. Шәкерт 

укыту тәртипләреннән риза түгел, шуның өчен аны мәдрәсәдән 

куалар. Мәгълүм ки, яшь кешегә дөнья  

гыйлеме кирәк, барча шәкертләр дә шуны тели. Бу – нәкъ заман 

таләбе. Г.Ибраһимов тәүге хикәясендәгечә мәгърифәт р еализмы 

белән артык мавыкмастан, хыял дәрьясына батып уйланучы 

геройларга борыла. “Яз башы”, “Диңгездә”, “Уты сүнгән 

җәһәннәм”, “Сөю - сәгадәт” - романтик характердагы хикәяләр. 

Аларда үз яшәеше белән каршылыкка килгән  персонажлар синең 

алдыңа килеп баса.  Гомумән, ХХ гасырның унынчы елларында 

әдипнең иҗат принциплары романтик юнәлештә үсә. Әйтик, “Яз 

башы”  хикәясендә Салихның туган авылында иптәшләре белән 

үткәргән бер көне, балыкка бару вакыйгасы тасвирлана. Ул - 

мәдрәсә шәкерте – күпмедер  вакыт авылыннан  читтә яши  һәм бу 

хәл аны һәрнәрсәгә игътибар белән карарга этәрә. Табигать 

кочагында ял итәргә, балык тотарга кайткан геройның  бәхете 

куркыныч аждаһа турындагы ышану белән караңгылана, әсәргә 

әкиятләргә хас тылсымнар килеп керә. Бала җаны табигать 

хозурына бирелеп рәхәт чигәргә уйласа да, куркыныч аждаһа, 

аның хыял чуалышына  әверелеп, Салихны аңсыз  калдыра; әмма 

малай, бу гарасаттан савыгып, газиз әнкәсенә, көләч табигать 

кочагына кайта, шулай итеп, тормыш җиңә. Авторның табигать, 
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пейзаж символикасына мөрәҗәгать итүе иҗтимагый-фәлсәфи 

мәгънәгә ия. Авыл балаларының тиешле дәрәҗәдә белем ала 

алмаулары, мөмкинлекләре булмавы һәм шуның аркасында 

хорафатларга ышанулары күрсәтелә. Авыл халкының томана, 

надан, укырга мәктәпләре генә дә юк бит дигән проблема күтәрә 

автор.  

“Уты сүнгән җәһәннәм”  хикәясенең сюжеты юк диярлек. Төп 

персонаж – Садыйк – авылда үз тормышыннан канәгать булып, 

балалар үстереп яши. Һәм ул, көннәрнең берендә, яшьлек танышы, 

шәкерттәше белән очраша. Кайчандыр бөтен яктан Садыйктан 

түбән булган Гыйльман үзгәргән: белемле, бай кешегә әверелгән. 

Ә ул – надан мулла сыйфатында! Авыр уйлар Садыйк күңелендә  

мәхшәр тудыра. Автор аның әлеге кичерешләрен тәфсилләп 

тасвирлый. Садыйк  Гыйльман уңышының сере – зур ихтыяр көче, 

тырышлык нәтиҗәсендә икәнен дә, үзенең бу юнәлештә җибәргән 

хатасын да аңлый. Әмма иң аянычлысы – ул беркайчан да 

тормышын инде үзгәртә алмаячак. Яшен яктысыннан курыккан 

Садыйк тормышына  Гыйльман нәкъ менә караңгыда ялтырап 

киткән яшен булып килеп керә. Шуңа күрә ул яшәешен  “уты 

сүнгән җәһәннәм”  дип атый.  

Галимҗан Ибраһимовның хикәя жанрында  кулланган романтизмы 

нык кына үзгәрешле борылышлары белән характерлы. Аның 

“Карт ялчы”(1912),  ”Көтүчеләр”(1913)  хикәяләре реализм белән 

романтизмның уралышып яшәвен чагылдыралар. Бу хикәяләр  

белән укучылар 6 нчы класста танышалар. Хикәядә авыр тормыш  

һәм фәкыйрьлектән алҗыган  күндәм көтүче Әптерәш карт һәм 

аның улы Вахит турында сөйләнелә. Баштарак карт тегермәндә 

эшли, бераздан көтү көтәргә ялланып, җир идәнле куышта гомер 

сөрә. Соңгы көннәрендә өйдән- өйгә чиратка салынып, 

“...берәүнең мал  өендә,сәке астында,  бозаулар арасында” соңгы 

сулышын ала.  

Кешене ничек бәхетле итәргә дигән сорау Г.Ибраһимов 

әсәрләрендә төп проблема булып тора. ”Көтүчеләр”дә автор 

бәхетне көтеп ятмыйлар, бәхет кешенең үз кулында дигән фикер 

әйтә. Үз эченә йомылган, үзе өчен генә яшәүче типлар әдипне, 

күрәсең,  аеруча борчыган. Улы Вахит – аның капма каршысы. 

Авторның әйтергә теләгән фикере дә байтак дәрәҗәдә әлеге образ 

белән бәйләнгән. Авылдашлары тарафыннан “ярлы тәкәббер” 

кушаматы тагылган  Вахит бәхет, рухи азатлыкка омтылучы, 

тормышның, авылдашларының гаделсезлеге һәм  

мәрхәмәтсезлегенә каршы баш күтәрүче романтик герой буларак 

ачыла. Матурлыкка омтылучы Вахит ямьсез чынбарлыкка каршы 

куела. Герой үзенең тормышыннан риза түгел. Укучыларда исә 

Вахит образы тискәре уйлар да тудыра. Атасы тарафыннан 

каргалган, милләтеннән ваз кичкән, инсафсыз Вахитның кыйбласы 
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билгесез. Аның саташулы җанына Христос  (Гайсә)  белән 

басмадагы рус карты ясалган рәсем -картина, һаман карый торгач, 

юанычы һәм таянычы булып әверелә. Хикәядәге көткән яктылык  

шуннан гыйбарәт. Һичшиксез, яшәү нинди хәлләрдә дә кызыклы вә 

газиз. Хикәянең исеменә аерым дикъкать итеп китик әле. Беренче 

исем – туры мәгънә, ягъни Әптерәш карт һәм Вахит – авыл 

көтүчеләре. Икенче мәгънә - бәхетле, якты һәм матур тормыш 

көтүчеләр. Рәсәй шартларында бу елларда меңнәрнең, 

миллионнарның уртак фаҗигасе шул була. Бәхетне көтеп -көтеп тә, 

хайваннар абзарында җан  биргән көтүче Әптерәшнең фаҗигасе 

аяныч...  

“Карт  ялчы”  хикәясендәге ялчылыкта гомере узган Шаһибәк 

карт, аның әңгәмәдәше Сәфәр – реаль типлар. Тормыш 

дулкынында кагылган карт ялчы Шаһиның газабы, аның рухын 

чолгап алган ризасызлыгы  моңлы җыр ташкыны булып  

кайнап чыга. Бары тик аның: “ Юк инде, бәхетле булсак, бәндәгә 

бәндә булмас идек, балам ”, - дигән офтанулы сүзләре хикәягә 

эпиграф итеп куярлык. Октябрь инкыйлабы Г.Ибраһимов өчен 

кискен борылыш чоры булып тора.  

Әдәбият идеологик кысаларга кертелә, билгеле бер кануннарга 

буйсындырыла. Әлеге чорда иҗат иткән тагын бер хикәясе – 

“Кызыл чәчәкләр”. Автор биш малайның холык-фигылен һәм 

киләчәк язмышларын аларның социаль чыгышлары белән тыгыз 

бәйләнештә сурәтли. Язучы егетләрнең дуслыгын тарихи 

вакыйгалар аша сыный; Солтан, Гыйлаҗи, Шаһбазларны “кызыл 

чәчәкләр”  дип атый. Киләчәк тормышның матурлыгы – дуслыкта, 

дигән фикер салынган әлеге әсәргә.  

Балалар өчен язылган тәрбияви характердагы әсәрләреннән берсе, 

классик әсәр “Алмачуар”ны да укучылар кызыксынып өйрәнәләр. 

Хикәянең исеме астына автор “Бер мәхәббәтнең  тарихы” дип куя.  

Сюжет та әлеге мәхәббәт тарихына, төп герой Закирның колынга 

булган мөнәсәбәте, хыялларына бәйле рәвештә, әсәр дәвамында 

үстерелә. Закирның рухи - әхлакый планда ачылуы уңышлы 

эшләнгән. Биредә автор балалар өчен үрнәк алырдай тормышчан  

яшүсмер образын тудыруга ирешә. Геройның кичерешләре, борчу 

һәм эчке тартылышлары ышандыра.  Туган авылы табигатен, 

колынын һәм кешеләрне чын күңелдән ярату хисе дә 

сокландыргыч итеп сурәтләнгән. Алмачуарны ярату хисе белән 

яшәгән  Закирның  рухи халәте тәэсирле итеп бирелгән. Аның 

Алмачуар белән һәр аралашуы авыл баласының  табигатьне  бөтен 

барлыгы белән  сөюен, шул җирлектә формалашуын күрсәтә. 

Хикәянең ахырында Закир югалту  дәһшәтенең  ачылыгын татырга 

мәҗбүр була: “Алмачуар җан биргәндә мин баш очында идем. 

Елый алмадым. Йөрәгем таш  булып  катты. Шуннан соң дөньяда 

һичбер малга, һичбер әйбергә күңелем дә, күзем дә төшмәде: 
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һичбер нәрсәне сөя алмадым. Алмачуар минем йөрәгемдә: җиргә, 

күккә, адәмнәргә, бөтен нәрсәләргә булган мәхәббәтемне үзе белән 

бергә алып китте.”  

Нинди генә үкенечле мәхәббәт булса да, ул инде Закирның йөрәген 

урап алган, аның изге хисләрен уяткан; ул шул ягы белән матур 

да. Шул ук вакытта бу мәхәббәт – малайның кагылгысыз ярасы. 

Авыр тетрәнү кичерсә дә, Закир тормышның  башка сынауларын, 

мөгаен, сабыррак кабул итәр. Яшәү үзенекен даулый. Аның 

тыелгысыз агышында кешенең  төрле хәлләргә каршы тора белү, 

җиңелү газабыннан соң чыныгу сыйфатлары да формалаша килә. 

Закирның ашкынулы характеры яшәүгә битараф кала алмас 

шикелле.  

Г.Ибраһимов – үзенең хикәяләре белән татар әдәби үсешенә 

төрлелек керткән әдипләребезнең берсе. ХХ гасыр башында хикәя 

иң кулай, иң җегәрле жанр булып әдәбиятка кереп утыра. Октябрь 

инкыйлабына кадәрге иҗатын ике этапка бүлеп карарга мөмкин.  

Беренче этап  (1907 -1912): 
   -  әсәрләре: “Зәки шәкертнең мәдрәсәдән  куылуы”, “Диңгездә”, 

“Сөю –сәгадәт”, “Уты сүнгән җәһәннәм”, “Татар хатыны ниләр 

күрми” һ.б. 

   - шәхес иреге, социаль тигезлек, милләт язмышы өчен борчылу;  

   - иске тәртипләргә, гаделсезлеккә, хатын -кызның авыр, аянычлы 

язмышына каршы чыгу;  

   - романтик пафос өстенлек итү, реаль тормышка романтик хыял 

дөньясы каршы куелу;  

   - милли азатлык, рухи ирек идеяләрен яклау;  

   - сурәтләүдә портрет, пейзаж  характеристикаларына, 

психологизмга киң урын бирелү;  

Икенче этап (1912 – 1917): 
  - әсәрләре: “Көтүчеләр”, “Табигать балалары”,  “Карт ялчы” 

хикәяләре, “Безнең көннәр” романы һ.б.  

  - әдипнең сәяси – иҗтимагый карашлары үзгәрү;  

  - иҗатында реаль тормыш күренешләре, социаль мәсьәләләр 

өстенлек итү;  

  - гади кеше язмышы, гаделлеккә, тигезлеккә ирешү юллары 

турында уйлану;  

  - революцион көрәш идеясен яклавы.  

Совет чорындагы иҗаты (1917 – 1938) 
 -әсәрләре: “Яңа кешеләр”, “Кызыл чәчәкләр”, “Алмачуар”,       

“Адәмнәр”, “Казакъ кызы”, “Тирән тамырлар” һ.б.  

-сыйнфый көрәш һәм әхлак, дуслык һәм милләт бердәмлеге 

мәсьәләләре күтәрүе;  

- кеше һәм табигать мөнәсәбәте;  

- натуралистик сурәтләрдә ачлык фаҗигасен сурәтләү;  

- үткән тарих һәм яңа хакимияткә мөнәсәбәт;  
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- хатын-кыз язмышын, милли азатлык мәсьәләсен милли 

җирлектә ачу;  

- иҗаты традицион реализмга нигезләнә, романтизм 

элементлары да күзәтелә.  

 

“ Диңгездә ”  хикәясенә анализ.  
 

1. Әсәр 1911 -1912 нче елларда язылган. Бу икенче революцион 

күтәрелеш чоры. Г.Ибраһимовның башлангыч чор иҗаты әсәре.  

2. Жанры – хикәя, чөнки вакыйга сурәтләп бирелгән.  

3. Идеясе – романтик геройның реаль тормыштан куркуы, качуы. 

(Үз эченә кача, табигатькә кача). Диңгез киңлекләрендә 

тетрәнгән  рухына гармония табарга теләсә дә, күңел түрендәге 

басынкы уйлары аңа тынычлык бирми. Көймә ярга туктагач, ул            

“корымлы завод  морҗалары акырган” чынлыкка атлап чыгарга  

     мәҗбүр. Шулай да геройның әле өмете бар: иң мөһиме –  

    “бөек яшәү белән яшисе килә”. Сүз дә юк, төнге диңгез  

    өермәсеннән  исән калган юлчылар өчен, әлбәттә, җир  

    тормышы ышанычлырак һәм тотрыклырак күренә.  

4. Темасы  - романтик геройның тормышка мөнәсәбәте.  

5. Иҗат методы  – романтизм.  

6. Хикәянең төп проблемасы  –  катлаулы авыр тормыштан 

“диңгезгә качып” (үз-үзеңә бикләнеп) кенә котылып булмый. 

Телисеңме – юкмы ярга чыгарга туры киләчәк.  

7. Конфликты – романтизм белән реализм каршылыгы, ягъни  

романтик рухлы герой белән реаль тормыш.  

8. Сюжет элементлары  : 

- экспозиция – көймәгә утырып 15-20 кеше диңгезгә кереп 

китәләр...  

- төенләнеш – давыл башланыр алдыннан тирә-юнь кап-кара 

була, бернәрсә дә күренми, тулаем билгесезлек...  

- кульминация – давылның үтү вакыты, диңгез тынычлана 

башлау, көймәнең кешеләре белән исән калуы!!!  

- чишелеш –  барысының да исән калуы.  

- төгәлләнү – ярга чыгу, таулар күренү...  

9. Символлар  :  

- Диңгез  –тормыш, вакыт яшәешне ишарәләп килә.  

- Көймә  - ышаныч, өмет, хыяллар (көймә-терәк). Романтик 

герой өчен үлем дә берни түгел, үлем дә - котылу чарасы. 

Бабайда исә җаваплылык хисе көчле, көймәчегә ярдәм итә. 

Бабайның ышанычы – аңа ишан шәех догасы ярдәм итә. 

Чынбарлыгы белән Аллага ышанган кеше булмаса да. 

Марҗаларны да үз тормышлары өчен курку биләп ала: ах-ух 

киләләр, кычкыралар, елыйлар, һуштан язалар. Һәркем, 

билгеле, үлемнән курка. Ә кайберәүләр котлары очып яши. Һәр 
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кешенең тормыш диңгезендә батмый калыр өчен ясалган 

көймәсе  бар (ышанычы, өмете, хыялы яки терәге). Көймәсен  

дулкын уңаена таба борып, әйләндермичә саклый ала  

койрыкчы, ягъни  тормышка яраклаша белә!  

- Кояш – яктырткыч, җылыткыч символы. Һәркемнең бу  

   тормышта үз кояшы була.  

- Сары төс – Г.Ибраһимовның яраткан төсе. Сары төс – кояш 

төсе. Кояш аларның юлдашы. Кояш кереп китүгә, шом, 

караңгылык иңә. Караңгылык исә кешенең үз -үзенә ышанычын 

югалттыра.  

- Ай – төнге күктәге яктырткыч. Караңгылыктагы якты. 

Караңгылыкта яшәгән халыкка юл күрсәтүче. Шулай ук һәр 

шәхеснең үз ае бар! Һәр кешенең өмете, хыялы, ышанычы Ай 

символына кертеп тутырылган.  

- Йолдызлар – айның ярдәмчеләре, кешегә кыйбласын билгеләү 

өчен сибелгәннәр, маяк ролендә.  

- Яр – дәрьяның яры була, ярсыз дәрья булмый. Яр - реаль 

чынбарлык. Яр- җир ул. Кеше җирдә яшәргә тиеш. Кеше 

күңеленең бәргәләнүе, эзләнүе  ярга дулкын бәрелүенә ишарә. 

Романтик геройның күңелендәге уйлар, хыяллар шулай бирелә. 

Ярның ямьсезлеге – чорның ямьсезлеге. Романтик герой 

яшәгән чор ямьсез, реаль тормыш ямьсез.  

- Поезд  - вәхши поезд, рельска очраган һәрнәрсәне изеп, сытып 

бара. Поезд- революциягә ишарә.  

- Давыл – тормыш каршылыгы, конфликт.  

- Балык утравы – романтик рухтагы әкияти символны кертү 

өчен кулланылган.Ул корабны да туктата. Туктатучы көч – 

байлар, консерватив муллалар.  

 10. Образларга характеристика.  

Фәрраш Нури – кыска буйлы, ябык, бөкерәйгән  кечкенә гәүдәле, 

ялагай, яраклаша белүчән. Бөкерәю, хәер сорау, ләббәйкә әйтү, 

тәлинкә тоту-аңа хас сыйфатлар.  

Сакалы – руханилык, акыллылык символы. Әмма Фәрраш 

Нуриның ике-өч бөртек кенә сакалы бар. Бу инде аның акылы аз 

булуын, тәҗрибәсе, белеме юклыгын күрсәтә.  

Мыегы – җеп сыман гына. Яраклаша белүче, ялагай характерга 

ишарә. 

Киеме – кырылып беткән иске читектән, көлкеле итеп киенә. 

Тормышта үз фикере, үз сукмагы, үз юлы юк кеше  генә шулай 

киенә. 

Бабайның башкалар белән мөнәсәбәте - әйтер сүзең булганга 

кешеләр белән аралашасың. Бабайның мактанасы килә, үзенең 

калган әйберләрен вариска улына калдырырга дип бара ул диңгез 

артына. Ә үлем исә аны куркыта, чөнки гөнаһасы күп булган бу 

тормышта.  
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                 Текстка кертелгән легенданың вазифасы. 

Фәрраш Нури үзенең дәрәҗәсен күтәрү максатыннан сөйли әлеге 

легенданы. Габдулла Хаҗины кәфенгә төреп, тереләй килеш 

балыкларга ашарга бирәләр. Фәррах Нури – җыелма образ. 

Индивидуалистик романтизм ысулы белән иҗат ителгән. Гасыр 

башында мөселманлык көчле була, дин әһелләре мондый булса, 

аңа ияргән халык нишләр? Дин әһелләренең чын йөзе юк, үз 

мәнфәгатьләрен генә кайгыртып йөриләр дип борчыла автор. 

Милләт язмышы  өчен бу хикәясендә шулай борчыла Г.Ибраһимов.  

    11. Интерьер  

Көймә кечкенә, кысан. Көймәнең  бу сыйфаты хыялларына юлның 

тарлыгын күрсәтә. Кеше үзенең тормышында якты эз калдырырга 

тиеш.  

12. Хикәя романтик герой исеменнән сөйләнә. Автор үзе - 

романтик герой. Автор үзенең күңел дөньясын яктырта, күңеленең 

бәргәләнүләрен күрсәтә.  

13. Әсәрнең теле.  

- гасыр башындагы грамматик формалар.  

- җөмлә төзелеше.  

- гарәп-фарсы алынмалары.  

- табигатьне образ буларак язуы.  

- аерым төсләр куллануы  (сары!)  

- табигать күренешләрен биргән вакытта озын җөмләләр куллана.  

- чагыштыру, метафора, гипербола, төсләр хәрәкәте белән оста 

идарә итә.  

- хикәядә сыйфат һәм исем сүз төркемнәре күбрәк бирелгән.  

- язылу ысулы - хикәяләү, бәйнә-бәйнә сөйли.  

14. Әсәрнең әһәмияте.  
- табигать  матурлыгы  аша  яшәү матурлыгын күрсәтү;  

- романтик Г.Ибраһимовның романтизм иҗат методы белән  язган 

классик әсәре.                                
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Альберт Яхин методикасы нигезендә татар әдәбияты укыту  

(тәҗрибә уртаклашу)  

 

Яр Чаллының Өзлексез педагогик белем бирү институтында 

2006 нчы елның 15нче декабрендә Татарстан Республикасы 

мәгариф хезмәткәрләренең галим,дәреслекләр авторы 

А.Г.Яхинның тууына 75ел тулуга багышланган фәнни -гамәли 

конференциядә тупланган материаллар җынтыгыннан  

 

                                         

                   Күп белүгә караганда да, аз белдереп, эзләнү орлыгын  

               салу һәм эзләгәнен үзе табарга юллар күрсәтү -мөгаллим  

           бирә ала торган хезмәтләрнең иң кадерлесе, иң зурысыдыр.  

                                                                      

                                                        Галимҗан Ибраһимов   

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы 

татар теле һәм әдәбияты укытучыларына тулы хокуклы ике 

дәреслек тәкъдим итә. Икесен дә өйрәнегез, икесен дә укытып 

карагыз, күңелегезгә охшаганын  сайлап алыгыз, ди. Кайсын 

сайлап алырга? Җиңеленме, кыенынмы? Миңа охшаганынмы, 

укучыларга охшаганынмы? Бәлки, бу дәреслекнең кайсы дәүләт 

стандарты таләпләренә тулырак җавап бирә? дигән сорауны кую 

хәерлерәк булыр.  Ягъни кайсы белән укытсам, укучыларга күбрәк 

белем бирә  алачакмын?  

Укытучыга исә дәреслекнең  һәм методик күрсәтмәләрнең 

икесе белән дә танышып чыгарга кала.  Дәреслек яңа альтернатив  

программа нигезендә язылган . Аның төп максатын әйтү өчен 

борынгы хикәятне искә төшереп китик.  

Бер балыкчы тоткан балыгының бер өлешен ач кешегә биреп 

киткән. Ул көнне ач кешенең тамагын туйдырган.  Икенче бер 
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балыкчы исә  ач кешене балыкны тотарга өйрәткән. Әлеге ач кеше 

үз тамагын көн  дә туйдыра башлаган. Яхин дәреслеге икенче 

балыкчы эшенә охшаган.  

Әдәбият дәресенең эчтәлеге турында бәхәс була алмый. 

Әдәбият укытуның дәүләт стандартында ачык әйтелгән: өйрәнелә 

торган төп материал - әдәби әсәр, укучы дәрестә мөстәкыйль 

фикер йөртергә тиеш, диелгән. Ачыклыйк. Максат әсәр белән 

фикерләү алымнарын аерым-аерым өйрәнү түгел – икесен бергә 

кушу. Фикерләү белән әсәрне бергә кушу әдәби әсәргә анализ  дип 

атала.  

1996-1997 уку елыннан мин дә татар әдәбиятын А.Яхин 

программасы буенча укытуга күчтем. Бу программа белән эшләү 

укытучының да, укучының да иҗади активлыгын һәм 

мөстәкыйльлеген арттыра, фикерләү һәм танып – белү сәләтен 

үстерә. Дәреслекләр әдәби әсәрләргә анализ ясауга багышланган. 

Анализны укучы үзе ясарга тиеш. Дәреслектә әзер җаваплар 

бирелмәгән. Укытучы җавапларга бәя бирә, укучыларга ярдәм итә. 

Һәр дәрестә укучы белән бергә укытучы да мөстәкыйль уйлый, 

өйрәнә. 

А.Яхин программасы һәм методикасы безне күп нәрсәгә 

өйрәтә. Иң йомшак баланы да китапка тарта, әдәби әсәр укырга 

мәҗбүр итә. Бала үз уңышларын күрә, кызыксына, эзләнә, фикер 

йөртә. Әдәбият дәресләре шундый булырга тиеш тә.  

Әдәби  әсәр -иҗади фикер җимеше ул. Әдип үз әсәрләрендә 

тормыш турында уйлана, уйларын үз укучысы белән уртаклаша, 

тормышка бәя бирә. Укучы да тормышка бәя бирергә тиеш була. 

Бәя бирү алымнарын белми торып, әсәрнең эчтәлеген ачып 

булмый. Шулай ук әдәби әсәр төзелешен өйрәнүне дә күздә тота 

әдәбият дәресләре. Әдәби текстның теленә, образларны тудыру 

серләренә төшенгән бала гына әдәбиятны аңлый ала. Укучы 
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әдәбиятның матурлыгын күрә белергә тиеш, ягъни әдәби әсәр 

укылганнан соң, анда язылганнарга соклана, гаҗәпләнә, шатлана, 

нәфрәтләнә белергә тиеш. Әмма чын матурлык әсәрнең  

төзелешендә, кулланылган алымнарында, авторның табышында.  

Әдәбият дәресләрендә балалар, төгәл фәннәрдәге кебек үк 

логик операцияләр башкаралар (таркату, бәйләнеш эзләү, 

гомумиләштерү, җыю һ.б.)  

Мәсәлән: 5 класста укучыларга шундый мәсьәлә бирелә: “Баш 

хәтле таш белән тәрәзә ватып буламы?” Җавап: әйе, юк. 

Дәлилләргә. Шундый ук типтагы шигырьләр: Ш.Галиев “Атлап 

чыктым Иделне”. “Исхак та чаба, Мисбах та чаба”.  Бу 

шигырьләрне анализлаганнан соң  укучылар Идел, чаба  

сүзләренең, үз-үзенә каршылыкта торуын беләләр.  

Җәмгыять белемендәге каршылык законы 5 класстан ук 

өйрәтелә.  

А.Яхин методикасы белән укыту укучыларның иҗади сәләтен 

үстерүгә зур ярдәм итә. Һәр теманы төгәлләгәннән соң иҗади 

эшләр эшләнә. Алар арасыннан иң уңышлыларын  сайлап “Заман 

сулышы” , “Сабантуй”  газеталарына,  “Ялкын” журналына җибәреп 

торабыз. 

Бу программа белән эшләү миңа үз методик темамны уңышлы 

үтәү өчен дә бик кулай.  

Мәсәлән: Драма әсәрләре бөтенлеге темасын өйрәнгәндә 

Т.Миңнуллинның “Әлдермештән Әлмәндәр” комедиясенә анализ 

ясала. Әсәрне өйрәнеп бетергәннән соң интервью -инша язарга 

бирелә  Авылдагы (яки шәһәрдәге) әби -бабаларыгыздан узган 

гомерләре турында сорашыгыз. Олыларга сорау бирегез.  

1. Бабай, сезнең тормышта шатлыклы  вакыйгалар булгандыр, 

шуларның иң шатлыклысын сөйләгез әле.  
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2. Иң күңелсез вакыйгагыз турында сөйләгез әле. Теләсәләр, 

“иң кызык вакыйга” турында да сорый алалар.  

Укучыларга бу сорауларның барсына да җавап алу мәҗбүри 

түгел. Иншаларында вакыйгаларның берсе турында яза алалар. 

Шуннан чыгып, бабайның характерын тасвирлыйлар. Башта а ның 

төсен, кыяфәтен, кем булуын , теләп сөйләдеме, теләмичә - шулар 

турында язалар.  

Дуслык турындагы темадан соң мондый инша язарга тәкъдим 

ителә “Үкенү”.  

 “... Ахмак кеше генә үкенми. Мин көн дә үкенәм. Беркөнне 

шулай...”( Дәвамын укучы яза.)  Мәсәлән:  

...Җәйге каникул вакытында дустым Борис белән , үзебезне 

зурга санап,  өйдәгеләргә әйтмичә , велосипедка атланып,  сәфәргә 

чыгып киттек. Авылыбыздан ун чакрым ераклыкта булган 

Чакмагыш бистәсенә кадәр барып җиттек.Ә авылда нәнәй белән 

карт әтәй безне эзли-эзли аптырап беткәннәр, кайгыга 

төшкәннәр...  Аларга ничек авыр булганын мин соңыннан гына 

аңладым. Ә бит безнең белән күңелсезлекләр дә килеп чыгарга 

мөмкин иде,  чөнки юлда күп санлы машиналар йөри һәм шактый 

гына урман аркылы барырга кирәк.  Ялгышымны аңладым һәм бик 

үкендем. (Булат Әхмәтгәрәев,  5В классы,  1997) 

Кайбер әсәрләрне укучылар шулкадәр яратып өйрәнәләр ки, 

хәтта рольгә кереп китәләр. Шундыйлардан Т.Миңнуллинның 

“Әлдермештән Әлмәндәр” әсәре булды. Укучылар теләге белән 

әдәби театр калкып чыкты һәм уңышлы гына чыгыш ясады.  

Гомумән алганда , А.Яхин программасы эшлекле укытучы һәм 

эшлекле укучылар өчен.  

Әлбәттә, бу дәресләрдә традицион алымнар кулланырга да 

вакыт җитәрлек.  
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Уку техникасы өстендә эшләргә дә, автор турында мәгълүмат 

бирергә дә, яттан сөйләргә дә, сәнгатьле сөйләм үстерергә һәм 

әдәбият теориясе буенча белемнәр бирергә дә өлгерергә була.  

Без билгеле бер дәрәҗәдә яңача фикерләүгә игътибар 

бирелгән, фән-техника өлкәсендә, хезмәттә  әледән-әле яңа 

ачышлар ясала торган заманда яшибез.  Үсеш-үзгәрешләр тәрбия 

процессына да кагыла.  Укыту-тәрбия өлкәсендә моңа кадәр 

билгеле булмаган ысуллар,  чаралар гамәлгә керә,  таныш булган 

метод-алымнар үзгәреш кичерә,  камилләшә.  

Бу очракта матур  әдәбият укыту дәресләренең эчтәлегенә,  

юнәлешенә  яңалык кертү сорала.  Яңача фикерләргә омтылган 

укытучы гына укучысын үз фикере,  бәясе, үзенә хас тормыш 

тәҗрибәсе булган,  иҗади сәләткә ия шәхес итеп кабул итә ала.  

Үзенә карата аерым ихтирам тойган,  хөрмәт итүләренә 

инанган, гомумән, үзен тирәлекнең кирәкле вәкиле итеп кабул 

иткән укучыда гына гыйлем өстәргә,белем алырга омтылыш туа.  

Бары тик үзләрен чын шәхес итеп кабул итүчеләр генә хыяллана,  

өмет итә, сөенә һәм көенә ала. Ә сәнгатьнең бер төре саналган 

матур әдәбиятны йөрәге белән кабул итүчеләр булмаса,  әдәбият 

дәресенең гадәти уку-укыту сәгате генә булып калуы бәхәссез.  Ә 

менә А.Яхин дәреслекләре ялкау укучыны да уятырлык,  

уйландырырлык итеп төзелгән.  Анализ өчен әдәби әсәрнең 

укучылар тарафыннан укылган булуы шарт.  Моңа ирешү кыен һәм 

һәр укытучының үз рецепты бардыр дип уйлыйм.  Методика әсәрне 

икенче кат укыту да җитди проблема буларак күтәрелә.  Текстны 

беренче кат укыганда , без хәл-күренешләргә күбрәк игътибар 

итәбез һәм күңелебездә туган эмоциональ хис-кичерешләр 

йогынтысында калабыз.  Икенче кат укыганда инде уй -фикерләр 

тирәнрәк , тулырак булып,  аерым образлар,  детальләр яңа яклары 

белән ачылып китә һәм автор идеясен дөрес аңларга җирлек туа.Ә 
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шулай да әсәргә анализны ничек ясарга?  Нәрсәдән башларга һәм 

нәрсә белән тәмамларга? Һәрбер жанрның үзенә хас үзенчәлекләре 

бар.Әдәби әсәргә анализ да жанрның төренә карап ясала.Әдәби 

жанрларны белсәк,  әсәргә анализ ясау бермә-бер җиңеләя.  5нче 

класста ук автор өлешләргә анализ ясарга өйрәтә.  Әдәби әсәрне 

өлешләргә таркату,  өлешләрне берәм-берәм өйрәнү,  тараткан 

өлешләрне кире җыю,  гомумиләштерү һәм инде әсәрнең эчтәлеген 

табу - анализның төп өлешләре.  

Тезмә әсәрләргә анализ.  1.Әсәрнең тезмә әсәрләр төркеменә 

керүен дәлилләү.  2.Әсәрнең ни турында икәнен ачыклау.  3.Тезмә 

әсәрнең үзәген(фокус) табу.  4.Өлешләрне табу.  5.Ике генә өлешкә 

калдыру. 6.Лирик геройның хисен табу.  7.Хис-кичерешләрнең 

сәбәбен,дәрәҗәсен һәм юануны табу. Әлеге план буенча тезмә 

әсрләргә анализны укучылар уңышлы гына ясыйлар.  Тезмә әсәрләр 

субъектны, чәчмә әсәрләр объектны танып беләләр,  дип өйрәтә 

фән. Объект дигәне тирә-юнь, тормыш, шунда яшәүче кешеләр.  

Чәчмә әсәрләрдә дә персонажлар шатланалар да,  хәсрәтләнәләр дә.  

Ләкин әдәбиятның  бу төркеменә кергән жанрлар өчен кеше 

кичерешләре тәмамланган үзкыйммәт түгел,  катлаулы тормышның 

бер ягы гына.  Чәчмә әсәрләр төркеменә кергән хикәя,  повесть, 

роман жанрларының уртак максатлары-тормышны танып белү.  

Чәчмә әсәрләрнең өлешләре – вакыйгалар.  Шуңа күрә чәчмә 

әсәрләрне вакыйгаларга таркаталар.  Күләмлерәк әсәрләрне сюжет 

сызыкларына бүләләр.  Чәчмә әсәргә анализны фокус табудан 

башлау эшне җиңеләйтә төшә.  Фокус әсәрдәге башка вакыйгаларга 

нур чәчә-мәгънә бирә,  безгә автор бәясен күрергә ярдәм итә.  

Фокусны вакыйгалар белән бәйләнешкә кертәбез.  Әсәрне 

вакыйгаларга бүләбез,  охшаш вакыйгаларны берләштерәбез.  

Өлешләр арасындагы бәйләнешләрне табабыз.  
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Драма әсәрләренә анализ  ясаганда аның конфликтка 

корылган булуына игътибар итәргә кирәк.  Конфликт-көрәш ул.  

Драма әсәрләренең безгә кирәк конфликты -эчке конфликт.  Бу 

жанрга кергән әсәрләргә бер үк вакытта  тезмә һәм чәчмә 

әсәрләргә ясалган кебек анализ ясала.  Сатирик әсәрләргә анализ  

ясаганда гомуми сыйфатлардан файдаланабыз.  Сатира-буш 

кешенең дәрәҗәгә дәгъвасы ул. Сатирик әсәрләрне ике өлешкә 

бүләбез. Бер ягында-кешенең эчке бушлыгы,  икенче ягында  - 

дәрәҗәгә омтылуы.  Бу ике як икесе бергә кушылган була.  Бушлык 

дәгъва эчендә,  дәгъва бушлык эчендә ята.  

Мәктәп программасында әдәбият өч темага бүленеп өйрәнелә: 

1. Әсәрләргә анализ ясау.  2.Язучы иҗатына анализ.  3.Әдәбият 

тарихы. Бик матур бөтенлек килеп чыга.  Әсәргә анализ ясау өчен 

сәнгать телен белергә кирәк.  Язучы иҗатына  анализ ясау өчен 

әсәргә анализ ясый белү шарт.  Язучы иҗатына анализ ясарга 

өйрәнми торып,әдәбият тарихына якын да килмә.  А.Яхинның 

әдәбият дәресләре әнә шундый аерылгысыз өлешләрдән гыйбарәт.  

Мин исә сезгә Лениногорск шәһәренең 11нче гимназиясендә 

үткәрелгән  эксперимент хакында сөйләмәкче булам. 10 -11 

классларда татар әдәбиятыннан киңәйтелгән программа нигезендә 

укыттым.  Атнасына 4сәгать исәбеннән укытылды.  Моның өстенә 

махсус курс та  алып барылды.  Ике программа белән дә укытылды.  

Әдәби әсәрләргә анализ ике методика буенча да ясалды. Бигрәк тә 

11нче класс ахырына укучыларның белем дәрәҗәләре иң югары 

ноктасына җитә.  Программаны 11класс өчен мин үзем,  ә10 класс 

өчен башка укытучы төзегән иде.  11нче сыйныфта әдәбият 

курсына Бөек Ватан сугышыннан алып бүгенге көнгә кадәр чор 

керә. Бу елларда илдә булган әһәмиятле вакыйгаларның әдәбиятта 

чагылышы, әдәбият тарихы һәм теориясе тирәнтен өйрәнелә.  

Программага видеодәресләр,  очрашулар, экскурсияләр,  класстан 
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тыш укулар һәм сочинение яздыру дәресләре дә кертелде.  

Гомумән, бу программаның бурычы әдәби әсәрләрне бала күңеленә 

сеңдерүдән,  аларның мәгънәсен , нәфислеген төшендерү,  

укучыларда күркәм сыйфатлар тәрбияләргә булышу,  әдәби 

әсәрләрне күбрәк укырга теләк уятудан һәм тәрбияләнүдән 

гыйбарәт. Программага түбәндәге әсәрләрне өстәдек:  

1. Бөек Ватан сугышы еллары әдәбияты.  Ф.Кәримнең шушы 

чорда язган шигырьләре һәм “Гөлсем”,  ”Өмет йолдызы”,  

”Кыңгыраулы яшел гармун”поэмалары,”  “Тимер һәм тимерче”  

балладасы.  

Ә.Еникинең “Кем җырлады?”,  ”Бала”, “Ана һәм кыз”,  ”Ялгыз 

каз”,  “Мәк чәчәге” хикәяләре.  

2. Хакыйкать тудырган  фаҗига.  АязГыйләҗев.  “Йәгез, бер 

дога!” 

3. Хакыйкатьне тарихтан эзләү . И.Гази. “Онытылмас 

еллар”  трилогиясе. Н.Фәттах. “Сызгыра торган уклар”  

4. Әхлак нигезләрен өлкән буын вәкилләреннән эзләү.  

Т.Миңнуллин.  “Әниләр һәм бәбиләр”  

5. Хаксызлыкка ярашуның холыкка әйләнүе.  Ф.Садриев.  

“Бәхетсезләр бәхете”, М.Маликова “Шәфкать” , Р.Мөхәммәдиев.  

“Кенәри – читлек кошы”,  Ф.Бәйрәмова. “Кара-болак”.  

6. Тормышта үз урыныңны эзләү.  Ф.Латыйфи. “Ишелеп 

төшкән бәхет”,  З.Хәким. “Гөнаһ”, Ф.Яруллин. “Җилкәннәр җилдә 

сынала”,  “Яралы язмышлар”, Г.Гыйльманов. “Албастылар”,  

Н.Гыйматдинова. “Китәм, димә.”  

“Фән һәм мәктәп” журналының 2006 елның 10нчы санында 

Г.Гыйльмановның “Албастылар”  әсәренә дәрес эшкәртмәм 

басылып чыгуы бу программа белән эшләүгә бер дәлил булып 

тора. 
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Тәҗрибәдән чыгып, шуны әйтергә була:  укучылар чынлап 

торып әдәбият белән кызыксына,  мавыга башладылар.  Имтиханнар 

алдында да каушап калмадылар,  чөнки укылган әсәрләр шактый 

күп, аларга ясалган анализларыбыз дәлилле иде. А.Яхин 

программасы нигезендә укыган укучы мәктәпне төгәлләр алдыннан 

теләсә нинди әсәр буенча үз фикерен әйтә,  аны исбатлый белергә 

тиеш. Шатланып әйтә алам:  без моңа ирештек! 10-11 классларда 

традицион анализ да өйрәттек. Яхин дәреслеге белән укыган 

укучыга әсәрнең темасын,  идеясен, проблемасын,  сюжет- 

композиция үзенчәлекләрен,  тел-стиль чараларын табу, әсәрнең 

әһәмиятен билгеләү кебек сорауларга җавап табу артык кыенлык 

тудырмый. Республика күләмендә уздырылган олимпиадада да 

нәтиҗәләрем куанычлы:  2000-2001нче уку елы  - 3нче 

урын(Муллин И.),  2001-2002нче уку елы-5нче урын  

(Хәсәншина Л.), 2002-2003нче уку елы-4нче урын  (Муллин И.),  

2005-2006нчы уку елы-6нчы урын  (Мәүлетова Г).  Шулай ук 

укучыларымның кайберләре  татар теле һәм әдәбияты укытучысы  

һөнәрен үзләштерә.  Аларга да бу дәресләрнең йогынтысы булмый 

калмагандыр.  Чыннан да А.Яхин программасы белән укыган 

укучыларның фикерләү сәләте,  әдәбиятка мәхәббәте башкалар 

белән чагыштырганда югарырак.  

Безгә тел һәм әдәбият укытучыларына, туган телгә,  халыкка 

мәхәббәт тәрбияләү бурычы йөкләнгән.  Методикада яңа 

төшенчәләр уйларга,  үз фикереңне әйтергә өйрәтү,  уйлап уку,  

кичерү, күзаллау,  ачыктан-ачык җавап бирергә  күнектерү урын 

алганда гына эш нәтиҗәле булачак.  Ә моның өчен А.Яхин 

дәреслекләре белән эшләргә кирәк дип саныйм мин. Бу уку 

елыннан миңа рус мәктәбендә эшли башларга туры килде.  5нче 

классның татар төркемендә әдәбият дәресләрен Яхин технологиясе 

белән укытам.  Балалар да,  ата-аналар да дәреслектән канәгать . 
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Өлкәнрәк сыйныфларда да әдәбият дәресләрендә әлеге анализ 

элементларын рәхәтләнеп кулланам.   
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2нче квалификацион категорияле укытучы  

 Хакимова Гөлназ Җәдит кызы. 

( 7нче сыйныф,  татар төркеме) . 

Тема:  Теркәгечләрнең кулланылышы.  

 

Максат: теркәгечләр турында  белемнәрне тирәнәйтү;  

              теркәгечләргә морфологик анализ ясарга,  

              аларны сөйләмдә дөрес кулланырга өйрәтү;  

              укучыларның логик фикерләү сәләтләрен үстерү.  

Җиһазлау:  дәреслек, тест, карточкалар, рәсемнәр, таблица, 

мультимедиа проекторы,  компьютер. 

                

Дәрес барышы.  

 

I. Оештыру.  
     -Исәнмесез, укучылар!  Утырыгыз, татар теле дәресен 

башлыйбыз.  Без бүгенге дәрестә теркәгеч төркемчәләрен 

кабатларбыз,  аларга морфологик анализ ясарга өйрәнербез.  

II. Актуальләштерү.  

   -Укучылар, иң беренче өй эшен тикшереп үтик. Сез әдәбият 

китабыннан теркәгечләр кергән бишәр җөмлә язып килергә тиеш 

идегез (берничә укучының өй эше тикшерелә).  

   -Хәзер тест ярдәмендә үткәннәрне кабатлап үтик.  Компьютер 

артына утырып,  тест биремнәрен үтәрбез.  

   Тест  

1) Нәрсә ул теркәгеч?  

а) мөстәкыйль сүз төркеме;  

ә) иярүче кисәк белән ияртүче кисәк,  иярчен җөмлә белән баш 

җөмлә арасындагы бәйләнешләрне белдерә;  

б) җөмлә кисәкләрен һәм кушма җөмләдә гади җөмләләрне 

бәйли торган сүз төркеме;  

2) Калын хәреф белән бирелгән сүз нинди сүз төркеме?  

Рөстәм озак көтте , ләкин абага чәчәк атмады , 

      а) хәбәрлек сүз;  

      ә) бәйлек;  

      б) теркәгеч;  

3) Бу теркәгечләр нинди төркемчәгә керә я, яки, яисә  

а) ияртүче;  

ә) тезүче ,җыючы;  

б) тезүче,бүлүче  

4) Җөмләгә төшеп калган теркәгечне дөрес итеп куегыз:  

Акула кызык ......куркыныч җан ияләре.  

а) чөнки;  

ә) һәм;  

б) яки; 
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5) Теркәгечләр нинди ике төп төркемгә бүленә?  

а) тезүче , ияртүче;  

ә) җыючы, бүлүче ;  

б) каршы куючы , ияртүче;  

III. Яңа белем һәм күнекмәләр булдыру  
-Укучылар,  дәфтәрләрегезне ачып, бүгенге числоны һәм теманы 

язып куегыз.  Хәзер экранда бирелгән җөмләләргә күз салыгыз 

әле.Бу җөмләләрне дәфтәрегезгә язып куегыз һәм теркәгечләрнең 

төркемчәләрен билгеләгез.  

    Җөмләләр: 

1) Гәүһәр-таш ул, ләкин һәр таш гәүһәр булмас.  

2) Гүя үз илемнең энҗе чәчәкләре түгел,  аның әреме дә миңа 

шифа булыр иде.  

3) Сагынуым шундый татлы ки, мин түзмим җырлап җибәрәм.  

4) Гәрчә анда тумасам да,  мин бераз торган идем.  

5) Өчиле авылының табигате матур булса да,  кешеләре кырыс 

иде. 

(Җөмләләр тикшерелә)  

- Укучылар, без сезнең белән һәр сүз төркеменең морфологик 

анализ ясарга өйрәндек. Теркәгечләрнең дә үз морфологик 

анализ ясау үрнәге бар. Әйдәгез, экранга күз салыйк һәм 

анализ үрнәген дәфтәрегезгә күчереп языйк. Бер теркәгечкә 

бергәләп анализ ясыйк.  

Анализ үрнәге:  

1) Сүз төркемен билгеләргә.  

2) Төркемчәсен әйтергә.  

3) Җөмлә кисәкләрен яки җөмләләрне бәйләвен ачыкларга.  

       Апрельнең эше аеруча күп, аның иң зур һәм җаваплы бурычы 

Идел чаклы Иделне кузгату иде.  ( Г.Галиев )  

Һәм – теркәгеч, бәйләгеч сүз төркеме,  тезүче теркәгечнең каршы 

куючы бәйли, төркеме , тиңдәш аергычларны . 

IV. Яңа белем һәм күнекмәләрне ныгыту  

а) Укучылар мин сезгә карточкалар таратам. Беренче биремдәге 

теркәгечкә морфологик анализ ясыйсыз, икенче биремдәге 

теркәгеч белән җөмлә төзисез. Сезнең карточкадагы җөмләләр 

якташ  язучыбыз Альберт Хәсәновның  “Яратмый мөмкин түгел” 

дигән китабыннан алынган.  

 Карточка өчен җөмләләр: 
1) Камышлар янә сыгылып-сыгылып кыштырдап киттеләр.  

2) Аны дәрья сулары да, океан сулары да җиңә алмаслар иде.  

3) Ни әйтергә , ни эшләргә белми Нәгыйм урынында катып 

калды.  

4) Алар җим эзләп я басуга очканнардыр, я чишмә буена су 

эчәргә киткәннәрдер.  
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5) Әмма маэмай халкы белән дуслыкны элек заманнардан бирле 

тотам.  

6) Ләкин акулалардан мөмкин кадәр ерак булу яхшы.  

7) Чыпчык китәргә уйламады, чөнки монда аларга җылы, уңай.  

8) Ә сыерчыклар  уңганнарның уңганнары булып чыкты.  

9) Ә кошчыклар,  берни булмагандай , болыт булып сырып 

алдылар.  

10) Әкрен, ләкин юл өстендәге карларны комсыз йотып, алга 

шуышкан ташуга карап торам.  

11) Көннәр шушы килеш торса,  боз катламы янә бу мәйданны да 

яулап алачак.  

12) Әгәр шунда аучы килеп чыкса,  гомере белән саубуллашкан 

булыр иде.  

13) Үрдәкләр киткәч , күл буе тынып, бушап һәм ямансу булып 

калды.  

 

    б) Ә хәзер телдән бирем эшләп алабыз. Туган ягыбызга ямьле яз 

килде, табигать кышкы йокысыннан уянды. Әйдәгез, хәзер такт ага 

эленгән яз күренешләренә карап, теркәгечләр кулланып, җөмләләр 

төзеп әйтик.  

    в) Дәреслек белән эшләп алабыз, китапларыгызны ачып, 252 нче 

күнегүне үтибез.  

5. Йомгаклау.  

- Укучылар, бүгенге дәресебез ахырына якынлашты. Тагын бер кат 

искә төшереп үтик.  

1) Нәрсә ул теркәгеч?  

2) Теркәгечнең нинди төркемчәләре бар?  

3) Алар безгә ни өчен кирәк?  

      (Өй эше бирелә, дәфтәрләр җыеп алына, билгеләр куела.)  
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Укытучы:  Кыямова Зәйтүнә Шамил кызы.  

Тема:  Уенчыклар кибетендә.  

Класс: 2 нче классның рус төркеме.  

 

Максатлар:   1. лексик темага бәйле  уенчык,  туп, курчак,  

                     шакмак, аю, куян,  төлке, эт, песи сүзләрен   

                     сөйләмдә дөрес кулланырга өйрәтү;      

                     2. яңа сүзләрне өйрәнелгән синтксис калыпларда  

                     кулланырга  күнектерү;  

                     3. укучыларның логик фикерләү сәләтен,  тел  

                     осталыгын  үстерү,  балаларны актив  (иҗади)  

                     сөйләшүгә тарту.  

 

Дәрес барышы.  

I. Исәнләшү.  

II. Дежур укучы белән әңгәмә кору.  

III. Фонетик кунегү башкару:  

Чык,ак, курчак, йомшак, шакмак, уенчык һәм шәһәр, һәйкәл.  

IV. Сорауларга җавап бирү:  

Уенчык кибете сурәтләнгән рәсем буенча укытучы сораулар бирә, 

а балалар күмәк рәвештә җавап  кайтаралар. Алга таба  

уенчыкларның кемнеке икәне ачыклана. Моның өчен шулай ук 

сораулар бирелә һәм балаларның җаваплары тыңлана.  

- Бу кибетме?  - Әйе, бу кибет.  

- Кибет зурмы?  - Әйе, кибет зур.  

- Кибет матурмы?  - Матур.  

- Кибеттә уенчыклар күпме?  - Әйе, күп.  

- Бу нинди уенчык?  - Бу – аю(һ. б.).  

- Сездә уенчыклар бармы?  - Әйе, бар. 

- Бу аю кемнеке?  - Бу аю Сашаныкы.  

                                                                                                           

V. “Заман”  дискы буенча мультимедия проекторында уенчыклар 

рәсеме сурәтләнгән слайдлар. Уенчыклар турында сөйләшү үткәрү: 

һәр укучы үзе алып килгән уенчыгы турында такта анына чыгып 

сөйли:  

1) Бу курчак. Курчак минеке. Аның исеме – Алсу. Бу курчак бик 

матур.  

2) Бу – аю. Аю матур. Аю зур. Аю ак.                                                                                

(һ. б.)   

Аннары укытучы, һәр укучы янына тукталып, аның уенчыгын 

алып, башка балаларга күрсәтеп сораулар бирә, а алар күмәк җавап 

кайтаралар. (Бу сөйләшү 6-7 минут дәвам  итә)  

1) - Бу –  нәрсә?  - Аю.                     2)  - Бу – нәрсә?  - Туп.  

     - Аю кемнеке?  - Таняныкы.            - Туп кемнеке?  - Туп  

                                                             Мишаныкы  



 55 

- Аю нинди?  - Бик матур.                – Туп  зурмы?  - Юк, зур түгел.  

VI. Ял итү. Дежур укучы такта янына чыга һәм, унга кадәр саный -

саный, төрле хәрәкәтләр ясый, ә балалар аның артыннан кабатлап 

баралар. 

VII. Диологик  сөйләм күнекмәләрен үстерү.  

    Укытучы балаларны “Кибеттә” ситуациясе буенча әңгәмә 

корырга өйрәтә. Моның өчен башта җөмлә калыплары өйрәнелә 

һәм аларның мәгънәләре аңлатыла:  

1). - Нәрсә кирәк?               2). - Нәрсә кирәк?  

     - Машина.                           - Йомшак уенчык кирәк.  

     - Мә(гез)                             - Мә(гез).    

     - Рәхмәт.                             – Рәхмәт.  

Соңыннан укытучы иң яхшы белүче баланы такта янына чакыра 

һәм сатучы белән сатып алучы арасындагы сөйләшүнең үрнәге 

белән таныштыра:  

- Исәнмесез!  - Исәнмесез!     

- Машиналар бармы?   - Әйе, бар. Кирәкме?  

- Кирәк.  - Мә(гез)    

- Рәхмәт.    

- Сау булыгыз!   - Сау булыгыз!     

 Укытучы үзе сатучы ролен башкара, шуңа күрә ул беренче партага 

төрле уенчыкларны тезеп куя һәм тагын  (2-3 тапкыр) берәр бала 

чакыра. Укучы, үз чиратында, сатып алучы ролен  уйнарга һәм 

кирәкле репликаларны кулланырга тиеш була. Шул рәвешчә 

бирелгән  ситуация буенча 3-4 укучы белән әңгәмә корыла.  

VIII. Йомгак ясау.  

Укытучы баларга яраткан уенчыкларын берничә дәрескә алып 

килергә мөмкинлек бирә.  

IX. Саубуллашу.   
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1 нче квалификацион категорияле укытучы  

Осипова Людмила Иван кызы. 

( 5нче сыйныф, рус төркеме)  

Тема:  Безнең Ватанабыз.  

Максат:  Татарстан Республикасы турында яңа мәгълүмат бирү: 

белемнәрне арттыру, тирәнәйтү; республикабыз hәм 

дәүләтебез символикасын  өйрәнүне дәвам итү; сөйләмнәрен 

үстерү, камилләштерү; патриотик хисләр тәрбияләү;  

Җиhазлау: Татарстан Республикасы картасы; мультимедияле 

проектор . 

Дәрес барышы:  

I.  Оештыру.  

-  Исәнмесез, укучылар!  

-  Исәнмесез-саумысез!  

- Хәерле көн, балалар!  

- Хәерле көн сезгә!  

- Имин үтсен көнегез,  

Кәефегез ничек соң?  

- Кояшлы иртә кебек,  

Татар телен, Тукай телен  

Өйрәнергә дип килдек.  

II. Фонетик зарядка.  
[и] авазын кабатлау.  

Вәсилә авыру сәбәпле, авылга кайта алмады.  

III. Тема  hәм максатларны әйтү.  

- Бүген дәрестә Ватаныбыз – Татарстан Республикасы турында 

сөйләшербез, яңа сүзләр белән танышырбыз, республикның 

символларына тукталырбыз.  

IV. Кереш эңгәмә.  

- Безнең республикабыз ничек атала?  

- Татарстан нинди республика?  

- Татарстанда нинди зур шәhәрләр  бар? 

- Татарстан аркылы нинди елгалар ага?  

V. Төп өлеш.  

1. Сүзлек эше.  

ватан – родина  

дәүләт – государство  

канатлы – крылатый 

мөстәкыйль - самостоятельный  

яшеллек – зелень  

яңарыш – возрождение 

тормыш – жизнь  
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(сүзләр хор белән кабатлана, язылышына игътибар ителә, сүзлек 

дәфтәрләренә языла)  

2. “Безнең Ватаныбыз” тексты өстендә эш.  

1) укытучы укый  

2) уку төрләрен чиратлаштырып, эчтән уку  

3) кычкырып уку  

4) эчтәлек  буенча эш (85 бит, дәреслек).  

3. Татарстан дәүләт символлары турында:  

- Татарстанның гербы, флаг hәм гимны бар (кабатлау). 

Мультимедияле проекторда Татарстан символлары.  

- Татарстан флагында нинди төсләр бар?  

Яшел төс яшеллек, яңарыш дигәнне аңлата.  

Ак төс – чисталык, пакълек төсе.  

Кызыл төс – энергия, көч, тормыш төсе.  

(хор белән кабатлау, дәфтәрләргә язу).  

- Татарстан Республикасы флагының авторы – Тавил Гыйният улы 

Хаҗиәхмәтов.  

Мультимедияле проекторда Татарстан гербы.  

- Гербта канатлы ак барс сурәтләнгән. Ул дәүләтебезнең 

мөстәкыйль hәм көчле булуын күрсәтә. Гербның авторы – рәссам 

Риф Заhри улы Фәхретдинов (кабатлау, дәфтәрләргә язу).  

- Татарстан гимнын композитор Рөстәм Яхин язган. Ул 

дәүләтебезне данлый (кабатлау, дәфтәрләргә язу).  

- Татарстан символикасы белән бергә дәүләтебез – Россия 

символларын да карап утик (мультимедияле проекторда 

күрсәтелә).  

4. Россия символлары турында.  

- Россия флагында нинди төсләр бар? (ак, зәңгәр, кызыл)  

Ак төс – камиллек дигәнне аңлата.  

Зәңәр төс – бу күк төсе, тугрылыкны аңлата.  

Кызыл төс –  каhарманлык төсе.  

21 нче август - Россия Федерациясе Дәүләт флагы көне.  

- Россия гимнының сүзләрен  Сергей Влдадимирович Михалков 

язган. Көен – Александр Васильевич Александров. Проекторда 

Россия Федерациясе гербы.  

- Россия гербында ике башлы алтын бөркет сурәтләнгән. Герб 

халыклар дуслыгын, дәүләтебезнең көчен, бердәмлеген аңлата 

(кабатлау).  

VI. Йомгаклау әңгәмәсе.  

-  Безнең зур Ватаныбыз кайда?  

- Кечкенә Ватаныбыз турында нәрсә әйтә аласыз?  

VII. Өй эше бирү.  

(Ватаныбыз турында сөйләргә өйрәнергә).  

 

VII. Йомгаклау, билгеләр.  
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2нче квалификацион категорияле укытучы  

 Ризванова Галия Мәҗит кызы. 

( 7нче сыйныф, рус төркеме)  

 

Тема: Салих Cәйдәшев музее  

 

Максат: 1.Салих Сәйдәшев музее белән таныштыру, композитор  

               турында өстәмә мәгълүмат бирү.  

               2.Укучыларның күзаллавын, сүзлек байлыгын үстерү.  

               3. Сәнгать дөньясына кызыксыну уяту, хөрмәт хисе  

               тәрбияләү.  

Җиһазлау:  портрет, диск, презентация, китаплар.  

                                                  

Дәрес барышы . 

 

I. Оештыру моменты  

   -Исәнмесез, укучылар! Хәерле көн!  

   -Бу дәресебездә сезне күрүемә шатмын 

II. Актуальләштерү.  
Музыка тыңлау (Совет Армиясе маршы)  

    -Бу нинди көй дип уйлыйсыз?  

    -Әйе, дөрес марш. Әлеге маршны Салих Сәйдәшев язган.  

    -Димәк, С.Сәйдәшев кем инде ул? (портрет)  

    -Ә дәресебезнең темасы ничек булыр инде?  

    -Дәресебезнең  максатыбыз булып С. Сәйдәшебезнең музее 

белән танышу тора.           

Укытучы шигырь укый:  

                     Бу Шопен да, Бетховен да түгел.  

                     Шулар заты, шулар кардәше  

                      Бу- татарның җир-табигать биргән  

                      Кабатланмас мәшһүр Сәйдәше.  

                           

                            Бу көйләрдә Көнбатыш та Көнчыгыш та түгел,  

                            Үз аһәңе шушы якларның  

                             Бу көйләрдә мин тарихын укыйм,  

                             Кан тибешен тоям татарның  

                      

                       Туган якның табигатен таныйм  

                       Бу көйләрдән, Сәйдәш моңыннан  

                       Кыйгачлатып әнә киек кошлар  

                       Күтәрелә Кандыр буеннан  

                 

                             Туган якның болыннарын күрәм,  

                             Шул  көйләргә җайга тирбәлеп.  
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                             Яшь егетләр әнә печән чаба  

                             Изүләрен чишеп җибәреп.  

  

                        Бу көйләрдә бөтен тулылыгы,  

                        Матурлыгы туган якларның...  

                        Бу Шопен да Бетховен да түгел,  

                        Бу- Сәйдәше безнең татарның.  

               

III. Яңа тема аңлату.  
                а) фонетик зарядка  

                б)Сүзлек  өстендә эш (слайдлар ачылып бара):  

 җыйнак- аккуратный, серле- таинственный,дивар- стена,бәгырь- 

сердце, күңел- душа,  моңлы- мелодичный,  үлемсез- бессмертный  

                в)аудирование  

                г)сүзләр белән сүзтезмәләр төзү  

                    үлемсез                                            тургае  

                    җыйнак                                            моң  

                    моңлы                                             бүлмә  

                    серле                                                җан  

                     күңел                                               тәрәзәләр  

              д)сүзтезмәләрне тәрҗемә итү  

- Дәресебезнең эпиграфы итеп түбәндәге сүзләрне алдым. 

(компьютер өчен презентация)  

1 нче слайд.  

        “Сәйдәшев  - ул күңел тургае, татар моңнарының Тукае”  

                                                Мәхмүт Хөсәен.  

            - Ә хәзер, әйдәгез , Салих Сәйдәшевнең музеена рәхим 

итегез! Читтән торып Казан шәһәрендә урнашкан С.Сәйдәшев 

музеенда булыйк. Монда безгә дәреслекнең 127 -биттәге тексты 

ярдәмгә килер. 1 нче абзацны укып чыгыйк. Аннан без карап 

киткән сүзләрне табыйк.  

           1 нче җөмләне укыйбыз һәм экранга карыйбыз.  

      - Бу С. Сәйдәшев музее бинасы (2 катлы, ХХ гасыр башы 

бинасы, ул монда башка сәнгать вәкилләре белән яшәгән)  

       -Аның адресы, димәк, ничек?  

      2 нче слайдта С.Сәйдәшевнең балачагы экспонатлары 

күрсәтелә . 

      3 нче слайдта  - “Ак бүлмә”.  С.Сәйдәшев күп вакытын монда 

үткәргән. Өстәл, музыкаль инструментлар, портреты, ноталарны 

күрәбез. 

      4нче слайдта  - Музыкаль салон. Монда аның әсәрләре 

җыелган.  

       5 нче слайдта  - Композиторлар союзы вәкилләрен күрә 

алабыз, алар арасында  С.Сәйдәшев тә бар.  
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        С.Сәйдәшев 60 тан артык спектакльгә  көй язган (бу 

К.Тинчурин, Ф.Бурнаш, Т.Гыйззәт әсәрләренә)  

        “Зәңгәр шәл”, “Наемщик”, “Кандыр буе” һ.б. әсәрләргә көй 

язган.  

    Соңгы 2 экспозиция аның әсәрләре буенча төзелгән:  

1) “Совет Армиясе маршы” әсәренә багышланган;  

2) “Зәңгәр шәл” спектакленә.  

IV. Ныгыту  

     Ә хәзер сорауларга җаваплар рәвешендә белемнәребезне 

ныгытып китик.  

         - Музей кайда урнашкан?  

         -Музейда нинди бүлмәләр бар?  

         -Нинди экспозицияләр бар?  

         -Бина ничә катлы?  

 

      Дәреслекнең 128 нче битендәге Ә.Еники сүзләрен укыгыз .  

 

      Ә хәзер С.Сәйдәшев турында диалоглар төзегез (диалоглар 

укыла). Магнитофонда С.Сәйдәшевнең “Әдрән диңгез” көе 

яңгырый. 

                    

 

  *Карточкалар белән эш  .   (Подставьте нужные слова.)  

     С.Сәйдәшев.... татар композиторы. Аның Казан .... музее бар. 

Ул .... катлы. ХХ йөз башында ... Йорт .... шагыйрь Мәхмүт Хөсәен 

сүзләре язып эленгән: “Сәйдәшев- ул .... тургае, татар моңнарының 

Тукае”  

 

                Күңел, бөек, ике, шәһәрендә, төзелгән, диварына.  

 

                      

 V. Йомгаклау  

 Сораулар буенча (128-бит) 

 Өй эше бирү:    1-күнегү (128-бит) 

                        * Музей турында монолог әзерләргә.  
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Укытучы: 2 нче квалификацион категорияле укытучы  

Нагуманова Гүзәл Әхтәм кызы  

Тема: Яшелчәләр   

(2нче класс, рус төркеме)  

 

Максат:  1.Лексик темага бәйле яңа сүзләрнең әйтелешен,    

                кулланышын һәм  язылышын гамәли үзләштерү.  

                2.Укучыларның диалогик сөйләм телен үстерү.  

                3.Укучыларның сүзлек байлыгын арттыру.  

                4.Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү.  

 

Җиһазлау: компьютер,  магнитофон,  рәсемнәр, дәреслек  

                   

                                         Дәрес барышы:  

 

1. Оештыру өлеше . 

  -Исәнмесез,  укучылар!Хәерле көн!  

  -Балалар,  без бүген дәрестә татарча сөйләшербез,  укырбыз, 

  компьютерда эшләрбез.  

2. Фонетик зарядка . 

 [ә] ,[ө] ,[ү] авазларын дөрес әйтеп,сүз,сүзтезмәләр,җөмләләр төзергә.  

3. Үткәннәрне кабатлау. 

  а)Яз турында әңгәмә.  

    -Бүген ничәнче март?  

    -Хәзер елның кайсы вакыты?  

    -Яз турында шигырьләрне искә тешерү.  

 4. Яңа теманы өйрәнү . 

  а)-Без бүген дәрестә «Яшелчәләр»темасын кабатларбыз.  

       (музыка уйный)  

  б)Рәсем белән эшләү:  

   -Бу нәрсә?  

   -Яшелчә бакчасы зурмы?  

   -Бакчада нәрсә үсә?  

  в) «Дөресме?» уены.  

  г) «Молчанка»уены  

  д) Бакчада нинди яшелчәләр үсә?  

       бәрәңге            тәмле  

       кишер             ачы  

      суган               баллы  

      кыяр               Кызыл  

      кәбестә           түгәрәк  

      чөгендер         яшел  

  (дөрес сыйфатларны тап)  

 е) Дәреслек  белән эшләү,  108бит 

     -Ә хәзәр китаптан «Яшелчә бакчабыз»дигән текст укырбыз.  
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  -Башта тактага карагыз ,авыр сүзләрне бергәләп укып карыйк.  

     яшелчә  

     яшелчәләр  

     яшелчәләрдән  

  а)  Текст белән танышу  

    - бергәләп уку  

    - 1бала укый  

    - тәрҗемә итү  

    - сорауларга җавап бирү  

          -Безнең бакчабыз нинди?  

          -Бакчада нәрсә үсә?  

          -Без бакчада нишлибез?  

          -Яшелчәләр файдалымы?  

    б) Тексттан дөрес җөмләләр табыгыз.  

      Овощи полезные.  

      Мама варит из овощей вкусные блюда.  

      Мы собираем в огороде овощи.  

 

Физминутка  

 

     в) –Яшелчәләрне тагын кайдйн сатып алырга мөмкин?  

 

        диалог «Кибеттә»  

 

    г) Компьютерда эшләү  

     

5. Йомгаклау . 

   а) Дөрес хәрефләр тап(карточкалар белән эшләү)  

      б.рәңге  

      кәб.стә  

      киш.р  

      ч.гендер  

      суган  

     

   б) Табышмаклар :  

     -Бу яшелчә. Түгәрәк, яшел, тәмле, файдалы.  

     -Бу яшелчә.Озынча, Кызыл, баллы, файдалы.  

     -Бу яшелчә.Түгәрәк, Кызыл, тәмле, баллы, файдалы.  

6. Өй эше . 

7. Билге кую .               
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1нче квалификацион категорияле укытучы  

Мәхмүтова Индира Әнәс кызы.  

( 7нче сыйныф, рус төркеме)  

 

Тема:   Казан театрлары  

Максат: Башкалабыз Казанда урнашкан театрлар турындагы 

белемнәрне тирәнәйтү, тема буенча яңа мәгълүмат бирү, алар 

белән горурлану хисләре тәрбияләү , тема буенча диалогик hәм 

монологик сөйләм телен үстерү , сөйләм этикеты үрнәкләреннән 

дөрес файдаланырга күнектерү.  

Җиhазлау:  

1. VII сыйныф дәреслеге Ф.С.Сафиуллина,  114-115 б , 119-120б. 

2. Компьютерлар , экран, диск.  

3. Театрлар турында китаплар күргәзмәсе.  

Дәреснең тибы:  белемнәрне гомумиләштерү hәм системалаштыру  

Дәрес барышы: 

1. Дәресне оештыру.  

- Хәерле көн , хөрмәтле кунаклар , кадерле укучылар. Дәресне 

башлыйбыз,  утырыгыз.  

Дежур укучы белән әңгәмә.  

2. Актуальләштерү.  

Музыка яңгырый.  

- Укучылар, инде берничә дәрес дәвамында без сезнең белән нәрсә 

турында сөйләштек? (Казан театрлары турында)  

- Бүгенге дәресебездә дә без башкалабыз Казанда урнашкан 

театрлар турында белемнәрне тирәнәйтербез , тема буенча яңа 

мәгълүматлар  да алырбыз. 

- Ә хәзер мин сезгә Г.Тукайның “Театр” шигыреннән өзек укып 

китәм. Ә сез шигырьне игътибар белән тыңлагыз hәм анда нәрсә 

турында сүз барганлыгын аңларга тырышыгыз. Шигырь тексты 

укучыларга да таратыла.  

- Шигырь эчтәлеге буенча фикер алышу (төркемнәрдә эш).  

- Дәреснең эпиграфы итеп мин әлеге шигырь юлларын алдым.  

Экранда дәреснең эпиграфы күрсәтелә (1 укучы эпиграфны 

кычкырып укый): 

Театр –  яктылыкка, нурга илтә,  

Кире юлга җибәрми, уңга илтә.  

Театр көлдерәдер,  уйнатадыр,  

Тагы үткән гомерне уйлатадыр.  

- Әйе, театр кешене рухи яктан баета. Ул кешене елата да,  

көлдерерә дә,  яшәргә дә өйрәтә. Мин сезне бүгенге дәрестә 

театрның гүзәл  дөньясы буйлап сәяхәткә чакырам. Татарстанда 

театрлар байтак. Ә Казан шәhәрләрендә нинди театрлар бар?  

Көтелгән җаваплар: 

1) М.Җәлил исемендәге опера hәм балет академия театры  



 64 

2) Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры  

3) К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма hәм комедия театры  

4) Казан дәүләт яшь тамашачы театры  

5) Казан дәүләт курчак театры  

6) В.Качалов исемендәге рус Зур драма академия театры  

3. Яңа тема өстендә өстендә эш: 

- Әйе, Казаныбыз да теарларга бик бай.  Хәзер без сезнең белән 

әлеге театрларга читтән торып сәяхәткә чыгабыз.  Моның өчен 

безгә сез өйдә эшләп килгән проект эшләре,  рефератлар ярдәмгә 

килер. Әйдәгез,  иң уңышлы эшләр белән танышып китик. 

Игътибар белән тыңлагыз,  соңыннан без бу белемнәрне 

тикшерербез. Укучылар такта янында театрлар турында сөйлиләр,  

экранда театрларның күренешләре, спектакльләрдән өзекләр 

күрсәтелә, салмак музыка уйный.  

- Чыгышлардан соң театрлар турында әңгәмәләр үткәрелә 

(диалоглар).  

- Физминут.  

-Күптән түгел безнең шәhәргә Казан дәүләт яшь тамашачы театры 

артистлары гастрольләргә килделәр. Сез үзегез алар алып килгән 

спектакльне карарга бардыгыз. Тамашадан алган тәэсирләрегез 

белән уртаклашыгыз әле (1 укучы  монолог , берничә укучы диалог 

төзи).  

-Укучылар,  Казанда әлеге театрлардан тыш В.Качалов исемендәге 

Зур рус драма академия театры бар (укытучы әлеге театр турында 

укучыларда яңа белем формалаштыра,  экранда күрсәтелеп 

барыла).  

- Безнең республикада районнарында да театрлар бар.  Әйтегез әле,  

Татарстанның нинди шәhәрләрендә  театрлар эшләп килә? 

Көтелгән җаваплар:  

Әлмәт,  Минзәлә,  Түбән Кама, Лениногорск,  Яр Чаллы, Буа, 

Бөгелмә шәhәрләрендә.  

4. Ныгыту.  

а) Дәреслек белән эш:  

7- күнегү, 121бит ( сүзләрдән җөмләләр төзү)  

б) Укучыларга түбәндәге бирем бирелә.  

Тактага агач рәсеме эленгән. Агачта яфраклар,  анда сораулар 

язылган. Укучылар чиратлап чыгалар, яфрактагы  сорауларга җавап 

бирәләр. 

Сораулар түбәндәгеләр:  

- Нинди театрда Р.Нуриев,  Ф.Шаляпин исемендәге фестивальләр 

уза?  

- Г.Камал театрына быел ничә ел тула? 

- Казан шәhәрендә нинди театрда буласың килә? 

- Курчак театры Әлмәттә урнашканмы?  

- Иптәшеңне театрга чакыр? 
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- М.Җәлил исемендәге опера hәм балет театрының архитектурасы,  

бизәлеше ничек?  

- Г.Камал исемендәге театрның архитектурасы,  бизәлеше ничек? 

- Курчак театры кайда гастрольләрдә була? 

- Ни өчен Татар дәүләт драма hәм комедия театры К.Тинчурин 

исемен йөртә? 

- 2006 ел Татарстанда нинди ел дип игълан ителде? 

в) Компьютерларга кертелгән тестлар ярдәмендә укучыларның 

белемен тикшерү  (тест эшләү).Урыннарда утыручылар В.Качалов 

исемендәге  Зур рус драма академия театры турындагы 

мәгълүматны экраннардан дәфтәрләргә язалар.  

г) Китап күргәзмәсе турында укытучы сөйли.  

5. Өй эше: 

1. I төркем: “Спектакль карагач” темасына сочинение язарга.  

2. II төркем: Лениногорск театры турында мәгълүмат алып килергә  

(уртача төркемгә).  

3. III төркем:  Журналлардан театрлар турында кызыклы материал 

табып килергә  (йомшак төркемгә).  

6. Дәресне йомгаклау .  

- Укучылар, шуның белән Казан театрларына сәяхәтебез ахырына 

якынлашты. Бүгенге дәресебездә без сезнең белән Казандагы 

театрлар турында белемнәребезне тирәнәйттек,  яңа мәгълүматлар 

алдык. Сезгә сәяхәт ошадымы? Инде хәзер Казанга барып әлеге 

театрларны үз күзләрегез белән күрәсегез генә калды.  

Билгеләр кую . 

Дәрес ахырында салмак музыка яңгырый.  
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III бүлек 

 

 

Класстан тыш чаралар. 
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1нче квалификацион категорияле   укытучы  

Мәхмүтова Индира Әнәс кызы.  

(5 - 9 сыйныфлар өчен)  

          

Кояш янында җылылык , ана янында изгелек  

                             Кичә башында салмак көй уйный.  

 

Үткәрү формасы:   әниләр көненә багышланган бәйрәм – кичә  

Максатлар:  

- укучыларда  әниләргә карата ихтирам, хөрмәт тәрбияләү;  

- укучыларның иҗади сәләтләрен, сөйләм телләрен үстерү;  

- милли үзаң, әхлаклылык, мәрхәмәтлелек сыйфатларын 

формалаштыру;  

- кадерле әниләр белән генә тормышның матур булуын , 

яшәүнең ямен укучыларга җиткерү.  

Җиhазлау: аудиоаппаратура, әниләр турында җырлар, мәкальләр 

hәм әдәби әсәрләр . Сәхнәгә  “Әнием – кадерлем” дигән сүзләр hәм 

әниләргә багышланган газеталар эленә.  

Әдәбият : 

1.  Саубанова С. Бәйрәмнәр hәм туйлар өчен – К:  Раннур 

нәшрияты , 1999. 

2.  Миңнуллин Р.Шигырьләр җыентыклары – К: Мәгариф 

нәшрияты , 2005. 

3.  Вәлиева Р.Кояшлы яңгыр – К: Татар китап нәшрияты , 1993. 

4.  Мәгариф 2006 , №10 .Әнием – кадерлем ,48 -49 битләр . 

5. Хәмитов И.М.,  Зарипова З.М. 20 сценарий – Яр Чаллы, 

Өзлексез  педагогик белем бирү институты , 2005. 

 

1нче алып баручы:      Исәнмесез, димен бүген сезгә,  

                                     Бәйрәм белән газиз аналар!  

                                     Юллар ерак булса, җырлар  белән  

                                     Якынаер бүген аралар.  

2нче алып баручы:     Аналарның көләч йөзен күрсәм, 

                                    Сабый бала сыман куанам,  

                                    Алар күңеленә бүген менә  

                                    Изге теләк белән юл алам . 

                                    Балаларның уңган – булганлыгы  

                                    Ана йөзләрендә күренә  

                                    Ә кызларның серле күз карашы  

                                    Язда туган моңга үрелә.  

1нче алып баручы:      Үрелә дә оча җир шарында,  

                                    Һәркемгә наз аның эчендә.  

                                    Сезнең бәйрәм бүген әниләр,  

                                    Сез булганга безнең өчен дә.  
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2 нче алып баручы:    hәр елны ноябрь аенда илебез әниләр 

бәйрәмен билгеләп үтә.  

1 нче алып баручы:    Хөрмәтле әниләребез! Сезне чын 

күңелебездән бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, 

корычтай нык сәламәтлек, эшегездә уңышлар телибез.  

2 нче алып баручы:      Әниләрне,  әбиләрне,  

                                     Кадерлибез, зурлыйбыз.  

                                     Чын күңелдән hәммәгезне,  

                                     Бәйрәм белән котлыйбыз.  

1 нче алып баручы:      Ана! hәркем өчен  иң изге, иң кадерле. Бу 

якты дөньяга килгәч тә безне йомшак куллары белән сыйпап, ак 

биләүгә биләүче, еласак, җыр көйләп юатучы, яшәргә көч – дәрт 

бирүче, гомер буена кайгы – шатлыкларыбызны уртаклашып 

яшәүче газиз әниләребез!  

2 нче алып баручы:    Аллаhы тәгалә хатын –  кызны йомшак 

табигатьле , нәфис, хисчән  итеп яраткан. Гүзәл затларга гаиләдәге 

иң җаваплы, иң четерекле вазифаны – бала тәрбияләүне йөкләгән.  

Хатын – кыз – иң элек ана hәм гаилә җылысын саклаучы.  

                                             Әниләр бәйгесе  

Укытучы:  Менә шундый күркәм әниләрне без бүген мәктәпкә 

чакырдык. Хөрмәтле әниләр, сезне бәйгедә катнашырга чакырабыз. 

Рәхим итегез!  

1. Өй эшен тикшерү : 

 - газета чыгарырга; 

 -1 иҗади номер әзерләргә . 

2. «Мәкальләр» бәйгесе. Мәкальләрнең башы әйтелә , 

катнашучылар ахырын уйлап бетерергә тиешләр.  

3. Музыкаль конкурс . Әниләр турында җырларның көйләре 

яңгырый, нинди җыр икәнен әйтергә.  

4. Әниләр темасына багышланган нинди әдәби әсәрләр беләсез? 

1  нче алып баручы:    Әниләр турында сүз башлауга күз алдына 

туган йорт, таллы инеш буйлары, йорт каршындагы карт өянкеләр,  

юл буендагы чия, сирень куаклары искә төшә.  

2 нче алып баручы:        Туган илне – Ватан – ана диләр , 

                                       Ул анадай кыйммәт булганга . 

                                       Анадан да гүзәл бармы бер сүз? 

                                       Әйтегезче , дуслар –  туганнар? 

1 нче алып баручы:     Әнкәй…  Кадерләп, назлап әйтәбез бу сүзне. 

Күңелебездә булган бөтен рәхмәтне дә шушы гади сүзгә салабыз.  

hәрвакыт яныбызда булган , уңышларыбызга шатланып , 

кайгыларыбызны уртаклашып яшәгән газиз әниләребезгә дәшәбез.  

2 нче алып баручы:       Тик син генә әнкәй , балам, диеп 

                                      Сыйпагансың минем башымнан.  

                                      Җил – давылдан мине яшергәнсең  

                                      Җылы куеның hәрчак ачылган.  
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1 нче алып баручы:    Әйе , ничек кенә булмасын , балалы хатын –  

бәхетле кеше.  Ул – чәчәкле гөл , җимешле агач кебек , тормышка 

ямь, тереклеккә дәвам бирә .  Үз баласына тормыш бүләк итеп , ул 

аның таза , кешелекле, ил терәге булып үсүен тели.  

2  нче алып баручы:     Мәрхәмәтле, олы җанлы аналар каршында 

hәркем тигез бурычлы.  Яңа туган сабый да , үсмер егет hәм кыз да, 

дәрәҗәле түрә дә.  

  

1 нче алып баручы:       Аналарга дан җырлыйбыз без , 

                                      Аналарны гел зурлыйбыз без . 

                                      Аналарга рәхмәт укыйк . 

                                      Түр башында гына тотыйк  

                                      Авыр сүзләр әйтсәләр дә  

                                      Каршы килми  эчкә йотыйк.  

2 нче алып баручы:       Ана!  

                                      Йөрәкнең ул иң мөкатдәс хисе,  

                                      Күңелнең ул иң – иң түрендә.  

                                      Ул салкында синең җылы туның , 

                                      Юанычың авыр көнеңдә . 

1 нче алып баручы:       Гөлләр дә елмаеп баш ия,  

                                      Яшәгез, кадерле әниләр! 

                                      Сез булган урында , 

                                      Сез булган hәр җирдә  

                                      Мәңгелек язларның яме бар!  

2 нче алып баручы:   Безнең бәйрәмебез ахырына якынлашты.  

Хөрмәтле әниләр, кунаклар, сезне тагын бер кат бәйрәм белән 

котлыйбыз!  

 

Кичә ахырында әниләр турында җыр аудиоязмада тыңлана.  
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1 нче квалификацион категорияле укытучы  

 Осипова Людмила Иван кызы. 

Тема: Шигырь яратучылар бәйрәме.  

  

Максат: укучыларда поэзиягә мәхәббәт тәрбияләү, шагыйрьләр 

иҗаты белән якыннанрак танышу, сәнгатьле сөйләм үстерү.  

Җиһазлау: шагыйрьләрнең портретлары, китапларыннан күргәзмә, 

эпипроектор. 

 

Эпипроекторда түбәндәге сүзләр язылган:  

Кәгазьгә тырнап язылган  

Сүзләргә нәрсә сыя?  

Уйлыйм еш: тоташ шигырьгә  

Әйләнә бара дөнья!  

Кәгазь битенәязыла барган  

Сүзләргә - гомерең сыя!  

... Безнең  шигырь – кул тимәгән,  

Язылмаган бер дөнья!  

                                     Р. Әхмәтҗанов.  

 

 

Салмак кына татар көе яңгырый.  

Укытучы:  

Сихри дәва – шигырь...  

Шигьри һава...  

Шифалы бал,  

Шифалы сүз...  

Учыгызны касә итеп тотыгыз да,  

Йотылып – йотылып шигырь эчегез...  

Сафланыр җан,  

Явыз чирдән  

Пакьләнер кан...  

Рәхим итегез шигъри сеанска!  

Шигъри сеанс,  

Сихри сенсация!  

Аккош үлемен йолып алам  

                               Сен – санстан...  

Ашыгыгыз шигьри сеанска!  

Без бик мохтаҗ бүген  

                                         Ышанычка!  

Ышанычлы көчле сүзгә  

Сихри көчкә.  

 

- Хәерле көн, шигырь сөюче дусларым, хөрмәтле укытучылар, 

кунаклар! Без бүген кабат шигырь дөньясына сәяхәт итәрбез.  
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Татар поэзиясе борынгы гасырлардан алып бүгенге көнгә кадәр 

озын катлаулы юл үткән. Яшәгән, үскән, яши һәм яшәячәк.  

Татар шигыре, татар поэзиясе бүгенге көндә ничек яши соң? 

Соңгы елларда кайсы шагыйрьләребез актив иҗат итә?  

Кичәбезгә мин мәктәбебез китапханәчесе Рәсимә Әхсән кызын 

чакырдым. Ул безгә бу турыда сөйләп китәр, поэзия  яңалыклары 

белән таныштырыр. Рәхим итегез, Рәсимә Әхсәновна!(мәктәп 

китапханәчесе сөйли). 

 

Кичәбезне дәвам итәр өчен мин сүзне алып баручыларга - Айрат 

белән Гүзәлгә бирәм. Рәхим итегез!  

1а.б.   Рәхмәт инде, килгәнсез,  

           Безне бар дип белгәнсез.  

           Бизеп бетмәгәнсез икән  

           Әле шигьри сүздән сез...  

2а.б.   Безгә ничә күз карый  

          Сезгә нинди сүз ярый?  

          Гаеп итмәсәгез ярый -  

          Язганым зарый – зарый...  

1а.б.  Сагындык сезне бигрәк,  

          Очрашабыз бик сирәк.  

          Сезнең алда сүз әйтергә  

          Сандугач теле кирәк.  

2а.б.  Андый тел дә бар бездә,  

          Очып китмәдек көздә.  

          Шигырьләник, сихерләник  

          Карашып күзләр күзгә.  

1а.б. Карале, Айрат, бүгенге шигырь яратучылар кичәсен бераз 

үзгәрәк итеп үткәрәбезме әллә?  

2а.б. Шулай дисеңме, Гүзәл. Ничегрәк итеп инде?  

1а.б. Әйдә, кечкенә генә бәйге оештырыйк. Кайбер 

укучыларыбыз бүгенге бәйрәмгә яраткан шигырьләрен укып 

күрсәтергә килделәр. Тотыйк та бәйге ясыйк.  

2а.б. Әйе шул, Гүзәл. Бәйге булгач, жюрисыз һич мөмкин түгел. 

Әйдәгез, жюри сайлыйк! (жюри килгән кунаклар, укучылар, 

укытучылар арасыннан сайлана )  

1а.б. Иң  башта сүзне кечкенә сыйныф укучыларына бирик 

(әзерләнеп килгән укучылар чыгыш ясыйлар)  

Рәхмәт дусларым. Жюри нәтиҗә ясый торсын, хөрмәтле шигырь 

яратучыларыбыз, ә мин исә сезне сынап карыйм. Татар 

поэзиясенең кояшы булган шагыйрьләрнең әсәрләреннән өзекләр 

укырмын. Ә сез шигырьнең яисә поэманың исемен һәм авторның 

дөрес итеп әйтергә тиеш буласыз. Кул күтәреп  әйткән җаваплар 

гына кабул ителә. Дөрес җавап биргән укучыга билге бирелә. Анда 

китаплар төшерелгән. Ул китапларның эчендә һичшиксез әле сез 
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укыйсы шигырьләр. Шул билгеләрне укытучы апаларыгызга 

күрсәтеп, әдәбият дәресеннән “5”ле алу мөмкинлеге бу.  

1.  Иң элек бу тел белән  

 Әткәм бишектә көйләгән,  

 Аннары төннәр буе  

 Әбкәм хикәят сөйләгән...  

                (Г. Тукай “Туган тел”)  

        2. Яшьлек!  

            Гомерең кыска синең,  

            Шундый кыска булып тоелды  

            Кичен чәчәк аткан аткан булды,  

            Ә таныңда инде коелды...  

                               (Һ. Такташ “Мәхәббәт тәүбәсе”)  

        3. Бездә дә таң тугандыр,  

            Инде ул да торгандыр,  

            Бергә чаклар исенә төшеп,  

            Күңелләре тулгандыр...  

            Бездә дә таң тугандыр. 

                               (Х. Туфан “Илдә ниләр бар икән?”)  

        4. Без биш бала үстек – биш йодырык –  

            Тик үсмәдек иркә кочакта.  

            Без әнкәйнең биш шатлыгы идек,  

            Биш кайгысы булдык кайчакта...  

                                (Р. Миңнуллин “Әнкәй”)  

       5. Кичерик ялгышны,  

           Үпкәне, шикләрне –  

           Шул гына үтенеч.  

           Гомерең соңында 

           Телмәсен  йөрәкне  

           Газаплы үкенеч  

                                  (И. Юзеев “Мин телим дусларга”)  

        6. Сездә минем бөтен тойгыларым,  

            Сездә минем керсез яшьләрем .  

            Сез үлсәгез мин дә онтылырмын,  

            Яшәсәгез мин дә яшәрмен...  

                                   (М. Җәлил “Җырларым”)  

        7. Тәмле әйбердер, ахры – белер өчен,  

            Кирәк, малай, кабып карарга...  

            Әйе, кирәк...  

            Тәмле, бигрәк тәмле,  

            Мәчеләр шул тора беләләр,  

            Йокы борыннарны, эшләмичә  

            Каймак ашап рәхәт күрәләр...  

                                   (Һ. Такташ “Тәүфыйклы песи”)  
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        8. “Әни ” диеп язып куйдым  

            Яңа яуган ак карарга.  

            Таптамагыз!  

            Һич ярамый!  

            “Әни” сүзен таптарга.  

                                   (З. Туфайлова “Әни сүзе”)  

        9. Яшәү чыганагы – кояш нурын,  

            Җир җылысын саклап үзендә,  

             Күкрәкләргә терәп кисәр икмәк  

             Һәр табынның тора түрендә.  

                                   (Э. Мөэминова “Икмәк”)  

        10. Әбиләр дә авырый, 

              Бәбиләр дә авырый...  

              Салкын тисә аз гына,  

              Дару кирәк барсына...  

                                    (Х. Халиков “Китап докторы”)  

1 а.б . Инде уртанчы сыйныфларны тыңлап үтик. Ягез дусларым, 

рәхим итегез.  

                      (укучыларның шигырьләре тыңланыла)  

2 а.б. Жюри киңәшләшкән арада, әйдәгез, без дә музыкаль тәнәфес 

ясап алыйк. (Альбина җырлый. “Утыр әле яннарыма” көенә укучы  

такмаклары)  

1 а. б.Сүзне югары сыйныф укучыларына бирәбез. (укучыларның 

шигырьләре тыңнала)  

(Жюри киңәшләнә)  

У. Игътибар итсәгез, эпипроекторда Роберт Әхмәтҗановның 

түбәндәге сүзләре  язылган .  

Жюри нәтиҗә ясаганчы шул сүзләргә игътибар итик әле.  

У. Хөрмәтле жюри, сүз сезгә.  (конкурска йомгак ясала, бүләкләр, 

дипломнар тапшырыла)  

У. Инде кичәбез ахырында игътибарыгызны кабат эпипроекторга 

юнәлтегез әле. Л. Шагыйрьҗанның сүзләре, әйтерсең, киләчәк 

поэзиясенең гимны булып яңгырый:  

         Гасыр картайса да, җил картаймас,  

         Туар барыбер шагыйрь сеңелләр.  

         Бездән сезгә моңлы сәлам булып  

         Җилфердәшер шигъри сөлгеләр...  

                          Л. Шагыйрьҗан.  

 Иншалла, татар шигыре яшәде, яши һәм яшәр!  
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Укытучы:  Хәсәнова Энҗе Гильмегаян кызы.  

Тема:  Җыры һаман яши.  

(М. Җәлил иҗатына багышлана) 

 

Максат: Муса Җәлилнең тормышы һәм иҗаты белән якыннанрак  

танышу.  Аның батырлыгы белән горурлану хисләре тәрбияләү.  

                                              Дөньяда шундый итеп  яшәргә кирәк,  

                                              үлгәннән соң да үлмәслек булсын –  

                                              яшәүнең бөтен максаты шунда.  

                                                                   М. Җәлил  

 

I алып баручы:  

“Дөнья әдәбияты тарихында иҗатлары белән исемнәрен 

мәңгелек данга күмгән шагыйрьләр бар. Ләкин шагыйрь һәм 

герой М. Җәлил кебек әсәрләре белән генә түгел, бәлки үлеме 

белән дә исемен мәңгеләштергән шагыйрьләр бик аз. Менә 

алар: инглиз шагыйре Байрон, венгр шагыйре Петефи, чех 

язучысы Юлиус Фучик һәм, ниһаять, Муса Җәлил.”                                                                                                                            

                                       (Сәмед Вургун)  

II алып баручы:  

- Бүгенге кичәдә тоткынлык газапларын башыннан кичергән, 

батырлыгы дөньяны таң калдырган шагыйрь М. Җәлилнең Бөек 

Ватан сугышы елларындагы иҗатына күзәтү ясарбыз.  

I алып баручы:  

- М. Җәлил – шагыйрь һәм көрәшче Һәр совет гражданины 

кебек үк, М. Җәлил дә, кулына корал алып Ватанны сакларга 

китә. Башта ул политработниклар әзерләү курсында укый, аны 

тәмамлагач, Мусага өлкән политрук исеме бирелә. Волхов 

фронтының 2 нче удар армиясе чыгара торган “Отвага” 

газетасы хезмәткәре була. Ул батырлыкка, Ватанга тугры 

булырга өнди торган шигырьләре белән солдатлар арасында 

чыгыш ясый, газеталарда бастыра. Бу чордагы шигырьләре 

аның “Тупчы анты” дигән җыентыгында дөнья күрә.  

II алып баручы:  

- Шагыйрьнең без сугышның тәүге елларында язган “Әйдә, 

җырым!”, “Тупчы анты”, “Хуш, акыллым”, “Окоптан хат” кебек 

шигырьләрен беләбез. (шигырь уку)    

I алып баручы:  

- М. Җәлилнең күп шигырьләре фронт шартларында югалып кала, 

шигырь үзе көтелмәгән хәлләргә очрый. М. Җәлилнең әкият итеп 

сөйләрлек героик тормышы нинди шартларда башлана соң?  

II алып баручы:  

- 1942 елның 26 июле. Волхов фронты. Чолганышта калу. М. 

Җәлил каты яраланган хәлдә дошман кулына эләгә. Волхов 
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ярларыннан М. Җәлилнең канлы әсирлек юлы сузыла. Бу турыда 

ул “Серле йомгак” шигырендә яза. (шигырь уку)  

I алып баручы:  

- Менә шул көннән, муены гильотина балтасы белән киселгәнгә 

кадәр, 791 тәүлеккә сузылган әсирлек чоры башлана. М. Җәлилнең 

әсирлек көннәрен сурәтләгән китаплар байтак. Язучы һәм 

тәнкыйтьче Р. Мостафинның “Өзелгән җыр эзеннән” китабы – 

шуларның берсе. (күрсәтү)  

II алып баручы:  

- Төрмәдә тикшерү барганда, үлем җәзасы көткәндә М. Җәлилнең 

үзен батырларча тотуын нинди шигырь юлларын чагылдыра? 

“Катыйльгә” шигырен укыйлар.  

I алып баручы:  

- “Дуска” дигән шигырендә дә шуңа охшаш юллар бар. Мәсәлән:  

Мин ант иттем җанны кызганмаска  

Саклар өчен халкым, илемне,  

Йөзәү булса гомерең, син барсын да  

Шушы юлга бирмәс идеңме?  

II алып баручы:  

- “Без Муса Җәлилне үстергән татар халкы турында рәхмәтле бер 

хис белән уйлыйбыз. Ул үзенең улы йөрәгенә гасырлар буена 

җыйнап килгән рухи хәзинәләрен салды... Алма үз агачыннан ерак 

төшми дигән хакыйкать инде ничәмә-ничә тапкыр раслана. М. 

Җәлил совет халкы бөеклеге һәм горурлыгының бер биеклеге 

булып әверелде. Нәкъ менә шундый кешеләр, тулы хокуклы 

илчеләр кебек, халыкларның һәм милләтләрнең бөтен дөнья 

күләмендәге рухи дөнья багланышында үз Ватанын күрсәтеп тора. 

Алар аркылы дөнья кешеләре аларны тудырган халыкның акылы 

һәм йөрәге турында хөкем йөртә”- бу башкорт халык шагыйре 

Мостай Кәрим сүзләре.  

I алып баручы:  

- Муса Җәлил кабатланмас яшәү үрнәге күрсәтүе белән 

яшәвебезнең аерылгысыз бер өлешенә әйләнде: Халык аның 

исемендә үз йөзен күрә. Шагыйрь тормышы, шулай итеп, күпсанлы 

татар халкының уртак холык-фигыле рәвешендә күз алдына килеп 

баса. Җыр “Чишмә” (М. Җәлил сүзләре)  

II алып баручы:  

- Кеше йөрәге кечкенә ул. Әмма ул үзенә дөньяны сугарып то рган 

игелекле фикер һәм гамьнең һәммәсен дә сыйдыра ала. М. 

Җәлилнең “Моабит дәфтәрләре” басмасын учка алгач, моны бөтен 

мәгьнәсе белән тоясың. Йөрәк зурлыгындагы бу басмага шагыйрь 

дөньясы, шагыйрь йөрәге генә түгел, ә үз иленә, үз иманына 

төбәлгән укка каршы күкрәген куярга әзер торган һәр көрәшче – 

гражданинның йөрәге дә сыеп беткәнлеген сизеп, чиксез 

горурланасың.  
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I алып баручы:  

- Җәлилнең әсирлектәге көрәшенең һәр елы, көне, сәгате, минуты 

– кыскасы, һәр мизгеле – миллионнарча кешенең мизгеле, минуты,  

сәгате, көне, елы, гасыры булып дәвам итә шикелле. Чөнки аны 

һәркайда укыйлар.  

М. Җәлилнең бай әдәби мирасының иң тулы җыелмасы татар 

халкының рухи хәзинәсе киштәсендә тора. Дүрт томлык “Әсәрләр” 

җыентыгы. Юк, әсәрләр генә түгел. Безнең халыкның шагыйрь аңы 

һәм йөрәге аркылы үткән тарихы, көрәше, җаны, иманы, тәкъдире. 

Тукайлардан башланып, Такташлар аша Җәлил аркылы безнең 

яшәвебезне туендырып торган мәгърур фал, үлемсез аң... (шигырь 

уку) 

II алып баручы:  

- Икенче Моабит дәфтәренең тышлыгына Муса Җәлил болай дип 

язып калдырган:  

“Әсирлектә һәм тоткынлыкта -1942*9 -1943*11 арасында 

язганнарым 125 шигырь һәм поэма. Ләкин кая языйм? Үзем беләм 

бергә үләләр”.  

Моабит дәфтәрләренең берсендә 60, икенчесендә 50 шигырь 

язылган. Шуларның 17 се ике дәфтәрдә дә кабатлана. Шулай итеп, 

безгә шагыйрьнең үз кулы белән язылган 93 шигыре билгеле. 

Димәк, аның 30 лап шигыре һәм 1 поэмасы безгә килеп ирешмәгән.  

I алып баручы:  

- Моабит дәфтәрләрен төрмәдән милләттәшебез Габбас Шәрипов 

һәм Бельгия патриоты Андре Тиммерманс алып  чыга. Әмма өченче 

дәфтәр барлыгы да билгеле. Аны Казыйм Миршан дигән кеше 

(милләте белән татар, Кытайда туган, Төркия һәм Германиядә 

укыган) төрмәдән ала. Бу вакытта инде Җәлилчеләр үтерелгән 

була. Ул әйберләр белән Әхмәт Симай, Абдулла Алиш, Гайнан 

Кормаш дәфтәрләре дә була, 2 дәфтәр – Муса Җәлилнеке.  

II алып баручы:  

- Казанда Гази Кашшаф һәм Шәйхи Маннур, Мәскәүдә Константин 

Симонов һәм Юрий Корольков, Демократик Германиядә Эрих 

Мюллер, Леон Небенцаль татар халкының милли герое Муса 

Җәлилнең фашистлар тоткынлыгындагы көрәш биографиясен 

эзләргә керештеләр. Соңрак бу эшкә тәнкыйтьче Рафаэль 

Мостафин җиң сызганып тотынды.  

I алып баручы:  

- Мусаның якын дусты, язучы һәм тәнкыйтьче Гази Кашшаф 

Советлар Союзын йөреп чыкты. Төньяк Печорадан башлап Урта 

Азиянең көньяк шәһәрләренә чаклы, Оренбургтан алып Калугага 

хәтле узды ул. Демократик Германия язучылары белән хат 

алышты. Аның бу хезмәте Брест крепосте каһарманнарын һәм бик 

күп легендар батырларны эзләп тапкан язучы Сергей Сергеевич 

Смирнов эше кебек үк мактаулы.  
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II алып баручы:  

- Үлем лагерьларындагы ачлык, кыйнау-мыскыллаулар да туган 

илен җаны-тәне белән сөйгән патриот шагыйрьнең кайнар йөрәген 

буйсындыра алмыйлар. Гомерен кыл өстенә куеп, ул яшерен оешма 

төзи. Оешмага кешеләрне сайлаган чакта да үзе якыннан бе лгән, 

үзе бик нык ышанган тугырылыклы кешеләрне сайлый. Аның 

җитәкчелегендәге яшерен оешма лагерьдан әсирләрнең качуын 

оештыра, фашистларга каршы пропаганда алып бара. Шагыйрьнең 

үзе язган ялкынлы шигырьләре әсирләр арасында таратыла.  

“Кызыл ромашка” җырлы  бию.  

I алып баручы:  

- Лагерьлардан качу көннән көн күбәя. Җәлилчеләр аның саен 

кыюрак хәрәкәт итәләр. Ниһаять, җитә бер көн, җәлилчеләр бөтен 

лагерьлар буйлап восстание әзерлиләр. Ләкин иленнән ваз кичкән 

хыянәтче аларны сата. Җәлил һәм аның яшерен оешмасы шундый 

куркыныч булып күренә фашистларга, алар бер көн тотмый 

патриотларны Берлинга китереп, “Моабитның таш капчыгына” 

яшерәләр. Политик тоткыннар утыра торган төрмә бу. Тельманнар 

газапланган төрмә. Көне-төне сорау алу, мәсхәрә итүләр башлана.  

II алып баручы:  

- “Кырык үлемне” кичә шагыйрь, тез чүкми. Алай гынамы! 

Куллары богаулы хәлдә, ул көрәшнең яңа төренә керешә. Бөтен 

дөньяны таң калдырган соклангыч шигырьләр, ут сулап, фашизмга 

чиксез нәфрәт бөркеп торган үлемсез җырлар әнә шулай барлыкка 

килә. Куллары богаулы хәлдә, ялгыз камерага эләккәннән соң да 

шагыйрь язудан туктамый, төрмә тәрәзәсеннән әйтеп торып, 

иптәшләренә яздыра.  

I алып баручы:  

- Җәлил үлемсез батырлык эшләде һәм үзе үлемсезлеккә атлады. 

Моабит төрмәсендә йөрәк каны белән иҗат ителгән шырпы 

тартмасы кадәр дәфтәрләр томнар булып әверелде. Җәлилнең үзе 

турында поэмалар, героик драмалар, опералар язылды, кино 

куелды. Аның хакында татарлар һәм руслар, башкортлар һәм 

үзбәкләр, французлар һәм немецлар язды. Аның җырлары, канатлы 

кошлардай, планетаны әйләнеп чыктылар.  

II алып баручы:  

- Үлгәндә дә йөрәк туры калыр  

Шигыремдәге изге антыма.  

Бар җырымны илгә багышладым,  

Гомеремне дә бирәм халкыма.  

“Сагыну” (З. Хәбибуллин музыкасы, М. Җәлил сүзләре).  
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Укытучы: Кыямова Зәйтүнә Шамил кызы.  

Тема: Егет булсаң, шундый бул.  

(Ватанны саклаучылар көненә багышлана)  

 

Максат: Укучыларда  туган илебез белән горурлану,аны ярату 

хисләре тәрбияләү.  

Җиһазлау:  (Плакатлар эленгән зал. Плакатларда түбәндәге татар 

халык мәкальләре язылган):  

1.  Илен белмәгән – игелексез,  

      Халкын белмәгән – холыксыз,  

      Нәселен белмәгән – нәселсез.  

 

2.  Ир егет үзе өчен туар  

     Иле өчен үләр.  

3.  Батыр яуда беленер.  

(Музыка. Жюри членнары керәләр. Ватманга һәр класс өчен 

погоннар ясалган.  Очко  алган погоннарга йолдызлар куеп 

барыла).  

Алып баручы:  
– Бүген була зур җыен –  

Гаҗәп күңелле уен.  

2а, б, 2в, г  

Үзара көч сынаша,  

Менә булыр тамаша.  

 

Дөньяда иң-иң матур ил –  

Ул минем туган илем.  

Дөньяда иң-иң матур тел –  

Ул минем туган телем.  

 

Туган телемдә сөйләшәм,  

Яшим мин туган илдә.  

“Туган ил” дигән сүзне дә  

Әйтәм мин туган телдә!  

 

      Балалар, 1918 елның 23 февраленнән башлап һәр ел саен туган 

илне саклаучылар көне бәйрәм ителә. Бүген без сезнең белән шул 

бәйрәмгә багышланган “Егет булсан, шундый бул”  ярыш-

бәйгесенә килдек. Хөрмәтле  балалар, сезнең барыгызны да туган 

илне саклаучылар көне белән тәбрик итәбез. Сезгә сәламәтлек, зур 

уңышларга ирешүегезне телибез. Батыр, кыю, зирәк, акыллы 

булып үсегез.  

Алып баручы:  
Командалар, үз урыннарыгызны алыгыз. Рәхим итегез. 

Һәркоманда үз капитанын сайлый. Ярышка иң гадел кешеләр – 
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жюри членнары- әтиләребез, укытучыларыбыз бәя бирәчәк. (Жюри 

членнары белән таныштыра).  

      Командалар белән, жюри составы белән дә таныштык. Ә хәзер 

егетләрне сынау сәгате килеп җитте. Ярышның нәрсә икәнен сез 

беләсез инде. Анда бары тик зирәкләр, тапкырлар, эшкә оста, сүзгә 

кыска укучылар гына җыела. Кыю һәм сизгер булыгыз. 

Белемегезгә таянып эш итегез.  

Командалар ярышка әзерләнә.  

Алып баручы:  
Уйныйк әле, җырлыйк әле.  

Биик әле күп итеп.  

Безнең бәйрәм кичәбезне  

Сагынып сөйләрлек итеп.  

“Биючеләр”  бәйгесенә чакырабыз.  

(Жюри нәтиҗәләргә ирешкән командага йолдызчылар куя).  

Алып баручы:  
Хәзер, дуслар, көч сынашыйк,  

Батырлар мәйданга чыксын,  

Һәр укучы тел байлыгын,  

Акылын һәм тапкырлыгын,  

Игътибарын, зирәклеген  

Эшкә җигәргә тырышсын 

 

“Беренче ярдәм күрсәтү”  бәйгесе.  

1.  Яраланган иптәшләренең ярасын бәйләргә һәм аны башка 

урынга күчерергә.  

2.  Кояш сәгатенә карап вакытны билгеләргә (рәсемнәр бирелә).  

3.  Кырмыска оясына какрап һава торышып билгеләргә 

(рәсемнәр бирелә).  

Ә хәзер, класс кызлары үз куллары белән чигелгән 

кулъяулыкларын малайларга тапшыралар.  

Алып баручы:  
– “Очрашу - танышу “бәйгесе башлана.  

Татар егетләре  командасы. 

     

    Девиз:  Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз.  

Җыр: “Солдатта булган диләр”   

 

Алып баручы:  “Тапкырлар” рәхим итегез. Һәр команда 3 

каршы кошмандага алдан килешелгән темага берәр мәкаль 

башын әйтә, каршы команда төгәлләп бетерә.  

Алып баручы:  
      – Безнең бәйрәмебез берничә өлештән тора. Менә безнең 

“танышу” һәҗ “тапкырлар” бәйгесе узып та китте. Хәзер 

бәйрәмебезне дәвам итәбез. Һәр команда кыска гына вакыт эчендә 
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татар халкының милли йоласы булган такмаза әйтә. Такмазаны 

үзегез дә иҗат итә аласыз.  

1 команда:  

Сабан туе, хезмәт туе,  

Бәхет һәм шатлык туе шул,  

Уйнап-көлеп, җырлап-биеп  

Бәйрәм итик көн буе.  

2 команда:  

 Су буена кыяк үлән,  

 Кыеп аласы иде.  

 Мәңге сагынмаслык итеп  

 Карап каласы иде.  

Алып баручы:  

Алга барабыз – уйнап алабыз.  

“Җитезләр”  бәйгесе.  

“Түгәрәк белән йөгерү”  бәйгесе. 

      (һәр командадан 1 укучы түгәрәк белән билгеләнгән сызыкка  

йөгерә һәм әйләнеп килгәч, команданың икенче укучысын 

түгәрәккә кертә. Шулай итеп, команда җыелып беткәнче уен 

дәвам итә).  Кичә ахырында сүз жюрига бирелә.  Алар бәйгеләргә 

нәтиҗә ясыйлар.  

Алып баручы:  

Хөрмәтле ир-егетләребез!  Бәйрәмегез тыныч,  матур узсын . Ил 

барда - егет хур булмас,  сезнең кебек егетләр барда  - ил хур 

булмас. Билегез нык булсын,  биле ныкларның  - иле нык.  

Бүгенге кичәбез шуның белән тәмам.Киләсе очрашуларга кадәр!  
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II квалификацион  категорияле укытучы  

Галиева Лилия Җәмил  кызы.  

Тема: Сагыналар сине якын дуслар.  

(Сара Садыйкова иҗаты буенча)  

 

Укытучы:  “Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын” -

дип язды Тукай. Халыкны сөйсәң, хезмәтеңне, иҗатыңны халыкка 

багышласаң, үзең дә халык тарафыннан сөелерсең, халык 

мәхәббәтен казанырсың дигән сүз ул.  

Чын күңелдән халыкка хезмәт итеп, аның мәхәббәтен яулаган 

композиторларыбызның берсе, 80 яшен тутырганда да янып, 

тормыш ямен тоеп яшәгән Россиянең атказанган сәнгать 

эшлеклесе, Татарстанның халык артисты, Г.Тукай исемендәге 

Дәүләт премиясе лауреаты, җырлары кебек романтик рухлы, 

артистларча дәртле-Сара апа Садыйкова.  

1 алып баручы:  Сара садыйкова 1906 елның 1 нче ноябрендә 

Казанда Гариф абый б/н Бибигайшә апа гаиләсендә туа. Аларның 

тормышы кысынкы гына булса да, бу гаиләдә музыканы 

яратканнар,  әнисе саратский гармунда уйнаган.  Сара апа да 5-6 

яшеннән җиңелчә көйләрне үзе уйнап, үзе җырлый башлаган.  Кыю, 

үткер, бөтерчектәй бу балага барысы да сокланып караган.  

Гариф абый да алдынгы фикерле кеше була,  Тукай, Дәрдемәнд,  

Ф.Әмирхан китапларын җыя,  газета-журналлар алдыра һәм иң 

мөһиме-аларның өендә кубыз,  гармун кебек музыка кораллары 

була. Нәни Сара алардан мәгънә табып уйный.  

Үзендә белемгә омтылыш уяткан,җыр -биюгә сәләтен сүндермәгән 

өчен әти-әнисенә гомере буе рәхмәт укый Сара апа.  Алар 

гаиләсендә тәрбия принциплары булып -олыларны хөрмәт итү,  

итагатьле булу,  эш кешесенә игътибарлы,  авыру-ятимнәргә 

шәфкатьле булу торган.  

2 алып баручы:  7 яше тулгач, Сара апаны заманы өчен атаклы 

Фатиха Аитова мәктәбенә биргәннәр. Монда укыганда ул әнисе 

белән  театрга йөргән,  артистларның уенын сокланып күзәткән.  

Соңыннанрак Сара апа үзлегеннән рояльдә уйнарга өйрәнә.  

Педагогия техникумында укыганда ул татар халкының беренче 

композиторы Солтан Габәши б/н очраша һәм ул оештырган хорга 

йөри башлый,  күп концертларда чыгыш ясап таныла бара.  Аңа 

консерваториягә керергә тәкъдим итәләр.  1922 елда ул,  татар 

кызларыннан беренче буларак,  Мәскәүдә укый башлый.  

1 алып баручы:  1924 елда Мәскәүдә Татар Дәүләт эшче театры 

туа. Аңа Мәскәү югары сәнгать мәктәпләрендә укучы татар 

яшьләре чакырыла.  Сара Садыйкованың таланты монда киң ачыла.  

“Галиябану” дагы-Галиябану, “Зәңгәр шәл” дәге  
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Мәйсәрә, “Наёмшик” тагы-Гөлйөзем образлары оста гәүдәләндерүе 

Сара Садыйкованың тормышны тирәнтен аңлап иҗат итүен,  авыл 

кызларының табигатен, гореф-гадәтләрен яхшы белүен күрсәтә. Ул 

драма артисткасы булып таныла,  соңрак операларда җырлый 

башлый.  

Укытучы:  Авыр сугыш еллары...Сара апа үзе концерт -

спектакльләрдә катнаша,  тик аның күңеленә нидер җитми кебек,  

Бервакыт ул газетадан Әхмәт Ерикәйнең “Көтәм сине” шигырен 

укый.  

Син кайларда йөрисең икән  

Алтыным, көләч йөзле иркәм.  

Кайтырсың дип мин өмет итәм  

Мин сине көтәм (3)   

Һәм менә 1942 елның салкын җилле көзге бер көнендә,  трамвай 

көткәндә,  мөлдерәмә күңелдән моң түгелә башлый.  Трамвай килә,  

кешеләр утырып китә , ә  Сара апа моң ташкыныннан аерыла 

алмыйча басып кала.  Татар музыка дөньясыннан беренче танго 

“Көтәм сине” җыры шулай туа һәм Сара апаның композиторлык 

иҗаты да шуннан башлана.  

“Көтәм сине” җыры яңгырый.  

2 алып баручы:  1951 елда Сара апа  Татар Дәүләт академия тетры 

режиссеры Кәшифә Тумашева б/н очраша.М.Фәйзинең “Ак калфак” 

спектакле өчен музыка язуын үтенә ул.  “Ак калфак”тан башланган 

спектакльләргә музыка язу эше Сара Садыйкованың 

композиторлык юлында яраткан хезмәте булып китә.  Әсәрнең  

эчтәлеген аңлап , һәр җырын җырлый - җырлый язганга аның 

музыкасы һәрвакыт уңышлы чыга.  

Укытучы:  1958 елда Татарстан китап нәшрияты Илдар Юзиевның 

“Тау чишмәсе” исемле шигырьләр җыентыгын бастыра.  Анда 

“Кайтам инде” шигыре дә була.  Бер көнне шагыйрь янына Сара 

апа килеп керә: “ Илдар,  мин сезнең бер шигырегезгә көй яздым,  

музыка таләп иткәнчә,  шигырьне бераз үзгәртә алмассыз микән”,  

ди. Җырны мәшһүр җырчылар башкара һәм ул популяр җырларның 

берсенә әверелә.  

“Кайтам инде”  җыры. 

1 алып баручы:  С.Садыйкованың җырлары-аның тормышы 

иде.Нәфис яки ярсулы,моңлы яки күтәренке рухлы җырлары татар 

халык көйләренә охшаш. Татар халык моңына тамырлары б/н 

береккән ул җырларны кайда гына белмиләр,  кайда гына 

җырламыйлар.  Сара апа күп эзләнеп,  тырышып иҗат итә, 

кыенлыклар аша уңышка ирешә.  

http://www.sarasadykova.ru/audio-cir.htm#Кайтам инде
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Укытучы:  Лена Шакирҗанова истәлегеннән:  Бервакыт Сара апага 

шигырь китабымны бүләк иттем.  Бер атна узмагандыр,  ул бик 

дулкынланып яныма керде. “Әйдә синең сүзләреңә  җыр яздым, 

уйнап күрсәтәм,  дип мине үзләренә алып китте.  Сара апа пианино 

каршына килеп утырды,  үзе уйнап, үзе җырлап җибәрде.  

Иркәң буласым килә,  

Бикәң буласым килә.  

Әллә ничек бик моңланып хисләнеп, өзелеп җырлады ул аны.  Мин 

сүзләре б/н музыканың шулкадәр тәңгәл килүенә сокланып,  исем 

китеп онытылдым.  

Җыр “Иркәң буласым килә”  

2 алып баручы:  Фәния Чанышева истәлекләреннән:Бервакыт миңа 

шигырьләр язучы бер ханым:  “Сез Сара Садыйкова белән дус,  

минем 1-2 шигыремне бирегез әле, көй язмас микән”,  - диде. Сара 

ападан озак кына җавап булмады. Очрашып , бу турыда сүз 

кузгаткач , ул гади генә итеп: “акыллым, мин бит киемнәр тегүче 

түгел,  заказлар кабул итмим.  Фәкать үземә ошаган, рухыма якын 

шигырьләргә генә көй язам. Аларны да китаплардан үзем сайлап 

алам”, диде.  

Укытучы:  Чынлап та , Сара апа шагыйрьләр белән тыгыз элемтәдә 

иҗат итә.  Хәсән Туфан сүзләренә ул күп җыр язмый.  Ләкин арада 

“Казан кичләре” дигән вальс-бу ике талантның искиткеч матур 

иҗат җимеше.  Җырны бигрәк тә яш ьләр,  студентлар яратып 

җырлыйлар. Вальс темпына очып бииләр. Туфанлы, Саралы Казан 

кичләре һәркемнең күңелендә уелып калыр, бу җыр туган 

җиребезгә мәдхия булып озак еллар яңгырар.  

Җыр “Казан кичләре”. 

1 алып баручы:  

Сара Садыйкованың һәр яңа җыры – музыка сөючеләр өчен яңа 

бүләк. Композитор җыр өчен нигезне татар поэзиясеннән оста таба 

белә. Аның белән бергә җыр иҗат итмәгән татар шагыйре, мөгаен, 

юктыр.  

Укытучы:  
Әхмәт Рәшитов истәлекләреннән:  

Сара апа белән бергәләп 10лап җыр яздык. Шулар арасыннан иң 

бәхетле язмыш “Беренче мәхәббәт” җырына насыйп булды. Менә 

чирек гасыр буе ул – җырчылар репертуарында. Ә бу җырның 

тарихы бик катлаулы.  

Бервакыт мин Казанда Актаныштан килгән бер кыз белән 

таныштым. Мин Казагыстанга киткәндә, ул мине көтәргә вәгъдә 

бирде. Ләкин гаиләләрендә ниндидер күңелсезлек чыгып, кыз 
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туган якларына кайтып киткән.һәм без башка очрашмадык. Сара 

апага тәкъдим ителгән шигырьдә кызның исеме дә аталган иде. 

Сара апа: “Әхмәт акыллым, “Агыйдел сылуы” дип калдыр ыйк, 

исемен атамыйк, аңлаган кеше аңлар, ә син җырны ишеткән саен, 

шул кызны уйларсың. Башкалар да үз сөйгән ярларын искә 

төшерерләр”, - диде. 

Җыр “Беренче мәхәббәт” 

2 алып баручы:  
60 – 70 елларда Сара апа республикабыз авылларына багышлап 

күп кенә җырлар язды: “Балкый Шәйморза утлары”, “Арча 

кичләре”, “Балтачым”, “Чынлы” һ.б.  

Һәр авылга җыр язмыйлар, диючеләргә ул “һәр авыл саен җыр 

язсак та таманга килер, безнең авылларыбыз бик  кадерле. Җыры 

булган авылның тормышы да ямьле була. Җыр ул авыл кешесен 

тәрбияли” – ди торган була.  

Укытучы: Авылларга карата җыр язу компаниясенә күп шагыйрь 

һәм композиторлар кушыла. Ә менә Сара апа үзенә юлдаш итеп 

Мостафа Ногманны ала.  

“Ачы тәҗрибә” (М.Мәһдиев)  

297 бит, өзек укыла.  

Җыр “Бер гүзәлен сагынам Чишмәнең”.  

1 алып баручы:  Сара апа бервакытта да зарлана белми ,хәтта 

олыгайгач та концертлар белән авылларга чыга. Бервакыт кышын 

ул кулын сындыра. Инде Сара апа концертка бара алмас, диләр. 

ләкин ул, гипслы кулын иңенә асып, автобуска кереп утыра һәм 

“Кул сынды дип концерт өзәр хәл юк, баш урынында бит” ди. 

Тамашачылар алдына ул шат кәеф белән матур итеп килеп чыга, 

күңелле итеп сөйләшә, кулы сынганлыгы турында беркем уйламый 

да. Ул сәхнәне җаны – тәне белән ярата, сәхнәсез үзенең 

тормышын күз алдына китерә алмый. Үзенең иҗаты белән 

милләтне саклап калырга омтылучы гаҗәеп талантлы, тырыш, 

дуслыкның кадерен белүче эчкерсез мөлаем апа булып, ул 

күпләрнең хәтерендә саклана.  

Укытучы:  Кайвакыт моң – җыр үзеннән – үзе килеп, агылып тора, 

ди ул.Г. Зәйнәшева “Сара Садыйкова” китабы 123 бит (өзек уку).  

Җыр “Әй язмыш, язмыш”. 

2 алып баручы:  1960 еллардан аның композиторлык иҗаты яңа 

баскычка күтәрелә. һәркайда аның җырлары яңгырый, һәркайда 

аның әсәрләрен тыңлыйлар. Радио – телевидение аңа киң колачын 

ача, аның җырларыннан торган зур концертлар тапшырыла.  
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Укытучы:  Бу урында аларның Гомәр Бәширов белән берлектә 

язган ”Җидегән Чишмә” җырын искә төшерсәк урынлы булыр.  

Г. Зәйнәшева “Сара Садыйкова” китабы 133 бит.  

Җыр “Җидегән Чишмә”. 

Укытучы: Сара Садыйкованың күп җырларын Илһам Шакиров, 

Зөһрә Сәхәбиева, Рафаэль Ильясов, Зилә Сөнгәтуллиналар 

башкарды. Композиторның көтелмәгән урында басымнар белән 

үрелдерелгән, матур мелодиягә корылган җырлары, дәртле, биеп 

китәргә өндәп торган ритмлы, заманча интонацияләр белән 

язылганнар. Шундый җырларның берсен тыңлап үтик. Җыр 

“Вальс”.  

Бәхетле язмыш! Сүрелмәс яшьлек! Бу сүзләр Сара апага бик туры 

киләләр. Моңы картаймаган кебек үзе дә ул картаюның ни икәнен 

белмәгән. Инде гомеренең соңгы көннәре якынлашканда да, 

шифаханәдә ятканда тектерәсе күлмәкләр, чигеләсе калфаклар,  

языласы җырлар турында уйлаган.  

Җыр туа, җыр яши, җырлаучысы булганда – җыр мәңге үлми. Сара 

Садыйкованың җырлары яшәячәк, чөнки аларны җырлыйлар, 

җырлаячаклар.  

Әйе, Сара Садыйкованы якын дуслары озак сагынырлар әле.  

Изге җаннар җирдә кими бара,  

Бәгырьләргә тагын кан сава;  

Җырың гына калды микәнни соң,  
Соңгы ядкарь булып дөньяга?   

Бар йөрәкләр моңга сусаганда,  

Юаныр сүз тансык чагында.  

Син иң кирәк кеше идең безгә  
Мәйданда һәм туйда – табында.  

Киләчәкне күрер кешеләрнең  

Кешелеген җирдә сакларга.  

Мәңгелек җан иңдерергә  иде  

Синең кебек изге затларга.  

Җырлар гына калды микәнни соң?  

Истәлегең булып дөньяга?  

Изге җаннар һаман кими бара,  

Йөрәкләргә һаман кан сава.  
  

Кичә барышында Г. Зәйнашеваның “Сара Садыйкова” ,                 

М. Мәһдиевнең “Ачы тәҗрибә” китаплары файдаланылды . 
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 86 

2нче квалификацион категорияле укытучы  

Хакимова Гөлназ Җәдит кызы.  

(5-9 нчы сыйныф укучылары өчен әхлак дәресе)  

Тема:  Ризаэтдин Фәхреддин  - бөек тәрбияче.  

 

Максат: укучыларны Р.Фәхреддинең тормышы һәм иҗаты белән 

таныштыру,мөгаллимнең тәрбия - әхлак кануннарын өйрәнү,  

укучыларга әхлак тәрбиясе бирү.  

Җиһазлау:  әдипнең портреты, китапларыннан күргәзмә,  

компьютер,  мультимедия проекторы.  

 

Дәрес барышы  

Укытучы:  

-Ризаэддин Фәхреддин-бөтен гомерен халыкка  хезмәт итүгә 

багышлаган мәшһүр татар галиме, әдип, педагог, журналист.  

Аның максаты: халыкны якты вә азат тормышка өндәү,гасырлар 

дәвамында килгән йокысыннан уяту.Бу бөек шәхеснең тормышы  

һәм эшчәнлеге безнең туган як белән дә бәйләнгән  (2 укучы 

биографиясен сөйли, слайдларда фотографияләр күрсәтелә).  

Укытучы:  

-Р.Фәхретдин төрле фән өлкәләре буенча хезмәтләр язса да,  укыту-

тәрбия эшенә тугрылыклы булып кала.  Әдип иҗатында тәрбия, 

әдәп-әхлак мәсьәләләренә багышланган хезмәтләр зур урын алып 

тора. Аның “Нәсыйхәт” ,  “Тәрбияле бала”,  “Тәрбияле ана” кебек 

әсәрләре һәр гаилә өчен өстәл китабы булырлык.  

Р.Фәхреддин үз хезмәтләрендә яшь буынга үгет -нәсыйхәтләрен 

бирә. Аларны тәрбияле, гыйлемле, әхлаклы булып үсергә өнди. 

Аның киңәшләре татар халкының күп гасырлар буенча яшәп 

килгән һәм көндәлек гамәлдә булган әхлакый һәм рухи тәрбия 

кануннарын эченә туплаган. Бу кануннар бүгенге көн өчен дә үз 

әһәмиятләрен югалтмаган. Ә хәзер шул үгет – нәсыйхәтләрең 

кайберләрен тыңлап үтик.  

Ата –ана 

1нче укучы:  

-Ата – аналарыгыз алдында әдәпле булыгыз, аларның сүзләрен 

яхшы тыңлагыз . 

Алар белән кычкырмый гына, әдәп белән  ачык итеп сөйләшегез, 

алар аяк өстендә торганда  сез утырып тормагыз.  

2 нче укучы:  

Шатлыкларны һәм кайгыларны уртаклашыр өчен  якын һәм 

ышанычлы кешеләр кирәк була. Балалар өчен әти -әнисеннән дә 

ышанычлырак кеше һич  булмас. Алар баланың шатлыгы өчен 

үзеннән дә артыграк сөенәләр, ә кайгы -хәсрәтләрен җиңеләйтү 

өчен кулларыннан килгәннең барысын да эшлиләр.  
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3 нче укучы:  

- Адәм баласының күңелендә булган йомшаклык һәм катылык 

кебек нәрсәләрне ачып бирүче, гыйлем, әдәп, магърифәт кебек 

нәрсәләрне күрсәтүче нәрсә-телдер. Шуның өчен телегезне 

раслыктан башка нәрсә өчен кузгатмагыз, тәрбиясез сүзләр 

сөйләмәгез.  

4 нче укучы:  

-Башкаларга сүз бирмичә үзегез генә сөйләп утырмагыз, 

күңелегезне тел артыннан түгел,  бәлки, телегезне  күңел артыннан 

йөртегез, кешелеклелек сүздә түгел, бәлки эштә икәнен 

онытмагыз.  

5 нче укучы:  

-Арттырып сөйләмәгез, әмма һич кайчан ялган сөйләмәгез, сүз 

йөртмәгез.  

Сөйләшкән вакытыгызда артык кычкырмагыз, артык акрын да 

сөйләшмәгез.  

6 нчы укучы:  

-Мәктәпкә кергәч, аяк киемегезне, бүрек, тун кебек өс киемегезне, 

билгеле җиргә куегыз.  

Укытучы вә башка иптәшләрегезгә ачык йөз белән сәлам бирегез 

вә алар белән дәрес укырга башлагыз.  

7 нче укучы:  

-Мәктәп эчендә булган тавышларга катнашмагыз, уйнаучы вә 

тәрбиясез балалар  белән иптәш булмагыз, алар белән бер җирдә 

утырмагыз, үзегезгә билгеләнгән урыннан рөхсәтсез күчмәгез.  

8 нче укучы:  

-Сүзегездә яки язуларыгызда булган ялгышларыгызны укытучылар 

төзәтсәләр, аның өчен күңелсезләнмәгез. Чөнки укытучылар сезне 

яраталар вә сездә булган ялгышларны бетерергә тырышалар.  

9 нче укучы:  

-Каләмнәрегезне киемнәрегезгә яки чәчләрегезгә сөртмәгез. Бу 

нәрсәләр авыруга вә пычрак йөрүгә сәбәп булыр, бәлки каләм 

сөртер  өчен яныгызда аерым бер киндер чүпрәк кисәге булсын.  

10 нче укучы:  

-Кирәк мәктәп эчендә, кирәк башка җирдә әдәпсез сүз 

сөйләшмәгез, тиешсез ишарәләрдә булмагыз, чөнки мондый 

әйберләрдән тәрбияле балалар нәфрәт итәр.  

 

Гыйлем. Китап вә уку.  

 

11 нче укучы:  

-Гыйлем-күңел күзен ачар, наданлык-караңгылыкны бетерер. Олы 

дәрәҗәләргә дошманнарга каршы корал булыр. Гыйлем -

галимнәрнең зиннәте, адәмнәрнең хөрмәте булып, караклардан  

куркусыз дәүләт вә һич бетми торган байлыктыр.  
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12 нче укучы:  

-Һәрвакыт гыйлемгә мәхәббәт итегез, өйрәтелә торган әйберләрне 

ихлас белән тыңлагыз,  соңыннан кирәкләрен өйрәнегез вә һәрбер 

гыйлемнең күркәм булганын белегез, һичбер вакыт гыйлемгә 

тәккәбберлек күрсәтмәгез.  

13 нче укучы:  

-Гыйлеме күп кешеләргә караганда аз гыйлемле булудан оялмагыз,  

бәлки, белергә кулыгыздан киләчәк әйберләрне белми 

калуыгыздан оялыгыз, чөнки монысы-гаеп эштер.  

14 нче укучы:  

-Китап уку кешенең йөзенә нур, күңеленә шатлык китерер, шуның 

өчен зиһен хезмәте белән шөгыльләнүчеләр никадәр арык булсалар 

да, акыллары симез, ә йөзләре мәхәббәтле булыр.  

15 нче укучы:  

-Гүзәл китаплар  - гаҗәеп әйберләр күренәчәк көзге, аулакта 

сердәш, гаҗизлек вакытларда  ярдәмче, хәсрәтләрдә шатлык 

китерүче, фикерләрне нурландыручы.  

Укытучы:  

-Әйе, укучылар. “Сүзләрнең кыйммәтлесе -заман үтү белән 

онытылмый торганы,” – дип язган олуг галим. Әйтерсең, 

Р.Фәхреддин язган бу сүзләре белән үз хезмәтләрен күздә тоткан. 

Аның сүзләре еллар үтү белән дә үз кыйммәтләрен  югалтмаган, 

чөнки тәрбия-әхлак темасы мәңге  үлмәс яшь темаларның берсе. 

Риза Фәхреддин иҗатын белү-үзебезнең рухи мирасыбызга хөрмәт 

күрсәтү, милләтебезнең әхлагын сафландыру да, рухын  

пакъләндерү дә. Бөек мөгалим язып калдырган кануннарны 

һәрберебез төгәл үтәсәк, җир йөзендә ялганлау,  икейөзлелек, 

әхлаксызлык, миһербансызлык күренешләренә урын калмас иде, 

мөгаен.  
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Укытучы: Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы.  

Тема: Гаилә ул  - җылы учак.    

(Гаилә бәйрәме)  

 

Класс бәйрәмчә бизәлгән. Ата-аналарга тәрбиядә куллану өчен 

китап күргәзмәсе оештырылган. Тактага түбәндәгеләр язылган:  

1. Гаилә ул – җылы учак.  

2. Бала күңеле ак кагәзь, нәрсә язсаң, шуны укырсың. 

3. Гаилә - бала үсеше өчен табигый мохит.  

         Кичәне шундый сүзләр белән ачып җибәрелә:  

         “Балалар – тормышыбызның чәчәкләре, дибез. Әмма һәр 

бала чәчәк кенә түгел, ә табигать биргән могҗиза да. Аларда 

табигать үзе, аның көче һәм чиксезлеге тупланган. “Дөрес 

тәрбияләү – бу безнең бәхетле картлыгыбыз, начар тәрбияләү – бу 

безнең киләчәк кайгыбыз, бу – безнең күз яше, безнең башка кеше 

алдында, бөтен ил алдында гаебебез” (А. Макаренко). Күренекле 

педагогның сүзләре хак икәнен тормыш инде мең кат раслады.  

         Кайчандыр, борын-борын заманнарда, мәктәпләрдә тәрбияче, 

мөгаллимнәр дә булмагандыр, әмма балалар тәрбияле үскәннәр – 

аларны, хәзергечә әйткәндә, халык педагогикасы нигезендә 

тәрбияләгәннәр. Бүген без татар халкында еллар дәвамында 

күнегелгән тәрбия алымнарын, ысулларын сагына, искә ала 

башладык. Бүгенге тормышыбыз бер дә мактанырлык түгел. 

Үсмерләр арасында җинаятьчелек котырынып үсә, ата -ана үзенең 

төп вазифасын онытып бара. Яшьләр арасында дорфалык, 

тәртипсезлек, тупаслыкның чиге юк. Бу  нилектән шулай? Без 

тәрбиядә нинди ялгышлар җибәрдек? Моны ничек төзәтергә? 

Балаларыбызны бәхетле итү өчен нәрсә эшләргә? Тәрбиядә нинди 

кыйблага карарга?  

         Ә бит үткәнебезгә әйләнеп карасак, татар халкы гомер -

гомергә эшчән, намуслы, тәртипле, әдәпле, кунакчыл, ачык йөзле 

булуы белән танылган. Матур гореф -гадәтләр, кунакка йөрешүләр, 

милли бәйрәмнәр уздырулар хезмәт кешесенә дәрт өстәгән.  

         Өлкәннәрне  аксакал дип йөрткәннәр, авыр хезмәт башкара 

алмасалар да, алар гаиләдә терәк булып саналганнар. 

         Әйе, ата-баба мирасына күз салсак, без үзебез өчен күп 

гыйбрәтләр алыр идек.”    

         Кичәбезне үткәрер өчен безгә 3 гаилә сайларга кирәк.  

         1 нче ярыш.  “Көйне тап”. Уен 3 турдан, татар халкының 

популяр көйләренә нигезләнеп төзелгән.  

         Концерт номеры.  

         2 нче ярыш.  “Сөйдергән дә тел, биздергән дә тел”, ди халык. 

Ә хәзер әйдәгез, матур сүзләр әйтүдә ярышып карыйк. Һәр 

гаиләнең әнисе әтисенә 1 минут эчендә ничә матур сүз әйтә алыр 

икән? 
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         Концерт номеры.  

         3 нче ярыш.  Мәкальләрне дәвам ит:     

    1. Эшләгәнең кеше өчен, ...  

    2. Таба белсәң, ...  

    3. Оясында ни күрсә, ...  

    4. Алтын-көмешнең искесе булмас, ...  

    5. Ана баланы ике кат тудыра, ...  

    6. Бала кечкенә вакытта беләккә авыр, ...  

         (һәр гаиләгә 2 шәр мәкаль әйтелә).  

         Концерт номеры.  

         4 нче ярыш.  Тамашаларга бәя бирү.        

    1 нче тамаша.  Катнашалар: әби, ана, онык.  

    Ике карчык сөйләшә-сөйләшә чәй эчеп утыралар. Ана чәй ясый.  

    Әби:  И, Мәрфуга ахирәт, киленең бигрәкләр дә уңган инде. Ул 

чәегезнең тәмлелеге, ипиегезнең йомшаклыгы.  

    Ана:  Яратсагыз, ашагыз әле, каймагыннан да авыз итегез, 

балына да җитешегез.  

    (Шулвакыт оныклары ашыгып кайтып җитә, аяк киемнәрен 

төрле якка ыргыта.)  

    Онык:  Уф, арыдым. Урам сугышында тәки теге оч малайларын 

җиңдермәдек бит, тукмадык кына үзләрен. Кара, үзләре генә чәй 

эчеп утыралар, ә миңа бирмиләр.  

    (Зурлар арасыны кереп утыра, аякларын селки, кашыгы белән 

өстәлгә бәрә.)  

    Күрше карчыгы:  Исәнме, улым?  

    Онык:  Привет, бабуля!  

    Ана:  И, улым, матурым, бигрәкләр дә ачыгып кайткан шул, 

хәзер ашатам.  

    Күрше карчыгы:  Әйе, хәзер заманалар үзгәрде, без яшь чакта ...  

Тәмам.  

         Әти-әниләргә сораулар:  

1. Әби ни әйтергә теләде?  

2. Сез бу ситуациядә нинди яхшы һәм нинди начар яклар 

күрдегез?  

3. Татар халкында шундый сыйфатлар турында нинди мәкальләр 

һәм әйтемнәр бар?  

    Концерт номеры.  

    2 нче тамаша.  Катнашалар: әби, ана, онык.  

    Әбисе оныгына яшь вакыттагы сандыгын күрсәтә.  

    Әби:  Менә бусы – чиккән сөлге, монысы – чигүле мендәр тышы, 

без чигүләрне стенага элә идек.  

    Онык:  Әбием, рәсемнәре бигрәк матур.  

    Әби: Рәсемнәре түгел, бәбкәм, чигүләре. Бу әйберләрне мин яшь 

чагында – кияүгә чыкканда бирнә итеп чиккән идем.  
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    Онык:  Әйдә, әбием, бу чигүләрне стенага элеп куйыйк, матур 

булып торсын.  

    (Элеп куйгач, сокланып карап торалар, шунда әнисе кайтып 

керә.)  

    Ана:  Бусы ни тагын?! Кем инде иске модадагы мондый 

әйберләрне стенага элә? Кеше күргәнче тизрәк алып куегыз, 

көләрләр.  

    Онык:  Аны мин элдем. Әле әбием мине шундый матур җепләр 

белән чигәргә дә өйрәтәм, диде.  

       Ана:  Кит аннан. Күз бетереп утырырга, матур -матур коверлар 

белән базар тулы. Чыгасың да аласың. Акчаң гына булсын. Әнкәй, 

син дә инде, әллә саташа башладың, соңгы вакытта гел шул иске 

сандыгыңны  актарасың...  

Тәмам.  

 

         Әти-әниләргә сораулар:  

1. Ана кеше нинди ялгышлар җибәрде?  

2. Иске сандыклар сездә сакланамы һәм сез аларны тәрбиядә 

ничек файдаланасыз?  

3. Борынгы заманда яшь кызлар, киленнәр кичләрен нинди 

эшләр белән шөгыльләнгәннәр?  

    Концерт номеры.    

    3 нче тамаша.  Катнашалар: ата, ана, бала.  

    Ана ашарга әзерли, ата, кырын ятып, телевизор карый, бала 

әнисе янына килә.  

    Бала:  Әни, мин дә мәмәй пешерим әле?  

    Ана:  Әй, эчемне пошырмасана. Сиңа эш кушсаң, бөтен өйне 

яңадан җыештырырга кирәк була. Бар әле, бар, әнә атаңның бер 

эше дә юк.  

    Бала:  (әтисе янына килә) Әтием, бүген мәктәптә шундый кызык 

булды, сөйлимме? Әле яңа җыр да өйрәндек.  

    Ата:  Күрмисеңмени, арып кайттым. Әнә телевизор кара, 

фотболның иң кызган вакыты, тәки “безнекеләр” җиңеләләр инде.  

    (Бала күңелсезләнә, кая барып сугылырга, ни эшләргә белми. 

Өстәлдән нидер алмакчы була, китапларны ишеп төшерә. Бу 

тавышка ата белән ана йөгереп килеп җитәләр, бала елый башлый.)  

    Ана:  Уф, алла! Үләм инде мин синең белән! Бер эш рәте 

белмисең! Ник берәр китап укымыйсың? Ул мәктәптә ни генә 

өйрәтәләр соң сиңа?  

Тәмам.  

         Әти-әниләргә сораулар:  

1. Гаиләдә баланы хезмәткә өйрәтүдә сез нинди кимчелекләр 

күрдегез?  

2. Татар гаиләләрендә хезмәт тәрбиясе ничек куелган булган?  

3. Хезмәт, һөнәр турында нинди мәкальләр беләсез?  
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    Концерт номеры.     

    4 нче тамаша. Катнашалар: 1 нче ана, 2 нче ана, бала.  

    Соңгы мода белән киенгән 2 ана сөйләшеп утыра.  

    1 нче ана:  Зойка, беләсеңме бүген базарда күпме польза ясадым, 

бер “лимон”!  

    2 нче ана:  О, ниләр саттың инде?!  

    1 нче ана:  Пустяки, ничего хорошего.  

    Бала:  Әни, миңа да берәр тәмле “пустяки” алып кайт әле.  

    1 нче ана:  Кит әле, не мешай, зурлар белән сөйләшкәндә 

кысылма. (Телефонга килә, номер җыя.) Алло, Галка! Мин әле бу, 

Алла (Әминә) инде, танымыйсыңмы әллә? Привет! (Сагыз чәйни.) 

Кайчан Мәскәүгә барабыз? Да, мин бүген бер “лимон” эшләдем. 

Да, здорово ... Зойка да монда әле. Хәзер үк килеп җит, бераз 

отмечать итәрбез. Иреңә берәр сәбәп тап инде, профсоюз 

җыелышы, диген ...  

Тәмам.  

         Әти-әниләргә сораулар:  

1. Сез татар хатыннарыны хас булмаган нинди сыйфатлар 

күрдегез?  

2. Элекке татар гаиләләрендә хатын -кызның нинди вазифалары 

булган?  

3. Безнең татар гаиләләрендә комсызлык ничек бәяләнгән?  

    Концерт номеры.     

         5 нче ярыш. Әтиләр өчен блиц-турнир. (1 минут эчендә 

сорауларга җавап бирергә.)  

    I. 1. Хатынның сеңлесе кем була? 2. Өегезнең мәйданы күпме? 

3. Сезнең гаилә ничә кешедән тора? 4. Әтиеңнең әтисенә кем 

диләр? 5. Ашап туйгач нәрсә диләр? 6. Хатыныңның аяк киеме 

размеры? 7. Беренче балагызның тугандагы авырлыгы? 8. 

Йоклаганда кеше күрәме? 9. Район газетасының татар телендәге 

исеме? 10. 1 минутка йөрәк ничә тибеш ясый? 11. Сөмбелә 

бәйрәме кайчан була? 12. 1 кг май ничә сум була?  

    II. 1. Хатыныңның энесенә син кем дисең? 2. Мунча чыккач 

әйтеләсе сүз?  

3. Өч буын нәселегезне ата? 4. Әниеңнең әнисе кем була? 5. 

Хатыныңның пальто размеры? 6. Нәүрүз нинди бәйрәм ул? 7. 

Беренче балаңның туган көне? 8. Баш хәтле таш белән тәрәзә 

ватып буламы? 9. Казанда хатын -кыз исеме белән йөртелә торган 

манара? 10. Иң изге ай? 11. Йөрәк даруы?  

12. 1 дистә йомырка ничә сум?  

    III. 1. Анагызның иренә кем дип дәшәсең? 2. Яшьлек туегыз 

кайчан булды? 3. Иң яраткан ризыгың? 4. Яз һәм хезмәт бәйрәме? 

5. Иделне атлап чыгып буламы? 6. Гыйбадәт кылу урыны? 7. 

Хатыныгыз туган көн? 8. Беренче балагыз ничәнче елны мәктәпкә 

керде? 9. Җәйге каникул ничә көнлек?  
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10. Суга батканда беренче ярдәм? 11. Татарча балалар журналы? 

12. Татарча иртәнге телетапшыру?  

         Жюри нәтиҗә чыгарганчы тамашачыларга сораулар:  

1. Ленар, Ренат, Лениза, Ленуза исемнәренең килеп чыгышын 

аңлатырга.  

2. 2 кеше, ярышып, хатын-кыз исеме белән аталган җыр 

исемнәрен атыйлар. (1 минут эчендә)  

3. 1 минут эчендә балага матур сүзләр әйтү.  

Жюри нәтиҗә әйтә.    

    Кечкенә генә бүләкләр тапшырыла.        

- Гаиләләрегезнең күркәм гадәтләрен саклау, серләрен яшерү 

өчен укучылар открыткадан “Серле шкатулка”лар тектеләр. 

Шуларны тапшырырга рөхсәт итегез.  

    Барыгызга да исәнлек-саулык, эшегездә зур уңышлар, 

балаларыгызның сәламәт, эшчән, намуслы,  кыю, зирәк, ипле булып 

үсүләрен, аларның сезгә шатлыклар гына китерүен телим.  

    Игътибарыгыз өчен рәхмәт!  
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