
                                                                             Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы,   

                                                                        “Лениногорск муниципаль районы” 

                                                                   муниципаль берәмлеге  МАББУ  

       “2 нче гомуми урта белем мәктәбе”нең  

                                                                    югары категорияле татар теле  

                                                            һәм әдәбияты  укытучысы 

 

Харрас Әюповның”Таң суы” шигыре. Халык язмышы, милләт темасы. 

  

Тема  Тезмә әсәргә анализ ясау. 

Өйрәнелә 

торган әсәр  

Харрас Әюпов.  “Таң суы “. 

Максат 1. Харрас Әюповның “Таң суы ”шигыре белән танышу, тезмә әсәрнең 

сюжетын сөйләргә  һәм гомумиләштерергә өйрәтү; анализ аша шигырьнең  

эчтәлеген табарга өйрәтү.  

2. Укучыларның фикерләү сәләтен үстерү өчен шартлар тудыру; 

 таң суының шифасы турында мәгълүмат бирү, куллану үзенчәлекләрен 

ачыклау.  

3. Туган якка, җиргә мәхәббәт тәрбияләүне дәвам итү, халык язмышы 

турында уйлану, әхлак тәрбиясе бирү (суның кадерен белергә өйрәтү). 

Бурыч Укучыларның фикерләү активлыгын, сөйләм телен үстерү. 

Укучыларда УУГ  (танып белү, регулятив, коммуникатив,шәхескә 

кагылышлы) формалаштыру.  

УУЭ Шәхескә караган универсаль гамәлләр укучыга әхлак нормаларын 

белергә, эш-кыланышларны һәм вакыйгаларны кабул ителгән тәртип 

нормалары белән чагыштырырга, тәртибеңә бәя бирергә өйрәтү. 

Регулятив УУГ: максат кую – үзләштерелгән белән таныш булмаганны 

чагыштырып, хәл ителергә тиешле уку бурычын кую; 

тикшерү – бирелгән үрнәктән тайпылыш яки аермалык булу-булмавын 

ачыклау максатыннан эш алымын һәм аның нәтиҗәсен бирелгән үрнәк 

белән чагыштыру; 

бәяләү – үзләштерелгән һәм үзләштереләсе белемнәрне аера белү, 

үзләштерелгәннең сыйфатын һәм белү дәрәҗәсен аңлау; 

үзрегуляция – көч һәм энергияне туплау, ихтыяр көче кую (дәлилләр 

бәрелеше булган очракта кирәклесен сайлау), каршылыкларны җиңеп чыгу 

сәләтенә ия булу.  

 Танып белү УУГ: 

 - Харрас Әюповның “Таң суы ”шигыре белән танышу  һәм анализлау;  

- таң суының шифасы турында мәгълүмат бирү, куллану үзенчәлекләрен 

ачыклау,  

- кирәкле информацияне эзләп табу, компьютер чараларын куллану; 

- белемнәрне структуралау, ягъни тәртипкә салу; 

- уй-фикерне сөйләмә һәм язма формада аңлап һәм ирекле оештыру; 

-бурычларны үтәүнең нәтиҗәле ысулларын сайлау; 

- төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм  укыганны анализлау.  

 Коммуникатив УУГ  

- укучыларның сөйләм телен үстерү,  

- балаларны фикер йөртергә, нәтиҗә чыгарырга өйрәтү;  

- укытучы һәм сыйныфташлар белән  хезмәттәшлекне планлаштыру; 

- сораулар кую – информация эзләү, туплауда хезмәттәшлек; 



-  конфликтларны чишү; 

-әңгәмәдәшнең тәртибенә җитәкчелек итү; 

- үз фикереңне тулы һәм төгәл итеп әйтә белү. 

 

Төп 

төшенчәләр 

Тезмә әсәргә анализ, суның кадерен белергә өйрәтү, татар милләтенең 

язмышы турында уйлану 

Предметара 

бәйләнеш 

Татар теле,   әхлак тәрбиясе, физика (суның физик үзлекләре) 

Төп ресурслар 

 

Өстәмә 

ресурслар 

1. “Мәйдан “ журналы,  2006 нчы ел, 8нче сан 

2. Әюп Х.Г., Моңлы бер кыл: шигырьләр, баллада, порэмалар/ Харрас Әюп; 

[ төз. Р.Сабирҗанов; кереш сүз авторы Р.Миңнуллин].- Казан: Татар.кит. 

нәшр.,2012-479б. 

3. Слайдлар, проектор, ноутбук, экран,  Харрас Әюпов портреты,китап 

күргәзмәсе, шигырь тексты 

4. http://rtchishma.ucoz.ru/index/su_turynda/0-23 сайты 

 

Класс белән эш Фронталь,  индивидуаль,  парлап, төркемнәрдә эш. 

 

Дәрес барышы. 

I . Оештыру өлеше.Мотивация. Уңай психологик халәт тудыру (татар халык көе 

яңгырый, укучылар 4әрләп утырганнар, мэнэдж мэт парта уртасында) 

  Хәерле көн, хөрмәтле  укучылар, укытучылар! Күзләрегезне йомыгыз да әкрен генә 

моң дәрьясына күмелегез.Һәркем күз алдына үзенең туган ягын, чишмә буйларын 

китерсен әле. Челтерәп аккан чишмә суларын эчәбезме соң бүген? Таң сулары алырга 

төшәбезме? Халкыбызның борынгыдан килгән гореф-гадәтләрен үтибезме? Шул 

турыда сөйләшербез бүген. Ә хәзер күзләрегезне ачыгыз да каршыдагы иптәшегезгә, 

яныгыздагы иптәшегезгә карап елмаегыз, хәерле эш көннәре теләгез.  

Сезнең алдыгызда ак кәгазь. Тиз генә әлеге кәгазьне башта икегә, аннары тагын икегә 

бөкләп,  4 кисәк ясыйбыз. 1 нче номерлы укучы  су сүзе белән 5-6 сүзтезмә, 2 нче 

номерлы укучы таң сүзе белән 5-6 сүзтезмә, 3 нче номерлы укучы су турында  2 

мәкаль, 4 нче номерлы укучы  су сүзе белән 2 әйтем яза. Моның өчен 1 минут вакыт 

бирелә.  Җаваплар тыңланыла. Укучыларга рәхмәт әйтелә. 

II. Белемнәрне актуальләштерү.  Уку мәсьәләсен кую. 

Бүген дәрестә без  Харрас Әюповның “Таң суы ” шигыре белән танышырбыз, 

анализлап карарбыз. Кемнең таң суы алганы бар? Кемнең таң суы белән юынганы бар? 

Рәхим итеп басыгыз. Рәхмәт.Утырыгыз.(Тэйк оф тач даун структурасы) 

 Таң суының шифасы турында нәрсәләр беләсез? 1-2 җавап тыңланыла. (ТАЙМД  

ПЭА ШЭА) 

 (ЭЙ АР ГАЙД структурасы өчен материал таратыла) 

Моңа кадәр ...  Ә хәзер мин ... 

 Таң суы,беренче әтәч кычкырганчы,чишмәдән 

алына 

 

http://rtchishma.ucoz.ru/index/su_turynda/0-23


 Суны 41 савыт алырга  

 Суны алыр алдыннан су хуҗаларыннан рөхсәт 

сорала 

 

 Суның хәтере бар икән...  

 

Таң җиле, таң суы, таң кызы, таң нуры һәм башка шундый сүзтезмәләрне татар 

әдәбиятында еш очратырга була. Таң суы, беренче әтәч кычкырганчы, чишмәдән 

алына. Таң суыннан халык шифаны бик таба.Ул бөтен авыртулардан шифа. Төрле 

бозымнарны да таң суы белән өшкереп дәвалыйлар. 41 бисмилла,41 “Көлхуаллаһ”, 41 

бисмилла, 41 “Фәләкъ”, 41 бисмилла, 41 “ Нас” сурәләре укыла. Таң суы чәршәмбе көн 

иртән алына. Суга барганда белгән догаларыңны укып барырга, беркем белән дә 

сөйләшмәскә. Суны 41 савыт алырга. Суны алыр алдыннан су хуҗаларыннан рөхсәт 

сорала.(Су анасы Сылубикә, Җир анасы Җирбикә, Су алырга рөхсәт бир) Моның өчен 

банка, стакан, кашык кебек савытлардан кулланырга була. Су юыну  өчен дә,  эчәр 

өчен дә ярый.  Суның хәтере дә бар икән, шуның турыда видеофрагмент карап китик 

әле. 

      III. Уку мәсьәләсен чишү. (слайдтан укыла яисә укытучы  автор турында сөйли) 

Шагыйрь Харрас Әюп (Харрас Гыйльмегали улы Әюпов) 1946 елның 21 августында 

Татарстанның Мөслим районы Түреш авылында колхозчы гаиләсендә туа. Түрешнең бай 

табигате, андагы хозурлык,  авыл халкының табигыйлеге, гадилеге һәм самимилеге, бу 

якларның үзенчәлекле сөйләше, ягымлы теле, гасырлардан килгән тирән моңы, гармун 

чыңнары, курай аһәңнәре тулысы белән аның иҗатына күчкән шикелле. Түрештә 

башлангыч белем алып, 1964 елда Күбәк урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, 1964–1969 

елларда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Хезмәт 

юлын, университетны тәмамлагач, 1969 елда Мөслим район газетасы «Авыл утлары» 

редакциясендә өлкән әдәби хезмәткәр булып башлый, соңрак газетаның авыл хуҗалыгы 

бүлеген җитәкли. 1972 елда Х.Әюп гаиләсе белән Казанга күчеп килә һәм бөтенләйгә 

шәһәрдә төпләнеп кала. Гомере буе туган җирен сагынып яши.  

Укытучы “ Таң суы” шигырен сәнгатьле итеп укый (видеофрагмент күрсәтелә). 

Харрас Әюпов. Таң суы. (1984 нче ел) 

Таң сызылыр –сызылмас мәл... 

Дөнья әле уянмаган. 

Кош-корт тынган... Җил дә исми... 

Чишмә-сулар болганмаган. 

 

Шулчак Кеше суга килгән, 

Шифалы, саф Таң суына; 

Балаларын юындырган,  

Авырса да кайсы гына. 

 

 Ышанычы, өметләре –  

Шунда булган бөтенесе. 

Әйтерсең лә күңелен дә 

Таң суында юган Кеше... 



 

Таң сызылыр-сызылмас мәл... 

Челтер-челтер таң сулары, 

Илаһи бер пакьлек булып, 

Кичә килә гасырларны, 

 

Күңелләргә күчә килә... 

Мең сырхаудан савыктырыр; 

Кайгыларны, хәсрәтләрне 

Ак өметкә алыштырыр. 

 

Бар җанымны ачып салам,  

Халкым, сиңа киләмен дә. 

Дәверләрне дәвалаган 

Таң суы бар йөрәгеңдә... 

 

Шигырьгә анализ ясарга керешик.  

Әйдәгез, тезмә әсәргәанализ ясау тәртибен кабатлап китик(башта телдән кабатлатырга), 

аннары слайдта эш тәртибе күрсәтелгән. 

 

1) эчтәлек турында сөйләшү 

2) хис, хис дәрәҗәсе, хиснең сәбәбен табу, юану 

3) шигырьдәге  каршылык 

4) шигырьнең темасы, идеясе, проблемасы 

5) таң суы турында сөйләшү 

 

1-2 нче строфада автор тәүлекнең бер мәлендә һәр чишмә суы шифалы, ширбәтле, дәрт 

һәм дәрман бирү көченә ия булып китүен хәбәр итә.  Шул вакытны сурәтли.   

3 нче строфада  таң суының дәвалау үзлеге искә алына.    Мондый манзараны һәр татар 

авылында күзәтергә мөмкин булган, кайбер төбәкләрдә бу гадәт әле дә сакланып калган. 

Теләкләрне кабул иткән, чык сулары белән җиргә күк сафлыгы иңгән коры көндә таң 

атканда чишмәдән алынган суның тылсымы хакында бик күп чыганаклар сөйли. Әлеге су 

белән башкарылган им-том аеруча көчкә ия булуы хакында татар фольклоры, халык 

медицинасы белгечләре хезмәтләрендә дә әйтелә. Шунысы кызыклы, бу ышанулар төрки 

халыкларның барысы өчен дә уртак. Таң суында булган тылсымлы куәт хакында халыкта 

легендалар йөри. Сагышларны тарату, күңелне тынычландыру, уй-фикерләрне тәртипкә 

салу — болар барысын да таң нурларында агып яткан чишмә сулары кодрәтеннән килә. 

4-5 нче строфада  автор кешеләрнең күңелен дә таң суында юасы килү теләген, 

ышанычын, өметләрен белдерә. 

6,7,8 нче строфаларда шагыйрь таң суының гасырларны кичеп   безнең көннәргә кадәр 

килеп җитүен искәртә, илаһи бер пакьлек, чисталык өлгесе икәнен әйтә. Бу сафлык 

күңелләребезгә дә күчсен иде,  төрле сырхаулардан савыктырсын, терелтсен иде, ди.  

Кайгы-хәсрәтләребезне ак өметкә , ышанычка әйләндерсен иде, ди. Суда көч-кодрәт, су 

булган җирдә хәрәкәт, сусыз дөньяда яшәеш юк... 



9-10нчы строфада автор  үзенең халык алдына  килеп, җанын ачып салуын (бу- 

шагыйрьнең төп бурычы) турында яза, халкыбызның йөрәгендә дә таң суы барлыгын 

искәртә, ягъни чисталык, сафлык, пакьлек әле бар, ди. Аны киләсе дәверләргә дә түкми-

чәчми җиткерү кирәклеген искәртә. 

Әйдәгез әле, лирик  геройның хисе турында сөйләшик. Нинди хисләр кичерә ул һәм сез 

үзегез нинди хисләр кичердегез? (җаваплар тыңлана) 

Укытучы: Чыннан да,  автор туган җиреннән аерылган, Казанда яши. Чишмә суларына, 

таң суларына тансыклаган.  Бер шигырендә ул: “Гаҗизлектән иза чиккән җаннар Туган 

туфрагының телен белсен”, ди. Менә аның туган якны ярату, туган туфрагының телен 

белү дәрәҗәсе нинди югарылыкта! Җирсү дип атала ул. Туган туфрагын яраткан кешенең 

күңеле дә саф була.  

Хиснең сәбәбе – аерылу.  

Хиснең дәрәҗәсе – мең сырхаудан савыктырыр таң суы бар йөрәгеңдә! 

Юану. Таң суы – үзе юану, ул дәвалау үзлегенә ия. 

 Укытучы: Шигырьдәге каршылыкны табыйк. Бер карасаң, зур булмаган бу әсәрдә күзгә 

бәрелеп торган каршылык та юк кебек. Әмма   шагыйрь иҗатын белгән һәркем аның ни 

өчен янганын яхшы белә. Халкыбыз язмышы аны уйландыра. Шигырь егерменче 

гасырның сиксәненче елларында  язылган. Бу чор милләт өчен хәлиткеч еллар 

иде.Милләтнең җанын савыктырыр өчен автор чишмә сулары, таң сулары эзли... Автор 

“Таң сызылыр –сызылмас мәл...”сүзтезмәсен 2 тапкыр кабатлый. Ни өчен? 1984 нче елда 

татар халкы уяна башлый. Таң – уяну символы. Әмма таң әле атмаган.Милләтне уятыр 

өчен таң сулары кирәк, асылыбызга кайту кирәк! Туган  туфрагыбызның телен белик, 

милләтебезнең язмышы үзебезнең кулда, ди автор. 

Укытучы: Шигырьнең темасы, идеясе, проблемасы турында нәрсәләр әйтә аласыз? 

(җаваплар тыңлана) Темасы – таң суының шифасы. Проблемасы – халкыбызның күңелен 

сафландыру, пакьләндерергә тырышу. Идеясе –  халыкны табигать байлыкларыннан, 

судан, бигрәк  тә таң суыннан дөрес файдаланырга өйрәтү белән беррәттән 

ХАЛКЫБЫЗНЫ УЯТУ. 

Шигырьнең фокусын табыйк. Нинди сүз яки сүзтезмә әсәрнең бөтен нурларын үзенә 

җыеп тора? 

 IV. Дәрескә нәтиҗә ясау. Билгеләр кую.Рефлексия.(слайд) 

Мин дәрестә шундый яңалык белдем... 

Мине гаҗәпләндергәне шул булды... 

Мин моны эшли белгәнемне аңладым... 

Мин дәрестә... өйрәндем 

Дәрестән чыгу билеты.  

Мәкаль һәм әйтемнәрне  әйтеп бетер. 



1. Суга ятып эчмә, эчеңә елан керер. 

 

2. Аккан су кире кайтмас.  

 

3. Суга сокланып карасаң -  тота.  

 

4. Коега төкермә, кайтып су эчәрсең. 

  

5. Күл тамчыдан җыела.  

 

6. Су башыннан болгана.  

 

7. Су чокыр җиргә җыелыр.  

 

8. Су язып май төшмәс.  

 

9. Су һәр нәрсәне агарта, йөз карасын агарта алмый.  

 

10. Суга баткан — саламга ябышкан.  

 

11. Суның кадере чишмә корыгач беленә. 

  

12. Сусыз җиргә йорт корма, утсыз җиргә ил корма.  

 

13. Эчмәм дигән коедан өч әйләнеп су эчәрсең.  

 

14. Яхшы суны ерак түкмиләр.  

 

15. Бер кашык су белән йотарлык.  

 

16. Ике тамчы су кебек. 

 

17. Кул пычранса, су белән юарсың. 

    Су пычранса, ни белән юарсың? 

 



18. Исе юк, төсе юк, 

     Аннан башка тормыш юк. 

 


