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«МИН МӘҢГЕЛЕК! МИН МӘҢГЕЛЕК УРМАН!» 

Һәр милли һүҙ сәнғәтенең – әҙәбиәттең асылын, заман геройының быуаттарҙа балҡып 

торор эшмәкәрлеген, күңел һәм эске донъяһының  юғырылығын билдәләр яҙыусылары була. 

Ғәҙәттә, уларҙы ошо әҙәбиәттең классигы тиҙәр. Үҙе ғүмер иткән дәүерҙә  классик булып 

танылыу һирәктәргә тейер бәхет: халыҡ һөйөүен, уның ихтирамын яулау, рухи талаптарын 

тулыһынса ҡәнәғәтләндереү юғарылығына күтәрелеү, ысынлап та, оло бәхеттер. Танылған 

прозаик, киң полотнолы эпик әҫәрҙәр ижад итеүсе һүҙ оҫтаһы, Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы, республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, 

Салауат Юлаев ордены кавалеры, БАССР – ҙың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Ноғман 

Мусин  был юғарылыҡҡа, һис шикһеҙ, талымһыҙ хеҙмәте, тынғыһыҙ ижады, ҡатмарлы һәм 

болғауыр осорҙа дәүер кешеһен, заман геройының әхлаҡи йөҙөн, изге еренең тәбиғәтен 

һаҡлауға күтәрелгән ябай ауыл кешеһенең рухи ҡаһарманлығын  бар дөрөҫлөгөндә 

сағылдырыу аша  күтәрелде. Улай ғына түгел, хәҙерге башҡорт әҙәбиәтен донъя кимәленә 

күтәрҙе. 

Әҙиптең ижадын өйрәнеүсе тәнҡитселәргә иғтибар итәйек. «Әҙәбиәтттең, шул 

иҫәптән, прозаның да, ҡиммәтен билдәләүҙә уның ниндәй материалды һайлауы, ҡайһы 

төбәкте күпме ваҡыт эсендә сағылдырыуы хәл иткес һыҙат түгел. Уның әһәмиәте беренсе 

сиратта шул тормош материалдары нигеҙендә яҙыусының ниндәй идея – эстетик 

проблемалар күтәреүе, яңы художество асыштары яһауы менән билдәләнә. Тематик, жанр, 

стиль тормошоноң ни ҡәҙәр әһәмиәтле булыуыға ҡарамаҫтан, әҙәбиәттең төп вазифаһы – 

кеше һәм уның яҙмышын сағылдырыуҙа, кешенең кешелеге тураһында ҡайғыртыуҙа. Заман 

өсөн иң мөһиме, иң актуаль булған һүҙҙе әйтеүҙе лә әҙәбиәт үҙенең төп вазифаһы итеп 

һанай », - тип яҙҙы профессор Рауил Бикбаев. Ноғман Мусин, билдәле булыуынса, әҙәби 

материал эҙләп ил гиҙмәне. Саф алтын аяҡ аҫтында ғына ятҡандай (таба белеүе күпкә 

ҡатмарлы), геройҙары ла йәнәшәһендә генә – урмансылар, һунарсылар, ябай ауыл кешеләре. 

Әммә улар, һүҙ оҫтаһының һәләте арҡаһында, заман йөҙөн билдәләүсе характерҙар булып 

китә. Зильда – Зәйнәбте генә ал. Унынсыны яңы тамамлаған буласаҡ маһир ижадсыға Хоҙай 

ниндәй герой бүләк иткән бит. (Баяғы саф алтын күҙ яуын алһын өсөн зәргәр оҫталығы 

кәрәкмәйме?!) 

Педагогия фәндәре докторы, профессор Рафаэль Аҙнағолов әҙип хаҡында былай тип 

яҙҙы: “Ноғман Мусиндың яҙыусылыҡ көсө, ҡаһарманлығы нимәлә һуң? Минеңсә, үҙ – үҙенә 

талапсанлыҡта. Әҫәрҙәге композицион камиллыҡ, геройҙарының рухиәтен аныҡ тоҫмаллау, 

ваҡиғаларҙың , характерҙарҙың үҫтерелешендәге динамизм, тел – стиль сараларының 

йыйнаҡлығы – былар барыһы ла яҙыусыны яңынан – яңы бейеклектәргә күтәреүсе тәүшарт 

”.Әлбиттә, яҙыусыны һүҙ оҫтаһы дәрәжәһенә күтәреү өсөн тәүшарттарһыҙ булмайҙыр. Бәхет 

был яҡтан да яҙыусыны урап үтмәй. 1931 йылда элекке Маҡар районының Ҡолғона ауылында 

донъяға килеүен генә ал. Ерҙәге ожмахта бит!  Боронғо ҡарый- ҡыпсаҡтарының тау – 

урмандар ҡосағындағы йәннәттең үҙендә! 1947 йылда урта мәктәпте тамамлағандан һуң 



уҡытыусы булып эшләп алыу, халыҡ менән аралашыу, һүҙ – лөғәтен, фекерләүен, донъяға 

ҡарашын өйрәнеп йөрөү. Тәьҫораттарыңды тәүге шиғыр юлдарына һалыу, хикәйә яҙмаҡҡа 

ынтылыу... Стәрлетамаҡта  уҡытыусылар әҙерләүсе институтта әҙбиәт һм телде ныҡлап 

өйрәнеү. Әмәлгә ҡалғандай, белем эстәп алғас, Маҡар районы мәғариф бүлегендә инспектор 

булып эшләү. Бында ла район буйлап сабыу, кешеләр, кешеләр... Әрме хеҙмәтенән һуң 

“Совет Башҡортостаны”, “Әҙәби Башҡортостан” гәзит - журналдары, нәшриәт, Башҡортостан 

телевидениеһы – былар барыһы ла бай тормош материалы туплауға, буласаҡ геройҙарыңдың 

күңел донъяһын  өйрәнеүгә булышлыҡ итмәй ҡалмағандыр. Һәм, һис шикһеҙ, талапсанлыҡ: 

«Үҙебеҙ һайлаған яҙмыш» повесы ете вариантта эшләнә, әйтеүе генә анһат! 

Ноғман Мусин киң ҡоласлы прозаик. Әҫәрҙәренең ҡайһыһын ғына алма, улар халыҡ 

яҙмышы, ил хәстәре, кеше проблемалары менән бәйле. Тәүге повестары «Ғорурлыҡ», «Күксә 

урманында», «Ер биҙәге», «Ауылым юлы», «Кеше йылмая», «Сәскәләр керпеген аса» 

әҫәрҙәренән үк алып кеше һәм ил, милләт яҙмышының уртаҡлығын байҡаны. Тәбиғәт, 

экология мәсьәләләре уртаға  һалынды. Тынғыһыҙ ижадсы артабан роман жанрын 

үҙләштереүгә, әҙәбиәттең иң ҡатмарлы һәм юғары формаһы аша халҡыбыҙ, кешеләр иңенә 

ятҡан заман һынауҙарын художестволы үҙләштереүгә ең һыҙғанып тотона.“Өҙәрем юл 

кешеләре”, “Яралы кеше тауышы”, “Мәңгелек урман”, “Таң менән сыҡ юлдарға”, “Һуңғы 

солоҡ”, “Зәңгәртауҙа аҡ болан”, “Шунда ята батырҙар һөйәге” кеүек романдары халҡыбыҙҙың 

рухи донъяһын байытыуҙа баһалап бөткөһөҙ хазина ул! Рауил Бикбаев фекерендә оло 

хаҡлыҡ бар: «Ноғман Мусин ижадындағы тәбиғәт һәм кеше проблемаһы – улар мөнәсәбәтенә 

дан йырлау ғына түгел, иң башта ошо гармонияны һаҡларға саҡырыу, киләсәк афәттән 

иҫкәртеү». Яҙыусы: «Мин мәңгелек! Мин мәңгелек урман! Урман – халыҡ кеүек үк - 

мәңгелек»,- тип яҙа. «Мәңгелек урман»ы менән Ноғман Мусин мәңгелек роман ижад итте. 

Бындай ижад халҡыбыҙ болғауыр замандың ниндәй генә ҡатмарлы проблемалары алдында 

ҡалғанда ла рухи ҡиблаһынан яҙмаҫҡа булышлыҡ итәсәк. Яҙыусының төп миссияһы шунда 

бит. 

Республикабыҙҙың башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары Башҡортостандың 

халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин ижады буйынса дәрес эшкәртмәләрен ихлас башҡарғаны, 

яҙыусының бай ижадын тәрән белеүе, күтәрелгән проблемарҙы тәрән аңлауы күҙгә 

ташланып тора. Белем алыусыларға тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең идея – эстетик ҡиммәтен 

дөрөҫ билдәләүгә, төп һәм иң мөһим фекерҙе уҡысыларға аныҡ еткерә алыуҙары күренә. 

Хәҙерге көндә художетволы әҙәрҙе уҡып сығыу  ғына түгел, уны дөрөҫ баһалай, үҙеңә рухи 

ҡиблаларҙы таба һәм асыҡлай белеү, уҡығаныңдан эстетик ләззәт алыу һәләте талап ителә. 

Йәнә ҡыуандырғаны: уҡытыусыларыбыҙҙың дәрес эшкәртмәләре традицион, күнегелгән 

ҡалыпта түгел, һәр дәрес тиерлек федераль дәүләт белем биреү стандарттары  ҡуйған 

талаптар кимәлендә, тимәк, коллегалар дәресте проектлау юғарылығына күтәрелә бара. Үҙ 

эшеңә яуаплылыҡ, ихласлыҡ быныһы. 

                                                                                         Фәнзил  Саньяров.   



 
НОҒМАН МУСИНДЫҢ  “ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ” ПОВЕСЫНАН ӨҘӨК (8-СЕ КЛАСС) 

 
Абдрахманова Гөлнара Марат ҡыҙы, 

Мәсетле районы Яңы Яуыш төп дөйөм  
белем биреү мәктәбе 

 
 
Маҡсат: 

1. Н.Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” әҫәрен тасуири уҡыу күнекмәләрен формалаштырыу. 
2. Бәйләнешле телмәр үҫтереү, үҙ фекерҙәрен һәм тойғоларын асыҡ һәм образлы 

әйтергә өйрәтеү. 
3. Әҙиптең ижадына ҡарата хөрмәт тәрбиәләү, балаларҙа тыуған ергә, тәбиғәткә һөйөү 

тәрбиәләү. 
 
Уҡытыу методы: күрһәтеү-аңлатыу, эҙләнеү алымдары. 
Уҡытыу алымдары:әңгәмә, һорау-яуаптар, карточкалар менән эш, һүҙлек менән эш, ИКТ 
ҡулланыу,  ижади эш. 
Предмет УУЭ һөҙөмтәләре: башҡорт әҙәбиәте дәресендә теманы өйрәнеү буйынса отошло, 
ҡыҙыҡлы алымдарҙы өйрәнеү. 
Метапредмет (предмет-ара) УУЭ һөҙөмтәләре: 
а) регулятив: уҡыу мәсьәләһен, проблемаһын планлаштырыу, уның алгоритмын белеү, үҙ 
эшмәкәрлеге һөҙөмтәһен баһалау; 
б) танып белеү: логик фекерләү ҡеүәһе үҫешә; текст менән эшләү мәлендә аңлы уҡырға, 
кәрәкле мәғлүмәтте эҙләп табырға, был мәғлүмәт менән эшләргә; сағыштырырға, системаға 
килтерергә, анализларға, дөйөмләштерергә, универсаль алымдар менән эш итергә өйрәнә 
(таблица, логик- структур, ассоциатив схемалар), проект- эҙләнеү эшмәкәрлегенә, билдә - 
символдар ҡулланып эш итә белеүенә нигеҙ һалына; 
в) коммуникатив: төркөмдә эшләгән саҡта үҙ- ара хеҙмәттәшлек итә белеү, бер - береһен 
тыңлай, башҡалар фекерен ҡабул итә, аңлай белеү кеүек сифаттар тәрбиәләнә; телмәрҙәре 
үҫә. 
Йыһазландырыу: дәреслек, Н. Мусиндың портреты, китаптары, проектор,презентация, 
карточкалар 
 
Дәрестең девизы: Кешеләр тауҙар шикелле – 
   Бейек булған һайын 
   Тормоштары бәхәслерәк, 
   Яҙмыштары ҡыйын. 
   Мин дәрәжәне әйтмәйем,- 
   Ул мәңгелек түгел. 
   Юғарылыҡты билдәләй 
  Тик юғары күңел. 

   М.Кәрим.  

Дәрестең киңәйтелгән план - конспекты 

Дәрес этаптары Уҡытыусы  
эшмәкәрлеге 

Уҡыусылар  
эшмәкәрлеге 

Йыһазла

ндырыу 

 



Психологик кәйеф 
шарттары 
булдырыу.Уңыш 
ситуацияһы тыуҙырыу. 
 

    - Һаумыһығыҙ, уҡыусылар. Тышҡа 
күҙ һалығыҙ әле. Ниндәй матур көн. 
Ҡулдарыбыҙҙы күкрәккә ҡуйып матур, 
тыныс көнгә рәхмәт әйтеп, 
баштарыбыҙҙы эйәйек. Аяҡ остарына 
баҫып, ҡулдар менән йылы ҡояшҡа 
үреләйек. Бармаҡ остарынан үтеп 
йылы бөтә тәнгә тарала. Беҙ эшләү 
өсөн ҡояштан, һауанан көс, дәрт 
алабыҙ. Бер-беребеҙгә ҡарап 
йылмаяйыҡ. Уңыштар, хәйерле көн 
теләйек. 
 - Дәрестең девизы менән 
танышайыҡ.  
Был һүҙҙәр кемгә ҡарата әйтелгән. 
Дәрестең һуңында ошо һорауға яуап 
бирергә тейешбеҙ. 

 Уҡыусылар тышҡа 
ҡарайҙар, ҡулдарын 
күтәрәләр һәм бер-
береһенә йылмайып 
уңыш теләйҙәр. 
 
 
 
 
 
 
Бер уҡыусы девизды 
уҡый. 
 

Талғын 
ғына 
музыка 

тауышы. 

 

 

 

Слайд 1. 

 

 
Уҡыу эшмәкәрлегенә 
мотивация 
 булдырыу (ойоштороу 
моменты) 

-Дәрестә 2 төркөмгә бүленеп 
эшләйәсәкбеҙ. 

-Бөгөн беҙ кем, нимә тураһында 
һөйләшәсәкбеҙ. Һеҙгә презентация 

тәҡдим итәм. 

-Нимә күрәһегеҙ? 

-Ниндәй яҙыусылар тәбиғәт 
тураһында яҙалар? 

Эйе, Н.Мусиндың  һәр әҫәре урман, 
тәбиғәт тураһында, сөнки ул үҙе 
урманлы яҡта тыуып-үҫкән.  
 

 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптарын тыңлау.  
 
Урман,тәбиғәт, 
йыртҡыстар 
 
Н.Мусин 

 
 
 

Слайд 
2-11 

Уҡыу мәсьәләһен 
(проблемаһын) ҡуйыу 

-Шулай итеп, бөгөн беҙ кемдең 
әҫәре менән танышасаҡбыҙ? 
-Әҫәрҙә нимә тураһында һүҙ 
барасаҡ? 
-Йыртҡыстар тураһында яҙып, 
яҙыусы нимә әйтергә теләгән икән? 
Был һорауға ла дәрес аҙағында яуап 
бирергә тырышырбыҙ. 
-Беҙҙең дәрестең темаһы һәм 
маҡсаты. 
-2 төркөмгә бүленәбеҙ, һәр төркөмгә 
эш биреләсәк. Һеҙ өйҙә повестан 
өҙөктө уҡырға тейеш инегеҙ. 

-Ноғман Мусин 
 
-Йыртҡыстар 
тураһында. 
 
 
 
-Н.Мусиндың “Йыртҡыс 
тиреһе” әҫәре менән 
танышыу (теманы, 
маҡсатты уҡыусылар 
әйтә). 
 

Слайд 
12-13. 
 
Слайд 
11. 
 
 
 
-
таҡтала 
дәресте
ң 
темаһы
н 
уҡытыу
сы яҙа. 

Уҡылған өҙөктө 
анализлау  
Уҡыу проблемаһын 
сисеү. 

-Аңлатмалы һүҙлектән –йыртҡыс- 
һүҙенең мәғәнәһен уҡыу 
 
 
 

-1төркөмгә эш. Ни өсөн әҫәр   
“Йыртҡыс  

тиреһе» тип атала ? 

Йыртҡыс – 1.Башҡа 
хайуандарҙы тотоп, 
итен ашап йәшәгән 
хайуан.  2. Бик ҡаты 
бәғерле, мәрхәмәтһеҙ 
кешегә ҡарата әйтелә.  
 
- Айыу тиреһе 

 
Аңлатма
лы 

һүҙлек 

 

 



-2төркөмгә эш. Төп геройҙар  төрлө 
ваҡиғалар барышында үҙҙәрен нисек 
тота? 
 
 -1т.эш. Әҫәрҙә ата-бабаларҙың 
ниндәй кәсептәре тураһында һүҙ 
бара? 
-2т.эш.Айыу тураһында нимә 
беләһегеҙ? 
 
-1т.эш. Әҫәрҙә тағы кем тураһында 
һүҙ бара? 
-2т.эш.Өҙөктә айыу тураһында нимә 
яҙылған? 

 
-Айыу тураһында мәғлүмәт 

тураһында һүҙ бара. 
 

-Геройҙарҙың ыңғай һәм 
кире яҡтарын күрәбеҙ. 
Китаптан өҙөктәр уҡыу. 
-Һунарсылыҡ. 
-Айыу тураһында 
белгәндәрен һөйләйҙәр. 

-Һолтанбай. 
 
-Айыу тураһында 
өҙөктө уҡыу. 

 
 

 

 

  
Ҡушымта 

1. 

(слайд) 

 

 

 

Ҡушымта 

2. 

(слайд) 

 

Белемде нығытыу (Яңы 
белемде практикала 
ҡулланыу) 

 
1т.эш.Һолтанбайға кластер төҙөргә. 
2т.эш. Айыуға кластер төҙөргә. 
 
Класҡа һорау.  
-Ни өсөн автор уларҙы бер төрлө 
итеп һүрәтләгән? 
 
1т.Яуымбай улына ниндәй васыят 
ҡалдыра? 
2т. Һолтанбай атаһының васыятын 
тотамы? 
 
 
-Класҡа эш. Ни өсөн Яуымбай  бай 
һәм етеш йәшәй? 

 
 
 
1т.Диалогты ролдәргә бүлеп уҡырға. 
2т.Хеҙмәт тураһында мәҡәлдәрҙе 
уҡырға. 
 
Класҡа һорау. Ошо диалогта 
Һолтанбайҙың ниндәй һыҙаты 
күренә? 

 
-Уҡыусылар таҡтаға 
сығып кластер 
төҙөйҙәр. 
 

-Кеше һәм тәбиғәт бер 
бөтөн. 

 
 
 
-Васыят тураһында 
өҙөктө уҡыу 

-Эйе. 
 

-Һәр кешенең үҙ кәсебе 
булырға тейеш. Ата 
кеше үҙ балаһын 
кәсепкә өйрәтергә 
тейеш, йәғни һөнәрле 
булырға кәрәк. Халыҡ 
мәҡәле-атанан күргән 
уҡ юнған, әсәнән күргән 

тун бескән. 

 
 

 
-Урман хужаһы-айыуҙы 
ул хөрмәт итә. 
 

 

 
Ҡушымта
3. 
(слайд) 

 

 

 

Ҡушымта 
4. 

(слайд) 

 
 
 
 
 
 
 
   
Ҡушымта  
5. 
Слайд 
18-19 
   
Ҡушымта
6. 
(слайдта
р) 



Дәресте йомғаҡлау. 
Рефлексив анализ. 

- Шулай итеп, бөгөнгө  дәрестә 
үҙегеҙ ҡуйған маҡсаттарға 
ирештегеҙме? 

-  Дәрестең эпиграфы кемгә ҡарата 
яҙылған? 

- Алған белемдәрегеҙҙе ҡайҙа 

ҡуллана алаһығыҙ? 

-  Ниндәй алымдар, эш төрҙәре 

һеҙҙең өсөн бигерәк тә оҡшаны? 

-  Аңлау өсөн нимәһе ауыр булды? 
Оҫталыҡ дәресенән һуң ниндәй 
һорауҙар, идеялар тыуҙы? 

 
Уҡыусыларҙың 
үҙҙәренең  
эшмәкәрлегенә 
рефлексия яһаы. 

 

Слайд 
16. 

Баһалау. Дәрестә уҡыусының шыма 
уҡыуына баҫым яһап, баһа 
бирергә, өҫтәмә сығанаҡтарҙы 
файҙалана белеүен хупларға. 
Әҫәрҙе анализлағанда 
-әүҙем ҡатнашҡаны; 
-үҙ фекерен баҙнатлы әйтә алғаны 
-итәғәтле аралаша белгәне; 
-һөйләшеүҙә һүҙ ҡыҫтыра белгәне 
-иптәштәрен тыңлағаны;  
-ҡыйыу булғаны өсөн 
уҡыусыларҙы хуплап, билдә 
ҡуйырға 

  

Өйгә эш. 1.Н.Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” 
әҫәрен уҡып бөтөрөргә. 
2. Әҫәргә иллюстрациялар 
эшләргә. 

3.  “Атанан күргән уҡ юнған, әсәнән 
күргән тун бескән” мәҡәле буйынса 
мини- инша яҙырға. 

  

 

НОҒМАН МУСИН ИЖАДЫ ҺӘМ ТОРМОШ ЮЛЫ. “ҠОРАЛАЙҘАР” 

                                

        Абдуллина Зәйтүнә Сәмиғулла ҡыҙы, 

                           Күмертау ҡалаһы «5-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе» 

 

Маҡсат:  

Ноғман Мусиндың ижады менән танышыу; уның әҫәрҙәре аша тәбиғәт серҙәре менән 

танышыу.  

Уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләргә өйрәтеү.Уҡыусыларҙың тәбиғәт тураһында 

белемдәрен тәрәнәйтеү, өҫтәлмә  мәғлүмәттәр биреү. Балаларҙың фекерләү һәләтен 

үҫтереү, тасуири, аңлы, дөрөҫ уҡыу күнекмәләрен нығытыу. 

 Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәр тураһындағы белемде  камиллаштырыу. 



Ҡоралайҙар тураһында белем биреү, балаларҙа хайуандарға ҡарата мәрхәмәтлелек, 

тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Йыһазландырыу: Н.Мусиндың портреты, ҡоралай һүрәте, дәрес буйынса презентация, 

һүҙлектәр, дәреслек, аудиояҙма. 

Дәрес төрө: яңы материал менән танышыу дәресе. 

Уҡытыу методы: күрһәтеү, аңлатыу, эҙләнеү методтары. 

Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау, яуаптар, таҡтала һәм дәфтәрҙә эш, һүҙлек менән эш, 

тәржемә итеү, уҡытыусының тасуири уҡыуы,уҡыусыларҙың сылбырлы уҡыуы, ИКТ ҡулланыу, 

уҡыусыларҙың алдан тема буйынса һүрәт төшөрөүе, ял минуты, ижади эш. 

Предмет буйынса һөҙөмтәләр: 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы  тормошо һәм ижады тураһында өҫтәлмә мәғлүмәттәр 

биреү. Уҡыу техникаһын камиллаштырыу. 

Метапредмет буйынса һөҙөмтәләр: дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау, уны тормошҡа 

ашырырға тырышыу, дәреслектән кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү, билдәне белдерә торған 

һүҙҙәрҙе телмәрҙә ҡулланыу, уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләй белеү, һорауҙарға яуап 

биреү, үҙ белемеңде баһалау. 

 Шәхси һөҙөмтәләр: туған телебеҙҙең , тәбиғәттең матурлығын аңлау,күрә белеү.  

Предмет - ара бәйләнеш: әҙәбиәт, башҡорт теле, тәбиғәтте өйрәнеү, рус теле. 

Регулятив : уҡыу мәсьәләһен ҡабул итә. План буйынса эшләй. 

Коммуникатив: маҡсат, бурыстарҙы күҙ уңында тота. Парлап йәки төркөмләп эшләй. 

Дәрес барышы: 

1.Ойоштороу: Һаумыһығыҙ! Хәйерле иртә! Ултырығыҙ! 

Психологик  кәйеф шарттары булдырыу. 

2.Фонетик күнегеү. Әйҙәгеҙ, телдәрҙе сарлап, артикуляцион күнегеү эшләп алайыҡ. Слайд 

                                                                    Тәүәкәлләп кистем йылғаны, 

                                                  Тәүәкәлләп мендем юрғаны. 

                                                  Тәүәкәлләп сыҡтым ауҙарға, 

                                                  Тәүәкәлләп мендем тауҙарға. 

Һорау.  Нимә ул тәүәкәллек? Ниндәй кешене  тәүәкәл кеше тип атайҙар? 

Дәрес аҙағында ошо һорауға әйләнеп ҡайтырбыҙ. 

 

3.Слайд             



                       

Һүрәттәр буйынса эш.  

Уҡыусылар, былар ниндәй хайуандар?  (Ҡырығай хайуандар).  

Ҡайһы йәнлек һеҙгә нығыраҡ оҡшай? Ни өсөн?(уҡыусыларҙың яуаптарын тыңлау) 

Һеҙ ошо хайуандарҙың ҡайһыһы тураһында белешмә яҙырға тейеш инегеҙ? 

4. Уҡыусылар алдан әҙерләп килгән эштәрен уҡыйҙар. 

Ҡоралайҙар тураһында белешмә бирәләр.  
 

Ҡоралайҙар - урман биҙәге. Һылыу ҡыҙҙарҙы ла хатта ҡайһы яҡта: “Ҡоралай һымаҡ 

һылыу, етеҙ”, - тиҙәр. Уларҙы “бәләкәй болан” тип тә йөрөтәләр. Оҙонлоғо 100 – 150, 

бейеклеге 65–100 сантиметр булһа, ауырлығы 60 килограмдан артмай. Ҡоралайҙар ҙур 

аҡланлы, таулы һирәк урманда йәшәй. Ҡоралай аҙығының 70 процентын үлән тәшкил итә. 

Шулай уҡ уҫаҡ, тал, йүкә, ҡайын, имән ағастарының япраҡтарын, йәш ботаҡтарын ашайҙар, 

имән сәтләүеге, еләк- емеш менән дә туҡланалар. Был хайуандарҙың төп дошманы - бүре, 

һеләүһен,төлкө. Тәбиғи шарттарҙа  улар 11–13 йәшкәсә йәшәйҙәр. 

5. Дәрестең темаһын, йөкмәткеһен билдәләү. Актуалләштереү. 

Шулай итеп , беҙ бөгөн нимә тураһында һөйләшәсәкбеҙ?  

Кем әйтер? 

6.Слайд  Ноғман Мусиндың портреты, китаптары , ҡоралай һүрәте. 

Тимәк, бөгөн дәрестә нимә эшләйбеҙ? Ниндәй яҙыусы менән танышабыҙ,  кем белә? 

Уҡыусыларҙың  яҡынса яуабы. Ноғман Мусиндың тормош юлы, ижады менән 

танышырбыҙ.”Ҡоралайҙар” әҫәрен уҡырбыҙ. 

 Яңы мәғлүмәт алырбыҙ. Дәфтәрҙә яҙма эш башҡарырбыҙ. 

 Уҡытыусы. Дәфтәрҙәргә бөгөнгө числоны һәм теманы яҙып ҡуйығыҙ. Эйе, бөгөн беҙ Ноғман 

Мусиндың тормош юлы, ижады менән танышырбыҙ.”Ҡоралайҙар” әҫәрен уҡырбыҙ. Уның 

әҫәрҙәре аша тәбиғәт серҙәре менән танышырбыҙ. Уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләргә 

өйрәнербеҙ. 

Слайд.                     Ноғман  Мусин ижады. “Ҡоралайҙар”. 

 

7.Уҡытыусы. Бик күп яҙыусылар, шағирҙар тирә яҡ, тыуған тәбиғәт тураһында әҫәрҙәр ижад 

иткәндәр. Бала саҡтан буласаҡ яҙыусы ҡоштар, хайуандар, бөжәктәр, тәбиғәт тормошо, уның 

мөғжизәләре менән ҡыҙыҡһына. Күргән, белгәндәрен башҡаларға еткереү теләге уға 

ҡыҙыҡлы әҫәрҙәр яҙырға булышлыҡ итә. Ул урманды, уның матурлығын, байлығын данлап, 

талантлы яҙыусы булып таныла.  



Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Башҡортостандың Ишембай 

районының Ҡолғона ауылында тыуа. 

Слайд.  Башҡортостан картаһы.  

Ишембай районы ҡайһы тирәлә урынлашҡан,картанан табып күрһәтегеҙ әле.  Кем теләй? 

(Картанан бер уҡыусы Ишембай районын табып күрһәтә). 

 1944 йылда үҙҙәренең ауылындағы ете йыллыҡ мәктәпте тамамлағас, Маҡар ауылына 

һигеҙенсе класҡа уҡырға инә. Унынсы класты тамамлағас, үҙе уҡып сыҡҡан мәктәпкә 

уҡытыусы итеп ҡалдырыла. Ауылда ике йыл уҡытҡас, Стәрлетамаҡ педагогия  институтына 

уҡырға инә. Ҡолғона ауылында беренсе булып юғары белемгә эйә була . 

Н. Мусиндың тәүге ижади аҙымдары ла ошо институтта башлана. Институтты тамамлағас, уға 

оҙаҡ эшләргә тура килмәй, Маҡар район мәғариф бүлегендә инспектор булып эшләп йөрөгән 

еренән 1951 йылдың аҙағында хәрби хеҙмәткә алына. Уның тәүге шиғырҙары республика 

гәзиттәрендә һәм “Әҙәби Башҡортостан” журналында баҫылып сыға. Шул йылдарҙа ул проза 

жанрында ла көсөн һынап ҡарай, һалдаттар тормошона арналған бер нисә хикәйә яҙа. Ә 

1958 йыл Өфөгә килеп, “Ағиҙел” журналында - бүлек мөдире, яуаплы секретарь, 1962 йылдың 

башынан “Совет Башҡортостаны” гәзитендә әҙәби хеҙмәткәр булып эшләй.  

Н. Мусин Башҡорт дәүләт университетының киске бүлеген тамамлай, артабан “Ағиҙел” 

журналында бүлек мөдире, Башҡортостан телевидениеһында, унан Башҡортостан китап 

нәшриәтендә редактор булып эшләй.  

Әҙип һуңғы йылдарҙа яҙылған “Һайлап алған яҙмыш”, “Зәңгәртауҙа аҡ болан”, “Яҙғы 

ташҡындар алдынан” (“Яралы кеше тауышы”), “Мәңгелек урман”, “Таң менән сыҡ юлдарға”, 

“Һуңғы солоҡ”, “Шунда ята батыр һөйәге” романдары һәм “Йыртҡыс тиреһе” повестары, менән 

башҡорт прозаһының талантлы яҙыусыһы булып танылды. Уның әҫәрҙәренең геройҙары - 

беҙҙең замандаштарыбыҙ. Был әҫәрҙәр менән һеҙ өлкән кластарҙа танышырһығыҙ. 

2001 йылда Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме бирелә.  

1991 йылда Салауат Юлаев исемендәге премияһына лайыҡ була.  

8.Әҫәр өҫтөндә эш: Уҡыусылар был әҫәрҙе һеҙ өйҙә уҡып килергә тейеш инегеҙ. 

Уҡынығыҙмы?  

Инеш һүҙ. Ҡоралайҙар бигерәк матур. Ҡыҙҙарҙың һылыулығы, зифа буйы хаҡында 

һөйләгәндә ҡоралай менән сағыштыралар: ҡоралайҙай ҡупшы, күҙҙәре ҡоралай ҡарашындай 

саф тиҙәр. Ҡоралайҙың бәрәсенең тиреһе төртөклө, торғаны бер уйынсыҡ инде. Ноғман 

Мусин  "Ҡоралайҙар" тигән хикәйәһендә был хайуандарҙың холоҡ-фиғелен, матурлығын бик 

оҫта тасуир итә. 

9. Үҙләштереү өсөн һүҙҙәр; Тексты уҡығансы,  һүҙлек менән танышып үтәйек.  

Һуйыр - глухарь 

Януар - кейек 

Әжәл - смерть 

Өйөр - стадо 



Кәбәк - отрубь 

- Һүҙҙәрҙе уҡыу; 

- Һүҙбәйләнештәр төҙөү; 

Һорау   Һүҙҙәрҙе  һүҙлек дәфтәренә яҙырға кәрәкме?  Ни өсөн ( Кәрәк. һөйләшер 

өсөн,хәтерҙә ҡалдырырға). 

- дәфтәргә күсереп яҙыу. 

10. Ял минуты.  Релаксация. Тәбиғәт ҡосағында ял итеү,һыу, көй, тыныслыҡ, ҡош тауыштары.           

www.youtube.com 

Беҙ һеҙең менән тәбиғәт ҡосағында ял итеп алдыҡ,ә хәҙер әйҙәгеҙ, текстың бер өлөшөн  

аудиояҙманан  тыңлап алайыҡ,аҙаҡтан  һорауҙарға яуап бирербеҙ. 

11.  Аудиояҙма  тыңлау.       http://yuldashfm.ru/mp3_id/17522 

 Тексты тыңлағандан һуң уҡыусыларҙың ; 

- сылбырлы,  

- сиратлап, 

 -бинар уҡыуы.  

12. Һорауҙар: 

- Әбделнәғим бабай ҡоралайҙарҙы яратып һөйләгән ерҙе табып уҡыу.  

( Һайланма уҡыу).  

-Ҡышын ҡоралайҙарға ниндәй мәшәҡәттәр тыуа?  

-Уларға ярҙам итер өсөн нимәләр эшләргә кәрәк?  

Әҫәрҙә ваҡиғалар бай тәбиғәтле Урал тауҙарында бара. Ҡоралайҙарҙан   башҡа тағы ниндәй 

ҡош, хайуандарҙың исемдәре, шулай уҡ ер-һыу атамалары ла осрай. Иғтибар менән уҡып 

шул исемдәрҙе һүҙлек ярҙамында тәржемә итеп  яҙып алығыҙ. 

ҠОШ: һуйыр 

ЙӘНЛЕК: болан, төлкө, ҡоралай, айыу, ҡуян, һуҫар 

ЕР-ҺЫУ: Иҙел, Ҡыҙҙар тауы, Йәнебәк һырты. 

13.Төркөмләп эшләү. 

 1-се төркөм. Коралайҙарға характеристика бирегеҙ. Предметтың билдәһен белдереүсе 

һүҙҙәрҙе яҙырға. 

2-се төркөм. Әбделнәғим бабай “кешенең дә, кейектең дә – һәр нәмәнең матуры була” ти. 

Әбделнәғим бабай үҙе ниндәй кеше? (аҡыллы, ярҙамсыл, матурлыҡты күрә белеүсе, яҡшы эш 

өсөн көсөн дә ваҡытын да ҡыҙғанмай, яҡшылыҡты күреп шатлана белә, йор телле…)  

14. Проблемалы һорауҙар.  

А) “Матурлыҡтың ҡәҙерен белергә кәрәк” ,- ти Әбделнәғим бабай . Быны һеҙ нисек 

аңлайһығыҙ? Ә кешенең матурлығы нимәлә? 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1213.88fOTkya_R2ermEDq7iMo7_UEKuQuMxmvPnU64JWv_ydzLuFl0SwSN7TYcA_H0C4TYIvnDvnpG35oGWuCnfKdVidYHpHQksSYH-WI-gba4fNeRsxx9tzIGUjvD8YfI-RvODlLrRgiWNy4n4_XgVXF9wyXpBklGm5M_tPJizMHxj_SitPuTs_NRBf40JdtrYC.48d895c51965e948ccc05627c05aa96a112b080b&uuid=&state=EIW2pfxuI9g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFkZmV3OGpnZXJrd2JseE5SaXJTTmRva2pmWk4yaE4zSENGSFNQb2QtWk5oYlFtb241Z0JZS1gyb3lLSXc3MkxkeW1YTk5McFRJT2k&b64e=2&sign=654e2bede330bfe5f81b60e3b0acb887&keyno=0&l10n=ru


Ысынлап та, Ноғман Мусиндың һәр әҫәрендә тәбиғәттең, йәнлектәрҙең матурлығы 

һүрәтләнә. Автор әйтеүенсә, беҙ улар менән һоҡланып ҡына ҡалмай, уларҙы һаҡларға ла, 

ҡәҙерләргә лә тейешбеҙ. Тимәк, Ноғман Мусин – тәбиғәтте яратыусы, уны һаҡларға өндәүсе 

изгелекле кеше.  

Б) Беҙ ни өсөн тәбиғәтте һаҡларға тейешбеҙ? Киләсәк быуынға, иптәштәрегеҙгә  ниндәй 

теләктәр әйтер инегеҙ? 

Эйе, беҙгә аҙыҡты ла, кейемде лә дарыуҙы ла, йәшәү өсөн бөтә нәмәне тәбиғәт бирә. Шулай 

булғас, урманды һаҡлау ҡағиҙәләрен үтәгеҙ, бер генә ағасты ла, йәнлекте лә зәғифләмәгеҙ. 

 Тәбиғәтте, йылға – күлдәрҙе, урмандарҙы киләсәк быуын өсөн һаҡларға кәрәк.  

15. Ижади эш.   Слайд. 

Ошоға ҡағылышлы бер мәҡәлде ошо ребустан сисеп уҡыйыҡ әле.  

“Бер ағас ҡырҡһаң, икене ултырт”. 

 

16. Дәресте йомғаҡлау  

Нимә ул тәүәкәллек? Ниндәй кешене  тәүәкәл кеше тип атайҙар? 

Әбделнәғим бабайҙы теүәкәл, изгелекле кеше тип әйтеп буламы Иҫбатлағыҙ.  Уҡыусыларҙың 

фекерҙәрен тыңлау.  

Уҡытыусы.  Н.Мусин тәбиғәтте яҡлаусы, һәр әҫәрендә кеше ғүмеренең тәбиғәттән 

айырылғыһыҙ булыуын дәлилләүсе . Уның әҫәрҙәрен беҙ әле башҡа кластарҙа ла 

өйрәнәсәкбеҙ. 

17.Рефлексия. 

- Дәрестең маҡсаты ниндәй ине? 

-  Маҡсатыбыҙға ирештекме?  

- Нимә белдек? Үҙегеҙ өсөн нимәләр алдығыҙ?  

- Әбделнәғим бабайҙың ҡайһы сифаттарын үҙегеҙҙә булдырыр инегеҙ? 

18 Өй эше  

Мәжбүри: һүҙҙәрҙе ятларға. 

Ихтияри: “Матур кеше“ тигән темаға кескәй генә хикәйә яҙырға 

19.Баһалау. Кемдәр бик һәйбәт эшләне? Үҙегеҙгә һәм иптәшегеҙгә ниндәй баһа ҡуйыр 

инегеҙ? Ни өсөн?    

Уҡытыусының баһалауы. 



Ошоноң менән дәресебеҙ тамам.              Һау булығыҙ!  

 
                                    

НОҒМАН МУСИН «ЕТЕМӘК БОЛАН БАЛАҺЫ» 

Аблаева Альбина Әғзәм ҡыҙы,  
Стәрлебаш районы   Стәрлебаш ауылының башланғыс  

белем биреү  мәктәбе 
 

Дәрес төрө: Уҡыу мәсьәләһе ҡуйыу дәресе. 

Уҡытыу- методик комплект: Әҙәби уҡыу: Дөйөм белем биреү учреждениеларының дүртенсе 
класы өсөн уҡыу китабы. Ике киҫәктә.1- се киҫәк.Тулыландырылған 3- сө баҫма. / Төҙ.- авт.: 
Мәүлийәрова Ә. Т., Сынбулатова Ф. Ш.- Китап, 2012.- Һүрәттәре менән 180 бит.  

Маҡсат:   

- Ноғман Мусиндың  биографияһы менән ҡыҫҡаса танышыу, хикәйәнең идея-тематик 

йөкмәткеһен асыу, образдарға ҡылыҡһырлама биреү;  

- балаларҙа тыуған ергә, тәбиғәткә һөйөү сифаттары тәрбиәләү ; 

һәләтен үҫтереү, үҙ аллы эшләү күнекмәһе булдырыу. 

Көтөлгән һөҙөмтәләр:  

- шәхси: ыңғай әҙәп-әхлаҡ сифаттары үҙләштереү, алған белемдәрҙең әһәмиәтенә 
төшөнөү,үҙ аллы һәм төркөмдә эшләүгә ыңғай ҡараш булдырыу, тәбиғәткә дан 
йырлаусы,тәбиғәтте һаҡларға өндәүсе яҙыусы Ноғман Мусин ижадына ыңғай ҡараш 
булдырыу; 

- предмет: әҫәрҙең исемен һәм авторын белеү, ундағы ваҡиғаларҙы аңлау, уҡылғанға ҡарата 
үҙ ҡарашыңды белдереү, хикәйәнең темаһын һәм идеяһын асыҡлау, образдарҙың ҡылыҡ- 

фиғеленә баһа биреү, ҡуйылған һорауҙарға дөрөҫ яуап табыу;  

Метапредмет:  

- коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: уҡытыусы һәм тиңдәштәре менән 
аралашыуҙы ҡороу, башҡаларҙы тыңлай белеү, үҙ фекереңә ышандыра алыу, телдән һәм 

яҙма формала яуап биреү;   

- танып белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: әҫәр тексы өҫтөндә эшләү, дәреслектән һәм 
төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәтте табыу һәм айырып алыу, эҙләнеү характерындағы 
эштәрҙе башҡарыу, информацион-компьютер саралары ҡулланыу, ҡыҫҡартылған проект эше 

менән сығыш яһау, төшөнсә ҡуласаһы төҙөү, образдарға ҡылыҡһырлама биреү;  

- регулятив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: дәрестең маҡсатын билдәләү, эшмәкәрлекте 
планлаштырыу, кәрәк осраҡта үҙ эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү, алдағы дәрескә өй 
эше алыу, үҙ эшмәкәрлек һөҙөмтәһен баһалау.  

Йыһазландырыу: мультимедиа проекторы, компьютер, экран, дәрескә презентация, 

яҙыусының портреты, китаптар күргәҙмәһе.   

                                             Дәрес планы:  

I. Уҡыу эшмәкәрлегенә мотивация булдырыу. Ойоштороу ваҡыты. 

 - Хәйерле көн, ағастар!  
   Хәйерле көн, ҡоштар!  
   Хәйерле көн, тәбиғәт!  



   Хәйерле көн, дуҫтар!  
- Һаумыһығыҙ, уҡыусылар!   

- Кәйефтәрегеҙ нисек?   

- Барығыҙҙа дәрескә әҙерме? Урындарығыҙға ултырығыҙ.  

II. Уңыш ситуацияһы тыуҙырыу. Белемдәрҙе актуалләштереү.   

1.Тәбиғәт тураһында видео ҡарау. (1-се слайд)  

- Уҡыусылар, беҙ ҡараған видео нимә тураһында? (уҡыусыларҙың яуаптары) 

- Нимә ул тәбиғәт? (уҡыусыларҙың яуаптары)   

- Һеҙ уны яратаһығыҙмы? Ни өсөн? (уҡыусыларҙың яуаптары)   

- Тәбиғәт менән кеше ниндәй бәйләнештә тора? (уҡыусыларҙың яуаптары)  

Уҡытыусы: 

- Эйе, беҙгә йәшәү өсөн бөтә нәмәне тәбиғәт бирә. Шулай булғас, тәбиғәтте һаҡлау 
ҡағиҙәләрен үтәгеҙ, бер генә ағасты ла, йәнлекте лә зәғифләмәгеҙ.   

2. Ребус сисеү. 

Ошоға ҡағылышлы бер мәҡәлде ошо ребустан сисеп уҡыйыҡ әле. (2- 3-сө слайдтар) 

“Бер ағас ҡырҡһаң, икене ултырт”.  

III. Уҡыу мәсьәләһе (проблемаһын) ҡуйыу.   

1. Яҙыусының портреты менән танышыу. 

- Уҡыусылар, портретта кем һүрәтләнгән? (Ноғман Мусин) (4- се слайд) 

- Уның ниндәй әҫәрҙәрен беләһегеҙ? (уҡыусыларҙың яуаптары) 

- Дөрөҫ, 3 класта беҙ һеҙҙең менән Ноғман Мусиндың  “Бүленгән - бөлөр” әҫәрен уҡығайныҡ.  

- Яҙыусы нимә тураһында яҙған? Ниндәй темалар ҡыҙыҡһындыра уны? (уҡыусыларҙың 

яуаптары) 

2. Интерактив таҡтала болан һүрәтен ҡарау. (5- се слайд) 

- Таҡтала ниндәй хайуан төшөрөлгән?  

- Ни өсөн ул бер үҙе? Уның ата-әсәһе ҡайҙа? (уҡыусыларҙың яуаптары)  



Уҡытыусы:  

- Атай- әсәй булмаһа, кешеме ул, кейекме - уларға етемәк тиҙәр.     

- Беҙ бөгөн дәрестә уҡыясаҡ хикәйә нисек атала тип уйлайһығыҙ? (уҡыусыларҙың яуаптары) 

- Дәреслегегеҙҙең 101- се битен асып, бөгөнгө теманы уҡып ишеттерегеҙ һәм эш 
дәфтәрегеҙгә яҙып ҡуйығыҙ. (уҡыусылар теманы уҡып ишеттерәләр) 

IV. Яңы материалды өйрәнеү (моделләштереү). Уҡыу проблемаһын сисеү.  

- Тимәк, бөгөн беҙ тәбиғәтте, уның байлығын, матурлығын данлаусы талантлы яҙыусы Ноғман 

Мусиндың әҫәрҙәре менән танышыуҙы дауам итәбеҙ.    

1.Һүҙлек эше (6- сы слайд )  

- Хикәйәне уҡыр алдынан яңы һүҙҙәр менән танышайыҡ. 
Етемәк (етем)- сирота  
Һайғау- нәҙек оҙон төҙ ағас  
Типһән- тау, йылға буйындағы әҙ генә ҡалҡыуыраҡ урын. 
- Быйыл Ноғман Мусинға 85 йәш.   
2. Ҡыҫҡартылған проект сығышы. Яҙыусының тормош юлы һәм ижады буйынса ҡыҫҡаса 
мәғлүмәт биреү.  
- Хәҙер, һүҙҙе Аҡанаева Эльвинаға бирәбеҙ. Ул Ноғман Мусиндың биографияһы менән һеҙҙе 
ҡыҫҡаса таныштырыр.   

Ноғман Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Ишембай районының Ҡолғона ауылында тыуған. 
Стәрлетамаҡта педагогия институтын тамамлағандан һуң Маҡар ауылынды эшләй. Армияла 
хеҙмәт иткәндән һуң, мәктәптә уҡыта, әҫәрҙәр яҙа башлай.  Яҙыусы -  Салауат Юлаев 
исемендәге премия лауреаты, Халыҡ яҙыусыһы тигән юғары исемгә лайыҡ булыусы. 

- Ҙур рәхмәт!  

3.  Текст менән танышыу.  

а) Артикуляцион күнегеүҙәр.   

- Тексты уҡыр алдынан телдәрҙе сарлап, артикуляцион күнегеүҙәр эшләп алайыҡ. (7- се 

слайд) 

Да- да- да- ҡуян саба урманда,  
Ды- ды- ды- иңләп-буйлап урманды,  
Дә- дә- дә- барса бөжәк үләндә,  
Ды- ды- ды- ҡуян күреп ҡыуанды.   
Рә-рә-рә- урман буйлап йүгерә,  
Ра- ра- ра- урман буйлап саҡыра.  
Рө-  рө-рө- япраҡ ярған бөрө,  
Рө- рө- рө- урманда тыныс йөрө.  
2. Тексты уҡыу. Тексты уҡытыусы уҡый башлай, аҙаҡ уҡыусылар  дауам итә. 
4. Хикәйәнең йөкмәткеһе буйынса һорауҙарға яуаптар.   

- Һеҙгә хикәйә оҡшанымы?   
- Ни өсөн  хикәйә «Етемәк болан балаһы» тип атала?  
 - Әҫәрҙе уҡығанда һеҙҙә ниндәй тойғолар уянды?    
- Әҫәрҙең төп геройҙары кемдәр?   
- Ни өсөн әҫәрҙең геройҙары Күксәне һаҡлап алып ҡала алманылар? 
V. Ял минуты.   
«Журналистар» уйынын уйнау. Бабай менән малай ( ике төп герой), ҡалғандар – 

журналистар.(Ҡыҙыҡлы, ғәҙәти булмаған һорауҙар бирергә.)  



VI. Уҡыу мәсьәләһен нығытыу. Яңы белемде практикала ҡулланыу.  

1.Хикәйә буйынса төҙөлгән планды тәртипкә килтереү. Эш дәфтәре 33- сө бит, 1- се күнегеү.  

Төркөмдәр менән эш.    

- Һеҙгә хикәйә буйынса төҙөлгән планды тәртипкә килтерергә кәрәк   

                                                      План:   

- Етем болан балаһын өйгә алып ҡайтыу.  
- Олатайым менән һарына йыябыҙ.  
- Инә болан бүреләр ҡорбаны.  
- Олатайым урманға йыйына.  
- Күксә башҡа ҡайтманы.  
- Яҙ халыҡты аслыҡтан ҡотҡарыр.  
- Олатай, бүреләр!  
- Болан балаһының әсәһе янына килеүе.  
- Ҙурайған Күксәне иреккә ебәреү.  
- Күксәне юғалтыу. (яуаптарҙы тикшереү)  
1. Яуаптарҙы тикшереү. 

- Афарин!   

2. Һайланма уҡыу.    

- Яҙыусы боланды нисек итеп һүрәтләүен  хикәйәнән табып уҡып ишеттерегеҙ. (103-сө бит)  
- Яҙыусы тәбиғәтте нисек һүрәтләй? Уҡып ишеттерегеҙ.  
- 108- се биттәге олатайҙың һүҙҙәрен табып уҡыйыҡ, ошо һүҙҙәрҙә ниндәй фәһемле фекер 
ята? 
 -... йыртҡыстан ҡотҡарғайныҡ, кешенән ҡотҡара алманыҡ. Әҙәмдәрҙең йыртҡыстан да 
яманырағы була шул...   
- Ошо һүҙҙәрҙе нисек аңлайһығыҙ? Кем ул яман кеше? (уҡыусыларҙың яуаптары)  
- Әйҙәгеҙ, яман һүҙенә синонимдар уйлайыҡ. (уҡыусыларҙың яуаптары) 
- Әҫәрҙең төп фекере нимәлә? (уҡыусылар менән әңгәмә) 

- Изгелек ҡылыу, тәбиғәтте һаҡлау. 

- Ни өсөн етемәк боланды һаҡлап алып ҡала алманылар? (уҡыусыларҙың әңгәмәһе)  

- Уҡыусылар, хайуандарҙың, ҡоштарҙың кәмеүенең сәбәбе нимәлә? (уҡыусыларҙың 
яуаптары)  

Уҡытыусы: 

- Урмандарҙы ҡырҡыу, баҫыуҙарҙы ашлағанда ағыулы химикаттар менән ағыулыу, йылға һәм 
күлдәргә бысраҡ һыу ағыҙыу, эсәр һыуҙы бысратыу, браконьерлыҡ һ.б. сәбәптәрҙән килеп 
сыға.  

- Уҡыусылар, браконьерлыҡ һүҙен нисек аңлайһығыҙ? (уҡыусыларҙың яуаптары)  

- Беҙҙең республика урмандарында ниндәй хайуандар йәшәй?  

- Беҙҙең Стәрлебаш районы урмандарында ниндәй хайуандар йәшәй?   

 - Хайуан, ҡоштарҙы һаҡлап алып ҡалыр өсөн ниндәй эштәр башҡарыла? (уҡыусыларҙың 
яуаптары) 



Уҡытыусы: 

1. Өс ҡурсаулыҡ булдырылды — Башҡортостан дәүләт ҡурсаулығы, Шүлгәнташ һәм Көньяҡ 
Урал ҡурсаулыҡтары. Ошо майҙанда хайуандарҙың һәм үҫемлектәрҙең һирәк осрай торған 
төрҙәре һаҡлана. 

2. Айырым йәнлектәргә һунар рөхсәт ителгән 15 дәүләт заказнигы һәм дарыу үләндәрен 
һаҡлау өсөн 12 заказник ойошторолған. 148 тәбиғәт объекты тәбиғәт ҡомартҡыһы итеп иғлан 
ителде. 

3. Урмандарҙы һаҡлау һәм тергеҙеү мәсьәләһе лә хәл ителә — баҫыу һаҡлағыс урман 
һыҙаттары булдырыла, ағас үҫенделәре ултыртыла, урманда янғынды иҫкәртеү саралары 
күрелә, мәктәп урман хужалыҡтары һәм йәшел патрулдәр эшләй. 

4. Хайуандарҙы һаҡлау һәм тулыландырыу өсөн дә күп нәмә эшләнә: ҡиммәтле йәнлек 
төрҙәре үрсетелә башланы.  

5. Күп йәнлектәр һаҡ аҫтына алынды. 

6. Күлдәргә, һыу һаҡлағыстарға һәм быуаларға селбәрәләр ебәрелеп, балыҡ үрсетелә. 

7. Һунар итеү һәм балыҡ тотоу ваҡытын һәм урынын күҙәтмәгән браконьерҙарға ҡаршы 
көрәш алып барыла.    

- Уҡыусылар, иғтибар менән ошо плакаттарға ҡарағыҙ. Был плакаттар һеҙгә танышмы? (8- се 
слайд) 

- Плакаттар ҡайҙа урынлашҡан?(Стәрлебаш ауылы юлындағы плакаттар)  

- Нимәне аңлата улар?  

- Хайуандарҙы, ҡоштарҙы, йәғни тәбиғәтте кемдән, йә нимәнән һаҡларға кәрәк?   

- Һандары кәмегән хайуандарҙы, ҡоштарҙы, үләндәрҙе ниндәй китапҡа индерәләр? (9- сы 
слайд) 

Ҡыҙыл китапты күрһәтеү.  

 

VII. Йомғаҡлау. Эшмәкәрлеккә рефлексия. 

- Бөгөнгө дәрестә беҙ нимәләр тураһында һөйләштек?  
- Ҡуйылған маҡсаттарға ирештекме? 
- Үҙегеҙгә ниндәй яңылыҡ алдығыҙ?  
- Дәрес беҙҙе нимәгә өйрәтте?  
- Яңы белемде ҡайҙа ҡуллана алабыҙ?  

- Үҙ эшегеҙ менән ҡәнәғәтһегеҙме?  

- Киләсәктә нимәләргә ихтибарлы булырға кәрәк?  
- Афарин,уҡыусылар!   
- Һәр бер йән эйәһе өсөн иң ҡәҙерле нәмә - ул тормош. Тормош ул һәр кем өсөн берәү генә 
һәм төрлө төҫтә. Шуның өсөн үҫемлек, хайуандар, кешеләр тормошон һаҡларға, ҡәҙерләргә 
тейешбеҙ.”Тәбиғәтте һаҡлау- Тыуған илде һаҡлау,”- тип юҡҡа ғына әйтелмәгән бит. 

Музыка аҫтында шиғыр уҡыу.  

Тәбиғәтте һаҡлайыҡсы,дуҫтар!  



Һаҡлайыҡсы таҙа һыуҙарҙы,  
Хуш еҫ бөрккән нәфис сәскәләрҙе,  
Урмандарҙы,сикһеҙ ҡырҙарҙы.  
Бөтәһен дә һаҡлайыҡсы, дуҫтар,  
Ҡарап ҡына ситтән уҙмайыҡ.  
Беҙҙең иң ҙур байлыҡ-тәбиғәткә-  
Ярҙам ҡулыбыҙҙы һуҙайыҡ! 
VIII. Өйгә эш. Болан тураһында белгәндәрҙе яҙырға. Белмәгәндәрҙе китаптарҙан йәки 
интернеттан эҙләргә.  

 

                                      Ҡулланылған әҙәбиәт:  

1. Әҙәби уҡыу: Дөйөм белем биреү учреждениеларының дүртенсе класы өсөн уҡыу китабы. 
Ике киҫәктә.1-се киҫәк.Тулыландырылған 3- сө баҫма. / Төҙ.-авт.: Мәүлийәрова Ә. Т., 

Сынбулатова Ф.Ш.- Китап,2012. - Һүрәттәре менән 180 бит.  

2. Күңелле минуттар. Физкультура минуттары өсөн шиғырҙар / Автор-төҙөүселәре: М. И. 

Баһауетдинова, Г. Н. Йәғәфәрова.- Өфө: «Китап», 2003.- 52 бит.   

 

Электрон ресурстар:  

https://im2-tub-ru.yandex.net  

http://yandex.ru/clck/jsredir  

https://yandex.ru/images/search  
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Дәрес тибы: яңы белем алыу дәресе. 

Маҡсат: 

 белем биреү: 

- хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен асыу; башҡорт халҡының мәҙәниәтенә, тормош-

көнкүрешенә ҡараған һүҙҙәрҙең мәғәнәһе асыҡлау һәм уларҙың әҫәрҙең йөкмәткеһен 

асыуҙағы ролен билдәләү. 
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  үҫтереүсе маҡсат:  

- һүҙлек байлығын арттырыу; 

- үҙ аллы эшләү күнекмәһен булдырыу; 

- логик фекерләүҙе үҫтереү; 

тәрбиәүи маҡсат: 

-  үҙ туған теленә, мәҙәниәтенәихтирам тәрбиәләү; 

-  ололарға, ата-әсәгә ҡарата  хөрмәт,  ихтирам,  миһырбанлыҡ сифаттарын тәрбиәләү. 

Көтөлгән һөҙөмтәләр: 

Шәхсән: 

башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау, телгә, милләткә ҡарата иғтибар һәм ғорурлыҡ 

тәрбиәләү, үткәндәрҙең киләсәккә тәьҫир итеүен аңлау,  һүҙлек запасын байытыу. 

Предмет:          хикәйәнең 

темаһын һәм идеяһын асыҡлау, телдең төп функциялары, башҡорт халҡының милли теле, тел 

һәм халыҡ мәҙәниәтенең бәйләнештәре тураһында ҡараш булдырыу. 

 Метапредмет:            

Танып белеү: төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, 

өйрәнеү), төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү, һайлап алыу алымдары менән эш 

итә белеү, эҙләнеү эшмәкәрлеген булдырыу.  Коммуникатив: тыңланған йәки уҡылған 

тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләү алыу, монологик һәм диалогик телмәрҙе үҫтереү, 

төркөмдә һәм парлап эшләй белеү, телдән һәм яҙма формала яуап биреү.   

        Регулятив: уҡытыусы  ярҙамында 

дәрестең маҡсатын, бурыстарын билдәләү,  эшмәкәрлекте планлаштырыу,  үҙ 

эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү, үҙбаһалау. 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек формалары: индивидуаль, парлы, төркөмдә эш. 

Йыһазландырыу: мультимедия проекторы, компьютер, “Туған әҙәбиәт”. Дөйөм белем биреү 

учреждениеларының 5- се класы өсөн дәреслек.- Өфө: Китап, 2010 йыл..Ураҡсин З. Ғ. 

Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге – Өфө: Китап, 2011 йыл.Ураҡсин З. Ғ. Башҡорт теленең 

фразеологик һүҙлеге – Өфө: Китап, 2012 йыл. Давлетбаева Р.Г. Лингвокультурологический 

словарь для школьников.- Уфа: Китап, 2003 год. 

Дәрес барышы 

I.  Ойоштороу.  

Уҡытыусы:  Һаумыһығыҙ!  Кеше тормошонда әңгәмәләшеү процесы 70 процент тәшҡил итә.   

Кешеләрҙе тыңлау, һөйләй белеү, яҙыу һәм уҡыу –  белем байлығын туплау, таратыу өсөн бик 

кәрәкле һәләттәр.  Кешеләр менән әңгәмәләшеү төрлө өлкәләрҙә барлыҡҡа килә. Дөрөҫ 

әңгәмәләшә белергә кәрәк.        Бөгөн  

дәрестә үҙ фекеребеҙҙе дөрөҫ итеп еткерә  һәм яҡларға, диалог төҙөргә, төркөмдәрҙә 

эшләргә һәм әңгәмәләшеү ҡағиҙәләренә өйрәнәсәкбеҙ.  Дәрестә әүҙем ҡатнашып 

ултырығыҙ! 

II. Темаға инеш. Белемде актуалләштереү. 

Уҡытыусы:   Уҡыусылар, мин һеҙгә йомаҡ әйтәм, һеҙ һүҙ нимә тураһында барғанын әйтегеҙ. 



- Был әйбер берәй ваҡиғаны йәки кешене хәтерләтә, ул музейҙа ла, ғаиләлә лә 

һаҡланырға мөмкин. Быуындан-быуынға тапшырылып килә.  Кешеләр уны бик 

ҡәҙерләп һаҡлайҙар. Нимә тураһында һүҙ бара?  (2 –се слайд) 

Уҡыусы: Иҫтәлекле әйбер, мираҫ, ҡомартҡы. 

Уҡытыусы: Эйе, дөрөҫ әйттегеҙ. Ә аңлатмалы һүҙлектән ҡарайыҡ. Нимә була ул ҡомартҡы? 

Уҡыусы:Ҡомартҡы – борондан ҡалған иҫтәлекле әйбер, мираҫ. (3-сө слайд) 

Уҡытыусы:Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, ҡомартҡы беҙгә ни өсөн кәрәк?   Ни өсөн кешеләр уны 

ҡәҙерләп һаҡлай? 

Уҡыусы:Ҡомартҡы бүләк иткән кешене хәтерләтә. Ҡомартҡыны ҡәҙерләп һаҡлау –кешене 

онотмау. 

Уҡытыусы:Ҡомартҡы бүләк ителергә тейешме? 

Уҡыусы: Юҡ, ул мотлаҡ бүләк ителергә тейеш түгел.  Кеше яратып тотонған, үҙе эшләгән, 

яһаған әйбер үҙе үлгәндән һуң иҫтәлеккә ҡалырға мөмкин. 

Уҡытыусы: Һеҙҙең ғаиләлә шундай ҡомартҡылар бармы? 

Уҡыусылар үҙ ғаиләләрендә һаҡланған ҡомартҡы тураһында һөйләй.  Беләҙек, миҙал, сәғәт  

кеүек  ҡомартҡылар һаҡлана. 

III. Теманы  билдәләү: 

Уҡытыусы:Әйбер, предмет ҡына ҡомартҡы була аламы?  Беҙгә ата-бабаларыбыҙ ниндәй 

ҡомартҡы ҡалдырған? 

Уҡыусы: Беҙгә ата-бабаларыбыҙ еребеҙҙе, телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе ҡомартҡы итеп 

ҡалдырған. 

Уҡытыусы: Эйе, башҡорт теле беҙгә ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған иң ҡиммәтле ҡомартҡы.  

Шулай итеп, бөгөнгө дәресебеҙҙең темаһы ниндәй буласаҡ? 

Уҡыусы: Ҡомартҡылар. 

Уҡытыусы:Эйе, дәрестең  темаһы  “Ҡомартҡылар һаҡлай ил  тарихын”.  Был  теманы  асырға  

Башҡортостандың  халыҡ  яҙыусыһы, һүҙ ҡәҙерен белгән аҡһаҡалыбыҙ  Ноғман Мусиндың 

“Атайымдың ос һәнәге” хикәйәһе ярҙам итәсәк. (4-се слайд) 

Ә хәҙер дәрес ваҡытында ниндәй һорауҙарға яуап алғығыҙ килә?  Карточкала күрһәткән 

һүҙҙәр менән һорауҙар  төҙөгөҙ. (5-се слайд) 

Ниндәй?                Ҡомартҡылар 

Ни өсөн?               Һүҙҙәр, ҡомартҡы 

Нисек?                    Һаҡлай ил тарихын 

Маҡсат өсөн һорауҙар: 

Ниндәй ҡомартҡылар тураһында һүҙ бара?     Ни өсөн һүҙҙәр  

ҡомартҡы булып килә?   Ҡомартҡылар нисек ил  тарихын һаҡлай ала? 



III.  Яңы тема үҙләштереү.  

Уҡытыусы: Һеҙ  Ноғман Мусиндың  “Атайымдың ос һәнәге”  йөкмәткеһе менән яҡшы таныш.  

Әҫәргә инеш өлөштә “Ата – алтын һаҙаҡ, әсә – алтын ҡанат” тигән халыҡ мәҡәле бирелгән.  

(6- сы слайд). Ни өсөн ошо мәҡәл  эпиграф итеп алынды икән? Әҫәр менән ниндәй 

бәйләнеше бар? 

Уҡыусы:   Аталар улдарын төрлө һөнәрҙәргә өйрәтә, һаҙаҡ кеүек һаҡлай. Көс бирә.  Әсәй 

кеше үҙенең яҡшы теләктәре  менән ҡанатландыра, дәрләндерә. Кинйәбайҙың атаһы 

һуғыштан яраланып ҡайта. Һуғышта алынған яраларҙан мандый алмай, бесән ваҡытында 

үлеп ҡала. Малай уның һынын, әйткән һүҙҙәрен, өйрәткән һөнәрҙәрен мәңге хәтерендә 

һаҡлай.  Әсәһенең  аҡыллы кәңәштәрен тота. Уның һүҙҙәре Кинйәбайҙы ҡанатландыра. 

Уҡытыусы: Кинйәбайҙың атаһы бик оҫта булған. Быны беҙ ҡайһы юлдарҙа асыҡланыҡ? 

Уҡыусы: Текстан уҡый: “Атайым шундай ҡайынды  тапҡан.   Ос һәнәген йышып, шымартып, 

йәптәрен һелкәүесләндереп бөгөп, шундайын матур итеп эшләгән,  күбәнән һоҫоп ҡына 

алмалы”.   

Уҡытыусы: Эйе,  әҫәрҙә ваҡиғалар атаһы эшләгән ос һәнәге тирәләй әйләнә.   Кинйәбайға  

ошо һәнәк  ни өсөн ныҡ ҡәҙерле?  

Уҡыусы: Был  һәнәк  уға  атаһын хәтерләтә. Ул : “Ошо ос һәнәген күргән һайын атайымдың 

һынын күҙ алдыма килтерәм”- ти. Ул  уны ҡомартҡы итеп һаҡлай, ҡәҙерләй. 

Уҡытыусы:   Ос һәнәген ул ниндәй һүҙҙәр менән һүрәтләй. Китаптан шул урындарҙы табып 

уҡыйыҡ. 

Уҡыусы:“Ос һәнәге ҡалған һәнәктәр араһында сабаҡ көтөүе араһында ятҡан  суртан кеүек 

күренә”, “Һәнәкте әйтәһе түгел, бесәнде күтәреп кенә ала”, “Башҡаларҙан әллә ни тиклем 

оҙон.  Уҡтай төҙ һаплы, дүрт йәпле”, “Ҡыл тартҡандай төҙ һаплы, дүрт йәпле һәнәкте ҡулыма 

алғым килә”. 

Уҡытыусы: Ошо ҡомартҡыны һаҡлап алып ҡалыу өсөн автор Кинйәбайға ниндәй һынауҙар 

ебәрә? Ни өсөн? 

Уҡыусы: Ҡомартҡыны һаҡлау еңел түгеллеген иҫкәртә. Уны икмәккә лә алыштырып  булыр 

ине, ләкин атай төҫө яҡыныраҡ.   Был ҡылығы уға ҡарата  ихтирамды арттыра  ғына. Аҡса, 

байлыҡ ваҡытлыса, ә мираҫ мәңгелек.  Һәнәкте урларға йөрөгәнен ишеткәс, йәшереп алып 

ҡайтып китә. Аҙаҡтан  ул  һәнәкте  яуыз Шәһиттән һаҡлайым тип, ҡулын һындыра.  

Уҡытыусы: Шәһит образы ни өсөн бирелгән икән? 

Уҡыусы:  Ололарҙы ихтирам итмәгән, байлыҡ, дан тип күҙе тонған Шәһит кеүек кешеләр бар 

икәнлеген әйтергә теләй яҙыусы. Ул ҡомартҡы, иҫтәлек, мираҫ тигән һүҙҙәрҙе аңламай. 

Кинйәбайҙың йәштәше булһа ла аҡыл яғынан бик түбән тора. 

Уҡытыусы. Шәһиткә  ниндәй мәҡәл тап килә? 

Уҡыусы.Үҙеңде ҙурлама, кешене хурлама. Көн яманы китер, әҙәм яманы китмәҫ.   Атаң менән 

маҡтанма, атың менән маҡтан. 

Уҡытыусы. Кинйәбайға ниндәй мәҡәл тап килә? 

Уҡыусы.Яҡшылыҡ ҡылған – аш  йыйған.  Ир - ирлеген итер, моратына етер.  



Уҡытыусы. Хәҙер ике образға ҡылыҡһырлама бирәйек. 

1- се команда.  Кинйәбай – ололарҙы ихтирам итә, эш һөйөүсән. Һәр ваҡыт әсәһен 

уйлай, ҡайғырта, уға ярҙам итергә тырыша. Сәмле. Ауырлыҡтарға бирешмәй.  

2- се команда. Шәһит -  үҙен эре тота.  Ололарҙы ихтирам итмәй. Кешене уйламай. 

Уҡытыусы:Эйе, уҡыусылар, Кинйәбайға ҡомартҡыны һаҡлап алып ҡалыу еңел бирелмәй. 

Дәрес башында беҙгә ата-бабаларыбыҙ еребеҙҙе, телебеҙҙе,  йолаларыбыҙҙы, 

мәҙәниәтебеҙҙе ҡомартҡы итеп ҡалдырыуын әйткән инек.  Уларға ла был ҡомартҡыны беҙгә 

алып килеп еткереүе еңел булмаған.  Шуға беҙ  ата–бабаларыбыҙ ҡалдырған ҡомартҡыны 

һаҡларға, киләсәк быуынға ҡалдырырға тейешбеҙ. Ә хәҙер әҫәрҙән ошо әйтелгән 

ҡомартҡыларҙы - йолаларҙы табып ҡарайыҡ.  

Уҡыусы: Бесән өмәһе – бик матур йола. Бер–береңә ярҙам итеү, башҡортта элек–электән 

килгән. Кинйәбайҙың атаһы, ауырыуына ҡарамай, яңғыҙ Ғөбәйҙә инәйгә ярҙам ҡулы һуҙа. 

Уҡытыусы. Бесән әҙерләү  тәртибен кем һөйләп бирә? 

Уҡыусы.   Тәүҙә бесәнде сабалар. Көн эҫе булһа, ул тиҙ кибә.  Уны йыялар.  Ямғыр, йә күләгә 

булһа, сабылған бесәнде, бакуйҙарҙы әйләндереп киптерәләр.   Кинйәбай беренсе тапҡыр 

бесән йыйырға бара һәм бесән тиҙерәк кипһен өсөн әйләндереп йөрөй.  Шунан бесәнде 

бәләкәй күбәләргә йыялар.  Бәләкәй күбәләрҙе ат менән тарттырып  кәбән ҡоялар.  Бында 

көс, таһыллыҡ талап ителә.(7-се слайд) 

Уҡыусы. Әҫәрҙә лә шундай  юлдар бар: “Кәбән ҡойоу – егет ҡорона инеү ул”.  Кинйәбай 

беренсе тапҡыр кәбән ҡойоуын ентекләп һүрәтләй. 

Уҡытыусы:  Кәбән ҡойғанда ниндәй һәнәктәр ҡулланыла? 

Уҡыусы. Күкрәк һәнәге, ос һәнәге. 

Физминут. (бесән сабыу хәрәкәттәре менән күрһәтелә) 

             Бер урында сабалар, 

  Бер урында йыялар,  

  Икенсе бер урында 

  Кәбән итеп ҡоялар. 

Уҡытыусы: Әҫәрҙең  башында Йәноҙаҡ бабай ос һәнәген  алырға килә.   Ни өсөн ул  тәүҙә 

йомошон әйтмәй, ә һауа торошо тураһында әңгәмә ҡора?  

Уҡыусы: Был уның күршегә булған ихтирамын күрһәтә.  Хәл-әхүәл һорашмайынса йомошто 

йомошлау әҙәпһеҙлек һаналған. 

Уҡытыусы Өлөш ҡалдырыу йолаһы ҡайһы урында күрһәтеләгән? Ул  нимәне аңлата? 

Уҡыусы:     Кинйәбайҙың  атаһы  һуғыштан  оҙаҡ  ҡайтмай.  Әсәһе уны көн һайын көтә, уға 

өлөш ҡалдыра. Был  кешенең тере икәнлегенә ышанысты, өмөттө аңлата. Өлөш ҡалдырһаң, 

бына –бына ҡайтып инер кеүек. Көҙ  көнө һуғым ваҡытында өлөш ҡалдырыу йолаһы бар. 

IV. Уҡыусыларҙың аңлауын беренсел тикшереү. 



Уҡытыусы:Эйе, бик яҡшы.  Йолаларҙы яҡшы беләбеҙ. Түбәндәге һөйләмде иғтибар менән 

тыңлайбыҙ. “Атайым ҡайтҡас, беҙҙең өй бермә-бер яҡтырып, уның эсендә ҡот артҡан һымаҡ 

булып китте.”  Нимә ул ҡот? Һүҙлектән ҡарайбыҙ. 

Уҡыусы. 1. Тереклек биргән нәмә, йән. 2. Күңелгә кинәнес, йәм биргән, бәхет килтергән 

нәмә. 3. Уңыш бәхет килтергән нәмә. (8 –се слайд) 

Уҡытыусы. “Ҡот” һүҙен ҡайҙа,  ҡасан ишеткәнегеҙ бар? 

Уҡыусы. Яңы кейем кейгәндә “Ҡотло булһын!” тибеҙ. Кеше бер нәмәнән ҡурҡһа, “Ҡото осҡан” 

тибеҙ. Ул ваҡытта ҡот ҡоялар. 

Уҡытыусы. Эйе, дөрөҫ әйттегеҙ. Башҡорттар элек-электән кешенең, әйберҙең ҡото 

барлығына ышанғандар. Өйҙөң, тормоштоң, малдың ҡото була. Нимәнәндер ныҡ ҡурҡҡан 

кешегә ҡот ҡойоу күренеше һаман йәшәп килә.  Рус телендәге тәржемәһен  ҡарайыҡ.  

Уҡыусы. Ҡот - душа тип тәржемә итһәк тә, рус телендәге синонимын табып булмай. 

Уҡытыусы. Ни өсөн тип уйлайһығыҙ?   

Уҡыусы. Был һүҙҙе тик башҡорттар ғына ҡуллана. 

Уҡытыусы.Текстан  башҡорт мәҙәниәтенә, тормошонда ҡулланған  ошондай һүҙҙәрҙе 

эҙләйек һәм лингвокультурологик һүҙлектән мәғәнәһен аңлатайыҡ. 

Уҡыусы.Шундай һөйләм бар. “Атайым бер көндө бесән сабып ҡайтты ла урынға ятып торҙо”. 

Һүҙлектән ҡарайбыҙ. Урын- ул көндөҙ мендәр, юрғандар йыйып ҡуйған урын. (9-сы слайд) 

Уҡыусы.“Төндә бишмәтеңде кейеп ят, Уҡлытау һыртында тау һыуығы һәләк ныҡ төшә торған”, 

- тип хәстәрләй Кинйәбайҙың әсәһе.Бишмәт –   мамыҡ менән һырылған, оҙон итәкле, оҙон 

еңле ҡышҡы кейем. (10-сы слайд) 

Уҡыусы.“Әсәйем һоло төйөп, шуның ярмаһынан өйрә бешергән ине”.  Өйрә -  һоло, тарынан 

бешерелгән һурпа. Май, ҡатыҡ йәки ҡорот һалып ашайҙар.(11- се слайд) 

Уҡыусы.  Бесәндә  һыуһындан  айран эсәләр.  Айран – Һыуыҡ һыуҙа буталған ҡатыҡ.  Эҫе 

көндә һыуһынды ҡандыра. (12-се слайд) 

Уҡытыусы.Ә хәҙер, уҡыусылар, һеҙгә өйгә эш итеп хикәйәнән мәҡәлдәр һәм нығынған 

һүҙбәйләнештәрҙе барлап килергә ине.   Командаға  бүленеп эшләйбеҙ. Беренсе команда 

мәҡәлдәрҙе әйтә, икенсе команда – нығынған һүҙбәйләнештәрҙе. 

1 –се команда: Ир маҡтаныр, ҡорал эшләр.  Ашыҡҡан эш бөтөрмәҫ, таһыллы эш бөтөрөр. 

Кәрәк таштың ауыры юҡ. Ит изгелек, көт яуызлыҡ. 

2- се команда. Ҡот осто, буш ҡул,  күҙен алмай, күҙ һалды, йөрәк ярыла яҙҙы, күҙ менән ҡаш 

араһында, танау төштө, баш күккә тейгән, күҙҙән юғалды. 

Баһалау. 

Уҡытыусы. Яҙыусы әҫәрҙә ер-һыу атамаларын йыш ҡуллана. Әйҙәгеҙ шуларҙы барлап 

китәйек. 

Уҡыусы. Ташморон, Көнтөшмәҫ,  Оҫҡонло, Уҡлытау. 

Уҡытыусы. Нисек уйлайһығыҙ, яҙыусы уларҙы ниндәй маҡсат менән ҡулланды икән? 

Уҡыусы.Ер-һыу атамаларын белеү – тарихты белеү.  Кинйәбай ҙа үҙ тарихын яҡшы белә. 

V. Үҙләштереү кимәлен тикшереү. 



Һорау-яуап. 

Уҡытыусы. Әҫәр беҙҙе нимәгә өйрәтә? 

Уҡыусы. Ҡомартҡылар – ул үҙе бер тарих.  Ниндәй генә ҡомартҡы булһа ла беҙ уны һаҡларға, 

белергә тейешбеҙ.  

Уҡыусы.  Ата-әсәгә, туғандарға, ололарға ихтирамлы булырға өйрәтә.  

Уҡытыусы. Ниндәй асыштар эшләнегеҙ? 

Уҡыусы.  Бесән йыйыуҙың тәртибен белдем. 

Уҡыусы.  Башҡорттар ғына ҡулланған һүҙҙәрҙе эҙләү ҡыҙыҡлы булды. 

Уҡытыусы. Малайҙың киләсәген нисек күҙ алдына килтерәһегеҙ?  Хикәйәне нисек дауам 

итер инегеҙ? 

Уҡыусы. Кинйәбай  аҡыллы, егәрле егет булып үҫер.  Ҡалаға барып, юғары уҡыу йортон 

тамамлар һәм ауылына  эшкә  ҡайтыр, тип уйлайым.  Ғаиләһе булыр һәм  ҡарт әсәһен  үҙенә 

йәшәргә алыр. 

Уҡытыусы. Ни өсөн уны шулай итеп күҙ алдына килтерәһегеҙ? 

Уҡыусы. Сөнки уны ғүмер буйы атай һыны оҙатып йөрөйәсәк.  Атай һүҙен тотҡан кеше бер 

ваҡытта ла насар булмай. 

Уҡытыусы. Эйе, уҡыусылар, дөрөҫ әйтәһегеҙ, ата-әсәне, ололарҙы, ҡомартҡыларҙы  ихтирам  

иткән   кеше бер ваҡытта ла юғалып ҡалмай.  Ҡомартҡыларҙы  белергә, һаҡларға,  киләсәк 

быуынға еткрергә тейешбеҙ. Ҡомартҡылар – ил тарихын һаҡлаусылар. 

Өйгә эш биреү. 

Уҡытыусы.Бөгөн беҙ төрлө һүҙлектәр менән эшләнек. Үҙебеҙ һүҙлек төҙөй алабыҙмы?  

Ниндәй һүҙлектәр төҙөп булыр икән? 

Уҡыусы. Бесән эшенә ҡараған һүҙҙәрҙе йыйырға мөмкин. 

Уҡыусы. Башҡорт өйөн һүрәтләгән һүҙҙәр менән һүҙлек төҙөргә мөмкин. 

Уҡыусы. Нығынған һүҙбәйләнештәр менән һүҙлек яһарға мөмкин. 

Уҡытыусы. Өйгә эш бер нисә вариантта бирелә.  Һайлап эшләнелә. 

1. “Беҙҙең ғаилә ҡомартҡыһы” тигән инша яҙырға.  

2.  Ер-һыу атамаларын яҙырға. 

3. Һүҙлек төҙөргә. 

 

“…ДУҪЛЫҠ ИҢ ШӘФҠӘТЛЕ ЙОНДОҘО УЛ, 

КЕШЕ КҮҢЕЛЕНДӘГЕ ОФОҠТОҢ” 

 

Әделгәрәева Зилә Фәрит ҡыҙы, 



Баҡалы районы Иҫке Ҡорос мәктәбе 

 

Эпиграф: 

…Дуҫтар менән табып була 

Ф.И.О. Әделгәрәева Зилә Фәрит ҡыҙы 

Предмет Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

Класс 7  

Дәрес төрө Яңы материалды өйрәнеү 

Дәрес темаһы Ноғман Мусин “Тайғаҡ баҫма” 

Маҡсат “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһенең йөкмәткеһен аңлап уҡырға өйрәтеү; 

Уҡыусыларҙың фекерләү ҡеүәһен арттырыу; 

Дуҫлыҡтың кешелә иң мөһим сифаттарҙың береһе булыуына 

ышаныс тәрбиәләү.  

Бурыстар Белем биреү:“Тайғаҡ баҫма” хикәйәһенең йөкмәткеһен аңлап 

уҡырға өйрәтеү; 

Үҫтереүсе:ижади һәләттәрҙе, логик фекерләүҙе үҫтереү; 

Тәрбиәүи: төрлө күнекмәләр аша дуҫлыҡ хисе тәрбиәләү  

УУЭ Шәхси:яңыны белергә, белгәндәрҙе камиллаштырыу теләге уятыу; 

Регулятив: уҡытыусы ярҙамы менән маҡсат ҡуйыу,эш тәртибен 

аңлап уҡыу эшсәнлеген ойоштороу; 

Коммуникатив: үҙ фекереңде аныҡ әйтә белеү, уҡытыусының 

телмәрен тыңлау һәм аңлау; 

Танып-белеү: тормош менән бәйләү, башҡа предметтар менән 

бәйләнеш булдырыу 

Планлаштырылған 

һөҙөмтәләр 

 Н.Мусиндың” Тайғаҡ баҫма” хикәйәһен уҡыу, әҫәрҙең 

йөкмәткеһен аңлау, яҡшы-насар сифаттарҙы айыра белеү, 

дуҫтарға ихтирамлы булыу 

Предмет-ара бәйләнеш Башҡорт әҙәбиәте, музыка 

Йыһаз Башҡорт теле һәм әҙәбиәте.  Ф.Ә.Хөснөтдинова, Б.Б.Ғафаров, 

Д.С.Тикеев, Ғ.Ғ.Ҡаһарманов Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең 7 се класы өсөн дәреслек.  - Өфө, Китап, 2010. 

Компьютер, интерактив таҡта, мәҡәлдәр китабы, таҡта. 

 



Был донъяның уңайын. 

Дуҫтарымдан һис ҡасан да 

Айырмаһын Хоҙайым. 

 

 

Дәрес барышы: 

1. Психологик  инеш. 
-Һаумыһығыҙ!  Хәйерле иртә! 

Һаумыһығыҙ, һаумы әле! 

Ниндәй йылы һүҙ икән. 

Күңелдәрҙе иретерлек, 

Һәр кемгә лә үҙ икән. 

2. Артикуляцион күнегеү. 
Ва-ва-ва-тәгәрәй икән арба, 

Ма-ма-ма-арбаға яҡын барма. 

Һы-һы-һы-бигрәк матур арбаһы, 

Лап-лап-лап-тыңғыр-тыңғыр йыр йырлап, 

Һы-һы-һы-бараһы ла бараһы. 

 

3. Белемдәрҙе актуалләштереү. 
-Уҙған дәрестә ниндәй әҫәр менән таныштыҡ? Унда кем тураһында һүҙ бара? 

Кем ул Хәмзә?  Әҫәр ни өсөн “Күңел күҙҙәре” тип атала? 

4. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу. 
Диңгеҙ яры буйында бер ҡарт йәшәгән. Ул япа-яңғыҙ булған. Бер көндә ул ишек шаҡыған 

тауыш ишеткән. Ҡарт һораған: 

-Кем унда? 

Ишек артыннан кемдер яуап биргән: 

-Был һинең байлығың. 

-Мин ҡасандыр бик бай йәшәнем, тик ул миңә бәхет килтермәне,-тип яуаплаған ҡарт. 

Икенсе көндә тағы ла ишек шаҡығандар. Ҡарт һорағас: 

-Мин һинең мөхәббәтең-тигән яуап ишетелгән. 

-Мин бик яраттым һәм яратылып йәшәнем, тик ул да миңә бәхет килтермәне,-тигән ҡарт. 



Өсөнсө көн тағы ла ишек шаҡығандар. Ҡарттың һорауына: 

-Был һинең дуҫлығың,- тигәндәр. 

Ҡарт ишеген асып ебәргән дә 

-Мин дуҫтарға һәр саҡ шатмын,-тигән. Тик ишектән Дуҫлыҡ менән бергә Байлыҡ һәм 

Мөхәббәт тә килеп ингән. 

-Мин бит Дуҫлыҡты ғына саҡырҙым,-тигән ҡарт. 

-Уҡыусылар, һеҙ нисек уйлайһығыҙ, ни өсөн ҡарт Дуҫлыҡты беренсе кертте икән? 

(Сөнки дуҫлыҡ булғанда ғына өйгә байлыҡ , мөхәббәт килә). 

-Тимәк, беҙ бөгөн нимә хаҡында һүҙ алып барасаҡбыҙ? (дуҫлыҡ) 

-Ә нимә ул дуҫлыҡ? (Яуаптар) 

-Эйе, дуҫ –ул шатлығыңды ихлас уртаҡлашыусы, ҡайғыңды таратыусы. 

5. Төп өлөш. Уҡыу ситуацияһын сисеү. 

Мин хәҙер үҙем яҙған акрошиғырҙы уҡыйым. 

Нурға сумған йөҙҙәре 

Осҡон сәселә  күҙенән. 

Ғүмер буйы тәбиғәттең 

Матурлығын ул һөйгән. 

Ағастарҙың байлығын, 

Нараттарҙың төҙлөгөн, 

Миләштәрҙең ут төҫөн, 

Уҫаҡтарҙың шаулауын, 

Сағандарҙың шау йәмен 

Имәндәрҙең ныҡлығын 

Ныҡ тотҡан ул иҫендә. 

-Әгәр ҙә беҙ был шиғыр юлдарының беренсе хәрефтәрен айырып  алһаҡ, ниндәй һүҙ килеп 

сығыр икән? 

-Ноғман Мусин. Беҙ уның ниндәй әҫәрҙәрен беләбеҙ? (Һанап үтелә). 

Презентация күрһәтелә 

1.Дәрестең темаһы яҙҙырыла,  маҡсаты әйтелә. 



-Бөгөн беҙ һеҙҙең менән Ноғман Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” тигән хикәйәһе өҫтөндә 

эшләйәсәкбеҙ. Шулай итеп, дәрестең темаһы”…Дуҫлыҡ иң шәфҡәтле йондоҙо ул, Кеше 

күңелендәге офоҡтоң” тип атала. 

2. Дәрестең эпиграфын күмәкләп уҡыу. 

3. Әҫәр өҫтөндә эшләү. 

-Уҡыусылар, был әҫәрҙе һеҙ өйҙә уҡып килергә тейеш инегеҙ. Ундағы бөтә һүҙҙәр ҙә 

аңлашылдымы? 

Экранда һүҙҙәр сыға, бергәләшеп мәғәнәһен асыҡлайҙар. 

4. Әҫәрҙең сюжетын асыҡлау өсөн һорауҙар. 

-Әҫәрҙәге хәл-ваҡиғалар ҡайҙа бара? 

-Ваҡиғаның үҫешен тасуирлағыҙ. 

-Төп ваҡиғаны һөйләгеҙ. 

-Хәл нисек тамамланды? 

-Хикәйәлә төп геройҙар? 

-Кем ул Әсҡәт? 

-Улар ни өсөн үпкәләшәләр? 

-Уға Рәхмәт ниндәй ярҙам күрһәтә? 

-Һине тулҡынландырған урындары булдымы? 

-Һин ҡайһыһының урынында булыр инең? 

-Был әҫәргә ниндәй мәҡәл, әйтем тап килә? (Хатаңды таныу-көслөлөктөң билдәһе, 

хаталаныу ғәйеп түгел, хатаны танымау ғәйеп, дуҫтарҙың теле ҡаты тойолһа ла, күңеле 

йомшаҡ була  һ.б.) 

5. Төркөмдәрҙә эш. 

1-се төркөм-дуҫтарына матур теләктәр яҙа. 

2-се төркөм-мәҡәл-әйтемдәр таба. 

3-сө төркөм-дуҫлыҡ һәйкәлен һынландыра. 

-Ә хәҙер барығыҙ ҙа таҡта янына сығығыҙ. Бында һеҙҙең барығыҙ өсөн дә һүрәттәр 

әҙерләнгән. Бер-берегеҙҙең һүрәтенә ҡарап ике төркөм яһағыҙ. (Уларҙа матур сәскәләр һәм 

бер сүп үләне һүрәтләнгән. Шуның өсөн бер уҡыусы яңғыҙ ҡала). Унан һорайыҡ әле, ул үҙен 

нисек хис итә микән? (яуап). 

-Эйе, уҡыусылар, тормошта һәр саҡ ысын  дуҫтар кәрәк. Булмаһа,эҙләргә,дуҫлашырға кәрәк. 

Нисек уларҙы табырға һуң? 

1-се слайд. Психолог кәңәштәре: 



-башҡалар менән ысын күңелдән ҡыҙыһынығыҙ; 

-йылмайығыҙ; 

-онотмағыҙ: кешенең исеме уның өсөн иң әһәмиәтлеһе; 

-уйлап һөйләшегеҙ. 

-Әйткәнемсә, дуҫлыҡ-ул кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙең иң яҡшыһы. 

Дуҫың булмаһа-эҙлә, 

Таптың икән-һаҡла. 

Уның һәр саҡ ҡәҙерен бел, 

Иң мөһиме: бер ҡасан да юғалтма. 

-Уҡыусылар, беҙ һеҙҙең менән дуҫлыҡтың нимә икәнен асыҡланыҡ, ә бына һеҙ дуҫлыҡтың 

ниндәй төрҙәрен беләһегеҙ (яуаптар). Әйҙәгеҙ, бына ошо турала слайдта тәҡдим ителгән 

дуҫлыҡ йондоҙоноң таждары аша һөйләшәйек әле. 

2-се слайд 
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Дуҫлыҡ 



-Ҡыҙҙар һәм малайҙар дуҫлығы-кластағы мөнәсәбәттәр дуҫтарсамы? Бер-берегеҙгә ышана 

алаһығыҙмы? Был дуҫлыҡ ҡайҙа күренә? (байрамдар уҙҙырғанда, экскурсия ларға сыҡҡанда 

һ.б.) 

-Егет-ҡыҙҙар араһындағы дуҫлыҡ-ғәҙәттә, был дуҫлыҡ тора-бара мөхәббәткә әйләнә,тиҙәр. 

Был турала беҙ өлкәнерәк кластарҙа һөйләшербеҙ. 

-Тәбиғәт менән дуҫлыҡ-кеше менән тәбиғәт араһында ниндәй дуҫлыҡ була ала? Беҙ уға һәр 

ваҡытта ла дуҫ мөнәсәбәттә торабыҙмы? Ниндәй глобаль проблема тураһында саң һуғыла? 

-Милләттәр дуҫлығы-Бөгөнгө көндә ауылыбыҙҙа ниндәй милләт вәкилдәре йәшәй? Беҙ 

уларға нисек ҡарарға тейешбеҙ? (яуаптар) 

-Дәүләттәр араһындағы дуҫлыҡ-һәр ваҡытта ла дәүләттәр дуҫ йәшәйме? Ә дуҫлыҡ булмаһа, 

нимә килеп сығырға мөмкин? (яуаптар) 

Йомғаҡлау: 

Барыбыҙға беҙҙең дуҫтар кәрәк, 

Дуҫтан башҡа булмай йәшәргә. 

Шуға күрә донъя буйлап кәрәк 

Дуҫлыҡ орлоҡтарын сәсергә. 

-Беҙ барыбыҙ ҙа яҡшы беләбеҙ: дуҫтар тураһында бик матур һәм мәғәнәле йырҙар, шиғырҙар 

ижад ителгән, хәҙер һүҙ һеҙгә бирелә. Һеҙ өйҙә шиғыр юлдары яҙып килергә тейеш инегеҙ. 

(уҡыусылар яҙған шиғырҙарын уҡыйҙар) 

-Афарин, уҡыусылар. Хәҙер таҡтала бирелгән һүҙбәйләнештәргә күҙ һалайыҡ әле, улар 

нисек атала икән? (фразеологик берәмектәр). Улар араһында таныш булғандары бармы? 

(ҡалғандарына аңлатма биреү). Улар хикәйәлә урын алған, яҙыусы уларҙы ни өсөн алды 

икән? (улар һөйләмдәрҙе матурлай, уйланырға этәргес бирә, матур сифаттар тәрбиәләй) 

-Уҡыусылар, был хикәйә һеҙгә оҡшанымы ? 

-Ни өсөн? (яуаптар тыңлана) 

Һығымта яһау: 

Эйе, дуҫлыҡ-ул бөйөк нимә, сөнки еңеүгә көс, йәшәүгә-йәм бирә. Дуҫлыҡ булһа,йәшәү ҙә 

күңелле, һәр эшең дә ыңғай барасаҡ. 

6. Белем һәм күнекмәләрҙе нығытыу. 

1. Дуҫлыҡ тураһында әңгәмә. 

-Барығыҙҙың да дуҫтары бармы? 

-Ни өсөн кешеләргә тормошта дуҫтар кәрәк? 

-Уларҙа булған бар сифаттар ҙа һеҙгә оҡшаймы? 

2. Үҙ аллы эш. 



-Ә хәҙер һәр берегеҙ уларҙа күрергә теләгән иң мөһим сифаттарҙы дәфтәрегеҙгә яҙып 

ҡуйығыҙ. Ошо сифаттарҙың ҡайһыһын беренсе  урынға ҡуйыр инегеҙ, билдәләгеҙ. 

Һығымта яһау: 

-Тимәк, ысын дуҫ, яҡын иптәш булыу, дуҫлыҡты юғалтмау өсөн бик күп матур сифаттарҙы 

үҙеңдә булдырырға кәрәк. 

 

7. Йомғаҡлау. 

-Беҙ дәрестә нимәләр белдек? 

-Хикәйәнең авторы, темаһы, идеяһы? 

-Ысын дуҫты кем образында күрәбеҙ? 

Әсҡәт хатаһын ҡасан аңлай? Был урында ниндәй мәҡәл тура килер икән? (экранда 

мәҡәлдәр-һайлап әйтәләр) 

-Кире дәрестең темаһына әйләнеп ҡайтайыҡ әле, ул был хикәйәгә тура киләме? Эйе, дөрөҫ 

уйлайһығыҙ. Ысынлап та, дуҫлыҡ тормош юлында яҡты йондоҙ ул. Ҡараңғыла яҡтырта, 

аҙашҡандарға юл күрһәтә, өшөгәндәрҙе йылыта. Ҡәҙерле уҡыусылар, әгәр ҙә үҙ юлығыҙҙа 

ошондай дуҫтар таба алғанһығыҙ икән, уны юғалтмайынса ҡәҙерләп кенә һаҡларға кәрәк. 

Хәҙер беҙгә Ғайсина Зөһрә үҙенең йырын бүләк итә. Рәхмәт! 

8. Белемдәрҙе баһалау. 

9. Өй эше. 

1. Был өй эшен ғүмерлеккә бирәм-тирә-йүндәгеләргә һәр саҡ ихтирамлы, иғтибарлы, 

ярҙамсыл булығыҙ. 

2. Жәлил Кейекбаевтың дуҫлыҡ тураһында ҡобайырын өйрәнеп килергә. 

 

Н. МУСИНДЫҢ «ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ» ПОВЕСЫНА АНАЛИЗ 

Аҙнабаева Ғәзимә Уразбай ҡыҙы, 

              Көйөргәҙе районы  Абдул урта  мәктәбе 

                                                             

Маҡсат: Яҙыусының биографияһын тулыландырып өйрәнеү, повесҡа анализ һөҙөмтәһендә 

әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен асыҡлау, Һолтанбай образы миҫалында  һунарсы 

һөнәренә ихтирам тәрбиәләү, йыртҡыслыҡ проблемаһы аша мораль-этик тәрбиә биреү. 

Йыһазландырыу:Н.Мусиндың портреты, интерактив таҡтала дәрес буйынса презентация, А.А. 

Кузнецовтың  “Бөрйән айыу аулаусыһы” картинаһы 

Дәрестең  эпиграфы: Ил тигәндең кеме юҡ, 

                    Кеме юҡ та  ние юҡ.   (ҡобайырҙан) 

Дәрес барышы 



I. Ойоштороу мәле 

II. Дәрестең темаһы, маҡсаты менән танышыу 

Экранда һорауҙар бирелә.Слайд№2 

 

- Кем ул Н.Мусин? Ниндәй әҫәрҙәрен беләһегеҙ? 

- Һунарсы һөнәре тураһында һеҙ нимәләр беләһегеҙ? 

- Был әҫәрҙә  ниндәй проблема күтәрелгән? 

- Повесть ни өсөн «Йыртҡыс тиреһе» тип атала? 

-Күренеүенсә, күп һорауҙарға яуап юҡ. Шулай итеп, дәрестә нимәләр белергә теләйһегеҙ? 

(Уҡыусылар менән бергәләп дәрестең маҡсатын,төрөн асыҡлау)  

 

III. Өй эшен тикшереү.  

Н Мусиндың тормош юлы, ижады хаҡында. 

Уҡыусылар 3 төркөмгә бүленеп ноутбукта һәр төркөм бер бағаналағы яуаптарҙы тултыра. 

Ҡасан? Ҡайҙа? Нисә? 
Ниндәй? 

Ни эшләгән? 

   тыуған 

   белем ала 

   урта мәктәпте тамамлай 

   юғары белем ала 

   ижады «Минең дуҫ» тигән 
 хикәйәнән  башлана. 

   эшкә килә. 

   эшләй 

   роман яҙған 

   повесы бар 

   8 томлыҡ һайланма әҫәрҙәре  
өҫтөндә эшләй 

   дәүләт премияһы бирелә. 

   исеменә лайыҡ була 

 

Бер уҡыусы яуаптарҙы уҡып ишеттерә 

№3 слайдта дөрөҫ яуаптар күрһәтелә. 

Ноғман  Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Ишембай районы Ҡолғона ауылында 

тыуған.1937-1944 йылдарҙа Ҡолғона мәктәбендә белем ала.1947 йылда Маҡар урта 

мәктәбен тамамлай.1949-1951йылдарҙа Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтында 

уҡый.Ижады 1953 йылда «Минең дуҫ» тигән хикәйәнән башлана.1958 йылда “Ағиҙел” 

журналына эшкә  килә. Ошонан һуң  әҙәбиәттән айырылмай. Унлап роман, утыҙлап повесть, 

бик күп хикәйәләр авторы. Әлеге көндә 8 томлыҡ йыйылмаһы өҫтөндә эшләй.Н.Мусинға 1991 

йылдаС.Юлаев исемендәге дәүләт премияһы, 2001 йылда Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы исеме бирелә. 

 

IV. Һүҙлек эше.    ( слайд№4) 

Ҡалтағай-табанына тире ҡағылған ҡыҫҡа ғына яҫы һунар саңғыһы 

Айыу ятышы-айыуҙың ҡышҡылыҡҡа ятҡан өңөн билдәләү 

Йәҙрә- һунар мылтығының эре хайуанға ата торған ҡурғаш пуляһы 

Ыҫлау- төтәтеү 



Тубан аяҡ үтеү-ҡарҙа атлап эҙ һалыу 

Эҙ яҙлыҡтырмай-артынан ҡалмай, эҙенән эйәреп барыу 

Бүтәндәргә быҡмай-башҡаларға эйәрмәй, айырым 

Ярғаҡ бит- ҡаҡса, асҡаҡ бит 

 

Бирелгән һүҙҙәр ниндәй шөғөл менән бәйле? 

V.А.А.Кузнецовтың «Бөрйән айыу аулаусыһы» картинаһы ( слайд №5.) 

-Картинала кем төшөрөлгән? 

-һунарсы һеҙҙең күҙ алдына нисек булып килеп баҫа? 

-әйҙәгеҙ, был һөнәргә генә хас характер сифаттарын, холоҡ-фиғелде атап 

китәйек. 

Ҡыйыу, тәүәккәл,батыр,йылғыр, күҙәтеүсән, рухи һәм физик яҡтан ныҡ, аналитик 

фекерле,үҙенә ышанған,тәбиғәткә һаҡсыл ҡарашлы,тәбиғәтте яратыусы һ.б. 

 

–Тимәк, уҡыусылар, беҙ уҡыған  «Йыртҡыс тиреһе»әҫәрендә  һүрәтләнгән һунарсы 

Һолтанбай менән оҡшаш яҡтарын күрергә мөмкинме? 

-Яҙыусы әҫәрҙе ни өсөн  тап шулай атаған? Ә ниңә,мәҫәлән,“Һунарсы Һолтанбай тормошо” 

тип түгел? 

 

.Ә бөгөн дәрестә беҙ повесҡа анализ яһау юлы менән яҙыусы әйтергә теләгән төп фекерҙе 

асыҡларға тырышырбыҙ. 

 

VI.Яңы тема.  Н.Мусиндың «Йыртҡыс тиреһе» повесына анализ. 

Повесҡа анализды уҡыусылар 3 төркөмгә бүленеп эшләйҙәр. 

Беренсе төркөм әҫәрҙең сюжеты, сюжет һыҙығы, сюжет элементтарын билдәләү буйынса 

эшләй. 

1. -Әҫәр жанры буйынса ни өсөн повесть тип алынған? 

Бер нисә хәл-ваҡиға булған проза жанры повесть тип атала.  

 

2. Повеста нисә сюжет һыҙығы? 

Повеста ике сюжет һыҙығы. Береһе Һолтанбай тормошон һүрәтләһә, ә икенсеһе –

атаһы Яуымбайҙың ғүмер юлы тураһында. 

 

3. Һеҙгә,уҡыусылар, өйҙә “Йыртҡыс тиреһе”әҫәренең  йөкмәткеһен уҡып,сюжет 

элементтарын билдәләп килергә ҡушылғайны. Хәҙер бергәләп асыҡлап китәбеҙ.  

а) Сюжет элементтары иҫкә төшөрөлә(слайд №6) 

Экспозиция,төйөнләнеү, ваҡиғалар үҫеше, кульминация, сиселеш.  

 

                 б)Уҡыусыларҙың әҫәр буйынса төҙөгән схемалары тикшерелә, яуаптар дөрөҫләнә. 

 

(слайд№7) 

Экспозиция-       - Бесәндә. 

Төйөнләнеү-        - Төндә айыу бимазалап теңкәне ҡоротто. 

Ваҡиғалар үҫеше  -Айыуҙың ғәҙәт-ҡылыҡтары. 



- Атаһы  һунарсы Яуымбайҙың тормош юлы. 

-Айыуға тәүге һунар. 

-Леспромхоз директоры Булашовҡа айыу тиреһе кәрәк. 

-  Һолтанбайҙа һунарсы ҡомары уянды. 

Кульминация -     -Алыш. Ҡот осҡос күренеш. 

Сиселеш -             -Үҙ ямауы үҙендә, уңалыр әле. 

-Кинйәбайының киләсәге хаҡына. 

-Һолтанбай һуңғы һулышын алды.   

 

 

Икенсе төркөм әҫәрҙең төп геройы Һолтанбай образы өҫтөндә эшләй. 

Һолтанбай образын асыуҙа башҡа персонаждарҙың роле. .   ( Слайд №8) 

Түбәндә килтерелгән текстан өҙөктәр кем тураһында? 

 1… Ирлек намыҫына тап төшөрмәй йәшәгән атай юлын ҡыуыу насар эшме ни? 

2 ... Балаһының киләсәге өсөн ана шулай үҙен үҙе аямай йәнтәслимгә йөк һөйрәй. 

  3.... Йыртҡыс тимә, уның да аҡылы бар. 

  4.  ...Кеше аша ишеткәне бар: ҡайһы берәүҙәр менән йылмайып-көлөп һөйләшә,икенсе 

берәүҙәргә хәтәр ажғыра, ҡаршы өндәшкәндәргә әтәс һымаҡ ташлана. 

 

Схема . 

  Айыу 

                                                                 | 

Атаһы Яуымбай   -------------- Һолтанбай   ---------------- улы Кинйәбай 

                                                                 | 

                                                           Булашов 

 

-Һолтанбайҙың улар менән мөнәсәбәте ниндәй?  Тимәк, Һолтанбайға ниндәй характеристика 

бирергә мөмкин. 

Уҡыусыларҙан Һолтанбай образына тулы  характеристика бирҙертеү. 

 

Әҫәрҙә йыртҡыслыҡ проблемаһы ниндәй образдар аша асыла? . 

 Был йүнәлештә өсөнсө төркөм эшләй 

1.Аңлатмалы һүҙлек менән эш. Йыртҡыс һүҙенең мәғәнәһен аңлатыу. 

Йыртҡыс – 1. Башҡа хайуандарҙы тотоп,итен ашап йәшәгән хайуан. 2. Бик ҡаты бәғерле, 

мәрхәмәтһеҙ кешегә ҡарата  әйтелә. 



 

( Слайд №9) Текст өҫтөндә эш.Әҫәрҙең тел-стиль сараларына күҙәтеү.  

Айыуҙың һәм кешеләрҙең йыртҡыслығын сағылдырған һүрәтләү сараларын табалар. 

 

Айыу Кешеләр 

урманда хужа 
башмаҡ ҙурлыҡ 
ғифриттәй ҙур 
ажғырып тороп баҫты 
хайуанды йолҡҡолай 
уҫлаптай ауыҙ 
ыржайған ҡанлы тештәр 
ауыҙынан ҡан бөркә 
яман үкереү 
ажарлана 

хужа 
күбәләй оло кәүҙә 
туҫтаҡтай йөҙ 
кешеләрҙән өҫтөнлөк 
кеше хәлен аңлай торған түгел 
күҙе ҡоторған эттеке кеүек 
ашарҙай булып ҡараны 
миһырбанлыҡ юҡ 
яман ҡыланыш 
яһил ҡарашлы 

 

-Уҡыусылар, айыу –урман йәнлеге. Ҡасан, ниндәй сәбәптәр арҡылы ул йыртҡысҡа әйләнә? 

(Ас булғанда, яраланғанда, үлем ҡурҡынысы янағанда). 

- Ә кешеләр?  

(Әҫәрҙә йыртҡыслыҡ  сифаттары күберәк түрәләрҙә, ҡулында власть булған кешеләрҙә 

күҙәтелә. Автор һүҙҙәре менән әйткәндә: «Замана түрәләре үҙ көйөн көйләп кенә, 

башҡаларҙы уйламай  йәшәүсе бәндәләр»). 

- Бөтә кешеләрҙе лә был төркөмгә индереп буламы? 

    (Юҡ. Әҫәрҙән был фекерҙе раҫлаусы дәлилдәр  килтерәбеҙ). 

Яуымбайҙың улына васыяты( Слайд №10) 

 текстан табып, ҡысҡырып уҡытыла. (Дәреслек,186-сы бит) 

...Бөтә кешене лә бер ҡалыпҡа һуҡма, улым, яҡшы әҙәмдәр ҙә бөтмәгән. Әммә ләкин, улым, 

кешеләргә ышанысты юғалтыу-йәшәүгә ышанысты юғалтыуға тиң,шуны онотма.Күңелгә 

ятышһыҙ көйгә бейеү- ир кешенең эше түгел. Ғорур бул, намыҫлы бул,күңелеңә ожо 

ояламаһын, кешеләргә изгелекле бул.  ...Кешелегеңде, намыҫыңды юғалтма. Хәләл  көс 

менән йәшә, донъяңда харам малдың  остоғо ла булмаһын. 

 

VII.Повестың идея-темаһы өҫтөндә класс менән бергәләп эшләйбеҙ. 

1.Һолтанбайҙың  һуңғы һунарына китеп барыуын  автор түбәндәгесә һүрәтләй: 

Һолтанбай ғүмерендә тәүге тапҡыр күңеле екһенгән эшкә китеп бара. 

(Күңел екһенеү– күңел ятмаған, оҡшамаған, теләмәгән тип аңлатыла.)  

Һеҙ нисек уйлайһығыҙ: 

- Ни өсөн?      (Сараһыҙҙан, улына уҡырға инергә ярҙам булһын тип) 

 



2.-Кемгә кәрәк йыртҡыс тиреһе? 

Леспромхоз директоры Булашовҡа (Өфөгә юғарыраҡ урынға эшкә күсәр өсөн) 

«Башлес”тың генераль директорына (Ҡатыны Мәскәүгә докторлыҡ диссертацияһы 

яҡларға барасаҡ) 

Тимәк, йыртҡыс тиреһе ниндәй маҡсатта кәрәк был кешеләргә? 

(Йылы урын, дәрәжә, байлыҡ , нәфсе ҡолдары) 

 

3.  - Әҫәр ни өсөн «Йыртҡыс  тиреһе» тип атала? 

Йыртҡыс тиреһен ҡулға төшөрөү: 

а) Һолтанбайҙың үлеменә сәбәпсе була; 

 

б) Үҙ маҡсатына ирешеү өсөн кешелеклелек, миһырбанлыҡтарын  юғалтҡан яһил 

кешеләрҙең, түрәләрҙең ысын йөҙөн асып бирә). 

(Яһил-аҫтыртын, үтә ныҡ уҫал) 

“Тәбиғәт ҡыйырһытҡас,ағас ғүмере  лә кешеләрҙеке һымаҡ ҡыҫҡа була икән”-тип уйлай  

Һолтанбай. 

-Был юлдар повестың идеяһын асыуҙа ярҙам итәме? Һеҙ нисек аңлайһығыҙ? 

Дәрестең эпиграфы һыҙыҡ өҫтөнә алына. 

 

VIII.Йомғаҡлау.(рефлексия) 

-Һеҙ  бөгөн дәрестә нимәләр белдегеҙ? 

-Дәрес башында бирелгән һорауҙарға яуаптар таптыҡмы? 

-Был әҫәрҙән үҙегеҙгә ниндәй фәһем алдығыҙ? 

-Әҫәрҙә һеҙгә иң оҡшаған фекер. 

 

(Слайд№11) 

«Н.Мусин-замана яҙыусыһы, ижады тамырлы,төрлө жанрлы әҫәрҙәрендә кеше бәҫе, 

дәрәжәһе алға ҡуйыла,әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы һәм матурлығы данлана,” - ти 

уның хаҡында Р. Байымов 

 

IX. Өйгә  эш.   ( Слайд №12) 

 

1. Беҙҙең ауылдағы һунарсылар. (Телдән сығыш әҙерләү) 

2. А.А.Кузнецовтың «Бөрйән айыу аулаусыһы» картинаһы буйынса һүрәтләү 

иншаһы яҙырға. 

3. «Әҫәрҙә яуызлыҡты фашлау, шәфҡәтлелеккә саҡырыу идеяһы» тигән темаға 

фекерләү иншаһы яҙып килергә. 

 

X.Баһалау. Уҡыусылар бер-береһенә баһалар ҡуя, дәлилләйҙәр. Уҡытыусы йомғаҡлап, үҙ 

фекерен әйтә. 

 



НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ” ӘҪӘРЕНДӘ КҮТӘРЕЛГӘН ПРОБЛЕМАЛАР 

    Аҙнабаева Гөлнур Шамил ҡыҙы,  

Ишембай ҡалаһы Ә.Вәлиди исемендәге  

2-се Башҡорт гимназия-интернаты 

 

Маҡсат: Н.Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” әҫәрен өйрәнеү. 

 Әҫәрҙе анализлау аша уның рухи ҡиммәттәрен билдәләү, әҫәр геройҙары аша тормош 

дөрөҫлөгөн аңлау. 

Тәбиғәт һәм кеше берҙәмлеген раҫлау, уға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Бурыстары:  

- проблемалы һорауҙарға яуап эҙләү процесы аша әңгәмә – бәхәс ҡороу, әүҙемлек, 

күҙәтеүсәнлек, текст өҫтөндә эшләү һәләте үҫтереү;  

- әҫәр йөкмәткеһе аша уҡыусыларҙа кешелеклелек, мәрхәмәтлек сифаттары 

тәрбиәләү; 

- тәбиғәт һәм кеше күңеле экологияһының тығыҙ бәйләнешен күрһәтеү; 

- яҡташ яҙыусы ижады менән мауыҡтырыу, китапҡа ихтирам тәрбиәләү; 

- киләсәктә һайлаясаҡ һөнәргә мөнәсәбәт, үҙеңде әҙерләү тураһында уйландырыу; 

Йыһазландырыу. Яҙыусы тураһында ҡәләмдәштәр һүҙе, портреты, тест, презентация, 

китаптарынан күргәҙмәлек. 

Дәрес барышы. 

1.Ойоштороу моменты. Мотивациялау. 

Дуҫтар араһында ниндәй мөнәсәбәт ҡәҙерле? 

-Бер- береңде аңлау. 

-Һинең турала яҡшы фекер йөрөтөү  һ.б. яуаптар  

Экранда Н. Мусин ижады тураһында Р.Байымовтың һүҙҙәре асыла.  

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты 

 “Ноғман Мусин - замана яҙыусыһы. Ижады тамырлы, төрлө жанрлы. Әҫәрҙәрендә кеше бәҫе, 

дәрәжәһе алға ҡуйыла, әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы һәм матурлығы данлана” .                    

                                                                                                                   Роберт Байымов 

-Был һүҙҙәр дәресебеҙҙең эпиграфы булыр, уны уҡып сығайыҡ. 

Эпиграф уҡыла.  

- Үҙ фекерендә Р.Байымов яҡташ – яҙыусыбыҙҙың ниндәй әҫәрҙәрен күҙ уңында тота икән? 

Әҫәрҙәрен ҡарап, күҙәтеп килдегеҙме? 

-“ Йыртҡыс тиреһе”. 



- “Һуңғы солоҡ”. 

-“Һайлап алған яҙмыш”. 

- “Еҙ ҡыңғырау”. 

- Эйе, тап бына ошо һәм тағы бик күп хикәйә – повестары хаҡында һүҙ алып барыла бында. 

Юғары кластарҙа һеҙ уның ҙур күләмле романдары менән дә танышырһығыҙ. Хәҙерҙән уҡый 

башлаһағыҙ ҙа була. Ә бөгөн ошо әҫәрҙәре араһынан иң һуңғыларының береһен  һеҙ уҡып 

килдегеҙ. Ул – “Йыртҡыс тиреһе”.Тимәк беҙ бөгөн ниндәй эш менән булырбыҙ? 

- Бөгөн беҙ уны анализлайбыҙ, әҫәр буйынса һөйләшәбеҙ. 

- Эйе, дәфтәрҙәргә датаны, теманы яҙып ҡуяйыҡ. 

2. Өй эшен тикшереү.  

- Һеҙ әҫәрҙең йөкмәткеһен белеп килергә тейеш инегеҙ. Әйҙәгеҙ өй эшен тикшереп алайыҡ. 

Әҫәр йөкмәткеһе буйынса тест асыла.( Презентация -тест эшкәртмә аҙағында бирелә.) 

Тестар йыйып алынғас, ундағы һорауҙар буйынса фекер алышыу үткәрелә, йөкмәткене белеү 

кимәле билдәләнә. 

- Бына һеҙ повестың йөкмәткеһен белеүегеҙҙе күрһәттегеҙ. Афарин, уҡыусылар! Ә 

әҫәрҙең иисеменә иғтибар иттегеҙме? Һеҙ ниндәй исем бирер инегеҙ? 

- “Йәнлек тиреһе”. 

- “Айыу тиреһе”. 

- “Кеше менән айыу”. 

3. Яңы темаға күсеү, аҡыл һөжүме. 

Ә ни өсөн автор әҫәрен “Йыртҡыс тиреһе” тип атаны икән? 

- Һеҙҙең фекерҙәр ниндәй? 

- Бында йыртҡыс йән эйәһе тураһында һүҙ бара. 

- Айыу – ул йыртҡыс хайуан.  

- Бында йыртҡыслыҡ айыу тиреһе  буйынса ғына түгел, кешеләр мөнәсәбәттәре 

хаҡында ла. 

- Эйе, әҫәрҙең исеменә генә ҡарап та, уның нимә тураһында барыуын билдәләргә 

мөмкин. Повестың башы ниндәй эпизод менән асыла? 

Ә аҙағы ниндәй ваҡиға менән тамамлана? 

Әҫәр башы                                                                            Аҙағы 

Айыу менән сабынлыҡта осрашыу,                Уны үҙ ояһында атыу, тиреһен  

уны ҡыуып ебәреү.                                               һыҙырыу. 

- Һолтанбайҙың әҫәр башындағы мөнәсәбәте менән аҙағындағы мөнәсәбәтен 

сағыштырығыҙ, нимә күрерһегеҙ? 

(Уҡыусылар уның айыуға үтә асыуланмай ғына, ҡамасауламаҫҡа ҡушып ҡына ҡыуып 

ебәреүе тураһында әйтәләр, өҙөктө табып уҡып бирәләр.) 

- Ә  повестың аҙағында булған ваҡиғала ниндәй мөнәсәбәт күренә? 

(Айыу тиреһен һыҙырып алыу өсөн ул йыртҡыслыҡ ҡыла.) 

- Ә нимә уның ҡарашын шулай ҡырҡа үҙгәртте һуң?  



(Проблемалы һорауға төрлө - төрлө яуаптар бирелә. Уларҙың иң сәпкә тейгәне 

эҙләнә.) 

-Тимәк әҫәрҙә һүҙ тире һыҙырыу тураһында бара, тиһегеҙ. 

Ә ниндәй тиреләр һыҙырыла һуң бында? 

(Был проблемалы һорауға яуаптар китап менән эш ярҙамында ойошторола.) 

1. ...Урман эсендә лә саң осоп ята хәҙер, үлән түгел, бер йәш ағас күрмәҫһең. 

Олатайым мәрхүмдең, ахрызаман еткәс, әҙәм балалары ер ҡыртышын кимерер, 

тигәне шулдыр инде... 

- Был өҙөктә ер тиреһе һыҙырылыу күрһәтелә.  

2. Тик унан бер кем дә хаҡ һорап торманы, малдарын, барлыҡ умарталарын 

конфискациялау менән генә сикләнмәйенсә, өй эсенән һөт сепаратын, “Зингер” 

маркалы теген машинаһын, ҡушкөбәк мылтыҡты, хатта аҫалы балаҫтарына тиклем 

һыпыра тартып алып сыҡтылылар. 

- Был өҙөктә намыҫлы кеше Яуымбайҙың тормош тиреһе  һыҙырыла: уның күңеле 

уңалмаҫлыҡ яра ала, етмәһә, һуғышта оло улы ятып ҡала. 

3. Атаһының башына төшкән ауырлыҡтарҙы ул да кисерә кисереүен: ҡутараһынан 

һалымын түләне, кәмһетеү, ялау һүҙҙәре ишетте, Хрущев законы сыҡҡас, бик 

ҡырталашып ҡараһа ла, атын тартып алдылар, ике һыйырының береһен, бөтә 

кәзәләрен һуйып бөтөрөргә мәжбүр иттеләр. 

- Бында Һолтанбайҙың шулай уҡ тормош, күңел тиреһе һыҙырыла, онотолмаҫлыҡ яра 

яһала. 

4. Борзыйҙың шулай тип өндәшеүе булды, ерән сәс уның сәкмән төймәләрен шарт та 

шорт ысҡындыра башланы. Һолтанбай түҙмәне, шундай һөмһөҙлөккә асыуы килеп, 

таланыуына, көсһөҙлөгөнә лә ғәрләнеп, уны этеп ебәрҙе: тик ситкә бер – ике аҙым 

атларға ла өлгөрмәне, кемдер аяҡ салып йыҡты, һә тигәнсе уның сәкмәнен 

һалдырып алдылар. 

- Был өҙөктә сәкмән систереү тире һыҙырыуға оҡшатыла: бергә уҡыған егеттәр уға 

йыртҡыстарса мөнәсәбәт күрһәтәләр. 

5. – Айыу иреһен әйтәм, үҙеңә бик кәрәкме? 

Яуымбай аптырабыраҡ ҡараны: 

-Нимәгә ул миңә? Агентҡа тапшырһаң, аҙ –маҙ аҡсаһын бирә торғандар ҙа 

биреүен. 

-Улайһа миңә бир уны... 

-Был эпизодта милиционер Һолтанбай алған тәүге айыу тиреһен һыҙырып алып 

китә, Уның күңелендә кешеләргә ышаныс юғала. 

6.  – Хәҙер буштың атаһы үлгән тигән һүҙҙе беләһеңдер. Ҡурҡма, бының өсөн әллә 

ни кәрәкмәй, бер айыу тиреһе табып бир ҙә вәссәләм. 

- Был һөйләшеүҙән леспромхоз директоры Булашовтың да үҙ мәнфәғәте өсөн 

законһыҙ айыу тиреһе таптырыу ваҡиғаһы күренә. Бында ул Һолтанбайҙың намыҫ 

тиреһен һыҙырыуына юл һала. Ул малайын уҡырға индереү өсөн атаһы һүҙен дә 

йыға, тәбәиғәткә хыянат итә. 

7. Һолтанбайҙың уйы ошо урында өҙөлдө, яман үкергән тауыш йөрәкте тетрәтте. 

Ул башын бороп ҡараған ыңғайы ҡот осҡос ҙур ялбыр ғифриттең,ҡуйы селек 

араһынан атылып сығып, үҙенә ырғылыуын күрҙе. Яуырынынан мылтығын алып, 

бер пуляһын ысҡындырғанда, ул йыртҡыстың уҫлаптай ауыҙындағы ыржайған 

ҡанлы тештәрҙе күреп ҡалды. Шул уҡ мәлдә һул ҡулбашын хәтәр ауыртыу яндырып 

үтте. 

-  Айыу Һолтанбайҙың тиреһен һыҙыра, үлемесле яралай. 



8. Айыуҙы тунап бөтөп, иҙән балаҫындай оло тирене үлән өҫтөнә йәйеп һалды ла 

хәлһеҙләнеп ергә ултырҙы. Уның һуҙылып төшөп үләнгә ятҡыһы килә, тик ойоп 

китеүҙән ҡурҡа һәм ҡанға ҡуша балтырына йәбешкән салбар балағын тартҡылай. 

-  Һолтанбай үлемесе яраланған килеш үҙенең һуңғы һунар тиреһен һыҙыра. 

-Шулай итеп, автор кеше тормошонда төрлө ваҡиғаларҙы тире һыҙырыу, 

йыртҡыслыҡ темаһы менән бәйләгән. Нисек уйлайһығыҙ, бында йыртҡыслыҡ 

ҡайһы яҡта көслөрәк? Айыуҙамы әллә кешеләме? 

(Уҡыусылар айыуҙы яҡлап сыға): 

- ул үҙ донъяһында йәшәй; 

- бер кемгә лә теймәй ине; 

- ә Һолтанбайға һөжүме - ул йәшәү өсөн көрәш кенә.  

-Кешеләр маҡсатлы, аңлы рәүештә ҡырағайлыҡҡа баралар; 

- үҙҙәрен тәбиғәттән өҫтөн ҡуялар, шуға язаһын алалар.  

- Тимәк, кешеләрҙә була торған мәрхәмәтлелек –кешелекле булыу артҡы планға 

ҡуйылған. Атай һүҙен тотмау, ғәмһеҙлек, үҙ –үҙеңә хыянат итеү һәләкәткә илтә. Ни 

өсөн автор Һолтанбайҙы үлемдән ҡотҡарманы икән? Ошо һорауға яуапты әҫәр 

геройҙары яҙмышы аша эҙләйек. Сөнки Һолтанбай кешеләр араһында йәшәй, улар 

ҡотҡара алыр инеме икән? 

(Класс  дүрт төркөмгә бүленә:Һолтанбай, Яуымбай, Булашов, Кинйәбай төркөмдәре 

эшләй. Интерактив таҡтала Штейнберг алымы менән схема төҙөлә бара. Улар 

төйөндәр менән Һолтанбайҙың һәләкәтенә ҡағылышлы моменттарҙы билдәләйҙәр, 

һәр кемдең уның яҙмышындағы роле билдәләнә.) 

 Ҡыҫҡаса яуаптар. 

1. Һолтанбай үҙ һәләкәтенә әҙер түгел. Сөнки ул намыҫлы ғүмер йәшәгән. Атаһы 

васыятына балаһы хаҡына ғына хыянат итә. Үҙе һаҡлаған тәбиғәттең законлығын бер 

генә тапҡыр боҙа. Был трагик образ. Автор уны тере ҡалдыра алмай. Сөнки ул выждан 

ғазабы менән йәшәр ине, күңел тиреһе һыҙырылған, ул бөтәшмәй, һәр ваҡыт 

ҡанһырап торор ине. Шуға ул һәләк ителә. 

2. Яуымбай улына яҡшы һөнәр өйрәткән, намыҫлы, саф күңелле кеше итеп үҫтергән. 

Ләкин үҙе кеүек үк, тормошта яуыз кешеләргә осрау, уларға ҡаршы тороу сифаттары 

тәрбиәләй алмаған. 

3. Булашов етәксе кеше булараҡ, үҙ ҡулы аҫтында эшләгән кешене яман аҙымға 

этәрергә тейеш түгел ине. Үҙ мәнфәғәтен ҡайғыртып, власть, карьера үҫеше өсөн ул 

кешелек сифатын да юғалта: яралы Һолтанбайҙы машинаһында дауаханаға алып 

барыуҙан ҡырҡа баш тарта, вайымһыҙлыҡ күрһәтә.Һолтанбайҙың үлемендә уның 

туранан – тура ғәйебе бар. 

4. Кинйәбай – киләсәк быуын кешеһе, ләкин ул йәштән үк ғәмһеҙлек сифаты күрһәтә, үҙ 

яҙмышы ла, яҡындары ла уны ҡыҙыҡһындырмай, уның өсөн атай уйларға тейеш, атай 

һөнәренә, уның яҙмышына битарафлыҡ күрһәтеп, ул да Һолтанбайҙың һәләкәтенә 

ғәйепле, әлбиттә. 

 

 

 

 Һолтанбай                                                                                               Яуымбай 

Тәбиғәткә хыя*нат                                                                               * Атай һүҙен тот! 

     Кинйәбай өсөн   

үҙ –үҙеңә хыянат итә * 



      Булашовҡа биргән* һүҙ                                          * улына ҡалдырған эше 

                                     Ҡомар*                                  * намыҫлылыҡ 

                                   Ата һөйөүе *                   * яратҡан эше 

                       Йәштән рәнйетелеүе *           *Тәбиғәт –йәшәү сығанағы 

                                                         Йыртҡыс тиреһе 

                                                  Власть*                 *ғәмһеҙлек 

                   Карьера ҡайғыртыу  *                           *атай эше оҡшамай 

                        Юғарыға үрләү *                                   * уҡыуҙы атай ҡайғырта                                                     

    Кеше намыҫы менән 

                        уйнау       *                                                         * атаһын ҡайғыртмай 

Үҙ мәнфәғәтен ҡайғырта                                                        *битарафлыҡ 

 

             Булашов                                                                                Кинйәбай 

- Үҙегеҙ һайлаған геройҙар тураһында халыҡ аҡылы, мәҡәлдәр менән әйтеп ҡарағыҙ! 

(Һәр төркөм мәҡәл –әйтемдәр әйтә, “Урал батыр” эпосындағы Шүлгән образын иҫкә 

төшөрөү). 

Мәҡәлдәр: 

-Тән яраһы төҙәлер, йән яраһы төҙәлмәҫ. 

- Ата һүҙен тотмаған – оролған да бәрелгән. 

-Күңел күҙе күрмәһә, маңлай күҙе ботаҡ тишеге. 

-Алма ағасынан йыраҡ төшмәй. 

- Тәбиғәткә хыянат  -үҙ -үҙеңә хыянат. Һ.б. 

Дәрестең тәрбиәүи моментын киңәйтеү. Рефлексия. 

-Шулай итеп, Ноғман Мусин кешелеккә нимә әйтергә теләй, ниндәй проблемалар 

күтәрә? 

- Кешелеклелек, мәрхәмәтлелек кешенең үҙенән, тәрбиәнән башлана. Ғаиләлә атай 

кешенең тәрбәиләге роле, һөнәренең әһәмиәте проблемаһы; 

- бында иң ҙуры – экологик проблема ҡуйыла. Тәбиғәт экологияһы кеше күңеленең 

экологияһы аша башлана. Шуны автор иҫбатлай. Битарафлыҡ, ғәмһеҙлек тик 

һәләкәткә генә килтерә; 

- власть, етәкселек проблемалары күтәрелә. Кеше яҙмышын ҡайғыртыусы етәкселәр 

ҡуйыу, ер яҙмышын алдан күрә белеүсе сәйәсәт төҙөлөргә һәм үҫтерелергә тейеш; 

- киләсәк быуын, йәштәр, белем алыуға ынтылыш, йәшәү мәғәнәһе, уҡыу йорттарының 

эш системаһы кеүек мәсьәләләр ҙә күтәрелә; 

- ауыл ерендәге һөнәрҙәр, ауыл халҡының яҙмышы, халыҡ йәшәгән ерҙәге тәбиғәтте 

һаҡлау идеялары тормоштоң төп ҡанундары менән бәйләнә. 

(Тормош менән бәйләү өсөн “Ағиҙел,“  “Башҡортостан ҡыҙы”, “Киске Өфө” гәзит – 

журналдары матералдарында ошо проблемаларҙың яҡтыртылышын күҙәтеү). 

- Әйҙәгеҙ, дәрестең эпигафына әйләнеп ҡайтайыҡ. Ниндәй һығымтаға килерһегеҙ? 

- Ысынлап та, Ноғман Мусин заманыбыҙҙың иң киҫкен проблемалары аша кеше бәҫе, 

дәрәжәһе тураһында уйландыра. 



-  Тормоштоң алға барыуы кешеләге әҙәп ҡанундарының  бушауынан килгәнен күрһәтә 

алған. 

- Афарин, уҡыусылар!                  

Баһалау. 1. Тест өсөн. 2. Төркөмдәрҙең эше. 

3. Әүҙемлек күрһәтеүсе, анализлаусы, мәҡәлдәр әйтеүсе  уҡыусыларға баһалар 

ҡуйыла.  

Өй эше биреү.Үҙегеҙ һайлаған геройҙарҙың эске портетын төҙөп килегеҙ. Гәзит –

журналдарҙан тормошсан материалдар табып уҡыу, һөйләү. 

 

 

Н.МУСИНДЫҢ “МӘҢГЕ ЙӘШЕЛЛЕК”  ӘКИӘТЕ 

 
Аҡсулпанова Альмира Хайбрахман ҡыҙы, 

Ҡотлошина Лилия Ҡасим ҡыҙы, 
Стәрлетамаҡ ҡалаһы 5-се урта мәктәбе 

 

Дәрестең маҡсаттары: 

1.Белем биреүмаҡсаты: 

Уҡыусыларҙы Н.Мусиндың урман тураһында яҙылған 
әҫәрҙәре менән таныштырыу, урмандың бөгөнгө көндәк 
тормошонда әһәмиәтен аңлатыу. 

2.Үҫтерелешле маҡсат: Уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтереү, урман 

тураһындайомаҡтар,ребустарсисергәөйрәтеү.   

3.Тәрбиәүи маҡсат: Уҡыусыларға тыуған тәбиғәттең һәр кемгә лә ғәзиз, 
ҡәҙерле булыуын аңлатыу,тәбиғәттеһаҡлау- һәр кешенең 
изге бурысы икәнлекте төшөндөрөү, уларҙы илебеҙ 
тәбиғәтенә битараф булмаған яҡлаусы,һаҡлаусы итеп 

тәрбиәләү. 

Универсальуҡыуэшмәкәрлеге: 

 

Шәхси: уҡыусыларҙа берҙәмлек, иғтибарлылыҡ 
сифаттары, иптәштәреңде тыңлап, үҙ-ара килешеп эшләй 
белеүҙе тәрбиәләү. 

Регулятив:үҙ алдыңа маҡсат ҡуя белеү, маҡсатҡа ирешеү, 

проблемалар өҫтөндә эшләү. 

Танып-белеү:урман темаһы буйынса бирелгән яңы 
һүҙҙәрҙе үҙләштереү,Башҡортостан тәбиғәте буйынса 

яңы мәғлүмәттәр алыу. 

Коммуникатив:һорауҙарға тулы яуап биреү, әкиәттең 
эстәлеген аңлатып һөйләй белеү, үҙ фекереңде дөрөҫ 

итеп аңлата алыу. 



Көтөлгәнһөҙөмтәләр: 

 

 

Предмет:Н.Мусиндың биографияһы менән танышыуҙары,  
урманда үҫкән ағастарҙың исемдәрен иҫтә 
ҡалдырыуҙары, урмандың кеше тормошондағы ролен 

асыҡлауҙары. 

Метапредмет:дәрестең маҡсатын ҡуйыуҙары, эштең 
планын билдәләй һәм коллективта эшләй белеүҙере,үҙ 

эштәренә баһа бирә белеүҙәре.                                 

Шәхси:  берҙәм, иғтибарлы, тапҡыр булыуҙары; төркөмдә, 

үҙаллы эшләү күнекмәләренең үҫеүе.  

Дәрестеңтөрө: Яңы теманы өйрәнеү. 

Дәрестеңэшформалары: Фронталь, индивидуаль, төркөмләп эшләу. 

Ҡулланыласаҡметодтар, алымдар: Аңлатыу, һөйләу, әңгәмә, эҙләнеү, дәреслек өҫтөндә 
эшләү, проблемалы уҡытыу элементтарын ҡулланыу. 

Уҡытыу-методик комплекс, 

йыһазландырыу: 

Дәреслек. Н.Мусиндың портреты, мультимедия 
проекторы, компьютер, презентация,  интерактив таҡтала 
биремдәр, Башҡортостан картаһы. 

 

Дәресбарышы 

 

Дәрестеңэта
птары 

 

Уҡытыусыэшмәкәрлеге 

 

Уҡыусыларҙың 
эшмәкәрлеге 

 

Универсиаль уҡыу 
эшмәкәрлеге 

I.Ойоштороу -Һаумыһығыҙ, балалар.Ултырығыҙ. 

-Йылдыңәлениндәймиҙгеле? 

-Ҡайҙан белдегеҙ?  

-Һеҙ үҙегеҙ көҙғө урманда булғанығыҙ 

бармы? 

 -Нимәләр күрҙегеҙ? Һөйләгеҙ. 

-Телдәрҙе шымартып алайыҡ! Мин 
ижектәр әйтәм, ә һеҙ шиғыр 

формаһында рифмалап әйтегеҙ. 

ман-ман-ман- 

тә-тә-тә – 

ҫә-ҫә-ҫә- 

шә-шә-шә - 

-Һаумыһығыҙ. 

- Көҙ. 

-Ағастарҙың 
япраҡтары һары. 

Урамда һыуыҡ. 

Һөйләйҙәр. 

 

 

 

ниндәй матур көҙгө 

урман. 

ағастар төрлө төҫтә. 

әкрен генә ел иҫә. 

япраҡтар ергә төшә. 

Шәхси: уҡыусыларҙа 
берҙәмлек, 
иғтибарлылыҡ 
сифаттары, 
иптәштәреңде тыңлап, 
үҙ-ара килешеп эшләй 

белеүҙе тәрбиәләү. 

Танып-белеү: урман 
темаһы 
буйынсабирелгән 
ижектәр менән шиғыр 

яҙып ҡарау.   

Коммуникатив: 
һорауҙарға тулы яуап 
биреү, үҙ фекереңде 
дөрөҫ итеп аңлата 
алыу. 



 

 

II.Белемде 
актуалләште
реү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III.Уңыш 
ситуацияһын 

1. Экранда күрһәтелгән кроссвордты 
дөрөҫ сисеү өсөн бирелгән 
йомаҡтарҙың яуаптарын дөрөҫ 

табырға кәрәк. 

а)Урманда ҡар ат өймө эленеп тора. 
б)  Йәй ҙә, ҡыш та бер төҫтә. 
в)  Бейек тауҙа йөҙ йәшәр айыу. 
г) Һыу буйында уҫә, япраҡтары һыуҙа 
тирбәлә.  
д)  Аҡ кейемен кейгән,йәшел суғын 
элгән. 
 -  Был һүҙҙәр дөйөмләштереп 
әйткәндә  нисек атала?                                                                                
 
2.-Ағастар ҡайҙа үҫә?                                                            
  -Ҡыҙыл шаҡмаҡтар эсендә ниндәй 
һүҙ килеп сыҡты? 
  - Тимәк, беҙ дәрестә нимә тураһында 
һөйләсәкбеҙ? 

3.-Хәҙер Башҡортостан республика-

һының  физик картаһына ҡарайыҡ. 

-Ниндәй төҫтәргәбуялған?  
-Ниндәйтөҫ күберәк? 
 Был нимәне аңлата?  
-Урманда үҫкән ағастарға ҡарап 
урмандар ниндәй төрҙәргә бүленә? 
 -Башҡортостан нимәгә бай ? 
 
4. - Урман тураһында 

электәнүкрәссамдар  картина,яҙыусылар 

хикәйә, повестар, шағирҙар шиғырҙар яҙғандар. 

-Н.Мусиндыяҙыусылар араһында  
«урман йырсыһы»тип атаһаң да 
була.Ул Башҡортостандың иң гүзәл,иң 
матур райондарының береһе –
Ишембай районы, өҫкә ауып килерҙәй 
тауҙары, урмандары менән дан тотҡан 
Ҡолғана ауылында тыуған. Шуның 
өсөн дә уның әҫәрҙәренең төп темаһы 

- урман. 

 
- Бөгөнгө дәрестең темаһы 
Н.Мусиндың балалар өсөн яҙылған 
«Мәңге йәшеллек» әкиәте. 
- Дәресебеҙгә ниндәй маҡсаттар 
ҡуябыҙ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Муйыл,шыршы,имән,т

ал,ҡайын. 

Ағастар.  

 

Урманда. 

Урман. 

  Урман 
тураһындаслайдтарҡа

райҙар. 

Картаны ҡараү.  

 

Йәшел төҫ. 

Ылыҫлы, япраҡлы, 

ҡатнаш урмандар                                                                                                                                                                                                 

Урманға бай. 

 

 

Н.Мусиндың  
портреттынҡарайҙар. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шәхси: уҡыусыларҙа 
берҙәмлек, 
иғтибарлылыҡ 

сифаттары тәрбиәләү. 

Регулятив: кроссвордты 
дөрөҫ сисергә өйрәнеү, 
проблемалар өҫтөндә 

эшләү. 

Танып-белеү:урман 
темаһы буйынса 
бирелгән яңы һүҙҙәрҙе 
үҙләштереү,Башҡортос
тан тәбиғәте буйынса 
яңы мәғлүмәттәр алыу. 

Коммуникатив: 
һорауҙарға тулы яуап 
биреү, үҙ фекереңде 
дөрөҫ итеп еткерә 

алыу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятив: үҙ алдыңа 
маҡсат ҡуя белеү, 
маҡсатҡа ирешеү, 
проблемалар өҫтөндә 

эшләү. 

 



тыуҙырыу 
 
 
 
 
 
IV.Уҡыу 
мәсьәләһен 
сисеү. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Ял минуты 

 

 

 

 

 

 Экранда күрһәтелә. 
1. Һүҙлек эше.   
Әүәл –борон, элек; давно 
ҡөҙрәт- көс, сила 
ожмах- рай 
ылыҫ- хвоя 
фарман- бойороҡ. 
2.Текст өҫтөндә эшләү.  Әкиәтте 
уҡытыусы үҙе уҡый. 
-Әкиәттә һүҙ нимә тураһында бара?  
-Был хәл ҡасан булған?  
-Хан һеҙгә оҡшанымы? 
 
3.Әкиәтте балалар үҙҙәре уҡыйҙар. 
 
- Ни өсөн әкиәт «Мәңгелек урман» тип 
аталған? 
- Был күренеш тәүҙә нисек 
һүрәтләнгән? 
- Аҙаҡ нимә менән бөткән? 
- Тәбиғәттең һәләк булыуына кем 
ғәйепле? 
4.Слайд ярҙамында урмандың кеше 
тормошонда уйнаған роле тураһында 
әңгәмә. 
-Урман кешегә нимә бирә? 
- Тимәк,  урман кешене ашатҡан, 
йылытҡан, кейендергән.   
- Нисек кейендергән? 
 
 
-Әйҙәгеҙ әле бергәләп урманға  ял 
итергә барыпҡайтайыҡ.                                                                           
Урманда ағастар үҫә, үҫә                                                        
Елдәр ҙә иҫә,иҫә.                                                                          
Йыйҙым  сәскә,бәшмәктәр,                                  
Күрҙем бик күп йәнлектәр.                                                 
1-2- был айыу,                                                                              
3-4-был бүре,                                                                                       
7-8- был ҡуян,                           9-10 - 

урманға бары ла һыйған. 

 
5. Текст өҫтөндә эшләүҙе дауам  итеү.                                  
-Үҙ биләмәһендә мәңге йәшеллек 
булһын тип, урманда тик ылыҫлы 
ағастарҙы ғыны ҡалдырып, 
ҡалғандарын киҫеп бөтөргәс, тирә –яҡ  
тәбиғәт һәләк була башлай.                                                                              
- Аҙаҡ хандың үҙе  менән нимә булған?  
- Был хәлдән уны кем ҡотҡара?  
Аҡһаҡалдың кәңәше буйынса урманда 
төрлө ағастар үҫергә тейеш.Сөнки 
япраҡлы ағастар кислород бүлеп 
сығаралар, ә углекислый газды 
киреһенсә йоталар.Кеше организымы 
өсөн был бик файҙалы. 

 
 
Бер уҡыусы 
маҡсаттарҙы уҡый.                                       
 
 
 
 
 
 
Һүҙлек дәфтәренә 
яҙалар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сылбырлап уҡыйҙар 
 
 
 
Тәүҙә бик матур 
күренгән, ләкин 
һуңынан ағастар 
ҡороған, йылғалар 
һайыған, кешеләр 
ауырығандар.   
Кешеләр үҙҙәре. 
 
 
Урмандан кислород, 
төҙөлөш 
материалдары, утын, 
еләк-емеш, дарыу 
үләндәре, ҡағыҙ 
алалар. 
Йәнлек тиреләренән 
кейемдәр теккәндәр. 

 

Баҫалар 

Ҡулдарын күтәрәләр,                                  
уңға-һулға боралар,                      
сүгәләп ултыралар,                         
тағы тороп баҫалар, 
тайыштабан булып 
атлайҙар, 
бүре булып боҫалар,  
ҡуян булып 
һикерәләр, 
урындарына 
ултыралар. 

Танып-белеү:урман 
темаһы буйынса 
бирелгән яңы һүҙҙәрҙе 
өйрәнеү,Башҡортостан 
тәбиғәте буйынса яңы 

мәғлүмәттәр алыу. 

Коммуникатив: 
һорауҙарға тулы яуап 
биреү, әкиәттең 
эстәлеген аңлатып 
һөйләй белеү, үҙ 
фекереңде дөрөҫ итеп 
еткерә алыу. 
Шәхси: уҡыусыларҙа 
берҙәмлек, 
иғтибарлылыҡ 
сифаттары, 
иптәштәреңде тыңлап, 
үҙ-ара килешеп эшләй 

белеүҙе тәрбиәләү. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шәхси: уҡыусыларҙа 
берҙәмлек, 
иғтибарлылыҡ 
сифаттары, 
иптәштәреңде тыңлап, 
үҙ-ара килешеп эшләй 
белеүҙе тәрбиәләү. 

Танып-



 

VI.Нығытыу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Ә ылыҫлы ағастар ғына үҫһә нисек? 
 
 
- Әкиәттә урман кемдең тормошо 
менән сағыштырылған?    
Ер йөҙөндә бик күп төрлө халыҡтар 
йәшәй. Беҙҙең Башҡортостанда ғына 
120-нән артыҡ милләт кешеһе йәшәй. 
Улар төрлө ағас тамырҙары кеүек 
уҡмашып, бергәләшеп татыу, дуҫ 
йәшәйҙәр, бер-береһенең ғөрөф-
ғәҙәттәре, байрамдары менән бер-
береһен байыталар, бер-береһенән 
яҡшылыҡҡа өйрәнәләр.                                                                                                                              
-Аҙаҡ хан халыҡҡа ниндәй васыят 
әйтеп ҡалдырған? 
 -Ләкин ағастар тиҙ генә үҫәме икән?                                 
-Ниндәй ағас нисә йыл  йәшәй?                                         
Слайд аша ағастарҙың йәшәү 
оҙонлоғон күрһәтеү.     
Уҫаҡ  -80-100                                                                       
Ерек  - 100-150                                                                      
Ҡайын  -  150-300                                                                              
Йүкә  - 300-400                                                                           
Ҡарағас -500-900                                                                
Ҡарағай  - 1000                                                                         
Имән -1500 йыл йәшәй.                                                              
-Бына күреп тораһығыҙ, ағас үҫеп 
етһен өсөн күп йылдар кәрәк.                                                                            
 
Ребус сисеү (бер ағас киҫһәң,  икене 
ултырт) 
  - Урман тураһында  мәҡәлдәрҙе 
слайдтан ҡарап уҡығыҙ.                                                                       
1. Урман үҫтергән,  аслыҡ  күрмәгән .                             
2.Бер ағастан унау үҫкән, ун ағастан 
урман үҫкән.                                                                         
3.Йүкәнең сәскәһе- бал, ҡабығы- йүкә,  
сөрөгө-дарыу, ағасы – утын.   
 
- Әкиәттең төп темаһы булып нимә 
тора?                
- Урманды һаҡлау-  бөгөнгө көндә лә 
төп проблемаларҙың береһе . Әгәр 
ошондай тиҙлек менән урман киҫелһә,  
беҙҙең киләсәк быуынға  бер нәмә лә 
ҡалмаясаҡ. Сөнки тәбиғәттә бөтә нәмә 
бер-береһе менән үҙ-ара тығыҙ 
бәйләнгән. Әгәр  бер генә сылбыр 
өҙөлһә лә, тәбиғәттәге  бөтә нәмә 
юҡҡа сыға.  
 
Слайдта тәбиғәттәге бәйләнеште 
күрһәтеү.  Тәбиғәт-урман-кейектәр-
ҡоштар-бөжәктәр-йылғалар-
үҫемлектәр-һауа-кеше.                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
Хан үҙе  лә  ауырып 
китә. 
 
Аҡһаҡал  ҡотҡара. Ул 
фәһемле кәңәш бирә. 
 
 
 
 
 
Ылыҫ еҫе күбәйә, 
кешеләрҙең, 
хайуандарҙың 
тындары ҡыҫыла,  
ауырый башлайҙар, 
сөнки был бик 
зарарлы. 
Халыҡтар тормошо 
менән. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урманды һаҡларға. 
Оҙаҡ үҫәләр. 
 
Слайд ҡарайҙар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребус сисеү. 
 
 
Слайд ҡарайҙар, 
мәҡәлдәрҙе уҡыйҙар, 

белеү:Башҡортостан 
тәбиғәте, урман, 
урманда үҫкән ағастар 
һәм халыҡтар дуҫлығы  
тураһында яңы 
мәғлүмәттәр алыу, 
ағастарҙың йәшәү 
оҙонлоғон, уларҙың 
кеше организымына 
ыңғай йоғонто яһауын 
белеү. 

Коммуникатив: 
һорауҙарға тулы яуап 
биреү, әкиәттең 
эстәлеген аңлатып 
һөйләй белеү, үҙ 
фекереңде дөрөҫ итеп 
еткерә алыу, телмәрҙә 
дөрөҫ итеп мәҡәлдәрҙе 
һәм әйтемдәрҙе 
ҡулланыу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шәхси: уҡыусыларҙа 
берҙәмлек, 
иғтибарлылыҡ 
сифаттары, 
иптәштәреңде тыңлап, 
үҙ-ара килешеп эшләй 

белеүҙе тәрбиәләү. 

Регулятив: 



 

 

 

 

 

VII. 

Дәресте 

йомғаҡлау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 

Төркөмләп 

эшләү 

 

 

 

-Һуңғы ваҡытта тағы ла урмандар ни 
өсөн юҡҡа сығалар?                                                                        
-Быға кем ғәйепле?                                                               
-Әгәр һеҙ сәсән булһағыҙ ниндәй 
ҡобайыр сығарыр инегеҙ? Мин 
башлайым,ә һеҙ дауам итегеҙ. 
-Бертигәстә ни яман?  
- Ике тигәстә ни яман?                              
 
-Өстигәстә ни яҡшы?                                                                          
 
-Дүрт тигәс тә ни яҡшы?                                            
 
 
 
-Урманды һаҡлау өсөн уҡыусылар 
нимә эшләй ала? 
 
-Ә хәҙер эшебеҙҙе төркөмдәрҙә дауам 
итәбеҙ. 
-Урманды һаҡлау өсөн ниндәй тыйыу 
билдәләрен эшләй алаһыгыҙ? Һәр кем 
үҙ төркөмдәрегеҙҙә эшләгеҙ. 
 
-Әгәр һеҙ урман булһағыҙ, кешеләргә 
ни тейеп өндәшер инегеҙ? 
 
 
-Кешеләрҙең тәбиғәткә һаҡсыл 
ҡарамағанлыҡтан бик күп 
үҫемлектәр,йәнлектәр,бөжәктәр, 
урмандар ғына түгел, хатта тауҙар ҙа 
юҡҡа сыға. Беҙҙге изге тауыбыҙ  
Торатауға ла Мәскәү миллиардерҙары 
ҡармаҡ һала башланылар. Ошо 
вәхшилекте булдырмаҫҡа, 
Шәкетауҙың яҙмышын ҡабатламаҫ 
өсөн беҙ тәнебеҙ, йәнебеҙ менән 
тауыбыҙҙы бирмәҫ өсөн көрәшергә 

тейешбеҙ. 

“Һеҙҙең урман шаулауын ишеткәнегеҙ 
бармы? 
Ниндәйҙер шом да, йәшерен көс тә, 
музыка ла бар урман шауында.Урман 
шаулай икән, тимәк еребеҙ имен, 
йәшәү дауам итә” – тип ерле – юҡҡа 
ғына әйтмәгән бит Н.Мусин. 
 Ысынлап та, күпереп үҫкән урмандар, 
өҫкә ауып килгән тауҙар – был тәбиғәт 
байлығын беҙгә ата – бабаларыбыҙ 
ҡалдырған икән, беҙ ҙә киләһе  
быуынға ошолай уҡ ҡалдырырға 

бурыслы. 

 
 

мәғәнәһен аңлаталар. 
 
 
 
 
 
 
Урман. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд ҡарайҙар. 
 
 
 
Янғындар арҡаһында. 
 
Кешеләр үҙҙәре 
ғәйепле. 
 
 
 
-Ағастарҙы күпләп 
киҫеү , шул яман. 
-Урмандарҙа ҡырағай 
йәнлектәр бөтһә, шул 
яман.   
-Урмандарыбыҙҙа 
төрлө ағастар үҫһә , 
шул яҡшы. 
-Тәбиғәтте һаҡлау- 
шул яҡшы. Беҙ 
һаҡламаһаҡ уны кем 
һаҡлар, уны кем 
яҡлар. 
 
Ағастар ултырта, 
урманды таҙарта, 
янғындан һаҡлай 
алалар.  
 
 
Уҡыусылар төркөмләп 
ултыралар. Тыйыу 
билдәләрен 
эшләйҙәр, нимәне 
аңлатҡарын 
һөйләйҙәр. 
Беҙҙе һындырмағыҙ, 
киҫмәгеҙ, 

проблемалар өҫтөндә 
эшләү. 

Танып-белеү: 
тәбиғәттәге 
бәйләнеште аңлау 
һәмяңы мәғлүмәттәр 

алыу. 

Коммуникатив:  
ҡобайыр яҙырға 
өйрәнеү һәм   
һорауҙарға тулы яуап 
биреү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шәхси: уҡыусыларҙа 
берҙәмлек, 
иғтибарлылыҡ 
сифаттары, 
иптәштәреңде тыңлап, 
үҙ-ара килешеп эшләй 
белеүҙе тәрбиәләү. 

Танып-белеү: 
кешеләрҙең тәбиғәткә 
битараф 
булғанлыҡтанурмандар 
ғына түгел, тауҙар ҙа 
юҡҡа сығыу тураһында 
яңы мәғлүмәттәр алыу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IХ.Рефлекси

я 

Үҙ-үҙеңә 

баһа биреү, 

баһалау, 

баһа ҡуйыу.  

 

 

Х.Өй эше 

Уҡытыусының баһа биреүе, баһаларҙы 
әйтеүе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Әкиәтте уҡырға, һөйләргә 
әҙерләнергә 
2. Әкиәт буйынса һүрәт төшөрөргә. 
 
 
 

яндырмағыҙ, 
һаҡлағыҙ. 
 
 
 
Слайд ҡарайҙар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар 
үҙҙәренең эштәрен 
баһалай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өй эшен яҙып алалар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



биреү  

 

 

“ЯҘМЫШЫМДЫ ҮҘЕМ ЯҺАЙЫМ” 

Н.МУСИН “ҺАЙЛАП АЛҒАН ЯҘМЫШ” 

Алғышаева Гөлшат Әбдрәхим ҡыҙы,       

Йылайыр ауылының Ш.Бабич исемендәге  

башҡорт гимназияһы 

                                           

Маҡсат: Әҫәрҙең йөкмәткеһе буйынса  йәшәү  мәғәнәһе  хаҡында уйланыу, фекер алышыу, 

патриотизм, интернационализм  тойғолары тәрбиәләү,бәйләнешле  телмәр, фекерләү 

ҡеүәһен үҫтереү. 

Йыһазландырыу:Н.Мусиндың “Һайлап алған яҙмыш” китабы,  аңлатмалы һүҙлек, синонимдар 

һүҙлеге, компьютер, экран, проектор.  

 

Дәрес барышы. 

I. Ойоштороу. 

II. Төп өлөш. 

Уҡытыусының инеш һүҙе.(Музыка) 

Яҙмыш...Ошо биш хәрефле һүҙгә  тотош кеше  ғүмере  һыя. Бәхетле   һәм фажиғәле, ябай 

һәм ҡатмарлы яҙмыштар  күҙ алдынан үтә.Яҙмыш  бер кемгә лә тыуғансы уҡ  тормошта әҙер 

юл һалып ҡуймай. Һәр кеше   ғүмеренең һуңғы минутына тиклем үҙ яҙмышын үҙе яҙа.Йәшнәп 

йәшәһә лә , тыныс ғүмер итһә лә ул  уға ул үҙе хужа.Тик яҙмыш ҡуйған һынауҙарҙан 

һынмаһын, бөгөлмәһен.   

Уҡыусылар, бөгөн дәрестә  һеҙҙе шул хаҡта уйланырға, фекер алышырға саҡырам. 

 Слайд.   Дәрестең темаһы: Н.Мусиндың  “Һайлап  алған яҙмыш” романы 

(Балалар дәфтәргә яҙалар) 

-Дәрескә ниндәй маҡсат ҡуйырбыҙ? 

Яуаптар. 

Тимәк, дәрестең маҡсаты. 

Слайд.  Автор күтәргән проблемаларҙы асыҡлау. 

 Йәшәү мәғәнәһе хаҡында уйланыу. 

 Һәр кеше яҙмышын үҙе билдәләүенә  инаныу 



Уҡыусылар, һеҙ  роман менән өйҙә таныштығыҙ.Шулай уҡ  төркөмдәр эҙләнеү эше лә 

башҡарҙы.Тикшерәбеҙ. 

1-се төркөм. Яҙмыш һүҙе булған әҫәрҙәр: М.Кәримдең “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесы буйынса 

“Яҙмыштан уҙмыш” спектакле,  М.Шолохов “Судьба человека”, Е.Кумк. “Судьба  или  выбор”,  

В.Гроссман “Жизнь и судьба”һ.б. 

2-се төркөм.Яҙмыш һүҙе менән йырҙар.                                        М.Әбделмәнов 

“Яҙмыш”,Г.Әхмәтйәнова “Яҙмыш”,М.Шәрипова “Яҙмыш”, С.Сәйғәфәрова “Яҙмыш”һ.б 

3-cө төркөм. Яҙмыш һүҙе менән  мәҡәлдәр. 

 «Яҙмыштан уҙмыш юҡ” 

 “Яҙмышты ямап булмай”. 

 “Яҙмыш юлдан яҙҙырмаҫ”. 

Һығымта яһайбыҙ. Барыһын  да  “яҙмыш” һүҙе бәйләй. Кеше бәхетле һәм бәхетһеҙ яҙмышҡа 

эйә.  

Һүҙлек эше. 

1-се төркөм аңлатмалы һүҙлектән “яҙмыш” һүҙенә аңлатма бирә. 

Яҙмыш 1.Юғары көс тарафынан алдан уҡ билдәләнгән күрәсәк. 2.Кешенең йәки нимәнеңдер 

йәшәү  рәүешен, үҫеү тарихын, булмышын күрһәткән хәл . Ауыр яҙмыш. Ил яҙмышы. 

2-се төркөм. Синонимдар һүҙлегенән  “яҙмыш” һүҙенә  синоним таба. 

Яҙмыш, күрәсәк, тәҡдир (иҫкергән) 

3-сө төркөм. Һүҙбәйләнештәр төҙөй. 

Яҙмыш бүләге, яҙмыш һанауы, бәхетле яҙмыш 

Һорау.Яҙмышты һайларға мөмкинме? Ни өсөн  Н.Мусин әҫәрен шулай атаған? 

Яуаптар.Әҫәрҙә  немец ҡыҙы Зильда –Заһиҙәнең  драматик яҙмышы . Ул яҙмышын үҙе хәл 

итә.Яҙмыш уға һайлау мөмкинлеге ҡуя. Тыуған илендә ҡалыу йәки  һөйгән йәре  Карамдан 

айырылмау.Әлбиттә, тәүәккәл  ҡыҙ  икенсеһен һайлай. Яратҡан егетенә эйәреп 

Башҡортостанға килә, Совет Рәсәйе йөҙөндә икенсе  Тыуған илен таба. 

Уҡытыусы .Шулай ҙа кем ул Зильда – Заһиҙә? Уның тормошонда булған  мөһим ваҡиғаларға 

туҡталайыҡ.Төркөмдәргә  эштәр:                    

1-се төркөм.  Зильда-Заһиҙәне  граждандар һуғышы һәм инҡилап көрәшендә һүрәтләй. 

2-төркөм.Зильда-Заһиҙәнең  Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашыуы. 

3-сө төркөм . Зильда-Заһиҙә ябай тормошта. 

1-се төркөм. 

Яуаптар1.Әҫәрҙә ваҡиғалар беренсе  Бөтә донъя   һуғышы осоронда алыҫ Германияла бара. 

Әсирҙәр араһында башҡорт егете  Карам да бар. Зоммер Шульцтың берҙән-бер ҡыҙы Зильда 



егеткә ғашиҡ.Йәштәр араһында оло мөхәббәт тоҡана, уларҙы бер нәмә лә туҡтата 

алмай.Зильда алдында һайлау проблемаһы баҫа.                                 2.Зильда  көслө  ихтиярлы 

ҡыҙ .Һөйгәне менән бергә булыуҙы һайлай.Ауырлыҡтар уны ҡурҡытмай. Тимәк, яҙмышын үҙе 

үҙгәртә. 

3.Һөйгәне менән   меңәрләгән саҡрым юл  үтеп, байтаҡ ғазаптар кисерһә лә , уның Тыуған 

иленә килгәс, уның беренсе һоҡланған  нәмәһе ап-аҡ умырзаялар була. Үҙен  еңел  тормош 

көтмәгәнен аңлаһа ла ул күңел төшөнкөлөгенә бирелмәй, Карам менән бер рәттән  ҡулына 

ҡорал  тотоп  йәш  совет илен һаҡлауға  көрәш сафына  баҫа. 

Бер нисә тапҡыр үлем менән күҙмә-күҙ осраша.Тик һынмай. 

 Слайд.Һығымта. Үҙе һайлаған яҙмышҡа зарланмай, үкенмәй. 

2-се төркөм.1.Тыныс бәхетле тормошта оҙаҡ  йәшәү насип булмай. Фашист илбаҫарҙары 

илебеҙгә һуғыш башлағас, Зильда, хәҙер инде  Заһиҙә,   ауыр минуттарҙы  ирҙәрсә  ныҡлыҡ  

менән  кисерә.Бер-бер артлы улдарының, иренең “ҡара ҡағыҙҙары” килгәс, үҙе лә фронтҡа 

китә. 

2.Башта санитарка. Аҙаҡ разведкала  мөһим  операцияларҙы башҡарыуҙа ҡатнаша.Иң ауыр  

задание  үтәгәндә фашистар тарафынан ҡулға алына. 

3.Һорау алыуҙар.Язалауҙар.Концлагерь тотҡонлоғо.Зильда-Заһиҙәгә нимәләр генә 

кисерергә тура  килмәй. 

 

Слайд. Һығымта. Үҙе һайлаған яҙмыш уға күп һынауҙар әҙерләй.Заһиҙә һынмай, бөгөлмәй. 

3-сө төркөм.  

1Заһиҙә  фашизм ҡоллоғонан ҡотолғас та,   Германияла ҡалыу мөмкинлеге булһа ла , 

ҡасандыр Карам һөйләгән  зәңгәр тауҙар ҡуйынындағы ғәжәп матур илгә – Башҡортостан 

еренә талпынып ҡайта.  Ғүмерлек мөхәббәте  Карамының тыуған ере уның өсөн иң ғәзиз ергә 

әйләнә . 

2.Мөхәббәтенә  тоғролоғо, кешеләрҙе яратыуы, сабыр күркәм холҡо менән Зильда –Заһиҙә 

ауыл  халҡы алдында  хөрмәт яулай. Уның хатта немка булыуын да күптән онотҡандар, “үҙ 

кешегә” әйләнгән.  

3.Өс улын, ирен һуғышта юғалтҡан, үҙ иңендә  һуғыш ғазаптарын татыған көслө рухлы ҡатын  

һуғыштан һуң тыныс хеҙмәттә лә оло батырлыҡ күрһәтә.Бар көсөн иленә, халҡына бағышлай. 

Слайд.  Һығымта.Һайлап алған яҙмышы , тылсымлы көс һымаҡ , уға  бер туҡтауһыҙ көс бирә. 

Уҡытыусы. Яҙмыш кешегә юғары көс тарафынан билдәләнә тип әйтеп үттек. Заһиҙә образы 

һеҙҙә ниндәй фекерҙәр уятты? Һәр төркөм үҙ фекерен яҡлай.                                                                                                                                         

1-се төркөм. Иркә генә үҫкән Зильда үҙ илендә ҡала ала ине. Ул яҙмышты үҙе һайланы, 

билдәһеҙлек уны ҡурҡытманы. 

2-се төркөм.Һәр кем үҙ яҙмышын үҙе билдәләй  тигәндәре менән килешәбеҙ. Сөнки кеше үҙе 

теләп бәхетле лә , бәхетһеҙ  ҙә була ала. 



3-сө төркөм. Яҙмыш кешенең үҙ ҡулында , кеше һәр саҡ һайлау алдына баҫа.Үкенмәҫлек 

итеп һайлай белергә , дөрөҫ йәшәргә кәрәк. 

Уҡытыусы.Эйе, яҙмыш кешене төрлөсә һанарға мөмкин.Ләкин бер ваҡытта ла  кешелек 

сифаттарын юймаҫҡа,  дөрөҫ йәшәй белергә кәрәк.Ғүмерҙең бер генә тапҡыр бирелеүен 

иҫтән сығарырға ярамай.                     “Һайлап алған яҙмыш” әҫәре ндә бирелгән Зильда-

Заһиҙә образы шуның асыҡ миҫалы. 

      Н.Мусин романда  халҡыбыҙҙың ҡаһарман үткән юлын тасуирлай, халыҡ, ил бәхете, еңеү 

һәм хаҡлыҡ өсөн көрәштә фиҙаҡәрлек идеяһы үткәрә. 

Дәфтәрҙә эш.Һәр төркөм  Зильда – Заһиҙәнең  холҡона  хас сифаттарҙы яҙа. 

Яуаптар. Саялыҡ, ныҡышмалыҡ, үҙһүҙлелек, маҡсатлы, мөхәббәтенә тоғро, сабыр, серле, 

итәғәтле,  бер ҡасан да юғалып ҡалмаусы һ.б 

Һығымта.Һөйгән  йәр,  ир ҡатыны, әсә –ҡатын-ҡыҙ. 

Уҡытыусы.     Мин бер хаттан өҙөк уҡыйым 

“Мин-татар ҡыҙы, Татарстандың Ҡазан ҡалаһынан Салауат районының Иҙелбай ауылына 

акушерка булып эшкә килдем.                                                         Ҡулыма “Һайлап алған яҙмыш” 

китабы килеп инде. Китапты иҫ киткес тулҡынланыу   менән  уҡып сыҡтым.Зильда-Заһиҙә 

образы бик ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙырҙы.Әгәр мөмкин булһа, хөрмәтле яҙыусым, хәбәр итегеҙ 

әле, был китапта яҙылған ваҡиға, Заһиҙәнең яҙмышы ысын ваҡиғамы?” 

Нәзилә Фәттәхова, Салауат районы.     

Уҡытыусы.Уҡыусылар, һеҙҙе лә был һорау ҡыҙыҡһынғандыр тип уйлайым.Артабан  һорауға 

беҙ яуап табырбыҙ. 

Уҡытыусы. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге  дәүләт  

премияһы  лауреаты   Ноғман  Сөләймән улы  Мусин  ошо көндәрҙә  85 йәшен билдәләй. 

Әҙип   күркәм  юбилейына  матур уңыштар менән килә. Журналист һәм  яҙыусы араһындағы 

әңгәмәне тыңлайыҡ (ҡыҫҡартып алынды) 

Алдан әҙерләнгән  ике  уҡыусы сығыш яһай. Экранда яҙыусының портреты, китаптары. 

-Ноғман ағай, һеҙҙең романдарҙы, повесть-хикәйәләрҙе бик яратып уҡыйҙар.Тәбиғәтте 

ҡәҙерләү, тирә-яҡ мөхитте һаҡлау мәсьәләләрен һеҙҙән дә   күберәк күтәргән яҙыусы, 

моғайын, юҡтыр. Сер булмаһа, әҫәрҙәрегеҙ өсөн сюжетты ҡайҙан алаһығыҙ? 

-Һәр беряҙыусы күберәк үҙе  тыуып үҫкән .үҙе йәшәгән мөхиткә әйләнеп ҡайта, шуның 

нигеҙендә ижад итә.Ул  ҡайҙа тыуа – шул  ер уны борсой, уйландыра.Үҙем күреп- белгән 

яҙмыштар хаҡында яҙырға тырышам.Улар бөтәһе лә күҙ алдында, аңлайышлы.Әлбиттә 

,бында яҙыусы фантазияһынан тыш булмай инде.Фекер һалаһың, образдарҙы эшләйһең. 

-Һеҙ элегерәк бер әңгәмәгеҙҙә  “ Һайлап алған яҙмыш” әҫәре геройҙарының  прототиптарын  

яҡындан белеүегеҙ хаҡында әйткәйнегеҙ... 

-Эйе, төп геройҙар менән миңә тормошта яҡындан танышырға тура килде. Беҙҙең ауылдан 12 

саҡрым ғына алыҫлыҡта 6-7  йортлоҡ Ҡоҙаш ауылы бар ине. Хәҙер бөткән инде ул. Ана шул 

Ҡоҙашта  Сәйфетдин бабай йәшәне... Оҙон кәүҙәле, матур кеше  ине.Ҡатыны икәү булды: 

Зәйнәп, менән  Фатима. Немкаһы Зәйнәп була инде. 



-Һеҙ  романды яҙғанда, ни дәрәжәлә  ысынбарлыҡтан ситләштегеҙ? 

-Әле әйтеп үтеүемсә, фантазияһыҙ булмай бит инде. Әйтмәксе , Зәйнәп әбей ураҙа тота, 

намаҙ уҡый ине. Гел балитәкле күлдәктә , яулыҡты яҙып ябынып йөрөнө. 

-Ҡатын-ҡыҙ образын гел эске йылылыҡ менән һүрәтләйһегеҙ... 

-Ҡатын-ҡыҙ образы бит әҫәргә йәм, йән бирә, унһыҙ проза һалҡын, йәнһеҙ, хисһеҙ була. 

-Ноғман ағай, ижадығыҙға һоҡланабыҙ,Һеҙгә һәр саҡ шулай елдәрҙең ыңғайы ғына иҫһен! 

-Рәхмәт!       

Уҡытыусы. Уҡыусылар, бына һеҙҙең алдығыҙҙа бәхетле яҙмышлы  оло шәхес булды, ул  да  үҙ 

яҙмышын  үҙе  һайлаған.  Илленән ашыу китап авторы  нисә  төрлө  яҙмыштарҙы  үҙ  йөрәге  

аша  үткәргән  һәр геройының яҙмышын кисергән. Һеҙ яҙмыш хаҡында нимә әйтерһегеҙ? 

Яуаптар. 

III. Йомғаҡлау. Ниндәй генә хәлдәрҙә лә юғалып ҡалмаҫҡа. Бәхетте үҙеңә яуларға.  Йәшәүҙең 

ҡәҙерен белергә.Кешегә ғүмер бер тапҡыр ғына бирелеүен бер ҡасан да онотмаҫҡа. 

Баһалар.Төркөмдөр бер-береһенең эштәрен баһалай 

IV. Өйгә эш. Н.Мусиндың ижады буйынса  тест һорауҙары төҙөргә. 

  

Әҙәбиәт: 

Н.Мусин.Һайланма әҫәрҙәр ике томда Өфө: “Китап”1993. 

“Башҡортостан ҡыҙы”,  июль 2006. 

“Шоңҡар”,  ноябрь 2013. 

 

НОҒМАН МУСИН « МӘҢГЕ ЙӘШЕЛЛЕК» 

Әминова Гөлназ Тәлғәт ҡыҙы, 
Салауат ҡалаһы 11-се урта мәктәбе 

 
Уҡыусылар өсөн маҡсат: 

1. Н.Мусиндың «Мәңге йәшеллек» әкиәтенең 
йөкмәткеһен үҙләштереү. 

2. Төркөмләп эшләргә, аралашырға өйрәнеү. 

3. Бәйләнешле телмәр, логик фекерләүҙе үҫтереү, 
ижади һәләттәрҙе асыу. 

4. Туған илде һөйөргә,тәбиғәтен ҡәҙерләргә,туған 
телде, халҡыбыҙҙы ихтирам итергә өйрәнеү. 

 
Уҡытыусылар өсөн маҡсат: 

1. Н.Мусиндың «Мәңге йәшеллек» 
әкиәтенең йөкмәткеһен 
үҙләштерергә өйрәтеү. 

2. Төркөмләп эшләргә, аралашырға 
өйрәтеү. 

3. Бәйләнешле телмәр, логик 
фекерләүҙе үҫтереү, ижади 
һәләттәрҙе асыу. 

 

Дәрес төрө: яңы тема өйрәнеү Ҡулланылған технологиялар: проблемалы 
уҡытыу,мәғлүмәти-коммуникацион 
технологиялар. 



Терминдар: әүәл,ҡөҙрәт,ожмах,әжәр,фарман, тереҙергә Яңы мәғлүмәттәр:  Башҡорт халҡының  
бөйөк улдары. 
 
 

Контроль формаһы: карточкалар менән  эшләү. Йыһазландырыу: Мультимедиа йәки 
интерактив таҡта, Н. Мусиндың  портреты, 
китаптары, яҙыусы тураһында презентация. 
 

 

Дәрес 
этаптары 

Уҡытыусының 
эшмәкәрлеге 

Уҡыусының 
эшмәкәрлеге 

Методтар, 
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Иҫәнләшеү.Һаумыһығыҙ, 
уҡыусылар. Әйҙәгеҙ, бер- 
беребеҙҙе йылмайышып 
сәләмләйек! 

- Һаумы ҡояш!  
Һаумы һауа!  
Һаумы уҡытыусым! 
Һаумы мин! 
 Тырышып уҡырға 
килдем,  
башҡорт телен мин! 
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Метод: 
һөйләү 
Форма: 
коллектив 
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Телмрҙе 
шымарты
у. 
Башҡорт 
теленең 
үҙенсәлек
ле 
өндәрене
ң 
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нығытыу. 



Яңы тема 
өҫтөндә эш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ҡәҙерле уҡыусылар! Бөгөн беҙ  
дөрестә һеҙҙең менән 
Н.Мусиндың “Мәңге йәшеллек” 
исемле әкиәте менән 
танышасаҡбыҙ. 
Биографик белешмә( слайд) 
 
 
 
Ноғман Мусин  - тәбиғәт 
йырсыһы, Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы. 
Ноғман Мусиндың һәр әҫәрендә 
тәбиғәттең, йәнлектәрҙең 
матурлығы һүрәтләнә. Автор 
әйтеүенсә, беҙ улар менән 
һоҡланып ҡына ҡалмай, уларҙы 
һаҡларға ла, ҡәҙерләргә лә 
тейешбеҙ.  
- Нисек уйлайһығыҙ, был әкиәттә 
нимә тураһында һүҙ бара? 
- Ни өсөн был әкиәтте Ноғман 
Мусин “Мәңге йәшеллек” тип 
атаған? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Һорауҙарға яуаптар 
биреү. 
Логик фекерләү. 
 
Яуап биреү. 

Метод: 
Аңлатмал
ы- 
иллюстра
тив, 
аралашыу 
Форма: 
коллектив
. 
Алым: 
әңгәмә 
 
 
 
 
 
 

Логик 
универ
саль 
эшмәк
әрлек: 
-
төшөнс
әгә 
килтер
еү, 
-
эҙемтә 
сығары
у. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Проблемалы 
һорау ҡуйыу. 

 
- Бөгөн беҙ дәрестә ошо һорауға 
тулы яуап табырға тырышырбыҙ. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Һорауҙарға яуап 
эҙләү, үҙҙәренең 
фекерҙәрен әйтеү. 

 
Метод: 
проблема
лы 
уҡытыу, 
эҙләнеү 
Форма: 
коллектив 
һәм 
индивиду
аль. 
Алым: 
диалог 
формаһы
нда 
әңгәмә 

 
Логик 
универ
саль 
эшмәк
әрлек: 
пробле
ма 
ҡуйыу, 
пробле
маны 
аныҡла
у һәм 
уны 
хәл  
итеү, 
һығымт

 



а яһау. 

Һүҙлек эше. 
 
 
 
 
 

-Әкиәттәге осраясаҡ  яңы һүҙҙәр 
менән танышып китәйек. 
 
әүәл,ҡөҙрәт,ожмах,әжәр,фарман
, тереҙергә  
 
 

Хор менән уҡыу, 
тәржемә итеү, белгән 
һүҙҙәр менән 
һүҙбәйләнештәр төҙөү 
(телдән),һүҙлек 
дәфтәренә яҙып 
ҡуйыу. 
 

Метод: 
һөйләү 
Форма: 
коллектив 
Алым: 
диалог 
формаһы
нда 
әңгәмә. 
 

 Һүҙлек 
байлығын 
арттырыу, 
граммати
каны 
ҡабатлау. 
 
 

Әкиәт 
өҫтөндә эш. 
 
 
 
 
 
 

1. Уҡытыусы уҡый 
 Ноғман Мусин « Мәңге 
йәшеллек». 

2. Әкиәтте аңлауҙарын 
тикшереү. 

- Әкиәттә нимә тураһында һүҙ 
бара? 
Н.Мусин был  әкиәте менән 
беҙгә  нимәләр әйтергә теләгән? 

3. Сылбырлап уҡыу.Тасуири 
уҡыуға иғтибар итеү. 

4. Әңгәмә. 

5. Һорауҙарға яуаптар алыу: 
- Бер генә халыҡтан торған 
илдең, бер генә иш ағастан 
торған урмандың ни йәме 
бар? Тигән һүҙҙәрҙе кем 
әйткән? Уны нисек 
аңлайһығыҙ? 

 
 
 
 

Тыңлау. 
 
Һорауҙарға яуаптар 
биреү. 
 
 
 
 

 
Метод: 
эҙләнеү. 
Форма: 
коллектив
. 
Алым: 
диалог 
формаһы
нда. 
 
 
 
 
 
 
 

Логик 
универ
саль 
эшмәк
әрлеге; 
анализ
, 
сағышт
ырыу. 

 
Тасуири 
уҡыу 
күнекмәл
әрен 
үҫтереү. 
Әкиәттең 
йөкмәтке
һен 
аңлау. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ял минуты. 

 
Дисканан ҡурай моңон тыңлау. 

 
Ҡурай моңон тыңлау. 
 
 
 
 

 
Релаксац
ия. 

  
Актерлыҡ, 
артислыҡ 
сифаттар
ын 
үҫтереү. 

ККитап 
буйынса эш. 

- Уҡыусылар, әйҙәгеҙ әкиәтте 
тағы ла уҡып китәйек 
 

Буксир менән уҡыу. 
 
 

Метод: 
эҙләнеү. 
Форма: 

Логик 
универ
саль 

Дөрөҫ 
ултырыу, 
матур 



 
- Әкиәттә берлектә  һәм күплектә 
торған үҫемлектәр исемдәрен 
һайлап уҡып  китәйек. Уларҙы 
дәфтәргә күсереп яҙайыҡ. 

 
Яҙыу. 
 
 
 
 

коллектив
. 
Алым: 
диалог 
формаһы
нда  
әңгәмә. 
 
 

эшмәк
әрлеге; 
эҙләне
ү. 

яҙыу. 

Коллектив 
эшләү. 

- «Ә хәҙер иғтибар таҡтаға. Ошо 
ребусты сисһәгеҙ, мәҡәл 
уҡырһығыҙ.

 
 
- Был мәҡәлде һеҙ нисек 
аңлайһығыҙ? 
 
- Дәфтәргә яҙып ҡуяйыҡ. 

“Бер ағас ҡырҡһаң, 
икене ултырт”( мәҡәл) 
 
Логик фекерләү. 
 
 
 
 
 
 
Яҙыу. 

Метод: 
Аңлатмал
ы- 
иллюстра
тив, 
аралашыу 
Форма: 
коллектив
. 
Алым: 
әңгәмә 

 Фекерләү 
ҡеүәһен, 
һөйләү 
күнекмәл
әрен 
үҫтереү. 

 
 
 
Төркөмләп 
эшләү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Бирелгән һүҙҙәрҙән мәҡәлдәр 
төҙөйөк. 
 

Йөрөг
ән 

ерҙән тыуған ил яҡын. 

 

Тыуған ил алтын бишек. 

 

Тыуған 
илдең 

төтөнө лә тәмле. 

- Был мәҡәлдәр нимә тураһында? 
 

 
Уҡытыусының 
күҙәтеүе. 
 
 
Һөйләмдәр төҙөү. 
Логик фекерләү. 
 
 
 
 
 
 
 
Яҙыу. 

 
Метод: 
эҙләнеү. 
Форма: 
төркөмлә
п эшләү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Дәфтәрҙә 
эш. 

- Дәфтәрҙәргә үҙегеҙҙең 
мәҡәлдәрҙе яҙып ҡуйығыҙ. 

Ижади уйлау, яҙыу, 
төҙөлгән мәҡәлдәрҙе 
яҙып ҡуйыу. 

Метод: 
репродукт
ив. 
Алым: 
күнегеү 
эшләү(яҙ
ма) 
 
 
 
 
 

Арала
шыу 
универ
саль 
уҡыу 
эшмәк
әрлеге: 
контро
ль, 
коррек
ция- 
партне

Дөрөҫ 
ултырыу, 
матур 
яҙыу. 



рҙың 
эшмәк
әрлеге
н 
баһала
у. 

 
Ял минуты. 
 
 
 

 
 Күҙҙәрегеҙ арып киткәндер, 
әйҙәгеҙ күҙҙәрҙе ял иттереп 
алайыҡ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
Йомғаҡлау. 
 
 
 
 

- Балалар, беҙ бөгөн дәрестә 
нимәләр эшләнек? 
- Нимә тураһында уҡыныҡ? 
- Дәресте йомғаҡлап нимә 
әйтергә була?  
- Тимәк, Н.Мусин кем   ул? 
 
Ноғман Мусин  - тәбиғәт 
йырсыһы,  
Башҡортостандың халыҡ 
яҙыусыһы.  
Ноғман Мусин – тәбиғәтте 
яратыусы, уны һаҡларға өндәүсе 
изгелекле кеше. 
 
 
- Бөгөн дәрестә үткәндәребеҙҙе 
йомғаҡлап китер өсөн бәләкәй 
генә кроссворд тултырып 
китәйек. 

   с а ғ а н   

ҡ а р а ғ а й    

   ҡ а й ы н   

    с и р е н ь 

    т а л    

  у ҫ а ҡ     

  ш ы р ш ы    

 
 

Һығымта яһарға 
өйрәнеү. 
Һорауҙарға яуаптар 
биреү. 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
фекерҙәрен тыңлау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроссворд сисеү. 
 
Логик фекерләү. 
 

Метод: 
самоанал
из, 
индуктив, 
аңлатмал
ы-
иллюстра
тив. 
Форма: 
коллектив
. 
Алым: 
әңгәмә. 

Логик 
универ
саль 
эшмәк
әрлеге: 
- 
анализ
, 
сағышт
ырыу. 
-
һығымт
а яһау. 
 

Анализ , 
һығымта 
яһарға 
өйрәнеү. 

 
Рефлексия. 
 
 
 
 

- Балалар,Тәбиғәтте, йылға – 
күлдәрҙе, урмандарҙы киләсәк 
быуын өсөн һаҡлайыҡ! 

  Регуля
тив 
универ
саль 
уҡыу 
эшмәк
әрлеге: 
Уҡыу 
маҡсат
ын 
ҡуйыу. 

 



 
 
Өй эше. 
 
 
 
 
 
 

 - Үҙегеҙ йәшәгән урындағы үлән, 
ағас исемдәрен башҡортса яҙып 
килергә, уларҙы күплектә ҡуйып 
ҡарарға. 
 

Өйҙә өй эшен 
башҡарыу. 

Метод: 
аңлатыу. 
Форма:ин
дивидуал
ь эшләү. 

Шәхсә
н 
универ
саль 
уҡыу 
эшмәк
әрлеге 
 
Эшмәк
әрлект
ең 
һөҙөмт
әләрен 
нығыты
у. 

Алған 
белемдәр
ҙе 
нығытыу, 
үҙ-үҙеңде 
тикшереү. 

Уҡыусыларҙ
ы баһалау. 

- Бөгөн беҙҙең дәрестә кемдәр 
әүҙем ҡатнашты?  
- Нисә ҡуябыҙ уларға? 
- Кемдәр әҙ генә ҡалышты? 
- Нисә ҡуябыҙ уларға? 
 

Бер- береңде баһалау. Метод: 
һөйләү. 
Форма: 
коллектив
. 

Эшмәк
әрлект
ең  
шарты 
һәм 
ысулда
ры 
рефли
ксияһы
, 
эшмәк
әрлект
ең 
һөҙөмт
әләрен
ә 
контро
ль һәм 
баһа. 
 

Баһалау 
оҫталығы
н үҫтереү. 

 

 

ВАСЫЯТҠА ТОҒРОЛОҠ 

  (8 класта Ноғман Мусиндың "Йыртҡыс тиреһе" повесынан өҙөк өйрәнеү) 

    Әмирханова Фаягөл Тимербай ҡыҙы,  
Ишембай ҡалаһы Ә.Вәлиди исемендәге  

2-се Башҡорт гимназия-интернаты 
 

Маҡсаттар: 1) яҙыусының "Йыртҡыс тиреһе" повесынан алынған өҙөктөң идея-тематик 
йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарҙың әҫәр идеяһын асыуҙағы ролен асыҡлау, художество 
үҙенсәлектәрен асыу, тел-стиль үҙенсәлектәренә байҡау яһау; 2) уҡыусыларҙың үҙ аллы 
эшләү, эҙләнеү күнекмәләрен үҫтереү, образлы фекерләүен үҫтереп, фекерҙе аныҡ итеп 
әйтергә, яҡлай белергә, сығыш яһарға өйрәтеү; 3) повесть геройҙарының яҙмышы аша 
уҡыусыларҙы шәхси һығымталарға, йәшәү мәғәнәһе тураһындағы уйланыуҙарға килтереү, 
уларҙы тормошта үҙ ғәмәлдәрен анализларға өйрәтеү. 
Йыһазландырыу: дәреслек-хрестоматия, проектор, экран, видеофильмдан өҙөк. 

Дәрес барышы: 



1. Психологик инеш. Уҡыусыларға видеофильмдан (һылтанма: 
https://www.youtube.com/watch?v=2PmQlBGqSD) 3-4 минутлыҡ өҙөк күрһәтеү.  
2. Булған белемде актуалләштереү. Уҡыусылар, һеҙҙә ниндәй уй-фекерҙәр тыуҙы? 
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы хаҡында нимәләр беләһегеҙ? 
(Уҡыусыларҙың яуаптары. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н. Мусин тураһында 
белгәндәрен генә һөйләтеү түгел, ә яҙыусының оло йәштә булыуына ҡарамаҫтан, әүҙем 
тормош алып барыуы хаҡында  фекергә баҫым яһау) 
3. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу. "Йыртҡыс тиреһе" повесын өйҙә уҡынығыҙ, әйҙәгеҙ, бөгөн 
әҫәрҙең идея йөкмәткеһе буйынса һөйләшәйек.  
Дәрестең эпиграфы итеп повестан ошо юлдарҙы алдым:  
Слайд 1. "Кешелегеңде, намыҫыңды юғалтма, улым! Хәләл көс менән йәшә, донъяңда харам 
малдың остоғо ла булмаһын. Кешеләргә изгелекле, ярҙамсыл бул, әммә заман түрәләренең 
ҡурайына бейемә. Күңелгә ятышһыҙ көйгә бейеү - ир кешенең эше түгел. Ғорур бул, намыҫлы 
бул, күңелеңә ожо ояламаһын". Дәрескә ниндәй темалар тәҡдим итерһегеҙ?  
(Уҡыусыларҙың тәҡдимдәре, әңгәмә, уңышлы тема һайлау).  
Ысынлап та, "Васыятҡа тоғролоҡ" тип алһаҡ, яҡшыраҡ булыр. Дәрес темаһын  яҙайыҡ. 
4. Материалды аңлау кимәлен беренсел тикшереү. Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү 
кимәлен билдәләйек. Һеҙ өйҙә өҙөк буйынса һорауҙар төҙөргә тейеш инегеҙ. Ике командаға 
бүленеп һорауҙар бирешәбеҙ. Иң уйланылған, фәһемле һорау әҙерләгән һәм иң төплө белем 
биргән уҡыусыны үҙегеҙ билдәләйәсәкһегеҙ, ә еңеүсе команданы - һорауҙарығыҙға иң күп 
дөрөҫ яуап биргән команданы үҙем билдәләрмен.  
(Уҡыусыларҙың командаларға бүленеп һорауҙар бирешеүе)  
5. Беренсел үҙләштереү. Ғәмәли эштәр. Афарин, балалар!  
Ноғман Мусин был әҫәре менән нимә әйтергә теләне икән? Нимә уны ҡулына ҡәләм алырға 
мәжбүр иткән, тип уйлайһығыҙ? Ошо хаҡта бөгөн уйланайыҡ, бәхәсләшәйек, фекерҙәребеҙ 
менән уртаҡлашайыҡ. Дәрес барышында осратҡан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе алдарығыҙҙа 
ятҡан "Аңлатмалы һүҙлек"тәрҙән эҙләп табырһығыҙ. 
Тәүҙә өҙөктәге геройҙарҙы нисек төркөмләйек. 
(Яуаптар: Автор Яуымбай, Һолтанбай образдарына райком секретары, леспромхоз 
директоры Булашов образдарын ҡаршы ҡуя).  
5.1. Парҙар менән эш. Таҡтала яҙылған терәк һүҙҙәрҙе ҡулланып,  был геройҙарға хас 
һыҙаттарҙы яҙығыҙ һәм телдән яуап әҙерләгеҙ. 

Яуымбай, Һолтанбай райком секретары, леспромхоз директоры 
Булашов 

Намыҫлы, ғәҙел, булдыҡлы, кешелекле, үҙ 
көсө менән йәшәү, ҡырыҫ, аҙ һүҙле, ғәрсел, 
сәмле  

Ҡаты бәғерле, аяуһыҙ, түрәлектәрен үҙ 
файҙаларына ҡулланалар, ябай кешеләрҙе 
йәлләй, ҡәҙерләй белмәйҙәр 

 
 (Уҡыусыларҙың эшен тыңлау) 
Яҙыусының әҫәрендә намыҫлы, эшсән Яуымбай ҙа, Һолтанбай ҙа һәләкәткә дусар була. Ә 
аяуһыҙ түрәләр язаһыҙ ҡала. Ни өсөн? Авторҙың ҡарары менән һеҙ ризаһығыҙмы? Әйҙәгеҙ, 
ошо хаҡта һөйләшеп алайыҡ.  
5.2.Төркөмдәр менән эш.   
(Әҫәр идеяһын, автор фекерен асыҡлау маҡсатында уҡыусыларға  бәхәс тыуҙырырлыҡ 
һорауҙар бирелә. Яуапты бергәләшеп эҙләү сәм-ғәм уята, шуға күрә һорауҙарҙы  
төркөмдәргә бүлеп бирелә). 
 1-се төркөм. Ни өсөн автор геройын һәләк итә? Бар ғүмерен ғәҙел ғәмәлдәргә, хәләл 
мал табыуға нигеҙләгән Һолтанбай бәхеткә лайыҡ түгелме ни? Бер тапҡыр хата ҡылыу шулай 
ҡаты язаланырға тейешме?  Ни өсөн райком секретары, леспромхоз директоры Булашов 
кеүектәрҙең аяуһыҙлығы, кешелекһеҙлеге, түрәлектәрен үҙ файҙаһы - харам мал 
табыуҙарында ҡулланыуҙары язаһыҙ ҡала?   
 2-се төркөм. Түбәнге юлдарҙа контекстуаль синонимдарҙың ҡулланыу маҡсатын 
билдәләп, авторҙың тел байлығын иҫбат итегеҙ: "Бына әй, изгелектән яуызлыҡты, ямандан 
яҡшыны айыра белмәгән әҙәм аҡтығы район башлығы булып ултырһын әле. Ил яҙмышы ҡыл 
өҫтөндә торған һуғышта меңәрләп әҙәм балалары ҡырылған мәлдә ҡайһылайыраҡ ҡылана 
бит, мөрәүәтһеҙ. Ул бит кеше хәлен аңлай торған нәмә түгел". 



 "Артыштауҙағы ағастар ҡалын ҡар һәм ауыр йүшәнән һынып, кәкрәйеп, имгәнеп 
бөткән. Аҙым һайын ваҡытынан элек йығылған ағастарҙың киҫкәһе",- тигән юлдарҙың идея 
йөкмәткеһен билдәләгеҙ. Был эш төрө уҡыусыларҙы әҫәрҙәге пейзаждың әһәмиәтен,  
әҫәрҙең идеяһы менән бәйләнешен  аңларға өйрәтеү маҡсатында бирелә.  
 3-сө төркөм. Түбәндәге юлдарҙы аңлатып ҡарағыҙ: 
"Ошо тиклем ергә килеп, бесән эшләп ят, имеш. Килмәй ни хәл итәһең, хәҙер бит ергә ауыл 
халҡы хужа түгел, хатта гослесфонд ерҙәренә лесхоз да хужа була алмай.  ...Колхоз малдары 
ер ҡыртышын кимереп бөтә. Олатайым мәрхүмдең, ахырызаман еткәс, әҙәм балалары ер 
ҡыртышын кимерер, тигәне шулдыр инде" . Һолтанбай образында милли башланғысты эҙләп 
табып, уның холҡона хас һыҙаттарҙа башҡорт халҡының менталитетын асыҡлап ҡарағыҙ.    
 5.3. 5 минут эшләгәндән һуң уҡыусылар үҙ фекерҙәре менән сығыш яһайҙар. 
Уҡытыусы бәхәс ойоштороп ебәрә ала. 
6. Үҙләштергәнде контролләү. Рәхмәт, тырышып эшләнегеҙ. 
Дәрес башында һеҙгә эпиграф тәҡдим иткәйнем. Ҡабаттан уҡыйыҡ әле. "Кешелегеңде, 
намыҫыңды юғалтма, улым! Хәләл көс менән йәшә, донъяңда харам малдың остоғо ла 
булмаһын. Кешеләргә изгелекле, ярҙамсыл бул, әммә заман түрәләренең ҡурайына бейемә. 
Күңелгә ятышһыҙ көйгә бейеү - ир кешенең эше түгел. Ғорур бул, намыҫлы бул, күңелеңә ожо 
ояламаһын". "Кешеләргә ышанысты юғалтыу - йәшәүгә ышанысты юғалтыуға тиң".  
Был юлдар буйынса әңгәмә ҡорола: 
- Яуымбайҙың васыятын нисек баһалайһығыҙ?  
- Бөгөн һеҙгә атай-әсәйегеҙ ниндәй кәңәштәр бирә?  
- Тормошта ғәҙел, намыҫлы йәшәү еңелме?  
- Намыҫлы йәшәү өсөн ниндәй сифаттар кәрәк? 
- Авторға - Н. Мусинға ниндәй һорауҙар бирер инегеҙ?  
7. Рефлексия. "Ирекле микрофон". Уҡыусылар, бөгөнгө дәрестән үҙегеҙ өсөн ниндәй фәһем 
алдығыҙ?  Ниндәй яңы һүҙҙәр менән телмәрегеҙҙе байыттығыҙ? Һәр кем үҙ фекере менән 
уртаҡлаша ала. (Уҡыусыларҙың фекерҙәрен тыңлау) 
Слайд 1. Был фото хаҡында нимә әйтерһегеҙ? 

             (Яуаптар) 
Эйе, данлыҡлы яҡташыбыҙ гимназияла осрашыуҙа. Был осрашыуҙа кемдәр булды, һәм ул 
һеҙҙең күңелдәрҙә ниндәй эҙ ҡалдырҙы? (Уҡыусыларҙың яуаптары). 
8. Баһалау.  
9. Өй эшенә инструктаж. Төрлө кимәлдәге өй эше бирелә: 
1. Бер эпизод буйынса иллюстрация эшләргә. 
2. Ҡолғона, Маҡар, Иҫәкәй, Иҫке Һәйет, Яңы Һәйет һ.б. шул тирәләге ауылдарҙан килгән 
уҡыусыларға ер-һыу атамаларының исемдәрен, мөмкин булһа, яҡынса карта төҙөргә. 
3. Әҫәрҙә йыртҡыслыҡ проблемаһы ниндәй образдар аша асыла? (Һорауға яуап яҙырға)  
  
 
 

 

ДУҪЫҢ БУЛҺА, ҮҘЕҢДӘН АРТЫҠ БУЛҺЫН 

(Ноғман Мусиндың  “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһе буйынса) 
 

Әсәдуллина Гүзәл Әхәт ҡыҙы, 

                                                                Туймазы районы  

                                                       Серафимовка ауылының 1-се урта мәктәбе 

 



Маҡсат: 

- Әҫәрҙең темаһын билдәләү, идея-йөкмәткеһен асыу; әҙәби әҫәрҙе анализлау күнекмәләрен 
камиллаштырыу; 

- Уҡыусыларҙың ижади фекер йөрөтөү һәләтен үҫтереү; 
- Дуҫлыҡ төшөнсәһен аңлауҙарын киңәйтеү; кешеләр араһындағы үҙ-ара мөнәсәбәттәрҙә дуҫлыҡтың 

иң мөһим сифаттарҙың  береһе булыуына ышаныс тәрбиәләү. 

Дәрестең тибы: әҙәби әҫәрҙе тәрәнерәк өйрәнеү. 

Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау-яуаптар, мәҡәл әйтеү,карточкалар менән эш, таҡтала һәм 
дәфтәрҙә эш, һүҙлек менән эш, , уҡыусыларҙың сылбырлы уҡыуы, ИКТ ҡулланыу, ял минуты, 
дидактик уйын, ижади эш. 

Метапредмет бәйләнеш : дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау, уны тормошҡа ашырырға тырышыу, 
дәреслектән кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү, үҙ эшеңде, парыңдың эшен тикшерә алыу, уҡыған 
әҫәрҙе тормош менән бәйләй белеү, һорауҙарға яуап биреү, үҙ белемеңде баһалау. 

Принциптар: фәннилек, теория һәм практика берлеге, эҙмә-эҙлеклелек, коммуникатив. 

Йыһазландырыу: Ноғман Мусин китаптарынан күргәҙмә, дуҫлыҡ тураһында мәҡәлдәр һәм 
әйтемдәр,  компьютер, презентация материалдары, интерактив таҡта, мультимедиа 
проекторы, төркөмләп эшләү буйынса карточкалар. 
Дәрес барышы. 
l. Ойоштороу өлөшө. 
Һаумы, ҡояш!    
Һаумы,дуҫым! 
Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 
Мин сәләмәт,мин матур, 
Салауат кеүек батыр, 
Яйлап ултырам хәҙер, 
Дәрес тыңларға әҙер.  

 
2.  Психологик әҙерлек.  (Музыка) 
Уҡыусылар, күҙ алдығыҙға килтерегеҙ: һеҙ бәләкәй генә орлоҡтар.Баҡсасы орлоҡтарҙы 
тәрбиәләй, һыуҙар һибә. Ҡояш нурҙары йылыһында  улар үҫә, матур-матур сәскәләр күренә. 
Сәскәләр ҡояшҡа тартыла. (Музыка туҡтай). 
-Балалар, сәскәләр ҡояш яҡтыһына тартылған кеүек, кеше лә юғарыға, белемгә тартыла. Һеҙгә 
был юлда уҡытыусылар һәм дуҫтарығыҙ ярҙам итер.Уңыштар һеҙгә! 
- Һеҙҙең иғтибарығыҙға бер һорау тәҡдим итәм. 
Бейек бер тау башында көтөүсе йәшәгән. Ямғырлы бер төндә өс кеше ишек шаҡыған. 

- Минең өйөм бик бәләкәй, берегеҙ генә инегеҙ. Һеҙ кемдәр һуң?- тип һораған көтөүсе. 
- Беҙ- Дуҫлыҡ, Бәхет һәм Байлыҡ. Иң башта  ҡайһыбыҙ инеүен үҙең хәл ит... 
- Көтөүсе  кемде һайлаған? 
- Дуҫлыҡты. 
- Ни өсөн? 
- (Сөнки Дуҫлыҡ инеү менән өйгә Бәхет тулған, Байлыҡ килгән). 
- Тимәк, бөгөнгө дәрестә һүҙ нимә тураһында  барасаҡ? 

3.Дуҫлыҡ  тураһында.(дәрес темаһына сығыу) 
Дәрескә маҡсат ҡуйыу. 
Дуҫлыҡ темаһына мәҡәлдәрҙе иҫкә төшөрөү: (Слайд 2) 

- Йөҙ һум аҡсаң    булғансы,                   дуҫ ҡәҙерен онотма           
- Дуҫ булһаң,                                             шаярмайҙар 



- Кейемдең яңыһы,                                   йөҙ дуҫың булһын  
- Дуҫың булһа,                                          дуҫтың иҫкеһе яҡшы  
- Дуҫлыҡ менән                                      үҙеңдән артыҡ булһын  

Әңгәмә. 
II. Белем-күнекмәләрҙе актуалләштереү (Слайдтар)  
УҡытыусыУҡыусылар, һеҙ өйҙә Ноғман Мусиндың«Тайғаҡ баҫма» әҫәрен уҡып 
килдегеҙ,яҙыусының биографияһын ҡабатланығыҙ.Әйҙәгеҙ  уның биографияһын иҫкә төшөрөп 
китәйек. 
Уҡыусы.Ноғман Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Ишембай районы Ҡолғона ауылында тыуған. 
- Стәрлетамаҡ педагогия институтын тамамлай. 
- Гәзит, журнал редакцияларында эшләй. 
1960 йылдан алып профессиональ яҙыусы 
Ижад емештәре: 
«Зөһрә» 
«Ер биҙәге» 
«Зәңгәр тауҙа аҡ болан» 
«Күңел нуры» 
«Мәңгелек урман» 
«Урман байлығы» һ.б. 
Салауат Юлаев исемендәге премия лауреаты 
- 2001 йылда Башҡортостандың  Халыҡ яҙыусыһы исеменә лайыҡ булды. 
III. Яңы белем һәм төшөнсәләр формалаштырыу 
1. Әҫәрҙең йөкмәткеһен аңлау-аңламауҙарын асыҡлау. 
Уҡытыусы. Уҡыусылар, әҫәр ни өсөн «Тайғаҡ баҫма» тип атала? (Уҡыусыларҙың яуаптары 
тыңлана.) 
–Әйҙәгеҙ, әҫәрҙә һүрәтләнгән  ваҡиғаларҙы иҫкә төшөрөп үтәйек. 
2.Төркөмдәрҙә эш. Ваҡиғалар тәртибе буталып бирелгән карточкалар таратыла. Булған хәлдәрҙе 
тейешле тәртипкә килтереп, әҫәрҙең йөкмәткеһен ҡыҫҡаса иҫкә төшөрөргә. 
  
1.Рәхмәттең  Әсҡәтте ҡотҡарыуы. 2. Контроль эшкә – “2”. 
3. Көтөп алған  уҡыу йылы. 4.Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй. 
Уҡытыусы. Баштараҡ Рәхмәт менән Әсҡәт үҙ-ара бик дуҫ ине. Әммә бер ваҡиғанан һуң, уларҙың 
бер-береһенә булған мөнәсәбәте үҙгәрҙе, дуҫлыҡтары юғалды. Сәбәбен нисек итеп аңлатыр 
инегеҙ? ( Һәр төркөмдөң фекере тыңлана һәм йомғаҡ яһала) 
Һығымта. Беҙ ҡапсыҡта ятмай.  Ҡасан да булһа бер килеп сыға. Шуға күрә һәр ваҡыт дөрөҫөн 
һөйләргә кәрәк 
3.Физминутка. 
(карточкала яҙылған кеше сифаттарының ҡайһылары был әҫәр геройҙарына тура килә? Һәр 
геройға тура килгән һүҙҙе таҡталағы рәсем аҫтына беркетергә.) Балалар партала ятҡан һүҙҙәрҙе 
бер-бер артлы алып уҡыйҙар, тәржемә итәләр һәм таҡтаға сығып йәбештерәләр. 
 Һығымта Ә кешеләрҙәге ҡайһы сифаттар дуҫлыҡты емерә? (Маҡтаныу, алдашыу, ялҡаулыҡ, 
үҙеңде башҡаларҙан өҫтөн ҡуйыу, кешене түбәнһетеү, ышанмау кеүек сифаттар булғанда дуҫлыҡ  
юғалырға мөмкин.) 
4. Конфликтты, әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡаршылығын билдәләү. 
– Конфликт төшөнсәһен иҫкә төшөрәйек. (Әҙәби әҫәрҙә персонаждарҙың әхләҡи  
ҡараштарындағы айырмалыҡ, тура  килмәү. Был  ҡаршылыҡтар сюжет үҫешенә  нигеҙ булып 
тора.) 
– «Тайғаҡ баҫма»ла конфликтты кемдәр араһында күрәбеҙ? (уҡыусыларҙың яуаптары тыңлана.) 

- Әҫәр нисек тамамлана. (Уҡыусыларҙың уҡыуы). Ни өсөн Рәхмәт  Әсҡәтте юлда ташлап китмәй?  
- Был хәлдән һуң Әсҡәт үҙенең хатаһын аңлаймы? 

Һығымта. Дуҫтар араһында конфликт килеп сыҡһа, һәр ваҡыт һөйләшеп аңлашырға кәрәк. 
5. Белем һәм күнекмәләрҙе нығытыу 
Уҡытыусы. Дуҫлыҡ… Был – бик матур төшөнсә. Ә һеҙ үҙегеҙ дуҫлыҡ төшөнсәһен нисек 
аңлайһығыҙ? 

- “Ысын дуҫ” тигәнде нисек аңлайһығыҙ? 
–Кластағы дуҫлыҡ  тураһында нимәләр әйтә алаһығыҙ? 
– Үҙегеҙҙең шундай хәлдәргә тап булғанығыҙ  бармы? (уҡыусыларҙың яуаптары тыңлана.) 



- Аңлатмалы һүҙлектә  дуҫлыҡ  һүҙенә ниндәй  аңлатма бирелә? Ҡарап әйтегеҙ. 
– «Дуҫлыҡ –ҡараштарҙың, фекерҙәрҙең уртаҡлығына, үҙ-ара рухи яҡынлыҡҡа, бер-береңде 
ихтирам итеүгә һәм башҡа шундай хистәргә нигеҙләнгән мөнәсәбәт». 

6. Рефлексия 

- Дәресебеҙҙең маҡсаты ниндәй ине? 
- Маҡсатыбыҙға ирештекме? 
- Нимә белдек? 
- Кем бөгөн алған белемен киләсәктә ҡуллана алам, бөтәһен дә аңланым тип уйлай, йәшел түңәрәк 

күтәрегеҙ. 
- Кемгә әле белемен нығытырға кәрәк, һеҙ һары түңәрәк күтәрегеҙ. 
- Кемгә бөгөн бик ауыр булды, кемгә ярҙам кәрәк ҡыҙыл түңәрәк күтәрегеҙ 

Баһалар ҡуйыу. 

Рәхмәт! 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ  “ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ” ПОВЕСЫНА  ТУЛЫ АНАЛИЗ ЯҺАУ 
 

                                                                 Байгильдина Илүзә   Шәфҡәт ҡыҙы,   
                                                                    Салауат ҡалаһының «20-се урта 

                                                                                               дөйөм белем биреү мәктәбе» 
 
 Маҡсат: 

 Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” тигән повесының йөкмәткеһе,  идея – тематикаһы,  
образдар системаһы, сюжеты менән таныштырыу. 

 Аналитик фекерләү һәләтен үҫтереү. 
 Повесть геройҙары миҫалында  мораль – этик тәрбиә биреү. 

Йыһазландырыу: Ноғман Мусиндың портреты,  китаптарынан күргәҙмә, интерактив таҡтала  
автор һәм уның повесы  тураһында мультимедиа презентацияһы. 

 



 

68 

 

Дәрес барышы: 

№ Дәрес этабы ЭББР 

атамаһы 

 

Уҡытыусы 

эшмәкәрлеге 

Уҡыусы эшмәкәрлеге Ваҡыт 

(минут

) 

1 Ойоштороу 

мәле 

 

 Һаумыһығыҙ, 

уҡыусылар! Эш 

урындарын 

тәртипкә 

килтерегеҙ. 

 

Уҡытыусыны баҫып 

сәләмләйҙәр. Эш урындарын 

тәртипкә килтерәләр: 

дәреслек, эш дәфтәре, ябай 

ҡәләм, линейка. 

2 

 

2 

 а) Белемдәрҙе 
актуализациял

ау 

 

б) Һүҙлек эше  

Презентаци

я  

Слайд №1 

 

Слайд №2 

 

 

 

 

 

Экранға 
иғтибар итегеҙ 
әле. Уҡығыҙ, 
дәрестең 
темаһы,  
маҡсаты 

нисек? 

Уҡытыусы 
һүҙҙәрҙең 
мәғәнәһен 
аңлата. 

 

 

 

 

Уҡыусылар үҙ аллы уҡыйҙар. 

 

 

Һүҙҙәрҙе әйтәләр 

Ярҙамсыл                    Яуаплыл
ыҡ  
Рух                                  Күңел 
Ауырлыҡ                       Еңел 
тормош 
Кәсеп-һөнәр                  
Ғәйеп(ле) 
Хөкөм                             Ҡуласа 

 

 

3 

3 Яңы теманы 
аңлатыу 

 

а) Автор 
тураһында 
әңгәмә 

 

 

 

 

б) Повестың 
идея – 
тематикаһы  

 

 

 

Слайд №3 

 

 

 

 

Слайд №4 

 

 

 

 

– Кем ул 
Ноғман Мусин? 
Ҡасан, ҡайҙа 
тыуған? 
Ниндәй 
әҫәрҙәре бар? 

 

– Повеста 
ваҡиғалар 
ҡайҙа һәм 
ҡасан бара? 
Уның идея – 
тематикаһы 
ниндәй? Ни 
өсөн был өҫөр 

 

 

Уҡыусыларҙың сығышы. 

 

 

 

– Повеста ваҡиғалар таулы – 
урманлы райондарҙың 
береһендә бара. Унда төп 
герой Мохтасар тураһында 
һөйләнә. Уның ғибрәтле 
яҙмышын һүрәтләп, автор 
кешеләр араһындағы 
мөнәсәбәттәрҙе асып бирә, 
яҙмыштар тураһында, йәшәү 

30 
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в) Повестың 
сюжеты 
тураһында 
әңгәмә  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Шайтан 
ҡуласаһы” тип 
атала? Унда  
тағы ниндәй 
проблемалар 
күтәрелә? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция 
өлөшө 

Бында автор 
тарихи, 
географик фон 
тураһында 
хәбәр итмәй, ә 
әҫәрҙә 
һүрәтләнәсәк 
хәл – 
ваҡғаларҙы  
ижтимағи, 
психологик 
яҡтан 
мотивлаштыра: 
сит-ят ерҙә 
берәй танышың 
булыу – оло 
терәк була, ти. 
Ысынлап та, 
әҫәрҙә 
яҙыусының 
танышы 

мәғәнәһе, изгелек менән 
яуызлыҡ хаҡында уйланырға 
мәжбүр итә. 
– Әҫәрҙә  тормош шайтан 
ҡуласаһы  менән 
сағыштырыла. Һин бер төрлө 
эш эшләргә уйлайһың, ә 
тормош һине шайтан 
ҡуласаһы кеүек икенсе яҡҡа 
бороп алып китә. 
– Мохтасар менән Миңзәләне, 
Байым менән Раушанияны 
һүрәтләп,  ғаилә 
мөнәсәбәттәре  тураһындағы 
проблеманы ла күтәрә автор. 
– Тәбиғәтте һаҡлау, ундағы 
ағастарҙы, кейектәрҙе 
ҡурсалау тураһындағы 
проблемалар  ҙа  повеста 
урын ала.. 

 

 

Уҡытыусыны тыңлау 
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тураһында һәм 
ул танышының 
тағы бер 
танышы 
тураһында һүҙ 
бара. 

Төйөнләнеү 

Яҙыусы Риза  
Ханбәковтың 
районға ижади 
командировкағ
а  килеүе. 

Ваҡиғалар 
үҫеше 

Уның 
хеҙмәттәш 
дуҫы Байым 
Шәйәхмәтов 
менән 
осрашыуы.  
Урман һаҡсыһы 
Мохтасар 
менән 
танышыуы. 
Мохтасар 
менән Риза 
Ханбәковтың 
һунарҙа 
йөрөүҙәре, һб. 

Кульминация 

Мохтасарҙың 
Рәсүлде 
хөкөмгә 
тарттырыуы. 
Сиселеш 
бирелгәнме 
повеста? 
(Повеста 
сиселеш өлөшө 
бирелмәй) Ни 
өсөн юҡ? 
– Яуызлыҡ 
язаға 
тарттырылды. 
Бынан һуң 
тыныс, матур 
тормош 
башланып 
китер геройҙар 
өсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ике сюжет һыҙығы бар: 
береһе– Риза  Ханбәковтың, 
икенсеһе – Мохтасарҙың.   
 
– Яҙыусы Ханбәков 
тормошонан һүрәтләнгән был 
осор – уның сюжет һыҙығы – 
тигеҙ, эҙмә–  эҙлекле, тыныс 
һәм ябай. Ул килә, осраша, 
ҡайтып китә. 
– Ә  Мохтасарҙың сюжет 
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– Әҫәрҙә нисә 
сюжет һыҙығын 
билдәләргә 
була? 

– Был сюжет 
һыҙыҡтары 
нисек бирелә? 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Был сюжет 
һыҙыҡтары 
киҫешәме? 
 

 

 

 

– Ике сюжет 
һыҙығы тип 
әйттек.  Ә төп 
герой кем йәки 
кемдәр?  
Риза  
Ханбәковты 
төп герой тип 
әйтеп буламы? 
Ни өсөн 
булмай? 

– Мохтасар төп 
героймы, ни 
өсөн? Ул 
ниндәй кеше? 
Башҡа 

һыҙығы ябай түгел. Унда 
киҫкен боролоштар яһала, 
йәки ул өҙөлөп тора. Автор 
ҡыйыу рәүештә был сюжет 
һыҙығын “һындыра” һәм 

яңынан ялғап алып китә.  

 
– Эйе, улар бергә урманда 
һунарҙа йөрөйҙәр, 
кульминацион мәлдә, Рәсүл 
болан атҡанда  Риза 
Ханбәков Мохтасарға ярҙам 

итә. 

 

 

– Ул – повестағы хәл –
ваҡиғаларҙы хәбәр  итеүсе.  
Риза үҙенең исеменән һөйләп 

бирә.  

 

 

 

– Мохтасар менән Рәсүл 
образдары башҡаларға 
ҡарағанда тулыраҡ һәм 
киңерәк яҡтыртыла. Тәүгеһе 
яҡшылыҡтың символы булһа, 
икенсеһе – яуызлыҡтың 
кәүҙәләнеше булып тора, 
ҡара йылан булып 
кешеләрҙең яҙмышын ҡыя. Ул 
бик күп яуызлыҡтар 
эшләй…       Уны бер кем дә 
яратмай, бөтәһе лә уны күрә 

алмай.  

 

Яуаптар төрлөсә:  
– Ул әсәһе хаҡына  мәжбүр 
була. Дөрөҫ эшләгән, тип 
уйлайым… 
– Дөрөҫ эшләмәгән тип 
уйлайым. Яуызлыҡҡа юл 
ҡуйған. Һәм ул быны 
беренсегә эшләмәй… 
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г) Повестың 
образдар 
системаһы  

 

 
 

д) Әҫәрҙең 
художестволы 
үҙенсәлектәре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №6 

 

 

 

 

Слайд №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образдарҙың 
уға мөнәсәбәте 
нисек? Улар 
Мохтасарҙың 
характерын 
асырға ярҙам 
итәләрме? 
– Рәсүл 
тураһында ни 
әйтергә 
мөмкин?  
 
 

– Ни өсөн 
Мохтасар 
Рәсүлдең 
ғәйебен үҙенә 
ала? Дөрөҫ 
эшләйме?  
Кешенең 
ғәйебен үҙеңә 
алып, уның 
арҡаһында 
үҙең зыян 
күрергә 
яраймы? Ул 
беренсе 
тапҡыр шулай 
итәме? 

– Мохтасар үҙе 
шул турала 

нимә ти? 

 
 

– Мохтасар һәм 
Миңзәлә. Был 
ике образға 
повеста 
кемдәрҙе 
йәнәш  
(параллель) 
ҡуйырға була? 
Ни өсөн автор 
уларҙы повеста 
бирә? 
 

 

– Улар 
тураһында ни 
әйтергә була? 

 

Китаптан табып уҡыйҙар. 

 

 

– Байым Шәйәхмәтовты һәм 

уның ҡатыны Раушанияны. 

 

 

 

 

– Байым  Риза Ханбәковтың 
хеҙмәттәше, хәҙер Урман 
хужалығында директор булып 
эшләй. Ул бик яҡшы директор, 
ғаилә башлығы, уңған кеше. 
Ул ярҙамсыл, ихлас, 
икейөҙлөлөк  уға ят нәмә. 
Уның күңеле кешеләргә һәр 
ваҡыт  асыҡ, шуға ла  
тормошо тәгәрәп алға бара.  
Байымдың  шундай 
булыуында  төплө итеп уйлай 
белеүе, аңлы, маҡсатлы эш 
алып барыуы, аҡыл хәрәкәте, 
шәхес эшмәкәрлеге ята.  

 

 

 

 

 

 

 

– Образдар системаһы 
ҡатмарлы  түгел. Повесть 
жанрына хас булғанса, унда 

образдар күп түгел.     

 

  Сығыш тыңлана 
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– Был ике 
парҙы 
параллель 
һүрәтләп, 
автор тормош 
тураһында, 
йәшәү 
мәғәнәһе 
тураһында 
уйланырға 
мәжбүр итә. 
Кешеләр 
араһындағы 
мөнәсәбәт, 
изгелек – 
яуызлыҡ 
хаҡында фекер 
тупларға ҡуша. 

 

– Повестың 
образдар 
системаһы  
тураһында 
нимә 
әйтерһегеҙ? 
 

 

– Әҫәрҙең 
художестволы 
үҙенсәлектәре 
тураһында 
Биктимерова 
Диана сығыш 
яһай. Өйҙә ул 
үҙе яҙып 
килгән. 
Повестың 
ҡайһы бер 
үҙенсәлектәре 

 

 

 

 

 

 

 

– Урман, уны һаҡлау темаһы.  
– Урман повеста Н. Мусинса 
бирелә: ул пейзаж йәки 
ваҡиғаларҙың фоны ғына 
түгел, ә геройҙарҙың  тормош 
сығанағы, йәшәү рәүеше. 
Урман уларға эш,  аш бирә, 
уларҙы йәшәтә.  
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тураһында 
хәҙер әйтеп 

үтер. 

 

– Тағын бер 
үҙенсәлек бар 
әҫәрҙә, был 
Н.Мусиндың 
бөтә 
әҫәрҙәренә хас 
тема, 
проблема. Ул 
ниндәй тема 

икән? 
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Йомғаҡлау   

  

 

 

 

 

 

Слайд №8  Н. Мусин 
ижадында был 
әҫәр ниндәй 
урынды биләй? 
– Башҡорт 
прозаһында? 
– Был әҫәр 
һеҙҙе нимәгә 
өйрәтте? Шул 
турала 
үҙегеҙҙең 

Уҡыусылар ижады. 
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75 
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Баһалау 

 

 

Өйгә эш  

 

фекерҙәрегеҙҙ
е дүрт –  биш 
һөйләм менән 
хәҙер яҙығыҙ 
әле. 

 

Эштәрҙе 
тыңлау. 

 

Дәрестә актив 
ҡатнашҡан 
уҡыусыларға 
баһалар 
ҡуйыла. 

Иншаға 
әҙерләнергә: 
”Шайтан 
ҡуласаһы” 
повесында 
әхләҡи 
проблемаларҙы
ң сағылышы” 

 

 

 

 

 

 

Уҡыусылар уҡыйҙар. 

 

 

 

 

 

 

Көндәлектәргә өй эшен 
яҙалар. 
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НОҒМАН МУСИНДЫҢ «ТАЙҒАҠ ӘҪӘРЕ»  ХИКӘЙӘҺЕН ӨЙРӘНЕҮ 

                                                             Байрамғолова Гөлнур Рәүеф ҡыҙы, 

Салауат районы 1-се һанлы Малаяҙ  

                                                             урта мәктәбе 

 

Маҡсат:  

1) Яҙыусының тормош һәм ижад юлы менән таныштырыуҙы дауам итеү; әҫәрҙең идея-
тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, проблемаларын асыҡлау; 

2) уҡыусыларҙа дуҫлыҡ, ғәҙеллек сифаттарын үҫтереү; 
3) әҫәр нигеҙендә уҡыусының һөйләү, яҙыу һәм телмәр мәҙәниәтен, логик, образлы 

фекерләүен үҫтереү. 
Йыһазландырыу: портреты, китаптары күргәҙмәһе,    

                             темаға ҡағылышлы һүрәттәр, 

                              мультимедиа. 
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Дәрес барышы:  

1. Ойоштороу ваҡыты 

                      Бик күңелле ял иттек, 

                      Дәрес башлана хәҙер. 

                      Беҙ инде матур итеп 

                       Яуап бирергә әҙер. 

Уҡытыусы: 

 Һаумыһығыҙ, балалар! Әйҙәгеҙ, дәресте йылмайыу менән башлайыҡ. Бер – беребеҙгә 

мәрхәмәтле, алсаҡ, ярҙамсыл булайыҡ. 

 

2. Дәресте шиғыр менән башлайыҡ. 

Слайд 1.  

Үҫтергән дә беҙҙе – ысын дуҫлыҡ, 

Көс биргән дә беҙгә- ысын дуҫлыҡ. 

Дуҫлыҡ булһа, йәшәр ғүмергә 

Бөтә ер йөҙөндә тыныслыҡ. 

                            Ә.Ерикәй. 

-Был шиғыр нимә тураһында? 

-  Дуҫлыҡ тураһында. 

-Тимәк, беҙ һеҙҙең менән бөгөн нимә тураһында һөйләшәсәкбеҙ? Дәрескә маҡсат ҡуяйыҡ. 

-Эйе, бөгөн дәрестә дуҫлыҡ, ғәҙеллек, ярҙамсыллыҡ кеүек сифаттар тураһында 

һөйләшәсәкбеҙ. 

3. Үткән дәрестә Н. Мусиндың тормош юлы һәм «Тайғаҡ баҫма» әҫәренең 1 бүлеге менән 

танышҡайныҡ. 

Әйҙәгеҙ, Ноғман  Сөләймән улы Мусиндың тормош юлын иҫкә төшөрәйек һәм схеманы 

тултырайыҡ.(Слайд 2) 
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Портреты

Хеҙмәт юлы

Әрме хеҙмәте

Мәктәптә уҡытыусы

“Әҙәби Башҡортостан” журналы
“Совет Башҡортостаны”
Башҡортостан китап нәшриәте

ете йыллыҡ Стәрлетамаҡ уҡытыусылар
хикәйәләр романдар мәктәп институты

шиғырҙар повестар очеркттар Маҡар урта БДУ

мәктәбе

1931 йыл

17 июль

Ишимбай районы

Ҡолғона ауылы

Тыуған урыны

И
ж
а
д
ы Б

е
л
е
м
е

 

Уның ниндәй әҫәрҙәрен беләһегеҙ? 

-«Зөһрә», «Аҡ юл һиңә» повестары, «Яралы кеше тауышы», «Зәңгәртауҙа аҡ болан» 

романдары һ.б. 

Ноғман Мусиндың утыҙлап повесы, тиҫтәнән артыҡ романы донья күрҙе, уларҙы олоһо ла, 

кесеһе лә йотлоғоп уҡый, төрлө һөнәр кешеләре үҙ итә. 

4.  Ижадында төп темаларУның төрлө темаларға арналған әҫәрҙәре бар икәнен һеҙ 

беләһегеҙ. Кластер төҙөү.(Слайд 

3)

Кеше

һәм

халыҡ

Киләсәк

Яҙмыш

Мөхәббәт Тәбиғәт

Әрме

хеҙмәте

Мәктәп

тормошо

Һуғыш

Тарих

Ижады
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5. Ысынлап та, Ноғман Мусин ижады бөгөн үҙе бер ғәжәп донъя. Ҡәләмдәше Роберт 

Байымов уның ижады тураһында бына нимә тип яҙа (Слайд 4):  

«Ноғман Мусин – замана яҙыусыһы, ижады тамырлы, төрлө жанрлы әҫәрҙәрендә кеше бәҫе, 

дәрәжәһе алға ҡуйыла, әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы һәм матурлығы данлана ». 

6. Электрон дәреслек буйынса видеоролик ҡарау. 

7. Әҫәр буйынса эш 

- Ноғман Мусиндың “Тайғаҡ баҫма» әҫәре ниндәй жанрға ҡарай? 

-Хикәйә жанры. 

-Нимә ул хикәйә? 

-Хикәйәлә бер йәки бер нисә кеше менән булған хәл – ваҡиғалар һүрәтләнә. 

8. Әҫәрҙең йөкмәткеһен асыу өсөн схеманы тултырайыҡ. Слайд 5. 

 

Тема

Идея Образдар

Нимә белдем?

 

 

- Әҫәрҙә ниндәй образдар ҡатнаша?Слайд 5 

-Әсҡәт, Рәхмәт, уҡытыусы, уҡыусы балалар. 

- Әҫәр буйынса беҙ нимә белдек? 
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- Әсҡәт менән Рәхмәттең бер – береһенә булған мөнәсәбәтен. 

- Әҫәрҙең темаһы? Слайд 5 

_Әсҡәткә  дуҫы Рәхмәт ниндәй ярҙам күрһәтә? 

- Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй тигән юлдарҙы нисек аңлайһығыҙ? 
Хикәйәнең ҡайһы еренә тура килә?  

-Әсҡәт менән  Рәхмәттең үпкәләшеү сәбәбе? 

-Әсҡәт ниндәй һығымта яһай? 

( Ул, моғайын, минең яҡшы уҡый башлағанға көнләшәлер) 

- Рәхмәт Әсҡәттең алдашыуы тураһында класс йыйылышында әйтеп дөрөҫ эшләйме? 
- Әсҡәт менән ниндәй хәл була? 
- (текстан ошо урынды табып уҡыу) 
- Уны был бәләнән кем ҡотҡара? 
- Ни өсөн Әсҡәт Рәхмәттең күҙенә ҡарарға ояла? 
- Нисек уйлайһығыҙ, был хәлдән һуң Әсҡәт үҙенең хатаһын аңлаймы? 
-  Яҙыусы Рәхмәтте яҡшы, ә Әсҡәтте насар тип әйтәме? 
- Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Шулай тип әйтеп буламы? Ни өсөн? 
- Тимәк кешенең характеры уның эштәре, ҡылыҡтары аша асыла. Яҡшылыҡ менән 

яманлыҡ эштә, ҡылған ҡылыҡта, һөйләгән һүҙҙә беленә икән. Шуның өсөн дә ата-
бабалар яҡшы янында яман беленә тип әйткәндәр (дәрестең темаһына иғтибарҙы 
йүнәлтеү). 

- Яҡшы булыр өсөн ниндәй ҡағиҙәләрҙе үтәргә кәрәк инде? 
- Яҡшы эштәр эшләргә, кеше хәленә инә белергә, шәфҡәтле, мәрхәмәтле, ярҙамсыл 

булырға. 
- Эйе, яҡшылыҡ ҡылған кеше һөйкөмлө, матур ҙа була. Ундай кешенең дуҫтары ла күп 

була. 
- Балалар, әгәр кеше үҙең генә ҡайғыртһа, үҙ файҙаһына ғына күҙәтһә, үҙең генә 

яратһа, нисек булыр икән 
- Ул бер үҙе ҡала, дуҫтары, ауыр саҡта ҡайғыһын уртаҡлашыусыһы ла булмай.  
- Автор ошо хикәйәһе менән аша беҙгә нимә әйтергә теләгән? 

- Ә ни өсөн яҙыусы үҙенең әҫәрен “Тайғаҡ баҫма” тип атаған икән? 

 -Әсҡәт тайып йығылған өсөн генәме икән? 

Эйе, уҡыусылар, кешегә үҙ ғүмерендә бик күп тормош күперҙәре аша үтергә тура килә. Ул 

күперҙәр һәр ваҡыт ныҡлы, тигеҙ генә булмай, араларында тайғаҡтары ла осрай. 

-Ноғман Мусин яҡшы юлдан яман юлға тайып китмәҫкә, уларҙы айыра белергә, үҙеңдең тирә-

яғындағы кешеләргә иғтибарлы булырға кәрәклекте иҫкәртә. 

-Һәр кешенең холҡонда ыңғай, иғтибарға лайыҡ сифаттар була. Шулай уҡ һәр кешенең 

холҡонда етешһеҙ яҡтар ҙа була. Башҡаларҙың етешһеҙлегенә түҙемле була белергә кәрәк. 

Төрлө конфликтлы хәлдәрҙе хәл итә, кешене үҙегеҙ ғәфү итә белегеҙ. 

Слайд 5 

Әҫәрҙең идеяһын асыҡлау.  
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 ( Тыуған илгә, халыҡҡа хеҙмәт итеү, дуҫлыҡҡа хыянат итмәү, Рәхмәт кеүек уңған, 

изгелекле булыу) 

9. Ижади эш 

 Хәҙер, уҡыусылар, әҫәрҙең йөкмәткеһен нисек үҙләштереүегеҙҙе тикшереп алайыҡ. 

. Слайд 6. 

Парлап эшләү 

1 рәт: 1-се бүлеккә план төҙөү 

2 рәт: 2-се бүлеккә план төҙөү 

3 рәт: Әсҡәт менән Рәхмәт образына   

          ҡылыҡһырлама яҙыу. 

Слайд 7. 

Физкультминутка.  

Сәләмләйбеҙ һауаны 

Именлек булһын өсөн! 

Сәләмләйбеҙ дуҫтарҙы  

Дуҫлыҡ гел булһын өсөн! 

10.  

Уҡытыусы: Ысын дуҫ тигәнде нисек аңлайһығыҙ? Һеҙҙең шундай Рәхмәт һымаҡ дуҫығыҙ 

бармы? Өйҙә инша яҙып килергә тейеш инегеҙ. (Иншаларҙы уҡыу) 

11. Дуҫлыҡ тураһында шиғырҙар ятлау. 

Уҡытыусы: Эйе, дуҫлыҡ бала саҡтан,мәктәп йылдарынан башлана. Әгәр ҙә шул ваҡыттан 

сынығып ҡалһа, ул мәңгелек була. Шуның өсөндөр ҙә яҙыусылар, шағирҙар дуҫлыҡ 

тураһында бик күп әҫәрҙәр, шиғырҙар ижад иткән. Халыҡ ижадында иһә  мәҡәлдар  бик 

күп. 

12. “Мәҡәлемдең дауамы – зирәктәрҙең    

      яуабы». 

Мәҡәлдәрҙең икенсе яртыһын табырға, мәғәнәләрен аңлатырға.  

Слайд 8.  

Йөҙ һум аҡсаң булғансы,…                 көслө. 
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Матурлыҡ – бер көнлөк,…                  ҡәҙерең  шундай. 

 

Әйт дуҫыңды,әйтермен…                   йөҙ дуҫың булһын. 

 

Кеше дуҫлыҡ менән…                         онотма. 

 

Дуҫың ниндәй -…                                кем  икәнеңде. 

 

Дуҫ булһаң,дуҫ ҡәҙерен….               дуҫлыҡ-ғүмерлек. 

Дуҫ килгән көн-                                   байрам көн. 

 

13. Дуҫлыҡтан ҡәҙерле нимә юҡлығын барыбыҙ ҙа беләбеҙ. Хәҙер шул һүҙ менән  синквейн 

төҙөп ҡарайыҡ. 

 Дуҫлыҡ. 

Мәңгелек,ысын. 

Илһамландыра, көс бирә, йәшәтә. 

Төрлө милләт кешеләре араһындағы дуҫлыҡ та – оло, бөйөк дуҫлыҡ. 

    Бәхет. 

14. Уҡытыусы:  

  Эйе, беҙҙең Башҡортостаныбыҙ сәскәләр гөлләмәһе кеүек төрлө милләткә бай төбәк. Унда 

башҡорттар ҙа, татарҙар ҙа, рустар ҙа, мариҙар ҙа,һәм башҡа халыҡтар дуҫ татыу ғүмер итә. 

Улар бер ғаилә булып, дуҫлыҡтың ҡәҙерен белеп, ауыр саҡтарҙа бер – береһенә ярҙам итеп, 

уңыштарын, шатлыҡ һәм ҡайғы – хәсрәттәрен уртаҡлашып йәшәргә күнеккән. Республика 

халыҡтары араһындағы дуҫлыҡтың киләсәктә лә нығый барырлығына ышанабыҙ. 

Башҡортостан Республикаһы Президенты Рөстәм Хәмитовтың Указы менән 

республикабыҙҙа 2011 йыл Милләт- ара татыулыҡты нығытыу йылы тип иғлан ителгәйне. Шул 

айҡанлы бик күп саралар уҙғарылды.  

15. Йомғаҡлау. 

Слайд 9.(слайд 5) 

Рефлексия. 

Нимә белдем? 

- Бөгөн дәрестә нимә белдегеҙ? 
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- Нимә оҡшаны? 
- Нимә оҡшаманы? 
- Нимәгә өйрәндегеҙ? 
- Ноғман Мусиндың хикәйәһе тәрән мәғәнәле. Ысын дуҫты беҙ Рәхмәт образында 

күрәбеҙ. Уның исеме лә хатта шуға ишара. Әсҡәт әҙерәк яңылыша, әлбиттә, ләкин 
һуңлап булһа ла хатаһын аңлай. Үҙе һәләкәткә осрағас ҡына ысын дуҫлыҡтың ҡәҙерен 
белә һәм баһалай. Ысын дуҫтар бер – береһенең яҡшы сифаттарын үҙләштерә, 
хуплай. Әлбиттә, насарлыҡ эшләһәң күҙеңә ҡарап ярып әйтә. Бына шундай дуҫ һәр 
саҡ һиңә ярҙамға килергә әҙер тора. 

16. Баһалау. Үҙ – үҙеңде баһала! 

17. Өйгә  эш биреү: Ноғман Мусиндың тормош юлы һәм ижады  буйынса проект эше төҙөргә 

 

НОҒМАН МУСИН. ЙЫЙНАҠ ҺӘМ ТАРҠАУ ҺӨЙЛӘМДӘР 
 

Байымова Гөллирә Йәғәфәр ҡыҙы, 
Өфө ҡалаһы 130-сы урта мәктәбе 

 

Маҡсат:  
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың тормошо һәм ижады  тураһында 

мәғлүмәт биреү. Йыйнаҡ  һәм тарҡау  һөйләмдәр тураһында  төшөнсә  биреү, уларҙы 
телмәрҙә ҡуллана  белергә  өйрәтеү. Уҡыусыларҙың грамматика буйынса белемдәрен, 
һүҙлек менән эшләү күнекмәләрен нығытыу. Уҡыусыларҙың уҡыу, һөйләү һәм яҙыу телмәрен, 
һүҙлек эше аша башҡорт һүҙҙәренең мәғәнәләренә иғтибарын, ҡыҙыҡһыныуын үҫтереү. 

Н. Мусиндың ижадына ихтирам, тәржемә эштәре аша һүҙ тойғоһо тәрбиәләү. 
Дәрес  төрө: яңы материал менән танышыу дәресе. 
Уҡытыу методы:күрһәтеү-аңлатыу, эҙләнеү методтары. 
Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау-яуаптар, карточкалар менән эш, таҡтала һәм 

дәфтәрҙә эш, һүҙлек менән эш, тәржемә итеү, уҡытыусының тасуири уҡыуы, уҡыусыларҙың 
сылбырлы уҡыуы, ИКТ ҡулланыу, ял минуты, дидактик уйын, ижади эш.  

Предмет буйынса һөҙөмтәләр:Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың 
тормошо һәм ижады  тураһында мәғлүмәттәр биреү. Һөйләмдәр тураһындағы белемде, уҡыу 
техникаһын камиллаштырыу. 

Метапредмет буйынса һөҙөмтәләр: дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау, уны тормошҡа 
ашырырға тырышыу, дәреслектән кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү, үҙ эшеңде, парыңдың 
эшен тикшерә алыу, билдәне белдерә торған һүҙҙәрҙе телмәрҙә ҡулланыу, һорауҙарға яуап 
биреү, үҙ белемеңде бәйләү. 

Шәхси һөҙөмтәләр:туған телебеҙҙең матурлығын аңлау. 
Принциптар:фәннилек, теория һәм практика берлеге, эҙмә-эҙлеклелек, коммуникатив. 
Йыһазландырыу: Ноғман Мусиндың портреты, китаптары, һүҙлектәр, компьютер, 

интернет, презентация материалдары, интерактив таҡта, мультимедиа проекторы, сәскә, 
карточкалар. 
 

 
Дәрестең план-конспекты 

 

№ Эш төрҙәре 
 

Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы эшмәкәрлеге Йыһаздар 

Психологик инеш 
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1. Психологик 
кәйеф 
шарттары 
булдырыу. 
Уңыш 
ситуацияһы 
тыуҙырыу. 

У. Һаумыһығыҙ, балалар! 
Б. Һаумыһығыҙ, уҡытыусым!  

Уҡыусыларҙың 
кәйефен күтәреү, рухи 
күтәренкелек барлыҡҡа 
килтереү. Эшкә өндәү.  

Аудиояҙма 
(урман, 
ҡоштар 
тауышы 
яңғырай) 

Дәрес алды 
шиғырын уҡыу 

У. Афарин! Яратҡан дәрес алды 
шиғырын ҡабатлап үтәйек. 
Һаумы, ҡояш! 
Һаумы, дуҫым! 
Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 
Мин сәләмәт, мин матур 
Салауат кеүек батыр. 
Яйлап ултырам хәҙер 
Дәрес башлана әҙер. 

Күмәкләп шиғыр 
юлдарын ҡабатлау. 
Бер-береңә йылмайыу. 

 

Мотивация 

2 Уҡыу У. Хәҙер һеҙгә бер яҙыусы 
тураһында уҡып ишеттерәм, кем 
тураһында был һүҙҙәр. Бала саҡтан 
буласаҡ яҙыусы ҡоштар, хайуандар, 
бөжәктәр, ғөмүмән, тәбиғәт 
тормошо, уның мөғжизәләре менән 
ҡыҙыҡһына. Күргән, белгәндәрен 
башҡаларға еткереү теләге уға 
ҡыҙыҡлы әҫәрҙәр яҙырға булышлыҡ 
итә. Ул урманды, уның матурлығын, 
байлығын данлап, талантлы яҙыусы 
булып таныла.  
Һеҙҙең фекерегеҙсә, кем тураһында 
был һүҙҙәр? Башҡорт әҙәбиәтендә 
экология, тәбиғәт, тирә яҡ 
тураһында иң күп яҙған яҙыусы кем 
ул? 

Мәғлүмәт уҡыу, яуаптар 
 

 

Уҡыу мәсьәләһен булдырыу 

3 Артикуляцион 
аппаратты 
көйләү 

У. Яҙыусының тормош юлын һәм 
ижадын өйрәнеүҙән алда таҡтаға 
ҡарайыҡ әле. Бында тиҙәйткес 
яҙылған.  
Б. Уны уҡыйыҡ, тиҙ һәм дөрөҫ итеп 
әйтергә өйрәнеү күнекмәһе 
үткәрәйек. 

Орфоэпик, 
артикуляцион 
күнегеүҙәр менән 
телде, телмәрҙе көйләү 
 

Аҡбур,таҡта
ла яҙылған 
тиҙәйткес 

 Тиҙәйткес У. Ә хәҙер тиҙәйткесте әйтәйек.  
 

Ике тапҡыр ҡабатлау Һалҡын 
һыулы 
Һаҡмарҙа 
һайрай һары 
һандуғас. 

Дәрестең маҡсатын, йөкмәткеһен билдәләү. Актуалләштереү. 



 

84 

 

4 Башҡарыласаҡ 
эштәрҙе 
күҙаллау  
 

У. Таҡтала Н.Мусиндың портретын 
күрәбеҙ. 
Н.Мусиндың тормош юлын һәм 
ижадын өйрәнербеҙ. 
Әҫәрҙәре менән танышырбыҙ. 
Дәфтәрҙә яҙма эш башҡарырбыҙ. 

Иғтибарҙы таҡтаға 
йүнәлтеү 
 

Яҙыусының 
ижадына 
бағышланған 
китаптар 
күргәҙмәһе, 
дәреслек 

Ғәмәли эштәр 

5 Яңы 
мәғлүмәттәр 
биреү 

Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 
йылдың 17 июлендә 
Башҡортостандың Ишембай 
районының Ҡолғона ауылында тыуа. 
1944 йылда үҙҙәренең ауылындағы 
ете йыллыҡ мәктәпте тамамлағас, 
Маҡар ауылына һигеҙенсе класҡа 
уҡырға инә. Унынсы класты 
тамамлағас, үҙе уҡып сыҡҡан 
мәктәпкә уҡытыусы итеп 
ҡалдырыла. Ауылда ике йыл 
уҡытҡас, Стәрлетамаҡ уҡытыусылар 
институтына уҡырға инә.  
Н. Мусиндың тәүге ижади аҙымдары 
ла ошо институтта башлана. 
Институтты тамамлағас, уға оҙаҡ 
эшләргә тура килмәй, Маҡар район 
мәғариф бүлегендә инспектор 
булып эшләп йөрөгән еренән 1951 
йылдың аҙағында хәрби хеҙмәткә 
алына. Уның тәүге шиғырҙары 
хеҙмәттә сағында республика 
гәзиттәрендә һәм “Әҙәби 
Башҡортостан” журналында 
баҫылып сыға. Шул йылдарҙа ул 
проза жанрында ла көсөн һынап 
ҡарай, һалдаттар тормошона 
арналған бер нисә хикәйә яҙа. 
Ә 1958 йыл Өфөгә килеп, “Ағиҙел” 
журналында — бүлек мөдире, 
яуаплы секретарь, 1962 йылдың 
башынан “Совет Башҡортостаны” 
гәзитендә әҙәби сотрудник булып 
эшләй. 
Н. Мусин “Ағиҙел” журналында 
бүлек мөдире, Башҡортостан 
телевидениеһында, унан 
Башҡортостан китап нәшриәтендә 
редактор булып эшләй. 
Әҙип һуңғы йылдарҙа яҙылған 
“Һайлап алған яҙмыш”, “Зәңгәртауҙа 
аҡ болан”, “Яҙғы ташҡындар 
алдынан” (“Яралы кеше тауышы”), 
“Мәңгелек урман”, “Таң менән сыҡ 
юлдарға”, “Һуңғы солоҡ”, “Шунда ята 
батыр һөйәге” романдары һәм 
“Йыртҡыс тиреһе” повестары менән 

Мәғлүмәт уҡыу, 
һорауҙарға яуап биреү, 
әңгәмәләшеү  
 
 

Н.Мусин  
портреты, 
яҙыусының 
китаптар 
күргәҙмәһе 
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башҡорт прозаһының талантлы 
яҙыусыһы булып танылды. Уның 
әҫәрҙәренең геройҙары — беҙҙең 
замандаштарыбыҙ. 
1991 йылда Салауат Юлаев 
исемендәге премияһына лайыҡ 
була.2001 йылда Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы исеме бирелә. 

  У. Дәфтәргә числоны, эш төрөн, 
теманы яҙайыҡ. 
 

Дәфтәргә числоны, эш 
төрөн, теманы яҙыу 

Таҡта, 
аҡбур, 
дәфтәрҙәр 

Уҡыу ситуацияһының исемлеге 

6 Күнегеү эшләү У. Балалар, һөйләм нимә ул? 
Интонация  буйынса  һөйләмдәрҙең  
ниндәй  төрҙәрен  беләһегеҙ? 
 

Һорауға яуап биреү, 
күнегеүҙе эшләү 

Дәреслек, 2-
се күнегеү 

һүҙлек эше У.Күнегеүҙе эшләгәндә таныш 
булмаған һүҙҙәр осранымы?  
Б.Эйе. 
У. Уларҙы һүҙлек дәфтәренә яҙырға 
кәрәкме?  
Б. Кәрәк. 
У. Ни өсөн? 
Б.Иҫтә ҡалдырыу өсөн. 
Б. Аңларға еңел булһын өсөн. 
У. Бөтә һүҙҙәрҙең дә тәржемәһе 
бармы?  
Б.Юҡ. 
У. Нимә эшләргә һуң? 
Б. Һүҙлектән ҡарарға кәрәк. 
У. Һүҙлектәрҙе асығыҙ. Эште 
башланыҡ. 

Һүҙлек һүҙҙәрен һүҙлек 
дәфтәренә яҙыу 
Һорауҙарға яуап биреү 
 

Һүҙлек 
һүҙҙәре 
таҡтала 
яҙылған, 
һүҙлек 
 
 

Һөйләмдәрҙетә
ржемә итеү  

У.Һөйләмдәрҙе тәржемә итергә 
кәрәк. 
У. Ниндәй тәржемә итеүҙе алабыҙ? 
Б. Парлап. 
У. Эшкә керештек. 
У. Ҡайһы парҙы тыңлайбыҙ?   

Һүҙлек һүҙҙәрен 
ҡулланып, парлап 
тәржемә итеү. 
 

 

 Яҙма эш 
 

У. Ял да иттек. Эште дауам итәйек 
әле. Карточкала һөйләмдәр 
бирелгән. Һәр һөйләмде 
тулыландырып яҙырға кәрәк. 
 

Карточкалар менән 
эшләү 
 

Карточкала 
яҙылған 
һөйләмдәр: 
Артур уҡый. 
Ҡоштар 
китә. 
Балалар 
бара. Ҡояш 
йылыта. 

 Ял минуты У. Арып та киттегеҙ кеүек. Ял итеп 
алайыҡ. 
 
 

Видео ҡарау 

Башҡортостан тәбиғәте.mp4
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 Эштәрҙе үтәү У. Был  һөйләмдәрҙең   ниндәй  

оҡшаш  яҡтары  бар? 

Уҡыусылар  һығымта  яһайҙар, 
ҡайһы  бер  һөйләмдәрҙең  ике  
һүҙҙән генә, ә ҡайһыларының  бер  
нисә   һүҙҙән   тороуын  асыҡлайҙар.  

Яуаптар   

Күҙҙәр 
гимнастика 
һы 

Алыҫҡа ҡарайбыҙ. 
Яҡынға ҡарайбыҙ.          
Өҫкә  ҡарайбыҙ. 
Аҫҡа ҡарайбыҙ.             
Уң яҡҡа ла ҡарайыҡ.    
Һул яҡҡа ла ҡарайыҡ.   

  

Нығытыу 

7 Төркөмдәр 
ҙә эш 

У. Һәр төркөмдән бер кеше сығып 
learningapps.org сайтындағы 
һорауҙарға яуап бирә. 

Уҡыусыларҙың 
фекерләшеүе, 
тиҫтерҙәренең эштәрен 
баһалауы 

https://learnin
gapps.org/wa
tch?v=psudd
qwnc16 

 У. Хәҙер тест һорауҙарына яуап 
бирәбеҙ. 
1) Кем ул Н.Мусин? 
–яҙыусы 
–рәссам 
2) Н. Мусинға ниндәй премия 
бирелгән?  
–С.Юлаев исемендәге премия 
–Р.Ғарипов исемендәге премия 
3) Әҫәрҙәрендә ниндәй теманы 
сағылдыра? 
–Башҡортостан тарихы 
–тәбиғәтте һаҡлау 

Тест һорауҙарына яуап 
биреү 

 

Рефлексия 

8  Һеҙҙең алдығыҙҙа сәскәләр ята. 
Әгәр дәрес һеҙгә оҡшаһа, фәһемле 
булһа, таҡтаға сығып ошо 
сәскәләрҙе элегеҙ. Һәм беҙҙең 
алынған белем гөлләмәһе килеп 
сыға. 

Баһалар ҡуйыу  

Өй эше  

9  1) Һөйләмдәр яҙырға 
2) “Тәбиғәтте ҡурсалау – ул...” 
дауам итергә 

  

Йомғаҡлау 

10  У. Рәхмәт! Һау булығыҙ!   

 

 

Н. МУСИНДЫҢ  “ҠОРАЛАЙҘАР  “ ХИКӘЙӘҺЕ БУЙЫНСА ЙОМҒАҠЛАУ ДӘРЕСЕ 

Бәхтейәрова Гөлнара Кинйәмырҙа ҡыҙы, 
Стәрлебаш районы Первомайский урта мәктәбе 

 



 

87 

 

Маҡсат: 

 1.Әҫәрҙең йөкмәткеһен йомғаҡлау. 

2. Уҡыусыларҙа   кейектәргә ҡарата мәрхәмәтлек тәрбиәләү. 

3. Ҡоралай  һүҙенең мәғәнәһен асыҡлау, рус теленә тәржемә итеү. 

4.  Һунарсылыҡ тураһында мәғлүмәт туплау, Был һөнәр эйәләренең тормошо менән яҡындан 

танышыу. 

5. “Матурлыҡтың ҡәҙерен белергә кәрәк”. Ошо фекерҙең мәғәнәһен асыҡлау. 

Күргәҙмәлелек.   Презентация  ( ҡоралайҙар тураһында) . Кейектәрҙең эҙҙәре менән плакат.  

Уйын технологияһы өсөн уҡтар һәм сәп. 

Дәрес барышы: 

 

 

Уҡытыусы эшмәкәрлеге 

 

Уҡыусы эшмәкәрлеге 

 

1. Психологик комфорт булдырыу 

 

Хәйерле иртә, уҡыусылар.Һаумыһығыҙ, 

уҡыусылар.  

Дәрестең эпиграфына күҙ һалығыҙ әле. 

 -Һунарсы минең ырыуым,  

Һунарсы ата – бабам, 

Һунарсы ҡаны үҙемдә  

Һунарсы булыр балам.( М.Кәрим “Үлмәҫбай» ) 

 

  

 

Бер уҡыусы бирелгән эпиграфты уҡып 

ишеттерә. 

Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу 

Уҡытыусы.  Хәҙер, уҡыусылар, слайдҡа 

ҡарағыҙ.  

Һеҙ унда нимә менән таныштығыҙ? 

Уҡытыусы. Афариндар. Тимәк, бөгөнгө 

Яуаптар. Слайдтағы эпиграф һәм 

ҡоралайҙы күргәс, беҙ дәрестә тәбиғәт 

тураһында һөйләшербеҙ, тигән уй тыуа. 

Яуаптар. Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” 

әҫәренә йомғаҡларбыҙ. 
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дәрестең төп маҡсаты ниндәй кем әйтер? 

 

Уҡытыусы. Эйе, яуаптар дөрөҫ.   Дәрес 

барышында  һунарсыға хас сифаттарҙы 

асырһығыҙ. Ҡоралайҙар  ниндәй кейектәр 

кеүек һорауҙарға яуап бирерһегеҙ. 

Ҡоралай һүҙен башҡортса – русса һүҙлектән 

табыу. 

Хәҙер экранға ҡарағыҙ бында һеҙ нимәләр 

күрәһегеҙ? (Экранда Н.Мусин үҙе  тәбиғәт 

ҡосағында интервью бирә.) 

 

Уҡытыусы. Өйгә ниндәй эш бирелгәйне?  

Хәҙер тикшереп китәйек. 

Бер уҡыусы яуабын тыңлау. 

Уҡытыусы. Афарин. Әҫәр һеҙгә оҡшанымы? 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н.Мусин 

ошо әҫәрендә һеҙҙе нимәгә өйрәтте кеүек 

һорауға яуапты бергәләп эҙләрбеҙ һәм дәрес 

аҙағында яуап бирерһегеҙ тип өмөт итәм.( 

Дәфтәрҙәргә бөгөнгө датаны һәм теманы 

яҙығыҙ). 

Уҡытыусы. Бөгөн дәрескә беҙ бер ҡунаҡ 

саҡырҙыҡ, әйҙә, уны ҡаршылайыҡ.( Һунарсы 

кейемендә алдан әҙерләнгән кеше керә, 

хикәйәнең тәүге өлөшөн оҫта ғына һорау һәм 

яуап формаһында уҡыусыларға еткерә һәм 

сығып та китә. 

Уҡытыусы.Әле һеҙгә ҡунаҡҡа килгән образдың 

исемен әйтегеҙ, ул кем? 

Уҡытыусы. Яҡшы. Уның этенең исеме нисек? 

Көтмөр нимәләргә тап була? 

Уҡытыусы. 10-15 йыл элгәре булған хәлде 

бабай нисек һөйләне?  

Уҡытыусы. Ошо өлөштә ниндәй географик 

атаманы ишеттегеҙ? Ул нимәне аңлата, һеҙҙә 

Яуаптар.  Н. Мусиндың тыуған яҡтары 

Ҡолғона буйҙарын күрҙек, уның тормошо 

менән таныштыҡ..  

 

Ҡоралай – косуля, горный козел 

 

 

 

 

Уҡыусы. Хикәйәне тулыһынса уҡып килергә 

ине. 

 

 

Уҡыусы. Миңә хикәйә бик  оҡшаны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыусы. Әбделнәғим бабай - һунарсы. 

 

Уҡыусы. Көтмөр. 

Уҡыусы. Ҡоралайҙарға. 

( Бер уҡыусы 104 – се биттәге бер абзацты 
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ундай атамалар осраймы? 

Уҡытыусы. Афарин. Һеҙ тыуған яҡтың 

географик атамаларын яҡшы аңлайһығыҙ. Ә Н. 

Мусинға үҙ хикәйәһендә бындай атамалар 

ҡулланыу ни өсөн кәрәк тип уйлайһығыҙ. 

 

 

 

тексҡа яҡын итеп һөйләп ишеттерә.) 

Уҡыусы. Йәнебәк  һырты, был кеше 

исеменә бәйле урын, тип уйлайым, ундай 

атамалар беҙҙә лә осрай, мәҫәлән,  Булат 

ҡойоһо, Сәхәп яланы һ.б. 

Уҡыусы. Минеңсә, хикәйәләге бындай 

атамалар беҙҙе ысынға яҡынлаштыра, мин 

үҙем рәхәтләнеп уҡып ҡына ҡалманым, ә 

ҡоралайҙар өсөн автор менән бергә 

хафаландым. 

 

Уҡытыусы. Афарин. әҫәрҙә һүрәтләнгән 

ҡоралайҙар һәм бына экрандағы ҡоралай 

тураһында нимә әйтеп була?  ( шул хаҡта уйлап 

дәфтәрҙәргә яҙабыҙ.)                                             

 

Уҡытыусы. Эйе, тап һеҙ яҙғанса һүрәтләй 

уларҙы халыҡ яҙыусыһы. ( текстан табып уҡып 

күрһәтә.) 

 

Уҡытыусы.”Бәләгә тарыған мәхлүктәргә ярҙам 

итергә кәрәк.”. Был кемдең һүҙҙәре? 

Уҡытыусы. Әйтелгән  һүҙҙәр үтәләме? 

 

 

 

Уҡытыусы. Нисек бүренән һаҡлай? Һаҡта 

торамы ни? 

 

 

 

Уҡытыусы. Бик яҡшы, һеҙ шул тиклем ентекләп 

уҡығанһығыҙ был хикәйәне. Яҙ көнө бабай 

килеүгә ниндәй үҙгәреш була? 

Уҡытыусы.  Матур кеше тигәнде һеҙ нисек 

 

 Яуаптар. Матурҙар, аяҡтары еҙ ҡурай 

кеүек,баштары ҡупшы, күҙҙәре сабый 

баланыҡы кеүек. ( ошондай яуаптар 

дәфтәрҙән уҡыла.) 

 

 

 

 

Яуаптар.  Әбделнәғим бабай һүҙҙәре. 

 Яуаптар. Әлбиттә, бабай әйткән һүҙҙәрен 

елгә осормай, һунарға барамы, ҡайтамы 

ҡоралайҙар эргәһенә туҡталмай үтмәй. 

Ҡыш буйына уларҙы ашата, бүренән 

һаҡлай. 

 

Уҡыусылар. Юҡ, һаҡта тормай,ә кәбән 

тирәләй ҡаҙыҡ ултырта, шуларға ҡыҙыл 

сепрәк тағылған дилбегәне һуҙып бәйләй. 

Ҡыҙыл төҫтән бүре. Һеләүһен ҡурҡа.  

 

 Яуап.Ҡоралайҙар аҡлан тирәләй ашанып 

йөрөй, тик улар етәү булып киткән, тимәк 

үрсегәндәр. 
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аңлайһығыҙ.? Ниндәй матур кешене 

беләһегеҙ? 

 

 

Уҡытыусы. Афарин. Матур кеше йөҙө менән 

генәме , әллә күңеле менән дә матур булырға 

тейешме? 

 

.Уҡытыусы.   Һеҙгә ял минуты тәҡдим итәм.( 

Уҡтан атыу ярышы ойошторола) .  

Уйын технологияһы. 

Уҡтан атыу  - нимәгә бәйле тип уйлайһығыҙ?  

Һәр төркөмдән оҫта, мәргән атыусыны 

билдәләп ҡарау өсөн уйын ойошторола.  

Мәргәндәр уҡтан атыу уйынында ҡатнаша. 

Уҡытыусы. Һеҙгә уҡтан атыу оҡшаймы? 

 

 

Уҡытыусы. Хәҙер үҙегеҙҙе һунарсылар итеп 

хис итер өсөн экранға ҡарағыҙ. ( Экранда 

кейектәр эҙе бирелгән, һеҙ ниндәй кейекте үҙ 

итерһегеҙ, эҙенә ҡарап билдәләй 

алаһығыҙмы.) 

Уҡытыусы. Уҡыусылар, һеҙ шулай һунарға 

сығып, кейектәргә уҡтан ата алыр инегеҙме? 

Уҡытыусы. Эйе, балалар, дәрес башында бер 

һорауға яуап эҙләрбеҙ тигән инем. Кем 

хәтерләй мин ниндәй һорау ҡуйҙым? 

Яуаптар. Минең әсәйем матур кеше. 

Яуап. Юҡ, әсәйең генә түгел,ә Әбделнәғим 

бабай бик тә матур кеше, тип уйлайым, 

сөнки ул яҡшы, изге,тырыш. 

Яуаптар. ( төрлөсә) 

 

 

Ял минуты бик кәрәк 

Дәрестең уртаһында 

Төрлө хәрәкәттәр яһау 

Арыуҙы оноттора. 

Бер, ике –уңға борол. 

Бер, ике- һул яҡҡа 

Бер, ике – ҡулдарыңды 

Тейҙереп ал аяҡҡа 

Яуап. Беҙҙең ата – бабалар һунар 

ваҡытында уҡтан атып та алған үҙ 

табышын. 

Яуап. Мин ҡуян эҙен таптым. 

 

 

 

Уҡыусы. Юҡ, әлбиттә, уларҙы йәлләр инем.( 

төрлө яуаптар әйтелде) 

 

Уҡыу мәсьәләһен хәл итеү 

Уҡытыусы. Дәрес башында мин һеҙгә ниндәй 

һорау бирҙем, әйҙәгеҙ иҫкә төшөрәйек.  

 

Яуаптарҙы ишеткәс,( Башҡортостандың халыҡ 
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яҙыусыһы Н.Мусин ошо әҫәрендә һеҙҙе нимәгә 

өйрәтә?) Һорауын экранда күрһәтә. 

Уҡытыусы.  Әбделнәғим бабайҙың ниндәй 

сифатын айырым билдәләр инегеҙ? Һеҙҙең уға 

оҡшаған яҡын кешегеҙ бармы?( Ошондай 

һорауҙарға йәнле әңгәмә ваҡытында 

уҡыусылар һунарсы бабай- олатайҙарын иҫкә 

алды, уның кеүек матур кешеләрен иҫкә 

алдылар.) 

Яуаптар. Кейектәргә ярҙам итергә, 

яратырға, һаҡларға. Һ. Б. 

 

Яуаптар. Н.Мусин үҙ әҫәрендә тәбиғәт 

менән бергә булырға, һунарсыларҙың төп 

шөғөлөн күрһәтергә тырыша. 

 

Рефлексия 

Уҡытыусы. Уҡыусылар,  бөгөн дәрестә  һеҙ 

ниндәй яңылыҡ белдегеҙ ? 

 

 

Уҡытыусы.  Афарин, Матурлыҡтың ҡәҙерен 

белергә кәрәк. Был бик шәп фекер булды, һеҙ  

бөтөгеҙ ҙә иптәшегеҙҙең һүҙҙәре менән 

килешәһегеҙме? Нисек итеп ҡәҙерен белеп 

була? 

 

 

 

 

Йомғаҡлау. 

Уҡытыусы.Халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин 

үҙенең ижадының төп темаһы итеп тәбиғәтте 

һайлаған. Шуға ла уның тиҫтәнән ашыу 

әҫәрҙәрендә ваҡиғалар тәбиғәт ҡосағында, 

уның менән бергә үрелеп килә, шулай уҡ матур 

кешеләр – образдар хаҡында ла таныштырыр.  

Киләсәктә һеҙ әле уның әҫәрҙәрен тағы ла 

яратып өйрәнерһегеҙ, тип ышанам.Дәрестә 

актив ҡатнашҡанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. 

Уҡыусыларҙы баһалау.  Бөгөн дәрестә һеҙ 

ниндәй билдәләр ҡуяр инегеҙ. Бер нисә 

уҡыусының сығышы.  Үҙ -үҙеңде баһалау.  

Яуаптар. 

1. Ҡоралайҙарҙың нимә менән туҡланыуы 

хаҡында белдек. 

2.Н.Мусиндың ижады менән таныштыҡ. 

3.Матурлыҡтың ҡәҙерен белергә 

кәрәклекте аңланыҡ. 

 

 

 

Яуаптар.( Күп төрлө яуаптар әйтелде) 

 

 

 

Яуаптар.  
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ЕРЕМ БИҘӘГЕ – ИЛЕМ БИҘӘГЕ 

(Ноғман Мусин ижады буйынса йомғаҡлау дәресе) 

Баязитова Рәсимә Рауил ҡыҙы,  
Бөрйән районы Байназар урта мәктәбе  

 

Маҡсат:1) уҡыусыларҙың Ноғман Мусин тураһында белемдәрен тәрәнәйтеү; 

2) яҙыусының тормош юлын һәм ижадын өйрәнеүҙә уҡыусыларҙың эҙләнеү һәм фекерләү 

ҡеүәһен үҫтереү, фәнни эш менән шөғөлләнеү күнекмәләрен артабан дауам итеү; 

3) яҙыусының тормошо һәм  ижады аша уҡыусыларҙа тыуған тәбиғәткә һөйөү тәрбиәләү; Тыуған 

ил, ер, тәбиғәт яҙмышына битараф булмаған уҡыусылар үҫтереү.  

( уҡыусыларға был эш бик тә оҡшай) 

 

Һеҙҙең класта ла мәргән малайҙар күп икән 

уларҙы ла баһалап китәйек. 

 Өй эшен һәр кем үҙе һайлап ала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өйгә эш 

Ижади эш.  

1. Башҡорт әҙәбиәтендә тәбиғәт  темаһына 

яҙылған хикәйә, повесть, шиғыр исемлеген, 

авторын яҙып килергә лә мөмкин. 

2.Ҡоралай һүрәтен эшләргә. 

3. Матур кеше темаһына кескәй хикәйә 

төҙөргә. 
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Дәрес барышы: 

1. Психологик инеш. 
- Хәйерле көн, уҡыусылар! Бөгөнгө матур көнгә ҡыуанып, бер-беребеҙгә тик изге теләктәр генә 

теләп дәресте башлайыҡ.  
2. Проблемалы ситуация тыуҙырыу. 
- Экрандағы ошо һүҙҙәргә иғтибарҙы туплайыҡ. “Мин мәңгелек! Мәңгелек урман мин! Урман — 

кешеләр булғанда ғына урман, урман — халыҡ кеүек үк — мәңгелек.”  
- Һеҙ ошо юлдарҙың мәғәһен нисек аңлайһығыҙ? Ниндәй әҫәрҙән өҙөк? Авторы кем? 
3. Дәрестең темаһын һәм маҡсатын билдәләү. 
- Уҡыусылар, беҙ бөгөн дәрестә Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин ижадына 

туҡталырбыҙ. Дәресебеҙҙең темаһы: ”Ерем биҙәге – илем биҙәге” тип атала.  
- Дәрескә ниндәй маҡсат ҡуйырбыҙ? 
- Эйе, уҡыусылар, һеҙҙең эҙләнеү табыштарығыҙ аша  оло шәхестең тормош һәм ижад юлын 

тағы ла тулыраҡ итеп күҙ алдына килтерербеҙ. Ысынлап та, Ноғман Мусиндың – тәбиғәт 
йырсыһы икәненә инанырбыҙ. 

(Сығыштар тыңлау, фекер алышыу. Һәр төркөмдөң эпиграфы итеп яҙыусының әҫәрҙәренең 
исеме алынған. Уҡытыусы өҫтәленә ҡуйылған яҙыусының китаптары уҡыусыларға сығыш яһаған 
саҡта ярҙам итер.) 
- Һәр төркөм үҙ эшен проект алымы менән тулыландыра бара. 
1. Ноғман Мусиндың тормош баҫҡыстары. “Һайлап алған яҙмыш.” 
- Презентация ярҙамында бер уҡыусы яҙыусының тормош юлын һөйләй.  
- Мәктәптәге уҡыу йылдары. Ишембай районы Ҡолғона ауылында ете йыллыҡ мәктәптә белем 
ала, аҙаҡ 1947 йылда Маҡар урта мәктәбен тамамлаған. (презентацияла тыуған яҡтарының 
матурлығын, тәбиғәтен күрһәтеү) 
- Ниндәй юғары уҡыу йорттарында уҡыған.  Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институты, Башҡорт 
дәүләт университеты. 
- Эшләгән урындары.Ишембай районы Маҡар ауылында уҡытыусы, Стәрлетамаҡ уҡытыусылар 
институты, Маҡар район мәғариф бүлегендә инспектор, “Совет Башҡортостаны” гәзитендә әҙәби 
сотрудник, “Ағиҙел” журналында бүлек мөдире, Башҡортостан телевидениеһы, Башҡортостан 
китап нәшриәтендә редактор. 
- Наградалары.Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре(1981), Салауат Юлаев 
исемендәге дәүләт премия лауреаты (1991), Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы (2001),Салауат 
Юлаев ордены (2007) , “Ватан алдында күрһәткән хеҙмәттәре өсөн” (2011) ордендары менән 
бүләкләнгән. 
Уҡытыусы һүҙе. Уның тәбиғәт тураһында яҙыуына тыуған тәбиғәт ҙур йоғонто яһағандыр. 
Ишембай районы Ҡолғона ауылы тәбиғәтенең матурлығы барыһын да таң ҡалдыра, һоҡландыра. 
2. Ноғман Мусин – яҙыусы. ”Ғүмерҙең бер мәле.” 
- Хикәйәләре: “Минең дуҫ” (1953), “Минең дуҫ” (1954), “Атайымдың ос һәнәге” һ.б. 
- Повестары: “Зөһрә”(1956), “Ғорурлыҡ”(1962), “Ер биҙәге”, “Күскә урманында”, “Кеше йылмая”, 
“Ауылым юлы” (1963), “Сәскәләр керпеген аса”,  “Минең ауылдашым – Ибраһим ағай”, “Һинең 
мөхәббәтең”, “Аҡ юл һиңә!”, “Төпкөлдән төшкән килен” (1981) (Ошо уҡ исем менән 1982 йылда 
нәфис фильм төшөрөлә, режиссеры Р.М.Арыҫланов), “Шайтан ҡуласаһы”, “Йыртҡыс 
тиреһе”(1996), “Ике ир һәм бер ҡатын”, “Тауҙар тыны”, “Кеше һуҡмағы”, “Йәшлек ваҡыт”, “Аҡ 
бурандар”,”Ғүмерҙең бер мәле”,”Еҙ ҡыңғырау”, “Төңгө усаҡ яҡтыһы” һ.б. 
- Романдары: “Өҙәрем юл кешеләре”(1970), “Һайлап алған яҙмыш”, “Һуңғы солоҡ” (1996), “Унда 
ята батырҙар һөйәге”(2000). 
- Трилогияһы:“Зәңгәртауҙа аҡ болан”(1980), “Яҙғы ташҡындар алдынан”(“Яралы кеше 
тауышы”)(1985) , “Таң менән сыҡ юлдарға”(1988).  
- “Мәңгелек урман” дилогияһы(1976-1978). Ошо исем менән 2006 йылда документаль фильм 
төшөрөлә, режиссеры Д.Б. Арыҫланова. 
Уҡытыусы һүҙе. Н.Мусин әҫәрҙәре урыҫ, татар, яҡут һ.б. телдәргә тәржемә ителгән. 
Р.Ә.Мәҡсүтов, А.П.Филиппов, А.П.Чехов һ.б. әҫәрҙәрен башҡорт теленә тәржемә  иткән.  
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Яҙыусының барлыҡ әҫәрҙәрендә лә һин тәбиғәт донъяһында йөҙәһен. Уның ижадындағы тәбиғәт 
“Ер биҙәге” генә түгел, характерҙар “биҙәге” лә. Ноғман Мусиндың һәр әҫәрендә тәбиғәттең, 
йәнлектәрҙең матурлығы һүрәтләнә. Автор әйтеүенсә, беҙ улар менән һоҡланып ҡына ҡалмай, 
уларҙы һаҡларға ла, ҡәҙерләргә лә тейешбеҙ. Тимәк, Ноғман Мусин – тәбиғәтте яратыусы, уны 
һаҡларға өндәүсе изгелекле кеше. 
3. Н.Мусин – тәбиғәт йырсыһы. “Мәңгелек урман”  
Уҡыусыларҙың сығышы: 
- Кеше һәм тәбиғәт, тарих һәм бөгөнгө көн бәйләнеше, быуындар, заманалар күсәгилешлеге 
Н. Мусиндың бигерәк тә «Мәңгелек урман» тигән дилогияһында асыҡ сағыла. Яҙыусының 
романды «Мәңгелек урман» тип атауын, әлбиттә, бер яҡлы гына аңларға ярамай. Әҫәрҙең нисек 
тамамланыуына иғтибар итәйек: «Кеше урман шауына ҡолаҡ һала һәм ошо шау-геүләү араһынан 
бер тауышты айырым-асыҡ ишетә: — Мин мәңгелек! Мәңгелек урман мин!» Образлы фекерләү, 
шартлылыҡ, кинәйәле раҫлау был. Ошо раҫлауҙан һуң яҙыусы юҡҡа ғына: «Кеше уйланып, һыу 
ағышына ҡаршы — ауылы яғына атланы», — тип тамамламай әҫәрҙе. Урман — кешеләр булғанда 
гына урман, урман — халыҡ кеүек үк — мәңгелек. Тимәк, халыҡты, милләтте уның иле, тарихы, 
тәбиғәте билдәләгән кеүек үк, урман, тәбиғәт үҙе лә тик ошо халыҡ яҙмышы менән бәйле. Үткән 
героик көрәштең киләсәк быуынды тәрбиәләүҙәге мөһим роле тураһында әйтеп тормаҫҡа ла 
мөмкин. 
- Ауыл халҡы малсылыҡ, урмансылыҡ, солоҡсолоҡ менән шөғөлләнә, һунарға йөрөй. 
“Мәңгелек урман” романында ир-егеттәрҙең генә түгел, ҡыҙҙарҙың да атта һыбай оҫта йөрөүҙәре, 
мылтыҡтан ата белеүҙәре һүрәтләнә. Н. Мусин романда тау башҡорттарының кәсептәрен дә 
күрһәтә: улар, утын ҡырҡып, күмер үртәй, унан Стәрлетамаҡ, Белорет ҡалаларына алып барып 
һата. Яҙыусы башҡорттарҙың дегет ҡайнатыуы, һалабаш һалыуы, һал ағыҙыуы, йәғни бүрәнә 
һаллауҙары тураһында яҙа. Әҫәрҙе уҡып, беҙ тау башҡорттарының солоҡсолоҡ менән 
шөғөлләнеүен беләбеҙ. Ошо кәсепкә ҡағылышлы терминдар уңышлы ҡулланыла. Мәҫәлән: – 
Солоҡ юнырға ҡайҙан өйрәндең? – тип аптыраңҡырап һораны Төлкөсура. – Ҡотдос ағайҙан. Уның 
менән бергә йөрөштөргәйнем, ниндәйерәк ҡарағайҙы ҡайһылайыраҡ итеп өңөргә, кейә, 
тағырауҙар ҡуйырға, ҡайһылайыраҡ итеп ябырға өйрәтте.  Автор шулай уҡ башҡорттарҙың өй эсе 
биҙәлешен, йыһаздарын, көнкүреш әйберҙәрен, халыҡ йолаларын һүрәтләүгә лә иғтибар итә. 
Романда яратҡан кешеңә йөҙөк бүләк итеү, йәтәс айырышыу, аулаҡ өйгә йыйылып, йөҙөк һалыш 
уйнау, яусылау, талаҡ ҡысҡырыу тураһында бәйән ителә. 

- Тәбиғәттең дә йәне бар, ти Ноғман Мусин үҙенең романында. Ул да һулыш ала һәм кешегә ҙур 
өмөттәр бағлап өндәшә: «Эй, әҙәмем! Ергә хужа булған Кешем минең! Ер тормошон йәшәртеү 
өсөн ҡулыңдан килгәңдең барыһын да эшлә! Ер-әсәбеҙҙең өҫтөндәге генә түгел, уның тәрән 
ҡуйынындағы һәммә хазина, бөтә тереклек һинең рәхимеңә тапшырылған. Беҙ, ерҙең барлыҡ 
йән эйәләре, һиңә күҙ төбәгәнбеҙ. Әгәр беҙҙең баштан үткәндәрҙе, бөгөнгө хәлебеҙҙе, киләһе 
көндәребеҙҙе асығыраҡ төҫмөрләргә теләһәң, тарихҡа күҙ һал, бөгөн һәр аҙымыңды уйлап 
баҫ, айыҡ аҡыл менән килер йылдарҙы байҡа, әҙәм балаһы!»  

- Уҡытыусы һүҙе. Яҙыусы үҙенең һоҡланғыс әҫәрҙәре аша халыҡ күңеленә үтеп инә алды. Үҙенең 

ижадын мәңгелек бейеклеккә күтәрҙе. Ноғман Мусин ижады мәңгелек. 

 
4. Ноғман Мусинға әйтер һүҙем. 
- Ноғман ағай, һеҙҙең “Шайтан ҡуласаһы” повесын ихлас күңелдән уҡып сыҡтым. Повеста 
барған ваҡиғалар тап беҙҙең Бөрйән ерлегендә барыуы ла бик ҡыҙыҡһындырҙы. Унда 
ҡатнашыусы образдар тормоштағы реаль шәхестәр микән тигән һорау тыуҙы. Әҫәрҙә көньяҡ 
диалектҡа ҡараған бик күп һүҙҙәр осрай. “Бына һыу күтәреп Мохтасар ҡайтып инде лә урманға 
йөрөткәнлектән ҡоромға ҡарайып бөткән баҡырса (сәйнүк) менән сәй ҡуйып ебәрҙе, шунан тоғон 
ҡутарырға кереште.” 
- Һеҙ башҡорт прозаһының иң күренекле яҙыусыһы, эпик йөкмәткеле романдар, үткер 
проблемалы повестар, күп һанлы хикәйә һәм очерктар авторы. Һеҙҙең халыҡсан, тәбиғәткә, 
кешеләргә оло һөйөү, нескә миһырбанлыҡ менән һуғарылған ижадығыҙҙың халҡыбыҙҙы, йәш 
быуынды тәрбиәләүҙәге әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ. Башҡорт урманын, тәбиғәтен Һеҙҙең кеүек 
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һүрәтләгән, уны һаҡлау проблемаларын ҡыйыу күтәргән башҡа яҙыусы юҡ тип әйтһәк тә хата 
булмаҫ. 
- Һеҙ ысын мәғәнәһендә халыҡ яҙыусыһы, хикәйәләрегеҙҙе, повестарығыҙҙы, «Өҙәрем юл 
кешеләре», «Һайлап алған яҙмыш», «Мәңгелек урман», «Зәңгәртауҙа – аҡ болан» 
романдарығыҙҙы өлкән быуын кешеләре генә түгел, йәштәр ҙә яратып уҡый. Мин һеҙҙең 
“Мәңгелек урман” романын уҡыным. Урманыбыҙҙың мәңгелек булырына ышанам. 
Уҡытыусы һүҙе. Дәрестең темаһы “Ерем биҙәге – илем биҙәге” тип аталды.Ер ҡәҙерен белмәгән 
ил ҡәҙерен дә белмәҫ. Ил ҡәҙерен белмәгән яҡты көн күрмәҫ, ти халыҡ мәҡәле. Беҙҙең күпселек 
бәлә-ҡазаларыбыҙ ана шул ер-һыу ҡәҙерен, ил ҡәҙерен белмәүҙән килеп сыға ла инде. Ноғман 
Мусин әҫәрҙәренән сығып, беҙгә йәшәргә, ил-һыуҙы ҡәҙерләргә өйрәнергә кәрәк.  
Ер биҙәге - урман, ил биҙәге - кеше. Ниндәй кеше ер биҙәге була? Үҙенең илен, тәбиғәтен 
мәңгелеккә яратҡан, тәбиғәткә ярҙам ҡулы һуҙған кеше генә ил биҙәге була ала.  
4. Дәфтәрҙә эш.  Төркөмдәрҙең проект эше.  
1-се төркөм.  Н.Мусин тормошта ниндәй эҙ ҡалдырған? 
-уҡырға көслө ынтылышы булған; 
- тормошта үҙ урынын тапҡан; 
-китап уҡыусылар күңелен яулаған һ.б. 
2-се төркөм. Н.Мусин ижадында сағылдырылған темаларҙың актуаллеге.  

- Заман проблемаларының күтәрелеүе; 
- Тәбиғәттең яҡлауға мохтажлығын күрһәтеүе; 
- Яңы кеше образын тыуҙырыуы; 
- Үҙенең әҫәрҙәрендә күберәк тәбиғәткә дан йырлай, кешене лә ана шул тәбиғәттең 

бер балаһы итеп күрһәтә; 
3-сө төркөм. Н.Мусиндың башҡорт әҙәбиәтендәге урыны.  

- Теленең байлығы, халыҡсанлығы; 
- Әҫәрҙәрендәге ваҡиғаларҙың халыҡсан булыуы; 
-  хәҙерге башҡорт әҙәбиәтенең  иң күренекле прозаиктарының береһе. 

5. Рефлексия 
- Дәрестең маҡсаты ниндәй ине? Маҡсатыбыҙға ирештекме? 
- Ҡайһы төркөм иң  һәйбәт эшләне? 
- Һеҙ бөгөнгө эшегеҙҙән ҡәнәғәтме? Үҙегеҙгә ниндәй билдә ҡуйыр инегеҙ? 
6. Өйгә эш. 
1) Ноғман Мусинға хат. 
2) “Мәңгелек урман” әҫәре буйынса сценарий төҙөргә.  
 
 
 

НОҒМАН МУСИН “ИРТӘ КӨҘ” 

Вәлиева Р.С.,                                 

               Бүздәк районы 1- се Бүздәк урта мәктәбе 

 

Маҡсат: 

1. Ноғман Мусиндың ижады менән танышыуҙы дауам итеү; уның әҫәрҙәре аша тәбиғәттең 

серҙәре менән таныштырыу; 

2.Балаларҙың фекерләү ҡеүәһен үҫтереү, йүгерек, тасуири, аңлы, дөрөҫ уҡыу 

күнекмәләрен нығытыу; 

3.Балаларҙа тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 
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Йыһазландырыу: компьютер, интерактив таҡта,  Н. Мусиндың портреты, дәрес буйынса 

презентация, таратма материал. 

 

Яңы һүҙҙәр Хәтерҙә ҡалдыр 

алыҫ, ара – тирә, боҙ, ваҡ күҙле ямғыр, 
тәгәрәй, ҡыяҡ, бөрсөк, күләүек. 

ваҡ күҙле ямғыр, ҡыяҡ. 

 

Дәрес барышы 

 

Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы эшмәкәрлеге 

                                 

I.Уңыш ситуацияһын ойоштороу 

 

- Кәйефтәр нисек? 
- Артабан эшләргә әҙерме? 

 - Шәп 
 - Әҙер 

   

                                       II. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу 

 - Уҡыусылар, экранға карағыҙ. 
 Экранда кемдең портретын күрәһегеҙ? (1–
се слайд) 
 - Дөрөҫ, уҡыусылар, был Ноғман Мусин. (2-
се  слайд) 
- Ә Ноғман Мусиндың ниндәй әҫәрҙәрен 
беләһегеҙ? Экранға ҡарағыҙ әле. 
 (3 – сө слайд) 
  Уҡыусылар, экрандағы шиғыр юлдарын 
уҡығыҙ. ( 4 – се слайд) 
 
 
 
  
 
- Дөрөҫ, уҡыусылар, был шиғыр көҙ миҙгеле 
тураһында? Бөгөн өйрәнәһе хикәйәбеҙ 
«Иртә көҙ» тип атала. 

- Был Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы 
Ноғман Мусин. 
 
 
 

- Экрандағы әҫәрҙәрҙе уҡыйҙар 
 

 
 
    Шиғыр: 

      Ҡырҙар буш ҡала, 
Ямғырҙар яуа, 

   Ерҙәр дымлана, 
        Был ҡай саҡ була? 

 
 
 

                                  

III. Уҡыу мәсьәләһен хәл  итеү 

 

- Уҡыусылар, беҙ хикәйәне уҡый 
башлағансы, әйҙәгеҙ әле Ноғман Мусин 

 (Һәр партаға карточка таратыла) 
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тураһында һөйләшеп алайыҡ. Мин һеҙгә 
карточкалар бирәм, һеҙ ошо 
карточкалар ярҙамында минең 
һорауҙарға яуап биреп карағыҙ. 
 Беренсе һорау: 
– Н. Мусин нисәнсе йылда һәм ҡайҙа 

тыуа? 
 
 
 
 
     Икенсе һорау: 

- Нисәнсе йылда мәктәпте тамамлай. 
Өсөнсө һорау: 
- Кем булып эшләй башлай? 

 
 

- Ниндәй уҡыу йортонда белем ала? 
Дүртенсе һорау: 
- Уның тәүге хикәйәһе,  нисәнсе 

йылда баҫылып сыға? 
 
 -Яҡшы, уҡыусылар. Бына беҙ карточкалар 
ярҙамында  һорауҙарға яуап бирҙек. 

 
 
 
 
 
Көтөлгән яуаптар: 

- Н. Мусин 1931 йылдың 17 июлендә 
Башҡортостандың Ишембай 
районының Ҡолғона ауылында тыуа. 

 
 
 

- Ул 1944 йылда ете йыллыҡ мәктәпте 
тамамлай. 

 
- Үҙе уҡып сыҡҡан мәктәптә уҡытыусы 

итеп ҡалдырыла. 
 

- Стәрлетамаҡ уҡытыусылар 
институтында. 

 
- “Минең дуҫ”, 1954 йылда, “ Әҙәби 

Башҡортостан” журналында баҫылып 
сыға. 

 

 

IV. Ғәмәли эштәр. 

 

1. Дәреслек буйынса эш. 
 
 

2. Һүҙлек эше.( 5 – се  слайд) 
- әйҙәгеҙ, бирелгән һүҙҙәрҙең 
тәржемәләрен ҡарап алайыҡ 

 
Алыҫ –  

Ара – тирә -  
Боҙ – 

Ваҡ күҙле ямғыр – 
Ҡыяҡ – 

Күләүек – 
 

3. Уҡыусылар, беҙгә хикәйәнән һуң 
һорауҙар бирелгән ,  ошо һорауҙарға 

яуаптар табып алайыҡ. 
(6 – сы слайд) 

 
а) Көҙгө ҡояш хикәйәлә нисек  итеп 
һүрәтләнгән? 
 

1. Дәреслектән ”Иртә көҙ” хикәйәһен уҡып 
сығыу. 

 
2. Хикәйәнән һуң бирелгән яңы һүҙҙәрҙең 
тәржемәләрен ҡарап сығыу. 
 
 
далеко 
изредка 
лед 
мелкий дождь 
стебель 
лужа 
 
3. Һорауҙарҙы уҡыйҙар һәм текстан 
яуаптарҙы табалар 
 
Көтөлгән яуаптар: 
а) Ул алыҫтағы тауҙар яғына әкрен генә 
тәгәрәй, тауҙарға уның һуңғы нурҙары 
һибелә. 
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б) Үләндәрҙә көҙҙөң ниндәй билдәләре 
күренә? 
 
в) Ҡалала көҙҙөң килеүен автор нисек  
һүрәтләй? 
 
 
 
4. Уҡыусылар,    был хикәйәне нисә өлөшкә 
бүлеп  була?  
 
5. Хәҙер ошо хикәйә буйынса план төҙөп 
алайыҡ.  

 
 

6. Яҡшы, план төҙөлдө. Уҡыусылар кем ошо 
план буйынса һөйләп ҡарай? 
        

 
б) Үләндәрҙә боҙ бөрсөктәре күренә, был – 
көҙ билдәһе. 
 
в) Бейек йорттарға тейеп, болот күсә, ваҡ 
күҙле ямғыр яуа, урамдарҙа күләүектәр 
йыйыла. 
 
 
4 Был хикәйәне йөкмәткеһе буйынса беҙ өс 
өлөшкә бүлер инек 
 
I. Көҙгө ҡояш 
II.Көҙҙөң беренсе билдәләре. 
III.Ҡалаға ла көҙ килде. 
 
6. Уҡыусыларҙың план буйынса һөйләүҙәре. 
 

 

V. Рефлексив анализ, баһалау 

- Бөгөн дәрестә ниндәй тема өйрәндек? 
 
 
 
 - Үҙегеҙгә баһа ҡуйығыҙ. 

 -Бөгөн дәрестә Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың ”Иртә 
көҙ” хикәйәһен өйрәндек. 
 
 
 

                                         

VI Өйгә эш: Хикәйә буйынса һүрәттәр яһарға. 

 

Н.МУСИНДЫҢ “ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ”ПОВЕСЫ  
БУЙЫНСА ЙОМҒАҠЛАУ ДӘРЕСЕ 

 
Вәлиуллина Хәбирә Зәйнулла   ҡыҙы,  

Бөрйән районы Иҫке Собханғол урта мәктәбе 
 

 

Тема  Ноғман Мусиндың “ Йыртҡыс тиреһе” повесы буйынса 
йомғаҡлау дәресе.  

Дәрестең маҡсаты  Әҫәрҙе анализлау өсөн шарттар тыуҙырыу,төп фекерен 
аңлатыу, образдар аша кешелеккә хас сифаттарҙы асыҡлау, 
һүҙлектәр менән эш итә белергә өйрәтеү.Эҙмә-эҙлекле 
фекерләү ҡеүәһен арттырыу, 
 һөйләү  телмәрен үҫтереү,яҙыусы ижадына ҡарата 
ҡыҙыҡһыныу уятыу,шәфҡәтлелек сифаттары тәрбиәләү. 

Универсаль уҡыу эш 
төрҙәрен үҙләштереү. 

Шәхси:тапҡырлыҡ, зирәклек сифаттары булдырыу,әхлаҡ 
нормаларын белеү,эшмәкәрлек һөҙөмтәләрен яҡшыртыуға 
ынтылыу. 
-Коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 
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Уҡытыусы һәм тиңдәштәре менән аралашыуҙы ҡороу,үҙ 
фекереңде аныҡ һәм тулы еткереү, төркөмдәрҙә килешеп 
эшләү, телдән һәм яҙма формала яуап биреү, башҡаларҙың 
фекерен тыңлай һәм ҡабул итә белеү. 
-Танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:дәреслектән 
кәрәкле мәғлүмәтте тиҙ таба белеү,төрлө белем 
сығанаҡтары,һүҙлектәр менән файҙалана белеү. 
-Регулятив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: эшмәкәрлек 
маҡсатын ҡуя белеү һәм планлаштырыу,башҡарылған 
эштәрҙең дөрөҫлөгөн тикшереү,хаталарҙы табып төҙәтеү, үҙ 
эшеңә анализ. 

Көтөлгән һөҙөмтәләр Шәхси һөҙөмтәләр:шәхестең рухи-әхлаҡ сифаттарын 
камиллаштырыу,әҙәбиәткә ихтирам тәрбиәләү. 
Фән һөҙөмтәләре:әҙәби әҫәрҙе анализлай 
белеү,жанрын,темаһын, идеяһын, әхлаҡ пафосын аңлау,уның 
геройҙарына ҡылыҡһырлама биреү.Әҫәрҙең һүрәтләү 
сараларын билдәләү,уҡылған текст буйынса һорауҙарға яуап 
бирә белеү. 
 Метапредмет һөҙөмтәләре: проблемаларҙы аңлай 
белеү,гипотеза ҡуйыу,үҙ позицияһын иҫбатлау өсөн 
аргументтар һайлау,эшмәкәрлекте үҙ аллы ойоштороу 
оҫталығы, төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары менән эшләү 
күнекмәһенә эйә булыу. 

Эште ойоштороу Фронталь, төркөмдә,индивидуаль 

Йыһазландырыу. Мультимедиа проекторы,компьютер, экран, Н.Мусин 
китаптарынан күргәҙмә,дәреслек, Ғ.Хөсәйеновтың”Әҙәбиәт 
ғилеме һүҙлеге”(Өфө,2006),”Фразеологизмдар 
һүҙлеге”,”Хәҙерге башҡорт әҙәби теленең аңлатмалы 
һүҙлеге”(Өфө,2004) 

 

Дәрес этаптары Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы эшмәкәрлеге 

Ойоштороу Уҡыусыларҙың дәрескә 
ойошҡанлығын һәм әүҙемлеген 
булдырыу, аралашыу һәләтен 
камиллаштырыу өсөн шарттар 
тыуҙырыу. 

Балалар эшкә әҙерләнә. 
Уҡытыусыны сәләмләйҙәр. 

Психологик инеш  
Уҡытыусы: 
Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! 
Кәйефтәрегеҙ нисек? Әйҙәгеҙ, 
кәйефтәр шәп булһын өсөн, бер-
беребеҙҙе сәләмләйек һәм 
йылмайыу бүләк 
итәйек. 

Уҡыусылар:  
Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 
 Сәләм, дуҫтар, иптәштәр! 
 Аң-белемгә ынтылғанда, 
 Уң булһын беҙҙең эштәр! 

Булған белемде 
актуалләштереү 
 

Түбәндәге юлдарҙы уҡып сығығыҙ 
Яҙмыш тигәндәре шулмы икән? 
Аҡ-ҡаралы юлдан атлайым. 
Кеше тигән бөйөк исемде лә 
Йөрөтөүе ауыр, аңлайым. 
Яҙмыш тигәндәре шулмы икән? 
Әйткән һүҙе була язалы. 
Хаҡлыҡтарҙан өҫтөн нахаҡ сыға. 
Йөрәгемдә ҡала ҡаяуы. 
 

“Кеше яҙмышы”- 
Һүҙлектән мәғәнәһен табып 
уҡыйҙар.  
 
 
 
Н.Мусиндың”Йыртҡыс тиреһе” 
повесындағы Һолтанбай һәм 
Яуымбай образдарына тап 
килә. Сөнки яҙмыш уларға төр-
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лө һынауҙар ҡуя.Эшләгән 
изгелектәре үҙҙәренә яуызлыҡ 
булып кире 
ҡайта.Хаҡлыҡтарҙан нахаҡ 
өҫтөн сыға. 

Уҡыу мәсьәләһе ҡуйыу, 
дәрестең маҡсатын 
билдәләү. 

- Шиғырҙа нимә тураһында һүҙ 
бара? Был юлдар үткән дәрестә беҙ 
өйрәнгән ҡайһы әҫәр геройҙарына 
тап килә икән? 
Бөгөн дәрестә нимә тураһында 
һөйләшербеҙ? 
 

 

 Әҫәрҙең төп геройҙары кемдәр? Һолтанбай менән Яуымбай. 

Уҡыу мәсьәләһен хәл 
итеү. 

Нисек уйлайһығыҙ, был повесть 
нимә тураһында? 

Торғонлоҡ осоронан ҡалған 
эреле- ваҡлы түрәләрҙең 
халыҡҡа ҡарата тупаҫ 
мөнәсәбәте, уны һанға 
һуҡмауы,уның менән 
иҫәпләшмәүе, шул арҡала саф 
намыҫлы кешеләрҙең зыян 
күреүе хикәйә ителә. 

 Әҫәр нисек башланып китә? Хәл- 
ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан бара? 

Һолтанбайҙың ауылға төш 
ваҡытында ғына ҡайтып етеүен 
һүрәтләү менән башлана. 

 Һолтанбай ни өсөн борсола? Кирәй ауылының үткәне, 
хәҙергеһе,урмандарының 
ҡырҡылып бөтөп барыуы, ергә 
ауыл халҡының хужа була 
алмауы,урман эсендә саң осоп 
ятыуы,йәш ағастарҙың кәмеүе 
өсөн уйлана. 

 Һолтанбай ниндәй һөнәрҙе үҙ 
иткән? 

Дөйөм эшкә ҡушылмай, 
һунарсылыҡ һөнәрен үҙ 
иткән.Бик ауырға тура килгән 
саҡтарҙа ла ярҙам һорап ауыл 
хужаларына бармаған. 

 Йәгеҙ әле повесть буйынса яуап 
бирегеҙ:-йәй уртаһында һунарсы 
Һолтанбайға айыу тиреһе нимәгә 
кәрәк булған? 

Һунарсы улын ҡалаға уҡырға 
индерергә уйлаған.Ә ундағы 
кеше ,айыу тиреһе алып килһәң, 
ярҙам итәсәкмен тигән. 

 Ә урындағы леспромхоз 
директорына айыу тиреһе нимәгә 
кәрәк ? 

Районда ағас әҙерләү эше 
хөртәйә башлағас, ул ҡалаға 
китеү яғын ҡарай.Шунда берәй 
“йылы” урынға етәксе булып 
урынлашмаҡсы,уға ла был 
йәһәттән ярҙам итергә вәғәҙә 
биргәндәр,тик урынына айыу 
тиреһе һорағандар. 
 

 Эйе, уйлап ҡараһаң, ул тире 
күптәргә кәрәк.Уның ярҙамында һәр 
кем мәсьәләһен хәл итергә 
тырыша.Һеҙҙеңсә, әҫәрҙең төп 
фекере нимәлә? 

Юғары вазифа биләп тә,ике 
йөҙлө булып,битенә йыртҡыс 
тиреһен япҡан әҙәмдәр аҙмы 
донъяла?Яҙыусы был әҫәрҙе 
йәмғиәттәге ошондай кире 
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осраҡтарға түҙә алмай, уларҙың 
ысын йөҙөн асып бирер өсөн 
яҙғандыр... 
 

Белемдәрҙе нығытыу -Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, алда торған 
мәсьәләне сисеү өсөн нимә, нисек 
эшләү отошло? 
-Мин дә һеҙҙең фекергә ҡушылам, 
эштәрҙе һәр төркөм һайлап алһын, 
аҙаҡ бергәләп тикшерербеҙ. 
 
 

Төркөмдәрҙә эшләйҙәр. 

 1-се төркөм. Аңлатмалы һүҙлектән 
йыртҡыс һүҙенең мәғәнәһен табып 
яҙырға.Йыртҡыс һүҙе ингән мәҡәл-
әйтемдәр,тапҡыр һүҙҙәр, 
шиғырҙар,халыҡ ижадыәҫәрҙәре. 
“Йыртҡыс тиреһе”повесында был 
һүҙҙе кемгә ҡарата ҡулланып була, 
ни өсөн? 
 

1.Башҡа хайуандарҙы тотоп, 
итен ашап йәшәгән хайуан. 
2.Бик ҡаты 
бәғерле,мәрхәмәтһеҙ кешегә 
ҡарата әйтелә. 

 
 

2-се төркөм. 
1-се секретарға ҡылыҡһырлама 
бирергә. 

Йөрөмә буталып, һинән башҡа 
ла теләнселәр 
бөтмәгән.Сволочь кеше һин, 
Яуымбай.Күбәләй оло кәүҙәле, 
туҫтаҡтай йөҙлө,кешенән аша 
ҡараған күҙҙәр,ҙур ауыҙын 
салышайтып, мыҫҡыллы 
йылмая,ҡаты күңелле, дорфа 
һүҙле,уның алдында бар кеше 
ҡалтырап тора,тура ҡарарға 
ерәнгән кеүек ҡырын ҡарап 
тора,күҙ сите менән уҫал ҡараш 
ташлай. 
 

 3-сө төркөм.Прокурорҙың теле, 
ҡиәфәте, үҙен тотошо нисек? 

Ауыҙыңды йом! Закон минең 
ҡулда!Совет власы өсөн ят 
элемент һин!Ер ҡорто, 
ауыҙыңды үлсәп ас!Нуры 
ҡасҡан күҙҙәр,күҙе ҡоторған 
эттеке кеүек,йөҙөндә 
миһырбанлыҡ юҡ.Йәмһеҙ ҡоро 
тауыш,ашарҙай булып ҡарай. 
 
 

 4-се төркөмгә эш.Булашовтың 
тышҡы ҡиәфәте, теле, үҙен тотошо 
нисек һүрәтләнә? 

Һөмһөҙөрәк ҡараған 
күҙҙәрендә балаларса 
шатланыу күренде,ҡайһы 
берәүҙәр менән 
йылмайып,көлөп 
һөйләшә,икенсе берәүҙәргә 
хатта ажғыра, ә ҡаршы 
өндәшкәндәргә әтәс һымаҡ 
ташлана,ауыҙын терәй яҙып 
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бышылдай,ағарған ирендәрен 
көскә ҡыймылдатып ҡырт 
киҫте.Ришүәтсе,ҡанһырап 
ятҡан Һолтанбайҙы дауаханаға 
алып барыу урынына, тирене 
алып китеүҙе хуп күрә. 
 
 

 5-се төркөм. Һүрәтләү сараларын 
табып яҙырға. 
   Эштәрҙе тикшереү. Һығымта яһау. 

Сағыштырыуҙар:иҙән 
балаҫындай оло тире,урыҫ 
сабатаһынан да ҙурыраҡ,ҡуян 
еңеллеге менән һикерҙе.һ.б 
Фразеологизмдар: ауыл 
халҡының күҙен дүрт итер 
ине,ҡорһаҡ асып китте, тамаҡ 
ялғау. Диалект һүҙҙәре: 
ләғәнәт, дуңғыҙ, төтәҫләп, 
юламаны, сәмсел. 
 
 

Ял минуты Талғын ғына көй уйнала 
 

 

 Проекторҙа 
А.А.Кузнецовтың”Бөрйән айыу 
аулаусыһы” картинаһын күрһәтеү. 
-Был картинала кем төшөрөлгән? 
-Ул кемгә оҡшаған? Ни өсөн? 

 

Һолтанбай-һунарсы.Ғүмеренең 
күп өлөшөн урманда үткәргән. 
Һунарға йөрөгән. 

 Һолтанбайҙы автор нисек 
һүрәтләгән ? 

Батыр, отҡор , 
зирәк,тырыш,намыҫлы хеҙмәте 
менән көн күрә, саф күңелле, 
эскерһеҙ.Һөнәрселек 
училищеһында уҡығанда бергә 
уҡыған малайҙар кейемдәрен 
талап алғас,ул уҡыуын ташлап 
ҡайтып китә.Уны эҙләп килгән 
милиционер Һолтанбайҙың 
айыуҙы еңеп алған тиреһен 
алып китә. 

 Яуымбай тураһында нимәләр 
белдегеҙ? 
 

Үҙенең тырыш хеҙмәте менән 
үҙенсә йәшәй,үҙенсә көн 
күрә.Ул һуғыш йылдарында 
үҙенең илһөйәрлек 
тойғоларынан сығып, фронтҡа 
ярҙам тиеү өсөн һалдаттарға 
күстәнәс, бүләктәр 
әҙерләй.Район етәксеһе уға 



 

103 

 

Ыңғай 

Кире 

Шәхес яҙмышы 

Быуындарҙың 

үҙ-ара 

мөнәсәбәте 

Хикәйәләү 

үҙенсәлеге 

Повесть 

рәхмәт белдереү урынына 
төрлө ғәйеп ташлап, уның 
намыҫлы хеҙмәт менән йыйған 
донъяһын ҡыйрата. 

Индивидуаль эш 
 

Яуымбайҙың Һолтанбайға биргән 
кәңәштәренән 
васыятнамә төҙөп яҙырға 

Бөтө кешене лә бер ҡалыпҡа 
һуҡма,яҡшы әҙәмдәр ҙә 
бөтмәгән. 
Кешеләргә ышанысты юғалтыу-
йәшәүгә ышанысты юғалтыуға 
тиң, шуны онотма. 
Күңелгә ятышһыҙ көйгә бейеү-
ир кешенең эше түгел.Ғорур 
бул, намыҫлы бул, күңелеңә 
ожо ояламаһын,кешеләргә 
изгелекле бул. 
Хәләл көс менән йәшә, 
донъяңда харам малдың остоғо 
ла булмаһын. 

 -Ә Һолтанбайҙың ысын тормошта 
прототибы бармы? 

Һолтанбай күргәндәрҙе автор 
үҙ башынан кисерә.Бик иртә 
атайһыҙ ҡала, һуғыш осоронда 
аслыҡ,аҙаҡ белемгә ынтылған 
да ла күп төрлө кәртәләр аша 
үтергә тура килә Н.Мусинға. 

 
Төркөмдәр сығыш яһағанда, ҡалған уҡыусылар схеманы тултыралар: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дәресте йомғаҡлау -Бөгөнгө дәрестә ҡуйған Уҡыусылар үҙҙәренең 

Йыртҡыс 

тиреһе 

Жанры 

Автор 

позицияһы 

Персонаждарға 

ҡылыҡһырма 

Композиция 

Образдар 

системаһы 

Теле 
Тема 

Идея 
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 маҡсатыбыҙға ирештекме? 
-Беҙҙең көндәрҙә ошондай хәл- 
ваҡиғалар осраймы? 
-Ришүәтселектә кем ғәйепле? 
-Ә һеҙ повесты нисек тамамлар 
инегеҙ? 
- Әҫәр беҙҙе нимәгә өйрәтә? 

фекерҙәрен әйтәләр.  
Кешеләр ҙә тауҙар шикелле-
бейек булған һайын 
тормоштары бәхәслерәк, 
яҙмыштары ҡыйын.  

Рефлексив анализ Был эштәр һөҙөмтәһендә беҙ нимәгә 
өйрәндек? 
Ниндәй яңы белемгә өлгәштек? 
Был алған белем ҡасан, ҡайҙа кәрәк 
булыр? 
 
 

Һолтанбай йыртҡыс айыуҙы 
еңһә лә,етәксе кешеләрҙең 
йыртҡыслығын еңә алмай һәләк 
була. 
Яуымбай менән Һолтанбай 
беҙҙә йәлләү тойғоһо уята. 
Шуға ла кешеләргә ҡарата 
шәфҡәтле булыу кәрәк. 

Өй эше тураһында 
мәғлүмәт биреү. 

1.Һеҙ автор булһағыҙ хикәйәне 
нисек тамамлар инегеҙ? 
2.Булашовмы,айыумы йыртҡыс? 
3.Һолтанбайҙы һәләкәткә алып 
килгән сәбәптәр. 

 

Баһалау. 
Һаубуллашыу. 

  

 
 

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ”  ПОВЕСЫН АНАЛИЗЛАУ, ИДЕЯ-ТЕМАТИК 

ЙӨКМӘТКЕҺЕН АСЫҠЛАУ 

Ғәзизова Әлфиә Рәүеф ҡыҙы, 

Өфө ҡалаһы 58-се лицейы 

 

Дәрес формаһы: дәрес-бәхәс. 

Технология:Конкрет ситуацияларҙы анализлау. 

Дәрестең технологик картаһы 

 

Уҡыусы өсөн маҡсаттар 

 

1.Йыртҡыс тиреһе повесының идея-тематик 

йөкмәткеһен асыҡлау. Әҫәрҙең бөгөнгө көндә 

актуаль булыуын иҫбатлау 

2.Башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ һөйләшергә, 

үҙ фекереңде әйтә белергә өйрәнеү 

3.Заманыбыҙҙың законһыҙлыҡ, 

Уҡытыусы өсөн маҡсаттар 

 

Белем биреүсе: Йыртҡыс тиреһе повесының 

идея-тематик йөкмәткеһен асыҡларға, 

әҫәрҙең бөгөнгө көндә актуаль булыуын 

иҫбатларға ярҙам итеү. 

Үҫтереүсе : Башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ 

һөйләшергә, үҙ фекереңде әйтә белергә 
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шәфҡәтһеҙлек, ғәҙелһеҙлек күренештәрен 

хөкөмләү. 

өйрәтеү. 

Тәрбиәүи: Тырыш, ғәҙел, эшһөйәр булырға 

өйрәтеү.  

Дәрес төрө: алған белемде 

систематизациялау һәм һығымта яһау дәресе. 

Дәрес формаһы: дәрес-бәхәс 

Терминдар, төп төшөнсәләр: актуаль булыу Яңы төшөнсәләр 

Контроль формалары: һорауҙар биреү, бәхәс 

ойоштороу. 

Өй эше. 

Бөгөнгө көндә йыртҡыслыҡты юҡ итеү 

юлдарын ата-әсәләр менән эҙләү, 

әңгәмәләшеү. 

 

 

Дәрес 

этаптары 

Уҡытыусы 

эшмәкәрлеге 

Уҡыусы 

эшмәкәрлеге 

Ҡулланылған 

методтар, 

алымдар,  эш 

төрҙәре 

Формалашты

рылған 

универсаль 

уҡыу 

эшмәкәрлеге  

Хеҙмәттә

шлек 

һөҙөмтәһ

е 

1. 

Психологи

к инеш. 

Ойоштороу

. 

Эшмәкәрл

еккә 

Көйләү. 

Һаулыҡ 

һорашыу.Дәрес

тә кем юҡлығын 

асыҡлау.Урман

ды һүрәтләүсе 

видеояҙма 

ҡуйыу. Слайд 1 

Һаулыҡ һорашып 

ултыралар, 

видеояҙма 

ҡарап, 

эшмәкәрлеккә 

көйләнәләр. 

Дәрес 

атмосфераһы

н ойштороу, 

тыңлау, 

психологик 

мөхит 

булдырыу. 

Шәхсән: 

эшмәкәрлекк

ә көйләнеү. 

 

2. 

Белемдәрҙ

е 

актуалләш

тереү, 

ҡыйынлыҡ

тарҙы 

асыҡлау. 

«Урман! Ерҙең 

иҫ киткес 

матур, тыныс 

урыны.Һәр йән 

эйәһе үҙ эше 

менән 

була.Ҡапыл 

мылтыҡ тауышы 

яңғырай!Тынлы

ҡ юғала. 

Билдәһеҙлек 

барлыҡҡа 

Һорауҙарға яуап 

биреү.Үҙ 

фекерҙәрен  

әйтәләр.Уйланал

ар. 

Браконьерлыҡ 

тураһында 

фекерҙәрен 

әйтәләр.Һолтанб

айҙы браконьер 

тип уйлаған һәм 

бының менән 

Һорауҙар    . Үҙләштерелг

ән белемдең 

кимәлен һәм 

сифатын 

аңлау. 

Диалог 

булдыры

у. 
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килә.Ни булды? 

ни өсөн? Кем 

атты? 

Бөгөнгө 

дәрестә беҙ, 

ошо актуаль 

проблемалар 

күтәрелгән 

Н.Мусиндың 

«Йыртҡыс 

тиреһе” повесы 

буйынса бәхәс 

ойошторасаҡбы

ҙ.Слайд 2,3 

риза 

булмағандар 

төркөмдәренә 

бүленәләр   

3. Уҡыу 

мәсьәләһе

н ҡуйыу. 

 

 

 Үҙ аллы эш 

бирә.Бирелгән 

һорауҙар:Берен

се 

төркөм:1.Һолта

нбай образын 

һүрәтләгеҙ.Яуы

мбай образы 

менән 

сағыштырығыҙ.

Слайд 4 

2. Әҫәрҙең 

ыңғай һәм кире 

образдарын 

әйтеп, 

иҫбатлағыҙ.Сла

йд 5 

3. Әҫәрҙә 

йыртҡыслыҡ 

проблемаһы 

ниндәй 

образдар аша 

асыла?Слайд 6 

4. Авторҙың  

әҫәрҙе 

тамамлауы 

менән 

ризаһығыҙмы? 

 5. Һеҙ повесты 

Төркөмдәргә 

бүленеп, 

уҡытыусы биргән 

һорауҙарҙа яуап 

бирәләр.Әңгәмә

ләшәләр. 

Араларынан яуап 

биреүселәрҙе 

һайлайҙар. 

 Үҙ аллы эш 

эшләү. 

Конкрет 

ситуацияларҙ

ы анализлау 

методы.Төркө

мдәрҙә эш, 

фекер 

алышыу. 

Уҡытыусы 

һәм 

уҡыусылар 

менән 

хеҙмәттәшле

кте 

планлаштыр

ыу, маҡсат 

ҡуйыу.метап

редмет 

белемдәрҙе 

ҡулланыу. 

Диалог 

булдыры

у 



 

107 

 

нисек тамамлар 

инегеҙ? 

Икенсе төркөм 

өсөн:1.Автор ни 

өсөн Яуымбай 

образын 

һүрәтләй?Слай

д 4 

 2.Повеста 

һүрәтләнгән 

осор 

үҙенсәлектәрен 

әйтегеҙ. 

3. Ни өсөн 

Һолтанбай өсөн 

Ғөбәйҙә 

әбейҙән башҡа 

илаған кеше 

юҡ? 

4. Авторҙың  

әҫәрҙе 

тамамлауы 

менән 

ризаһығыҙмы? 

5. Һеҙ повесты 

нисек тамамлар 

инегеҙ? 

 

4. Уҡыу 

мәсьәләһе

н сисеү. 

 

 

 

 

 

Яуаптарҙы 

тыңлай.Бәхәс 

ойоштора.Бәхә

стең маҡсатын , 

төп фекерен 

асыҡлау:  

Һолтанбай 

Совет власы 

ҡорбаны.Уны 

аҡларға 

мөмкин.Ә 

Булашов кеүек 

йыртҡыстарҙы 

аҡларға 

Һорауҙарға 

яуаптар 

бирәләр.Үҙ 

фекерҙәрен 

иҫбатлайҙар. 

Ике төркөм дә 

бер фекергә 

килә 

Анализлау, 

Һығымта 

яһау. 

Хеҙмәттәшле

к, фекереңде 

әйтә белеү, 

проблеманы 

хәл итеү, 

иҫбат итеү, 

дәлилләү, 

аңлата 

белеү. 

Диалог 

булдыры

у. 
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ярамай.Тәбиғәт 

кешеһеҙлек 

ҡорбаны 

булырға тейеш 

түгел. 

5.Үҙ аллы 

эш 

Уҡыусыларға 

дәфтәрҙәрҙә 

эш бирә.Һорау: 

Һеҙ кем 

яҡлы?Слайд 7 

Дәфтәрҙәрҙә 

кешене һәм 

айыуҙың 

йыртҡыслығын 

аҡлап үҙ 

фекерҙәрен 

яҙалар. 

Үҙ аллы 

эшләү 

Шәхсән 

эшмәкәрлек 

 

6.Рефлекс

ия . 

Уҡыусыларҙың 

фекерҙәрен 

тыңлай.Слайд 8 

Фекерҙәрен 

уҡыйҙар.Үҙҙәрен

ең эшмәкәрлеген 

баһалайҙар. 

Баһалау. Фекереңде 

әйтә белеү 

 

7.Өйгә эш. Өйгә эш: 

Бөгөнгө көндә 

йыртҡыслыҡты 

юҡ итеү 

юлдарын ата-

әсәләр менән 

эҙләү, 

әңгәмәләшеү. 

    

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ТАЙҒАҠ БАҪМА” ХИКӘЙӘҺЕНДӘ ДУҪЛЫҠ ТЕМАҺЫ  
 

Ғайсина Мәнсиә Мөхәмәт ҡыҙы, 

Учалы ҡалаһы 5-се урта мәктәбе 

 

Маҡсат: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһының тормошо һәм ижады тураһында һөйләшеү , 
өҫтәлмә мәғлүмәт биреү. Яҙыусының “Тайғаҡ баҫма”хикәйәһе менән танышыу.Уҡыған әҫәрҙе 
тормош менән бәйләп өйрәнеү.Дуҫлыҡ, бер-береңә иғтибарлы, иғтирамлы булыу тураһында 
әңгәмәләшеү. Уҡыусыларҙың һүҙлек, телмәр һәләтлектәрен байытыу, тел байлығын 
арттырыу. Уҡыусыларҙың уҡыу, һөйләү һәм яҙыу телмәрен, һүҙлек эше аша башҡорт 
һүҙҙәренең мәғәнәләренә иғтибарын, ҡыҙыҡһыныуын үҫтереү. Ноғман Мусин ижадына 

ихтирам, тәржемә эштәре аша һүҙ йоғонтоһо, тел тойғоһо тәрбиәләү 

Дәрес төрө: яңы материал менән танышыу дәресе.  

        Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау-яуаптар, мәҡәлдәр әйтеү,  һүҙлек менән эш, 

төркөмдәрҙә эшләү, үҙ фекереңде әйтеп өйрәнеү, ИКТ ҡулланыу, ял минуты, ижади эш.   

  Предмет буйынса нәтижәләр: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһының тормошо, ижады 
тураһында өҫтәлмә мәғлүмәт биреү, уҡыу , һөйләү телмәрен камиллаштырыу. 
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Метапредмет буйынса нәтижәләре: дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау,уны тормошҡа 
ашырырға тырышыу, дәреслектән кәрәкле материалды таба белеү, үҙ эшеңде, парыңды 
тикшерә белеү, тормош менән бәйләй белеү, һорауҙарға яуап биреү, үҙ фекереңде әйтеп 

өйрәнеү. 

Шәхси нәтижәләр: туған телебеҙҙең матурлығын аңлау. 

Предмет-ара бәйләнеш: туған телебеҙҙең матурлығын тойоу, аңлау. 

Принциптар: фәннилек, теория һәм практика берлеге, эҙмә -эҙлелек, коммуникатив. 

Яңы термин-төшөнсәләр: Тайғаҡ,өтәләнмә, шелтәле ҡараш,хисап, шәбәйҙе, шикләнде, текә, 

үҙәгемә үтеп ауыртты, өтәләнде, яурын,шешеп сыҡты, шап-шаҡтай. 

Йыһазландырыу: Ноғман Мусин ижадына арналған китаптар, слайдтар, эшләпәләр, һүҙлек, 
мультимедиа проекты. 

 

Дәрес барышы: 
1. Артикуляцион күнегеү. 
Тә-тә- тә – ултырабыҙ дәрестә,  
Са-са-са-һөйләшәбеҙ башҡортса.  
Ый-ый-ый- уҡыусы шиғыр уҡый,  
Ыш-ыш-ыш-беҙ шундай тыныс. (слайд№1). 
2. Дәрес алды шиғыры. (слайд№2). 
Хәйерле көн, алһыу таңдарға, 
            Хәйерле көн, һайрар ҡоштарға, 
Хәйерле көн, зәңгәр һыуҙарға, 
Хәйерле көн яҡын дуҫтарға, 
Хәйерле көн, матур ҡыҙҙарға. 
Хәйерле көн, батыр улдарға.  
 
Уҡытыусы: Уҡыусылар, әгәр ҙә һеҙ  көндә бөтә донъяны сәләмләһәгеҙ, яратһағыҙ, изге уйлы, 
һәйбәт кешеләр булып үҫерһегеҙ. Был эштә һеҙҙең мәктәптә алған белемегеҙ ҙә ярҙам итер. 
 
3. Психологик инеш. Психологик кәйеф шарттары булдырыу.Уңыш ситуацияһы 
тыуҙырыу. 
- Бына экрандан беҙгә матур ғына ҡояш ҡарап тора. Ҡояш ниндәй? (матур, яғымлы, йылы һ.б) 
Ул беҙҙе дәрес буйына йылытып, йылмайып, беҙҙең күңелдәребеҙҙе күтәреп торор.(слайд 3). 
Ә хәҙер экранға ҡараныҡ. “Дуҫ булһаң, дуҫ ҡәҙерен онотма”  тигән мәҡәл яҙылған. Һеҙ был 
мәҡәлде нисек аңлайһығыҙ? (слайд 4). 
-Тимәк, бөгөн беҙ дәрестә нимә тураһында һөйләшәбеҙ? Дәрестең маҡсатын билдәләү. 
Уҡыусылар үҙҙәре билдәләй. 
 -Эйе, беҙ бөгөн һеҙҙең менән дуҫлыҡ, уның ҡәҙере тураһында һөйләшәбеҙ һәм  Ноғман 
Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” исемле хикәйәһен анализлайбыҙ. 
 
-Бөгөн дәрестә беҙ һеҙҙең менән төркөмләп эшләйбеҙ, бөтәһе 6 төркөм, минең өҫтәлдә 
төрлө төҫтәге эшләпәләр ята, үҙегеҙгә оҡшағанын һайлап алығыҙ. 
-Британ психологы Эдвард де Бононың “Фекерләүҙең алты эшләпәһе” методикаһы беҙгә 
таныш.(слайд №5). 
- Хәҙер һорауҙарға яуап биреп китәйек.  
-Кем ул Н.Мусин? 
Ҡайҙа тыуған? 
-Балалар өсөн ниндәй әҫәрҙәр яҙған? 
-Һеҙ ниндәй әҫәрҙәрен уҡынығыҙ? 
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-Ниндәй темаға яҙған?  
 
-Тимәк, Ноғман Мусин Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы,Салауат Юлаев премияһы 
лауреаты. Ул яңыраҡ ҡына Халыҡтар дуҫлығы ордены менән наградланды. Быйыл  ул 85 
йәшлек матур юбилейын билдәләй.Ижадының һәр емешен кеше һәм тәбиғәт темаһына 
бағышлаған яҙыусы халыҡ һөйөүөн «Мәңгелек урман», «Һайлап алған яҙмыш», «Һуңғы 

солоҡ», «Яралы кеше тауышы», «Шайтан ҡуласаһы» кеүек әҫәрҙәре менән  яулай.  

«Яҙыусылыҡ – ул минең күңел талабым. Күргәнемде, белгәнемде яҙыуҙы йөрәгем талап итә. 
Геройҙарымдың яҙмышы аша тормош ҡуйған һорауҙарға яуап бирергә, уҡыусыларымды 
уйландырырға тырышам. Һәр яңы әҫәремде элеккеһенә ҡарағанда яҡшыраҡ итеп яҙыу – үҙ-

үҙемә ҡуйған төп талаптарымдың береһе», – ти әҙип. (слайд 6-12). 

Эйе, ысынлап та уҡыусылар, уның һәр әҫәре уҡыусыны уйландырырға мәжбүр итә, геройҙар 
яҙмышы аша уҡыусы үҙен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға яуап ала, тормошто өйрәнә. Тыуған 
ер, Тыуған ил, беҙҙе уратып алған тәбиғәттең ҡәҙере тураһында уйлана, хәстәрлек күрергә 

өйрәнә.  

 
-Хәҙер “Тайғаҡ таҫма”хикәйәһенә күсәйек. Хикәйә һеҙгә оҡшанымы?  Әйҙәгеҙ хикәйәне ошо 

6 эшләпә методы менән анализлайыҡ.Иҫкә төшөрөп китәйек.   

Аҡ эшләпә . Аҡ эшләпә кейгән уҡыусыларҙың иғтибары яңы мәғлүмәт алыуға йүнәлтелгән. 
Был фекерләү эшмәкәрлегендә уҡыусыларҙы факттар, яңы мәғлүмәттәр кенә 

ҡыҙыҡһындыра.(слайд№13). 

Ҡыҙыл эшләпә.Ҡыҙыл эшләпә кейеүселәр үҙҙәренең тойғоларын, эмоцияларын белдерәләр. 
Был ваҡытта улар ниңә улай, кем ғәйепле икәнен нигеҙләмәйҙәр. Улар үҙҙәренең хис-
тойғоларын белдерәләр.(слайд№14). 

Һары эшләпә.  Һары эшләпә уҡыусыларҙың иғтибарын ыңғай яҡтарға, өҫтөнлөктәрен күрергә 

ярҙам итә. (слайд№15). 

Ҡара эшләпә. Ҡара эшләпә кейеүселәр тәнҡитләй. Уйламайынса эшләүҙе иҫкәртә, һаҡ 

булырға саҡыра. (слайд№16). 

Йәшел эшләпә.  Йәшел эшләпә аҫтында уҡыусылар яңы идеялар тәҡдим итәләр, 
булғандарын яңыртып альтернативалар эҙләйҙәр. (слайд№17). 

Күк эшләпә.Фекерләү процесын  етәкләй. Кәрәк яҡҡа йүнәлтеп ебәрә, һығымта эшләй. 

(слайд№18). 

-Ә хәҙер әйҙәгеҙ әҫәрҙе анализлауға күсәйек. Һүҙҙе 1-се төркөм, аҡ эшләпәләргә бирәйек. 

(төркөмдән бер нисә уҡыусы яуап бирергә мөмкин, яуап биргәндә эшләпәне  кейеп алығыҙ). 

Аҡ эшләпәләр: (иғтибар яңы мәғлүмәт алыуға йүнәлтелгән). 

-Рәхмәт менән Әсҡәт яҡшы дуҫтар, күрше ауылға йөрөп бергә уҡыуҙар, йәйәү йөрөйҙәр. 
Әсҡәткә уҡыу ауырыраҡ бирелә. Рәхмәт һәр ваҡыт ярҙам итә. Бер көн Әсҡәт Рәхмәтте 

алдай. Рәхмәт асыулана. Контроль эш була.  Әсҡәт эшләй алмай. Аралары һыуына. 

Ҡыҙыл эшләпәләр: (үҙҙәренең тойғоларын, эмоцияларын белдерә). 

-Әсҡәт менән Рәхмәттең дуҫлығына һоҡландым. Минең дә шундай дуҫым булһын ине,-  тип 
уйлап ҡуйҙым. Әсҡәт Рәхмәтте алдай,  әсәһенә ярҙам итергә  теләй. Мин бер яҡтан Әсҡәтте 
аңлайым да, әммә уның менән килешмәйем. 
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Һары эшләпәләр: (Ыңғай яҡтарға иғтибар итә, өҫтөнлөктәрен күрергә ярҙам итә). 

-Әсҡәт менән Рәхмәт ауыр осорҙа йәшәй. Мәктәпкә күрше ауылға йәйәү йөрөйҙәр, өйҙә лә 
ата-әсәйгә ярҙам итер кәрәк. Әммә был һынауҙарҙан һуң дуҫлыҡ нығый ғына, тимәк ул был 
ауырлыҡты үтергә тейеш булған. 

Ҡара эшләпәләр: (Тәңҡитләй, уйламайса эшләүҙе иҫкәртә, һаҡ булырға кәрәклеген аңлата). 

- Әсҡәт дөрөҫ эшләмәй,  ошо ҡылыҡ  менән иң яҡын дуҫыңды юғалтырға мөмкин. 
Алдашыу  бер ваҡытта  ла яҡшыға килтермәй, нисек тә булмаһын дөрөҫөн әйтер кәрәк ине. 
Рәхмәт уға һәр ваҡыт ярҙам итергә тырыша. Дәрестән һуң математиканан мәсьәлә сисешә, 
аңлата , бер ваҡытта ла мә,  күсер әйҙә, тип әйтмәй. 
- Уҡытыусы: Әйҙә  шул өҙөктө табып уҡыйыҡ (70,71- се битттәр).    Шуға ла ул Маҡтау 
ҡағыҙы ала, хатта математиканан йыллыҡҡа “бишле “ билдәһе сыға.  Ул дуҫына: “Юҡты 
һөйләмә , маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй. Үҙең тырышмаһаң...”, ти. Тимәк, 
улысын дуҫ, ундай дуҫлыҡты һаҡлай белер  кәрәк.  
Йәшел эшләпәләр: ( Яңы идеялар тәҡдим итәләр, булғандарын яңыртып альтернативалар 

эҙләйҙәр). 
- Әсҡәт дөрөҫөн әйтһен ине. Рәхмәт дәрестән һуң дуҫының хәлен белергә керә, ә ул 
башын күтәреп тә ҡарамай. “Баш ауырыуым бөттө, шуға ла әсәйемә ярҙам итергә булдым”, -
тип әйтһә, бәлки,аңлашылмаусанлыҡ килеп сыҡмаҫ ине.Бәлки әсәһенә лә Рәхмәткә хәлде 
аңлатып бирергә кәрәк булғандыр?  
Күк эшләпәләр: (фекерләү процессын етәкләй, кәрәк яҡҡа йүнәлтеп ебәрә, һығымта эшләй). 
-Икенсе көнөнә математикананконтроль эш була, Әсҡәт буталып китә, Рәхмәт ярҙам итмәй, 
аралар һыуына. Дуҫтар бер-береһе менән һөйләшмәй, бер көн Әсҡәт йығылып аяғын 
һындыра, аңын юғалта( 74-се бит, өҙөктө уҡыйбыҙ).  Аңына килгәндә Рәхмәтте күреп 
аптырай, бөтәһен дә аңлай, бик уңайһыҙлана. Врачтың һүҙҙәре тағы ла Рәхмәткә ҡарата 
ихтирам тойғоһо уята. Тимәк, Әсҡәт үҙенең дөрөҫ түгеллеген аңлай, хатаһын таный. Был 
ваҡиға малайҙар дуҫлығын тағы ла нығыта, тип уйлайым.  
Уҡытыусы: -Бына шулай итеп беҙ һеҙҙең менән эшләпәләр ярҙамында хикәйәне анализлап 
сыҡтыҡ. 
-Ә һеҙҙең шундай дуҫтарығыҙ бармы?(Фекер алышыу). 
- Һеҙ ҡәҙерен беләһегеҙме? 
-Дуҫлыҡ тураһында ниндәй мәҡәлдәр беләһегеҙ?(слайд 19).(Балаларҙан һорау, экранда 
уҡып мәғәнәһен аңлатыу). 
Һығымта. 
-Тимәк ауырлыҡтарҙы еңеп  сыҡҡан дуҫлыҡ ҡына мәңгелек була.Әле һеҙ йәшһегеҙ, бөтә 
тормошоғоҙ алда әле, шуға ла мин һеҙгә ысын дуҫтар табыуығыҙҙы, уның ҡәҙерен 
белеүегеҙҙе, һаҡлауығыҙҙы теләйем. Дуҫтар күп була, әммә ысын дуҫлыҡ ҡына ғүмер буйына 
һаҡлана, ҡәҙерле була. Бер көн килеп был минең балалыҡ, йәшлек һәм ғүмерлек дуҫым тип 
әйтә алыуығыҙҙы теләйем. Ә уның өсөн үҙ өҫтөңдә эшләргә кәрәк, кешегә иғтибарлы, 
ихтирамлы һәм ярҙамсыл, ауыр ваҡыттарҙа ярҙам ҡулын һуҙа белер кәрәк. Бер ваҡытта ла 
кешелек сифаттарын юғалтмаҫҡа, кеселекле, кешелекле булырға кәрәк.  Мин һеҙҙең һис 
шикһеҙ шундай балалар булып үҫеүегеҙҙе теләйем. 
 -Уҡыусылар беҙ бөгөн ҡуйған маҡсатҡа өлгәштекме? 
Рефлексия. 
 Баһалау.  
  Өйгә эш. 
1. “Минең яҡын дуҫым” темаһына инша яҙыу.  
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НОҒМАН  МУСИНДЫҢ “ ШАЙТАН   ҠУЛАСАҺЫ” ПОВЕСЫН  ӨЙРӘНЕҮ 

                                                                                      Ғәлиева Зөлфиә Илгиз ҡыҙы , 
                                                                                  Туймазы  ҡалаһы  6-сы урта 

                                                                                  белем биреү мәктәбе     
  

Маҡсаттар : Ноғман  Мусиндың  тормош  һәм  ижадын  тәрәнәйтеп  өйрәнеү ; «Шайтан   

ҡуласаһы»  әҫәренең  йөкмәткеһен  үҙләштереү ; тормошта үҙ урыныңды  табырға  йүнәлеш  

биреү, һөйләм  телмәрен  үҫтереү; ижади ынтылыш тәрбиәләү.  

       Йыһазландырыу: компьютер,проектор , Н.Мусиндың    китаптары, портреты. 

                                                        Дәрес барышы. 

I.Ойоштороу. 

II .Үтелгәндәрҙе ҡабатлау.   

     Уҡыусылар,мин һеҙгә өйҙә  языусының тормош юлы һәм ижады буйынса өҫтәмә  

белешмәләр эҙләп,проекттар төҙөп килергә ҡушҡайным. 

     Проекттар: 

А) Бер уҡыусы Н.Мусиндың   тормошона  ҡағылышлы  даталар  буйынса төҙөгән ; 

Б) Бер уҡыусы уның ижады  буйынса  төҙөгән; 

       В)Бер уҡыусы  языусының  маҡтаулы   исемдәре  буйынса  төҙөгән. 

III.Яңы тема өҫтөндә эш. 

     Уҡытыусының инеш һүҙе. Күренекле яҙыусы   Ноғман Мусин башҡорт әҙәбиәтендә үҙ 

тауышы,үҙ темаһы,үҙ стиле менән килде һәм романдары,өс тиҫтәләгән артыҡ повестары ,бик 

күп хикәйәләре менән унда ныҡлы урын алды. Уның   әҫәрҙәрендә  йәшәү  мәғәнәһе, кеше  

һәм кешелек  яҙмышы, шәхес  һәм  йәмғиәт,тәбиғәт тураһындағы  уйланыуҙар  сағылыш  

таба. 

  Уҡыусылар, беҙ  бөгөн дәрестә Ноғман    Мусиндың   «Шайтан   ҡуласаһы»  әҫәре  

менән танышасаҡбыҙ. «Шайтан   ҡуласаһы» әҫәре Н.Мусин ижадында ғына түгел,бөтә 

башҡорт әҙәбиәтендә    үҙенең   идея - художество  эшләнеше  яғынан  иң күренекле , иң 

тулҡынландырғыс  әҫәрҙәренең  береһе  булып  иҫәпләнә . Бөгөн Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы Ноғман Мусиндың «Шайтан ҡуласаһы» повесындағы төрлө кешеләр яҙмышына 

бәйләп, яҡшылыҡ һәм яманлыҡ, тоғролоҡ һәм хыянат тураһында  һөйләшербеҙ.    

1. Һүҙлек эше.Өҙөктө  уҡыу .  

2.  Әҫәрҙе анализлау. 

    Уҡытыусы. Яҙыусы  үҙенең  әҫәрендә  кемде  һүрәтләй ? 

Уҡыусы.Ноғман Мусин был әҫәрҙә  бер ғаиләлә тыуып үҫкән ике ир-ат тормошон һүрәтләй. 

Уҡытыусы.Рәсүл урманда боланды  үҙе  атһа  ла, инспекторҙар  килеп  сыҡҡас, бөтә 

бәләне ағаһына япһара. Мохтасар  яуаплылыҡты  үҙ  өҫтөнә  ала. Ни  өсөн ул был аҙымға 

бара?  Мохтасар  бөтә  ғәйепте  үҙ  өҫтөнә  алып  дөрөҫ  эшләйме? Фекерҙәрегеҙҙе  

миҫалдар менән  килтереп  иҫбатлағыҙ. 
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Уҡыусы.Был эше өсөн ҡустыһын төрмәгә япһалар, боҙоҡ кешеләр араһында Рәсүл  

бөтөнләй  юлдан  яҙыр  тип  ҡурҡа. Был  осраҡта  Мохтасарҙың  кешелеклеге, мәрхәмәтлеге, 

үҙ-үҙенә  ышанысы, рухи  ныҡлығы күренә. 

  Уҡытыусы. Мохтасар  менән  Рәсүл – бер туғандар.  Ни өсөн улар бер-береһенән   ныҡ 

айырыла? 

   Уҡыусы.Мохтасар – ғаиләлә баш бала. Атаһы үлгәс, бар  ауырлыҡ  әсәһе менән 

Мохтасарға төшә. Ул әсәһен  аңлай, уға  хәленән   килгәнсә  ярҙам  итә,   тырышып  эшләй. Ә 

Рәсүл  бәләкәйҙән эш яратмай, әсәһе  һәм  ағаһы  елкәһендә йәшәп  өйрәнә. Егет  бер  

урында төпләнеп  кенә  эшләй  ҙә, ғаилә  ҡороп  йәшәй ҙә алмай. Ул ауырлыҡтарҙы  еңеп  

сығыу  тураһында  уйлап  та  бирмәй. Рәсүл   тормошта  үҙ  урынын  тапмаған  кеше. 

Уҡытыусы. Әҫәрҙе  артабан  уҡыған  һайын, унда  яҡшылыҡ  һәм  яманлыҡ  бәрелешен  

күрәбеҙ. Был   бигерәк   тә   ҡайһы   ваҡиғаларҙа  сағыла? 

  Уҡыусы. Ағаһы  бар  ғәйепте  үҙ  өҫтөнә  алып  төрмәгә  ултырғанда, Рәсүл  тағы  ла  

Мохтасарға хыянат  итә, ул  Минзәләне  әрәм  итә. 

Уҡытыусы. Ә хәҙер төркөмдәргә бүленеп, һәр бер геройға айырым ҡылыҡһырлама   

бирәйек. 

Мохтасар 

Әсәй ҡәҙерен белә, әсәһен ҡарай, туған 

йәнле, 

кешеләрҙең ихтирамын яулаған кеше, 

Рәсүл                                              намыҫһыҙ 

боҙоҡ күңелле, 

яуыз

  алдынғы эшсе 

көслө рухлы 

намыҫлы 

ярҙамсыл 

хыянатсы 

ялҡау 

еңел йәшәй 

елғыуар



 

114 

 

IV.Йомғаҡлау. 

 Уҡытыусы. Әҫәрҙә   ниндәй    проблемалар  күтәрелә? 

          Уҡыусы. «Шайтан ҡуласаһы» әҫәренең  төп  темаһы – бер  туғандар   яҙмышы аша  

яҡшылыҡ  һәм  яуызлыҡ, тоғролоҡ   һәм   хыянатты   һүрәтләү.   

Уҡытыусы. Рәсүлдең  яҙмышына  оҡшаған, эш  һөймәгән,  эскелек    менән  

шөғөлләнгән   кешеләр  беҙҙең   арала   бармы  икән? Ни  өсөн  улар   үҙҙәре  өсөн  генә  

йәшәй? Быны  булдырмаҫ  өсөн  нимәләр  тәҡдим  итер  инегеҙ?  

Уҡыусы.   Йәштәр  араһында  эскеселек, наркомания, токсикомания   беҙҙең  илдә  лә  

үҫеш  алған.Йыш  ҡына  ҡулдарына  һыра,тәмәке  тотҡан   йәштәрҙе  күрәм.Был – замана 

фажиғәһе.   Улар  үҙ  эштәре  өсөн  яуаплылыҡ  тойғоһо тоймай. Йәштәр  менән  ошондай  

фажиғәләр  булмаһын  өсөн, ғаилә  һәм  мәктәп   берҙәм  булырға  тейештәр.  Сөнки   

Башҡортостаныбыҙҙың   киләсәге  йәштәр ҡулында бит. 

Уҡытыусы. Тормош  шайтан  ҡуласаһына  әйләнмәһен  өсөн   нисек йәшәргә  кәрәк? 

Нисек   тормош   ҡуласаһынан төшөп ҡалмаҫҡа? 

   Уҡыусы.   Һәр  кемдең  үҙ  тормошо. Һәр  кемдең  шул  тормошо  нимә менәндер  тулы. 

Ни  өсөн  Рәсүлдең  тормош  ҡуласаһы  килеп  сыҡманы? Эйе, ул  үҙе  ғәйепле, үҙе   барыһын  

да  һыҙып  ырғыта, тормош  ҡуласаһынан  төшөп  ҡала. Ә  тормош  ҡуласаһында  Мохтасар  

кеүек   намыҫлы  кешеләр генә  тороп  ҡала  ала. 

 Уҡытыусы. Донъяның  төп  законы – әҙәплелек. Әле  һеҙ   китаптарҙан  уҡып ҡына  

кеше  тормошо  тураһында  фекер  йөрөтәһегеҙ.Оҙаҡламай   һеҙ  үҙегеҙ тормош  юлына  

баҫасаҡһығыҙ. Тормошта  Рәсүлдең  хаталарын  ҡабатламаҫҡа тырышығыҙ.Тормош – ул 

ысынлап  та  ҡуласа, был   ҡуласаның  тотҡаһы  беҙҙең ҡулда.Беҙ  уны   дөрөҫ    яҡҡа  борорға  

тейешбеҙ. 

IV. Өйгә эш.   Был  әҫәр  һеҙҙе  нимәгә өйрәтте? Шуның  тураһында  эссе  яҙырға.  

Ҡулланылған әҙәбиәт 

1.Тикеев Д.С.,Ғафаров Б.Б.Башҡорт теле һәм әҙәбиәте.11-се  класс өсөн дәреслек. 

1. “ Башҡортостан уҡытыусыһы “журналы.№ 9,2013. 

 

 

Н. МУСИН  “ТАҢ  ҠЫЙЫЛҒАН САҠ” 

 Ғәлләмова Вәлидә Вәдүт ҡыҙы, 
Илеш районы Баҙытамаҡ урта мәктәбе 

 

Маҡсаттар: 

1. Н.Мусиндың биографияһын иҫкә төшөрөү, әҫәрҙең  идея- тематик йөкмәткеһен  

үҙләштереү, проблемаларын асыҡлау. 

 2.Укыусыларҙа тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл  ҡараш  тәрбиәләү.  

алдаҡсы 

алдаҡсы 
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3.Уҡыусыларҙың һөйләү  телмәрен  үҫтереү, һүҙлек байлығын арттырыу. 

Уҡыусылар эшмәкәрлегенең эш төрҙәре. 

Ноғман  Мусиндың тормош  юлы һәм ижады  менән таныштырыу. Әҫәрҙең  йөкмәткеһен  
үҙләштереү. Уның тәрән  маҡсатҡа  йүнәлтелгәнен  аңлау.Йөкмәткеһе буйынса  һорауҙар 
төҙөү һәм  парҙарға биреп, яуап алыу. Әҫәрҙә  файҙаланылған  һирәк  осрай  торған һүҙҙәрҙе  
табып, уларҙың  лексик  мәғәнәһен  аңлатыу. 

Йыһазландырыу:дәреслек, Н. Мусиндың портреты, проектор, электрон дәреслек, Н. 

Мусиндың китаптары.  

I.  Ойоштороу мәле. 

-Һаумыһығыҙ! Ултырығыҙ! 

II .Өйгә бирелгән эште тикшереү. 

-Гөлфиә  Юнысованың “Талы бөгөлөп тора”  шиғырын таусири  уҡытыу. 

-Был шиғырҙа ниндәй тема күтәрелә? 

-Һеҙҙең  мәктәп  уҡыусылары  тәбиғәтте  һаҡлау  буйынса нимәләр эшләй? 

-Һеҙҙең  арала ла  ошондай  матурлыҡҡа  балта күтәреүселәр  бармы? 

-Шулай итеп , тәбиғәтте  һаҡлау  бер  үк  ваҡытта кеше күңеленең  экологияһын  да  һаҡлау 
булып тора. Кешеләрҙе ихтирам  итә  белеү, кәрәк  саҡта ярҙамға килә  белеү ҙә  ошо 

экологияның бер сағылышы  ул.  

III.Яңы теманы аңлатыу . 

Бөгөн беҙ дәрестә  тыуған ерҙең  матурлығы ,уның тәбиғәте  тураһында  күп әҫәрҙәр  ижат  
иткән  әҙәбиәттең  иң  күренекле прозаигы, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы , Салауат  
Юлаев  исемендәге  дәүләт премияһы  лауреаты Ноғман Мусин ижады ,уның “Таң ҡыйылған 

сак”   әҫәре менән танышырбыҙ. 

     1.Хәҙер беҙгә бер уҡыусы  яҙыусының  тормош юлы тураһында  белешмә 
бирә.(презентация). 

Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Башҡортостандың Ишембай 
районының  Ҡолғона ауылында тыуа. 1944 йылда үҙҙәренең ауылындағы ете йыллыҡ 
мәктәпте тамамлағас, Маҡар ауылына һигеҙенсе класҡа уҡырға инә. Унынсы класты 
тамамлағас, үҙе уҡып сыҡҡан мәктәпкә уҡытыусы итеп ҡалдырыла. Ауылда ике йыл уҡытҡас, 
Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтына уҡырға инә. Ҡолғона ауылында беренсе булып 

юғары белемгә эйә була  

Н. Мусиндың тәүге ижади аҙымдары ла ошо институтта башлана. Институтты тамамлағас, уға 
оҙаҡ эшләргә тура килмәй, Маҡар район мәғариф бүлегендә инспектор булып эшләп йөрөгән 
еренән 1951 йылдың аҙағында хәрби хеҙмәткә алына. Уның тәүге шиғырҙары хеҙмәттә 
сағында республика гәзиттәрендә һәм “Әҙәби Башҡортостан” журналында баҫылып сыға. 
Шул йылдарҙа ул проза жанрында ла көсөн һынап ҡарай, һалдаттар тормошона арналған бер 
нисә хикәйә яҙа. Ә 1958 йыл Өфөгә килеп, “Ағиҙел” журналында — бүлек мөдире, яуаплы 
секретарь, 1962 йылдың башынан “Совет Башҡортостаны” гәзитендә   әҙәби сотрудник булып 
эшләй. Н. Мусин Башҡорт дәүләт университетының киске бүлеген тамамлай, артабан йәнә 
“Ағиҙел” журналында бүлек мөдире, Башҡортостан телевидениеһында, унан Башҡортостан 

китап нәшриәтендә редактор булып эшләй. 
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Әҙип һуңғы йылдарҙа яҙылған “Һайлап алған яҙмыш”, “Зәңгәртауҙа аҡ болан”, “Яҙғы 
ташҡындар алдынан” (“Яралы кеше тауышы”), “Мәңгелек урман”, “Таң менән сыҡ юлдарға”, 
“Һуңғы солоҡ”, “Шунда ята батыр һөйәге” романдары һәм “Йыртҡыс тиреһе” повестары менән 
башҡорт прозаһының талантлы яҙыусыһы булып танылды. Уның әҫәрҙәренең геройҙары — 

беҙҙең замандаштарыбыҙ. 2001 йылда Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме бирелә.  

1991 йылда Салауат Юлаев исемендәге премияһына лайыҡ була.  

    2.Текстың йөкмәткеһен үҙләштереү. 

     Һүҙлек эше. 

шымтайҙың-тындың 

кәсеп-һөнәр 

вайымһыҙ-бер нимә тураһында ла уйламау 

тәкәббер—үҙ-үҙен юғары ҡуйыу 

юламаны- яҡын барманы  

сәмсел- ғәрсел 

3.Әҫәрҙе анализлау. 

-Әҫәр ниндәй жанрға ҡарай?(Хикәйә жанрына.) 

-Нимә ул хикәйә?(Хикәйә- эпик  әҫәрҙең  иң  күп ҡулланылған  жанрҙарының  береһе.Унда 

бер йәки бер нисә кеше менән булған хәл-ваҡиғалар һүрәтләнә.) 

-Хикәйәлә ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан бара? 

-Төп геройҙарын атағыҙ. 

-Ниндәй проблемалар күтәрелә? 

-Хикәйәлә төп геройҙар –Вәлимә,Нурғәле,Таһир,Ғәфүр Аҙнаев.Ваҡиғалар –таулы –урманлы 
райондарҙың береһендә бара.Вәлимә умартасылыҡ менән  шөғөлләнә.Нурғәле уның янына 
практика үтәргә ҡайтҡан.  Унда кешеләрҙең үҙ ара мөнәсәбәте,йәшәү ҡиммәте, 

кешелеклелек, тәбиғәтте һаҡлау проблемалары күтәрелә. 

-Төп образдарға характеристика бирегеҙ. 

Уҡыусылар яуабы. 

-Нурғале – ябай егет,бик ихлас ,иғтибарлы. Вәлимә   йәш, эшсән ,булдыҡлы,үҙ  эшен бик 

яҡшы белә,уҫал, башлаған  эшен  аҙағына еткереүсән . 

-Был сифатары уның ниндәй хәл-ваҡиғаларҙа күренә? Шуларҙы текстан табып ,уҡып 
күрһәтегеҙ. 

Уҡыусылар яуабы. 

-Вәлимә умарталыҡта бал ҡорттарының күпләп ҡырыла башлауын күргәс , сәбәбен белер 
өсөн ауылға ҡайта.  Ул агрономдың : «Урманды  ҡарышлауыҡтар баҫа ,япраҡтарҙы ашап 
бөтөрөүе бар,  шуларҙы нисек бөтөрөргә ,“-тип йөрөгәнен белә, химикаттар һиптереүе    
арҡаһында   ҡорттар үлә.Ҡыҙ быны белгәс ,күҙенә аҡ-ҡара күренмәй. Ярһый, мотоциклына  
атланып  китә, юлда оса ,аврияға осрай ,ләкин туҡталып ҡалмай ,баҡсалыҡҡа барып , 
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ағастарға һыу һиптереп ,уларҙың яртыһын булһа ла ҡотҡара. Бер нимәнән 

ҡурыҡмай.Барыһын  да  йөрәгенә ала. 

-Ғәфүр Аҙнаев  райсовет председателенең улы була. Шуғалырмы ,баҡсасылыҡта егерме 
йылдан ашыу эшләгән ағайҙы,белемең  етмәй тип эштән сығаралар, институт бөткән  тип уны 
баш агроном итеп ҡуялар. Ул бөтәһен дә белгән кеше булып ҡылана,бүтәндәр кәңәшенә 
ҡолаҡ һалмай.   Ерҙең яйын-көйөн,  баҫыуҙарҙың бөтәһен яҡшы белгән агрономды тыңламай 
,үҙенсә сәстерә. Шуға  хәҙер баҫыуҙар ала-ҡола булып ята : ҡайһы урындарҙа игендәр гөрләп 
үҫә,икенсе баҫыуҙарҙа бойҙай  ҡарыштай  ғына күтәрелгән. 

-Ҡыҙ менән Егет араһында конфликт шуның арҡаһында сыға. 

Ғәфүр үҙенең хатаһын  аңларға теләмәй, уны бөтөрөр  өсөн насар аҙымға бара ,ҡыҙҙы 
ҡурҡытып,уға ҡул һалмаҡсы була. Бында уның насар кеше икәнлеге күренә. Кыҙ быны бик 
ауыр кисерә,ул ауыр ваҡыттарында бал ҡорттары менән кәңәшләшергә ярата. Ирекһеҙҙән 
кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙе бал ҡорттарыныҡы менән сағыштыра. Бал ҡорттарын 
үҙ балаһылай яҡын итә ,улар менән һөйләшә. 

Ошо урынды китаптан табып уҡыу. 

 (Егәрле ҡорттарҙәң иртә менән бер-бер артлы ябырылып  кейәнән сығыуҙарын ,умарта 
тупһаһынан аҙ ғына  йымырҙап   бара биргәс,үҙҙәренең булдыҡлылығына ниндәйҙер  ышаныс 
менән осоп китеүҙәрен күргәс , кешеләр араһында ла бына ошондай берҙәмлек 
,тырышлыҡ,егәрлек  булһа,тормош ,моғайын икенсе төрлөрәк –тағы ла яҡшыраҡ булыр ине 

тип уйлап ҡуя ине) . 

-Вәлимәнең  бал ҡорттары тураһындағы фекерҙәре менән  килешәһегеҙме?  Әгәр 

килешмәһәгеҙ,үҙ фекерегеҙҙе дәллиләгеҙ. 

-Автор ҡоротҡостарға ҡаршы көрәшеүҙең ниндәй икенсе  юлын тәҡдим итә?  

-(Бының өсөн  ҡоштар үрсетергә,урманды серек-сарыҡ ағастарҙан таҙартырға, уны таҙа 
тотарға ,күберәк сыйырсыҡ оялары яһап ҡуярға кәрәк.)  

 -Умартасылыҡ, ҡортсолоҡ  тураһында нимәләр беләһегеҙ? 

Бер уҡыусы белешмә бирә. 

 Башҡорт халҡы борондан  ҡортсолоҡ  шөғөлө менән дан тотҡан.Нисәмә быуаттар буйы  
нисек кенә үҙгәрһә лә  ата –бабаларыбыҙ ҡортсолоҡ  кәсебен юғалтмаған . «Ҡортсолоҡ  
кәсебендә  башҡорттарға тиңләшеүсе халыҡ юҡтыр,» - тип яҙып ҡалдырғандар. Бөтмәҫ-
төкәнмәҫ донья һынауҙары аша үтеп, был  кәсепте  һаҡлай,  хата беҙҙең быуынға еткерә 

алғандар. 

Балдың файҙаһын тәүтормош кешеләре үк белгән . Улар ҡорт ояһын табып нектарын  тәмләп 
ҡарағас, балды йыя башлағандар,балдың файҙаһын һиҙгәс, дауалауҙа  ҡуллана 
башлағандар.    

Египетта балды аҙыҡты консервалауҙа  ҡулланғандар. Бигерәк тә  алыҫ 

походта,косметикала,  ауырыуҙарҙы дауалауҙа  ҡулланғандар. 

Һиндостанда балды йылан ағыуына  ҡаршы ҡулланғандар. 

Грецияла ла балды яҡшы белгәндәр һәм киң ҡулланғандар. Александр Македонский үлгәс, 
уның тәне  боҙолмаһын өсөн,  балға һалып(йәйҙең эҫе көндәрендә) Александрия  ҡалаһына 
алып барғандар(2500км). 
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Ҡытайҙа ла балды дарыу итеп ҡулланғандар:эске органдарҙы дауалаған-дар,температураны 
төшөргәндәр,хәлһеҙ кешеләрҙе дауалағандар.Балды күп ҡулланған кешеләр йәшәргән һәм 

оҙаҡ  йәшәгән. 

Япондар балды тәбиғи продукттың короле тип атағандар.Улар ҙа балды дауалауҙа киң 
ҡулланғандар. 

Япониялағы Хиросима  һәм  Нагасаки ҡалаларына атом һөжүменән һуң, япон ғалимдары 
халҡына бал  ашарға тәҡдим иткәндәр. Япониялағы һәр уҡыусы хөкүмәт тарафынан көн 
һайын бер  ҡалаҡ бал ашай.Японияла егәрле  бөжәккә - ҡортҡа һәйкәл ҡуйылған. Ундай 

һәйкәл Польшала ла бар.  

Боронғо Римдә гладиаторҙар үлемесле көрәшкә  сығыр алдынан бал ашағандар. Ул хәҙер ҙә 
космонавтарҙың һәм спортсмендарҙың  рационына инә.  Балда  В1,В2 ,В3, В6,С, К, Е, А 
витаминдары бар. Кешегә В һәм С витаминдары етешмәһә,төрлө ауырыуҙар килеп сыға: 
йөрәк һәм ҡан тамыры,нерва системалары.Шулай уҡ  хәлһеҙлек, баш ауыртыуы, йөрәк 
ауыртыуы булырға мөмкин.  

Йүкә балы - иң сифатлы бал тип һанала, аҡһыл  һарғылт төҫтә була. Ул бик файҙалы.Балалар 
аҙығында балдың әһәмиәте бик ҙур,бал ашаған уҡыусылар физик һәм аҡыл яғынан үҫешкән, 

талантлы булалар.  

Кәрәҙ - ул балға тәбиғәт тарафынан бирелгән һауыт. Һауыты менән  ҡуша балды ашап 
була.Балауыҙҙы оҙаҡ итеп сәйнәргә кәрәк,айырыуса  ҡара икмәк менән   ашау файҙалы. 
Кәрәҙле бал  туңмай, йылдар буйы яҡшы һаҡлана. Ул бал  таҙа, уны хатта  ҡайнаған  һыу 

менән ҡатыштырып күҙгә тамыҙырға була. 

Башҡорт балы донъя  кимәлендә лә ҙур  урын биләй.Башҡорт балы- күп һанлы йәрминкәләр 
һәм күргәҙмәләр еңеүсеһе. 

Беренсе тапҡыр башҡорт балы 1900 йылда Францияла   Бөтә Донъя Париж йәрминкәһендә 
алтын миҙал менән бүләкләнә. 1961 йылда Эрфурт ҡалаһында ( Германия) – алтын миҙал; 
1965 йылда Бухарест ҡалаһында( Румыния) XX Халыҡ- ара Апимондия  конгресында  көмөш 
миҙал;1971  йылда Мәскәүҡалаһында XXIII Халыҡ-ара Апимондия конгресында алтын 

миҙал;2002 йылда   Берлинда « Йәшел аҙна» күргәҙмәһендә юғары награда; 

-2009  йылда  Башҡортостандың  Ете мөғжизәһенең береһе булды. 

-Хәҙерге ваҡытта һеҙҙең ауылығыҙҙа умартасылыҡ менән шөғөлләнгән кешеләр бармы? 

IV.Йомғаҡлау.  (  Был  әҫәр  кешенең эске дөньяһы, уның тирә-яҡ ,тәбиғәт менән мөнәсәбәтен 
күрһәтә. Автор бөтә әҫәрҙәрендә лә урманды һаҡлау темаһын күтәрә. Урман- геройҙарының 
тормош сығанағы,йәшәү рәүеше.Ул уларға аш,эш  бирә ,йәшәтә.) 

Рефлексив анализ. 

- Хәҙер алдығыҙҙа ятҡан  карточкаларҙа эшләйәсәкбеҙ.Унда  һорауҙар бирелгән ,шуларға 

яуап бирергә кәрәк. 

-Был дәрестә һин нимәләр белдең? 

-Бөгөн беҙ нимәләр тураһында һөйләштек?  

-Әҫәргә ҡарата ниндәй синквейн  төҙөр инегеҙ? 

-Ниндәй  проблемалар күтәрелде? Уларҙы бер һүҙ менән генә әйтеп бирегеҙ.(экология).  Ә 

үҙегеҙ ниндәй һабаҡ алдығыҙ? Дәрес оҡшанымы? 
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Парта өҫтөндә ятҡан  түңәрәк ҡағыҙҙарҙа һеҙҙең кәйефтәрегеҙҙе күрһәткән рәсемдәр 

яһағыҙ.(смайлик.) 

V.Өй эше биреү.Н.Мусин ға ҡарата синквейн төҙөргә. 

Баһалау. Дәрестә актив ҡатнашҡан уҡыусыларға баһалар ҡуйыу. 

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ТАЙҒАҠ БАҪМА”  

ХИКӘЙӘҺЕН ӨЙРӘНЕҮ 

Ғәлләмова Зиниә Раил ҡыҙы, 
Әбйәлил районы 

1-се һанлы Асҡар урта мәктәбе  
 

Маҡсат: 1. Хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү; 

 2. Һөйләү телмәрен үҫтереү; 

 3. Дуҫлыҡ тураһында әңгәмә. 

Йыһазландырыу: яҙыусының портреты, китаптары, хикәйәгә  

 иллюстрация. 

Дәрес барышы 

1. Психологик инеш. (1 слайд) 
Хәйерле көн, уң күршем! 

Хәйерле көн, һул күршем! 

Хәйерле көн, класташтарым! 

Хәйерле көн, уҡытыусым! 

Хәйерле көн, ҡунаҡтар! 

2. Дәрескә бөгөн ниндәй  кәйеф менән килдек? (Иғтибар таҡталағы смайликтарға 
йүнәлтелә) 

3. Дәрестең маҡсатын билдәләйбеҙ. 
“Ноғман Мусин – замана яҙыусыһы, ижады  тамырлы, төрлө жанрлы, әҫәрҙәрендә кеше  

бәҫе (достоинство-намыҫ), дәрәжәһе алға ҡуйыла, әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы 

һәм матурлығы данлана” (Роберт Байымов). (2 слайд) 

Әҙәп- тәртип (учтивость, вежливость, приличие) 

Бәҫе – ҡәҙер (достоинство). (3 слайд) 

Шулай итеп, беҙ бөгөн Ноғман Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһен өйрәнәбеҙ, дуҫлыҡ 

тураһында һөйләшербеҙ. (4 слайд) 

(Таҡтаға теманы яҙам, уҡыусылар дәфтәрҙәренә числоны, көндө, теманы яҙалар) 
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4. Һеҙ өйҙә кем, ниндәй, ҡайҙа, ҡасан, нисә? һорауҙарын  ҡулланып, яҙыусының тормош 
юлын өйрәндегеҙ. (5 слайд). (Уҡыусыларҙың сығыштары тыңлана) 1-се уҡыусы кем? 
һорауына яуап бирә; 2-се уҡыусы ҡайҙа? ҡасан? һорауҙарын асыҡлай; 3-сө уҡыусы 
нисә? һорауына яуап әҙерләй; 4-се уҡыусы ниндәй? һорауҙарына яуап бирә. 

1-се уҡыусы кем? һорауына яуап бирә: 

Н.Мусин – Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы; С. Юлаев исемендәге дәүләт премияһы 

лауреаты; Н.Мусин – Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре. 

2-се уҡыусы ҡайҙа? ҡасан? һорауҙарын асыҡлай 

- Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә хәҙерге Ишембай районының 
Ҡолғона ауылында тыуа. Тәүҙә үҙ ауылында  ете йыллыҡ мәктәптә уҡый; 

- 1947 йылда Маҡар урта мәктәбен тамамлағас, Ҡолғонаға уҡытыусы булып эшкә 
ҡайта; 

- Әҫәрҙәре 1952 йылдан алып матбуғатта баҫыла башлай; 

- “Зөһрә” исемле тәүге повесы  1955 йылда яҙылып, 1956 йылда “Әҙәби Башҡортостан” 
журналында донъя күрә; 

- 1958 йылда “Ағиҙел” журналына эшкә килә, ошо осорҙан алып әҙәбиәттән айырылмай; 

- 1968 йылда  “Өҙәрем юл кешеләре” тигән тәүге  романы баҫылып сыға; 

- 1991 йылда ул Салауат Юлаев исемендыге дәүләт премияһына лайыҡ була; 

- 2001 йылда Н.Мусинға Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме бирелә. 
3-сө уҡыусы нисә? һорауына яуап әҙерләй 

- Яҙыусының  унлап романы; 

- Утыҙлап повесы; 

- Күп хикәйәләре бар; 

- Әлеге көндә ул 8 томлыҡ йыйылмаһы өҫтөндә эшләй. 
 4-се уҡыусы ниндәй? һорауҙарына яуап бирә 

- Н.Мусин – үткер  прозаик. “Өҙәрем юл кешеләре” тигән тәүге романын уҡыусылар йылы 

ҡабул итә. “Мәңгелек урман” дилогияһы, “Зәңгәртауҙа аҡ болан”, “Яралы кеше тауышы”, 

“Таң менән сыҡ юлдарға” трилогияһы, “Һайлап алған яҙмыш”, “Һуңғы солоҡ”, “Шунда ята 

батырҙар һөйәге” романдары менән яҙыусы оло хөрмәт ҡаҙана. 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н.Мусин үҙенең әҫәрҙәрендә донъяуи, фәлсәфәүи, 

әхләҡи, экологик проблемалар менән бер рәттән, тәбиғәткә дан йырлай, уның кеше 

менән айырылғыһыҙ икәнлеген күрһәтә. 

Һығымта: Быйыл, хөкүмәтебеҙ тарафынан Әҙәбиәт йылы тип иғлан ителгән. Таҡтала 

эмблема күрәһегеҙ, Башҡортостан республикаһының йыл эмблемаһының авторы- Игорь 

Тонконогий, Рәсәйҙең йыл эмблемаһының авторы -… 

- Хәҙер, район китапханаһы белгесе Венера Рәхимйән ҡыҙы әҙерләгән видеояҙманы 

ҡарайбыҙ. (3 слайд) 

5. Хикәйәнең тәүге өлөшөн класта уҡығайныҡ, икенсеһен өйҙә уҡырға ине. Кем уҡыны? 
Кем уҡыманы? 

а) Хәҙер хикәйәне һөйләйбеҙ. 
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б) I, II-се бүлектәргә исем ҡушыу.  

6. Һүҙлек эше. Парлап эшләү. 
(һүҙҙәр таратыла, һөйләмде хикәйәнән табып уҡырға, аңлатырға). 

 әрбәк-һәрбәк (рәүеш-парлы һүҙҙән яһалған) 
 бүленеп-ярылып (рәүеш-парлы һүҙҙән яһалған) 
 типарай-ныҡ кәүҙәле 
 арлы-бирле (рәүеш-парлы һүҙҙән яһалған) 
 аҙапланып-аҙапланып (парлы һүҙҙән яһалған) 
 уйлап-нитеп (парлы һүҙҙән яһалған) 
 хәйлә-фәлән (исем-парлы һүҙҙән яһалған) 
 өндәшмәй-нитмәй (рәүеш-парлы һүҙҙән яһалған) 
 ҡарай-ҡарай (рәүеш-парлы һүҙҙәрҙе ҡабатлау юлы менән яһалған) 
 йәбешә-йәбешә (рәүеш-парлы һүҙҙәрҙе ҡабатлау юлы менән яһалған) 
 тырышып-тырмашып (рәүеш-парлы һүҙҙәрҙе ҡабатлау юлы менән яһалған) 

7. Һорауҙарға яуап биреү. 
а)Әҫәр ниндәй жанрға ҡарай? (хикәйә) 

б) Әҫәрҙең темаһы (Рәхмәт һәм Әсҡәттең дуҫлығы тураһында) 

в) Әҫәрҙең идеяһы? (Автор әйтергә теләгән төп фекер: Рәхмәт кеүек ышаныслы, ғүзәл, 

ярҙамсыл, тырыш, ышаныслы дуҫ булырға кәрәк) 

г) Хикәйә кем исеменән һөйләнелә? (Әсҡәт) 

8. Ыңғай һәм кире образдарға ҡылыҡһырлама биреү. 
а) Кем Әсҡәтте ҡотҡара, ярҙам итә? (Рәхмәт –ыңғай образ) 

б) Кем алдаша, үсегә, өйгә эшен ялҡауланып башҡара? (Әсҡәт- кире образ) 

Төркөмләп эшләү (6 слайд) 

Рәхмәт  (1-се төркөм) Әсҡәт (2-се төркөм) 

Ғәҙел Алдаҡсы 

Уңған Ялҡау 

Тырыш Еңелсә уҡый 

Үҙ көсөнә ышана Кешегә һалына 

Талапсан Үсексән 

Ярҙамсыҡ Үҙе тураһында ғына уйлай 

Көслө Көсһөҙ 

Сыҙамлы Түҙемһеҙ 

Егәрле Ашыҡ-бошоҡ 

3-сө төркөм. Хикәйәнән фразеологик берәмектәрҙе табыу, аңлатыу. 
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Әйтем- Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй. 

Күҙ дүрт булыу- аптырау 

Күҙ ҙә йоммай- күҙгә тура ҡарап, оялып, тартынып тормай 

4-се төркөм. Таҡтаға сығып һүрәттәр тураһында һөйләйҙәр. 

5-се төркөм. Айһылыу дуҫлыҡ тураһында мини инша яҙа. 

9. Ял минуты (7 слайд) 
Уң күҙеңде ҡыҫып ал да 

Һул күҙеңде ҡыҫып ал, 

Шунан тәҙрә аша ҡарап 

Күк офоҡҡа күҙең һал. 

Ике күҙеңде йом да 

Бер минуттай йоҡлап ал. 

Унға, һулға башың сайҡа,- 

Бына шулай була ял. 

10. Бирелгән хәрефтәрҙән кем иң оҙон һүҙ төҙөр?  
ҪАДИРЫЛУҠ (дуҫлыҡ) 

11. Хикәйәнең йөкмәткеһе буйынса һорауҙар. 
а)Уҡыусылар, ә һеҙ кемгә оҡшарға теләр инегеҙ? (Эйе, күсереп кенә анһат уҡыусы балалар 

бар. Үҙ башыңды эшләтеп, тырышып уҡырға кәрәк. Сөнки белем киләсәктә үҙеңә кәрәк 

була? Бөгөн мәктәптә күсереп баһа алған уҡыусылар бармы? Тимәк, хикәйә бөгөнгө көндә 

лә бик актуаль.) 

б) Уҡыусылар, ә ни өсөн автор хикәйәһен  “Тайғаҡ баҫма” тип атаған икән? (Әсҡәттең холҡо 

алдаҡсы, йәғни тайғаҡ, ышанысһыҙ булыуын күрһәтергә теләгән). 

Тайғаҡ һүҙен күп мәғәнәле һүҙ итеп ҡарарға була. Полисемия - предметтың йәки күренештең 

атамаһы икенсе бер предмет йәки күренеш атамаһы итеп күсерелә (Мәҫәлән- кеше йөрөй, 

сәғәт йөрөй, хәбәр йөрөй) 

в) Ни өсөн ыңғай образға  Рәхмәт исеме ҡушылған икән? (Ул тик яҡшылыҡтар ғына эшләй) 

г) Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, Әсҡәт киләсәктә яҡшы яҡҡа үҙгәрер микән? (Эйе, сөнки ул ояла 

белә. Алдағанында ла, әсәһенә ярҙам итер өсөн алдаша). 

д) Рәхмәт Әсҡәттең алдашыуы тураһында класс йыйылышында әйтеп, дөрөҫ эшләйме? 

е) Ни өсөн Әсҡәт Рәхмәттән ҡасып йөрөй башлай? (Саҡ ҡына  әйтеп ебәрһә була… 

Көнләшәләр…) 

ж) Әсҡәт менән ниндәй хәл була? Рәхмәт уға нисек ярҙам итә? 
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з) Ни өсөн Әсҡәт Рәхмәттең күҙенә ҡарарға ояла? 

и) “Ысын дуҫ” тигәнде нисек аңлайһығыҙ? 

12.  Интервью 
13. Ноғман Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” әҫәрендәге хәл –ваҡиғаларға тап килгән мәҡәл-

әйтемдәрҙе иҫкә төшөрөгөҙ. 
14. Рефлексия. (9 слайд) 

- Бөгөнгө дәрестә һеҙ нимәләр белдегеҙ? 

- Һеҙгә нимәләр оҡшаны? 

- Дәрескә ҡайһы һүрәтте һайлар инегеҙ? 
15. Баһалау (10 слайд) 

10 балл- “5” бик яҡшы. “Башҡорт әҙәбиәте” дәресен мөкиббән китеп 

 тыңлайһың. 

8 балл – “4” яҡшы. Иғтибарлыраҡ бул. 

3 балл – “3” ҡәнәғәтләнерлек. Дәрестә уҡытыусыны тыңла, әүҙем бул 

 һәм яҡшыраҡ белерһең. 

16. Өйгә эш (11 слайд) 
–Хикәйәне дауам итергә. 

 

Н.МУСИН “ТАЙҒАҠ БАҪМА” 

          Ғәләүва  Зөлхизә  Раин ҡыҙы, 
Мәсетле районы Әләгәҙ урта мәктәбе 

 

Дәрес төрө: Анализлау, һығымта яһау. 

Ҡулланылған технологиялар: мини тикшеренеү, проблемалы технология, компьютер 

технологияһы. 

 

Дәрестең маҡсаттары : 

1. Йөкмәткегә ҡарата.Повестағыгерой-персонаждарҙы үҙ-араоҡшатып һәм бер-береһеменән 

сағыштырып өйрәнеү.Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, проблемаларын 

асыҡлау. 

2. Эшмәкәрлеккә ҡарата.Уҡыусыларҙы әҫәрҙең тексына анализ 

яһарға өйрәтеү. Ныҡлы әхлаҡ позицияһы, яҡшылыҡты, ысын матурлыҡты 

танып белеүгә ыңғай ориентир булдырыу. 

3. Тәрбиәүи маҡсат: Уҡыусыларҙа дуҫлыҡ, ғәҙеллек, ярҙамсыллыҡ сифаттарын үҫтереү. 
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Планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

Предмет буйынса: уҡылған әҫәрҙең йөкмәткеһен белеү;тексҡа 

анализ яһай, әҫәрҙең идеяһын, проблематикаһын асыҡлай алыу;геройҙарға ҡылыҡһырлама 

биреү. 

Предмет-ара бәйләнеш: әҙәбиәт, башҡорт теле, һынлы сәнғәт, тәбиғәтте өйрәнеү,  рус теле. 

Регулятив: уҡыу мәсьәләһен ҡабул итә, кәрәкле уҡыу ғәмәлдәрен, 

төрлө операцияларҙы планлаштыра (уҡытыусы һәм иптәштәре менән бергә йәки үҙаллы), 

план буйынса эш итеү. 

Коммуникатив: ҙур булмаған монологик телмәр төҙөй, аныҡ 

бурыстарҙы күҙ уңында тотоп, парлап йәки төркөмдә уртаҡ эш башҡара. 

Йыһазлау: компьютер, мультимедиа проекторы, таратма материал,  дәрескә презентация,  

Н.Мусиндың  портреты, китаптары, һүҙлектәр, дөйөм белем биреү мәктәбенең 7-се класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек 

 

Дәрес барышы. 

1се этап. Эшмәкәрлеккә  үҙбилдәләнеш. 

1). Ойоштороу мәле.  (Маҡсат: балаларҙың дәрескә әҙерлеген тикшереү.) Уҡыусылар 

дәрескә кәрәкле материалды барлай. 

Уҡытыусы.   Хәйерле көн теләп ҡояш  ҡалҡа, 

Уяналар ауыл, ҡалалар. 

Үҙебеҙҙең телдә сәләмләйбеҙ 

                       Хәйерле көн ! Һаумыһығыҙ, балалар! 

 

2). Өйгә эште тикшереү.(Маҡсат: ниндәй материал үҙләштерелеүен тикшереү.) 

Уҡыусыларҙан һорауҙар ярҙамында өй эшен тикшереү. 

- Үткән дәрестә нимә өйрәндек?(Н.Мусиндың  тормош юлын өйрәндек). 
- Ниндәй яңылыҡбелдегеҙ? (Уның “Тайғаҡ баҫма”  әҫәрен  уҡып  алдашыуҙың насар 

ғәҙәт икәнен белдек.) 
- Өйгә ниндәй эш бирелгәйне? (ентекле уҡып килергә) 
- Нисек уйлайһығыҙ, бөгөнгө дәрестә һеҙҙең маҡсатығыҙ ниндәй 
булырға тейеш? (Әҫәрҙе тәрәнерәк төшөнөү,  анализлау) 

Уҡытыусы.  Ә хәҙер бәләкәй генә тест үткәрәбеҙ.  
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- Тест һорауҙарынаяуапбиреү. 
1. Н.Мусин ҡасан тыуған? 

А) 1931 йыл, 17 июль 

Б)1933 йыл, 17 июль 

В) 1945 йыл, 9 май. 

          2. “Тайғаҡ баҫма” әҫәрендә төп геройҙар 

А) Хәмзә, Уғатар ағай. 

Б)Рәхмәт, Әсҡәт 

В) Садиҡ, Гөлсөм 

          3. “Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй” тигән юлдарҙы кем әйтә? 

А) Әсҡәт 

Б) Рәхмәт 

В) Уҡытыусы апай 

          4. Н.Мусин ниндәй районда тыуған? 

А) Стәрлетамаҡ 

Б)Ишембай 

В) Мәләүез 

          5. Әсҡәт менән Рәхмәттең үпкәләшеү сәбәбе. 

А) Алдашыу 

Б) Баҫманан ҡолау 

В) Өйгә эш эшләргә булышмау. 

 

2 –се этап. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу . (Маҡсат: уҡыусыны текст менән аңлы рәүештә эшләүгә 

йәлеп итеү) 

     -Дәрес темаһын яҙып ҡуяйыҡ. 

 Н.Мусин  «Тайғаҡ баҫма» повесы. 

1). « Асҡыс һүҙ» алымы. 

Бөгөнгө дәрестең эпригафын уҡыйыҡ. 

                            Дуҫ тигәнең тыштан матур, эстән насар булмаһын, 

                            Донъяһы тар булһа булһын, күкрәге тар булмаһын. 
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- Аҡмулланың шиғырында асҡыс һүҙҙе табығыҙ.  (Дуҫ) 
- Бөгөнгө дәрестә һүҙ нимә тураһында барасаҡ? 
(Беҙ повестағы персонаждарҙың дуҫлыҡҡа  мөнәсәбәте хаҡында 

 һөйләшәсәкбеҙ). 

- Уҡытыусы.    Уҡыусылар, һеҙ әйткәнсә  бөгөнгө дәрестә кеше, уның тормоштағы 
урыны, хеҙмәткә, тыуған еренә мөнәсәбәте, дуҫлыҡтың ҡәҙерен белеү, дуҫлыҡты 
һаҡлау кеүек төшөнсәләр тураһында һөйләшербеҙ., “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһенә 
анализ яһарбыҙ. 

2). Һүҙлек эше. Тәржемә. 

Баҫма-мостик 

Ҡәһәр-гнев 

Кәйеф-настроение 

Ҡырыҫ-суровый 

Епшек-мокрый 

Буръяҡ-мутный 

Сүгәләү-приседать 

Бәкәл-лодыжка 

Көптәй-толстый 

Ғәрип-уродливый 

Хөрт-плохой 

Тайғаҡ баҫма,  нисек тәржемә ителә?(Скользкий мостик) 

3). Әҫәрҙең һуңғы өлөшөн ҡысҡырып уҡыу. 

 

Проблемалы һорау (таҡтала).“Дуҫлыҡ” төшөнсәһе нимәне аңлата? 

 

3–сө этап. Проблеманы хәл итеү өсөн кәрәкле белемде эҙләү .  

(Маҡсат: аңлауҙы тиҙләтеүсе биремдәр үтәү) 

Көтөлгән һөҙөмтә: үҙ фекереңде булдырыу һәм нигеҙләй белеү 

күнекмәләрен үҫтереү. 

1). Әҫәрҙең идея-проблематикаһын асыҡлау. 

- Темаһы ниндәй? (Хикәйәлә Рәхмәттең дуҫы  Әсҡәткә булған ыңғай йоғонтоһо, 
ярҙамы, дөрөҫ юлдан барырға ынтылыш тыуҙырыуы.) 
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- Әҫәрҙә нимә тураһында һүҙ алып барыла? Ниндәй идея күтәрелә? 
-   ( Тыуған илгә, халыҡҡа хеҙмәт итеү, яҡшы исем ҡалдырыу. Рәхмәт кеүек уңған, 

изгелекле булыу.) 
2). Уҡытыусы. Әгәр һеҙ рәссам булһағыҙ, был эпизодты һүрәтләр өсөн 

ниндәй төҫтәр ҡулланыр инегеҙ? 

- Иллюстрациялар менән эш (предмет- арабәйләнеш).  
3). Парлашып эшләү. 

«Күршеңде тикшер» алымы . Уҡыусылар әҫәр буйынса бер-берһенә һорауҙар бирешә. 

Ял минуты. 

 

4-се этап. Үҙ-үҙеңдетикшереү һәм үҙаллыэш (эскетелмәр): 

бирелгән план буйынса төркөмдәрҙәэшләү.  

1). Таратма материал менән эш (балаларға мәҡәлдәрҙең яртышар өлөшө 

Яҙылған карточкалар таратыла). Маҡсат: логик фекерләүҙе үҫтереү. 

Биремдәр. 

 “Мәҡәлдәрҙең 2-се өлөшөн тап.” 

 Дуҫ көлгәндә беленмәй,  … 

 Ике яҡшы дуҫ булһа,  … 

100 һум аҡсаң булғансы ,  … 

Ысын дуҫ …һанала. 

 

2). Төркөмдәрҙә эш. 

1-се төркөм.  Был әйтем,мәҡәлдәрҙең ниндәй өҙөктәргә тура килеүен асыҡлау. 

2-се төркөм. Ни өсөн Әсҡәт Рәхмәттең күҙенә ҡарарға ояла? 

3-сө төркөм . Әҫәрҙән фразеологик берәмектәрҙе табырға. 

Сығыштар. ( Маҡсат: үҙфекереңде аныҡ итеп, ҡыйыу рәүештә әйтеп 

биреү, публика алдында һөйләргә өйрәнеү.) 

 5-сеэтап. Алған белемде проект эшмәкәрлегендә сағылдырыу: 

сағыштырыу ҡылыҡһырламаһы төҙөү, таблица тултырыу. (Маҡсат: 

үҙләштереү дәрәжәһен тикшереү.) 
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Көтөлгән һөҙөмтә: сағыштыра, дөйөмләштерә алыу күнекмәләрен 

формалаштырыу. 

1). Интерактив таҡта менән эш : балалар үҙҙәре төҙөгән  таблица менән 

таҡталағыны сағыштыра, өҫтәй). 

 

Геройҙарға характеристика биреү. (Дәфтәргә яҙыу, таҡтала эшләү.) 

 

Рәхмәт -  Әсҡәткә өйгә  эшен эшләргә  

ярҙам итә, үҙе эшләп бирмәй –өйрәтә.  

Алдашыуҙы яратмай. Дуҫын ауыр хәлдә 

ҡалдырмай. Ысын дуҫ. Исеме лә шуға 

ишара. 

 

Әсҡәт -  Шулай уҡ яҡшы малай. Ләкин  

Рәхмәткә ҡарағанда ялҡауыраҡ.  

Алдашырға ла тартынмай.  Һуңлап булһа ла 

үҙенең хатаһын аңлай, һәләкәткә тарығас 

ҡына дуҫлыҡтың ҡәҙерен белә башлай. 

 

2). Төркөмдәр менән эш.    

1-се төркөм.Образдарҙың телмәренә күҙәтеү. 

(Рәхмәт һүҙҙәрен уйлап һөйләй.  Әсҡәттең теле телгә йоҡмай. Икеһе лә һөйләшеүгә 

әүәҫтәр…).   

2-се төркөм. Рәхмәттең    “Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып 

бирмәй” тигән һүҙҙәрен нисек аңлайһығыҙ? (Кинәйәле итеп һөйләшә белә…) 

3-сө төркөм. Әҫәрҙең жанрын билдәләү. 

Был әҫәр ниндәй жанрға ҡарай? (Хикәйә)  

Нимә ул хикәйә? (Эпик әҫәрҙең иң күп ҡулланылған жанрҙарының береһе. Хикәйәлә 

бер йәки бер нисә кеше менән булған хәл-ваҡиғалар һүрәтләнә.) 

 

3). Әҫәрҙең төҙөлөшөн, сюжет элементтарын билдәләү. 

- Әҫәрҙәге ваҡиғалар нимә менән башланып китә?  (Уҡыуҙар башлана.  Балалар өс 
саҡрымдағы Ташморон мәктәбенә йөрөп уҡыйҙар. Экспозиция) 

- Төйөнләнеү ҡайҙан башланып китә? Төп ваҡиғаның башланып китеүенә сәбәпсе 
булған хәлде атайыҡ.  (Әсҡәттең алдашыуы) 

- Ваҡиғалар үҫеше. (Әсҡәттең алдашыуын Рәхмәт белә. Контроль эш ваҡытында 
Рәхмәт Әсҡәткә ярҙам итмәй.  Аралары һыуына.  Мәктәпкә айырым йөрөй башлайҙар) 

- Кульминация. (Әсҡәт бәләгә тарый. Баҫманан йығылып аяғын һындыра) 
- Сиселеш. (Әсҡәт хатаһын аңлай.  Ысын дуҫлыҡтың ҡәҙерен аңлай) 
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4). Һеҙ дуҫлыҡты нисек аңлайһығыҙ? Дуҫ ниндәй булырға тейеш? (ярҙамсыл, тырыш, 

аҡыллы,ҡыйыу, ғәҙел, талапсан,көнләшмәҫкә тейеш, насар һүҙҙәр һөйләмәҫкә. Ышаныслы 

һ.б) 

(Һәр береһе берәр һүҙ әйтә) 

5)Сәскә таждары менән эш. Таҡтала  сәскә бар. Ә беҙҙең ул сәскәбеҙ серле. Серҙе асыу 
өсөн таждарҙы алып ҡарарға кәрәк! 

1-се  таж 
 Кеше өсөн иң әүәл –Намыҫ тигән, 
Намыҫыңды һатыу итмә, табыш, тигән 
Байлыҡ өсөн илен-көнөн һатҡан кеше 
Ике донъя  өсөн дә ул яуыз тигән. 
 
 2-се таж 
 Икенсе иң ҡиммәтлеһе – Аҡыл тигән, 
Аҡылһыҙҙа аҡыл яғы таҡыр, тигән. 
Аҡылһыҙҙа  намыҫ та юҡ, иман да юҡ. 
Ялғанға ант итеп барын һатыр , тигән. 
 
3-се таж 
Өсөнсө иң ҡиммәтлеһе – Әҙәп тигән. 
Әҙәп – көслө мөхәббәткә сәбәп тигән. 
Әҙәпһеҙҙә бәхет  тә юҡ, тәүфиҡ  та юҡ,  
Кеше исемен күтәреү ҙә ғәжәп тигән. 
 
4-се таж 
Дүртенсе иң ҡиммәтлеһе – Күңел  тигән,  
Күңеле боҙоҡ кеше- кеше түгел, тигән. 
Боҙоҡтарға ер өҫтөнән аҫты яҡшы,  
Йәшәмә лә үлеп күмел, тигән. 
 
 
 5-се  таж 
Бишенсе иң ҡиммәтлеһе – Сабыр тигән, 
Сабыр кеше ҙур бәхеттәр табыр тигән, 
Бер ҙә юҡҡа асыуланып донъя боҙоу 
Бер ҡайғынан икенсегә һалыр, тигән. 
-Балалар, үҙегеҙҙә был сифаттарҙың ҡайһыһын булдырыр инегеҙ? 
-Ошо шиғырҙы ХiХ  быуат  мәғрифәтсеһе , шағир Мифтахетдин Аҡмулла  яҙған.(портретын 
күрһәтеү) 
- Сәскә тажында һанап  үтелгән ошо сифаттарҙың  береһен генә юғалтһаң   да, ул кешене 
яҡшы, тәрбиәле тип әйтеп булмай. 
 
6-сыэтап. Рефлексия. (Маҡсат: балаларҙың нимә үҙләштереүен, 
ҡайҙа ҡыйынһыныуҙарын, уларҙың иғтибарын нимәләр йәлеп иткәнен 
белеү.) 

- Дәресбашында ниндәй маҡсат ҡуйғайныҡ? 
- “Дуҫлыҡ хаҡында һөйләшәсәкбеҙ» тигән. 
- Был маҡсатҡа  ирешер өсөн ни эшләнек? 
- Әҫәргә анализ яһаныҡ. 
- Нимә үҙләштерҙегеҙ? 
- Н.Мусин  беҙгә ниндәй һабаҡ биргәнен.  
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- Әҫәр нимәгә өйрәтә? Ниндәй булырға ярамай? 
Көтөлгән яуаптар: мәкерле, битараф, көнсөл, хыянатсыл, алдаҡсы, 
ҡурҡаҡ, ялҡау, … 
Һығымта. 
Бөгөнгө дәрестә үҙегеҙ өсөн ниндәй файҙалы мәғлүмәт алдығыҙ? 
 
Эйе, дуҫлыҡ – ҙур төшөнсә. Ысын дуҫлыҡ ауырлыҡтарҙы еңергә көс бирә, йәшәүгә йәм өҫтәй. 
Ысын дуҫ һәр саҡ ярҙам итә, һинең менән бергә шатлығыңды ла, ҡайғыңды ла уртаҡлаша. Иң 
мөһиме – һин үҙең ысын дуҫ , иптәш булыр өсөн тырышырға тейешһең. 
Баһалау. 
Өйгә эш. 
1) Дуҫлыҡ тураһында мәҡәлдәр яҙып килергә. 
2) Әҫәр буйынса иллюстрация эшләргә. 
3) Дуҫығыҙ тураһында инша яҙып килергә. 
 

  

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ЙЫРТҠЫС  ТИРЕҺЕ” ПОВЕСЫ  БУЙЫНСА ЙОМҒАҠЛАУ  ДӘРЕСЕ 
 

Ғарифуллина Илсиә Дилмөхәмәт ҡыҙы,  
Өфө ҡалаһы “122-се Башҡорт гимназияһы” 

 
Ҡулланылған китап: Башҡорт әҙәбиәте. Дөйөм белем биреү учреждениеларының 8 –се класы 
өсөн дәреслек-хрестоматия/ Автор – төҙөүселәре М.Ғ.Ғималова, Ғ.Б.Хөсәйенов. – 3 сө 
баҫма. – Өфө: Китап, 2014. – 328 бит. 
Предмет: Башҡорт әҙәбиәте. 
Дәрестең төрө: Йомғаҡлау. 
 
Дәрестең маҡсаты: Н.Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” әҫәренең йөкмәткеһе,  күтәрелгән 
проблемалар,  образдар системаһы, сюжеты менән таныштырыу; аналитик фекерләү һәләтен 
үҫтереү; повесть геройҙары миҫалында  әхләҡи тәрбиә биреү, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш 
тәрбиәләү. 
 
Көтөлгән һөҙөмтәләр: 
Шәхсән 

 Башҡорт әҙәбиәтен өйрәнеүгә ыңғай һәм позитив ҡараш булдырыу; 

 Үҙенең уҡыу эшмәкәрлеген баһалау һәләтен үҫтереү. 
Метапредмет 

 Онлайн һүҙлектәр менән иркен эш итеү; 

 Үҙ фекереңде дөрөҫ,  иркен  итеп телдән һәм яҙма рәүештә әйтеп биреү һәләтенә эйә 
булыу, һөйләмде, тексты дөрөҫ төҙөү нормаларын һаҡлау; 

   Буласаҡ дәрестең маҡсаттарын билдәләй алыу; 
Предмет: 

 Дәрестең темаһы буйынса сығыш яһау; 

 Текст менән эш итә белеү; 

 Һүрәтләү сараларын айырыу; 

 Яҙыусының тормош юлы  һәм ижадын нығытыу; 

 “Йыртҡыс тиреһе” повесының йөкмәткеһен белеү, анализлау. 

  
Йыһазландырыу: 7-8 компьютер, интерактив таҡта, карточкалар менән эш, синквейн, 
фишбон. 

 
Уҡыусылар менән үҙ – ара эш итеүҙең йөкмәткеһе 
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Уҡытыусының эшмәкәрлеге Уҡыусының эшмәкәрлеге Универсаль уҡыу 
эшмәкәрлек 

I.  Уҡыу эшмәкәрлегенә 
мотивация булдырыу 

  

- Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле 
уҡыусылар.  
 
-Бөгөнгө дәрестә һеҙҙең менән 
осрашыуыма бик шатмын.  
-Уҡыусылар, иғтибар менән 
аудиояҙма тыңлайбыҙ.  
-Һеҙҙең күҙ алдығыҙға нимәләр 
килде, рәссам булһағыҙ, был 
яҙманан һуң ниндәй һүрәт 
төшөрөр инегеҙ? 
(Тәбиғәтте күҙ алдына 
баҫтырырҙай ҡоштар сутылдауы 
аудиояҙмаһы яңғырай). 

 Дөрөҫ! Уҡыусылар, хәҙер 
иғтибар менән экрандағы 
слайдты уҡып сығығыҙ.  
 
 
 
 
 
 
-Ниндәй яҙыусы тураһында һүҙ 
бара, нисек уйлайһығыҙ?  

 Һаулыҡ һорашалар, 
дәрескә үҙҙәрен 
көйләйҙәр. 
 
 
 
 
 Бай тәбиғәт 

донъяһын, урман.  
 
 
 
 
 
- Бала саҡтан буласаҡ 
яҙыусы ҡоштар, хайуандар, 
бөжәктәр, ғөмүмән, 
тәбиғәт тормошо, уның 
мөғжизәләре менән 
ҡыҙыҡһына. Күргән, 
белгәндәрен башҡаларға 
еткереү теләге уға 
ҡыҙыҡлы әҫәрҙәр яҙырға 
булышлыҡ итә. Ул 
урманды, уның 
матурлығын, байлығын 
данлап, талантлы яҙыусы 
булып таныла.  
-Ноғман Мусин. 

Проблеманы аныҡлау,  
аргументты ҡуя белеү,  
логик яҡтан дөрөҫ фекер 
йөрөтөү, иҫбатлай белеү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҡуйылған проблема буйынса 
үҙ ҡарашыңды теүәл, дөрөҫ, 
логик яҡтан төҙөк һәм 
тасуири әйтеп биреү 
 

Белемде актуалләштереү   

-Шулай итеп, бөгөнгө дәрестең 
темаһы нимә менән бәйле? 
-Уҡыусылар, нисек уйлайһығыҙ, 
бөгөнгө дәрестең темаһы 
нисек? 
-Афарин! Ә бөгөн дәрестә 
үҙебеҙгә ниндәй маҡсаттар 
ҡуябыҙ.  
-Ошо маҡсаттарға ирешер өсөн,  
маршрут ҡағыҙы менән эш 
итеүгә күсәйек. 
 

-Ноғман Мусиндың ижады 
менән бәйле. 
- Үҙ варианттарын 
әйтәләр. 
 
- Ноғман Мусин тормош 
юлын нығытыу, “Йыртҡыс 
тиреһе” әҫәренә анализ:  
йөкмәткеһе,   идея – 
тематикаһы,  образдар 
системаһы,  сюжеты менән 
танышыу; тәбиғәт 
тураһында әңгәмәләшеү; 

маҡсат ҡуйыу һәм аныҡ итеп 
әйтә белеү,  
эшмәкәрлекте эҙмә - эҙлекле 
планлаштыра һәм кәрәк 
саҡта үҙгәртә белеү; 

Уҡыусы менән эшмәкәрлекте 
ойоштороу 

  

-Дәресебеҙ ғәҙәти түгел. Беҙ 
һеҙҙең менән бөгөнгө дәрестә 
төркөмләп эшләйәсәкбеҙ. Класс 
өс төркөмгә бүленде. Һәр 
төркөм  бына ошондай маршрут 

Маршрут ҡағыҙҙары 
буйынса һәр төркөм өс 
зонаны үтеп сыға. Һәр 
зонаға 10-ар минут бүленә.  

Ниндәй УУЭ төрҙәрен 
формалаштырыу ҡаралған,  
тулыһынса маршрут ҡағыҙҙа 
бирелгән 
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ҡағыҙҙары менән өс зонала  ла 
эшләйәсәк.  
  (Төркөмдәр уҡыусыларҙың 
УУЭ формалашыу кимәленә 
ҡарап бүленә). 
 

Йомғаҡлау.Рефлексия. 
 

   

 Уҡыусылар, һөйләмде 
дауам итегеҙ (телдән):  
“ Минең уйлауымса, Ноғман 
Мусин әҫәрен “Йыртҡыс тиреһе” 
тип атаған, сөнки…” 
 
 
 
 
 
Зоналарҙа  эшләгән проектарҙы 
тыңлау: 
“Тәбиғәт йырсыһы” синквейны; 
“Һолтанбайҙың үлемендә кем 
ғәйепле?” фишбоны.  

 Дәрес оҡшаны, сөнки…… 
 Дәрес оҡшаманы, 

сөнки… 
 

 Тәбиғәт һаҡсыһы, 
йырсыһы булараҡ шулай 
атағандыр 
Бәлки, вазифа биләп тә, 
ике йөҙлө булып, битенә 
йыртҡыс тиреһен япҡан 
әҙәмдәрҙе фашлау өсөн. 
Яҙыусы был әҫәрҙе 
йәмғиәттәге ошондай кире 
осраҡтарға түҙә алмай, 
уларҙың ысын йөҙөн асып 
бирер өсөн яҙғандыр һ.б. 
 
Эш төрҙәренән сығып, 
төркөмдә үҙен лидер итеп 
танытҡан уҡыусылар,  
проект яҡлай. 

мәғлүмәтте  системаға 
килтереү, 
фекереңде еткереү,  
үҙеңдең уҡыу 
эшмәкәрлегеңде баһалау .  

 
Тәү сиратта регулятив һәм шәхсән универсаль уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыуҙы 
шымартыу күҙ уңында тотолған төркөм өсөн маршрут ҡағыҙы: 

Р/Ш 1 – се  этап  
Уҡытыусы менән эшләү  

2 –се  этап  
Төркөмдә эшләү 

3 –се  этап  
Онлайн эшләү 
 

Регулятив 
һәм шәхсән 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлег
ен 
формалашт
ырыу 

  Әҫәрҙә күтәрелгән 
проблемаларҙы 
асыҡлау, бөгөнгө көн 
менән сағыштырыу. 
Актуаль булған 
проблемаларҙың сисеү 
юлын эҙләү, әхлаҡ 
нормаларҙы, рухи 
ҡиммәттәрҙе 
сағылдырған 
урындарҙы китаптан 
табып уҡыу, аныҡлау. 

 - Ноғман Мусиндың 
тормош юлы һәм 
ижады буйынса алған 
белемдәрҙе 
системаға һалыу. 
Эшмәкәрлекте 
бирелгән алгоритм 
буйынса ойоштороу 
мотлаҡ. (Ҡушымта 
№1)  
-“Тәбиғәт йырсыһы” 
һүҙенә Синквейн 
төҙөү. 

-Онлайн һүҙлектәр 
менән эшләү, 
бирелгән һүҙҙәрҙе 
аңлатыу(йыртҡыс, 
дуңғыҙ, сәмсел); 
-Өҫтәлмә ссылкалар 
ярҙамында, 
яҙыусының тормош 
юлы һәм ижады 
буйынса схема төҙөү, 
үҙ-үҙеңде баһалау.   

Маҡсат 
ҡуйыу һәм 
аныҡ итеп 
әйтә 
белеү, эшмә
кәрлекте 
эҙмә-
эҙлекле 
планлаштыр
а һәм кәрәк 
саҡта 
үҙгәртә 
белеү; үҙ 
контроль, үҙ 
баһалау, үҙ 
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коррекциял
ау һ.б. 
тормошҡа 
ашырыу; 
ваҡиғаларҙ
ы һәм 
эштәрҙе 
(ҡылыҡтарҙ
ы) ҡабул 
ителгән этик 
принциптарғ
а тап 
килтерә 
белеү, 
әхлаҡ 
нормаларын 
белеү, рухи 
киммәттәре
н билдәләү,  
тәртиптең 
әхлаҡ 
аспектын 
айыра 
белеү. 
 

 
Тәү сиратта танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәлеген формалаштырыуҙы шымартыу күҙ 
уңында тотолған төркөм өсөн маршрут ҡағыҙы: 
 

Т/Б 1 – се  этап  
Онлайн эшләү 
 

2 –се  этап  
Уҡытыусы менән 
эшләү 

3 –се  этап  
Төркөмдә эшләү 

Танып-белеү 
универсаль уҡыу 
эшмәкәлеге 
 

 Онлайн һүҙлектәр 
менән эшләү, бирелгән 
һүҙҙәрҙе аңлатыу 
(йыртҡыс, дуңғыҙ, 
сәмсел); 
Өҫтәлмә ссылкалар 
ярҙамында, яҙыусының 
тормош юлы һәм 
ижады буйынса схема 
төҙөү 
(презентациялау). 
 

Үҙ аллы эш (онлайн 
эшләү) буйынса  
рефлексия; 
Текст өҫтөндә эш, 
осраған һүрәтләү 
сараларының төрөн 
билдәләү (Тау 
мороно, уй ҡайнай, 
тамаҡ ялғау, үҙ ямауы 
үҙендә, башмаҡ 
ҙурлыҡ айыу,  һ.б.); 
Васыятнәмәне табып, 
тиҫтерҙәр өсөн хәтер 
дәфтәре (памятка) 
эшләү. “Тәбиғәт 
йырсыһы” һүҙенә 
Синквейн төҙөү. 

Текст өҫтөндә эш. 
Ике быуын кешеләрен 
сағыштырып, һығымта 
эшләү (беренсе 
секретарь –Булашов-
Прокурор; Яуымбай-
Һолтанбай); әҫәрҙә 
күтәрелгән 
проблемаларҙы 
табырға, 
“Һолтанбайҙың 
үлемендә кем 
ғәйепле?” фишбонын 
(балыҡ)  төҙөү  
(Ҡушымта №2), 
презентациялау; ) 

Проблеманы 
аныҡлау, 
аргументты ҡуя 
белеү, логик яҡтан 
дөрөҫ фекер 
йөрөтөү, иҫбатлай 
белеү, раҫлаусы йә 
кире ҡағыусы тезис 
килтереү; 
библиографик 
эҙләнеүҙе тормошҡа 
ашырыу, төрлө 
сығанаҡтарҙан 
кәрәкле мәғлүмәт 
алыу, төп һәм 
өҫтәлмә мәғлүмәтте 
билдәләү, уҡыу 
маҡсатын асыҡлау, 
аралашыу 
маҡсатынан сығып 
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уҡыу төрөн һайлау; 
информацион - 
компьютер саралар
ы ҡулланыу; 
мәғлүмәтте  
системаға килтереү 
һәм киренән 
эшкәртеү, уны төрлө 
ысулдар менән 
күрһәтеү һ.б. 
 

 
Тәү сиратта коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыуҙы шымартыу күҙ 
уңында тотолған төркөм өсөн маршрут ҡағыҙы: 

К 1 – се  этап  
Төркөмдә эшләү  

2 –се  этап  
Онлайн эшләү 

3 –се  этап  
Уҡытыусы менән 
эшләү 

Коммуникатив 
универсаль уҡыу 
эшмәкәрлеге 
 

 Текст өҫтөндә эш. Ике 
быуын кешеләрен 
сағыштырып, һығымта 
эшләргә; әҫәрҙә 
күтәрелгән 
проблемаларҙы табырға, 
Васыятнамәне табып, 
тиҫтерҙәр өсөн хәтер 
дәфтәре (памятка) 
эшләү. 
“Тәбиғәт йырсыһы” 
һүҙенә Синквейн төҙөү. 

https://rutube.ru/video/f
616b05b341d2216cae
04351f5fa7d80 
ҡуйылған һорауға 
монологик яуаптар, 
сығарған хөкүмеңә, 
һығымтаға 
аргументтар 
килтереү. 

Төркәмдә һәм онлайн 
эшләү буйынса 
рефлексия; һығымта: 
Кеше намыҫын 
тапаған түрәләр 
йыртҡысмы? 
Һолтанбайҙың 
үлемендә кем 
ғәйепле? Леспромхоз 
директоры 
Булашовмы? 
Йәмғиәтме? Әллә 
Һолтанбай үҙеме? 

Телмәр 
эшмәкәрлегенең 
бөтә төрҙәре менән 
эш итеү, 
тиңдәштәрен һәм 
оло кешеләр менән 
аралашыуҙы ҡороу; 
телдән һәм яҙма 
телмәрҙе адекват 
ҡабул итеү; 
ҡуйылған проблема 
буйынса үҙ 
ҡарашыңды теүәл, 
дөрөҫ, логик яҡтан 
төҙөк һәм тасуири 
әйтеп биреү, 
аралашыу 
процесында яҙма 
һәм һөйләү телмәре 
нормаларын һәм 
башҡорт телмәр 
этикетын һаҡлау 

 
Ҡушымта №1 
 
1) Төркөмдә һәр бер уҡыусы айырым, яҙыусының тормош юлы һәм ижады буйынса,  үҙенең 
белгәнен ҡағыҙға теркәй; 
2)Һәр береһе, төркөм эсендә, үҙенең яҙғанын уҡып ишеттерә; 
3)Кәңәшләшкәндән һуң, төркөмдән берәү, хронологик тәртип буйынса, ҡағыҙға, Ноғман 
Мусиндың биографияһын яҙа ( йә булмаһа схема, таблица төҙөйҙәр). 
 
Ҡушымта №2 (фишбон) 

https://rutube.ru/video/f616b05b341d2216cae04351f5fa7d80
https://rutube.ru/video/f616b05b341d2216cae04351f5fa7d80
https://rutube.ru/video/f616b05b341d2216cae04351f5fa7d80
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“НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ”  ПОВЕСЫН ӨЙРӘНЕҮ” 

Ғиләжетдинова Фәнүзә Әмерйән ҡыҙы,  
Бишбүләк районы Ҡаныҡай урта мәктәбе 

 

Маҡсат: 

 Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” тигән повесының йөкмәткеһе,  идея – тематикаһы,  
образдар системаһы, сюжеты менән таныштырыу. 

 Аналитик фекерләү һәләтен үҫтереү. 
 Повесть геройҙары миҫалында  мораль – этик тәрбиә биреү. 

Йыһазландырыу: Ноғман Мусиндың портреты,  китаптарынан күргәҙмә, интерактив таҡтала  
автор һәм уның повесы  тураһында мультимедиа презентацияһы. 

Дәрес барышы 

I. Ойоштороу мәле. Шиғриәт минуттары. Рәми Ғарипов шиғырын хор менән ятлап 
дәресте асабыҙ.  
(Һәр дәрескә төрлө шиғырҙар алына) 

Туған тел 
Мин халҡымдың сәскә күңеленән 
Бал ҡортондай ынйы йыямын, 
Йыямын да — шул ынйыларҙан 
Хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоямын. 
Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен: 
Бер телдән дә кәм түгел — 
Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла, 
Кәм күрер уны тик кәм күңел! 
Халҡым теле миңә — хаҡлыҡ теле, — 
Унан башҡа минең илем юҡ; 
Илен һөймәҫ кенә телен һөймәҫ, 
Иле юҡтың ғына теле юҡ! 
Әсәм теле миңә — сәсән теле, — 
Унан башҡа минең халҡым юҡ, 
Йөрәгендә халҡы булмағандың 
Кеше булырға ла хаҡы юҡ! 
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1) Дәрестең темаһы, маҡсаты менән танышыу. (Уҡыусылырҙан әйттереү,  (слайд №2) 

2) Һүҙлек эше (һүҙҙәрҙе әйтеү, мәғәнәләрен аңлатыу, ( Слайд №3): 

Ярҙамсыл                       Яуаплылыҡ  
Рух                                   Күңел 
Ауырлыҡ                         Еңел тормош 
Кәсеп-һөнәр                  Ғәйеп(ле) 
Хөкөм                              Ҡуласа 

3) Лингвистик диктант  яҙҙырыү. Слайд № 4 

а) Бер нисә хәл-ваҡиға булған проза жанры. 
б) Художестволы әҫәрҙә автор әйтергә теләгән төп фекер. 
в) Н.Мусиндың  тыуған ауылы. 
г) ”Шайтан ҡуласаһында” төп герой. 
д) Әҫәрҙең сюжетында көсөргәнешле, геройҙар томошон ҡырҡа үҙгәртеп  ебәргән хәл- 
ваҡиға. 
е) ”Шайтан ҡуласаһында” ауылдың исеме. 
ж) Н.Мусиндың  дилогияһы. 

4) Лингвистик диктантты тикшереү. (Слайд №5)  Дәфтәрҙәрен алмаштырып, бер – береһен 
тикшерәләр, баһалар ҡуялар. 

а) Повесть. 
б) Идея. 
в) Ҡолғона. 
г) Мохтасар. 
д) Кульминация. 
е) Ҡырташ. 
ж)“Мәңгелек урман” 
 

– Лингвистик диктанттағы һүҙҙәрҙе беҙ  дәрес барышында ҡулланырбыҙ. 

II. Өй эше һәм  яңы тема – Ноғман Мусиндың  “Шайтан ҡуласаһы” повесына  тулы анализ 
яһау. 

а) Автор тураһында әңгәмә (Слайд № 6) Проект технологияһын ҡулланыу. 

– Кем ул Ноғман Мусин? Ҡасан, ҡайҙа тыуған? Ниндәй әҫәрҙәре бар? 

 

Хәҙер беҙ һеҙҙең менән “Әҫәрҙең исемен әйт?” уйынын уйнап ял  итеп алайыҡ. (Слайд №7) 

-Йыртҡыстан ҡотҡарғайныҡ, кешенән ҡотҡара алманыҡ. Әҙәмдәрҙең йыртҡыстан да 

яманыраҡ була шул, улым.   Етемәк болан балаһы. 

Тапҡан балды, биш бот самаһы булыр, тинеләр. 

Бына бит, бал ашап, татлы тамаҡ ҡына булып йөрөгән һуҫар беҙҙе нисек балға байытты!   

Татлы тамаҡ һуҫар. 

Унлап ҡаҙыҡ ҡырҡып алып, уларҙы кәбән тирәләй ултырттым да шуларға ҡыҙыл сепрәк 

киҫәктәре тағылған дилбегәне һуҙып бәйләнем, әлеге шул бүре, һеләүһен-фәләнде ҡурҡытыу 

өсөн инде. Ҡоралайҙарҙы гелән ҡарауыллап буламы ни?... Ҡоралайҙар. 
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Был әҫәрҙәрҙең бөтәһендә лә ниндәй тема бар? Тәбиғәт. 

 

б) Повестың идея – тематикаһы (Слайд № 8) 

– Повеста ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан бара? Уның идея – тематикаһы ниндәй? Ни өсөн был 
әҫәр “Шайтан ҡуласаһы” тип атала? Унда  тағы ниндәй проблемалар күтәрелә? 
– Повеста ваҡиғалар таулы – урманлы райондарҙың береһендә бара. Унда төп герой 
Мохтасар тураһында һөйләнә. Уның ғибрәтле яҙмышын һүрәтләп, автор кешеләр араһындағы 
мөнәсәбәттәрҙе асып бирә, яҙмыштар тураһында, йәшәү мәғәнәһе, изгелек менән яуызлыҡ 
хаҡында уйланырға мәжбүр итә. 
– Әҫәрҙә  тормош шайтан ҡуласаһы  менән сағыштырыла. Һин бер төрлө эш эшләргә 
уйлайһың, ә тормош һине шайтан ҡуласаһы кеүек икенсе яҡҡа бороп алып китә. 
– Мохтасар менән Миңзәләне, Байым менән Раушанияны һүрәтләп,  ғаилә мөнәсәбәттәре  
тураһындағы проблеманы ла күтәрә автор. 
– Тәбиғәтте һаҡлау, ундағы ағастарҙы, кейектәрҙе ҡурсалау тураһындағы проблемалар  ҙа  
повеста урын ала.. 

в) Повестың сюжеты тураһында әңгәмә (Слайд №9) 

– Повестың сюжеты тураһында нимә әйтерһегеҙ?  
– Повестың сюжеты бер нисә хәл – ваҡиғанан тора: 

Экспозиция өлөшө 

Бында автор тарихи, географик фон тураһында хәбәр итмәй, ә әҫәрҙә һүрәтләнәсәк хәл – 
ваҡғаларҙы  ижтимағи, психологик яҡтан мотивлаштыра: сит-ят ерҙә берәй танышың булыу – 
оло терәк була, ти. Ысынлап та, әҫәрҙә яҙыусының танышы тураһында һәм ул танышының 
тағы бер танышы тураһында һүҙ бара. 

Төйөнләнеү 

Яҙыусы Риза  Ханбәковтың районға ижади командировкаға  килеүе. 

Ваҡиғалар үҫеше 

Уның хеҙмәттәш дуҫы Байым Шәйәхмәтов менән осрашыуы.  
Урман һаҡсыһы Мохтасар менән танышыуы. 
Мохтасар менән Риза Ханбәковтың һунарҙа йөрөүҙәре, һб. 

Кульминация 

Мохтасарҙың Рәсүлде хөкөмгә тарттырыуы. 
Сиселеш бирелгәнме повеста? (Повеста сиселеш өлөшө бирелмәй) Ни өсөн юҡ? 
– Яуызлыҡ язаға тарттырылды. Бынан һуң тыныс, матур тормош башланып китер геройҙар 
өсөн. 

Сюжет һыҙығы тураһында. (Слайд  №10) 

– Әҫәрҙә нисә сюжет һыҙығын билдәләргә була? (ике сюжет һыҙығы бар: береһе– Риза  
Ханбәковтың, икенсеһе – Мохтасарҙың.  Интерактив таҡтала –  схема). 
– Был сюжет һыҙыҡтары нисек бирелә? 
– Яҙыусы Ханбәков тормошонан һүрәтләнгән был осор – уның сюжет һыҙығы – тигеҙ, эҙмә– 
 эҙлекле, тыныс һәм ябай. Ул килә, осраша, ҡайтып китә. 
– Ә  Мохтасарҙың сюжет һыҙығы ябай түгел. Унда киҫкен боролоштар яһала, йәки ул өҙөлөп 
тора. Автор ҡыйыу рәүештә был сюжет һыҙығын “һындыра” һәм яңынан ялғап алып китә.  
– Был сюжет һыҙыҡтары киҫешәме? 
– Эйе, улар бергә урманда һунарҙа йөрөйҙәр, кульминацион мәлдә, Рәсүл болан атҡанда  
Риза Ханбәков Мохтасарға ярҙам итә. 
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в) Повестың образдар системаһы (интерактив таҡтала – схема, слайды № 10,11) 

– Ике сюжет һыҙығы тип әйттек.  Ә төп герой кем йәки кемдәр?  
Риза  Ханбәковты төп герой тип әйтеп буламы? Ни өсөн булмай? 
– Ул – повестағы хәл –ваҡиғаларҙы хәбәр  итеүсе.  Риза үҙенең исеменән һөйләп бирә.  
– Әҙәбиәт теорияһында бындай алым  йыш осрай, ул “урта телмәр” тип атала. Ниндәй 
өҫәрҙәрҙә осратырға мөмкин уны? 
– М. Кәрим “Оҙон – оҙаҡ бала саҡ”–  Кендек, М. Ғафури “Ҡара йөҙҙөр”–  Ғәли, 
Д. Юлтый “Ҡан” – Булат, һб. 
– Мохтасар төп героймы, ни өсөн? Ул ниндәй кеше? Башҡа образдарҙың уға мөнәсәбәте 
нисек? Улар Мохтасарҙың характерын асырға ярҙам итәләрме? 
– Рәсүл тураһында ни әйтергә мөмкин?  
– Мохтасар менән Рәсүл образдары башҡаларға ҡарағанда тулыраҡ һәм киңерәк яҡтыртыла. 
Тәүгеһе яҡшылыҡтың символы булһа, икенсеһе – яуызлыҡтың кәүҙәләнеше булып тора, ҡара 
йылан булып кешеләрҙең яҙмышын ҡыя. Ул бик күп яуызлыҡтар эшләй…       Уны бер кем дә 
яратмай, бөтәһе лә уны күрә алмай.  
– Ни өсөн Мохтасар Рәсүлдең ғәйебен үҙенә ала? Дөрөҫ эшләйме?  Кешенең ғәйебен үҙеңә 
алып, уның арҡаһында үҙең зыян күрергә яраймы? Ул беренсе тапҡыр шулай итәме? 
Яуаптар төрлөсә:  
– Ул әсәһе хаҡына  мәжбүр була. Дөрөҫ эшләгән, тип уйлайым… 
– Дөрөҫ эшләмәгән тип уйлайым. Яуызлыҡҡа юл ҡуйған. Һәм ул быны беренсегә эшләмәй… 
– Мохтасар үҙе шул турала нимә ти? Китаптан табып уҡығыҙ әле. 
– Миңзәлә образы һеҙҙә ниндәй хистәр уята? Мохтасарҙың уға мөнәсәбәте нисек? Кешеләр 
уға нисек ҡарайҙар? 
– Мохтасар һәм Миңзәлә. Был ике образға повеста кемдәрҙе йәнәш  (параллель) ҡуйырға 
була? Ни өсөн автор уларҙы повеста бирә? 
– Байым Шәйәхмәтовты һәм уның ҡатыны Раушанияны. 
– Улар тураһында ни әйтергә була? 
– Байым  Риза Ханбәковтың хеҙмәттәше, хәҙер Урман хужалығында директор булып эшләй. 
Ул бик яҡшы директор, ғаилә башлығы, уңған кеше. Ул ярҙамсыл, ихлас, икейөҙлөлөк  уға ят 
нәмә. Уның күңеле кешеләргә һәр ваҡыт  асыҡ, шуға ла  тормошо тәгәрәп алға бара.  
Байымдың  шундай булыуында  төплө итеп уйлай белеүе, аңлы, маҡсатлы эш алып барыуы, 
аҡыл хәрәкәте, шәхес эшмәкәрлеге ята.  
– Был ике парҙы параллель һүрәтләп, автор тормош тураһында, йәшәү мәғәнәһе тураһында 
уйланырға мәжбүр итә. Кешеләр араһындағы мөнәсәбәт, изгелек – яуызлыҡ хаҡында фекер 
тупларға ҡуша. 
– Повестың образдар системаһы  тураһында нимә әйтерһегеҙ? 
– Образдар системаһы ҡатмарлы  түгел. Повесть жанрына хас булғанса, унда образдар күп 
түгел.      

Әҫәрҙең художестволы үҙенсәлектәре 

– Әҫәрҙең художестволы үҙенсәлектәре тураһында Ишмөхәмәтова Луиза сығыш яһай. 
Повестың ҡайһы бер үҙенсәлектәре тураһында хәҙер әйтеп үтер. (Сығыш тыңлана) 
– Быларҙан тыш мин өҫтәп шуны әйтер инем: повеста лирик сигенеүҙәр, һөйкәлмә ваҡиғалар, 
образдар бар. Шулар иҫәбенә Ханбәковтың студент саҡтағы бер танышы, туристик бюролағы 
директор, райондаш түрә (уларҙың исемдәре әҫәрҙә бирелмәй) образдарын индерергә була. 
– Тағын бер үҙенсәлек бар әҫәрҙә, был Н.Мусиндың бөтә әҫәрҙәренә хас тема, проблема. Ул 
ниндәй тема икән? 
– Урман, уны һаҡлау темаһы.  
– Урман повеста Н. Мусинса бирелә: ул пейзаж йәки ваҡиғаларҙың фоны ғына түгел, ә 
геройҙарҙың  тормош сығанағы, йәшәү рәүеше. Урман уларға эш,  аш бирә, уларҙы йәшәтә. 
“Зөһрә” ,  “Ер биҙәге”,   “Йыртҡыс тиреһе” повестары, ”Мәңгелек урман”, “Һуңғы солоҡ” 
романдары быға миҫал була. 

III. Йомғаҡлау  (Слайд №12) 
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– Н. Мусин ижадында был әҫәр ниндәй урынды биләй? 
– Башҡорт прозаһында? 
– Был әҫәр һеҙҙе нимәгә өйрәтте? Шул турала үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе дүрт –  биш һөйләм 
менән  яҙығыҙ әле. 

“Был әҫәр мине нимәгә өйрәтте?”–  яуап яҙыу (5-7 минут) 

 Яуаптарҙы уҡып ҡарау: 

–  Был повесты уҡып сыҡҡас, мин бик оҙаҡ уйланып йөрөнөм. “Дөрөҫ эшләнеме икән 
Мохтасар?”–  тигән һорау миңә тынғы бирмәне. Мин уйлайым, ул дөрөҫ эшләне, тип. 
Мохтасар ҡустыһының ғәйебен үҙенә алып, 3 йыл тотҡонда булып ҡайта. Ул ҡустыһы яҡшы 
булһын өсөн  бөтә мөмкинлектәрҙе файҙаланып ҡараны.  Ләкин Рәсүл быны аңламаны һәм 
үҙенең насарлығын ташламаны. Ундай кешегә йәмғиәттә урын юҡ, тип уйлайым. 
(Башҡа уҡыусылар ҙа уҡыйҙар) 

– Хөрмәтле уҡыусылар! Әле беҙ китаптарҙан уҡып ҡына тормош, кешеләр тураһында фекер 
йөрөтәбеҙ.  Оҙаҡламай һеҙ үҙегеҙ оло тормошҡа аяҡ баҫасаҡһығыҙ. Шул  саҡта  
художестволы  әҫәрҙәрҙәге образдарҙың береһенән үрнәк алып, икенсеһенән ғибрәт алып,  
тормош тигән киң яланда юғалмайса, һәр ҡайһығыҙ үҙ юлығыҙҙы табығыҙ. Тормош – ул, 
ысынлап та, ҡуласа, был ҡуласаның тотҡаһы беҙҙең ҡулдарҙа булырға тейеш. Беҙ уны 
үҙебеҙгә кәрәк яҡҡа бороп ебәрербеҙ. 

IV.  Баһалау 

Дәрестә актив ҡатнашҡан уҡыусыларға баһалар ҡуйыла. 

V. Өйгә эш (Слайд №13) 

Иншаға әҙерләнергә: ”Шайтан ҡуласаһы” повесында әхләҡи проблемаларҙың сағылышы” 

 

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “МӘҢГЕ ЙӘШЕЛЛЕК” 

ӘКИӘТЕН ӨЙРӘНЕҮ (4-СЕ КЛАСС) 

 

Ғимазова Альмира Фәнис ҡыҙы, 

               Илеш районы Үрмәт төп дөйөм белем биреү мәктәбе 

 
 

Белем биреү маҡсаты: 

1. Балаларҙа яҙыусы ижадына ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу, әҫәргә ҡарата үҙ фекереңде әйтә 
белергә, яуаптарҙы дәлилләргә күнектереү, иғтибар һәм күҙәтеүсәнлекте үҫтереү. 

2.Уҡыусыларҙа туған телгә мөхәббәт,тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Фекер һәләтен үҫтереү маҡсаты – яңы уҡытыу алымдарын ҡулланып, уҡыусыларҙың 
аралашыу күнекмәләрен, логик фекерләү һәләтен, үҙаллылыҡтарын, ижади активлыҡтарын 
үҫтереүгә ярҙам итеү; 

уҡыусыларҙың үҙ фекерҙәрен тиҙ һәм аныҡ әйтә белеүҙәренә , шуларҙан сығып һығымта 
яһай белеүҙәренә ирешеү;  

Тәрбиәүи маҡсат – аралашыу һәм коллективта хеҙмәттәшлек итеү күнекмәләрен, 
кешелеклелек  сифаттарын тәрбиәләү.  

КУУЭ: : класташтар һәм уҡытыусы менән уҡыу эшсәнлеген ойоштороуҙа хеҙмәттәшлек итеү, 
тыңлай белеү, диалог төҙөүҙә һәм коллектив фекер алышыуҙа ҡатнашыу, мәғлүмәт туплауҙа 
үҙ-ара хеҙмәттәшлек инициативаһы күрһәтеү, иптәшеңдең  эшмәкәрлеген баһалау. 
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ТБУУЭ: төп билдәләрҙе айырып күрһәтеү, логик фекерләү сылбырын булдырыу. 

ШУУЭ: үҙмаҡсат ҡуйыу, күршеңә ярҙам итеүҙә танып белеү инициативаһы күрһәтеү, үҙ 
уңыштарың , уңышһыҙлыҡтарың сәбәптәре тураһында фекер йөрөтөү. 

РУУЭ: күрһәтмәләрҙе иҫтә тотоп һығымта яһау, үҙконтроль, үҙ эшсәнлегеңде контролгә 
алыу,биремдәрҙе үтәүҙең дөрөҫлөгөн тикшереү. 

Йыһазлау. Ноутбук, телевизор,презентация,карточкалар. 

Дәрес тибы: яңы белемде үҙләштереү. 

I. Ойоштороу. Эшкә ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу. 

а)Психологикик комфорт атмосфераһын булдырыу. 

-Һаумыһығыҙ, уҡыусылар!Кәйефтәрегеҙ нисек? 

Әйҙәгеҙ бер-беребеҙгә йылмайып ҡарайыҡ  һәм хәйерле эш сәғәте теләйек. 

Хәйерле көн миңә! 

Хәйерле көн һиңә! 

Хәйерле көн һеҙгә! 

Хәйерле көн барыбыҙға ла! 

 

 

Беҙгә дәрестә бик күп һөйләргә кәрәк,шуға күрә әйҙәгеҙ әле телдәрҙе шымартып 

алайыҡ.Презентация 

-телдәргә күнегеү: 

А О У Ы И Э
А Ы О У Э И
О У А Э И Ы
У Ы О И А Э
Ы Э А О И У
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Тел шымартҡыс
Беҙҙең үгеҙебеҙ үҙебеҙҙеке,

мөгөҙө үгеҙҙеке.           

Һеҙҙең  үгеҙегеҙ

үҙегеҙҙекеме,мөгөҙө

үгеҙҙекеме?

  

(интонацияға иғтибар!)   

 

 

 

II. Актуалләштереү. Яңы материалды үҙләштереүгә ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу. 

Өй эшен тикшереү.Үҙебеҙ йәшәгән яҡтағы ауыл, ҡала, йылға, күл исемдәрен яҙырға тейеш 
инегеҙ.(2-3 эште тыңлау, ҡалғандарын йыйып алыу). 

-Уҡыусылар, борон-борон заманда йәшәгән, ти...Ниндәй әҙәби жанр шулай башлана әле? 
(әкиәт) 

Презентация. 
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-Слайдҡа күҙ һалығыҙ .Ниндәй әкиәттәрҙән иллюстрация күрәһегеҙ? 

(“Йомро икмәк”, “Алтын балыҡ” әкиәттәре). 

-Был әкиәттәрҙең авторҙары кем? 

(Йомро икмәк- халыҡ әкиәте, “Алтын балыҡ”-Бөйөк рус шағиры А.С.Пушкин ижад иткән). 

-Халыҡ әкиәте менән автор әкиәтенең айырмаһы нимәлә? Кем әйтә ала? 

(халыҡ әкиәтен халыҡ , автор әкиәтен  бер  йәки ике кеше ижад итә). 

-Афарин, уҡыусылар ,беләһегеҙ икән. 

III. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу.  

-Тимәк, уҡыусылар, беҙ бөгөн нимә менән танышасаҡбыҙ? 

-Эйе, әкиәт менән. 

-Ә хәҙер, бөгөн ниндәй әкиәт менән танышасағыбыҙҙы белер өсөн ,тағы ла слайдҡа күҙ 
һалайыҡ. 

 

 

 

 

 

Презентация. 
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-Нимә күрәһегеҙ?(Урман эсе, йәйге урман,ҡайындар...балаларҙан күберәк яуап алыу). 

-Был иллюстрацияла ниндәй төҫ өҫтөнлөк итә?(Йәшел.Япраҡтар,үлән,сәскәләрҙең 
һабаҡтары йәшел...) 

Презентация. 

 

 

-Уҡыусылар, экранға күҙ һалайыҡ әле.Унда нимә күрәһегеҙ?Презентация 

( Дәүләт символикаһы-Башҡортостан флагы) 

-Беҙҙең Башҡортостаныбыҙ флагында ла йәшел төҫ бар. 

Ул нимәне аңлатҡанын ҡайһығыҙ әйтеп ҡарай? 
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(Көтөлгән яуаптар:азатлыҡ, тереклектең , тәбиғәттең мәңгелеге). 

Эйе, уҡыусылар, һеҙ әйткән яуаптар дөрөҫ.Йәшел төҫтөң мәғәнәһе- мәңгелек, ә флагтың 
ҡалған төҫтәре тураһында дәрес барышында һөйләшербеҙ.Беҙ бөгөн Ноғман ағай Мусиндың 
“Мәңге йәшеллек” әкиәтен  өйрәнербеҙ. 

Ноғман Мусин 
“Мәңге 

йәшеллек”

 

-Был әкиәтте халыҡтыҡы тип әйтәбеҙме? ( Юҡ, уның авторы-Ноғман Мусин). 

Ҡыҫҡаса ғына әҙиптең тормошо һәм ижад юлы менән танышырбыҙ. 

Бөгөнгө дәрестә беҙ нимә тураһында мәғлүмәт аласаҡбыҙ?(Тәбиғәттең мәңгелеге ,уны 
һаҡларға кәрәклеге тураһында...) 

-Ниндәй маҡсаттар ҡуябыҙ дәрескә? (иғтибар менән уҡыу, уҡытыусының һорауына дөрөҫ  
яуап биреү,иптәштәрең менән фекер алышыуҙа ҡатнашыу,үҙ фекереңде дәлилләй белеү). 

Дәфтәрҙәрҙе астыҡ, датаны , бөгөнгө дәрестең темаһын яҙҙыҡ. 

 

Уҡытыусы өсөн белешмә. 

Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Башҡортостандың иң гүзәл тәбиғәт 
ҡосағының береһе-Ишембай районы Ҡолғона ауылында тыуған.Маҡар урта мәктәбен 
тамамлағас,үҙ ауылындағы мәктәптә ике йыл уҡытыусы булып эшләй.1951 йылда 
Стәрлетамаҡ дәүләт уҡытыусылар институтын тамамлай һәм Маҡар районының мәғариф 
бүлегенә мәктәптәр инспекторы итеп тәғәйенләнә.Армия сафтарынан һуң ауылында дүрт 
йыл балалар уҡыта.1958 йылдан Өфөлә йәшәй башлай.Газета,журнал редакцияларында, 
“Китап” нәшриәтендә эшләй. 

   Хәҙер ул профессиональ яҙыусы.Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы.Ноғман Мусиндың 
“Мәңгелек урман”,, “Зәңгәртауҙа аҡ болан”, “Яралы кеше тауышы” романдары,”Зөһрә”, “Ер 
биҙәге” һ.б.бик күп әҫәрҙәре-урман,урман кешеләре һәм тәбиғәт менән кеше мөнәсәбәте 
тураһында.Ноғман Мусин-тәбиғәт йырсыһы.Ул урманды тере,һыҡтаусы,тын алыусы  йән 
эйәһе итеп ҡабул итә.Ноғман Мусинға быйыл 85 йәш тулды. 

IV .Уҡыу мәсьәләһен сисеү. 

Текстың йөкмәткеһен үҙләштереү. 
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Һүҙлек эше. 

- Әйҙәгеҙ, разминка яһап, телдәрҙе яҙҙырып алайыҡ әле. Был һүҙҙәрҙе беҙ әкиәтте 
уҡығанда осратырбыҙ.  
 

 
 
Презентация 

• Әүәл-борон; давно
• Ҡөҙрәт-көс; сила
• Ожмах-рай
• Тергеҙергә-восстановить
• Ылыҫ-хвоя
• Фарман-бойороҡ; приказ
• Һарай-дворец
• Саған-клен
• Дарыу-лекарство
• Миндек-веник
• Әжәл-үлем; смерть

 
(Һүҙҙәрҙе дөрөҫ уҡыу, тәржемәһен әйтеү, уҡыусыларҙың үҙләштереүен тикшереү). 
Әкиәтте уҡытыусы комментарийлап уҡый. 
Проблеманы сисеү юлдарын эҙләү. 

1. - Тексты дөрөҫ һәм тасуири  уҡыу өсөн төркөмдәрҙә эшләргә тура килер. Бер өҫтәл 
бер команда булып эшләр. 
2. Партитура төҙөү тураһында мәғлүмәт биреү.Презентация. 

• / -пауза
• ____     логик баҫым
•

• тауыш күтәрелеүе
•

• тауыштың түбәнәйеүе
• «шатланып», « үкенес менән», 

«ҡайғылы»,   һ.б.;
•
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Беренсе абзацты бергәләп башҡарабыҙ. 
  

1. Һәр һөйләмде  синтагмаларға бүлергә. (бер синтагмала ике –өс һүҙ бер береһе менән 
тығыҙ бәйләнештә була). 
2. Араларына пауза билдәләрен (/, //) ҡуйырға. 
3. Һәр синтагманан баш һүҙҙе табырға. 
4. Һәр синтагма аҙағында  интонацияны билдәләйбеҙ,тамғалайбыҙ. (   ) 
 
2.Уҡыусылар төркөмдәргә бүленеп, текстың үҙҙәренә бирелгән өлөшөнөң партитураһын 
төҙөйҙәр. 
3. Һәр төркөмдән бер уҡыусы сығыш яһай. Дөрөҫ  интонация менән уҡып күрһәтә. 
ФИНК-РАЙТ-РАУНД РОБИН  СТРУКТУРАһЫ. (экранда структураның исеме сыға) 
 

ФИНК-РАЙТ-РАУНД РОБИН  
СТРУКТУРАһЫ.
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-Һеҙҙең алда һорауҙар яҙылған карточкалар.Карточкаларҙы алығыҙ, уйларға 2 минут 
бирелә.Һәр бер командалағы уҡыусы үҙенең яуабын уҡып ишеттерә.(Ауырһынып торғандарға 
бергәләп ярҙамлашыу,яуаптарҙы дәлилләү, бер-береһенең яуаптарын тулыландырыу) 
Карточкалағы һорауҙар: 
1-се карточка: Әкиәттәге ваҡиға ҡасан булған?Уны ҡайҙан белеп була?Хан ниндәй тормошта 
йәшәгән?Ниндәй теләк белдергән?Был теләк халыҡҡа нимә алып килгән? 
2-се карточка:Аҡһаҡал кем ул?Ул кемдәрҙе яҡлай?Быны ҡайҙан белеп була? 
( Баһалау критерийҙарын иҫкә төшөрөү. Үҙбаһа,иптәшеңдең эшмәкәрлегенә баһа). 
 V.Ял минуты. МИКС ПЭА ШЭА структураһын ҡулланыу. “Бөрлөгән” көйөнә йөрөйҙәр.Көйҙө 
туҡтатып, парлашып баҫырға ҡушыла.Уҡыусылар үҙҙәре теләгәнсә парлаша.Һорау һәм 
уйларға ваҡыт бирелә (15 сек.).  
-әкиәттә осраған ылыҫлы ағастарҙы атағыҙ. 

-Тағы ла ниндәй ағастар исеме бар.Һанап сығығыҙ. 

-Шифалы үләндәрҙе атағыҙ. 

(һәр яуаптан һуң көй  ҡабатлана). 

Яңы белемдәрҙе нығытыу, үҙаллы ҡулланыу.Презентация. 

 

-Шулай итеп был әкиәт нимәгә өйрәтә?Тәбиғәтте һаҡларға,берҙәм, татыу 

йәшәргә,тәбиғәттең байлығын ҙур рәхмәт менән ҡуллана белергә өйрәтә). 

Флагтың ҡалған төҫтәрен дә барлап үтәйек инде, уҡыусылар. 

 

 

 

-Йәшел төҫ нимәне аңлатты әле? (йәшәйештең, азатлыҡ, тереклектең , тәбиғәттең 
мәңгелеге). 

Аҡ төҫ нимәне аңлата? (халыҡтың тыныслыҡ һөйөүе,яҡты киләсәккә өмөтө һ.б.) 
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Күк төҫө? (республика халҡының сафлығы, изгелекле булыуы бер -береһе менән дуҫ 

йәшәүе). 

-Уҡыусылар, әкиәттең төп фекере беҙҙең флагыбыҙҙағы төҫтәр  менән ауаздашмы? 

(уҡыусыларҙың фекерҙәрен тыңлау). 

-Ә урталағы ҡурай тажы нимәне аңлата икән?(башҡорт халҡының ете 
ырыуын,Башҡортостанда йәшәүсе халыҡтарҙың берҙәмләшеүен). 

Эйе, был әкиәт тәбиғәтте һөйөргә, бер-берегеҙ менән татыу булырға,аҡһаҡал 
миҫалында,тормошта ниндәй генә ауырлыҡтар осрамаһын, кеше кешелекле,изгелекле,ғәҙел, 

намыҫлы булып ҡалырға тейеш тигән фекер уята. 

Рефлексия. Уҡыу эшсәнлегенә йомғаҡ. 

 -Уҡыусылар, алдыбыҙға ҡуйған маҡсатҡа ирешә алдыҡмы? Ҡайһы биремде эшләгәндә 
ауырлыҡтар тыуҙы? Ниндәй яңылыктар белдегеҙ?(яуаптар). 

-Үҙбаһа биреү. 

Дәрес материалын бик һәйбәт үҙләштерҙем, хатта иптәштәремә лә булыша алам.  

Һәйбәт эшләйем, материалды аңланым.  

Һәйбәт эшләйем, ләкин иптәшемдең ярҙамына ҡаршы килмәйем.  

VII. Өй эше:Әкиәттең йөкмәткеһен  һөйләргә өйрәнеү. 

Шифалы үләндәрҙең һүрәте менән ҡыҫҡаса мәғлүмәт алып  килергә. 

 

 

“КЕЙЕКТӘР – ТӘБИҒӘТ КҮРКЕ” 
 

(Ноғман Мусиндың “Ҡоралайҙар”хикәйәһе буйынса 5-се класҡа дәрес өлгөһө) 
 

Ғималетдинова Гөлназ Заһит ҡыҙы  
                                                                 Туймазы районы                                                       

Серафимовка ауылының 1-се урта мәктәбе 
 

 

Дәрес материалы: Н. Мусин “Ҡоралайҙар” 

Класс: 5 

Йыһазландырыу: Презентация, компьютер, интерактив таҡта, 5-11 кластар өсөн электрон 
дәреслек, Н.Мусиндың портреты, уҡыусыларҙың һүрәттәре, таратма материал – карточкалар, 
А.А. Кузнецовтың “Бөрйән айыу аулаусыһы” картинаһы. 

Маҡсат: 1) уҡыусыларҙы Ноғман Мусиндың тормошо һәм ижады менән таныштырыу; 2) 
“Ҡоралайҙар” тигән хикәйәһен уҡыу; 3) хайуандарға ҡарата һөйөү тәрбиәләү, матурлыҡты 

күрә белергә өйрәтеү;4) уҡыусыларҙың тасуири уҡыу ҡеүәһен яҡшыртыу; 
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Планлаштырылған һөҙөмтәләр: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н.Мусиндың тормошо 
һәм ижады тураһында мәғлүмәттәр биреү; йүгерек, тасуири, аңлы, дөрөҫ  уҡыу күнекмәләрен 

нығытыу; ҡоралайҙар тураһында белешмә биреү. 

Универсаль уҡыу эшмәкәрлеге 

Регулятив УУЭ – уҡыусыларҙы текст буйынса эшләргә өйрәтеү, үҙ эшмәкәрлегеңде дәрестең 
маҡсаты менән сағыштыра белеү, хаталарҙы табыу һәм төҙәтеү, үҙ –үҙеңде баһалау. 

Коммуникатив УУЭ – текстан ниндәйҙер мәғлүмәт таба алыу күнекмәләрен булдырыу, үҙ 
фекереңде кешегә еткерә алыу оҫталығы: “Һеҙҙең ҡышын урмандағы йәнлектәргә, ҡоштарға 
ярҙам иткәнегеҙ бармы? Уларға нисек ярҙам итеп була?” “Ә кешенең матурлығы нимәлә? 

Кемде беҙ матур кеше тибеҙ?” темаларына әңгәмәләшеү, һорауҙарға тулы яуап биреү. 

Танып белеү УУЭ – текстан кәрәкле мәғлүмәтте таба алыу оҫталығы, тексты уҡыу һәм логик 
һығымтаға килеү. Ҡоралайҙар тураһында өҫтәлмә мәғлүмәт туплау. 

Шәхескә йүнәлтелгән УУЭ – Хайуандарға ҡарата мәрхәмәтлелек, шәфҡәтлелек тәрбиәләү. 

№ Эш төрҙәре Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы эшмәкәрлеге 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологик 
кәйеф 
шарттары 
булдырыу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Уңыш” 
ситуацияһын 
тыуҙырыу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маҡсатҡа 
сығыу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Тағы 
ла бер матур, иҫ киткес гүзәл көн  
тыуҙы. Ошо йәмле иртәгә, матур 
донъяға ҡарап, үҙебеҙгә көс, 
дәрт, илһам алайыҡ. Күңел 
торошобоҙҙо яҡшыға көйләйек. 
     - Балалар, бөгөнгө көнгә һеҙ 
ни тип өндәшерһегеҙ? 
 
 
 
 
 
 
-Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” 
әҫәрен алдан уҡырға тәҡдим 
иткәйнем. 
  “Кейектәр – тәбиғәт күрке” 
темаһына һүрәттәр төшөрөп 
килгәйнегеҙ, шуларҙы ҡарайыҡ. 
Кем ниндәй кейек төшөрҙө икән?  
- Эйе, Башҡортостаныбыҙ 
урмандарға бай, унда бик күп 
төрлө кейектәр йәшәй.  
- Ә хәҙер ошо картинаға иғтибар 
итегеҙ әле. Ундағы герой кемде 
хәтерләтә? 
-Эйе, Әбделнәғим бабай – 
һунарсы. Ул А.А. Кузнецовтың 
“Бөрйән айыу аулаусыһы” 
картинаһындағы геройҙы 
хәтерләтә. Ул ғүмеренең күп 
өлөшөн урманда үткәргән. Бабай 
үҙ ғүмерендә ниндәй генә 
хәлдәргә тарымаған да, ниндәй 
генә тәбиғәт серҙәрен 
асмаған.Бөгөн дәрестә 
Әбделнәғим бабай менән булған 
тағы бер ваҡиғаға туҡталып 
китәбеҙ. 
-Ниндәй кейек тураһында 
уҡыясаҡбыҙ? 
 
 -  Уҡыусылар,ә ҡоралай нимә 
ул? 
 
  - Һеҙҙең уларҙы күргәнегеҙ 
бармы? 
- Эйе, ҡоралайҙар беҙҙең 
Башҡортостанда бар. Әйҙәгеҙ 
әле, картаны ҡарап үтәйек. Улар 
урманлы далаларҙа 
йәшәйҙәр.Ҡарағыҙ әле, мин 
уларҙы флаг менән 

- Һаумыһығыҙ! 
Урындарына ултыралар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хәйерле көн, ағастар! 
Хәйерле көн, ҡоштар! 
Хәйерле көн,тәбиғәт! 
Хәйерле көн, дуҫтар! 

 
Иғтибарҙы таҡтаға йүнәлтеү. 
Һорауға яуап биреү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картинаны ҡарау, 
“Картиналағы герой кемде 
хәтерләтә?”-тигән һорауға 
яуап биреү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экрандағы һүрәткә ҡарап 
уҡыусылар кейекте билдәләй. 
(ҡоралай) 
-Кейек 
 
Уҡыусыларҙың яуабын 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маҡсатты хәл 
итеү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Мусиндың 
биографияһы 
менән 
танышыу. 
 
Һүҙлек эше. 
Төркөмдәрҙә 
эшләү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

билдәләгәнмен.  
 
Ә кем һуң ул Н.Мусин? Кемдең 
уның тураһында ишеткәне бар? 
Бәлки уның әҫәрҙәрен 
уҡығанығыҙ барҙыр?  
 
- Ә хәҙер дәфтәрҙәрегеҙгә 
числоны,бөгөнгө теманы яҙып 
ҡуйығыҙ. 
-Н.Мусиндың биографияһы 
менән танышайыҡ. 
-Уға быйыл 85 йәш тулды. 
 
-Һеҙҙең алдығыҙҙа карточкалар 
ята, унда бирелгән һүҙҙәрҙе 
русса тәржемәһе менән 
тоташтырырға кәрәк. 
1-се төркөм. 
Һуйыр        рысь 
Һеләүһен     глухарь 
Ҡоралай     куница 
Һуҫар          косуля 
Дилбегә      стадо 
Өйөр             вожжи 
2- се төркөм Һүҙҙәрҙең 
мәғәнәләрен тоташтыр 
Әүәлерәк     кейек 
Януар            элегерәк 
Әжәл             меҫкен 
Бахыр            үлем 
Абалау          йөкмәү 
Артмаҡлау      өрөү 
- Эшегеҙҙе тикшерәйек  
 
 
 
 
 
Ял минуты бик кәрәк 
Дәрестең уртаһында. 
Төрлө хәрәкәттәр яһау 
Арыуҙы оноттора. 
1,2 – уңға борол! 
1,2 – һул яҡҡа! 
1,2 – ҡулдарыңды 
Тейҙереп ал аяҡҡа! 
 
 
 
- Китаптарҙың 102- се битен 
асығыҙ. 
 
 

тыңлау. 
 
Картанан билдәләнгән 
урындарҙы табып әйтәләр. 
(Учалы, Ҡырмыҫҡалы, Сибай, 
Кушнарен яҡтарында 
осрайҙар был матур йән 
эйәләре.) 
 
Уҡыусыларҙың яуаптарын 
тыңлау. (Н.Мусин – яҙыусы, 
“Мәңгелек урман” һ.б.) 
 
 
Дәфтәргә яҙыу 
 
 
 
5- 11 кластар өсөн электрон 
дәреслектән биографияһы 
менән танышыу. 
 
Ике төркөмгә бүленеү 
Уҡыусылар төркөмдәрҙә 
эшләйҙәр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төркөмдән бер уҡыусы яуап 
бирә, класташтары иғтибар 
менән тыңлай, 
хаталар булһа төҙәтә. 
 
Ял минуты бик кәрәк 
Дәрестең уртаһында. 
Төрлө хәрәкәттәр яһау 
Арыуҙы оноттора. 
1,2 – уңға борол! 
1,2 – һул яҡҡа! 
1,2 – ҡулдарыңды 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ял минуты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әҫәрҙе уҡыу 
 
 
 
Хикәйәнең 
йөкмәткеһе 
буйынса эш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Һайланма 
уҡыу. 
 
 
 
 

 
- Донъяға килеү нимә тигән һүҙ? 
Ә донъянан китеү бармы? Был 
һүҙбәйләнештәрҙе икенсе һүҙҙәр 
менән алыштырығыҙ, улар 
араһындағы айырманы табығыҙ. 

донъяға килеү – тыуыу 
донъянан китеү – үлеү 

- Ҡоралайҙарҙың ауыр хәлдәре 
тасуирланған урынды ҡыҫҡаса 
һөйләп китегеҙ.  
 
- Һеҙҙең ҡышын урмандағы 
йәнлектәргә, ҡоштарға ярҙам 
иткәнегеҙ бармы? 
 
Һығымта яһау. Эйе, ҡоштар, 
йәнлектәр – беҙҙең дуҫтарыбыҙ. 
Уларҙы һаҡларға, танырға, 
атамаларын белергә кәрәк. 
Бының өсөн беҙ нимәләр 
эшләйбеҙ?  
 
-Әбделнәғим  бабайҙың 
ҡоралайҙарҙы яратып һөйләгән 
өҙөктө табып уҡығыҙ. 
 
Һығымта яһауҙы ойоштороу. 
- Эйе, уҡыусылар, дөрөҫ 
таптығыҙ. Әҫәрҙең аҙағында 
бабай нимә тигән? Шул юлдарҙы 
ла уҡып китәйек әле. 
-Уҡыусылар, бабай кешенең дә, 
кейектең дә - һәр нәмәнең 
матурлығы була тигән. Һеҙ бының 
менән килешәһегеҙме? 
- Ә кешенең матурлығы нимәлә? 
Кемде беҙ матур кеше тибеҙ? 
Ошо мәҡәлдәрҙең ҡайһыһы 
беҙҙең хикәйәгә тап килә? Ни 
өсөн? 
1. Кемдең ҡулында, шуның 
ауыҙында. 
2. Буштың атаһы үлгән. 
3. Изгелектең иртәһе – кисе юҡ. 
 
-Шулай итеп “Ҡоралайҙар” 
хикәйәһе нимәгә өйрәтте? 
- Дәрестә ниндәй яңылыҡ 
алдығыҙ? 
- Нимә ҡыҙыҡлы булды? 
 
 
 

Тейҙереп ал аяҡҡа! 
(Шиғыр йөкмәткеһенә ярашлы 
хәрәкәттәр эшләү) 
Хикәйәне “сылбыр” буйынса 
уҡыу дәреслектән ҡарап 
барыу. 
 
Уҡыусылар уҡытыусы 
ярҙамында фекер алышалар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың текстың 
кәрәкле өлөшөн һөйләүе, 
иптәштәренең тыңлауы 
 
Уҡыусылар үҙҙәренең 
тормошонда булған хәлдәре 
менән бүлешәләр. 
 
 
 
 
 
 
(тағараҡтар эшләйбеҙ, уларҙы 
ҡурҡытмайбыҙ, уларға 
теймәйбеҙ һ.б.) 
 
(103-сө бит) Бер уҡыусының 
ҡысҡырып тасуири уҡыуы. 
 
 
 
 
 
Хикәйәнең иң һуңғы юлдарын 
уҡыу. 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары,фекер алышыу. 
 
 
Уҡыусылар парҙарҙа фекер 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Парҙарҙа эш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексив 
анализ. 
 
 
 
 
 
 
 
Баһалау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өй эше биреү. 
 

 
- Бөгөн беҙ һеҙҙең менән тәрән 
йөкмәткеле, тәбиғәткә һаҡсыл 
ҡараш тәрбиәләгән Ноғман 
Мусиндың хикәйәһе менән 
таныштыҡ, ысынлап та Ноғман 
Мусин – тәбиғәт һаҡсыһы.  
Шулай уҡ хайуандар араһында иң 
матурҙарының береһе ҡоралай 
тураһында белдек.Ошо әҫәрҙән 
сығып, ҡоралай менән бергә 
матурлыҡты күрә  һәм айыра 
белергә өйрәндек. Эйе, 
уҡыусылар, һәр нәмә, һәр кем 
үҙенсә матур һәм күркәм. Ләкин 
уны таный ғына белергә кәрәк. 
 
Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” 
әҫәрен уҡырға, ҡош, кейек 
исемдәрен яҙып алырға. 
 
Дәрес тамамланды,һеҙгә 
уңыштар теләйем. 

алыша, унан үҙҙәренең 
яуаптарын әйтә. (Текстан тура 
килгән һөйләмдәрҙе уҡып 
күрһәтергә мөмкин) 
 
 
Мин дәрестә ––––––––белдем. 
Миңә –––––ҡыҙыҡлы булды. 
Мин үҙемә––– билдәһе ҡуям. 
 
 
(Уҡыусының үҙ-үҙенә билдә 
ҡуйыуы,уҡытыусы ҡуйған 
билдә менән килешмәһә, үҙ 
билдәһен әйтә һәм аңлата.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Көндәлеккә өй эшен яҙыу, 
баһаларҙы ҡуйыу. 

 

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ ТОРМОШ ЮЛЫ ҺӘМ ИЖАДЫ БУЙЫНСА ТҮБӘН КЛАСТАРҘА 
ҮТЕЛГӘНДӘРҘЕ ИҪКӘ ТӨШӨРӨҮ. “ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ” ПОВЕСЫНА АНАЛИЗ 

(11-се класта әҙәбиәт дәресе) 
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Гурьянова  Айгөл Нәзир ҡыҙы,  
Көйөргәҙе районы Зәк-Ишмәт урта мәктәбе 

 
 
Уҡытыусы эшмәкәрлегенең  маҡсаты: уҡыусыларҙы әҙәби әҫәрҙәр уҡырға өндәү, 

Ноғман Мусин ижады аша тыуған ерҙе, уның тәбиғәтен, кешеләрен, халҡының шөғөлөн 
яратырға саҡырыу.   

  
Дәрес тибы: ҡатнаш дәрес 
 
Көтөлгән шәхси,метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре: 
Шәхси үҫеш кимәле: 
- белем алыу өсөн төрлө сығанаҡтар файҙаланыу; 
- ижади-эҙләнеү эше менән шөғөлләнеү; 
- телмәр мәҙәниәтен камиллаштырырыуға ынтылышты үҫтереү; 
- үҙеңдең белемеңде яңы шарттарҙа ҡулланырға өйрәнеү; 
- һайлап алынған теманың мөһимлеген дәлилләргә, иҫбат итергә тырышыу. 
Метапредмет кимәле:   
- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте ҡуллана белеү, алған белемде  

системалаштырыу;  
- башҡаларҙы тыңлау,үҙ фекереңде яҡлай һәм дәлилләй белеү; 
- башҡорт халҡының арҙаҡлы улы, оло һәм дәрәжәле яҙыусы  Ноғман Мусин тормошо 

һәм ижады буйынса белемдәрҙе   тулыландырыу; 
- үҙ-үҙеңә баһа биреүҙе, иптәштәреңде баһалауҙы тормошҡа ашырыуҙы дауам итеү. 
Предмет үҙләштереү кимәле: 
- тасуири,етеҙ,шыма уҡыу;  
- ораторлыҡ һәләтенә эйә булырға ынтылыу; 
- кәрәкле материалды дәрескә тиклем туплау һәм дәрес барышында  нығытыу. 

 

Тема Ноғман Мусиндың тормош юлы һәм ижады буйынса түбән 
кластарҙа үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. “Шайтан ҡуласаһы” 
повесына анализ. 

Маҡсат -Ноғман Мусиндың үтелгән әҫәрҙәрен иҫкә төшөрөү; тормош юлы, 
ижады менән танышыу; “Шайтан ҡуласаһы” повесын өйрәнеү; 
-уҡыусыларҙы әүҙем эҙләнеүгә һәм ижади эшләүгә ылыҡтырыу; 
-уҡыусыларҙың үҙ үҙенә, иптәштәренә ихтирам һәм иғтибар, 
Н.Мусин әҫәрҙәренә һөйөү, тыуған ергә мөхәббәт тәрбиәләү. 
тыуған ерҙең ҡәҙерен белергә өйрәтеү, уның менән ғорурлана 
белеү хистәре  тәрбиәләү. 

Планлаштырылған 
һөҙөмтә 

уҡыусыларҙы әҙәби әҫәрҙәр уҡырға өндәү, Ноғман Мусин ижады 
аша тыуған ерҙе, уның тәбиғәтен, кешеләрен, халҡының шөғөлөн 
яратырға саҡырыу.   

Предмет-ара бәйләнеш Башҡортостан мәҙәниәте, географияһы 

Ресурстар: 
- төп 
 
 
 
- өҫтәмә 
 

Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте. Хрестоматия. Урта мәктәптең 11-се 
класы өсөн./Төҙ. Ғ.Б. Хөсәйенов, Р.Н.Байымов.-Өфө, Китап. 
Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте. Урта мәктәптең 11-се класы өсөн 
дәреслек./Төҙ. Ғ.Б. Хөсәйенов, Р.Н.Байымов.-Өфө, Китап. 
 
Компьютер, экран, презентация, Н.Мусиндың портреты, 
китаптары, аудиокасета һәм магнитофон. 
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Эште ойоштороу 
төрҙәре 

Фронталь, индивидуаль, парлап эшләү. 

Үткәреү технологияһы Һәр этаптың өйрәтеү һәм үҫтереү 
биремдәре. 

Уҡытыусы эшмәкәрлеге. 

 
 

Уҡыусыларэшмәкәрле
ге 

I этап.  Уҡыу 
эшмәкәрлегенә 
мотивация булдырыу. 
Маҡсат: белем алыуҙы 
мотивлаштырыу 
(дәрестең эпиграфы). 

I этап.  Ойоштороу. 
 
 
а) ”Ир-егеттең йәшен һорамайҙар, ә 
башҡарған эшен барлайҙар…” (Венера 
Рәхмәтуллина башҡарыуында йырҙың 
бер куплеты яңғырай). 
 
б) Хәйерле көн, уҡыусылар. 
Дәресебеҙҙең эпиграфы итеп тап ошо 
йырҙың һүҙҙәрен алыуым юҡҡа түгел. 
Ноғман Мусин бөтәбеҙҙе лә  ҡыуандырып  
оҙаҡ йәшәгән яҙыусы, аҡһаҡал. Беҙ уның 
оло йәше, сал сәсе, юғары исемдәре 
алдында  баш эйәбеҙ, ә бөгөнгө 
дәресебеҙҙә, башҡорттар әйтмешләй, 
уның ил ағаһы булараҡ күрһәткән 
эштәрен барлап китһәк, дөрөҫөрәк 
булыр. 

I этап.   Ойоштороу. 
 
 
Ҡушылып йырлап 
ултыралар(үҙҙәренең 
уҡыу эшмәкәрлеген 
формалаштыра белеү, 
яҡшы, продуктив эшкә 
ынтылыш 
формалаша). 
 
 
 
 
 
 
(Белем алыуға, 
уҙыуға, дәрескә ыңғай 
ҡараш формалаша). 

II этап.   
Актуалләштереү. 
Маҡсат: түбән 
кластарҙа алған 
белемдәрҙе иҫкә 
төшөрөү. 

II этап.  Актуалләштереү. 
Төрлө әҫәрҙәрҙән өҙөктәр уҡый. 
1.«Яҡын килгәс, болан балаһының 
матурлығына тағы бер ҡат һоҡландым. 
Күгелйем һарғылт төҫтәге  йөнө   ялтлап 
тора, ҡолаҡтары ҡарпайған, томраланған  
күҙҙәре  аптыраған кеүек ҡарай, кәүҙәһе  
шул тиклем ҡупшы, бындай матурлыҡты 
минең хатта  һүрәттә  лә күргәнем юҡ…» 
Аҙаҡ беҙ болан балаһыны кешеләр 
тарафынан үлтерелеүен беләбеҙ.  
Автор (беренсе слайд)  
«Йыртҡыстан ҡотҡарғайныҡ, кешенән 
ҡотҡара алманыҡ. әҙәмдәр йыртҡыстан 
да яманыраҡ була шул, улым» тип 
тамамлағайны. Өҙөк ниндәй әҫәрҙән? 
 
2.«Шунан аҙаҡ ҡарағай төбөндә ниндәй 
мәхшәр ҡупҡанын күрһәгеҙ икән? Әлеге 
мин ҡулына сапҡан яралы айыу ер 
йыртып үкерә, бүтәндәре уға ҡушылып 
ырылдай, ларҫ-лорҫ өрә, ары һуғыла, 
бире бәрелә. Ҡайһыһы  ерҙең кәҫен 
аҡтара, ҡайһыһы, ҡарағай башына 
менмәксе булып, бер-ике ынтыла  ла, 
ғәйрәте  етмәйенсә, ярһып- үкереп, кире 
төшә». 
Автор (  икенсе  слайд)  

II этап. 
 Актуалләштереү. 
 
 
Уҡыусыларҙың яуабы: 
”Етемәк болан 
балаһы”. 
 
(Уҡыусылар әҫәрҙе 
иҫкә төшөргәндә 
“Уҡыусылар ижады” 
папкаһынан 
уҡыусылар түбән 
класта төшөргән 
етемәк болан һүрәтен 
күрһәтеп сығам) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуабы:”Ҡарағай 
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«Ни хәтлем генә аҡыллы тимә, 
йыртҡыстан изгелек көтөп буламы ни?» 
тип тамамлағайны. Өҙөк ниндәй әҫәрҙән? 
 
3. «Бына шулай, улым,  кешенең дә, 
кейектең дә  - һәр нәмәнең уғата матуры 
була. (Өсөнсө  слайд)Тик матурлыҡ  ул 
һоҡланыу, ҡыҙығыу өсөн генә   түгел, 
уның ҡәҙерен  белергә лә кәрәк». 
 
4. «Аҙна самаһы ваҡыт үткәс, ул атаһына: 
“Мин бынан бирле бер кемгә лә 
ышанмаясаҡмын,”- тип әйтеп һалды. 
Атаһы уға аптырап та, һағайып та 
ҡараны: ”Ниңә улай тиһең әле, улым?” 
“Берәүҙәр көпә-көндөҙ һине талай, 
икенселәре  айыу тиреһенә һатыла.” 
“Бөтә кешене лә бер ҡалыпҡа ҡуйма, 
улым, яҡшы әҙәмдәр ҙә бөтмәгән 
(дүртенсе  слайд). Әммә ләкин, улым, 
кешеләргә ышанысты юғалтыу – йәшәүгә 
ышанысты юғалтыуға тиң, шуны онотма». 
 
Уҡыусылар, беҙ түбән кластарҙа үтелгән 
әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрҙөк. Был әҫәрҙәр 
менән бергә 
Н.Мусиндыңтормошһынауҙары үтеп, 
нығынған һәм уның ижадын 
яратыусыларҙың девизына әйләнгән 
һүҙҙәре атап киттек,  ана шул һүҙҙәр 
бөгөнгө слайдтарҙа сыҡтылар ҙа инде.  
Был һүҙҙәргә беҙ бөгөн яңынанәйләнеп 
ҡайтырбыҙ әле.  

башында бер төн” 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуабы:”Ҡоралайҙар” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуабы:”«Йырҡыс 
тиреһе” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үҙбаһа. Күршеңде 
баһалау. 

III этап.   
Өй эшен тикшереү. 
Маҡсат: проекттар 
яҡлау. 

III этап.   
Өй эшен тикшереү 
Өйгә биреп ҡайтарған эштәргә күсәйек. 
Беҙҙең темаға ярашлы, һеҙ төркөмдәргә 
бүлендегеҙ (Альбина менән Рөстәм, 
Илвина менән Гөлнур, Илина менән 
Наҙгөл). Мин ете тема тәҡдим иткән 
инем. Бына ул темалар: 

1. Ноғман Мусиндың тормош юлы. 
2. Ноғман Мусиндың «Зәңгәрһыу 

хикәйәттәре“ әҫәрендә пейзаждың роле. 
3. Ноғман Мусиндың «Шайтан ҡуласаһы» 

повесында «шайтан ҡуласаһы» 
төшөнсәһе. 

4. Ноғман Мусин әҫәрҙәрендә төп өгөт-
нәсихәт, тематика. 

5. Ноғман Мусин әҫәрҙәрендә тәбиғәт 
күренештәре. 

6. Н. Мусин әҫәрҙәрендә башҡорт 
халҡының йәшәйеш ҡанундары, 
көнкүреш шарттары, ғөрөф-ғәҙәт, 

III этап.   
Өй эшен тикшереү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таҡта янында һайлап 
алған теманы асыу. 
(Уҡыусыларҙың 
сығыштары - беренсе 
ҡушымта). 
(Уҡыусылар проект 
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йолаүҙенсәлектәренең сағылышы. 
Проекттарығыҙҙы яҡларға таҡта янына 
саҡырам!  

эштәрен яҡлай, 
үтелгәндәрҙе тиҫкә 
төшөрә). 

III этап.  
Уҡыу мәсьәләһе ҡуйыу. 

III этап. 
Уҡыу мәсьәләһе ҡуйыу. 
1. -Балалар, һеҙ өйҙә  Н.Мусиндың 
“Шайтан ҡуласаһы” повесының 
йөкмәткеһе менән таныштығыҙ. Проект 
эштәрендә әйтелмәгән мәлдәргә 
туҡталайыҡ. “Кем уҡыған, шул белә” тип 
атала был эш. Һорауҙарға яуап бирергә 
кәрәк. 
-“Шайтан ҡуласаһы”әҫәренең жанры? 
-“Шайтан ҡуласаһы”нда ауылдың исеме? 
--“Шайтан ҡуласаһы”нда төп герой? 
- Теге йәки был ваҡиғаларҙы  асыуҙа 
Н.Мусин тәбиғәт күенештәрен оҫта 
файҙалана. Минзәлә менән Мохтасарҙың 
йәйләүҙә көтөү янында тәүге мәртәбә 
икәүҙән-икәү генә ҡалып мөхәббәттә 
аңлашҡан мәлдәрендә  символик 
мәғәнәгә эйә ваҡиға була. Ваҡиға 
геройҙарҙың алдағы яҙмыштарының 
фажиғәле булыуына ишаралай. Ниндәй 
ваҡиға был? 
- Һалдатта саҡта кәүҙәгә бәләкәй 
булғанға, сафтың иң артында тороусы 
Байымға ниндәй ҡушамат бирелгән? 
- Мохтасар иҫтәлеккә Ризаға нимә бүләк 
итә? 

   III этап.   
 
 
 
 
 
 
 
Балалар яуап бирә: 
……………..(повесть) 
 
……………….(Ҡырташ) 
 
…………………(Мохта
сар) 
 
……………………….(Кү
кте ҡапыл ҡара болот 
ҡаплай, дөбөр-шатыр 
күк күрәй) 
 
 
………………..(Бөрсә) 
 
……………(Һеләүһен 
тиреһе һәм һуйыр 
бирә) 

Физминут Физминут 
Беҙҙең Башҡортостанда 
бына ошондай тауҙар, 
бына ошондай урмандар, 
бына ошондай йылғалар, 
бына ошондай ҡырҙар, 
ҡырҙарында сәскәләр 
барыһы ла матурҙар. 

Физминут 
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IY этап.  
Уҡыумәсьәләһенсисеү. 

«Фекерҙәр,фекерҙәр...» - тип атаным 
киләһе эш төрөн. 
-«Был әҫәрҙәрҙә Н.Мусиндың тормош 
һынауҙары үтеп нығынған һәм уның  
ижадын яратыусыларҙың девизына 
әйләнгән һүҙҙәре ята - тап ана шул 
һүҙҙәр бөгөнгө слайдтарҙа сыҡтылар ҙа 
инде. Был һүҙҙәргә беҙ бөгөн яңынан 
әйләнеп ҡайтырбыҙ әле», -тип әйткән 
инем дәрес башында. Әйләнеп ҡайтайыҡ 
әле. «Әҙәмдәр йыртҡыстан да яманыраҡ 
була шул, улым», - тигән һүҙҙәрҙе  
«Шайтан ҡуласаһы» повесында кемгә 
ҡарата ҡулланып була һәм ни өсөн? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-«Ни хәтлем генә аҡыллы тимә, 
йыртҡыстан изгелек көтөп буламы ни?» -
тигән һүҙҙәрҙе был әҫәрҙә ниндәй 
ваҡиғаға, кемгә ҡарата ҡулланып була? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “Тик матурлыҡ  ул һоҡланыу, ҡыҙығыу 
өсөн генә   түгел, уның ҡәҙерен  белергә 
лә кәрәк»- тигән һүҙҙәрҙе был әҫәрҙә 
ниндәй ваҡиғаға, кемгә ҡарата ҡулланып 
була? 
 
 
 
 
 

Уҡыусыларҙың 
яуаптары. Дөрөҫ 
яуаптар: Был  
һүҙҙәрҙе 
Мохтасарҙың бер 
туған ҡустыһына 
ҡарата әйтергә 
мөмкин. Ул әсәһенә 
лә, ағаһына ла, 
ғаиләһенә лә бер 
изгелек күрһәтмәгән 
кеше була. Уҡырға ла, 
эшләргә лә уйламай. 
Тик әсәһе һәм ағаһы 
елкәһендә көн күрә. 
Гел алдаша. Үҙенең 
енәйәттәрен оятһыҙ 
рәүештә ағаһы 
Мохтасарға ябып, уны 
төрмәгә ултырта. 
Ағаһының яратып 
йөрөгән ҡыҙын 
көсләй. Тәбиғәткә лә 
гел зыян итеүҙән 
бушамай, рөхсәтһеҙ – 
ниһеҙ һунарсылыҡ 
итә, атып алған 
йәнлектәрең ите, 
тиреһе менән һатыу 
итә. 
Дөрөҫ яуаптар: Риза 
менән Мохтасар  
һунар иткәндә  
бүреләргә лә, 
һеләүһенгә лә 
осрайҙар. Был 
йыртҡыстарҙан 
изгелек көтөп  
булмай. Шулай ҙа 
Мохтасарҙың аҡыллы 
булыуы арҡаһында 
ғына һунарсылар иҫән  
ҡала. 
 
Дөрөҫ яуаптар: 
Мохтасар Минзәләнең 
матурлығына, 
аҡылына  ғашиҡ була, 
үҙе әйтергә лә 
ҡыймай йөрөй. 
Минзәлә уның өсөн 
ҡәҙерле кешегә 
әйләнә. Ысын 
күңелдән ярата 
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- “Әммә ләкин, улым, кешеләргә 
ышанысты юғалтыу – йәшәүгә ышанысты 
юғалтыуға тиң, шуны онотма»,- тигән 
һүҙҙәрҙе был әҫәрҙә ниндәй ваҡиғаға, 
кемгә ҡарата ҡулланып була? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мохтасар был ҡыҙҙы. 
Шулай уҡ Мохтасар 
тәбиғәтте лә ярата, 
уны һаҡлай ҙа, яҡлай 
ҙа.  Ҡустыһы 
ағаһының тап киреһе. 
Сибәрлегенә 
ҡыҙығып, Минзәләгә 
ҡул һала, көсләй. 
Тәбиғәтте 
фәхшиҙәрсә 
ҡыйратыусыға әйләнә. 
Дөрөҫ яуаптар: 
Был һүҙҙәрҙе 
Мохтасарға ҡарата 
ҡулланырға була. Ул 
ҡустыһын әллә нисә 
тапҡыр кисерә, 
бәләләрҙән ҡотҡара. 
Ҡустыһына ышана.  
Шулай уҡ егеттәрҙең 
әсәһе Ҡәҙербаныу 
инәйгә лә ҡарата 
әйтергә мөмкин. Ул да 
кесе улының үҙгәреп, 
матур итеп донъя 
көтөп китеренә 
ышана. Улын 
әсәйҙәрсә ярата. Уға 
ҡарата ышанысын 
юғалмай.   
Минзәләгә ҡарата ла 
ҡулланырға була. 
Минзәлә уны ҡәбәхәт 
көсләгәндән һуң, 
тәүҙә шул ир йораты  
менән йәшәп ҡарай, 
матур йәшәп 
китербеҙ, тип уйлай. 
Аҙаҡ инде ир-
егеттәргә бөтөнләй 
ышанысын 
юғалтмайынса, 
Мохтасарҙың ысын 
ир-егет булыуына 
ышынып, уның менән 
ҡауышырға була. 
Ризаның үҙенә ҡарата 
ла әйтә алабыҙ. Ул да 
ниндәй генә кешеләр 
менән осрашмай: 
Һатлыҡтар, 
алдаҡсылар. Әммә 
кешеләргә  ышанысын 
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-«Һәр  нәмә сағыштырыуҙа беленә”,-тип 
атарға булдым был эш төрөн. Мохтасар 
менән Сәғиткә сағыштырма 
ҡылыҡһырлама биреп китәйек әле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Әҙәбиәт-ул тормош дәреслеге “,- тип 
атайыҡ  был эш төрөн. Был әҫәр һеҙҙе 
нимәгә өйрәтте? Шул турала үҙегеҙҙең 
фекерҙәрегеҙҙе дүрт-биш һөйләм менән 
яҙығыҙ әле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

юғалтмай.  
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. Дөрөҫ 
яуаптар: Мохтасар – 
ул изгелекле, 
ярҙамсыл, яуаплы, 
көслө рухлы, туған 
йәнле – ҡустыһын 
әллә нисә тапҡыр 
ҡотҡара, әсәй ҡәҙерен 
белә - әсәһен ҡарай, 
алдынғы эшсе, 
кешеләрҙең  
ихтирамын яулаған 
кеше.  Сәғит – ул 
иркә, эскерле, оҙон 
аҡса ярата, еңел 
йәшәй, хыянатсы, 
елғыуар, кешеләрҙең  
бер ҡатлығынан  тиҙ 
генә файҙалана, 
ҡәбәхәт - изге күңелле  
ҡыҙҙы көсләй. 
 
“Был әҫәр мине 
нимәгә өйрәтте?”–
 яуап яҙыу (5-7 минут) 
(Яуаптар тыңлана, 
минең 
уҡыусыларымдың 
яуаптары: Был 
повесты уҡып сыҡҡас, 
мин бик оҙаҡ уйланып 
йөрөнөм. “Дөрөҫ 
эшләнеме икән 
Мохтасар?”– тигән 
һорау миңә тынғы 
бирмәне. Мин ул 
дөрөҫ эшләгәндер, 
тип уйлайым. 
Мохтасар ҡустыһының 
ғәйебен үҙенә алып, 
3,5 йыл тотҡонда 
булып ҡайта. Ул 
ҡустыһы яҡшы булһын 
өсөн бөтә  
мөмкинлектәрҙе 
файҙаланып 
ҡарай. Ләкин ҡустыһы 
быны аңламай, үҙенең 
насарлығын 
ташламай.Ундай 
кешегә йәмғиәттә 
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урын юҡ, тип 
уйлайым... 

Y.Белемде  нығытыу. Y.Белемде  нығытыу. 
«Ноғман Мусин – замана яҙыусыһы. 
Әҫәрҙәрендә кеше бәҫе, дәрәжәһе алға 
ҡуйыла, әҙәп ҡанундарының 
тормошсанлығы һәм матурлығы 
данлана,»-  тип яҙа Роберт Байымов. Һеҙ 
ошо фекер менән килешәһегеҙме? 
Яҙыусының беҙ уҡыған әҫәрҙәре 
тураһында әйтеп буламы был һүҙҙәрһе?  
 

Y.Белемде  нығытыу. 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. Дөрөҫ 
яуаптар: Эйе, 
килешәбеҙ. Беҙ 
уҡыған әҫәрҙәргә 
ҡарата әйтеп була был 
һүҙҙәрҙе. 

YI.Баһалау. YI. Баһалау.Эштәрегеҙҙе баһалайыҡ. YI. Баһалау. 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, 
-Күршеңде баһалау, 
-Уҡытыусы баһаһы. 

YII.Өйҙә эш. YII. Өйҙә эш. Һеҙ  өйҙә ниндәй эш 
эшләрһегеҙ? 
1. Өйҙә “Мәңгелек урман” романын уҡып 
бөтөргә кәрәк булыр. 
2. Инша яҙырға. Темаһы: «Ир-егеттең 

YII. Өйҙә эш.Һайлап 
алыу. 
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йәшен һанамайҙар, ә күрһәткән эшен 
барлайҙар….” 
3. Сығыш әҙерләргә. Темалар: 

1. Ноғман Мусин ижадында  тәбиғәт 
күренештәре. 

2. Н.Мусин әҫәрҙәрендә башҡорт халҡының 
йәшәйеш ҡанундары, көнкүреш 
шарттары, ғөрөф-ғәҙәт, йола 
үҙенсәлектәренең сағылышы. 

YIII.Йомғаҡлау. YIII.Йомғаҡлау. Хөрмәтле уҡыусылар! 
Әле беҙ китаптарҙан уҡып ҡына тормош, 
кешеләр тураһында фекер йөрөтәбеҙ.  
Оҙаҡламай һеҙ үҙегеҙ оло тормошҡа аяҡ 
баҫасаҡһығыҙ. Шул саҡта художестволы 
әҫәрҙәрҙәге образдарҙың береһенән 
үрнәк алып, икенсеһенән ғибрәт алып,  
тормош тигән киң яланда юғалмайса, һәр 
ҡайһығыҙ үҙ юлығыҙҙы табығыҙ. Тормош 
– ул, ысынлап та, ҡуласа, был ҡуласаның 
тотҡаһы беҙҙең ҡулдарҙа булырға тейеш. 
Беҙ уны үҙебеҙгә кәрәк яҡҡа бороп 
ебәрербеҙ. 
Эпиграфты Мохтасарҙың тормошо менән 
бәйләп бөтөрөү: «Ир-егеттең йәшен 
һанамайҙар, ә күрһәткән эшен 
барлайҙар….” 

YIII.Йомғаҡлау. 
Рефлексия. 
Дәрес буйынса 
уғыусылар фекере.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Йырға ҡушылыу: «Ир-
егеттең йәшен 
һанамайҙар, ә 
күрһәткән эшен 
барлайҙар….” 

 
 

Тема буйынса сығыштыр: 
Беренсе ҡушымта 

Беренсе уҡыусы: Беҙҙең проекттың исеме - «Ноғман Мусиндың тормош юлы». 
Интернет селтәренән алынған таблица ярҙамында темабыҙҙы асабыҙ (Таблица буйынса 
сиратлап 
һөйләү).
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Икенсе  ҡушымта 

Ноғман Мусиндың «Зәңгәрһыу хикәйәттәре» әҫәрендә пейзаждың роле 
Ноғман Мусиндың «Зәңгәрһыу хикәйәттәре»н  ҙур кинәнес менән уҡып сыҡтыҡ. 

Яратҡан яҙыусыбыҙ Ноғман Мусин тәбиғәт менән йәшәй, тап шул тәбиғәт хаҡында яҙа, уның 
менән бергә шатлана, бергә көйөнә. Автор «Зәңгәрһыу хикәйәттәре» әҫәрендәлә  пейзаж 
күренештәрен киң планда һүрәтләй. Пейзаж менән   беҙ әҫәрҙең тәүге юлдарында уҡ 
осрашабыҙ. Шуға  күрә ләүҙебеҙ ҙә ошо пейзаж күренештәренә яҡындан туҡталып китмәксе 
булдыҡ, класташтарыбыҙҙы ла таныштырып китеү урынлы булыр, тигән фекерҙәбеҙ. Һәр 
ваҡыт тәбиәт, ошо тәбиғәттә йәшәгән, тәбиғәт  менән тын алған, уның менән бер  бөтөн 
булып үрелгән кешеләр, кешеләрҙең төрлө-төрлө яҙмыштары хаҡында яҙған яҙыусы булараҡ,  
Н.Мусин ижадынан беҙ һайлап алған ошо тема бик урынлылыр, тип уйлайбыҙ.  

Был теманы асыуҙан алда,  «пейзаж» һүҙенә әҙәбиәт ғилеме һүҙлегенән  аңлатма 
биреп китәйек. Ғайса Хөсәйенов  былай аңлата: «Пейзаж» - француз һүҙе, төбәк, ил 
мәғәнәһендә. Әҙәбиәттә, халыҡ ижадында һүрәтләнгән тәбиғәт күренештәре. (Ғайса 
Хөсәйенов. Әҙәбиәт ғилеме һүҙлегенән , 131 –се бит.) 

«Зәңгәрһыу хикәйәттәре »ндә  барған хәл-ваҡиғалар ер-һыу атамалары менән бәйле. 
Әер-һыу атамалары халыҡ хәтерендә легендалар рәүешендәһаҡланыусан.  Автор әҫәрен 
ошо легендаларға нигеҙләнеп  ижад иткән. Һәр легенда бер хикәйәткә һалынған. Хикәйәттәр 
үҙҙәре генә түгел, хатта уларҙың исемдәре лә иҫ киткес матур: «Сөгөн юлы», «Айыу янған», 
«Йәнебәк түше», «Зәбир ҡарағайы», «Военрук Фәтхи», «Зәңгәрһыу васыяты». Улар тотош 
бер әҫәр тәшкил итһәләр ҙә, һәр бер хикәйәтте айырым әҫәр итеп тә ҡарарға була. 

Беҙ, уҡыусылар ғына түгел, яҙыусының  үҙе лә ошо тәбиғәткә  ғашиҡ  булыуы әҫәрҙең  
тәүге юлдарынан уғ күренеп тора : «Ауылыбыҙ һыулаған йылғаның  исеме  матур -  
Зәңгәрһыу. Һыуы ап-аҡ бит инде, уға «зәңгәр» һүҙен йәбештергәндәр…». Аҙаҡ тау 
шишмәләренең матурлығы, сафлығы, уларҙың мәңгелеге тасуирлана... 

 Беҙҙеңсә, ««Зәңгәрһыу хикәйәттәре»ндә  пейзаж күенештәре геройҙарҙың холҡон 
асыуға ярҙам итә, авторҙың уй-фекерҙәрен, хис-тойғоларын сағылдыра. Эйе, бөгөнгө көн 
менөн генә түгел, ә киләсәк быуындарҙың бәхете өсөн хәстәрлек күреп йәшәргә кәрәк.   

Кеше тәбиғәтһеҙ  йәшәй алмай. Сөнки  беҙ - тәбиәғәт балаһы. Башҡортостаныбыҙҙың 
матур тәбиғәтен мең тапҡыр данлаған яҙыусы Ноғман Мусинға ҙур рәхмәтлебеҙ. Уның ижады 
ла тәбиғәтебеҙ кеүек һоҡландырғыс. 

Барый  Ноғомановтың Ноғман Мусинға арнап яҙған шиғыры беҙҙең тема менән 
ауаздаш яңғырай. 

Өлкән дуҫым! 
Тормош – һинең диңгеҙ, 
Тулҡындарын көн дә ҡағаһың, 
Аҫыл ынйыларын табаһың. 
Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт! 
 

Өсөнсө ҡушымта 
Ноғман Мусиндың «Шайтан ҡуласаһы» повесында 

«шайтан ҡуласаһы» төшөнсәһе 
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың «Шайтан ҡуласаһы» повесы 

художестволы теленең һәм образдарының тормошсанлығы, проблемаларының актуаллеге 
менән әһәмиәтле әҫәр.  Повеста хәл-ваҡиғалар ике хикәйәләүсе тарафынан күҙ алдына 
баҫтырыла: Риза Хәнбәков һәм Мохтасар. 

Повеста кеше яҙмышы һәм урман араһында образлы йәнәшәлек барлыҡҡа килә. 
Яҡшылыҡ һәм яуызлыҡ төшөнсәһе  болан, бүре, һеләүһен, бурһыҡ образдары аша көсәйтеп 
бирелә.  

Повестың исеме күңелгә ниндәйҙер хәүеф бирә. Был һүҙбәйләнеш әҫәрҙә донъя 
төшөнсәһенә ҡарата ҡулланыла: беренсе тапҡыр «ҡуласа» тигән төшөнсәне Байым 
ауыҙынан ишетәбеҙ: «Донъя  - ҡуласа икән ул, әй. Һалдатта саҡта, һинең хеҙмәткә тиклем үк 
институт бөтөүеңде белгәс, бик ныҡ көнләшкәйнем.Көнсөллөктөң файҙаһы тейҙе. Хеҙмәттән  
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ҡайтып, ике йыл эшләгәс, университетҡа уҡырға барып индем бит, дыуамал. Хәтереңдәлер, 
геофакты бөткәйнем, хәҙер, уйламағанда-нитмәгәндә, директор булып эшләп йөрөйөм.” 
Икенсе тапҡыр ошо уҡ герой былай тип һөйләй: «Хәҙер мин дә директор, һин дә. Ҡуласа инде 
был донъя, шайтан ҡуласаһы, олатайым мәрхүм әйтмешләй».  Яҙыусы Риза Хәнбәков та аҙаҡ 
үҙ уйҙары  менән уҡыусылары менән бүлешә: «Ҡыҙыҡ  шул тормош. Бәлки, Байымдың 
олатаһы шуға ла уны «Шайтан ҡуласаһы» тип атағандыр…»,тағы ла осратабыҙ әле был 
һүҙҙәрҙе: «Әгәр ваҡытында  емерә һуҡмаһаң, яуызлыҡтың сиге булмай икән, ағай. Был 
тормош хәс шайтан ҡуласаһы һымаҡ, һин бер яҡҡа тартырға тырышаһың, ул бөтөнләй икенсе 
яҡҡа әйләнә», - ти Мохтасар. Хушлашҡан саҡта Риза Мохтасарға:  «Тормошто «шайтан 
ҡуласаһы» тимә, был ҡуласа һинең ҡулда, һинең кеүек ирҙәр уны үҙе теләгән яҡҡа 
әйләндерә, Мохтасар»,- тип әйтергә уйлағайным да өндәшмәнем. Ул бындай хуплау-
ҡапаҡлауға мохтаж түгел ине»-ти Риза.   

       Шайтан – мифик образ, кешене тура юлдан яҙҙыусы, нәфсеһен аҙҙырыусы; ҡуласа  
-тәгәрмәс. Халыҡта «донъя – ҡуласа, әйләндереп бер баҫа» тигән мәҡәл дә бар. Н.Мусин 
яҙыусы Риза Хәнбәков һүҙҙәре менән йәмғиәт өсөн дә, айырым кеше өсөн дә мәһим фәһем 
аса. Ошолар нигеҙендә повестың тағы бер мөһим идеяһы асыла: нәфсегә баш була алмай, 
төрлө яманлыҡтар ҡылһаң, тормош ҡуласаһы ҡасан булһа ла улар өсөн яуап бирергә мәжбүр 
итә. Бер туған ағаһына ҡарата ҡылған яуызлыҡтары өсөн Рәсүл дә яза аласаҡ. Повесть 

үҙенең художестволы үҙенсәлектәре менән иғтибарҙы йәлеп итә, әҫәрҙә  күтәрелгән 

проблемалар бер ҡасан да актуаллеген юғалтмай. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт! 
 

 
Н. МУСИНДЫҢ “ ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ” ӘҪӘРЕ БУЙЫНСА 

ТЕКСТ ӨҪТӨНДӘ ЭШ 
Димова Руфина Рамил ҡыҙы, 

                                                                 Салауат районы Арҡауыл ауылының 
                                                      Байыҡ Айҙар исемендәге урта  

                                                                   мәктәбе 
 

Маҡсат.  Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен асыҡлау, уҡыусыларҙың әҫәр  тураһында 
фекерен, образдарға мөнәсәбәттәрен белеү, әҙәп- әхлаҡ, намыҫсан рух тәрбиәләү. 

Йыһазландырыу. Н. Мусиндың портреты, әҫәрҙәренән  күргәҙмә, әҫәрҙең йөкмәткеһе  
                              буйынса эшләнгән  һүрәттәр, компьютер. 
 
I. Дәрес барышы.   
Уҡытыусы һүҙе. (Урман һүрәтен күрһәтеү). Был һүрәт аша уҡыусыларҙың бөгөнгө 

дәрестә нимә тураһында һүҙ барасағы тураһында аңлатыу.  
Урман, тәбиғәт йәшәү сығанағы. Әҙәм балаһы тәбиғәткә бәйләнгән. Борон-борондан 

тәбиғәттә йәшәгән, шуның һауаһын һулаған. Тәбиғәт ашатҡан, кейендергән, һыйындырған. 
Шуның өсөн дә кешене тәбиғәт балаһы, тиҙәр. Уны һаҡларға, үҫтерергә, ҡәҙерен белергә 
тейеш. Тәбиғәттә тағы ла ағастан башҡа тере йән эйәләре, урман хужалары бар - айыуҙар. 
Улар тәбиғәткә беҙ хужа тип эре йөрөйҙәр. Әммә ҡайһы бер аңһыҙ кешеләр уларҙың 
тыныслығын боҙоп ҡуялар. Был күптәрҙе һәләкәткә килтерә. Ниңә инде һиңә теймәгән йән 
эйәһенең тыныслығын боҙорға.  

- Бөгөн һүҙебеҙ нимә тураһында барасаҡ? 
-  Эйе,  һүҙебеҙ урман хужаһы айыуға бәйле буласаҡ. Беҙҙең әҫәребеҙҙең исеме 

“Йыртҡыс тиреһе”.  
- Йыртҡыс тигән һүҙҙе нисек аңлайһығыҙ? (балаларҙың яуабы) 
      
2. Яңы тема үтер алдына автор тураһында уҡыусыларҙың белемдәрен 

тикшерәбеҙ.   
а) Н. Мусин ижады буйынса викторина.  
1) Н. Мусин ҡайҙа һәм ҡасан тыуған? 
(1931 йыл  17июль  Ишембай районы Ҡолғона ауылы). 
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2) «Ҙур прозала тәбиғәтте һаҡлау проблемаһын тәү башлап күтәреүсе Н.Мусин 
булды”. Кемдең һүҙҙәре? (Вафа Әхмәҙиев һүҙҙәре )  

3) Яҙыусыға ҡайһы әҫәре өсөн Башҡортостан Республикаһының Салауат Юлаев 
исемендәге дәүләт премияһы бирелә?  («Зәңгәртауҙа аҡ болан” романы һәм «Ысын күңелдән 
һөйләшеү” китабы өсөн) 

4) Нисәнсе йылда уға Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы тигән юғары исем 
бирелә?(2001) 

8) «Ошо ауылдашым булмаһа былтыр миңә, бәлки «Маҡтау грамотаһы» ла тәтемәҫ 
ине. Башҡа фәндәрҙән бирешеүен-бирешмәйем дә, тик математика бәкәлгә һуғыңҡырай», 
йыллыҡты «дүрт»кә тапшырып булһа», - тип шыртлабыраҡ йөрөй инем, ошо Рәхмәт 
арҡаһында «бишле» эләгеп ҡуйҙы”. («Тайғаҡ баҫма»)  

II. 1. Әҙәби әҫәр повесть булғас, уны уҡыусылар өйҙә уҡып килергә тейештәр. Сөнки 
әҫәр оҙон, дәрестә уҡылып бөтмәй. Бөгөнгө балаларға был әҫәр   тәрбиә бирә алырмы? 
Ниндәй яҡтан? Уҡыусылар йөкмәткеһен аңлағанмы, юҡмы икәнлеген белер өсөн иң тәүҙә 
йөкмәткеһен һөйләтеү. 

 Бының өсөн схема ҡулланабыҙ. Әҫәрҙә хәл-ваҡиғалар һүрәтләнә, әммә хикәйәләү 
бер кимәлдә генә бармай, ә ваҡиғаларҙың көсәйә, ҡуйыра барыу тәртибендә була. Уның 
схемаһын ошолай күрһәтәбеҙ. Был схема әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен асыуҙа ярҙам 
итә. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Әҫәрҙе   анализлауҙың маҡсаты – уҡыусыларҙың әҫәре уҡыуҙан тәьҫир һәм 

тойғоларын тәрәнәйтеү, белемдәрен киңәйтеү, эстетик ҡараштарын, юғары әхлаҡи-этик 
сифаттарын үҫтереү, художестволы әҙәбиәткә, яҙыусы ижадына ҡыҙыҡһыныу уятыу. Әҫәрҙе 
тикшереү баланың ҡарашы формалашыуына, телмәре үҫешенә ыңғай йоғонто яһай, уны рухи 
яҡтан сыныҡтыра, тормош тәжрибәһен байыта. 

 1.“Йыртҡыс тиреһе” повесында ғы образдарҙы һанап сығығыҙ. 
 
II. Әҫәр буйынса  эш. Уҡыусыларҙан һорауҙарға яуап алыу уларҙың фекерләү ҡеүәһен 

үҫтерә. 
1. Секретарь менән Яуымбайҙың һөйләшкән ерен табып уҡып күрһәтегеҙ. Был алым 

уҡыусыларҙы эҙләнергә, кәрәкле материалды табырға ҡыҙыҡһындыра. 
2. Яуымбайҙың тормошо, йәшәйеше ни рәүешле емерелә? 
4. Ни өсөн Яуымбай тормошҡа ҡул һелтәргә мәжбүр була? 
5. Беренсе секретарҙың ҡылығы һеҙҙә ниндәй тәҫьорат ҡалдырҙы? 
6. Яуымбайҙың улы Һолтанбайға әйткән һүҙҙәрен әҫәрҙән табығыҙ.  
«Кешелегеңде, намыҫыңды юғалтма, улым. Хәләл көс менән йәшә, донъяңда харам 

малдың остоғо ла булмаһын. Бүтән кешеләргә изгелекле, ярҙамсыл бул, әммә замана 
түрәләре ҡурайына бейемә, улар үҙ көйөн көйләп кенә, башҡаларҙы уйламай йәшәүсе 
бәндәләр». Был   һүҙҙәрҙе һеҙ нисек аңлайһығыҙ?  

7. Булашовтың ҡылығын һеҙ нисек баһаларһығыҙ? 
8. Әҙәм балаһы үҙенә үҙе хужа була алмаҫтай ҡатмарлы замананың аяуһыҙ ҡамсыһы 

ҡыуалай уны был юлға. ”Бында  ниндәй заман тураһында һүҙ бара? Кемде ҡыуалай һуң? 
9. ”Хәс тә әүәлге кулак донъяһы. Шул тиклем ҙур һарай, келәт, бейек ҡоймалар ниңә 

кәрәк?” – Уға Яуымбайҙың төҙөк, бөтөн, таҙа өй тирәһе оҡшаманы. - Малың күпме?  Ни өсөн 
прокурорға Яуымбайҙың донъяһы оҡшамай? 

 әҫәрҙең 

башы 

төйөнләнеү 

Ваҡиғалар 

үҙеше 

Иң 

көсөргәнешле  

момент 

сиселеш 
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 III. Группа менән эш итеү. Группа менән эш итеү уҡыусыларҙа бер-береһе менән 
теләктәшлек, иптәшлек тойғоһо көсәйә. 

1- се төркөм. Һолтанбай образына характеристика бирә.  
2- се төркөм. Булашов образына характеристика бирә.  
3- сө төркөм Яуымбай образына характеристика бирә 
IV.Һүҙлек эшен башҡарыу.   
 Бакуй- 

тайыш аяҡ- 
сөрөк-сарыҡ- 
ҡалтағай- 
шатун айыу- 
ришүәт- 

 V.Әҫәрҙән һүрәтләү сараларын табығыҙ.  
1. Һүрәтләү сараларын табыу уҡыусыларҙың һүҙлек байлығын арттыра,телмәрҙә 

уларҙы аңлап ҡулланыу мөмкинлеге тыуҙыра. 
2. Тапҡыр һүҙҙәрҙе тикшереү.  
  
  VI.Төп геройҙарҙы парлап яҙырға әҫәрҙең исемен атарға. 
 Ҡасим -…… (Гөлсөм «Кеше йылмая») 
 Шәүрә -….. (Мөбөрөк «Төпкөлдөн төшкән килен») 
 Карам - …..(Заһиҙә «Һайлап алған яҙмыш») 
 Төлкөсура -……( Сажиҙә «Мәңгелек урман») 
 Минзәлә - ……. (Мохтасар «Шайтан ҡуласаһы») 
 6) Нисәнсе йылда һәм ниндәй исемле тәүге романы донъя күрә? (1968 «Өҙәрем юл 

кешеләре») 
  
VII. Кроссворд сисергә. Кроссвордты дөрөҫ сисһәгеҙ әҫәрҙең исеме килеп сығыр. Был 

уҡыусыларҙың әҫәр буйынса белемдәрен тикшереү, нығытыу, шулай уҡ эҙләнергә мәжбүр 
итеү. 

1. Һағынбайҙы бесәнлектә бимазалаған йыртҡыс хайуан. 
2. Һағынбайҙың атаһы. 
3. Милицияға биргән айыу тиреһе бүләкме, әллә…. 
4. Бәләтауҙың иң бейек түбәһе. 
5. Һунарсының саңғыһы. 
6. Айыу менән алышҡанда тәненең ҡайһы өлөшө яралана. 
7. Айыуҙы ҡурҡытыр өсөн нимәне быҫҡытып яндыралар? 
8. Ниндәй пуля менән патроны яһалған? 
9. Һолтанбайҙың кесе улының исеме. 
10. Ҙур һүҙенең синонимы. 
11. Һолтанбайҙың атаһы һуғыштан һуң нимә менән шөғөллөнеп ҡайтана донъяһын 

тергеҙә? 
12. Төп герой. 
13. Булашов айыу тиреһен ҡайҙа алып бара? 

VIII. Әҫәрҙең проблемаларын таҡтала схема рәүешендә сығып күрһәтеү.   
Схема буйынса фекер алышыу. 
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 IX. Йомғаҡлау. 
1. Һеҙҙе ҡыҙыҡһындарған әҫәрен автор ни өсөн яҙған? Уның менән ниндәй яңылыҡтар 

аса? 
2.Рухи яҡтан замандаштарын байыта аламы? 
3.Әҫәрҙе уҡып сыҡҡас һеҙҙең күңелдәрегеҙҙә тыуған иң тәүге уйҙар, хистәр. 
X. Өйгә эш. 
1-се төркөм. Инша “Тәбиғәт минең дуҫым”. 
2-се төркөм. Текст буйынса һорауҙар төҙөргә. 
3-сө төркөм. Айыу тураһында белешмә килтерергә. 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ  “ТАЙҒАҠ БАҪМА” ХИКӘЙӘҺЕ БУЙЫНСА ЙОМҒАҠЛАУ 
ДӘРЕСЕ 

 
Дремина Фәүзиә Рәвил ҡыҙы, 

Балаҡатай районы Урғалы ауылының урта мәктәбе  
 
 
Уҡытыусы эшмәкәрлегенең маҡсаты:  
хикәйәнең идея-таматик йөкмәткеһен асыу, актуаллеген билдәләү; 
уҡыусыларҙың үҙ аллы эҙләнеү күнекмәләрен, һөйләү һәм яҙыу күнекмәләрен 

үҫтереү; 
ҡылығына, эшенә ҡарап, кешеләргә ҡылыҡһырлама бирергә, яҡшылыҡ менән 

яуызлыҡтың нимә икәнен айырырға өйрәтеү; 
бер-береңә, таныш булмаған кешеләргә лә ихтирамлы булырға, изгелек эшләргә 

йүнәлеш биреү; 
Дәрес тибы: бәйләнешле телмәр үҫтереү дәресе. 
Шәхси үҫеш кимәле:белем алыу өсөн төрлө сығанаҡтар ҡулланыу. 
Метапредмет кимәле:төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте ҡуллана белеү, алған 

белемде системалаштырыу;  
башҡаларҙы тыңлау, үҙ фекереңде яҡлай белеү; 
үҙ-үҙеңә баһа биреүҙе тормошҡа ашырыуҙы дауам итеү. 
Предмет үҙләштереү кимәле: тасуири, шыма,етеҙ уҡырға өлгәшеү; бәйләнешле 

телмәр үҫтереү; текст, китап менән эш итеү алымдарын өйрәнеүҙе дауам итеү, кәрәкле 
материал  туплау. 

                                            
Дәрес барышы 

 

Тема:  Ноғман Мусин “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһе буйынса йомғаҡлау дәресе. 

Маҡсат Н.Мусиндың ижадын иҫкә төшөрөп, нығытып китеү; 

кешелеклелек 
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һөйләү телмәрен, фекерләү һәләтен, анализлау күнекмәләрен үҫтереү; 
баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттары тәрбиәләү; 
дуҫтарыңа, сит-ят кешеләргә лә ихтирамлы, иғтибарлы булырға өйрәтеү. 

Планлаштырылған 
һөҙөмтә 

хикәйәнең тулыһынса йөкмәткеһен аңлау, дуҫтарҙың ҡәҙерен белеү, 
уларҙы хөрмәт итергә өйрәтеү. 
 

Ресурстар: 
-төп 
-өҫтәмә 

Б.Б.Ғафаров,Д.С.Тикеев 7-се класс өсөн дәреслек. 
компьютер, экран,презентация,таҡталағы һүрәттәр һәм яҙыуҙар. 

Эште ойоштороу 
төрҙәре 

фронталь, индивидуаль, парлап эшләү 
 

 
 
I этап. 
Ойоштороу. 
Маҡсат: белем алыуҙы 
мотивлаштырыу 
 
 
 
 
 
 
 
Психологик инеш. 
 

Уҡытыусы эшмәкәрлеге  Уҡыусы эшмәкәрлеге 

I этап. Ойоштороу 
- Һаумыһығыҙ уҡыусылар! 

 1-се лайд 
Артикуляцион күнегеү 
Хәйерле көн, алһыу таңдарға! 
Хәйерле көн,һайрар ҡоштарға! 
Хәйерле көн,зәңгәр күктәргә! 
Хәйерле көн, яҡын дуҫтарға! 
- Ошондай матур шиғырҙы уҡығас, 
кәйефтәрегеҙ күтәрелеп 
киткәндер. Әйҙәгеҙ, бер-беребеҙгә 
йылмаяйыҡ, уңыштар теләп, 
дәресебеҙҙе йылмайыуҙан 
башлайыҡ. 

Iэтап.Ойоштороу 
 
1. Иғтибар менән тыңла! 
2. Хәтереңдә ҡалдыр! 
3. Һай,афариндар! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIэтап.  
Уңыш ситуацияһын 
ойоштороу 

 II этап.  
Таҡтала һандар яҙылған 18. 20. 5. 
17. 1. 18.  17. 27. 24. 12. 18. – ошо 
һандар менән алфавиттан 
хәрефтәр ярҙамында, ниндәй һүҙ 
килеп сығыуын табығыҙ? 
- Ниндәй һүҙ барлыҡҡа килде? 
- Тимәк беҙ кем тураһында 
һөйләшәсәкбеҙ? 
- Уның тураһында беҙ нимә 
беләһегеҙ? 
- Дөрөҫ, уҡыусылар. Үткән дәрестә 
беҙ һеҙҙең менән уның бер 
хикәйәһен уҡығайныҡ. Һеҙ уны 
нисек үҙләштерҙегеҙ икән, шуны 
асыҡлап китәйек. 
- Хәҙер, уҡыусылар, тест 
һорауҙарына яуап  бирәйек 
3 слайд (тест һорауҙары сыға) 
1. Хикәйәнең исеме нисек? 
А. Тайғаҡ күпер 

Иҫтә ҡалдырыу 

Башҡорт алфавитын иҫкә төшөрөү 

- һандарҙы алфавит тәртибендә 
тикшергәс, Ноғман Мусин килеп 
сыҡты. 
- Бик дөрөҫ. 2 слайд (Н.Мусин 
портреты сыға) 
- Башҡорт халыҡ яҙыусыһы. 
Ишембай районы Ҡолғона ауылында 
тыуған.  
- Үткән дәрестә беҙ, Ноғман 
Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһен 
уҡыныҡ. 
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Б. Тайғаҡ баҫма 
Б. Тайғаҡ юл 
2. Баҫма ниндәй йылға аша 
һалынған? 
А. Баҙы 
Б. Ҡамышлы 
Б. Таналыҡ 
3. Хикәйәнең төп геройҙары 
А. Садиҡ менән Гөлсөм 
Б. Рәхмәт менән Рәшит 
В. Рәфис менән Ильшат 
Б. Әсҡәт менән Рәхмәт 
4. Малайҙар ҡайһы мәктәптә 
уҡыйҙар? 
А. Таштау башланғыс мәктәбендә 
Б. Урғалы урта мәктәбендә 
В. Ташморон һигеҙ йыллыҡ 
мәктәбендә 
5. Кем ҡайһы аяғын һындыра? 
А. Әсҡәт уң аяғын 
Б. Әсҡәт һул аяғын 
В. Садиҡ уң аяғын 
4 слайд (яуаптар) 
- Уҡыусылар, тест һорауҙарын 
тикшер бөтһәгеҙ, яуаптарығыҙҙың 
дөрөҫлөгөн тикшерегеҙ ( экранда 
дөрөҫ яуаптар сыға 

1-б  Хикәйәнең исеме “Тайғаҡ 
баҫма” 
 
 
 
2-б Ҡамышлы йылғаһы аша 
һалынған баҫма 
 
 
 
 
3-г Хикәйәнең төп геройҙары Әсҡәт 
менән Рәхмәт 
 
 
4-в Малайҙар Ташморон һигеҙ  
йыллыҡ мәктәптә уҡыйҙар. 
 
 
 
5-б Әсҡәт һул аяғын һындыра  
( уҡыусылыр бер-береһенең эштәрен 
тикшерәләр, баһалайҙар) 
Үҙбаһа (Кеше хеҙмәтен баһаларға 
өйрәтеү)  
 
 
 

III этап. 
 Һүҙлек эше: яңы 
һүҙбәйләнештәрҙең 
мәғәнәләрен иҫтә 
ҡалдырыу, аңлатыу. 
 

III этап. Һүҙлек эше: яңы 
һүҙбәйләнештәрҙең мәғәнәләрен 
иҫтә ҡалдырыу, аңлатыу. 
- Маҡтау менән хөрмәтте кешегә 
кеше алып биримәй тигән юлдарҙы 
нисек аңлайһығыҙ? 
- Бына был егеткә рәхмәт әйтегеҙ 
тигән юлдар кемгә төбәлеп 
әйтелгән? 
Дәфтәрҙә эш: ошо 
һүҙбәйләнештәрҙе  эш 
дәфтәрҙәренә яҙыу. 

III этап. Һүҙлек өҫтөндә эш. 
 
- Һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен тормош 

менән бәйләп асыҡлау. 
 
 
 
 
 
 
Дәфтәрҙәрҙә эш. 
 
 

Физминутка   5 слайд 
Ҡурай моңон тыңлау 

Физминутка 

IV этап.  
Уҡыу мәсьәләһен хәл 
итеү. Хикәйәне 
аңлауҙарын тикшереү. 
Маҡсат: телмәр 
күнекмәләрен үҫтереү 

IV этап. Хикәйәне аңлауҙарын 
тикшереү. 
Телмәр күнекмәләрен үҫтереү 
өҫтөндә эшләүҙе формалаштырыу. 
-“Тайғаҡ баҫма” хикәйәһендәге   
геройҙарҙы һанап сығайыҡ. 

IVэтап. Әсҡәт, Садиҡ, Гөлсөм, 
Рәхмәт 
 
Әсҡәт менән Рәхмәт. 
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өҫтөндә эшләүҙе 
формалаштырыу. 
 

Ә төп геройҙар кемдәр улар? 
-Уҡыусылар әйҙәгеҙ, “Кәрзин” 
уйынын уйнап алайыҡ (таҡтаға ике 
кәрзин эленә, ә икенсе яҡта Әсҡәт 
менән Рәхмәттең холҡона 
ҡағышлы һүҙҙәр. Уҡыусылар 
малайҙарға ҡағышлы һүҙҙәрҙе 
айырып алып, кәрзингә һала 
баралар. 
6слайд (һорауҙарҙы экрандан 
уҡыусылар үҙҙәре уҡыҙар) 
- Әсҡәт ниндәй малай? 
- Ә Рәхмәтте һеҙ нисек күҙ алдына 
килтерәһегеҙ? 
- Шулай булғас Әсҡәтте ниндәй 
малай тип әйтерһегеҙ?  
- Ә Рәхмәт? 
- Ә яҙыусы Рәхмәтте яҡшы, ә 
Әсҡәтте насар тип әйтәме? 
- Һеҙ нисек уйлайһығыҙ?Шулай тип 
әйтеп буламы?Ни өсөн? 
- Тимәк кешенең характеры уның 
эштәре, ҡылыҡтары аша сағыла. 
Яҡшылыҡ менән яманлыҡ эштә, 
ҡылған ҡылыҡта, һөйләгән һүҙҙә 
беленә икән. Яҡшы эштәр эшләргә, 
кеше хәленә инә белергә, 
шәфҡәтле, мәрхәмәтле, ярҙамсыл 
булырға кәрәк. 
-Эйе, яҡшылыҡ ҡылған кеше 
һөйкөмлө, матур ҙа була. Ундай 
кешенең дуҫтары ла күп була. 
- Ә һеҙ дуҫтарығыҙ араһында 
Рәхмәткә оҡшағаны бармы? 
- Һеҙ, уҡыусылар, дуҫлыҡ 
тураһында мәҡәлдәр һәм 
әйтемдәр беләһегеҙме? 
 
 

 
 
Әсҡәт - үпкәсел, алдаҡсы, 
маҡтансыҡ, ҡурҡаҡ. 
 
Рәхмәт - яҡшы күңелле, ярҙамсыл, 
ныҡыш, маҡтанып йөрөмәй. 
 
 
 
 
- Насар. 

 
- Яҡшы. 
- Уҡыусыларҙың яуаптары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Яуаптар.Бар.  
- Мин дуҫтарым менән һәр саҡ дуҫ 
булырға тырышам. 7 слайд  
Презентация ҡарау (уҡыусылар 
мәҡәлдәргә ярашлы һүрәттәр менән 
презентациялар эшләп килгәндәр) 
 - “Ысын дуҫ бәхетһеҙлектә һынала” 
- “Дуҫ булһаң, дуҫ ҡәҙерен онотма” 
- “Кейемдең яңыһын,дуҫтың иҫкеһен 
маҡта” 
- “Татыулыҡта бәрәкәт” (Предмет-
ара бәйләнеш) 
(Коммуникатив универсаль уҡытыу 
эшсәнлеген формалаштырыу) 
 

V этап. 
 Уҡыу мәсьәләһен 
этаплап сисеү: дәреслек 
буйынса эш. 
 

V этап. Дәреслек буйынса эш. 
- Әсҡәткә дуҫы Рәхмәт ниндәй 
ярҙам күрһәтә? Дәреслектән ошо 
урынды табып уҡығыҙ. 
- Рәхмәт Әсҡәттең алдашыуы 
тураһында класс йыйылышында 
әйтеп, дөрөҫ эшләйме? 
- Әсҡәт менән ниндәй хәл була? 
Рәхмәт уға нисек ярҙам итә? 
- Ни өсөн Әсҡәт Рәхмәттең күҙенә 
ҡарарға ояла? 

-Әҫәргә анализ яһау. 
- дәреслектең 70-се бите 
 
 
-Уҡыусыларҙың яуаптары. 
 
-Әсҡәт баҫманы сыҡҡан ваҡытта 
тайып йығылып, һул аяғын һындыра. 
 
 
-Уҡыусыларҙың яуаптары 
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- Әсҡәт был хәлдән һуң үҙенең 
хатаһын аңлаймы? 
- Ни өсөн яҙыусы үҙенең әҫәрен 
«Тайғаҡ баҫма»тип атаған? 
- Әсҡәт тайып йығылған өсөн 
генәме икән? 
- Эйе. Уҡыусылар, кешегә үҙ 
ғүмерендә бик күп тормош 
баҫмалары аша үтергә тура килә. 
Ул баҫмалар һәр ваҡыт ныҡлы. 
Тигеҙ генә булмай, араларында 
тайғаҡтары ла осрай. 
- Ноғман Мусин үҙенең хикәйәһен 
дә яҡшы юлдан яман юлға тайып 
китмәҫкә, уларҙы айыра белергә, 
үҙеңдең тирә-яғыңдағы кешеләргә 
иғтибарлы булырға  кәрәклекте 
иҫкәртә. 

 

VI этап. 
 Йомғаҡлау   

8 слайд “Дуҫлыҡ булғанда ғына  
донъя яҡтыра, йәмләнә, йәнләнә” 

- Мин нимә белдем? 
- Нисек белдем? 
- Нимә оҡшаны? 
- Ниндәй яңылыҡ булды. 

VII этап. 
Рефлексив анализ, 
баһалау. 

-Бөгөн дәрестә нимәләр алдығыҙ? 
-Дәрес һеҙгә нимә бирҙе? 
 

-Уҡыусыларҙың яуаптары. 
(Рефлексив,шәхси универсаль 
уҡытыу эшсәнлеген 
формалаштырыу) 

VIII этап.  
Өйгә эш биреү 

VIII этап.  Өйгә эш биреү  
- Һеҙ өйҙә ниндәй эш 

эшләрһегеҙ? 
 

 
 
 

 

Үҙбаһа. 
-Кемдәр был дәрестә “5” гә яуап 
бирҙем тип уйлай? 
-Кем бер аҙ тырышырға кәрәк тип 
уйлай? 
-Һеҙгә, өйҙә, хикәйәгә ярашлы 
“Мажаралы сәйәхәт” тигән темаға 
һүрәт эшләргә. 
 

 
 

Н.МУСИНДЫҢ “КҮҘ ЙӘШЕ” НӘҪЕРЕН ӨЙРӘНЕҮ 
 

Дуйсенова Раушания Тәлхәт ҡыҙы, 
Нефтекама ҡалаһы 14-се урта мәктәбе  

 
 

Дәрестең маҡсаттары:  
1. Дидактик маҡсат: Н.Мусиндың “Күҙ йәше” нәҫерен өйрәнеү, йөкмәткеһе менән 

танышыу. 
2. Үҫтереүсе маҡсат: материалды үҙләштереү өсөн уңай шарттар тыуҙырыу, 

уҡыусыларҙың фекерләү ҡеүәһен, телмәр күнекмәләрен, донъяны танып белеүен үҫтереү. 
3. Н. Мусин ижадына ҡарата ихтирам тойғоһо, тыуған илгә һөйөү тойғоһо, бер-береңә, 

өлкәндәргә ҡарата иғтибарлылыҡ тәрбиәләү. 
Көтөлгән һөҙөмтәләр: 

1) фекерҙәрҙе логик сылбырға һалыу; 
2) уҡытыусы ярҙамы менән дәрескә маҡсат ҡуйыу һәм эште планлаштырырға 

өйрәтеү, уҡыу эшсәнлеген өйоштора белеү; 
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3) бер-береңдең фекерен тыңлай белеү. 
Йыһазландырыу:дәреслек, компьютер, презентация, Н.Мусиндың тормош юлы буйынса 

таблицалар(партаға бер) 
Дәрестең төрө:яңы белем биреү дәресе. 
 
I. Ойоштороу мәле. 
- Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Кәйефтәрегеҙ нисек? Бер-берегеҙгә ҡарап, йылмайығыҙ. 

Дәрес башында һеҙгә теләктәр белдерәм:  
“Күҙҙәрегеҙ ҡарап ҡына тормаһын – күрһендәр, 
Ҡолаҡтарығыҙ тыңлап ҡына тормаһын – ишетһендәр”. 
Бер-берегеҙҙе иғтибар менән тыңлағыҙ, бүлдермәгеҙ, тулы яуап бирегеҙ. Дәресте 

башлап ебәрәйек. 
II. Уңыш ситуацияһын ойоштороу.  Н.Мусиндың биографияһы буйынса өй эшен тикшереү. 
1-се слайд. 
- Уҡыусылар, һеҙҙең алдығыҙҙа Н.Мусиндың тормош юлы буйынса төҙөлгөн таблица. 

Был таблицала бөтә һөйләмдәр ҙә дөрөҫмө икән? Һеҙгә парлап таблицаны тикшерергә, 
дөрөҫ булмаған һөйләмдәрҙе төҙәтергә тәҡдим итәм.  

№ Н.Мусиндың тормош юлы + / -  

1 Н.Мусин 1931 йылдың 17 июлендә тыуған.  

2 Ул Баймаҡ районы Ҡолғона ауылында тыуған.  

3 Өфө уҡытыусылар институтын тамамлаған  

4 БДУ-ның филология факультетын тамамлаған.  

5 Армияла хеҙмәт итмәгән.  

6 Тыуған ауылында балалар уҡытҡан.  

7 “Ағиҙел” журналы, “Башҡортостан” гәзите 
редакцияларында эшләгән. 

 

8 2004 йылда Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы 
тигән юғары исем бирелә. 

 

9 “Ер биҙәге”, “Өс таған”, “Зөһрә”, “Йыртҡыс тиреһе” 
повестары бар. 

 

Уҡыусылар таблица менән парлап эшләй, һығымта яһайҙар.Слайд буйынса тикшерәләр. Бер 
уҡыусы тексты тулыһынса һөйләй. 
2-се слайд. 

№ Н.Мусиндың тормош юлы + / -  

1 Н.Мусин 1931 йылдың 17 июлендә тыуған.  

2 Ул Ишембай районы Ҡолғона ауылында тыуған.  

3 Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтын тамамлаған.  

4 БДУ-ның филология факультетын тамамлаған  

5 Армияла хеҙмәт иткән.  

6 Тыуған ауылында балалар уҡытҡан.  

7 “Ағиҙел” журналы, “Башҡортостан” гәзите 
редакцияларында эшләй 

 

8 2001 йылда Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы 
тигән юғары исем бирелә. 

 

9 “Ер биҙәге”,  “Зөһрә”, “Йыртҡыс тиреһе” повестары 
бар. 

 

III. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу. 
3-сө слайд 

Әсәй –  
Әүәлгесә  
Ҡайғыһын да,  
Шатлығын да йәшкә сылата.  
Ҡайғы йәше әсе, ул йәш кибер,  
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Мин ҡайттым бит, әсәй, ул китер.  
Шатлыҡ йәшен тыйма тамғанда.  
Татлы йәш ул, саф ул, ысыҡ һымаҡ,  
Ә ысыҡ төшә аяҙ таңдарҙа. (М.Кәрим) 

- Был шиғри өҙөктә һүҙ нимә тураһында бара? (әсәй, күҙ йәше, ҡайғы йәше, шатлыҡ 
йәше) 

- Кешеләрҙең күҙенән ниндәй осраҡта ҡайғы йәше тама?(ҡайғы килгәндә) 
- Ер йөҙөндә иң ҙур ҡайғыны нимә алып килә? (һуғыш) 
- Һуғыш һүҙен нисек аңлатырһығыҙ? (һуғыш – бөтә телдәрҙә лә иң насар, ҡара, иң 

ҡәһәрле һүҙ; ул – ҡан, үлем, ҡайғы һәм меңләгән кешенең күҙ йәше)  
- Һуғыш булмаһын өсөн кешеләр нисек йәшәргә тейеш? (татыу, дуҫ) 
- Слайдтағы һүрәттәрҙе иғтибар менән ҡарағыҙ. Был кешеләр ни өсөн илай? 

(шатлыҡтан, ҡайғынан) 
4-се слайд, 5-се слайд 

 
- Әйе, һуғыш кешеләргә ҡайғы, һағыш, төҙәтелмәҫ юғалтыуҙар алып килә. Һуғыш 

ваҡытында кешеләрҙең ҡайғылы күҙ йәштәре түгелә. Һуғыш тамамланғас, кешеләр тағы 
илай, ләкин был шатлыҡлы күҙ йәштәре. Күҙ йәштәре лә төрлө була икән. 

- Беҙ бөгөн һеҙҙең менән Н.Мусиндың “Күҙ йәше” тигән нәҫерен уҡыясаҡбыҙ.  
IV.  Уҡыу мәсьәләһенең сиселеше. 
6-сы слайд 
1. Һүҙлек эше. 
Нәҫер – лирик йөкмәткелебәләкәй күләмдәге проза әҫәре. 
Ҡара ҡағыҙ – фронттан ебәрелгән үлем тураһындағы хәбәр. 
Хәсрәт – горе, печаль, скорбь. 
Күкрәк ҡапҡасы – грудь. 
Саф – чистый, светлый. 
2.Әҫәрҙе уҡыу. 
Әҫәрҙе  уҡытыусы тасуири уҡый. 
3.Анализлау. 
1. Планды тәртипкә килтереү. Интерактив таҡтала эш. 
7-се слайд 
1) Автор ауырып, больницаға алып китәләр. 
2) Әсәһенең күҙ йәштәре. 
3) Атаһының “ҡара ҡағыҙын” алалар. 
2. Һорауҙарға яуаптар биреү.  
- Күҙ йәше ниндәй була? Бирелгән эпитеттар араһынан күҙ йәшен ыңғай һәм кире 

һүрәтләнгәндәре бар, шуларҙы табайыҡ һәм ике төркөмгә буләйек. 
Интерактив таҡтала эш. 
8-се слайд. 
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Күҙ йәше 
 
Шатлыҡлы, әсе, саф, моң-зарлы, ҡайғылы, татлы. 
- Текста әсе, ҡайғылы күҙ йәше тураһында һүҙ барамы?  (шул урынды уҡыу) 
- Был өҙөктә ниндәй ваҡиға һурәтләнә? (һуғыш йылдары) 
- Әсә“ҡара ҡағыҙ” алғас ни өсөн иламай? (ул түҙемле, сабыр холоҡло) 
- Фронттан килгән үлем хәбәрен ни өсөн “ҡара ҡағыҙ” тип атайҙар? (ҡайғылы хәбәр 

алып килә, ҡара төҫ – ҡайғы төҫө) 
- Әсәнең күҙҙәре был өҙөктә нисек һүрәтләнә? (ҡайғылы, һағышлы) 
- Авторҙы дауаханаға оҙатҡанда әсәнең күҙҙәре ниндәй? Өҙөктө уҡығыҙ. (хәсрәт 

тулы) 
- Текстан шатлыҡлы, саф күҙ йәштәре тураһындағы яҙылған өҙөктө табып уҡығыҙ. 
- Был өҙөктә әсәнең күҙҙәрен нисек һүрәтләр инегеҙ? 
4.Рефлексия. 
1. Әҫәрҙең жанрын билдәләү. 
- Был әҫәр ҡайһы  жанрға ҡарай? (хикәйә, проза әҫәре) 
- Ни өсөн? (ваҡиғалар аҙ, геройҙар аҙ) 
- Әҫәр ни өсөн нәҫер тип атала?(әҫәрҙә геройҙарҙың уй-кисерештәре тураһында 

яҙыла) 
- Был нәҫерҙә кемдең уй-кисерештәре һүрәтләнә? (әсәнең) 
- Тимәк, нәҫер хикәйәнән нисек айырыла? Бирелгән һүҙҙәр араһынан хикәйәге һәм 

нәҫергә хастарын һайлап алығыҙ.  
9-сы слайд 
Хикәйә                                                       Нәҫер 
Сюжет, 2-3 герой, уй-кисерештәр,1 ваҡиға. 
2. Күҙ йәше һүҙенә синквейн төҙөү. Дәфтәрҙәрҙә эш. 
Күҙ йәше. 
Әсе, саф. 
Тама, тәгәрәй, аға. 
Әсә күҙенән эре күҙ йәштәре тама. 
Төрлө күҙ йәше. 
V. Дәресте йомғаҡлау. 
- “Күҙ йәштәре төрлө була, тиҙәр. Шатлыҡтан тамған күҙ йәштәре бигерәк аҡ, бигерәк 

саф була икән”, тип тамамлана был әҫәр. Был донъяла һәр кемдең күҙенән тик шатлыҡлы 
йәштәр генә тамһын. Балалар ҙа, ололар ҙа бер ҡасан да ҡайғы күрмәһен. Донъялар гел 
имен, тыныс торһон.  

VI. Өйгә эш. 
- “Һәр ваҡыт булһын тыныслыҡ” темаһына һүрәт йәки проект эше. 
 
 

ТОРМОШ ТЕҘГЕНЕ – ИРҘӘР ҠУЛЫНДА 
 

(Н. Мусиндың «Мин дә ата балаһы» исемле повесы буйынса дәрес өлгөһө.) 
 

Зәбдинова Әлфиә Муса ҡыҙы, 
Өфө ҡалаһы ҡала округының 18-се мәктәбе 
 

 
Маҡсат: әҫәрҙең идея–тематик йөкмәткеһе менән танышыу; ир балаларҙы 

тәрбиәләгәндә атай-олатайҙың роле баһалап бөткөһөҙ икәнлеген аңлатыу; урмандың 
ҡәҙерен белергә, ундағы йәнлектәрҙең дә яманынан яҡшыһын айырырға өйрәтеү, 
уҡыусыларҙың үҙаллы фекерләүҙәрен, тасуири уҡыу, һөйләү күнекмәләрен үҫтереү; 
әҫәрҙәге лирик герой үрнәгендә балаларға хеҙмәт тәрбиәһе биреү, уларҙың характерҙары 
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формалашыуына булышлыҡ итеү, ата-әсәгә, олатай-өләсәйгә хөрмәт, тәбиғәткә һөйөү 
хистәре тәрбиәләү . 

Йыһазландырыу:  
1. Н. Мусиндың портреты. 2. Уның әҫәрҙәренең күргәҙмәһе. 3. Проектор. 4. Ноғман 

Мусиндың «Һайланма әҫәрҙәр»енең VIII томы, Өфө, 2012 й.  
Ойоштороу моменты. 

- Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Быйылғы йыл нисек атала? (Кино йылы.) 2015 йыл 
нисек аталды?   ( Әҙәбиәт йылы.) Ә 2017 йыл, Рәсәй Президенты В.В.Путиндың тәҡдиме 
менән Экология йылы тип аталасаҡ, йәғни Тәбиғәтте һаҡлау йылы. Башҡорт урманы 
йырсыһы, Башҡортостандың  халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге Дәүләт премияһы 
лауреаты Ноғман Мусинға- 85 йәш. Уның бөтә әҫәрҙәрендә лә кеше характеры уның 
тәбиғәткә ҡарата мөнәсәбәтендә асыла. Йәгеҙ әле, яҙыусының әҫәрҙәрен әйтеп китегеҙ. 

Уҡыусы: 
-Башҡорт урманы йырсыһы Н.Мусиндың «Һайлап алған яҙмыш», «Зәңгәртауҙа аҡ 

болан», «Яҙғы ташҡындар алдынан», «Мәңгелек урман», «Таң менән сыҡ юлдарға», «Һуңғы 
солоҡ», «Шунда ята батырҙар һөйәге» романдары һәм «Ғүмерҙең бер мәле», «Зәңгәрһыу 
хикәйәттәре», «Мин дә ата балаһы» һ.б. бик күп әҫәрҙәре бар. 

Төп өлөш. 
Уҡытыусы: 
«Мин дә ата балаһы» повесы нисек башланып китә? 
( Бер уҡыусы әҫәрҙән өҙөк уҡый): 
Шәп кеше ине минең олатайым! 
Һиҙеп торам: был һүҙҙәремде уҡығас та, харап, ҡайһылай маҡтана, кемдең олатаһы 

насар икән, тип асыуығыҙ килеүе бар. Тик мин үҙ олатайымды бер ҙә һеҙҙең олатайығыҙҙан 
өҫтөн ҡуйырға уйламайым… Сөнки, беренсенән, беҙ бөтәбеҙ ҙә олатайҙарыбыҙҙы үлеп 
яратабыҙ;  икенсенән, олатайымдың бүтәндәрҙән һис тә артыҡ ере юҡ: уртаса кәүҙәле, бөтә 
ғүмере урман эшендә йөрөп үткәс ни, тәненә лә, йөҙөнә лә йүнләп ит ҡунмаған, елкәһе лә 
тарамыш ҡына, эйәге осонда сал төшкән һирәк һаҡал да танауы аҫтында ҡырма мыйыҡ. 
Әммә бына ҡулдары бер ҡарауҙа уҡ хәтерҙә ҡала: ғәжәп ҙур һәм һәлмәк улар, игәүҙәй 
ҡужырмаҡ усы минең башымды тимер шәпкә кеүек ҡаплай ҙа ҡуя… 

Уҡытыусы: 

- Эйе, бына шул юлдар менән башланып китә әҫәр. Уҡыусылар, беҙ бөгөн 
дәрестә һеҙ уҡып килгән ошо повесть буйынса фекер алышырбыҙ. Лирик герой һәм уның 
олатаһының үҙ-ара мөнәсәбәтенә үҙ ҡарашығыҙҙы белдерерһегеҙ.  

Иң башта әйтегеҙ әле: был повесты ниндәй өлөштәргә бүлер инегеҙ? 
Уҡыусы:  
1. Атайҙы танһыҡлау. 
2. Беренсе тапҡыр атҡа барыу. 
3. Атайҙан ҡалған ҡомартҡы – эш ҡоралдары. 
4. Әрҙәнә әҙерләүгә барыу, йәки Лирик герой нисек балталы булды. 
5. Сәс алыу – егет кешегә етмеш  төрлө һөнәрҙең береһе. 
6. Алатау урманына сәйәхәт. (Экранда проектор аша әҫәрҙең бүлектәре яҙыла 

бара). 
Уҡытыусы: 

- Әҫәрҙең ҡайһы өлөшө һеҙгә бик оҡшаны? Ни өсөн?  
(Уҡыусылар үҙҙәренә оҡшаған бүлектәрҙең ҡыҫҡаса йөкмәткеһен һөйләп, үҙҙәренең 

шул өлөшкә мөнәсәбәтен дә белдерә баралар.) Мәҫәлән, бер уҡыусы һөйләй: 

- Миңә ейәндең беренсе тапҡыр сәс алырға өйрәнеүе бүлеге бигерәк оҡшаны. Уға 
олатаһы бәке менән башын ҡырҙырырға һорай. Малай ҡурҡа-ҡурҡа ғына олатаһының сәсен 
ала башлай. Башта бәкеһе малайҙы тыңлашмай, өҫтән генә шыйғалай, йүнләп ҡырмай ҙа. 
Шулай ҙа байтаҡ урындан олатаһының баш тиреһен юнғылап, башын ҡанға туҙҙырып бөтһә 
лә, малай эштең осона сығып ҡуя. Ә 5-6 көндән олатаһы килеп, таҡыяһын сисеп, инде 
уңалған башын һыйпап, малайҙы әсәһенә маҡтап китә. Атаһынан ҡалған бәкеһен дә үткерләп 
бирә. Шул ваҡыттан һуң лирик герой ауылдағы малайҙарҙың да, ҡарттарҙың да сәстәрен ала 
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һәм иң оҫта сәс алыусы булып китә. Олатаһы ейәнен шулай итеп етмеш төрлө һөнәрҙең 
береһе – сәс алырға өйрәтә. (Уҡыусылар үҙҙәренең яратҡан бүлектәрен һөйләйҙәр.) 

Уҡытыусы: 

- Яҙыусы Н.Мусин бик йор һүҙле яҙыусы, халыҡ ижадына таянып эш итә. Әҫәрҙә 
ниндәй ҡыҙыҡлы урындар, юморға миҫалдар килтерә алаһығыҙ? 

Уҡыусы: 

- Олатай кешенең сәс алдыра килгәнМөхәммәт исемле үтә йыбытҡы малайҙы ҡыҙыҡ 
иткәнлеге миңә бик оҡшаны. Сәсен алдырғанда ултырып сыҙамаған малайҙы ярты 
башындағы сәсен алған килеш ҡайтарған да ебәргән. Аҙаҡ ул малайға «Ярты баш» исемле 
ҡушамат тағылған да ҡуйған.  

Икенсе уҡыусы: 

- Ә миңә ошо бүлектәге һарыҡ йөнөн ҡырҡҡанда әйтелә торған һүҙҙәр - йола 
фольклоры элементтары бик яҡын. Мәҫәлән, олатаһы, сәс алғас: «Бүҙәнәнән йөн ал, 
төйлөгәндән ит ал, ҡара-ғуранан өркөп ҡас», - тип әйтеп, малайҙы арҡаһынан яратып 
сығарып ебәрә. 

Уҡыусы: 

- Алатау урманында вышка башында бер үҙе ҡалғас, малай үҙен вышка-кораблдең 
капитаны итеп тоя башлай. Уға икһеҙ-сикһеҙ урмандар тулҡынланып-алҡынып ятҡан йәшел 
океан кеүек күренә. Хыял диңгеҙенә сумып, ул үҙенең вышка башында торғанын онота һәм 
ысын кораблдең ысын капитанына әүерелә. 

Уҡытыусы: 

- Ни өсөн автор повесын ҙур ғорурлыҡ менән «Шәп кеше ине минең олатайым!» 
тигән һүҙҙәр менән башлай һәм бөтөрөп ҡуя? 

Уҡыусы: 

- Сөнки атаһынан тороп ҡалған малайға тормош әлифбаһын олатаһы өйрәтә. Иң 
кәрәкле ир-егеттәр һөнәрҙәренә лә ул олатаһынан өйрәнә. Балта тотоп, ағас ботау, утын 
ярыу, сәс алыу, атты тәрбиәләу һ.б. бик күп эштәрҙе лә олатаһынан күреп, өйрәнеп эшләй ул. 
Повестың аҙағынан беләбеҙ: лирик герой балта эштәрен атаһынан да оҫтараҡ башҡара, ә сәс 
алдырыуҙа ул, халыҡ фекеренсә, Муса олатаһынан да йомшағыраҡ ҡуллы булыуы менән дан 
ала. 

Уҡыусы: 

- Миңә, мәҫәлән, олатай кешенең ейәненә тәбиғәт серҙәрен асыуы би к оҡшаны. 
Икәүләшеп уларҙың таш ҡапсыҡтағы бурһыҡтарҙы урман бәрәңгеһе һәм әтлек тамыры менән 
һыйлауҙары иҫтә ҡалды. Бигерәк тә олатаһының: «Урманыбыҙ бик ҙур беҙҙең, көллө нәмә 
бар, уларҙы күрә-белә йөрөгән яҡшы. Әммә, улым, урмандың ҡәҙерен белергә, ундағы 
йәнлектәрҙең дә яманынан яҡшыһын айырып өйрәнергә кәрәк», - тигән кәңәше күңелемә 
хуш килде. 

Уҡыусы: 

- Олатайҙың ейәненә атаһынан ҡалған эш ҡорамалдарын йүнәтеп, үткерләп 
тапшырыуы тетрәндергес. Шуның менән бергә олатай үҙ һөнәрҙәрен улына, улынан ейәненә 
өйрәтеп, ҙур эш эшләй. 

Уҡытыусы: 

- Һеҙ, уҡыусылар, әҫәрҙең төп фекеренә яҡынланығыҙ. Быуындар бәйләнеше – 
әҫәрҙең төп фекере. Хәҙер шул турала халыҡ мәҡәлдәрен дөрөҫ итеп төҙөп, дәфтәргә яҙып 
ҡуйығыҙ. (Проектор аша экранда күренгән мәҡәлдәрҙең башына тап килгән икенсе өлөшөн 
дөрөҫ итеп яҙыу.) 

 

Атанан күргән -  ғәҙел эш. 

Атайлы -  етмеш төрлө һөнәр ҙә аҙ. 

Ҡулалмаш эш -  арҡалы. 

Егет кешегә -  ир кешенең эше. 

Йүгән тотоу -  уҡ юнған. 

Балта тота белеү -  арҡа һөйәге ныҡ була. 
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Билен быуған ирҙең яурыны киң -  ир кеше өсөн бик кәрәкле һөнәр. 

Атайҙар һүҙе -  аҡылдың үҙе. 

(Уҡыусылар мәҡәлдәрҙе дөрөҫ итеп яҙғас, уҡып күрһәтәләр.) 
Уҡытыусы: 

- Уҡыусылар, был повесть һеҙҙә ниндәй фекер уятты? Ниндәй һабаҡ алдығыҙ?  
Уҡыусыларҙың яуаптары: 
1. Лирик геройҙың олатаһы, атай урынына ҡалып, уға тормош әлифбаһы бирә, йәғни 

йәшәргә өйрәтә. Төрлө ир-егеттәр һөнәрҙәрен дә олатай тәүҙә үҙе эшләп күрһәтә. 
Ҡыйынлыҡтар алдында ебеп төшмәҫкә, ҡатынҡы булырға ла малай унан өйрәнә. Бәхетенә 
күрә, уның олатаһы булған. 

2. Ир балаларҙы тәрбиәләгәндә атайҙың йоғонтоһо ҙур роль уйнай. Ә олатай – ул 
оло атай, атайға ҡарағанда ике тапҡыр аҡыллыраҡ, тәжрибәлерәк кеше. Шулай булғас, әҫәр 
геройының яҡшы кеше булып үҫеп етеүе бер ниндәй ҙә бәхәс тыуҙырмай. 

3. Н.Мусиндың был әҫәрен мин бар йәш ата-әсәләргә лә уҡырға тәҡдим итер инем, 
сөнки бала тәрбиәләү кеүек яуаплы эштә китап ҙур ярҙамсы булыр ине. 

Уҡытыусы: 

- Дөрөҫ, балалар, тормош тәжрибәһе олатайҙан улға, улдан ейәнгә бирелә. 
Быуындар бәйләнеше бер ҡасан да өҙөлөргә тейеш түгел. Тик эш һөйөп үҫкән бала ғына 
киләсәктә юғалып ҡалмай. Ысынлап та, әҫәрҙең геройы миҫалында быны күрергә була. 
Дөрөҫ, атай тәрбиәһе алған ир балалар ғына киләсәктә тормошта үҙ урындарын таба 
аласаҡтар, улар көсһөҙҙәрҙең яҡлаусыһы ла, һаҡлаусыһы ла булырҙар. Тормош теҙгене – 
ирҙәр ҡулында.  

Дәрестә  ҡатнашҡанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Барығыҙға ла «бишле” билдәһе.  
Өйгә эш: әҫәрҙә осраған мәҡәлдәрҙе, әйтемдәрҙе әҫәрҙән һайлап яҙып килергә, 

үҙегеҙгә оҡшағандарын, тормошта ҡуллана торғандарын ятлап килегеҙ. 
 
 
 

Н.МУСИНДЫҢ «ҠОРАЛАЙҘАР» ӘҪӘРЕН ӨЙРӘНЕҮ 
 

                                                                                  Закирова Фәнзәлиә Камил ҡыҙы, 
                                                                       Баҡалы районы Иҫке Ҡуян төп дөйөм   белем 

                                                                                       биреү мәктәбе 
Маҡсат: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың тормошо һәм ижады 

тураһында ҡыҫҡаса белешмә биреү; 
яҙыусының «Ҡоралайҙар» әҫәрен өйрәнеү; 
уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләргә өйрәтеү; 
уҡыусыларға тәбиғәт, уны һаҡларға кәрәклекте төшөндөрөү; 
уҡыусыларҙың һүҙлек байлығын арттырыу өҫтөндә эшләү; 
тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү; 
әҙиптең ижадына хөрмәт тәрбиәләү. 
Дәрес төрө: яңы материал менән танышыу дәресе. 
Уҡытыу методы: күрһәтеү-аңлатыу, эҙләнеү методтары. 
Уҡытыу алымдары:әңгәмә,һорау-яуаптар,таҡтала һәм дәфтәрҙәрҙә эш,һүҙлек 

эше,уҡыусыларҙың сылбырлы уҡыуы,ИКТ ҡулланыу,ял минуты,ижади эш төрҙәре. 
Предмет буйынса һөҙөмтәләр:Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н.Мусиндың 

тормошо һәм ижады тураһында  белешмә биреү,уҡыу техникаһын камиллаштырыу. 
Метапредмет буйынса һөҙөмтәләр:дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау,уны тормошҡа 

ашырырға тырышыу,дәреслектән кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү,үҙ эшеңде,парыңдың эшен 
тикшерә алыу,уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләй белеү,һорауҙарға яуап биреү,үҙ 
белемеңде баһалау. 

Шәхси һөҙөмтәләр:туған телебеҙҙең байлығын,нәфислеген аңлау. 
Йыһазландырыу:Н.Мусиндың портреты,китаптар күргәҙмәһе, 
компьютер,презентация материалдары,таҡта,аҡбур,смайликтар 
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Эш төрҙәре Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы 
эшмәкәрлеге 

Йыһаз 

 Психологик инеш 

Психологик 
кәйеф 
шарттары 
булдырыу. 
Уңыш 
ситуацияһы 
тыуҙырыу 
 
 
 
 
 

- Һаумыһығыҙ,ҡәҙерле 
уҡыусыларым!(Шиғыр юлдары) 

- Ошондай матур көндә һеҙҙе 
күреүемә сикһеҙ шатмын. 
Кәйефтәрегеҙ нисек? 
(Смайликтарығыҙҙы күтәреп 
күрһәтегеҙ әле) 

- Балалар,бал ҡорттары кеүек 
эшсән булығыҙ, сәсән 
булмаһағыҙ ҙа телле 
булығыҙ,ғалим  
булмаһағыҙ ҙа башығыҙҙы 
эшләтегеҙ.Яуаптарҙы тулы,теүәл 
итеп бирегеҙ. 

Уҡыусылар шиғыр 
юлдары менән 
сәләмләйҙәр.Смайл
ик-тарын күтәреп 
кәйефтәренең 
ниндәйлеген күрһә- 
тәләр 
 
 
 
 
 

 

А. яҙма-
нан 
башҡорт 
көйө яңғы-
рай 
 
 
 
 
 
 

Фонетик 
зарядка 
 
 

Телебеҙҙе шымартып алайыҡ 
әле. 
Быҙау,быҙау.быҙауҡай, 
Быҙау буйлы быҙауҡай, 
Быҙаулаған быҙауҡай, 
Быҙауҡайҙан быҙауҡай 

Күмәкләп шиғырҙың 
юлдарын ҡабатлау 
 

Слайд №1 
 

Мотивация 
 
 
 
 

Балыҡҡа – һыу, ҡошҡа – һауа, 
йәнлектәргә – урман, ялан, 
ҡырҙар, ә кешегә Ватан кәрәк. 
Тәбиғәтте һаҡлау, тимәк, 
Ватанды һаҡлау”. 
                                         М.Пришвин 
- Уҡыусылар, эпиграфты уҡып, 
нисек аңлауығыҙҙы әйтегеҙ. 

Уҡыусылар,эпиграф
ты уҡыйҙар,нисек 
аңлауҙарын 
аңлаталар. 
 
 
 
 

Слайд №2 
 
 
 
 
 

Уҡыу 
мәсьәләһен 
ҡуйыу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бөгөн беҙ уның  «Ҡоралайҙар» 
әҫәре өҫтөндә эшләрбеҙ. 
- Әйтегеҙ әле беҙ алдыбыҙға 
ниндәй маҡсаттар ҡуйырбыҙ 
икән? 
 - Әҫәрҙе һайлап уҡырбыҙ, 
йөкмәткеһен үҙләштерербеҙ, 
образ-дарҙы табарбыҙ, уларҙың 
эш-ғәмәлдәрен билдәләрбеҙ, 
автор тураһында ҡыҫҡаса 
белешмә алырбыҙ, әҫәрҙең 
темаһын асыҡларбыҙ. 
 

Дәрестең маҡсатын, 
башҡарыласаҡ 
эштәрҙе күҙаллау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Дәфтәрҙәр-
гә число 
яҙыу.Тема. 
Эпиграф 
 

  
Дәфтәрҙәрҙә эш 
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Үтелгәнде 
иҫкә 
төшөрөү, 
яңы мәғлү- 
мәт биреү 

- Яҙыусы Н. Мусин тураһында 
нимәләр беләһегеҙ? Ниндәй 
әҫәрен уҡығанығыҙ бар? 
 

Ноғман Мусин  - 
тәбиғәт йырсыһы,  
Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы. 

Слайд №3 
Яҙыусы-
ның 
портреты, 
китаптары 
 

Ҡоралай 
тураһында  
белешмә 
 

- Ҡоралай һүҙен нисек 
аңлайһығыҙ? 
Ҡоралай һүҙе “косуля” тип 
тәржемә ителә.Ҡоралай 
тураһында белешмә бирелә.  
Был хайуанҡай — ысын 
мәғәнәһендә урман-ҡырҙарыбыҙ 
биҙәге. Һылыу ҡыҙҙарҙы ла хатта 
ҡайһы яҡта: “Ҡоралай һымаҡ 
һылыу, етеҙ”, — тиҙәр. Ә урман 
фонында нәфис йән эйәләре 
шул тиклем матур күренә — 
ҡарап туймаҫлыҡ. Уларҙы 
“бәләкәй болан” тип тә 
йөрөтәләр. Оҙонлоғо — 100 – 
150, бейеклеге 65–100 сантиметр 
булһа, ауырлығы 60 килограмдан 
артмай. Ҡоралайҙар ҙур 
аҡланлы, таулы һирәк урманда 
йәшәй. Ҡоралай аҙығының 70 
процентын үлән тәшкил итә. 
Шулай уҡ уҫаҡ, тал, йүкә, ҡайын, 
имән ағастарының япраҡтарын, 
йәш ботаҡтарын үҙ итәләр, имән 
сәтләүеге, еләк-емеш менән дә 
туҡланалар.Был хайуандарҙың 
төп дошманы — бүре һәм 
һеләүһен. Йәштәренә төлкө лә 
һөжүм итә.Ғүмерҙәренә 
килгәндә, тәбиғи шарттарҙа 11–
13 йәшкәсә йәшәйҙәр. 

Уҡыусылыр 
ҡысҡырып уҡыйҙар 
 

Ҡоралай- 
ҙың 
һүрәте, 
белешмә 
Слайд №4 
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Әҫәр 
өҫтөндә эш. 
 
Уҡыу 
мәсьәләһен 
сисеү. 
Һүҙлек эше 
 
 

- Уҡыусылар  әҫәрҙе һеҙ 
өйҙә  уҡып килергә тейеш 

инегеҙ. Уҡынығыҙмы? 
 
һуйыр- 
януар- 
һеләүһен- 
өйөр-абалау- 
һуҫар- 
кәбәк- 
артмаҡлау- 
һурығыу- 
илгәҙәк- 
еҙ- 
 
 
 
 

 
 
 
 
Һүҙлек һүҙҙәрен 
дәфтәрҙәргә яҙыу 
 
 
 

 
 
 
 
Слайд 
№5 
 
 
 
 
 

Тар һәм 
киң 
һорауҙар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Хикәйә һеҙгә оҡшанымы? 
 

- Уны уҡығанда ниндәй хис-
тойғолар кисерҙегеҙ? 
 

- Һеҙ нимәгә һоҡландығыҙ? 
 
Хәл–ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан 
бара? 

 
Бабай кем менән һәйләшә? 
 

- Әҫәрҙең иң мөһим ваҡиғаһы 
нимә? 
 
 
 
 
 
 
 

- Хикәйәлә төп образдарҙы 
атағыҙ. 
 

- Әбделнәғим бабай 
ҡоралайҙарҙы яратып һөйләгән 
ерҙе табып уҡыу. 
( Һайланма уҡыу).  
- Әҫәрҙең һуңғы һөйләмен 
уҡыйыҡ әле. 
- Был һүҙҙәрҙе һеҙ нисек 

 
 

- Урманда,ҡыш 
көнө. 
 
 

- Малай менән 
 

- Бабай буран 

ваҡытында 
бикләнеп ҡалған 
үткенсе 
ҡоралайҙарҙы ҡыш 
буйы ҡарауллап 
аҫрай. Уларҙы 
бүреләрҙән һаҡлай, 
яҙ еткәс, йыла 
һыҙырып ашата. 
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аңлайһығыҙ? 
«Матурлыҡтың ҡәҙерен белергә 
кәрәк», - ти Әбделнәғим бабай. 

- Быны һеҙ нисек 
аңлайһығыҙ? 
Ысынлап та,  Ноғман Мусиндың 
һәр әҫәрендә тәбиғәттең, 
йәнлектәрҙең матурлығы 
һүрәтләнә. Автор әйтеүенсә, беҙ 
улар менән һоҡланып ҡына 
ҡалмай, уларҙы һаҡларға ла, 
ҡәҙерләргә лә тейешбеҙ. Тимәк, 
Ноғман Мусин – тәбиғәтте 
яратыусы, уны һаҡларға өндәүсе 
изгелекле кеше.  
 
 

 
Был һөйләмде 
дәфтәргә яҙып 
ҡуйыу. 

Геройҙарға 
характе-
ристика 
биреү. 
Төркөмдәр- 
ҙә эш. 
 

1-се төркөм - Әбделнәғим 
бабайға. 
Әбделнәғим бабай холҡо 
буйынса ниндәй кеше? 
 
 
 
 
 
2-се төркөм - малай образына. 

- Малай йәнлектәр 
донъяһын яратамы? 
Тәбиғәтте яратуы ниҙә күренә? 

- Нисек уйлайһығыҙ,ул 
үҫкәс ниндәй егет буласаҡ? 
 
3-сө төркөм - Ҡоралайҙарға. 

Әбделнәғим бабай : 
тырыш, уңған, 
түҙемле, эшһөйәр, 
тәбиғәтте ярата 
Ҡырағай 
йәнлектәргә ярҙам 
итә. Яҡшылыҡ бер 
ҡасан да 
онотолмай…). 
Малай: 
ҡыҙыҡһыныусан, 
түҙемле, ныҡышмал, 
тәбиғәтте ярата 
 
 
 
Ҡоралайҙар: матур, 
зыянһыҙ, илгәҙәк, 
һоҡланғыс, ҡупшы, 
сос, 
йылғыр (уҡыусылар 
текстан 
тасуирлауҙарҙы 
табалар) 
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А.А.Кузне-
цовтың 
«Бөрйән 
айыу ау- 
лаусыһы» 
картинаһы 
өҫтөндә эш 
 
 

- Кем ул Әбделнәғим бабай? 
(Һунарсы) 
- Уны нисек итеп күҙ алдына 
килтерәһегеҙ? 
- Әгәр һеҙ рәссам булһағыҙ, 
Әбделнәғим бабайҙы нисек 
һүрәтләр инегеҙ? 
- Әбделнәғим бабай холҡо 
буйынса ниндәй кеше? (Бабай 
хайуандар тураһында сәғәттәр 
буйына һөйләй ала; 
Ярҙамсыл, изгелекле, 
мәрхәмәтле, үҙ һөнәрен ярата 
(хикәйәнән өҙөк уҡыла); 

- Тәжрибәле, йәнлектәр 
тормошон яҡшы белә; 
Матурлыҡҡа һоҡлана 
(ҡоралайҙарҙы  
«урман күрке» тип атай, улар 
тураһында «ҡоралайҙарым» тип 
һөйләй, этен дә Көтмөрөм тип 
кенә йөрөтә. Ошо һүҙҙә 
хайуандарға ҡарата ни тиклем 
һөйөү  ярылып ята. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слайд 
№6 
«Бөрйән 
айыу ау-
лаусы-
һы»карт. 
 

Ижади эш. 
«Матур 
кеше» 
тигән 
темага 
хикәйә 

- Ә кешенең матурлығы 
нимәлә? 
Кемде беҙ матур кеше тибеҙ? 

 
 

“Матур кеше”тигән 
темаға хикәйә яҙыу 

 

Ҡыҙыл 
китап 
тураһында 
 

Уҡыусылыр, ҡыҙыл китапҡа юҡҡа 
сығып барыусы үҫемлектәр, йән-
лектәр индерелә, шулар 
араһында, үкенескә ҡаршы, 
ҡоралайҙар ҙа бар. Тимәк, 
уларҙы, һаҡларға үрсетергә 
кәрәк. 
Эйе, һәр нәмәнең үҙ матурлығы 
бар. Н. Мусин үҙенең 

хикәйәһендә тәбиғәтте, 
матурлыҡты күрә, аңлай белергә 
һәм һаҡларға өйрәтә. 

 Ҡыҙыл 
китап  
күрһәтелә 
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Йомғаҡлау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дәрескә 
рефлексив 
анализ 
яһау. 
 
 
 
 
Баһалау 
 
 
 
 
 
Өй эше 

- Ниндәй һығымтаға киләбеҙ? 
Эйе, беҙгә аҙыҡты ла,  кейемде 
лә дарыуҙы ла, ғомүмән йәшәү 
өсөн бөтә нәмәне тәбиғәт бирә. 
Тәбиғәттең матурлығы кешегә 
бәйле. Ул һаҡлауға мохтаж. 
Кешеләрҙең һаҡһыҙлығы 
арҡаһында  ҡайһы саҡта  кире 
ҡайтара алмаҫлыҡ  бәләләр 
килә. Быйыл, мәҫәлән, көндәр 
ҡоро тороу арҡаһында бик күп 
урындарҙа янғындар сыҡты. 
Урмандар янып көл-күмергә 
әйләнде, унда йәшәүсе кейек-

хайуандар, ҡош-ҡорттар һәләк 
булды. Был ҡаҙаларға тәбиғәт 
ҡоролоғо ҡына түгел, 
кешеләрҙең вайымһыҙлығы, 
тәбиғәт ҡосағында ял иткәндә 
ябай ғына ҡағиҙәләрҙе теүәл 
үтәмәүе ғәйепле. Шулай булғас, 
урманды һаҡлау ҡағиҙәләрен 
үтәгеҙ, бер генә ағасты ла, 
йәнлекте лә зәғифләмәгеҙ. 
Тәбиғәтте, йылға–күлдәрҙе, 
урмандарҙы киләсәк быуын өсөн 
һаҡлағыҙ. 
   
- Үҙегеҙҙең ниндәй яҡшы эштәр 
эшләгәнегеҙ бар? 
- Тәбиғәтте һаҡлауға ниндәй 
өлөш индерәһегеҙ? 
 
 
- Алға ҡуйған маҡсаттарҙы 
үтәнекме? – Ниндәй яңы 
мәғлүмәттәр алдығыҙ? 
Дәрестәге эшеңдән 
ҡәнәғәтһеңме? 
Смайликтарығыҙҙы күтәрегеҙ 
әле 
 

- Бөгөнгө дәрес өсөн үҙеңә 
ниндәй баһа ҡуйырһығыҙ? Бына, 
балалар, һеҙҙең дә намыҫлы 
хеҙмәтегеҙ үҙенең емешен 
бирҙе. 
 
 
Йөкмәткене һәйләргә, 
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БАШҠОРТОСТАНДЫҢ ХАЛЫҠ ЯҘЫУСЫҺЫ НОҒМАН МУСИН – ТӘБИҒӘТ ЙЫРСЫҺЫ 

(Ноғман Мусин менән осрашыу кисәһенең сценарийы) 
 

Искәндәрова Әлфирә Әнүәр ҡыҙы, 
Өфө ҡалаһы З.Биишева исемендәге  

140- сы Башҡорт гимназияһы 
 

үҙеңә оҡшаған йәнлекте 
һүрәтләргә. 
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Уҡыусыларҙы яҙыусының тормошо, ижады менән таныштырыу. Уның әҫәрҙәре аша 
тәбиғәткә һөйөү, тыуған ергә илһөйәрлек тойғолары тәрбиәләү. йырсыһы икәнен 
уҡыусыларға 

Талғын ғына ҡурай моңо аҫтында Башҡортостандың мөһабәт имән, ҡарағай, зифа буйлы 
ҡайын, ҡара күҙле муйыл урмандарынан слайдтар күрһәтелә. 

Ошо моң аҫтында талғын ғына ҡурай сәскәһе тирбәлә. Шул хозур тәбиғәткә һоҡланып 
Кеше тора. Ул ҡурайҙы күреп ҡала: 

- Ҡурай! 
- Әү! 
- Ҡайҙа үҫтең? 
- Урманда. 
- Кем ҡырҡты? 
- Кеше...   

Кеше һаҡ ҡына ҡурайҙы алып, күңелендәге эске моң-һағышты тирә-яҡҡа ишетерлек 
итеп, ярһып уйнарға тотона. Был ярһыуҙы, моңдо ишетеп, залдың төрлө урындарынан 
уҡыусылар сәхнәгә күтәрелә һәм “Мәңгелек урман”дан өҙөк ятлатыла. 

«Эй әҙәмем! Ергә хужа булған Кешем минең! Бына һин, әллә ни саҡлым уйҙарға сумып, 
төбөмдә баҫып тораһың. Ер яҙмышы – беҙҙең яҙмыш тураһында хәстәр күреп, шулай 
болоҡһоуың ҡайһылай шәп! Уйлан һин, ҡартлас Ер тормошон йәшәртеү өсөн ҡулыңдан 
килгәндең барыһын да эшлә. Ә һуң һинең ҡулыңдан ниҙәр генә килмәй, Кеше?! Ер-
Әсәбеҙҡуйынындағы һәммә хазина, бөтә тереклек һинең рәхимеңә тапшырылған. Беҙ, ерҙең 
барлыҡ йән эйәләре, һиңә күҙ төбәгәнбеҙ. Һинең киләсәк быуындар ғүмерен хәстәрләп 
йәшәй башлауыңды күреп, тағы ла нығыраҡҡыуанам мин. Әҙәм балалары бына ошондай изге 
маҡсаттар, матур хыялдар менән генә йәшәһен өсөн, быуаттар буйы көрәште, йәнен фиҙа 
ҡылды бит һинең ата-бабаларың. Үҙеңә йән биргән Ер күркен, Ер хозурлығын һаҡлау өсөн 
көрәшкә сыҡҡанһың икән, ярты юлда туҡталып ҡалма, ниндәй генә кәртәләргә осраһаң да, 
гел алға ынтыл, Кешем! Анау алыҫ күкһел тауҙар – һин менәһе бейеклектәр улар, ә 
бейеклектәр алыҫтан ғына матур күренә. Шул алыҫ бейеклектәргә күтәрелергә ынтыл! 
Туҡталма, алға бар! Һинең көсөңә, ҡыйыулығыңа, аҡылыңа ышанам мин, Кешем».  

Ҡурайсы башҡорт халыҡ йыры “Урал” дың һуңғы аккордын биреүгә, сәхнәгә алып 
барыусылар сыға. 

1-се алып барыусы. 
Һаумыһығыҙ, хөрмәтле уҡыусылар, уҡытыусылар һәм ҡунаҡтар! Бөгөн беҙҙә иҫтәлекле 

ваҡиға. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, тәбиғәт йырсыһы, башҡорт прозаигы, журналист, 
Салауат Юлаев премияһы лауреаты, Башҡорт АССР-ның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, 

Башҡортостан һәм Рәсәй яҙыусылар союзы ағзаһы Ноғман Сөләймән  улы Мусин менән 

осрашыу кисәһенә йыйылдыҡ. 
2-се алып барыусы. 
Ә хәҙер көслө алҡыштар менән оло шәхесебеҙҙе сәхнә түренә саҡырайыҡ. Ноғман 

Сөләймән улы сәхнәгә рәхим итегеҙ! Барығыҙға ла күтәренке кәйеф теләп, кисәбеҙҙе 
башлайбыҙ! 

1-се алып барыусы. 
Ноғман ағай Башҡортостандың матур, йәмле, бай тәбиғәтле төбәктәрҙең береһе –элеке 

Маҡар, хәҙерге Ишембай районы, Ҡолғона ауылында тыуған.  Уның атаһыла, әсәһе лә   
уҡымышлы кешеләр булған.  Атаһы иҫке төрки телендә лә, латинса ла, русса ла матур яҙған, 
Үтәк мәҙрәсәһендә белем алған, заманында старшинаға писарь итеп тә алғандар үҙен, шул 
уҡ ваҡыта ла балата оҫтаһы ла булған. Ә әсәһе “Ҡөрьән”де яттан белгән. 

Башҡорт халыҡы әйтмешләй “Ояһында ни күрһә, осҡанында шул булыр”тигәндәй, Ноғман 
ағай Мусинда уҡырға, белем алырға ынтыла. 

Унынсы класты тамамлағас, үҙе уҡыған мәктәпкә уҡытыусы итеп ҡалдырыла. Ауылда ике 
йыл уҡытҡас, Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтына уҡырға инә. Яҙыусының тәүге ижади 
аҙымдары ла ошо институтта башлана. 

1-се алып барыусы. 
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Ә хәҙер сәхнә түрен 1б класы уҡыусыһы Әминев Искәндәргә бирәбеҙ. Башҡорт халыҡ 
йыры “Сыбай ҡашҡа”. 

2-се алып барыусы.  
Үкенескә ҡаршы, Ноғман ағайға атай наҙын оҙаҡ татып йәшәргә яҙмай, шулай ҙа тормош 

ауырлығына ҡарамай тырышып белем ала. Тормошоноң һағышлы ла, ҡыуаныслы ла мәлдәре 
уның әҫәрҙәрендә сағыла.  Ноғман Сөләймән улының әҫәрҙәре Ер-әсәнең һуты менән 
һуғарылған. Яҙыусы үҙе лә урман тураһында түбәндәге һүҙҙәрҙе яҙа: “Урман – биҙәк. Тик 
бер-ике йылда кейеп туҙҙырып, яңыһын алмаштыра торған күлдәк түгел ул, изге ер биҙәге. Ә 
ер- мәңгелек. Шуға күрә уның биҙәген уңдырмау өсөн айырыуса һаҡ ҡыланырға кәрәк”. Ә бит 
ошо биҙәкте яланға, урманға барғанда онотоп ебәрәбеҙ, түгелме? Уйланаһы урындар бар, 
балалар. 

2-се алып барыусы. 
1951 йылда Ноғман Сөләймән улын хәрби хеҙмәткә алалар һәм тәүге шиғырҙарын ижад 

итә. Уның ул шиғырҙары республика газеталарында, “Әҙәби Башҡортостан”журналында 
баҫылып сыға. Шиғырҙар менән бер рәттән проза өлкәһендә лә үҙен һынап ҡарай. Һалдаттар 
тормошона арналған бер нисә хикәйә яҙа. “Минең дуҫ” тигәне 1954 йылда “Әҙәби 
Башҡортостан”журналында баҫыла. 

Армиянан ҡайтҡас, байтаҡ газета-журналдарҙа бүлек мөдире, яуаплы секретарь һәм 
Башҡортостан телевидениеһында, унан Башҡортостан китап нәшриәтендә редактор булып 
эшләй. 

Хәсәнова Лиана башҡарыуында “Башҡортостан” йыры яңғырай. 
1-се алып барыусы. 
Ноғман ағайҙың ижады тураһында ҡәләмдәштәре бик күп йылы һүҙҙәр әйткән. Шуларҙың 

бер-нисәһе менән таныштырып үтмәксебеҙ. 
Телсе, ғалим, профессор Рафаэль Аҙнағолов “Йәйғор төҫтәре” китабында Ноғман ағай 

түбәндәге һүҙҙәр яҙылған. 
Ноғман Мусин – тормошта оҫта эҙләнеүсе, тикшереүсе, зирәк аҡыл менән күҙәтеүсе, хәл-

ваҡиғаларҙы үҙ фантазияһы менән үҫтереүсе. Бер ҡараһаң, ул-рәссам да, ғалим да, үҙ 
әҫәрҙәренең режиссеры ла. Икенсе ҡараһаң, беҙҙең Ноғман –үҙе ук ҡара урман. 
Урмансылыҡ ҡанундарын бары тик ул үҙе генә белә. Шуға ла уны урмансылыҡ белгесе тип 
атарға ла була. Бына ошондай киң йүнәлешле, киң ҡарашлы яҙыусы барыбер ҙә мәңгелектер. 
Һәр әҫәрҙең нигеҙендә яҡшылыҡ менән шаҡшылыҡ, изгелек менән яуызлыҡ, матурлыҡ менән 
яманлыҡ сифаттарына эйә булған образдарҙың аяуһыҙ көрәше ята. Ана шундай киҫкен 
көрәштә һәр саҡ ике яҡтың береһе еңеп сығыусан. 

2-се алып барыусы. 
Әҙәби тәнҡитсе, әҙәбиәт белгесе, яҙыусы Әнүр Вахитов түбәндәге һүҙҙәрҙе яҙған: 

“Ноғман Мусин – хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә иң күренекле прозаиктарҙың береһе. Яҙыусы 
үҙ ижадында киләсәккә ынтыла кеүек. Тормоштоң тарихи барышы уны тәрән тулҡынландыра. 
Шуға ла уның ижадында башҡорт ауылының киләсәге, уның кешеләре хаҡында уйланыу 
рәүешендә яҙылған әҫәрҙәр ҙур урын тота.” 

1-се алып барыусы. 
Ысынлап  шулай, билдәле шәхестәрҙең һүҙҙәре менән килешмәй булмай. Тарихи 

романдарыңда күтәрелгән проблемалар бөгөндә актуаль, уларҙы аңлап эш иткәндә генә 
халыҡ әйтмешләй: “Урман – ул ер планетаһының сәскәһе, ер биҙәге”- тигәнде киләсәк 
быуынға еткерә аласаҡбыҙ.  

2-се алып барыусы. 
Хөрмәтле Ноғман Сөләймән улы һүҙ һеҙгә. Рәхим итегеҙ! 
1-се алып барыусы. 
Бөгөнгө кисәне яҙыусы Робет Байымов ағайҙың һүҙҙәре менән тамамлайһы килә. 

Ноғман Мусин –замана яҙыусыһы, ижады тамырлы, төрлө жанрлы әҫәрҙәрендә кеше бәҫе, 
дәрәжәһе алға ҡуйыла, әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы һәм матурлығы данлана. 

Ошо матурлыҡты, балалар, онотмайыҡ, киләсәк быуынға еткерәйек. Юҡҡа ғына Ноғман 
ағай “Мәңгелек урман” романында “Бөгөнгөң –үҙ ҡулыңда, киләсәгең иһә –аҡылыңда...”  

2-се алып барыусы. 
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Хөрмәтле балалар, ҡунаҡтар! Осрашыу кисәһе ошоноң менән тамам. Киләһе осрашҡанға 
тиклем, һау булығыҙ! 
 
 
 

«ҠОМАРТҠЫНЫ ҺАТЫП АЛЫП БУЛМАЙ...» 
  

Исмәғилева Бүләк Сәмиғулла ҡыҙы, 
 Салауат ҡалаһы 14-cе урта мәктәбе 

 
Автор Исмәғилева Бүләк Сәмиғулла ҡыҙы, 

Салауат ҡалаһы ҡала округының «14-сы урта дөйөм белем биреү 
мәктәбе» муниципаль бюджет белем биреү учреждениеһы. 

Предмет  Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

Класс 5-се класс  

УМК Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы  (Уҡытыу рус телендә 
алып  барылған мәктәптәрҙең I – XI кластары өсөн. Төҙөүселәре: 
Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., Хөснөтдинова Ф.Ә., 
Хажин В.И. – Ижевск: «КнигоГрад», 2008. 

Тема Ноғман Мусиндың «Атайымдың ос һәнәге» хикәйәһен йомғаҡлау 
дәресе. 

Дәрестең маҡсаты 
һәм бурыстары 

Ноғман Мусиндың тормош һәм ижад юлын өйрәнеүҙе дауам итеү;  
« Атайымдың ос һәнәге» хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһен 
үҙләштереү, проблемаһын асыҡлау. 
Хикәйә тексы аша уҡыусыларҙың һүҙлек байлығын байытыу, 
фекерләү ҡеүәһен үҫтереү. 
Н. Мусиндың ижадына, илебеҙ тарихына, халҡыбыҙ ғөроф-
ғәҙәттәренә  ҡарата ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү, атай абруйын күтәреү.  

Формалаштырылған 
уҡыу – универсал 
эшмәкәрлеге 

1. Танып-белеү: белемдәргә таянып, «ҡомартҡы» концептына 
ҡағылышлы мәғлүмәттәрҙе табыу һәм анализлау  уны баһалау, 
дөйөм һығымта яһау. 
2. Шәхси: геройҙың ҡылығы аша ауылдаштар  һәм бер ғаилә 
эсендәге  бөйләнеште аңларға өйрәтеү. 
3. Регулятив: хикәйәнең проблемаһын табыу, геройҙың эшен 
баһалағанда үҙеңдең һәм башҡаларҙың фекерҙәрен дөрөҫ 
баһаларға өйрәнеү, төп фекерҙе сығарыу эшендә актив ҡатнашыу. 
4. Коммуникатив: үҫеп килеүсе малайҙың  донъяға ҡарашы, холҡо 
формалашыуҙа  атай төҫө булып ҡалған ҡомартҡының бәйләнеше 
тураһында төп фекергә килгәнсе төрлө яуаптарҙы тыңлау. 

Предмет-ара 
бәйләнештәр 

Рәсәй тарихы, Башҡоростан мәҙәниәте. 

Ресурстар: 
-төп 
 
-өҫтәлмә 

Хажин В. И., Вилданов Ә. Х. Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең 5-се 
класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн дәреслек. – Өфө: 
Китап,2012. – 412 бит. 
Башҡорт теленең һүҙлеге: Ике томда/Россия Фәндәр Академияһы. 
Башҡортостан ғилми үҙәге. Тар., тел һәм әҙ. Институты. – М.: 
Рус.яз.,1993. 
Әҙәбиәт – әҙәп донъяһы: әҙәбиәт һәм дәрестән һуң эшмәкәрлек 
буйынса методик эшкәртмәләр йыйынтығы. – Өфө: БР МҮИ 
нәшриәте, 2015,- 232 бит. 

Эште ойоштороу Төркөмдәрҙә һәм индивидуаль эшләү. 

Төп төшөнсәләр Тема, идея. 

Педагогик 
технологиялар һәм 

Проблемалы уҡытыу,төркөмдәрҙә эшләү, әңгәмә, күрһәтеү-аңлатыу, 
эҙләнеү методтары. 
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методтар 

Дәрес төрө Йомғаҡлау дәресе 

Йыһазландырыу Дәреслек, компьютер, таҡта, презентация. 

 
 

ДӘРЕСТЕҢ КИҢӘЙТЕЛГӘН ПЛАН-КОНСПЕКТЫ 
Дәрестең темаһы: «Ҡомартҡыны һатып алып булмай...» 

(Ноғман Мусиндың «Атайымдың ос һәнәге» хикәйәһен йомғаҡлау) 
Дәрестең эпиграфы:  Һөйөү менән һуғарылған  

                                  Бойороҡ ул юғарынан –  
          Атай һүҙе.  

                                      Бәйләп ҡуйып ҡаҙаҡтарға,  
                               Аралаусы яҙыҡтарҙан,  

         Атай һүҙе.  
(Гөлнара Хәлфетдинова) 

 
 

Дәрес барышы: 
I. Психологик инеш. 
- Һаумыһығыҙ, балалар! Һеҙҙе бөгөнгө матур көндә яҡты, йылы класс бүлмәбеҙҙә 

сәләмләүемә бик шатмын. Һеҙ бәхетле балалар: күгебеҙ аяҙ, таңыбыҙ тыныс ата. Барығыҙ ҙа 
һәр иртә дәрескә белем алырға  килә, атай-әсәйҙәрегеҙ эшкә йөрөй.  

Дәресебеҙ ҙә шулай матур, эшлекле атмосферала үтер тип ышанам. – Дәресебеҙҙең 
эпиграфы итеп, йәш шағирә Гөлнара Хәлфетдинованың «Атай һүҙе» шиғырын алдым:  

                                Һөйөү менән һуғарылған  
                                Бойороҡ ул юғарынан –  
                                Атай һүҙе.  
                                Бәйләп ҡуйып ҡаҙаҡтарға,  
                                Аралаусы яҙыҡтарҙан,  
                                Атай һүҙе.  

II Мотивация. 
1. Шиғырҙы аңлау-аңламауҙы тикшереү. 
- Шиғырҙа ниндәй һүҙҙәр аңлашылманы? (яҙыҡ- проступок, ошибка, заблуждение.)  
-Нисек уйлайһығыҙ, был шиғырҙы мин ни өсөн уҡыным? Яуаптар ярҙамында тема 

билдәләнә: Атай, атай  һүҙе, атай абруйы тураһында һөйләшәсәкбеҙ.  
Маҡсатты дөйөмләштереү. 
- Уҡыусылар, беҙ һеҙҙең менән Ноғман Мусиндың «Атайымдың ос һәнәге» 

хикәйәһен уҡып бөттөк. Хикәйәһенең йөкмәткеһенә бәйләп, Бөйөк Ватан һуғышы 
йылдарында тылдағы тормош, ҡатын-ҡыҙҙарҙың һәм үҫмер балаларҙың еңеүҙе яҡынлатыу 
маҡсатынан үҙҙәрен аямай эшләүҙәре, үҫмер малайҙың ысын кеше булып үҫеүендә  атайҙан 
ҡалған ҡомартҡының тәъҫир итеү көсө тураһында әңгәмә ҡороу, фекерҙәр менән 
уртаҡлашыу, һығымталар яһау өсөн бөгөн дәрескә йыйылдыҡ. 

- Тәүҙә авторҙың тормош һәм ижад юлын тест ярҙамында иҫкә төшөрәбеҙ. 
1. Н. Мусин кем ул? 
а) Башҡортостандың халыҡ  шағиры; 
б) Башҡортостандың халыҡ  яҙыусыһы; 
в) Башҡортостандың халыҡ  рәссамы. 
2. Н. Мусин ҡайҙа тыуған? 
а) Шишмә районы Келәш ауылында; 
б) Мәләүез районы Арыҫлан ауылында; 
в) Ишембай районы Ҡолғона ауылында. 
3. 2016 йылда Н. Мусинға нисә йәш тулды? 
а) 80; 
б) 85; 
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в) 90. 
4. Башҡортостандың халыҡ  яҙыусыһы ниндәй проблеманы яҡтыртыуҙа әүҙем эшләй? 
а) Экология; 
б) ҡала шарттарында үҫмерҙең тәрбиәләнеүе; 
в) дуҫлыҡ. 
 
Яуаптарҙы тикшереү. 
-Яуаптарҙы дөрөҫ билдәләгәндәргә - афарин! 
 
III Төп өлөш. Уҡыу ситуацияһын сисеү. 
1. Әҫәр тексы өҫтөндә эш. 
 
- Хикәйә нисек башлана? (яуаптар) Йәноҙаҡ бабай Кинйәбайҙарға ос һәнәген 

һорап торорға инә. Нимә ул ос һәнәге? Ниндәй ул? (Текстан яуапты табып уҡыу). 
- Кинйәбайға  ос һәнәге ни өсөн ҡәҙерле? (яуаптар) Дөрөҫ, уҡыусылар, ул 

Кинйәбайға һәм ғаиләһенә  атаһынан ҡалған иҫтәлек. Ҡомартҡы тураһында башҡорт теленең 
аңлатмалы һүҙлеге бына ниндәй аңлатма бирә: 1.Борон ҡалған иҫтәлекле нәмә, мираҫ 
(Археологик ҡомартҡы. Әҙәби ҡомартҡы) 2. Кемдеңдер төҫө итеп һаҡланған иҫтәлекле нәмә. 
Беҙ уҡыған хикәйәлә тап ошо ос һәнәге ҡомартҡы булып тора. Текстан Кинйәбай  ос һәнәген 
күргән һайын күҙ алдына кем, ниндәй ваҡиға күҙ алдына баҫа? (Текстан яуапты табып уҡыу). 
Шулай булғас, ос һәнәге үҫеп килеүсе малай өсөн атай төҫө. Ошо йәнһеҙ, әммә атаһының 
ҡул йылыһын һаҡлаусы эш ҡоралы тәрбиә сараһы, ос һәнәге янда булғанда Кинйәбай үҙен 
йәтим итеп тоймай. 

- Тимәк, кемдер үҙ ҡулдары менән эшләгән әйберҙе ҡомартҡы тип әйтә 
алабыҙ.Тағы ла нимәләр ҡомартҡы була ала? (Кемдер үҙ ҡулы менән эшләгән һандыҡ, үҙе 
һуҡҡан балаҫ, алыҫтан алып ҡайтылған иҫтәлекле әйбер, мәҫәлән, сәғәт, ҡорал булырға 
мөмкин.) 

2. Проблемалы һорау 
- Кинйәбай алдында тормош үҙе ниндәй ауыр мәсьәләр ҡора? (Атаһы төҫө булып 

ҡалған ос һәнәген һаҡлап ҡалыу). Ике тапҡыр малай ҡомартҡыны һаҡлап ҡала. Ниндәй 
осраҡтар була ул?  

Уҡыусыларҙың яуаптары: 1. Яланда бесән эшләгәндә, сит кешеләр һәнәкте урларға 
план ҡоралар, Кинйәбай төндә һәнәкте алып, эштән ҡасып  ҡайта.  

2. Ауыл советы рәйесенең малайы Шәһит ос һәнәген һындыра яҙа, Кинйәбай һәнәкте 
һындырырға бирмәй). 

- Уҡыусылар, дәресебеҙ нимә тураһында буласағын әйтә алаһығыҙмы?  
- Дәресебеҙ атай, атай төҫө булып ҡалған ҡомартҡы, һуғыш йылдарында ауыл 

кешеһенең тормошо тураһында. 
- Эйе, беҙ бөгөн Н. Мусиндың «Атайымдың ос һәнәге» хикәйәһенең йөкмәткеһе 

өҫтөндә эшләрбеҙ. Шулай итеп, дәресебеҙҙең темаһы: «Ҡомартҡыны һатып алып булмай...» 
тип атала. Дәфтәрегеҙҙе асып бөгөнгө числоны, теманы яҙып ҡуйығыҙ. 

- Хикәйә кем исеменән алып барыла? (Кинйәбай) 
- Хикәйәлә ваҡиғалар ниндәй осорҙа бара? Нисәнсе йылдарҙа? (1945-1948). 
- Бөйөк Ватан һуғышы бөткән йылдар. Хикәйә 1946 йылда башлана. Кинйәбай 

былтыр булып үткән «оло шатлыҡ та, онотолмаҫ ҡайғы ла алып килгән 1945 йыл»ды иҫкә 
төшөрә. Автор ретроспектив алым ҡуллана: үткәндәрҙе һағыныу, хәтерләү рәүешендә 
һүрәтләнә. 

- Хикәйә жанрына кем аңлатма бирә ала? (Яуаптар) 
- «Хикәйә  - тормошта ҡыҫҡа ваҡыт эсендә булып үткән бер, йәки бер нисә  ваҡиға 

алынып, уның нимә менән башланып, нисек тамаланыуын бөтөн килеш күрһәткән әҙәби 
әҫәр». 

- Хикәйәнең күләме ҙур булмай,  персонаждар ҙа аҙ була. Ниндәй персонаждар 
менән таныштыҡ? Кинйәбайҙың ғаиләһе – әсәһе Хәтирә, апаһы Хәшейә, Йәноҙаҡ һәм Нажар 
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ҡарттар, Шәһит. Был хикәйәне күләме буйынса бәләкә тип әйтә алабыҙмы? (Юҡ, был хикәйә 
күләме буйынса ҙур). 

- Хикәйәлә нисә ваҡиғаның шаһиты булабыҙ? 
1. Кинйәбайҙың атаһының үлеме. 
2. Кинйәбайҙың ос һәнәген урлатмай, уны төн уртаһында алып ҡайтыуы. 
3. Шәһит менән алыш.  
4. Кинйәбәйҙың беренсе кәбәне. 
- Дөйөм алғанда, хикәйә нимә  тураһында? Темаһы ниндәй? (Яуаптар) 
- Дөрөҫ, уҡыусылар, хикәйә Кинйәбайҙың атаһы үлгәс, унан ҡалған ҡомартҡыны 

ҡәҙерләп һаҡлауы, аҙаҡ шул һәнәк менән кәбән һалырға өйрәнеүе тураһында. 
 
3.Төркөмдәр эшен ойоштороу. 
-  Әйҙәгеҙ, уҡыусылар, ваҡыт арбаһында шул йылдарға сәйәхәткә сығабыҙ. Һеҙ бер 

нисә төркөмгә берләшеп, Кинйәбай йәшәгән осорҙоң матди һәм рухи мәҙәниәтен 
тикшерерһегеҙ. 

(Һәр төркөмгә күбә формаһындағы карточкаларҙа эш биремдәре таратыла. Һәр 
төркөм үҙаллы эшләй, текстан биремдәргә яуап яҙып алына. Эш тамамланғас, һәр төркөмдән 
бер нисә уҡыусы сығыш яһай. Уҡытыусы уларҙың эшенә сығыш яһай). 

1-се төркөм – Бесәнселәр. Бесән эшләү өлкәһенә ҡараған һүҙ һәм һүҙбәйләнештәрҙе 
яҙып алырға, мәғәнәһе аңлашылмағандарын һүҙлектән асыҡларға. 

2 – се төркөм – Ашнаҡсылар. Шул осорҙағы аш-һыу, һауыт-һаба атамаларын яҙып 
алып, һүҙлектән тәржемәләрен табырға. 

3 – сө төркөм – Телселәр. Мәҡәл, әйтем, фразеологик берәмектәрҙе табырға. 
5. Төркөмдәр эшен анализлау. 
- Афарин, уҡыусылар, һеҙ үҙегеҙҙе ысын тикшеренеүселәр итеп күрһәттегеҙ! 
6. Ял минуты. 
Бесән сабам, бесән сабам, 
Бакуйҙарҙы тигеҙ һалам. 
Сыңҡ-сыңҡ итеп салғы янам, 
Төшлөктә бейеп алам. 
 
IV. Теманы нығытыу. 
1. Төркөмдәрҙең  мәҡәлдәр өҫтөндә эше. 
- Уҡыусылар, эшебеҙҙе дауам итәбеҙ. Һеҙгә мәҡәлдең икенсе яртыһын табып, ул 

мәҡәлдең  ни яғы менән беҙ уҡыған хикәйә йөкмәткеһенә тап килгәнлеген әйтергә кәрәк 
буласаҡ. Һәр төркөмгә икешәр мәҡәл тура килә. 
 

Ир булған ир егерме биштә баш булыр, ерҙә ятып ҡалмаҫ. 

Ир-егеттең эсендә  арҡалы. 

Егетлек  атаң барҙа ир таны. 

Хеҙмәтенә күрә  ир булмаған ир иллелә лә йәш булыр. 

Атың барҙа ер таны,  эйәрле-йүгәнле ат ятыр. 

Атайлы бала хөрмәте. 

2. Теманы нығытыу.  
Образдарға ҡылыҡһырлама биреү. 
Төп герой – Кинйәбай (ғаиләһендә атаһы үлгәс, берҙән-бер ир-егет, яҡлаусы, эшкә 

тырыш, игелекле, батыр, ҡурҡыу белмәҫ (ҡараңғы төндә бер үҙе биш-алты саҡрым ерҙе бер 
үҙе үтә), һәнәкте һаҡлап ҡалыу өсөн хатта үҙен дә аямай.) 

     Кинйәбайҙың киреһе, ҡапма- ҡаршы образ – Шәһит (ауыл советы рәйесе малайы, 
атаһы юғары урын биләгәнгә маһая, власть эйәһе, көсһөҙҙәр алдында көслө, ҡылған эше 
өсөн яуап бирергә әҙер түгел, енәйәт урынынан яуаплылыҡтан ҡаса. ) 

       Атай образы (көслө, ауылда беренсе кәбән һалыусы, оҫта, сәмле («сәсәп йығылһа 
ла, үҙ һүҙендә торор ине» ) 

 Эпиграфҡа әйләнеп ҡайтыу. 
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- Эпиграфҡа әйләнеп ҡайтайыҡ. 
     Һөйөү менән һуғарылған 
     Бойороҡ ул юғарынан –  

     Атай һүҙе.                                       
     Бәйләп ҡуйып ҡаҙаҡтарға,  

     Аралаусы яҙыҡтарҙан,  
     Атай һүҙе.  

- Шиғырҙан күреүебеҙсә, хикәйәнең йөкмәткеһендә лә атай һүҙенең көсөн, 
ҡөҙрәтен күрәбеҙ. Әммә Кинйәбайға атай һүҙен тыңлап үҫергә бик аҙ ғына ваҡыт бирелә. 
Атаһы янында булмаһа ла, уның ысын кеше булып үҫеүендә нимәнең ролен күрәбеҙ? (ос 
һәнәге) 

- Эйе, уҡыусылар, Кинйәбайҙың ысын кеше булып үҫеүендә атай ҡулының йылыһын 
һаҡлаусы ҡомартҡының – ос һәнәгенең роле бик ҙур. Дәресебеҙҙең темаһын ҡабаттан 
уҡыйыҡ: «Ҡомартҡыны һатып алып булмай...».  Ул кемдең һүҙҙәре? (Йәноҙаҡ бабайҙың). 
Заманының ауыр булыуына ҡарамаҫтан, уны хатта нимәгә лә алмаштырмайҙар? Ике тапҡыр 
шундай мөмкинлек сыға: беренсе осраҡта юғары сортлы онға алмаштырмайҙар; икенсе юлы 
икмәк хаҡына тип, коллектив эшкә сыға, әммә, һәнәкте урлатыуҙан ҡурҡып, эштән төндә 
ҡасып ҡайта. Был урында хатта әсә кешенең һүҙҙәрен уҡып китһәк тә урынлы булыр. 
(Текстан яуапты табып уҡыу) 

- «-Икмәктәре ары торһон, дөрөҫ эшләгәнһең, улым...» 
- Эйе, дөрөҫ. Һәм, әлбиттә, хикәйәнең аҙағына яҡынлайбыҙ, төп геройыбыҙға ғәҙел 

баһаны әсә кеше бирә. Шул урынды табып уҡығыҙ.  
- «- Ҡарасы, әсәй, бөтөнләй кәбәнгә оҡшатҡан да баһа был Кинйәбәй! – тип 

сәрелдәй апайым. Әсәйем баҫалҡы ғына яуап бирә: - Оҡшатмай әллә. Бынамын тигәнсе. Егет 
кеше лә инде ул. Ана бит, әсәйем мине тәү тапҡыр егет тип атаны. Былай булғас, кәбән ҡойоу 
уның ҡулынан төштө. Атайымдан ҡалған һәнәк менән кәбәндең икенсеһен дә, өсөнсөһөн дә... 
ҡоясаҡмын.» 

-  Шулай булғас, малай кешенең егет булып үҫеп етеүендә (был иң ҡиммәтле баһа!) 
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың хикәйәһендә атай һүҙенең, атайҙан 
ҡалған  ҡомартҡының тәрбиәүи роле бик ҙур. 

V. Рефлексия. 
- Дәресебеҙҙең маҡсаты ниндәй ине? 
- Эйе, үҫмер малайҙың ысын кеше булып үҫеүендә  атайҙан ҡалған ҡомартҡының 

тәъҫир итеү көсө тураһында әңгәмә ҡороу, фекерҙәр менән уртаҡлашыу, һығымталар яһау 
ине.  

- Маҡсатыбыҙға ирештекме? (Яуаптар). 
- Маҡсатыбыҙға ирештек. Үҫеп килеүсе малайҙың ысын кеше булып үҫеүендә атайҙан 

ҡалған ҡомартҡының бик әһәмиәтле булыуына һығымтаны Кинйәбайҙың һүҙҙәре менән 
тамамлайыҡ. «Тән яраһы уңалыр әле. Ә атайҙан ҡалған ҡомартҡыны юғалтһаң, уны ҡабаттан 
табып буламы ни?» 

- Дәресебеҙ эпиграфы «Атай һүҙе» шиғырының аҙағын да уҡып үтһәк, бик урынлы 
булыр, тип уйлайым: 

Ҡанатымды нығытырҙай  
Көс ул көсһөҙ сағымдағы,  
Атай һүҙе.  
Рәхмәт әйтеп баш эйҙерә,  
Хөрмәт тигән әҙәп, тағы  
Атай үҙе.  

 
- Кәйефтәр нисек? Кемдәр һәйбәт эшләне? Кемдәр үҙҙәрен маҡтай ала? Ни өсөн? 
Кемдәр дәрестә алған белемдәре менән ҡәнәғәт, һығымталар менән килешә, йәшел 

түңәрәк күтәрә. Кемдең һорауҙары бар – һары түңәрәк күтәрә. Кемгә дәрес оҡшаманы, дәрес 
уны  бер нимәгә лә өйрәтмәне, ҡыҙыл түңәрәк күтәрә. Бик тырышып эшләнегеҙ, рәхмәт! 

VI. Өй эше биреү. 



 

193 

 

Өй эшен ике вариантта бирәм, береһен һайлап эшләрһегеҙ.  
1. «Өләсәйемдән (олатайымдан) ҡалған ҡомартҡы» исемле бәләкәй инша яҙырға.  
2. Үҙегеҙҙең тәжрибәгеҙгә таянып, «Кәбән ҡойғанда» тигән кескәй хикәйә төҙөп 

яҙырға. 
VII. Баһалау. 

 
 

УҘАМАН УРМАНЫ 
 

Ишкинина Фәүзиә Ғирфан ҡыҙы, 
Республика политехник лицей-интернаты 

 
 

Маҡсат:  
- Н. Мусиндың “Мәңгелек урман” дилогияһының идея-тематик йөкмәткеһе менән 

танышыу; 
- Н. Мусин ижадына ҡыҙыҡһыныу, уның шәхесе менән ғорурланыу тойғоһо уятыу; 
-  дәрестә күтәрелгән проблемаларға ҡарата үҙ фекерҙәрен асыҡ  сағылдырырға; 

әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы, проблемаларҙы тормош ысынбарлығы менән бәйләнештә күрә 
белергә өйрәтеү; 

- Н. Мусин ижадында күтәрелгән мораль-этик проблемаларҙың актуаллеген билдәләү, 
тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш, һөйөү тәрбиәләү, хеҙмәткә ыңғай мөнәсәбәт булдырыу;  тел, халыҡ, 
ил,ер  яҙмышы төшөнсәһенең һәр кемгә ғәзиз булыуын аңлатыу, уларҙы һаҡлау – изге бурыс 
икәнлекте төшөндөрөү; тел, ил, ер  яҙмышына битараф булмаған яҡлаусы, һаҡлаусы ил 
улдары һәм ҡыҙҙары тәрбиәләү. 

Йыһазландырыу: Н.Мусиндың портреты, китаптар күргәҙмәһе, уның хаҡында матбуғат 
материалдары, дәреслек, компьютер, мультимедиа проекторы, әҫәрҙәргә иллюстрациялар. 

Плакат: “ Ноғман Мусин” 
 
Эпиграф таҡтаға яҙылған:  
…Ноғман Мусин урманында һауалар саф, һыуҙар тоноҡ, шырлыҡтар йырып 

сыҡҡыһыҙ. Ноғман Мусин урманында һин башҡорт иле хазиналарының һәммәһенән дә ауыҙ 
итә алаһың. 

Р. Камал 
 
Дәрестең девизы: Мин был ерҙе матурларға тыуҙым! (таҡтаға яҙыла) 
 
Дәрес барышы. 

Ойоштороу моменты.  
Уҡытыусы. 
Хәйерле көн, һаумыһығыҙ! 
Күрешеүҙәр шулай башлана. 
Һеҙҙе күреүемә, дуҫтар, 
Күңелкәйем ихлас шатлана. 
 
Мин – Күмертау ҡалаһы Республика политехник лицей-интернатының башҡорт теле 

һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Ишкинина Фәүзиә Ғирфан ҡыҙымын. Баязит Бикбай, Ғәзиз 
Әлмөхәмәтов, Кинйә Арҫланов, Тамара Ғәниева, Зөһрә  Ҡотлогилдина, Айрат һәм Өлфәт 
Ҡобағошов һәм башҡа бик күп арҙаҡлы шәхестәр тыуып-үҫкән Көйөргәҙе яҡтарынан һеҙгә 
бик күп ҡайнар сәләмдәр алып килдем.  

Психологик уңай булдырыу. Уҡытыусы тасуири уҡыған саҡта урман темаһына 
видеофильм күрһәтелә. 

 “Һай, урманым, урманым, күпте күргән урмандарым минең. Һинән башҡа – ерҙе, 
һинән айырып – һыуҙы, үҙем һулаған һауаны күҙ алдына килтереп буламы? Һин юҡ икән – 
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ерҙең йәме-күрке юҡ, һин туплаған дым бөттөмө - йылғалар ҡорой, һин шифалы һыуыңды 
сәсмәнеңме – тыны ҡурылыуҙан ерҙә әҙәм заты ҡалмаҫ ине”.  

Уҡытыусы.  Уҡыусылар! Был юлдарҙың авторы – башҡорт урмандарының йырсыһы - 
Н.Мусин. Әҙипте ни өсөн шулай атауҙың айышына төшөнөр өсөн, уның әҫәрҙәрен мотлаҡ 
уҡып сығырға, Н.Мусиндың ижад урманына сәйәхәт ҡылырға кәрәк. Һеҙҙең иғтибарығыҙға 
тәҡдим ителгән күргәҙмәлә яҙыусының китаптарын, уның үҙе тураһында тәнҡит мәҡәләләрен 
күрәһегеҙ. Мин һеҙгә уларҙы китапханаларҙан табып уҡырға кәңәш итәм.  

Әйткәндәй, Ноғман ағай китап уҡыу тураһындағы файҙалы фекерҙәре менән дә 
танышып киткәндә яҡшы булыр ине.  

Слайдта күрһәтелә. Бер уҡыусыға уҡып ишеттерергә тәҡдим ителә. 
…Китап менән дуҫлыҡ мәктәп йылдарынан килә.  Б.Бикбай, С.Агиш, С.Кулибай, 

Ҡ.Даян, К.Мәргән, Ә.Вәли һәм башҡаларҙың әҫәрҙәрен биш бармағыбыҙ кеүек белә инек. 
Прозаиктарҙан айырыуса Сәғит Агиш әҫәрҙәрен яратам. 

…Күрше Маҡарҙа урта мәктәп булһа ла, унда бер кем дә барып уҡыманы. Ауылдан 
беренсе булып унды бөткән кеше мин инем. Ҡулға ниндәй китап эләкте, шуны уҡыным. .. 
Ауыл советының бәләкәй генә китапханаһындағы бөтә китаптарҙы уҡып бөттөм. Китап 
яратыу – тәбиғи хәлдер, тип ҡарайым. 

Уҡытыусы.   Беҙҙең быуын балалары Н.Мусиндың әҫәрҙәрен уҡып, шулар нигеҙендә 
тәрбиәләнде, тиһәм дә хата булмаҫ. “Ағиҙел” журналында баҫылып сыҡҡан, һуңынан ауыл 
китапханаһында күренгән “Өҙәрем юл кешеләре”, “Һайлап алған яҙмыш”, “Мәңгелек урман” 
романдарын кем уҙарҙан уҡый торғайныҡ. Ул замандарҙа ла, хәҙер ҙә Ноғман ағайҙың 
китаптары магазин кәштәләрендә саң йотоп ятмай. 

Уның прозаһы ҡайһы яғы менән күңелгә яҡын? Ни өсөн уҡыусыны уйландыра, 
тетрәндерә, хисләндерә? Дәрес аҙағында ошо һорауҙарға яуап биреп ҡарарбыҙ. 
 
 

Инеш. 
 
 Уҡытыусы.  Шулай итеп, беҙҙең дәресебеҙҙең маҡсаты – Н.Мусиндың “Мәңгелек 
урман” романы менән танышыу.  
 Белеүемсә, әҙиптең тормош һәм ижад юлы менән танышһығыҙ. Нисек 
үҙләштереүегеҙҙе билдәләр өсөн, белемдәрегеҙҙе тест ярҙамында тикшереп китәйек. 
 

Тест ”Н.Мусиндың тормош юлы һәм ижады” 
 

1. Н. Мусиндың тыуған яғы: 
а) Көйөргәҙе районы Таймаҫ ауылы; 
б) Ишембай районы Ҡолғона ауылы; 
в) Шишмә районы Келәш ауылы. 
 
2. Юғары белемде ҡайһы уҡыу йортонда ала? 
а) Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институты; 
б) Башҡорт дәүләт университеты; 
в) Башҡорт дәүләт педагогия институты. 
 
3. Яҙыусының икенсе һөнәре: 
а) Иретеп йәбештереүсе; 
б) Уҡытыусы; 
в) Балта оҫтаһы. 
 
4. Н.Мусин ҡайһы ауылда башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләй? 
а) Маҡар; б)Ҡолғона; в) Хажы. 
 
5. Ноғман Мусин ниндәй редакцияның әҙәби хеҙмәткәре булып эшләй? 
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а) “Әҙәби Башҡортостан”журналында; 
б) “Башҡортостан уҡытыусыһы” журналында; 
в) “Совет Башҡортостаны” гәзитендә. 
 
6. Әҙиптең тәүге әҫәрен билдәлә: 
а) “Минең дуҫ” хикәйәһе; 
б) “Зөһрә” повесы; 
в) “Ғорурлыҡ” повесы. 
 
7. Ниндәй әҫәрҙәре өсөн С.Юлаев исемендәге дәүләт премияһына лайыҡ була? 
а) “Зәңгәртауҙа аҡ болан” романы, “Ихлас күңелдән һөйләшеү” китабы; 
б) “Мәңгелек урман”; 
в) “Зөһрә”. 
 
8. Ҡасан Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме бирелә? 
а) 1991;  б) 2001; в)2009. 
 
9. “Ер биҙәге” әҫәренең жанрын билдәлә: 
а) Повесть;  б) Роман;  в) Хикәйә. 
 
10. Һолтанбай Ноғман Мусиндың ниндәй әҫәренең геройы? 
а) “Мәңгелек урман”;    б) “Зөһрә” ; в) “Йыртҡыс тиреһе” 
Уҡытыусы.  Эште тамамлағас, экрандағы дөрөҫ  яуаптарҙы уҡыусылар үҙҙәренеке 

менән сағыштырып, баһа ҡуялар. 
 
Биографик, тарихи, әҙәби-тарихи мәғлүмәт. 
Яҙылыу тарихы (“Башҡортостан” гәзитенән мәғлүмәт уҡыла). 
“Урман тураһындағы төрлө хәлдәрҙе бала саҡтан күңелемә һеңдерә, ишетә, күрә, 

белә йөрөнөм. Нөгөш буйында Лаптев тигән урман промышленнигы эшләгән. Аҙаҡ атайым да 
шунда барған, әсәйемде лә шунда осратып алып ҡайтҡан. Әүжәнгә, Ҡағыға Әрҙәнә ҡырҡырға 
йөрөгәндәр. Беҙҙең яҡ кешеләренең шатлыҡтары ла, ҡайғы-хәсрәттәре лә урман кәсебе 
менән бәйле. Аҙаҡ тарихи материалдар менән ҡыҙыҡһына башланым. Рычковтың “Тағы ла 
урман промышленнигы тураһында” тигән очерыгын уҡыным. Архив материалдарын ҡараным.  
Урман, ер кешеләре яҙмышын ҙур күләмле әҫәрҙә сағылдырғым килде. Һөҙөмтәлә, мең 
битлек әҫәр тыуҙы. Ул өс өлөштән тора ине. Проза секцияһында һәр бүлеген айырым китап 
итеп эшләүемде һоранылар. Шунан мин уны яңынан эшләнем”.   

Әҫәрҙәге ваҡиғалар барған осор. 
“Мәңгелек урман”дағы ваҡиғалар 1874 йылдан башлана. Беренсе өлөшө 1905 йыл 

менән бөтә. Икенсеһендә бөгөнгө көн һүрәтләнә. 
Ноғман ағай “Мәңгелек урман”ды ҙур күләмле әҫәр яҙырға ышаныс тыуҙырған, дәрт 

биргән әҫәр булғаны өсөн иң яҡын, иң ҡәҙерлеһе тип иҫәпләй.  
Һүҙлек эше. 
Недоимка –түләү, налог 
Дөрмәкләтеп – ай-вайына ҡуймай, көсләп ҡушыу 
Хәрәпсе – аҫтыртын эш ҡылыусы. 
Ҡартмәкәш – ҡарт кешенән әсе итеп көлөү, мыҫҡыл итеү 
Сөңкәйһен (сөңкәйеү) – диалект һүҙе, тәрән йоҡоға сумыу мәғәнәһендә. 
 
Әҫәрҙең йөкмәткеһенә, идея-художестволы үҙенсәлектәренә күҙәтеү. 
 
10-сы бит, хикәйәт уҡыла. Бер уҡыусыға тәҡдим ителә.  
…Әүәле замандарҙа бер хандарҙың ханы, яҡын-тирәләге бөтә халыҡтарҙы 

буйһондороп, ҡол итеп бөткәс, артабан үҙенең ҡөҙрәтен кемгә күрһәтергә белмәйенсә, 
йыйын йыйған да былай тип яр һалған: «Минең барлыҡ биләмәләремдәге башҡа төрлө 
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ағастар ҡырҡылып бөтөп, тик һәр саҡ йәшел ҡарағайҙар менән шыршылар ғына ҡалырға 
тейеш. Мин йыл әйләнәһенә йәшел урман эсендә йәшәргә теләйем!» Хан ҡул аҫтындағы бөтә 
кешеләрҙе ҡушып, ҡарағай менән шыршынан башҡа ағастарҙы киҫтереп бөткән, ти. Иң ҙур 
ҡарағай урманының уртаһына алтын-көмөштән ғәжәйеп шәп һарай һалдырып йәшәй 
башлаған хан. Тәүге мәлдә уйым-уйым ултырған ҡарағай, шыршы урмандары, ысынлап та, 
харап матур тойолған. Ләкин йылдар үтеү менән кешеләр тормошона бер-бер артлы ҡытлыҡ 
килә: йәйә бөгөргә — артыш менән саған, уҡ юнырға — ҡайын, суҡмар, һөңгө һабы эшләргә 
— имән, ашарҙарына муйыл, балан, сәтләүек таба алмай яфа сигәләр икән. Бер-бер артлы 
йылғалар ҡорой, эсер һыу етмәй, һауа бысраныуҙан кешеләрҙең тыны тарлыға икән. 
Өҫтәүенә, һауала ылыҫ еҫе үтә күбәйеп киткәнлектән, яман еҫ ауырыуы таралып, тәүҙә мал-
тыуар ҡырыла, шунан төбәге-төбәге менән кешеләр үлә башлай. Ул да булмай, ҡарағай, 
шыршы ағастары ҡорой, ылыҫтары һарғайып ҡойола. Әйтерһең, яңы ғына гөлтләп ултырған 
урмандарҙы утлы ел ялмап үткән. Хан үҙе лә сәсрәп ауырып китә, ти, бер заман. Тәғәм 
ризыҡ, йотом да һыу һеңдерә алмай икән был. Ул, аптырағас, муллаларҙың өшкөрөү-
төкөрөүҙәренән һис кенә лә файҙа булмағас, ниндәй сир менән ауырығанлығын белеү өсөн, 
ил ағаһын — йөҙйәшәр аҡһаҡалды саҡыртып алған. «Эй, тәңре ханым, — тигән ил ағаһы, — 
бер төрлө генә йыныстан мәмләкәттең ғәме, бер иш кенә ағас үҫкән урмандың йәме юҡ. Ир 
ирҙән быуаҙый, тип халыҡ хаҡ әйткән. Йыныс йынысты байыта, бер төрлө ағас япрағы, уның 
тамырҙары икенсеһенә йәшәү һуты өрә, ханым. Әгәр биләмәләреңдәге урмандарҙы 
тергеҙергә бойорһаң, мин һине был сиреңдән ҡотҡарыр инем». Боғаҙына әжәл тырнағы 
йәбешкән хан түҙмәгән, баш вәзирен саҡыртып алып: «Барлыҡ халыҡты урман ултыртырға 
ҡуш», — тигән. Ил ағаһы ошонан аҙаҡ ханға үҙе йылдар буйы һаҡлап йөрөткән йүкә сәскәһен 
сайҡатып, балан ҡағы ҡушып, мәтрүшкә ҡатыш ҡарағат сәйе эсергән, ҡаҙаяҡ, аҫҡорһаҡ, 
андыҙ ҡушып бәйләнгән ҡайын миндеген парлап, шуны күкрәгенә ҡуйған да муйыл һәм балан 
сәскәһен еҫкәткән, һәм ханыбыҙ һин дә мин шәбәйгән дә киткән, ти. Ошонан аҙаҡ хан оло 
йыйын йыйған, халыҡҡа ер йәннәтенә бер ҡасан да ҡул күтәрмәҫкә әйтеп ҡалдырған икән, 
ти...  

 
Уҡытыусы.  Уҡыусылар, был хикәйәт менән автор ни әйтергә теләне икән? 
- Әгәр ҙә һин тәбиғәткә ҡарата насар мөнәсәбәттә икәнһең, уның хатта бер генә 

биҙәгенең юҡҡ сығыуы ла кешелек донъяһын һәләкәткә килтереүе ихтимал. Ошонан сығып, 
хандың “ер йәннәтенә бер ҡасан да ҡул күтәрмәҫкә ”, тип әйткән васыяты урманды һаҡларға, 
уның киләсәге хаҡында уйланырға мәжбүр итә. 

 
Әҙәбиәт теорияһы. 
Уҡытыусы.  Әҫәрҙең жанрына иғтибар итәйек.  Роман жанры өсөн нимә хас? Һеҙ уның 

тағы ниндәй романдарын беләһегеҙ?  
Н.Мусин романдарына хас үҙенсәлектәр: 
“Зәңгәртауҙа – аҡ болан” – һуғыш осоронда урман эшселәренең ҡаһарман хеҙмәтен 

тасуирлаусы, әҙәбиәткә яңы образдар килтереүсе роман. 
“Яҙғы ташҡындар алдынан” (“Яралы кеше тауышы”) – һуғыштан һуңғы йылдар 

тураһындағы “производство романы” түгел, тере характерҙар, тормошсан мөнәсәбәттәрҙе, 
осор психологияһын сағылдырған роман.   

“Таң менән сыҡ юлдарға” – был әҫәр донъя күргәнгә тиклем трилогия жанры тик 
тарихи-революцион тема даирәһе тип иҫәпләнһә, совет осоро йылдарының үҙенсәлектәрен, 
яңы герой, яңы проблемаларҙы сағылдырған яңы әҫәр булып сыға. Иң төп үҙенсәлек – 
экология, тәбиғәттең социаль һәм рухи роле, кешеләрҙә әхлаҡи, зауыҡлы аң тәрбиәләү 
мәсьәләләрен яҙыусы барлыҡ әҫәрҙәрендә лә (романдарында, повестарында, 
хикәйәләрендә лә) һәр саҡ үҙәккә ҡуя килә. 

“Мәңгелек урман” –  
154- се бит. “…Ике көндән… - ләкин быны нисек эшләргә?” тигәнгә тиклем уҡып бәхәс 

ойоштороу.  
- Урман ябай халыҡ өсөн нимә сығанағы булып тора? Ул халыҡҡа нисек хеҙмәт итә 

ала? 
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- Урман – ул табыш сығанағымы? 
- Урман һәр ваҡыт мәңгелек булырға тейеш тигәнде нисек аңлатырһығыҙ? 
 
Дәрестең киләһе этабына күсәбеҙ.  
-“Урманға сыҡhаң иhә – йәндең рәхәте.Үҙ башынан күпме ел-дауылдар кисергән 

урман һағайып, шымып ҡалған. Һарғайған япраҡтарҙың ергә шыптырлап ҡойолоуы, 
ниндәйҙер кескәй йән эйәһенең кипкән үләндәрҙе ҡыштырҙатып үтеүе генә был тынлыҡты 
боҙа. 

Көҙгө урман үҙенсә матур. Унда бер сығып киттеңме, һары шәл ябынған ҡайындарға, 
ирәйеп ултырған ҡарағайҙарға, алыҫтан уҡ ҡыҙарып күренгән миләштәргә һоҡланып ҡарай-
ҡарай, аяҡ аҫтына түшәлгән япраҡ келәме буйынса кинәнеп йөрөйһө лә йөрөйһө килә. 

Иғтибар менәнерәк ҡараһаң, ауыл тормошо менән урман араһында ниндәйҙер 
оҡшашлыҡ күҙгә ташлана: сағыштырмаса һиллек, йонсоу йыуашлыҡ, күңел арбағыс тынлыҡ 
артында тормош hулҡылдап аға бирә…" Ноғман Мусин. 

Уҡытыусы.  “Мәңгелек урман” әҫәренең төп фекере нимә тураһында? 
-Урманды яратмаған кеше бармы икән? Урманда тыуып-үҫкән кешенең үҙ төбәгендәге 

һәр ағасты, һәр ҡыуаҡты яҡын күреүе  тәбиғи хәл.  
Башҡорт халҡы өсөн урман һәр дәүерҙә һулар һауа ла, туйыныр ризыҡ та, һыйыныр 

ышыҡ та, йырлар йыр ҙа, һөйләп тә, көйләп тә, данлап та бөтмәҫ бер моң хазинаһы ла, күңел 
йыуанысы ла булып тора. Урмандарҙы ниндәйҙер дәрәжәлә халыҡ символы тип тә әйтеп 
булыр ине.  

 Уҡытыусы.  Әҫәрҙең тәүге китабы бер быуат элек булып уҙған ваҡиғаларҙы  
һүрәтләүҙән башлана. Автор әҫәрен ҡурай образы менән башлай. Уның сихри моңо аҫтында 
тәбиғәт менән кеше бер бөтөнгә әйләнгәндәй тойола, уларҙың берлеге төҫмөрләнә. Тәбиғәт 
һәм уның менән бергә кешенең дә мәңгелеге раҫлана. Тәбиғәт –тәү сығанаҡ, ә кеше – уның 
бер өлөшө.  

 
Уҡытыусы. Әҫәрҙә ниндәй ҡатлам кешеләре һүрәтләнә?(төркөмдәрҙә эшләү)  

ҒӘРИФӘ

МИҢЛЕГӨЛ

БИКМОРАТ

ХӘКИМӘЙӘНТҮРӘ
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ҠОТЛОҒУЖА

УЙЫЛДАН

ШАКИР

МЫРҘАБАЙ

ГӨЛЗӨҺРӘ

ҒӘЙСӘР

 
- Таблицаға таянып, 1-се төркөм тәүге ҡатлам тураһында һөйләй, 2-се төркөмгә - 

артабанғы ҡатлам. 
 
Уҡытыусы.  Урманда төрлө ағас бар: ҡартайғандары, сирлеләре,кәкреләре… Кешеләр 

ҙә шулай төрлө, төрлө. Уларҙың күңелдәре лә урман кеүек бай, яҙмыштары ҡатмарлы, ти 
Ноғман Мусин. Ул кешенең киләсәк тураһында уйлауын, уның уй-хыялдарын мәңгелек 
ағастан әйттерә:”Бына нисек ҡатмарлы бит ул донъялар, әҙәм балаһы! Ниҙәр генә үтмәгән 
минең баштан, ниндәй хәлгә генә шаһит түгелмен! Быларҙы һөйләп, хәтерегеҙгә төшөрөү -  
миңә, шуларҙы онотмау һеҙгә фарыз. Киләсәгең тураһында уйлағанда үткәндәрҙе иҫеңдә 
тот, Кеше!” 

Уҡыусыларҙың йомғаҡлауы. 
 
Уҡытыусы.  Яҙыусы Зөһрә Ҡотлогилдина “Әҙәбиәт тигән урманда тамырҙары тәрән 

киткән дәү ҡарағай булыу һәр кем өлөшөнә теймәй”, тип бик матур фекер әйткән. Ысынлап 
та, Ноғман Мусин башҡорт әҙәбиәтенә башҡорт урманының бар һутын-тәмен килтерҙе. Ул 
тарихта башҡорт урманы йырсыһы булып ҡаласаҡ, әҙәбиәтебеҙгә башҡорт урмандары 
хазинаһын бүләк итеүсе булып хөрмәт ителәсәк – һәр ваҡытта ла, һәр заманда ла, тип яҙған 
ине Н.Мусин тураһында Р. Камал. Был фекер менән бөтәбеҙ ҙә килешәлер тигән фекерҙә 
ҡалабыҙ. 

Йомғаҡлау. Өйҙә инша яҙырға тәҡдим ителә. 
 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ҺАЙЛАП АЛҒАН ЯҘМЫШ” РОМАНЫНДА ЗИЛЬДА-ЗАҺИҘӘ 
ЯҘМЫШЫ 

Ишмәтова Миңзилә Мәснәүи ҡыҙы,  
Благовар районы Языково урта мәктәбе 

 
9 класта кластан тыш уҡыу дәресе 

Маҡсат: уҡыусыларҙы Ноғман Мусин ҡыҫҡаса ижады менән таныштырыу. “Һайлап 
алған яҙмыш”әҫәренең үҙенсәлегенә иғтибар итеү, милли үҙаң, яҙмыш тураһында әңгәмә 
ҡороу. 

Йыһаз: Н.Мусин портреты, уның китаптарынан күргәҙмә, компьютер, проектор, 
презентация. 
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Таҡтала: 
“Ноғман Мусин – замана яҙыусыһы. Әҫәрҙәрендә кеше бәҫе, дәрәжәһе алға ҡуйыла, 

әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы һәм матурлығы данлана”. Роберт Байымов 
Дәрес барышы. 
1. Ойоштороу. 
- Уҡыусылар, иғтибар менән таҡтала яҙылған һүҙҙәрҙе уҡып сығығыҙ ҙа, беҙ бөгөн 

дәрестә нимә менән шөғөлләнәсәкбеҙ  икән, шуны әйтеп ҡарағыҙ әле. (уҡыусылар дәрестең 
маҡсатын билдәләй) 

2. Төп өлөш.  
Уҡытыусы һүҙе. 
Әҙәбиәтебеҙҙең аҡһаҡалы, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың 

әҫәрҙәрен ҡулдан-ҡулға йөрөтөп уҡый торғайнылар. Бер ваҡиға хәтерҙә ҡалған: бала саҡта 
ауылыбыҙҙың китапханаһында бер генә экземплярҙа “Һайлап алған яҙмыш” тигән китабы 
була торғайны. Беҙ уны сиратлап уҡыныҡ. Ошо аҙнала – был өй, киләһе аҙнала теге өй уҡый, 
тип һәр береһенә ваҡыт бүлә ине китапханасы. Китаптың ҡайһы өйҙә икәнен белеүе еңел 
ине: унда төнө буйы тиерлек ут һүнмәне. Бына шулай яҙыусының әҫәре кешеләр йөрәгендә 
усаҡ тоҡандырып, күңелдәренә яҡтылыҡ бөркөп сыҡты. Ноғман Сөләймән улы Мусин – 
башҡорт әҙәбиәтендә иң емешле эшләгән әҙиптәрҙең береһе. Күптән түгел Зәйнәб Биишева 
исемендәге “Китап” нәшриәтендә “Һайланма әҫәрҙәр”енең X томы донъя күреүе лә – быға 
асыҡ дәлил. 

- Бөгөн беҙ һеҙҙең менән хәҙерге башҡорт әҙәбиәтенең күренекле прозаиктарының 
береһе, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы 
лауреаты, Башҡорт АССР – ның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, тәбиғәт йырсыһы Ноғман 
Мусиндың ижады тураһында һөйләшәсәкбеҙ. 

- Кем һуң ул Ноғман Мусин? “Кешенең күңелен аңлар өсөн уның тыуған яғына бар”, 
- тигән һүҙ бар. Әйҙәгеҙ әле, яҙыусының тормош баҫҡыстарын барлайыҡ. (бер-ике уҡыусы  
Н.Мусиндың тормош юлы менән таныштыра). 

- Шишмәнең башы ниндәй, ағышы шундай, тиҙәр. Ноғман Мусин – тиҫтәләгән 
повесть һәм романдар авторы. (Яҙыусының китаптар күргәҙмәһе менән таныштырыу).  

3. Әҫәрҙең эстәлеге буйынса әңгәмә. 
- Әҫәр ни өсөн “Һайлап алған яҙмыш” тип атала? 
- Әҫәрҙең төп геройҙарын һанап сығығыҙ. 
- Был әҫәр һеҙҙең күңелегеҙҙә ниндәй тойғолар уятты? 
- Зильда-Заһиҙә образы һеҙгә ҡайһы яғы менән оҡшаны? 
- Нимә ул яҙмыш? 
- “Һәр кемдең яҙмышы алдан маңлайына яҙылған була”, “Һәр кем үҙ яҙмышын үҙе 

яҙа”. Тормошта йыш ишетергә тура килгән был һүҙҙәрҙең ҡайһыһы менән килешәһегеҙ? 
- Зильда-Заһиҙәгә был һүҙҙәрҙең ҡайһыһы тура килә? 
- Бөгөн дә, мөхәбәтен эҙләп, сит ил егетәренә кейәүгә сығып китеүсе ҡыҙҙыр 

тураһында ишетергә була. Һеҙҙеңсә, улар менән Зильда-Заһиҙә араһында ниндәй оҡшашлыҡ 
йә айырма бар? 

- Әҫәрҙә һүрәтләнгән хәл-ваҡиғаларҙың нигеҙендә ысынбарлыҡ ята. Геройҙарҙың 
прототиптары бармы? Кемдәр икән? 

4. Н.Мусиндың хәтерләүҙәрен уҡып ишеттереү. 
Әҫәрҙең прототиптары Ҡолғонанан ун ике саҡрым алыҫлыҡта ятҡан Ҡоҙаш тигән 

бәләкәй генә утарҙа йәшәй ине: Сәйфетдин бабай (Карам) – үҙе һунарсы, үҙе урмансы, өлкән 
ҡатыны – Фатима инәй (унан ике улы, өс ҡыҙы бар), кесеһе – Зәйнәп инәй (әлеге Зильда-
Заһиҙә, унан ҡыҙы – Фәрхиә апай (1924 йылғы, әле лә иҫән, Ишембайҙа тора), өс улы бар 
ине). Миңә, буласаҡ яҙыусыға, уларҙың тормошо менән яҡындан танышырға Хоҙай үҙе 
ҡушҡандыр, күрәһең. Унынсыны тамамлағас, тыуған ауылымда мәктәптә эшләп йөрөгән саҡ. 
Бер мәлде мине Ҡоҙашҡа уҡытыусы итеп ебәрмәксе булдылар. Ҡаршы килмәнем. Үҙем 
фатирға төшкән апайҙың күршеһендә генә әлеге ғаилә йәшәй. Уларҙың малайҙары менән 
дуҫлаштым. Сәйфетдин бабайҙың ҡара-ҡаршы торған ике өйө бар ине: бер яғында Фатима 
инәй йәшәһә, икенсеһендә – Зәйнәп инәй. Фатималар яғында икмәк һалырлыҡ итеп 
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сығарылған мейес бар. Зәйнәптәрҙә усаҡлыҡ ҡына. Кисен, күберәген шунда йыйылып 
ултырабыҙ. Йәтеш бит – усаҡ яндырып ебәрәләр, яҡты булып китә. Мин тегеләрҙең 
тормошона ҡағылышлы нәмәләрҙе белешәм. Һис тартынмай ихлас һөйләй торғайнылар. 
Сәйфетдин бабайҙың Зәйнәп инәй менән нисегерәк танышып ҡауышыуҙары, башҡаһы 
хаҡында ла ҡабат-ҡабат һораштырам. Хәйер, ул тарихты тотош һөйләп бөтөү мөмкин түгел. 
Ҡайһы бер күңелгә үтеп инерлек урындарын ғына телгә алып уҙам:  
Зәйнәп әбейҙең ҡыҙ ваҡытындағы исеме – Франциско. Әммә ауылда уны улай тип атаусы юҡ 
ине. Бабай ҙа тегеңә, һин был исемеңде онот, бисәкәй, Зәйнәп тип әйттем бит инде, тип 
иҫкәртеп кенә торҙо. Зәйнәп инәй йыш ҡына зарын һөйләп илап та ала торғайны. “Килгәс тә – 
яратманылар. Урамға сыға алманым, йәй булһа – таш, ҡыш булһа ҡар бәрәләр. Һыуға барһам, 
биҙрәмә тиҙәк килтереп һалып китәләр. Сәйфетдин Фатимаһы менән көн дә тиерлек күрше-
тирәгә ашҡа-фәләнгә йөрөй. Мин бер үҙем илап ултырып ҡалам. Ситләтәләр, ҡунаҡҡа 
саҡырыусы юҡ”, – ти ине меҫкенкәй. Бер мәлде, Сәйфетдин бабай Әүжәндә саҡта, 
түҙмәйенсә, ауылдан ҡасып киткән был. Ире ҡайтыуға Зәйнәп юҡ икән. Эҙләмәгән ере 
ҡалмаған ҡарттың: һигеҙ саҡрымдағы Яңы Һәйет ауылына, Өстамаҡҡа барған, Иҫке Һәйет 
менән Ҡолғонаны ла бер-нисә тапҡыр урап килгән. Һуңынан, был ҡайтыу яғына 
ыңғайламанымы икән тигән уй менән, атына ултырып, Стәрлетамаҡ яғына сапҡан. Юл бу-
йындағы ауылдарға инеп һорашҡан. Әммә Зәйнәпте бер кем дә күрмәгән. Иртәгеһенә 
Стәрле йылғаһына еткән был. Ул заманда унда күпер юҡ ине. Паром менән сығып йөрөнөләр. 
Шунда ике көн элек ниндәйҙер ҡатынды күреүҙәре, уның русса һөйләшә белмәүе хаҡында 
хәбәр иткәндәр. Зәйнәп булырға тейеш, тип уйлай Сәйфетдин ҡарт һәм уның юл буйлап 
Өфөгә китеүен фаразлап, Стәрлетамаҡҡа һуғылып та тормайынса, ары елдерә. Толбазыға 
етергә 20 саҡрым самаһы ҡалғас, юл эргәһенән берәүҙең саҡ-саҡ ҡыбырлап атлап китеп 
барыуын күреп, шулдыр тип уйлап, атын нығыраҡ ҡыуа, тәңгәленә етһә, ысынлап та үҙе, ти. 
Атынан һикереп төшә Сәйфетдин ҡарт. Тегеһе уны күрә лә, һуштан яҙып йығылып уҡ китә. 
Бабайыбыҙ йүгереп барып, Зәйнәп инәйҙең аяҡтарын үбергә тотона. Ойоҡтары тетелгән, 
табандары йәрәхәтләнеп, ҡанһырап бөткән ти. “Бына шунда беренсе тапҡыр бисәләр өсөн 
иланым. Шул тиклем булды инде, шул тиклем булды – хатта ер сигенә күтәреп алып китергә 
риза инем үҙен” тип, күҙҙәренә йәш эркелдереп һөйләгәне хәтерҙә Сәйфетдин бабайҙың. 
Шунан бороп алып ҡайтҡан Зәйнәбен. Хәтәр шәп ҡарт ине ул… 

5. Йомғаҡлау. 
- Әҫәрҙең иң ныҡ хәтерегҙҙә ҡалған урыны? 
- Һеҙ үҙегеҙҙең киләсәк тормошоғыҙ тураһында уйланғанығыҙ бармы? 

Яҙмышығыҙҙы ниндәйерәк итеп күҙ алдына килтерәһегеҙ? 
Уҡытыусының йомғаҡлау һүҙе. 
- Башҡорт прозаһының күренекле вәкиле, эпик йөкмәткеле романдарҙың, үткер 

проблемалы повестарҙың, күп һанлы хикәйә һәм очерктарҙың авторы Ноғман Мусин 
әҫәрҙәрен, ғәҙәттә, халыҡсан ижад тип баһалайҙар. Тәбиғәткә, кешеләргә оло һөйөү, нескә 
миһырбанлыҡ менән һуғарылған ижад өлгөләренең әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ. Ноғман 
Мусин – үҙ темаһын ғына түгел, үҙ стилен, уға ғына хас һүрәтләү алымдарын тапҡан яҙыусы. 
Уның ижады заман үҙгәрештәренә лә бирешмәй, сөнки улар кешеләрҙе тормош, ғүмер, 
яҡшылыҡ һәм яманлыҡ тураһында уйланырға, үткән юлдарына, бөгөнгөһөнә һәм киләсәккә 
күҙ ташларға мәжбүр итә. 

6. Баһалау.  
7. Өй эше. 
“Яҙмышты һайлап алып буламы?” темаһына инша яҙып килергә. 

 
 

«ИЖАД ЕМЕШТӘРЕН БҮЛӘК ИТӘМ… » 
Кәбирова  Әсбирә Мәғәрүф ҡыҙы 

Ҡариҙел районы Байҡыбаш урта мәктәбе 
 

 
Маҡсаттар:   
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1. Туған ер, тәбиғәт проблемалары буйынса фекер алышыу. 
2. Тыуған илгә, туған телгә, тыуған ергә   һөйөү тәрбиәләү. 
3. Ноғман Мусиндың тормош юлы һәм ижады тураһында белешмә биреп, уның туған 

телде ихлас яратыуын, илдең киләсәген ҡайғыртыуын төшөндөрөп, арҙаҡлы шәхескә ҡарата 
йылы хистәр, ғорурланыу тойғоһо уятыу. 

4. Башҡортса үҙ фекереңде аңлайышлы, дөрөҫ итеп әйтеп бирә белеүҙе үҫтереү. 
Йыһазлау:Ноғман  Мусиндың портреты(1931), стенд – 85, плакаттар, гәзит – журнал 

киҫентеләре, фотоһүрәттәр, мультимедиа проекторы, компьютер, экран, реквизиттар: өҫтәл, 
алға ҡуйылған яҙыуҙар. 

Дәрес барышы 
I. Уҡытыусы:  
- Бөгөн дәресебеҙ “Түңәрәк өҫтәл” рәүешендә уҙасаҡ. Мин  һеҙгә бер нисә һөйләм 

уҡып ишеттерәм. Был әҫәрҙәрҙең бөтәһендә лә ниндәй бер тема бар? 
- “Йыртҡыстан ҡотҡарғайныҡ, кешенән ҡотҡара алманыҡ. Әҙәмдәрҙең дә йыртҡыстан 

да яманыраҡтары була”                                                                        
- “Ни хәтле генә аҡыллы тимә, йыртҡыстан изгелек көтөп буламы ни?”                
- “Күп йәшәгән был ҡорт, - ти Әбделнәғим бабай, - кәрәҙҙәр шуға ҡатып бөткән”                                                                                                                         

- “Кешенең дә, кейектең дә – һәр нәмәнең уғата матуры була.”                              
Уҡыусылар: Тәбиғәт темаһы. 
Уҡытыусы: Дәрестәетди һәм актуаль тема – тел яҙмышы, ил яҙмышы, тәбиғәт 

проблемалары күтәреләсәк. Ошо проблемаларҙы алдан һиҙемләй белеүсе оло 
шәхестәребеҙҙе  әйтегеҙ.                                   

Уҡыусылар яуабы.                                                                                      
Уҡытыусы:  Дәрес Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Сөләймән улы Мусинға 

85 йәш тулыу айҡанлы үткәрелә. Уҡыусылар “Ҡариҙел хәбәрҙәре” хәбәрсеһе, “Хазина” гәзите 
журналисы, “Алып барыусы”, “Тел һәм әҙәбиәт белгесе”, “Тәбиғәт яратыусы”, “Байҡыбаш 
ауыл Советы белгесе” булып ҡатнашасаҡтар. 

II. Төп өлөш. 
Алып барыусы:“Тел – халыҡтың рухы ул, телдә уның тәбиғәте, күңеле һәм тормош – 

көнкүреше сағыла”, - тигән рус академигы П.Вяземский.  Тел белгесе: Михаил Пришвин да: 
“ Балыҡҡа – һыу, ҡошҡа – һауа, йәнлектәргә – урман, ялан, ҡырҙар, ә кешегә Ватан кәрәк. 
Тәбиғәтте һаҡлау, тимәк, Ватанды һаҡлау”, тигән. Ошо һүҙҙәр башҡорт прозаһының 
талантлы яҙыусыһы булып танылған, хәҙерге башҡорт әҙәбиәтенең иң күренекле прозаигы, 
Башҡортостандың атҡаҙанған культура работнигы, 1991 йылдан Салауат Юлаев исемендәге 
дәүләт премияһы лауреаты, 2001 йылдан Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман 
Мусинға тап килә (1 слайд. Н.Мусин портреты) 

(“Ҡариҙел хәбәрҙәре” гәзите хәбәрсеһе һүҙгә ҡушыла. Проектор аша Н.Мусин 
тураһында слайд күрһәтелә): 

Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Башҡортостандың Ишембай 
районының Ҡолғона ауылында тыуа. 1944 йылда үҙҙәренең ауылындағы ете йыллыҡ 
мәктәпте тамамлағас, Маҡар ауылына һигеҙенсе класҡа уҡырға инә. Унынсы класты 
тамамлағас, үҙе уҡып сыҡҡан мәктәпкә уҡытыусы итеп ҡалдырыла. Ауылда ике йыл уҡытҡас, 
Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтына уҡырға инә. «Хазина» гәзите журналисы: Н. 
Мусиндың тәүге ижади аҙымдары ла ошо институтта башлана. Институтты тамамлағас, уға 
оҙаҡ эшләргә тура килмәй, Маҡар район мәғариф бүлегендә инспектор булып эшләп йөрөгән 
еренән 1951 йылдың аҙағында хәрби хеҙмәткә алына. Уның тәүге шиғырҙары хеҙмәттә 
сағында республика гәзиттәрендә һәм “ӘҙәбиБашҡортостан” журналында баҫылып сыға. 

Тел белгесе: Шул йылдарҙа ул проза жанрында ла көсөн һынап ҡарай, һалдаттар 
тормошона арналған бер нисә хикәйә яҙа. Уларҙың“ Минең дуҫ” тигәне 1954 йылда “Әҙәби 
Башҡортостан” журналында, ҡалғандары “СоветБашҡортостаны”, “Ленинсы” гәзиттәрендә, 
1956 йылда “Әҙәби Башҡортостан” журналында баҫылып сығалар. 1953 йылда, һалдаттан 
ҡайтыу менән, “Совет Башҡортостаны” гәзитендә әҙәби сотрудник, унан үҙ ауылында дүрт 
йыл уҡытыусы булып эшләй. Ә 1958 йыл Өфөгә килеп, “Ағиҙел” журналында бүлек мөдире, 
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яуаплы секретарь, 1962 йылдың башынан “СоветБашҡортостаны” гәзитендә әҙәби сотрудник 
булып эшләй. 1963 йылдан Яҙыусылар союзы ағзаһы. 

Н. Мусин Башҡорт дәүләт университетының киске бүлеген тамамлай, артабан йәнә 
“Ағиҙел” журналында бүлек мөдире, Башҡортостан телевидениеһында, унан Башҡортостан 
китап нәшриәтендә редактор булып эшләй. 

Байҡыбаш ауыл Советы белгесе: Мин үҙем Ноғман Сөләймән улы менән бер йылда 
тыуғанмын. Уның әҫәрҙәренең геройҙары — беҙҙең замандаштарыбыҙ.  “Әҙәби 
Башҡортостан” журналында  тәүге күләмле әҫәре — “Зөһрә” повесы баҫылды. Был 1956 йыл 
ине. Унан бер-бер артлы “Ғорурлыҡ”, “Күксә урманында”, “Ер биҙәге”, “Ауылым юлы”, “Кеше 
йылмая”, “Сәскәләр керпеген аса” тигән повестары баҫылып сыҡты. Ә 1968 йылда колхоз 
тормошона арналған “Өҙәрем юл кешеләре”исемле романын колхозсылар менән бергә 
йыйылып кистәрен уҡыныҡ. 

Тел белгесе: Әҙип Һуңғы йылдарҙа яҙылған “Һайлап алғаняҙмыш”, “Зәңгәртауҙа аҡ 
болан”, “Яҙғы ташҡындар алдынан” (“Яралы кеше тауышы”), “Мәңгелек урман”, “Таң менән 
сыҡ юлдарға”, “Һуңғы солоҡ”, “Шунда ята батыр һөйәге” романдары һәмҡыҙыҡлы повестары 
менән беҙгә яҡын. 

Тәбиғәт яратыусы: Ысынлап та, Ноғман Мусиндың һәр әҫәрендә тәбиғәттең, 
йәнлектәрҙең матурлығы һүрәтләнә. Автор әйтеүенсә, беҙ улар менән һоҡланып ҡына 
ҡалмайбыҙ, уларҙы һаҡларға ла, ҡәҙерләргә лә тейешбеҙ. Тимәк, Ноғман Мусин – тәбиғәтте 
яратыусы, уны һаҡларға өндәүсе изгелекле кеше. 

Гәзит хәбәрсеһе: 
- Нисә китабы донъя күрҙе икән? 
Тел белгесе: 
- Үҙе иҫән булғас, осрашҡанда  һорарбыҙ. Мин белгәне – 27 (Күргәҙмәләге китаптар 

күрһәтелә). 
Ауыл Советы белгесе: Беҙгә аҙыҡты ла, кейемде лә дарыуҙы ла, ғөмүмән йәшәү өсөн 

бөтә нәмәне тәбиғәт бирә. Шулай булғас, урманды һаҡлау ҡағиҙәләрен үтәгеҙ, бер генә 
ағасты ла, йәнлекте лә зәғифләмәгеҙ. Тәбиғәтте, йылға-күлдәрҙе, урмандарҙы киләсәк 
быуын өсөн һаҡлағыҙ. 

III. Йомғаҡлау. 
Уҡытыусы: Эйе, балалар, Ноғман  ағай ошо турала  видеороликтан  беҙгә үҙе өндәшә 

(Видеоролик ҡабыҙыу 15.01.15 “Ауаз” тапшырыуы). Ул “Ижад емештәрен бүләк итәм…”, - 
тине. 

Алып барыусы: 
- Балалар, Башҡортостандың халыҡ  яҙыусыһы Н.Мусиндың китаптарын уҡығыҙ, илен, 

телен, ерен  һөйгән кешеләр булып үҫегеҙ! Үҙегеҙҙең теләгегеҙҙе ошо плакатҡа яҙып 
ҡалдырығыҙ. (Уҡыусылар үҙ фекерҙәрен яҙалар) 

 
 

ТОРМОШТО “ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ” ТИМӘ... 
 

Кагирова Гүзәл Ғариф ҡыҙы, 
Өфө ҡалаһы 112-се урта мәктәбе 

 
Тормош – тамаша. Ә кем һуң уның 

режиссеры? (Р.Шәкүр) 
Дәрес барышы: 
1.Ойоштороу моменты. 
- Һаумыһығыҙ! 
Бөгөн дәрестә беҙ Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы  Н.Мусин ижадын өйрәнеүҙе 

дауам итәбеҙ. Һәм уның “Шайтан ҡуласаһы” повесының өҙөгө  менән танышабыҙ. 
Дәресте мин авторҙың һүҙҙәренән башлайым. Өҙөктөң аҙағына мөрәжәғәт итәбеҙ 

(193-сө бит, 5 абзац). (слайд 1) 
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“Төпкөлдәге ошо Ҡырташ ауылына килеп, ғәжәп ҡатмарлы, шул уҡ ваҡытта 
ҡабатланмаҫ яҙмышлы, иҫ киткес саф намыҫлы кеше менән танышыуыма, ысынлап та, шат 
инем мин. Хушлашҡан саҡта Мохтасарға :”Тормошто шайтан ҡуласаһы тимә, был ҡуласа 
һинең ҡулда, һинең кеүек ирҙәр уны теләгән яҡҡа әйләндерә.”-тип әйтергә уйлағайным да, 
өндәшмәнем.” 

Ошо өҙөктән сығып дәрестең темаһын билдәләйбеҙ: Тормошто “шайтан ҡуласаһы” 
тимә...       Тормош шайтан ҡуласаһына әйләнмәһен өсөн уны нимә менән тулыландырырға 
кәрәк? Нисек тормош ҡуласаһынан төшөп ҡалмаҫҡа? Ошо һорауҙарға яуап эҙләү беҙҙең 
маҡсатыбыҙ. 

Әлбиттә, был повестан өҙөк кенә. Тулы әҫәр ҡатмарлы, күп планлы, төрлө 
проблемалар күтәрелә. Мәҫәлән: тәбиғәтте һаҡлау, һунарсылыҡ проблемалары, кеше 
әхлағы, рухи проблемалар. Беҙ бөгөн ошо өҙөктән сығып бер проблеманы ҡарап үтәбеҙ. Ул- 
тормош мәғәнәһе булған рухи-әхлаҡи ҡиммәттәр. 

Повестың исеменә иғтибар итәйек. “Шайтан ҡуласаһы”.  Нимә ул шайтан?  Нимә ул 
ҡуласа? (слайд 2) 

-Был һүҙ һеҙҙә ниндәй ассоциациялар тыуҙыра? (Ҡурҡыныс, хәүеф, түңәрәк, ҡара, 
тамуҡ һ.б.) 

-Әҫәрҙең исеме  күңелгә ниндәйҙер хәүеф бирә, уйланырға мәжбүр итә. Әҫәрҙә был 
һүҙбәйләнеш донъя төшөнсәһенә ҡарата ҡулланыла. 

Тимәк, автор был өҙөктә тормош тураһында уйлана. Тормош. 
Нимә аңлата ул? Һүҙлектәргә мөрәжәғәт итәбеҙ. 
(төркөмләп эш. 1 төркөм башҡорт, 2 төркөм рус һүҙлектәре менән эшләй.) 
Һүҙ һүҙлектә: 1.Донъяла йәки билдәле бер ерҙә йәшәү дәүере, ғүмер. Тормош 

юлы.2.Тереклек итеп, көн кисереү рәүеше, көнкүреш. Бәхетле тормош. 3.Ғаилә рәүешендәге 
көнкүреш. Тормош ҡороу. 4. Төрлө хәл, күренештән торған булмыш, донъя. Ижтимағи 
тормош. 5.Тереклек. (Башҡорт теленең һүҙлеге. 1993. 371-се бит).(слайд 3) 

Һәр кемдең үҙ тормошо. Һәр кемдең шул тормошо нимә менәндер тулы. Ноғман Мусин 
был повеста бер ғаиләлә тыуып үҫкән ике ир-ат тормошон һүрәтләй. Бөгөн дәрестә 
беҙтормош һүҙ-концепты менән эшләйбеҙ. 

Нимә ул концепт? Концепт- телде һәм мәҙәниәтте берләштереүсе лингвоменталь 
берәмек. Һүҙҙең бөтә булған мәғәнәһе. (слайд 4) 

Ә беҙ тормош тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Әммә повестың исемендә ҡуласа тигән 
һүҙҙә бар.  Тормош ҡуласаһы бармы? Әлбиттә, тормош-ҡуласа, әйләндереп бер баҫа, тигән 
әйтем дә бар халыҡта. Әйҙәгеҙ, ошо тормош ҡуласаһын төшөрөп ҡарайыҡ. 
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Был тормош ҡуласаһы уйлап ҡына сығарылған түгел, халыҡтың аҡылынан, мәҡәл-

әйтемдәренән килеп сыҡҡан ул. (1төркөм фразеологизмдар, 2 төркөм мәҡәлдәр менән 
эшләй) 
Мәҫәлән: тормош иптәше, тормош юлы, тормош йөгө, тормоштоң әсеһен-сөсөһөн 
татыу,тормошҡа ашырыу-фразеологизмдар. Мәҡәлдәр:тормошто белеү-ғилем, үҙеңде белеү-
һөнәр; тормош өйрәтә, өйрәтмәһә, көйрәтә;  тормош бер алдын, бер артын күрһәтә Һ.б. (рус 
телендә лә миҫалдар килтереп, башҡорт теле менән сағыштырыу отошло)(слайд 5) 

Тормоштоң нимә икәнен асыҡланыҡ. Бына ошо тормошобоҙ  шайтан ҡуласаһына 
әйләнмәһен өсөн нимә эшләргә кәрәк?  Текстҡа мөрәжәғәт итәбеҙ. 
-Хәл-ваҡиғалар ҡайҙа бара? 
-Өҙөктәге төп геройҙар?( Мохтасар менән Рәсүл). 
-Улар ҡайҙа йәшәйҙәр?(Төпкөл райондағы бер ауылда). 

Н.Мусиндың башҡа әҫәрҙәрендәге геройҙары ла ябай халыҡ. Уларҙың тормошон 
тәбиғәтһеҙ күҙ алдына килтереүе лә ҡыйын. Яҙыусы үҙе әйтмешләй, тәбиғәт менән кеше 
араһында гармония булырға тейеш, шул осраҡта ғына кеше кеше булып ҡала. Тимәк, беҙ 
тормош ҡуласаһына тағы ла бер һүҙҙе индерәбеҙ. Ул- тәбиғәт. Шуны ла өҫтәп әйтергә 
мөмкин, хатта ике герой араһындағы конфликттар ҙа урманда, тәбиғәттә барлыҡҡа килә. 

- Ике геройҙы нимә берләштерә? (Бер ғаиләнән, бер ата-әсәй, бер үк тәрбиә, бер үк 
белем алыу, хатта урманда ла улар бергә) 
Тимәк, уларҙың тормош ҡуласаларын  ғаилә берләштереп тора. 
-Ҡасан ул айырыла?  Ҡасан улар һайлау мөмкинлеге алдында ҡалалар?  
(Енәйәт алдында. Рәсүл – енәйәтен таный һәм төрмәгә ултыра йәки ағаһын һата һәм иректә 
ҡала. Мохтасар – енйәтте үҙ өҫтөнә ала һәм төрмәгә ултыра йәки дөрөҫөн әйтә һәм иректә 
ҡала.) (слайд 6) 

- Кем нимә һайлай? (Рәсүл ошо ерҙә беренсе тапҡыр ағаһы аша атлап үтә.) 
- Ошо хәлдән сығып улар характерына ниндәй һыҙаттар хас? (Характер һыҙаттары 

яҙылған ҡағыҙҙан табырға). 
Бына тап ошо мәлдә уларҙың тормош ҡуласалары айырым-айырым, икеһе ике яҡҡа 

тәгәрәп китте тип әйтә алабыҙмы? (Әлбиттә) 
- Һәр ҡулса ниндәй үҙгәрештәр кисерә? Бының өсөн ике төркөмгә бүленәйек. 
1)1 т.- Әсә образы. (Тәүҙә нисек һүрәтләнә 183-сө бит, 2 абзац. Һуңғараҡ нисек 

һүрәтләнә 185 –се бит, һуңғы абзац.) 
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2 т.- Тыуған йорт, ишек алды.( 184-се бит, 1 абзац, 185-се бит, һуңғы абзац).(слайд 7) 
Был үҙгәрештәрҙе кем индерә? Мохтасар. Тимәк, уның ҡуласаһында беҙ ғаиләне 

ҡалдырабыҙ. Ә Рәсүл? Ул инде күптән әсәһен күргәне лә юҡ, ҡул һелтәгән, тимәк, уның 
ҡуласаһынан беҙ ғаиләне һыҙып ташлайбыҙ. Рәсүл икенсе тапҡыр ғаиләһе аша атлап үтә. 

Ошо күренештән сығып уларға характеристика бирәбеҙ. 
2) Мин бер шиғыр уҡып ишеттерергә теләйем: 

...Үткәндәрҙе ҡайта-ҡайта уйлап, 
Был йөрәк бит күпме өтөлгән, 
Һинең юлдарыңа бөгөн мине 
Һағыныуҙарым юртып килтергән. (Ф.Мырҙабаева) (слайд 8) 

-Кем был һүҙҙәр менән Миңзәләгә мөрәжәғәт итер ине? (Мохтасар. Иҫбат итегеҙ.( 
183-сө бит, хат тураһында.) Ә Рәсүл нимә эшләй? Тимәк, Мохтасарҙың тормош ҡуласаһынан  
мөхәббәт юғалмай, ә Рәсүл уны тағы ла аша атлап үтә. 
3) Әйләнә-тирәләге кешеләр менән мөнәсәбәттәре. Кемдәрҙе автор атап үтә? Председатель, 
бригадир, Шәйәхмәтов, яҙыусы. Уларҙың Мохтасарға мөнәсәбәттәре ниндәй? Текстан 
табабыҙ, иҫбатлайбыҙ. (182-се бит, 184-се бит, һуңғы абзац, 185-се бит, 6 абзац,193-сө бит). 
Ә Рәсүл тураһында улар бер-ике генә һүҙ менән әйтеп китәләр. Шулай итеп, был осраҡта ла 
беҙ Мохтасар ҡуласаһына кешеләр араһындағы яҡшы мөнәсәбәтте әйтә алабыҙ, ә Рәсүлдән 
тағы ла һыҙып ташлайбыҙ. 
-Рәсүлдең эше бармы? Эше булмағас, шәхси үҫеше бармы? Тимәк, тормош ҡуласаһынан 
улары ла төшөп ҡала. 
-Беҙҙең рухи байлыҡ тигән бер өлөшөбөҙҡалды. Рухлы кеше ниндәй булырға тейеш?  
(Мохтасарҙың характер һыҙаттарына кире әйләнеп ҡайтабыҙ.) Ә Рәсүл рухлы кешеме? 

Шулай итеп, беҙ ике тормош ҡуласаһын сағыштырып ҡараныҡ. Ни өсөн Рәсүлдең 
тормош ҡуласаһы килеп сыҡманы? Эйе, ул үҙе ғәйепле, үҙе барыһын да һыҙып ырғыта, 
тормош ҡуласаһынан төшөп ҡала. Сөнки тормош ҡуласаһы ҡылған яуызлыҡтарың, 
аламалыҡтарың өсөн ҡасан булһа ла яуап бирергә мәжбүр итә.Ә тормош ҡуласаһында тик 
көслө кешеләр генә тороп ҡала ала.  (слайд 9) 

Тормош концептына  күҙ һалһаҡ, тормошоң шайтан ҡуласаһына әйләнмәһен өсөн 
Мохтасарға хас һыҙаттар булырға тейеш. Тап шул осраҡта ғына кеше-кеше булып ҡала. Ә 
Мохтасар кеүек кешеләр ысынлап та бар. Уның протатибы Бөрйән районы Һарғая ауылында 
йәшәүсе Ғәлимйән исемле һунарсы. 
Баһалау. 
Өйгә эш. Бәләкәй инша. “Тормош – тамаша. Ә кем һуң уның режиссеры?” (Р.Шәкүр) 
 
 
 

АЛТЫН КӨҘ КИЛӘ ЕРЕМӘ. Н.МУСИН «ИРТӘ КӨҘ». 
 

Ҡәҙирова Рәйлә Сәлимйән ҡыҙы, 
Әбйәлил районы Т.Кусимов исемендәге Асҡар гимназияһы 

 
Дәрестең технологик картаһы 

Дәрес темаһы Алтын көҙ килә еремә.   Н.Мусин «Иртә көҙ». 

Дәрес төрө Яңы материалды өйрәнеү. 

Дәрес маҡсаты: Белем биреү маҡсаты: тема буйынса уҡыусыларҙың 
белемдәрен арттырыу, Н.Мусиндың ижады менән таныштырыу; 
Үҫтереүсе: тасуири, йүгерек уҡыу күнекмәләрен үҫтереү, 
өйрәнгән һүҙҙәрҙе телмәрҙә ҡулланыу, үҙ фекереңде асыҡ, 
дөрөҫ әйтергә өйрәтеү; 
Тәрбиәүи: тәбиғәткә һөйөү тойғоһо, экологик тәрбиә биреү. 

Планлаштырылған 
һөҙөмтәләр: 

Предмет УУЭ һөҙөмтәләре: тема буйынса яңы һүҙҙәр. 
Һүҙбәйләнештәр өйрәнеү, уларҙы бәйләнешле телмәрҙә 
ҡулланыу. 
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Метапредмет һөҙөмтәләре: а) регулятив: уҡытыусы менән 
берлектә дәрес темаһын, маҡсатын билдәләргә күнегеү, булған 
белемдәрен ҡулланыу; 
Б) танып белеү: билдәләр буйынса көҙ миҙгелен һүрәтләй 
белеү; 
В) коммуникатив: текст буйынса һорауҙарға бәйләнешле яуап 
биреү, үҙ-ара аралашыу, төркөмдә хеҙмәттәшлек итә белеү. 
Шәхси УУЭ һөҙөмтәләре: үҙаллылыҡ 
сифаттары,ҡыҙыҡһыныусанлыҡ үҫтереү. 

Йыһазландырыу. Толомбаев Х.А. Нәбиуллина М.М. «Башҡорт теле» Урыҫ 
мәктәптәренең 3-сө синыфында уҡыусы башҡорт балалары 
өсөн дәреслек, мультимедиа проекторы. 

Предмет-ара бәйләнеш Тирә-яҡ донъя, биология, тормош һабаҡтары. 

 
 

 
Дәрес этаптары 
 

 
Уҡытыусы эшмәкәрлеге 
 

 
Уҡыусылар эшмәкәрлеге 

I.  Психологик 
комфорт 
булдырыу. 

1.  - Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! 
 
 
- Кәйефтәрегеҙ нисек? 
 
   - Бик яҡшы. Дәрестә үҙебеҙгә 
уңыштар теләп бер-беребеҙгә 
йылмайыу бүләк итәйек. 
2. Фонетик-орфоэпик күнегеүҙәр. 

А) башҡорт теленә генә хас булған  
үҙенсәлекле өндәр менән һүҙҙәр 

ҡабатлау:          
 

ә – әсәй, мәктәп, Әдилә 
ө – өләсәй, өкө, Өфө 
ү – үлән, үгеҙ, үрмәксе 
ҡ – ҡар, ҡарға, ҡаты 
ғ – ғаилә, Ғата, Ғайса 
ҙ – ҙур, ҙурлай 
ң – таң, минең, һинең 
ҫ  –  аҫта, өҫтә, өҫтәл 
 - Ниндәй һүҙҙәрҙе һеҙ ҙур хәреф 
менән яҙыр инегеҙ? Ни  өсөн? 
 
Б) Тел шымартҡыс тиҙәйткес: 
          Слайд 1. 
 
 

- Һаумы, ҡояш! 
- Һаумы, дуҫым! 
-Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 
- Кәйефтәр шәп! 
  Яуап әҙер. «5»-ле алабыҙ 
хәҙер! 
 
 
 
Уҡыусылар башҡорт теленең 
һуҙынҡы һәм тартынҡы 
өндәрен, һүҙҙәрҙе уҡытыусы 
артынан ҡабатлайҙар. 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың яуаптары. 
 
 (бер нисә тапҡыр  тел 
шымарғансы уҡыу,  яттан әйтеп 
ҡарау) 
 
      Көләс кеткелдәп көлә, 
      Кемде күргән көҙгәлә? 
 

II. Уңыш 
ситуацияһы  
ойоштороу. 

- Ә хәҙер иғтибар менән  19б. шиғырҙы 
уҡып сығығыҙ.  Унда нимә тураһында 
һүҙ бара? 

- Ниндәй буяуҙы күҙ алдына 
килтерҙегеҙ? 

-  
Слайд2.  Көҙ картинаһы. 

Нимә тураһында һүҙ барыуын 
билдәләй- ҙәр. 
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Слайд3.  Ужым баҫыуы. 
 

III. Уҡыу 
мәсьәләһен 
ҡуйыу. 

- Шулай итеп бөгөн дәрестә нимә 
тураһында һөйләшербеҙ? 

- Үҙебеҙгә ниндәй маҡсат ҡуябыҙ? 

- Көҙ тураһында  
һөйләшәсәктәре тураһында 
әйтәләр. 

- Бергәләшеп дәрескә маҡсат 
ҡуялар. 
( көҙҙөң билдәләре тураһында 
белербеҙ, дөрөҫ, тасуири итеп 
уҡырбыҙ, һорауҙарға яуап 
бирербеҙ, һ.б.) 

IV. Яңы 
материалды 
өйрәнеү. Уҡыу 
проблемаһын 
сисеү. 

1. -19 б. «Иртә көҙ» хикәйәһен 
табабыҙ һәм  үҙ аллы  иғтибар менән 
уҡып сығабыҙ.   Хикәйәлә һүҙ нимә 
тураһында бара?- тигән һорауға яуап 
әҙерләйбеҙ. 
 

- Авторы тураһында нимә әйтерһегеҙ? 
Ул һеҙгә танышмы? Авторҙы нимә 
ҡыҙыҡһындыра? Яҙыусы  тураһында 
күберәк белергә теләйһегеҙме? 
2. Слайд 4.  Н. Мусиндың портреты. 
Яҙыусы тураһында белешмә. 
 
      Беҙҙең Башҡортостанда билдәле 
шәхестәр бик күп. Шуларҙың береһе -
танылған яҙыусы Ноғман Сөләймән 
улы Мусин. 
      Ул 1931 йылдың 17 июлендә 
Ишембай районы Ҡолғона ауылында 
тыуған. Стәрлетамаҡта педагогия 
институтын тамамлағандан һуң Маҡар 
ауылында эшләй. 
Армияла хеҙмәт иткәндән һуң 
мәктәптә уҡыта, әҫәрҙәр яҙа башлай. 
     Ноғман Мусин – романист.(роман 
жанры) 
Уның геройҙары беҙҙең арала 
йәшәгән ябай кешеләр. Улар тыуған 
ерен, тәбиғәтен яраталар, тырышып 
хеҙмәт итәләр.  
   Яҙыусы Салауат Юлаев премияһы 
лауреаты. Халыҡ яҙыусыһы тигән 
юғары исемгә лә лайыҡ була ул. 
   Хөкүмәтебеҙ оло яҙыусыға 75 йәш 
тулған көндәрҙә  Салауат Юлаев 
ордены тапшырҙы. 
3. Һүҙлек эше. 
      алыҫ – далеко,  тәгәрәй – күсә, 
хәрәкәт итә, 
      ара-тирә – изредка,  ҡыяҡ – 
стебель, 
      боҙ – лёд,  ваҡ күҙле ямғыр – 
мелкий дождь, 

Эстән үҙ аллы уҡыйҙар. 
 
 Хикәйәлә һүҙҙең  көҙ миҙгеле 
тураһында  
барыуын билдәләйҙәр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әҫәрҙән табып уҡыйҙар.  
(1-се абзац) 
(2 –се абзац) 
(3 – сө абзац) 
 
Авторҙың тел байлығына 
иғтибар итеү. 
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      бөрсөк – тамсы,  күләүек – лужа 
4. Хикәйә йөкмәткеһе өҫтөндә эш. 
     - Көҙгө ҡояш  хикәйәлә нисек 
һүрәтләнгән? 
     - Үләндәрҙә  көҙҙөң ниндәй 
билдәләре күренә? 
     - Ҡалала көҙҙөң  килеүен автор 
нисек һәрәтләгән? 
 
 

 
V.Ял минуты. 

 
Уҡытыусы ҡарамағында. 
 

 

VI. Белемде 
нығытыу.  

1.   Сынйыр буйынса уҡыу. 
 
 
 

2. Парҙарҙа эш.  
 

3. Төркөмдә эш. Йөкмәткеһен һөйләү. 
 
 
 
 

- Ни өсөн автор хикәйәһен  “Иртә көҙ” 
тип исемләгән? 

- Икенсе төрлө исем биреп буламы? 
- Хикәйә һеҙгә оҡшанымы? 

Уҡыусылар  бер – береһенең 
дөрөҫ уҡыуын  күҙәтеп  
баралар, аҙаҡ хаталарҙы 
төҙәтәләр.  
 
 
 Хикәйәнең йөкмәткеһе 
буйынса бер –береһенә 
һорауҙар бирәләр. 
    1-се төркөм  1- се  абзац, 
    2-се төркөм  2-се  абзац, 
    3-сө төркөм  3-сө  абзац. 
Һәр төркөм икенсе төркөмдөң  
хикәйәлә- үен  баһалай. 
 
Уҡыусыларҙың яуаптары. 

VII. Өйгә эш. Хикәйә йөкмәткеһенә ҡарата һүрәт 
төшөрөргә һәм 

- Хикәйәнең  йәкмәткеһе буйынса план 
төҙөргә һөйләргә; 

- Ҡыҫҡаса һөйләргә; 
- Тасуири уҡырға. 

 
 

 
1- се  кимәл, 

 
2- се  кимәл, 
3- сө  кимәл. 

VIII. Дәресте 
йомғаҡлау. 
Эшмәкәрлеккә 
рефлексив 
анализ. 

Слайд5.   Тест. Дөрөҫ  яуапты тап. 
1. а) Н.Мусин  Әбйәлил районы Асҡар 
ауылында тыуған. 
   б) Н.Мусин Ишембай районы 
Ҡолғона ауылында тыуған. 
2. а) Н.Мусин  тәбиғәт тураһында 
яҙған. 
    б) Н.Мусин  мәктәп тураһында яҙған. 
-Бөгөнгө дәрестә үҙегеҙ өсөн ниндәй 
яңылыҡ  астығыҙ? 

- Һеҙҙең дә тәбиғәтте һүрәтләп хикәйә 
яҙыу теләге тыуманымы? 

- Үҙегеҙҙең эшегеҙгә баһа бирегеҙ. 
 

 
 Уҡыусыларҙың  яуаптары. 
 
 
 
 
 
 
 Дәрес башында ҡуйған 
маҡсаттарҙы иҫкә төшөрөү. 
  Үҙҙәренә баһа ҡуйыу. 
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8-СЕ КЛАСТА НОҒМАН МУСИНДЫҢ "ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ" ПОВЕСЫ БУЙЫНСА  
ЙОМҒАҠЛАУ ДӘРЕСЕ 

 
               Ҡәйепҡолова Бүләк Йыһангир ҡыҙы, 

В.И. Ленин  
                исемендәге 2-се һанлы Стәрлетамаҡ  лицей-интернаты 

                 
 

Дәрестең маҡсаттары:  
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың тормошо һәм ижады тураһында 

үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү, өҫтәлмә мәғлүмәттәр  биреү; 
уҡыусыларҙы әҫәргә анализ яһарға өйрәтеү; 
уҡыусыларҙың  телмәр һәләтлектәрен байытыу, тел байлығын арттырыу, тасуири уҡыу 

күнекмәләрен үҫтереү; 
сағыштыра, дөйөмләштерә белеү күнекмәләрен формалаштырыу; 
уҡылған әҫәрҙең йөкмәткеһен белеү; тексҡа анализ яһай, әҫәрҙең идеяһын, 

проблематикаһын асыҡлай алыу, геройҙарға ҡылыҡһырлама биреү; 
ныҡлы әхлаҡ позицияһы, яҡшылыҡты танып белеүгә ыңғай ориентир булдырыу; уҡыған 

әҫәрҙе тормош менән бәйләргә өйрәтеү. 
 
Йыһазлау: компьютер, мультимедиа проекторы, таратма материал, видеоматериал, 

аудиояҙма, Н.Мусиндың портреты, һүҙлектәр, дәреслек- хрестоматия. 
Дәрес барышы : 

Эш төрҙәре Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы эшмәкәрлеге Йыһаз 

Ойоштороу (психологик кәйеф шарттары булдырыу) 

Мотивация 

Видеояҙма ҡарау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таратма 
материал менән 
төркөмдәрҙә эш.  
(Ноғман 
Мусиндың 
тормош юлы һәм 
ижады буйынса 
әҙәби 
калейдоскоп) 

-Яҙыусы Таңсулпан 
Ғарипова кем тураһында 
һүҙ алып бара. 
 
Дөрөҫ, уҡыусылар!  
 
 
 
 
 
 
 
Ә хәҙер әҙиптең 
тормошо һәм ижадына 
бағышланған һорауҙарға 
яуап биреп үтәйек. Эш 
төркөмдәрҙә барасаҡ. 
Һәр бер төркөмгә 
икешәр һорау 
биреләсәк. Уйлау өсөн 
бер минут ваҡыт бирелә 
һәм төркөмдәр яуап 
бирә, ә ҡалған 
уҡыусылар баһа ҡуя. 
Баһалар таҡтала яҙылып 
бара. 

 

һүҙ Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы Ноғман 
Мусин тураһында бара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төркөмдәрҙә эшләйҙәр.  
1-се төркөм: 
1) Ноғман Мусин ҡасан 
һәм ҡайҙа тыуған?  (1931 
йылдың 17 июлендә 
Ишембай районы 
Ҡолғона ауылында 
тыуған) 
2)Ноғман Мусиндың 
ниндәй әҫәрҙәрен 
беләһегеҙ? 
2-се төркөм: 
1)Ноғман Мусинға 
Салауат Юлаев 
премияһы ҡасан һәм 
нимә өсөн бирелә ? 
(1991 йылда "Зәңгәр 

Видеояҙма  
(Таңсулпан 
Ғарипованың 
Башҡортостан 
"Юлдаш" 
телевидениеһын
ың "Автограф" 
тапшырыуынан 
интервьюһы) 
 
 
Таратма 
материал 
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тауҙа  Аҡ болан" әҫәре 
һәм "Ихлас күңелдән 
һөйләшеү" китабы өсөн 
бирелә) 
2) Ноғман Мусиндың 
беренсе повесы нисек 
атала? 
("Зөһрә" повесы) 
3-сө төркөм: 
1) Ноғман Мусиндың 
дилогияһы нисек атала? 
("Мәңгелек урман") 
2)Ноғман Мусинға 
Башҡортостандың  
халыҡ яҙыусыһы исеме 
нисәнсе йыл да бирелә? 
(2001 йылда) 
4-се төркөм: 
1)Ноғман Мусиндың 
әҙәби ижадтан башҡа 
яратҡан шөғөлдәрен 
һанап сығығыҙ 
(Балта эше, бесән эше, 
сабата үреү, эшлейә 
ишеү, септә һуғыу һ.б.) 
2)Ноғман Мусинға 85 
йәш тулыу уңайы менән 
ниндәй награда  
тапшырыла? (Ноғман 
Мусинға 2016 йылдың 
октябрь айында  
Халыҡтар дуҫлығы 
ордены тапшырыла) 

Дәрестең маҡсатын, йөкмәткеһен билдәләү. Актуалләштереү 

Н.Мусиндың 
"Йыртҡыс тиреһе" 
әҫәренән алынған 
өҙөктө (алдан 
әҙерләнгән 
аудиояҙма) 
тыңлау.  
 

"Кешелегеңде, 
намыҫыңды юғалтма, 
улым. Хәләл  көс менән 
йәшә, донъяңда харам 
малдың остоғо ла 
булмаһын. Бүтән 
кешеләргә изгелекле, 
ярҙамсыл бул, әммә 
замана түрәләре 
ҡурайына бейемә, улар – 
үҙ көйөн көйләп кенә, 
башҡаларҙы уйламай 
йәшәүсе бәндәләр... Мин 
һиңә үҙем белгәнде 
өйрәтергә тырыштым, 
һөнәрһеҙ түгелһең." 

 Аудиояҙма 

 Был өҙөк Ноғман 
Мусиндың ҡайһы 
әҫәренән алынған? 

Был өҙөк беҙ үткән 
дәрестә өйрәнгән 
"Йыртҡыс тиреһе" 
повесынан. 
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 Әйҙәгеҙ әле, уҡыусылар, 
өҙөктөң асҡыс һүҙен 
табығыҙ. 

Намыҫ, изгелек  

 Бөгөн дәрестә һүҙ нимә 
тураһында барасаҡ? 

Беҙ повестағы 
образдарҙың эш-
ҡылыҡтары хаҡында 
һөйләшәсәкбеҙ. 

 

 Дөрөҫ, уҡыусылар, һеҙ 
бөгөнгө дәрестең 
маҡсатын да билдәләп 
ҡуйҙығыҙ. 

  

 Әйҙәгеҙ әле, изгелек 
төшөнсәһенең 
мәғәнәһен асыҡлайыҡ.  

Ә бер уҡыусы шул 
ваҡытта электрон 
һүҙлектән изгелек 
һүҙенең мәғәнәһен 
таба һәм уҡып күрһәтә. 

Электрон һүҙлек: 
Хәҙерге башҡорт 
теленең 
аңлатмалы 
һүҙлеге.- Өфө, 
2015 

 Ә был һүҙҙең антонимын 
табайыҡ әле, уҡыусылар. 
Эйе, уҡыусылар, тормош 
та изгелек менән 
яуызлыҡтың көрәшенән 
тора.  

Яуызлыҡ, яманлыҡ  

Әҫәрҙе анализлау 

Әҫәрҙең 
йөкмәткеһе 
буйынса әңгәмә, 
фекер алышыу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Повеста ваҡиғалар 
ҡасан һәм ҡайҙа бара?  
 
 
 
 
 
 
2.Повеста нимә 
тураһында һүҙ бара? 
Әҫәрҙең төп темаһы?  
 
3.Йәй уртаһында 
һунарсы Һолтанбайға 
айыу тиреһе нимәгә 
кәрәк була? Ә урындағы 
леспромхоз директорына 
айыу тиреһе нимәгә 
кәрәк? Дәреслектән шул 
урындарҙы табып 
уҡығыҙ. 
 
 
4.Автор үҙ әҫәрендә 
ниндәй проблемалар 
күтәрә? 
 
 
 

1.Повеста ваҡиғалар 
урманлы райондарҙың 
береһендә, Бөйөк 
Ватан һуғышы һәм унан 
һуңғы йылдарҙа бара. 
 
2.Тәбиғәт һәм кеше 
яҙмышы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Дәрәжәле кешеләр 
һәм ябай кешеләр 
араһындағы 

Дәреслек-
хрестоматия 
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Парҙарҙа эш 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Уның идеяһы нимәлә?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.Ни өсөн автор повесты 
"Йыртҡыс тиреһе " тип 
атаған?  
Йыртҡыс һүҙен һеҙ нисек 
аңлайһығыҙ? 
 
 
Уҡыусылар, ә хәҙер 
әҫәрҙә һүрәтләнгән 
образдарға туҡталайыҡ. 
Эште парҙар менән 
башҡарырбыҙ: 
1-се : 
Яуымбай  
2-се : 
Һолтанбай 
3-сө : 
Секретарь 
4-се : 
Милиционер 
5-се : 
Булашов 
6-сы: 
Айыу 
7-се: 

мөнәсәбәттәр, ысын 
кеше булыу, 
ғәҙелһеҙлек, ғорурлыҡ, 
намыҫлылыҡ 
проблемалары, 
тәбиғәтте һаҡлау 
проблемаһы, 
йыртҡыслыҡ 
проблемаһы) 
 
5.Был повеста 
Һолтанбай һәм уның 
атаһы Яуымбай 
тураһында һөйләнә. 
Һолтанбайҙың ғибрәтле 
яҙмышын һүрәтләп, 
автор шул замандың 
дәрәжәле кешеләре 
һәм ябай халыҡ 
араһындағы 
мөнәсәбәтте асып 
бирә. Автор был 
повеста яуызлыҡты 
фашлай, 
шәфҡәтлелеккә саҡыра 
 
 
 
 
Йыртҡыс һүҙенең 
мәғәнәһен һүҙлектән 1 
уҡыусының табып 
уҡыуы 
 
 
 
Уҡыусылар парҙарҙа 
эшләй: образдарға тулы 
характеристика бирә, 
ыңғаймы әллә кире 
героймы икәнлеген 
иҫбатлай, әҫәрҙәге 
миҫалдар менән 
фекерен нығыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Башҡорт теленең 
һүҙлеге:Ике 
томда.-М: Рус.яз, 
1993. (1- се том, 
453-сө бит) 
 
Дәреслек- 
хрестоматия 
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Өйгә эште 
тикшереү: 
уҡыусыларҙың 
проект эшен 
тыңлау 
(төркөмдәрҙә 
башҡарылған 
эштәр) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест һорауҙарына 
яуап яҙыу 

Кинйәбай:  
(Бөгөнгө көн йәштәре 
һеҙгә нисек күренә? ) 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар, әҫәрҙе 
өйрәнә башлағанда уҡ 
һеҙгә проект эше 
бирелгәйне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әҫәрҙең кульминацион 
моментын билдәләйек 
әле, уҡыусылар. Шул 
урынды табып уҡығыҙ. 
 
 
 
 
Экранда тест һорауҙары 
бирелгән, шул 
һорауҙарға дөрөҫ яуапты 
ҡағыҙ биттәрендә 
яҙығыҙ. Бының өсөн 2 
минут ваҡыт бирелә. 
(Ваҡыт үткәс, яуаптар 
йыйып алына һәм 1  
уҡыусы  тикшерә һәм 
баһалай (был ваҡытта 
уҡытыусы өйгә эште 
башҡарыу буйынса 
аңлатма бирә) 

 
 
 
 
 
 
 
 
уҡыусыларҙың сығышы: 
1) Образдарҙы асыуҙа 
пейзаждың роле 
2) Әҫәрҙең тел- стиль 
үҙенсәлектәре 
(мәҡәл-әйтемдәр, 
тапҡыр һүҙҙәр, 
фразеологизмдар, 
һүрәтләү саралары) 
 
 
 
Уҡыусылар әҫәрҙән 
табып уҡый, ни өсөн 
шулай уйлағанын 
иҫбатлай. 
 
 
 
 
 
 
Тест һорауҙарына яуап 
яҙалар 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экранда һорауҙар 
күрһәтелә 

Йомғаҡлау  

Төркөмдәрҙә 
эшләү 
 
 
 
 
 
 

Уҡыусылар, һеҙҙең алда 
эпиграфтар яҙылған 
ҡағыҙ ята. Шул 
цитаталарҙың 
ҡайһыныһы бөгөнгө 
дәрестең йөкмәткеһенә 
тап килер ине ? 
"Кешелек донъяһында 
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Синквейн төҙөтөү 
 
 

бөтә яуызлыҡтың башы – 
байлыҡ" (Рамазан 
Өмөтбаев) 
"Изгелекте күргең килә 
икән, яуызлыҡҡа ҡаршы 
тор башта!" (Зөфәр 
Вәлит) 
 
 
Дәрес башында ниндәй  
асҡыс һүҙҙәрҙе 
билдәләгәйнек, әйҙәгеҙ 
шул һүҙҙәр менән 
синквейн төҙөп ҡарайыҡ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар, әҫәрҙе 
нисек дауам итер инегеҙ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бер-ике уҡыусы 
таҡтала эшләй, 
ҡалғандар 
дәфтәрҙәрендә яҙа. 
Изгелек.  
Яҡшы. Мәрхәмәтле.  
Көрәшә. Онотолмай. 
Йыуата.  
Изгелек ерҙә ятып 
ҡалмаҫ.  
Аҫыл! 
 
Намыҫ.  
Тоғро. Юғары. 
Була. Ҡуша. Һиҙә. 
Намыҫың ҡушҡанса  
ғына йәшә.  
Бөйөк! 
Уҡыусыларҙың 
фекерҙәре 

Рефлексия 

 
 

Дәрестең маҡсаты 
ниндәй ине? 
Маҡсатыбыҙға 
ирештекме? 
Нимәләр оҡшаны? 
Нимәләр белдегеҙ? 
Нимәләргә өйрәндегеҙ?  
Улар һеҙгә киләсәктә 
кәрәк буласаҡмы? 
Бөгөн дәрестә алған 
белемде ҡайҙа ҡуллана 
алаһығыҙ? 
Бик тырышып 
эшләнегеҙ, рәхмәт, 
балалар! 

Уҡыусылар дәрескә 
баһа ҡуя, үҙ эштәре 
менән ҡәнәғәт булыу-
булмауын әйтә, 
яуаптарын дәлилләй. 
Баланың эшмәкәрлеге 
баһалана. 

 

 
 

Өй эше 

 1. Оҡшаған эпизодҡа 
һүрәт төшөрөргә. 
2. Әҫәрҙән топонимик 
атамаларҙы табып 
килергә.  
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3. "Әҫәрҙә яуызлыҡты 
фашлау, 
шәфҡәтлелеккә 
саҡырыу" темаһына 
инша яҙырға. 

ШҠОРТЫНЫҢ 
2016 йыл. 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ“ҠОРАЛАЙҘАР” ХИКӘЙӘҺЕНЕҢ  
ИДЕЯ-ТЕМАТИК ЙӨКМӘТКЕҺЕН АСЫУ 

 
Кайниева Фәниә Әхмәҙей ҡыҙы,  

Әбйәлил районы Т.Күсимов исемендәге Асҡар гимназияһы 
 

Дәрес барышы. 
Дәрестең девизы:“Матурлыҡ донъяны ҡотҡарыр”(Ф.М. Достоевский). 
Дәрестең маҡсаты: Хикәйәнеңидея- тематик йөкмәткеһе аша унда күтәрелгән 

проблемаларҙы асыу, образдарҙың характерҙарын күҙаллау, тәбиғәттең  матурлығын, 
тәбиғәттәге кейек-йәнлектәрҙе һаҡлау,  ҡәҙерләү  юлдарын  эҙләү, тирә-яҡ мөхиттең бөгөнгө  
хәл-торошон асыҡлау, кешелекте  ғәмһеҙлектән, битарафлыҡтан  уянырға  өндәү, 
уҡыусыларҙың  фекерләүҙәрен,тасуири уҡыу,һөйләү күнекмәләрен үҫтереү. 

 
Йыһазландырыу:  экранда  яҙыусының  портреты,проектор,  китаптарынан күргәҙмә, 

яҙыусы тураһында  ҡәләмдәштәренең  әйткән  һүҙҙәренән яҙылған плакаттар. 
 

Дәрес этаптары 
1. Мобилизация этабы: 
Һаумыһығыҙ, балалар! 
Матур үтһен  көнөбөҙ, 
Уңышлы үтһен дәресебеҙ, 
Тик уң булһын эшебеҙ, 
Яман эштән ҡараймаһын,  
Балҡып  торһон йөҙөбөҙ! 
Уҡыусылар, беҙ үткән  дәрестә “Ҡоралай” фильмын ҡараныҡ. Һеҙгә фильм 

оҡшанымы? Ҡоралайҙың нимәһенә иғтибар иттегеҙ?(Матурлығына, кәүҙәһенә, Нурға ярҙам 
итте, изге кейек). 

Ҡоралай һүҙе “косуля” тип тәржемә ителә.  Ҡоралай тураһында белешмәне экрандан  
уҡып үтәйек. 
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Был хайуанҡай — ысын мәғәнәһендә урман-ҡырҙарыбыҙ биҙәге. Һылыу ҡыҙҙарҙы ла хатта 
ҡайһы яҡта: “Ҡоралай һымаҡ һылыу, етеҙ”, — тиҙәр. Ә урман фонында нәфис йән эйәләре 
шул тиклем матур күренә — ҡарап туймаҫлыҡ. Уларҙы “бәләкәй болан” тип тә йөрөтәләр. 
Оҙонлоғо — 100 – 150, бейеклеге 65–100 сантиметр булһа, ауырлығы 60 килограмдан 
артмай. Ҡоралайҙар ҙур аҡланлы, таулы һирәк урманда йәшәй. Ҡоралай аҙығының 70 
процентын үлән тәшкил итә. Шулай уҡ уҫаҡ, тал, йүкә, ҡайын, имән ағастарының япраҡтарын, 
йәш ботаҡтарын үҙ итәләр, имән сәтләүеге, еләк-емеш менән дә туҡланалар. Был 
хайуандарҙың төп дошманы — бүре һәм һеләүһен. Йәштәренә төлкө лә һөжүм итә. 
Ғүмерҙәренә килгәндә, тәбиғи шарттарҙа 11–13 йәшкәсә йәшәйҙәр. 
 
 

2. Антипация нигеҙендә яңы теманы билдәләү 
Бөгөн беҙ үтәсәк “Ҡоралайҙар “әҫәрендә нимә тураһында һүҙ барыр икән? 
Уҡыусыларҙың яуаптары: ҡоралайҙар тураһында, фильмда ҡоралайҙың кәүҙәһен генә 

күрҙек, ә яҙыусы  яҙып, беҙҙең күҙ алдына килтерә. 
 
3. Яңы материал 
Йөкмәткеһен  ике уҡыусы һөйләй. 
Йөкмәтке буйынса план төҙөйбөҙ. 
- Малайҙың һорауы. 
- Әбделнәғим бабайҙың хикәйәте. 
- Ҡоралайҙарҙың ауыр хәлдә ҡалыуы. 
- Ҡоралайҙарҙың бабайға мөнәсәбәте. 
- Матурлыҡтың ҡәҙерен белергә. 
4. Яңы теманы нығытыу. 
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Текстан ҡоралайҙарҙы һүрәтләгән урындарҙы табайыҡ. 
Ҡоралайҙар урман күрке, матур ҙа, бер зыяндары юҡ, ашағандары - үлән, эскәндәре -  

таҙа һыу, шуға ла аяҡтары еҙ ҡурай кеүек нәфис, тояҡтары ҡаты, баштары ҡупшы, харап сос, 
йылғыр, һеләүһен дә үтә алмаҫтай ҡая таштар буйлап елдерәләр, бер таштан икенсеһенә 
уҡтай атылалар, ниндәй шәп эт тә ҡоралайҙар эҙенән үтә алмай. 
- Ни өсөн Әбделнәғим бабай ҡоралайҙарға ярҙам итә, уларҙы уйлап төн буйы йоҡлай 

алмай ята? 
104-се биттән табып уҡыйбыҙ. 
- Берәүһе ҡарға бик ныҡ сумған, ҡарҙан сыға алмай ятҡас, эргәһенә үк барҙым. Ана 

шул саҡта текләп тигәндәй ҡараным мин ҡоралай күҙҙәренә. Мәрхәмәт көтөп, дерелдәп, 
күҙҙәрен мөлдөрәтеп,тик ята меҫкен. 

- Һүрәттәге ҡоралайҙың күҙҙәренә иғтибар менән ҡарайыҡ әле. 
- Ҡоралай бабайҙы нимәһе менән әсир итә? 
Күҙҙәре, ҡараштары менән. 
- Мин һеҙгә  күҙҙәр тураһында башҡорт халыҡ мәҡәлдәрен яҙып килергә ҡушҡайным. 
- Уҡыусылар мәҡәлдәрен уҡыйҙар. 
- Күҙ - күңелдең көҙгөһө.Күҙ - күңелдең шишмәһе. Күҙе һуҡырҙан ҡырға ҡас. Әҙәм 

күрке – йөҙ, йөҙ күрке - күҙ. Матурлыҡ - күҙ менән ҡашта. Күҙ ҡайҙа - күңел шунда. Күҙ 
ҡартайыр, күңел ҡартаймаҫ.  Күҙе һуҡырҙан күңеле һуҡыр яман.  Күҙе һүнгәндең өмөтө 
һүнгән. Күҙ ҡурҡаҡ, күңел батыр. Күҙ ерҙә, күңел күктә. Күҙҙең күргәне бер,күрмәгәне мең. 
Күҙ берҙе күрһә, күңел меңде күрә. Күҙ- даръя, күңел- быяла, һаҡламаһаң, төшә лә ыуала. 

- Уҡыусылар, мәҡәлдәрҙән  күренеүенсә, ниндәй күҙҙәр, ҡараштар була? 
(ҡайғылы,һағышлы, моңһоу, яуыз, уйсан, ғәжәпләнеүсән, ярһыу, ажар, ҡурҡыныс, хәсрәтле, 
наҙлы, моңло, дәртле,ҡыҙғаныс, яҡты) 

З. Ҡотлогилдина һүҙҙәренә яҙылған “Белгең килһә минең хәлгенәмде - күҙҙәремә 
ҡара,  шул да етә”,- тигән йыр ҙа бар. 

- Әбделнәғим бабай ниндәй кеше булып сыҡты?( киң күңелле, изге уйлы, ярҙамсыл,  
мибырбанлы, яҡты ҡарашлы) 

- Әкиәттәрҙә бүре - яуызлыҡты, төлкө - хәйләкәрлекте, ҡуян - ҡурҡаҡлыҡты күрһәтһә, 
беҙ ҡараған фильмда, хикәйәлә ҡоралайҙар нимәне кәүҙәләндерә?  

(нәфислек, һомғоллоҡ, ғорурлыҡ. Ырсай ҙа улы Нурҙың һорауына, әсәйең ҡоралай 
кеүек  һылыу, һомғол ине, ти). 

 
5. Рефлексия 
Әбделнәғим бабайҙың һүҙҙәрен уҡыйыҡ: Хатта йыртҡыстаарҙың да бик матурҙары 

бар. Тик беҙ йыртҡыс булған өсөн генә иғтибар итмәйбеҙ. Кешенең дә, кейектең дә - һәр 
нәмәнең матуры була. Тик матурлыҡ һоҡланыу, ҡыҙығыу  өсөн генә түгел, уның ҡәҙерен 
белергә кәрәк. 

- Әбделнәғим бабайҙы  матур кеше тип әйтә алабыҙмы? (уның  тышҡы ҡиәфәте 
тураһында  әҫәрҙә әйтелмәһә лә, ҡоралайҙарға булған мөнәсәбәтенә ҡарап,  күңеле, 
эшләгән эштәре менән матур кеше тип әйтә алабыҙ). 

- Әйҙәгеҙ, уҡыусылар, бер-беребеҙгә иғтибарлы,  мәрхәмәтле булайыҡ, күҙҙәребеҙгә 
ҡарап хәлебеҙҙе аңларға өйрәнәйек.  

 
6. Баһалау. 
Өйгә эш..”Матур кеше “ тигән темағакескәй инша яҙып килергә. 

 
 

5 – СЕ КЛАСТА НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ТӨЛКӨНӨ АЛДАП БУЛАМЫ?” ХИКӘЙӘҺЕН 
ӨЙРӘНЕҮ  

(КЛАСТАН ТЫШ УҠЫУ ДӘРЕСЕ) 
 

Ҡарағолова Фәйрүзә Хәмзә ҡыҙы, 
Бөрйән районы Байназар урта мәктәбе 
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Маҡсат: 1. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың тормошо һәм 

ижадын өйрәнеү. Яҙыусының “Төлкөнө алдап буламы?” хикәйәһе менән танышыу, әҫәрҙә 
һүрәтләнгән ваҡиғаларҙы тормош менән бәйләргә өйрәтеү, кешенең тәбиғәт менән тығыҙ 
бәйләнештә булыуын күрһәтеү. 

2. Уҡыусыларҙың һөйләү һәм яҙыу телмәрен байытыу, һүҙлек аша әҫәрҙең тел 
байлығына иғтибарҙы арттырыу. 

3. Н. Мусиндың ижадына ихтирам, ҡыҙыҡһыныу тойғоһо тәрбиәләү. 
Дәрес төрө: яңы материал менән танышыу, әҫәргә анализ. 
Уҡытыу методы: универсаль уҡыу эшмәкәрлеге. 
Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау – яуап, таҡтала, дәфтәрҙә эш, һүҙлек эше, кластер 

алымы ҡулланыу, төркөмдәр менән эш, синквейн төҙөү. 
Планлаштырылған һөҙөмтәләр:  
Предмет буйынса: уҡылған әҫәрҙең йөкмәткеһен белеү, тексҡа анализ яһарға, 

әҫәрҙең идеяһын, пролемаһын асыҡларға өйрәнеү, образдарға ҡылыҡһырлама биреү. 
Премет-ара бәйләнеш: тәбиғәтте өйрәнеү, Башҡортостандың тарихы һәм әҙәбиәте, 

халыҡ ижады. 
Шәхси һөҙөмтәләр: әҫәрҙең йөкмәткеһен аңлап ҡабул итеү, тормош менән бәйләй 

белеү, дәреслектән кәрәкле мәғлүмәттрҙе таба белеү, иптәшеңдең, үҙеңдең белемеңде 
баһалай белеү, үҙ фекереңде башҡаларға еткерергә һәм яҡларға өйрәнеү. 

Йыһазландырыу: Н. Мусиндың тормош юлы, ижады буйынса әҙерләнгән презентация, 
5–се класс өсөн башҡорт әҙәбиәтенән уҡыу китабы, мультимедия проекторы, китаптар 
күргәҙмәһе. 

Дәрес барышы: 
1. Психологик инеш:  
    - Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Бер-беребеҙгә ҡараныҡ, йылмайҙыҡ. Кәйефтәр нисек? 

Ни өсөн? Эйе, көн ҡояшлы, матур! Әйҙәгеҙ, күмәкләп ҡояшты, көндө, тәбиғәтте сәләмләйек. 
Афарин, бәләкәй дуҫтарым! Тимәк, изге ниәттә  эшкә тотонайыҡ. Уйҙарыбыҙ, ҡылған эшебеҙ 
изге булһа, уҡыусылар, эшебеҙ ҙә һәр ваҡыт уң булыр. 

2. Мотивация: 
- Төлкө тураһындағы әкиәттәрҙән төшөрөлгән һүрәттәр (слайд) 
- Иғтибарҙы экранға йүнәлтәбеҙ, һүрәттәргә ҡарап, әкиәттәрҙең исемдәрен атайбыҙ. 
Яуаптар: “Алдар төлкө”, “Етем төлкө”, “Төлкө менән айыу”, “Төлкө, бүре, бүҙәнә”, 

“Төлкө менән әтәс”. 
- Әкиәттәрҙә төлкө ниндәй һүҙҙәр менән һүрәтләнә? 
- Хәйләкәр, мәкерле, алдаҡсы, ялҡау, ләкин бик юха, хатта зирәк. 
Дөрөҫ, бәләкәстәр! Ысынлап та шулай. Ә ни өсөн  уларҙы шундай һүҙҙәр менән 

һүрәтләйҙәр? Төлкөнөң был ҡылығы әкиәттәрҙә хупланамы һуң? 
Юҡ, әлбиттә. Бер ҙә хупланмай һәм улар һәр ваҡыт үҙ язаһын ала.  
3. Дәрестең темаһын асыҡлау, маҡсатын билдәләү: 
Экрандағы һүҙҙәрҙе уҡыйыҡ. Кәрәк саҡта төлкөнән дә хәйләкәрерәк булырға кәрәк. 

Ләкин донъяны хәйлә менән генә көтөп булмағанлыҡты аслан онотма. 
- Дәрестә нимә тураһында һөйләшербеҙ? Дәрестең темаһы ниндәй? 
Яуаптар:  - Хәйләкәр төлкө тураһында һөйләшербеҙ. 
- Кешеләр ҙә хәйләкәр була. 
- Эйе, беҙ бөгөн Ноғман Мусиндың “Төлкөнө алдап буламы?” хикәйәһенең 

йөкмәткеһе менән танышырбыҙ һәм әҫәрҙең исеме итеп бирелгән һорауға яуап табырбыҙ. 
Дәрес аҙағында  экрандағы һүҙҙәрҙең мәғәнәһенә лә төшөнөрбөҙ, үҙебеҙҙең фекерҙәр 
менән уртаҡлашырбыҙ. 

4. Булған белемде актуалләштереү. 
Халыҡ яҙыусыһының тормош юлы, ижадын иҫкә төшөрөү, яңы мәғлүмәттәр биреү. 

(презентация) 
- Йөкмәтке менән танышыу. Уҡытыусы тасуири итеп уҡый йәки “Юлдаш” радиоһының 

аудиояҙмаһын тыңлау. (“Иләү” тапшырыуы, 22.01.16.) 
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Һорау – яуап ярҙамында йөкмәткене ҡыҫҡаса һөйләү. 
- Хикәйәләге ваҡиғаларҙы кем һөйләй? 
- Кем ул Сәләхетдин? Уның менән булған ваҡиғаны һөйләп бирегеҙ. 
- Малай ни өсөн Әбделнәғим бабайға эйәреп һунарға йөрөй? Был һунар уңышлы 

буламы? 
- Әбделнәғим бабай төлкө тураһында ниндәй ваҡиға һөйләй? 
5. Дәреслек менән эш: 
- Ауыр аңлайышлы һүҙҙәрҙе билдәләү, уҡытыусы менән берлектә мәғәнәләрен 

асыҡлау. 
Ҡаулан – кипкән үлән 
Дороп – һунар мылтығынан атыуға тәғәйенләнгән бәләкәй генә йомро ҡурғаш 
Сүкетеп – һуғып 
 Саҡма – сағып,ут тоҡандырыу өсөн өсөн ҡулланылған махсус таш 
Бөгөл – һыуҙың, юлдың боролған юлы 
Баҙап китте – арып, талып 
Ҡыраз – ниҙендер ҡырланып ятҡан текә ере, өҫкө ҡыры 
Сүрәгәй – һоро сыбар төҫтәге бик ваҡ өйрәк 
Баҡта – малдың яҙ ҡойған йөнө 
Аслан – бер ҙә, һис тә 
Ҡар өрпәләм – йомшаҡ,  осоҡ ҡына булып ҡабарып ятҡан ҡар 
- Әҫәрҙең теле лә бик бай, яғымлы, мәҡәл – әйтемдәр, фразеологик берәмектәр күп 

ҡулланылған. Уларҙы табырға, мәғәнәләрен аңлатырға. 
Мәҫәлән: Тамаҡ тамуҡҡа төшөрә. Уңмағанды ҡыума. Ҡапҡан һайын ҡалъя сыҡмай. 

Ҡуяндан ҡолаҡ ҡаҡҡан, һүҙен ялғап алып китте һ. б. 
6. Ғәмәли эштәр: 
- Хикәйәлә һүрәтләнгән геройҙарға кластер алымы менән ҡылыҡһырлама төҙөйбөҙ.  
- Әбделнәғим бабай – оҫта һунарсы, етмешкә еткән, ләкин кәсебен ташламаған, 

аҡыллы, тәбиғәтте ярата, малайға һунар серҙәрен аңлата, иғтибарлы, яғымлы, мөләйем, 
изгелекле, хәйләкәр. 

 
- Малай – ярҙамсыл, иғтибарлы, түҙемһеҙ, тәбиғәтте ярата, һунарсы булырға теләй, 

хәйләләшә белмәй. 
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-  
Әҫәрҙең өсөнсө геройы – төлкө. Уның тураһында бабай һөйләй. Малай бик иғтибар 

менән тыңлай. “Харап һиҙгер, шул хәтлем хәйләкәр йәнлек бит,” – ти уның тураһында, ләкин 
Әбделнәғим бабай үҙе уға ҡарағанда ла хәйләкәрерәк булып сыға. Дәрес башында уҡыған 
һүҙҙәрҙе яңынан уҡыйыҡ һәм мәғәнәһен аңлатайыҡ.(слайд) 

- Тормошта ла хәйләкәрлек кәрәк, тик кешегә насарлыҡ эшләү өсөн түгел. Ысынлап 
та, кеше ул донъялағы бөтә йән эйәләренән аҡыллыраҡ ҡына түгел, хәйләкәрерәк тә. 
Әбделнәғим бабайҙың һүҙҙәрендә дөрөҫлөк бар. Ул хәйләкәрлекте кешеләргә изгелек эшләү 
өсөн ҡуллана. 

Ял минуты. 
Күрһәт  әле,  үҫкәнем 
Нисек  һыйыр  һауалар? 
Бына шулай,  бына  шулай 
Шулай  һыйыр  һауалар. 
Күрһәт  әле,  үҫкәнем 
Нисек  бесән  сабалар? 
Бына шулай,  бына  шулай 
Шулай  бесән  сабалар. 
Күрһәт  әле,  үҫкәнем 
Нисек  итепбейейҙәр? 
Бынашулай,  бына  шулай 
Шулай  итепбейейҙәр. 
 
7. Йөкмәткенең темаһын, хикәйә атамаһының мәғәнәһен асыҡлау: 
- Уҡыусылар!  Дәрестә һөйләгәндәргә таянып, хикәйәнең исеменә сығарылған 

һорауға нисек яуап биреп була? 
Яҙыусы әҫәрҙә төп иғтибарҙы нимәгә йүнәлтә? Әҫәрҙең темаһын билдәләйек.  
- Кеше менән тәбиғәт араһындағы бәйләнеште күрһәтә. Тәбиғәтте яратыу, һаҡлау, 

ярҙам итеү тураһында уйланырға саҡыра. Ысынлап та, Ноғман Мусинды тәбиғәт йырсыһы тип 
йөрөтәләр. Был хикәйәлә күтәрелгән тәбиғәт темаһы уның бөтә әҫәрҙәрендә лә тиерлек 
сағыла. Сөнки кеше һәм тәбиғәт бер – береһенән айырылғыһыҙ төшөнсәләр. 

8. Төркөмдәр менән эш: 
- Хикәйәлә кем хәйләкәр булып сыҡты. Класс ике төркөмгә бүленә. 
-  1 – се төркөм: Әбделнәғим бабай; 
- 2 – се төркөм: төлкөнө яҡлай. 
Дәфтәрҙә үҙ – аллы эш. 
Һәр төркөм үҙ фекерен яҡлап сығыш яһай.  
Ләкин яҙыусы кешенең хәйләкәрлегенә түгел, ә аҡыллығына дан йырлай. Әбделнәғим 

бабай әйткәнсә, кеше бөтә йән эйәләренән дә аҡыллы. 
9. Белемдәрҙе дөйөмләштереү 
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Синквейн төҙөү: 
Кеше. 
Аҡыллы, изгелекле. 
Ярҙам итә, яҡлай, һаҡлай. 
Кеше – тәбиғәттең  тоғро дуҫы. 
Еңеүсе. 
 
10. Рефлексия: 
Дәрестең маҡсаты ниндәй ине? Маҡсатыбыҙға ирештекме? Дәрес аҙағына ла етте. 

Кәйефтәр нисек? Һеҙгә дәрес оҡшанымы?  
11. Дәресте йомғаҡлау: 
Уҡыусыларҙың дәрестәге эшмәкәрлеген баһалау. Үҙегеҙгә, төркөмдә эшләгән 

иптәштәрегеҙгә ниндәй билдәләр ҡуйыр инегеҙ? 
12. Өйгә эш: 
1. Тормошта хәйләкәр булырғамы, юҡмы? (ололарҙан һорашып, кәңәштәр, мәҡәлдәр, 

әйтемдәр яҙып килергә.  
2. Н. Мусиндың хикәйәләрен уҡыуҙы дауам итергә.           
 
 

НОҒМАН  МУСИНДЫҢ   “МӘҢГЕ ЙӘШЕЛЛЕК” 
 ӘКИӘТЕН ӨЙРӘНЕҮ 

        Кәримова Рәсимә Ғайса ҡыҙы, 
                                                                Дәүләкән ҡалаһы 4-се һанлы 

                                                             лицейы 
 

Маҡсат. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың тормошо һәм  ижады 
менән  танышыу,” Мәңге йәшеллек” әкиәтенең йөкмәткеһен үҙләштереү, уҡыусыларҙың 
тәбиғәт тураһында белемдәрен тәрәнәйтеү, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

 
Йыһазландырыу. Н.Мусиндың портреты,компьютер, проектор, презентация 

материалдары,һәр уҡыусыға ҡыҙыл, йәшел, һары түңәрәктәр. 
 
                                          Дәрес барышы. 
1.Ойоштороу моменты 
Хәйерле көн уҡыусылар.Хәйерле иртә тәбиғәт . Бөгөн көн шундай 

матур.Кәйефтәребеҙ шәп, күңелдәребеҙ көр булһын өсөн, бер- беребеҙгә йылмайып, иң 
яҡшы теләктәр менән дәресебеҙҙе башлайыҡ. 

Фонетик күнегеү. (слайд)  
Әйҙәп торған урмандың  
Асырбыҙ әле серен. 
Беҙ- буласаҡ хужалары 
Ҡәҙерле тыуған ерҙең 
а)уҡытыусының өлгөлө уҡыуы. б)хор менән уҡыу. в)бер уҡыусынан уҡытыу. 
Кроссворд сисеү (слайд). Һорауҙар 1)Нөктәләр урынына мәҡәлдең тәүге һүҙе. 
….- энә менән ҡойо ҡаҙыу. 
2) Ҡош исеме. 
3) Сибәр һүҙенең синонимы. 
4) Ағас исеме. 
5) Ночь һүҙенең тәржемәһе.  
Билдәләнгән бағанала ниндәй һүҙ килеп сыҡты? (урман) Тимәк, уҡыусылар дәрестә 

нимә тураһында һөйләшәсәкбеҙ? 
Беҙ дәрестә Н.Мусиндың «Мәңге йәшеллек”исемле әкиәте менән танышырбыҙ, аңлы, 

шыма уҡыу күнекмәләрен башҡарырбыҙ, тәбиғәт тураһында һөйләшербеҙ. 
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3. Төп өлөш. Уҡыусылырҙы Н.Мусиндың биографияһы менән таныштырыу.(слайд) 
Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә хәҙерге Ишембай районының 

Ҡолғана ауылында тыуа.Тәүҙә үҙ ауылында ете йыллыҡ мәктәптә уҡый. 1947 йылда Маҡар 
урта мәктәбен тамамлағас,Ҡолғанаға уҡытыусы булып эшкә ҡайта.Әҫәрҙәре 1952 йылдан 
алып матбуғатта баҫыла башлай.1958 йылда Ағиҙел журналына эшкә килә, ошо осорҙан алып 
әҙәбиәттән айырылмай.1991 йылда ул Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһына лайыҡ 
була.2001 йылда Н.Мусинға Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме 
бирелә.Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н.Мусин үҙенең әҫәрҙәрендә донъяуи, 
фәлсәфәүи, әхлаҡи, экологик проблемалар менән бер рәттән, тәбиғәткә дан йырлай, уның 
кеше менән  айырылғыһыҙ икәнленген күрһәтә. 

1) Һүҙлек эше.(слайд) 
әүәл- давно,ҡөҙрәт- сила,ожмах- рай,тергеҙергә- восстановить,ҡарағат-

смородина,ылыҫ- хвоя,фарман- приказ,һарай- дворец,саған- клен, дарыу- лекарство,миндек- 
веник,әжәл- смерть. Һүҙҙәрҙе  хор  менән уҡыу, һөйләмдәр төҙөү.  

2) Уҡытыусының тасуири уҡыуы. (Уҡыр алдынан һорау ҡуйыла. Ни өсөн әкиәт “Мәңге 
йәшеллек” тип атала? ) 

3) Уҡыу буйынса эш. Әкиәтте  сылбырлы уҡыу.  
4) Һорауҙарға яуап биреү. 1. Әкиәттәге ваҡиға ҡасан булған? 2. Хан ниндәй тормошта 

йәшәгән? 3. Ул ниндәй теләк белдергән ? 4. Хандың теләге үтәлгәнме? 5. Был хәл халыҡҡа 
нимә алып килгән? 6. Аҡһаҡал кем ул ? 7. Ул кемдәрҙе яҡлай?  8. Был хәл халыҡҡа нимә 
алып килгән? 9. Әкиәттә урман тормошо кемдең тормошо менән сағыштырыла ?10.Әкиәттәге 
ваҡиғаларҙы ҡайһы урында булған тип уйлайһығыҙ ?11.Үҙ фекерегеҙҙе әкиәттәге халыҡҡа 
хас һүҙҙәргә, һөйләмдәргә таянып иҫбатлағыҙ. 12. Уҡыусылар тәбиғәтте һаҡлау буйынса 
нимәләр эшләргә кәрәк? 13. Һеҙ ҡайһыларын эшләй алаһығыҙ?  

5) Ял   минуттары.(слайд) 
Ел иҫә, иҫә, иҫә, 
Ағастар ҙа тирбәлә 
Ел тыма, тыма, тыма 
Ағастар үҫә,үҫә. (Уҡыусылар  хәрәкәттәр эшләйҙәр) 
6) Уҡыусылар ял итеп алдыҡ, эшебеҙҙе дауам итәйек.Уҡыусылар төркөмдәргә бүленеп  

эш эшләп алайыҡ. 
1-се төркөм.” Урман” темаһына инша яҙыу 
2-се төркөм. Әкиәтте сәхнәләштереү. 
3-сө төркөм.Шиғыр ижад итеү (ҡарағай, шыршы һүрәте) 
4-се төркөм.Ағастар тураһында йомаҡтар ҡойоу.   
Төркөмдәр эшен тикшереү.(Уҡыусыларҙың фекерләшеүе,тиҫтерҙәренең эштәрен 

баһалау) (слайд) 
7) Тест һорауҙарына яуап биреү. 
1. Кем ул Ноғман Мусин? 
а) тәрбиәсе    б)яҙыусы 
2. Н.Мусинға ниндәй премия бирелгән? 
а) С.Юлаев исемендәге дәүләт премияһы.  б) З.Биишева исемендәге дәүләт премияһы 
3. ”Мәңге йәшеллек” әкиәтендә ниндәй тема сағылдырыла? 
а) һуғыш        б) тәбиғәт - урман 
4. Әкиәттә ниндәй ағас исемдәре ҡулланыла? 
а) ҡарағай, шыршы, имән, йүкә   б) гөлйемеш, сейә, алмағас 
8) Рефлексия. 
Бөгөн дәрестә нимә белдегеҙ? .”Мәңге йәшеллек” әкиәте оҡшанымы ? Дәрестә 

кемдәр һәйбәт эшләне ? Кем иптәшен маҡтарға теләй? Ни өсөн?  Кем бөгөн алған белемен 
киләсәктә ҡуллана алам,бөтәһен дә аңланым, тип уйлай- йәшел түңәрәк күтәрегеҙ.Кемгә 
белемен нығытырға кәрәк- һары, кемгә тема ҡатмарлы булды- ҡыҙыл түңәрәк күтәрегеҙ.Бик 
тырышып эшләнегеҙ.Афарин.(слайдта урман һүрәттәре) 

9) Өй   эше .Йомғаҡлау. 
1) Әкиәтте  уҡырға,һөйләргә әҙерләнергә. 
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2) Тәбиғәт,урман тураһында  мәҡәлдәр яҙып килергә. 
 

Н.МУСИН ӘҪӘРЕНДӘ ТӘБИҒӘТ ҺӘМ КЕШЕ САҒЫЛЫШЫ 
  

Ҡасҡынова Зимфира Әхмәтйән ҡыҙы, 
Өфө ҡалаһы М.Шайморатов исемендәге 104-се мәктәбе 

 
 

Дәрес маҡсаты: 
Н. Мусин биографияһы менән ҡыҫҡаса таныштырыу, уның шәхесенә ҡыҙыҡһыныу 

уятыу, әҫәргә аналитик баһаламалар бирергә өйрәтеү, геройға характеристика биреү. 
Үҫтереү: һөйләү һәләтен, матур, тасуири уҡыу, үҙеңдең фекереңде тулы итеп әйтә 

белеү. 
Тәрбиәүи: ауыр саҡтарҙа еүеп сыҡыу юлдарын табыу, ҡыйынлыҡтарҙа бирешмәү, 

тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш уятыу. 
Тема буйынса көтөлгән һөҙөмтәләр: яҙыусының тормош, ижад юлын белеү, үҙ 

фекереңде әйтә белеү, характеристика бирергә, тасуири һөйләргә, тәбиғәт менән бергә 
йәшәргә ынтылыу. 

Метапредмет һөҙ.: шәхес- ижади шәхес булырға, йәмғиәттең кәрәкле кешеһе итеп 
тойоу. 

Регулятив: план буйынса эш итә; 
Танып белеү:  мәғлүмәт алыу, үҙ тормошоңда ҡулланыу; 
Телмәр үҫтереү: һорау бирә, тыңлай, яуап бирә, фекер төйнәй, ҡағиҙә сығара. 
 
Дәрес төрө: яңы теманы ҡабул итеү 
 
Дәрес барышы 
Ойоштороу өлөшө 
- Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин әҫәрҙәренә байҡау яһап, тәбиғәт 

һәм кешенең бәйләнешен ҡараясаҡбыҙ. 
- Белемде актуалләштереү 
Дәрес темаһы билдәле. Дәрестә ниндәй маҡсаттарға ирешергә тейешбеҙ? 
Уңыш ситуацияһын тыуҙырыу. Психологик аҙым. -Ниндәй кеше у уңышлы һанала? 

(алдан маҡсат ҡуйыусы) 
Беренсе слайд 
1. Биографияһы менән ҡыҫҡаса танышыу.Уҡыусының ҡыҫҡаса сығышы 
2. Уҡытыусының өҫтәмә мәғлүмәте. 
 Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Ишембай районының Ҡолғона 

ауылында тыуған. Маҡар урта мәктәбен, Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтын, БДУ-ның 
филология факультетын тамамлаған. Армияла хеҙмәт иткән, тыуған ауылында дүрт йыл 
мәктәптә уҡытҡан. Оҙаҡ йылдар “Ағиҙел” журналы, “Башҡортостан” газетаһы 
редакцияларында, Башҡортостан китап нәшриәтендә, Яҙыусылар союзы идараһында 
эшләгән. Н. Мусин - иң күренекле прозаик. 1991-се йылда С. Юлаев премияһы лауреаты, 
1963-сө йылдан Яҙыусылар союзы ағзаһы.  

Уны урман йырсыһы тип тә йөрөтәләр. Бөгөн уҡыясаҡ әҫәр өҙөктәрен иғтибар менән 
тыңлағыҙ һәм ул нимә тураһында икәнлеген дәрес аҙағында әйтерһегеҙ. 

- Һеҙҙең бесән йыйғанығыҙ йәки уны йыйғанды күргәнегеҙ бармы? (көй, урман тауышын 
тыңлау). 
Уҡытыусы һүҙе: Икенсе слад. Ә хәҙер әҫәрҙәре, уларҙың төп геройҙары, уларҙың төп-

уй фекерҙәре менән танышып китербеҙ. Тәүге күләмле әҫәре - “Зөһрә” повесы. (Слайдты 
ҡара)  

Уҡыу мәсъәләһен ҡуйыу.-Дәресебеҙҙең бер өлөшөнә йомғаҡ яһап алайыҡ: 
Викторина «Кем иң иғтибарлы уҡыусы?» 
- Н.Мусин ҡайҙа тыуған? 
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- Тәүге әҫәренең исеме? 
- Ниндәй китаптары бар? 
- Ҡасан Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исемен бирәләр? 
- Ҡайһы урындарҙа эшләгән? 
- Ҡайҙа уҡыған? 
Башҡортостан тәбиғәте буйынса картиналар ҡарау 
- Башҡортостан тәбиғәте ниндәй тип әйтә алабыҙ ошо һүрәттәрҙе ҡарағандан һуң? 
- Ә ошо бай тәбиғәтебеҙҙең ҡәҙерен барыһы ла беләме икән? 
- Тәбиғәт байлығы тип янған яҙыусыбыҙ үҙенең бар әҫәрҙәрендә лә тиерлек ошо 

проблеманы күтәрә. Китаптар күргәҙмәһен ҡарап үтәйек. 
Беренсе уҡыусы: “Мәңгелек урман” романы тураһында ҡыҫҡаса белешмә. 1976 йылда 

донъя күрә. Ул заманда тәбиғәтте яҡлап сыҡҡан яҙыусылар һирәк була. Кешенең 
кешелеклелеген төп урынға ҡуя ул.  

Икенсе уҡыусы: ”Зәңгәтауҙа күк болан” өмөт, мөхәббәт темалары, тәбиғәт өсөн 
борсолоу темаларын күтәреп сыға. 

Н.Мусин. “Ҡоралайҙар” әҫәре менән танышасаҡбыҙ. Слайд. Һүҙлек эше: ҡоралай- 
косуля. Ҡоралай тураһында белешмә. Слайдтан ҡара. Тасуири уҡыу минуты. 

Сылбырлап уҡыу. 
Нығытыу. 
- Ҡышын ҡоралайҙарға ниндәй мәшәҡәттәр тыуған? 
- Нисек ярҙам итә алабыҙ? 
- Һуңғы һөйләмгә ҡарашығыҙ нисек? 
- Улар тормошон үҙебеҙҙең йәмғиәт менән сағыштыра алабыҙмы? 
- Яҙыусы кешелә ниндәй сифаттарҙы күрергә теләй? 
 а) Синквейн геройҙарға- киң күңелле, сыҙам, иғтибарлы, тырыш, уҫал, ҡара эсле, 

аҡыллы, бай фекерле, ҡыйыу, асыҡ, батыр, алдан уйлап эш итеүсе, ҡыйыу 
б)”Мин - тәбиғәт һаҡсыһы” проектына әҫәрҙән ниндәй өҙөктәр тап килә? 
Йомғаҡлау. 
Әҫәр кеше тормошона тап киләме? 
- Кеше тормошона тап киләме? 
- Яҙыусының тәбиғәтте һүрәтләгән өлөштәрен уҡып күрһәтегеҙ? 
- Урман тормошонда яңылыҡтар булдымы һеҙҙең өсөн? 
- КЕШЕ тәбиғәткә ниндәй мөғәләмәлә булырға тейеш?  
- “Ноғман Мусин-урман йырсыһы”-дәрес аҙағында нисек аңлайһығыҙ? 
- “Ҡыҙыл китап”ҡа ингән хайуандарҙы һанап китегеҙ. 
- Халыҡ яҙыусыһына әйтер һүҙегеҙ?Ниндәй уйҙарығыҙ менән бүлешә алаһығыҙ? 
Рефлексив анализ 
- Әүҙем ҡатнаштылар... 
- Хаталарын төҙәтер кәрәк... 
Өйгә эшкә инструктаж. а) Тәбиғәтте һаҡлау проектын эшләргә. 
б) “Ҡоралай” фильмын ҡарарға 
Дәрес тамам. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ! 

 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ 
«ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ» ӘҪӘРЕНДӘ ШӘФҠӘТЛЕЛЕККӘ САҠЫРЫУ ИДЕЯҺЫ 

 
Ҡашҡарова Фирҙәүес  Әбделхаҡ ҡыҙы, 

Йылайыр районы Юлдыбай урта мәктәбе 
 

Маҡсат: әҫәрҙең йөкмәткеһе аша  уҡыусыларҙа  тыуған ергә, тәбиғәткә һөйөү, 
кешеләр араһындағы мөнәсәбәт, изгелек, шәфҡәтлелек кеүек сифаттар тәрбиәләү, 
универсаль уҡыу эшмәкәрлеген булдырыу, тасуири уҡыу, фекерләү һәләтен үҫтереү. 

Йыһазландырыу:    
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 Н. Мусиндың портреты; 

 китаптарынан күргәҙмә; 

 проектор. 
 

Дәрес барышы: 
 
 1. Психологик инеш. 
Хәйерле иртә, уҡыусылар!  Көнөбөҙ уңышлы үтһен,тип теләйем. 
2. Уҡыусыларҙа уҡыу эшмәкәрлегенә мотивация булдырыу. 
Бөгөнгө дәресемдә мин һеҙҙе кешеләр араһындағы мөнәсәбәт, изгелек, шәфҡәтлелек 

кеүек сифаттар тураһында һөйләшергә, фекер алышырға саҡырам. (1-се слайд) 
2. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу. 
- Нимә ул шәфҡәтлелек?  ( уҡыусылар фекере) 
3. Яңы теманы проблемалы аңлатыу. 
2-се слайд. Иғтибарҙы таҡтаға йүнәлтәйек. Бер уҡыусы уҡып ишеттерә. (Эпиграф  

тире һүрәте эсендә бирелә) 
                     “Тәбиғәт беҙгә биргән бүләктәр хисапһыҙ, 

Ә беҙҙән ул бер генә нәмә һорай - шәфҡәтлелек” . 
(Ш. Анаҡ) 

  -  Һеҙ өйрәнгән ҡайһы әҫәрҙә  һүҙ ошо хаҡта  бара? 
 - Эйе, дәрестә  Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, әҙәбиәтебеҙҙең аҡһаҡалы Ноғман 

Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” әҫәре буйынса һөйләшеүебеҙҙе дауам итәсәкбеҙ.  
Иғтибарҙы таҡтаға йүнәлтәйек. 
- Уҡыусылар, әйҙәгеҙ, был әҫәрҙә йәшәү ҡағиҙәһе итеп алырлыҡ һүҙҙәрҙе табайыҡ 

әле. (китаптан менән эш) 
3-сө слайд. 
Атаһының васыяты:  
1. Кешелегеңде, намыҫыңды юғалтма; 
2. Хәләл көс менән йәшә; 
3. Донъяңда харам малдың остоғо ла булмаһын; 
4. Изгелекле, ярҙамсыл бул; 
5. Заман түрәләре ҡурайына бейемә.  
- Был васыят түрәләргә тап киләме ? (уҡыусылар фекере) 
4. Образдар системаһы. 
Яуымбай нисек йәшәгән? (әҫәрҙе иҫкә төшөрөү) 
 

Яуымбай Һолтанбай 

Мир алдында хур булып, кәмһенеп, һәр 
екергәнгә бил бөгөп, ҡолдарса бойһоноп 
йәшәмәгән, үҙ аҡылы менән көн иткән. Мал 
көтөп, умарта тотоп, һунар итеп ғәҙел, 
тырыш хеҙмәте менән үҙенсә  хәлле генә 
йәшәгән 
Ләкин ул кешелеклелеген юғалтмай, һынып 
төшмәй. 

Атаһы шикелле үҙ аллы донъя көтә, 
һунарсылыҡ уның төп кәсебе була. 
 
Хрущев заманы. 
 

Хәләл көс менән йәшәй. Хәләл, үҙ көсө менән көн итә. 

Намыҫлы хеҙмәт менән йыйған донъяһын 
ҡыйраталар 

Харам мал  айыу алыуы, тиреһен 
милиционер алып китә. Күберәк түләйем 
тиһә лә, аҡсаһын алмай. Милиционер өсөн 
буш ҡына кәрәк, бер тин дә түләмәй. 
Һолтанбай харам тип уйлай.  
 

Ул һуғыш йылдарында үҙенең илһөйәрлек 
тойғоһонан сығып,  фронтҡа ярҙам итеү 

Уға ярҙам, кәңәш һорап киләләр. 
Күршеһенә бура бурай. 
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өсөн һалдаттарға күстәнәстәр әҙерләй. (ит, 
бал, май, тире) 
 

Нисек кенә өркөтөп, ҡурҡытып 
ҡараманылыр, ниндәй генә түрәләр ҡаты 
итеп һөйләшмәне, Яуымбай һынманы, 
артыҡ һүҙләшеп, талашып та торманы 

Буштың атаһы үлгән. 
Әҙәм балаһы үҙенә хужа була алмаҫтай 
ҡатмарлы замананың аяуһыҙ ҡамсыһы 
ҡыуалай уны был юлға (Кинйәбайын уҡытыр 
өсөн айыу алырға) 

 
Уҡыусылар, нисек уйлайһығыҙ, Һолтанбайҙың тормошонда булып үткән ваҡиғаларҙа 

яҡшылыҡ әллә яуызлыҡ күберәк булғанмы? 
 
 

Үлсәү бизмәне 
 

 
 Яҡшылыҡ                                                      Яуызлыҡ 
 
Ҡалаға һөнәрселек училищеһына      -     әйберен тартып алалар 
уҡырға бара 
 
 
Үҙе беренсе тапҡыр айыу ала           -      милиционер тирене алып китә, 
                                                                          ришәүәтселек 
 
Кинйәбайын уҡытырға,                -       Булашов Һолтанбайҙы больницаға                                                                                                                                                               
 Һөнәрле итергә                                     алып бармай, тирене алып                                                                                                                         
 теләй                                                                                                                                                                              
                                                                    китеүҙе    хуп күрә.                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Проблемалы һорау. 
- Кешенең ғүмере ҡәҙерлерәк  түгелме?                                                                                                                                                                                                                                                                         
Һолтанбайҙың тормош юлы итеп алабыҙ икән, ул бик һикәлтәле килеп сыға,  атаһы 

әйткән васыятҡа ҡаршы сығыуы, уны һәләкәткә алып килә. (4-се слайд) 
Төркөмдәрҙә эш: 
совет осоро                  Хрущев осоро         
                                       кем ғәйепле ?(яҡларға) 
1-се төркөм                  2-се төркөм                     3-сө төркөм 
(яҡларға)                           (ғәйепле)                      (вариант) 
 
Һығымта: яҡшылыҡ эшлә лә, яуызлыҡ көт. Һолтанбайҙың етәксе вазифаларҙы 

башҡарған кешеләрҙең  кешелекһеҙлегенә йыш осрауы күҙәтелә.   
 Парлы эш. 
- айыуҙы һүрәтләгән сифаттарҙы билдәләү; 
- әҫәрҙә айыуға бәйле урындарҙы һөйләтеү.  
 
6. Әңгәмә өсөн һорауҙар. 
- Әҫәрҙең башында Һолтанбайҙың айыу менән осрашыуы ниндәй хәтирәләр уятты? 

(атаһын иҫләтте, уның аяныслы хәле, ләкин ул кешелеклелеген юғалтмай, һынып төшмәй, 
Һолтанбай улын уҡытырға индерәм тип, атаһының васыятына ҡаршы булып, айыуға барыуы, 
уның менән алышыуы) 

- Ысынлап та, айыуҙы йыртҡыс тип әйтеп буламы? Эйе, әгәр үҙенә тейһәң генә, сөнки 
айыу - ул урман хужаһы.  
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- Шулай итеп, әҫәрҙә  йыртҡыслыҡ проблемаһы ниндәй образдар аша асыла (айыу, 
Булашов) 

Китаптан табып уҡырға (Һолтанбай яралы, йыртҡыс тиреһен ябынған 
Булашовтың йәлләү хисе юҡ) 
7. Рефлексия. 
Эпиграфҡа әйләнеп ҡайтыу. 
        
- Әҫәр һеҙҙе уйландырҙымы? 
- Был әҫәр беҙҙе нимәгә өйрәтә? (Тормошта бер нимә лә эҙһеҙ үтмәй, әйтелгән 

һүҙ, эш өсөн яуаплыбыҙ кешеләр бер-береһенә ҡарата ҡаты бәғерле булмаһындар ине) 
Был әҫәр бөгөн дә актуаль: заманалар үҙгәреп тора, түрәләр алмашынып тора, ә 

рәхимһеҙлек, шәфҡәтлелек кеүек сифаттар хәҙер ҙә осрай. 
8. Баһалау. 
   Өйгә эш. 
1-се кимәл : һүрәт төшөрөргә; 
2-се кимәл: ҡобайыр йә шиғыр яҙырға; 
3-сө кимәл: рецензия яҙырға. 
Һеҙҙең эштәрегеҙ китапсыҡ булып килеп сығасаҡ: һүрәт – тышы, һеҙҙең фекерҙәрегеҙ 

(рецензия), йомғаҡлау өлөшө -ҡобайыр йә шиғыр. 
Йомғаҡлау. 
Дәрес өсөн рәхмәт, бик матур фекерҙәр яңғыраны. Һәр ваҡыт кешелекле, шәфҡәтле  

булығыҙ, юлығыҙҙа тик изге күңелле кешеләр генә осраһын.  
 

 
 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ” ӘҪӘРЕ БУЙЫНСА ДӘРЕС ЭШКӘРТМӘҺЕ 
 

Кашапова Ләйсән Айрат ҡыҙы, 
Баҡалы районы Ҡуштирәк  урта мәктәбе  

 
 

Маҡсаттар: 1. Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” тигән повесының йөкмәткеһе,  идея – 
тематикаһы,  образдар системаһы, сюжеты менән таныштырыу.Аналитик фекерләү һәләтен 
үҫтереү. 2. Повесть геройҙары миҫалында  мораль-этик тәрбиә биреү. 3.  Әҫәрҙең тематик 
йөкмәткеһен асыу; уҡыусыларҙың  һөйләү телмәрен үҫтереү, үҙ фекереңде  әйтергә, 
ҡарашынды яҡларға өйрәтеү. 

Йыһазландырыу: Ноғман Мусиндың портреты,  китаптарынан күргәҙмә, интерактив 
таҡта, компьютер, презентация. 

3-сө, слайд      Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ – һәр кешенең эшелер;  яманлыҡҡа яҡшылыҡ – ир 
кешенең эшелер.  

Яҡшылыҡ ҡылған – аш йыйған, яманлыҡ ҡылған – таш йыйған.    (Мәҡәлдәр) 
 
Дәрес барышы: 
I. Операциаль ойоштороу этапы 
1. Ыңғай һәләт тыуҙырыу 
Тағы ла бер ғәжәйеп матур,иҫ киткес  көн тыуҙы. ошо йәмле иртәгә,матур донъяға 

ҡарап, үҙебеҙгә дәрт,илһам алайык.Күңел торошобоҙҙо яҡшыға көйләп,бөгөнгө көнгә 
өндәшәйек: 
                                            1-се слайд:        Хәйерле  көн, ағастар ! 

                                                                Хәйерле  көн,  ҡоштар! 
                 Хәйерле  көн,   тәбиғәт! 

        Хәйерле  көн,    дуҫтар,! 
Кәйефәтәрегеҙ нисек? Яҡшы,ошо шәп кәйеф менән эшебеҙҙе башлап ебәрәйек !  
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2. Дәрестең темаһына, маҡсатына сығыу  
2-се слайд Балалалар алдығыҙҙағы һүрәттә нимә күрәһегеҙ?. 
Уның тураһында  нимәләр беләһегеҙ?  
Уҡыусыларҙың яуаптары: 
-   Шайтан ҡуласаһы һүрәтен күрәбеҙ. 
- Шайтан – мифик образ, кешене тура юлдан яҙҙырыусы, нәфсеһен аҙҙырыусы;  
- Ҡуласа – ул бер туҡтауһыҙ әйләнеп тора торған тәгәрмәс. 

- Шайтан ҡулласаһы тигән һүҙ донъя төшөнсәһенә ҡарата ла ҡулланыла.  
Уҡытыусы: Эйе, уҡыусылар, ысынлап та, һин донъяны бер яҡҡа тартырға тырышаһың, 

ә ул икенсе яҡҡа әйләнергә мөмкин. 
Донъя – ҡуласа, әйләндереп бер баҫа”тигән мәҡәл дә бар халҡыбыҙ хазинаһында. 
Уҡытыусы: Был  һүрәт  һеҙҙә ниндәй тойғолар тыуҙыра? 
Уҡыусыларҙың: күңелдә хәүефлек,шомланыу  тойһоғо барлыҡҡа килә.      
Уҡытыусы:  Ни өсөн?  
Уҡыусыларҙың яҡынса яуабы: ҡуласа тулы шайтандар, улар ниндәйҙер яуызлыҡ 

ҡылырға йыйынған кеүек.  
Уҡытыусы: әйткәндәребеҙҙән һәм дәрес эпиграфынан (3-сө слайд) сығып, дәрестең 

темаһын, унда нимә тураһында барасағын  фаразлап ҡарайыҡ әле. 
Уҡыусыларҙың фаразы:  Шайтан ҡуласаһы,ҡаршылыҡтар; яуызлыҡ менән яҡшылыҡ 

көрәше һ.б. 
   Уҡытыусы: эйе, уҡыусылар, әҫәрҙең темаһын дөрөҫ билдәләнегеҙ. Беҙ бөгөн Ноғман 

Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” әҫәре өҫтөндә эшләйәсәкбеҙ. Ә бына әҫәрҙең йөкмәткеһе 
буйынса фаразығыҙ дөрөҫмө юҡмы дәрес аҙағында билдәләрбеҙ.                     

   II Төп өлөш-  яңы белем    үҙләштереү      
1. Ә кем Һуң ул,Ноғман Мусин? 4-се слайд 
Ҡасан, ҡайҙа тыуған? Ниндәй әҫәрҙәре бар? 
5-се слайд ( Таблица тултырыу) 
1. “Инсерт” ысулы ҡулланыу  
 - уҡыусы мәғлүмәт менән таныш. 
+ - мәғлүмәт менән таныш түгел. 
- - мәғлүмәтте беләм тип йөрөгән, әммә уның фекере менән тура килмәй. 
? – был мәғлүмәтте белергә теләй 

Ноғман Мусин V -уҡыусы 
мәғлүмәт менән 
таныш 

+ - мәғлүмәт 
менән таныш 
түгел. 
 

- - 
мәғлүмәтте 
беләм тип 
йөрөгән, әммә 
уның фекере 
менән тура 
килмәй. 
 

? – был 
мәғлүмәтте 
белергә теләй 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
2.Таҡтала бирелгән таблицаны Уҙаллы уҡып сығығыҙ һәм бирелгән терәк ярҙамында 
таблицаны тултырығыҙ. 
Фекер алышыу. 
6-сы слайд 
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3. Повесть төшөнсәһен ҡабатлау,иҫкә төшөрөү   
Повесть -бер нисә хәл-ваҡиға булған проза жанры.8-се слайд 
4.Әҫәр өҫтөндә эшләү. 
Һүҙлек эше (һүҙҙәрҙе әйтеү, мәғәнәләрен аңлатыу, Слайд №9): 
Хыянат                                 Яһиллыҡ 

 Ғауғалау                           Хәсрәт 
һиңмай                       Баҙнат итмәү 
Кәсеп-һөнәр                  Ғәйеп(ле) 
Хөкөм                             Ҡуласа 

5. Әҫәрҙең композицияһы:слайд №10 
Повеста хәл-ваҡиғалар ике хикәйәләүсе тарафынан күҙ алдына баҫтырыла.  
Тәүгеһе – төпкөл районға ижади командировкаға килгән яҙыусы Риза Ханбәков – 

үҙенең 2-3 көн эсендә күргәндәрен бәйән итә;  
икенсеһе – һунарсы Мохтасар – яҙыусы менән урманда йөрөгәндә үҙенең ғибрәтле 

яҙмышын һөйләй. Урмансының хикәйәте әҫәр композицияһында ретроспектив планда, 
үткәндәрен өҙөк-өҙөк иҫкә алыу рәүешендә үҙәк урынды ала.  

Ошолар нигеҙендә композиция «әҫәр эсендә әҫәр» тибына ҡарай. Повеста ваҡиғалар 
бирелеше уңышлы: уҡыусы, әйтерһең дә, яҙыусы менән бергә төпкөл районға барып, 
ҡыҙыҡлы тормош күренештәре менән таныша. Ваҡиғалар эҙмә-эҙлекле үҫешә, тирә- яҡ 
мөхит, тәбиғәт, образдар ентекле һүрәтләнә. Композицияның үҙенсәлеге әҫәр аҙағында ике 
сюжет һыҙығының киҫешеүе менән дә бәйле: Риза Ханбәков Мохтасарҙың драматик 
хикәйәтенең аҙағын үҙ күҙҙәре менән күрә. Повесть структураһында сюжеттан тыш 
күренештәр – пейзаж, эске һәм тышҡы монологтар, психологик портреттар хәл-ваҡиғалар 
менән тығыҙ үрелә. Беҙ әҫәрҙәге ваҡиға ларҙы төп хикәйәләүсе күҙлегенән ҡабул итәбеҙ.  

6. Повестың сюжеты алдан әҙерләнеп килгән баланан һөйләтелә. №11 
7. Уҡыусылар,был әҫәрҙең төп темаһы, ниндәй?- 
Уҡыусыларҙың яуабы.-Урман һәм кеше, кешеләр араһындағы бөгөнгө 

мөнәсәбәттәр,яҙмыштар,йәшәү мәғәнәһе һ.б. 
7. Автор был әҫәрҙә ниндәй проблема күтәрә?- 

Уҡыусыларҙың яуабы. повеста тәбиғәтте һаҡлау, һунарсылыҡ проблемалары кеше 
әхлағы мәсьәләре .Яҡшы менән ямандың көрәше. 

9. Төйнәлеш: яҙыусы  Риза Ханбәковтың урмансылар тураһында китап яҙыу өсөн 
материал тупламаҡ булып төпкөл бер районға килеп төшөүе.                   (№12.слайд)    

10. Ваҡиғалар үҫеше: Уның хеҙмәттәш дуҫы Байым Шәйәхмәтов менән осрашыуы.  
Байым Шәйәхмәтов аша Риза Ханбәковтың урман һаҡсыһы Мохтасар менән танышыуы. 
Мохтасар менән Риза Ханбәковтың һунарҙа йөрөүҙәре, Мохтасарҙың үҙ яҙмышы тураһында 
ғибрәтле хикәйәте.( (№13.слайд)    
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11.Кульминация: Риза Ханбәков һәм Мохтасар Рәсүлде сираттағы енәйәте өҫтөндә 
тота. Ул ағаһы тарафынан ҡулға алына, милицияға тапшырыла. (№14.слайд)    

12. Сиселеш: уҡыусылар, повеста сиселеш бирелгәнме? (№15.слайд)    
 Уҡыусыларҙың яҡынса яуабы: әҫәрҙә сиселеш бирелмәгән .Әммә автор беҙгә 

финалда хаҡлыҡ еңеүен, конфликттың төп герой мәнфәғәтенә хәл ителеүен  килтереп 
еткерә. 

- Тимәк, уҡыусыға Мохтасар яҙмышына тура килгән барса бәләләргә сәбәбсе булған  
Рәсүл булмағас,  төп геройҙың  яҙмышы ыңғай хәл ителәсәк тип фекер йөрөтөргә урын бар. 

- Бынан һуң Мохтасар үҙенең Минзәләһе менән ҡушылып, матур, бәхетле тормош 
көтөр тип уйлайбыҙ. 

Образдар системаһы  :(№16.слайд)    
 Уҡыусылар, дәрес башында беҙ һеҙҙең менән повеста хәл-ваҡиғалар ике 

хикәйәләүсе тарафынан күҙ алдына баҫтырыла,  тигәйнек. 
Ике хикәйләүсене лә төп образдар тип буламы? 
Уҡыусыларҙың яуабы: юҡ, автор “урта телмәр”хужаһы, ул Мохтасарҙың башынан 

үткәндәрҙе генә  һөйләй, ул -хәбәр итеүсе. 
Мохтасар-төп образ. 
Башҡа образдарҙы һанап сығығыҙ,уларҙың әҫәрҙә тотҡан урыны.  
Уҡыусыларҙың яуабы:  Байым менән Раушаниә, Минзәлә, Мохтасар менән Рәсүлдең 

әсәһе, Рәсүл. 
Улар Мохтасарҙың характерын, әҫәрҙәге төп ҡаршылыҡтарҙы, көсөргәнешле 

драматик ваҡиғаларҙы, шәхес һәм мөртәтлек һыҙаттарын асырға ярҙам итәләр. 
 Эйе, повеста төп герой – урман һаҡсыһы Мохтасар. Ул әҫәрҙә күтәрелгән конфликтты 

хәл итеүсе, ике сюжет һыҙығындағы ваҡиғалар үҙәгендә тороусы булараҡ та төп иғтибарҙы 
йәлеп итә. Риза Ханбәков хикәйәләүсе, хәл- ваҡиғаларға, образдарға баһа биреүсе 
рәүешендә әҫәрҙә мөһим урын ала. Лесхоз директоры, Риза Ханбәковтың хеҙмәттәше Байым 
Шәйәхмәтов, Мохтасарҙың һөйгәне Миңзәлә, бер туған ҡустыһы Рәсүл – төрлө характерлы 
образдар. 

(№17.слайд)    Ҡапма-ҡаршы образдарға 1-се группа кластер, 2-се группа синквейн 
төҙөү:  

                                                  
 
 
                                         Елғыуар 
 
                                             Рәсүл          намыҫһыҙ                              
                                                
                                            Оятһыҙ, хыянатсыл, һ.б.. 
 
 
                                ҡайғыртыусан 
    Яуаплы               Мохтасар                изгелекле 
                                       
                                  Ярҙамсыл,һ.б. 
(№18.слайд)   синквейн 
       Мохтасар                                                        Рәсүл 
  Киң күңелле,эскерһеҙ,                                 Елғыуар,намыҫһыҙ                
Эшләй,тырыша,ярҙамлаша                        Алдай,урлаша,йәшерә   

Кеше һүҙең тыңлай.                                                       Ике йөҙлө кеше. 
               Кеше.                                                                           Хыянатсы. 
 
.                                                                  
Эшләпәләр менән эшләү ( Мохтасар менән Рәсүлгә сағыштырмаса характеристика 

бирегеҙ.     
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Ҡара эшләпә кейеп 
 Рәсүл, ағаһы Мохтасар менән әсәһенә бар ауырлыҡты һалып, иркә, ”фартауай” булып 

үҫә, кәсеплерәк урындарҙа эшләргә тырыша. “Оҙон аҡса” өмөт итеп ситкә китә, өйләнә. 
Ләкин унда йәшәй алмай, “бисәһен айырып”,ҡолаҡсын бүркен ялпылдатып”, буш кеҫәләр 
менән ярҙам һорап, тағы ағаһы һалып ингән йортҡа ҡайтып йығыла... Артабан да ул 
берәҙәклеген, еңел кәсеп артынан ҡыуыуын ташламай. Енәйәт ҡылғас, оятһыҙ рәүештә 
ағаһы Мохтасарға яға, нахаҡҡа төрмәгә оҙата. Улай ғына түгел, ағаһы тотҡонда саҡта уның 
мөхәббәте Минзәләгә вәхшиләрсә ҡул һала, көсләй… 

Мохтасар уны бурһыҡтарҙы үҙ ояһынан ҡыуып сығарған һеләүһен менән сағыштыра. 
“Бурһыҡ та уҫал ғына хайуан, тик быға ҡаршы тора аламы ни? Хатта һыйырҙы йыға 

был хәшәрәт”, - ти Мохтасар 
Һары эшләпә кейеп 
Мохтасар барыһына үҙен яуаплы тойоп бар эшкә үҙе егелеп үҫә. Армия үтә, ауырыу 

әсәһен ҡарай, йорт һала, колхозда ла алдынғы көтөүсе булып таныла. Ошо саҡта ул үҙенең  
бәхетен - мөхәббәтен дә таба: колхозға яңы ғына техникум тамамлап килгән йәш ҡыҙ 
зоотехник Минзәлә лә уның тойғоларын уртаҡлаша. Был икәүҙең уйҙары,рухтары көслө, 
юғары; кешеләргә,хеҙмәткә мөнәсәбәттәре лә көнләшерлек. Бәхет юлында уларға бер ни ҙә 
ҡамасауламаҫ кеүек. 

 Мохтасар киң күңелле, кешеләрҙең үтенесенә ҡаршы килмәй, ярҙам ҡулы һуҙырға 
әҙер егет. Ихлас, ярҙамсыл, эскерһеҙ булыуы арҡаһында яуыз уйлы әҙәмдәрҙең тоҙағына 
эләгеп, күп юғалтыуҙар кисергән. 

 Ни өсөн  Рәсүл менән Мохтасар бер ғаиләлә үҫеп ике төрлө йәшәй? 
 Бында әсәнең ғәйебе лә бар микән, булһа . нимәлә? 
(балаларына тигеҙ мөнәсәбәттә булмаған һ.б. 
Йәшел эшләпә кейеп 
Һеҙ үҙегеҙ ата-әсә булһағыҙ баланы нисек тәрбиәләр инегеҙ? Ике балаға ла тигеҙ 

ҡараш,тигеҙ вазифа,яуаплылыҡ йөкмәттеү һ.б. 
- Зәңгәр эшләпә. 
Әгәр һеҙ яҙыусы булһағыҙ хикәйәне нисек үҙгәртер инегеҙ? 
( яуап). 
Авторҙың әҫәрҙә беҙгә еткерәһе төп фекере? 
Аҡ эшләпә кейеп  

- нәфсегә баш була алмай, төрлө яманлыҡтар ҡылһаң, тормош ҡуласаһы 
ҡасан да булһа улар өсөн яуап бирергә мәжбүр итә. 
 Уҡытыусы Һүҙе – үҙенең идея-тематик йөкмәткеһе, образдарҙы системаһы, сюжет 

һәм композиция төҙөү оҫталығы яғынан был әҫәр башҡорт әҙәбиәтенең үҫеш кимәлен 
күрһәтә, ә беҙҙе, уҡыусыларҙы, йәшәү мәғәнәһе, яҡшылыҡ менән яуызлыҡ хаҡында тәрән 
уйларға мәжбүр итә. 

Балалар, “ҡырын эш,ҡырҡ йылдан һуң да беленер” тигән халҡыбыҙҙың  тормошта  
һыналған үткер мәҡәле бар.Ошоларҙы  иҫтә тотоп, күңелегеҙҙә насар уйҙарға, эштәргә урын 
ҡалдырмайынса, кешеләргә, илгә файҙалы шәхестәр булып  үҫегеҙ. Тормошта үкенерлек 
ғәмәлдәр ҡылмағыҙ. 

IV. Йомғаҡлау. Уҡыусылар,әҫәрҙең йөкмәткеһе беҙҙең фараздарға тап килдеме? 
(№19.слайд)    Яуаптар. 
Дәрестең эпиграфына ҡайтып 
Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ – һәр кешенең эшелер;  яманлыҡҡа яҡшылыҡ – ир кешенең 

эшелер.  
 Яҡшылыҡ ҡылған – аш йыйған, яманлыҡ ҡылған – таш йыйған.       Халыҡ мәҡәлдәре 
1.Уҡыусылар,һеҙ бөгөнгө дәрестән ниндәй фәһем алдығыҙ? 
2.Ниндәй яңылыҡтар белдегеҙ?  
V. Баһалау. 
 VI. Өй эше биреү, аңлатыу: Ижади эш: Ноғман Мусин әҫәрҙәрендә әҙәп принциптары. 

(инша, эссе, нәҫер һ.б.   (№20 слайд)   
Бөгөнгө дәресте мин  Мохтасарҙың монологы менән тамамлайым. 
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 «Ваҡыт – һиңә һанап ҡына бирелгән ғүмерҙең бер киҫәге. Һин шуны кире ҡайтарып 
алмаҫ өсөн, мәңгегә юғалтыу өсөн кемгәлер бирәһең. Ярҙамың тейеп, кемделер 
ҡыуандырһаң, ярай, ғүмер ҙә йәл түгел. Ә бына ярҙамың яман эшкә барып тоташһа, ул һинең 
ғүмереңде урлай йәки һин үҙең, алабарманлығың арҡаһында, ғүмереңдең бер киҫәген бушҡа 
юғалтҡан булып сығаһың. Кеше ғүмерен урла әле – хәтәр бит!..» тормоштоң һәр минутын 
ҡәҙерләргә, яҡшылыҡ ҡылырға, “кемдең кем икәнлеген белеп ярҙам итергә” кәрәк. 

 Һау булығыҙ! 
 
Ҡулланылған әҙәбиәт:  дәреслек“Башҡорт теле һәм әҙәбиәт” Тикеев Д.С. Ғаффаров Б.Б. 
Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте (хрестоматия) ” Хөсәйенов Ғ.Б. Байымов Р.Н. 
Башҡортостан уҡытыусыһы №7(905) 2011йыл. Истәкова Р.Ә. Ноғман Мусиндың  “ Шайтан 
ҡуласаһы” повесының художестволы үҙенсәлектәре. 
http://www.uchbash.ru 
Интернет селтәренән теоретик материалдар. 
 

 
НОҒМАН  МУСИН  «ЙЫРТҠЫС  ТИРЕҺЕ» 

 
Ҡунафина  Лиана Ғәзинур  ҡыҙы, 

Ағиҙел  ҡалаһы «Башҡорт гимназияһы» 
 

Дәрестең технологик картаһы 
 
Ф.И.О. Ҡунафина  Лиана  Ғәзинур ҡыҙы 
Предмет: башҡорт әҙәбиәте 
Класс:8 
Дәрес төрө: яңы тема 

Тема  Ноғман  Мусин  «Йыртҡыс  тиреһе » 

Бурыстар 

Белем биреү:  Башҡортостандың халык яҙыусыһы Ноғман  Мусиндың 
тормошо һәм ижады менән таныштырыу; тасуирлау сараларын нығытыу; 
Үҫтереүсе: Бәйләнешле телмәрҙәрен үҫтереү; яңы һүҙбәйләнештәр аша 
һүҙлек запастарын тәрәнәйтеү; 
Тәрбиәүи: Яҙыусының уй- теләктәренә эмпатия тәрбиәләү, 
уҡытыусыларға ҡарата һөйөү һәм хөрмәт хистәрен уятыу. 

УУЭ 

 Шәхескә йүнәлтелгәнУУЭ: һүҙ, тел тойғоһо тәрбиәләү; туған 
телебеҙҙең матурлығын аңлау; 

  Регулятив УУЭ: Дәрестең маҡсатынан сығып үҙеңдең 
эшмәкәрлегеңде планлаштырыу; үҙ фекереңде аныҡ әйтә белеү; 

  Коммуникатив УУЭ: үҙ фекереңде аныҡ һәм һөйләмдә һүҙҙәр 
тәртибен боҙмай әйтә белеү; уҡытыусының, иптәштәрҙең телмәрен 
тыңлау һәм аңлау; 

 Танып-белеү УУЭ:бирелгән текстан мәғлүмәт табыу, иң 
әһәмиәтлеһен айырып алыу, бирелгән һүҙбәйләнештәрҙән әҫәрҙең 
йөкмәткеһен һөйләү. 

Планлашты-рылған 
һөҙөмтәләр 

Предмет: Н.Мусиндың  әҫәрҙәрен  ҡабатлау  
Белеү  тасуирлау сараларын нығытыу; телмәр үҫтереү, һүҙлек байлығын 
арттырыу, 

 Эшләй белеү: тасуири уҡыу күнекмәһен үҫтереү, уҡыу 
техникаһын камиллаштырыу; 
Шәхескә йүнәлтелгән: Әҙәби әҫәрҙәрҙе тулыһынса һәм эмоциональ 
ҡабул итеү, лирик герой һәм иптәштәрҙең фекеренән сығып, үҙ 
фекереңде булдырыу; 
Метапредмет: дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау, уны тормошҡа 

http://www.uchbash.ru/
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ашырырға тырышыу, кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү, үҙ эшеңде, 
парыңдың эшен тикшерә алыу, яңы һүҙбәйләнештәрҙе, мәҡәлдәрҙе  
телмәрҙә ҡулланыу, үтелгән материалды тормош менән бәйләй белеү, 
һорауҙарға яуап биреү. 

Предмет-ара бәйләнештәр  Башҡорт теле, география, рус әҙәбиәте 

Ресурстар: 
  төп 
  өҫтәлмә 

 https:/ba.wikipedia.org/wiki/  
htths:/yandex.ru/images/  

Дәрес формаһы Ф- фронталь, И – индивидуаль, П – парҙа, Т-төркөмдә 

№ Дәрес  
этабы 

Уҡытыусы  
эшмәкәрлеге 

Уҡыусыларҙың 
эшмәкәрлеге 

Уҡыусыларҙың 
универсаль уҡыу 

эшмәкәрлеге 

 
Ваҡыт 
2мин 
 

Ойоштороу  
өлөшө 

Уҡыусыларҙы 
сәләмләй, дәрескә 
әҙерлек кимәлдәрен 
күҙаллай.  

Уҡыусылар уҡыу 
кәрәк-яраҡтарын 
тәртипкә 
килтерәләр, 
уҡытыусыны 
сәләмләйҙәр, эш 
процесына әүҙем 
ҡушылалар. 

Регулятив: эш 
урынын тәртипкә 
килтереү, эшкә 
яйлау. 

Ваҡыт 
4мин 

Белемдәрҙе 
актуалләштереү. 

Беҙ  һеҙҙең менән  
ниндәй  
республикала  
йәшәйбеҙ? 
Бик күп яҙыусылар, 
шағирҙар тирә яҡ, 
тыуған тәбиғәт 
тураһында әҫәрҙәр 
ижад иткәндәр. 
Хәҙер һеҙгә бер 
яҙыусы тураһында 
уҡып ишеттәрәм, кем 
тураһында был 
һүҙҙәр. Бала саҡтан 
буласаҡ яҙыусы 
ҡоштар, хайуандар, 
бөжәктәр, ғөмүмән, 
тәбиғәт тормошо, 
уның мөғжизәләре 
менән ҡыҙыҡһына. 
Күргән, белгәндәрен 
башҡаларға еткереү 
теләге уға ҡыҙыҡлы 
әҫәрҙәр яҙырға 
булышлыҡ итә. Ул 
урманды, уның 
матурлығын, 
байлығын данлап, 
талантлы яҙыусы 
булып  таныла. 
  Һеҙҙең 
фекерегеҙсә кем 
тураһында был 

 
 
 
 
Уҡыусылар төрлөсә 
фаразлайҙар.  
Уҡыусылар 
эпиграфты уҡыйҙар, 
аңлаталар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникатив: 
уҡыусының үҙ-
үҙен уҡытыусы 
һәм 
класташтары 
менән берлектә 
хеҙмәттәшлеккә 
көйләү. 
 
 
 
Танып-белеү: 
теманы 
билдәләү 
 
 
 
 
 



 

234 

 

һүҙҙәр? Башҡорт 
әҙәбиәтендә 
экология, тәбиғәт, 
тирә яҡ тураһында 
иң күп яҙған яҙыусы 
кем ул? 
 
 

Ваҡыт 
2мин 

Дәрескә маҡсат 
ҡуйыу 

Афарин! Был 
хәҙерге әҙәбиәттең 
иң күренекле 
прозаигы, 
Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы, 
Салауат Юлаев 
исемендәге дәүләт 
премия лауреаты- 
Ноғман Мусин. 
- Бөгөн беҙ 
Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы 
Ноғман Мусиндың 
«Йыртҡыс  тиреһе» 
әҫәрен уҡырбыҙ, 
анализларбыҙ. 
Яҙыусының  тормош 
юлын һәм ижадына 
байҡау яһарбыҙ. 
 

Уҡыусылар эш 
дәфтәрҙәренә 
датаны, аҙна көнөн, 
теманы яҙалар. 
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Маҡсатты  

Алдан әҙерләнгән 
бер уҡыусы Рәшит 
Ниғмәтиҙең тормош 
юлы һәм ижады 
тураһында 
презентация 
ярҙамында 
һөйләй.Хәҙер беҙ 
Ноғман Мусиндың 
тормошо, ижады 
тураһында белешмә 
алып китәсәкбеҙ, 
һеҙҙең алдығыҙҙа 
Эш дәфтәре, 
таблицаны тултырып 
барырға тура 
киләсәк. 
Ноғман Сөләймән 
улы Мусин 1931 
йылдың 17 июлендә 
Башҡортостандың 
Ишембай районының 
Ҡолғона ауылында 
тыуа. 1944 йылда 
үҙҙәренең 
ауылындағы ете 
йыллыҡ мәктәпте 
тамамлағас, Маҡар 
ауылына һигеҙенсе 
класҡа уҡырға инә. 
Унынсы класты 
тамамлағас, үҙе 
уҡып сыҡҡан 
мәктәпкә уҡытыусы 
итеп ҡалдырыла. 
Ауылда ике йыл 
уҡытҡас, 
Стәрлетамаҡ 
уҡытыусылар 
институтына уҡырға 
инә. Ҡолғона 
ауылында беренсе 
булып юғары 
белемгә эйә була 
Н. Мусиндың тәүге 
ижади аҙымдары ла 
ошо институтта 
башлана. Институтты 
тамамлағас, уға оҙаҡ 
эшләргә тура 
килмәй, Маҡар 
район мәғариф 
бүлегендә инспектор 
булып эшләп 

 
 

 
Регулятив 
 
Ишеткәнде 
тәртипкә 
килтереү, 
системалаштыр
ыу 
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хәл  
итеү 
 
 
 
 
Шиғыр 
йөкмәткеһе 
өҫтөндә эш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

йөрөгән еренән 1951 
йылдың аҙағында 
хәрби хеҙмәткә 
алына. Уның тәүге 
шиғырҙары хеҙмәттә 
сағында республика 
гәзиттәрендә һәм 
“Әҙәби 
Башҡортостан” 
журналында 
баҫылып сыға. Шул 
йылдарҙа ул проза 
жанрында ла көсөн 
һынап ҡарай, 
һалдаттар 
тормошона арналған 
бер нисә хикәйә яҙа. 
Ә 1958 йыл Өфөгә 
килеп, “Ағиҙел” 
журналында — бүлек 
мөдире, яуаплы 
секретарь, 1962 
йылдың башынан 
“Совет 
Башҡортостаны” 
гәзитендә әҙәби 
сотрудник булып 
эшләй. 
Н. Мусин Башҡорт 
дәүләт 
университетының 
киске бүлеген 
тамамлай, артабан 
йәнә “Ағиҙел” 
журналында бүлек 
мөдире, 
Башҡортостан 
телевидениеһында, 
унан Башҡортостан 
китап нәшриәтендә 
редактор булып 
эшләй. 
Әҙип Һуңғы 
йылдарҙа яҙылған 
“Һайлап алған 
яҙмыш”, 
“Зәңгәртауҙа аҡ 
болан”, “Яҙғы 
ташҡындар алдынан” 
(“Яралы кеше 
тауышы”), “Мәңгелек 
урман”, “Таң менән 
сыҡ юлдарға”, “Һуңғы 
солоҡ”, “Шунда ята 

 
 
 
 
 
Танып белеү: 
телмәрҙе яңы 
һүҙҙәр менән 
байытыу, 
һөйләмдәр төҙөү 
аша һөйләү 
ҡеүәһен үҫтереү. 
 
 
 
 
 
Коммуникатив: 
яңы һүҙҙәрҙе 
телмәрҙә дөрөҫ 
ҡулланып 
һөйләргә 
өйрәнеү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет: 
шиғырҙы 
тасуири уҡыу, 
анализлау, 
һығымта яһау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникактив: 
монологик 
телмәр төҙөү 
аша һөйләү 
оҫталығын 
камиллаштырыу. 
 
 
 
Коммуникатив: 
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батыр һөйәге” 
романдары һәм 
“Йыртҡыс тиреһе” 
повестары менән 
башҡорт 
прозаһының 
талантлы яҙыусыһы 
булып танылды. 
Уның әҫәрҙәренең 
геройҙары — беҙҙең 
замандаштарыбыҙ. 
2001 йылда 
Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы 
исеме бирелә. 
1991 йылда Салауат 
Юлаев исемендәге 
премияһына лайыҡ 
була 
 
 
Н.Мусин  тураһында 
иптәшегеҙ 
һөйләгәндән сығып 
үҙ фекерегеҙҙе яҙып 
ҡуйығыҙ 
Таблицаны  
тултырыу  Хәҙер беҙ 
һеҙҙең менән 
“Әҫәрҙең исемен 
әйт?” уйынын уйнап 
ял итеп алайыҡ. 
-Йыртҡыстан 
ҡотҡарғайныҡ, 
кешенән ҡотҡара 
алманыҡ. 
Әҙәмдәрҙең 
йыртҡыстан да 
яманыраҡ була шул, 
улым. Етемәк болан 
балаһы. 
 
Тапҡан балды, биш 
бот самаһы булыр, 
тинеләр. 
Бына бит, бал ашап, 
татлы тамаҡ ҡына 
булып йөрөгән һуҫар 
беҙҙе нисек балға 
байытты! Татлы 
тамаҡ һуҫар. 
Унлап ҡаҙыҡ ҡырҡып 
алып, уларҙы кәбән 
тирәләй ултырттым 

төркөм эшендә 
ҡатнашҡан саҡта 
үҙ фекерең 
менән 
уртаҡлашырға, 
уйҙарыңды 
дәлилләй һәм 
иҫбатлай 
белергә, 
иптәштәреңде 
тыңларға, 
уларҙың 
фекерен 
ихтирам итергә 
өйрәнергә, уртаҡ 
фекергә килергә 
өйрәнергә. 
 
 
Предмет: 
шиғырҙан 
ҡылымдарҙы 
таба белеү. 
 
 
 
Метапредмет: 
мәғлүмәтте 
анализлау, 
фекер йөрөтөү, 
һығымта яһау. 
 
Шәхси: 
уҡытыусыларҙы 
хөрмәт итеү. 
 
 
 
Метапредмет: 
мәғлүмәтте 
анализлау, 
фекер йөрөтөү, 
һығымта яһау. 
 
 
Коммуникатив: 
тел нормаларын, 
ҡағиҙәләрен 
иҫтә тотоп  
һөйләү. 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Һүҙлек эше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да шуларға ҡыҙыл 
сепрәк киҫәктәре 
тағылған дилбегәне 
һуҙып бәйләнем, 
әлеге шул бүре, 
һеләүһен-фәләнде 
ҡурҡытыу өсөн инде. 
Ҡоралайҙарҙы гелән 
ҡарауыллап буламы 
ни?... Ҡоралайҙар. 
Был әҫәрҙәрҙең 
бөтәһендә лә ниндәй 
тема бар? Тәбиғәт. 
Бөгөнгө дәрестә беҙ 
һеҙҙең менән 
Ноғман Мусиндың 
“Йыртҡыс тиреһе” 
повесынан өҙөк 
уҡыясаҡбыҙ, беҙгә 
был әҫәрҙә таныш 
булмаған һүҙҙәр 
осраясаҡ. 
Ләғәнәт- 
Дуңғыҙ- сусҡа 
Төтәҫләп- яй янып 
ятҡан усаҡ 
Юламаны- яҡын 
барманы 
Сәмсел- 
Был һүҙҙәр әҙәби 
телдә осраймы? 
Юҡ, был һүҙҙәр 
нисек атала? 
Диалект һүҙҙәр- ул 
әҙәби телгә яҡын, 
ләкин бер ерҙә 
йәшәгән халыҡтың 
һөйләше. 
 
 
 
 
Текст өҫтөндә эш. 
уҡытыусының уҡы. 
Проблемалы һорау 
ҡуйыу. 
Беҙ һеҙҙең менән 
повестан өҙөк 
уҡыныҡ, нисек 
уйлайһығыҙ был 
повесть нимә 
тураһында? Беҙ 
тулыһынса яуап бирә 
алабыҙмы, юҡ, сөнки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танып белеү: 
телмәрҙе яңы 
һүҙҙәр менән 
байытыу, 
һөйләмдәр төҙөү 
аша һөйләү 
ҡеүәһен үҫтереү. 
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-уҡытыусының  
уҡыуы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яңы материалды 
нығытыу 
 
 
 
 
 
 
 
 

был повестың өҙөгө 
генә, киләһе 
дәрестәрҙә дауамын 
беләсәкбеҙһорауҙар
ға яуаптар. 
а. ниндәй миҙгел 
тураһында һүҙ 
бара? Йәй миҙгеле 
б. ҡайҙан белдегеҙ? 
в. был өҙөктә тағы 
кем тураһында һүҙ 
бара? Һолтанбай 
г. шөғөлө 
ниндәй? һунарсы 
д. Уның шөғөлө аша 
ниндәй һыҙаттары 
асыла? Батыр, 
отҡор, зирәк. 
Хәҙер өҙөктән айыу 
тураһында яҙылған 
урынды табып уҡып 
ишеттерегеҙ. 
Айыуҙың ғәҙәт-
ҡылыҡтарын яҡшы 
белә: сәмсел 
йыртҡыс, урманда 
хужа икәнен, бер 
кемдән дә 
ҡурҡмауын 
иҫбатларға теләгән 
төҫлө, бер 
ҡаныҡтымы, тиҙ генә 
китеп бармай. Ут 
яҡтыһынан да әллә 
ни ҡурҡып бармай 
ул. Шым ғына 
ултырһаң, яҡынлауы 
ла бар. 
Ә айыу тураһында 
һеҙ тағы нимәләр 
беләһегеҙ? 
(Слайд) 
Башҡортостандың 
таулы-урманлы 
райондарында һоро 
айыу йәшәй. Йыш 
ҡына ауылдарға 
яҡын киләләр. Улар 
хайуандарҙың 
итенән тыш, 
көртмәле, ҡурай 
еләге, миләш, балан 
һәм башҡа емеш-
еләк менән туҡлана. 

 
 
Коммуникатив: 
яңы һүҙҙәрҙе 
телмәрҙә дөрөҫ 
ҡулланып 
һөйләргә 
өйрәнеү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникатив: 
төркөм эшендә 
ҡатнашҡан саҡта 
үҙ фекерең 
менән 
уртаҡлашырға, 
уйҙарыңды 
дәлилләй һәм 
иҫбатлай 
белергә, 
иптәштәреңде 
тыңларға, 
уларҙың 
фекерен 
ихтирам итергә 
өйрәнергә, уртаҡ 
фекергә килергә 
өйрәнергә 
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Ғәҙәттә, ҡар яуыу 
менән өңдәренә 
инеп яталар һәм 
апрель урталарына 
тиклем йоҡлайҙар. 
Һирәкләп кеше 
ашаусылары ла 
килеп сыға. Бынан 
бер нисә йыл элек 
Бөрйән районда бер 
айҙа дүрт кешене юҡ 
иткән йыртҡыс 
тураһында әле лә 
онотмайҙар. 
Урал айыуҙарының 
ауырлығы ярты 
тоннаға етә. 
Балалары 
ҡышҡыһын тыуа. 
Әйткәндәй, был хай-
уандар өңдәрен 
ҡоро, ҡалҡыу 
урындарҙа ҡора. 
Аҫтарына ҡоро 
япраҡ, ваҡ ботаҡтар 
йәйәләр. 
Һунарсылар 
әйтеүенсә, айыу 
балалары тыуғанда 
бейәләй ҙурлыҡ 
ҡына, күҙҙәре 
йомоҡ, ҡолаҡтары 
ишетмәй, тешһеҙ 
була икән. Ә яҙын 
уяныуға 5 – 6 
килограмға етәләр. 
Йыртҡыс хайуан 
булһалар ҙа, улар 
дәүләт тарафынан 
һаҡлана. Рөхсәтһеҙ 
һунар иткән, атҡан 
өсөн ҙур күләмдә 
штраф һалына. 
Ситтән ҡарағанда 
аҡрын, яй күренгән 
айыу ысынында бик 
етеҙ, һығылмалы. Ул 
ат кеүек шәп йүгерә, 
оҙаҡ итеп һыуҙа 
йөҙә ала. Ә 
тырнаҡтары шундай 
осло. Алғы аяҡтары 
ныҡ үҫешкән. Бер 
һуғыуҙа оло кешенең 
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умыртҡа һөйәген 
һындыра ала. Ҙур 
хайуандың 
ҡабырғаһын аҡтарып 
килтереп сығарыу 
йәки баш һөйәген 
онтау уға бер ни 
тормай, тиҙәр. Бына 
ниндәй көслө, 
ҡурҡыныс йыртҡыс 
ул. 
Хәҙер беҙ һеҙҙең 
менән әҫәрҙә 
бирелгән диалог 
өҫтөндә 
эшләйәсәкбеҙ. Эш 
дәфтәрендә 
бирелгән диалогҡа 
ихтибар итәбеҙ. 
Йәйә эсендә 
бирелгән эш алымын 
уҡымайбыҙ, ә нисек 
уҡырға бирелгән 
шулай уҡыйбыҙ. 
Урманда тыныс ҡына 
йәйге төн. (пауза) 
Усаҡ яна. (пауза 
)Өкө тауышы сыға. 
(пауза) Ел иҫә. 
Хәсән. Түбәнгә ҡара 
әле, Һолтанбай 
ағай. (Ҡурҡып һәм 
бышылдап) 
Һолтанбай. Ләғәнәт. 
(Асыулы) 
Хәсән. Нишләйбеҙ. (
Ҡалтыранған тауыш 
менән) 
Һолтанбай. Шым 
ғына ят. Хәҙер 
кәрәген бирәм мин 
уның. (Ҡысҡырып 
һәм көслө тауыш 
менән) 
Һолтанбай. Ал 
башыңа, урман 
хужаһы. (Көслө һәм 
асыулы тауыш менән 
) 
Күҙ алдына 
килтерегеҙ, әгәр һеҙ 
айыу менән 
осрашһағыҙ ни 
эшләр инегеҙ? 
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Вакыт 
7 мин 

Рефлексия. 
Баһалау. 
 

 
Бөгөнгө дәрескә 
ниндәй маҡсат 
ҡуйылды?  
Ниндәй маҡсаттарға 
өлгәштек? 
Дәрестән ниндәй 
фәһем алдығыҙ 
Үҙегеҙгә баһалар 
ҡуйығыҙ. 
 

Уҡыусылар дәрес 
башында ҡуйылған 
маҡсатты иҫкә 
төшөрөп, дәрес 
аҙағында 
өлгәшелгәндәрҙе 
байҡайҙар, 
һығымталар яһайҙар. 
Белем кимәлдәрен 
баһалайҙар. 

Метапредмет: 
мәғлүмәтте 
анализлау, 
фекер йөрөтөү, 
һығымта яһау. 
 
Регулятив: 
дәрестә 
үтелгәндәрҙе 
иҫкә төшөрөү, 
анализлау, 
һығымталар 
яһай белеү. 
 
Шәхси: 
уҡытыусыларҙы 
ихтирам итеү. 

1 мин Өй эше биреү. 
Баһалау 

Дәресте мин Михаил 
Пришвиндың матур 
һүҙҙәре менән 
тамамлайым: 
“Балыҡҡа-һыу, 
ҡошҡа- һауа, 
йәнлектәргә- урман, 
ялан, ҡырҙар, ә 
кешегә Ватан кәрәк”. 
Тимәк тәбиғәтте 
һаҡлау, Ватанды 
һаҡлау. 
Башҡортостан  
тәбиғәте   темаһына  
кескенә  хикәйә  
яҙырға   

Уҡыусылар өй эшен 
көндәлеккә яҙып 
ҡуялар. 

 

 
 
 

«ЫСЫН ДУҪЛЫҠ НИНДӘЙ БУЛА?” 
Н.Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһе буйынса 

 
                                            Маликова Резида Миниәхмәт  ҡыҙы, 

                                            Архангел  районы  Архангел 2-се урта мәктәбе  
                                            
 

Тема Н.Мусин   “Тайғаҡ баҫма” 

Маҡсат Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, 
проблемаларын асыҡлау, уҡыусыларҙа дуҫлыҡ, ғәҙеллек, 
ярҙамсылыҡ сифаттарын үҫтереү,уҡыусының һөйләү, 
яҙыу һәм телмәр мәҙәниәтен, логик образлы фекерләүен 
үҫтереү. 
УУЭ  формалаштырыу: 
Шәхси: ысын дуҫлыҡ  тураһында  үҙ мөнәсәбәтеңде 
билдәләү. 
Регулятив: дәрестә үҙ эшеңде ойошторорға, уны 
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планлаштырырға,  үтәлешен тикшерергә,үҙ эшеңде 
баһаларға. 
Коммуникатив: үҙ иптәшеңде тыңларға, ишетә һәм аңлай 
белергә, мәғлүмәтте ҡабул итергә, сағыштырырға. 
Танып-белеү: әҫәрҙән кәрәкле мәғлүмәттәрҙе эҙләп 
табырға, уҡыу мәсьәләһен хәл итергә. 

Планлаштырған 
һөҙөмтә 

Н.Мусиндың ижадына  ҡыҙыҡһыныу уятырға, 
Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, дуҫлыҡ темаһына 
аралаша белергә, үҙ фекерҙәрен белдерә алырға. 

Йыһазландырыу Дәреслек, компьютер, проектор, таратма материал 

Эште ойоштороу 
төрҙәре 

Фронталь, индивидуаль, төркөмдәрҙә эш 

                                                 
 
                                      

                                              Дәрес барышы. 
Дәрестең девизы:”Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй” 
1. Психологик инеш. 
                        Хәйерле иртә, дуҫтар, 
                        Хәйерле иртә, ҡунаҡтар, 
                        Хәйерле иртә, илем, 
                        Тырышып алам белем. 
2. Ойоштороу һәм актуалләштереү. 
1) Фонетик-орфоэпик күнегеүҙәр. 
  Дуҫлыҡ хисе мәңге  тутыҡмай ул, 
  Уралдағы аҫыл таш төҫлө. 
  Дуҫлы кеше йәм-тәм белеп йәшәй, 
  Дуҫһыҙ кеше тоҙһоҙ аш төҫлө. 
                                                  (Абдулхаҡ Игебаев)  
2) экранда яҙылған тест һорауҙарына яуап биреү: 
1.Н.Мусин ҡасан тыуған? 
         А- 1931 йылдың 17 июлендә, 
         Б- 1933 йылдың 15 мартында, 
         В- 1945 йылдың 9 майында. 
2.” Тайғаҡ баҫма” әҫәрендә төп геройҙар. 
        А-Хәмзә,Уғатар ағай 
        Б- Рәхмәт,Әсҡәт 
        В- Садиҡ, Гөлсөм. 
3.”  Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй” тигән юлдарҙы кем әйтә? 
      А- Әсҡәт 
      Б- Рәхмәт 
      В- Уҡытыусы апай. 
4. Ноғман Мусин ниндәй районда тыуған?  
     А – Стәрлетамаҡ 
     Б- Ишембай 
     В – Мәләүез. 
 
3) Ж.Кейекбаев ижад иткән ҡобайырҙы уҡыу,йөкмәткеһенән сығып дәрестә нимә 

тураһында  һүҙ барасағы тураһында күҙаллау,дәрестең темаһын һәм маҡсатын билдәләү. 
Дуҫ тигәнең шул булыр, 
Теләр теләктең һәйбәтен. 
Дуҫ тигәнең шул булыр, 
Һөйләмәҫ  дуҫтың  ғәйбәтен. 
Дуҫ тигәндең эсендә 
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Эйәрле-йүгәнле ат ятыр, 
Дуҫ тигәндең хисендә 
Изге ниәт, хаҡ ятыр. 
Дуҫ кеше ни кейһә  лә, 
Арҡаһы көнгә көймәһен, 
Дуҫ кеше ни менһә лә, 
Аяғы ергә теймәһен. 
Дуҫмын тигән дуҫ кеше 
Дуҫына сүп-сар өймәһен. 
Дуҫмын тигән дуҫ кеше 
Дуҫына сүп-сар өймәһен. 
Тимәк, бөгөн дәрестә кеше,уның тормоштағы урыны,хеҙмәткә, тыуған еренә 

мөнәсәбәте, дуҫлыҡтың ҡәҙерен белеү, дуҫлыҡты һаҡлау кеүек төшөнсәләр тураһында 
һөйләшербеҙ, “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһен анализларбыҙ  һәм нимә ул  ысын дуҫлыҡ тигән 
һорауға яуап эҙләрбеҙ. 

 
3. Маҡсатты хәл  итеү. 
Һорауҙар ярҙамында  әҫәрҙе анализлау. 
1) Рәхмәт  Әсҡәттең алдашыуы тураһында класс йыйылышында әйтеп, дөрөҫ 

эшләйме? 
2) Ни өсөн Әсҡәт Рәхмәттән ҡасып йөрөй башлай? 
3) Әсҡәт менән ниндәй хәл була? Рәхмәт уға  нисек ярҙам  итә? 
4)  Ни өсөн  Әсҡәт Рәхмәттең күҙенә ҡарарға ояла? 
5) “Ысын  дуҫ”  тигәнде нисек аңлайһығыҙ? 
6) Әҫәрҙең темаһы һәм идеяһы? (дәфтәргә яҙып ҡуйыу) 
 
Темаһы: Рәхмәттең дуҫы Әсҡәткә булған ыңғай йоғонтоһо, ярҙамы, ”дөрөҫ юлдан” 

барырға ынтылыш тыуҙырыуы. 
Идеяһы: Тыуған илгә, халыҡҡа хеҙмәт итеү, яҡшы исем ҡалдырыу, Рәхмәт  кеүек 

уңған, изгелекле булыу. 
 
4. Ял  минуты. 
                  Ҡулдарҙы йылытып алайыҡ, 
                  Биткә  ҡуйып ҡарайыҡ, 
                  Дуҫыма ҡулдар һонайыҡ, 
                  Алға ҡулды  һуҙайыҡ. 
                  Бер-ике- өс 
                  Беҙҙә дуҫлыҡ, беҙҙә көс! 
        
5. Төркөмдәр хеҙмәттәшлеге. 
                     1-се төркөм.                   2-се төркөм 
     Геройҙарҙың ниндәй  сифатҡа булыуын асыҡлап кластер төҙөү 
 
 
  Рәхмәт                                             Әсҡәт    
     
 
 
                               3- сө төркөм 
                    
                                 Ысын  дуҫ  
   
6. Прогнозлау. 
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              Был ике малай үҫеп, ҙур тормошҡа аяҡ баҫтылар,ти. Уларҙың артабанғы 
яҙмышын нисек күҙ алдына килтерәһегеҙ?(Уҡыусыларҙың яуаптарын тыңлау). 

7. Әҫәргә   тап килгән  мәҡәлде һайлап  проект төҙөү. 
    Йөҙ һум аҡсаң булғансы,йөҙ дуҫың булһын.  
    Дуҫ яуҙа һанала. 
     Ил өҫтөндә илле дуҫың булһын. 
 
8.        Йомғаҡлау.  
   Эйе, дуҫтарһыҙ ауырлыҡтарҙы еңеп сығыу ауырға тура килә. 
Дуҫлыҡ – ул күңел  тартымы.  Дуҫ -  шатлығыңды  ихлас уртаҡлашыусы, ҡайғыңды 

таратыусы. Ул  һинең таянысың да, йыуанысың  да.”Тайғаҡ баҫма” хикәйәһендә ысын дуҫлыҡ, 
тоғролоҡ тураһында һүҙ бара. Бындай дуҫлыҡ бала саҡтан, мәктәп  йылдарынан  сынығып 
ҡалһа, ул  мәңгелек була. Ноғман Мусиндың хикәйәһе тәрән мәғәнәле. Ысын дуҫты беҙ 
Рәхмәт образында күрәбеҙ. Уның исеме лә хатта  шуға  ишара. Әсҡәт әҙерәк яңылыша, 
әлбиттә, ләкин һуңлап булһа ла  хатаһын аңлай. Үҙе һәләкәткә осрағас ҡына ысын  
дуҫлыҡтың ҡәҙерен  белә һәм  баһалай. Ысын дуҫлыҡ ауырлыҡтарҙы еңергә көс бирә, 
йәшәүгә йәм өҫтәй, дәрт бирә. Дуҫлыҡтың ҡәҙеренбелегеҙ!  

9. Рефлексия. 
Уҡыусылар үҙҙәренең эшенә баһа ҡуя. 
10.    Өйгә эш. 
1-се төркөм. Дуҫлыҡ тураһында мәҡәлдәр яҙып алып  килергә. 
2-се төркөм. Иң яҡын  дуҫыңа теләктәр яҙып алып килергә. 
3-сө төркөм. Дуҫлыҡ  тураһында шиғырҙар яҙып алып килергә. 

 
 

БАШҠОРТОСТАНДЫҢ ХАЛЫҠ ЯҘЫУСЫҺЫ НОҒМАН  МУСИН  ИЖАДЫНА  АРНАЛҒАН  
УҠЫУСЫЛАР  КОНФЕРЕНЦИЯҺЫ 

 
Арыҫланова  Фирүзә Йомағол  ҡыҙы 

Мәләүез  районы Кинйә Арыҫланов исемендәге  
9-сы башҡорт гимназияһы 

 
Маҡсат: халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың бөгөнгө көндә актуаль булған әҫәрҙәре 

тураһында фекер алышыу, әхлаҡ тәрбиәһе биреү. Уҡыусыларҙа әҙәбиәткә ҡарата һөйөү 
тәрбиәләү, ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Йыһазландырыу: Ноғман Мусиндың ижадына арналған күргәҙмә, проектор, 
компьютер. 

Сәхнәлә Н.Мусин әҫәрҙәренән алынған өҙөктәрҙе сәхнәләштереү. 
Сәхнә. Ҡоштар тауышы. 
Сәхнәлә: 

 Ҡурай? 

 Әү. 

 Ҡайҙа үҫтең? 

 Урманда үҫтем. 

 Кем ҡырҡты? 

 Оҫта ҡырҡты? 

 Ни эшләргә? 

 Уйнарға… 
 Ҡ у р а й  моңо яңғырай. (Ҡурайсы егеттәр шиғыр һөйләй) 
1-се егет.Уралымдың ҡурайына ҡомдо 
               Иртә йәйҙән килеп тултырҙым. 
               Өлгөргәстән уны ҡырҡып алып, 
               Ләззәтләнеп уйнап ултырҙым. 
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2-се егет.Һәр бер ағасыма ҡарап, 
               Сәскәләргә ҡарап ҡыуандым. 
               Шул матурлыҡтарҙы шиғыр итеп, 
               Унан көйгә һалып йырланым. 
 
3-сө егет.Кипкән ҡурайымды ҡырҡып алып, 
               Эшләп бөткәс унан уйнайһың. 
               Көйҙәрең еңел булһа – көләң, 
               Ҡайғылы икән – бергә илайһың. 
(Экранда тәбиғәт  күренеше) 
    Ҡурайҙы ҡулына алған малай: 

 Ер йөҙөнә  барлыҡҡа килгән һәр нәмә: моңло ҡурайым, ағастар, меңәрләгән төрлө 
үләндәр, күҙ яуын алған сәскәләр, йылға-күлдәр, тау-таштар – бөтәһе лә йән эйәһе. Улар ҙа 
бит тыуалар, ҡояш йылыһына ҡыуанышып көләләр, ел-дауылдарҙа хәсрәттән ыңғырашалар; 
ер тормошо уларҙың тәненә лә уңалмаҫ яраларын һала, улар ҙа оҙағыраҡ йәшәү өсөн 
ҡыйышалар. Эйе,Кеше менән Тәбиғәт үҙе бер бөтөн. 

Малай  экрандағы  урман  аҡланына  ҡарап:  
Ишетәһеңме, урман? Мин эҙләп килгән аҡ боландар һинең ҡосағыңа юлланды. 

Рөхсәтме,  миңә уларҙың эҙенән барырға? 
Урман. 

 Аҡ боландар? Рәхмәт,улым!  Сафлыҡты үҙ итәһең. 
Минең аҡ боландарым – ул кешелеккә бәхет, шатлыҡ, ҡот, мөхәббәт алып килеүсе! 

Күңелең аҡ боландар юлынан икән. Рәхим ит, улым!  
Малай. 
 Рәхмәт, урман!  Мин һинең серҙәреңде кешелеккә еткерермен, һөйләрмен.   

Урман. 
 Фатиха, улым! Тәбиғәттең асылын аңлағандар был ерҙә аҙашмай! 

Уҡытыусы. 

 Эйе, аҡ болан – бәхет, шатлыҡ, ырыҫ, ҡот, мөхәббәт символы.  
Ноғман Мусиндың һәр романында аҡ болан һынын күҙалларға мөмкин. 
 Уҡыусылар, яҙыусының ниндәй геройҙарында һеҙ  аҡ болан һынын таба алаһығыҙ?   
   Уҡыусылар. 

 Бына ул рух көсөн, рух сафлығын тыуҙырған ҡаһарман образдарҙың исемдәре: 
Карам (“Һайлап алынған яҙмыш”), Ҡарамыш (“Һуңғы солоҡ”). 

 Һолтанбай (“Йыртҡыс тиреһе”). 

 Төлкөсура (“Мәңгелек урман”), Ирназар (“Зәңгәр тауҙа – аҡ болан”). 
Уҡытыусы. 
-  Башҡорт әҙәбиәтененә  халҡыбыҙҙың рухи һыҙаттарын балҡытыусы ҡаһарман 

заттарҙы, образдарҙы тыуҙырыусы  әҙәбиәтебеҙ  аҡһаҡалы,Башҡортостандың халыҡ 
яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге Дәүләт премияһы лауреаты, Башҡортостандың 
мәҙәниәт хеҙмәткәре Ноғман Сөләймән улы Мусинды гимназиябыҙҙа күреүебеҙгә шатбыҙ. 
Әҙиптең ижадына арналған уҡыусылар конференцияһында үҙебеҙҙе ҡыҙыҡһындырған 
геройҙар, мәсьәләләр тураһында фекер алышасаҡбыҙ. 

  
Алып  барыусы. 
  - Ә хәҙер хөрмәтле ҡунағыбыҙ бөйөк яҙыусыбыҙҙы алҡыштарға күмеп, сәхнә түренә 

саҡырабыҙ. 
   Сәхнә түренә рәхим итегеҙ! 
(Ҡунаҡтарға  сәскәләр  биреү) 
Ноғман Мусин. 
- Әҙәбиәт – ул  матурлыҡ. Бөгөн кешелек ошондай  матурлыҡҡа һыуһаған. Ошоно беҙ 

тоябыҙ икән – беҙ бәхетле. Әҙәбиәт  беҙҙе тәбиәләй, күңелдәребеҙҙе байыта, мәрхәмәтлек, 
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миһырбанлылыҡ  сифаттарын сифаттарын тәрбиәләй. Китап  уҡыусы бер ҡасан да насар 
була алмай. Бөгөнгө  ошо сараға  килгән  әҙәбиәт  һөйөүсе  дуҫтарыма  оло  рәхмәтемде  
еткерәм.   

 
Уҡыусы  шиғыр  һөйләй. 
Һин урмандарға керһәң, ҡоштар һайрай, 
Гөлйемештән күҙең сағыла. 
Аҡ ҡайындар серен һөйләй тынмай, 
Улар ҙа бит һине һағына. 
Икеләнмәй әйтәм йөрәк уйын: 
Шағиры һин ҡалын урмандың. 
Тик һин аңлай алаһыңдыр моңон 
Үҙең тәпәй баҫҡан Уралдың. 
Урман – ерҙең һутлы тамыры ул, 
Китабыңдай яҡын күңелгә. 
Киләсәктә лә шулай егәрле бул 
Үҙең ижад иткән илеңдә. 
            (Яҡуп Ҡолмой. ”Мәңгелек урман”) 
 
Беренсе  алып  барыусы.. 

 Ноғман Мусин – гүзәл урманыбыҙға ғүмер буйы тоғро ҡалған оло йөрәкле әҙип. 
Урман мәңгелек булған һымаҡ, тыуған төйәгем, халҡым, гүзәл тәбиғәтем тип янған, улар 
яҙмышын  йөрәге аша  үткәргән яҙыусының исеме мәңгелек булып, быуаттар аша  яңғырар, 
моғайын. Сөнки ере, уның кешеләре өсөн фиҙакәр хеҙмәт иткәндәрҙе халыҡ онотмай, 
хөрмәт итә, ололай белә. Беҙ ҙә бөгөн башҡорт урманы, уның гүзәллеген, булмышын 
күрһәткән, проблемаларын күтәргән әҙипте ололарға йыйылдыҡ. 

     Икенсе  алып  барыусы. 
- Алты тиҫтәнән ашыу йыл дауамында ижад ителгән эпик йөкмәткеле романдарығыҙ, 

үткер проблемалы повестарығыҙ, күп һанлы хикәйә һәм очерктарығыҙ башҡорт әҙәбиәтендә 
ҡабатланмаҫ эҙен һалған, халыҡ күңеленә үтеп, үҙ урынын тапҡан.  

Ноғман ағай, илһамығыҙ  шишмәһе  ҡайҙан ул? 

 Илһам шишмәһе ул минең тыуған еремә, халҡыма булған һөйөүҙәндер. Мин 
үҙемдең бөтә әҫәрҙәремдә лә тиерлек ябай ауыл кешеләре, уларҙың йәшәйеше, тормошо 
хаҡында яҙам. 

 
Ҡолғона ауылы тураһында  видеотаҫма ҡарау.  
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Беренсе  алып  барыусы. 
Сөләймән улы Ноғман Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Башҡортостандың Ишембай 

районының Ҡолғона ауылында тыуа. 1944 йылда үҙҙәренең ауылындағы ете йыллыҡ 
мәктәпте тамамлағас, Маҡар ауылына һигеҙенсе класҡа уҡырға инә. Унынсы класты 
тамамлағас, үҙе уҡып сыҡҡан мәктәпкә уҡытыусы итеп ҡалдырыла. Ауылда ике йыл уҡытҡас, 
Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтына уҡырға инә . Институтты тамамлағас, уға оҙаҡ 
эшләргә тура килмәй, Маҡар район мәғариф бүлегендә инспектор булып эшләп йөрөгән 
еренән 1951 йылдың аҙағында хәрби хеҙмәткә алына. Уның тәүге шиғырҙары хеҙмәттә ла 
көсөн һынап ҡарай, һалдаттар тормошона арналған бер нисә хикәйә яҙа.  

  Икенсе  алып  барыусы. 
1953 йылда, һалдаттан ҡайтыу менән, “Совет Башҡортостаны” гәзитендә әҙәби 

сотрудник, унан үҙ ауылында дүрт йыл уҡытыусы булып эшләй. Ә 1958 йыл Өфөгә килеп, 
“Ағиҙел” журналында — бүлек мөдире, яуаплы секретарь, 1962 йылдың башынан “Совет 
Башҡортостаны” гәзитендә әҙәби сотрудник булып эшләй. 

Беренсе  алып  барыусы. 
Н. Мусин Башҡорт дәүләт университетының киске бүлеген тамамлай, артабан йәнә 

“Ағиҙел” журналында бүлек мөдире, Башҡортостан телевидениеһында, унан Башҡортостан 
китап нәшриәтендә редактор булып эшләй. 

Н. Мусиндың тәүге күләмле әҫәре— “Зөһрә” повесы 1956 йылда “Әҙәби 
Башҡортостан” журналында баҫыла. Унан бер-бер артлы “Ғорурлыҡ”, “Күксә урманында”, “Ер 
биҙәге”, “Ауылым юлы”, “Кеше йылмая”, “Сәскәләр керпеген аса” тигән повестары баҫылып 
сыға. Ул 1968 йылда колхоз тормошона арналған “Өҙәрем юл кешеләре” исемле романын 
яҙҙы. 

Әҙип Һуңғы йылдарҙа яҙылған “Һайлап алған яҙмыш”, “Зәңгәртауҙа аҡ болан”, “Яҙғы 
ташҡындар алдынан” (“Яралы кеше тауышы”), “Мәңгелек урман”, “Таң менән сыҡ юлдарға”, 
“Һуңғы солоҡ”, “Шунда ята батыр һөйәге” романдары һәм ҡыҙыҡлы повестары менән башҡорт 
прозаһының талантлы яҙыусыһы булып танылды. Уның әҫәрҙәренең геройҙары — беҙҙең 
замандаштарыбыҙ. 

  Икенсе  алып  барыусы. 
Н. Мусин — хәҙерге башҡорт әҙәбиәтенең иң күренекле прозаигы. Башҡортостандың 

атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре 
Н. Мусин әҙәбиәт өлкәһендәге оло хеҙмәте өсөн республиканың Салауат Юлаев 

исемендәге дәүләт премияһына лайыҡ булды (1991 й.). Уға  2001 йылда Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы тигән исем бирелде. 
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Беренсе  алып  барыусы.. 
   Ноғман Сөләймән улы,  ата-әсәгеҙ тураһында һөйләп китһәгеҙ ине. Улар ниндәй 

кешеләр ине? 

 Атайҙың йөҙөн дә, төҫөн дә  хәтерләмәйем. Әсәйем һөйләгәндәр буйынса ғына 
күҙ алдына килтерәм. Минең атай үҙе лә  пьесалар яҙып, шуларҙы сәхнәләштереп 
ҡыялған,тиҙәр. Атайым иҫке төрки телендә лә, латинса ла, русса ла матур яҙған.  Үтәк 
мәҙрәсәһендә, үҙебеҙҙә  башҡортса-русса мәктәптә уҡыған. Балта оҫтаһы ла ине, тиҙәр. 
Мөһәбәт кәүҙәле бик көслө кеше булған. Ә  минең әсәй ҙә уҡымышлы кеше булды. 
“Ҡөрьән”де яттан белә ине. Йоҡлап киткәнсә уҡый, уянһа, туҡтаған еренән дауам итә. 
Тамамлай ҙа, үҙе ихтирам иткән кешегә барып, мин “Ҡөрьән сыҡтым, һиңә бағышлайым, ти 
ине. Кеше йәнле булды әсәйем. 

 
Уҡыусы. 

 Шуға ла һеҙҙең әҫәрҙәрегеҙ  кешелә   әхлаҡ, намыҫ сифаттарын нығыраҡ 
тәрбиәләй. Ошондай бөйөк сифаттар  һеҙҙең күңелегегеҙгә бәләкәй саҡтан һалынған. Ә 
бөгөн һеҙҙең  әҫәрҙәрегеҙ халыҡҡа ниндәй оло тәрбиә бирә. Һеҙ шуның менән бәхетлеһегеҙ. 

    Уҡыусы. 

 Ноғман Сөләймәнович, «Атайымдың ос һәнәге» хикәйәһендәғе атай образы ул 
һеҙҙең атайығыҙмы? 

Ноғман ағай. 
- Эйе. Миңә уның ос һәнәге шул тиклем ҡәҙерле ҡомартҡы  ине.      Шуға ла урмандан 

ос һәнәгемде урлап ҡайттым да киттем. Хикәйәләге  был ауыр кисерештәр минең күңелем 
аша үткәйне.  

Уҡыусы. 

 “Йыртҡыс” тиреһе әҫәрендәге Һолтанбай образы  мине бик тетрәндерҙе. Ул тормошта 
ниндәй кеше ине? 

Ноғман ағай. 
- Һолтанбай образы – ул минең туғаныраҡ кешем ине. Шундай намыҫлы, аҡыллы, 

эшһөйәр булдылар. Әҫәрҙә тормошомда булған реаль ваҡиғалар һүрәтләнде.     
Беренсе  алып  барыусы. 

 Әҫәрҙәрегеҙҙең исемдәре, геройҙарығыҙҙың исемдәре бик матур, ә яҙмыштары 
тетрәндерерлек, уйландырырлыҡ һәм серле. Яҙыусылыҡ көсөгөҙҙөң сере нимәлә? 

Ноғман ағай. 
-  Балалар, әҫәрҙәремдәге ваҡиғалар бөтәһе лә  реаль тормоштан алынған. Ҡайһы 

саҡта таныштарым, ауылдаштарым  был әҫәрегеҙҙә шул кешене яҙғанһығыҙ, тип өндәшәләр. 
Шулай күп образдарҙы әҫәрҙәремдән танырға була.    

Икенсе  алып  барыусы. 
“Зөһрә”, “Ғорурлыҡ”,“Ауылым юлы”, “Кеше йылмая”,”Өҙәрем юл кешеләре”, “Һинең 

мөхәббәтең”, “Аҡ юл һиңә”, “Аҡ бурандар”, “Ер биҙәге”, “Зәңгәр тауҙа аҡ болан”, “Һайлап 
алған яҙмыш”, “Яҙғы ташҡындар алдынан”, “Кеше һуҡмағы”, “Таң менән сыҡ юлдарға”, “Еҙ 
ҡыңғырау”, “Һунарсы хикәйәләре”, “Йыртҡыс тиреһе”, “Мәңгелек урман”, “Шунда ята батыр 
һөйәге” повестары һәм романдары һыу эскән кеүек бер тында, еңел һәм мауығып уҡыла. 
Һеҙҙең әҫәрҙәрҙе уҡыуҙан кинәнес алаһың, хисләнәһең, уйланаһың. 

11-се класс   уҡыусыһы. 
-  Ноғман ағай, “Һайлап алған яҙмыш” романында  немец иленән  беҙҙең яҡҡа башҡорт 

егетенә эйәреп ҡайтҡан Зильда-Заһиҙәнең ысын яҙмышы хаҡында һөйләп ишеттерһәгеҙ ине. 
Заһиҙә инәйҙең балалары Германиялағы туғандарын эҙләгәндәрме икән? 

Ноғман ағай. 
-  Был әҫәремдәге  Зильда – Заһиҙә(Зәйнәп) инәйҙең яҙмышы бик ҡыҙыҡлы инде ул. 

Әҫәрем сыҡҡас, Башҡортостанда ғына өс тиҫтәгә яҡын Зильда инәй яҙмышлы кешеләр 
булыуы асыҡланды. Төрлө яҡтан хаттар килә башланы. Һеҙ беҙҙең турала яҙғанһығыҙ,  
кемдән һораштығыҙ? Шулай бик ҡыҙыҡ инде ул тормош. Хатта һеҙҙең райондан да 
мөрәжәғәт иткән кешеләр  булды. 
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Йәш ваҡытта Ҡоҙаш ауылында уҡытыусы булып эшләнем. Мин фатирға төшкән апай  
Сәйфетдин ҡарттың күршеһе ине. Сәйфетдин ҡарттың(Карам) өлкән ҡатыны Фатима 
инәйҙең һөйләүе буйынса, “Улым, шул немец ҡатыны менән өйҙә ҡалһалармы, сутырлашып 
немецсә һөйләшеп алалар ҙа китәләр. Ғүмер буйы ана шулай сутырлашып йәнемде 
ашанылар бит”,-тип үпкәләй ине. Был турала шым ғына Сәйфетдин бабайға өндәшәм: 
“Бабай, Фатима инәйҙең асыуы килә ләһә…” “Килһә киләлер инде, әммә күрәһеңдер бит, 
Заһиҙә инәйеңә үҙ телендә һөйләшкәндән һуң нисек рәхәт булып ҡала, күңелдәре күтәрелеп 
китә”,-тип яуаплай ине ҡарт. Шулай бик шәп кеше ине Сәйфетдин бабай. 

11-се класс уҡыусыһы.   

 Ноғман Сөләймәнович,  “Мәңгелек урман” романында революцияға тиклем Нөгөш 
буйы урмандарына Лапшин баяр хакимлыҡ итеүен яҙаһығыҙ. Ул Нөгөш йылғаһы “Норош” тип 
тасуиланғанмы? Мәләүез районы ауылдарына Ишембай районы тау аша ғына. Нөгөш 
йылғаһы буйында халыҡ телендә Лапшин утары тигән ер бар. Элек йылғабыҙҙан ҙур 
ҡыуғындар үтеүе билдәле. Тимәк, беҙҙең яҡ кешеләренең дә романығыҙҙа урын алыуы 
мөмкинме? 

- Эйе, әҫәрҙә һүрәтләнгән урындарға Нөгөш буйы ла инә. Ҡыуғын ҡыуыу ҙа шунда 
була. Шул территориялар  Лапшин биләгән ер инде. 

      
 
             Нөгөш йылғаһы. Арҡырыҡая. Ҡыуғын ваҡытындағы иң хәүефле урын. 

 
 
  Беренсе   алып  барыусы. 
 
Башҡорт прозаһы Ноғман Мусин менән байҙыр.  Уның әҫәрҙәрен уҡыған һайын 

кешенең күҙе, зиһене асыла, рухи донъяһы яңыра бара. Яҙыусының бөйөклөгө лә 
әҫәрҙәренең үҙ уҡыусыһының йөрәгенә үтеп инә алыуындалыр. 

Ноғман Мусиндың әҫәрҙәрен яратып уҡыусылар беҙҙең ара ла  бихисап.  
Икенсе  алып  барыусы. 

 Ҙур ижадты бер ултырыуҙа ғына айҡап та, байҡап та бөтөү мөмкин түгел, әлбиттә.  
Әммә “100 ҡабат ишеткәнсе, бер тапҡыр күреүең мең артыҡ” .Бөгөн яҙыусының үҙен күреү, 
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үҙебеҙҙең уй-фекерҙәребеҙ менән уртаҡлашыу, бай һәм бөйөк ижадтың  матур бер байрамда 
ҡатнашыу – үҙе үк илһам, көс-дәрт өҫтәй. 

Уҡыусыларҙың  шиғыр һөйләүе. 
Беренсе уҡыусы. 
Беҙҙең яҡтың Ер биҙәге булыр: 
Селтербейҙең серле көйҙәре. 
Быуаттарҙың эҙен һаҡлай баҫҡан 
Ҡаяларҙың сабыр йөҙҙәре. 
 
Беҙҙең яҡтың Ер биҙәге булыр: 
Зәңгәртауҙа торор аҡ болан. 
Ауыл юлы сәскәләргә тулыр, 
Ә ҡыштарын тулар аҡ буран. 
 
Беҙҙең яҡтың Ер биҙәге булыр: 
Миҙгелендә төшөр томаны. 
Ҡош һайратыр, ҡурай сыңғырҙатыр 
Мәңге йәшәр йәшел урманы. 
Икенсе уҡыусы. 
Беҙҙең яҡтың Ер биҙәге булыр: 
Тәбиғәттең үҙе ишеләр. 
Өҙәрем юл үткән саҡтарҙа ла 
Гел йылмайып атлар кешеләр. 
 
Тыуған ерҙең ғорурлығы булыр 
Ер биҙәге тыуған оҫталар. 
Үҙ данына һис бер иҫе китмәй, 
Халҡы данын улар тоталар. 
(“Ер биҙәге”. Риф Мифтахов) 
 
Уҡыусылар конференцияһында Ноғман Сөләймән улы  гимназиябыҙға үҙенең яңы 

баҫылып сыҡҡан «Һайланма әҫәрҙәр»енең Х томын бүләк итте. Матур теләктәрен еткерҙе. 
Уҡытыусы. 
-  Әлбиттә, шәхестең ижадын бер ултырыуҙа ғына байҡап бөтөрөү  мөмкин түгел, әммә 

уҡыусыларыбыҙға Ноғман Мусиндың үҙен күреү, уй-фекер уртаҡлашыу, конференцияла 
ҡатнашыу  беҙгә файҙалы булды. Халыҡ яҙыусыһы бөгөн беҙгә рухиәт байрамы бүләк итте.  
Оло быуын яҙыусыларыбыҙ менән осрашыуҙың ни тиклем әһәмиәтле икәнен тойҙоҡ.  

Икенсе  алып  барыусы. 

 Ноғман ағай! Башҡорт әҙәбиәтенең  алтын  фондын  булдырыусыларҙың  береһе 
һеҙ  ул.  Бөтә ижадығыҙ тәбиғәт менән  бәйле. Сөнки  халыҡ араһында йөрөп,  халыҡ 
тормошон яҡтыртаһығыҙ.  Шуның  өсөн дә һеҙ  халыҡҡа яҡын.  Бөгөн беҙҙә һеҙҙең менән  
булған осрашыу  күңелдәребеҙгә дәрт һәм  илһам өҫтәне.  Һеҙҙең  фиҙәҡәрлелегеҙ  алдында  
баш эйәбеҙ! 
 

НОҒМАН МУСИН. «ҠОРАЛАЙҘАР» 
 

Миңлеғолова Илза Зикаф ҡыҙы, 
Яңауыл районы  

Истәк төп дөйөм белем биреү мәктәбе 
 

Маҡсат: 
1.Ноғман Мусиндың биографияһына ҡыҫҡаса белешмә биреү, «Ҡоралайҙар» әҫәре 

менән танышыу,   әҫәрҙең идея- тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 
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2. Балаларҙың фекерләү ҡеүәһен үҫтереү, йүгерек, тасуири, аңлы, дөрөҫ уҡыу 
күнекмәләрен  нығытыу. 

3.Ҡоралайҙар тураһында мәғлүмәт биреү, балаларҙа хайуандарға ҡарата 
мәрхәмәтлелек, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

 
Йыһазландырыу: Н.Мусиндың портреты, ҡоралай һүрәте, дәрес буйынса презентация, 

таратма материал. 
Үҙләштереү өсөн һүҙ: 
Ҡоралай – косуля 
Дәрес барышы 
Ойоштороу. Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! 
Психологик һәләт тыуҙырыу. Уҡыусылар! Бөгөн  беҙ дәрестә үҙебеҙҙе урманда тип хис 

итәйек. Әйҙәгеҙ әле, урмандағы саф һауаны һулайыҡ. 
Фонетик күнегеү. Телдәребеҙ шыма булһын өсөн минең арттан ҡабатлағыҙ. 
Ға-ға-ға, әйҙә киттек урманға, 
Ша-ша-ша, күрсе, ниндәй тамаша. 
Матур көнгә ҡыуанышып, 
Ҡош-йәнлектәр шаулаша.  
Дәрестең темаһын формалаштырыу: Беҙ тәбиғәт, урман тураһында һүҙ башлағас, 

дәрес барышында үҙебеҙҙең дә бәләкәй генә тере мөйөштәребеҙҙе булдырырбыҙ. Һеҙҙең 
алдығыҙҙа тәбиғәттең күркәм мөйөштәре ята. Ләкин уларҙа ҡош тауыштары ла ишетелмәй, 
йәнлектәр ҙә күренмәй. Һеҙҙең дөрөҫ, теүәл яуаптарығыҙға мин ҡоштар, йәнлектәр һүрәте 
таратырмын, ә һеҙ уларҙы тере мөйөшкә йәбештерерһегеҙ. Иң һуңынан беҙ Истәк мәктәбе 
уҡыусыларының тере мөйөшөн таҡтала булдырырбыҙ. 

Таҡтаға иғтибар итегеҙ. Плакатта кроссворд бирелгән. Уның яуаптарын табыр өсөн 
беҙгә һүрәттәрҙәге хайуандарҙың исемдәрен яҙа барырға кәрәк (Шәхсән универсаль  уҡыу 
эшмәкәрлеге:үҙ фекереңде дөрөҫ әйтә белеү, төркөмдәрҙә эшләй белеү, үҙ фекереңде 
раҫлай белеү)  

 
 

 
- Уртала ниндәй һүҙҙәр килеп сыҡты? 
- Эйе, беҙ бөгөн Ноғман Мусиндың әҫәре менән танышасаҡбыҙ. Ниндәй әҫәр икән 

ул? Слайдҡа  иғтибар итегеҙ әле. 
 

 ҡ у я Н      

   ҡ о ҙ ғ о н  

 ҡ а р ғ а     

    м ы ш ы   

    а й ы у   

т е й е н      

          

  т у М ы р т ҡ а 

һ а н д у ғ а с   

    с ә п с е к 

    и р л ә н  

 т о р н а     
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- Был кеше урманда ни эшләй? 
- Ҡыуыш ҡора, дөрөҫ. 
-ҠОРА һүҙенә –лай ялғауын өҫтәһәк ниндәй һүҙ килеп сыға -ҠОРАЛАЙ . 
- Был һүҙгә күплек ялғауы ҡушһаҡ, әҫәрҙең исеме килеп сыға ла инде. ҠОРАЛАЙҘАР 

 Маҡсатты һәм бурыстарҙы хәбәр итеү. Беҙ бөгөн Ноғман Мусиндың биографияһы  
һәм әҫәре менән танышып үтербеҙ. 

Фекерләү ҡеүәһен үҫтерербеҙ, йүгерек, тасуири, аңлы, дөрөҫ уҡыу күнекмәләрен  
нығытырбыҙ. Ҡоралайҙар тураһында һөйләшербеҙ,  хайуандарға ҡарата мәрхәмәтлерәк, 
тәбиғәткә һаҡсыл ҡарарға өйрәнербеҙ. 

 
Яңы тема.   
- Әҙәбиәт дәфтәрҙәрен асып, бөгөнгө  числоны, теманы яҙып ҡуйығыҙ. 
 

 

 
Уҡытыусы .  
- Ноғоман  Сөләймән улы Мусин – 1931 йылдың 17 июлендә Ишембай 

районының Ҡолғона ауылында тыуған. Уның унлап романы, бик күп хикәйәләре, утыҙлап 
повесы донъя күрә. Әҙип балалар өсөн дә бик күп әҫәрҙәр ижад иткән.Ул Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы. Ә беҙ бөгөн “Ҡоралайҙар”әҫәре менән танышып китербеҙ. 

Ҡоралай һүҙе рус телендә  “косуля” тип тәржемә ителә (Ҡоралай тураһында белешмә 
бирелә).  
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Был хайуанҡай — ысын мәғәнәһендә урман-ҡырҙарыбыҙ биҙәге. Һылыу ҡыҙҙарҙы ла 
хатта ҡайһы яҡта: “Ҡоралай һымаҡ һылыу, етеҙ”, — тиҙәр. Ә урман фонында нәфис йән 
эйәләре шул тиклем матур күренә — ҡарап туймаҫлыҡ. Уларҙы “бәләкәй болан” тип тә 
йөрөтәләр. Оҙонлоғо — 100 – 150, бейеклеге 65–100 сантиметр булһа, ауырлығы 60 
килограмдан артмай. Ҡоралайҙар ҙур аҡланлы, таулы һирәк урманда йәшәй. Ҡоралай 
аҙығының 70 процентын үлән тәшкил итә. Шулай уҡ уҫаҡ, тал, йүкә, ҡайын, имән 
ағастарының япраҡтарын, йәш ботаҡтарын үҙ итәләр, имән сәтләүеге, еләк-емеш менән дә 
туҡланалар. Был хайуандарҙың төп дошманы — бүре һәм һеләүһен. Йәштәренә төлкө лә 
һөжүм итә. Ғүмерҙәренә килгәндә, тәбиғи шарттарҙа 11–13 йәшкә тиклем йәшәйҙәр. 

Өй эшен тикшереү. Актуалләштереү. Уҡыусылар был әҫәрҙе һеҙ өйҙә  уҡып килергә 
тейеш инегеҙ. Уҡынығыҙмы? (Танып-белеү  универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:тейешле 
мәғлүмәтте табыу һәм айырып ала белеү, төрлө рәүештә бирелгән мәғлүмәтте ҡабул итеү 
һәм аңлау). 

 Әҫәр өҫтөндә эш:  Әйҙәгеҙ, текстың бер өлөшөн уҡыйыҡ та һорауҙарға яуап 
бирербеҙ. 

Уҡытыусының уҡыуы. Уҡыусыларҙың сылбырлы, сиратлап, бинар уҡыуы.  
Һүҙлек эше:әүәлерәк- элегерәк 
януар – йән эйәһе 
әжәл – үлем 
өйөр - төркөм 
Бер уҡыусының әҫәрҙе һөйләүе. 
Әбделнәғим бабай ҡоралайҙарҙы яратып һөйләгән ерҙе табып уҡыу 
(Һайланма уҡыу).  
-Ҡышын ҡоралайҙарға ниндәй мәшәҡәттәр тыуа?  
- Уларға ярҙам итер өсөн нимәләр эшләргә  кәрәк? 
- Әҫәрҙә телгә алынған эттең исеме нисек була? 
- Бәләгә тарыған мәхлүктәргә Әбделнәғим бабай нимәләр алып бара? 
- Әҫәрҙең һуңғы һөйләмен уҡыйыҡ әле. Был һөйләмде дәфтәргә яҙып ҡуйыу. 
Ысынлап та,  Ноғман Мусиндың һәр әҫәрендә тәбиғәттең, йәнлектәрҙең матурлығы 

һүрәтләнә. Автор әйтеүенсә, беҙ улар менән һоҡланып ҡына ҡалмай, уларҙы һаҡларға ла, 
ҡәҙерләргә лә тейешбеҙ. Тимәк, Ноғман Мусин – тәбиғәтте яратыусы, уны һаҡларға өндәүсе 
изгелекле кеше. Ә  тәбиғәтте яратыу, тирә-яҡ мөхитте һаҡлау бөгөнгө көндөң дә 
проблемаһы. Юҡҡа ғына 2017 йыл президентыбыҙ тарафынан Тирә-яҡ мөхит йылы тип иғлан 
ителмәне. Бөтә тереклектең тәбиғәттә үҙ урыны бар. Шуның өсөн йәнлектәрҙе, ҡоштарҙы, 
урмандарҙы һаҡлау беҙҙең бурысыбыҙ. 
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- Был әҫәр оҡшанымы?  Унда нимәләр тураһында һүҙ бара? Әйҙәгеҙ, әҫәр буйынса 
тест эшләп алайыҡ. Эшләп бөткәс, тестарҙың асҡысын мин таратам, ә һеҙ үҙ-ара алмашып 
тикшерерһегеҙ. 

- Был тестарҙан күреүегеҙсә,әҫәрҙә ниндәй  тема асыҡлана?  
- “Тәбиғәт” темаһы. 
- Дөрөҫ. 
Ял минуты.  
Ҙур аҡланда ҡаршыбыҙға 
Йүгереп сыҡты ҡоралай,(урында йүгерергә) 
Ә унан һуң алдыбыҙға, 
Һикереп сыҡты ҡуянҡай.(урында һикерергә) 
Күренде тайыш табан.(алпан- толпан атларға) 
Һаҡ ҡына баҫып төлкө 
Эргәнән үтеп китте.(төлкөнөң атлауын күрһәтергә) 
Һауала осто ҡоштар- (осоу хәрәкәттәре) 
Бик бай беҙҙә урмандар. 
 
Ижади эш. Уҡыусылар,  өс бағана һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр бирелгән. Ошо 

һүҙҙәрҙән төркөмдәргә бүленеп, таблицала бирелгән һүҙҙәргә ярашлы тәбиғәт менән бәйле 
һөйләмдәр төҙөп яҙығыҙ.  

(Интерактив таҡтала төркөмдәрҙән берәр кеше сығып яҙа). 
 

Йүнһеҙ кеше ҡош тота 

Яҡшы уҡыусы  сыйырсыҡ ояһы яһай 

Тырыш  малай ағас ултырта 

Яман  егет  ҡырмыҫҡа иләүен туҙҙыра 

Һәйбәт ҡыҙ йылғаға сүп ташламай 

Аҡыллы ир ҡайын тишмәй 

Булдыҡлы ҡарт ҡоралай атмай 

Йәшел урман һауа бүлеп сығара 

Таҙа  шишмә һыу бирә 

 
Таҙа, йүнһеҙ, яҡшы, йәшел, тырыш,  яман, һәйбәт, аҡыллы, булдыҡлы; 
Кеше, урман, шишмә, уҡыусы, малай, егет, ҡыҙ, ир, ҡарт;  
Ҡош тота, ҡоралай атмай, йылғаға сүп ташламай, һауа бүлеп сығара, һыу бирә, 

сыйырсыҡ ояһы яһай, ағас ултырта, ҡырмыҫҡа иләүен туҙҙыра, ҡайын тишмәй. 
- Эйе, беҙгә ризыҡты,  кейемде, дарыуҙы, ғөмүмән, йәшәү өсөн бөтә нәмәне 

тәбиғәт бирә. Әйҙәгеҙ, һәр кем үҙенең тәбиғәтте һаҡлау ҡағиҙәһен уйлап сығарһын. 
Карточкаларға ҡағиҙәләр яҙылған, һеҙгә тик тулыландырырға ғына кәрәк.Эшләп бөткәс, 
үҙегеҙгә баһа ҡуйырһығыҙ. (Карточкаларҙа эш) 

(Регулятив универсаль  уҡыу эшмәкәрлеге: үҙ эшмәкәрлегеңде контролгә алыу).  
Ҡағиҙәләр. Ҡоштарға һәм йәнлектәргә зыян .... 
            Урманда .... 
            Сәскәләрҙе һәм үләндәрҙе .... 
            Ағастарҙы .... 
            Усаҡ .... 
            Сүп ..., сүп һауыттарына һал. 

Һыуҙы .... 
 
                  Ҡоштарға һәм йәнлектәргә зыян һалма. 
                  Урманда тауышланма. 
                  Сәскәләрҙе һәм үләндәрҙе өҙмә. 
                  Ағастарҙы һындырма. 
                  Усаҡ яҡма. 
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                  Сүп ташлама, сүп һауыттарына һал. 
                  Һыуҙы бысратма. 

- Урманды һаҡлау ҡағиҙәләрен үтәгеҙ, бер генә ағасты ла, йәнлекте лә 
зәғифләмәгеҙ. Тәбиғәтте, йылға-күлдәрҙе, урмандарҙы киләсәк быуын өсөн һаҡлағыҙ.  
Ошоға ҡағылышлы мәҡәлде ребустан ҡарап уҡыйыҡ.  

1 40 , ң 
 

,,,  ене     ,,, т 
 
«Бер ағас ҡырҡһаң, икене ултырт”. 
 

Йомғаҡлау.Дәресте йомғаҡлап нимә әйтергә була?  
Уҡыусыларҙың фекерҙәрен тыңлау. Тимәк, Н.Мусин кем ул? 
- Ноғман Мусин  - тәбиғәт йырсыһы, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы.  
- Ә хәҙер һәр кем үҙенең тере мөйөшөндәге йәнлектәрҙе һәм ҡоштарҙы һанай 

һәм тере мөйөштәрен таҡтаға йәбештерә.Бына ниндәй ҙур тере мөйөш килеп сыҡты. Ул 
ысынлап та тере, сөнки һеҙҙең тырышып эшләүегеҙ, тирә-яҡ мөхитте һаҡларға өйрәнеүегеҙ 
эҙһеҙ ҡалманы, бөтә йәнлектәр үҙҙәренең урынын тапты, ана ишетәһегеҙме, улар шат 
тауыштар сығара. Ҡоралайҙар ҡыуанып үлән ашап йөрөй (Урман тауышы тыңлатыу). Ә 
йыйылған йәнлек һәм ҡош һүрәттәренә ҡарап, һәр кемгә баһа ҡуябыҙ. 

Дәресте мин Михаил Пришвиндың матур һүҙҙәре менән тамамлағым килә:  
“Балыҡҡа – һыу, ҡошҡа – һауа, йәнлектәргә – урман, ялан, ҡырҙар, ә кешегә Ватан 

кәрәк. Тәбиғәтте һаҡлау, тимәк, Ватанды һаҡлау”. 
Өй эше 
1. Үҙеңә оҡшаған йәнлектең һүрәтен эшләргә. 
2. Әҫәрҙе һөйләргә өйрәнергә. 
3. Ҡоралай тураһында өҫтәмә материал алып килергә. 
(Уҡыусылар үҙҙәренең теләге буйынса эш төрөн һайлап алалар). 
 

 
Н МУСИНДЫҢ «ҺАБАҠ»  ХИКӘЙӘҺЕ 

 
Миңлеғолова Әминә Мөхәмәт ҡыҙы, 

Әлшәй районы Раевка 2-се урта мәктәбе 
 

            Маҡсат: 
            1) белем биреү - Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың тормошо һәм 
ижад юлы тураһында үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү, өҫтәлмә мәғлүмәт биреү; яҙыусының 
«Һабаҡ»  хикәйәһе менән танышыу, уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләргә өйрәтеү;  
           2) тәрбиә биреү - уҡыусыларҙа тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл ҡараш, яуаплылыҡ, бер-
береңә ҡарата ярҙамсыллыҡ сифаттарын тәрбиәләү; 
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           3) телмәр үҫтереү - һөйләү телмәрен үҫтереү, һүҙлек менән эшләү күнекмәләрен 
үҫтереү, тел байлығын арттырыу. Уҡыусыларҙың уҡыу, һөйләү һәм яҙыу телмәрен, һүҙлек 
аша башҡорт һүҙҙәренең мәғәнәләренә иғтибарын, ҡыҙыҡһыныуын үҫтереү. Н.Мусиндың 
ижадына ихтирам, тәржемә эштәре аша һүҙ тойғоһо, тел тойғоһо тәрбиәләү. 
         Дәрес төрө: яңы материал менән танышыу дәресе. 
         Уҡытыу методы: күрһәтеү - аңлатыу, эҙләнеү методтары 
          Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау - яуаптар, мәҡәл әйтеү, таҡтала һәм дәфтәрҙә эш, 
карточкалар менән тест эше, һүҙлек менән эш, тәржемә итеү, уҡытыусының тасуири  уҡыуы, 
уҡыусыларҙың сылбырлы уҡыуы, ИКТ ҡулланыу, дидактик уйын, ижади эш. 
         Предмет буйынса һөҙөмтәләр: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н.Мусиндың тормошо 
һәм ижад юлы тураһында  өҫтәлмә мәғлүмәт биреү; уҡыу техникаһын камиллаштырыу. 
         Метапредмет буйынса һөҙөмтәләр: дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлап, уны тормошҡа 
ашырырға тырышыу, дәреслектән кәрәкле мәғлүмәт таба белеү, үҙ эшеңдең, парыңдың эшен 
тикшерә алыу, уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләй белеү, һорауҙарға яуап биреү, үҙ 
белемеңде баһалау. 
         Шәхси һөҙөмтәләр: туған телебеҙҙең матурлығын аңлау. 
          Йыһазландырыу: Ноғман Мусиндың портреты, ижадына бағышланған китаптар, 
һүҙлектәр, компьютер, презентация материалдары, тест һорауҙары яҙылған карточкалар, 
таҡта, аҡбур, махсус эш дәфтәрҙәре.  
                     Дәрестең киңәйтелгән план-конспекты: 
 

Эш төрҙәре Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы 
эшмәкәрлеге 

Йыһаздар  

 Психологик инеш   

Психологик 
кәйеф 
шарттары 
булдырыу. 
Уңыш 
ситуацияһы 
тыуҙырыу 

У. Һаумыһығыҙ, балалар! Әйҙәгеҙ, 
бөтә донъяны ла сәләмләйек әле. 
Б.  Хәйерле иртә, ағастар! Хәйерле 
иртә, тәбиғәт! хәйерле иртә, мәктәбем!  
 
У. Афарин!  Әгәр ҙә һеҙ һәр көндө 
бөтә донъяны сәләмләйһегеҙ, 
яратаһығыҙ икән, изге уйлы, яҡшы 
кешеләр булып үҫерһегеҙ. Быға 
мәктәптә алған белемдәрегеҙ ҙә ярҙам 
итер. 

Парта артына 
баҫыу.Йылмайыу 
Ҡулдарҙы өҫкә 
күтәреп сәләмләү. 
 
 
 
 
 
 Урындарына 
ултырыу.  

Интерактив 
таҡта, 
компьютер 

              Мотивация    

Артикуляци
он күнегеү  
 
 
 
 
 
 

Дуҫһыҙ кеше – утһыҙ кеше, 
Дуҫһыҙ йәшәмәй кеше.      Ҡоштоң 
көсө –ҡанатында, 
Дуҫлыҡта кеше көслө. 

(С Әлибаев) 
У.  Был шиғыр юлдары нимә 
тураһында?    
Б. Дуҫлыҡ тураһында.        

Шиғыр юлдарын 
күмәкләп  уҡыу. 
Үҙ аллы уҡыу. 
Рәттәргә бүленеп 
уҡыу. 
 
 
 

Интерактив 
таҡта, 
компьютер 

Дәрестең 
темаһын 
асыҡлау, 
маҡсатын 
билдәләү. 
Актуалләш
тереү 

У. Дәрестә нимә тураһында 
һөйләшәсәкбеҙ? 
Б. Дуҫлыҡ тураһында. 
У. Бөгөн беҙ кемдең әҫәрен 
уҡыясаҡбыҙ? 
Б. Ноғман Мусиндың. 
У. Ни өсөн ул тип уйлайһығыҙ? 
Б. Сөнки уның портреты, китаптары 
тора. 
У. Тимәк, бөгөн дәрестә нимә 

Таҡтаға эленгән 
күргәҙмә 
материалға, 
дәреслектең 
асылған битенә 
таянып 
башҡарыласаҡ 
эштәрҙе күҙаллау. 
 
 

Н.Мусиндың 
портреты, 
китаптар 
күргәҙмәһе. 
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эшләрбеҙ? 
Б. Н.Мусиндың тормош юлын, ижадын 
иҫкә төшөрәбеҙ. 
Б. Яңылыҡ алабыҙ, яңы әҫәре менән 
танышабыҙ.  
Б. Яңы һүҙҙәр менән танышабыҙ. 
Б. Дәфтәрҙә яҙабыҙ. 
У. Эйе, балалар, бөгөн Н.Мусиндың 
тормош юлын, ижадын иҫкә 
төшөрөрбөҙ, 
 «Һабаҡ»  хикәйәһе менән 
танышырбыҙ, белемдәребеҙҙе 
тикшереп, нығытырбыҙ, яңы һүҙҙәрҙе 
үҙләштерербеҙ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ғәмәли эштәр   

Үтелгәнде 
иҫкә 
төшөрөү, 
яңы 
мәғлүмәт 
биреү 

Н.Мусин тураһында тест  һорауҙары, 
тормош юлын, ижадын иҫкә төшөрөү. 
1. Ноғман Мусин -  
    а) йырсы, б) яҙыусы, в) артист, г) 
бейеүсе. 
 2. Н.Мусиндың тыуған йылы:  
     а) 1925,  б) 1929  в) 1931, г) 1935 
    3. Н.Мусиндың тыуған районы: 
    а) Күгәрсен,   б) Миәкә,    в) 
Ишембай,     г) Шишмә. 
    4.Беренсе повесының исеме: 
   а) «Мәңгелек урман»,б)«Зөһрә», 
 в)«һуңғы солоҡ». 
   5. Нисәнсе йылда 
«Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы» 
тигән исем бирелә? 
       а) 1999, б) 2001,     в) 2005,    г) 
2010. 
 
 

Карточкаларҙа тест 
эшләү. проектор 
аша дөрөҫлөгөн 
тикшереү 

Проекторҙағ
ы мәғлүмәт, 
китаптар 
күргәҙмәһе 

 Уҡыу ситуацияһының исемлеге   

Текстың 
исеменә 
иғтибар 
итеү. 

 
У. Афарин, балалар! Иҫкә төшөрәйек 
әле, беҙ бөгөн Н.Мусиндың ниндәй 
әҫәре менән танышасаҡбыҙ? 
Б. «Һабаҡ » . 
 
У. Нимә ул һабаҡ? Нисек уйлайһығыҙ? 
Б. Стебель, урок 
 

 
 
 
 
 
 
 
Һүҙлектән 
мәғәнәләрен табыу 

һүҙлек 

Проблемал
ы һорау 
ҡуйыу 

У. Нимә ул һабаҡ, фәһем? 
У. Бына ошо һорауға дәрес 
барышында яуап табырбыҙ. 

 Презентаци
я, проектор 

Һүҙлек эше У.  Тексты уҡыр алдынан әҫәр 
аҙағында бирелгән һүҙлек  һүҙҙәре 
менән танышып китәйек.  
 
 

Дәреслектә 
бирелгән һүҙлек 
һүҙҙәрен:  
 
1)Хор менән уҡыу 

Һүҙлек 
һүҙҙәре 
таҡтала 
бирелгән. 
Һүҙлек 
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(тәржемәһе менән) 
2) Башҡортса 

бирелешен рәтләп 
уҡыу 
3)һүҙбәйләнеш һәм 
һәйләмдәр төҙөү. 

китабы 

Тексты 
тасури 
уҡыу 

У. Мин әҫәрҙе уҡый башлайым, һеҙ 
дауам итерһегеҙ. 
 
 
 
У. Балалар, һеҙгә әҫәрҙәге ҡайһы  
һүҙҙәр аңлашылманы? 
 
 

Уҡытыусының 
уҡыуы,  
балаларҙың 
сылбырлы уҡыуы. 
 
Аңлашылмаған  
һүҙҙәрҙе Һүҙлектән 
табыу, дәфтәргә 
яҙыу. 

Дәреслектә
р 

Текстың 
йөкмәткеһ
е буйынса 
әңгәмәләш
еү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Халыҡ 
ижады 
менән 
бәйләү 

У. Ә хәҙер мин  һорауҙар бирәм, һеҙ 
уйлап ҡына ошо һорауҙарға яуап 
бирерһегеҙ. 
У. Ғайсар ниндәй малай? 
Б. Үҙен  башҡалар алдында өҫтөн итеп 
күрһәтергә тырыша. Ниндәйҙер эш 
эшләр алдынан аҙағын уйламай эш 
итә. 
У.Дәүләтбай ниндәй малай? 
Б. Ул мәктәп өсөн,класс өсөн тырыша. 
У. Сәхи бабай ни өсөн Ғайсарҙы 
шелтәләй? Ошо юлдарҙы дәреслектән 
табып уҡығыҙ. 
 
У. Берҙәмлектә - көс. 
 Ҡырҡ - кеше бер яҡта, ҡырын кеше - 
бер яҡта. 
Дуҫ илатып өйрәтә, дошман көлдөрөп 
көйрәтә. 
 
Таҡтала мәҡәлдәрҙең башы яҙылған, ә 
һеҙ уларҙың аҙағын дауам итеп яҙып 
бөтөрөгөҙ. 
 
У. Кем уҡып күрһәтә? 
У. Ни өсөн мин был мәҡәлдәрҙе 
алғанмын? 
 

Һорауҙарға яуап 
биреү.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 уҡыусы уҡый. 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары 

Дәреслектә
р 

Текстың 
йөкмәткеһ
е буйынса 
һорауҙарға 
яуаптар 

У. Балалар, хәҙер беҙ һеҙҙең менән 
фишбоун схемаһы ярҙамында менән 
әҫәрҙе нисек аңлағанығыҙҙы тикшереп 
алайыҡ. 
 

 
Фишбоун эшләү 
 
 
 

 
Фишбоун 
схемаһы 
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Схеманы парлап тултырабыҙ. Нимә 
һуң ул Фишбоун? 
  Инглиз теленән тәржемә иткәндә 
Балыҡ һөлдәһе тип атала. Был балыҡ 
һөлдәһенең баш өлөшөнә дәрес 
башындағы проблемалы һорауҙы 
яҙаһығыҙ, өҫкө һөйәктәргә  әҫәрҙә 
булған ваҡиғаларҙың килеп сығыу 
сәбәптәрен, ә аҫҡы һөйәктәргә 
факттарҙы  берәр ҡыҫҡа һөйләм менән 
яҙаһығыҙ. Ҡойроҡ  өлөшөнә үҙегеҙ 
ниндәй һығымта яһанығыҙ, ҡыҫҡа бер 
һөйләм менән теркәп ҡуяһығыҙ.  
 
У. Әҫәрҙең исеме нисек? 
Б. Һабаҡ. 
У.Ғайсар нимә эшләй? 
Б.Ул һуҡыр сысҡандар тота . 
У.Ғәйсәр ни өсөн һуҡыр сысҡандар 
тота? 
Б. Тиреләрен һатып велосипед алыр 
өсөн. Башҡалар алдында велосипед 
менән  маҡтаныр өсөн. 
У. Сәхи бабай ни өсөн әрләй? 
Б. Ғәйсәр ағасты имгәтә.  
У. Ниндәй һығымта яһайбыҙ? 
Б.Коллективтан айырылырға ярамай. 
Тәбиғәтте һаҡларға кәрәк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Һәр пар үҙҙәренең 
проектын уҡый. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рефлексия   

һорауҙарға 
яуаптар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үҙбаһа  
 
 
 
 
 
 
Өй эшен 
аңлатыу 

У.Дәрестә беҙ нимәләр эшләнек? 
Б.Н.Мусиндың  тормош юлын, ижадын 
иҫкә төшөрҙөк. 
Б. Яңы мәғлүмәт алдыҡ, яҙыусының 
яңы әҫәре менән таныштыҡ. 
Б.Дәфтәрҙә яҙҙыҡ. 
Ниндәй яңылыҡ белдегеҙ? 
Б. Дуҫтарҙан айырылырға ярамай. 
Тәбиғәтте һаҡларға кәрәк.  
У. һәр кем үҙенең дәрестәге 
эшмәкәрлегенә махсус дәфтәргә баһа 
ҡуя. Ә мин һеҙҙең эшегеҙгә ошондай 
баһалар ҡуям (һәр уҡыусыға аңлатып 
баһа ҡуйыу). 
У. 
Киләһе дәрескә өй эше: 
1-се төркөм - дуҫлыҡ тураһында 
мәҡәлдәр яҙырға; 
2-се төркөм – Ғайсарға, Дәүләтбайға 
характеристика яҙырға; 
3-сө төркөм  – йөкмәткеһен һөйләргә 
әҙерләнергә Ғайсарға, Дәүләтбайға 
характеристика яҙырға. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Махсус 
дәфтәрҙәрҙә яҙыу 
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Н. МУСИНДЫҢ ”ҠОРАЛАЙҘАР” ХИКӘЙӘҺЕН ӨЙРӘНЕҮ 
 

Мирхәйҙәрова Гөлнара Рифҡәт ҡыҙы, 
Өфө ҡалаһы    155-се Лицейы 

 
 

Тема: Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” хикәйәһен өйрәнеү. 
Маҡсат: 
1.     Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың тормошо һәм ижады менән 

танышыуҙы дауам итеү;  уның әҫәрҙәре аша ысын матурлыҡты танып белеүгә ыңғай ориентир 
булдырыу; 

2.     Уҡыусыларҙың фекерләү ҡеүәһен үҫтереү,  тасуири, аңлы, дөрөҫ уҡыу 
күнекмәләрен  нығытыу; 

3. Сағыштыра, дөйөмләштерә белеү күнекмәләрен формалаштырыу; 
4. Әҫәрҙең темаһын асыҡлау; 
5.     Хайуандарға ҡарата мәрхәмәтлелек, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 
Йыһазландырыу:Н.Мусиндың портреты, компьютер, интерактив таҡта, таратма 

материалдар, йәнлектәр төшөрөлгән һүрәттәр. 
Үҙләштереү өсөн һүҙ: 
Ҡоралай - косуля 
Тәбиғәт - природа 
Һаҡларға - беречь 
Изге - святой 
Дәрес барышы: 
1-се этап. Психологик кәйеф шарттары булдырыу. Уңыш ситуацияһы тыуҙырыу. 

Һаумыһығыҙ! Хәйерле иртә! Бер-берегеҙгә ҡарағыҙ әле. Бер-берегеҙгә ҡарашҡас, ниндәй 
хис-тойғолар тыуҙы? Күҙҙәр яғымлы, көләс, тимәк беҙҙе иғтибарлы, алсаҡ, яҡшы күңелле 
кешеләр уратып алған. Яҡшы, ихлас кешеләр янында, күңелгә рәхәтлек өҫтәлә, эшләге лә  
килеп тора.  Изге уйҙар менән дәресебеҙҙе башлайыҡ. 

Фонетик күнегеү. Беҙҙең Башҡортостан урманында йәшәгән йәнлектәрҙе һүрәткә 
ҡарап хор менән ҡабатлау: 

Айыу, бүре, төлкө, болан, тейен, ҡуян, һуҫар, шәшке, мышы, терпе, бурһыҡ. 
(Ул ниндәй хайуан тигән һорауға яуап бирер өсөн, таҡтаға карточкалағы һүҙҙәрҙе 

беркетә барыу, мәҫәлән: төлкө  - хәйләкәр, бүре - йыртҡыс, уҫал, ҡуян - ҡурҡаҡ, айыу -... һ.б. 
2-се этап.    Яңы тема. Бөгөн дәрестә халыҡ яҙыусыһы Н.Мусиндың тормошо 

һәмәҫәрҙәре  менән танышасаҡбыҙ. Һеҙ өйҙә яҙыусының тормош юлы тураһында йә 
һөйләргә,  йә мәғлүмәт әҙерләнергә, йә уның берәй әҫәрен уҡып килергә тейеш инегеҙ.  
(Уҡыусыларҙың  сығыштары тыңлана) 

Интерактив таҡта менән эшләү. (Интерактив таҡтанан яҙыусының фото рәсеме 
күрһәтелә һәм китаптарынан күргәҙмә) 

 
Уҡыусылар кем, ниндәй,ҡайҙа, ҡасан, нисә һорауҙарына яуаптарын уҡып интерактив 

таҡтаға беркетә баралар(һорау аҫтына) 
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Кем? Ниндәй? Ҡайҙа? 
Ҡасан? 

Нисә? 

 
Ноғоман 
Сөләймән улы  
Мусин – 
Башҡортостан
дың халыҡ 
яҙыусыһы 
 
 

С.Юлаев 
исемендәге 
дәүләт 
премияһы 
лауреаты; 
Башҡортоста
ндың халыҡ 
яҙыусыһы; 
Үткер күҙле 
прозаик. 
Тәбиғәт 
йырсыһы. 

1931 йылдың 17 июлендә Ишембай 
районы Ҡолғона ауылында тыуа. 
1947 й. Маҡар урта мәктәбен тамамлай. 
1952 й. Матбуғатта  баҫыла башлай. 
1955й. “Зөһрә” исемле тәүге повесын 
яҙа. 
1958й. “Ағиҙел” журналына эшкә килә. 
1968 й тәүге романы донъя күрә. 
1991й. С.Юлаев исемендәге дәүләт 
премияһына лайыҡ була. 
2001й. Башҡортостандың халыҡ 
яҙыусыһы исеме бирелә. 

Унлап 
романы,  
утыҙлап 
повесы,  
бик күп 
хикәйәләре,  
8 томлыҡ 
йыйылмаһы  

 
3-сө этап. Таҡталағы кроссвордтың яуаптарын табып, вертикаль бағанала сыҡҡан нигеҙ 

һүҙашадәрестеңтемаһынбилдәләйек. 
(Уҡыусыларҙың яуаптары -  ...)  

  Ҡ у я н 

б О л а н 

б ү Р е  

һ у ҫ А р   

т ө Л к ө 

 А й ы у 

т е Й е н  

Уҡытыусы йомаҡтарҙы  уҡый,  яуаптарын әйтә алмаһалар, йәнлектәрҙең һүрәтен күрһәтә. 
 
Ҡылый күҙ, оҙон ҡолаҡ,  
Баҡсаны үтмәй урап,  
Һайлап, кишер кимерә,  
Бигерәк шәп йүгерә. /ҡуян/ 

 
Урманда йыш тап булар,  
Мөгөҙҙәре бигерәк ҙур,  
Ат ҡәҙәре кәүҙәһе,  
Һис еткермәй берәүҙе. /болан/ 
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Һоролор төҫө, үткерҙер теше, 
Урманда йөрөй, һарыҡтар эҙләй. /бүре/ 

 
Бәләкәй генә, бик етеҙ,  
Ҡиммәт тиреле, ялтыр күҙ, 
Һүрәте тора иң түрҙә,  
Йәшел хәтфә өҫтөндә./һуҫар/ 

 
Ҡара морон, һарғылт йөн,  
Көлтә ҡойроҡ, хәйләкәр,  
Тауыҡ итен бик ярата,  
Ялан, урманда йәшәр. /төлкө/ 

 
Йөрөмәй ул буранда,  
Ҡышын йоҡлай урманда,  
Йәйен солоҡ "таҙарта",  
Еләкте лә ярата. /айыу/ 

 
Эй тырыша – кәрәк уға  
Сәтләүектең орлоғо.  
Өйө ағас ҡыуышында,  
Көлтә ҙурлыҡ ҡойроғо. /тейен/  

 
- Ниндәй һүҙ килеп сыҡты?(яуаптар) 
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- Был һүҙ нисек тәржемә ителә?( яуаптар) 
- Эйе, дөрөҫ, ҡоралай - косуля тип тәржемә яһала. 
4-се этап. Дәрестеңмаҡсатынбилдәләү.  
Шулай итеп, беҙ дәрестә Н. Мусиндың “Ҡоралайҙар” тип аталған хикәйәһе менән 

танышасаҡбыҙ. 
Ә ниндәй хайуан ул?  Уҡытыусының инеш һүҙе. 
Ҡоралай – боландар ғаиләһенә ҡараған оҙон муйынлы, нәҙек аяҡлы, ҡыҫҡа ҡойроҡло 

ҡырағай хайуан. Евразия территорияһында таралған. 
Был хайуанҡай — ысын мәғәнәһендә урман-ҡырҙарыбыҙ биҙәге. Һылыу ҡыҙҙарҙы ла 

хатта ҡайһы яҡта: “Ҡоралай һымаҡ һылыу, етеҙ”, — тиҙәр. Ә урман фонында нәфис йән 
эйәләре шул тиклем матур күренә — ҡарап туймаҫлыҡ. Моғайын, бик оҫта рәссамдар ғына 
уларҙы барса гүзәллегендә һынландыра алалыр. 

Уларҙы “бәләкәй болан” тип тә йөрөтәләр. Оҙонлоғо — 100–150, бейеклеге 65–100 
сантиметр булһа, ауырлығы 60 килограмдан артмай. Төҫөнә килгәндә, йәйен ерән төҫкә инә, 
ҡышын һороға әйләнә. Ҡолаҡтары ярайһы уҡ оҙон — 12–14 сантиметр, йөнтәҫ ҡойроғо ни 
бары 2–3 сантиметр ғына. Ҡойроғо тирәләй артта түңәрәк аҡ “табы” була. Тәкә ҡоралайҙың 
өсөнсө йәшенә мөгөҙө сыға, ә биш йәшлектәренеке тармаҡлана.  

Таулы урындарҙа йәйен өҫкә күтәрелһәләр, яҙ түбәнгә төшәләр. Ошо уҡ хәл 
Башҡортостандың таулы райондарында ла күҙәтелә. Ҡоралай аҙығының 70 процентын үлән 
тәшкил итә. Был хайуандарҙың төп дошманы — бүре һәм һеләүһен. 

Ғүмерҙәренә килгәндә, тәбиғи шарттарҙа 11–13 йәшкәсә йәшәйҙәр. 

 Иллюстрация менән эш. (предмет ара бәйләнеш) Ниндәй йән 
эйәһе ул? Тышҡы ҡиәфәтенә ҡарап характеристика бирегеҙ. 

 5-се этап.    Дәфтәрҙәргә бөгөнгө числоны һәм теманың исемен яҙып ҡуйығыҙ. 
Төпөлөш.Текстөҫтөндәэш.  

 Уҡыусылар сылбырлап тасуири уҡып сыға. Аңламаған һүҙҙәрҙе билдәләп 
баралар. Һүҙҙәрҙең мәғәнәһе аңлатыла, дәфтәрҙәренә яҙып ҡуялар. 

 Хикәйәнең йөкмәткеһе ҡыҫҡаса һөйләтелә. Әҫәрҙең темаһын һәм идеаһын 
асыҡлау. 

 Һорауҙарға яуап биреү. 
Кластер төҙөү. 
Ыңғай геройға ҡылыҡһырлама биреү. (Таҡтаға сығып яҙа баралар.) 

Әбделғәлим 
 
 
 

сабыр холоҡло       изге күңелле       кешелекле       мәрхәмәтле  ... 
 
 

 Хикәйәнең эстәлегенә план төҙөү(төркөмләп эшләү)  Ниндәй төркөмдөң яуабы 
һәйбәтерәк сыҡты, үҙҙәре үк баһалайҙар. 

 Әбделнәғим бабай ҡоралайҙарҙы яратып һөйләгән ерҙе табып уҡыу.  

 Әбделғәлим бабай матурлыҡ тураһында нимә ти? Шул урынды табып уҡыу.  
Ә нимә ул матурлыҡ? Был һорауға һәр кемдең яуабы үҙенсә. Быуындар алмашыныу 

менән уға ҡарата ҡараш үҙгәрә, ниндәй быуындар ти, хатта бер кешенең үҙ ғүмере эсендә 
матурлыҡҡа ҡарашын әллә күпме тапҡыр үҙгәртеүе ихтимал. Хәтерләйем, бала саҡта  ялтыр 
таштар ҙа, ялтырауыҡ кәнфит ҡағыҙҙары ла,   күҙҙең яуын алырҙай булып күренә торғайны. 
Хайуандар, кешеләр, әйберҙәр, һәммәһе үҙенсә матур. Ә һеҙ уҡыусылар нисек уйлайһығыҙ? 
(яуаптар тыңлана) 
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 Әбделғәлим бабай урынында һеҙ нимә эшләр инегеҙ, ә ҡоралайҙарға ярҙам итер 
инегеҙме? 

 Ҡышын ҡоралайҙарға ниндәй ауырлыҡтар  тыуа? Уларға нисек ярҙамитергә 
була? 

Алған белемдәрен проект эшмәкәрлегендә сағылдырыу: 
(сағыштырыу, таблица тултырыу) 
Интерактив таҡта менә эш: 

Әбделғәлим бабай Ҡоралайҙар Матурлыҡ билдәһе 

Кешелекле  ... ... 

Мәрхәмәтле  ... ... 

... ... ... 

Ял минуты. 
Тын юлдарын киңәйтеүөсөношондайкүнегеүэшләйек. 
“Етегәнем - етейондоҙ, етеәйтһәм, сауапбулыр”типбертын 
алышта әйтәалһаң, теләгеңҡабулбула, тигәнышаныубулған.  
Бер-нисә тапҡыр ошо юлдарҙы ҡабатлайыҡ.  
6-сы этап. Ысынлап та,  Ноғман Мусин һәр әҫәрендә тәбиғәттең мәңгелегенә, 

йәнлектәрҙең матурлығына дан йырлай.Автор  кешене лә ана шул тәбиғәттең бер балаһы 
итеп күрһәтә.Кеше менән тәбиғәтте бер рәткә ҡуйып, айырылғыһыҙ икәнен дә иҫбатлай.Беҙ 
улар менән һоҡланып ҡына ҡалмай, уларҙы һаҡларға ла, ҡәҙерләргә лә тейешбеҙ. Ноғоман 
Мусин- ул бит тәбиғәтте һаҡларға өндәүсе изге йән эйәһе. Һеҙ минең уйҙар менән 
килешәһегеҙме? 

Уның тағы ниндәй әҫәрҙәрен беләһегеҙ? Иҫегеҙгә төшөрөп китегеҙ әле, ниндәй 
әҫәрҙәре менән таныштыҡ ( Уҡыусыларҙың  яуаптары тыңлана) 

-Уның әҫәрҙәрендә ниндәй бер уртаҡ тема бар?  Эйе, “Тәбиғәт” темаһы. Ни өсөн 
шулай тип уйлайһығыҙ? Иҫбатлау, сағыштырыу. 

7-се этап.  Ижади эш. Уҡыусылар япраҡтар төшөрөлгән һүрәттәр эсенә матурлыҡҡа, 
изгелеккә бәйле һүҙҙәрҙе текстан күсереп  яҙалар. Һуңынан ошо һүҙҙәрҙе бәйләп һөйләмдәр 
төҙөп ҡарайҙар. Һөйләмдәрен бер-береһе менән  алыштырып, һығымта яһайҙар, кәңәш 
бирәләр. 

 
8-се этап. Һығымта.   Эйе, беҙгә аҙыҡты ла,  кейемде лә, утты ла, ғөмүмән йәшәү өсөн 

бөтә нәмәне тәбиғәт бирә.Тәбиғәттән башҡа йәшәүҙе күҙ алдына ла килтереп булмай.  
Шулай булғас, һауаны, һыуҙы, тупраҡты, йәнлектәрҙе һәм үҫемлектәрҙе һаҡлау – һәр 
кешенең изге бурысы. Бөгөнгө дәрес һеҙгә оҡшанымы? Уҡыусыларҙың фекерҙәрен тыңлау.  

9-сы этап.Рефлексия. (уҡыусыларҙың нимә үҙләштереүен, уларҙың иғтибарын 
нимәләр йәлеп иткәнен белеү) 

Өй эше. 
Мәжбүри: 
“Матурлыҡ тураһында” тигән темаға бәләкәй генә инша яҙырға;  
Ихтияри: 
а.Ҡоралай һүрәте төшөрөргә;  
б. Хикәйә эстәлегенә һорауҙар төҙөргә.    
Белемдәрен баһалау. Һеҙ бөгөнгө эшегеҙҙән ҡәнәғәтме? Үҙегеҙгә ниндәй билдә 

ҡуйыр инегеҙ? 
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Ошоноң менән дәресебеҙ тамам.Һау булығыҙ!Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт!  
Ҡулланылған ҙәбиәт:  
Илмөхәмәтов Ә.Ғ “Хәҙерге заман ашҡорт теле дәреслеген проектлау”.Өфө.БР МҮИ, 

2015. 
Шарипов И.Ә. “Рус мәктәптәренең 5-се класс өсөн башҡорт теленән дәрес 

өлгөләре”.Өфө-2002 
Фото рәсемдәр һәм йомаҡтар интернет селтәренән 
 

 
Н.МУСИНДЫҢ  “ЙЫРТҠЫС  ТИРЕҺЕ” ПОВЕСЫНДА  ЯУЫЗЛЫҠ - ИЗГЕЛЕК  КӨРӘШЕ 

 
                                                        Мөлөкова Зилара Рәүеф ҡыҙы, 

Бөрйән  районы  Әбделмәмбәт  урта  мәктәбенең 
Ҡолғана  филиалы 

 
                                                                          

Дәрес    төрө:  дәрес-бәхәс 
Маҡсат: 
Шәхси  сифаттарҙы  үҫтереү  өлкәһендәге  үҫеш:  үҙ-ара   мөнәсәбәт  ҡорорға   

өйрәнеү;    бәйләнешле    телмәр   үҫтереү;   әҫәрҙе  эмоциональ  ҡабул  итеү,  үҙеңдең   хис- 
тойғоларың  менән  бүлешеү;  изгелек   һәм   яуызлыҡ    тураһында    үҙ    фекереңде    
белдереү; яҡшынан – өлгө, ямандан   ғибрәт  ала   белергә   өйрәнә. 

Метапредмет  өлкәһендәге  үҫеш:   дәрестә   ойошторолған  эшкә  ярашлы   логик    
һәм   ижади   фекерләү   һәләттәрен    үҫтереү,  әңгәмәләшеү   барышында   әүҙем   
ҡатнашыу;  нимәнелер  аңламаған  осраҡта   баҙнатһыҙлығыңды   еңеп,  һорау   бирергә    
күнегеү;  өйрәнгән  уҡыу   материалы   буйынса   һығымта   яһарға   һәм  уны,  дөрөҫ  
формалаштырып,  класҡа  әйтергә. 

Предмет  өлкәһендәге  үҫеш:  етеҙ  һәм  аңлы  уҡырға,  әҫәрҙең йөкмәткеһе буйынса  
фекер  алышырға,  геройҙарға  ҡылыҡһырлама  бирергә  өйрәнергә,  әҫәрҙә  автор  әйтергә  
теләгән  төп  фекерҙе   аңларға  һәм  анализлау  алымдарына  эйә  булырға; тормошҡа  
позитив  тойғо  тәрбиәләү. 

Уҡытыусы  эшмәкәрлеге:  уҡыусыларҙың эшмәкәрлеген  ойоштороу,  йүнәлеш  биреү,  
тикшереү,  дөйөмләштереү,  һығымта  яһау. 

Уҡыусы  эшмәкәрлеге:  дәрескә  маҡсат  ҡуйыу, уны  тормошҡа   ашырыу; 
уҡытыусы  менән  берлектә  эшләү,   әҫәргә  анализ  яһау;  үҙ-ара  бәхәстә   фекереңде  
иҫбатлау,  һығымталар  яһау. 

Йыһазландырыу:    дәреслек,  мультимедиа  проекторы,   презентация,  яҙыусы 
портреты,   һайланма   әҫәрҙәре 
                                     

Дәрес    барышы 
 

1. Психологик  ыңғай  хәл  тыуҙырыу. 
Уҡытыусы. Хәйерле  көн,  уҡыусылар!     
                      Яңы  көнөгөҙ  булһын  изге! 
                      Алып  килһен  ергә  бәрәкәт, 
                      Ҡыуандырһын  әле  һеҙҙе! 
                       Иҫән  булайыҡ  һәр  ҡайһыбыҙ, 
                      Таң  тыуһа,  сәләмләшәйек, 
                      Тәбиғәттең  йәне  бит  беҙ, 
                       Бер  бөтөн  булып  йәшәйек! 
- Ана  шундай  изге  теләктәр  менән  әҙәбиәт  дәресен  башлап  ебәрәбеҙ.  
2. Уңыш  ситуацияһы  тыуҙырыу.  
Үтелгән   материал   менән  бәйләнеш  булдырыу  өсөн  мәҡәлдәр  уҡыу, уларҙың 

кодтарын  асыу. 



 

268 

 

(Экранда  мәҡәлдәр: Яҡшы  исем  малдан  артыҡ. Изгелектең  иртәһе-кисе  юҡ. Ас  
кешенән  хас  кеше  яман. Харам  мал  харап  итә. Үҙеңде  ҙурлама, кешене хурлама. Яҡшы  
түрә  әҙәмгә юл  асыр, яман түрә әҙәмдең  юлын  быуыр. Яманлыҡ  иткән  изгелек  тапмаҫ. 
Һөнәрле  үлмәҫ.) 

 2. Уҡыу  мәсьәләһе   ҡуйыу. 
- Мәҡәлдәрҙән  сығып,  бөгөнгө  дәрестең  темаһын,  маҡсатын  билдәләйек. 
   (Уҡыусылар  дәрес  темаһын  билдәләйҙәр:  Н. Мусиндың  “Йыртҡыс  тиреһе”  

повесында  яуызлыҡ - изгелек көрәше. Маҡсат  ҡуялар ). 
- Эйе.  Дәрестә   кеше,  уның  тормоштағы  урыны,  хеҙмәткә, тыуған  еренә  

мөнәсәбәте   тураһында   һөйләшербеҙ.  Изгелек  һәм  яуызлыҡ – әхлаҡтың   төп  
төшөнсәләре.  Ошо  төшөнсәләр  өҫтөндә  бәхәс  алып  барырбыҙ.  Дәфтәрҙәргә   числоны, 
теманы   яҙып   ҡуйығыҙ. 

  (Экранда  - Н .Мусиндың  портреты. Дәрес  темаһы) 
 – Н.Мусин   тураһында     нимәләр  беләһегеҙ?   Уның     ниндәй  әҫәрҙәрен  

уҡығанығыҙ  бар?   
- Ижадының   төп  темаһы   ниндәй ? 
( Ул  Башҡортостан  урманы  хаҡында  яҙған  берҙән-бер  яҙыусы.  
Ижадының  үҙәгендә :  халыҡтың  көнкүреше, йәшәү  рәүеше, һөнәр-кәсебе, әҙәп-

әхлаҡ  ҡағиҙәләре, йолалары, инаныу-ышаныуҙары,  йәшәү  мәғәнәһе-  барыһы   ла  
тәбиғәтте,  урманды  һүрәтләү   аша  яҡтыртыла) 

- Эйе, Н.Мусин – ысын-ысындан  халыҡ  араһынан   сыҡҡан  яҙыусы.  Шуға  ла  ул  
халыҡтың  уйын,  күңелен  тулыһынса  аңлай,  ғәҙеллек  һәм  ғәҙелһеҙлек,  яҡшылыҡ   һәм  
яманлыҡты  күрә,  тормош  ысынбарлығын  тапҡыр  ҙа,  дөрөҫ  тә  итеп  еткерә  белә. 

(Уҡытыусы  яҙыусының  ижадына  ҡыҫҡаса  туҡтала. Китаптар  күргәҙмәһе  менән  
таныштыра). 

- Ә  хәҙер   әҙиптең  “Йыртҡыс  тиреһе”  әҫәрендә  яуызлыҡ-изгелек  көрәше  “  темаһы  
буйынса   дәрес- бәхәстең  төп  өлөшөнә  күсәйек. 

2. Уҡыу   мәсьәләһен   сисеү.  
- Дәрестең  темаһына  иғтибар  итегеҙ  (уҡыу).Дәрестең  темаһы  эсендә  нимә  

йәшеренгән? 
- Эйе, дәрестең  темаһы  эсендә  әҫәрҙә  автор  күтәргән  проблемалар  күрһәтелгән. 
(Экранда  “Яуызлыҡ”, “Изгелек”   тип  яҙылған  һүҙҙәр  сыға) 
- Был  һүҙҙәргә  ниндәй   төҫтәр  тап  килә?(Аҡ-ҡара) 
Әйтеп  ҡарайыҡ:  ниндәй  тауыштар  ишетелгән  төҫлө?(Яғымлы-емергес). Ҡулға  

һалайыҡ, ҡайһыныһы  ауыр?  Ниңә  икән?  Был  ике  әхлаҡ  төшөнсәһен  билдәләүгә  ниндәй  
математик  тамғалар  ҡулай  булыр? (+ -)  Уларҙы  дәфтәр  битендә  урынлаштырығыҙ- 
ҡайһыһы  өҫтә ?(Изгелек)  Ни  өсөн   яуызлыҡ  һүҙен  аҫҡа  яҙҙыҡ?(Яуаптар)  

- Дәфтәрҙәге  изгелек  һәм  яуызлыҡ  нөктәләре  араһын  уҡтар  менән  
тоташтырып, уртаһынан   горизонталь   һыҙыҡ  үткәрәбеҙ. Беҙҙең  дәрес  проектының  
схемаһы   барлыҡҡа   килде.  Әҫәрҙә  күтәрелгән  проблемалар  төйнәлгән,  беҙгә  уларҙы  
сисергә  кәрәк. Уларҙы  горизонталь  һыҙыҡта  билдәләп  барайыҡ. Әҫәрҙәге  
образдарҙы,ҡылған  эштәренә  ҡарап, баһалап, “Изгелек” һәм ”Яуызлыҡ” яҡтарына  
төркөмләп  яҙырбыҙ. Горизонталь    һыҙыҡта  беренсе  төйөн:  Әҫәрҙә  яуызлыҡ- изгелек  
көрәше  ниндәй  эпизодтан  башлана?(Яуаптар) 

 
- Һолтанбай  ни  өсөн  бесәндән  төш  мәлендә  йонсоп  ҡайтып  килә? 
Айыу   менән   көрәштә   кем   еңеүсе?  Ни   өсөн   кеше?    Урмандың  ҡөтдәһенә    

сыҡтылар    инде,  тип    әсенеүгә    Һолтанбайҙы    нимә  мәжбүр  итә?  (Әҫәрҙән  табып  
уҡыйҙар) .  Схемала    ҡайһы   образ  - өҫтә,    ҡайһыныһы   аҫҡа   яҙылыр ?   (Һолтанбай -  
айыу).    Уларҙың  ҡылыҡ-фиғелдәрен  атағыҙ.(Төркөмләп  эшләү. Беренсе  төркөм  айыуҙың,   
икенсе   төркөм   Һолтанбайҙың    ҡылыҡ- фиғелдәрен  һүрәтләй). 

Икенсе  төйөн (горизонталь  һыҙыҡта  билдәләйҙәр): Яуымбайҙың  яҙмышындағы  
фажиғәле   ваҡиға  тураһында  һөйләп  бирегеҙ.  Нилектән  уның  яҙмышы  аҡ – ҡара  тип,  
изгелек – яуызлыҡ  тип,  нарыҡлана? 
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Район  түрәһенең  телмәрен  анализлағыҙ – кем, нимә  уға  шулай  һөйләшергә  хоҡуҡ   
бирә?  (Яуымбай  изгелеге  өсөн  яза  ала – бөтә  мал- мөлкәтен  юғалта,  кешелек  намыҫы  
тапала).  Үҙ  мәлендә  ул  көрәшә  алыр  инеме?   Ҡоромло  сөгөнгә   ҡағылһаң,  ҡараһы  
йоғар, ти  халыҡ . Ошо   мәҡәлде  был   ваҡиғаға  бәйләп  буламы?  Яуымбай  тормош  
төпкөлөнә  батмаҫлыҡ  көстө   ҡайҙан  ала?  Уның  васыяты  ни  яғы  менән  фәһемле ? 
(Быуындар  бәйләнеше  өҙөлмәһен; ата-баба  рухына  тоғролоҡто  һаҡлау) 

Өсөнсө  төйөндө  сисәйек :  Һолтанбай  ни  өсөн   һөнәрселек    училищеһында  уҡыуын  
дауам  итә  алмай?  Уның  ауылға    ҡасып   ҡайтыуын  аҡлап  буламы?  Ундай  осраҡта  һеҙ  
ни  эшләр  инегеҙ ? (Тағы  ла  яуызлыҡ - был  осраҡта   бабайлыҡ язаһыҙ ҡалды).Һеҙ автор 
менән  килешәһегеҙме? Күңел әсенеү, таҙарыныу  үҙе  үк  яуызлыҡты  фашлау  алымы  
түгелме   ни?(Уҡыусыларҙың  яуаптары  дөйөмләштерелә,һығымта  яһала) 

Дүртенсе  төйөн:   Кем   ул   Булашов?    (Төркөмдәрҙә   эш :    Һуғыш   осоронда      
Яуымбайҙың      мал - мөлкәтен     конфискациялатҡан    беренсе      секретарь    менән   яңы    
заман    түрәһе     Булашовҡа  ҡылыҡһырлама   яҙығыҙ).  

Төркөмдәрҙең  сығыштары   тыңланылғандан  һуң  бәхәсте  дауам  итеү. 
- Кемеһе  ҡурҡынысыраҡ ?  Ни  өсөн ?  Ике  йөҙлөлөктө, мәкерлекте (мәкер -  

аҫтыртын  эшләнгән  яуызлыҡ,  тиелә  башҡорт    теленең   аңлатмалы    һүҙлегендә)   ни   
өсөн    таныуы   ауыр?  Булашов   Һолтанбайҙың    күңелен    ни    менән   аулай?   Изге  
атайлыҡ   хистәрен  яуыз     ниәттә    ҡулланыуын    аҡларға  мөмкинме?    Һолтанбай    
тормошоноң    нигеҙе    булған     ниндәй    әхлаҡ   ҡағиҙәләренә   хыянат   итте ?  Нигеҙ   
емерелһә,  йорт  та   емерелә – уның    фажиғәле   үлеменә    нимә   сәбәпсе? (Быуындар 
бәйләнешенә  хыянат  ителә:  Һолтанбай,  бер  яҡтан, ата  һүҙенән  сыға,  икесе  яҡтан,  улы  
Кинйәбай  ҙа   ауыр  хәлдә  ятҡан  атаһын  ҡарамай,  күңел  асыр  өсөн, клубҡа  сығып  китә. 
Рухи  бәйләнештең   өҙөлөүе  Һолтанбайҙың  үлеменә  алып  килә).  Улы  атаһының  
фиҙаҡәрлеген   баһалармы? (Яуаптар) 

      Бишенсе  төйөн:   Автор  әҫәр  башында  һәм  аҙағында  Һолтанбай   менән  айыу  
алышын  ике  юҫыҡта  һүрәтләп,  ни  әйтергә  теләй? 

Ни  өсөн  повесть  “Йыртҡыс  тиреһе”   тип  аталған? 
Дәрес  схемаһынан  ниндәй  һығымта  яһарға  мөмкин?    ( Яуызлыҡ   йөҙ   төргә   инә,  

йөҙ  төрлө   тирегә   төрөнә  ала -  уны  таный,  унан  һаҡлана,  уға  ҡаршы   көрәшә  бел!) 
     Алтынсы  төйөн :  Изгелектең  иң  юғары  нөктәһе   ниндәй  тип  уйлайһығыҙ?   
 
- Фиҙаҡәрлек – үҙен-үҙе  аямаусанлыҡ,  нимәгәлер   ысын  күңелдән   

бирелгәнлек,  тиелә  һүҙлектә.  Әҫәрҙәге  Ғөбәйҙә   әбей   һөйләгән   ваҡиғаның  фәһеме   
нимәлә ? ( Кешегә   ауыр  саҡта   ярҙам    ҡулы  һуҙыу – изге  ғәмәл.  

Ғөбәйҙә  әбей  һөйләгән  урынды  табып  уҡыу)    Ябай  ауыл    ҡарты    башҡаса    
эшләй    ала     инеме?     Намыҫ   үлсәме,  сауаплылыҡ   нимә  ул? (Яуаптар  дөйөмләштерелә) 

      Етенсе  төйөн :  Әҫәрҙең  иң  һуңғы  һөйләме : “  Кирәй  ауылында  Һолтанбай  өсөн  
бүтән   илаған   кеше  булманы.  Уның  әбейе  Тимербикәнән,  күрше Ғөбәйҙә   әбейҙән  
башҡа.”  Ниңә?    Вайымһыҙлыҡ  ул    яуызлыҡмы,  әллә   яуызлыҡты   тыуҙырыусы   шартмы 
?(Уҡыусыларҙың  яуаптары  дөйөмләштерелә, һығымталар  яһала) 

- Эйе,  уҡыусылар,  ғүмер   кешегә   бер  генә  бирелә.  Шул   ғүмерҙе  мәғәнәле   итеп    
йәшәргә кәрәк. Ә бының өсөн инде тормош һынауҙары алдында һығылып төшмәҫкә,  
ауырлыҡтарға ҡаршы көрәшергә, кешеләргә игелекле ғәмәлдәр ҡылырға, һәр төрлө осраҡта 
ла кешелек дәрәжәһен төшөрмәйсә, быуындар бәйләнешенә хыянат итмәйенсә,  ысын Кеше  
булып ҡалырға кәрәк. Мин һеҙгә шуны теләйем. 

    4.Рефлексив  анализ.  
     -Бөгөнгө  дәрестә беҙ нимәләр тураһында һөйләштек? Ҡуйылған маҡсаттарға   

ирештекме? 
     - Үҙегеҙгә  ниндәй  яңылыҡ, асыш эшләнегеҙ? Үҙегеҙ  өсөн  ниндәй  һабаҡ  

алдығыҙ? 
     - Дәрес  беҙҙе  нимәгә  өйрәтте? 
     - Үҙ  эшегеҙ  менән  ҡәнәғәтһегеҙме?  Киләсәктә  нимәләргә  иғтибарлы  булырға  

кәрәк? 
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    5. Өйгә  эш  биреү (өс  кимәлле  эш  төрө). 
     1.Киләсәктә  Кинйәбай  кем  булыр? (Әҫәрҙең  дауамын  яҙып  ҡарағыҙ) 
     2. Бер  эпизодҡа  иллюстрация  эшләргә. 
     3. ”Әгәр  һин  Һолтанбай  булһаң...” (Фекереңде  яҙырға) 
    6. Баһалау. 
1. Әҫәрҙең  йөкмәткеһенә  таянып,  геройҙарҙың  ҡылыҡ- фиғеле, ҡылған  эштәре  

тураһында  әүҙем  һөйләшеүҙә  ҡатнашҡанда  
 *үҙ фекерен  баҙнатлы  итеп (ниндәй  булыуына  ҡарамаҫтан)  әйтә  белгән, 
 *һөйләшеүҙә  ҡатнашыусыларҙың  фекерен  хуплап,  һүҙ  “ ҡыҫтыра” 
(“Һинең  менән  килешәм...”,”Һинең   әйткәнең  мине  уйға  ҡалдырҙы...” 
һ.б.)   белгән, 
 *әйтелгән   менән  килешмәүен  мәҙәниле  белдерә  алған, 
 *аҡыллы   фекер  әйткән  уҡыусыларҙы   айырып  әйтеп,   баһалар  ҡуйыу. 
     

 
НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ” ӘҪӘРЕНӘ АНАЛИЗ 

 
Моталлапова Айһылыу  Мирсәйет ҡыҙы, 

Сибай ҡалаһы  
  “Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге башҡорт лицейы”    

 
Маҡсат: Н.Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” әҫәренең идея-тематик йөкмәткеһен асыҡлау; 

уҡыусыларҙың танып белеү эшмәкәрлеген, коммуникатив компетентлығын үҫтереү; 
намыҫлылыҡ, изгелек тураһында әңгәмәләшеү нигеҙендә ярҙамсыл булырға өйрәтеү, 
хеҙмәттәшлек мөнәсәбәттәре тәрбиәләү. 

Бурыстар: 
1) белем биреүсе:  уҡыусыларҙың Н.Мусин ижады буйынса белемдәрен киңәйтеү, 

әҫәрҙе анализларға өйрәтеү; 
2) үҫтереүсе: уҡыусыларҙың тасуири  уҡыу күнекмәләрен булдырыу, телмәрен 

үҫтереү; 
3) тәрбиәүи: рухи ҡиммәттәрҙе баһаларға өйрәтеү, аң-белемгә ынтылыш тәрбиәләү.  
Дәрес төрө: белемде системалаштырыу, нығытыу 
Ҡулланылған технологиялар: үҫтереүсе уҡытыу алымдары, мәғлүмәти-коммуникатив, 

һаулыҡ һаҡлау технологиялары 
Йыһазландырыу: проектор, экран, документ-камера, видеояҙма. 
Көтөлгән  һөҙөмтәләр: 
1) предмет буйынса һөҙөмтәләр: Н.Мусиндың ижады буйынса белемде тәрәнәйтеү; 

танып белеү эшмәкәрлеген үҫтереү; әҫәрҙе анализларға өйрәнеү; 
2) метапредмет һөҙөмтәләр: маҡсат ҡуйыу, уны тормошҡа ашырыу юлдарын 

өйрәнеү, изгелек һәм яуызлыҡ, кешеләр араһындағы мөнәсәбәт тураһында әңгәмәләшеү 
нигеҙендә тормош, намыҫлы йәшәү, хеҙмәт тураһында мәғлүмәткә эйә булыу, башҡа 
кешеләрҙе ихтирам итергә, ҡәҙерләргә өйрәнеү; 

3) шәхси һөҙөмтәләр: үҙ эшеңә баһа ҡуйырға, иптәштәреңде тыңларға,   тейешле 
мәғлүмәтте һайлап  алырға өйрәнеү. 

Предмет-ара бәйләнеш : башҡорт теле, Башҡортостан тарихы һәм мәҙәниәте” 
дәрестәре менән предмет-ара бәйләнеш булдырыу. 

 
Дәрес планы: 

1. Ойоштроу. Психологик инеш. 
2. Өйгә эште тикшереү, белемдәрҙе актуалләштереү, уңыш ситуацияһы булдырыу. 
3. Яңы теманы асыҡлау, мотивация булдырыу. 
4. Яңы теманы аңлатыу, тасури уҡыу күнекмәләре булдырыу, шиғырға анализ 

эшләү. 
5. Теманы нығытыу, төркөмдәрҙә проект эштәре башҡарыу. 
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6. Дәресте йомғаҡлау, рефлексия. 
7. Баһалау. 
8. Өйгә эш биреү. 
 
 

Дәрес барышы: 
1. Ойоштороу. Психологик инеш. 
- Һаумыһығыҙ! Уҡыусылар, үҙебеҙҙе урман уртаһындағы аҡланда баҫып торған кеүек 

хис итәйек. Тирә-яғыбыҙҙа – ағастар. Ҡоштар һайрай. Баш осонда – зәңгәр күк. Һауа шундай 
саф! Әйләнә-тирәләге сәскәләрҙә ысыҡ тамсылары емелдәй. Әйтерһең, улар беҙгә ҡарап 
йылмаялар. Әйҙәгеҙ, беҙ ҙә, бер-беребеҙҙе йылмайып сәләмләп, дәресебеҙҙе башлайыҡ. 

 
2. Өйгә эште тикшереү, белемдәрҙе актуалләштереү, уңыш ситуацияһы булдырыу: 
- Уҡыусылар, үткән дәрестәрҙә һеҙ Н.Мусиндың тормош һәм ижад юлын 

өйрәндегеҙ, “Йыртҡыс тиреһе” әҫәре менән таныштығыҙ. Өйҙә үтелгәнде ҡабатлап килергә 
ҡушылғайны. Хәҙер белемдәрегеҙҙе тикшереп үтәйек. Һеҙҙең алдығыҙҙа карточкалар ята. 
Унда “Йыртҡыс тиреһе” әҫәре буйынса эш бирелгән (һорауҙарға тейешле яуаптарҙы тап 
килтерергә кәрәк): 
 

Һорауҙар Яуаптар 

Кем холҡо менән дә, тышҡы ҡиәфәте менән дә атаһына оҡшаған? Кинйәбай 

Кем ҡайһы берәүҙәр менән йылмайып-көлөп кенә һөйләшә, икенсе 
берәүҙәргә хәтәр ажғыра, ҡаршы өндәшкәндәргә әтәс һымаҡ ташлана? 

милиционер 

Кем ирҙәрсә балта тота белмәй, мылтыҡ бирҙеңме – яҙа ата? Яуымбай 

Һолтанбай уҡыуын ташлап ҡайтҡас, уны кем эҙләп килә? Һолтанбай 

“Кешелегеңде, намыҫыңды юғалтма, улым,”- тигән һүҙҙәрҙе кем әйтә? Булашов 

Уҡыусылар эште башҡарып тапшыралар. Ҡайһы берҙәре документ-камера аша 
экранда күрһәтелә, бергәләп тикшерелә, һығымта яһала. 

3.Яңы теманы, маҡсатты билдәләү, белем алыуға мотивация булдырыу.  
1. Экранда видеояҙма күрһәтелә. Унда бәләкәй балалар “кино” тигән һүҙҙе 

әйтмәйенсә аңлатма бирәләр. Уҡыусылар нимә тураһында һүҙ барғанын асыҡларға 
тейештәр. Асыҡланғас, тема һәм маҡсат билдәләнә. 

- Уҡыусылар, беҙ бөгөн дәресебеҙҙе “Дәрес-киностудия” формаһында үткәрәсәкбеҙ. 
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” повесы буйынса 
ниндәй фильм төшөрөргә булыр ине, ул ниндәйерәк булырға тейеш, шул турала 
һөйләшәсәкбеҙ, әҫәргә анлаиз эшләрбеҙ.  

2. Әҫәргә анализ. Һорауҙарға яуап биреү. 

Әҫәрҙең исеменең мәғәнәһе Ни өсөн әҫәр “Йыртҡыс тиреһе” тип атала? Ни өсөн 
“айыу тиреһе” түгел? “Йыртҡыс” тигән һүҙгә ниндәй 
мәғәнә һалынған? 

Әҫәрҙең жанры Әҫәрҙең повесть жанрына ҡарағанлығын иҫбатлағыҙ. 
Үҙенсәлектәрен билдәләгеҙ 

Әҫәрҙең идеяһы Яҙыусы нимә әйтергә теләгән? Әҫәр ниндәй маҡсат 
менән яҙылған тип уйлайһығыҙ? 

Образдар системаһы Повестың геройҙарын һанап сығығыҙ. Уларға 
ҡылыҡһырлама бирегеҙ. 

- Әҫәрҙәге төп образдарға туҡталып китәйек. Уҡыусылар бергәләп эшләйҙәр, дәфтәрҙәрендә 
таблица тултыралар. 

Образдар Яуымбай Һолтанбай Кинйәбай 

Йәшәү рәүеше Мир алдында хур 
булып, кәмһенеп, 
һәр екергәнгә бил 
бөгөп, ҡолдарса 
буйһоноп 

Холҡо менән дә, 
тышҡы ҡиәфәте 
менән дә атаһына 
һуйып ҡаплаған. 
Баш бирмәү, бәйһеҙ 

Эшкә йомшағыраҡ 
булып үҫә. Ирҙәрсә 
балта тота белмәй, 
мылтыҡ бирҙеңме – 
яҙа ата. Арҡа һөйәге 
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йәшәмәгән. Үҙ 
аҡылы, хәләл көсө 
менән көн иткән, 
һынмаған. 

йәшәү тойғоһо бер 
ваҡытта ла ташлап 
китмәй. 

шыйығыраҡ 

Һөнәре, кәсебе һунарсылыҡ Һунарсылыҡ, ата 
юлын ҡыуа 

Университетҡа 
уҡырға инергә, 
юғары белем алырға 
уйлай 

Йәшәү маҡсаты Кешелеклегеңде, 
намыҫыңды 
юғалтмау. Хәләл көс 
менән йәшәү, бүтән 
кешеләргә 
изгелекле, ярҙамсыл 
булыу 

Ата васыятын тота. 
Намыҫлы йәшәй. 
Кешеләргә ярҙам 
итә. 

Белем алырға 
ынтылыу 

- Ошо образдарҙы һынландырыусы актерҙарҙы һайлағанда нимәгә иғтибар итер 
инегеҙ? (тышҡы ҡиәфәтенә, йәшенә, телмәренә һ.б.) 

- Ҡайһы образды һынландырыуы ҡыйыныраҡ булыр ине? (Булашовты) Ни өсөн? (Кире 
образ, кешегә тәьҫир итерлек итеп һынландырылырға тейеш) 

- Әҫәр буйынса фильм төшөрөү өсөн ҡайһы ерҙе (районды) һайлар инегеҙ? (Белорет, 
Бөрйән, Ишебай һ.б) Ни өсөн?(Матур тәбиғәтле, бай, урманлы ерҙәр) 

3.Ял минуты үткәреү.  
- Уҡыусылар, әйҙәгеҙ, тағы ла үҙебеҙҙе шундай матур тәбиғәтле ерҙә, урманда 

торабыҙ, тип хис итәйек. Күҙҙәрҙе йомоп торайыҡ. Ә хәҙер эйелеп, аҫҡа ҡарайыҡ – 
бөжәттәрҙе-кескәй йән эйәләрен күҙәтәйек. Турайып баҫып,  йән яҡҡа ҡарайбыҙ. Күҙҙәрҙе 
асып-йомоп ял иттерәбеҙ. Ҡулдарҙы өҫкә – ҡояшҡа табан һуҙабыҙ. Бер-беребеҙгә ҡарап 
йылмайышып, урындарға ултырышабыҙ. Рәхмәт! 

4. Әҫәргә анализ дауам ителә: 

Әҫәрҙә күтәрелгән проблемалар Йыртҡыслыҡ проблемаһы ниндәй образдар аша 
асыла? Повеста тағы ниндәй проблемалар 
күтәрелә? Ошо проблемаларҙы хәл итеү юлдары 
бармы?  

Әҫәрҙең әһәмиәте Әҫәрҙең әһәмиәтен билдәләгеҙ. Башҡорт 
әҙәбиәте тарихында уның ролен күрһәтегеҙ. 
Әҫәргә бөгөнө көн күҙлегенән баһа бирегеҙ. 

 
- Әҫәр буйынса кино төшөрөүгә ниндәйҙер кимәлдә әҙерлек эшләнек. Афарин! Ошо 

эш барышында һеҙҙең алда ниндәй ҡыйынлыҡтар тыуҙы? (Һәр замандың үҙенең өҫтөнлөклө 
яҡтары була. Мәҫәлән, совет осоронда етеш йәшәү, үҙ хужалығыңда хеҙмәт итеү төп 
етешһеҙлек һаналһа, бөгөн, киреһенсә, шәхси хужалыҡтарҙы, эшҡыуарлыҡты үҫтереүгә 
иғтибар бирелә. Уҡыусыларҙың юғары уҡыу йорттарына уҡырға инеүендә лә үҙгәрештәр бар. 
Бөгөн Берҙәм дәүләт имтихандары һөҙөмтәһендә теләгән уҡыу йортона уҡырға инергә 
мөмкин. Коррупцияға ҡаршы көрәш алып барыла. Хәҙерге шарттарҙа Һолтанбайға улын 
уҡыуға индерер өсөн урманға айыу алырға барып йөрөү кәрәкмәҫ ине) 

- Әҫәрҙең тел-стиль үҙенсәлегенә иғтибар итәйек. Ниндәй һүрәтләү саралары 
ҡулланылған? (сағыштырыу, нығынған һүҙбәйләнештәр, мәҡәл-әйтемдәр һ.б.) 

- Әҙәби текст һәм кинофильм сценарийын сағыштырып ҡарайыҡ. Әҫәрҙәге нимәләрҙе 
фильмда күрһәтеп бөтөп булмай? (мырҡылдап торған; тырыҫ-мырыҫ һөйләшеүе; изге йәне 
ташлап китте уны һ.б. һүрәтләүҙәрҙе бөтә тулылығында сағылдырып булмай – шунда 
әҙәбиәттең көсө). 

 
5. Дәресте йомғаҡлау: 
- Уҡыусылар, ошоноң менән дәресебеҙҙе йомғаҡлайбыҙ. Дәрес башында ҡуйылған 

маҡсатҡа ирештек, тип уйлайым. Әҙәбиәт өлкәһендә лә, кино сөнғәтендә лә эшләү еңелдән 
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түгел. Ижади ҡараш талап ителә. Бәлки, киләсәктә һеҙҙең арағыҙҙан билдәле 
кинорежиссерҙар, сценаристар сығыр. Ә хәҙер бөгөнгө дәрестә үҙегеҙҙең эшмәкәрлеккә 
баһа бирегеҙ! 

Рефлексия:  
Бөгөн дәрестә үҙемде (ни өсөн?) _________________________________  өсөн 

маҡтайым. 
6.Баһалау. Дәрестә әүҙем ҡатнашҡан уҡыусыларға баһалар ҡуйыла. 
7.Өйгә эш (һәр эш төрөнә аңлатма бирелә): 
1. “Әҫәрҙә яуызлыҡты фашлау, шәфҡәтлелеккә саҡырыу идеяһы” темаһына инша 

яҙырға. 
2. “Бәйләнештә” социаль селтәрендә З.Вәлиди исемендәге милли китапхана 

сәхифәһендә “Кәрәҙ” проектында Н.Мусин тураһында төшөрөлгән видеояҙманы ҡарап 
килергә. 

 
 
 

«КЕШЕЛЕГЕҢДЕ, НАМЫҪЫҢДЫ ЮҒАЛТМА…» 

( Ноғман Мусиндың  «Йыртҡыс тиреһе» повесы буйынса  дәрес өлгөһө)  

 

Мөфтәхова Маһира Әғзәм ҡыҙы 

Бишбүләк районы Йылбулаҡтамаҡ урта мәктәбе 

 
 Маҡсат:  

1. Яҙыусының  тормош һәм ижад юлына байҡау яһау. «Йыртҡыс тиреһе» повесының    
үҙләштерелеү кимәлен тикшереү, әҙәби әҫәрҙе анализлау күнекмәһен үҫтереү һәм  унда 
күтәрелгән төп проблеманы аңлау.  
2. Әҫәрҙә Һолтанбайҙың әсе яҙмышы, шәхес культы йылдарының эҙемтәләренә  иғтибар 
итеү, кешеләргә ҡарата шәфҡәтле булыу сифаттарын тәрбиәләү. 
3. Уҡыусыларҙың үҙ аллы эҙләнеү күнекмәләрен, фекерләү ҡеүәһен, һөйләү һәм яҙыу 
телмәрен үҫтереү. 

 Йыһазландырыу. Ноғман Мусиндың  портреты һәм китаптар күргәҙмәһе, проектор, ноутбук. 

Дәрес барышы. 

I. Ойоштороу мәле. Уҡыусыларҙы психологик яҡтан дәрескә  әҙерләү. 

II. Яны теманы билдәләү, дәрескә маҡсат ҡуйыу, эпиграфты аңлатыу. 

Слайд.  (Повесть, шәхес культы осоро, Н. Мусин, проблема, «Йыртҡыс тиреһе», телмәр 
үҫтереү ). Ошо һүҙҙәрҙән сығып дәрестең  темаһын, маҡсатын билдәләгеҙ. Уҡыусылар үҙ 
варианттарын тәҡдим итә. Артабан тема һәм маҡсат экранда сыға. 
Слайд.  (Уҡыусылар эпиграфты аңлата) 

Әле һуғыш, әле нужалары, 
Әле яла, әле ялғаны, 
Ғәҙелһеҙлек, тормош ваҡлыҡтары 
Сикһеҙ ептәй килә ялғанып.     (Р. Ғарипов) 
 
(Был эпиграф беҙҙең дәрескә ауаздаш. Әҫәрҙә үҙенең тырыш, намыҫлы хеҙмәте менән көн 
күргән эскерһеҙ, саф күңелле аталы – уллы Яуымбай менән Һолтанбайҙың әсе яҙмышы 
һүрәтләнә. Улар ғәҙелһеҙлек менән килешә алмайҙар. Икеһе лә етәксе вазифаларҙы 
башҡарған кешеләрҙең йыртҡыслыҡ, тупаҫлыҡ күрһәтеүҙәре арҡаһында һәләк була.) 
     

III. Яҙыусы тураһында ҡыҫҡаса белешмә һәм повестың йөкмәткеһе  өҫтөндә эш. 

    Уҡыусылар, һеҙ өйҙә яҙыусының биографияһы һәм «Йыртҡыс тиреһе» повесы менән 
танышып килдегеҙ. 
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      Биографик белешмәнән нимәләр белдегеҙ?( Һәр уҡыусы үҙ фекерен әйтә). Кем ул Ноғман 
Мусин? Ниндәй кеше булған?  Әҫәрҙәрендә ниндәй проблема күтәрелә? Уның ниндәй 
әҫәрҙәре бар? Яҙыусы ниндәй ҙур исемгә лайыҡ була? 
     Слайд.  Схема менән биографияны  йомғаҡлау.  

 
      Повестың  йөкмәткеһе өҫтөндә эш. 

1. Шәхес культы осорона хас үҙенсәлектәр тураһында ни әйтерһегеҙ? (Илебеҙ  
тарихында  шаҡтай шаулы һәм ҡаршылыҡлы осор.  Был осорҙа халыҡ фекерен һанға 
һуҡмау, уның менән иҫәпләшмәү кеүек мөһим проблемалар көсәйә. Шәхес культы 
тыуҙырған сәйәси ғәйәптәр ташлау, ышанмай ҡарау, яла яғыу кеүек күренештәр 
Яуымбайҙы һәләкәткә алып килә.) 

2. Әҫәрҙе анализлау өсөн план төҙөү.  
(Уҡыусылар үҙ варианттарын әйтәләр).  
 

           Әңгәмә өсөн план.  Слайд.   
 Повеста һүрәтләнгән образдарҙы һанап сығығыҙ. 
 Ауылда һунарсылыҡ менән көн күргән Яуымбай һәм уның улы Һолтанбайҙың 

фажиғәле һәләкәттәре. 
 Яуымбай һәм Һолтанбай ниндәй кеше булған, уларға һеҙҙең ҡарашығыҙ. 
 Әҫәрҙә йыртҡыслыҡ проблемаһы ниндәй образдар аша сағыла? 
 Реаль тормоштан миҫалдар килтерегеҙ. 

        
 IV. Төркөмдәр менән эш.  

1 –се  төркөм – Һолтанбай һәм Булашов образдарына сағыштырма характеристика төҙөү. 
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2 – се  төркөм – Һунарсы айыуҙы  ниндәй һүҙҙәр менән әйтә? Әҫәрҙән эҙләп яҙырға. 

 

3 – сө  төркөм – Повесть ни өсөн  «Йыртҡыс тиреһе» тип атала? 
 
 (Автор повесҡа юҡҡа ғына “Йыртҡыс тиреһе” тигән исем бирмәгән. Юғары вазифа биләп тә, 
ике йөҙлө булып, битенә йыртҡыс тиреһен япҡан әҙәмдәр әҙме донъяла? Яҙыусы был әҫәрҙе 
йәмғиәттәге ошондай кире осраҡтарға түҙә алмай, уларҙың ысын йөҙөн асып бирер өсөн 
яҙған.)   
     V. Нығытыу.   Парҙар менән эшләү.  Тест һорауҙарына  яуап  алыу. Эштәрҙе алмаштырып 
иптәштәре менән тикшерәләр. 
1. «Йыртҡыс тиреһе» повесы ҡасан баҫыла? 
А) 1994.  Б) 1958.  В) 1985. 
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2.Әҫәр  ниндәй жанрға ҡарай? 
А) хикәйә.  Б) роман.  В) повесть. 
3. Әҫәрҙә  ниндәй проблема күтәрелә? 
А) ҡурҡаҡлыҡ  һәм батырлыҡ.  Б) йыртҡыслыҡ. В) сәйәси.  
4.Ҡайһы образ артыҡ? 
А) Булашов.  Б) Кәбир.  В) Һолтанбай. 
5. Атаһы Һолтанбайға ниндәй васыят әйтә? 
А) эскерле. Б) яуыз уйлы. В) кешелегеңде, намыҫыңды юғалтма. 
VI. Йомғаҡлау.  Уҡытыусы.  Әҫәр беҙҙе нимәгә өндәй?   Бындай йыртҡыслыҡ бөгөнгө 
тормошта ла күҙәтелә. Шуның өсөн был әҫәр актуаллеген юғалтмай. Ул беҙҙе яуызлыҡты 
фашларға, шәфкәтлелеккә саҡыра. Һүҙемде Яуымбайҙың васыяты менән тамамлағы килә. 
«Кешелегегеҙҙе, намыҫығыҙҙы юғалтмағыҙ. Хәләл көс менән йәшәгеҙ, донъяғыҙҙа харам 
малдың остоғо ла булмаһын. Бүтән кешеләргә изгелекле, ярҙамсыл булығыҙ, әммә замана 
түрәләре ҡурайына бейемәгеҙ…» 
VII. Рефлексия.   Карточкалағы  таблицаны тултырырға. 
 

Беләбеҙ Белергә  теләйбеҙ Белдек 

1. Ноғман  Мусин - 
Башҡортостандың халыҡ  
яҙыусыһы. 
2. Ноғман  Мусиндың 
«Йыртҡыс тиреһе» повесы. 
3.  Ноғман  Мусин - прозаик 

1. Ноғман  Мусиндың 
тормош һәм  ижад юлын 
тәрәнерәк өйрәнеү. 
2. Күтәрелгән проблеманы 
әҙәбиәттәге башҡа 
әҫәрҙәрҙә күҙәтеү. 
3. «Йыртҡыс тиреһе» 
повесынан тыш башҡа  
әҫәрҙәрен уҡыу. 

1. Әҙәби әҫәрҙе анализлау. 
2. Дөрөҫ  проблеманы табыу. 
3.Образдарҙы 
ҡылыҡһырлау. 
4. Реаль тормоштағы 
ваҡиғалар менән 
сағыштырыу. 

 

     (Уҡыусылар дәрескә  баһа ҡуя.  Баланың  эшмәкәрлеге, хеҙмәте баһалана). 
VIII. Өйгә эш.   “Әҫәрҙә яуызлыҡты фашлау, шәфкәтлелеккә саҡырыу идеяһы” тигән темаға 
инша яҙырға. 
 
 
 

НОҒМАН МУСИН – БАШҠОРТОСТАНДЫҢ ХАЛЫҠ ЯҘЫУСЫҺЫ 

Мөхәмәтйәнова Альбина Авзал ҡыҙы, 

Стәрлетамаҡ районы Золотоношка урта мәктәбе 

 
Дәрестең технологик картаһы 
 
Ф.И.О. Мөхәмәтйәнова Альбина Авзал ҡыҙы Стәрлетамаҡ районы Золотоношка ауылы урта 
дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле уҡытыусыһы 
Предмет: башҡорт әҙәбиәте 
Класс:7 
Дәрес төрө:яңы тема аңлатыу , белемдәрҙе системалаштырыу 

Тема  Ноғман Мусин - Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы 

маҡсат 
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың ижадын 
өйрәнеү. 

Бурыстар 

Белем биреү:  Ноғман Мусиндың  тормошо тураһында һөйләшеү, уның 
замана яҙыусыһы икәнлеген аңлатыу. 
Үҫтереүсе: уҡыусыларҙың телмәрен байытыу,логик фекерләүҙе 
үҫтереү,ижади һәләттәрҙе асыу.  
Тәрбиәүи: халыҡ яҙыусыһының әҫәрҙәре аша тыуған илгә, ергә һөйөү, 
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ихтирам тәрбиәләү. Тәбиғәтте – урман тау, йылғаларҙы һаҡларға 
өйрәтеү. Дуҫлыҡ, туғанлыҡ ептәрен төшөндөрөү, нығытыу. 

УУЭ 

 Шәхескә йүнәлтелгәнУУЭ: индивидуаль һәм коллектив 
эшмәкәрлеккә мотивация булдырыу; 

  Регулятив УУЭ: үҙ телмәрен йөкмәткеле булыу яғынан баһалау 
һәләтен үҫтереү; 

  Коммуникатив УУЭ: үҙ фекрен һәм позицияһын булдырыу; 
 Танып-белеү УУЭ: уҡыу мәсьәләһен хәл итеү өсөн кәрәкле 

мәғлүмәтте эҙләү күнекмәһе булдырыу, алынған мәғлүмәтте, 
сағыштыра белеү, үҙ гипотезаңды булдырыу һәм уны дәлилләү. 

Планлашты-рылған 
һөҙөмтәләр 

Предмет: Ноғман Мусиндың  «Тайғаҡ баҫма» әҫәрен  уҡыу 
 Белеү: уҡылған  әҫәрҙең йөкмәткеһен белеү,текстҡа анализ 

яһау,геройҙарға ҡылыҡһырлама бирә белеү. 
 Эшләй белеү: яңы һүҙҙәрҙе һүҙбәйләнештәрҙе мәҡәләләрҙе 

өйрәнеү, көндәлек телмәрҙә ҡуллана белеү. 
Шәхескә йүнәлтелгән: текстың йөкмәткеһен аңлау, үҙ фекереңде 
аңлатыуға өлгәшеү. 
Метапредмет: эшмәкәрлектең маҡсатын ҡуйыу һәм формалаштырыу, 
маҡсатҡа ярашлы мәғлүмәт  таба ,  үҙ фекерен әйтеп бирә, 
башҡаларҙы тыңлай белеү, төркөмдәрҙә эшләү, үҙ фекерен һәм 
позицияһын формалаштырыу, фекерләүҙең логик сылбырын булдырыу, 
дәрестә алынған белемдәрҙе тормошта ғәмәли ҡулланыу.  

Төп аңлатмалар   

Предмет-ара 
бәйләнештәр 

Башҡорт теле 

Ресурстар: 
  төп 
  өҫтәлмә 

 Һүҙлектәр, тест һорауҙары, компьютер, презентация, 
 
 

Дәрес формаһы Ф- фронталь, И – индивидуаль, П – парҙа, Т-төркөмдә 

 

Дәрестең 
дидактик 
структураһы 

Уҡыусы 
Эшмәкәрлеге 

Уҡытыусы 
эшмәкәрлеге 
 

Планлаштырылған 
Һөҙөмтәләргә алып  
Килеүсе эш төрҙәре 

Планлаштырылған 
һөҙөмтәләр 
УУЭ 

1 этап. 
Ойоштороу 
моменты.  
1 мин. 
2 этап. Дәрескә 
эмоциональ 
әҙерлек. Слайд. 
 1 минут. 
 

 
Уҡытыусыны 
тыңлайҙар 

- Уҡыусылар, 
әйҙәгеҙ шиғыр 
уҡып алайыҡ: 
Һаумы, ҡояш, 
һаумы дуҫым, 
Һаумыһығыҙ, 
уҡытыусым!  
Мин сәләмәт, мин 
матур, Салауат 
кеүек батыр. 
 Ошондай матур 
шиғыр юлдары 
менән бөгөнгө 
дәресте башлап 
ебәрәйек. 
 
 
 
 

Уҡыусыдарҙың 
дәрескә әҙерлеген 
тикшереү. 
 

(Танып-белеү УУЭ). 
яңы белем алыу 
кәрәклеген аңлайҙар, 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштыралар. 
(Коммуникатив УУЭ). 
белем алыуға, уҡыуға 
ҡарата, дәрескә ыңғай 
ҡараш күрһәтәләр. 
(Регулятив УУЭ). 
үҙҙәренең уҡыу 
эшмәкәрлеген 
ойошторалар; 

2.Дәрес Ноғман Слайд. 1.Экранда бирелгән (Регулятив УУЭ). 
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темаһын, 
маҡсатын 
билдәләү 
3 минут. 
 

Мусиндың 
 
 
 
Башҡортостанды
ң халыҡ 
яҙыусыһы 
 
 
 
 
Дәфтәргә 
число,тема 
яҙалар. 
 

Экранда кемдең 
портреты сыҡты? 
 
Кем ул Ноғман 
Мусин? 
 
Эйе, дөрөҫ. Шулай 
итеп, беҙ бөгөн 
Башҡортостандың 
халыҡ яҙыусыһы 
Ноғман Мусин 
тураһында 
һөйләшәбеҙ. 

эште ҡарайҙар,  
уҡытыусының 
һөйләгәнен 
тыңлайҙар 
2. Проблемалы 
һорауға яуап 
табалар. 
 
 

1.Уҡығанды 
дөйөмләштереп, үҙ 
фекерен белдереү. 
2. Дәрес темаһын 
билдәләү. 
( Коммуникатив 
УУЭ). Тыңлау һәм 
диалогка инеү, 
әңгәмәгә ҡушылыу 
( Танып-белеү УУЭ). 
логик фекерләү 
(сылбырын) 
алгоритмын төҙөү. 

3. Яңы 
материалды 
өйрәнеү. Уҡыу 
проблемаһын 
сисеү. 
13 минут 

-Ноғман 
Мусиндың 
тормош юлын 
һәм әҫәрҙәрен 
өйрәнәбеҙ. 
 
 
 
Уҡыусының 
сығышы 
 
 
 
 
 
-Тәбиғәтте 
һаҡлау, экология 
проблемалары 
күтәрелә. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Дәрес темаһынан 
сығып, бөгөнгө 
дәрестең маҡсатын 
билдәләп ҡарағыҙ. 
 
-Дөрөҫ, әйҙәгеҙ 
Ноғман Мусин 
тураһында  тыңлап 
үтәйек. 
-Афарин, бик яҡшы 
сығыш. 
 
-Уҡыусылар, 
әйтегеҙ әле, 
Ноғман ағай 
Мусиндың 
әҫәрҙәрендә 
ниндәй проблема 
күтәрелә?   
 
-Дөрөҫ, ул үҙе 
ауылда тыуып 
үҫкәнгәме уға ауыл 
тормошо, ауыл 
яҙмышы, тыуған е р 
яғының киләсәге, 
тәбиғәте, урманы, 
һыуы яҡын. 
Яҙыусы 
әҫәрҙәрендә  
тәбиғәтте 
һаҡларға, яҡларға 
саҡыра. Урманды 
ҡоротоусылар, 
бысратыусылар 
менән көрәшә. Үҙе 
урманға бай 
Ҡолғона ауылында 
тыуып үҫкәнгәлер 

Маҡсат ҡуялар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Регулятив УУЭ). 
1. Проблеманы хәл 
итеү юлдарын эҙләү. 
2. Үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген алдан 
күрә белеү, үҙгәртә 
белеү. 
3. Танып белеү һәм 
шәхес рефлексияһын 
атҡарыу. 
(Танып-белеү УУЭ). 
Анализлау, 
сағыштырыу, 
дөйөмләштереү, 
һығымта яһау, логик 
фекерләү сылбырын 
булдырыу. 
Коммуникатив УУЭ). 
1.Үҙ фекерен әйтә 
һәм нигеҙләй белеү. 
2. Башҡаларҙы ишетә 
һәм тыңлай белеү, үҙ 
ҡарашын үҙгәртә 
алыуға әҙер булыу.. 
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уға ер яҙмышы, 
урман яҙмышы 
яҡын. “Тәбиғәт – 
тәү сығанаҡ, кеше – 
уның айырылмаҫ 
өлөшө. Тимәк, 
тәбиғәтте һәләк 
итеү – үҙ – үҙеңде 
һәләк итеү”, ти 
әҙип.Слайд. 

Ял сәғәте. 
1 минут. 

 Ҡаҙҙар 
остолар,остолар, 
Остолар ҙа ергә 
төштөләр. 
 Ял иттеләр,тағы 
остолар, 
Күл өҫтөнә килеп 
төштөләр. 

 Уҡытыусы  артынан 
ҡабатлайҙар. 

 

4.Белемде 
нығытыу. 
15 минут. 
 
 

-Ноғман Мусин 
әҫәрҙәрендә 
күтәрелгән 
проблемалар 
бөгөнгө көндә лә 
актуаль, сөнки 
бөтә тәбиғәт 
һәләкәт алдында 
тора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ноғман Мусин 
әҫәрҙәрендә 
күтәрелгән 
проблемалар 
бөгөнгө көндә 
нисек сағылыш 
таба? 
 
 
 
 
-Бик дөрөҫ яуап. Ә 
был турала әҙип 
үҙе нимә уйлай 
икән?  
 
 
-Уҡыусылар, беҙ 
бөгөн өйрәнгән 
яҙыусы тәбиғәтте 
һаҡлау, яҡлау 
тураһында ғына 
яҙмаған, ә 
баларҙың, һеҙҙең 
кеүек 
уҡыусыларҙың 
дуҫлығы, тоғролоғо 
тураһында ла матур 
– матур хикәйәләр, 
әҫәрҙәр ижад 
иткән. 
 
 
 
 
-Яҙыусының 

Уҡыусыларҙың 
яуабы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(видео яҙма – 
тәбиғәтте һаҡлау 
тураһында Н. Мусин 
сығыш яһай). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танып-белеү УУЭ). 
1.Мәғлүмәт табыу, 
уны үҙгәртеү һәм 
башҡа формала 
еткереү. 
(Коммуникатив УУЭ). 
1. Үҙ фекерен телдән 
һәм яҙма формала 
иркен итеп еткерә 
алыу. 
2. Башҡаларҙың 
әйткәнен тыңлай һәм 
ишетә белеү. 
(Регулятив УУЭ). 
1. Проблеманы хәл 
итеү юлдарын эҙләү. 
2. Үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген алдан 
күрә белеү, үҙгәртә 
белеү. 
3. Танып белеү һәм 
шәхес рефлексияһын 
атҡарыу. 
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“Минең дуҫ”, 
“Һабаҡ”,  “Тайғаҡ 
баҫма”, “Мин дә 
ата балаһы”. 
 
 
 
 
 
Бер уҡыусы 
“Тайғаҡ баҫма” 
әҫәренең 
ҡыҫҡаса ғына 
йөкмәткеһен 
һөйләй. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Рәхмәт 
ярҙамсыл. 
Әсҡәткә 

математиканан 
ярҙам итә. 

Мәсьәләләрҙе 
сисешә, аңлата. 

 
- Миңә Рәхмәт 

оҡшай, сөнки ул 
ярҙамсыл, ауыр 
саҡта ла дуҫын – 

класташын 
ташлап китмәй. 
Уға ярҙам итә. 
Мин үҙемдең 

шундай дуҫым 
булыуын теләр 

инем. 
 

-Миңә Әсҡәт 
оҡшаманы. Ул 

балалар өсөн 
ниндәй эштәрен 
беләһегеҙ? 
 
 
 
 
 
 
 
-Ошо әҫәрҙәрҙең 
берәйһе һеҙгә 
таныш түгелме? 
 
Уҡытыусы 
тулыландырып 
бара. 
 
-Тимәк, уҡыусылар, 
был хикәйәлә ике 
малайҙың дуҫлығы, 
тоғролоғо 
тураһында һүҙ 
бара. Һеҙҙең алда 
ике уҡыусы, икеһе 
лә бер класта, бер 
партала ултыралар. 
Һеҙгә ҡайһы малай 
оҡшаны? 
 
-Ни өсөн Рәхмәт 
оҡшай?  
-Уның ниндәй 
сифаттары оҡшай? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алдан уҡып килгән 
әҫәрҙе һөйләй. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Уҡыусыларҙың 
яуабы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд. (Рәхмәт һәм 
Әсҡәткә 
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алдаҡсы, 
дуҫтарҙы бәлә 

килгәндә ташлап 
китмәйҙәр. Мин 

дуҫыма ысын 
күңелдән ярҙам 

итер инем, 
дәрестә үтелгән 

темаларҙы ла 
аңлатыр инем 
хәлен белергә 

йыш ҡына барып 
торор инем.  

 
-Рәхмәт - ысын 
дуҫ. Әсҡәткә өй 
эшен күсерергә 
бирмәй, ә үҙе 
аңлатып бирә. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Мәҡәлдәр  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уҡыусылар 
мәҡәлдәрҙе 

дәфтәргә яҙып 
ала. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Дөрөҫ уҡыусылар, 
һеҙ бик аҡыллы 
фекер йөрөтәһегеҙ. 
Ысын дуҫтар бәлә 
килгәндә беленә. 
 «Йөҙ һум аҡсаң 
булғансы йөҙ дуҫың 
булһын”. 
 
-Мин халыҡ 
ижадының ҡайһы 
төрөн ҡулландым? 
 
-Дуҫлыҡ, татыулыҡ, 
тураһында бик 
матур мәҡәлдәр 
бар. Һеҙ нидәй 
мәҡәлдәр 
беләһегеҙ? 
Слайд. Мәҡәлдәр. 
Дуҫ илатып әйтер, 
дошман көлдөрөп 
әйтер. Татыулыҡта 
бәрәкәт. Ағай – эне 
татыу булһа, аш 
мул була. Дуҫтың 
ҡәҙерен бел, 
дошмандың 
хәтерен бел. 

характеристика). 
Рәхмәт – аҡыллы, 
ярҙамсыл, “5” генә 
уҡый, яҡшы малай, 
ысын дуҫ. 
Әсҡәт – алдаша, 
үсегә, үпкәләргә 
ярата, дуҫын ғәфү 
итмәй, үҙ һүҙле. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

282 

 

5.Дәресте 
йомғаҡлау. 
Эшмәкәрлеккә 
рефлексия. 
Тест эшләу. 
10 минут. 

 

 Слайд тест. 
 
-Бөгөнгө дәрескә 
ниндәй маҡсат 
ҡуйылды?  
-Ниндәй 
маҡсаттарға 
өлгәштек? 
-Дәрестән ниндәй 
фәһем алдығыҙ 
-Үҙегеҙгә баһалар 
ҡуйығыҙ. 
 
 
 
 
 
 
Уҡытыусының 
йомғаҡлау һүҙе: 
-Эйе,  уҡыусылар 
беҙ бөгөн дәрестә 
күп нәмә белдек. 
Ноғман ағай 
Мусиндың 
китаптары менән 
таныштыҡ. Ул 
тәбиғәтте яҡлаусы 
яҙыусы. Уның 
ижады бөгөн дә бик 
актуаль. Йылға 
буйҙарын, 
урмандарҙы 
бысратабыҙ, 
киҫәбеҙ, 
ҡоротабыҙ. Киҫергә 
генә түгел 
ағастарҙы 
ултыртырға ла 
кәрәк. Йылға, күл, 
шишмәләрҙе 
таҙартып торорға 
кәрәк. Улар 
мәңгелек түгел. 
Шулай уҡ ул беҙгә 
татыу, дуҫ йәшәргә 
өйрәтә. Ижадында 
башҡорт халыҡ 
мәҡәлдәрен, 
әйтемдәрен 
ҡуллана. Шулар 
менән беҙҙе 
тәрбиәләй. 

 
 
Һығымта сығаралар. 
Уҡыусыларҙан 
дәресте 
йомғаҡлатыу . 
Уҡыусылар дәрес 
башында ҡуйылған 
маҡсатты иҫкә 
төшөрөп, дәрес 
аҙағында 
өлгәшелгәндәрҙе 
байҡайҙар, 
һығымталар яһайҙар. 
Белем кимәлдәрен 
баһалайҙар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Танып-белеү УУЭ). 
Эшмәкәрлектең эҙмә-
эҙлеклеген булдырыу. 
2. Анализлау, 
сағыштырыу, логик 
фекерләү  
3.Төрлө формала 
бирелгән мәғлүмәттең 
нисбәтен булдырыу 
(Коммуникатив УУЭ). 
1.Үҙ фекерен әйтә 
һәм нигеҙләй белеү. 
2. Башҡаларҙы ишетә 
һәм тыңлай белеү, үҙ 
ҡарашын үҙгәртә 
алыуға әҙер булыу.. 
3. Монологик 
телмәргә эйә булыу,  
телмәр 
мөмкинлектәрен 
коммуникатив 
мәсьәләләрҙе хәл 
иткәндә алекват 
ҡулланыу. 
(Регулятив УУЭ 
Маҡсаттарҙы һәм 
һөҙөмтәләрҙе 
нисбәтен 
булдырыу;баһалау 
критерийын булдырыу 
һәм эштең 
уңышлылыҡ кимәлен 
билдәләү. 
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6.Баһалау. Өй 
эше. 
2 минут. 

Көндәлектәренә 
яҙып алалар. 

Ноғман Мусиндың 
“Тайғаҡ баҫма” 
хиҡәйәһенә 
иллюстрация 
эшләргә.  

  

     

 

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ” ӘҪӘРЕ БУЙЫНСА ИНША ЯҘЫУҒА ӘҘЕРЛЕК 

ДӘРЕСЕ 

Мөхөтдинова Әлфинә Муллаяр ҡыҙы,  

Тәтешле районы Шүлгән урта  мәктәбе 

 

Дәрестең маҡсаттары: 

Йөкмәткегә ҡарата. Н.Мусин ижадына ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү. Повестағы геройҙарҙы үҙ-ара 

сағыштырыу юлы менән әҫәрҙәге конфликтты асыҡлау. Кешенең көсө һәм көсһөҙлөгө 

нимәлә тигән һорауҙарға яуап табыу.Әҫәрҙәге ҡапма-ҡаршы төркөмдөң характер 

сифаттарын асыу. Автор позицияһын асыҡлау, уға баһа биреү. 

Йәмғиәттәге тиҫкәре күренештәргә тәнҡитле ҡараш тәрбиәләү, улар менән көрәшергә 

ынтылыш үҫтереү. 

Иншаның төҙөлөшөнә ҡарата. Иншаның инеш, төп өлөш, йөмғаҡлау өлөштәрендә яҙыласаҡ 

материалдарҙы тикшереү юлы менән күҙаллау, иншаның күләмен билдәләү. Яҙма формала   

текст төҙөргә өйрәтеү. 

Дәрес тибы:  һығымта яһау һәм систематизациялау (алған белемде  системаға һалыу) дәресе. 

Уҡытыу методы: эҙләнеү методы. 

Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау-яуаптар, проблемалы уҡытыу, компьютер технологияһы. 

Планлаштырылған һөҙөмтәләр: 

Предмет буйынса һөҙөмтәләр: уҡылған әҫәрҙең йөкмәткеһен белеү, әҫәрҙе анализлай белеү, 

геройҙарға ҡылыҡһырлама бирә белеү. 

Метапредмет буйынса һөҙөмтәләр: дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау, уны тормошҡа 

ашырыу өҫтөндә эшләү, кәрәкле мәғлүмәтте таба  һәм уны урынлы ҡуллана белеү. 

Шәхси һөҙөмтәләр: үҙ фекереңде яҙма рәүештә  логик эҙлеклелектә аңлата белеү, башҡорт 

әҙәби телендә стилистик яҡтан дөрөҫ һөйләмдәр төҙөү. 

Йыһазландырыу: Ноғман Мусиндың портреты, “Йыртҡыс тиреһе” әҫәре, уҡыусылар алып 

килгән материалдар (образдарға характеристика, афоризмдар, мәҡәлдәр), компьютер, 

презентация материалдары. 
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                                     Дәрестең киңәйтелгән план-конспекты 

Эш  

төрҙәре 

Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы эшмәкәрлеге Йыһаз 

                                                 Психологик инеш 

Психологик кәйеф 

шарттары булдырыу. 

Уңыш ситуацияһы 

тыуҙырыу. 

Уҡытыусы:   Һаумыһығыҙ, балалар! Беҙ 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы  Ноғман Мусиндың 

ижадын өйрәнеү  буйынса дәрестәрҙе дауам итәбеҙ. 

Һеҙ уның ижадын бик яратып өйрәндегеҙ. Беҙҙең 

бөгөнгө дәрес иһә  һеҙҙе юғары мәҙәниәтле, яҡшы 

менән яманды айыра белеүсе   кеше итеп тәрбиәләргә, 

тормошта үҙ урынығыҙҙы табырға  ярҙам итә торған 

дәрес булыр тип уйлайым. Дәресте башлайыҡ! 

Слайд 

1. 

Н.Муси

ндың 

портрет

ы 

                                       Эшмәкәрлеккә үҙбилдәләнеш  

Н.Мусин ижадын 

өйрәнеү  һәм уның 

“Йыртҡыс тиреһе” әҫәре 

буйынса башҡарылған 

эштәрҙе барлау 

Һорауҙар: 

Н.Мусин ижадын 

өйрәнгәндә нимәләр 

эшләнек?  

Яуаптар: 

Н.Мусиндың биогра- 

фияһын өйрәндек, элек 

уҡылған әҫәрҙәрен иҫкә 

төшөрҙөк (“Тайғаҡ баҫма”, 

“Ҡоралайҙар”, “Атайымдың 

ос һәнәге”), “Йыртҡыс 

тиреһе” әҫәрен уҡып, 

анализланыҡ. 

Н.Муси

ндың 

китапта

ры- 

нан 

күргәҙм

ә,  

альбом 

матери

ал- 

дары  

 Н.Мусин тураһында 

нимәләр белдегеҙ? 

Әҙәби  диктант тәҡдим 

итеү  

(телдән тикшереү) 

Ике вариантта бирелгән 

терәк һүҙҙәр ярҙамында 

һөйләмдәр төҙөп әйтәләр  

Слайд 

2. 

                               2-се  слайдтың яуаптарын  тикшереү 

 

1932 1931 
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Ишембай р-ы, Ҡолғона а. 

 

Салауат р-ы, Арҡауыл а. 

Маҡар урта мәктәбе Өфө, 9-сы гимназия 

М.Горький ис. әҙәбиәт институты Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институты 

Тәүге шиғыры –“Ленин”, 1950 Тәүге хикәйәһе       -“Минең  дуҫ”, 1953 

Тәүге  ҙур әҫәре –“Зөһрә”  повесы Тәүге китабы “Йүрүҙән” 

 С.Юлаев ис. Премия     + С.Юлаев ис. Премия     - 

Башҡортостандың халыҡ шағиры  Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы 

Шағир, журналист Прозаик, публицист 

Төп тема: кеше һәм тәбиғәт, ер 

кешеһенең  дәрәжәһе 

Төп тема: туған тел, халыҡ, ил, милләт  

яҙмышы 

 

  

 

               Дәрестең темаһын, маҡсатын, йөкмәткеһен билдәләү 

Өйгә эште 

тикшереү 

Ниндәй өй  

эше бирелгәйне? 

Әҫәр буйынса инша яҙыу өсөн  

материал йыйырға. 

 

Дәрестең 

темаһын һәм 

маҡсатын 

билдәләү 

Бөгөнгө дәрестең темаһы 

һәм маҡсаты нисек булыр? 

Тема: Инша яҙырға әҙерлек 

дәресе 

Маҡсат: алып килгән 

материалдарҙы тикшереп, 

системаға һалыу, иншаның 

темаһын асыҡлау, инша өсөн 

план төҙөү 

 

Инша яҙыу өсөн 

белем кимәлен 

асыҡлау 

Был маҡсатҡа ирешеү өсөн 

беҙ нимәләр беләбеҙ?  

Беҙҙең алда ниндәй 

материалдар 

(белемдәр) бар? 

1.Әҫәрҙең тема, проблема, 

идеяһын беләбеҙ. 

Тема: изгелектең яуызлыҡ 

тарафынан еңелеүе. 

Проблема: ҡараңғы мөхиттән 

сығыу юлының барлығы-

юҡлығы. 
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Идея: ғәҙелһеҙ йәмғиәткә 

тәнҡитле ҡараш тәрбиәләү. 

2.Образдарҙы асыҡлай, 

уларға ҡылыҡһырлама бирә  

беләбеҙ. 

Ғәмәли эш. 

Төркөмләп 

эшләү. 

Бирем: әҫәрҙәге ҡапма-

ҡаршы төркөм- дәргә 

ҡылыҡһырлама бирегеҙ. 

Уларҙың көслө һәм көсһөҙ 

яҡтарын айырып күрһәтегеҙ. 

Ике төркөмгә бүленеп 

эшләйҙәр: 

Яуымбай һәм  уның улы   

Һолтанбай –байлыҡтан 

намыҫты өҫтөн ҡуйып, ауыр 

ваҡытта үҙҙәренән өҙөп илгә, 

халыҡҡа ярҙам итергә әҙер 

тороусы, намыҫтары 

ҡушҡанса йәшәүсе, тырыш, 

ғәҙел кешеләр. Физик көслө, 

аҡыллы, ныҡ ихтыяр- лы, 

намыҫлы, рухи бай   

булыуҙары – көслө кешеләрҙә 

генә була торған һоҡланғыс 

сифаттар. Улар өсөн 

йәмғиәттәге алыш-биреш, 

ялағайлыҡ – бөтөнләй сит 

күренеш.  Уларҙың көсһөҙлөгө 

- намыҫһыҙ кешеләргә ҡаршы 

тора алмауҙа,  насар 

сифаттар нормаға әйләнгән 

йәмғиәттә йәшәргә мәжбүр 

булыуҙа. 

Булашов, милиционер, райком 

кешеләре, прокурор  - заман 

түрәләре, үҙҙәренең эш 

урынын байлыҡ йыйнау, 

ришуәт алыу һәм биреү, 

уларса йәшәмәгән намыҫлы 

кешеләрҙе кәмһетеү өсөн 

ҡулланған әхлаҡһыҙ, 

принципһыҙ ҡомһоҙ заттар. 

Көстәре –ҡулдарында булған 

власть, ҙур эш урындары, ә 

кеше булараҡ улар бер 

меҫкендәр. 

Уҡыусы

лар- 

ҙың  

әҫәр 

геройҙа

рына 

ҡылыҡһ

ыр 

лама- 

лары  

(әҫәргә 

 анализ  

яһаған  

дәрестә 

яҙылған

,  

өйҙә 

тулыла

нды- 

рылған) 

Проблема ҡуйыу Образдарға ҡылыҡһырлама 

нимә бирә? 

а)ҡайһы төркөмдәр араһында 

конфликт тыуыуын күрһәтә; 
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б)конфликттың сәбәбен, уның 

кем файҙаһына бөтөүен 

асыҡлай 

Парлап эшләү Инша яҙыу өсөн ниндәй 

темалар (тематика) тәҡдим 

итәһегеҙ? 

Яуаптар: 

1.  Кешенең көсө һәм 

көсһөҙлөгө. 

2.Айыуҙы еңгән кеше ни өсөн 

кешенән еңелә? 

3.Ғәҙелһеҙ йәмғиәттә кешегә  

баһа. 

4.Әҫәрҙәге геройҙарға 

сағыштырмаса 

ҡылыҡһырлама. 

 

 Төп теманы нигеҙләгеҙ Темаларҙың һәр береһендә 

кеше, уның көслө һәм көсһөҙ 

яҡтары хаҡында һүҙ бара, 

шунлыҡтан иншаның темаһы 

итеп “Кешенең көсө һәм 

көсһөҙлөгө” темаһын алырға 

була. 

 

 Тема һайланды. Хәҙер ни 

эшләйбеҙ? 

Инша яҙыу буйынса 

белемдәрҙе барлайбыҙ. 

Беләбеҙ:а)иншаның инеш, төп 

өлөш, йомғаҡлау өлөштәре 

була; 

б)Иншаның күләмен 

билдәләйбеҙ; 

в)Инша өсөн план төҙөйбөҙ. 

 

 Ниндәй тәҡдимдәрегеҙ бар? Баяғы темаларҙы иншаның 

планы итеп ҡулланып була. 
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Ғәмәли өлөш. 

Инеш өлөш өсөн 

материалдар. 

Инеш өлөштә нимә хаҡында 

яҙырға кәрәк тип 

уйлайһығыҙ? Тәкдимдәр, 

фекерҙәрегеҙ менән 

уртаҡлашығыҙ. 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыусылар өйҙә әҙерләгән 

презентациялар күрһәтелә: 

1)Кешенең көсө һәм 

көсһөҙлөгө тураһында 

афоризм , цитаталар…. 

2)Кешенең физик, аҡыл көсө 

тураһында халыҡ мәҡәлдәре 

3) Кешене көслө итеп 

күрһәтеүсе сифаттар. Был 

сифаттарға ҡаршы  насар 

сифаттар. 

 

 

 

 

слайд 3 

 

 

слайд4 

 

 

слайд5 

 

Слайд 3 

Көчлелегең белән горурланма!   Кешелегең белән горурлан! 

                             Муса  Җәлил. 

Что может быть хуже в человеке, чем покорность в нужде и заносчивость в богатстве. 

                                      Ибн Аби-Талиб, арабский мудрец 

 

  

Слайд 4  (Әҫәрҙең йөкмәткеһенә тап килгән халыҡ мәҡәлдәре) 

 

1. Ил  ҡайғыһы – ир ҡайғыһы 

2.Беләге йыуан берҙе йығыр, белеме булған меңде йығыр 

3. Кем ҡулында иллелек, уның һүҙе иң элек. 

4. Нәфес –енәйәт етәксеһе. 

5. Яман килде –яу килде. 
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                                             Слайд5 

 

Көслөлөк билдәһе, кешенең 

дәрәжәһе,  

бәҫе  булған 

 яҡшы сифаттар 

Көсһөҙлөк, түбәнлек  билдәһе булған  

насар сифаттар 

Рухи ныҡлыҡ 

Ғилемле булыу 

Ихтыяр көсө 

Намыҫ 

Ғәҙеллек 

Сабырлыҡ 

Тырышлыҡ 

Хеҙмәт һөйөү 

Турыһын һөйләү 

Ялағайлыҡ 

Ике йөҙлөлөк 

 Һүҙеңдә тормау 

Алдашыу 

Урлашыу 

Ябай халыҡҡа ҡарата кәмһетеүле мөнәсәбәт 

Наҙанлыҡ 

 

 

 

 

  Һорауҙар: 

1.Был цитаталарҙы ҡайҙан 

алдығыҙ, уларҙың  авторҙары 

хаҡында бер нисә һүҙ 

әйтегеҙ.  

2.Мәҡәлдәр һәм афоризмдар 

әҫәрҙәге  кемдәрҙе 

характерлай? 

Балаларҙың яуаптары 

тыңлана. 

 

Белемдәрҙе 

киңәйтеү, һүҙлек 

эше 

Тәҡдим ителгән слайдтарҙа 

кем тураһында һүҙ бара 

Уҡыусылар афоризмдарҙың 

һәм халыҡ мәҡәлдәренең 

ҡайһы геройға хас булыуы 

хаҡында фекер алыша, 

афоризмдарҙы башҡорт 
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теленә тәржемә итә. 

Уҡытыусы афоризм авторҙары 

хаҡында ҡыҫҡа белешмә бирә. 

Коррекциялау Кемдең өҫтәмәләре бар? Уҡыусыларҙың яуаптары 

тыңлана, һығымта яһала. 

 

Проблема ҡуйыу Ошолар тураһында фекер 

йөрөтөү инеш өлөш өсөн 

етерлек материал була 

аламы? 

Инеш өсөн был материал  етә, 

сөнки унда төп тема 

яҡтыртылмай, бары тик төп 

темаға ҡағылышлы фекерҙәр 

әйтелә. 

 

Инеш өлөштөң 

ҡыҫҡаса 

йөкмәткеһе. 

Һығымталар 

буйынса йомғаҡ 

яһау 

Тимәк, инеш өлөштә нимәләр 

тураһында яҙырһығыҙ, 

йомғаҡлап ҡуйығыҙ. 

Яуаптар: 

Кешенең дәрәжәһен  бәҫен 

(аҡыл, намыҫ, физик көс, рух 

ныҡлығы) һәм түбәнлеген 

(ялағайлыҡ, үҙ фекерең 

булмау, алдашыу һ.б.) 

күрһәтеүсе сифаттар хаҡында 

яҙабыҙ. Яҡшы сифаттар  элек-

электән башҡорт халҡы өсөн 

ҡиммәт булған, быны халыҡ 

мәҡәлдәре йәки афоризмдар 

менән раҫлап ҡуябыҙ. 

 

Ғәмәли эш. Төп 

өлөш өсөн 

материалдар. 

Төркөмләп эшләү 

Төп өлөшкә ниндәй фекер, 

һөйләм ярҙамында күсергә 

була? 

Бер нисә вариант тәҡдим 

итегеҙ. 

Балалар төркөмдәрҙә 

эшләйҙәр: 

1.Беренсе юл.  

Был теманың башҡорт 

әҙәбиәтендә  ниндәй әҫәрҙә 

яҡтыртылыуын әйтергә була. 

Мәҫәлән, З.Биишеваның “Дуҫ 

булайыҡ” повесында ике 

малайҙың дуҫлығы береһенең 

ҡурҡаҡлы- ғы, һүҙендә 

тормауы арҡаһында өҙөлһә,  

артабан был дуҫлыҡтың көсө 

намыҫлы, ғәҙел  эштәр  менән 

раҫлана. 

2. Икенсе юл. 

Ноғман Мусиндың беҙ уҡыған 

башҡа әҫәрҙәрендә лә 

кешенең көсө хаҡында һүҙ 

бара. Миҫалға “Тайғаҡ баҫма” 

 

З.Бииш

ева- 

ның  

“Дуҫ  

булайы

ҡ” 

 повесы 
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әҫәрен алайыҡ. Әҫәрҙең 

геройы Рәхмәт – ғәҙел- леге, 

ярҙамсыллығы менән көслө. 

 

 

 

 

 

 

Н.Муси

ндың 

“Тайғаҡ  

баҫма” 

әҫәре 

Төп өлөштөң 

ҡыҫҡаса 

йөкмәткеһе. 

Һығымталар 

буйынса йомғаҡ 

яһау 

Яҡшы. Төп өлөштә ниндәй 

һорауҙарға яуаптар 

эҙләйһегеҙ? 

1. Әҫәрҙәге ҡапма-ҡаршы 

төркөм кешеләренең характер 

сифаттары, донъяға 

ҡараштары,маҡсаттары   

яҡтыртыла. 

2. Айыуҙы еңгән кешенең ни 

өсөн кешенән еңелеүе 

асыҡлана. 

3.Төп һорауға яуап табабыҙ: 

ни өсөн яҡшылыҡ яманлыҡ 

тарафынан еңелә? Киреһенсә 

булырға тейеш бит. 

 

 Яуабығыҙ ниндәй булыр? Яуаптар: 

Кешенең көсө физик көстә 

генә булмайынса, намыҫ, 

ярҙамсыл булыуҙа,  

ғәҙеллектә икәнен, был 

сифаттар Яуымбай һәм 

Һолтанбайҙың төп сифаттары  

икәнен күрҙек. Тимәк, улар 

йәшәгән йәмғиәттә был 

сифаттар түгел, ә 

ғәҙелһеҙлек,ялағайлыҡ, ике 

йөҙлөлөк, урлашыу, һүҙ менән 

эштең тап килмәүе, ялған   

кеүек сифаттар өҫтөн.  
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Проблема ҡуйыу Был фекерҙе нисек итеп 

дәлилләрһегеҙ? 

1.Әҫәрҙән цитаталар 

ҡулланып (Миҫалдар: 

Һолтанбай үҙенең атаһы 

хаҡында “ирлек намыҫына тап 

төшөрмәй йәшәгән атай”,ти; 

Яуымбайҙың улына әйткән 

васыяты: ”Кешелегеңде, 

намыҫыңды юғалтма, улым, 

хәләл көс менән йәшә. 

Донъяңда харам малдың 

остоғо ла булмаһын. 

Кешеләргә ярҙамсыл, 

изгелекле бул, әммә заман 

түрәләре ҡурайына бейемә. 

Улар –үҙ көйөн көйләп кенә, 

башҡаларҙы уйламай йәшәүсе 

бәндәләр” 

2.Автор позицияһын асыҡлау 

аша. 

 

 Автор позицияһы нимәлә 

сағыла, уны асыҡлағыҙ. 

Яуаптар: 

а)Яуымбайҙың да, 

Һолтанбайҙың да, Бөтә 

көслөлөк билдәһе булған 

яҡшы сифаттары булыуға 

ҡарамаҫтан,  тормош - тары 

ауыр, ә ғүмерҙәре фажиғале 

тамамлана, тимәк, улар 

йәшәгән йәмғиәт  дөрөҫ 

ҡоролмаған. Унда ялған 

хаҡлыҡты еңә, закондар 

боҙола.  Автор ошо йәмғиәткә 

тәнҡитсел ҡарарға өйрәтә.  

б) Н. Мусин үҙ әҫәрен 

“Йыртҡыс тиреһе” тип 

атай.Бында йыртҡыстар – 

түрәләр, уларҙың башҡаларға  

ҡарата йыртҡыстарса 

мөнәсәбәте. Улар айыуҙан да 

ҡурҡынысыраҡ. 

 

Ғәмәли эш. 

Йомғаҡлау өсөн 

Иншаның йомғаҡлау 

өлөшөнә еттек, бында  нимә 

Башҡа ваҡыттағы һымаҡ, 

бында  әҫәргә,  геройҙарға үҙ 

ҡарашыбыҙҙы сағылдырырға 
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материалдар яҙырһығыҙ? тейешбеҙ. Дәрестә 

әйтелгәндәр 

дөйөмләштерелә, һығымта 

яһала. 

 

Йомғаҡлау 

өлөшөнөң 

йөкмәткеһе. 

Һығымталар 

буйынса йомғаҡ 

яһау. 

Ниндәй һорауҙарға яуап 

эҙләрһегеҙ? 

а)Мин бындай йәмғиәттә 

йәшәргә теләйемме? 

ә)Ни эшләп йәмғиәттә 

ҡырағай закондар 

урынлашҡан? 

б)Мин был йәмғиәттә нимә 

үҙгәртә алам? 

в)Үҙгәртеү өсөн миңә 

Яуымбай һәм Һолтанбайҙа 

булмаған ниндәй көстәр 

кәрәк? 

г)Ундай көстө үҙеңдә нисек 

тәрбиәләргә? 

ғ)Әҫәрҙә ҡуйылған 

проблеманан сығыу юлы 

бармы? 

д) Йомғаҡлауҙа үрнәк итеп 

М.Аҡмулла, С. Юлаев, Һ. 

Дәүләтшина,  М. 

Мортазиндарҙың тормошон, 

уларҙың иң ауыр ваҡытта ла 

һығылып төшмәүҙәрен, рухи 

яҡтан көслө булыуҙарын, 

ҡаҡшамаҫ ныҡлыҡтарын  

күрһәтергә кәрәк. 

е)Афоризмдар  ҡулла- нып, үҙ 

фекерҙәребеҙҙе нығытып 

ҡуйырға тейешбеҙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булған белемде 

ҡулланыу 

Быға тиклем яҙған иншалар 

өҫтөндә нисек  эшләй 

инек?Йәғни нимәләр 

беләбеҙ? 

Артабан ниндәй эшләр 

ҡалды?  

1.Артабан өйҙә иншаны 

яҙабыҙ.  

2.Уны стилистик яҡтан 

камиллаштырыу өҫтөндә 

эшләйбеҙ. Һүҙ, фраза, 

һөйләмдең дөрөҫ төҙөлөшөн  
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Тағы нимә өҫтөндә эшләргә 

кәрәк? 

һәм үҙ-ара бәйләнешен 

тикшерәбеҙ.  

3.Булған материал- дарҙы 

системаға килтерәбеҙ. 

Һүҙлектәр ҡулланып, 

орфографик, пунктацион 

хаталарҙы бөтөрәбеҙ. 

4.Булған материал- дарҙы 

ҡулланып та, күләме етмәһә, 

йәки текстың йөкмәткеһе тулы 

булмаһа, тағы мәғлүмәттәр  

өҫтәйбеҙ. 

5. Иншаны тикшереп сығабыҙ, 

ҡараламанан дәфтәргә 

күсереп яҙабыҙ, систалығына 

иғтибар итәбеҙ. 

                                             Рефлексия 

 Дәрестең маҡсаты ниндәй ине? 

Маҡсатыбыҙға ирештекме? 

Нимәләр эшләнек? 

Нимәләр белдек? 

Дәрес өйҙә инша яҙыу өсөн 

файҙалы булдымы? 

Үҙегеҙҙең бөгөнгө эшегеҙҙән 

ҡәнәғәтһегеҙме? 

Кемдәр иншаны тулыһынса 

күҙаллай, нимә һәм нисек  яҙырға 

икәнен аңланы, ҡулдарығыҙҙы 

күтәрегеҙ. 

Кемдәргә дәрестәге материал 

етерлек түгел йәки ауыр тойолдо? 

Иптәштәрегеҙҙең эшен, алып 

килгән материалдарҙы нисек 

баһалайһығыҙ? 

Уҡыусыларҙың яуаптары 

тыңлана, билдәләр 

ҡуйыла. 

 

                                                         Өйгә эш 

 Бөгөнгө дәрес материалдарын 

ҡулланып, “Кешенең көсө һәм 
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Н.МУСИН “ҺАБАҠ” 

Мысырғалина Хәнифә Әнүәр ҡыҙы, 

Күгәрсен районы Йомағужа   ауылы  

2- се  һанлы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

 

 

 

 

 

көсһөҙлөгө” темаһына инша 

яҙырға. 

Кем беҙ дәрестә ҡарап үткән 

башҡа теманы һайланы, шул 

темаға яҙырға ла мөмкин.  

                                                          Йомғаҡлау. 

 Уҡыусылар, һеҙ дәрестә бик актив 

эшләнегеҙ. Беҙ бөгөн бик ауыр 

һорауҙарға – нисек көслө булырға, 

нисек  ғәҙелһеҙлеккә ҡаршы 

көрәшергә, намыҫлы булып 

йәшәргә тигән һорауҙарға яуап 

эҙләнек. Был эзләнеүҙәр  хәҙер ҙә, 

алдағы тормошоғоҙҙа ла бик мөһим 

роль уйнар  тип уйлайым.  Һәр кем 

үҙ фекерҙәрен матур һүрәтләү 

сараларын ҡулланып, теманы дөрөҫ 

асып,  матур әҙәби тел менән 

яҙылған, тәрән фекерҙәре ярылып 

ятҡан  иншалар яҙып килерһегеҙ, 

тип ышанам. Дәрес бөттө, һау 

булығыҙ! 
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Маҡсат 

 

1.Шәхси сифаттарҙы үҫтереү: 

үҙ аллы эш итергә, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға 

күнектереү, атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға, яҡындарына, мәктәп 

хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу, мәктәп йыһаздарына 

һәм уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу, тыуған илгә, телгә 

һөйөү, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү, һаулыҡты нығытыу, кеше 

менән аралашыу этикетын үҙләштереү.  

2. Предмет буйынса белем алыу: 

Ноғман Мусиндың «Һабаҡ» хикәйәһе менән танышыу, хикәйә тураһында 

төшөнсә биреү. 

3.Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереү: 

үҙ аллы белем алыу, мәғлүмәт йыйыу һәм уларҙы ҡуллана белеү, дәрес 

барышында уҡытыусы менән берлектә эшләү, дәрескә маҡсат ҡуйыу һәм 

уны дәрес һуҙымында күҙ уңынан ебәрмәй тормошҡа ашырыу, эште 

дөрөҫ планлаштырыу, эҙләнеү эше алып барыу; эшләгән эштәрҙе дөрөҫ 

баһалау һәм, кәрәк икән, төҙәтмәләр индереү. 
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Планлаштырылғ

ан һөҙөмтә 

Предмет УУЭ һөҙөмтәләре: Н.Мусиндың ижады менән таныштырыуҙы 

дауам итеү, яңы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр өйрәнеү, телмәрҙә ҡулланыу. 

Метапредмет (прдмет-ара) УУЭ һөҙөмтәләре:  

а)регулятив:  Ноғман Мусиндың «Һабаҡ» хикәйәһе менән танышырға,  

хикәйә тураһында төшөнсә алырға, булған белемдәрен барлау, баһалау; 

б)танып белеү: дәреслек, текст менән эш итә белергә, төркөмдәрҙә 

эшләргә, проблеманы хәл итергә,  йөкмәткене һөйләргә ынтылыш; 

в)коммуникатив: үҙ аллы белем алырға, мәғлүмәт йыйырға һәм уларҙы 

ҡуллана белергә, дәрес барышында уҡытыусы менән берлектә эшләргә, 

дәрескә маҡсат ҡуйырға һәм уны дәрес һуҙымында күҙ уңынан ебәрмәй 

тормошҡа ашырырға, эште дөрөҫ планлаштырырға, эҙләнеү эше алып 

барырға; эшләгән эштәрҙе дөрөҫ баһаларға һәм, кәрәк икән, төҙәтмәләр 

индерергә. 

үҙ фекереңде дөрөҫ, тулы итеп әйтеп бирә белергә 

Шәхес булараҡ формалаштырыу УУЭ һөҙөмтәләре: үҙ аллы эш итергә, 

белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға; атай-әсәйгә, 

тиҫтерҙәргә, уҡытыусыға, яҡындарына  иғтибарлы һәм ихтирамлы 

булырға, мәктәп йыһаздарына һәм уҡыу әсбаптарына һаҡсыл  булырға, 

тыуған илде, телде яратырға, һаулыҡты нығытырға, кеше менән 

аралашыу этикетын үҙләштерергә ынтылыш.  

Дата Инструменталь блок 

Дәрес темаһы Ноғман Мусин. «Һабаҡ». 

Маҡсат 1.Ноғман Мусиндың «Һабаҡ» хикәйәһе менән танышыу, хикәйә 

тураһында төшөнсә биреү; әҫәргә анализ яһарға өйрәтеү. 

2.Уҡыусыларҙың фекерләү ҡеүәһен үҫтереү, үҙ фекереңде әйтә һәм 

яҡлай белергә өйрәтеү, сығыш яһау, үҙ аллы һәм төркөмдәрҙә эшләү 

һәләтен үҫтереү. 

3.Әхлаҡ тәрбиәһе, балаларҙы үҙ аллы тормошҡа тәрбиәләү, бер-береһен 

ихтирам итергә өйрәтеү 

Дәрес төрө  Яңы белем алыу дәресе 

УМК Мультимедиа проекторы, презентация,  дәреслек, эш дәфтәре, 

смайликтар. 

Эшмәкәрлек ойоштороу блогы 

Яңы төшөнсә Һабаҡ 

Предмет-ара Башҡорт теле, рус әҙәбиәте, тарих, биология 
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бәйләнеш 

Дәрес 

этаптары: 

I.Психологик 

комфорт 

тыуҙырыу 

Матур көн менән һоҡланыу. Бер-береңә уңышлы көн теләү. Балаларҙың 

күңелен яғымлы, һөйкөмлө һүҙҙәр менән һуғарыу, уңышлы эшкә йүнәлтеү 

II. Уңыш 

ситуацияһы 

тыуҙырыу 

1.Үтелгәнде ҡабатлау.  

-Өйҙә һеҙ мәктәп тормошон сағылдырған, үҙегеҙ менән булған берәй 

мажаралы хәл тураһында хикәйә төҙөп килергә тейеш инегеҙ. Әйҙәгеҙ, 

шул турала һөйләшеп алайыҡ.  

2-3 уҡыусы үҙе менән булған мәктәп хәлдәрен һөйләй. Баһалау.  

Физминутка 

2. Проблемалы һорау. 

 1-се слайд. 

Айырылғанды айыу ашар. 

Мәҡәлде ҡысҡырып уҡыу.  

-Һеҙ ошо мәҡәлдең мәғәнәһен нисек аңлайһығыҙ? (яуаптар). 

III.Уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡуйыу 

1)Инеш әңгәмә. 

-Әлбиттә, балалар, һеҙҙең һәр берегеҙҙең яуаптары дөрөҫ, әммә ошо 

мәҡәлдең мәғәнәһенә тулыһынса төшөнөр өсөн бөгөн беҙ дәрестә 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың «Һабаҡ» 

хикәйәһен уҡыясаҡбыҙ һәм дәрес аҙағында бергәләп ошо һорауға яуап 

бирербеҙ.  

IV.Уҡыу 

мәсьәләһен хәл 

итеү 

Дәфтәргә теманы, числоны яҙҙырыу. 

 2) Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың  биографияһы 

менән таныштырыу. 

2-3-сө слайдтар 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин  1931 йылдың 17 

июлендә Башҡортостандың Ишембай районы Ҡолғона ауылында тыуған. 

Ул ололар өсөн дә, балалар өсөн дә ижад итә. Иң күләмле тәүге әҫәре-

«Зөһрә» повесы 1956 йылда баҫыла. «Ер биҙәге», «Ауылым юлы», «Кеше 

йылмая», «Һайлап алған яҙмыш», «Мәңгелек урман», «Таң менән сыҡ 

юлдарға», «Өҙәрем юл кешеләре», «Зәңгәртауҙа аҡ болан» һәм башҡа 

романдары һәм повестары уҡыусылар тарафынан яратып ҡабул ителде. 
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Ноғман Мусин. «Һабаҡ» хикәйәһе. 

 

3)Хикәйәнең йөкмәткеһен күҙаллау. 

- Ә хәҙер  «Һабаҡ» хикәйәһенә күсәйек.  

-Әҫәр ниндәй жанрға ҡарай? (Хикәйә жанрына.)  

-Нимә ул хикәйә? 

4-се  слайд    

 Хикәйә- эпик әҫәрҙәрҙең иң күп ҡулланылған жанрҙарының береһе. 

Хикәйәлә бер йәки бер нисә кеше менән булған хәл-ваҡиғалар 

һүрәтләнә.  

 

-Һабаҡ һүҙен нисек аңлайһығыҙ? (Һабаҡ- дәрес, русса- урок) 

-Ә хикәйә ни өсөн шулай атала икән, фаразлайыҡ.(Яуаптар.) 

-Берәй кеше һабаҡ алалыр. 

4) Хикәйә өҫтөндә эш. 

Хикәйәне тасуири итеп үҙем уҡыйым.  

-Хикәйәлә  һүҙ нимә тураһында бара, һеҙҙең фараздар дөрөҫ булдымы?  

 -Кем ниндәй һабаҡ алды?  

Һығымта яһала. 

-Уҡығанда һеҙгә аңлашылмаған һүҙҙәр осраны. Ә хәҙер шул һүҙҙәрҙең 

мәғәнәләрен асыҡлайыҡ. 

5-се слайд    

Һүҙлек эше. 

Һуҡыр сысҡан 

аласыҡ-летний домик 

һике-нары. 

Был һүҙҙәр умартасылыҡҡа ҡарай: 
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моҙға 

күрек 

күҙелдерек 

балауыҙ 

6-сы  слайд    

Слайдтан һүрәттәрен күрһәтеү. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

V. Ғәмәли 

эштәр. 

1.Хикәйәнең йөкмәткеһен моделләү. 

Уҡытыусы алдан аҡ ҡағыҙ битендә түңәрәк һәм дүртмөйөштәрҙе һәр 

балаға етерлек итеп әҙерләп алып килә,дәрестә ошо моделдәр эсенә һүҙ 

яҙырға ғына ҡала. 

Хикәйәне өс өлөшкә бүлеп, һәр рәткә үҙенең өлөшөн моделләргә эш 

бирелә. Уҡыусылар уҡып баралар һәм моделдәрҙе тултыралар. Эште 

парлашып дауам итәләр. 

 

Төркөмдәрҙә эш. 
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II  бүлек. 

.. 

 

 

 

 

. 

 

Ғ 
сысҡандарға 

А 
ауылға ҡайтып китә 

Ғ. сысҡан тиреһен велосипед 

Ғ 
төйөнсөктән     алып ҡарай ҡапҡандарын 

Ғ. төйөнсөгөндә  бар 

Ғ. атаһына 

Уҡ.

ҡҡ

ҡ. 

урман 

Д. быйыл 3-4 кеше ҡарай ҡуян 

Д. сөгөлдөр үҫтерә йылан тота 

Ғ 
төйөнсөктән     алып ҡарай ҡапҡандарын 

Д. быйыл 3-4 кеше ҡарай ҡуян саҡыра 

тәрбиәләй. 

ярҙам итергә килә умарталыҡта  

серле нәмә 

һатып алырға 

хыяллана 

ҡапҡан ҡуя 
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III  бүлек. 

  

 

 

. 

 

. . 

. 

 

. 

 

. 
һатып алған телевизор  

С.б

. 

тиреләрҙе күрҙе 

М 
тауышы 

А 
умартанан 

бал  ашай 

А. ауылға китә тиреләрен 

Ғ йоҡлай 
килә 

Ул

л 

ҡайындың ҡуптара ҡайырын 

А ауылдан 

ҡарай сысҡандар төрлөсә эләгә 

 

 

Ғ

. 

ҡапҡандарын 

һанай 

ишетелде 

Д

. 

Ғ. 

А асыуланды 

Велосипед алып булманы 
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. 

 

2.Йөкмәткеһен үҙләштереү буйынса эш. Әҫәргә анализ яһау. 

-Әҫәрҙә  һүҙ нимә тураһында бара?  

-Ниндәй геройҙар ҡатнаша, һанап сығығыҙ.  

-Хикәйәне нисә өлөшкә бүлеп була? (Өс) 

-Үҙегеҙ моделләгән бүлекте нисек исемләр инегеҙ? 

 Исем биреү. 

1. Йәй көнө балалар изге эштәр эшләй. 

2.Сысҡан тиреләре йыйыла. 

3.Хыялым тормошҡа ашманы. 

-Хикәйә кем тарафынан һөйләнелә?   

Уҡыусылар үҙҙәренә оҡшаған йәиһә оҡшамаған персонаж тураһында 

һөйләй. 

-Һеҙгә кем нығыраҡ оҡшаны?  

-Кем оҡшаманы?  

-Ни өсөн? Фекерҙәрегеҙҙе иҫбатлағыҙ. 

Ниндәй уй уйлағанда, ниндәй эш эшләгәндә геройҙың ҡылығы яҡшыраҡ 

беленә? 

-Малайҙарҙың кеме нығыраҡ оҡшаны? Ни өсөн? 

-Ғайсар иптәштәре менән нисек аралаша? Ул класташтарын хөрмәт 

итәме? Хикәйәлә нимә көлкөлө булып күренде? Һеҙ Ғайсар өсөн 

ҡайғырҙығыҙмы? Ошо әҫәрҙең йөкмәткеһенән сығып, һеҙ нимә 

аңланығыҙ? Яҙыусы Ноғман Мусин был хикәйә аша беҙгә нимә әйтергә 

теләгән икән? 

Уҡыусыларҙың фекерҙәрен йомғаҡлау. 

Дәрес башындағы проблемалы һорауға әйләнеп кире ҡайттыҡ: 

Айырылғанды айыу ашар. 

 -Кем айырылып китеп, меҫкен хәлгә ҡалды? 

булды Һабаҡ 
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Н.МУСИН   «ТАЙҒАҠ БАҪМА» 

Нафикова Илсиә Вәлиулла ҡыҙы, 
Белорет ҡалаһы 21-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе. 

 

Предмет: башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

Класс:7 

Дәрес төрө: яңы тема менән танышыу. 

Тема     Ноғман Мусиндың  “Тайғаҡ баҫма”  әҫәре. 

Маҡсат 

 Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың  тормошо һәм 

ижады тураһында үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү,өҫтәлмә мәғлүмәттәр 

биреү. “Тайғаҡ баҫма әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү.Уҡыған 

әҫәрҙе тормош менән бәйләргә өйрәтеү.Һүҙлек менән эшләү 

күнекмәләрен нығытыу,телмәр һәләтлектәрен арттырыу 

 

Бурыстар 

Белем биреү: Ноғман Мусиндың “Тайғаҡ баҫма әҫәренең йөкмәткеһен 

үҙләштереү  Үҫтереүсе: Уҡыусыларҙың уҡыу,һөйләү,яҙыу 

телмәрен,һүҙлек теле аша башҡорт һүҙҙәренең мәғәнәләренә 

иғтибарын, ҡыҙыҡһыныуын үҫтереү; 

Тәрбиәүи: Ноғман Мусиндың ижадына ихтирам,тәржемә эштәре аша 

һүҙ тойғоһо,тел тойғоһо тәрбиәләү; 

-Ә кем ғәйепле? 

Һығымта яһала. 

VI. Рефлексив 

баһалау этабы. 

- Дәрестә нимә белдегеҙ? 

-Әҫәрҙең йөкмәткеһе аша беҙ нимәгә өйрәндек? 

Һығымта. 

-Эйе, әҫәрҙең йөкмәткеһе аша йәшерен эш эшләү, иптәштәреңдән 

айырылыуҙың насар ғәҙәт икәнен белдек,  атай-әсәйгә, тиҫтерҙәргә, 

уҡытыусыға иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға, тәбиғәткә һаҡсыл  

булырға кәрәк икәненә төшөндөк. 

-Үҙегеҙгә ниндәй баһа ҡуяр инегеҙ? 

Смайликтар күтәрелә. Йәшел-аңлашылды-5, һары- уртаса-4, ҡыҙыл-

аңлашылманы-3. 

VII. Өй эше 

биреү. 

Хикәйәне  уҡып, моделдәргә таянып, йөкмәткеһен һөйләргә әҙерләнеп 

килергә. 
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УУЭ 

  Шәхескә йүнәлтелгәнУУЭ: яңыны белергә, белгәндәрҙе 

камиллаштырыу теләге уятыу. 

 Танып-белеү УУЭ: Һорауҙар биреү, уларға яуап эҙләү, башҡа 

уҡыусыларҙы ихтирам менән тыңлай белеүгә теләк уятыу. 

  Регулятив УУЭ: уҡытыусы менән берлектә дәрес темаһын, 

маҡсатын билдәләргә күнегеү, булған белемдәрен барлау, 

баһалау; 

  Коммуникатив УУЭ: үҙ фекерен,позицияһын булдырыу; 

 

 

Планлаштырылған 

һөҙөмтәләр 

Предмет: 

 Белеү: Н.Мусиндың  тормошо һәм ижады тураһында  белеү, 

 Эшләй белеү:тасуири уҡыу һорауҙарға тулы, дөрөҫ яуап биреү, 

һөйләү һәләтен үҫтереү,уҡыу техникаһын камиллаштырыу. 

 

Шәхескә йүнәлтелгән:туған телебеҙҙең матурлығын аңлау 

Метапредмет:халыҡ ижады   әҫәрҙә мәҡәлдәрҙең мәғәнәһен 

аңлау,аңлатыу,уларҙы телмәрҙә  ҡуллана белеү. 

Төп аңлатмалар  Тасуири  уҡыу,һүрәтләү саралары,әҫәрҙең жанры. 

Предмет-ара 

бәйләнештәр 
 Тормош һабаҡтары,Башҡортостан мәҙәниәте 

Ресурстар: 

  төп 

  өҫтәлмә 

 Дәреслек,компьютер,презентация,проектор,магнитофон 

Таратма карточкалар 

Дәрес формаһы Ф- фронталь, И – индивидуаль, П – парҙа, Т-төркөмдә 

 
  

Дәрестең дидактик 

структураһы 

Уҡыусы 

эшмәкәрлеге 

 

Уҡытыусы 

эшмәкәрлеге 

 

 

Планлаштырылған 

һөҙөмтәләргә 

алып 

 

Планла

штыры

лған 

һөҙөмт

әләр 
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килеүсе 

эш төрҙәре 

 

УУЭ 

1 этап.Ойоштороу 

моменты 

 

 

 Уҡыусыларҙың 

дәрескә 

әҙерлеге,уҡытыу

сыны тыңлау. 

 Уҡыусыларҙың 

кәйефен күтәреү, 

рухи күтәренкелек 

барлыҡҡа килтереү. 

Эшкә өндәү. 

 Аудиояҙма 

(күңелле башҡорт 

халыҡ көйө яңғырай 

(Танып

-белеү 

УУЭ).т

ыңлай 

белеү 

(Комму

никати

в УУЭ). 

(Регуля

тив 

УУЭ). 

Яңы материалды 

өйрәнеүгә әҙерлек  

 

 Экранда 

бирелгән эште 

ҡарайҙар,һорауҙ

арға яуап 

бирергә 

әҙерләнәләр. 

  

  

 

-дуҫ,дуҫлыҡ 

тураһында 

һөйләшәсәкбеҙ. 

 

 

 

 

Уҡыусылар! 

Интерктив таҡтала 

яҙылған мә-

ҡәлдәрҙе 

уҡып,бөгөн дәрестә 

һүҙ нимә тура-

һында барасағын 

әйтергә кәрәк.                                         

(Дуҫ бәләлә 

һынала. Кейемдең 

яңыһы,дуҫтың 

иҫкеһе 

яҡшы.Дуҫлыҡ 

менән 

шаярмайҙар.) 

 

-Эйе.Бөгөн беҙ 

һеҙҙең менән 

Ноғман Мусин-дың  

“Тайғаҡ баҫма” 

әҫәрен 

уҡып,йөкмәткеһен 

үҙләштереп,ошо 

текст буйынса 

эшләйәсәкбеҙ. 

  

 

 

 

 

  

проблемалы һорауға 

яуап табалар.  

 

 

 

 Танып 

УУЭ -

белеү: 

мәҡәлд

әрҙе 

уҡыу; 

Регуля

тив 

УУЭ 

:уҡыты

усы 

менән 

бергә 

дәрест

ең 

маҡсат

ын 

билдәл

әү   

 

 

 

 

Шәхси 

УУЭ:уҡ
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ыу 

эшмәкә

рлеген

ә 

мотива

ция 

булдыр

ыу,яңы

лыҡ 

белерг

ә 

ынтыл

ыш 

Коммун

икатив 

УУЭ:ты

ңлау,ди

алогҡа 

ҡушыл

ыу,һор

ауҙарға 

яуап 

биреү. 

3.Әүҙем уҡыу 

эшмәкәрлеге 

 

Иғтибар менән 

алдан 

әҙерләнгән 

уҡыусының 

сығышын 

тыңлайҙар.  

 

 

Башҡарыласаҡ 

эштәрен 

планлаштыралар. 

Ҡыҫҡаса 

биографияһы.(слай

дтар) Ноғман 

Сөләймән улы  

Мусин 1931 йылдың 

17 июлен-дә 

Ишембай районы 

Ҡолғана ауылында 

тыу-ған. Маҡар 

мәктәбен 

тамамлағас,1947-

1948 йылдарҙа үҙ 

мәктәбендә 

уҡытыусы булып 

эш-ләй.1951 йылда 

Стәрлетамаҡ 

дәүләт уҡытыу-

сылар институтын 

тамамлай һәм 

Ишембай ра-

йонының мәғариф 

бүлегенә мәктәптәр 

Яҙыусының 

китаптарынан 

ойошторолған 

күргәҙмәне ҡарау. 

Шәхси 

УУЭ: 

билдәл

е 

шәхест

менән 

ғорурл

аныу, 

ихтира

м итеү; 

Танып-

белеү:б

ирелгә

н 

инфор

мациян

ы 

дөйөмл

әштере

ү 
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инспек-торы итеп 

тәғәйенләнә.1958 

йылдан Өфөлә йә-

шәй башлай. 

Газета,журнал 

редакцияларында,к

итап нәшриәтендә 

эшләй. Н.Мусин – 

урман-ды, уның 

матурлығын,байлығ

ын данлаған та-

лантлы яҙыусы.Ул 

“Өҙәрем юл 

кешеләре”, “Һайлап 

алған яҙмыш”,ике 

китаптан торған  

“Мәңгелек урман”. 

Һәм башҡа бик күп 

повес-

тар,хикәйәләр,очер

ктар авторы. 

Ноғман Мусин-

Башҡортостандың 

атҡаҙанған 

мәҙәниәт хеҙ-

мәткәре, 

Башҡортостандың 

халыҡ яҙыусыһы. 

 

 

  

 -Баҫма 

тураһында. 

 Уҡыусыларҙың 

тыңлауы. 

-Балалар, беҙ 

уҡыясаҡ әҫәрҙең 

исеменә иғтибар 

итегеҙ әле. Нисек 

уйлайһығыҙ: һүҙ 

нимә тураһында 

барасаҡ? 

 Балалар, мин һеҙгә 

әҫәрҙе уҡып 

ишеттерәм.Иғтибар 

менән тыңлап 

ултырығыҙ  һәм 

ысынлап әҫәрҙең 

исеме йөкмәткеһе 

менән тап киләме 

икән? Ошо һорауға 

яуап әҙерләргә 

Проблемалы һорауға 

яуап биреү 

Коммун

икатив 

УУЭ:ты

ңлау,ди

алогҡа 

ҡушыл

ыу,һор

ауҙарға 

яуап 

биреү.  

Танып 

белеү: 

анализ

лау, 

сағышт

ырыу, 

алған 
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кәрәк буласаҡ. 

 

мәғлүм

әтте 

дөйөмл

әштере

ү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәреслектән 

һөйләмде табып 

уҡыу 

 

 

 

 

 

 

Шатлыҡ,сөнки 

уны Маҡтау 

грамотаһы   

 Хикәйәнең  

йөкмәткеһен 

үҙләштереү өсөн 

һүҙлек һүҙҙәре 

менән танышып 

үтәйек. 

 Һүҙлектәрҙе 

асығыҙ.Эште    

башланыҡ.баҫма-

мостик,ҡәһәр-

гнев,кәйеф-

настроение, ҡырыҫ-

суровый,хисап-

подсчет,хәйлә-хит-

рость,бәкәл -

щиколотка 

Беренсе өлөштө 

уҡып 

сығып,мәғәнәүи 

өлөш-тәргә 

бүлеп,план төҙөргә 

кәрәк.                   

План.1) 1сентябрь 

иртәһе.                                                                  

2) Әсҡәттең уҡыуҙа 

күтәрелеүе.                                                      

3) Йәйге эш 

һөҙөмтәһе.                                                 

Бүлек буйынса 

эш.1.Әсҡәт 1 

сентябрь көнө нимә 

кисерә?                             

2.Ул кемгә 

рәхмәтле?                                                 

3.Әсҡәткә дуҫы 

Рәхмәт ниндәй 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь һәм 

индивидуаль һорау 

алыу. 

 

 

 

 

 

 

Фронталь һәм 

индивидуаль һорау 

алыу. 

Коммун

икатив 

УУЭ: үҙ 

фекере

н 

әйтә,ни

геҙләй 

белеү; 

Танып-

белеү 

УУЭ:та

ныш 

булмағ

ан 

һүҙҙәр

ҙең 

мәғәнә

һен 

аңлау,и

ҫтә 

ҡалдыр

ыу. 



 

310 

 

менән 

бүләкләйҙәр. 

Рәхмәт 

тыйнаҡ,итәғәтле. 

ярҙам күрһәтә?                                                                     

4.Рәхмәт үҙен 

нисек тота? 

5.Әсҡәт дуҫын 

нисек  

ҡылыҡһырлай?“Ма

ҡтау менән 

хөрмәтте кешегә 

кеше алып бирмәй” 

тигән юлдарҙы 

нисек аңлайһығыҙ? 

2-се бүлек.                                                                                    

План. 1)Әсҡәттең 

уҡырға бармауы.  

2)Дуҫтарҙың 

аралары боҙолоуы.                                      

3)Тайғаҡ баҫма.                                                                    

Һорауҙар.                                                                      

1.Әсҡәт менән 

Рәхмәттең 

үпкәләшеү сәбәбен 

аңлатығыҙ.                                                                                 

2. Рәхмәт  

Әсҡәттең 

алдашыуы 

тураһында класс 

йыйылышында 

әйтеп,дөрөҫ 

эшләгәнме? 3. Ни 

өсөн Әсҡәт 

Рәхмәттән ҡасып 

йөрөй башлай?                                                                                  

4.Әсҡәт менән 

ниндәй хәл була?                                                              

5.Рәхмәт уға нисек 

ярҙам итә?                                                  

6.Ни өсөн Әсҡәт 

дуҫының күҙенә 

ҡарарға ояла?                                                                                    

7.Әсҡәт үҙ хатаһын 

аңлаймы?                                            

8.“Ысын дуҫ” тип 

кемгә әйтергә 

була? 
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Теманы нығытыу.  

Таратма 

карточкаларға 

яуаптарын 

яҙалар 

Төркөмдәргә 

бүленеп эшләү.1-се 

төркөм  Рәхмәткә 

ҡылыҡһырлама 

яҙа;2-се төркөм 

Әсҡәткә 

ҡылыҡһырлама яҙа. 

  

  

Балалар!  “Ысын 

дуҫлыҡты һеҙ нисек 

аңлайһығыҙ?”  

Дуҫлыҡ –а) ауыр 

саҡта ташлап 

китмәү; б) ғәфү итә 

белеү; в) бер-

береңә ярҙам итеү; 

г) насар яҡтарын 

бөтөрөү; д) 

уңыштарына 

ҡыуаныу;е) 

хаталарын күрә 

белеү һәм уларҙы 

төҙәтеү. 

“Дуҫлыҡ” һүҙенә 

кластер төҙөү. 
 

  

Әҫәрҙең исеменә 

кире әйләнеп 

ҡайтайыҡ. Беҙҙең 

күҙаллауҙарыбыҙ  

дөрөҫ булдымы?                                                              

Баҫма һүҙенең ике 

мәғәнәһе бар. 

Омоним. 

  

Рефлексия    

Үҙҙәрен 

баһалайҙар,һығы

мта яһайҙар. 

-Дәресебеҙҙең 

маҡсаты ниндәй 

ине? 

-Маҡсатыбыҙға 

ирештекме? 

-Нимә белдек? 

-Кемдәр бик һәйбәт 

эшләне? 

-Кемдәр үҙҙәрен 

 

Регуля

тив 

УУЭ: 

үҙҙәре-

нең 

эшмәкә

рлеген

ә баһа 

биреү, 

уҡытыу

сының 

ба-
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маҡтай алалар? 

-Кем иптәшен 

маҡтарға теләй? Ни 

өсөн? 

-Бик тырышып 

эшләнегеҙ. Рәхмәт! 

-Баһаларҙы 

ҡуйырға ярҙам 

итегеҙ әле, 

балалар! 

һаһына 

адеква

т 

ҡараш 

форма

лаша. 

Шәхси 

УУЭ: 

үҙүҫеш, 

баһала

у 

һәләте 

үҫә. 

Өйгә эш.   

Өйгә эш:  “Минең 

дуҫым” тигән мини 

инша яҙырға. 

 

Өйгә  эш яҙып алалар.  

 
 

«ТӘБИҒӘТ ЯҘМЫШЫ  – БЕҘҘЕҢ ҠУЛДА!» 
 

 
Нәбиуллина Рәмүзә Фаяз ҡыҙы, 
Октябрьский ҡалаһы «10-сы 
урта мәктәбе»  

 

Дәрестең ҡыҫҡаса аннотацияһы: 
 
I.Ойоштороу моменты.Уҡыу эшмәкәрлегенә мотивация булдырыу. – 30 секунд 
II.Уңыш ситуацияһы тыуҙырыу (белемдәрҙе актуалләштереү). – 2 минут 
III.Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу – 2 минут 
IV.Яңы материалды өйрәнеү. Уҡыу проблемаһын сисеү. – 7 мин 
V. Ял минуты. – 1 минут 
VI.Белемде нығытыу (Яңы белемде практикала ҡулланыу) – 31 минут 
VII.Өй эше. – 1 минут 
VIII.Рефлексия. – 30 секунд 
 
Дәрестең технологик картаһы 
 

Дата 14.10.2016 

Предмет Башҡорт теле 

Класс 7 

Дәрес темаһы Тәбиғәт яҙмышы  – беҙҙең ҡулда! 

Дәрес төрө Яңы материалды өйрәнеү. 

Дәрес маҡсаттары Белем биреү маҡсаттары: Ноғман Мусиндың тыуған яҡтың 
тәбиғәте тураһында яҙған әҫәренән өҙөк менән танышыу, 
күтәрелгән проблемаларҙы тормош менән бәйләргә 
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өйрәтеү. Өҫтәлмә мәғлүмәттәр биреү, уларҙан дөрөҫ һәм 
тиҙ файҙалана белеү күнекмәләре формалаштырыу. Тема 
буйынса уҡыусыларҙың белемдәрен арттырыу. 
Уҡыусыларҙың һүҙлек, телмәр һәләтен байытыу һәм 
арттырыу, уйлау, ижад итеү даирәһен киңәйтеү. 
Үҫтереүсе маҡсаттар: Уҡыусыларҙың тема буйынса 
бәйләнешле телмәр күнекмәләрен, һүҙлек эше аша 
башҡорт һүҙҙәренең мәғәнәләренә иғтибарын, 
ҡыҙыҡһыныуын, төркөмдә эшләүҙе үҫтереү; 
Тәрбиәүи маҡсаттар: Тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш, бер-
береһенә ҡарата ихтирамлылыҡ тойғолары, ярҙамлашыу 
сифаттары тәрбиәләү.  

Дәрестең девизы  Миһырбанлыҡ ҡына һин күрһәт: 
Барын бирәм, мин бит – тәбиғәт! (Р. Мифтахов) 

Көтөлгән 
һөҙөмтәләр: 

Шәхси УУЭ һөҙөмтәләре: үҙаллылыҡ сифаттары үҫтереү, 
тәбиғәткә һаҡсыл ҡарашлы, иғтибарлы булыу, кеше ҡылған 
эштәр аша яҡшыны насарҙан айырыу 
Предмет УУЭ һөҙөмтәләре: өҙөктөң йөкмәткеһен аңлау, 
тема буйынса яңы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр өйрәнеү, 
уларҙы  бәйләнешле телмәрҙә ҡулланыу. 
Метапредмет УУЭ һөҙөмтәләре: 
а) регулятив: уҡыу мәсьәләһен ҡабул итеү; өҙөктөң төп 
проблемаһын табыу, герой эшмәкәрлегенә баһа биргәндә 
үҙеңдең һәм башҡаларҙың фекерен дөрөҫ баһалау,  
уҡытыусы менән берлектә дәрес темаһын, маҡсатын 
билдәләргә күнегеү, тейешле эшмәкәрлекте 
планлаштырыу; башҡалар менән хеҙмәттәшлек күнекмәһе 
булдырыу; үҙ эшеңде, тиҫтерҙәреңдең эшен тикшерә алыу 
һәм баһалау. 
б) танып белеү: текстан кәрәкле мәғлүмәт таба алыу 
оҫталығы, тексты уҡыу һәм логик һығымтаға килеү, уҡыған 
әҫәрҙе тормош менән бәйләй белеү. 
в) коммуникатив: аралашыу процесында башҡалар менән 
коммуникатив маҡсатлы бәйләнештә булыу, ниндәйҙер эш 
төрөн бергә эшләү, фекер алышыуҙа ҡатнашыу, 
һорауҙарға яуап биреү, төркөмдәрҙә эшләгәндә төрлө 
миҫалдар менән үҙ фекереңде нигеҙләү, өҙөктөң төп 
фекерен табыу һәм формалаштырыу. 

Яңы термин-төшөнсәләр бурыс, иҫәпһеҙ ҡырҡыу, ау,  кейеккә һунар итеү, саралар 
күреү, мотлаҡ 

Йыһазландырыу: 
төп 
 
 
 
өҫтәмә 
 

  
Башҡорт теле. З.М.Ғәбитова, М.Ғ. Усманова. /Уҡытыу рус 
телендә алып барылған дөйөм белем биреү  
ойошмаларының 7-се класс уҡыусылары өсөн уҡыу 
ҡулланмаһы. – Өфө: Китап, 2015/ 
 
эш һәм һүҙлек дәфтәрҙәре, һүҙлектәр, Ноғман Мусиндың 
портреты, уҡыусыларҙың һыу  ятҡылыҡтарын, тәбиғәтте 
кәүҙәләндергән   һүрәттәренән күргәҙмә, ҡоштар тауышы 
яҙҙырылған аудиояҙма, компьютер, 4 ноутбук, презентация 
Power Point – “Тәбиғәт яҙмышы  – беҙҙең ҡулда!”, 
мультимедиа проекторы, таҡта, аҡбур, проект өсөн – 2 
дана А2 ватманы, урман, кейектәр, балыҡтар, үләндәр, 
сәскәләр, йылға, күл, ҡырағай ҡош-ҡорттар, балалар, 
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урман ҡырҡыусылар һүрәттәре, елем. 

Һылтанмалар https://ba.wikipedia.org/wiki 
https://ba.wikipedia.org/wiki/Мусин 
http://go.mail.ru/search_images картинки 
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan 

Предмет-ара бәйләнеш тормош һабаҡтары, ботаника, биология, тирә-яҡ мөхитте 
өйрәнеү, музыка, һынлы сәнғәт, ИКТ 

Эште ойоштороу төрҙәре фронталь, индивидуаль, парлап, төркөмдәрҙә эшләү 

Уҡытыу методтары күрһәтеү-аңлатыу, эҙләнеү методтары. 

Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау-яуаптар, мәҡәл әйтеү, хата төҙәтеү, 
дәфтәрҙә эш, уҡыусыларҙың үҙ башҡа уҡыуы, ИКТ 
ҡулланыу, ял минуты, мини-проект төҙөү, презентация, йыр 
башҡарыу һәм тыңлау, һүрәт төшөрөү 

Принциптар фәннилек, теория һәм практика берлеге, эҙмә-эҙлеклелек, 
коммуникатив. 

 
 
 

Дәрес 
этаптары 

Уҡытыусы 
эшмәкәрлеге 

Уҡыусылар 
эшмәкәрлеге 

Дәрестең һәр 
этабында 
формалаштыр
ылған 
УУЭ (регулятив
, танып белеү, 
коммуникатив, 
шәхси) 

Хеҙмәттәш
лек 
һөҙөмтәһе 

Йыһа
здар, 
һылта
нма 

I.Ойоштороу 
моменты. 
Уҡыу 
эшмәкәрлеген
ә мотивация 
булдырыу. 
 
 
 
 
 
 

– Һаумыһығыҙ! 
Хәйерле көн! 

– – Бөгөн һеҙҙе 
күреүемә бик 
шатмын. 
Уҡыусылар! 
Башҡорт теле 
дәресен тирә – 
яҡты, бер – 
беребеҙҙе 
сәләмләүҙән 
башлайыҡ. 
 
– Ултырабыҙ.  

Уҡытыусым, 
һаумы! 
Алтын ҡояш, 
һаумы! 
Нарыштауым, 
һаумы! 
Ыҡ йылғаһы, 
һаумы!  
Зифа ҡайын, 
һаумы! 
Бөтә донъя, 
һаумы! 
 
 
 
 
 
 
 
Ултыралар 

Регулятив: 
үҙҙәренең уҡыу 
эшмәкәрлеген 
ойошторалар; 
Танып белеү: 
яңы белем 
алыу 
кәрәклеген 
аңлайҙар. 
Коммуникатив: 
тасуири уҡыу 
күнекмәләре 
Шәхси: уҡыу 
эшмәкәрлегенә 
мотивация 
булдырыу, 
белем алыуға, 
уҡыуға ҡарата, 
дәрескә ыңғай 
ҡараш 
күрһәтәләр. 

Уҡыусылар
ҙың актив 
уҡыу 
эшмәкәрле
генә 
көйләнеүе  

Слай
д 1 

II.Уңыш 
ситуацияһы 
тыуҙырыу 
(белемдәрҙе 
актуалләштере
ү). 
 

“Башҡорт  
телендә 
һөйләшәм” 
йырының 1-се 
куплетын бергә 
йырлайыҡ әле. 
 

бергә 1-се 
куплетты 
йырлайҙар: 
Башҡорт 

телендә 

һөйләшәм, 

Регулятив: уҡы
у мәсьәләһен 
аңлау, ҡабул 
итеү, маҡсатҡа 
ярашлы 
эштәрҙе 
башҡарыу, 

Телдәрҙе 
шымартыу 
 
 
Башҡорт 
теленә хас 
булған 

Слай
д 2,  
http://i
player
.fm/so
ng/32
84563

https://ba.wikipedia.org/wiki
http://go.mail.ru/search_images
http://iplayer.fm/song/32845637
http://iplayer.fm/song/32845637
http://iplayer.fm/song/32845637
http://iplayer.fm/song/32845637
http://iplayer.fm/song/32845637
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– Ә хәҙер иғтибар 
менән аудиояҙма 
тыңларға тәҡдим 
итәм. 
 
– Был тауыштарҙы 
ишеткәс, ниндәй 
хистәр 
кисерҙегеҙ? 
 
– Эйе, был 
тауыштар тәбиғәт 
матурлығын, уның 
бер бөтөнлөгөн 
сағылдыра.  
 
– Һүрәттәрғә 
ҡарап кем нимә 
әйтә алыр? 
– Нисек 
уйлайһығыҙ, был 
күренештәр 
бөгөнгө көндә лә 
тәбиғәттә 
күҙәтеләме? 
 
– Ошо теманы 
яҡтыртып ижад 
иткән 
шағирҙарҙы, 
яҙыусыларҙы 
беләһегеҙме? 
 

Башҡорт 

телендә. 

Минең йәшәү 

тамырҙарым 

Башҡорт 

ерендә. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ҡоштар 
тауышын 
аудиояҙмала 
тыңлайҙар 
 
 
Фекер 
алышалар: 
– ҡоштар 
күңелле 
һайрай 
– шатланалар 
– ҡоштарҙың 
тауышын 
ишетеү 
күңелгә 
рәхәтлек 
бирә. 
 
 
 
Логик 
фекерләү: 
– урмандарҙы 
ҡырҡырға, 
йылға, 
күлдәрҙе 
бысратырға, 
кейектәргә, 
йәнлектәргә 
рөхсәтһеҙ ау 
итергә  
ярамай. 
 
 
Һорауға яуап 
биреү 

ҡуйылған 
һорауға яуап 
бирә белеү, 
проблеманы 
асыҡлау. 
 Танып белеү: 
кәрәкле 
мәғлүмәтте 
ишетеп, күреп 
аңлау 
Коммуникатив: 
тыңлайҙар һәм 
диалогка 
инәләр, 
әңгәмәгә 
ҡушылалар 
Шәхси: уҡыуға, 
яңылыҡ 
белеүгә 
ынтылыш, 
ҡыҙыҡһыныуса
нлыҡ 
сифаттары 
формалаша. 

үҙенсәлекл
е өндәрҙең 
әйтелеше 
өҫтөндә 
эште йыр 
аша дауам 
итеү 
 
 
 
Аралашыу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://
downl
oad-
sound
s.ru/pt
icy/ 
ҡошт
ар 
тауы
шы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слай
д 3 

 
 

 
 

 

 

III.Уҡыу 
мәсьәләһен 

– Афарин!  
–  Беҙ дәрестә кем 

Уҡыусыларҙы
ң яуап биреүе, 

Регулятив: 
уҡытыусы 

Дәрескә 
маҡсат 

Ноғм
ан 

http://download-sounds.ru/pticy/
http://download-sounds.ru/pticy/
http://download-sounds.ru/pticy/
http://download-sounds.ru/pticy/
http://download-sounds.ru/pticy/
http://download-sounds.ru/pticy/
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ҡуйыу. 
 
 

һәм нимә 
тураһында һүҙ 
алып 
барасаҡбыҙ? 
 
 – Дәрестең 
темаһын нисек 
билдәләр инегеҙ? 
 
– Үҙебеҙгә ниндәй 
маҡсат ҡуябыҙ? 
 
– Уҡыусылар, 
дәрестең 
барышында 
“Тәбиғәтте һаҡлар 
өсөн ни эшләргә 
кәрәк?” тигән 
һорауға ла яуап 
эҙләп 
ултырырһығыҙ, 
тормош менән 
бәйләрһегеҙ. 

теманы 
асыҡлауҙары 
 
 
 
Фекерҙәрен 
әйтәләр 
 
 
 
Маҡсатты 
билдәләйҙәр: 
– тәбиғәт 
тураһында 
һүҙ алып 
барырбыҙ, 
– алған 
белемдәрҙе 
тормош менән 
бәйләргә 
өйрәнербеҙ, 
– тәбиғәт 
тураһында 
яҙыусының 
биографияһы, 
әҫәре  менән 
танышырбыҙ. 

менән 
берлектә 
дәрестең 
темаһын, 
маҡсатын 
билдәләйҙәр. 
Танып белеү: 
логик 
фекерләү 
(сылбырын) 
алгоритмын 
төҙөйҙәр. 
Коммуникатив: 
Һорауҙарға 
яуап биреү, 
логик 
фекерләү 
Шәхси: белем 
алыу 
процесына 
етди һәм 
яуаплы ҡарау 
 
 
 

ҡуйыу, 
маҡсатҡа 
ирешеү 
юлдарын 
асыҡлау 

Муси
ндың 
портр
еты 
Аҡбур
, 
дәфт
әрҙәр
, 
һүҙле
ктәр 

IV.Яңы 
материал 
ды өйрәнеү. 
Уҡыу проблема 
һын сисеү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Рәхмәт.  
– Беҙ бөгөн 
Ноғман Мусиндың 
ҡыҫҡаса 
биографияһы 
менән 
танышырбыҙ, 
уның әҫәренән 
өҙөк уҡырбыҙ, 
өҙөктө күтәрелгән 
проблеманы 
асыҡларбыҙ, уны 
сисеү юлдарын 
билдәләрбеҙ.  
– Ә хәҙер 
дәфтәргә датаны, 
эш төрөн, теманы 
яҙабыҙ. 
 
– Дәрестең 
девизы итеп Р. 
Мифтаховтың 
һүҙҙәрен алабыҙ. 
 
 
 
 

Уҡыусылар 
уҡытыусыны 
тыңлай,   
 
 
 
 
 
 
 
 
Дәфтәрҙә 
эшләйҙәр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Девизды 1 
уҡыусы уҡый, 
тәржемә итә.  
 
Дәфтәргә 
күсереп 

Регулятив: өлгө 
буйынса эшләй 
белеү, 
төркөмдә 
эшләй белеү. 
Танып белеү: 
кәрәкле 
мәғлүмәтте 
һайлап алыу, 
үҙҙәренең 
эштәрен яҡлай 
беләләр, 
анализ 
бирәләр 
Коммуникатив: 
монологик 
телмәр төҙөй 
белеү, бер-
береһе менән 
хеҙмәттәшлек 
итә белеү, үҙ 
эштәрен 
анализлау, 
башҡаларҙы 
тыңлай белеү, 
әңгәмәгә 
ҡушыла белеү 

әңгәмәлә 
ҡатнашыу, 
хеҙмәттәш
лек итә 
белеү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таҡта
лағы 
яҙыу: 
“Миһ
ырба
нлыҡ 
ҡына 
һин 
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– Дәреслектең 25-
се битен асайыҡ. 
11-се күнегеүҙә 
ниндәй эштәр 
башҡарырбыҙ?  
 
– Өҙөктә таныш 
булмаған һүҙҙәр 
осраясаҡ. Шуға 
күрә тексты 
иғтибар менән үҙ 
аллы уҡыйбыҙ, 
биремдәрҙе 
парың менән 
үтәйбеҙ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баһалар ҡуябыҙ. 

яҙалар. 
 
 
 
 
 
 
 
Дәреслектең 
25-се битен 
асалар, 11-се 
күнегеүгә 
биремдәрҙе 
уҡыйҙар, эш 
планын 
төҙөйҙәр: 
тейешле 
хәрефтәрҙе 
ҡуйып уҡырға, 
тәржемә 
итергә, 
күсереп 
яҙырға, текст 
буйынса 
һорауҙарға 
яуап бирергә, 
фекер 
алышыуҙа 
ҡатнашырға. 
 
Парҙар менән 
эш: 
тексты 
уҡыйҙар, 
ҡуйылаһы 
хәрефтәрҙе 
асыҡлайҙар, 
таныш 
булмаған 
һүҙҙәрҙе 
һүҙлек 
дәфтәренә 
күсереп 
яҙалар, 
тәржемә 
итәләр, 
һөҙөмтәләрҙе 
күрше парҙар 
менән 
сағыштырала
р. 
 
Үҙ баһа, 
тиҫтерҙәрене

формалаша 
Шәхси: уҡыу 
процесында 
белем алыуға 
ҡарата 
яуаплылыҡ 
булдырыу; 
тиҫтерҙәренә, 
уҡытыусыға 
ҡарата 
ихтирамлы 
булыу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грамматик
а 
ны 
ҡабатлау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үҙеңдең 
һәм 
тиҫтреҙәре
ң 
дең 
ирешкән 
уңыштарын
а шатлана 
белеү 

күрһә
т: 
Бары
н 
бирә
м, 
мин 
бит – 
тәбиғ
әт!” Р. 
Мифт
ахов  
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ң эшен 
баһалайҙар. 

V. Ял минуты. 
 

Ял итеп алайыҡ 
Галина, ниндәй 
уйын тәҡдим 
итәһең?  
 
 
 
 

Уҡыусы 
тәҡдим итә. 
Ул – көтөүсе, 
алға сыға. 
Уҡыусылар 
 “Осто, 
осто…” 
 уйынын 
уйнайҙар. 

Регулятив: 
коллектив 
эшләй белеү. 
Танып белеү: 
үҙенсәлекле 
башҡорт 
өндәрен дөрөҫ 
әйтә белеү 
Коммуникатив: 
уҡыусының 
класташтарыны
ң телмәрен 
тыңлап аңлауы 
Шәхси: уйында 
ҡатнашыу 
мәҙәниәте 
формалаша, 
уҡыу 
материалына 
ҡыҙыҡһыныу 
арта. 

Релаксаци
я яһай 
белеү 
 
 
 
Көтөүсенең 
эшен 
баһалау 
 
 

 

VI.Белемде 
нығытыу (Яңы 
белемде 
практикала 
ҡулланыу). 
 

Афарин! Беҙ 
һеҙҙең менән 
әҫәрҙән кескәй 
генә өҙөк уҡыныҡ. 
Нисек уйлайһығыҙ 
был әҫәр нимә 
тураһында?  
Беҙ тулыһынса 
яуап бирә 
алабыҙмы? 
Ни өсөн? 
 
Ә был өҙөктә 
ниндәй проблема 
күтәрелә? 
 Эйе, сөнки был 
әҫәрҙең өҙөгө 
генә.  
 
Хәҙер рәттәр 
буйынса мини-
проект эшләйбеҙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уҡытыусының 
һорауына 
яуап бирәләр 
һәм әңгәмәлә 
ҡатнаша: 
Өҙөк кенә 
уҡыныҡ. 
Әҫәрҙе  
тулыһынса 
белмәйбеҙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-әр баланан 
торған 6 
төркөмдә 
эшләйҙәр:  
1-төркөм: 
ватманға 
текст буйынса 
һүрәттәрҙе 
һайлап 

Регулятив: маҡ
сатҡа ярашлы 
эштәрҙе 
башҡарыу, 
ҡуйылған 
һорауға яуап 
бирә белеү, 
проблеманы 
сисеү. 
 Танып белеү: 
кәрәкле 
мәғлүмәтте 
ишетеп, күреп 
аңлау. 
Коммуникатив: 
тыңлай һәм 
диалогка инә 
белеү, 
әңгәмәгә 
ҡушылыу, 
телдән һәм 
яҙма формала 
яуап бирә 
белеү; 
һорауҙар бирә 
белеү. 
Шәхси: уҡыуға, 
яңылыҡ 
белеүгә 
ынтылыш, 
ҡыҙыҡһыныуса

Фекерләй 
белеү, 
төркөмдә 
эшләй 
белеү, 
бер-
береңде 
иғтибар 
менән 
тыңлау 
 
 
 
Үҙеңдең 
һәм 
тиҫтреҙәре
ң 
дең 
ирешкән 
уңыштарын
а шатлана 
белеү 

1 
компь 
ютер, 
4 
ноутб
ук, 
 
ba.wik
ipedia
.org/w
iki/Му
син,  
 
ҡырҡ
ма 
һүрәт
тәр, 
ватма
н, 
елем 
 
 
“Шиһ
ан” 
төркө
мө 
башҡ
арыу
ында 
“Һаҡл
айыҡ 
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йәбештерәлә
р.  
 
Башҡорт 
Википидияһы 
буйынса 
хронология 
төҙөйҙәр: 
2-се төркөм: 
Тыуған йылы 
–  
Тыуған көнө –  
Тыуған 
районы –  
Тыуған ауылы 
–  

Н.Мусин – 
прозаик, 
шағир, 
журналист, 
йырсы 
(кәрәкле 
мәғлүмәттең 
аҫтына 
һыҙырға) 

 
3-сө 
төркөм: 
Маҡтаулы 
исемдәре, 
бүләктәре: 
Башҡортоста
ндың халыҡ 
яҙыусыһы – 
Башҡорт 
АССР-ының 
атҡаҙанған 
мәҙәниәт 
хеҙмәткәре –  
СССР 
Яҙыусылар 
союзы ағзаһы 
– 
Башҡортоста
н Яҙыусылар 
союзы 
ағзаһы–  
Рәсәй 
Яҙыусылар 
союзы ағзаһы 
–  
Салауат 
Юлаев 

нлыҡ 
сифаттары 
формалашыу, 
проект эшендә 
ҡатнашыу 
 
 
 

тәбиғ
әтте” 
йыры 
яңғыр
ай 
http://
mp3pr
ima.c
om/so
ng/66
02577
5/Shih
an  
 
презе
нтаци
я 
яһау 
өсөн 
файлғ
а 
йыйы
лған 
һүрәт
тәр 
 

https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%8F%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%8F%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D1%81%D3%99%D0%B9
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan
http://mp3prima.com/song/66025775/Shihan
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Уҡыусылар, 
проекттарҙы 
яҡларға ваҡыт 
етте. 

исемендәге 
дәүләт 
премияһы 
лауреаты –  
Мостай Кәрим 
исемендәге 
дәүләт 
премияһы 
лауреаты –  
(кәрәкле 
мәғлүмәтте 
билдәләргә) 
 
4-се төркөм: 
Беренсе яҙған 
романы –  
Яҙыусының 
төп темаһы –  
Әҫәрҙәренең 
геройҙары –  
Танылған 
әҫәрҙәре – 
 
5-се, 6-сы 
төркөмдәр:  
әҙер 
материалдарҙ
ан “Һаҡлайыҡ 
тәбиғәтебеҙҙе
” темаһына 
презентация 
эшләйҙәр, 
тауышландыр
алар 
 
 
Проекттарҙы 
яҡлау 

VII.Өй эше. 
 

Афарин, балалар! 
Дәрестә әүҙем 
ҡатнаштығыҙ, 
тырышып 
эшләнегеҙ.  
Өйгә эштәрҙе  
һайлап алабыҙ. 
1.Мини-инша 
яҙырға.  
2.”Минең тәбиғәте 
һаҡлауҙағы 
ролем” темаһына 
презентация 
яһарға. 
3.”Минең тәбиғәте 
һаҡлауҙағы 

Көндәлеккә 
өй эшен 
яҙалар. 

Танып белеү: 
кәрәкле 
мәғлүмәтте 
һайлап алыу, 
анализлай  
белеү. 
Регулятив: яңы 
уҡыу 
мәсьәләһен 
ҡабул итә 
белеү, 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштырыу. 
Коммуникатив: 
ижади эш 

Алған 
белемдәрҙ
е 
тикшереү. 

 

https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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ролем” темаһына 
һүрәт төшөрөргә, 
3 һөйләм төҙөргә. 

башҡарыу 

VIII.Рефлексия. Уҡыусылар, бөгөн 
дәрескә ниндәй 
маҡсат ҡуйҙыҡ? 

Маҡсатҡа 

ирештекме? Алған 

белемдәрегеҙ 

тормошта 

кәрәк булырмы? 
Дәрес өсөн 
ниндәй баһа 
ҡуйыр инегеҙ? 
Уҡыусылар! Бөгөн 
бик тырышып, 
әүҙем эшләнегеҙ. 
Афарин! Ә мин 
һеҙгә барығыҙға 
ла тик яҡшы 
баһалар ҡуям. 
Барығыҙға ла ҙур 
рәхмәт.  
Киләһе 
осрашҡанға 
тиклем һау 
булығыҙ. 
 
Дәрес тамам.  

Әңгәмәлә 
ҡатнашалар. 
Үҙ баһа, бер-
береңде 
баһалау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Һаубуллашыу. 

Регулятив: 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлегенә 

баһа биреү, 

уҡытыусының 

баһаһына 

адекват ҡараш 

формалаша. 
Шәхси: үҙүҫеш, 
баһалау 

  

 
 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ТАЙҒАҠ БАҪМА” ӘҪӘРЕН ӨЙРӘНЕҮ 

Нәҙершин Йәғәфәр Сәфәрғәле улы,  
Сибай ҡалаһы 5-се урта мәктәбе 

 

Ҡулланылған алымдар: системалы эшмәкәрлекле һәм лингвомәҙәни йүнәлеш. Дәрес төрө: 
һығымта яһау һәм системаға һалыу. Ҡулланылған технологиялар: мини-тикшеренеү, 
проблемалы технология, компьютер технологияһы.  

Дәрестең маҡсаттары:  

1. Йөкмәткегә ҡарата. Повестағы герой-персонаждарҙы үҙ-ара оҡшатып һәм бер-береһе 
менән сағыштырып өйрәнеү. 

2. Эшмәкәрлеккә ҡарата. Уҡыусыларҙы әҫәрҙең тексына анализ яһарға өйрәтеү. 
Монологик һәм диологик телмәр, тасуири уҡыу күнекмәләрен үҫтереү. Сағыштыра, 
дөйөмләштерә белеү күнекмәләрен формалаштырыу. Ныҡлы әхлаҡ позицияһы, 
яҡшылыҡты, ысын матурлыҡты танып белеүгә ыңғай ориентир булдырыу. 
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Планлаштырылған һөҙөмтәләр. Предмет буйынса: уҡылған әҫәрҙең йөкмәткеһен белеү; 
тексҡа анализ яһай, әҫәрҙең идеяһын, проблематикаһын асыҡлай алыу; геройҙарға 

ҡылыҡһырлама биреү. Предметара бәйләнеш: әҙәбиәт, башҡорт теле, һынлы сәнғәт, рус теле 
һәм әҙәбиәте, тәбиғәтте өйрәнеү. Предмет-ара универсаль уҡыу эшмәкәрлеге. Шәхескә 
йүнәлтелгән: белем алыуға, танып-белеү эшмәкәрлегенә ыңғай ҡарай, яңы белем-
күнекмәләр алыуға, булғандарын камиллаштырыуға теләге бар. Регулятив: уҡыу мәсьәләһен 
ҡабул итә, кәрәкле уҡыу ғәмәлдәрен, төрлө операцияларҙы планлаштыра (уҡытыусы һәм 
иптәштәре менән бергә йәки үҙаллы), план буйынса эш итә. Танып-белеү: схема һәм модель 
формаһындағы информацияны аңлай, төрлө мәсьәләләрҙе сисеүҙә билдә, йә символ менән 
бирелгән сараларҙы файҙалана. Коммуникатив: ҙур булмаған монологик телмәр төҙөй, аныҡ 
бурыстарҙы күҙуңында тотоп, парлап йәки төркөмдә уртаҡ эш башҡара. Йыһазлау: 
компьютер, мультимедиа проекторы, таратма материал, дәрескә презентация, Н.Мусиндың 
портреты, китаптары, һүҙлектәр, дөйөм белем биреү мәктәбенең 7 класс уҡыусылары өсөн 
дәреслек-хрестоматия. Төҙөүсеавторҙары: Ф.Ә.Хөснетдинова, Б.Б.Ғафаров, Д.С.Тикеев, 
Ғ.Ғ.Ҡаһарманов – Өфө: Китап, 2010. 

 

ДӘРЕС БАРЫШЫ  

1-се этап. Эшмәкәрлеккә үҙбилдәләнеш.  

Ойоштороу моменты. (Маҡсат: балаларҙың дәрескә әҙерлеген тикшереү.) Уҡыусылар 
дәрескә кәрәкле материалды барлай.  

Уҡытыусы. – Хәйерле көн, балалар! Бер беребеҙгә ҡул биреп күрешәйек, күҙҙәргә ҡарап 
йылмаяйыҡ әле. Күҙгә күҙ ҡарашҡас, һеҙҙә ниндәй хис-тойғолар тыуҙы? Күҙҙәр яғымлы, 
көләс, тимәк, беҙҙе иғтибарлы, алсаҡ, яҡшы күңелле кешеләр уратып алған.  

Аңланығыҙмы, кем араһында булаһың, шуларҙан күп нәмә тора. Ихлас кешеләрҙе күргәс, 
беҙгә рәхәт булып китә, күңелдә йылы тойғолар тыуа, яҡшы эштәр эшләге килә. Шулай итеп, 
алға, изге эштәргә!  

Өй эшен иҫкә төшөрөү. (Маҡсат: ниндәй материал үҙләштерелеүен тикшереү.)  

Уҡытыусы.   

- Үткән дәрестә нимә өйрәндек?   

- Ниндәй яңылыҡ белдегеҙ?   

- Өйгә ниндәй эш бирелгәйне?   

- Нисек уйлайһығыҙ, бөгөнгө дәрестә һеҙҙең маҡсатығыҙ ниндәй булырға тейеш?  

Көтөлгән яуаптар:   

 Н.Мусиндың тормош юлын өйрәндек.   

- Уның “Тайғаҡ баҫма” повесының тәүге бүлеге менән таныштыҡ, Әсхәт менән Рәхмәттең 
дуҫлығы тураһында уҡыныҡ. 

-  Әҫәрҙең икенсе бүлеген уҡырға ине.   
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- Беҙгә автор һәм уның геройҙары тураһында күберәк белергә кәрәк.  

Белем алыуға мотив тыуҙырыу.  

Уҡытыусы. 

- Слайдтағы тексты уҡығыҙ. Слайд 1.  

“Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, 
Башҡорт АССР-ының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, тәбиғәт йырсыһы. Үҙенең 
әҫәрҙәрендә күберәк тәбиғәткә дан йырлай, кешене лә ана шул тәбиғәттең бер балаһы итеп 

күрһәтә. Уның ижады заман үҙгәрештәренә лә бирешмәй, сөнки улар кешеләрҙе тормош, 
ғүмер, яҡшылыҡ һәм яманлыҡ тураһында уйланырға, үткән юлдарына, бөгөнгөһөнә һәм 
киләсәккә күҙ ташларға мәжбүр итә” 

 

- Был юлдарҙа һүҙ кем тураһында бара, нисек уйлайһығыҙ? 

- Н.Мусин тураһында. Һүҙлек эше. “Тәбиғәт йырсыһы” һүҙбәйләнешен нисек аңлайһығыҙ? 

- Тәбиғәтте, урманды данлай, тәбиғәткә һаҡсыл ҡарашта, дуҫ булырға саҡыра. Интерактив 
таҡтала эш: яҙыусының ижады нимәгә бағышланған, шул һүҙҙәрҙең аҫтына һыҙырға.  

“Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, 
Башҡорт АССР-ының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, тәбиғәт йырсыһы.Үҙенең 
әҫәрҙәрендә күберәк тәбиғәткә дан йырлай, кешене лә ана шул тәбиғәттең бер балаһы итеп 
күрһәтә. Уның ижады заман үҙгәрештәренә лә бирешмәй, сөнки улар кешеләрҙе тормош, 
ғүмер, яҡшылыҡ һәм яманлыҡ тураһында уйланырға, үткән юлдарына, бөгөнгөһөнә һәм 
киләсәккә күҙ ташларға мәжбүр итә” 

Кластер төҙөү 

 

Тәбиғәт Яҡшылыҡ яманлыҡ 

 

Кешеләр Н.Мусин Тәбиғәт балаһы 

 

Ғүмер Бөгөнгө Киләсәк ? 

 

2-се этап. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу. (Маҡсат: уҡыусыны текст менән аңлы рәүештә эшләүгә 
йәлеп итеү) Көтөлгән һөҙөмтә: әҫәрҙең темаһын һәм идеяһын асыҡлау. -Дәрестең темаһын 
яҙып ҡуяйыҡ. Н.Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” повесы” 

Уҡытыусы: Балалар, слайдтағы мәҡәлдәрҙе уҡып сығығыҙ. Слайд 2.  
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“Алдаҡсы дуҫың булғансы, ғәҙел дошманың булһын”, “Дуҫ илатып өйрәтер, дошман көлдөрөп 
көйрәтер”, “Дуҫы ныҡты яу алмай”, “Дуҫтың дуҫ икәне бәлә килгәндә беленер”. 

“Асҡыс һүҙ” алымы. - Мәҡәлдәрҙәге асҡыс һүҙҙе табығыҙ. - “Дуҫ” - Бөгөнгө дәрестә һүҙ 
нимә тураһында барасаҡ? -- Беҙ повестағы герой-персонаждарҙың бер-береһенә 
булған мөнәсәбәте һәм дуҫлыҡ тураһында һөйләшәсәкбеҙ. - Дөрөҫ. Бына һеҙ эшкә 
маҡсатта ҡуйҙығыҙ – Н.Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” повесы миҫалында “дуҫлыҡ” һүҙе 
менән бирелгән концептты асыу, йәғни “дуҫлыҡ” төшөнсәһенең әҫәрҙә нисек 
бирелеүен күҙәтеү. 

“Concept’s”– латин теленән “төшөнсә” тип тәржемә ителә. Парлашып эшләү. Парталаш 
күршегеҙ менән кәңәшләшеп, “Нимә ул дуҫлыҡ?” һорауына яуап бирегеҙ. Яуаптарҙы 
тыңлайбыҙ.  - Яҡшы, балалар. Ә хәҙер аңлатманы һүҙлектәрҙән эҙләйек. Һүҙлектәр менән 
эш. Дуҫлыҡ – иң изге, йылы мөнәсәбәтте аңлатыусы төшөнсә. (Башҡорт теленең һүҙлеге, 75--
се б.) Дуҫлыҡ – братство, дружба. Интерактив таҡта менән эш. Уҡыу: Дуҫлыҡ — кешеләр 
араһында эскерһеҙ  үҙ-ара, шәхси мөнәсәбәт, ышаныс, ихласлыҡ, үҙ-ара симпатия. Үҙ-ара 
дуҫлыҡтары булған кешеләрҙе дуҫтар тип атап йөрөтәләр. Дуҫлыҡтың билдәләре бер-береңә 
ышаныу, түҙеү, сабыр итеү, эскерһеҙлек, ихлас (саф) күңеллелек. Ысын дуҫлыҡты ауыр саҡта 
беләһең. Иң ҡәҙерле дуҫ тип һанаған кешең һине ҡайғылы мәлдә ташлап китһә, был дуҫлыҡ 
түгел инде. Ҡыйын саҡта ысын дуҫлыҡтың һыналыуы хаҡында “Өйөңдөң өй икәнен — ҡыш 
төшкәндән, дуҫыңдың дуҫ икәнлеген эш төшкәндән һуң белерһең” тигән мәҡәл бар. 

3-сө этап. Белемде һәм оҫталыҡты актуалләштереү. (Маҡсат: әҙәбиәт һәм башҡа дәрестәрҙә 
алған белемдәрҙе иҫкә төшөрөү) 

-Балалар, слайдҡа күҙ һалайыҡ әле, унда. Ниндәй романдың геройҙары рәсеме күрһәтелгән? 
Слайд 3. 

- Дөрөҫ, А. Дюманың «Өс мушкетёр» романындағы төп геройҙарҙың үҙ ара мөнәсәбәте — 
ысын дуҫлыҡҡа классик өлгө.  

-Әҫәрҙең исеменә иғтибар итәйек. Баҫма һүҙе русса нисек була? 

-Мост. 

- Уның синонимын беләһегеҙме? 

- Эйе, күпер була. 

Проблемалы һорау (таҡтала) 

Әкиәттәрҙә һәр ваҡыт дуҫлыҡ-татыулыҡ төрлө ҡатмарлыҡтарҙы, һынауҙарҙы еңеп сыға. Ә 
тормошта? - Был һорауға яуап биреүе еңел түгел. Шуның өсөн Н.Мусиндың повесына анализ 
яһарға тәҡдим итәм. Әҫәре менән беҙгә ниндәй кәңәш бирә, нимәгә өйрәтә икән ул?  

4–се этап. Проблеманы хәл итеү өсөн кәрәкле белемде эҙләү : (Маҡсат: аңлауҙы тиҙләтеүсе 
биремдәр үтәү). Көтөлгән һөҙөмтә: үҙ фекереңде булдырыу һәм нигеҙләй белеү 
күнекмәләрен үҫтереү. «Герой персонаждарҙы таны» уйыны. - Кем тураһында һүҙ бара? - 
Яҡшы күңелле, ярҙамсыл, ныҡыш, маҡтанып йөрөмәй. - Рәхмәт. - Үпкәсел, алдаҡсы. - Әсхәт. - 
Геройҙарҙы бер һүҙ менән генә ниндәй кеше булыуҙарын әйтегеҙ. - Яҡшы һәм насар. - 
“Яҡшы», «насар» мәғәнәләре буйынса былар ниндәй һүҙҙәр? - Антонимдар. - Ә яҙыусы 
Рәхмәтте яҡшы, ә Әсҡәтте насар тип әйтәме? - Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Шулай тип әйтеп 
буламы? Ни өсөн? - Тимәк, кешенең характеры уның эштәре, ҡылыҡтары аша асыла. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fslovean.ru%252Frus.php%253Fgo%253D%2525E1%2525F0%2525E0%2525F2%2525F1%2525F2%2525E2%2525EE%26ts%3D1476874948%26uid%3D4154770951473758923&sign=1dc59189f09551b5491573f1caa289e2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fslovean.ru%252Frus.php%253Fgo%253D%2525E4%2525F0%2525F3%2525E6%2525E1%2525E0%26ts%3D1476874948%26uid%3D4154770951473758923&sign=9ab0388b8d224428a5cc09570ecb3a20&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fba.wikipedia.org%252Fw%252Findex.php%253Ftitle%253D%2525D0%2525A1%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26ts%3D1476874948%26uid%3D4154770951473758923&sign=c44d9e5a49ca4ae1616b0df374306704&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fba.wikipedia.org%252Fw%252Findex.php%253Ftitle%253D%2525D0%252590._%2525D0%252594%2525D1%25258E%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26ts%3D1476874948%26uid%3D4154770951473758923&sign=5a8484efe256d13453f8fba2ce465d95&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fba.wikipedia.org%252Fw%252Findex.php%253Ftitle%253D%2525D3%2525A8%2525D1%252581_%2525D0%2525BC%2525D1%252583%2525D1%252588%2525D0%2525BA%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252591%2525D1%252580%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26ts%3D1476874948%26uid%3D4154770951473758923&sign=ce947b611f85be9ece27ee3b233718e4&keyno=1


 

325 

 

Яҡшылыҡ менән яманлыҡ эштә, ҡылған ҡылыҡта, һөйләгән һүҙҙә беленә икән. Шуның өсөн 
дә ата-бабалар яҡшы янында яман беленә тип әйткәндәр.  

-Нисек уйлайһығыҙ, ысын дуҫ ниндәй була ул? 

-Ысын дуҫ һәр саҡ ярҙам итә, һинең менән бергә шатлығыңды ла, ҡайғыңды ла уртаҡлаша. - 
Әсхәт менән Рәхмәттең дуҫлығын нимә боҙҙо? 

- Әсхәттең алдашыуы. 

-Тимәк, дуҫтар араһында алдашырға яраймы? 

-Дуҫтар араһында тоғролоҡ булырға тейеш, бер-береңә ышаныу,ә иң мөһиме – һин үҙең ысын 
дуҫ , иптәш булыр өсөн тырышырға тейешһең. 

Һығымта. 

Төркөмдә эшләү 

Уҡытыусы. Беҙ төрлө фекерҙәр ишеттек. Хәҙер төркөмдәргә бүленеп “Дус – ул шундай...” 
фекерен дауам итәйек.  

Яуаптарҙы тыңлайбыҙ. 

- Ауыр минуттарҙа тыңлай белгән.  

- Береһе лә аңламаған ваҡытта, һине аңлаусы.  

- Һине нисек барһың шулай ҡабул итеүсе.  

-Һиңә һәр ваҡыт дөрөҫөн әйтеүсе.  

-Һинән бер ниндәй ҙә файҙа өмөт итмәүсе.  

-Һинең уңыштарыңдан көнләшмәй, кәмселектәреңдән көлмәй. 

-Һинең өсөн үҙенең иң ҡәҙерле ваҡытын, хатта ғүмерен дә ҡорбан итергә әҙер булган кеше. 

Уҡытыусы:  

 Ҡулдарығыҙҙы күтәрегеҙ әле, кемдең шундай дуҫ табаһы килә?  

 

Кластер төҙөү 

 

Ярҙамға әҙер 

Тоғро Алдашмай  
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Тыңлай Дуҫ Ваҡытын йәлләмәй 

 

Һине аңлай Көнләшмәй 

Серҙәреңде һаҡлай 

 

5-се этап. Белемде тышҡы телмәрҙә беренсел нығытыу. (Маҡсат : алған белемдәрҙе 
нығытыу). 

Көтөлгән һөҙөмтә: әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләй алыу. 

 Әсхәт Рәхмәтте алдап дәрескә бармай ҡалды. Уның картуф ҡаҙышыр өсөн алдағанын 
уҡыуҙан ҡайтышлай Рәхмәт белеп ҡалды. Артабан ваҡиғалар нисек үҫешә? 

Ҙур булмаған сығыш 

 

Ял минуты. 

    Бер – ҡулдарҙы алға һуҙабыҙ, 

                 Ике – уларҙы беҙ күтәрәбеҙ, 

                 Өс – яҡ-яҡҡа беҙ һуҙабыҙ, 

                 Дүрт – ҡулдарҙы төшөрәбеҙ, 

                 Бер, ике, өс – беҙҙә дуҫлыҡ, беҙҙә көс. 

 

Фронталь эш. Балалар әҫәрҙән нығынған һүҙбәйләнештәрҙе эҙләй һәм айырым теләгәндәре 
уларҙы әйтеп үтә. 

- Слайдҡа күҙ һалайыҡ әле. Слайд 4. 

“Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй” -Бының менән нимә әйтергә теләгән 
яҙыусы? - Эйе, бик матур итеп әйткән яҙыусы. Ғөмүмән, хикәйәнең теленә иғтибар итһәк, 
ул ниндәй һүҙҙәрҙе бик күп ҡулланған? - Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе. - Әҫәрҙә ниндәй 
нығынған һүҙбәйләнештәр ҡулланылған ? Уларҙы текстан табып үҙебеҙҙең 
дәфтәрҙәребеҙгә яҙып ҡуяйыҡ. Кем нисә нығынған һүҙбәйләнеш табыр икән? 

Яуаптарҙы тыңлау. 
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Һығымта. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе яҡшы белеү, оҫта ҡулланыу телмәрҙе матурлай, 
йыйнаҡлата, образлы яһай. 

6-сы этап. Үҙ-үҙеңде тикшереү һәм үҙ аллы эш. (эске телмәр): бирелгән план буйынса 
төркөмдәрҙә эшләү. (Маҡсат : сағыштырыу һәм оҡшашлыҡты таба белеү күнекмәләре 
булдырыу.) 

Таратма материал менән эш. (балаларға мәҡәлдәрҙең яртышар өлөшө һәм әҫәрҙән 
өҙөктәр яҙылған карточкалар таратыла) Маҡсат: логик фекерләүҙе үҫтереү. 

Биремдәр. 

А. “Мәҡәлдәрҙең 2-се өлөшөн тап.” 

Иртә торған егеттең…… күҙ сығарған…… ырыҫы артыҡ. ……Ашыҡҡан ашҡа 
бешкән,............. һынала ……Ҡаш төҙәтәм тип,……… йүгереп башын ташҡа тишкән.......... 
Дуҫ бәлә килгәндә..... 

Б. Был әйтем-мәҡәлдәрҙең ниндәй өҙөктәргә тура килеүен билдәләргә: 

1. Кистән үҙ-үҙемә: “Иртүк торайым да Рәхмәтте барып уятайым. Күҙе дүрт булһын”, -тип 
һүҙ биреп ятҡайным. Ошо уй тынғы бирмәне. Уянғанда өй эсе әрбәк-һәрбәк яҡтыра 
башлағайны. Әсәйем, һыйыр һауып инеп: - Хәҙер сәй ҡайнар, өтәләнмә, - тиһә лә, 
түҙмәнем. Ҡатыҡ эстем дә, сумкамды алып, кеҫәгә бер телем икмәкте ҡағыҙға төрөп 
тығып, Рәхмәттәргә йүгерҙем. Ҡәһәрең, йоҡлап яталыр тиһәм, юлға сығырға әҙерләнеп 
бөтөп тора. 

2. Бына, шулай итеп , яңы уҡыу йылы бик шәп башланды. Тик уйламағанда килеп сыҡҡан 
күңелһеҙ хәл бөтә эште бер юлы боҙҙо ла ҡуйҙы. Берҙән-бер көндө, әсәйемә картуф 
ҡаҙышайым тип, уҡырға бармаҫҡа булдым. Иртәнсәк эргәмә ингән Рәхмәткә, алдан 
хәйлә-фәлән ҡороп ҡуймаһам да, әллә ниңә: -Башым ауырта, бөгөн барып булмаҫ, - тип 
әйтә һалдым. 

3. Рәхмәт ҡыуып етмәһен тип шәпләп атлайым. Епшек ҡарҙа итегем тайып, бер-ике 
йығылып та алдым. Бына хәҙер Ҡамышлы йылғаһы аша бер генә бүрәнәнән һалынған 
баҫманы үттемме, ат менән урауҙан йөрөй торған юлға сығам. Унан Ташморонға бер 
саҡрым самаһы ғына ҡала. Баҫманан, башҡа ваҡыттағы шикелле, йүгерә-атлай сығып 
килә инем, ҡапыл, аяғым тайып, көҙгө ямғырҙан һуң ташып буръяҡланған һалҡын һыуға 
ҡайһылай төшкәнемде һиҙмәйҙә ҡалдым. 

4. Бына нисек икән! Бөтәһендә аңланым, ләкин, Рәхмәттең күҙ ҡарашы менән осрашырға 
уңайһыҙланып, ситкә боролам. Ә ул мине яурыны аша күтәреп һалды ла бысраҡ кисеп, 
тағы алға йүнәлде… 

Үҙ-үҙеңде тикшереү. Слайд 5. 

Иртә торған егеттең ырыҫы артыҡ – 1- се бүлеккә. Ҡаш төҙәтәм тип, күҙ сығарған – 2- се 
бүлеккә. Ашыҡҡан ашҡа бешкән, йүгереп башын ташҡа тишкән – 3-сө бүлеккә. Дуҫ бәлә 
килгәндә һанала – 4-се бүлеккә.  

Индивидуаль эш: Рәхмәт һәм Әсхәт образдары буйынса мини-проект әҙерләргә.  

План. Слайд 6. 
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Холоҡ сифаттары. 

Уның башҡаларға мөнәсәбәте. 

Холҡон үҙгәртеүсе сәбәптәр.  

Үҙенә генә хас сифаттары.  

Бер береһе менән уртаҡ сифаттары. 

7-се этап. Алған белемде проект эшмәкәрлегендә сағылдырыу: сағыштырыу 
ҡылыҡһырламаһы төҙөү, таблица тултырыу. (Маҡсат: үҙләштереү дәрәжәһен тикшереү). 

Көтөлгән һөҙөмтә: сағыштыра, дөйөмләштерә алыу күнекмәләрен формалаштырыу. 

Интерактив таҡта менән эш: балалар үҙҙәре төҙөгән таблица менән таҡталағыны 
сағыштыра, өҫтәй. 

“Үҙ-үҙемде тикшерәм” алымы. Уртаҡ һыҙаттар һәм айырма. Слайд 7. 

Әҫәрҙең 1-се бүлегендә. 

Әсхәт Рәхмәт 

Тиҙ үсегә, Рәхмәттең уның дуҫы 
булыуына ҡыуана. Үҙенең 
маҡталыуында, Маҡтау ҡағыҙы 
алыуында Рәхмәттең дә өлөшө булыуын 
яҡшы аңлай. Дуҫының һүҙҙәренә ҡаршы 
килмәй, уның өйрәтеүҙәрен ыңғай ҡабул 
итә. Рәхмәттең ярҙамы һәм үҙенең 
тырышыу һөҙөмтәһе булып 
математиканан “бишле” сыға. 

Ауылдаштарының барыһына ла бер 
мөнәсәббәттә. Бәләкәйҙәрҙе ҡарап йөрөй. 
Мәктәп тә староста. Яҡшы өлгәшә, 
Әсхәткә математиканан өйгә эштәрен 
эшләшә, белмәгәнен өйрәтә. Маҡтанмай, 
сабыр холоҡло, ябай. 

Әҫәрҙең уртаһында. 

Рәхмәтте алдап дәрескә бармай тороп 
ҡала. Сер бирмәй, ғәрләнә, ярҙам 
итмәгән өсөн Рәхмәткә асыулана, уны 
көнләшә тип уйлай. Дуҫына насар 
тойғолары тыуа. 

Әсхәттең алдағанын белгәс класс 
собраниеһында дөрөҫөн әйтә, 
математиканан яҙма эштә дуҫы үҙе 
эшләһен тип ярҙам итмәй. Уға асыу 
тотмай, элеккесә һүҙ ҡуша, һөйләшә. 

Әҫәр аҙағында 

Дуҫы менән бөтөнләй һөйләшмәй, уның 
менән осрашыуҙан ҡаса. Рәхмәт ҡыуып 
етмәҫ борон тип ҡабаланып баҫманан 
ҡолап төшөп аяғын һындыра. Үҙенең 
хатаһын аңлай. 

Әсхәттең бәләгә тарығанын күреп уға 
ярҙам итә. Дәрестән һуң да барып уның 
хәлен белә. Маҡтауҙы уңайһыҙланып 
ҡабул итә. 

Уртаҡ һыҙаттары. 

Икеһе лә яҡшы өлгәшергә, белем алырға теләй.  

 

8-се этап. Рефликсия. (Маҡсат: балаларҙың нимә үҙләштереүен, ҡайҙа 
ҡыйынһыныуҙарын, уларҙың иғтибарын нимәләр йәлеп иткәнен белеү). 
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-Дәрес башында ниндәй маҡсат ҡуйғайныҡ? “Н.Мусиндың повесындағы герой-
персонаждары һәм уларҙың дуҫлығы тураһында һөйләшәсәкбеҙ” тигән. 

-Был маҡсатҡа ирешеү өсөн ни эшләнек? 

- Әҫәргә анализ яһаныҡ. 

- Тағы ла нимә белдек? 

- Яңы әҙәби терммин (концепт) менән таныштыҡ. 

- Әҫәрҙең ни өсөн исеме “Тайғаҡ баҫма” тип алынғанын аңланығыҙмы? 

- Эйе, уҡыусылар, кешегә үҙ ғүмерендә бик күп тормош күперҙәре аша үтергә тура килә. 
Ул күперҙәр һәр ваҡыт ныҡлы, тигеҙ генә булмай, араларында тайғаҡтары ла осрай. 

-Ноғман Мусин яҡшы юлдан яман юлға тайып китмәҫкә, уларҙы айыра белергә, үҙеңдең 
тирә-яғындағы кешеләргә иғтибарлы булырға кәрәклекте иҫкәртә. 

Өйгә эш. 

1. Нығынған һүҙбәйләнешкә һүрәт төшөрөргә. 

2. “Ысын дуҫ” темаһына инша яҙырға. 

 

 
Н. МУСИН “ИРТӘ КӨҘ” 

 
Нуриәхмәтова Гүзәл Әлфрит ҡыҙы,  

                              Краснокама районы Николо-Березовка урта мәктәбе 
 

 

Уҡыусылар өсөн маҡсат: 
1. Ноғман Мусин “Иртә көҙ” хикәйәһенең 
йөкмәткеһен үҙләштереү. 
2. Парлап эшләргә, аралашырға өйрәнеү.  
3. Бәйләнешле телмәр, логик фекерләүҙе 
үҫтереү, ижади һәләттәрҙе асыу. 
4. Туған телде ихтирам итеү, тәбиғәтте 
һөйөү, тәрбиәләү 

Уҡытыусылар өсөн маҡсат: 
1. Ноғман Мусин “Иртә көҙ” хикәйәһенең 
йөкмәткеһен үҙләштерергә өйрәтеү. 
2.Парлап эшләргә, аралашырға өйрәтеү. 
3.  Бәйләнешле телмәр, логик фекерләүҙе 
үҫтереү, ижади һәләттәрен асыу. 
4.Туған телгә ихтирам, тәбиғәткә 
һөйөү,тәрбиәләү. 
 

Дәрес төрө: яңы тема өйрәнеү. Дәрес формаһы: - 

Контроль формаһы: парлап эшләү. Өйгә эш: Ҡөҙ тураһында һынамыштар йә көҙ 
тураһында 5-6 һөйләм төҙөргә 

 

Дәрес 
этаптары 

Уҡытыусының эшмәкәрлеге Уҡыусының эшмәкәрлеге 

Ойоштороу 
мәле. 
 

Иҫәнләшеү. -Һаумыһығыҙ! 
Башҡорт телендә һөйләшәм, 
Башҡорт телендә. 
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Минең  йәшәү тамырҙарым 
башҡорт ерендә. 

Артикуляци
он күнегеү. 
 
 
 
 
 
 

Һорауҙар системаһы: 
Ниндәй дәрес? 
Нисәнсе класс? 
Һеҙ кем? 
Ниндәй уҡыусылар? 
Тағы ла кем? 
Ниндәй ҡыҙҙар, малайҙар? 

 
 
 
 
 
 
Йомаҡтар сисеү: 
Үҙе илай – үҙе һыйлай. (Көҙ) 
Күктән килде, ергә китте.  
( Ямғыр) 
Аяҡһыҙ – ҡулһыҙ ҡапҡа аса.(Ел) 

Яңы тема 
өҫтөндә 
эш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тирә яҡҡа көҙ апай 
Һипте һары буяуын: 
Һары урман, һары тау 
Алып тора күҙ яуын. 
 
Көҙ көнө ағастарҙың япраҡтары төрлө 
төҫтә була. Әкрен генә иҫкән елгә лә 
улар елбәҙәктәр кеүек ергә ҡойолоп 
төшәләр. Беҙҙең класс таҡтаһында ла 
төрлө төҫтәге япраҡтар 
йәбештерелгән. 
 
Бына беренсе япраҡ өҙөлөп төштө. 
Унда Көҙгө тәбиғәт тип яҙылған. 
Һүрәттәргә ҡарап тәбиғәттәге көҙгө 
үҙгәрештәр тураһында һөйләмдәр 
төҙөү. 
 
 
Икенсе япрағыбыҙ өҙөлөп төштө.Унда 
Ноғман Мусин менән танышыу. 
 
Н. Мусин – Башҡортостандың халыҡ 
яҙыусыһы. Ул 1931 йылда Ишембай 
районы Ҡолғона ауылында тыуған. 
Яҙыусының төп темаһы - урман, уны 
һаҡлау. Н. Мусин -  Салауат Юлаев 
исемендәге премия лауреаты. 
Быйыл уның бик ҙур юбилейы-85 йыл. 
 
 
 
Өсөнсө япраҡ-  
Иртә көҙ тигән текст өҫтөндә эш. 
Уҡытыусы уҡый. 
Текста нимә тураһында һүҙ бара? 
Буксир менән уҡыу. 
Әңгәмә. 
Бәйләнешле һорауҙар: 
-Көҙгө ҡояш хикәйәлә ниндәй итеп 

 
 
 
 
 
Һорауҙарға яуап биреү. 
Логик фекерләү. 
 
 
 
 
 
 
Һүрәттәргә ҡарап тәбиғәттәге 
көҙгө үҙгәрештәр тураһында 
һөйләмдәр төҙөү. 
 
 
 
 
 
Н. Мусин тураһында видеояҙма 
ҡарау. 
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Һүҙлек 
эше. Текст 
өҫтөндә эш 
 
 
 
 
 

һүрәтләнгән? 
-Үләндәрҙә көҙҙөң ниндәй билдәләре 
күренә?  
-Ҡалала көҙҙөң килеүен автор нисек 
һүрәтләй? 
Һеҙ көҙ тураһында тағы нимәләр яҙыр 
инегеҙ? 

 
Хор менән  уҡыу, тәржемә  итеү, 
һүҙбәйләнештәр төҙөү, яҙыу. 
Һорауҙарға яуап биреү. 
 
 
 
 
 

Ял минуты. Дүртенсе япраҡ өҙөлөп төштө С. 
Муллабаевтың Болот шиғырын 
хәрәкәттәр менән һөйләү: 
Елбер-елбер елдәр иҫә. 
Елдәр менән болот күсә. 
Йөрөй-йөрөй тау-тау болот, 
Яуҙы көмөш тамсы булып. 

Актерлыҡ, артислыҡ сифаттарын 
күрһәтеү. 

 Ә  Һеҙ 
беләһегеҙ 
ме? 
рубрикаһы 

Уҡытыусының күҙәтеүе. 
 

Өйҙә әҙерләнеп килгән көҙ 
тураһында мәғлүмәттәрҙе уҡыу. 

Проекттар  
өҫтөндә 
эш. 

Бишенсе япраҡ: 
“Һәр кем үҙ ғүмерендә ағас 
ултыртырға, өй һалырға, бала 
тәрбиәләп үҫтерергә тейеш” -  тигән  
һүҙҙәрен нисек аңлайһығыҙ? 
Ике төркөмгә бүленеп эшләйбеҙ: 
беренсе төркөм –һеҙ урманды нисек 
һаҡлай алаһығыҙ, ҡағиҙәләр уйлап 
сығарығыҙ 
икенсе төркөм-  беҙҙең районда, 
ауылда ниндәй саралар үткәрелә 

“Эҙләйем –табам”. 
Дәрестә беҙ белемдәрҙе үҙебеҙ 
эҙләйбеҙ һәм табабыҙ. 

Дәфтәрҙә 
эш. 

Уҡытыусы  күҙәтә, ҡарай, төҙәтә,  
иҫкәртә. 
 

Ижади уйлау, яҙыу, һөйләмдәр 
төҙөү.   

Йомғаҡлау. Һорауҙар ярҙамында һығымта.  

Рефлексия
. 

Ниндәй йыл миҙгеле тураһында 
һөйләштек? Ә һеҙ тәбиғәтте һаҡлау 
буйынса нимә эшләйһегеҙ? 
 

Уҡыусылар яуабы. 

Өй эше. Ҡөҙ тураһында һынамыштар, йә көҙ 
тураһында 5-6 һөйләм төҙөргә. 

 

Уҡыусылар
- 
ҙы 
баһалау. 

Бер-береңде  баһалау. Уҡыусыларҙың яуабы. 
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НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ҠОРАЛАЙҘАР” ХИКӘЙӘҺЕНЕҢ ӘХЛАҠ  ҺАБАҠТАРЫ 
 

Савченко Мәрзиә Хөснулла ҡыҙы, 
Дүртөйлө районы Дүртөйлө ҡалаһының 2-се лицейы  

 
  

Класс: 5 
Дәрестең темаһы: Ноғман Мусиндың “Ҡоралайҙар” хикәйәһенең әхлаҡ  һабаҡтары 
Маҡсаттар: 1) Ноғман Мусиндың“Ҡоралайҙар”хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһен 
үҙләштереү;матурлыҡ төшөнсәһенә аңлатма    биреү; 
                      2) диалог, монолог ярҙамында уҡыусыларҙың  коммуникатив мәҙәниәтен үҫтереү; 
                      3) матурлыҡты күрә белергә, уны һаҡларға, уның менән ғорурланырға өйрәтеү; 
тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 
Көтөлгән  һөҙөмтәләр: тексты аңлау; яңы лексиканы  ҡулланырға өйрәнеү;  
Шәхескә ҡағылышлы универсаль уҡыу эшмәкәрлек (ШУУЭ): 

1) Уҡыусының коммуникатив мәҙәниәтен,ижади һәләттәрен  үҫтереү; 
2) Үҙ аллы кешенең яҡшы сифаттарын күрә белеү; 
3) Төркөмдәрҙә килешеп эшләй белеү. 

Метапредмет  универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 
1) регулятив (РУУЭ): уҡыу бурыстарын ҡуйыу,үҙ аллы ҡуйылған маҡсаттарға 

ирешеү юлдарын таба белеү; үҙ эшмәкәрлегеңә дөрөҫ баһа бирергә өйрәнеү; 
эшмәкәрлегеңде планлаштыра белеү; үҙ аллы һәм төркөмдәрҙә эшләй белеү. 

2) танып-белеү (ТБУУЭ): төрлө сығанаҡтар менән эшләй белеү,ИКТ ҡулланыу, 
аңлайышлы уҡыу. 

3) коммуникатив (КУУЭ): һөйләү һәм яҙыу эшмәкәрлеген үҫтереү; үҙ фекереңде 
әйтергә һәм иҫбат итергә өйрәнеү. 

Йыһазлау: интерактив таҡта, ноутбук,Башҡортостан Республикаһының Ҡыҙыл китабы, 
электрон һүҙлек, элетрон  дәреслек,  һүрәттәр. 

 

Дәрес этаптары Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусылар 
эшмәкәрлеге 

Иҫкәрмә 

Мотивациялау 
этабы 

 
Актуалләштереү 

Ойоштороу өлөшө. 
Психологик комфорт 
тыуҙырыу. 
 Әңгәмәләшеү. 
-Ниндәй символ күрәһегеҙ? 
Ни өсөн Кино йылы тип 
иғлан ителгән?  
-Эйе, ысынлап та, төрлө 
яҡтан үҫешкән, белемле 
кеше генә матур шәхес була 
ала. 
 

Яуаптар:-Кино 
йылының символы. 
Йәмғиәтебеҙҙең кино 
донъяһына  
иғтибарҙы йәлеп 
итергә, белемле 
шәхес булырға 
һ.б.яуаптар 
 
 

Таҡтала : 2016 
йыл –Кино 

йылы. 

Проблемалы 
ситуация тыуҙырыу  

 
 
 
 
 
 

Дәрестең девизы уҡыла : 
“Кеше эше менән матур” -
Нисек аңлайһығыҙ был 
һүҙҙәрҙе? 
-Нимә ул матурлыҡ?  
-Кем уны тыуҙыра? 
-Һеҙ ҙә  рәссам булып 
“Минең иң яратҡан кейегем” 

Яуаптар 
 

Һүрәттәр буйынса 
һөйләйҙәр 

 
 

Өй эшенә дәрес 
картаһына билдә 

:  
Уҡыусыларҙың 

һүрәттәрен 
ҡарау 



 

333 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

тигән  һүрәттәр 
төшөргәнһегеҙ. Һинеңсә иң 
матуры нимә?  
Өй эше тикшерелә. 
-Һеҙ өйҙә Ноғман Мусиндың 
“Ҡоралайҙар” хикәйәһен 
уҡығайнығыҙ. Уның өсөн 
ниндәй кейек иң матур 
кейек? 
-Был әҫәр беҙҙе ниндәй 
кеше булырға  саҡыра?  
- Тағы ла ниндәй яҙыусының 
әхлаҡ һабаҡтары биргән 
әҫәрҙәрен уҡығайныҡ уҙған 
дәрестәрҙә? 

-Тимәк, беҙҙең 
дәресебеҙҙең темаһы 
ниндәй?Маҡсаттарҙы  

билдәләйек. 
Дәфтәргә яҙыу. 

ҡуйыу 
 
 
 
 
 
 

Дәрестең темаһын 
маҡсаттарын 
билдәләйҙәр. 

Дәфтәрҙә число, 
теманы,девизды 

яҙыу. 

 
Эшмәкәрлекте 
планлаштырыу 

-Маҡсаттарға ирешеү өсөн 
Ноғман Мусиндың ҡыҫҡаса 

биографияһы , ижады менән 
танышып үтәйек. 

 
 

  

Проблеманы сисеү 
юлдарын эҙләү. Яңы 

белемдәр асыу. 

-Биографик белешмә. 
 
 

-Ҡоралай тураһында беҙгә 
тағы бер уҡыусы һөйләр. 

 
 

-Текст өҫтөндә эшләр элек, 
таныш булмаған  һүҙҙәр  
яҙып ҡуяйыҡ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст өҫтөндә эш: 
1.Тексты уҡыу. 
2.Һорауҙарға яуап биреү 
-Хәлдәр ҡайҙа һәм ҡасан 
бара? 
-Кем ул Әбделнәғим бабай? 
-Ҡоралайҙар тураһында 
нимә һөйләй Әбделнәғим 
бабай? 

Бер уҡыусы 
презентация тәҡдим 

итә 
Үҙенең эшенә анализ 

бирә. 
 

Википедия 
материалы менән 

икенсе уҡыусы 
таныштыра 

Үҙенең эшенә анализ 
бирә 

 
Һүҙлек эше 

дәфтәрҙәрҙә:  
ҡоралай-косуля, 
һеләүһен-рысь, 
һуйыр-глухарь, 
һуҫар-куница 

өйөр-стадо 
мохтаж-нуждается 

 
Яңы һүҙҙәр менән 
һөйләмдәр төҙөү. 
Дәрес картаһына 

билдә ҡуйыу 
 

Уҡыусылар 

Алдан өйгә 
бер уҡыусыға 

бирелә. 
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-Кемгә һөйләй? 
- Хикәйәнән һунарсының 
ҡоралайҙарҙы яратып 
һөйләгән ерҙе табып 
уҡығыҙ. 
-Ҡоралайҙарға бабай нисек 
ярҙам иткән? 
-Һуңғы абзацты уҡып 
сығығыҙ. 
-“Матурлыҡты һаҡлай 
белергә кәрәк,” –тигән 
Әбделнәғим бабай. Нисек 
был һүҙҙәрҙе аңлайһығыҙ?       

уҡытыусының 
һорауҙарына яуап 

бирә. 
Фронталь эш. 
Уҡыусылар 
һорауҙарға яуап 
бирә.  
 

 
Дәрес картаһына 

билдә ҡуйыу 

Ял минуты Ял итеү “Урманда”   

Яңы белем һәм 
күнекмәләрҙе 

ҡулланыу 

Төркөмдәрҙә эш.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тикшереү.Төҙәтеү 

1-се төркөм: 
Кешеләргә кейектәр 
исеменән интерактив 

таҡтала хат яҙа. 
2-се төркөм: Ҡоралай 

Ҡыҙыл китапҡа 
индерелгәнме ? Ошо 
һорауға яуап бирер 

өсөн Ҡыҙыл китапты 
ҡарап сығығыҙ. 

3-сө төркөм: 
Электрон  һәм ябай 

һүҙлектәрҙе 
ҡулланып тексты 
башҡорт теленә 
тәржемә итегеҙ 

4-се төркөм: Текстан  
ҡош һәм кейектәрҙең 

исемдәрен яҙып 
алығыҙ. 

5-се төркөм:Кеше 
тәбиғәткә ниндәй 
ҡарашта булырға 
тейеш? Ошо 
сифаттарҙы бирелгән 
алмаларға яҙып 
сығығыҙ. 
Дәрес картаһына 
билдә ҡуйыу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таҡтала ағас 
һәм ҡояш 

рәсеме тора. 
Алмаларҙы 
шул ағасҡа 
беркетеү 

Рефлексия. Дәрестең   девизына 
әйләнеп ҡайтабыҙ. 

-Тимәк, ниндәй кешене 
матур кеше тип әйтә 
алабыҙ?  
-Кеше нимәһе менән матур 
ти, халыҡ мәҡәле? Мәҡәл 
менән ризаһығыҙмы? 
-Ә тәбиғәт нимәһе менән 

 
Уҡыусылар үҙ 

фекерҙәрен әйтәләр, 
иҫбат итәләр 
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матур? 
-Шуның өсөн тәбиғәтте 

һаҡларға кәрәк. 

 
 

Баһалау -Дәрестә нисек эшләнегеҙ 
бөгөн? 
-Алдарығыҙҙа ятҡан ҡояш 
нурын,йә сәскәне, йә 
болотто алып үҙегеҙгә баһа 
ҡуяһығыҙ. 5-ҡояш нуры. 4-
сәскә,3-болот. 
Һүрәтебеҙ матур булдымы?  

 
 

Баһа ҡуйыу. 
Таҡталағы һүрәткә 
ҡояш нурҙарын, йә 

сәскәләрҙе, йә 
болоттарҙы беркетеү 

 

 

Өй эше 1) “Матур  кеше” тигән 
кескәй  инша яҙырға 

2) Шул уҡ темаға һүрәт 
төшөрөргә 

3) Башҡортостандың 
Ҡыҙыл китабына 
ниндәй кейектәр 
ингән? 

 
 

 
Йомғаҡлап 
“Ҡарлуғастар төйәге 
йырын башҡарыу.  
(Медиапроигрователь 

ҡулланыла) 

 

 
 

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ” ПОВЕСЫ БУЙЫНСА ДӘРЕС 

Саматова Әлиә Марс ҡыҙы 
Белорет районы Инйәр ауылы 2-се урта мәктәбе  

 
Маҡсат: 

• Ноғман Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы”  повесының  йөкмәткеһе, идея – тематикаһы,  
образдар системаһы,  сюжеты буйынса әңгәмә ҡороу; 

• Аналитик фекерләү һәләтен үҫтереү; 
• Повесть геройҙары миҫалында  мораль - этик тәрбиә биреү. 
 

Йыһазландырыу: ноутбук, проектор. 

 

Дәрес барышы: Таҡтала һүҙҙәр асыла: 

 

1-се  слайд: “Сәләм”, “Рәхмәт”, “Ғәфү ит”, “Бәхетле бул”..... 

Уҡытыусы:  

-Был ниндәй һүҙҙәр? 
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-Ул һүҙҙәрҙе ниндәй кеше әйтә?  

-Кем ул мәҙәниәтле кеше? 

Улар ябай ғына һүҙҙәр, ә тәьҫире ни тиклем көслө.  

 

2-се слайд:  Йософ Гәрәй: “Ниндәй матур һүҙҙән дә яман кеше ҡара күмер, ә яҙыусылар, һүҙ 

ҡәҙерен белгәндәр, ябай ғына һүҙҙән дә мөғжизә тыуҙыра” 

-Нимә ул мөғжизә? 

Эйе, бөгөн беҙ мөғжизә тыуҙырыусы әҙип һәм уның үлемһеҙ әҫәре тураһында һүҙ алып 

барасаҡбыҙ. 

(таҡтала үтелгән темаларҙы ҡабатлау маҡсатынан сигнал һүҙҙәр асыла) 

3-сө слайд: Ҡолғона 

Яуап: Ноғман Мусин Ишембай районы Ҡолғона ауылында 1931 йылдың 17 июлендә тыуған. 

4-се слайд: Стәрлетамаҡ 

Яуап: Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтында юғары белем ала. 

5-се слайд: “Әҙәби Башҡортостан” 

Яуап: 1958 йылда “Әҙәби Башҡортостан” (хәҙерге “Ағиҙел”) журналында эш башлай.  

6-сы слайд: “Минең дуҫ” 

Яуап: 1953 йылда “Әҙәби Башҡортостан” журналында “Минең дуҫ” исемле тәүге хикәйәһе 

баҫыла. 

7-се слайд: Дилогия 

Яуап: “Мәңгелек урман” дилогияһын яҙа. 

8-се слайд: 2001 йыл 

Яуап: Ноғман Мусинға Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме бирелә. 

9-сы слайд: Мохтасар 

Яуап: Ноғман Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” повесындағы төп герой. 

10-сы слайд: Трилогия 

Яуап: “Зәңгәртауҙа аҡ болан”, “Яҙғы ташҡындар алдынан”, “Таң менән сыҡ юлдарға” 

романдары трилогияны тәшкил итә. 
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Уҡытыусы: Ярты быуаттан ашыу тәшкил иткән Ноғман Мусиндың ижады бай, төрлө һәм 

үҙенсәлекле. Роберт Байымов  “Н.Мусин- замана яҙыусыһы. Ижады тамырлы, төрлө жанрлы. 

Әҫәрҙәрендә кеше бәҫе, дәрәжәһе алға ҡуйыла, әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы һәм 

матурлығы данлана”,- ти. 

Бөгөн беҙ уның кеше яҙмыштарының һикәлтәле, боролошло юлдар аша үткән, ғәҙеллек эҙләп 

упҡындарҙы кискән геройҙары менән ҡуласала әйләнәсәкбеҙ.  

 

11-се слайд: Ике ағас һүрәте (береһе-ҙур, таҙа, икенсеһе- серек, бәләкәй) 

Һорау: Бына был ике ағас  та бер ерҙә, бер төптән үҫкәндәр, бер үк төрлө һыу һибелгән, 

уталған, күмелгән.....ә ни өсөн улар төрлө? 

(уҡыусыларҙың фекере) 

12-се слайд : Атанан ала ла тыуа, ҡола ла тыуа. 

                      Ғаилә ғәрипһеҙ булмай. 

Мохтасар менән Рәсүлгә ҡылыҡһырлама биреү 

13-сө слайд: 

Мохтасар            Изгелекле 

                                  Ярҙамсыл 

                                  Яуаплы 

                                  Көслө рухлы 

                                  Алдынғы эшсе 

                                  Әсәһен ҡарай 

Рәсүл                   Иркә 

                                 Эскерле 

                                 Оҙон аҡса ярата 

                                 Еңел йәшәй 

                                 Хыянатсы 

                                 Елғыуар 

 

Уҡытыусы: Ҡунаҡҡа Мохтасарҙы саҡырғайным, әйҙәгеҙ уға һүҙ бирәйек.  

Повестан өҙөктәр килтереү ( бер уҡыусы тасуири уҡый, һәр өҙөктән һуң уҡыусыларҙың 

фекерен тыңлау) 
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Мохтасар:  

1. “Бына һеҙ, ағай. Яҙыусы кеше бит инде, әйтегеҙ әле, ерҙә яман  нәмә тиҙерәк тараламы, 

яҡшыһымы?” 

2. “Миңә ҡалһа, теләһә ниндәй яуызлыҡты ул морон төртөү менән юҡ итә барырға кәрәк” 

3. “Тик бит изге хәйләһеҙ, ә яуызы һәр саҡ мәкерле була” 

4. “Ағай, әйтегеҙ әле, кешенең үтенесенә ҡаршы килмәү яҡшымы, яманмы?” 

5. “Кеше ғүмерен урла әле-хәтәр бит” 

6. “Ғүмер һуҡмағыма ҡара йылан булып ҡара тап ятты, бына хәҙер утыҙ  ике йәшкә еткәнсе 

ғаилә ҡора алмай, бала атаһы була алмай ҡаңғырып йөрөйөм” 

 

Уҡытыусы: “Шайтан ҡуласаһы” повесында ниндәй образдарҙы күрҙегеҙ?  

Уҡыусыларҙың яуаптары: Урман, Байымдың өйө, ҡара болот, күк күкрәү, йәшенле ямғыр, 

һеләүһен, бурһыҡ, болан, бүреләр,... 

14-се  слайд: Ҡая( ҡаяла тамыр ебәргән ғорур ҡарағай) 

Был һүрәт буйынса уҡыусыларҙың фекерен тыңлау. 

-Ни өсөн автор әҫәрен шулай атаған? Нимә ул Шайтан ҡуласаһы? (уҡытыусы балта үткерләй 

торған сар күрһәтә, уны өйрөлтөп ҡарау, өйрөлгән сағында уны туҡтатып булмай икәненә 

төшөндөрөү)  

15-се  слайд: “Чертово колесо” 

  

Уҡытыусы: Әҫәрҙең сюжет һыҙыҡтарын туҡталайыҡ. 

Төйөнләнеү: Яҙыусы Риза Ханбәковтың урмансылар тураһында китап яҙыу өсөн материал 

тупламаҡ булып төпкөл бер районға килеп төшөүе. 

Ваҡиғалар үҫеше :  “Мең һум аҡсаң булғансы, ышаныслы бер дуҫың булһын”-ти.  Риза 

Ханбәков элек бергә хеҙмәт иткән танышын Байым Шәйәхмәтовты осрата. 

Кульминация:  “Һеҙ бына, ағай, үҙегеҙгә яҡын кеше хыянат итһә, ни эшләр инегеҙ?” –тип әйтә 

Мохтасар, һәм шунан уҡыусының уның яҙмышына ҡыҙыҡһыныуы уяна.  

Сиселеш:  Мохтасарҙың һөйләгән ваҡиғалары. 

Эпилог:  Рәсүлдең “шайтан ҡуласаһы” кеүек тағы ла шул хатаһын ҡабатлап ҡулға алыныуы. 

Уҡытыусы:  Башҡорт-тәбиғәт балаһы.  Тәбиғәт кешенең рухи тәрбиә сығанағы. Н.Мусиндың 

тағы ниндәй әҫәрҙәрен беләһегеҙ? Уларҙың темаһы ниндәй?  Бөгөнгө көндә урмандар 

кемдең ҡулында? 
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Н.Мусин “Һайланма әҫәрҙәр” 2-се том, 487-се бит (урман тураһында өҙөк):   

    Эйе, урман, уны һаҡлау, белеп тотоноу тураһында күп һөйләйҙәр хәҙер. Иң юғары кимәлдә 

махсус ҡарарҙар, закондар ҡабул ителә, газета, журналдарҙа күпме яҙалар, әммә әллә ни 

үҙгәреш күренмәй...  

     Йомғаҡлау:  Мохтасар башта : “Кеше үтенесен кире ҡаға алмайым”,- тип тайғаҡ юлға 

баҫырға мәжбүр булһа, әҫәр аҙағында “Хыянат итеүсе бер кешене лә кисерергә ярамайҙыр,-

тигән һығымтаға килә.- Ундайҙарға ҡаршы йән аямай көрәшергә, йәндәрен емерә һуғырға 

кәрәк” 

     Өйгә эш:  “Ноғман Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” повесында әхләҡи проблемалар 

бирелеше” тигән темаға инша яҙырға әҙерләнеп килергә 

 

 
“НАМЫҪЫҢДЫ ЙӘШТӘН ҺАҠЛА” 

Сатвалов Маргиз Мансур улы, 
Илеш районы  Иҫәнбай төп дөйөм белем биреү мәктәбе 

 
Маҡсаттар: 

- белем биреү маҡсаты – уҡыусыларҙың V-XI кластарҙа үтелгәндәрен ҡабатлау, 

нығытыу, дөйөмләштереү, лингвокультурология хаҡында белешмә биреү; 

- үҫтереүсе маҡсат – үҙ аллы фекерләүҙе тәрәнәйтеү, бәйләнешле телмәр үҫтереү, 

тасуири уҡыу күнекмәләрен булдырыу, телмәрҙәрен байытыу, дәрестә анализ һәм синтез 

алымдарын ҡулланырға өйрәтеү; 

- тәрбиәүи маҡсат -  уҡыусыларҙы үҙ-ара мөнәсәбәттәр, тормоштағы ыңғай һәм кире 

күренештәр, намыҫлылыҡ, яманлыҡ һәм яҡшылыҡ хаҡында уйланырға мәжбүр итеү, һәр саҡ 

намыҫҡа тоғро ҡалырға саҡырыу. 

Йыһазландырыу:  

- компьютер; 

- интерактив таҡта; 

- үҙ аллы эш өсөн карточкалар; 

- схема-таблица. 

                                      Дәрес барышы 

I. Ойоштороу моменты (3-5 мин.) 

Уҡытыусы: Тышта яҙ, ҡояш көлә,  

  Ниндәй йәмле көн бөгөн! 

  Ихлас итеп һеҙҙе сәләмләйем: 

  Һаумыһығыҙ, хәйерле көн! 
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-  Хәйерле көн, уҡыусылар! Кәйефтәрегеҙ нисек? Дәрескә әҙерһегеҙме? Китап-

дәфтәрҙәрегеҙ бармы? Улайһа, дәресте башлайыҡ.  

- Беҙҙең бөгөнгө дәресебеҙ ғәҙәти булмаясаҡ. Дәрес барышында беҙ ҡағиҙәләрҙе иҫкә 

төшөрөү, күнегеүҙәр эшләү менән бер рәттән, кешеләргә хас булған сифаттар, үҙ-ара 

мөнәсәбәттәр, намыҫлылыҡ, дуҫлыҡ хаҡында һүҙ алып барырбыҙ. Ошо урында һеҙҙең менән 

әҙәбиәт дәресендә кемдең ижадын үтеүебеҙ хаҡында иҫкә төшөрөп китәйек әле. 

Уҡыусылар: Ноғман Мусин. 

Уҡытыусы: Дөрөҫ! Ниндәй әҫәре менән таныштыҡ үткән дәрестә? 

Уҡыусылар: “Мәңгелек урман” дилогияһы. 

Уҡытыусы:  Афарин, уҡыусылар! Һеҙ әҫәр менән тулыһынса таныштығыҙ, дәрестә беҙ 

бергәләп романға анализ яһаныҡ, образдарға ҡылыҡһырлама бирҙек. Ә бөгөн беҙ ошо уҡ 

әҫәрҙе икенсе күҙлектән – лингвокультурологик яҡтан ҡараясаҡбыҙ, грамматик күнегеүҙәр 

өсөн әҫәр нигеҙ булып торасаҡ. Лингвокультурология, һеҙҙеңсә, нимә тигәнде аңлата? Кем 

нисек аңлай ошо төшөнсәне? Әйҙәгеҙ, барыбыҙ ҙа фекерҙәр менән уртаҡлашайыҡ әле. 

1-се уҡыусы: Минеңсә, был мәҙәниәт менән бәйле йүнәлештер, сөнки “культура” һүҙе бар. 

2-се уҡыусы: Шулай уҡ “лингво” тел тигәнде аңлата, тимәк тел менән дә бәйле. 

Уҡытыусы: Дөрөҫ йүнәлештәһегеҙ, уҡыусылар. Тимәк, лингвокультурология – тел менән 

мәҙәниәтте бәйләп өйрәнеүсе фән. Ә һеҙ тағы ла ниндәй фәндәр менән танышһығыҙ? 

Уҡыусылар: Социология, хоҡуҡ, тарих, лингвистика һ.б. 

Уҡытыусы: Дөрөҫ! Ә ошо фәндәр нимәне өйрәнә? 

1-се уҡыусы: Социология йәмғиәттә һәм ундағы күренештәрҙе өйрәнә. 

2-се уҡыусы: Лингвистика тел һәм уның күренештәрен өйрәнә. 

Уҡытыусы: Афарин! Ә лингвокультурологияның төп төшөнсәһе булып концепт тора. 

Концепт лингвокультурологияның һәм когнитив лингвистиканың нигеҙ төшөнсәләренән 

һанала. Лингвокультур йәһәттән концепт күп яҡлы, күп ҡырлы, телдә сағылыш тапҡан 

менталь күренеш булараҡ күҙаллана. Ул һәр саҡ мәҙәни мөхиткә бәйле була. Донъя тел 

картинаһы төрлө характеристикаға эйә концепттар тарафынан булдырыла, был хәл төрлө 

концепттарҙың йәшәүен билдәләй, уларҙы бер-береһенән айыра. Хәҙерге ваҡытта беҙҙең 

һәм сит ил телселәре был төшөнсәне төрлөсә аңлата, сөнки концепттың структураһы 

ҡатмарлы. Әйҙәгеҙ, ошо яңы төшөнсәләрҙе һүҙлегегеҙгә теркәп тә ҡуяйыҡ. Тимәк, концепт –  

 (латин теленән conceptus - күҙ алдына килтереү, төшөнсә) – 1) уй, проект, 

алдынғы фекер; 2) ҡайһы бер фәнни йүнәлештәрҙә логик төшөнсә [Словарь современных 

понятий и терминов, 2002:238]; 

 тел  менән мәҙәниәтте бәйләп өйрәнеүсе лингвоменталь берәмек, йәғни 

кешенең рухи донъяһының торошон, аң кимәлен һәм тормошҡа ҡарашын сағылдырыусы, 

“аңдың менталь һәм психологик ресурстары менән кешенең тормош тәжрибәһен, белем 
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кимәлен сағылдырыусы мәғлүмәти структураны” аңларға ярҙам итеүсе фәнни сара 

[Кубрякова һ.б., 1996:90].  

Телдәге барлыҡ концепттарҙың йыйылмаһы концептосфера тип атала. Үрҙә 

әйтелгәнсә, һәр милләтттең үҙенең айырым концептосфераһы була. Милли концептосфера 

индивидуаль, төркөм, класс, милли һәм универсаль концепттарҙың йыйылмаһынан барлыҡҡа 

килә. Халыҡтың теле ни тиклем бай булһа, уның концептосфераһы шул тиклем төрлө була. 

Шулай уҡ бөтә халыҡтарға бер төрлө аңлашыла торған универсаль концепттар була. Улар 

рәтенә “Тыуған ил”, “әсә”, “ғаилә”, “ирек”, “мөхәббәт”, “дуҫлыҡ” концепттары инә. Тап ошо 

концепттар нигеҙендә мәҙәни милләттең мәҙәни ҡиммәттәренә нигеҙ һалына. Шул уҡ дөйөм, 

универсаль концепттар аша төрлө халыҡ вәкилдәре бер-береһен еңел аңлай ала. Шулай 

булыуға ҡарамаҫтан, һәр милләттең донъяны танып белеү кимәле, ҡиммәттәре төрлөсә була. 

 “Намыҫ” концепты универсаль концепттар рәтенә ҡараһа ла, уның мәғәнә төҫмөрҙәре 

һәр милләттә үҙенә хас үҙенсәлектәр менән айырыла. Бөгөн беҙ ошо концептты Ноғман 

Мусиндың “Мәңгелек урман” дилогияһында ҡараясаҡбыҙ. 

Уҡыусылар, ә “намыҫ” тигән һүҙҙе әйткәс, һеҙҙең күҙ алдына нимәләр баҫа? Ниндәй 

төшөнсәләр менән бәйле был һүҙ? 

1-се уҡыусы: Яманлыҡ, яҡшылыҡ, дуҫлыҡ. 

2-се уҡыусы: Ирек, көрәш, аҡыл, рух. 

3-сө уҡыусы: Азатлыҡ, һуғыш, йән һ.б. 

Уҡытыусы: Дөрөҫ, уҡыусылар, барығыҙ ҙа хаҡлы. Ысынлап та, “намыҫ” ошо 

төшөнсәләр ярҙамында асыла. Намыҫлы кеше – ырыҫлы кеше, юҡҡа ғына әйтмәгән халыҡ. 

“Намыҫ” концепты кешене билдәле рухи ҡиммәттәргә, башҡа кешеләргә, йәмғиәткә хеҙмәт 

итеүҙе бурыс итеп ҡуя. Концепттың семантик төҙөлөшө тормоштоң әхлаҡ ҡағиҙәләрен 

тәшкил иткән тәрбиәлелек, йомартлыҡ, рәхимлелек, эскерһеҙлек, тоғролоҡ һ.б. сифаттарҙы 

үҙ эсенә ала. Әйҙәгеҙ, ошо һүҙҙәрҙе схема ярҙамында күрһәтәйек. Кем ниндәй вариант 

тәҡдим итер? 
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Уҡытыусы: Афарин, уҡыусылар! Ошо һүҙҙәргә нығыраҡ иғтибар итәйек әле, килеп 

сығышы яғынан айырыламы улар? 

Уҡыусылар: Эйе, бында төп башҡорт һүҙҙәре лә, үҙләштерелгән һүҙҙәр ҙә бар. 

Уҡытыусы: Дөрөҫ! Ниндәй миҫалдар килтерерһегеҙ? 

 1-се уҡыусы: Ғәрәп теленән үҙләштерелгән һүҙҙәргә миҫал итеп түбәндәгеләрҙе 

килтерергә мөмкин: зәхмәт, манара, хәрәм, мәгәрис, зәмзәм, форсат, нәфсе, сафлыҡ, һ.б. 

 2-се уҡыусы: “Мәңгелек урман” дилогияһындағы фарсы теленән үҙләштерелгән 

“намыҫ” төшөнсәһен сағылдырған һүҙҙәрҙең күбеһе хужалыҡҡа, көнкүрешкә бәйле конкрет 

төшөнсәләрҙе белдерә: абруй, дөрөҫлөк, намыҫ, гонаһ, кәсә, сыра, ғауға, балаган һ.б. 

3-се уҡыусы: Рус һүҙҙәре: сиркәү, кәсә, дороб, келәт, өйәҙ, бырауай, дегет, кәнсә, 

тамаҙа, баҙар, кәрнис, дисәтинә, ырашҡы, күсер, миҙал, бүрәнә, төрмә һ.б. 

Уҡытыусы: Афарин, уҡыусылар, дөрөҫ! Ә хәҙер шундай эш тәҡдим ителә: 

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе мәғәнәүи төркөмдәргә бүлеп яҙығыҙ: зәхмәт, Ахшам, манара, 

хәрәм,ҡымыҙ, һыу юлы, мәгәрис, ҡашмау, зәмзәм, ҡурай, форсат, бал, нәфсе, сарыҡ, 

сафлыҡ, туй, выждан, хыянат, ҡарындыҡ, Аҡбуҙат, намаҙ, ихтыяр, елән, ғорур, өмә, 

әҙәп,айран, хәйлә, мәсет, һабантуй, ғәйрәт, кәсеп, Ураҙа, низағ, хәсрәт, хоҡуҡ, никах, 

фажиғә, васыят, абруй, дөрөҫлөк, сапан, урындыҡ, намыҫ, Ҡөрьән, гөнаһ, кәсә, дейеү, 

батман, солоҡ, сыра, ҡорот, ғауға, балаган. 

а) ғөрөф-ғәҙәттәр, байрамдар, йолалар; 

б) йорт ҡаралтылары, кәрәк-яраҡтары; 

в) милли аш-һыу, эсемлектәр; 

г) кейем-һалым; 

д) мифик образдар; 

е) дини лексика. 

ТОҒРОЛОҠ 
ХЫЯНАТ 

МӨХӘББӘТ 

БӘХЕТ ДУҪЛЫҠ 

ХЫЯЛ ЫШАНЫС 

КӨРӘШ 
РУХ 

ИХЛАСЛЫҠ 

НАМЫҪ 
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(Проекторҙа һүҙҙәр сыға, сылбыр буйынса һүҙҙәрҙе төркөмдәргә бүлеп яҙалар, 

бергәләп тикшерәләр, уҡытыусы йомғаҡлап ҡуя). 

 Ә нисек уйлайһығыҙ, уҡыусылар, ни өсөн телдәр бер-береһенән һүҙҙәр 

үҙләштерәләр? (Уҡыусыларҙың яуабы). 

 Һүҙҙә милли-мәҙәни культура нисек сағылыш таба? (Уҡыусыларҙың яуабы). 

 Башҡорт һәм рус телдәрендә эквивалентһыҙ лексикаға миҫалдар килтерегеҙ. 

(Уҡыусыларҙың яуабы). 

Уҡытыусы: Уҡыусылар, иғтибар иткәнһегеҙҙер, “Мәңгелек урман” дилогияһында 

осраған фразеологик берәмектәрҙең күбеһе “намыҫ” концептына бәйле, сөнки был һүҙ бик 

киң мәғәнәгә эйә. Иҫегеҙгә төшөрәйек әле, фразеологик берәмектәр тип ниндәй 

һүҙбәйләнештәр атала әле? Икенсе төрлө уларҙы нисек атайҙар? (Уҡыусыларҙың яуабы). 

Уҡытыусы: Артабан эште шулайыраҡ ойошторорға тәҡдим итәм: ике төркөмгә 

бүленергә кәрәк. Беренсе төркөмгә шундай эш ҡушыла: төшөрөп ҡалдырылған нығынған 

һүҙбәйләнештәрҙе табыу. Мәҫәлән: 

 Үҙ нәҫеле исеменә аҙ ғына ... лә ғәрлек һанаусы сәмсел кеше ине Ҡотлоғужа 

(25-се б.).; 

 ”Был егетте ... , бер үҙе өс кеше тиклем эшләй инде” (27-се б.). Кеше урман 

шауына ... һәм ошо шау-геүләү араһынан бер тауышты айырым-асыҡ ишетә (403-сө б.). 

Уҡытыусы: Икенсе команда иһә бирелгән өҙөктәрҙән “намыҫ” концептына ҡағылышлы 

фразеологизмдарҙы табып күсерергә тейеш: 

 Уяулы-йоҡоло ятып төн үткәрҙе Уйылдан, хатта сәй эсергә лә торманы. Яҡтыға 

баш ҡалҡытырға ла ҡурҡа ине. Күҙ бәйләнеү менән Сәхигә ат егергә ҡушты. Дөпөлдәп 

һуҡҡан йөрәген баҫыу өсөн, хужанан һалҡын һыу һорап алып эсте лә санаға сығып ултырҙы 

(399-сы б.); 

 Бисәһен, балаларының бына шулай бергә ултырғанын күргән һайын 

Төлкөсураның бөтә тәнен ҡыуаныс солғап ала. Каторгала йөрөгәндә ғаилә ҡороп, бала-

сағалы булып донъя көтөүҙән өмөттәре өҙөлөп йөрөгәнгә шулай итәлер, бәлки (347-се б.); 

 Бик хәтәр һүҙҙәр әҙерләп килгән Зөбәржәттең иһә, уның шундай йонсоу 

ҡиәфәтен күргәс, ҡайһылыр арала күңеле йомшарҙы, хатта уны йыуатыу теләге уяна биреп 

ҡуйҙы. Ләкин Нинаның исеме иҫенә төшкәйне, яңынан күңеле ҡатты. Юҡ инде, хәҙер 

йыуатыу, инәлеүҙәр менән генә эш барып сыҡмаясаҡ (322-се б.). 

(Уҡыусылар төркөмләп эшләй, тамамлағас, командалар бер-береһенең эштәрен 

тикшерәләр). 

Уҡытыусы: Һеҙ инде сығарылыш синыф уҡыусылары, бына-бына ҙур тормош юлына 

баҫырға тораһығыҙ. Күп ваҡиғалар күргәнеғеҙ, төрлө кешеләр менән осрашҡанығыҙ барҙыр. 

Ошо ваҡиғаларҙы иҫләп, ныҡ хәтерегеҙг ҡалғандарын иптәштәрегеҙгә һөйләп ишеттерһәгеҙ, 
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киләсәктә һабаҡ булыр ине. Һеҙҙеңсә, намыҫлылыҡ тормошта ниндәй роль уйнай? Башҡорт 

халҡы өсөн был сифат мөһимме? Хикәйәгеҙҙә түбәндәге нығынған һүҙбәйләнештәрҙе 

ҡулланырға мөмкинһегеҙ (проекторҙа күренә): 

 күңелен өйкәү; 

 башы күккә тейеү; 

 күңеле ҡайтыу; 

 күңеле яҡтырыу; 

 ер аҫтанда йылан көйшәгәнен белеү; 

 ете ҡат тиреңде һуйыу; 

 күңелен йомшартыу; 

 ҡолаҡ һалыу; 

 аҡылға ултыртыу; 

 уйҙы кире ҡағыу; 

 күҙ ташланы; 

 арт һабаҡтарын уҡытыу; 

 зиһенен йыйыу; 

 эс бошоу. (Әңгәмә ҡороу, әхлаҡи мәсьәләләр хаҡында һөйләшеү). 

Уҡытыусы: Афарин, уҡыусылар, әле һөйләнгән хәл-ваҡиғаларҙан һабаҡ алып, үҙегеҙ 

кешеләргә ҡарата ихтирамлы булырһығыҙ, намыҫығыҙға һәр саҡ тоғро ҡалырһығыҙ, тип 

ышанам. Ә хәҙер парталаштарығыҙға боролоп ултырығыҙ әле, бер-берегеҙгә йылмайығыҙ. 

Һәр бер партаға бер фразеологик берәмек яҙылған ҡағыҙ биттәре таратам. Һәр пар ошо 

һүҙбәйләнештең мәғәнәһен асып, диалог ҡорорға тейеш. Мәҫәлән, беренсе партаға күҙ буяу 

тигән берәмек эләкте, улар һорау-яуап рәүешендә ошо һүҙҙәрҙең мәғәнәһен асып бирергә 

тейеш. 

(Бирелгән фразеологик берәмектәрҙе файҙаланып диалог төҙөү): 

 итәк киҫеп ең ямау; 

 көлөн күккә осороу; 

 ҡулға алыу; 

 тамағына аш бармау; 

 күҙ бәйләнеү; 

 баш ҡалҡытыу; 

 морон тыҡмау; 

 ҡул һелтәү. 

Уҡытыусы: “Намыҫ” концептына бәйле нығынған һүҙбәйләнештәрҙе файҙаланып, 

романдың төп геройҙарына характеристика бирегеҙ (Төлкөсура, Роман, Артем Лапшин, 

Уйылдан, Ғилман, Зөбәржәт, Мырҙабай, Козин). Бының өсөн иң тәүҙә проекторҙа 
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күрһәтелгән схемаларҙы тултырырға кәрәк буласаҡ. Белеүебеҙсә, беренсе китапта төп герой 

– Төлкөсура, икенсе китапта – Ғилман. Ярҙамсы образдар менән мөнәсәбәттәре нисек икән 

уларҙың? Әйҙәгеҙ, схемала күрһәтәйек. 

  

Уҡытыусы: Тимәк, уҡыусылар, һеҙҙең менән Ноғман Мусиндың “Мәңгелек урман” 

дилогияһында “намыҫ” концептын төрлө яҡлап анализланыҡ. Ошоларҙың барыһын да 

берләштереп, нығытыу һәм дөйөмләштереү маҡсатында концептуаль анализдың үрнәген 

яҙып китәйек:  

 ассоциатив эксперимент: ошо һүҙҙе әйткәс, ниндәй һүҙбәйләнештәр хәтергә 

килә? (кешенән һорау алына, яуаптар статистикаға нигеҙләнеп эшкәртелә); 

 аңлатмалы, синонимдар, антонимдар һүҙлектәре ярҙамында концепт-һүҙҙең 

мәғәнәһен билдәләү; 

Ғилман 

Төлкөсура 
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 һүҙ төрлө телдәргә тәржемә ителә; 

 “намыҫ” төшөнсәһен асыҡлаған һүҙҙәрҙе әҫәрҙән эҙләү, был һүҙҙәрҙең 

синоним, антоним, омоним иштәрен табыу; 

 концептттың ауыҙ-тел ижадында тотҡан урыны (дилогиянан ошо һүҙ менән 

бәйләнгән фразеологик берәмектәрҙе, мәҡәл-әйтемдәрҙе таптырыу); 

 концепт-һүҙ - әҙәби әҫәрҙәрҙә (“намыҫ” һүҙе ингән һөйләмдәрҙе табыу, тасуири 

уҡытыу, һөйләмдәрҙең мәғәнәләрен асыҡлау, уларҙы бер һүҙ менән яҙыу, йәғни синонимик 

рәт булдырыу); 

 ошо темаға мини-инша яҙҙыртыу йәки хикәйә төҙөтөү; 

 концепттарҙы башҡорт һәм рус телдәрендә йәнәш ҡуйып сағыштырыу. 

Шулай итеп, ҡәҙерле уҡыусылар, дәрестә алған белемдәрҙе нығытып, 

системалаштырып, тикшереп тә ҡарайыҡ. Артабан үҙ аллы эшләйбеҙ: һәр кемгә карточкалар 

таратам, уларҙа эштәр яҙылған. Беренсе рәт романдан “намыҫ” концептын сағылдырыусы 

синонимдарҙы, икенсе рәт – антонимдарҙы, өсөнсө рәт – омонимдарҙы табып яҙырға тейеш. 

(Карточкалар таратыла, уҡыусылар үҙ аллы эшләй). 

 

III. Йомғаҡлау (5 мин.) 

Баһалау 

Уҡытыусы: Шулай итеп, дәресебеҙ аҙағына ла яҡынлашты. Ошо дәрестән һеҙ үҙегеҙ өсөн 

нимә алдығыҙ, нимәләр белдегеҙ? Үҙегеҙгә бөгөнгө дәрес өсөн ниндәй баһа ҡуйыр инегеҙ? 

(Яуаптар. Үҙ аллы эштең йомғаҡтарын дөйөмләштереп, йомғаҡлап, объектив баһа ҡуйыу). 

Уҡытыусы: Уҡыусылар, бөгөнгө дәрес, ысынлап та,бик уңышлы үтте, барығыҙ ҙа әүҙем 

ҡатнаштығыҙ. Бер генә тапҡыр бирелгән ғүмерҙе лайыҡлы йәшәйек, намыҫығыҙ һәр саҡ таҙа 

булһын! 

Өйгә эш:  

Уҡытыусы: Бөгөн дәрестә бик күп төшөнсәләр хаҡында һүҙ алып барҙыҡ, рухи ҡиммәттәр, 

йәшәү мәғәнәһе тураһында һөйләштек. Өйгә һеҙгә шундай эш бирелә: “намыҫ” концептын 

сағылдырған “Рух ныҡлығы”, “Дуҫ ҡәҙере”, “Намыҫыңды йәштән һаҡла” тигән темаларҙың 

береһен һайлап, инша яҙырға. Эшегеҙҙә синоним, антоним һәм омонимдар, фразеологик 

берәмектәр, мәҡәл һәм әйтемдәр ҡулланырға кәңәш итәм.  

Һаубуллашыу 
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НОҒМАН МУСИНДЫҢ ТОРМОШОН ҺӘМ “ТАЙҒАҠ БАҪМА” ХИКӘЙӘҺЕН ӨЙРӘНЕҮ 
 

Сафиуллина Ләйсән Хәмит ҡыҙы, 
Туймазы ҡалаһы 4-се урта мәктәбе 

 

Дәрес маҡсаты:   
 Белем биреү маҡсаты: 
 -халыҡ яҙыусы, прозаик Н.Мусин тормошон һәм ижадын өйрәнеүҙе дауам итеү. 
-хикәйәнең идея тематик йөкмәткеһен асыу, актуаллеген билдәләү, проза әҫәрен тикшерергә 
өйрәтеүҙе дауам итеү. 

Үҫтереүсе: уҡысыларҙың ассоциатив, логик фекерләүен, ижади һәләттәрен үҫтереү. 

Тәрбиәүи: -Н.Мусин тормошон, ижадын өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу; 
                  -интеллектуаль шәхес булып үҫеүен тәьмин итеү; 

Предмет УУЭ һөҙөмтәләре: башҡорт теле дәрестәрендә теманы өйрәнеү буйынса отошло, 

ҡыҙыҡлы алымдарҙы ҡулланыу. 

Метапредмет (предмет-ара) УУЭ һөҙөмтәләре: 

а) регулятив: уҡыу мәсьәләһен, проблемаһын планлаштырыу, уның алгоритмын төҙөй белеү, 
үҙ эшмәкәрлеге һөҙөмтәһен баһалау; 

б) танып белеү: логик фекерләү ҡеүәһе үҫешә; текст менән эшләү мәлендә аңлы уҡырға, 
кәрәкле мәғлүмәтте эҙләп табырға, был мәғлүмәт менән эшләргә; сағыштырырға, системаға 
килтерергә, анализларға, дөйөмләштергә, универсаль алымдар менән эш итергә өйрәнә 
(таблица, логик-структур, ассоциатив схемалар), проект-эҙләнеү эшмәкәрлегенә, билдә-
символдар ҡулланып эш итә белеүенә нигеҙ һалына; 
в) коммуникатив: төркөмдә эшләгән саҡта үҙ-ара хеҙмәттәшлек итә белеү, бер-береһен 
тыңлай, башҡалар фекерен ҡабул итә,шыма, тасуири  уҡыу, аңлай белеү кеүек сифаттар 
тәрбиәләнә; телмәрҙәре үҫә. 

Шәхси УУЭ һөҙөмтәләре: Н.Мусин тормошон һәм ижадын өйрәнеүгә ыңғай ҡараш, 

мотивация, ҡыҙыҡһыныу формалаштырыу; белем алыуға ыңғай ҡараш булдырыу. 

Дәрес тибы: телмәр үҫтереү дәресе 

Йыһазландырыу: Мультимедиа проекторы (презентация), маршрут һәм баһалау биттәре 

Дәрес барышы 

Дәрес этаптары Уҡытыусы  
эшмәкәрлеге 

Уҡыусылар  
эшмәкәрлеге 

Дәрестең һәр 
этабында 
формалаштырылған 
УУЭ (регулятив, 
танып белеү, 
коммуникатив, 
шәхси) 

I.Уҡыу эшмәкәрлегенә 
мотивация булдырыу 
(ойоштороу моменты) 

Һаумыһығыҙ,уҡы
усылар! Хәйерле 
иртә! Әйҙәгеҙ 
барыбыҙ ҙа бер-
беребеҙгә ҡарап 

Уҡыусыларҙың 
яуаптарын тыңлау. 
Дәрескә маҡсат 
ҡуйыу. 

Регулятив: 
үҙҙәренең уҡыу 
эшмәкәрлеген 
ойошторалар; 
Шәхси: белем 
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йылмаяйыҡ, бер-
беребеҙгә 
уңыштар теләп, 
эшебеҙҙе 
йылмайыуҙан 
башлайыҡ.  
Ә дәрестә нимә 
тураһында 
һөйләшәсәкбеҙ 
һуң? Бына 
асыҡлар өсөн 
һеҙҙе яңы әҙәби 
термин менән 
таныштырып 
үтәм.   
 Акростих 
(грекса akros-
ситтәге юл,  
stichis – русса 
стих) – шиғыр 
юлдарындағы 
беренсе 
һүҙҙәрҙең тәүге 
хәрефтәрен 
өҫтән аҫҡа 
уҡығанда, кеше 
исеме йәки 
фамилияһы, йә 
айырым һүҙ, 
һөйләм килеп 
сығырлыҡ итеп 
яҙылған шиғыр.  
 
 
 

алыуға, уҡыуға 
ҡарата, дәрескә 
ыңғай ҡараш 
күрһәтәләр. 
Танып белеү: яңы 
белем алыу 
кәрәклеген 
аңлайҙар, үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштыралар 

II. Уңыш ситуацияһы 
тыуҙырыу (белемдәрҙе 
актуалләштереү) 

  
Мультимедиалы 
проектор аша 
шиғырҙар уҡыу.  
1.Милләт хәле 
өсөн борсолоуың  
Әле һаман 
халҡым 
хәтерендә  
Жыу иткәндәй 
йөрәк иңрәп 
һыҙлай  
 Икмәк шиғыры 
иҫкә төшкәндә.  
Тамырҙарын 
ижад ағасының  
 Ғафури, һин 
тәрән ҡаҙаның 
Аҫыл ташын 

Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 

Регулятив: уҡыу 
мәсьәләһен аңлау, 
ҡабул итеү, 
маҡсатҡа ярашлы 
эштәрҙе башҡарыу, 
ҡуйылған һорауға 
яуап бирә белеү. 
Танып белеү: 
кәрәкле мәғлүмәтте 
текстан ишетеп 
аңлау 
Коммуникатив: 
тыңлайҙар һәм 
диалогка инәләр, 
әңгәмәгә ҡушылалар 
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илһам 
донъяһының  
Фирүзә таш 
булып ҡабыҙҙың.  
Уҡымышлы 
булыу был 
тормоштоң  
 Рәүешеләр, - 
тиеп яҙҙың,  
 Инсафлылыҡ 
юлын шиғриәткә  
 “Гөлдәр 
баҡсаһы”нан һин 
алдың.   
2.Рәхәтләнеп, эй 
кинәнеп-көлөп 
Әсәм 
телкәйендә 
һөйләшәм, 
Милләтемә 
ҡушылып, бер үк 
сафта 
Ирек йырын 
бөгөн көйләшәм. 
Ғәжәп түгел, 
башҡорт 
башҡорт менән 
Аралаша туған 
телендә. 
Рәми һүҙе 
ҡайтауаздар 
булып 
Иркен яңғырай 
Тыуған илендә, 
Паклығылай 
ҡышҡы саф 
ҡарҙарҙың 
Онотолмаҫ 
шағир һүҙҙәре, 
Васияты булып 
яңғырарҙар. 
3.Ныҡлы баҫып 
ерҙән һалдат 
үтте,  
Асты 
ҡапҡаларҙы, 
донъяны. Заман 
йырын яҙҙы, 
улар көсө  
Ағым һыуҙы 
быуҙы, даръяны. 
Рух ныҡлығы ине 
яҙмышында,  
Ныҡышмал һңҙ, 
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кеүәт, дәрт, 
дарман  
Әйтер һүҙе үтте 
йөрәктәргә,  
Жыу итерлек 
ине ул фарман.  
Миңә бөгөн 
Назар йыры 
етмәй,  
Илатырлыҡ ине 
ул йырҙар… 
4.Мөғжизәле, 
бер ҡатлыраҡ 
донъяың,  
 Оҙон-оҙоҡ бала 
саҡтарың,  
 Сабый саҡта 
миңә үтә яҡын,  
Таныш кеүек 
тыуған яктарың.  
 Алыҫтарҙа, 
донъя гиҙгән 
саҡта  
Йыр аламын 
һинең 
шишмәңдән.  
Киңәш тә ул, хис 
тә һәм көтөлгән  
Әсәм сәләме ул 
илемдән.  
Рәсемеңә бағам, 
һүҙҙәреңдә  
Ил-ереңдең 
һалҙан 
хәстәре… 
Мөхәббәтле 
мөләйемлек 
менән  
Унда ҡайнай 
Мостай хистәре.  
5. Замандарҙың 
үтә хәтер мәле  
  Әллә тәтегенгә 
үҙеңә,  
Йөрәктәргә 
үтерр 
ҡайғыларҙы  
Насып итер инең 
үҙеңә.  
Әсәйҙәрсә күреп 
һин телеңде  
 Бала кеүек 
наҙлап әүрәттең  
 Башҡорт телен 
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көйләп, 
иркәләнең  
 Илһам 
шишмәһендә 
бәүелттең.  
  Ирлек булды 
әйтер 
һүҙҙәреңдә,  
Шик-шөбһәне 
енең һөймәне.  
Емештәре әсе 
ағастар бит  
Ваҡланмайҙар 
ҡырау 
төшмәйсә,  
Аумайҙар ҙа 
ваҡыт етмәйсә,  
Емештәрен 
биреп 
бөтмәйсә… 
(Һәр яҙыусының 
портретын 
күрһәтә барыу, 
исемлеген төҙөү) 
М ә ж и т Ғ а ф у 
р и,  Р ә м и  Ғ а 
р и п о в,  
Н а з а р Н ә ж м 
и, 
5                8     2                     
1             7      3 
М о с т а й К ә р 
и м. 
6                   4 
Был исемлек 
тураһында нимә 
әйтә алаһығыҙ? 
- Башҡорт халыҡ 
яҙыусылары һәм 
шағирҙары.  
-Тағы нимәгә 
иғтибар иттегеҙ? 
- Һандар 
яҙылған.  
- Дөрөҫ. Был 
асҡыс-һандар. 
Һеҙ улар 
ярҙамында тағы 
бер яҙыусының 
исемен аса 
алаһығыҙ. Йә, 
кемегеҙ тиҙрәк!.  
 
3  7  1  5  8  3  
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Н  о  ғ  м  а  н                                                   
5  2  6  4  3  
М  у  с  и  н 
(мультимедиалы 
проектор аша 
портретын к-
рһәтеү) 
 

III. Уҡыу мәсьәләһен 
(проблемаһын) ҡуйыу 

Эйе, быйыл 
сентябрь айы 
халыҡ яҙыусыһы  
Н.Мусиндың 
тормошон, 
ижадын 
өйрәнеүгә 
бағышланды. 
 
 
                Ҡайҙа? 
Ҡасан?  
Нисә?             
       
             НОҒМАН  
МУСИН              
 
 
Ниндәй?  
                                       
Кем? 
 
 Ноғман Мусин.    
Ноғман 
Сөләймән улы 
Мусин  1931 
йылдың 17 
июлендә 
Ишембай 
районының 
Ҡолғона 
ауылында 
тыуған. Маҡар 
урта мәктәбен, 
Стәрлетамаҡ 
уҡытыусылар 
институтын, 
БДУ-ның 
филология 
факультетын 
тамамлаған. 
Армияла хеҙмәт 
иткән, тыуған 
ауылында дүрт 
йыл мәктәптә 
уҡытҡан. Оҙаҡ 

 Танып белеү: логик 
фекерләү 
(сылбырын) 
алгоритмын 
төҙөйҙәр. 
Регулятив: уҡытыусы 
менән берлектә 
дәрестең маҡсатын 
билдәләйҙәр. 
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йылдар “Ағиҙел” 
журналы, 
“Башҡортостан” 
газетаһы 
редакцияларынд
а, Башҡортостан 
китап 
нәшриәтендә,Яҙ
ыусылар союзы 
идараһында 
эшләгән. 
    2001 йылда 
уға 
Башҡортостанды
ң халыҡ 
яҙыусыһы тигән 
юғары исем 
бирелде. 

Быйыл халыҡ 
яҙыусыһы, 
прозаик  
Н.Мусинға 85 
йәш. Был 
уңайҙан бөтә 
республикала, 
ҡалала, 
райондарҙа 
һәм 
мәктәптәрҙә 
бик күп 
саралар 
ойошторолдо. 

Бөгөн беҙ ҙә  
Н.Мусиндың 
“Тайғаҡ баҫма” 
хикәйәһен 
өйрәнәсәкбеҙ. 
Һеҙгә уны өйҙә 
уҡып килергә 
ине. 

IV. Яңы материалды 
өйрәнеү (моделләштереү) 
Уҡыу проблемаһын сисеү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дәрестә 
ҡулланыу өсөн 
эффектив 
ысулдарҙың 
береһе булараҡ 
– маршрут 
биттәре. Нимә ул 
маршрут 
биттәре?  
Ул дәресте логик 
рәүештә 
өйрәнеүҙең 
график 
сағылышы. 

Н.Мусиндың 
«Тайғаҡ баҫма» 
хикәйәһе буйынса 
төҙөлгән маршрут 
биттәре менән 
танышыу,һүрәттәр
ҙе теҙеү. 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятив: өлгө 
буйынса эшләй 
белеү, төркөмдә 
эшләй белеү. 
Танып белеү: 
кәрәкле мәғлүмәтте 
һайлап алыу, 
рефлексия 
үткәрәләр, 
үҙҙәренең эштәрен 
яҡлай беләләр, 
анализ бирәләр 
Коммуникатив: 
монологик телмәр 
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V. Ял минуты 
 

Уҡыусыларға 
дәрестә уҡыу 
материалын бер-
бер артлы, эҙмә-
эҙлекле 
өйрәнеүгә 
булышлыҡ итә. 

Һеҙҙең 
алдығыҙҙа ла 
Н.Мусиндың 
«Тайғаҡ баҫма» 
хикәйәһе 
буйынса 
төҙөлгән 
маршрут 
биттәре ята.  

-Иң беренсе 
һүҙлек 
һүҙҙәренә 
иғтибар итегеҙ 
баҫма – мостик  
кәйеф- 
настроение  
ҡырыҫ –суровый   
хәйлә – хитрость   
маҡтау –хвалить 
хөрмәт - 
уважение 
Төркөмдәргә 
бүленеп 
хикәйәнең 
йөкмәткеһенә 
тура килтереп, 
Һүрәттәрҙе 
теҙегеҙ. 
 
 
 
Әгәр рус 
яҙыусыларын 
әйтһәм 
тыпырларға 
тейешһегеҙ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    төркөмдәрҙә эш 

 
 
 
уҡыусылар 
уҡытыусы 
ҡушҡанды 
эшләйҙәр 
 
 
 
 

 

төҙөй белеү, бер-
береһе менән 
хеҙмәттәшлек итә 
белеү, үҙ эштәрен 
анализлау, 
башҡаларҙы тыңлай 
белеү, әңгәмәгә 
ҡушыла белеү 
формалаша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шәхси: уйында 
ҡатнашыу мәҙәниәте 
формалаша, уҡыу 
материалына 
ҡыҙыҡһыныу арта. 
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VI. Белемде нығытыу (Яңы 
белемде практикала 
ҡулланыу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ә хәҙер 
һүрәттәргә 
ҡарап тест 
яуаптарына 
яуаптар яҙығыҙ. 
Тест. 
1.Хикәйәнең 
исеме нисек? 

А) Тайғаҡ 
күпер  
Ы) Тайғаҡ 
баҫма 
Б) Тайғаҡ юл. 

2.Баҫма ниндәй 
йылға аша 
һалынған? 

В)Баҙы 
Ҡ)Ҡамышлы 
Г)Таналыҡ. 

3.Хикәйәнең төп 
геройҙары кем?  

Д)Садиҡ 
менән 
Гөлсөм 
Е)Рәхмәт 
менән Ринат  
З)Илнар 
менән Илнур 
Ш)Әсҡәт 
менән 
Рәхмәт. 

4.Малайҙар 
ҡайһы мәктәптә 
уҡыйҙар?  

И)Таштау 
башланғыс 
мәктәбендә 
К) Исмаил 
урта дөйөм 
белем биреү 
мәктәбендә 
Я)Ташморон 
һигеҙ 
йыллыҡ 
мәктәбендә. 

5.Кем ҡайһы 
аяғын һындыра?  

М)Әсҡәт уң 
аяғын 
л)Әсҡәт һул 
аяғын 
н)Әсләм һул 
аяғын. 

-Ә хәҙер 

уҡыусылар  бер-
береһенең эшен 
тикшереп, баһалай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уҡыусылар  бер-
береһенең эшен 
тикшереп, баһалай) 
 
 
 
 
 
 
Слайдтағы 
яуптарҙы 
тикшерәләр 
 
 
 
Иң беренсе үҙ аллы 
уҡыйҙар,артабан 
хор менән уҡыйҙар 
 
 
 
 

Шәхси: уҡыуға 
ҡарата ҡыҙыҡһыныу 
Регулятив: уҡыу 
мәсьәләһен  
(биремен) аңлау, 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштырыу 
Коммуникатив: тест 
һорауҙарына яуап 
бирәләр  
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яуаптарығыҙҙа 
килеп сыҡҡан 
хәрефтәрегеҙҙе 
бирелгән тәртип 
буйынса теҙеп 
сығығыҙ.  
 4       2      3      1        
5       1       2 
 Я       ҡ       ш     ы        
л       ы       ҡ 
-Әгәр ҙә һеҙҙең 
яуаптарығыҙ 
дөрөҫ булһа, 
дәрестә нимә 
тураһында һүҙ 
барасағын 
белерһегеҙ . 
(Слайдта дөрөҫ 
яуап сыға) 
-Ә хәҙер 
иғтибарҙы 
дәресебеҙҙең 
девизына 
йүнәлтәйек.  
Донъяла мәңге 
ҡалыр эш- 
Ул да булһа 
яҡшылыҡ. 
Күккә лә осор – 
яҡшылыҡ. 
Һыуҙа ла батмаҫ 
– яҡшылыҡ. 
Утта ла янмаҫ – 
яҡшылыҡ. 
Телдән дә 
төшмәҫ – 
яҡшылыҡ.                                                             
(“Урал батыр” 
эпосынан). 
-Яҡшылыҡ эшләү 
ул батырлыҡ та, 
бурыс та түгел. 
Бер-береңә 
ярҙам итеү, 
терәк-таяныс 
булыу – ул 
кешеләр 
араһында 
аралашыуҙың 
тәбиғи көндәлек 
нормаһы. 
Кешенең 
ашарға, эсергә, 
йоҡларға 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рәхмәт менән 
Әхәткә хас 
сифаттарҙы һанап 
сығалар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Һүрәттәр буйынса 
йөкмәткеһен тағы 
ла бер тапҡыр иҫкә 
төшөрәләр. 
 
 
Яман менән 
яҡшылыҡты айыра 
белеү 
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ихтыяжы булған 
кеүек, яҡшы 
эштәр ҡылыуға 
ла ихтыяжы 
булырга тейеш. 
-Ә Ноғман 
Мусиндың 
хикәйәһеендә 
ниндәй яҡшылыҡ 
тураһында һүҙ 
бара?  
-Рәхмәт бәләгә 
осраған Әсҡәтҡә 
ярҙам итә. 
-Рәхмәт менән 
Әсҡәткә ниндәй 
сифаттар хас 
икәнлеген 
асыҡлап үтәйек. 
Бының өсөн 
хикәйәнең 
йөкмәткеһен 
иҫкә төшөрәйек. 
(м/м 
проекторҙан 
һүрәттәр сыға) 
1.Рәхмәт менән 
Әсҡәттең бергә 
өй эшен 
әҙерләүе. 
2.Мәктәпкә 
бергә 
йөрөмәүҙәре.  
3.Рәхмәттең 
Әсҡәтте күтәреп 
алып килеүе. 
-Ә хәҙер, 
уҡыусылар, 
Рәхмәткә хас 
сифаттарҙы 
һанап сығығыҙ.  
-Рәхмәт-яҡшы 
күңелле, 
ярҙамсыл, 
ныҡыш, 
маҡтанып 
йөрөмәй. тимәк 
ул ниндәй 
малай?) 
-Яҡшы. 
-Ә Әсҡәткә 
ниндәй 
сифаттар хас? 
-Әсҡәт – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
баҫма һүҙенең 
синонимын 
асыҡлау 
 
 
 
 
 
м/и пректорҙан 
күперҙәр ҡарау 
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үпкәсел, 
алдаҡсы, 
маҡтансыҡ, 
ҡурҡаҡ. Уны 
ниндәй малай 
тип әйтерһегеҙ?  
-Насар.  
-Ә яҙыусы 
Рәхмәтте яҡшы, 
ә Әсҡәтте насар 
тип әйтәме?  
-Ә һеҙ нисек 
уйлайһығыҙ?  
Шулай тип әйтеп 
буламы? Ни 
өсөн?  
-Тимәк кешенең 
характеры уның 
эштәре, 
ҡылыҡтары аша 
асыла. Яҡшылыҡ 
менән яманлыҡ 
эштә, ҡылған 
ҡылыҡта, 
һөйләгән һүҙҙә 
беленә икән. 
Шуның өсөн дә 
ата-бабалар 
яҡшы янында 
яман беленә тип 
әйткәндәр. 
Дәфтәрҙәрегеҙҙ
е асып Рәхмәткә 
һәм Әсҡәтҡә хас 
сифаттарҙы 
яҙып сығайыҡ. 
 Яҡшы булыр 
өсөн ниндәй 
ҡағиҙәләрҙе 
үтәргә кәрәк 
инде? 
-Яҡшы эштәр 
эшләргә, кеше 
хәленә инә 
белергә, 
шәфҡәтле, 
мәрхәмәтле, 
ярҙамсыл 
булырға.  
-Эйе, яҡшылыҡ 
ҡылған кеше 
һөйкөмлө, матур 
ҙа була. Ундай 
кешенең 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайдҡа ҡарап 
дәфтәрҙәрҙә 
модель төҙөйҙәр 
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дуҫтары ла күп 
була. 
-Балалар, әгәр 
кеше үҙең генә 
ҡайғыртһа, үҙ 
файҙаһына ғына 
күҙәтһә, үҙен 
генә яратһа, 
нисек булыр 
икән  
-Ул бер үҙе ҡала, 
дуҫтары, ауыр 
саҡта ҡайғыһын 
уртаҡлашыусыһ
ы ла булмай.  
-Яҙыусы 
хикәйәһен 
Тайғаҡ баҫма 
тип атаған. Ә 
баҫма нимә ул? 
Һеҙ уны нисек 
күҙ алдына 
килтерәһегеҙ? 
Уның синонимы 
нисек? 
-Күпер. 
-Һүҙҙең ниндәй 
күперҙәр 
күргәнегеҙ бар?  
-Ә донъяла 
ниндәй күперҙәр 
бар икән? Мин 
һеҙҙе интернет 
сәйәхәткә 
саҡырам? 
-Күперҙәр 
оҡшанымы? 
Уларҙы ни өсөн 
төҙөнөләр икән? 
Уларҙы төҙөгән 
кешеләр 
тураһында нимә 
әйтерһегеҙ?  
-Кешеләргә 
йөрөргә уңайлы 
булһын өсөн. 
Тырыш, яҡшы, 
башҡаларҙы ла 
ҡайғыртыусы 
кешеләр 
төҙөгән.  
-Шундый иҫ 
киткеҫ баҫмалар 
бар икән. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бирелгән 
һүҙбәйләнештәрҙе 
рус теле менән 
сағыштырыу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
телдән вариантлап 
эшләү 
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VII.Өй эшен биреү 
 
 

Исемдәре лә 
матур. 
-Ә ни өсөн 
яҙыусы үҙенең 
әҫәрен “Тайғаҡ 
баҫма” тип 
атаған икән? 
-Әсҡәт тайып 
йығылған өсөн 
генәме икән? 
-Эйе, 
уҡыусылар, 
кешегә үҙ 
ғүмерендә бик 
күп тормош 
күперҙәре аша 
үтергә тура килә. 
Ул күперҙәр һәр 
ваҡыт ныҡлы, 
тигеҙ генә 
булмай, 
араларында 
тайғаҡтары ла 
осрай. 
-Ноғман Мусин 
яҡшы юлдан 
яман юлға тайып 
китмәҫкә, 
уларҙы айыра 
белергә, үҙеңдең 
тирә-яғындағы 
кешеләргә 
иғтибарлы 
булырға 
кәрәклекте 
иҫкәртә. 
-Һәр кешенең 
холҡонда ыңғай, 
иғтибарға лайыҡ 
сифаттар була. 
Шулай уҡ һәр 
кешенең 
холҡонда 
етешһеҙ яҡтар 
ҙа була. 
Башҡаларҙың 
етешһеҙлегенә 
түҙемле була 
белергә кәрәк. 
Төрлө 
конфликтлы 
хәлдәрҙе 
көлкөгә 
әйләндереп, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
көндәлеккә өй 
эштәрен яҙалар 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Танып белеү: 
кәрәкле мәғлүмәтте 
һайлап алыу, 
анализлай, һайлай 
белеү. 
Регулятив: яңы уҡыу 
мәсьәләһен ҡабул 
итә белеү, үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштырыу. 
Коммуникатив:хикәй
әне һөйләп 
өйрәнергә 
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кешене үҙегеҙ 
ғәфү итә 
белегеҙ. 
-Хәҙер Яҡшылыҡ 
төшөнсәһенең 
моделен 
төҙөйөк. Нигеҙен 
ҡояш итеп 
алайыҡ, сөнки 
ҡояш-шатлыҡ, 
яҡтылыҡ, 
йылылыҡ 
билдәһе.  
(Слайд) 
-Был төшөнсәне 
кешенең ниндәй 
сифаттары аша 
аҫыҡлап була? 
Мәрхәмәтлелек                                                 
Шәфҡәтлелек 
Изгелек                                
Яҡшылыҡ                          
Ҡиң күңеллек 
 Йылмайыу                                      
Яҡшы һүҙле 
булыу 
-Ә бына ошо 
сифаттарға эйә 
булған кешене 
ни эшләйҙәр?  
-Маҡтайҙар, 
хөрмәт итәләр.  
-Был турала 
яҙыусы нисек 
тип әйткән? 
-Маҡтау менән 
хөрмәтте кешегә 
кеше алып 
бирмәй. Үҙең 
тырышмаһаң… 
- Эйе, бик матур 
итеп әйткән 
яҙыусы. 
Ғөмүмән, 
хикәйәнең 
теленә иғтибар 
итһәк, ул ниндәй 
һүҙҙәрҙе бик күп 
ҡулланған?  
-Нығынған 
һүҙбәйләнештәр
ҙе. Ә хәҙер 
әҙерәк уйнап 
алайыҡ. 
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Серле һүрәттәр 
уйыны. 
Мин бер рус 
рәссамына 
түбәндәге 
нығынған 
һүҙбәйләнештәр
гә һүрәт 
төшөрөргә   
ҡушҡайным.Ул 
тура 
мәғәнәһендә 
аңлаған һәм ошо 
һүрәттәрҙе 
эшләп ебәргән. 
(һүрәттәр м/м 
проектор аша 
күрһәтелә) 
Балтаһы  һыуға 
төшкән – ныҡ 
күңелһеҙләнеү, 
бошонҡо йөрөү.  
Бүрәнә үтә бүре 
күреү – 
белмәгәнде 
беләм тигән 
кеше. 
Соҡор ҡаҙыу – 
насарлыҡ уйлап, 
этлек эшләү. 
Аранан ҡара 
бесәй үтеү – 
икәү-ара 
ыҙғышыу, 
дуҫлыҡ 
мөнәсәбәте 
боҙолоу.  
Алма беш, 
ауыҙыма төш - 
әҙерҙе генә 
көтөп торған 
кешегә әйтелә.  
- Был рус 
рәссамына 
нисек ярҙам 
итеп була? 
Башҡорт 
телендә 
нығынған 
һүҙбәйләнештәр
ҙе рус теленә 
тәржемә 
иткәндә һүҙҙәр 
түгел, ә 
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мәғәнәһе тура 
килергә тейеш.  
159-сы күнегеү. 
тикшереү.(Слайд
) 
 
Балтаһы һыуға 
төшкән – как в 
воду опущенный.  
Ҡыҙыл ҡар яуғас 
– после дождика 
в четверг.  
Танау аҫты 
кипмәгән – 
молоко на губах 
обсохло.  Башы 
һуҡҡан яҡҡа – 
куда глаза 
глядят.  
 Май эсендәге 
бөйөр кеүек – 
кататься как сыр 
в масле.  
Энә төртөр урын 
юҡ – негде 
яблоку упасть. 
2. Ҡапсығыңды 
тот – держи 
карман шире. 
 Ҡурҡҡанға ҡуш 
күренә - у страха 
глаза велики. 
 Тырнағына ла 
тормай – в 
подметки не 
годится.  
Түбәһе күккә 
тейеү – быть на 
седьмом небе. 
  Яр аҫтынан яу 
сығарыу – много 
шуму из нечего. 
- Эйә, уларҙы 
яҡшы белеү, 
оҫта, ҡулланыу 
телмәрҙе 
матурлай, 
йыйнаҡлата, 
образлы яһай.  
 
1.Һүҙлек 
һүҙҙәрен 
ҡабатлау. 
2.Хикәйәләге 
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нығынған 
һүҙбәйләнештәр
ҙе яҙып алыу. 
3.Хикәйәне 
һөйләп 
өйрәнергә 

VIII.Дәресте  йомғаҡлау. 
Эшмәкәрлеккә рефлексия. 

-Шулай итеп, 
бөгөнгө дәрестә 
үҙегеҙ ҡуйған 
маҡсаттарға 
ирештегеҙме? 
-Ниндәй 
мәғлүмәт һеҙҙең 
өсөн яңы булды? 
-Алған 
белемдәрегеҙҙе 
ҡайҙа ҡуллана 
алаһығыҙ? 
-Ниндәй 
алымдар, эш 
төрҙәре һеҙҙең 
өсөн бигерәк тә 
оҡшаны? 
-Аңлау өсөн 
нимәһе ауыр 
булды?  
-Яҡшы. 
Тырыштығыҙ, 
бөгөнгө 
эшегеҙҙән мин 
бик ҡәнәғәтмен. 
Һәр ваҡыт шулай 
тырыш, яғымлы 
булығыҙ, 
йышыраҡ 
йылмайығыҙ. 
Ҡайҙа гына 
йөрөһәгеҙ ҙә, 
кешеләргә 
яҡшылыҡ 
эшләргә 
тырышығыҙ. 

Уҡыусыларҙың 
яуаптары. Нимәгә 
өйрәнеүҙәре 
тураһында әйтәләр. 
Дәрес башында 
ҡуйған 
маҡсаттарҙы иҫкә 
төшөрөү, баһалау 
битендә үҙҙәренә 
баһалар ҡуялар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баһалау биттәрен 
тултырыу 
 

Регулятив: 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлегенә баһа 
биреү, уҡытыусының 
баһаһына адекват 
ҡараш формалаша. 
Шәхси: үҙүҫеш, 
баһалау һәләте үҫә  
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Һеҙҙең турала 
ғорурланып 
телгә алырлыҡ 
булһын.  
-Аралашыу, 
кешеләр менән 
аралаша белеү-
ауыр хеҙмәт. 
Бөтә күңелеңде 
биреп эшләһәң 
генә ул файҙа 
килтерә.  

-
Алдарығы
ҙҙа үҙ-
үҙегеҙҙе 
баһалау 
биттәре 
ята. Шул 
биттә 
үҙегеҙгә 
баһа 
ҡуйығыҙ. 

 
-Ә хәҙер бер-
берегеҙгә 
ҡарағыҙ ҙа тағы 
ла бер тапҡыр 
йылмайығыҙ. 
Кеше күңеленә 
рәхәт, яҡшы 
булғанда ғына 
йылмая. 
Йылмайыу 
менән күп 
бейеклектәргә 
ирешергә була. 
Дуҫтарыңдың 
күңелен яуларға 
теләһәң – 
йылмай, 
кешенең ыңғай 
яуап биреүен 
теләйһең икән-
йылмай, һәр 
ваҡыт йәш 
булмайым тиһәң-
йылмай, оҙон 
ғүмерле 
булайым тиһәң – 
йылмай. 
Милләтебеҙҙең 
рухи йондоҙо 
булған Н.Мусин 

 

Миңә дәрестә 
бөтә нәмә лә 
аңлашылды. 

  

Миңә дәрестә 
бик 
аңлашылманы 

 

Миңә дәрестә 
бер нәмә лә 
аңлашылманы 
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ижадын 
өйрәнәйек, 
онотмайыҡ.Уның 
ижад шишмәһе 
бер ҡасан да 
ҡоромаһын! 
(“Йылмайыуҙар 
таратам” 
шиғырын 
уҡыйым. 
Экранда ҡояш.) 

Йылмайыуҙа
р таратам. 

Йылмайыуҙар 
йыйып алып                                
Йылмайыуҙар 
таратам. 
Көләс йөҙлө 
юлдаштарҙы, 
Яҙ ҡояшын 
яратам.                           
Ҡояштың алтын 
нурҙары 
Сағылғас 
күҙҙәреңдә – 
Нурға ҡойонған 
сәскәләй                                       
Күрендең 
күҙҙәремә 
Баҫҡан һайын 
эҙҙәремдә 
Сәскәләр үҫер 
һымаҡ 
Ҡолас йәйеп 
берәй дуҫым                               
Ҡаршыма сығыр 
һымаҡ. 
Сәбәпле лә, 
сәбәпһеҙ ҙә,                                      
Йылмайып китеп 
барам. 
Йылмайыуҙар 
йыйып алып                                  
Йылмайыуҙар 
таратам. 
 
Уҡыусыларҙы 
баһалау 
-Дәрес бөттө. 
Һау булығыҙ. 
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НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ” ПОВЕСЫНА ТУЛЫ АНАЛИЗ ЯҺАУ 

Сәхибгәрәева Гүзәл Мөхлис ҡыҙы, 
Күгәрсен районы Мораҡ 1-се урта мәктәбе    

                 
            Инструменталь блок 

Дәрестең темаһы: Ноғман Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” повесына тулы анализ 

яһау.   

Дәрестең төрө: Йомғаҡлау дәресе 

Предмет-ара 

бәйләнеш: 

Рус теле, әҙәбиәте, тарих, география. 

               Маҡсат ҡуйыу блогы 

Уҡытыу:  Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” тигән повесының йөкмәткеһе,   

 идея –  тематикаһы,  образдар системаһы, сюжеты буйынса тулы 

анализ яһарға өйрәтеү; 

Үҫтереү:       аналитик фекерләү һәләтен үҫтереү; 

Тәрбиәүи:        повесть геройҙары үрнәгендә  мораль - этик тәрбиә биреү, 

тормошта дөрөҫ йәшәргә өйрәтеү. 

 

                                              Көтөлгән һөҙөмтәләр 

 

Шәхси үҫеш 

һөҙөмтәләре: 

белем алыу өсөн төрлө сығанаҡтар ҡулланыу, ижади-эҙләнеү эше 

менән шөғөлләнеү, телмәр мәҙәниәтен камиллаштырыуға 

ынтылыш үҫтереү. 

Метапредмет  

һөҙөмтәләре: 

әҙәби әҫәрҙең йөкмәткеһен аңлау, аңлағаныңды дөрөҫ итеп әйтә 

белеү, үҙ фекереңде  яҡлап, дәлилләп сығыш яһау, үҙ аллы һәм 

төркөм менән эшләй белеү,  үҙ-үҙеңә баһа биреүҙе тормошҡа 

ашырыуҙы дауам итеү. 

Предмет Повестың  жанр  үҙенсәлектәрен үҙләштереүҙе дауам итеү, 

уҡыусыларҙың бәйләнешле телмәрҙәрен  камиллаштырыу, текст 
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һөҙөмтәләре: менән дөрөҫ эш итергә, кәрәкле мәғлүмәтте табырға, һайлап 

алырға  өйрәтеү, тасуири  уҡыу күнекмәләрен нығытыу; 

Универсаль уҡыу 

эшмәкәрлеген 

формалаштырыу: 

 

Шәхси: әхләҡи нормаларҙы белеү, шәхес-ара мөнәсәбәттәрҙе 

дөрөҫ ҡороу, үҙеңдең эштәреңә объектив баһа бирә  белеү, 

яуызлыҡты ҡабул итмәү, уға ҡаршы көрәшергә  өйрәнеү; 

Регулятив: үҙ эшмәкәрлегеңде планлаштырырға,  маҡсат ҡуйырға 

өйрәнеү, белгәндәреңә контроль, коррекция, белгәнде 

белмәгәндән айыра белеү, үҙеңдең белемеңдең сифатын, 

кимәлен билдәләү,  рефлексия – үҙ эшмәкәрлегеңә анализ; 

Коммуникатив:  уҡытыусы менән,  класташтар менән 

хеҙмәттәшлек итеү, телмәр-мәҙәни этикетты һаҡлау һәм үтәү, үҙ  

фекереңде ирекле рәүештә тулы итеп әйтеп биреү;  

Танып-белеү: дәреслек, текст менән эш итеү, кәрәкле мәғлүмәтте 

таба белеү,  проблема өҫтөндә эшләү,  эффектлы эш юлдары 

һайлау. 

                                                Дәрестең методик-уҡытыу комплекты 

Йыһазландырыу: 

 

Ноғман Мусиндың портреты,  китаптарынан күргәҙмә, 

интерактив таҡтала  автор һәм уның повесы  

 тураһында мультимедиа презентацияһы. 

Ресурстар: 

-төп 

-өҫтәлмә 

Н. Мусин. Һайланма әҫәрҙәр. Ике томда.  Өфө, “Китап”, 1993 й. 

БХИ. Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр. Өфө- 1980й 

http://festival.1september.ru/authors/268-004-765.  

Эште ойоштороу 

төрҙәре: 

Фронталь, индивидуаль, парлап эшләү. 

 

                             Дәрестә эшмәкәрлек- ойоштороу блогы (үткәреү технологияһы) 

Дәрестең  Уҡытыусының   эшмәкәрлеге Уҡыусының эшмәкәрлеге 

http://festival.1september.ru/authors/268-004-765
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        этаптары  

 

I этап. Ойоштороу.   

Һаулыҡ һорашыу 

Эш атмосфераһы булдыра, 

уҡыусыларҙы дәрескә 

көйләй: 

- Күршеңә ҡара ла, 

күңелеңдән генә  уға, үҙеңә, 

уҡытыусыға  уңыштар телә. 

 

Уҡыусылар дәрескә әҙерләнә, 

үҙ- үҙен уҡыу эшмәкәрлегенә 

көйләй. 

 

 

 II этап. Уҡыу 

эшмәкәрлегенә 

мотивация 

формалаштырыу,  

тема билдәләү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яңы тема  буйынса 

 

А) халыҡ мәҡәле тәҡдим 

ителә:     (Слайд №2-3)                 

Донъя – ҡуласа, әйләндереп 

бер баҫа. 

- Мин ни өсөн шул мәҡәлде 

алдым икән? Беҙҙең дәрескә 

уның берәй мөнәсәбәте 

бармы? 

 

Б) ) Лингвистик 

диктант  яҙҙырыү. (Слайд № 

4) 

а) Бер нисә хәл-ваҡиға 

булған проза жанры. 

б) Художестволы әҫәрҙә 

автор әйтергә теләгән төп 

фекер. 

в) Н.Мусиндың  тыуған 

ауылы. 

г) ”Шайтан ҡуласаһында” төп 

герой. 

д) Әҫәрҙең сюжетында 

көсөргәнешле, геройҙар 

томошон ҡырҡа үҙгәртеп  

 

Мәҡәлде уҡый, китаптан таба, 

тәржемә итә,  мәғәнәһен 

аңлата; 

- Беҙ уҡыған әҫәрҙә тормош 

тураһында, ҡуласа тураһында 

һүҙ бара. 

Дәрес темаһын билдәләй: Н. 

Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” 

повесына тулы анализ яһау; 

Яуаптар (Слайд №5): 

 а) Повесть. 

б) Идея.     в) Ҡолғона. 

г) Мохтасар. 

д) Кульминация.  е) Ҡырташ. 

ж)“Мәңгелек урман” 

Уҡыусылар яуаптарын яҙалар; 

Дәфтәрҙәрен күршеһе менән 

алмашалар; 

5-се слайдҡа ҡарап, яуаптарҙы 

тикшерәләр; 

Бер-береһенә баһалар ҡуялар. 
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маҡсат ҡуйҙырыу, 

проблемалы ситуация 

булдырыу. 

 

ебәргән хәл- ваҡиға. 

е) ”Шайтан ҡуласаһында” 

ауылдың исеме. 

ж) Н.Мусиндың  дилогияһы. 

 

- Яуаптағы һүҙҙәрҙән сығып, 

дәрескә ниндәй маҡсат 

ҡуйырға мөмкин?  

-Беҙ дәрестә нимәләр 

эшләргә тейешбеҙ?  

- Был белем беҙгә кәрәкме? 

Ни өсөн кәрәк? 

Проблемалы һорау:  

-Ни өсөн повесть “Шайтан 

ҡуласаһы”  тип  атала? 

Үҙенә маҡсат ҡуя: 

- Яңы тема үҙләштерербеҙ, 

уҡырбыҙ, яҙырбыҙ, 

әңгәмәләшербеҙ. 

- Был тема тормошта беҙгә 

кәрәк, сөнки… 

- Был һорауға яуапты саҡ ҡына 

һуңғараҡ яуап бирербеҙ. 

III этап. Белемдәрен 

актуалләштереү.  

Үтелгән теманы үҙләштереү 

кимәлен асыҡлай, 

 автор тураһында әңгәмә 

ойоштора (Слайд № 6): 

– Кем ул Ноғман Мусин? 

Ҡасан, ҡайҙа тыуған? 

Ниндәй әҫәрҙәре бар? 

Премиялары? Ижадының 

йүнәлештәре? 

Уҡыу күнекмәләрен нығытыусы 

эш төрҙәре - өй   эшен  

башҡара: 

 Дәфтәрҙә яҙған яҙыуҙарын, 

үҙләштергән белемдәрен 

ҡулланып яуап бирә. 

IV этап. Йомғаҡлау һәм белемдәрен бер системаға килтереү. Уҡыусыларҙың белемдәрен   

яңы кимәлдә  үҙләштереүҙе  ойоштороу.                                                                                                                                                                   

Повестың идея – тематикаһы (Слайд № 7)                                                                                                                         

– Повеста ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан бара? Уның идея – тематикаһы ниндәй? Ни өсөн был 

әҫәр “Шайтан ҡуласаһы” тип атала? (проблемалы һорау) Унда  тағы ниндәй проблемалар 

күтәрелә? 

– Повеста ваҡиғалар таулы – урманлы райондарҙың береһендә бара. Унда төп герой 
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Мохтасар тураһында һөйләнә. Уның ғибрәтле яҙмышын һүрәтләп, автор кешеләр араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе асып бирә, яҙмыштар тураһында, йәшәү мәғәнәһе, изгелек менән яуызлыҡ 

хаҡында уйланырға мәжбүр итә. 

Проблемалы һорауға яуап: 

– Әҫәрҙә  тормош шайтан ҡуласаһы  менән сағыштырыла. Һин бер төрлө эш эшләргә 

уйлайһың, ә тормош һине шайтан ҡуласаһы кеүек икенсе яҡҡа бороп алып китә. 

– Мохтасар менән Миңзәләне, Байым менән Раушанияны һүрәтләп,  ғаилә мөнәсәбәттәре  

тураһындағы проблеманы ла күтәрә автор. 

– Тәбиғәтте һаҡлау, ундағы ағастарҙы, кейектәрҙе ҡурсалау тураһындағы проблемалар  ҙа  

повеста ҙур урынды биләй. 

 V этап.  Белемдәрен, күнекмәләрен яңы ситуацияла ҡулланырға өйрәтеү. 

А) Повестың сюжеты тураһында әңгәмә (Слайд №8) 

– Повестың сюжеты тураһында нимә әйтерһегеҙ?  

Уҡыусыларҙың яуабы: 

– Повестың сюжеты бер нисә хәл – ваҡиғанан тора: 

Экспозиция өлөшө. Бында автор тарихи, географик фон тураһында хәбәр итмәй, ә әҫәрҙә 

һүрәтләнәсәк хәл – ваҡғаларҙы  ижтимағи, психологик яҡтан мотивлаштыра: “сит-ят ерҙә 

берәй танышың булыу – оло терәк булла”, ти. Ысынлап та, әҫәрҙә яҙыусының танышы 

тураһында һәм ул танышының тағы бер танышы тураһында һүҙ бара. 

Төйөнләнеү. Яҙыусы Риза  Ханбәковтың районға ижади командировкаға  килеүе. 

Ваҡиғалар үҫеше. Уның хеҙмәттәш дуҫы Байым Шәйәхмәтов менән осрашыуы.  Урман 

һаҡсыһы Мохтасар менән танышыуы. Мохтасар менән Риза Ханбәковтың һунарҙа йөрөүҙәре, 

һб. 

Кульминация. Мохтасарҙың Рәсүлде хөкөмгә тарттырыуы. 

Сиселеш бирелгәнме повеста? (Повеста сиселеш өлөшө бирелмәй) Ни өсөн юҡ? 

– Яуызлыҡ язаға тарттырылды. Бынан һуң геройҙар өсөн тыныс, матур тормош башланып 

китеүе асыҡ күренеп тора. 

Б). Сюжет һыҙығы тураһында фекер йөрөтөү. (Слайд №8) 

– Әҫәрҙә нисә сюжет һыҙығын билдәләргә була? (ике сюжет һыҙығы бар: береһе– Риза  

Ханбәковтың, икенсеһе – Мохтасарҙың.  Интерактив таҡтала –  схема). 

– Был сюжет һыҙыҡтары нисек бирелә? 

– Яҙыусы Ханбәков тормошонан һүрәтләнгән был осор – уның сюжет һыҙығы – тигеҙ, эҙмә– 
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 эҙлекле, тыныс һәм ябай. Ул килә, осраша, ҡайтып китә. 

– Ә  Мохтасарҙың сюжет һыҙығы ябай түгел. Унда киҫкен боролоштар яһала, йәки ул өҙөлөп 

тора. Автор ҡыйыу рәүештә был сюжет һыҙығын “һындыра” һәм яңынан ялғап алып китә.  

– Был сюжет һыҙыҡтары киҫешәме? 

– Эйе, улар бергә урманда һунарҙа йөрөйҙәр, кульминацион мәлдә - Рәсүл болан атҡанда  

Риза Ханбәков Мохтасарға ярҙам итә. 

В). Повестың образдар системаһы (интерактив таҡтала – схема, слайд № 9) 

– Ике сюжет һыҙығы тип әйттек.  Ә төп герой кем йәки кемдәр?  

Риза  Ханбәковты төп герой тип әйтеп буламы? Ни өсөн булмай? 

– Ул – повестағы хәл –ваҡиғаларҙы хәбәр  итеүсе. Әҫәрҙә бирелгән хәл ваҡиғаларҙы  Риза 

үҙенең исеменән һөйләй 

– Әҙәбиәт теорияһында бындай алым  йыш осрай, ул “урта телмәр” тип атала. Ниндәй 

әҫәрҙәрҙә осратырға мөмкин уны? 

– М. Кәримдең “Оҙон – оҙаҡ бала саҡ” повесында –  Кендек, М. Ғафуриҙың “Ҡара йөҙҙәр” 

повесында–  Ғәли, 

Д. Юлтыйҙың “Ҡан” романында – Булат образдары автор исеменән  ваҡиғаларҙы 

һүрәтләйҙәр. 

Мохтасар менән Рәсүлгә сағыштырмаса характеристика биреү (слайд № 10): 

– Мохтасар төп героймы, ни өсөн? Ул ниндәй кеше? Башҡа образдарҙың уға мөнәсәбәте 

нисек? Улар Мохтасарҙың характерын асырға ярҙам итәләрме? 

– Рәсүл тураһында ни әйтергә мөмкин?  

– Мохтасар менән Рәсүл образдары башҡаларға ҡарағанда тулыраҡ һәм киңерәк яҡтыртыла. 

Тәүгеһе яҡшылыҡтың символы булһа, икенсеһе – яуызлыҡтың кәүҙәләнеше булып тора, ҡара 

йылан булып кешеләрҙең яҙмышын ҡыя. Ул бик күп яуызлыҡтар эшләй…       Уны бер кем дә 

яратмай, бөтәһе лә уны күрә алмай.  

– Ни өсөн Мохтасар Рәсүлдең ғәйебен үҙенә ала? Дөрөҫ эшләйме?  Кешенең ғәйебен үҙеңә 

алып, уның арҡаһында үҙең зыян күрергә яраймы? Ул беренсе тапҡыр шулай итәме? 

Яуаптар төрлөсә:  

– Ул әсәһе хаҡына  мәжбүр була. Дөрөҫ эшләгән, тип уйлайым… 

– Дөрөҫ эшләмәгән, тип уйлайым. Яуызлыҡҡа юл ҡуйған. Һәм ул быны беренсегә эшләмәй… 

– Мохтасар үҙе шул турала нимә ти? Китаптан табып уҡығыҙ әле. (Китаптан табып уҡыла) 

- Әҫәрҙә тағы ниндәй образдар бар? 

– Миңзәлә образы һеҙҙә ниндәй хистәр уята? Мохтасарҙың уға мөнәсәбәте нисек? Кешеләр 

уға нисек ҡарайҙар? 

– Мохтасар һәм Миңзәлә. Был ике образға повеста кемдәрҙе йәнәш  (параллель) ҡуйырға 
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була? Ни өсөн автор уларҙы повеста бирә? 

– Байым Шәйәхмәтовты һәм уның ҡатыны Раушанияны. 

– Улар тураһында ни әйтергә була? 

– Байым  Риза Ханбәковтың хеҙмәттәше, хәҙер урман хужалығында директор булып эшләй. 

Ул бик яҡшы директор, ғаилә башлығы, уңған кеше. Ул ярҙамсыл, ихлас, икейөҙлөлөк  уға ят 

нәмә. Уның күңеле кешеләргә һәр ваҡыт  асыҡ, шуға ла  тормошо тәгәрәп алға бара.  

Байымдың  шундай булыуында  төплө итеп уйлай белеүе, аңлы, маҡсатлы эш алып барыуы, 

аҡыл хәрәкәте, шәхес эшмәкәрлеге ята.  

– Был ике парҙы параллель һүрәтләп, автор тормош тураһында, йәшәү мәғәнәһе тураһында 

уйланырға мәжбүр итә. Кешеләр араһындағы мөнәсәбәт, изгелек-яуызлыҡ хаҡында фекер 

тупларға ҡуша. 

– Повестың образдар системаһы  тураһында нимә әйтерһегеҙ? 

– Образдар системаһы ҡатмарлы  түгел. Повесть жанрына хас булғанса, унда образдар аҙ 

бирелә.      

 VI этап.  Үҙләштерелгән белемдәрҙе тикшереү,  хаталарын төҙәтеү, фекер алышыу этабы.  

       Әҫәрҙең художестволы үҙенсәлектәре 

– Әҫәрҙең художестволы үҙенсәлектәре тураһында Ишмөхәмәтова Луиза сығыш яһай. Өйҙә 

ул үҙе яҙып килгән. Повестың ҡайһы бер үҙенсәлектәре тураһында хәҙер әйтеп үтер. (Сығыш 

тыңлана) 

Төркөмләп эшләү (11-се слайд),  яуаптар (12-се слайд) 

Уҡыусылар ике төркөмгә бүленә, тәҡдим ителгән өҙөк менән эшләйҙәр. 

[- Ни тиһәң дә, күп яңылыштым мин бүтәндәргә ярҙам итәм тип. Әле һөйләгәнем нимә генә ул. 

Үҙемдең бер туған ҡустымдың һүҙен йыға алмаған өсөн ниҙәр генә күрмәнем. Ғүмер һуҡмағыма 

ҡара йылан булып ҡара тап ятты, бына хәҙер утыҙ ике йәшкә еткәнсе ғаилә ҡора алмай, бала 

атаһы була алмай ҡаңғырып йөрөйөм. Хәйер, әсәйемде күрҙегеҙ инде, Минзәләне лә… – Үҙенең 

артыҡ һүҙ ысҡындырғанына үкенгәндәй, Мохтасар шымтайып ҡалды.] 

Беренсе төрөкөм лексик берәмектәрҙе таба:  (һүҙен йыға алмаған, ниҙәр генә күрмәнем, 

ғаилә ҡора алмай, ҡаңғырып йөрөйөм, шымтайып ҡалды.)  

 Икенсе төркөм  һүрәтләү сараларын билдәләй: (ғүмер һуҡмағы, ҡара йылан, ҡара тап, һүҙ 

ысҡындырыу -  метафора). 

– Быларҙан тыш мин өҫтәп шуны әйтер инем: повеста лирик сигенеүҙәр, һөйкәлмә ваҡиғалар, 

образдар бар. Шулар иҫәбенә Ханбәковтың студент саҡтағы бер танышы, туристик бюролағы 

директор, райондаш түрә (уларҙың исемдәре әҫәрҙә бирелмәй) образдарын индерергә була. 
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– Тағын бер үҙенсәлек бар әҫәрҙә, был -  Н.Мусиндың бөтә әҫәрҙәренә хас тема, проблема. 

Ул ниндәй тема икән? 

– Урман, уны һаҡлау темаһы.  

– Урман повеста Н. Мусинса бирелә: ул пейзаж йәки ваҡиғаларҙың фоны ғына түгел, ә 

геройҙарҙың  тормош сығанағы, йәшәү рәүеше. Урман уларға эш,  аш бирә, уларҙы йәшәтә. 

“Зөһрә” ,  “Ер биҙәге”,   “Йыртҡыс тиреһе” повестары, ”Мәңгелек урман”, “Һуңғы солоҡ” 

романдары быға миҫал була. 

VII этап. Рефлексия - эшмәкәрлеккә һығымта яһау (Слайд №13)  

– Н. Мусин ижадында был әҫәр ниндәй урынды биләй? 

– Башҡорт прозаһында? 

– Был әҫәр һеҙҙе нимәгә өйрәтте? Шул турала үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе дүрт –  биш һөйләм 

менән хәҙер яҙығыҙ әле. 

“Был әҫәр мине нимәгә өйрәтте?”–  яуап яҙыу (5-7 минут) 

[ Яуаптарҙы уҡып ҡарау: 

–  Был повесты уҡып сыҡҡас, мин бик оҙаҡ уйланып йөрөнөм. “Дөрөҫ эшләнеме икән 

Мохтасар?”–  тигән һорау миңә тынғы бирмәне. Мин уйлайым, ул дөрөҫ эшләне, тип. 

Мохтасар ҡустыһының ғәйебен үҙенә алып, 3 йыл тотҡонда булып ҡайта. Ул ҡустыһы яҡшы 

булһын өсөн  бөтә мөмкинлектәрҙе файҙаланып ҡараны.  Ләкин Рәсүл быны аңламаны һәм 

үҙенең насарлығын ташламаны. Ундай кешегә йәмғиәттә урын юҡ, тип уйлайым. 

(Башҡа уҡыусылар ҙа уҡыйҙар)] 

– Хөрмәтле уҡыусылар! Әле беҙ китаптарҙан уҡып ҡына тормош, кешеләр тураһында фекер 

йөрөтәбеҙ.  Оҙаҡламай һеҙ үҙегеҙ оло тормошҡа аяҡ баҫасаҡһығыҙ. Шул саҡта 

художестволы әҫәрҙәрҙәге образдарҙың береһенән үрнәк алып, икенсеһенән ғибрәт алып,  

тормош тигән киң яланда юғалмайса, һәр ҡайһығыҙ үҙ юлығыҙҙы табығыҙ. Тормош – ул, 

ысынлап та, ҡуласа, был ҡуласаның тотҡаһы беҙҙең ҡулдарҙа булырға тейеш. Беҙ уны 

үҙебеҙгә кәрәк яҡҡа бороп ебәрербеҙ. 

  Баһалау. 

Һәр уҡыусы үҙенә  баһа ҡуя. 

 Өйгә эш (Слайд №14) 

Түбәндәге тема буйынса иншаға әҙерләнергә: ”Шайтан ҡуласаһы” повесында әхләҡи 

проблемаларҙың сағылышы” 
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ЙӘШӘҮ СЫҒАНАҒЫ - ТӘБИҒӘТ 

                                                   
                                           Сынғыҙова Фәрзиә Хәләф ҡыҙы, 

Күмертау ҡалаһы «6 – сы урта мәктәбе» 
                            

Дәрес маҡсаттары : өй эшен тикшереү, тәбиғәттең тормоштағы әһәмиәте тураһында 

әңгәмәләшеү, яҙыусының биографияһы менән танышыу, уҡыусыларҙың һүҙ байлығын, 

һөйләү телмәрен, фекер кимәлен үҫтереү.  

Тәбиғәткә һөйөү, ихтирам, иғтибар тәрбиәләү.  

Йыһазландырыу: проектор, компьютер, ағастар, ҡоштар һүрәттәре, урмандың төрлө 

мөйөштәре төшөрөлгән һүрәттәр, планшет, телефон. 

Дәрес төрө: Яҙыусы Н. Мусиндың биографияһы менән танышыу, яңы материал үҙләштереү. 

Уҡытыу методы: уҡыу күнекмәләре, әңгәмә, эҙләнеү методтары. 

Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау, яуаптар, таҡтала һәм дәфтәрҙә эш, һүҙлек менән эш, 

тәржемә итеү, һүрәттәр буйынса эш, үҙаллы уҡыу     , ИКТ ҡулланыу, уҡыусыларҙың алдан 

тема буйынса һүрәт төшөрөүе, ял минуты,яҙма эштәр. 

Предмет буйынса һөҙөмтәләр: 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы  тормошо һәм ижады тураһында өҫтәлмә мәғлүмәттәр 

биреү. Уҡыу техникаһын камиллаштырыу. 

Метапредмет буйынса һөҙөмтәләре: дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау, уны тормош менән 

бәйләү, зат ялғауҙарын ҡабатлау, эш – хәрәкәттәрҙе белдерә торған һүҙҙәрҙе телмәрҙә 

ҡулланыу, уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләй белеү, һорауҙарға яуап биреү, бер – 

береһенең эшен баһалау. 

 Шәхси һөҙөмтәләр: туған телебеҙҙең , тәбиғәттең матурлығын күрә белергә 

өйрәнеү,тәбиғәткә һөйөү тәрбиәләү.  

Предмет ара бәйләнеш: әҙәбиәт, башҡорт теле, тәбиғәтте өйрәнеү, рус теле, рәсем дәресе 

Регулятив : аңлы  ҡабул итә. Дәрес ағышында әүҙемлек күрһәтә.  

Коммуникатив: маҡсаттары тормошҡа ашырыла. Парлап, индивидуаль эшләй. 

1.Дәрес барышы: 

- Алтын ҡояш, һаумы, 

Зәңгәр һауа, һаумы, 

Шаян елкәй, һаумы,  

Кескәй имән, һаумы,  

Беҙ йәшәйбеҙ был ерҙә 

Сәләмләйбеҙ барын да. 
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- Бик яҡшы, балалар, һаумыһығыҙ, ултырығыҙ. 

- Мин һеҙгә ирекле өй эше биреп ҡайтарған инем, бер нисә эште тикшереп китәйек. (2-3 бала 

таҡтаға сығып төшөрөп алып килгән һүрәттәре буйынса  һөйләмдәр әйтә, уҡыусылар сығып 

һүрәттәрен таҡтаға элә). 

- ә был һүрәттәрҙә класташтарығыҙ нимәләр төшөргән, кемдәр әйтер 

- Тәбиғәт, урман, сәскәләр, ағастар, йылға, тау һ.б. 

- Эйе, тимәк беҙ һеҙҙең менән дәрестә тәбиғәт  тураһында һүҙ алып барасаҡбыҙ. 

2.Фонетик – офоэпик күнегеү. 

-Таҡтаға иғтибар итәйек, ниндәй ҡоштарҙы күрәбеҙ? (проектор аша) 

- Ҡарға ниндәй тауыш сығара? (ҡар-ҡар-ҡар), 

- Тумыртҡа ни эшләй? (Туҡ- туҡ туҡылдай) 

- Кәкүк нисек ҡысҡыра ?(кәк-үк, кәк-үк) 

- Хор менән ошо ҡоштарға ғына хас булған өндәрҙе ҡабатлап китәйек. 

- Уҡыусылар, хәҙер берәй иптәшегеҙҙе урманға саҡырайыҡ, кемдәр диалог төҙөр? 

- Йә Лида, кемде саҡырырһың? 

- Һаумы, Надя! 

- Һаумы, Лида! 

- Бөгөн һин ни эшләйһең? 

- Ял итәм. 

- Мин урманға барам, әйҙә һин дә 

- Ярай, бик яҡшы. 

- Рәхмәт, уҡыусылар, ултырығыҙ, Лида менән Надяға ҡушылып беҙ ҙә урманға барып 

ҡайтайыҡ. 

3. («Урман – беҙҙең ғорурлығыбыҙ» темаһына презентация, талғын музыка) 

4.Дәфтәрҙә эш. 

- Хәҙер, балалар, дәфтәргә число яҙып, бәләкәй генә яҙма зш башҡарайыҡ. Мин һеҙгә рус 

телендә ағас атамаларын әйтә барам, һүҙлектәрҙән, планшет, телефондарығыҙҙан табып 

тәржемәһен яҙа барығыҙ. Бер-берегеҙҙең эшегеҙҙе тикшереп,баһа ҡуйығыҙ. Дуб, клен, 

сосна, береза, липа, лиственница, ольха, вязь, ель, тополь, осина. (Уҡыусыларбер - 

береһенең эштәрен тикшереп баһалайҙар) 

- Ручкаларҙы һалып торайыҡ. Атап киткән һәм башҡа бик күп ағастар ҡайҙа үҫәләр икән, 

әйҙәгеҙ яуап эҙләп ҡарайыҡ. 

- Шулай, урманда, йылға буйҙарында ла, кешеләр ултыртҡаны баҡсаларҙа үҫәләр тимәк. ә 

беҙ ҡайҙа күберәк ял итергә яратабыҙ? 

- Эйе, урманда, ни өсөн һуң? 
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-Дөрөҫ, һауаһы саф, еләҫ, рәхәт, матур, йәшеллек, ҡоштары йәйен генә түгел, хатта  һыуыҡ 

ҡыштарҙа һайрай. Яҙма эште дауам итеп ҡош атамаларын яҙып китәйек, балалар.  

5. Үҙаллы эш. 

(Проектор аша таҡтала бирелгән ҡош исемдәрендә төшөп ҡалған хәрефтәрҙе ҡуйып  яҙыу) 

 Кәк.к, тум.ртҡа, һайыҫҡ.н, тур.ай, к.гәрсен, ҡ.рға,һанд .ғас, ҡыҙ.лтүш. 

- Бик яҡшы. Үҙегеҙ яратҡан ҡош тураһында  дәфтәргә ике һөйләм яҙып ҡуйығыҙ.  (2-3 

һөйләмде тыңлау, баһалау) 

6. Ял минуты.                    (осто- осто) 

 7. Уҡытыусы һүҙе. 

 - Хәҙер төп темаға күсәйек. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта  кем тип уйлайһығыҙ? (Презентация) 

- Был портрет кемдең портреты икән?  

- Эйе, яҙыусы. Был Ноғман Мусин. Ноғман Мусин, балалар, Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы. Ул 1931 йылда Ишембай районы Ҡолғона ауылында тыуған. Ошо 

көндәрҙә яҙыусыға 85 йәш тулды. Юбилярға Республикабыҙ  етәксеһе Рөстәм Зәки улы 

Хәмитов Халыҡтар Дуҫлығы ордены  тапшырҙы. Яҙыусының әҫәрҙәренең төп темаһы – урман, 

тәбиғәт, уны һаҡлау, яҡлау, кәрәк икән ярҙам итеү. Ноғман Мусин +күтәргән мәсьәләләр бар 

халыҡтар өсөн дә уртаҡ. Яҙыусының ижады заман үҙгәрештәренә бирешмәй, сөнки улар 

кешеләрҙе тормош, ғүмер, яҡшылыҡ һәм яманлыҡ тураһында уйланырға, үткән юлдарына, 

бөгөнгөһөнә һәм киләсәккә күҙ ташларға мәжбүр итә. 

8. Дәреслек буйынса эш 

- Уҡыусылар, хәҙер китаптың 25 битен асығыҙ,11-се күнегеүҙе табығыҙ. 

дәфтәргә юғалған хәрефтәрҙе табып, урындарына ҡуйып, тексты үҙаллы күсереп алығыҙ.  

Текстың эстәлегенә иғтибар итегеҙ, нимә тураһында һүҙ бара икән. 

9. Һүҙлек эше. 

-Яңы һүҙҙәр ҙә осраны бит әле, таҡтанан ҡарап тиҙ генә тәржемәләрен яҙып ҡуяйыҡ, 

Ҡатнашыу, һаҡлау һүҙҙәрен зат буйынса телдән үҙгәртеү             

                                                     Һаҡлау – 

                                                   Иҫәпһеҙ ҡырҡыу- 

                                                   Балыҡ тотоу- 

                                                   Һунар итеү- 

                                                   Сара күреү- 

                                                  Ҡатнашыу- 

                                                   Бурыс- 

 

10. (Тексты уҡыу, әңгәмә) 

- Ярай, ҡарағыҙ әле, был текстың авторы кем? 
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- Дөрөҫ, нимә тураһында һүҙ бара?  

- Ноғман Мусин ниндәй проблемалар күтәрә? Беҙгә ниндәй бурыстар йөкмәтә? Ағастар 

беҙҙең тормошта ниндәй роль уйнай? Кемдәр ағас ултыртыу сараларында ҡатнашҡаны бар?  

Яҙыусы беҙҙең алға ниндәй бурыстар ҡуя ? Тәбиғәтте һаҡлауҙы нисек итеп күҙ алдына 

килтерҙегеҙ?  

 

11. Уҡытыусы.  Н.Мусин,Уҡыусылар, тыуған яғыбыҙҙың тәбиғәтенә ғашиҡ яҙыусы. Ер – һыу, 

йылға, күлдәр, урман, кейектәр тәбиғәт байлығы. Уларҙың барыһы ла беҙҙең ярҙамға мохтаж. 

Тәбиғәт менән беҙҙең тормошто айырып ҡарап булмай. Шулай итеп, уҡыусылар, тәбиғәт – 

йәшәү сығанағы, беҙҙең ярҙамға һәр ваҡыт мохтаж. Ул беҙҙең тормошобоҙ, йәшәйешебеҙ, 

киләсәгебеҙ, һауабыҙ, һыуыбыҙ. ә уларһыҙ йәшәү юҡ. . Уның әҫәрҙәрен һеҙгә уҡырға тәҡдим 

итәм. 

12.Рефлексия. 

- Дәрес һеҙгә оҡшанымы? 

-  Маҡсатыбыҙға ирештекме?  

- Нимәләр белдек? Һеҙҙеү өсөн нимә фәһемле булды?  

- Тәбиғәтебеҙгә ниндәйярҙамдар күрһәтә алабыҙ? 

13 Өй эше - Беҙҙең мәктәптә меңдән ашыу бала  уҡый. Бына, мәктәбебеҙҙә, Наталья 

Николаевна Корнеева етәкселегендә «Урмансылыҡ йәмғиәте» түңәрәге эшләгәнен ишетеп 

булһа ла беләһегеҙҙер. Һеҙгә өй эше итеп бәләкәй генә эҙләнеү эше бирәм. Наталья 

Николаевнаны күреп түңәрәктең маҡсаты, бурыстары нимәлә икәнен, ниндәй эштәр 

башҡарыуҙары тураһында һәм интернет – селтәрҙән Н. Мусиндың биографияһын тулыраҡ 

өйрәнеп, «Мәңгелек урман» романы тураһында  мәғлүмәттәр алып килегеҙ. 

14.Баһалау. Бер – берегеҙгә дәрестә ҡатнашҡанғыҙ өсөн баһа ҡуйығыҙ. 

Уҡытыусының баһалауы.  

- Дәрестә ҡатнашып ултырғанығыҙ өсөн рәхмәт, фәһемле булғандыр тип уйлайым, ә хәҙер 

баһаны көндәлектәрегеҙгә ҡуяйыҡ.  

-Һау булығыҙ 

. 
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“ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ” ӘҪӘРЕНӘ АНАЛИЗ 

Солтанова Мәрйәм Мөхәмәтулла ҡыҙы, 
Салауат районы  1-се һанлы Малаяҙ урта мәктәбе 

 

Маҡсат: 

 Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” тигән повесының йөкмәткеһе,  идея – тематикаһы,  

образдарсистемаһы, сюжеты менән таныштырыу. 

 Аналитик фекерләү һәләтен үҫтереү. 

 Повесть геройҙары миҫалында  мораль – этик тәрбиә биреү. 

Йыһазландырыу: Ноғман Мусиндың портреты,  китаптарынан күргәҙмә, интерактив таҡтала  

автор һәм уның повесы  тураһында мультимедиа презентацияһы. 

Дәресбарышы 

I. Ойоштороу мәле 

1) Дәрестең темаһы, маҡсаты менәнтанышыу. (Уҡыусылырҙан әйттереү, слайд №2) 

2) Һүҙлек эше (һүҙҙәрҙе әйтеү, мәғәнәләрен аңлатыу, cлайд №3): 

Ярҙамсыл                    Яуаплылыҡ  
Рух    Күңел 
Ауырлыҡ                     Еңел тормош 
Кәсеп-һөнәр                Ғәйеп(ле) 

Хөкөм                          Ҡуласа 

3) Лингвистик диктант  яҙҙырыү. Слайд № 4 

а) Бер нисә хәл-ваҡиға булған проза жанры. 
б) Художестволы әҫәрҙә автор әйтергә теләгән төп фекер. 
в) Н.Мусиндың  тыуған ауылы. 
г) ”Шайтан ҡуласаһында” төп герой. 
д) Әҫәрҙең сюжетында көсөргәнешле, геройҙар тормошон ҡырҡа үҙгәртеп  ебәргән хәл- 
ваҡиға. 
е) ”Шайтан ҡуласаһында” ауылдың исеме. 
ж) Н.Мусиндың  дилогияһы. 

4) Лингвистик диктанттытикшереү. (Слайд №5) Дәфтәрҙәрен алмаштырып, бер – береһен 

тикшерәләр, баһалар ҡуялар. 

а) Повесть. 
б) Идея. 
в) Ҡолғона. 
г) Мохтасар. 
д) Кульминация. 
е) Ҡырташ. 
ж)“Мәңгелек урман” 

 

– Лингвистик диктанттағы һүҙҙәрҙе беҙ  дәрес барышында ҡулланырбыҙ. 
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II. Өй эше һәм  яңы тема – Ноғман Мусиндың  “Шайтан ҡуласаһы” повесына  тулы анализ 

яһау. 

а) Автор тураһында әңгәмә (Слайд № 6) 

– Кем ул Ноғман Мусин? Ҡасан, ҡайҙа тыуған? Ниндәй әҫәрҙәре бар? 

б) Повестың идея – тематикаһы (Слайд № 7) 

– Повеста ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан бара? Уның идея – тематикаһы ниндәй? Ни өсөн был 
өҫөр “Шайтан ҡуласаһы” тип атала? Унда  тағы ниндәй проблемалар күтәрелә? 
– Повеста ваҡиғалар таулы – урманлы райондарҙың береһендә бара. Унда төп герой 
Мохтасар тураһында һөйләнә. Уның ғибрәтле яҙмышын һүрәтләп, автор кешеләр араһындағы 
мөнәсәбәттәрҙе асып бирә, яҙмыштар тураһында, йәшәү мәғәнәһе, изгелек менән яуызлыҡ 
хаҡында уйланырға мәжбүр итә. 
– Әҫәрҙә  тормош шайтан ҡуласаһы  менән сағыштырыла. Һин бер төрлө эш эшләргә 
уйлайһың, ә тормош һине шайтан ҡуласаһы кеүек икенсе яҡҡа бороп алып китә. 
– Мохтасар менән Миңзәләне, Байым менән Раушанияны һүрәтләп,  ғаилә мөнәсәбәттәре  
тураһындағы проблеманы ла күтәрә автор. 
– Тәбиғәтте һаҡлау, ундағы ағастарҙы, кейектәрҙе ҡурсалау тураһындағы проблемалар  ҙа  

повеста урын ала. 

в) Повестың сюжеты тураһында әңгәмә (Слайд №8) 

– Повестың сюжеты тураһында нимә әйтерһегеҙ?  
– Повестың сюжеты бер нисә хәл – ваҡиғанан тора: 

Экспозиция өлөшө 

Бында автор тарихи, географик фон тураһында хәбәр итмәй, ә әҫәрҙә һүрәтләнәсәк хәл – 
ваҡиғаларҙы  ижтимағи, психологик яҡтан мотивлаштыра: сит-ят ерҙә берәй танышың булыу 
– оло терәк була, ти. Ысынлап та, әҫәрҙә яҙыусының танышы тураһында һәм ул танышының 
тағы бер танышы тураһында һүҙ бара. 

Төйөнләнеү 

Яҙыусы Риза  Ханбәковтың районға ижади командировкаға  килеүе. 

Ваҡиғаларүҫеше 

Уның хеҙмәттәш дуҫы Байым Шәйәхмәтов менән осрашыуы.  
Урман һаҡсыһы Мохтасар менән танышыуы. 

Мохтасар менән Риза Ханбәковтың һунарҙа йөрөүҙәре һ.б. 

 

Кульминация 

Мохтасарҙың Рәсүлде хөкөмгә тарттырыуы. 
Сиселеш бирелгәнме повеста? (Повеста сиселеш өлөшө бирелмәй) Ни өсөн юҡ? 
– Яуызлыҡ язаға тарттырылды. Бынан һуң тыныс, матур тормош башланып китер геройҙар 

өсөн. 

Сюжет һыҙығы тураһында. (Слайд №8) 

– Әҫәрҙә нисә сюжет һыҙығын билдәләргә була? (ике сюжет һыҙығы бар: береһе– Риза  
Ханбәковтың, икенсеһе – Мохтасарҙың.  Интерактив таҡтала –  схема). 
– Был сюжет һыҙыҡтары нисек бирелә? 
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– Яҙыусы Ханбәков тормошонан һүрәтләнгән был осор – уның сюжет һыҙығы – тигеҙ, эҙмә– 
 эҙлекле, тыныс һәм ябай. Ул килә, осраша, ҡайтып китә. 
– Ә  Мохтасарҙың сюжет һыҙығы ябай түгел. Унда киҫкен боролоштар яһала, йәки ул өҙөлөп 
тора. Автор ҡыйыу рәүештә был сюжет һыҙығын “һындыра” һәм яңынан ялғап алып китә.  
– Был сюжет һыҙыҡтары киҫешәме? 
– Эйе, улар бергә урманда һунарҙа йөрөйҙәр, кульминацион мәлдә, Рәсүл болан атҡанда  
Риза Ханбәков Мохтасарға ярҙам итә. 

в) Повестың образдар системаһы (интерактив таҡтала – схема, слайды № 9, 10) 

– Ике сюжет һыҙығы тип әйттек.  Ә төп герой кем йәки кемдәр?  
Риза  Ханбәковты төп герой тип әйтеп буламы? Ни өсөн булмай? 
– Ул – повестағы хәл –ваҡиғаларҙы хәбәр  итеүсе.  Риза үҙенең исеменән һөйләп бирә.  
– Әҙәбиәт теорияһында бындай алым йыш осрай, ул “уртателмәр” тип атала. 
Ниндәйөҫәрҙәрҙә осратырға мөмкин уны? 
– М. Кәрим “Оҙон – оҙаҡ бала саҡ”–  Кендек, М. Ғафури “Ҡара йөҙҙөр”–  Ғәли, 
Д. Юлтый “Ҡан” – Булат, һб. 
– Мохтасар төп героймы, ни өсөн? У ниндәй кеше? Башҡа образдарҙың уға мөнәсәбәте 
нисек? Улар Мохтасарҙың характерын асырға ярҙам итәләрме? 
– Рәсүл тураһында ни әйтергә мөмкин?  
– Мохтасар менән Рәсүл образдары башҡаларға ҡарағанда тулыраҡ һәм киңерәк яҡтыртыла. 
Тәүгеһе яҡшылыҡтың символы булһа, икенсеһе – яуызлыҡтың кәүҙәләнеше булып тора, ҡара 
йылан булып кешеләрҙең яҙмышын ҡыя. Ул бик күп яуызлыҡтар эшләй…  Уны бер кем дә 
яратмай, бөтәһе лә уны күрә алмай.  
– Ни өсөн Мохтасар Рәсүлдең ғәйебен үҙенә ала? Дөрөҫ эшләйме?  Кешенең ғәйебен үҙеңә 
алып, уның арҡаһында үҙең зыян күрергә яраймы? Ул беренсе тапҡыр шулай итәме? 
Яуаптар төрлөсә:  
– Ул әсәһе хаҡына  мәжбүр була. Дөрөҫ эшләгән, тип уйлайым… 
– Дөрөҫ эшләмәгән тип уйлайым. Яуызлыҡҡа юл ҡуйған. Һәм ул быны беренсегә эшләмәй… 
– Мохтасар үҙе шул турала нимә ти? Китаптан табып уҡығыҙ әле. 
– Миңзәлә образы һеҙҙә ниндәй хистәр уята? Мохтасарҙың уға мөнәсәбәте нисек? Кешеләр 
уға нисек ҡарайҙар? 
– Мохтасар һәм Миңзәлә. Был ике образға повеста кемдәрҙе йәнәш  (параллель) ҡуйырға 
була? Ни өсөн автор уларҙы повеста бирә? 
– Байым Шәйәхмәтовты һәм уның ҡатыны Раушанияны. 
– Улар тураһында ни әйтергә була? 
– Байым  Риза Ханбәковтың хеҙмәттәше, хәҙер Урман хужалығында директор булып эшләй. 
Ул бик яҡшы директор, ғаилә башлығы, уңған кеше. Ул ярҙамсыл, ихлас, ике йөҙлөлөк  уға ят 
нәмә. Уның күңеле кешеләргә һәр ваҡыт  асыҡ, шуға ла  тормошо тәгәрәп алға 
бара. Байымдың  шундай булыуында  төплө итеп уйлай белеүе, аңлы, маҡсатлы эш алып 
барыуы, аҡыл хәрәкәте, шәхес эшмәкәрлеге ята.  
– Был ике парҙы параллель һүрәтләп, автор тормош тураһында, йәшәү мәғәнәһе тураһында 
уйланырға мәжбүр итә. Кешеләр араһындағы мөнәсәбәт, изгелек – яуызлыҡ хаҡында фекер 
тупларға ҡуша. 
– Повестың образдар системаһы  тураһында нимә әйтерһегеҙ? 
– Образдар системаһы ҡатмарлы  түгел. Повесть жанрына хас булғанса, унда образдар күп 

түгел.      

Әҫәрҙең художестволы үҙенсәлектәре 

– Әҫәрҙең художестволы үҙенсәлектәре тураһында Кашапов Айҙар сығыш яһай. Өйҙә ул үҙе 
яҙып килгән. Повестың ҡайһы бер үҙенсәлектәре тураһында хәҙер әйтеп үтер. (Сығыш 
тыңлана) 
– Быларҙан тыш мин өҫтәп шуны әйтер инем: повеста лирик сигенеүҙәр, һөйкәлмә ваҡиғалар, 
образдар бар. Шулар иҫәбенә Ханбәковтың студент саҡтағы бер танышы, туристик бюролағы 
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директор, райондаш түрә (уларҙың исемдәре әҫәрҙә бирелмәй) образдары ниндерергә була. 
– Тағын бер үҙенсәлек бар әҫәрҙә, был Н.Мусиндың бөтә әҫәрҙәренә хас тема, проблема. Ул 
ниндәй тема икән? 
– Урман, уны һаҡлау темаһы.  
– Урман повеста Н. Мусинса бирелә: ул пейзаж йәки ваҡиғаларҙың фоны ғына түгел, ә 
геройҙарҙың  тормош сығанағы, йәшәү рәүеше. Урман уларға эш,  аш бирә, уларҙы йәшәтә. 
“Зөһрә” ,  “Ер биҙәге”,   “Йыртҡыс тиреһе” повестары, ”Мәңгелек урман”, “Һуңғы солоҡ” 

романдары быға миҫал була. 

III. Йомғаҡлау  (Слайд №11) 

– Н. Мусин ижадында был әҫәр ниндәй урынды биләй? 
– Башҡорт прозаһында? 
– Был әҫәр һеҙҙе нимәгә өйрәтте? Шул турала үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе дүрт –  биш һөйләм 
менән хәҙер яҙығыҙ әле. 

“Был әҫәр мине нимәгә өйрәтте?”–  яуап яҙыу (5-7 минут) 

 Яуаптарҙыуҡыпҡарау: 

–  Был повесты уҡып сыҡҡас, мин бик оҙаҡ уйланып йөрөнөм. “Дөрөҫ эшләнеме икән 
Мохтасар?”–  тигән һорау миңә тынғы бирмәне. Мин уйлайым, ул дөрөҫ эшләне, тип. 
Мохтасар ҡустыһының ғәйебен үҙенә алып, өс йыл тотҡонда булып ҡайта. Ул ҡустыһы яҡшы 
булһын өсөн  бөтә мөмкинлектәрҙе файҙаланып ҡараны.  Ләкин Рәсүл быны аңламаны һәм 
үҙенең насарлығын ташламаны. Ундай кешегә йәмғиәттә урын юҡ, тип уйлайым. 

(Башҡа уҡыусыларҙа уҡыйҙар) 

– Хөрмәтле уҡыусылар! Әле беҙ китаптарҙан уҡып ҡына тормош, кешеләр тураһында фекер 
йөрөтәбеҙ.  Оҙаҡламай һеҙ үҙегеҙ оло тормошҡа аяҡ баҫасаҡһығыҙ. Шул саҡта 
художестволы әҫәрҙәрҙәге образдарҙың береһенән үрнәк алып, икенсеһенән ғибрәт алып,  
тормош тигән киң яланда юғалмайса, һәр ҡайһығыҙ үҙ юлығыҙҙы табығыҙ. Тормош – ул, 
ысынлап та, ҡуласа, был ҡуласаның тотҡаһы беҙҙең ҡулдарҙа булырға тейеш. Беҙ уны 

үҙебеҙгә кәрәк яҡҡа бороп ебәрербеҙ. 

IV.  Баһалау 

Дәрестә актив ҡатнашҡан уҡыусыларға баһалар ҡуйыла. 

V. Өйгә эш (Слайд №12) 

Иншаға әҙерләнергә: ”Шайтан ҡуласаһы” повесында әхлаҡи проблемаларҙың сағылышы” 

 

 
ӘҘӘБИӘТЕБЕҘ   БИҘӘГЕ 

Таҡыева  Әнисә Сәлимйән ҡыҙы, 
 Балтас районы Һәйтәк  урта мәктәбе  

 

Маҡсат: Н.Мусиндың  тормош  һәм  ижад  юлы  менән уҡыусыларҙы таныштырыу, 

ижадының  идея-тематик  йөкмәткеһен  асыҡлау, тыуған  ергә, тәбиғәткә  һөйөү  тәрбиәләү. 

Йыһазлау: Н.Мусиндың портреты, китаптар  күргәҙмәһе,  “Әҙәбиәт  биҙәге” мәктәп  

гәзите,  компьютер, мультимедиа  презентацияһы, башҡорт  әҙәбиәтенән  электрон  

дәреслек. 
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Әҙерлек  эштәре: алдан  уҡ  әҙиптең  әҫәрҙәрен  уҡырға  тәҡдим  ителә, үҙҙәре  уҡыған  

әҫәрҙәр  буйынса  сығыштар  әҙерләргә  ҡушыла. 

Эпиграф:   Тыуған  ерҙең  ғорурлығы  булыр 

                   Ер  биҙәргә  тыуған  оҫталар. 

                   Үҙ  данына  һис  бер  иҫе  китмәй, 

                   Халҡы  данын  улар  тоталар. 

                                                             Р.Мифтахов 

 

ДӘРЕС  БАРЫШЫ: 

 

1. ИНЕШ. ЯҢЫ  ТЕМА  ӨЙРӘНЕҮГӘ  ӘҘЕРЛЕК. 
-Бөгөнгө  дәрестең   темаһын “Әҙәбиәтебеҙ  биҙәге” тип  алдым. Ғөмүмән, нимә  ул  

биҙәк?  Кем  һуң  ул  әҙәбиәтебеҙҙең  биҙәге? Һеҙгә  былтырғы  11-се  класс  уҡыусылары   

төҙөгән  слайдтар  ҡарарға  тәҡдим  итәм. Унда  яңғыраған  шиғырҙа  кем  тураһында  һүҙ  

бара?  

Компьютерҙа  слайдтар  күрһәтелә, Я.Ҡолмойҙоң  “Мәңгелек  урман”  шиғыры  тыңлана 

-Ниндәй  әҙипкә  арналған  был  шиғыр?“Шағиры  һин  ҡалын  урмандың” тип кемде   атай 

шағир? 

-…(уҡыусыларҙың  яуаптары) 

-Эйе,Я.Ҡолмойҙоң “Мәңгелек  урман”  шиғыры  Башҡортостандың  халыҡ  яҙыусыһы  

Н.Мусинға  арналған.  Нисек  уйлайһығыҙ, ни  өсөн  шиғырҙы  “Мәңгелек  урман”  тип  

исемләгән? 

 -…(уҡыусыларҙың  яуаптары) 

 

2.ТӨП  ӨЛӨШ. Н.МУСИН  ИЖАДЫНА  БАЙҠАУ ЯҺАУ 

- Уҡыусылар, һеҙгә  Н.Мусиндың  әҫәрҙәрен  уҡырға  тәҡдим  ителгәйне. Кем  ниндәй  

әҫәрҙәрен  уҡыны? 

-…(уҡыусыларҙың  яуаптары) 

-Һәр  яҙыусының  яратып, белеп  тасуирлаған  ваҡиға-факттары, күренеш-ситуациялары  

була.Һеҙ  уҡыған  әҫәрҙәр  нимә  тураһында? Н.Мусин  үҙ  әҫәрҙәрендә  ниндәй  проблемалар  

күтәрә? 

Уҡыусылар  үҙҙәре  уҡыған  әҫәрҙәрҙә  күтәрелгән  проблемаларҙы  билдәләйҙәр 

Мәҫәлән, “Зөһрә”  повесында ижтимағи-сәйәси, әҙәп-әхлаҡ  проблемалары  төп  урында  
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торһа, “Шайтан  ҡуласаһы”  повесында  иҡтисади  проблемалар  тәбиғәт, экология  

проблемалары  менән  бергә  үрелеп  бара һ.б. 

“Йыртҡыс  тиреһе”  повесында  иҡтисади  проблемалар  күтәрелә: намыҫлылыҡты, 

кешелеклелекте, рухи  азатлыҡты   атаһынан  мираҫ  итеп  алып, ғүмере  буйы  уға  тоғро  

ҡалған  Һолтанбай  улына  университетҡа   уҡырға    инергә  ярҙам  итеү  өсөн  намыҫы  аша  

атлай  һәм  шул  юлда  ҡорбан  була.  Уға  ярҙам  итергә  ышандырып, айыу  тиреһе  һораған  

леспромхоз  директоры   Булашов   яралы  Һолтанбайҙы  дауаханаға  илтеү  өсөн  машинаһын  

да  бирмәй, шул  арҡала  Һолтанбай  үлә. Тәбиғәт  балаһына  тәбиғәт үҙе  яза  бирә. Был  

әҫәр  йәмғиәтебеҙҙәге  тағы  бер  тиҫкәре  яҡты  фаш  итә. 

 

   “Зөһрә”  повесының  сюжеты ҡатмарлы  түгел. Ҡышҡы бер һыуыҡ буранда “кузовына  

күп  кенә  пассажир ултыртҡан” йөк машинаһы, ҡар йырып бара алмай,туҡтай.Ошо 

машинала хәрби кейемдәге  ике  егет тә бар, хеҙмәттәрен тултырып,  Алатау 

аръяғындағы Ҡарағайлыға ҡайтып баралар. Һалдат һалдат  инде, машина 

туҡтағас, улар  беренсе  булып ергә һикереп төшә. Башҡалар  ҙа бараһы юлды йә аяҡ, йә  

көрәк  менән таҙартырға тотоналар. Әлеге ситуацияла кешеләр үҙҙәрен төрлөһө төрлөсә тота: 

берәүҙәр машина алға барһын өсөн бар көсөнә ярҙам итә, икенселәре өшөп-туңып булһа ла тик 

тороуҙы хуп күрә; ҡаланан сыҡҡанда шаян һүҙле көләс шофер хәҙер асыулы, үҙенә ярҙам 

итеүселәргә тупаҫ һүҙҙәр әйтеүҙән дә тартынмай. Һалдаттар ҙа үҙҙәрен икеһе ике төрлө тота. Ғәлим 

тигәне, ефрейтор, ҡыҙарып-янып ҡар көрәй, иңдәре менән этеп машинаға ярҙам итә, ә 

Йосоп иһә, сержант, ҡулдарын шинель кеҫәһенә тығып, буш боғаҙланып тик тороуҙан 

уҙмай. Ғәмәлдә повестың бөтә сюжет һуҙымында бына ошо кисәге һалдаттар, бөгөнгө 

тыныс хеҙмәткә ҡайтҡан ике шәхестең — Ғәлим менән Йосоптоң тормошҡа, кешеләргә, 

мөхәббәткә төрлөсә ҡарауҙарына нигеҙләнгән ҡаршылыҡтар ята. 

 

«Ер биҙәге» повесындағы Йомағол образына туҡталыу ҙа етә. Ул урманға хужаларса 

иғтибарлы ҡараш талап итә, бигерәк тә Юламанов кеүектәр менән бер ниндәй килешеүгә 

бармай. Ошондай уҡ принципиаллек уның тормошонда ла күҙәтелә. Шул арҡала ғаилә 

тормошонда ул ваҡытлыса уңышһыҙлыҡҡа ла осраған. Ләкин был Йомағол образының 

бәҫен төшөрмәй, киреһенсә, характер ныҡлығын, шәхес абруйын күтәрә. Шәхси тормошта 

ла, урмансылыҡ эшендәге кеүек үк, Йомағол еңеүсе булып ҡала.  

 

Уҡыусыларға  сығыш  яһарға  еңел  булһын  өсөн  таҡтала  йүнәлеш  биреүсе  һорауҙар  

бирелә.Һорауҙар  таҡтаға  яҙылған: 

1. Әҫәрҙең  төп  геройҙары, композицияһы. 

2. Әҫәр  күңеллеме, күңелһеҙме?Кәйефеңә  әҫәр  нисек  тәьҫир  итте? 

3. Ҡайһы  һөйләм (һүҙбәйләнеш)әҫәрҙе  күҙ  алдына  килтерергә (ҡабул  итергә)  ярҙам  

итә? 

4. Әҫәрҙаң  жанры (әҫәр  хикәйәләнгәнме, тасуирланғанмы?) 
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5.Әҫәрҙең  төп  фекере  ниндәй? Автор был  әҫәре  аша  беҙгә  нимә  әйтергә  теләй? 

Һорауҙар  буйынса  уҡыусыларҙың  сығыштары  тыңлана) 

- Бик  яҡшы. Күп  кенә  әҫәрҙәр  уҡырға  өлгөргәнһегеҙ. Һеҙҙең  яуаптарығыҙҙа  тәбиғәт, 

экология, урман  һүҙҙәре  йыш  ҡабатланды. Эйе, Ноғман  Мусин – гүзәл  урманыбыҙға  ғүмер  

буйы  тоғро  ҡалған  оло  йөрәкле  әҙип. Башҡортостан  биләмәләренең  өстән  бер  өлөшөн  

урман  тәшкил  итә. Урман – ҙур  байлыҡ. Ләкин  тәртипһеҙ  ҡулланһаң, әллә  ниндәй  күп  

күренгән  байлыҡ  та  юҡҡа  сыға. Тәбиғәтебеҙ, урмандар  ҙа  яҡлауға  мохтаж. “Ҙур  прозала  

тәбиғәтте  һаҡлау  проблемаһын  тәү  башлап  күтәреүсе  Н.Мусин  булды” тип  билдәләй  

Вафа  Әхмәҙиев. 

“Ноғман  Мусин  ижадында  экология мәсьәләләре”  темаһына  уҡыусы  сығышы (эҙләнеү- 

тикшеренеү  эше): 

Хәҙерге  ваҡытта  “экология”  термины  кеше  эшмәкәрлегенең  һәм  фәндең  төрлө  

өлкәләрендә  киң  ҡулланыла. Ғөмүмән, техник  үҫеш  заманында  тәбиғәтте  һаҡлау  

кешелек  донъяһы  алдында  торған  иң  ҙур  һәм мөһим  проблемаларҙың  береһе  булып  

тора. Әлбиттә,  атмосфераны, һыу, урман  байлыҡтарын, ғөмүмән, йәнле  тәбиғәтте  һаҡлау  

өсөн   бөтә  донъя  кимәлендә  етди  көрәш  алып  барыла. Ләкин  закондар, указдар  менән  

генә  быға  өлгәшеп  булмай, сөнки  тәү  сиратта  кешенең  күңел  сафлығын  булдырырға, һәр 

бер  айырым  кешене  тәбиғәткә  йөҙ  менән  ҡаратырға  кәрәк.  Был  бурысты  бары  рухи  

тәрбиә, экологик  тәрбиә  ярҙамында  ғына  үтәп  була. Тәрбиә  сараһы  булараҡ, әҙәбиәт  

был  өлкәлә  ифрат  ҙур  әһәмиәткә  эйә.  

     Йырҙарыбыҙҙа  данланған  Башҡортостан  тәбиғәте   бөгөнгө  әҙәбиәтебеҙҙә  лә  ярайһы  

уҡ мөһим  урын  биләй. Башҡортостандың  халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин  ижадында 

тәбиғәткә  ҙур  урын  бирелә. 

       Күренекле  прозаик  әҫәрҙәрендә  көнүҙәк  мәсьәләләргә  туҡтала,  мәңгелек  

йортобоҙ– тәбиғәтебеҙҙе  һаҡларға саҡыра. Техника  үҫешкән  дәүерҙә   кеше  менән  тирә - 

яҡ  мөхит араһында  барған  бәхәстәрҙе  үҙенсә  яҡтырта. 

 Кеше  һәм  тәбиғәт  проблемаһы  хәҙерге  дәүерҙең  иң  актуаль  асылына  бәйләнгән. 

Шуға  ла  Н.Мусин  әҫәрҙәре  заман  күренештәрен  сағылдырып  ҡына  ҡалмай, ә  ошо  

замандың үҫеш  тенденцияларын  үҙәккә  ҡуйыуы  менән  әһәмиәтле. 

       Н.Мусин – гүзәл  урманыбыҙға  ғүмере буйы  тоғро  ҡалған  оло  йөрәкле  әҙип. Урман  

мәңгелек  булған  һымаҡ, тыуған  төйәгем, халҡым, гүзәл  тәбиғәтем  тип  янған, улар  

яҙмышын  йөрәге  аша  үткәргән  яҙыусының  исеме  лә  мәңгелек  булып, быуаттар  аша  

яңғырар, моғайын. Сөнки  ере, уның  кешеләре  өсөн фиаәҡәр  хеҙмәт  иткәндәрҙе  халыҡ  

онотмай, хөрмәт  итә, ололай  белә. 

   Мин  был  эшемдә  бер  ни  тиклем  күләмдә  Н. Мусиндың  әҫәрҙәренә  анализ  яһарға,  үҙ  

фекерҙәрем  менән  уртаҡлашып,  балаларҙа  һәм  өлкәндәрҙә  Ноғман олатай Мусин  

ижадына  ҡыҙыҡһыныу  уятырға  тырыштым. Ноғман Мусин  ижадының  әле  уҡылғын  

бәләкәй  генә  өлөшө  донъяла  бик  күп  нәмәгә  күҙемде  асты, кеше – тәбиғәт  балаһы  тигән  

төшөнсәгә  тулыһынса  инандырҙы. Мин  артабан  да  был  оло  әҙиптең  ижадын  өйрәнеүҙе  

дауам  итәсәкмен  һәм  башҡаларҙы  ла  китапханаларға  саҡырам. Быйыл  85  йәшлек  
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юбилейын  билдәләүсе  Ноғман  олатай  Мусинға  тағы  ла  оҙаҡ  йылдар  сәләмәтлектә  

йәшәүен  теләйем. 

ЯЛ  МИНУТЫ.  

1. Һорауҙарға  яуап  биреү. 

 Ниндәй емеште ҡыш көнө ҡар аҫтынан да ҡаҙып алырға була? (Көртмәле) 

 Ниндәй урман үҫемлектәре файҙаһы яғынан иткә тиң? (Бәшмәктәр) 

 Ағастарҡышынүҫәме? (Үҫешетуҡтай) 

 Тышыһоро, эсеһары,  
Тыртитә, мыртитә.  

Йылғабуйындакөнитә. (Ерек) 

 Ниндәйҡошҡышын бала сығара? (Шыршытурғайы) 

 Бәшмәкөйҙөашайаламы? (Эйе) 

 “Бөтәгеҙ  ҙә  яҙҙы  ашҡынып  көтә, мин генәуныңкилеүенәнҡурҡыпултырам. Япраҡярып 
ап-аҡсәскәгәтөрөнәсәгемдеуйлайым да ҡалтыраныпкитәм”.    Ниндәй ағас һүҙҙәре? 
(Муйыл) 

 Аҡкейеменкейгән 
Йәшел суғын элгән. (Ҡайын) 

Ә    хәҙер    "Дауам   ит!"   уйынында   мәҡәл   белеү буйынса  ярышасаҡбыҙ.   Мәҡәлде   

дауам итергә  кәрәк: 

 Бер ағастан унау үҫкән, ун ағастан урман үҫкән. 
 Урманға байҙың иле бай. 

 Урман үҫтергән аслыҡ күрмәҫ. 
 Урманлыюл— берҡат тун. 

 

Ноғман  ағай  Мусинды  Башҡортостандың  халыҡ  шағиры  Т.Йосопов 

 “Тыуыр  көндәремә  ҡуҙғалам”  шиғырында  ысын  яһау  урмансы  итеп  нарыҡлай: 

Ноғман  ағай  һымаҡ  белгәндәр  аҙ 

Ҡоштар  телен, болан  һағышын. 

Әллә  ниңә  урмандарға  инһәм, 

Һағынамын  Ноғман  ағайҙы,- ти  ул. 

- Нисек  уйлайһығыҙ, ни  өсөн  урман, экология  темаларын  һайланы  икән  әҙип? 
- … (уҡыусыларҙың  яуаптары)Н.Мусин  Ишембай  районының Ҡолғона  ауылында  тыуып, 

ҡалын  ҡара  урмандар  уртаһында   үҫә. 

Электрон  дәреслектән  видеоролик  ҡарау (Н.Мусин  үҙе  һөйләй) 

Бер  уҡыусы  Н.Мусиндың  үҙе  тураһында  яҙмаһынан  өҙөк  уҡый: 

“ Ноғман  Мусин   тау – урман  яҡтарында  тыуып – үҫкән, шуға  гел  урман  һәм  урмансылар  

тураһында  яҙа”  тигән  һүҙҙәрҙе  ололар  ауыҙынан  да, йәштәрҙән  дә  йыш  ишеткән бар, - ти  

ул үҙе   хаҡында. – Ысынлап  та,  ҡарурмандар  ҡаплаған  Алатау  һәм  Ҡалыу  урмандарынан  
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баш  алған  Шишәнәк  һыуы   буйында  тыуып – үҫкәнмен. Урман  мине, сабый  саҡтан  атаһыҙ  

ҡалған  баланы, бик  күп  һөнәрҙәргә  өйрәтте: малай  ваҡытта  уҡ  урмансы  Борхан  бабай  

менән  ҡарағай үҫентеләре  ултыртырға  йөрөнөк, ун  бер  йәштә  ҡурыс  ҡуптарып, сабата  

һәм  башмаҡ ҡата (оҙон  ҡуңыслы  йүкә  калуш)  үрергә, артабан  һалабаш  йүкәһенән септә, 

ҡап  һуғырға,  арҡан  һәм  ышлыя  ишергә  өйрәндем. Ун  икелә  бесән саптым, ун  дүрттә  

тәүге  кәбәнемде  ҡойҙом.  Артабан  ағас  ҡырҡыу, һалабаш  төшөрөүҙә  ҡатнашырға, ҡыуғын   

ҡыуғандарын, арҡыры  бысҡы  менән  бүрәнәнән  таҡта  ярғандарын, тыранса  

һыҙырғандарын  күреп  үҫергә  тура  килде. Әүәле  Шишәнәктә  балыҡ  ҡымйып  йөрөй  ине. 

Беҙ, аслы – туҡлы   йөрөгән  малайҙар , уны көндөҙ   мәскәүләп, төнөн сыраҡҡа  төшкәндә  

һантау  менән  төртөп  алырға  оҫтарҙыҡ. Көҙөн  урман һуҡмаҡтарына  ҡыҙыл  миләш  һибеп  

һуйырҙарға  һиртмә, ҡышын  ҡуяндарға  тоҙаҡ  ҡора  инек... 

        Егет  ҡорона  инә  килә, ауылыбыҙҙағы  оҫта  һунарсыларҙан  күрмәксе, мылтыҡ  тотоп  

һунарға  йөрөй башланым, хатта  айыу  атыуҙа  ҡатнашырға, талғаҡта  төндәр  буйы  айыу  

һағаларға  ла  тура  килде.  Һәр эшкә  маһир  Әҙеһәм  еҙнәм  мине  кирәм  һирпеп  солоҡ  

башына  менергә  өйрәтте, “ нужа  ҡаласы”  һәм  ирлек  намыҫы  бура  бурарға, өй  һалыуҙың  

бөтә  сетерекле  серҙәренә  төшөнөргә  мәжбүр  итте. Тәҙрә, ишек  яңағы  һуғыу, рам  эшләү  

генә  түгел, түбәне  ҡалай  менән  ябыуҙы  ла  мин  үҙ ҡулдарым  менән  башҡарҙым... 

Минең  бер  нәмәгә  иманым  камил:  яҙыусы  булыу  өсөн, донъяға, тәбиғәткә  ҡарап  

һоҡланыу  һәм  белем  генә  етмәй, һин  шул  тормоштоң  әүҙем  ижадсыһы, егәрле эшмәкәре  

лә  булырға  тейешһең. Үҙ  ҡулың  белгән  эш, шул  эште  башҡарған  кешеләр  тураһында  

яҙыу, уларҙың  иҫтә  ҡалырлыҡ  образдарын  тыуҙырыу  еңелерәк. Әлбиттә, үҙең  яҙған  

мөхитте  яҡшы  белеү, уны  ихлас  яратыу  мотлаҡ, тик  уны  ситтән  генә  күҙәтеүсе  булып  

ҡалырға  ярамай…”  

  -  Эйе, Н.Мусин – Урал  урманына, Урал  тәбиғәтенә, тыуған  ер  төҫөнә, ер  биҙәгенә  

ғашиҡ  кеше. Ул  тыуған  төйәген  яҡшы  белә,  уны  аңлай, һулышын  тоя, меңгә  төрләнгән  

төҫөн  күрә  һәм  бына  шул  һулыштың  ваҡыты  менән  ҡыҫыла  төшөүен, төҫтәрҙең  кәмеүен, 

биҙәктең  уңа  барыуын  күрә  ул.  Ваҡыты  менән  публицистик  аһәңле, очеркса  өлгөр  

повестары, ҡайһы  саҡта  Урал  урманы  кеүек  тарихлы  һәм  легендалы  эпик  әҫәрҙәре лә  

ана  шул  мәңгелек  урмандың  төҫтәре  кәмеүенә, биҙәге  уңыуына, һулышы  ҡыҫылыуына  

әсенеп  яҙылған. 

50  йыл  дауамындағы  тынғыһыҙ  ижад  дәүерендә  бер  нисә  телдә  баҫылған  50-гә  

яҡын  китап, йөҙәрләгән  очерк  һәм  мәҡәлә, тиҫтәләгән  ижади  портреттар  һәм  

рецензиялар… Яҙыусы. Йәмәғәт  эшмәкәре. Журналист.Мөхәррир. Публицист. 

Ниндәй  генә  жанрҙа  эшләмәһен, хикәйәме, повесмы, романмы,- һәр  саҡ  һутлы  тел, 

сағыу  буяуҙар  менән, үҙенсә, “ноғманса”, ижад  итте. 

Слайдтар  күрһәтелә.(”Мәңгелек  урман”  романынан  өҙөк, китаптар  күргәҙмәһе) 

3.ЙОМҒАҠЛАУ. 

-Ҙур  ижадты  бер  ултырыуҙа  ғына  айҡап  та, байҡап  та  бөтөү  мөмкин  түгел, әлбиттә. 

Беҙ  бер  дәрестә  Н.Мусин  ижадына  күҙәтеү яһаныҡ. Айырым  әҫәрҙәрен  уҡып  та  

сыҡҡанһығыҙ. Оҡшаймы  һеҙгә  Ноғман  Мусиндың  әҫәрҙәре?Нимәһе  оҡшай? 

Уҡыусыларҙың  яуаптары 
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-Уның  повестары  һәм  романдары  һыу  эскән  кеүек  бер  тында, еңел  һәм  мауығып  

уҡыла. Уның  әҫәрҙәрен  уҡыуҙан  кинәнес  алаһың, хисләнәһең, уйланаһың. 

- Уның  әҫәрҙәрен  уҡыған  һайын  кешенең  күҙе, зиһене  асыла, рухи  донъяһы  яҡтыра  

бара. Н. Мусин  әҫәрҙәре  уҡыусының  йөрәгенә  үтеп  инә. 

Уҡытыусының  йомғаҡлау  һүҙе. 

-Ер  биҙәге-тәбиғәт  Н. Мусин  ижадында  тема, һүрәтләү  объекты  ғына  түгел, ижади  

стиль  үҙенсәлеге, характер  биҙәге лә.  Кешеләр тәбиғәтте  матурлай, тулыландыра; тәбиғәт 

кеше  күңеле  призмаһы  аша  үтә, кеше рухы  тәбиғи  ҡанундарға  тартыла.  Шуға ла  тәбиғәт  

донъяһы  Н.Мусин  әҫәрҙәрендә, тормош  шарттары   һымаҡ  уҡ, геройҙар  хәрәкәт  иткән, 

теге йәки  был  характер  сифаттарын  формалаштырған  реаль  мөхит  тә. Ямниханы, Носрай  

ҡартты, Йомағолдо, Гөлсөмдө, йөҙ  йәшәр  Бикморза  бабайҙы, Ғилман  Төлкөсуринды  

тәбиғәттән  айырып  ҡара  әле! Улар  бит  үҙҙәре  лә  ер  биҙәге, тәбиғәттәй  шул  уҡ  гүзәл  

ысынбарлыҡ! Был  тәңгәлдә  яҙыусының  позицияһы  аныҡ: ыңғай   геройҙар  ер  биҙәге  

булһа, кире  образдар – Юламанов,  Фәниә  (“Ер  биҙәге”),  дезертир  Сөбөх (“Беҙ– ауыл  

малайҙары”), тәбиғәтте  вәхшиләрсә  ҡырыусы  Лапшин  кеүектәр (“Мәңгелек  урман”), 

киреһенсә, ер  биҙгәге, тәбиғи  нисбәтте, гүзәл  гармонияны  боҙоусы  имгәктәр.Күренекле  

прозаик  әҫәрҙәрендә  көнүҙәк  мәсьәләләргә  туҡтала,  мәңгелек  йортобоҙ – тәбиғәтебеҙҙе  

һаҡларға саҡыра.   

4.ӨЙГӘ  ЭШ.  

Өйҙә  Н.Мусиндың  биографияһын  уҡып  өйрәнәһегеҙ, яҙыусының ер  биҙәге, 

әҙәбиәтебеҙҙең  биҙәге  булыуын  билдәләүсе факттарҙы  дәфтәргә  яҙып  алаһығыҙ. Алдағы  

дәрестә Н.Мусиндың  повестарына  күҙәтеү  яһарбыҙ. Өйҙә  һәр  кем  үҙе  уҡыған  повесть  

буйынса  сығыш  әҙерләй (Әҫәргә  анализ  яһау  планы  һәр  уҡыусының  дәфтәрендә  бар, 

шулай  уҡ  таҡтала  ла  эленгән) Сюжет  һыҙығы,  образдар  системаһы,  уларҙың  идея  

йөкмәткеһен  асыуҙағы  ролен билдәләргә. 

Образдар  системаһын  таҡтала  бирелгән  схема  буйынса  тикшерергә  мөмкин: 

 

Әҫәрҙең  исеме Ер  биҙәге  

булыр  

геройҙар 

Донъяға  

ҡараштары  

 

 

“Ер  биҙгәге”, “ер  

ҡорттары” 

Донъяға  

ҡараштары  

 

 

 

5. УҠЫУСЫЛАРҘЫҢ  ЯУАПТАРЫН  БАҺАЛАУ, БИЛДӘЛӘР  ҠУЙЫУ. 
 

6. ДӘРЕСТЕ  РИФ  МИФТАХОВТЫҢ  ШИҒЫРЫ  МЕНӘН  ТАМАМЛАЙБЫҘ. 
Беҙҙең  яҡтың  Ер  биҙәге  булыр: 

Селтербайҙың  серле  көйҙәре. 
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Быуаттарҙың  эҙен  һаҡлай  баҫҡан 

Ҡаяларҙың  сабыр  йөҙҙәре. 

Беҙҙең  яҡтың  Ер  биҙәге  булыр: 

Зәңгәртауҙа  торор  аҡ  болан… 

Ауыл  юлы  сәскәләргә  тулыр, 

Ә  ҡыштарын  тулар  аҡ  буран. 

Беҙҙең  яҡтың  Ер  биҙәге  булыр: 

Миҙгелендә  төшөр  томаны. 

Ҡош  һайратыр, ҡурай  сыңғырҙатыр 

Мәңге  йәшәр  йәшел  урманы. 

Беҙҙең  яҡтың  Ер  биҙәге  булыр: 

Тәбиғәттең  үҙе  ишеләр. 

Өҙәрем  юл  үткән  саҡтарҙа  ла 

Гел  йылмайып  атлар  кешеләр. 

Тыуған  ерҙең  ғорурлығы  булыр 

Ер  биҙәргә  тыуған  оҫталар. 

Үҙ  данына  һис  бер  иҫе  китмәй, 

Халҡы  данын  улар  тоталар. 

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ  “ ҠОРАЛАЙҘАР” ХИКӘЙӘҺЕН ӨЙРӘНЕҮ 

Татлыбаева Гөлнара Нурислам ҡыҙы, 
Мәләүез районы 6-сы лицейы 

 
Уҡыу предметы:   туған (башҡорт) тел һәм әҙәбиәт 
Класс: 5 
Дәреслек авторҙары: Хажин В.И., Вилданов Ә. Х. 
Дәрес төрө: ҡатнаш дәрес. 
УМК: дәреслек, эш дәфтәрҙәре 
 
   
 
Маҡсат:Ноғман Мусиндың  “ Ҡоралайҙар” хикәйәһенең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдар 
системаһын анализлау. 
 
Бурыстар:  
1. Уҡыусыларға  Ноғман Мусин тураһында мәғлүмәт биреү;  
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2. Дәрес барышында  дөрөҫ,аңлы,етеҙ уҡыу күнекмәләрен,бәйләнешле телмәр һәм логик 
фекерләү һәләтен үҫтереү, яңы һүҙҙәр үҙләштереү; 
3.  Ноғман Мусин ижады  аша әхлаҡи тәрбиә биреү. 
 
Йыһазландырыу: мультимедиа проекторы, экран йәки интерактив таҡта,компьютер(ноутбук), 
Башҡортостандың   тәбиғәте , Н. Мусиндың портреты, китаптары,   “Башҡорт теле һәм 
әҙәбиәте “ дәреслеге (Хажин В.И., Вилданов Ә. Х),    кейек һүрәттәре. 
 
 

Дәрес этаптары Ваҡыт Уҡытыусының эшмәкәрлеге Уҡыусының 
эшмәкәрлеге 

I.Ойоштороу мәле. 
Психологик инеш. 

1 Иҫәнләшеү. 
-  Хәйерле көн теләп, ҡояш 

ҡалҡа, 
Уяналар ауыл, ҡалалар. 
Үҙ телемдә һеҙҙе 
сәләмләйем: 

- Хәйерле көн һеҙгә, 
балалар! 
 

- Һеҙҙе күреүемә бик 
шатмын, ултырығыҙ! 

Уҡыусылар хор менән 
шиғыр юлдарын яттан 
һөйләйҙәр. 
-Һаумы, ҡояш! 
Һаумы, яңы көн! 
Һаумыһығыҙ, 
уҡытыусым! 
 

II.Артикуляцион 
күнегеү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 -Уҡыусылар, мин һеҙҙең 
иғтибарға тел шымартҡыстар 
тәҡдим итәм, экранға 
ҡарауығыҙҙы һорайым. 
 
 
 
- Икенсе артикуляцион күнегеү- 

таҙа әйткес.Тыңлайбыҙ. 
( уҡытыусы  тасуири уҡый) 
 
 
 
-  Ошо таҙа әйткестә кем 
тураһында һүҙ бара? ( Яуаптар) 

- Кем ул батыр?  Һүҙҙең 
мәғәнәһен синонимдар, 
антонимдар ярҙамында, рус 
теленә тәржемә менән 
билдәләйек.  

 
 
 
 

 
-  Тәүге юлдарҙы нисек 

аңлайһығыҙ? 
 

- “Һүҙе  лә батыр” тигән юлдарҙы 
аңлатып  бирегеҙ. 

-“ Йөҙө лә матур” тигән һүҙҙәрҙе 
ниндәй кешеләргә  ҡарата 

 1.Тел шымартҡыс  
Ман-ман—алдымда 
йәшел урман 
Тур- тур- тирә-яҡ 
ниндәй матур! 
Йыҡ-йыҡ- тәбиғәтте 
һаҡлайыҡ! 
Хор менән уҡыу. 
 
2. Таҙа әйткес  
Батырҙың эше лә 
батыр, 
һүҙе лә батыр, 
                      үҙе лә 
батыр, 
                      йөҙө лә 
матур. 
 
 Таҙа әйткестә батыр 
тураһында һүҙ бара. 
Уҡыусылар һүҙҙең 
мәғәнәһен электрон 
һүҙлектәр ярҙамында  
асыҡлай. 
Батыр- ҡыйыу, баһадир, 
герой 
( синонимдар) 
 Ҡурҡаҡ ( антоним) 
  Богатырь, герой (рус 
теленә тәржемәһе) 
Эштәре менән  
һөйөндөрөүсе кеше. 
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ҡулланып була?  
Үҙ фекерен 
ҡурҡмайынса, 
аңлайышлы итеп 
еткереүсе кеше. 
Кешенең йөҙөнә, 
тышҡы  ҡиәфәте, 
портретына ҡарата 
әйтелә. 

III.«Уңыш» 
ситуацияһын 
тыуҙырыу. 

2 -  Уҡыусылар,  ә һеҙ үҙегеҙҙе 
ошо таҙаәйткестәге шәхескә 
тап килә тип уйлайһығыҙмы? 

- Батыр һүҙе урынына үҙебеҙҙең 
исемде ҡуйып уҡып ҡарайыҡ. 
(Малайҙарҙан ҡыҙҙар,  
ҡыҙҙарҙан  малайҙар исемен 
ҡуйып уҡытыу). 

-  Уҡыусылар,  иптәштәрегеҙ 
ихлас әйткән һүҙҙәре менән бер-
береһен ҙурлап баһаланылар. 
Бөтәгеҙ ҙә ошо һүҙҙәргә тап 
килерлек батыр һүҙле, матур 
йөҙлө булып, эшегеҙ, уҡыуығыҙ 
менән ата-әсәйҙәрегеҙҙе 
шатландырып ҡына тороғоҙ, 
килештекме?! 

Уҡыусыларҙың 
яуаптары 
 
 
Малайҙар ҡыҙ,  ҡыҙҙар  
малай исемен ҡуйып 
уҡыйҙар. 
 

IV.Уҡыу мәсьәләһен 
ҡуйыу. 

5 -  Уҡыусылар, иғтибарҙы экранға 
йүнәлтәйек, фотоларға күҙ 
һалайыҡ.       

-  Был фотоларҙа  таныш 
йөҙҙәр бармы?   

- Кемдәр улар? 
-  Эйе, был фотоһүрәттәрҙә  
Башҡортостандың күренекле 
халыҡ яҙыусыһы Ноғман 
Сөләймән улы  Мусин менән 
осрашыу минуттары бирелгән.   
Был осрашыу  2016 йылдың 23 
мартында Мәләүез ҡалаһының 
М.Буранғолов исемендәге 
китапханала ойошторолдо һәм 
күптәргә әҙәбиәтебеҙҙең 
арҙаҡлы аҡһаҡалы  менән   
танышыу, яҡындан аралашыу   
мөмкинлеген бирҙе. 

-  Дәрестең тәүге өлөшөндә 
һүрәтләнгән  

эше лә батыр,  һүҙе лә батыр, үҙе 
лә батыр, 
 йөҙө лә матур шәхес булып 
Ноғман Сөләймән улы Мусин 
ағай  күҙ алдына килеп 

Уҡыусыларҙың 
яуаптары 
 
Уҡытыусыларҙың  һәм 
уҡыусыларҙың 
исемдәре әйтелә. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар  Ноғман 
Мусиндың 
портретын,китаптарын 
ҡарайҙар. 
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баҫа.(Портретын күрһәтәм).   Ул 
1931 йылдың 17 июлендә 
Ишембай районы Ҡолғона 
ауылында тыуған. Быйыл   
республика халҡы уның 85 
йыллыҡ  оло юбилейын 
билдәләне. Ноғман Мусин- 
БАССР-ҙың аттҡаҙанған 
мәҙәниәт хеҙмәткәре (1981), 
Салауат Юлаев исемендәге 
дәүләт премияһы лауреаты 
(1991), Башҡортостандың халыҡ 
яҙыусыһы (2001). 
–Уҡыусылар, дәфтәргә бөгөнгө 
числоны, теманы яҙып ҡуйығыҙ.  
Парталарҙа Ноғман Мусиндың 
биографик белешмәһен 
сағылдырған  проект схемалары 
бар. Был схемала уның тыуған 
ере, йәшәгән урыны, уҡыуы, эше, 
әҫәрҙәре, уңыштары тураһында 
тулыраҡ мәғлүмәт бирелгән ( 
проект-схемалар  ҡушымта ла 
бирелде). 
 
 

- Ноғман ағай- тәбиғәт 
йырсыһы. Уның  әҫәрҙәрендә 
Башҡортостандың тәбиғәте, 
унда йәшәгән эшһөйәр,илһөйәр 
кешеләр,  онотолмаҫ тарихи 
ваҡиғалар, ил яҙмышы,  
халыҡтар берҙәмлеге һәм 
дуҫлығы төп тема булып   тора. 

-  Ул балалар өсөн матур-
матур хикәйәләр, повестар, 
романдар авторы.  

(  Китаптар күргәҙмәһе менән 
таныштырыу ). 

-  Уҡыусылар,өйҙә һеҙ 
Н.Мусиндың “ Ҡоралайҙар” 

К1 Тыуған ере,           К-2  Уҡыуы, эше 
 йәшәгән урыны 
 
 
 
НОҒМАН  
                                         МУСИН 
 
 
 
К-3 Уңыштары                          К-4 Әҫәрҙәре 
 

 
 
 
Уҡыусылар дәфтәргә 
бөгөнгө числоны, 
теманы яҙалар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 
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исемле хикәйәнең йөкмәткеһе 
менән танышырға тейеш инегеҙ. 
Бөтәгеҙ ҙә уҡынығыҙмы?  

V.Һүҙлек эше. 5 -Уҡыусылар,хикәйәлә һеҙгә 
ҡайһы бер һүҙҙәрҙең мәғәнәһе 
аңлашылмағандыр,моғайын, 
уларҙы ҡарап үтәйек. 
(слайдта бирелгән) 
һуйыр- глухарь 
әүәлерәк- элегерәк 
януар- йән эйәһе, кейек 
әжәл- үлем, смерть 
бахыр- меҫкен, бедный 
ҡоралай- ҡыр кәзәһе, косуля 
һеләүһен- рысь 
өйөр- төркөм, көтөү, стадо 
абалау- өрөү 
һуҫар- куница 
 мәрхәмәт- пощада 
 кәбәк- отрубь 
 артмаҡлау- йөкмәү, арҡаға 
һалып күтәреү 
 дилбегә- вожжи 
 һурығыу- кибеү, сохнуть 
 илгәҙәк- доверчивый, 
общительный 
 еҙ – латунь (металл) 
-Был һүҙҙәрҙе һөйләшкәндә 
ҡулланаһығыҙмы? 

 
 
 
 
1.Һүҙҙәрҙе эстән уҡыу. 
2.Хор менән уҡыу. 
3.Һүҙҙәрҙең 
мәғәнәләрен 
һүҙбәйләнештәр,һөйлә
мдәр төҙөү ярҙамында 
асыҡлау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 

Ял минуты. 1-2 -  Уҡыусылар, ял минуты 
иғлан итәм, әҙерләнегеҙ. 

  Тауҙар минеке, 
  Тауҙар һинеке, 
  Бейек ул тауҙар, 
  Тәпәш ул тауҙар, 
  Тауҙар илдеке. 

Парта ситенә сығып 
баҫып, хәрәкәттәр 
менән башҡаралар. 
Тауҙар минеке, ( 
ҡулдары менән  
үҙҙәренә күрһәтәләр) 
Тауҙар һинеке, ( 
ҡулдары менән тирә-
яғына күрһәтәләр) 
Бейек ул тауҙар, ( 
ҡулдарҙы өҫкә 
күтәрәләр) 
  Тәпәш ул тауҙар, (   
сүгәләйҙәр) 
 Тауҙар илдеке. ( 
ҡулдары менән 
күрһәтәләр) 
 

VI.Уҡыу мәсьәләһен 
сисеү. 

12-13 
 
 
 
 
 
 

Проблемалы һорау ҡуйыу. 
-  Уҡыусылар,  кемде беҙ матур 

кеше тибеҙ? 
- Йөҙгә ямаҡ ( йәмһеҙ) кешеләр 

ҙә батыр була аламы икән? 
- Ә һеҙҙеңсә кешенең 

матурлығы нимәлә? 

Һорауҙарға яуап эҙләү. 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 
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-Уҡыусылар, дәресебеҙҙең 
аҙағында  беҙ ошо һорауҙарға 
әйләнеп ҡайтасаҡбыҙ, яуап 
бирергә әҙерләнеп ултырығыҙ. 
 
2.Уҡытыусының хикәйәне  
өлөшләтә ҡысҡырып уҡыуы. 
 
3.Уҡыусыларҙың хикәйәнең 
йөкмәткеһен аңлауҙарын 
тикшереү. 
 - Хикәйәнең башында һүҙ нимә 
тураһында бара? 
- Ул һөйләшеүҙә кемдәр 
ҡатнаша? 

- Әбделнәғим бабай ниндәй 
кейекте иң матуры тип һанай?  
- Ә һеҙҙеңсә иң матуры ниндәй 
кейек? 
- Ҡоралай һүҙенең тәржемәһе 
нисек булды әле? 
 - Һеҙ ҡоралайҙарҙы күргәнегеҙ 
бармы? 
-Ҡоралай- ысын мәғәнәһендә 
урман-ҡырҙарыбыҙ биҙәге. 
Һылыу ҡыҙҙарҙы ла хатта ҡайһы 
яҡта: “Ҡоралай һымаҡ һылыу, 
етеҙ”, — тиҙәр. Ә урман 
фонында нәфис йән эйәләре 
шул тиклем матур күренә — 
ҡарап туймаҫлыҡ. Уларҙы 
“бәләкәй болан” тип тә 
йөрөтәләр. Оҙонлоғо — 100 – 
150, бейеклеге 65–100 
сантиметр булһа, ауырлығы 60 
килограмдан артмай. 
Ҡоралайҙар ҙур аҡланлы, таулы 
һирәк урманда йәшәй. Ҡоралай 
аҙығының 70 процентын үлән 
тәшкил итә. Шулай уҡ уҫаҡ, тал, 
йүкә, ҡайын, имән ағастарының 
япраҡтарын, йәш ботаҡтарын үҙ 
итәләр, имән сәтләүеге, еләк-
емеш менән дә туҡланалар. Был 
хайуандарҙың төп дошманы — 
бүре һәм һеләүһен. Йәштәренә 
төлкө лә һөжүм итә. 
Ғүмерҙәренә килгәндә, тәбиғи 
шарттарҙа 11–13 йәшкәсә 
йәшәйҙәр. 

- Текстан   ҡарап  Әбделнәғим  
бабайҙың ҡоралайҙарҙы 
тасуирлаусы һүҙҙәрҙе табығыҙ. 
-  Әбделнәғим бабайҙың 

Балалар үҙҙәренең 
фекерҙәрен туплайҙар. 
 
2.Уҡыусылар 
дәреслектән ҡарап 
баралар. 
 
 
 
Хикәйәнең башында  иң 
матур  кейектәр 
тураһында һөйләшеү 
бара. 
 Әбделнәғим бабай 
менән  хикәйәсе  
Иң матуры –ҡоралай 
тип уйлай. 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103- сө биттә, һуңғы 
абзацта  бирелгән  
 
Икенсе осрашыу бынан 
10-15 йыл элек, һис 
уйламағанда булған. 
104-  се биттә, 3- сө 
абзацта  бирелгән.  
 Һуңғы осрашыу  яҙғы 
ташҡындан һуң булған. 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 
Әбделнәғим бабай- 
һунарсы, тәбиғәтте 
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VII.Үтелгәнде 
ҡабатлау, 
нығытыу. 

 
5 
 
 
 
 
 
 

 

ҡоралайҙар менән икенсе 
осрашыуы ҡасан һәм нисек  
булған?  
- Шул мәлде текстан табып, 
тасуири уҡығыҙ. 
- Һуңғы осрашыу ҡасан булған? 
 
-   Кем ул Әбделнәғим бабай? 
 Төп геройға ҡылыҡһырламаны  
таҡтаға, урындағылар дәфтәргә 
яҙабыҙ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  Ә хәҙер  текстан ҡош, кейек 
исемдәрен яҙып алығыҙ. ( үҙ 
аллы эш) 

 
 
- Әгәр ҙә Әбделнәғим 
бабай ҡоралайҙарға ярҙам 
итмәһә, кейектәр менән нимә 
булыр ине икән? 
- Әбделнәғим  бабайҙың 
был изге эше уны нисек  
характерлай?    Ул ниндәй кеше? 

- Таҙаәйткестәге һүҙҙәр уға тап 
киләме? 

- Эйе, уҡыусылар, мин 
һеҙҙең менән  килешәм. Беҙ 
уның менән таныш булмаһаҡ та,  
үҙенең изге эштәре менән  ул 
һәр беребеҙгә бик яҡын. 
Һорауға әйләнеп ҡайтыу. 
- Әҫәрҙең йөкмәткеһенән 
сығып әйтегеҙ әле, кешенең 
матурлығы нимәлә? 
- Кемде беҙ матур кеше 
тибеҙ? 
-  Әҫәрҙең төп идеяһы 
ниндәй юлдарҙа сағыла? 
Тасуири уҡып ишеттерегеҙ. 

яратыусы, кейектәр 
һәм хайуандар 
донъяһын өйрәнеүсе 
һәм оҫта белеүсе, 
уларҙың ярҙамсыһы, 
ҡараусыһы, һаҡсыһы, 
изге  кеше ,оҫта 
хикәйәсе, тормошта, 
ысынбарлыҡта булған  
хәл- ваҡиғаларҙы 
һөйләй.  
 Уҡыусылар   төп 
геройға 
ҡылыҡһырламаны 
(характеристика)   
дәфтәргә яҙа. 
Уҡыусылар үҙ аллы 
эшләй, бер нисә 
уҡыусының эштәре 
тикшерелә, баһа  
ҡуйыла. 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 
 
 
Әбделнәғим бабай  эше 
менән дә,    һүҙе менән 
дә матур. 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 
 
 
106- сы биттә, һуңғы 
абзацта 

IX.Рефлексив анализ. 
Йомғаҡлау. 

5 Дәрестә алған белемдәрен 
тикшереү. 
-Уҡыусылар,бөгөн дәрестә 
ниндәй яңылыҡ белдегеҙ? 
-  Ноғман Мусиндың тормош 
юлын, ижадын ҡыҫҡаса ғына  
проект схемаһы буйынса һөйләп, 

Уҡыусылар һәр береһе 
үҙҙәренең фекерҙәрен 
әйтәләр. 
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ҡабатлап, нығытып  китәйек. 
- Әбделнәғим бабайҙың был  
эшен һеҙ башҡара алыр 
инегеҙме?  
-  Көсөгөҙ етмәһә, ярҙамға 
кемдәрҙе саҡырыр инегеҙ? 
 - Уҡыусылар,  Ноғман Мусин  
был хикәйәһе аша һеҙгә нимә 
әйтергә уйлаған? 
-Һеҙ  ниндәй булып үҫергә    
тейеш?Әйҙәгеҙ  яуаптарҙы 
дәфтәргә  яҙып ҡуяйыҡ. 
- Ошо һүҙҙәр  һеҙҙең тормош 
девизығыҙға әйләнһә, мин бик 
шат булыр инем. 

Уҡыусыларҙың   
яуаптары. 
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптарын  дәфтәргә 
яҙыу, иҫтә ҡалдырыу. 
Матур йөҙлө, матур 
һүҙле, илен, ерен, 
тәбиғәтен һаҡлаусы, 
яҡлаусы ҡыҙ- егеттәр 
булып үҫәсәкбеҙ. 

X.Өйгә эш. 1 - Уҡыусылар, өй эшен 
көндәлектәргә яҙып алығыҙ: 
1.  “Яратҡан  хайуаным” 
темаһына һүрәт төшөрөргә. 
2. “ Матур кеше!” тигән темаға 
кескәй хикәйә төҙөп яҙырға 

Уҡыусылар өй эшен 
көндәлектәргә яҙып 
алалар.  Ике эштең 
береһен һайлап, теләк 
буйынса башҡаралар. 

XI.Баһалау. 2 -Уҡыусылар,ә хәҙер  һәр беребеҙ 
эшебеҙҙе баһалап билдәләр 
ҡуяйыҡ. 
 
 

- Дәрес тамам! Һау 
булығыҙ! 

Һәр уҡыусы үҙ- үҙен 
баһалай. 
Ни өсөн бындай билдә 
ҡуйыуын уҡыусы   
дәлилләй. 

 

 

 
Н.МУСИН. ТӘБИҒӘТТЕ ҺАҠЛАУ 

 
Тереғолова Гөлнара Минулла ҡыҙы 

Благовар районы Мирный урта мәктәбе 
 
Уҡытыусы өсөн маҡсат: 

1. Уҡыусыларҙы  Н. Мусиндың тормош юлы, ижады менән   таныштырыу.  

2. Парлап эшләргә, аралашырға өйрәтеү. 

3. Бәйләнешле телмәр, логик фекерләүҙе үҫтереү, ижади һәләттәрен асыу. 

4.Тәбиғәткә һөйөү тәрбиәләү, тәбиғәтте һаҡлау – һәр кешенең бурысы икәнен 

аңлатыу 

Уҡыусылар өсөн маҡсат: 

1. Н. Мусиндың тормош юлы, ижады менән танышыу. 

2. Парлап эшләргә, аралашырға өйрәнеү.  
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3. Бәйләнешле телмәр, логик фекерләүҙе үҫтереү. 

4. Тәбиғәтте һөйөү, тәбиғәтте һаҡлау – һәр кешенең бурысы икәнен аңларға тырышыу 

Дәрес төрө: яңы тема өйрәнеү 

Дәрес формаһы: ҡатнаш 

Предмет-ара бәйләнеш: башҡорт  теле, башҡорт әҙәбиәте, тирә –яҡ донъя 

Ресурстар: 

Төп - “Башҡорт теле”, 7 класс, З.М. Ғәбитова, М.Ғ. Усманова 

Медиаресурстар - Электрон һүҙлектәр. Р.Ғ. Аҙнағолов, Н.Ф. Суфьянова, З.Ғ. 

Ураҡсин, И.М. Агишев, Э.Ф. Ишбирҙин, Өфө, Мәғариф министрлығы,  2004. 

Төркөмдәр ойоштороу:  фронталь, индивидуаль, төркөмләп 

 

Дәрес барышы: 

Дәрес этаптары Уҡытыусының эшмәкәрлеге 
 Уҡыусыларҙың 

эшмәкәрлеге 

I.  

Психологик  

инеш 

Һаумыһығыҙ, уҡыусылар!  

Уҡысылар, әйҙәгеҙ бер-беребеҙгә ҡарап 

йылмайып, хәйерле эш сәғәте теләп, 

сәләмләйек. 

  Дәрес алдынан шиғыр: 

Ҡыңғырау шылтыраны, 

 Беҙ ултырҙыҡ дәрескә. 

 Китап, дәфтәрҙәр әҙер 

 Тотонайыҡ беҙ эшкә 

Уҡыусыларҙың бер-

береһенә, уҡытыусыға, 

йылмайып сәләмләүе 

 

 

Дәрес алды шиғырын  

тасуири уҡыу 

II.  
Фонетик-

орфоэпик 

күнегеү 

 

 

 

 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен  

тыңлау һәм ҡабатлау 

 Өндәрҙе дөрөҫ әйтергә 

тырышыу 

Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәрен дөрөҫ 

әйтергә тырышыу 
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III.  

Өй эшен 

тикшереү 

 

10-сы күнегеү, 24-се бит 

А. Игебаевтың шиғыры 

 

А.Игебаевтың шиғырын 

һөйләү 

 

IV.  

Уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡуйыу 

- Уҡыусылар  Р. Мифтаховтың шиғырын 
тыңлай: (слайдта яҙылған) 

-  Мин түгел тик тере бер һүрәт,  
-  Мин бит һеҙгә тормош, тәғлимәт. 
-  Шәфҡәт, байлыҡ – йомарт йәнемдә.  
-  Миһырбанлыҡ ҡына һин күрһәт: 
- Барын бирәм – мин бит тәбиғәт! 
-  
- Шиғырҙың йөкмәткеһе буйынса әңгәмә 

ойоштороу 
-  
- - Үҙенең әҫәрҙәрендә күберәк 

тәбиғәткә дан йырлаған, кешене лә ана 
шул тәбиғәттең бер балаһы итеп 
күрһәткән яҙыусы кем ул?  

- (Эйе, дөрөҫ, тәбиғәт йырсыһы, хәҙерге 
башҡорт әҙәбиәтенең  иң күренекле 
прозаиктарының береһе – Ноғман 
Мусин) 

- Беҙ дәрестә  кем һәм нимә 
тураһында һөйләшәсәкбеҙ?  

- Дәрестең темаһы ниндәй 
буласаҡ, кем әйтеп ҡарай? 

- Бөгөн дәрестең темаһы:  
 Н. Мусин. Тәбиғәтте һаҡлау 

 

 

 

Аҫтына һыҙылған һүҙҙәргә 

иғтибар итеү 

Электрон һүҙлектән уларҙы 

эҙләп табыу 

Һүҙҙәрҙең тәржемәһе һәм 

мәғәнәһе менән танышыу 

 

 

 

V.  

Уҡыусыларҙа 

уҡыу 

эшмәкәрлеге 

нә мотивация 

формалашты 

рыу 

Уҡыусылар, дәрес темаһын билдәләнек. 

Бөгөнгө дәрескә ниндәй маҡсаттар 

ҡуябыҙ? 

План. 

1.Н. Мусиндың тормош юлы, ижады 

менән танышыу 

2. Тексты уҡыу, йөкмәткеһен аңлау 

3. Электрон һүҙлектәр менән эшләргә 

өйрәнеү   

План төҙөү,  

маҡсаттар ҡуйыу 

 

 

 

 

 

VI. Яңы  тема 
өҫтөндә эш 

1) Алдан 
әҙерләнгән 
уҡыусыларҙы
ң сығышы: 

Н.  Мусин тураһында белешмә: 

(слайдтар) 

 

 

 

 

Белешмәләрҙе тыңлау, 
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1-се уҡыусының сығышы: 

Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 

йылдың 17 июлендә Башҡорт АССР-

ының Маҡар районы Ҡолғона ауылында 

тыуған. 1937—1944 йылдарҙа Ҡолғона 

ауылында ете йыллыҡ мәктәптә белем 

ала. 1947 йылда Маҡар урта мәктәбен 

тамамлай һәм шунда уҡ уҡытыусы 

булып эш башлай. 1949 йылда 

Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтына 

уҡырға инә. 1951 йылда институтты 

тамамлағас, бер аҙ Маҡар район 

мәғариф бүлегендә инспектор 

вазифаһын башҡара һәм йыл аҙағында 

хәрби хеҙмәткә алына. 

Һалдаттан ҡайтыу менән «Совет 

Башҡортостаны» гәзитендә әҙәби 

хеҙмәткәр, унан һуң Ҡолғона ауылында 

дүрт йыл уҡытыусы булып эшләй. Ә 

1958 йыл Өфөгә килеп, «Ағиҙел» 

журналында — бүлек мөдире, яуаплы 

секретарь, 1962 йылдың башынан 

«Совет Башҡортостаны» гәзитендә 

әҙәби хеҙмәткәр булып эшләй. 

Ноғман Мусин Башҡорт дәүләт 

университетының киске бүлеген 

тамамлай, артабан йәнә «Ағиҙел» 

журналында бүлек мөдире, 

Башҡортостан телевидениеһында, унан 

Башҡортостан китап нәшриәтендә 

мөхәррир булып эшләй. 

2-се уҡыусының сығышы: 

Ноғман Мусиндың тәүге ижади 

аҙымдары Стәрлетамаҡ уҡытыусылар 

институтында башлана. Тәүге 

шиғырҙары үҙе хеҙмәттә сағында 

республика гәзиттәрендә һәм «Әҙәби 

Башҡортостан» журналында баҫылып 

сыға. Хәрби хеҙмәт ваҡытында проза 

жанрында ла көсөн һынап ҡарай, 

һалдаттар тормошона арналған бер 

нисә хикәйә яҙа. «Минең дуҫ» тигәне 

1954 йылда «Әҙәби Башҡортостан» 

журналында, ҡалғандары «Совет 

йөкмәткеһен үҙләштереү 
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Башҡортостаны», «Ленинсы» 

гәзиттәрендә, 1956 йылда «Әҙәби 

Башҡортостан» журналында баҫылып 

сыға. 

Ноғман Мусиндың тәүге күләмле әҫәре 

— «Зөһрә» повесы 1956 йылда «Әҙәби 

Башҡортостан» журналында баҫыла. 

Унан бер-бер артлы «Ғорурлыҡ», «Күксә 

урманында», «Ер биҙәге», «Ауылым 

юлы», «Кеше йылмая», «Сәскәләр 

керпеген аса» тигән повестары баҫылып 

сыға. Яҙыусының төп темаһы — урман, 

уны һаҡлау. 

1968 йылда колхоз тормошона арналған 

«Өҙәрем юл кешеләре» исемле роман 

яҙа. 

 

 

Дәреслектең 25-се битендәге һүҙҙәрҙе 

һүҙлек дәфтәренә күсереп яҙҙыртыу. 

 

Тексты сылбырлы уҡыттырыу 

Тексты тәржемәләү 

 

 

 

 

Уҡыусылар, тексты уҡығандан һуң: 

- Тәбиғәтте һаҡлау буйынса беҙҙең 

мәктәп ниндәй саралар күрә? 

- тигән һорауға яуап бирерһегеҙ 

Музыкаль пауза 

 

- Белешмә өсөн һүҙҙәрҙе уҡып 
сығығыҙ, тәржемә итегеҙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Һүҙлек эше 

 

 

 

3) Тейешле 
хәрефтәрҙе 
ҡуйып уҡыу 

 

4) Материал 
ды аңлау 

кимәлен 

тикшереү 

 

5) Ял минуты 

 
14-се 
күнегеү,  
26-сы бит 

 

 

 

- Һүҙҙәрҙе һөйләмдәргә ҡуйып, 
тексты уҡығыҙ 

- Нөктәләр урынына кәрәкле 
һүҙҙәрҙе ҡуйып, күсереп яҙырға 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Һүҙбәйләнештәр һәм 

һөйләмдәр уйлау 

 

 

Һүҙҙәргә хәрефтәр ҡуйыу, 

уҡыу 

Электрон һүҙлектәр менән 

эшләү 

 

 

Һорауға яуап биреү 
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Электрон һүҙлектәр менән 

эшләү 

 

Һөйләмдәрҙе уҡыу 

 

Һөйләмдәрҙе дәфтәргә 

күсереп яҙыу 

VII.  
 Белемде 

нығытыу. 

Тест һорауҙарына 

яуап бирергә 

Тест һорауҙары: 

1.Н.Мусин ҡайҙа тыуған ? 

А)Салауат районы Арҡауыл ауылында 

Б)Ишембай районы Ҡолғона ауылында 

В) Күгәрсен районы Туйымбәт 

ауылында 

2. Яҙыусы ҡасан тыуған? 

А) 1919 йылдың 20 октябрендә 

Б) 1932 йылдың 12 февралендә 

В) 1931 йылдың 17 июлендә 

3.Тәүге күләмле әҫәре 

А) “Минең дуҫ” 

Б) “Зөһрә” 

В) “Ауылым юлы” 

4.Тәүге әҫәренең исеме 

А)”Аҡ бурандар” 

Б)Атайымдың ос һәнәге” 

В)”Минең дуҫ” 

5.  Колхоз тормошона арналған роман 

А) “Өҙәрем юл кешеләре” 

 Үҙ аллы эшләү 
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Б) ”Аҡ бурандар” 

В) “Ауылым юлы” 

VIII. Өйгә эш 
биреү 

11-се күнегеү, 25-се бит  

Тексты уҡығыҙ, өҫтәп ике һөйләм 

яҙығыҙ  

Өйгә эште көндәлеккә яҙыу 

IX. Рефлексия  Уҡыусылар, хәтергә төшөрәйек беҙҙең 

маҡсат ниндәй ине? 

- Беҙ маҡсатҡа ирештекме? 

 Һорауға яуап биреү 

X.Дәресте  

йомғаҡлау, баһалау 

Эшмәкәрлектең һөҙөмтәләренә 

контроль һәм баһа. Баһалау оҫталығын 

үҫтереү 

 Үҙ эшмәкәрлегеңде 

баһалау 

 

 
“УРМАН – ЙӘШӘҮ ҺӘМ ГҮЗӘЛЛЕК СЫҒАНАҒЫ” 

 
Төхбәтуллина Динә Рәфит ҡыҙы, 
Кушнаренко районы Гимназияһы 

 

Класс  7 

Тема  Урман – йәшәү һәм гүзәллек сығанағы. 

Маҡсат 
 Предмет буйынса яңы мәғлүмәтте үҙләштереү, өйрәнелгән белемдәрҙе 
нығытыу 

Бурыстар 

Белем биреү: Н.Мусиндың ижад һәм тормош юлы тураһында кескәй 
белешмә биреү, Н.Мусин әҫәрҙәренән өҙөктәр менән таныштырыу, 
(“Мәңгелек урман”, һ.б.), текст менән эшләргә өйрәтеүҙе дауам итеү.  
Үҫтереүсе: тема буйынса бәйләнешле телмәр күнекмәләрен, тасуири 
уҡыуҙы үҫтереү, өйрәнелгән һүҙҙәрҙе телмәрҙә ҡулланыу, һүҙлек 
байлығын арттырыу:  бурыс, ау, сара, һунар һ.б. 
Тәрбиәүи: урмандың гүзәллегенә һоҡланыу хистәре уятыу, тәбиғәткә 
һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

УУЭ 

 Шәхескә йүнәлтелгән УУЭ: урмандың йәшәү һәм гүзәллек 
сығанағы булыуын аңлаған һәм  тәбиғәткә һаҡсыл ҡараған шәхес 
тәрбиәләү 

  Регулятив УУЭ: текстың төп фекерен, темаһын аңлатырға 
өйрәнеү маҡсатын ҡуя белеү 

  Коммуникатив УУЭ: һөйләү һәм яҙма формала яуап бирә, 
фекереңде әйтә алыу 

 Танып-белеү УУЭ: Н.Мусин ижады буйынса мәғлүмәтле булыу 

Планлаштырылған 
һөҙөмтәләр 

Предмет: 
 Н.Мусиндың тормош һәм ижад юлы тураһында ҡыҫҡаса һөйләй 

белеү, “Тәбиғәт, урман” темаһы буйынса уҡылған текстарҙың 
йөкмәткеһен, төп фекерен, темаһын аңлата белергә, текстарҙы тасуири 
уҡырға, дауам итеп һөйләргә өйрәнеү. 
Шәхескә йүнәлтелгән: урманды, тәбиғәтте һаҡларға ынтылышы булған 
шәхес тәрбиәләү 
Метапредмет: уҡылған текстарҙы бөгөнгө көн, көндәлек тормош менән 
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бәйләнештә күҙаллай белеү 

Төп аңлатмалар  Текст, төп фекер, тема, ситуация, һүрәтләү предметы. 

Предмет-ара 
бәйләнештәр 

 Башҡорт әҙәбиәте, тәбиғәт белеме, рус теле 

Йыһазландырыу   

Компьютер, интерактив таҡта, Н.Мусин тураһында слайдтар 
(презентация), С.Юлаев һүҙҙәренә, Р.Ғәбитов музыкаһына яҙылған 
“Тыуған Уралым” йырының фонограммаһы. 
 

Ресурстар: 
   
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/      
 

Дәрес формаһы Ф- фронталь, И – индивидуаль, П – парҙа, Т-төркөмдә 

Технология  Проблемалы уҡытыу, компьютер технологияларын ҡулланыу һ.б. 

 

Дәрестең 
дидактик 
структураһы 

 
Уҡыусы 
эшмәкәрлеге 

 
Уҡытыусы 
эшмәкәрлеге 

 
Планлаштыры
лған 
һөҙөмтәләргә 
алып  
килеүсе 
эш төрҙәре 

 
Планлаштырылғ
ан һөҙөмтәләр 

    УУЭ 

Ойоштороу 
моменты. 
Ваҡыт: 3 минут 
Төп этаптар: 

 I. Иҫәнләшеү. 
-Һаумыһығыҙ! - 
Һәйбәт! 
-  Эйе!  
II.Фонетик-
орфоэпик 
күнегеүҙәр 
башҡарыу.  
А.Башҡорт 
теленең 
үҙенсәлекле 
өндәрен тыңлау 
һәм ҡабатлау.  
Б. Тиҙәйткесте 
дөрөҫ һәм шыма 
уҡыу: 
 Ға-ға-ға – әйҙә, 
киттек урманға, 
Шә-шә-шә – 
урманда еләк 
бешә. 
 Ле-ле-ле – ауыҙ 
итәйек әле, 
 Ге-ге-ге – ҡалай 
тәмле еләге. 
 

I.Балалар менән 
иҫәнләшеү. 
Һаумыһығыҙ, 
уҡыусылар! Хәйерле 
көн! Хәлдәрегеҙ, 
кәйефтәрегеҙ нисек? 
Дәрескә 
әҙерһегеҙме? 
II.А.Башҡорт теленең 
үҙенсәлекле 
өндәренең әйтелешен 
тыңларға һәм 
ҡабатларға ҡушыу.  
Б.Тиҙәйткестең 
уҡылышын тыңларға 
һәм ҡабатларға 
ҡушыу. 

 Уҡыу,ҡабатла
у, тыңлау, 
һорауҙарға 
яуап биреү 

Танып-белеү: 
белемдәрҙе 
тәртипкә һалыу 
Коммуникатив: 
уҡыу 
хеҙмәттәшлеген 
планлаштырыу 
Регулятив: уҡыу 
эшмәкәрлегенең 
маҡсаты һәм 
мотивы 
араһында 
бәйләнеш 
булдырыу 

Өй эшен 
тикшереү. 
Ваҡыт: 5 минут 
Этаптар: 

I.Уҡытыусы ҡуйған 
һорауға яуап 
биреү. 
-Т.Йосопов. 
“Икмәк еҫе”. 

I.Һорауҙар биреү.  
– Балалар, үткән 
дәрестә ниндәй шағир 
менән танышҡайныҡ? 
Уның ниндәй шиғырын 

Тасуири уҡыу, 
иҫкә төшөрөү, 
ҡабатлау, 
яуап биреү, 
үҙеңде 

 Танып-белеү: үҙ 
фекереңде 
иҫбатлау 
Коммуникатив: 
үҙ фекереңде 
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II.“Икмәк еҫе” 
шиғырын тасуири 
уҡыу ярышы. 
III. Үҙ эшеңде 
баһалау. (Һәр бер 
бала алдына 
ҡуйылған 
таблицаға өй эше 
өсөн үҙенә баһа 
ҡуя.) 

үттек? 
 
  
  
  

баһалау. 
  

иптәштәреңә 
еткереү 
Регулятив: үҙ 
эшеңә баһа 
биреү 
 

Яңы 
материалды 
өйрәнеү. 
Ваҡыт: 13 
минут 
Этаптар: 

I.Һоруҙарға яуап 
биреү, дәрес 
темаһын 
билдәләү. Дәрес 
маҡсаттарын 
билдәләү. Эпигра
фты уҡыу. 
 Дәфтәргә число, 
теманы, 
эпиграфты яҙыу. 
II.А.Н.Мусин  
менән танышыу, 
уҡытыусының 
уның тураһында 
ҡыҫҡаса һөйләүен 
тыңлау. (6-8 
слайдтарҙағы  
фотоһүрәттәрҙе 
ҡарау). 
III. һорауҙарға 
яуап биреп, үҙ 
фекерҙәрен 
әйтеү, һығымта 
яһау. Дәрестә  
текстар менән 
эшләүҙе дауам 
итеү тураһында 
әйтеү. 
 
 
 

 I.Дәрестең 
эпиграфын уҡыу, был 
шиғыр юлдарының 
яҡташ шағирәнеке 
икәнлеген әйтеп үтеү. 
Һорауҙар биреү:  
1)Дәрестең эпиграфы 
нимә тураһында?  
Кар төшкән кеүек 
күктән 
Йәшеллек күктән 
төшмәй. 
Ерҙәге йәшеллектең 
Күбеһен кешеләр 
эшләй. 
Бөгөн, тимәк нимә 
тураһында 
һөйләшербеҙ? 
2)Был шәхес һеҙгә 
танышмы? (Н.Мусин  
портреты күрһәтелә). 
Тимәк, дәресебеҙҙең 
беренсе маҡсаты 
ниндәй булыр? 
II.Н.Мусиндың 
тормошо, ижад юлы 
тураһында ҡыҫҡаса 
һөйләү. Н.Мусин 
әҫәрҙәренең 
библиографияһын 
күрһәтеү. 
III.Һорауҙар биреү: 
Н.Мусин, урман 
темаһына бағышлап, 
ни өсөн күп әҫәрҙәр 
ижад иткән, тип 
уйлайһығыҙ? 
Дәресебеҙҙең темаһы 
был һорауға яуап 
бирәме? 
Китапта Н.Мусин 
әҫәрҙәренән бирелгән 
өҙөктәрҙе нисек 
атарбыҙ? Тимәк, 

Һорауҙар 
биреү, яҙыу, 
аңлап тыңлау, 
тасуири уҡыу, 
проблемалы 
һорауҙарға 
яуап эҙләү. 

 Танып-белеү: 
эҙләнеү, 
анализлау, 
һығымта яһау 
Коммуникатив: 
һорауҙарға яуап 
биреүҙә 
хеҙмәттәшлек 
күрһәтеү, бер-
береңде тыңлау, 
иптәшеңдең 
фекерен 
бүлдермәү 
Регулятив: уҡыу 
бурысын ҡуйыу, 
коррекция, 
үҙеңде баһалау 
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бөгөн нимә менән 
эшләүҙе дауам 
итербеҙ? 
 

 
Яңы 
материалды 
нығытыу. 
Ваҡыт: 12 
минут 
Этаптар: 

  
 
I.Дәреслек менән 
эшләү. 11-се 
күнегеүҙе үтәү. 
Һүҙлек 
дәфтәрҙәренә 
Н.Мусин әҫәренән 
алынған  текст 
буйынса бирелгән 
һүҙҙәрҙе 
тәржемәләре 
менән күсереп 
яҙыу; бер 
уҡыусының 
интерактив 
таҡтала тексты, 
тейешле 
хәрефтәр ҡуйып 
уҡыуы.  
Һорауҙарға яуап, 
тексҡа исем 
биреү, текстың 
төп фекерен 
билдәләү, тексты, 
тейешле 
хәрефтәр ҡуйып, 
күсереп яҙыу. 
II. Интерактив 
таҡтала 14-се 
күнегеүҙе бер 
уҡыусының 
башҡарыуы. 
Текста нөктәләр 
урынына кәрәкле 
һүҙҙәр ҡуйыу, 
дөрөҫ булмаған 
осраҡта 
хаталарҙы 
төҙәтеү. Эште 
тикшереү, 
дәфтәрҙәргә 
күсереп яҙыу. Бер 
нисә уҡыусының 
тексты дауам итеп 
һөйләүе.  
III. Ял итеп алыу. 
С.Юлаев 
һүҙҙәренә һәм 
Р.Ғәбитов 

  
I.Дәреслектәге 11-се 
күнегеүҙәге текст 
буйынса һорауҙар 
биреү: 
-Тексҡа ниндәй исем 
биреп була? 
-Текстың төп фекере 
ниндәй? 
-Һеҙҙең ауылда 
тәбиғәтте һаҡлау 
буйынса ниндәй 
саралар үткәрелә?  
II.Н.Мусиндың тағы ла 
бер әҫәренән 
бирелгән өҙөк 
буйынса һорауҙар 
биреү: 
-14-се күнегеүҙәге 
тексты кем , тейешле 
һүҙҙәр ҡуйып уҡыр? 
III.Афарин, 
уҡыусылар! Ял да итеп 
алайыҡ әле. IV. 
Эштәребеҙ  буйынса 
ниндәй һығымта 
яһарбыҙ? 
V.Эштәрҙе баһаларға 
ҡушыу. 
 
 
 
   
  
  

  
 
 
Биремдәрҙе 
үтәү, 
проблемалы 
һорауҙарға 
яуап эҙләү, 
үҙеңде 
баһалау. 
  

  
 
 
Танып-белеү: 
логик яҡтан 
төҙөк фекер 
йөрөтә, 
иҫбатлай белеү 
Коммуникатив: 
үҙ фекереңде 
иптәштәреңә 
еткерә һәм аныҡ 
әйтә белеү 
Регулятив: 
эштең 
һөҙөмтәһен 
бирелгән өлгө 
менән 
сағыштырып 
тикшерә белеү 
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музыкаһына 
яҙылған “Тыуған 
Уралым” йырын 
бергәләп йырлау. 
(Экранда 13-сө 
слайдта йырҙың 
һүҙҙәре 
күрһәтелә). 
IV.  
Һығымта яһау. 
 V.Эштәрҙе 
баһалау 
(таблицала). 
 
  

Контроль. 
Ваҡыт: 9 минут 
Этаптар: 

 I.Карточкалар 
буйынса эшләү.  
А. Төркөмдәрҙә 
эш. Мәҡәлдәр һәм 
әйтемдәрҙең 
яртыһын уҡыу, 
уларҙың дауамын 
табыу, мәғәнәһен 
аңлатыу, телдән 
тәржемә итеү. 
Б.Парҙа эшләү. 
Н.Мусиндың 
“Мәңгелек урман” 
романынан 
өҙөктәрҙе уҡыу, 
темаһын, идеяһын 
табыу, телдән 
тәржемә итеү. 
II.Эштәрҙе үҙ 
аллы баһалау 
(таблицала). 
  
  

 I. Мәҡәлдәр һәм 
әйтемдәр, 
Н.Мусиндың 
“Мәңгелек урман” 
романынан өҙөктәр 
яҙылған 
карточкаларҙы 
уҡыусыларҙың белем 
кимәлдәрен, телмәр 
күнекмәләрен иҫәпкә 
алып таратыу. 
(Оҡшаш мәғәнәле рус 
мәҡәлдәре, 
әйтемдәре лә 
килтерелә.) Экран 
аша 16-19-сы 
слайдтарҙа текстағы  
ауыр аңлайышлы 
һүҙҙәрҙең рус 
телендәге 
тәржемәләрен 
күрһәтеү. 
II.Эштәрҙе 
тикшергәндә, дөрөҫ 
яуаптар экран аша 
күрһәтеү.  
II.Баһалар ҡуйылған 
таблицаларҙы, 
дәфтәрҙәрҙе йыйып 
алыу. 
 

 Карточкалар 
буйынса 
эшләү, 
үҙеңдең 
эшеңде 
баһалау. 

 Танып-белеү: 
алған 
белемдәрҙе 
тәртипкә һала 
белеү 
Коммуникатив: 
фекереңде 
туплап, яуап 
бирә алыу 
Регулятив: 
үҙрегуляция 
булдырыу, үҙ 
эшеңә баһа 
биреү 

Рефлексия.  
Ваҡыт: 1 минут 
 

 I.Һорауҙарға яуап 
биреү. 

  I.Һорауҙар биреү: 
-Бөгөн дәрестә 
ниндәй маҡсаттарға 
ирештек? Уларға 
ниндәй эш төрҙәре 
аша килдек? 
-Ниндәй ауырлыҡтар 
булды? 

 Һорауҙарға 
яуап биреү. 

 Танып-белеү: 
һығымта яһау 
Коммуникатив: 
информация 
туплауда 
хеҙмәттәшлек  
Регулятив: уҡыу 
маҡсатын 
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-Уларҙы нисек еңдек? 
-Үҙ эшегеҙҙән 
ҡәнәғәтһегеҙме? 

нығытыу 

Өй эшен биреү. 
Ваҡыт: 1 минут 
(Уҡыусыларҙың 
мөмкинлектәре 
иҫәпкә алына). 

Көндәлектәргә 
бер биремде яҙып 
ҡуйыу. 

Өй эшен биреү. 
А)Урман һүрәте 
яһарға. 
Б)Урман тураһында 
кескәй хикәйә төҙөп 
яҙырға. 
 

Биремде яҙып 
ҡуйыу. 

Танып-белеү: 
белемдәрҙе 
тәртипкә һалыу 
Коммуникатив: 
уҡыу 
хеҙмәттәшлеген 
планлаштырыу 
Регулятив: уҡыу 
эшмәкәрлегенең 
маҡсаты һәм 
мотивы 
араһында 
бәйләнеш 
булдырыу 

Йомғаҡлау. 
Ваҡыт: 1 минут 

Шиғырҙы тыңлау. 

Дәресте  яҡташ 
шағирә 
Н.Әминеваның  
“Урман” шиғырын  
һөйләп тамамлау. 
Урман, урман! 
Һиндә хуш еҫ, 
Һиндә сер һәм 
гүзәллек. 
Һәр миҙгелеңдә 
матурлыҡ 
Үҙәктәрҙе өҙәрлек. 
Гүзәлһең, 
Йәшел шәлгә йә 
Аҡ бәҫкә төрөнһәң дә; 
Алтын селтәр аша 
көҙөн 
Үтәләй күренһәң дә. 

Тыңлап 
фекерләү. 

 
Ҡулланылған әҙәбиәт: 

o З.М.Ғәбитова, М.Ғ.Усманова.  Башҡорт  теле: Уҡытыу рус телендә алып барылған 
мәктәптәрҙең 7-се класс уҡыусылары өсөн дәреслек. – Өфө : Китап, 2015. 

o З.М.Ғәбитова, Х.А.Толомбаев.Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу 
буйынса методик кәңәштәр. Өфө – 2006. 

o Ғәбитова З.М. Эш программаһын эшләү буйынса методик кәңәштәр. 
 
Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр. 

Һыу ҡәҙерен шишмә ҡороғас белерһең. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. 
Һуңға ҡалған – туңға ҡалған. Упущенное не наверстаешь. 
Киндер сәсһәң, күлдәк кейерһең. Посеешь лен – будет волокно. 
Урман – ҡолаҡ, ялан -   күҙ. Лес слышит, а поле видит. 
Кейендергән дә – ер, туйындырған да – ер. Земля кормит людей, как своих детей. 
Тыуған илдең әреме лә тәмле (әрем – полынь). Дым отечества лучше, чем огонь на чужбине. 
Н.Мусиндың “Мәңгелек урман” романынан өҙөктәр яҙылған карточкалар. 

1. “Урман сабынлыҡ түгел. Үлән шикелле, яҙ һайын морон төртөп, гөлтләп үҫеп китә алмай. 
Бер ҡырҡтыңмы, уның үҫеп етерен алтмыш – етмеш йыл, хатта быуат буйына 
көтәһең”(Н.Мусин). 
Сабынлыҡ – место сенокоса 
Быуат – век, столетие 
2. “Һай, урманым, урманым, күпте күргән урмандарым минең, һинән башҡа – ерҙе, һинән 
айырып тауҙы, үҙем һулаған һауаны күҙ алдына килтереп буламы?”(Н.Мусин). 
күҙ алдына килтереү - представить 
3. “Кеше күңеле матурлыҡ, сафлыҡ тойғоһонан мәхрүм булһа, уның ерҙә йәшәүенең ни 
ҡыҙығы ла, ни кәрәге бар” (Н.Мусин). 
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Сафлыҡ – чистота 
Тойғо - чувство 
4. “…бер төрлө генә ағас үҫкән урмандың ни йәме? Уның хәҙерге төҫө лә, хуш еҫе лә, 
хозурлығы ла булмаясаҡ бит. Уның хәҙерге бальзам һутындай шифалы тәьҫире, матурлығы – 
төҫтәр, еҫтәр төрлөлөгөндә. Уларҙы беҙ, кешеләр, һәр ҡайһыһын үҙ урынына ҡуйырға, үҙенсә 
балҡыта белергә тейешбеҙ”(Н.Мусин). 
Хуш еҫ – аромат 
Хозурлыҡ – блаженство,наслаждение 
Һут – сок 
Шифалы тәьҫир – целебное  воздействие 
5. “Имәнгә – имән, ҡарағайға – ҡарағай, уҫаҡҡа – уҫаҡ, кедрға – кедр, ҡайынға ҡайын 
алмашҡа килһен. Юғиһә мәғрур имәнһеҙ, зифа ҡайынһыҙ, мәңге йәшел ҡарағайһыҙ, ут ҡыҙыл 
миләшһеҙ урмандың ни йәме?” (Н.Мусин). 
Имән – дуб 
Ҡарағай – сосна 
Уҫаҡ – осина 
Мәғрур – гордый 
Зифа - стройный 
6. “Бал тамыҙған йүкә сәскәһеҙ, балыҡ ҡарпытыр муйыл сәскәһеҙ урмандың ни еҫе? 
Туғайҙағы әрәмәләр урынында ҡарама йә өйәнкеләр генә һерәйешеп ултырһа, һандуғастар 
уны төйәк итерме?” (Н.Мусин). 
Йүкә – липа 
Ҡарпыу – плескаться 
Муйыл – черемуха 
Туғай – луг 
Әрәмә – урема, частый и мелкий кустарник 
Ҡарама – вяз 
Өйәнке – ветла 
Һерәйеү – выдаваться 
Һандуғас – соловей 
Төйәк - пристанище 
 

НОҒМАН МУСИН “ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ” 

Уразбаева Гөлдәр Хөрмәт ҡыҙы,  
Федоровка районы Юлдаш урта мәктәбе 

 

Маҡсат. Повестан өҙөктөң йөкмәткеһен үҙләштереү, төп фекерен асыҡлау,  әҫәргә анализ 

яһау. Н. Мусин ижадын өйрәнеү аша туған тәбиғәткә һөйөү тәрбиәләү, уға һаҡсыл ҡараш 

үҫтереү. Уҡыусыларҙың эҙләнеү һәләтен  үҫтереү. 

Көтөлгән һөҙөмтәләр.  

Шәхси. Үҙ фекереңде асыҡ итеп әйтә белеү; хеҙмәт һөйөү , кешенең эшенә ҡарата ихтирам 

тойғоһон үҫтереү. 

Предмет.Повестың исемен, автор ижадын белеү. Бирелгән һорауҙарға тулы яуаптар 

ҡайтарыу  һәм әҫәрҙә күтәрелгән проблемаларға ҡарата  үҙ фекереңде әйтә белеү. 

Метапредмет. 
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-Коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: уҡытыусы һәм класташтар араһында 

хеҙмәттәшлек, башҡаларҙы тыңлай белеү һәм уға ҡарата үҙ фекереңде әйтеү. 

-Танып белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: әҫәргә дөрөҫ анализ яһарға өйрәтеү, текстан 

кәрәкле мәғлүмәттәрҙе таба белеү. 

-Регулятив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: дәрестең маҡсатын дөрөҫ билдәләй белеү, эште 

дөрөҫ ойоштора белеү, дөрөҫ һығымта яһап, дөйөмләштерергә өйрәтеү. 

Йыһазландырыу.Ноғман Мусиндың портреты, китаптарына күргәҙмә, ноутбук, проектор. 

Дәрес барышы. 

I. Ойоштороу мәле.  

Хәйерле көн, уҡыусылар!  

Хәйерле көн һеҙгә, эшсән ҡыҙҙар! 

Ер биҙәге –алһыу сәскәләр. 

Хәйерле көн, күңел күҙкәйегеҙ 

Көн ҡояштай яҡты, саф булһын. 

Хәйерле көн һеҙгә, һәр ваҡытта 

Кеше булып ҡалған Кешеләр! 

II. Дәрестең маҡсатын билдәләү. 

“Тәбиғәткә булған мөнәсәбәт – кешенең үҙ-үҙенә ниндәйҙер үлем ҡарары әҙерләүе һымаҡ. 

Бына шуларҙы күрһәтерлек итеп тетрәндерерлек әҫәр тыуҙырырға тигән хыялым бар ине. 

Тормошҡа ашыра алмаҫмын, ахыры. Олоғайылды шул.”  Ошо һүҙҙәрҙе тәбиғәт  һәм уның 

серҙәре тураһында өлкәндәр һәм балалар өсөн ижад итеүсе , быйылғы йылда үҙенең күркәм 

юбилейын билдәләүсе ниндәй шәхес һүҙҙәре,  тип уйлайһығыҙ.(Яуаптар) 

Әлбиттә, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге премия лауреаты 

Ноғман Сөләймән улы Мусин  һәм уның әҫәре тураһында һүҙ барасаҡ. 

 Ә ниндәй әҫәрен үтәбеҙ икән? Әйҙәгеҙ әле билдәләп ҡарайыҡ. “Һорғолт йөндәре ҡабарып 

тора”, “сәмсел , урманда хужа икәнен  белә, бер кемдән дә ҡурҡмауын иҫбатларға теләгән 

төҫлө, бер ҡаныҡтымы, тиҙ генә китеп бармай. Ут яҡтыһынан да әллә ни ҡурҡып бармай ул” 

Был ҡылыҡһырлама нимәгә бирелгән?  

Әлбиттә, айыу-йыртҡыс.  Афарин, уҡыусылар! Йыртҡыс хайуан, уны уратып алған кешеләр 

тураһында һәм бөгөн дәрестә Ноғман Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” тип аталған повесынан 

өҙөк менән танышасаҡбыҙ. Был әҫәрҙең йөкмәткеһе өҫтөндә лә эш алып барырбыҙ. 

Дәфтәрҙәргә бөгөнгө числоны һәм дәрестең темаһын яҙабыҙ. 

III. Белемдәрҙе актуалләштереү.  Өй эшен тикшереү. 
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(Дәрестән алдан бер уҡыусы Ноғман Мусиндың биографияһы һәм ижады тураһында 

әҙерләнеп килә, шул уҡыусының сығышы) Ноғман Мусин.    Ноғман Сөләймән улы Мусин  

1931 йылдың 17 июлендә Ишембай районының Ҡолғона ауылында тыуған. Маҡар урта 

мәктәбен, Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтын, БДУ-ның филология факультетын 

тамамлаған. Армияла хеҙмәт иткән, тыуған ауылында дүрт йыл мәктәптә уҡытҡан. Оҙаҡ 

йылдар “Ағиҙел” журналы, “Башҡортостан” газетаһы редакцияларында, Башҡортостан китап 

нәшриәтендә, Яҙыусылар союзы идараһында эшләгән. 2010  йылда уға Башҡортостандың 

халыҡ яҙыусыһы тигән юғары исем бирелде. Уны урман йырсыһы тип тә йөрөтәләр 

IV. Яңы тема үтеү. 

Һүҙлек эше. 

Төркөмдәрҙә  эш. Һәр төркөм бүлеп бирелгән һүҙҙәрҙе Башҡорт теленең һүҙлегенән табып  

аңлата. 

Ҡыртыш - һәр төрлө нәмәнең иң өҫкө йоҡа ҡатлауы 

Ҡалтағай - табанына тире ҡағылған, ҡыҫҡа ғына яҫы һунар саңғыһы 

Сөрөк - ныҡ сереп, ыуалып торған ағас киҫәге 

Бөләңгерт - тоноҡ 

Ожо - ҡотҡо 

Киҫкә - йыуан түмәр 

Ҡыраз - нимәнеңдер ҡырланып ятҡан текә ере, өҫкө ҡыры 

Кәшен - быҙау тиреһенән йөн яғынан тышҡа ҡуйып тегелгән моҡсай 

Повестан өҙөктө тасуири уҡып сығыу һәм һорауҙар ярҙамында әҫәрҙә анализлау 

1. Әҫәрҙән өҙөк  ҡайһы ваҡыттағы ваҡиғалаҙы үҙ эсенә ала? (Бөйөк Ватан һуғышына 

тиклемге һәм унан һуңғы ваҡиғалар, өс быуын вәкилдәренең тормошон һүрәтләүҙе үҙ эсенә 

ала) 

2. Әҫәрҙең  жанры. ( Повесть, был осраҡта повестан өҙөк) 

4. Әҫәрҙең идея-проблематикаһын асыҡлап китәйек. Әҫәрҙә нимә тураһында һүҙ алып 

барыла? Ниндәй идея күтәрелә? (Эшкә егәрле, хәстәрле, балалары яҙмышы өсөн борсолған, 

ата-бабаларының боронғо кәсебенә тоғро ҡалған Һолтанбай һәм уның яҙмышында булып 

үткән ҡырҡыу ваҡиғалар һәм уның вафатына сәбәптәрҙе күрһәтә. Тәбиғәттә һәр нимә үҙ 

урынында булырға тейешлекте һәм һәр кем уның алдында яуап тотасағын әйтеп китә). 

5. Кем ул Һолтанбай? Ул үҙенең улы һәм уның киләсәге өсөн ниндәй аҙымға бара һәм ул 

был турала нимә тип әйтә? (Һолтанбай ғүмерендә тәүге тапҡыр күңеле екһенмәгән эшкә 

китеп бара. Әҙәм балаһы үҙенә үҙе хужа була алмаҫтай ҡатмарлы замананың аяуһыҙ 

ҡамсыһы ҡыуалай уны был юлға) ( Уға ҡылыҡһырлама бирегеҙ). 

6. Әҫәрҙең  төҙөлөшөн, сюжет элементтарын ҡарап китәйек.  Өҙөк нимә менән 

башланып китә һәм нимә менән тамамлана? (Әҫәрҙән өҙөк Һолтанбайҙың бесән эшләү 
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мәлендә урманда айыу менән осрашыуы, атаһы Яуымбайҙың тормош юлы, улының бала-

сағында булып үткән киҫкен бер хәл, Һолтанбайҙың һәләкәтенә сәбәпсе осрашыу 

тураһында). 

7. Әҫәрҙең  тел- стиль  үҙенсәлектәрен билдәләр өсөн тағы ла парҙар менән эште 

башҡарасаҡбыҙ. Өҙөктә ниндәй һүрәтләү саралары ҡулланылған, шуларҙы табып уҡып 

күрһәтергә һәм иҫбатларға. 

8. Әҫәрҙең  әһәмиәте. (Һәр уҡыусы үҙенең фекерен әйтә). 

V. Йомғаҡлау .  

Шулай итеп, Ноғман Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” повесының төп мәғәнәһе нимәлә? 

VI. Өйгә эш.  “Ноғман Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” повесында Һолтанбай яҙмышы” 

темаһына инша яҙырға әҙерләнергә. 

VII. Рефлексия. Баһалау. 

 
 

АҠЫЛЛЫНАН ҒИЛЕМ АЛ, АҠЫЛҺЫҘҘАН ҒИБРӘТ АЛ  

 (Ноғман Мусиндың “Төлкөнө алдап буламы?” әҫәре буйынса 

V класта башҡорт әҙәбиәтенән дәрес планы) 

Усманова-Багаева Рузалия Хәмит ҡыҙы, 
Федоровка районы Батыр  
төп дөйөм белем биреү мәктәбе  

 

Дәрес төрө: Яңы тема өйрәнеү дәресе 

Маҡсат: 

- Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы  Н. Мусиндың тормош һәм ижад юлына 
байҡау яһау;  

- яҙыусының “Төлкөнө алдап буламы” хикәйәһе менән танышыу; 
- уҡыусыларҙың тәбиғәт тураһында белемен арттырыу; 
- уҡыусыларҙың һүҙлек, телмәр һәләтлектәрен байытыу, тел байлығын 

арттырыу; 
- Н.Мусиндың ижадына ихтирам, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

Предмет буйынса: 

- әҙәби әҫәрҙең йөкмәткеһен белеү; 
- тексҡа анализ яһау; 
- темаһын, идеяһын, әхлаҡ пафосын аңлау; 
- әҫәр геройҙарына характеристика биреү. 

Шәхсән: 

- белем алыуға, танып-белеү эшмәкәрлегенә ыңғай ҡарау; 
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- сәләмәт булыу һәм төрлө шарттарҙан хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәү; 
-           Тыуған еренә ихтирам менән ҡарау. 

Регулятив: 

-  уҡыу мәсьәләһен ҡабул итеү; 

-  кәрәкле уҡыу ғәмәлдәрен планлаштырыу (уҡытыусы һәм иптәштәре менән 

бергә йәки үҙ аллы), план буйынса эш итеү; 

- үҙ- үҙен баһаларға өйрәнеү; 

- эш урынын дөрөҫ ойоштороу: 

- ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыу. 

Танып – белеү: 

- Текстан конкрет факттар, мәғлүмәт табыу; 

- Уҡыу техникаһын камиллаштырыу. 

Коммуникатив (аралашыу): 

- класташтары алдында сығыш яһай; 

- тыңланған йәки уҡылған текст буйынса һорауҙарға яуап бирә белә; 

- төркөмдә эшләү ҡағиҙәләрен нығытыу, аралашып эшләргә өйрәнә. 

Йыһазландырыу.  Ноғман Мусин портреты, компьютер, интерактив таҡта, 

презентация. 

  Дәреслек:.  Башҡорт әҙәбиәтенән уҡыу китабы. Дөйөм белем биреү мәктәбенең  5-се 

класс уҡыусылары өсөн. Авт.-төҙ.  М.Х. Иҙелбаев, М.Б. Юлмөхәмәтов, Ә.М.Сөләймәнов, 

З.И.Яйҡарова; Өфө: Китап, 2011. 215-221-се биттәр. 

Уҡытыу методы: күрһәтеү-аңлатыу, эҙләнеү. 

Ҡулланылған технологиялар: проблемалы уҡытыу, компьютер технологияһы. 

 

Дәрес барышы. 

 

Дәрес 
этаптары 

Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге Универсаль уҡыу 
ғәмәлдәрен 
формалаштырыу 
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Ойошторо

у 

- Һаумыһығыҙ, балалар! 

Йылмайығыҙ. “ҡ” хәрефенә 

башланған яҡшы һүҙҙәрҙе 

иҫегеҙгә төшөрөгөҙ һәм 

әйтегеҙ! 

- Б. ҡәҙерлем, ҡолонсағым, 

ҡыуанысым һ.б. 

- Афарин! Әгәр һеҙ һәр көндө 

бөтә донъяны сәләмләһәгеҙ, 

яратһағыҙ, изге уйлы, 

иғтибарлы кеше булып 

үҫерһегеҙ. Был эштә мәктәптә 

алған белемдәрегеҙ ҙә 

ярҙамға килер. Шуға күрә 

дәресте башлайбыҙ, 

ултырығыҙ! 

Бер- береңә яҡшы кәйеф, 
уңыштар теләү. 

 

Маҡсат – ыңғай 

атмосфера 

тыуҙырыу, уңыш 

ситуацияһы 

булдырыу. 

 

 

Маҡсатҡ

а сығыу 

А.А.Кузнецовтың “Башҡорт 
айыу аулаусыһы” картинаһын 
ҡарау. 
 
 - Рәссам картинала кемде 
һүрәтләгән? Иҫбатла. 
- Б. Һунарсы, арҡаһында 
мылтығы бар... 
- Һунарсылыҡ башҡорттарҙың 
төп шөғөлдәренең береһе 
булған. Ә һунарсылар ниндәй 
генә хәлдәргә тарымаған. 
Дәрестә нимә тураһында 
һөйләшәсәкбеҙ? 
- Б. Һунарсы һөйләгән хәл 
тураһында. 
- Һунарсы тураһында ниндәй 
әҫәр уҡынығыҙ? 
- Б. “Ҡоралайҙар”, “Ҡарағай 
башында бер төн”... 
- Был хикәйәләрҙең авторы 
кем? 
- Б. Ноғман Мусин 
- Тимәк, дәрестә кемдең әҫәре 
хаҡында һөйләшәсәкбеҙ? 
Дәрестең темаһы ниндәй 
буласаҡ? 
- Б. Ноғман Мусиндың һунарсы 
тураһындағы әҫәре. 
 
- Эйе, беҙ бөгөн 
Башҡортостандың халыҡ 
яҙыусыһы Н. Мусиндың 

Һүрәтте  ҡарау 

 

А.Кузнецов. “Бөрйән айыу
аулаусыһы”, 1967

 

 

 

Уҡытыусы һорауҙарына яуап 

биреү 

 

 

 

 

 

 

-эш урынын 

дөрөҫ ойоштора; 

-төркөмдә 

эшләү 

ҡағиҙәләрен 

нығытыу, 

аралашып 

эшләргә өйрәнә. 

 

- уҡылған текст 

буйынса 

һорауҙарға яуап 

бирә белә; 

- белем алыуға, 

танып-белеү 

эшмәкәрлегенә 

ыңғай ҡарай; 

-эш урынын 

дөрөҫ ойоштора; 
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“Төлкөнө алдап буламы?” 
хикәйәһен өйрәнәсәкбеҙ.  
 
- Дәрестә нимәләр өйрәнергә 
тейешбеҙ икән? 
- Б. әҫәрҙе уҡырға, төп 
фекерен билдәләргә, темаһын 
асыҡларға. 

Аҡыллынан ғилем ал,
аҡылһыҙҙан ғибрәт ал.

(Ноғман Мусиндың

“Төлкөнө алдап

буламы?” әҫәре)

 

 

(Датаны, теманы дәфтәргә 

яҙыу). 

 

Н. Мусиндың “Төлкөнө алдап
буламы?” хикәйәһе

 Маҡсаттар:

 Н. Мусиндың ижады менән танышырға,

 әҫәрҙе уҡырға, 

 төп фекерен билдәләргә, 

 темаһын асыҡларға.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-эш урынын 

дөрөҫ ойоштора; 

 

Маҡсатт

ы хәл 

итеү. 

- Н. Мусин кем ул? 
- Б. Башҡортостандың халыҡ 
яҙыусыһы. 
- Б. Салауат Юлаев премияһы 
лауреаты. 
-Уға быйыл нисә йәш тулды? 
- Б. 85 йәш 
-Яҙыусы нимә тураһында 
яҙған? 
- Б. урмансылар, һунарсылар 
тураһында. 
- Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар”, 
“Ҡарағай башында бер төн” 
әҫәрҙәрендә ниндәй һунарсы 
хаҡында һөйләнелә? 
- Б. Әбделнәғим бабайҙың 
һунарҙағы мажаралары 
тураһында. 
-Дөрөҫ. Әбделнәғим бабай – 
һунарсы.Ул ғүмеренең күп 
өлөшөн урманда үткәргән, 
күпте күргән, күпте кисергән. 
-Хикәйәнең исеменә иғтибар 
итегеҙ әле. Ни өсөн шулай 
аталған? 
- Б. Әкиәттәрҙә төлкө 
хәйләкәр, алдаҡсы булып 
һүрәтләнгән.  

Уҡытыусы һорауҙарына яуап 

биреү, әңгәмәләшеү 

 

Ноғман Мусин (1931)

 

 

 

 

  

 

 

- белем алыуға, 

танып-белеү 

эшмәкәрлегенә 

ыңғай ҡарай; 

-эш урынын 

дөрөҫ ойоштора; 
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- Б. Уның үҙен алдап буламы 
икән? 
- Б. Алдаһа, кем алдай ала 
икән? 

Яңы 

мәғлүмәт 

менән 

танышыу 

1. Һүҙлек эше: 

ҡаулан – кипкән үлән 

ҡыраз – бәләкәй тау түбәһе  

ҡойто – йонсоған, ябыҡ. 

баҡта – йәнлектәрҙең яҙғы 

(иҫке) йөнө. 

 

2. Хикәйәне уҡыу. 

3. Хикәйәнең йөкмәткеһе 

буйынса һорауҙарға яуаптар. 

- Әҫәрҙең геройҙары кемдәр? 

- Б. Әбделнәғим бабай, малай. 

 - Ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан 

бара? 

- Б. Яҙ көнө, тәбиғәт 

ҡосағында, урманда, йылға 

буйында. 

- Әбделнәғим бабай ниндәй 

ваҡиға һөйләй? 

 - Б. Нисек итеп төлкө тотоуы 

хаҡында. 

-Әҫәрҙә яҙғы тәбиғәт нисек 

һүрәтләнә?  

- Б. Тәбиғәт һүрәтләнгән 

урындарҙы табып уҡыу  

Уҡыу, аңлатыу. 

Һүҙлек эше:

 ҡаулан – кипкән үлән

 ҡыраз – бәләкәй тау түбәһе

 ҡойто – йонсоған, ябыҡ.

 баҡта – йәнлектәрҙең яҙғы (иҫке) 

йөнө.

 

 

 

Тасуири уҡыйҙар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәбиғәт һүрәтләнгән 

урындарҙы табып уҡыу 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыу 

күнекмәләрен 

нығытыу 

 

уҡылған текст 

буйынса 

һорауҙарға яуап 

бирә белә; 

- белем алыуға, 

танып-белеү 

эшмәкәрлегенә 

ыңғай ҡарай; 
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Ял 

минуты 

Ял минуты бик кәрәк 

Дәрестең уртаһында. 

Төрлө хәрәкәт яһау 

Арыуҙы оноттора. 

 

Баҫырға. Ҡулдарҙы алға 

һоноп бармаҡтар осона 

ҡарау. 

Ҡулдаҙы  өҫкә,  аҫҡа күтәреү, 

уң яҡҡа, һул яҡҡа йәйеү. 

Ултыралар. 

Ял минуты

 Ял минуты бик кәрәк

 Дәрестең уртаһында.

 Төрлө хәрәкәт яһау

 Арыуҙы оноттора.

 

төркөмдә эшләү 

ҡағиҙәләрен 

нығытыу, 

аралашып 

эшләргә өйрәнә. 

Практик 

эш  

Геройҙарға ҡылыҡһырлама 

биреү. 

- Әбделнәғим бабай ниндәй? 

- Б.  Оло кеше, күҙәтеүсән, 

тәбиғәтте ярата, уны һаҡлай, 

аҡыллы, хәйләкәр. 

-Малай ниндәй? 

- Б. аҡыллы, күҙәтеүсән, 

иғтибарлы, ярҙамсыл, 

тыңлаусан, тәбиғәтте ярата. 

 

 

 

 

Хикәйәнең планын төҙөү. 

 

-Әйҙәгеҙ әле, нисә өлөшкә 

бүлдегеҙ икән? Ни өсөн? 

        План: 

1. Сәләхетдин менән булған 

ваҡиға. 

2. Яҙ көнө һунарға сығыу. 

Уҡытыусы һорауҙарына яуап 

биреү, әңгәмәләшеү 

Әбделнәғим бабай ниндәй?

 Оло кеше

 Күҙәтеүсән

 тәбиғәтте ярата

 уны һаҡлай

 аҡыллы

 хәйләкәр

 

 

Малай ниндәй?

 Аҡыллы

 Күҙәтеүсән

 иғтибарлы

 ярҙамсыл

 тыңлаусан

 тәбиғәтте ярата.

 

әҫәр 

геройҙарына 

характеристика 

биреү; 

уҡылған текст 

буйынса 

һорауҙарға яуап 

бирә белә. 

Тыуған еренә 

ихтирам менән 

ҡарау. 
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3. Төлкө менән осрашыу. 

3. Әбделнәғим бабайҙың 

хикәйәһе. 

 

 

-Уҡыусылар, ни өсөн автор 

тәүҙә Сәләхетдин менән 

булған ваҡиғаны һөйләй? 

 

- Б. Һунарға балаларға яңғыҙ 

барырға ярамай. 

- Б. Ҡоралды балаларға 

тоторға ярамай. 

- Б. Ҡоралды сейфта бикләп 

һаҡларға кәрәк. 

 

- Әҫәрҙең темаһы ниндәй? 

- Б. Тәбиғәт темаһы 

- Б. Кеше менән тәбиғәт 

араһындағы мөнәсәбәттәр. 

 

-Хикәйәнең исеменә 

сығарылған һорауға нисек 

яуап биреп була? 

 

- Б. Алдап була. Тәбиғәтте 

яратырға, уны күҙәтергә, аҡыл 

менән эш итергә кәрәк. 

 

- Уҡыусылар, әҫәрҙең төп 

фекере ниндәй? 

- Б. Кеше тәбиғәтте үҙ аҡылы 

менән еңә ала. 

План:

 1. Сәләхетдин менән булған ваҡиға.

 2. Яҙ көнө һунарға сығыу.

 3. Төлкө менән осрашыу.

 3. Әбделнәғим бабайҙың хикәйәһе.

 

Парталаш иптәш менән 

аралашып, бергә план төҙөү. 

Әңгәмәләшеү, үҙҙәренең 

пландарын тәҡдим итәләр. 

 

 

Үҙ фекерҙәрен белдерәләр. 

 

 

 

Һорауға яуап биреү 

 

 

 

 

 

 

Үҙ фекерҙәрен белдерәләр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аралашып 

эшләргә өйрәнә; 

класташтары 

алдында сығыш 

яһай; 

 

сәләмәт булыу 

һәм төрлө 

шарттарҙа 

хәүефһеҙлек 

ҡағиҙәләрен 

үтәү; 

-темаһын, 

идеяһын, әхлаҡ 

пафосын аңлау; 

-текстан 

мәғлүмәт табыу. 

Тыуған еренә 
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 - Эйе, уҡыусылар, Кеше - иң 

аҡыллы, иң көслө зат. Тик ул 

үҙ аҡылын тәбиғәтте, тыуған 

ерҙе һаҡлауға файҙаланырға 

тейеш. 

- Дәрестең темаһы булған 

мәҡәлде кемгә ҡарата 

ҡулланып була? 

- Б. Аҡыллынан белем ал, тип 

Әбделнәғим бабайҙың 

һөйләгәндәренә әйтәбеҙ. 

-Б. аҡылһыҙҙан ғибрәт ал, тип 

Сәләхетдин менән булған 

ваҡиғаға әйтәбеҙ. 

ихтирам менән 

ҡарау. 

 

Рефлекси

я 

Дәрестең маҡсаты ниндәй 

ине? 

- Б. әҫәрҙе уҡырға, төп 

фекерен билдәләргә, темаһын 

асыҡларға. 

Маҡсатыбыҙға ирештекме? 

- Б. Ирештек: әҫәрҙе уҡыныҡ, 

төп фекерен билдәләнек. 

Н.Мусиндың әҫәре һеҙҙе 

нимәгә өйрәтте? 

- Б. Тәбиғәтте күҙәтергә 

өйрәтте. 

- Б. Ҡоралға теймәҫкә. 

- Б. Ололарға ярҙамсыл 

булырға 

Кемдәр бик һәйбәт эшләне? 

Кемдәр үҙҙәрен маҡтай 

алалар? 

Кем иптәшен маҡтарға теләй? 

Ни өсөн? 

Уҡытыусы һорауҙарына яуап 

биреү, үҙ фекереңде 

дәлилләү. 

темаһын, 

идеяһын, әхлаҡ 

пафосын аңлау; 

белем алыуға, 

танып-белеү 

эшмәкәрлегенә 

ыңғай ҡарау; 

аралашып 

эшләргә 

өйрәнеү; 

үҙ- үҙен, 

иптәштәрен  

баһаларға 

өйрәнеү. 

Өй эше 1-се кимәл: План буйынса алған белемдәрен ҡулланып, 

бәйләнешле текст төҙөй 

үҙ-үҙен 

баһаларға 
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биреү һөйләргә. 

2-се кимәл: Бер эпизодҡа 

иллюстрация эшләргә. 

3-сө  кимәл: Тәбиғәттә үҙегеҙ 

осраған ваҡиғаны һөйләргә. 

алыу 

Өй эше биреү

 1-се кимәл: План буйынса һөйләргә.

 2-се кимәл: Бер эпизодҡа иллюстрация
эшләргә.

 3-сө кимәл: Тәбиғәттә үҙегеҙ осраған
ваҡиғаны һөйләргә.

 

өйрәнеү. 

Баһалау Бик тырышып эшләнегеҙ. 

Рәхмәт! 

Баһаларҙы ҡуйырға ярҙам 

итегеҙ әле,балалар! 

 үҙ- үҙен, 

иптәштәрен  

баһаларға 

өйрәнеү. 

 

Йомғаҡлау - Дуҫтарым! Һеҙ бөгөн бик күп 

нәмәләрҙе белдегеҙ, иҫкә 

төшөрҙөгөҙ, дуҫ булып 

эштәрҙе башҡарҙығыҙ. 

Рәхмәт! Киләһе дәрестә 

осрашҡанға тиклем һау 

булығыҙ. 

  

 

 

Н.МУСИНДЫҢ “ЙЫРТҠЫС ТИРЕҺЕ” ӘҪӘРЕНӘ АНАЛИЗ 

Фазылова Зөлфиә Рафаэль ҡыҙы, 
                               Учалы ауылы Башҡорт гимназияһы 

 

Маҡсаты: Н.Мусиндың ижады буйынса белем биреү;уҡыусыларҙа шәфҡәтлелек, бер-береңә 
игелекле, изгелекле булыу сифаттарын тәрбиәләү;әҙиптең тормошона, ижадына һөйөү һәм 

ихтирам тәрбиәләү;бәйләнешле фекерләү телмәрен үҫтереү; 

Йыһазландырыү: дәреслек, автор портреты,электрон дәреслек “Н.Мусин”,проектор, 
компьютер; 

Дәрес барышы: 

1.Ойоштороу мәле. (1-се слайд) 

2.Өйгә эште тикшереү. (2-се слайд) 

Тест һорауҙары: 

1.Н.Мусиндың тыуған яғы: 

а) Шишмә районы, Келәш ауылы; 
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б) Ишембай районы, Ҡолғона ауылы; 

в) Күгәрсен районы,Туйымбәт ауылы; 

2.Тәүге әҫәренең исеме: 

а) “Зөһрә” повесы; 

б) “Мәңгелек урман” романы; 

в) “Йыртҡыс тиреһе” повесы; 

3.Ижадтан башҡа яратҡан шөғөлө: 

а) йырларға ярата; 

б) һурәт төшөрә; 

в) балта эшенә әүәҫ; 

4.Н.Мусиндың юғары ҡаҙаныштары: 

а)башҡорт халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты; 

б)башҡорт халыҡ шағиры; 

в) Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты; 

5.Ниндәй юғары уҡыу йортон тамамлай: 

а) Өфө дәүләт педагогия институты; 

б) Мәскәүҙә М.Горький исемендәге Әҙәбиәт институты; 

в)Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия институты; 

-Н.Мусин күңеле менән ниндәй кеше булып күҙ алдығыҙға баҫа: киң күңеллеме әллә эсе 
тармы, йомшаҡ , йәки ҡаты характерлымы? 

- электрон дәреслектән “Н.Мусин” бүлегенән әҙиптең сығышын тыңлатыу – һорауға яуап 

алыу; 

3.Маҡсат ҡуйыу. (3-сө слайд) 

-Эйе, Н.Мусин киң күңелле, алсаҡ ябай кеше булып күҙ алдына баҫа.Тап ошо һүҙҙәр 
“Күңелдәрҙе үҙенә тартыр билдә- кешенең яҡшы холҡо менән яҡты ғәҙәтелер” Риза 
Фәхретдиндең әҙиптең үҙенә төбәп әйтелгән кеүек.Тап ошо һүҙҙәрҙе дәресебеҙҙең девизы 

итеп алайыҡ. 

-Ошо девиздың һүҙҙәренән сығып , бөгөн дәрестә нәмә тураһында Һөйләшәсәкбеҙ? (холоҡ, 

ғәҙәт) 

-Эйе, Н.Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” әҫәренә дәрестә анализ яһап, уның геройҙарының 
холоҡтарына, ғәҙәттәренә баһа биреп ҡарарбыҙ. (Таҡтаға число, теманы яҙыу)(4-се слайд) 

4. Нығытыу. 

- “Йыртҡыс тиреһе” әҫәренә анализ: 

- Әҫәрҙең йөкмәткеһен ҡыҫҡаса һөйләтеү; 
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- Төп тема:)(уҡыусылар бергәләп билдәләй):яуызлыҡты фашлау(5-се слайд) 

- Өҫтәлмә темалар: (уҡыусылар бергәләп билдәләй):яуызлыҡ, шәфҡәтлелек, ата тәрбиәһе, 
ғаилә ҡанундары, тәбиғәт һ.б. (6-сы слайд) 

- Ошо темаларҙы уҡыусыға еткерер өсөн яҙыусы әҫәрҙе ниндәй жанр аша күрһәтә?  

- Жанры: (уҡыусылар бергәләп билдәләй)(проза- повесть) (7-се слайд) 

- Һәр бер әҫәр образдарһыҙ тыумай. “Йыртҡыс тиреһе” повесында ниндәй геройҙар менән 

осрашабыҙ? 

-Образдар ситемаһы: (8-се слайд) 

 

                           Яуымбай                             Һолтанбай                                             Булашов 

 

-Түбәндәге мәҡәлдәр ҡайһы образдарға тура килә? Ни өсөн? (9-сы слайд) 

Әйтем-мәҡәлдәр: 

Иртә торған иркен йәшәр. 

Йәй тирләгән ҡыш өшөмәҫ. 

Түбәнселеккә төшөп юғары үрләүселәр бар. 

Данды даулап алмайҙар. 

-Образдарҙы. күренештәрҙе, ваҡиғаларҙы  уҡыусыға еткереү өсөн автор ниндәй тел 

үҙенсәлектәрен оҫта файҙаланған? 

- Тел үҙенсәлеге:( теле, һүрәтләү сараларын таптырыу, миҫалдар килтертеү) (10-сы слайд) 

-Сюжет һыҙығы: (11-се слайд) 

-экспозиция(уҡыусылар бергәләп билдәләй):20-се быуат аҙағы. 

-төйөнләнеү(уҡыусылар бергәләп билдәләй):Һолтанбайҙың улының юғары уҡыу йортона инеү 
теләге, Булашовтың “ярҙам” итергә килеүе. 

- ваҡиғалар үҫеше(уҡыусылар бергәләп билдәләй):Һолтанбайҙың һунарға барыуы, атаһын, 
йәш сағын иҫенә төшөрөүе, айыуҙы алыуы, тиреһен һыҙырып, ауыл яҡҡа ҡайтырға сығыуы, 
иҫһеҙ ауыуы ) 

- кульминация(уҡыусылар бергәләп билдәләй):Булашовтың ауыр хәлдәге Һолтанбайҙы  
район үҙәгенә алып бармай ,Өфөгә сығып китеүе 

- ваҡиғалар сиселеше(уҡыусылар бергәләп билдәләй): Һолтанбайҙың улеүе, Булашовҡа 
кәрәкле айыу тиреһенең кәрәкле урынға оҙатылыуы 

- һығымта  -“Суд” уйыны үткәреп алайыҡ . Дәрестең девизын иҫкә төшөрөү : “Күңелдәрҙе 

үҙенә тартыр билдә- кешенең яҡшы холҡо менән яҡты ғәҙәтелер” Риза Фәхретдин 
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-Һолтанбай үҙенең яҡшы холҡо һәм яҡты ғәҙәте менән уҡыусыны үҙенә тартып тора, ә 
Булашов , милиционер насар ғәҙәттәре менән беҙҙе үҙҙәренән алыҫлаштыралар.Ә бәлки 

Булашов кеүек булыу заман талабылыр? 

 

С У Д(12-се слайд) 

Булашовтың ҡылығы 

 

 

 

- Идеяһын билдәләү:( уҡыусылар үҙҙәре билдәләй) (13-сө слайд) 

5.Рефлексив анализ. 

- Бөгөнгө көндә булашовтар бармы? Улар менән аралашҡандан һуң ниндәй тойғолар ҡала? 

- Һолтанбай кеүектәр нидәй хәлдә? 

- Нимәне белеү мотлаҡ? 

-Тәрбиә ҡанундарын, үҙ-үҙеңде яҡлау закондарын белеү мотлаҡ. (Миҫал, закон) 

Права человека в Конституции России(14-се слайд)  

Права и свободы человека в России закреплены в главе 2 Конституции России «Права и 
свободы человека и гражданина». Гражданин Российской Федерации обладает на её 
территории всеми правами и свободами и несёт равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией РФ. 

Российской конституцией гарантированы следующие права человека: 

1. Личные (большинство из этих прав естественные, то есть не увязаны с 
принадлежностью человека к государству): 

 право на жизнь (ст. 20) 

 право на достоинство (ст. 21, ч. 1) 

 право на безопасность (ст. 21, ч. 2) 

 право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) 

 право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени (ст. 23) 

 право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений (ст. 23, ч. 2) 

 право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающие его права и свободы (ст. 24, ч. 2) 

 право на неприкосновенность жилища (ст. 25) 

 право на определение и указание своей национальной принадлежности (ст. 26, 
ч. 1) 

 право на пользование родным языком (ст. 26, ч. 2) 

 право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ст. 
27, ч. 1) 

 право свободно выезжать за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться 
(ст. 27, ч. 2) 

Тәрбиә Замана талабы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 свобода совести и вероисповедания (ст. 28) 

 свобода мысли и слова (ст. 29, ч. 1) 

 право на информацию (ст. 29, ч. 4) 

6.Баһалар ҡуйыу. 

(уҡыусылар белем кимәлдәрен  үҙҙәре баһалай ) 

7.Өйгә эш биреү. (15-се слайд) 

- Әҫәрҙең аҙағын уйлап , телдән һөйләргә әҙерләнеп килегеҙ. 

8.Синквейн төҙөтөү: (16-сы слайд) 

- исем 

- 2 сифат 

- 3 ҡылым 

- фраза 

- һығымта яһаусы исем 

 
 

НОҒМАН МУСИН.МӘҢГЕ ЙӘШЕЛЛЕК 

Фаршатова Әлфиә Әнүәр ҡыҙы, 
Яңауыл  ҡалаһы 1-се урта мәктәбе 

 
   

Класс: 4  

Предмет: әҙәби уҡыу 

Тема: Ноғман Мусин “Мәңге йәшеллек” 

Маҡсат: әҫәрҙең төп фекерен асыҡларға өйрәтеү;  
бәйләнешле һөйләм телмәрен байытыу,текст тураһында белемде тулыландырыу, аңлап 
уҡыу күнекмәләре формалаштырыу; 
 хәтерҙе,  фекерләүҙе үҫтереү; тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Предмет буйынса һөҙөмтәләр: яңы  мәғлүмәттәр туплауҙа  уҡыу ҡулланмаһы менән 
 һәм интернет селтәрендә эшләй  белеү; йүгерек уҡыу, логик фекерләүҙе үҫтереү, 
ижади һәләттәр асыу. 

Төп төшөнсәләр: экология,тәбиғәт байлығы, халыҡтар дуҫлығы  

Эш төрҙәре: фронталь, индивидуаль, төркөмдәрҙә эш, парҙарҙа эш 

Уҡыу ҡулланмаһы:: Толомбаев Х.А. Башҡорт теле:Рус мәктәптәренең 4-се класында 
уҡыусы башҡорт балалары өсөн дәреслек.-Өфө: Китап,2011, 17-19-сы бит 
 

Йыһазландырыу: уҡытыусының шәхси сайтында вертуаль таҡта “Ноғман Мусин”, 
презентация Power Point ,интерактив мультимедиа күнегеү,электрон дәреслек 

Предмет-ара бәйләнеш: рус  теле, литературное чтение,  тирә-яҡ мөхит, йыр 

 

 

Дәрес этабы Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы  эшмәкәрлеге Универсаль 
уҡыу 
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эшмәкәрлеге 

I. Ойоштороу. Эшкә 

ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу 

Маҡсат: дәрес 

эшмәкәрлегенә  инеп  

китеү өсөн   шарттар 

тыуҙырыу. 

 

 

-Һаумыһығыҙ, 

уҡыусылар! 

Артикуляцион күнегеү.  

ға-ға-ға – әйҙә киттек 

урманға, 

ға-ға-ға-ға-матур  ҡоштар 

ҡарарға. 

Тәбиғәткә һоҡланайыҡ, 

Һәм таҡтаға ҡарайыҡ. 

 

Инеш әңгәмә. 

Урамда матур көҙ көнө. 

Ниндәй матур ҙа,моңһоу 

ҙа был миҙгел. Көҙ шулай 

уҡ  үҫтерелгән уңышты 

барлау,уны  йыйыу, 

йомғаҡ  яһау мәле. Беҙ ҙә 

һеҙҙең менән  тырышып 

эшләнек һәм бөгөн  

белемдәребеҙҙе тикшереү 

мәле етте. Һеҙҙең 

алдығыҙҙа маршрут  

биттәре  ята. 

(Маршрут битен  

ҡушымтала ҡарай 

алаһығыҙ) 

 

Дәрес барышында  һәр 

бер үтәгән биремегеҙ өсөн 

үҙегеҙгә баһа ҡуйып 

барасаҡһығыҙ. Дәрес 

аҙағында кемдең уңышы 

бай икәнлеген 

асыҡларбыҙ. Һеҙҙең баһа-

емештәрегеҙ  үҙегеҙ өсөн, 

 

 

 

 

Уҡыусылар хор менән 

ҡабатлайҙар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыусылар таҡтаға 

ҡарап үҙҙәренең 

яуаптарын тикшерәләр 

һәм  маршрут 

картаһында баһа 

ҡуялар. 

9 дөрөҫ яуап- 9 балл  

һ.б. 

 

Үҙ 

фекереңде 

дөрөҫ әйтә 

белеү. 

Төркөмдәрҙ

ә эшләй 

белеү. 

Үҙ 

фекереңде 

раҫлай 

белеү  

 

 

 

 

 

Танып-

белеү  

универсаль 

уҡыу 

эшмәкәрле 

ге 

Тейешле 

мәғлүмәтте 

табыу һәм 

айырып ала 

белеү. 

Төрлө 

рәүештә 

бирелгән 

мәғлүмәтте 

ҡабул итеү 

һәм аңлау. 
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минең өсөн, ата-

әсәләрегеҙ өсөн   

ҡыуаныслы булыуына 

ышанам. Беҙ һеҙҙең 

менән үткән  дәрестә 

М.Ғәлиҙең “Әйтеп бирсе” 

шиғыры менән 

танышҡайныҡ. Хәҙер 

һүҙлек  диктанты 

үткәрәйек. Ошо шиғырҙа 

булған һүҙҙәрҙең    русса 

тәржемәһен яҙырға 

тейешһегеҙ.  

Моң,маҡтау,һүрән,бушҡа,

кәкүк,урман,ҡыр,тормош, 

ғүмер. 

Таҡтала дөрөҫ яуап сыға. 

 

 

II. Актуалләштереү. Яңы 
материаллы 
үҙләштереүгә  
мохтажлыҡ  тыуҙырыу. 
Маҡсат: элек 
үҙләштергән белемдәрҙе 
үҙ аллы  иҫкә төшөрөү 
мөмкинлеге булдырыу 
 
 
 
 
 

- Уҡыусылар,нимә ул 
текст? 
-Ошо һүҙҙәрҙе  текст тип 
әйтеп буламы? 
 Һеҙҙең алдығыҙҙа  
һөйләмдәр  яҙылған ҡағыҙ 
һәм туҡыма киҫәге  ята. 
Ошолар араһында берәй 
бәйләнеш күрәһегеҙме?  
–Туҡыма-
ткань.Предприятие, где 
ткут ткани называют 
текстильными. Туҡыма 
бер-береһенә бәйләнгән 
ваҡ ептәрҙән тора. Әгәр 
берәй епте һүтеп алһаң, 
туҡыманың сифаты 
насарая. Текст та  бер-
береһенә бәйләнгән 
һөйләмдәрҙән тора. Әгәр 
берәй һөйләмде үҙ 
урынына ҡуймаһаҡ, 
текстың  мәғәнәһе боҙола.  
Алдығыҙҙа ятҡан  
ҡағыҙҙағы һөйләмдәргә 
иғтибар итегеҙ. Быны 
текст тип атап буламы? 
Текст килеп сыҡһын өсөн 
нимә эшләргә кәрәк? Был 

Уҡыусылар яуап бирә. 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар икеһе лә аҡ 
төҫтә икәнлеген әйтә. 
Улар менән бергәләп 
текст нимә икәнлеген 
асыҡлау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Парҙарҙа эш. 
 
Карточкаларҙа 
бирелгән һөйләмдәрҙән 

Коммуника
тив  
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрле
ге 
Башҡаларҙ
ың 
телмәрен 
ишетеү һәм 
тыңлау . 
Үҙ 
фекереңә 
ышандыра 
белеү. 
Башҡаларғ
а 
аңлайышл
ы һөйләй 
белеү. 
 
 
Шәхсән 
универсаль  
уҡыу 
эшмәкәрле
ге 
Үҙ 
фекереңде 
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текст ниндәй темаға 
ҡарай? Карточкаларҙа 
билдәләү.   
1)Уның иң ҡәҙерле тәбиғәт 
байлыҡтарының береһе — 
урман.  2)Башҡортостан 
тәбиғәте бик бай. 
3)Үҫемлектәр һәм 
хайуандар донъяһы ла күп 
төрлө.  
4)Иң күп таралған 
ағастарҙан ҡайын, уҫаҡ, 
йүкә, ҡарағай, имән, саған 
һанала. 
 
(Дөрөҫ яуап таҡтала сыға) 
Уҡытыусы һүҙе.  
Башҡортостаныбыҙҙа һәр 
миҙгелдең үҙ матурлығы, 
үҙ төҫө бар. Күп шағирҙар, 
рәссамдар 
Республикабыҙҙың 
тәбиғәтен данлап үҙ ижад 
емештәрен тыуҙырған. 
Тәбиғәт  тураһында  ижад 
иткән шағирҙарҙан 
кемдәрҙе беләһегеҙ?  
–Эйе, уҡыусылар. Бөгөн  
тағы  кемдең ижады  
менән   танышырбыҙ? 
Хәҙер һүҙҙе Регинаға 
бирәйек. 
Электрон дәреслектән эш. 

текст төҙөү. 
Маршрут ҡағыҙында  
парҙарҙа тикшереү.  
1)Башҡортостан 
тәбиғәте бик бай.  
2)Уның иң ҡәҙерле 
тәбиғәт 
байлыҡтарының береһе 
— урман.  
3) Иң күп таралған 
ағастарҙан ҡайын, 
уҫаҡ, йүкә, ҡарағай, 
имән, саған һанала.  
4)Үҫемлектәр һәм 
хайуандар донъяһы ла 
күп төрлө. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар М.Кәрим, 
А.Игебаев, 
К.Кинйәбулатова   
Һ.б. иҫтәренә  
төшөрәләр.1-2 
уҡыусынан шиғыр ҙа 
һөйләтелә.  
Регина Н.Мусиндың 
ижады һәм тормош юлы  
менән ҡыҫҡаса 
таныштыра. 
(Был ваҡытта экранда 
яҙыусының ижады 
буйынса буктрейлер 
күрһәтелә) 
Башҡорт әҙәбиәтенән 
электрон дәреслектән  
Н.Мусин тураһында 
видео  ҡарау 

дөрөҫ әйтә 
белеү. 
Төркөмдәр
ҙә эшләй 
белеү. 
Үҙ 
фекереңде 
раҫлай 
белеү. 
 
 
 
Танып-
белеү  
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлег
е 
Тейешле 
мәғлүмәтте 
табыу һәм 
айырып ала 
белеү. 
Төрлө 
рәүештә 
бирелгән 
мәғлүмәтте 
ҡабул итеү 
һәм аңлау. 

III. Уҡыу мәсьәләһен 

ҡуйыу. 

Маҡсат: яңы белемде 

үҙләштереүҙе 

ойоштороу; 

Уҡытыусы. 
Шулай итеп, дәресебеҙҙең 
темаһын асыҡлайыҡ.  
Хәҙер дәфтәрегеҙҙе 
асығыҙ ҙа бөгөнгө 
числоны һәм теманы яҙып 
ҡуйығыҙ. 

Теманы  бергәләп 
асыҡлау. 

 Аңлап, тасуири  
уҡырға өйрәнергә, 
уҡыған буйынса үҙ 
фекереңде әйтә 
белергә, 

Шәхсән 
универсаль  
уҡыу 
эшмәкәрле
ге 
Үҙ 
фекереңде 
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дәрестең темаһын, 

маҡсатын билдәләй 

белеү. 

 

 

 

 

 

Егерменсе октябрь. 
Класс эше. 
Ноғман Мусин Мәңге 
йәшеллек. 

 Үҙегеҙгә ниндәй 
маҡсат  ҡуйырһығыҙ? 
Әҙәби уҡыу дәрестәренең 
маҡсаты ниндәй? 

 (Уҡытыусы сайтында 
веб-режимда вертуаль 
таҡта) 

иптәштәреңдең 
фекерҙәрен тыңлай 
белергә, урмандарҙың 
файҙаһы  тураһында 
күберәк белергә, 
уларҙы һаҡлау, яҡлау 
кәрәклеген төшөнөргә 
кәрәк. 
Вертуаль таҡтаға 
иғтибар итеү. 
Унда Ноғман Мусин 
менән әңгәмә, 
уның  тормош юлы 
буйынса коллаборатив 
викторина  тәҡдим 
ителә. 

дөрөҫ әйтә 
белеү. 
Төркөмдәр
ҙә эшләй 
белеү. 
Үҙ 
фекереңде 
раҫлай 
белеү.  
Танып-
белеү  
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрле
ге 
Тейешле 
мәғлүмәтте 
табыу һәм 
айырып 
алабелеү. 
Төрлө 
рәүештә 
бирелгән 
мәғлүмәтте 
ҡабул итеү 
һәм аңлау. 

IV.Танып-белеү 
эшмәкәрлеге. Уҡыу 
мәсьәләһен сисеү. 
Маҡсат: күҙаллау 
булдырыуҙа ярҙам итеү; 
миҫалдар килтереп 
раҫлай белеү. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Әҫәрҙең исеме менән 
танышыу. 
Проблемалы һорау. 

 Нисек уйлайһығыҙ  
әҫәр нимә тураһында 
булыр икән? 

 1.Әҙәби әҫәрҙе 
беренсе ҡабат уҡыу 
 
 
Уҡытыусының өлгөлө 
уҡыуы. 
Һүҙлек эше үткәреү. 
Был һүҙҙәрҙең 
мәғәнәләренә бергәләп  
төшөнөү. Улар менән 
һүҙбәйләнештәр, ябай 
һөйләмдәр төҙөү. 
 
 
2.Һорау-яуап алымы 

 -Был әҫәрҙе нимә тип 
уйлайһығыҙ? 

 -Ни өсөн? 

 - Ваҡиға ҡасан булған? 

 -Хан ниндәй тормошта 
йәшәгән? 

 -Ул ниндәй  теләк 

Уҡыу ҡулланмаһының 
17-се  битен асыу. 
Уҡыусыларҙың 
яуаптары тыңлана. 

 Урман тураһында 

 Ағастар тураһында. 

 Тәбиғәт тураһында. 
 
 
 
Яңы һүҙҙәр менән 
танышыу. 
әүәл-давно 
ҡөҙрәт-көс 
ожмах-рай 
фарман-бойороҡ 
һарай-дворец 
әжәл-смерть 
 
 
 

 Әкиәт. 
Әүәлге замандарҙа 
хандарҙың ханы бер 
уҫал кеше йәшәгән,-тип 
башлана. 
-Хан бик бай тормошта 
йәшәгән. 

Танып-
белеү 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлег
е 
Тейешле 
мәғлүмәтте 
табыу һәм 
айырып ала 
белеү. 
Төрлө 
рәүештә 
бирелгән 
мәғлүмәтте 
ҡабул итеү 
һәм аңлау. 
Уҡығанды 
анализлау. 
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теләгән? Һеҙ хандың 
фарманы менән 
килешәһегеҙме? 

 -Хандың теләге 
үтәлгәнме? 

 -Был хәл халыҡҡа нимә 
алып килгән? 

 -Кем ул аҡһаҡал?Ул 
ниндәй кәңәш биргән? 

 -Әкиәттә урман 
тормошо кемдең тормошо 
менән сағыштырыла? 

-Хан бөтә ерендә лә тик 
ҡарағайҙар һәм 
шыршылар ғына үҫеүен 
теләгән. 
-Хандың теләге 
үтәлгән. 
-Хан үҙе лә, халҡы ла 
ауырый башлаған. 
-Аҡһаҡал –ил олатайы. 
Ул яңынан ағастарҙы 
ултыртыуҙы һораған. 
-Бер генә халыҡтан 
торған илдең,бер генә 
иш ағастан торған 
урмандың ни йәме! Бер 
халыҡ икенсеһен 
байыта, бер төрлө ағас 
тамыры икенсеһенә 
йәшәү һуты өрә. 

 
 
 

Ял минуты 

 Ял минуты 
 Ел  иҫә, иҫә, иҫә, 
Ағастарҙы һелкетә. 
 Ел тыма, тыма, тыма, 
Япраҡ  йоҡоға тала. 
Ә ағастар үҫә, үҫә.       

 
Төрлө хәрәкәттәр 
ярҙамында  ял минуты. 
 
 

 

V. Яңы белемдәрҙе 

нығытыу, үҙ аллы 

ҡуллана белеү 

Маҡсат:  

яңы белемдәрҙе уҡыу 

ҡулланмаһы һәм өҫтәмә 

әҙәбиәт ҡулланып 

камиллаштырыу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1)Тексты эстән 

шыбырлап уҡыу. 

 2)Әҫәрҙән таҡталағы  

рәсемгә тура килгән 

юлдарҙы табып уҡығыҙ. 

 3)Хандың, аҡһаҡалдың 

һүҙҙәрен табып уҡып 

күрһәтеү. 

 

-Әкиәттә төп фекер 

ниндәй юлдарҙа бирелгән 

тип уйлайһығыҙ? 

-Әкиәттәге ваҡиға ҡайҙа 

булған тип уйлайһығыҙ? 

-Быны ниндәй һүҙҙәр 

менән иҫбатлар инегеҙ? 

-Тәбиғәтте һаҡларға 

кәрәкме? Һеҙ быны нисек 

эшләйһегеҙ? 

Дәфтәрҙә эш. 

2)Башҡортостанда төрлө 

милләт дуҫ, татыу йәшәүе, 

тыуған ерҙең тәбиғәтен 

һаҡлауҙары тураһында 

әңгәмә  ҡороу.  

1)Уҡыусылар  эстән 

уҡып  сығалалар. 

 

2)Хандың,аҡһаҡалдың 

һүҙҙәрен уҡыйҙар. 

 

 

 

 

 

3)Аҡһаҡалдың 

һүҙҙәрендә бирелгән. 

 

 

Башҡортостанда. 

 

  

-Аҡһаҡал,мулла, 

суҡмар, һөңгө, уҡ. 

 

 

 

Уҡыусыларҙың 

яуаптары тыңлана. 

 

Шәхсән 

универсаль  

уҡыу 

эшмәкәрле

ге 

Үҙ 

фекереңде 

дөрөҫ әйтә 

белеү. 

Төркөмдәр

ҙә эшләй 

белеү. 

Үҙ 

фекереңде 

раҫлай 

белеү . 

 

Коммуника

тив  

универсаль  

 уҡыу 

эшмәкәрле

ге: 

башҡаларҙ

ың 
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Ижади минут 

Халыҡтар дуҫлығына 

бәйләп, 

2017 йыл - Рәсәйҙә 

Экология йылы, 

Башҡортостан 

Республикаһында 

Экология һәм айырыуса 

һаҡланған тәбиғәт 

биләмәләре йылы тип 

иғлан ителеүе тураһында 

ҡыҫҡаса белешмә бирелә. 

 

3)Синквейн төҙөү. 

 

4)Уҡытыусының шәхси 

сайтында “Иғтибарлы 

бул!”интерактив 

мультимедиа күнегеү 

эшләү. 

 

 

Дәфтәрҙә яҙыу. 

Башҡортостан –дуҫлыҡ  

иле, 

Һәр бер милләт уның 

гөлө. 

 

 

 

 

 

 

 

Урман. 

Йәшел,ҡуйы. 

Туйындыра,ашата,йылы

та. 

Халыҡтың йәшәү 

сығанағы. 

Сәләмәтлек. 

 

Текстан бер өлөш 

тәҡдим ителә.Төшөп 

ҡалған һүҙҙәрҙе өҫтәп, 

компьютерҙа тексты 

дөрөҫләп яҙалар. 

телмәрен 

ишетеү һәм 

тыңлау ; 

үҙ 

фекереңә 

ышандыра 

белеү. 

 

 

 

 

 

Танып-
белеү  
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрле
ге 
Тейешле 
мәғлүмәтте 
табыу һәм 
айырып 
ала белеү. 
Төрлө 
рәүештә 
бирелгән 
мәғлүмәтте 
ҡабул итеү 
һәм аңлау. 
 

Шәхсән 

универсаль  

уҡыу 

эшмәкәрле

ге 

Үҙ 

фекереңде 

дөрөҫ әйтә 

белеү. 

Төркөмдәр

ҙә эшләй 

белеү. 

Үҙ 

фекереңде 

раҫлай 

белеү . 
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Ял минуты  Хәҙер күҙҙәрегеҙҙе  
йомоғоҙ ҙа үҙегеҙҙе  
урманда тип хис итегеҙ. 
Һеҙгә рәхәт. Йомшаҡ  ел 
битегеҙҙе иркәләй. 
Ҡоштар һайрай. 
(көй ишетелә) 
 
“Сюрприз “ алымы. 
Күҙҙәрегеҙҙе асығыҙ. Һеҙ 
таҡтала нимә  һәм 
кемдәрҙе  күрәһегеҙ? 
 
 
 

Уҡыусылар ял итәләр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төркөмдәрҙә эш. 
Сюжетлы  рәсем 
буйынса эш. 
Рәсемдә урман 
буйҙарын сүптән 
таҙартыусы  балалар 
һүрәтләгән. Балаларға 
исемдәр бирәйек. 
Һөйләмдәр төҙөү, бер 
нисә һөйләмде таҡтала 
яҙыу. 
Һөйләмдәге һүҙҙәргә 
һорау биреү.  
Бергәләп һығымта 
сығарыу. 

Шәхсән 
универсаль  
уҡыу 
эшмәкәрле
ге 
Үҙ 
фекереңде 
дөрөҫ әйтә 
белеү. 
Төркөмдәр
ҙә эшләй 
белеү. 
Үҙ 
фекереңде 
раҫлай 
белеү  
Танып-
белеү  
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрле
ге 
Тейешле 
мәғлүмәтте 
табыу һәм 
айырып 
ала белеү. 
Төрлө 
рәүештә 
бирелгән 
мәғлүмәтте 
ҡабул итеү 
һәм аңлау. 
 

VIII. Рефлексия. Уҡыу 
эшмәкәрлегенә йомғаҡ. 
Маҡсат: дәрестәге 
эшмәкәрлекте 
анализлау, белемдәрҙе 
баһалау һәм киләсәккә  
билдәләү; үҙ фекереңде 
дәлилләү, дәрестә алған 
белемдәрҙең әһәмиәтен 
аңлау, уларҙы киләсәктә 
ҡуллана белеү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дәрес һеҙгә 
оҡшанымы? 

 Бигерәк тә  нимә 
ҡыҙыҡлы булды? 
 
 

 Ниндәй  яңылыҡ 
белдегеҙ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡытыусы һүҙе. 
-Тәбиғәттә һәр нимә 
йәнле ул. Хәҙер бына 
кескәй генә хикәйә 

 
 
 
 
 
 
-Уҡыусылар Ноғман 
Мусин менән 
танышыуҙарын, 
тәбиғәттә бөтә нимә лә 
бер-береһе менән 
бәйле булыуын, 
тәбиғәтте һаҡларға, 
яҡларға кәрәклекте 
әйтәләр. 
 
 
 
 
 

Шәхсән 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлег
е: үҙ 
уңыштарың / 
уңышһыҙлы
ҡтарыңдың  
сәбәптәрен 
асыҡлау 
Танып-
белеү 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлег
е: 
Регулятив 
универсаль  
уҡыу 
эшмәкәрлег
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Баһалау. 
 

тыңлайыҡ. 
 
Эмпатия алымы менән 
кескәй хикәйә.  
 “Мин-Ер-әсә. Миндә бер 
халыҡ икенсеһен байыта, 
бер төрлө ағас тамыры 
икенсеһенә йәшәү һуты 
өрә. Шуға ла миндә төрлө 
милләт халҡы дуҫ, татыу 
йәшәй” 
 
Башҡортостан 
Республикаһы 
Конституцияһының  2-cе 
бүлегендә  61-се  cтатьяла 
ошондай юлдар бар: 
“Башҡортостан 
Республикаһында һәр кем 
тирә-яҡ мөхитте , 
хайуандар һәм 
үҫемлектәр донъяһын 
һаҡларға, тәбиғәт 
байлыҡтарына һаҡсыл 
ҡарарға бурыслы”. 
Беҙ ҙә һеҙҙең менән бар 
тирә-яғыбыҙға һаҡсыл 
ҡарарға бурыслыбыҙ. 
 

 -Матур яуаптарығыҙ, 
төплө фекерҙәрегеҙ өсөн 
рәхмәт.  

 Уҡытыусы 
уҡыусыларҙың  баһаларын 
электрон журналға ҡуя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар маршрут 
битәрендә үҙҙәренең 
балдарын һанайҙар, үҙ 
эштәренә баһа ҡуялар. 

е: үҙ 
эшмәкәрлег
еңде 
контролгә 
алыу.  
 
Коммуникат
ив  
универсаль  
 уҡыу 
эшмәкәрлег
е: 
башҡаларҙы
ң телмәрен 
ишетеү һәм 
тыңлау ; 
үҙ фекереңә 
ышандыра 
белеү. 

IX. Өй эше 
Маҡсат: өй эшен 
хәбәр итеү, уны 
башҡарыу ысулын 
аңлатыу 

1) Тексты тасуири уҡып 
килергә. 

2) Һүрәт төшөрөргә. 
3) “Мин-ағас” темаһына 

эмпатия алымы менән 
кескәй хикәйә 
төҙөргә. 

Өй эшен яҙып алалар  

 

Ҡулланылған әҙәбиәт 

1.Толомбаев Х.А. Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең 4-се класында уҡыусы башҡорт 
балалары өсөн дәрес ҡулланмаһы .- Өфө :  Китап, 2011. 

2.Башҡорт әҙәбиәтенән электрон дәреслек. 

3.Юлмөхәмәтов М. Б. Башҡорт теле һәм туған әҙәбиәт дәрестәрен үҙ-ара бәйләнештә 

уҡытыу. - Өфө :  Китап, 2008. 
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4. Уҡытыусының шәхси сайты   http://farshatova.jimdo.com/, http://anvarovna.jimdo.com/ 

 
 

ТӘБИҒӘТ ЙЫРСЫҺЫ 

(Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың  тыуыуына 85 йыл тулыуға  арналған 

әҙәби кисә) 

Фәтхиева Руфина Мөхәмәтнур ҡыҙы, 
Балтас районы 1-се Иҫке Балтас урта мәктәбе 

 

Уҡытыусы:  Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы,Салауат Юлаев исемендәге премия 

лауреаты, тәбиғәтте һаҡлау отличнигы, «тәбиғәт йырсыһы” Ноғман Мусинға 85 йәш тулды. 

   Яныбай Хамматов 1991 йылда Ноғман Мусинға Салауат Юлаев премияһын 

тапшырғанда: “ Ноғман Мусиндың әҫәрҙәрен  тәүҙә халыҡ таныны.Ул уны ярата һәм үҙенеке 

итеп һанай. Яҙыусы өсөн шунан да юғарыраҡ баһа бармы ул?” – тигәйне. 

  Ноғман Мусин бөгөн дә күңеле менән романтик.Тыуған ерен  ысын мөғжизә итеп ҡабул итә, 

уның кешеләргә ауыр һынауҙарҙы ла еңеп сығарға ярҙам итеүенә ышана. Үҙенең бер геройы 

кеүек, Зәңгәртауҙа аҡ болан йәшәүенә ышана. Унда, тыуған ерҙә (Зәңгәртауҙа), алдағы 

тормошҡа ышаныс, хыялдар һәр ваҡыт  тормошҡа аша тип һанай. 

Беренсе уҡыусы:1931 йылдың 17 июле. Дүрт йәшлек кескәй генә ҡыҙ урмандан эштән 

ҡайтып килеүсе атаһына шатлыҡлы хәбәр менән ҡаршыһына йүгерә: 

 - Атай, атай, һинең улың тыуҙы! 

 Икенсе уҡыусы:    Көнбайыштан һауаларға олғашҡан Алатау тауы, көнсығыштан Урал 

тауының һырттары һуҙылған, мәңгелек ҡарағай, япраҡлы урмандар уратып алған бәләкәй 

генә Ҡолғона ауылында йәшәүсе Мусиндар ғаиләһендә был көтөп алынған ваҡиға була. 

Сөнки әлегә тиклем ғаиләлә тик ҡыҙҙар ғына тыуған. 

Өсөнсө уҡыусы: Йылғала һыу кереп, балыҡ тотоп, өҫкә ауырҙай булып үҫкән 

урманында емеш-еләк йыйып, атаһынан күреп балта эшенә өйрәнеп үҫә бәләкәй Ноғман. 

Үҙҙәренең ауылында ете йыллыҡ мәктәптә белем ала. 1947 йылда Маҡар мәктәбен 

тамамлағас, Ҡолғонаға уҡытыусы булып эшкә ҡайта. Юғары белем алыу теләге уны 

Стәрлетамаҡтағы уҡытыусылар институтына алып килә. Унан үҙ районында мәғариф 

бүлегендә инспектор булып эшләй, күп тә үтмәй армияға алына. 

  Дүртенсе уҡыусы: 1953 йылда армиянан ҡайтҡас, ”Совет Башҡортостаны”  гәзитендә 

әҙәби хеҙмәткәр, аҙаҡ йәнә тыуған ауылы мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

дәрестәрен  уҡыта. 1958 йылда “Әҙәби Башҡортостан” (Ағиҙел)  журналына килә һәм ошонан 

һуң әҙәби ижадтан айырылмай. 

Бишенсе уҡыусы: Ноғман Мусин - замана яҙыусыһы. Ижады тамырлы, төрлө жанрлы. 

Әҫәрҙәрендә кеше бәҫе, дәрәжәһе алға ҡуйыла, әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы һәм 

матурлығы данлана,- тип яҙҙы Роберт Байымов. 

http://farshatova.jimdo.com/
http://anvarovna.jimdo.com/
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Алтынсы уҡыусы: Ноғман Мусиндың ижад юлы институтта уҡығанда башлана. 

Башҡорт телен уҡытҡан Хәким Ғиләжев ойошторған “Ашҡаҙар” әҙәби түңәрәгендә 

шөғөлләнә. Етәксеһе йәш шағирҙың шиғырҙарын уҡып, фәһемле кәңәштәр бирә, уны ҙур 

киләсәк көткәнен әйтә: 

 - Иптәштәр,әлегәсә башҡорт шиғриәтендә булмаған шағир тыуа. Ләкин Ноғман Мусин үҙен  

шиғриәттә түгел, ә прозала тапты. 

Етенсе уҡыусы: Ноғман Мусин ижады “Әҙәби Башҡортостан” журналында баҫылған 

“Минең дуҫ” тигән хикәйәһенән башланды. 

 Бер- бер артлы яҙылған повестары: “ Ер биҙәге”, “Ауылым юлы”, “Төпкөлдән төшкән килен”, “ 

Кеше йылмая” һ.б. төп геройы булып ер кешеһе, ауыл хәл–ваҡиғалары, уларҙың төп 

геройҙары ла төрлө мөхиттән, төрлө һөнәр кешеләре - инженер, геолог, врач, уҡытыусы, 

ғалим, йәмәғәт эшмәкәре… 

Беренсе уҡыусы: “Һыртта мәңге йәшел ҡарағайҙар.Улар араһынан сыйҙым – сыйҙым 

ҡара биҙәкле аҡ  күлдәк кейгән ҡайындар, йәшел еләнле уҫаҡтар, егет ҡуйынындағы ҡыҙ 

һымаҡ, оялсан ғына, шым ғына ҡарап ултыра.” 

  Икенсе уҡыусы: Ноғман Мусиндың тәбиғәткә мәдхиә йырлаған бындай күренештәрҙе 

һәр әҫәрендә күрергә була. Уның өсөн тәбиғәт - бөтмәҫ-төкәнмәҫ рух сығанағы, шатлыҡ 

шишмәһе, йәшәйеш тамырҙары. 

Өсөнсө уҡыусы : “Урман - ер күрке,- ти Төлкөсура “Мәңгелек урман” романында. Ул 

халыҡ кеүек үк мәңгелек булырға тейеш. Урманды тамырынан ҡоротоу -  йыртҡыслыҡ ул…” 

   Дүртенсе уҡыусы: Ҡасандыр бер заманда даны йыраҡтарға таралған хан тағы ла 

ҙурыраҡ шөһрәткә ирешмәк, илен данлы итмәк булып, ҡарағай менән шыршынан башҡа 

ағастарҙы ҡырып ташларға бойорған. Бына ил ҡыш та, йәй ҙә йәм-йәшел булып ултырған, 

ләкин йәйә бөгөргә - саған, уҡ юнырға ҡайын, суҡмар, һөңгө һабы эшләргә - имән, 

ашарҙарына муйыл, балан, сәтләүек таба алмай яфа сигә, йылғалар ҡорой, һауала ҡуйы 

ылыҫ еҫе генә ҡалғанлыҡтан - мал-тыуар,  кешеләр ҡырыла башлай. Хан үҙе лә сәсрәп 

ауырып китә… 

   Бына шунан һуң ғына аҡылға килгән хан күп ыҙалар сигеп, юҡ ителгән урмандарҙы 

яңынан терелтергә тотона, бынан һуң “ер йәннәтенә бер ҡасан да ҡул тейҙермәҫкә” тип 

васыят әйтеп ҡалдыра. 

Бишенсе уҡыусы: Урман, уны һаҡлау темаһы - Ноғман Мусин ижадында мөһим урын 

алып тора. ”Ер биҙәге”, “Беҙ – ауыл малайҙары”,  “Күксә урманында”, “Зәңгәр тауҙа аҡ болан”, 

“Яҙғы ташҡындар алдынан”, “Таң менән сыҡ юлдарға”, “Мәңгелек урман” әҫәрҙәрендә халыҡ 

яҙмышы, тәбиғәт менән кеше, урман, сабынлыҡтар өсөн көрәш-халыҡ яҙмышы өсөн  көрәш, 

тәбиғәтте һаҡлау -  үҙ булмышыңды, йәшәйешеңде  һаҡлау темалары бергә үрелеп бара. 

    Алтынсы уҡыусы: Урман ҡараусы егет тубылғып үҫкән үлән араһынан йыллаған ҡыу 
ҡурайҙы киҫеп алған да яратып һамаҡлай-һамаҡлай музыка ҡоралы яһай: 
  - Ҡурай! 
 - Әү. 
 - Ҡайҙа үҫтең? 
 - Урманда. 
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- Кем ҡырҡты? 
- Оҫта ҡырҡты. 
- Ни эшләргә? 
- Уйнарға… 

Ҡурайҙы яһап бөтөргәс, ләззәтләнеп һыҙҙырып уйнап ебәрә ул. Бына ошо саҡта сихри 

моң аҫтында тәбиғәт менән кеше бер бөтөнгә әйләнгәндәй тойола, тәбиғәт һәм уның менән 

бергә кешенең дә мәңгелеге раҫлана. 

 Етенсе  уҡыусы: Кеше урман шауына ҡолаҡ һала һәм ошо шау-геүләү араһынан бер 

тауышты айырым-асыҡ ишетә: 

- Мин мәңгелек!  Мәңгелек урман мин! 

 Һиғеҙенсе  уҡыусы: “ Һай, урманым, урманым, күпте күргән урманым минең. Һинән 

башҡа – ерҙе, һинән айырып һыуҙы, үҙем һулаған һауаны күҙ алдына килтереп буламы? Һин 

юҡ икән – ерҙең йәме, күрке юҡ, һин туплаған дым бөттөмө - йылғалар ҡорой, һин шифалы 

һутыңды сәсмәнеңме - тыны ҡурылыуҙан  ерҙә әҙәм заты ҡалмаҫ ине. Эйе, һин әҙәм 

балаларын утлы, һыулы, ризыҡлы, йорт–ерле иткәнһең. Ер йөҙөндә тереклек башланғандан 

бирле, кешеләр һинән ни саҡлы изгелек күрҙе икән? Иҫәпләп бөткөһөҙҙөр. Ләкин бына улар 

бөгөн ошо хаҡта ныҡлап уйлап ҡарайҙармы? Үткәндәрҙе иҫкә алып ҡына ҡалмайынса, 

алдағы тормошоң тураһында ла хәстәрлек күрәләрме? 

 Туғыҙынсы  уҡыусы: “ Ғүмер тигәндәй, был ер йөҙөндә кем йәки нимә иң оҙаҡ йәшәгәне 

икән? Таумын тигән тауҙармы әллә ер күкрәген тишеп сыҡҡан йылғалармы? ...Тереклек 

донъяһындағы йән эйәләренең иһә һәр ҡайһыһының үҙ ғүмер юлы: яҡты донъяға килә 

торалар, яңы быуынға ғүмер бүләк итеп, китә торалар... Был һис тә фажиғә түгел, ә яңырыш 

икәнен аңлайһың”. 

Уҡытыусы: Эйе, кеше мәңгелек, ләкин уның бөйөклөгө , йәшәйеше тәбиғәткә бәйле, 

унан башҡа тереклек тә юҡ. ”Үлгән тау урынына тау ҡалҡмай, ҡороған йылға үҙәнен шыр 

ҡаплай. Ана бит, әҙәм ҡулы киҫкән йүкә урманы урынында ҡотороп уҫаҡтар үҫә, ҡасандыр 

ҡарағайҙар буй ебәреп, ҡыуанышып ултырған ерҙе сауҡалыҡ баҫҡан, ҡайһы бер ер ҡаҡ 

яланға әүерелеп ҡалған”. 

Беҙгә барыбыҙға ла, кеше тәбиғәттең айырылмаҫ өлөшө икәнен онотмаҫҡа 

кәрәк.Тәбиғәтте һәләк итеү - үҙ-үҙеңде һәләк итеү ул… 

 
НОҒМАН МУСИНДЫҢ  «ҠОРАЛАЙҘАР» ӘҪӘРЕНДӘ ТӘБИҒӘТ МАТУРЛЫҒЫ 

 
                           Хәмитова Рәсиә Нурислам ҡыҙы,  

Краснокама районы  “Яңы Ҡабан ауылы урта 
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                         (тулы) дөйөм белем биреү мәктәп-интернаты”  
                  

Маҡсаттар: а) Н.Мусиндың тормошо һәм ижады менән таныштырыу; 
б)йәнлектәрҙе һаҡлау мәсьәләһененең ҡуйылышын күҙәтеү, йәшәү фәлсәфәһе тураһында 
уйланыу; 
в) тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл ҡараш, яуаплылыҡ, ярҙамсыллыҡ  сифаттары тәрбиәләү. 
Йыһазландырыу: дәреслек, һүҙлек, Н.Мусиндың портреты, ҡоралай һүрәте, А.А.Кузнецовтың  
«Бөрйән айыу аулаусыһы» картинаһы. 
Дәрес барышы. 
I.Ойоштороу мәле. -Һаумыһығыҙ! Хәйерле көн! 
II. Артикуляцион күнегеү. 
                    Уралып ятҡан Уралда 
 Болот кеүек тауҙар бар 
 Айыу , төлкө ,бүреhе… 
 Теләгән бер януар бар 
- Бөгөн беҙ нимә тураhында уҡыясаҡбыҙ? 
  
III. Яңы теманы аңлатыу. Инеш әңгәмә. Бөгөн Ноғман Мусиндың  биографияһы менән 
танышып, уның «Ҡоралайҙар» хикәйәһенең йөкмәткеһен үҙләштереп,  әңгәмәләшербеҙ. 
  
Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 июлендә Ишембай районының Ҡолғона 
ауылында тыуған.  Маҡар урта мәктәбен, Стәрлетамаҡ уҡытыусылар институтын, БДУ-ның 
филология факультетын  тамамлаған. Армияла хеҙмәт иткән,  тыуған ауылында  дүрт йыл 
мәктәптә уҡытҡан. Оҙаҡ йылдар «Ағиҙел» журналы, «Башҡортостан» китап нәшриәтендә, 
Яҙыусылар союзы идараһында эшләгән.  
       Ноғман Мусин 50-се йылдарҙа яҙыша башлай, шунан бирле уның унлап романы, утыҙлап 
повесы һәм бик күп хикәйәләре донъя күрҙе.Әҙип балалар өсөн дә бик күп әҫәрҙәр ижад 
итте. «Һуғыш төш түгел», «Аҡ бурандар», «Атайымдың ос һәнәге», «Аҡ юл һиңә!», «Мин дә 
ата балаһы» повестарын балалар яратып уҡый.                                    
        Ил, халыҡ алдындағы оло хеҙмәтен, башҡорт әҙәбиәтен үҫтереүгә индергән өлөшөн 
юғары баһалап, 2001 йылда уға  Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы тигән юғары исем 
бирелде. 
        Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың әҫәрҙәре. 
IV. Әҫәр  өҫтөндә эшләү.  
- Бөгөн беҙ Ноғман Мусиндың «Ҡоралайҙар» исемле хикәйәһе менән танышасаҡбыҙ.                                                                                                                                     
- Нимә һуң ул «ҡоралай» ? - Кем белә? Белмәһәгеҙ,  һүҙлектән ҡарайбыҙ?  Ҡоралай – косуля, 
кейекме? дикий, йыртҡысмы? хищник, хайуанмы? животный, януармы?                         
 – Икенсе төрлө нисек әйтергә була? (ҡыр кәзәһе - дикая коза) 
V.Дәреслек менән эшләү. 1.Тексты ҡарап (күҙ йүгертеп) сығабыҙ.                                                                    
– Ниндәй исемдәр күрҙегеҙ?                                                                                                                                                        
- Әбделнәғим бабай,  малай-улы,  Көтмөр исемле эт һәм ҡоралайҙар.                                                                               
- Әҫәрҙә нисә герой бар?(3-4 герой).                                                                                                                                    
- Тимәк, был әҫәр  «хикәйә» тип атала.                                                                                                                                                        
2. Хикәйәне ролләп уҡыу. 
3. Дәфтәргә яҙыу.                                                                                                                                                                 
Төп геройҙар: Әбделнәғим бабай, малай-улы.                                                                                                 
Кейектәр: болан ,һуйыр, төлкө, айыу, ҡоралай, һеләүһен, ҡуян, һуҫар, бүре, мышы.                               
Ер-һыу атамалары:  Иҙел буйы, Йәнебәк һырты.                                                                            
VI. Әбделнәғим бабайға характеристика бирегеҙ.    
- Һеҙгә уның ниндәй сифаты оҡшаны? (Йор һүҙле, күҙәтеүсән, йомғаҡлап, һығымта  сығарып 
ҡуя). 
VII. Ҡоралайҙы һүрәтләү.  
 «Матур кейектәр күп ул  беҙҙең урмандарҙа. Миңә ҡалһа, был  донъяла иң матур кейек – 
ҡоралай. Ул урман күрке, йәме. Күрке, тим, сөнки улар матур ҙа, бер зыяндары ла юҡ. 
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Ашағандары –үлән, эскәндәре – таҙа һыу. Шуға ла уларҙың аяҡтары еҙ ҡурай кеүек нәфис, 
сабый бала ҡарашымы ни һис ниндәй уҫал лыҡ юҡ. Әйтерһең, миңә тейә күрмә, әҙәм балаһы, 
минең бер зыяным да юҡ, тип тора. 
- Харап  сос,  йылғыр хайуан улар.  Ҡая таштар буйлап йүгерәләр. Ғәжәп иттем, хайран 
ҡалдым. Сөнки был тирәлә ҡоралайҙарҙың ҡышларға ҡалғаны юҡ.                              
- Ни өсөн?  (Ҡар бик тәрән, бер ҡайҙа ла китә алмайҙар. Ашарҙарына юҡ..)  
– Ҡоралайҙарға кем һәм нисек ярҙам итә? (Бер киҫәк тоҙ, бер тоҡсай он кәбәге, бер киҫәк 
ҡыҙыл сепрәк) 
 – Ә ҡыҙыл сепрәк  нимәгә кәрәк? 
VIII.Йомғаҡлау. Әбделнәғим бабай: «Матурлыҡтың ҡәҙерен белергә кәрәк»-ти.                             
  - Быны һеҙ нисек аңлайһығыҙ? Кешенең матурлығы нимәлә? 
IX.Өй эше: 1. «Матур кеше» тигән темаға хикәйә төҙөргә;                                                                               
2. Ҡоралайҙар тураһында мәғлүмәт табырға;                                                                                                 
3.Ҡоралай һүрәтен төшөрөргә. 
 
 
 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ТАЙҒАҠ БАҪМА”ХИКӘЙӘҺЕН ӨЙРӘНЕҮ 
 

Хәсәнова Гүзәл Салауат ҡыҙы, 
Өфө ҡалаһы  “107-се лицей”ы 

 
Маҡсат: Хикәйәнең идея тематик йәкмәткеһен асыу,актуаллеген билдәләү; 
Проза әҫәрен тикшерергә өйрәтеүҙе дауам итеү; 
Уҡыусыларҙың үҙ аллы эҙләнеү күнекмәләрен, һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. 
Ҡылығына,эшенә ҡарап,кешеләргә характеристика бирергә,яҡшылыҡ менән яуызлыҡтың 
нимә икәнен айырырға өйрәтеү. 
Башҡаларға ҡарата ихтирамлы булырға, изгелек эшләргә йүнәлеш биреү. 
Йыһазлау:Сағыу ҡояш төшөрөлгән плакат, яҙыусылар портреты,  компьютер, мультимедиалы 
проектор. 
Дәрес барышы. 
Ойоштороу мәле, психологик инеш. 
,,Гүзәл һәм алыҫ” (Е.Крылатов музыкаһы,Ю.Энтин һүҙҙәре) йыры яңғырай. 
- Һаумыһығыҙ,уҡыусылар. Хәйерле иртә! Шундай матур көй яңғыраны, моғайын, ул һеҙҙең 
кәйефтәрегеҙҙе күтәреп ебәргәндер. Әйҙәгеҙ барыбыҙ ҙа бер-беребеҙгә ҡарап йылмаяйыҡ, 
бер-беребеҙгә уңыштар теләп, эшебеҙҙе йылмайыуҙан башлайыҡ. 
- Бөгөн беҙҙең бүлмәбеҙ нисектер яҡтырып киткән кеүек күренә.  Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ни 
өсөн икән? 
- Таҡтаға саҡыу ҡояш рәсеме ҡуйылған. 
- Матур көй яңғыраны. 
- Дөрөҫ, уҡыусылар. Тағын да беҙҙең йылмайыу ҙа класыбыҙҙы яҡтыртып ебәрҙе. 
- Ә дәрестә нимә тураһында һөйләшәсәкбеҙ һуң? Быны асыҡлар өсөн һеҙҙе яңы әҙәби 
термин менән таныштырып үтәм. 
Акростих (грекса akros- ситтәге юл, stichis-русса стих) - шиғыр юлдарындағы беренсе 
һүҙҙәрҙең тәүге хәрефтәрен өҫтән аҫҡа уҡығанда, кеше исеме йәки фамилияһы, йә айырым 
һүҙ, һөйләм килеп сығырлыҡ итеп яҙылған шиғыр. 
Мультимедиалы проектор аша шиғырҙар уҡыу. 
 
1.Милләт хәле өсөн борсолоуың 
    Әле һаман халҡым хәтерендә 
   Жыу иткәндәй йөрәк иңрәп һыҙлай 
   Икмәк шиғыры иҫкә төшкәндә. 
   Тамырҙарын ижад ағасының 
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   Ғафури,һин тәрән ҡаҙының, 
   Аҫыл ташын илһам донъяһының 
   Фирүзә таш булып ҡабыҙҙың. 
   Уҡымышлы булыу был тормоштоң 
   Рәүешелер,-тиеп һин яҙҙың, 
   Инсафлылыҡ юлын шиғриәткә 

“Гөлдәр баҡсаһы” нан. 
 
2. Рәхәтләнеп,эй кинәнеп-көлөп  
   Әсәм телкәйендә һөйләшәм, 
   Милләтемә ҡушылып,бер үк сафта 
   Ирек йырын бөгөн көйләшәм. 
   Ғәжәп түгел,башҡорт башҡорт менән 
   Аралаша туған телендә. 
   Рәми һүҙе ҡайтауаздар булып 
   Иркен яңғырай Тыуған илендә, 
   Паклығылай ҡышҡы саф ҡарҙарҙың  
   Онотолмаҫ шағир һүҙҙәре, 
   Васыяты булып яңғырарҙар 

,,Аманаты”, ,,Туған тел” дәреслеге. 
 
3.Ныҡлы баҫып ерҙән һалдат үтте, 
   Асты ҡапҡаларҙы ,донъяны. 
   Заман йырын яҙҙы,улар көсө 
   Ағым һыуҙы бауҙы,даръяны 
   Рух ныҡлығы ине яҙмышында, 
   Ныҡышмал һүҙ,ҡеүәт,дәрт,дарман 
   Әйтер һүҙе  үтте йөрәктәргә, 
   Жыу итерлек ине ул фарман. 
   Миңә бөгөн Назар йыры етмәй, 
   Илатырлыҡ ине ул йырҙар... 
 
 4.Мөғжизәле .юбер ҡатлыраҡ донъяң, 
    Оҙон-оҙаҡ бала саҡтарың, 
    Сабый саҡтан миңә үтә яҡын, 
    Таныш кеүек тыуған яҡтарың. 
    Алыҫтарҙа,донъя гиҙгән саҡта 
    Йыр аламын һинең шишмәңдән. 
    Кәңәш тә ул,хәс тә һәм көтөлгән 
    Әсәм сәләме ул илемдән. 
    Рәсемеңә бағам,күҙҙәреңдә 
    Ил-ереңдең һалған хәстәре... 
    Мөхәббәтле мөләйемлек менән 
    Унда ҡайнай Мостай хистәре. 
 
5. Замандарҙың үтә хәтәр мәле 
    Әллә тәтегәнгә үҙеңә, 
    Йөрәктәргә үтер ҡайғыларҙы  
    Насип итер инең үҙеңә. 
    Әсәйҙәрсә күреп һин телеңде 
    Бала кеүек наҙлап әүрәттең 
    Башҡорт телен көйләп,иркәләнең 
    Илһам шишмәһендә бәүелттең. 
    Ирлек булды әйтер һүҙҙәреңдә, 



 

439 

 

    Шик-шөбһәне енең һөймәне. 
    Емештәре әсе ағастар бит 
    Ваҡланмайҙар ҡырау төшмәйсә, 
    Аумайҙар ҙа ваҡыт етмәйсә, 
    Емештәрен биреп бөтмәйсә... 
 
(һәр яҙыусының портретын күрһәтә барыу,исемлеген төҙөү) 
 
 Мәжит Ғафури, Рәми Ғарипов, Назар Нәжми, Мостай Кәрим, Зәйнәб Биишева. 
           4   8  2                1        7    3                             6                5 
-Был исемлек тураһында нимә әйтә алаһығыҙ? 
 
- Башҡорт халыҡ яҙыусылары һәм шағирҙары. 
 
-Тағын нимәгә иғтибар иттегеҙ? 
 
- Һандар яҙылған. 
 
-Дөрөҫ, был асҡыс-һандар. Һеҙ улар ярҙамында тағы бер яҙыусының исемен аса алаһығыҙ. 
Йә, кемегеҙ тиҙерәк! 
 
3    7    1    5     8     3          5    2    6   4    3  
Н   о     ғ    м    а     н        М    у    с   и    н 
(мультимедиалы проектор аша портретын күрһәтеү) 
 
-Уның тураһында нимә беләһегеҙ? 
-Башҡорт халыҡ яҙыусыһы. 
-Ишембай районы Ҡолғона ауылында тыуған. 
-Дөрөҫ, уҡыусылар. Үткән дәрестә беҙ һеҙҙең менән уның бер хикәйәһен уҡыған инек. Һеҙ 
уны нисек үҙләштерҙегеҙ икән, шуны асыҡлап үтәйек. 
(мультимедиалы проектор аша тест һорауҙарын уҡыу һәм дөрөҫ яуаптарҙы билдәләү)  
 
 
Тест 
 
1. Хикәйәнең исеме нисек? 
а) Тайғаҡ күпер. 
ы) Тайғаҡ баҫма. 
б) Тайғаҡ юл. 
              
 2. Баҫма ниндәй йылға аша һалынған? 
в) Баҙы. 
ҡ) Ҡамышлы. 
г) Таналыҡ. 
 
 3. Хикәйнең төп геройҙары кем? 
 д) Садик менән Гөлсөм, 
 е) Рәхмәт менән Ринат. 
з) Илнар менан Илнур. 
ш) Әсҡәт менән Рәхмәт. 
 
4. Малайҙар  ҡайһы мәктәптә уҡыйҙар? 
и)Таштау башланғыс мәктәбендә. 
к) Исмаил урта дөйөм белем биреү мәктәбендә. 
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я) Ташморон һигеҙ йыллыҡ мәктәбендә. 
 
5. Кем ҡайһы аяғын һындыра? 
м) Әсҡәт уң аяғын. 
л)Әсҡәт һул аяғын. 
н)Әсләм һул аяғын.   
 
-Ә хәҙер яуаптарығыҙҙа килеп сыҡҡан хәрефтәрегеҙҙе бирелгән тәртип буйынса теҙеп 
сығығыҙ. 
4      2     3    1   5     1   2 
(уҡыусылар бер-береһенең эшен тикшереп, баһалай) 
- Әгәр ҙә һеҙҙең яуаптарығыҙ дөрөҫ булһа,дәрестә нимә тураһында һүҙ барасағын 
белерһегеҙ. 
4    2       3       1      5    1     2 
Я    ҡ     ш       ы    л    ы    ҡ   
 
-Эйе, бөгөн беҙ дәрестә яҡшылыҡ,изгелек эшләү тураһында һөйләшәсәкбеҙ. 
 
-Ә хәҙер иғтибарҙы дәресебеҙҙең девизына йүнәлтәйек. 
 
Донъяла мәңге ҡалыр эш- 
Ул да булһа яҡшылыҡ. 
Күккә лә осор-яҡшылыҡ. 
Һыуҙа ла батмаҫ-яҡшылыҡ. 
Утта ла янмаҫ-яҡшылыҡ. 
Телдән дә төшмәҫ-яҡшылыҡ. 
                       Урал батыр эпосынан. 
 

- Яҡшылыҡ эшләү ул батырлыҡ та, бурыс та түгел. Бер-береңә ярҙам итеү, терәк-таяныс 
булыу-ул кешеләр араһында аралашыуҙың тәбиғи көндәлек нормаһы. Кешенең ашарға, 
эсергә, йоҡларға ихтыяжы булған кеүек, яҡшы эштәр ҡылыуға ла ихтыяжы булырға тейеш. 

-Ә Ноғман Мусиндың хикәйәһендә ниндәй яҡшылыҡ тураһында һүҙ бара? 
-Рәхмәт бәләгә осраған Әсҡәткә ярҙам итә. 
-Рәхмәт менән Әсҡәткә ниндәй сифаттар хас икәнлеген асыҡлап үтәйек. 
(м/м проекторҙа һүрәттәр сыға) 
 1.Рәхмәт менән Әсҡәттең бергә өй эшен әҙерләүе. 
 2.Мәктәпкә бергә йөрөүҙәре. 
 3.Рәхмәттең Әсҡәтте күтәреп алып килеүе. 
( һүрәттәр буйынса йөкмәткеһен иҫкә төшөрөү) 
 
-Ә хәҙер, уҡыусылар, Рәхмәткә хас сифаттарҙы һанап сығығыҙ. 
-Рәхмәт-яҡшы күңелле,ярҙамсыл, ныҡыш, маҡтанып йөрөмәй. 
-Ә Әсҡәткә ниндәй сифаттар хас? 
-Әсҡәт-үпкәсел, алдаҡсы, маҡтансыҡ, ҡурҡаҡ. 
-Ә яҙыусы Рәхмәтте яҡшы, ә Әсҡәтте насар тип әйтәме? 
-Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Шулай тип әйтеп буламы? Ни өсөн? 
 
-Тимәк кешенең характеры уның эштәре, ҡылыҡтары аша асыла. Яҡшылыҡ менән 

яманлыҡ эштә, ҡылған ҡылыҡта, һөйләгән һүҙҙә беленә икән. Шуның өсөн дә ата-бабалар 
яҡшы янында яман беленә тип әйткәндәр(дәрестең темаһына иғтибарҙы йүнәлтеү) 

-Яҡшы булыр өсөн ниндәй ҡағиҙәләрҙе үтәргә кәрәк инде? 
-Яҡшы эштәр эшләргә, кеше хәленә инә белергә, шәфҡәтле, мәрхәмәтле, ярҙамсыл 

булырға. 
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-Эйе, яҡшылыҡ ҡылған кеше һөйкөмлө, матур ҙа була. Ундай кешенең дуҫтары ла күп 
була. 

-Балалар, әгәр кеше үҙен генә ҡайғыртһа, үҙ файҙаһын ғына күҙәтәһә, үҙен генә 
яратһа, нисек булыр икән? 

-Ул бер үҙе ҡала, дуҫтары, ауыр саҡта ҡайғыһын уртаҡлашыусыһы ла булмай. 
- Яҙыусы хикәйәһен Тайғаҡ баҫма тип атаған. Ә баҫма нимә ул? Һеҙ уны нисек күҙ 

алдына килтерәһегеҙ? Уның синонимы нисек? 
- Күпер. 
- Һеҙҙең ниндәй күперҙәр күргәнегеҙ бар? 
                                  (м/м проекторҙан ҡарау) 
- Ә ни өсөн Тайғаҡ баҫма тип атаны икән? 
- Әсҡәт тайып йығылған өсөн генәме икән? 
- Эйе, уҡыусылар, кешегә үҙ ғүмереңдә бик күп тормош күперҙәре аша үтергә тура 

килә. Ул күперҙәр һәр ваҡыт ныҡлы, тигеҙ генә булмай, араларында тайғаҡтары ла осрай. 
- Ноғман Мусин яҡшы юлдан яман юлға тайып китмәҫкә, уларҙы айыра белергә, үҙеңдең 

тирә-яғыңдағы кешеләргә иғтибарлы булырға кәрәклекте иҫкәртә. 
- Һәр кешенең холҡонда ыңғай,иғтибарға лайыҡ сифаттар була. Шулай уҡ һәр кешенең 

холҡонда етешһеҙ яҡтар ҙа була. Башҡаларҙың етешһеҙлегенә түҙемле була белергә кәрәк.   
Төрлө конфликтлы хәлдәрҙе көлкөгә әйләндереп, кешене үҙегеҙ ғәфү итә белегеҙ. 
Хәҙер Яҡшылыҡ  һүҙенең моделен төҙөйөк. Нигеҙен ҡояш итеп алайыҡ, сөнки ҡояш-шатлыҡ, 
яҡтылыҡ, йылылыҡ билдәһе. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                                                                 
                                                                             
 
 
 
 
- Ә бына ошо сифаттарға эйә булған кешене ни эшләйҙәр? 
- Маҡтайҙар,хөрмәт итәләр. 
- Был турала яҙыусы нисек тип әйткән? 
- Маҡтау менән хөрмәтте кешегә кеше алып бирмәй. Үҙең тырышмаһаң.. 
- Эйе, бик матур итеп әйткән яҙыусы. Ғөмүмән, хикәйәнең теленә иғтибар итһәк, ул ниндәй 
һүҙҙәрҙе бик күп ҡулланған 
- Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе. 
- Эйе,уларҙы яҡшы белеү, оҫта ҡулланыу телмәрҙе матурлай, йыйнаҡлата, образлы яһай. 
- Мин һеҙгә өйҙә хикәйәнән нығынған һүҙбәйләнештәр табып яҙып килергә ҡушҡан инем. Кем 
уҡып ишеттерергә теләй? 
- Кем өҫтәй? 
- Ә хәҙер әҙерәк уйнап алайыҡ. 
Серле һүрәттәр уйыны. 
- Мин бер рус рәссамына түбәндәге нығынған һүҙбәйләнештәргә һүрәт төшөрөргә 
ҡушҡайным.Ул тура мәғәнәһендә аңлаған һәм ошо һүрәттәрҙе эшләп ебәргән (һүрәттәр м/м 
проектор аша күрһәтелә) 
 
Балтаһы һыуға төшкән—ныҡ күңелһеҙләнеү, бошонҡо йөрөү. 
Бүрәнә үтә бүре күреү—белмәгәнде беләм тигән кеше. 

Яҡшылыҡ 

Мәрхәмәтлелек Шәфҡәтлелек 

 

Изгелек Йылмайыу 

Киң күңеллелек 

 
Яҡшы һүҙле булыу 
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Соҡор ҡаҙыу—насарлыҡ, этлек эшләү. 
Аранан ҡара бесәй үтеү—икәү-ара ыҙғышыу,дуҫлыҡ мөнәсәбәте боҙолоу. 
Алма беш,ауыҙыма төш—әҙерҙе генә көтөп торған кешегә әйтелә. 
 

- Был рус рәссамына нисек ярҙам итеп була? 
 
- Башҡорт телендәге нығынған һүҙбәйләнештәрҙе рус теленә тәржемә иткәндә һүҙҙәр 
түгел,ә мәғәнәһе тура килергә тейеш. 
 
196-сы күнегеүҙе вариантлап эшләү,тикшереү(телдән) 
 
1.Балтаһы һыуға төшкән-как в воду опущенный. 
Ҡыҙыл ҡар яуғас-после дождика в четверг. 
Танау аҫты кипмәгән-молоко на губах не обсохло. 
Башы һуҡҡан яҡҡа-куда глаза глядят. 
Май эсендәге бөйөр кеүек-кататься как сыр в масле. 
Энә төртөр урын юк- негде яблоку упасть. 
 
2.Ҡапсығыңды тот – держи карман шире. 
Ҡурҡҡанға ҡуш күренә - у страха глаза велики. 
Тырнағыңа ла тормай - в подметки не годится. 
Түбәһе күккә тейеү - быть на седьмом небе. 
Яр аҫтынан яу сығарыу - много шуму из ничего. 
 
- Яҡшы.Тырыштығыҙ, бөгөнгө эшегеҙҙән мин бик ҡәнәғәтмен. Һәр ваҡыт шулай тырыш, 
яғымлы булығыҙ, йышыраҡ йылмайығыҙ. Ҡайҙа ғына йөрөһәгеҙ ҙә, кешеләргә яҡшылыҡ 
эшләргә тырышығыҙ. Һеҙҙең турала ғорурланып телгә алырлыҡ булһын. 
- Аралашыу, кешеләр менән аралаша белеү - ауыр хеҙмәт. Бөтә күңелеңде биреп эшләһәң 
генә ул файҙа килтерә. 
- Ә хәҙер бер-берегеҙгә ҡарағыҙ ҙа тағы ла бер тапҡыр йылмайығыҙ. Кеше күңеленә рәхәт, 
яҡшы булғанда ғына йылмая. Йылмайыу менән күп бейеклектәргә ирешергә була. 
Дуҫтарыңдың күңелен яуларға теләһәң-йылмай, кешенең ыңғай яуап биреүен теләһәң икән-
йылмай,һәр ваҡыт йәш булайым тиһәң-йылмай, оҙон ғүмерле булайым тиһәң - йылмай. 
 
Рефлексия. 
-Бөгөнгө дәрестән нимәләр алдығыҙ? Дәрес һеҙгә нимә бирҙе? 
-Яҡшылыҡ ҡына эшләргә кәрәк. Яңы әҙәби термин (акростих) менән таныштыҡ. Күперҙәр 
ҡараныҡ, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр менән таныштыҡ. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе рус теленә 
тәржемә иткәндә мәғәнәһе тура килергә кәрәклеген нығыттыҡ. 
 
Өйгә эш.  
1.Нығынған һүҙбәйләнештәр ҡулланып Мажаралы сәйәхәт тигән темаға хикәйә яҙығыҙ. 
2.Нығынған һүҙбәйләнешкә һүрәт төшөрөргә. 
 
 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ” 

Хафизова Фәниә Ильяс ҡыҙы, 

 Кушнаренко    районы  

Иҫке Ҡамышлы урта мәктәбе 

                                                                                             филиалы, Первушин  төп дөйөм 

белем биреү мәктәбе 
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Маҡсат: 
1.  Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” повесының йөкмәткеһе,  идея – тематикаһы,  

образдар системаһы, сюжеты менән танышыу. 
2. Аналитик – тәнҡитле фекерләү һәләтен үҫтереү. 
3.  Повесть геройҙары миҫалында  мораль – этик тәрбиә биреү. 
Йыһазландырыу:  Ноғман Мусиндың портреты,  китаптарынан күргәҙмә,  автор һәм 

уның повесы  тураһында мультимедиа презентацияһы. 

Дәрес барышы 

I. Ойоштороу мәле. Һеҙҙеңсә тормошта дөрөҫ йәшәү нимә ул? Кеше ниндәй булырға 
тейеш? Ни өсөн кеше ауырлыҡтарҙы еңеп сыға алмай?Бер ғаиләлә ике төрлө бала 
тәрбиәләнә аламы?/береһе –насар, икенсеһе – һәйбәт/. Бының сәбәптәре ниндәй? 
/уҡыусылар менән әңгәмә/ 

Бына ошо һорауҙарға яуапты беҙ бергәләп Ноғман Мусин әҫәренән эҙләрбеҙ. 

1) Дәрестең темаһы, маҡсаты менән танышыу. 

Әйҙәгеҙ, ҡуласа һүҙен аңлатып китәйек. Нимә ул ҡуласа? Нимәһе менән ҡурҡыныс ул? 
Ҡуласаға эләккән кеше тиҙ генә ысҡына аламы?Ни өсөн? /уҡыусыларҙың фекере тыңлана/ 

2) Һүҙлек эше                       

Ҡуласа- тәгәрмәс, табан, ҡуласа./Рабочая часть машины/ 

3) Эпиграф менән танышайыҡ. 
Был донъя – ҡуласа туҡтауһыҙ әйләнә. 
Кемдәрҙең яҙмышы кемдәргә бәйләнә?.. /Тәнзилә Йәнтилина/ 
Дәрес аҙағында ни өсөн ошо юлдарҙы эпиграф итеп алғанды әйтеп ҡарарһығыҙ. 

4) Ошо һорауҙарға яуап алыр өсөн автор тураһында ла белешмә алайыҡ. Мин терәк 
һүҙҙәр әйтәм. Ә һеҙ яуапты тулы итеп бирәһегеҙ. 

- Ишембай. Ҡолғона. 

- Уҡытыусы. 
- Дилогия. 
- Тәбиғәт һаҡсыһы. 
- Халыҡ яҙыусыһы. 
- С.Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты. 

“Ноғман Мусин- замана яҙыусыһы, ижады тамырлы, төрлө жанрлы әҫәрҙәрендә кеше 
бәҫе, дәрәжәһе алға ҡуйыла, әҙәп ҡанундарының тормошсанлығы һәм матурлығы данлана”- 
ти уның хаҡында Роберт Байымов. 

5) Повестың идея – тематикаһы буйынса әңгәмә. 

– Повеста ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан бара? /Повеста ваҡиғалар таулы – урманлы 
райондарҙың береһендә бара./ 

- Төп герой кем? /Унда төп герой Мохтасар тураһында һөйләнә. Уның ғибрәтле 
яҙмышын һүрәтләп, автор кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙе асып бирә, яҙмыштар 
тураһында, йәшәү мәғәнәһе, изгелек менән яуызлыҡ хаҡында уйланырға мәжбүр итә./ 
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- Ни өсөн был өҫөр “Шайтан ҡуласаһы” тип атала? /Әҫәрҙә  тормош шайтан ҡуласаһы  
менән сағыштырыла. Һин бер төрлө эш эшләргә уйлайһың, ә тормош һине шайтан ҡуласаһы 
кеүек икенсе яҡҡа бороп алып китә./ 

- Унда тағы ниндәй проблемалар күтәрелә? /Мохтасар менән Миңзәләне, Байым менән 
Раушанияны һүрәтләп,  ғаилә мөнәсәбәттәре  тураһындағы проблеманы ла күтәрә 
автор.Тәбиғәтте һаҡлау, ундағы ағастарҙы, кейектәрҙе ҡурсалау тураһындағы проблемалар  
ҙа  повеста урын ала/. 

6) Повестың сюжеты тураһында әңгәмә. 

– Повестың сюжеты тураһында нимә әйтерһегеҙ?  
Повестың сюжеты бер нисә хәл – ваҡиғанан тора: 

Экспозиция өлөшө 

Бында автор тарихи, географик фон тураһында хәбәр итмәй, ә әҫәрҙә һүрәтләнәсәк 
хәл – ваҡғаларҙы  ижтимағи, психологик яҡтан мотивлаштыра: сит-ят ерҙә берәй танышың 
булыу – оло терәк була, ти. Ысынлап та, әҫәрҙә яҙыусының танышы тураһында һәм ул 
танышының тағы бер танышы тураһында һүҙ бара. 

Төйөнләнеү 

Яҙыусы Риза  Ханбәковтың районға ижади командировкаға  килеүе. 

Ваҡиғалар үҫеше 

Уның хеҙмәттәш дуҫы Байым Шәйәхмәтов менән осрашыуы. Урман һаҡсыһы Мохтасар 
менән танышыуы. Мохтасар менән Риза Ханбәковтың һунарҙа йөрөүҙәре, һ.б. 

Кульминация 
Мохтасарҙың Рәсүлде хөкөмгә тарттырыуы. 
- Сиселеш бирелгәнме повеста? (Повеста сиселеш өлөшө бирелмәй). 
- Ни өсөн юҡ? 
- Яуызлыҡ язаға тарттырылды. Бынан һуң тыныс, матур тормош башланып китер 

геройҙар өсөн. 

7) Сюжет һыҙығы тураһында. 
– Әҫәрҙә нисә сюжет һыҙығын билдәләргә була? (ике сюжет һыҙығы бар: береһе– Риза  

Ханбәковтың, икенсеһе Мохтасарҙың.  Интерактив таҡтала –  схема). 
– Был сюжет һыҙыҡтары нисек бирелә? 
– Яҙыусы Ханбәков тормошонан һүрәтләнгән был осор – уның сюжет һыҙығы – тигеҙ, 

эҙмә –  эҙлекле, тыныс һәм ябай. Ул килә, осраша, ҡайтып китә. 
– Ә  Мохтасарҙың сюжет һыҙығы ябай түгел. Унда киҫкен боролоштар яһала, йәки ул 

өҙөлөп тора. Автор ҡыйыу рәүештә был сюжет һыҙығын “һындыра” һәм яңынан ялғап алып 
китә.  

– Был сюжет һыҙыҡтары киҫешәме? 
– Эйе, улар бергә урманда һунарҙа йөрөйҙәр, кульминацион мәлдә, Рәсүл болан 

атҡанда  Риза Ханбәков Мохтасарға ярҙам итә. 

8) Повестың образдар системаһы 
– Ике сюжет һыҙығы тип әйттек.  Ә төп герой кем йәки кемдәр?  

Риза  Ханбәковты төп герой тип әйтеп буламы? Ни өсөн булмай? 
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– Ул – повестағы хәл –ваҡиғаларҙы хәбәр  итеүсе.  Риза үҙенең исеменән һөйләп бирә.  
– Әҙәбиәт теорияһында бындай алым  йыш осрай, ул “урта телмәр” тип атала. Ниндәй 

өҫәрҙәрҙә осратырға мөмкин уны? 
– М. Кәрим “Оҙон – оҙаҡ бала саҡ”–  Кендек, М. Ғафури “Ҡара йөҙҙөр”–  Ғәли, Д. Юлтый 

“Ҡан” – Булат, һ.б. 
– Мохтасар төп героймы, ни өсөн? Ул ниндәй кеше? Башҡа образдарҙың уға 

мөнәсәбәте нисек? Улар Мохтасарҙың характерын асырға ярҙам итәләрме? 
– Рәсүл тураһында ни әйтергә мөмкин?  
– Мохтасар менән Рәсүл образдары башҡаларға ҡарағанда тулыраҡ һәм киңерәк 

яҡтыртыла. Тәүгеһе яҡшылыҡтың символы булһа, икенсеһе – яуызлыҡтың кәүҙәләнеше 
булып тора, ҡара йылан булып кешеләрҙең яҙмышын ҡыя. Ул бик күп яуызлыҡтар эшләй…       
Уны бер кем дә яратмай, бөтәһе лә уны күрә алмай.  

- Рәсүлдең бер генә лә яҡшы яғы юҡмы? Уның эгоист булып үҫеүендә кем ғәйепле? 
– Ни өсөн Мохтасар Рәсүлдең ғәйебен үҙенә ала? Дөрөҫ эшләйме?  Кешенең ғәйебен 

үҙеңә алып, уның арҡаһында үҙең зыян күрергә яраймы? Ул беренсе тапҡыр шулай итәме? 
Яуаптар төрлөсә:  

– Ул әсәһе хаҡына  мәжбүр була. Дөрөҫ эшләгән, тип уйлайым… 
– Дөрөҫ эшләмәгән тип уйлайым. Яуызлыҡҡа юл ҡуйған. Һәм ул быны беренсегә эшләмәй… 

– Мохтасар үҙе шул турала нимә ти? Китаптан табып уҡығыҙ әле. 
– Миңзәлә образы һеҙҙә ниндәй хистәр уята? Мохтасарҙың уға мөнәсәбәте нисек? 

Кешеләр уға нисек ҡарайҙар? 
– Мохтасар һәм Миңзәлә. Был ике образға повеста кемдәрҙе йәнәш  (параллель) 

ҡуйырға була? Ни өсөн автор уларҙы повеста бирә? 
– Байым Шәйәхмәтовты һәм уның ҡатыны Раушанияны. 
– Улар тураһында ни әйтергә була? 
– Байым  Риза Ханбәковтың хеҙмәттәше, хәҙер Урман хужалығында директор булып 

эшләй. Ул бик яҡшы директор, ғаилә башлығы, уңған кеше. Ул ярҙамсыл, ихлас, икейөҙлөлөк  
уға ят нәмә. Уның күңеле кешеләргә һәр ваҡыт  асыҡ, шуға ла  тормошо тәгәрәп алға бара.  
Байымдың  шундай булыуында  төплө итеп уйлай белеүе, аңлы, маҡсатлы эш алып барыуы, 
аҡыл хәрәкәте, шәхес эшмәкәрлеге ята.  

– Был ике парҙы параллель һүрәтләп, автор тормош тураһында, йәшәү мәғәнәһе 
тураһында уйланырға мәжбүр итә. Кешеләр араһындағы мөнәсәбәт, изгелек – яуызлыҡ 
хаҡында фекер тупларға ҡуша. 

– Повестың образдар системаһы  тураһында нимә әйтерһегеҙ? 
– Образдар системаһы ҡатмарлы  түгел. Повесть жанрына хас булғанса, унда образдар 

күп түгел.      
 
9) Әҫәрҙең художестволы үҙенсәлектәре 
–Алдан әҙерләнгән уҡыусы сығыш яһай.(Сығыш тыңлана) 

– Быларҙан тыш мин өҫтәп шуны әйтер инем: повеста лирик сигенеүҙәр, һөйкәлмә 
ваҡиғалар, образдар бар. Шулар иҫәбенә Ханбәковтың студент саҡтағы бер танышы, 
туристик бюролағы директор, райондаш түрә (уларҙың исемдәре әҫәрҙә бирелмәй) 
образдарын индерергә була. 
– Тағын бер үҙенсәлек бар әҫәрҙә, был Н.Мусиндың бөтә әҫәрҙәренә хас тема, проблема. Ул 
ниндәй тема икән? 

– Урман, уны һаҡлау темаһы.  
– Урман повеста Н. Мусинса бирелә: ул пейзаж йәки ваҡиғаларҙың фоны ғына түгел, ә 

геройҙарҙың  тормош сығанағы, йәшәү рәүеше. Урман уларға эш,  аш бирә, уларҙы йәшәтә. 
/ “Зөһрә” ,  “Ер биҙәге”,   “Йыртҡыс тиреһе” повестары, ”Мәңгелек урман”, “Һуңғы солоҡ” 

романдары быға миҫал була./ 
 
III. Йомғаҡлау. 
– Н. Мусин ижадында был әҫәр ниндәй урынды биләй? 
– Башҡорт прозаһында? 
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– Был әҫәр һеҙҙе нимәгә өйрәтте? Шул турала үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе дүрт –  биш 
һөйләм менән хәҙер яҙығыҙ әле. 

 
“Был әҫәр мине нимәгә өйрәтте?”, “Дөрөҫ эшләнеме икән Мохтасар?” –  яуап яҙыу (5-7 

минут) 
 - Ә хәҙер ни өсөн ошо эпиграфты алдыҡ һорауына яуап биреп ҡарағыҙ. 
– Хөрмәтле уҡыусылар! Әле беҙ китаптарҙан уҡып ҡына тормош, кешеләр тураһында 

фекер йөрөтәбеҙ.  Оҙаҡламай һеҙ үҙегеҙ оло тормошҡа аяҡ баҫасаҡһығыҙ. Шул саҡта 
художестволы әҫәрҙәрҙәге образдарҙың береһенән үрнәк алып, икенсеһенән ғибрәт алып,  
тормош тигән киң яланда юғалмайса, һәр ҡайһығыҙ үҙ юлығыҙҙы табығыҙ. Тормош – ул, 
ысынлап та, ҡуласа, был ҡуласаның тотҡаһы беҙҙең ҡулдарҙа булырға тейеш. Беҙ уны 
үҙебеҙгә кәрәк яҡҡа бороп ебәрербеҙ. 

 
IV.  Баһалау. 
Дәрестә актив ҡатнашҡан уҡыусыларға баһалар ҡуйыла. 
 
V. Өйгә эш. 
Иншаға әҙерләнергә: ”Шайтан ҡуласаһы” повесында әхләҡи проблемаларҙың 

сағылышы”. 
Мин Мохтасар урынында нишләр инем? 
Ни өсөн бер ғаиләлә ике төрлө ул тәрбиәләнгән? Ғәйеп кемдә? 

 
 

Н.МУСИН. ҠОРАЛАЙҘАР 

Хизбуллина Миңлегөл Мөхәмәтйән ҡыҙы, 
Балаҡатай районы  Ләүәле урта мәктәбе 

 
 

Маҡсат:  

1. Ноғман Мусиндың ижады менән танышыуҙы дауам итеү;  уның әҫәрҙәре аша 

тәбиғәттең серҙәре  менән таныштырыу; 

2. Балаларҙың фекерләү кеүәһен үҫтереү, йүгерек, тасуири, аңлы, дөрөҫ уҡыу 

күнекмәләрен  нығытыу; 

3. Ҡоралайҙар тураһында белем биреү, балаларҙа хайуандарға ҡарата мәрхәмәтлелек, 

тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Йыһазландырыу:Н.Мусиндың портреты, ҡоралай һүрәте, дәрес буйынса презентация, 

яҙыусының китап күргәҙмәһе,проектор,компьютер,таратма материал. 

Үҙләштереү өсөн һүҙҙәр: 

Ҡоралай – косуля 

Һуйыр - глухарь 

 Һеләүһен – рысь 

  Һуҫар - куниица 

Өйөр - стадо 
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Еҙ - латунь  

Дәрес барышы 

1. Ойоштороу мәле: Һаумыһығыҙ! Хәйерле иртә! Ултырығыҙ! 

2. Сәләмләү: 

Беренсе слайд 

Һаумы, ҡояш! 

Һаумы,дуҫым! 

Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 

Мин сәләмәт,мин матур, 

Салауат кеүек батыр, 

Яйлап ултырам  хәҙер, 

Дәрес тыңларға әҙер.  

 

3. Фонетик күнегеү. ( Хайуандар һүрәте ярҙамында  башҡорт теленең ҡайһы бер 

хәрефтәрен ҡабатлап китеү) Икенсе слайд 

 

 
Ҡуян, һеләүһен, төлкө, бүре, һуҫар 

Уҡыусылар, былар ниндәй хайуандар?Ҡырығай хайуандар. Уларҙың ҡайһы берҙәре беҙ 

уҡыған әҫәрҙәрҙә лә бар.Был һүҙҙәрҙә ниндәй башҡорт хәрефтәре яҙылған?Ҡ, һ,ә,ү, ө, ҫ 

 

Дүртенсе слайдты тасуири уҡыу. 

Урман - ул матурлыҡ, 

Урман - ул саф һауа, 

Арыған саҡтарҙа  

Күңелгә шәп дауа. 

                  (Г.Юнысова) 

Был шиғырҙа нимә тураһында һүҙ бара? (тәбиғәт тураһында) 

Тәбиғәт ниндәй була? (матур,йәшел,ҡоштарға,үҫемлектәргә бай)-Бишенсе слайд  

 

4. Психологик инеш. Ҡәҙерле уҡыусылар! Бөгөн  беҙ дәрестә һеҙҙең менән  

Ноғман Мусиндың  дәреслектәге һуңғы әҫәре менән танышасаҡбыҙ һәм яҙыусының  уҡылған 

әҫәрҙәре буйынса йомғаҡ яһаясаҡбыҙ. Алтынсы слайд - Н.Мусиндың портреты 

5. Яҙыусы тураһында уҡытыусының һөйләүе 

Етенсе,һигеҙенсе, туғыҙынсы, слайдтар 
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Әҫәрҙең төп геройы Әбделнәғим бабай.  Ул һунарсы.  Ул ғүмеренең күп өлөшөн 

урманда үткәргән.  Бабай үҙ ғүмерендә ниндәй генә хәлдәргә тарымаған да ниндәй генә 

тәбиғәт серҙәрен асмаған! Бөгөн беҙ дәрестә  Әбделнәғим бабай менән булған тағы ла бер 

ваҡиғаға туҡталып үтәбеҙ. Ул - Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” әҫәре. 

6. Әҫәрҙең  исемен уҡыйбыҙ  “Ноғман Мусин. Ҡоралайҙар”.  

Һүҙлек эше: 

Ун беренсе слайд 

Һуйыр - глухар 

 Һеләүһен - рысь 

 Һуҫар -  куниица 

 Өйөр -  стадо 

Еҙ- латунь 

       Ҡоралай һүҙе “косуля” тип тәржемә ителә.Ҡоралай тураһында белешмә бирелә. Ун 

икенсе слайд 

 
 

Был хайуанҡай — ысын мәғәнәһендә урман-ҡырҙарыбыҙ биҙәге. Һылыу ҡыҙҙарҙы ла 

хатта ҡайһы яҡта: “Ҡоралай һымаҡ һылыу, етеҙ”, — тиҙәр. Ә урман фонында нәфис йән 

эйәләре шул тиклем матур күренә — ҡарап туймаҫлыҡ. Уларҙы “бәләкәй болан” тип тә 

йөрөтәләр. Оҙонлоғо — 100 – 150, бейеклеге 65–100 сантиметр булһа, ауырлығы 60 

килограмдан артмай. Ҡоралайҙар ҙур аҡланлы, таулы һирәк урманда йәшәй. Ҡоралай 

аҙығының 70 процентын үлән тәшкил итә. Шулай уҡ уҫаҡ, тал, йүкә, ҡайын, имән 

ағастарының япраҡтарын, йәш ботаҡтарын үҙ итәләр, имән сәтләүеге, еләк-емеш менән дә 

туҡланалар.Был хайуандарҙың төп дошманы — бүре һәм һеләүһен. Йәштәренә төлкө лә 

һөжүм итә.Ғүмерҙәренә килгәндә, тәбиғи шарттарҙа 11–13 йәшкәсә йәшәйҙәр. 

7. Дәфтәрҙәргә бөгөнгө числоны һәм теманың исемен яҙып ҡуйығыҙ.  

8. Әҫәр өҫтөндә эш:  Уҡыусылар был әҫәрҙе һеҙ өйҙә  уҡып килергә тейеш инегеҙ. 

Уҡынығыҙмы? Әйҙәгеҙ, тексты бер өлөшөн уҡыйыҡ та, һорауҙарға яуап бирербеҙ. 

 Уҡытыусының уҡыуы. Уҡыусыларҙың сылбырлы, сиратлап, бинар уҡыуы.  

 Бер нисә уҡыусының әҫәрҙе һөйләүе. 
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 Әбделнәғим бабай ҡоралайҙарҙы яратып һөйләгән ерҙе табып уҡыу.( Һайланма 

уҡыу).  

 Ҡышын ҡоралайҙарға ниндәй мәшәҡәттәр тыуа? Уларға ярҙам итер өсөн 

нимәләр эшләргә  кәрәк? 

 Әҫәрҙең һуңғы һөйләмен уҡыйыҡ әле. Был һөйләмде дәфтәргә яҙып ҡуйыу. 

9. Ысынлап та,  Ноғман Мусиндың һәр әҫәрендә тәбиғәттең, йәнлектәрҙең 

матурлығы һүрәтләнә. Автор әйтеүенсә, беҙ улар менән һоҡланып ҡына ҡалмай, уларҙы 

һаҡларға ла, ҡәҙерләргә лә тейешбеҙ. Тимәк, Ноғман Мусин – тәбиғәтте яратыусы, уны 

һаҡларға өндәүсе изгелекле кеше.  

10.  Үҙ үҙемде тикшерәм рубрикаһы. 

Слайдта бирелгән таблица менән эш.13-14 слайдтар 

11.  Ноғман Мусиндың әҫәрҙәре оҡшанымы?  Унда нимәләр тураһында һүҙ бара? 

Әйҙәгеҙ, “Әҫәрҙәренең исемен әйт” тигән уйын уйнап алайыҡ. Мин һеҙгә  һөйләмдәр 

уҡыйым, һеҙ уларҙың ҡайһы әҫәрҙән икәнен әйтегеҙ. 

- “Йыртҡыстан ҡотҡарғайныҡ, кешенән ҡотҡара алманыҡ. Әҙәмдәрҙең дә йыртҡыстан 

да яманыраҡтары була” 

- “Ни хәтле генә аҡыллы тимә, йыртҡыстан изегелек көтөп буламы ни?” 

- “Күп йәшәгән был ҡорт, - ти  Әбделнәғим бабай, - кәрәҙҙәр шуға ҡатып бөткән” 

- “Кешенең дә, кейектең дә – һәр нәмәнең  уғата  матуры була.” 

12.  Был әҫәрҙәрҙең   бөтәһендә лә ниндәй бер тема бар? “Тәбиғәт” темаһы. 

13. Ижади эш. Уҡыусылар түңәрәктәр эсенә тәбиғәткә бәйле Ниндәй? Кем? 

Нимә?Ни эшләй? һорауҙарына яуап бирерлек һүҙҙәр яҙалар. Һуңынан ошо һүҙҙәрҙе бәйләп 

һөйләмдәр төҙөп ҡарайҙар. 

 

14. Эйе,беҙгә аҙыҡты ла,  кейемде лә дарыуҙы ла, ғөмүмән йәшәү өсөн бөтә 

нәмәне тәбиғәт бирә.  Шулай булғас, урманды һаҡлау ҡағиҙәләрен үтәгеҙ, бер генә 

ағасты ла, йәнлекте лә зәғифләмәгеҙ. Тәбиғәтте, йылға – күлдәрҙе, урмандарҙы 

киләсәк быуын өсөн һаҡлағыҙ.  Ошоға ҡағылышлы бер мәҡәлде ошо ребустан сисеп 

уҡыйыҡ әле. 
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15. Ун бишенсе слайд 

“Бер ағас ҡырҡһаң, икене ултырт”. 

16. Дәресте йомғаҡлап нимә әйтергә була?   Уҡыусыларҙың фекерҙәрен тыңлау. 

Тимәк, Н.Мусин кем инде ул? 

Ноғман Мусин  - тәбиғәт йырсыһы, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы.  

Дәресте мин Михаил Пришвиндың матур һүҙҙәре менән тамлайым:  

“ Балыҡҡа – һыу, ҡошҡа – һауа, йәнлектәргә – урман, ялан, ҡырҙар, ә кешегә Ватан 

кәрәк. Тәбиғәтте һаҡлау, тимәк, Ватанды һаҡлау”. 

        Дәрестә актив ҡатнашҡан уҡыусыларға билдә ҡуйыу.  

17. Өй эше: 1.Үҙеңә оҡшаған йәнлекте һүрәтләргә. 2. Урман күрке – нимә ул?  

тигән һорауға яуап яҙыу. 

18.  Ошоноң менән дәресебеҙ тамам. Һау булығыҙ! 

 
 

Н.МУСИН «ҺАЙ, УРМАНЫМ…» 
 

Шәйхетдинова Айгөл Мансур ҡыҙы  
Октябрьский ҡалаһы «18-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе» 
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Дәрестең технологик картаһы 

Предмет  Башҡорт теле 

Класс 9 

Дәрес төрө Яңы белем биреү дәресе 

Дәрес темаһы Н.Мусин “Һай, урманым…”  

Дәрес маҡсаты Белем биреү маҡсаты: Н.Мусиндың тормош юлы һәм ижады 
менән таныштырыу, текстың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү; 
текстағы проблемалар үҙенсәлегенә таянып, уның актуаль булыуын 
күрһәтеү;   

Үҫтереүсе:  уҡыусыларҙың аңлы уҡыу күнекмәһен, бәйләнешле 
һөйләү телмәрен, үҙ аллы фекерләү ҡеүәһен үҫтереү;   

Тәрбиәүи:  тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл ҡараш, яуаплылыҡ, бер-
береңә ҡарата ихтирамлыҡ, ярҙамсыллыҡ сифаттарын тәрбиәләү.   

УУЭ  Шәхескә йүнәлтелгән УУЭ: яңыны белергә, белгәндәрҙе 

камиллаштырыу теләге уятыу. 

 Регулятив УУЭ: уҡытыусы менән берлектә дәрес темаһын, 
маҡсатын билдәләргә күнегеү, булған белемдәрен барлау, баһалау; 

 Танып белеү УУЭ: Тормош менән бәйләү, башҡа предметтар 

менән бәйләнеш булдырыу,өлгө буйынса эш итә белеү, белгәндәрҙе 
ҡулланып терәк конспект буйынса һөйләү, төркөмдә проект төҙөү; 

 Коммуникатив УУЭ:  Һорауҙар биреү, уларға яуап эҙләү, башҡа 
уҡыусыларҙы ихтирам менән тыңлай белеүгә теләк уятыу, төркөмдә 
эшләү. 

Планлаштырылған 

һөҙөмтәләр:  

Предмет   Н.Мусиндың “Һай, урманым” тексын уҡыу 
Белеү  уҡылған текстың йөкмәткеһен белеү, тексҡа анализ яһай, 
идеяһын, проблематикаһын асыҡлай алыу, актуаллеген иҫбатлау. 
Эшләй белеү тема буйынса яңы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр өйрәнеү, 

уларҙы  бәйләнешле телмәрҙә ҡулланыу. 
Шәхескә йүнәлтелгән хикәйә эстәлегенең әхлаҡи яғына, текста 
автор күтәргән проблема һәр бер кешегә ҡағылышлы икәненә  
иғтибар итеү 
Метапредмет:  тормош һабаҡтары, биология. 
Шәхси УУЭ һөҙөмтәләре: туған яҡҡа, тыуған ергә, тәбиғәткә 
иғтибарлы, һаҡсыл булыу, тәбиғәтте һаҡлау кәрәклеген башҡаларға 
ла еткереү.  

Йыһазландырыу Башҡорт теле.Ғәбитова З.М., Усманова М.Ғ.  Уҡытыу рус телендә 

алып барылған мәктәптәрҙең 9-сы класы өсөн дәреслек. 3-сө 
баҫма. – Өфө: Китап. – 15-се бит. 

Ноғоман Мусин портреты, китаптары күргәҙмәһе, һүҙлектәр, 
интерактив таҡта, ноутбук, мультимедиа проекторы,  һүрәттәр, 
презентация, эш дәфтәре, карточкалар, А4 форматында ҡағыҙҙар, 
фломастерҙар. 

Уҡытыу алымдары Дидактик эш алымдары, һүҙлек менән ҡулланыу тәртибе, тәржемә 
итеү, аңлы уҡыу күнекмәһе, терәк конспект, проект төҙөү, дежур 

уҡыусының ял минуты үткәреүе, дәфтәрҙә үҙ аллы һәм таҡтала 
эшләү, төркөмдә эш төрҙәре, ИКТ ҡулланыу. 
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Дәрес этаптары Уҡытыусы  
эшмәкәрлеге 

Уҡыусылар  
эшмәкәрлеге 

Дәрестең һәр 
этабында 

формалаштыр
ылған УУЭ 
(регулятив, 
танып белеү, 
коммуникатив, 
шәхси) 

I.Ойоштороу 

мәле. Уҡыу 

эшмәкәрлегенә 

мотивация 

булдырыу 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. һаумыһығыҙ, уҡыусылар! 
Хәйерле көн!  

Бөгөн дәрестә кем дежур? 

Дәрестә барыһы ла бармы? Өйҙә 

нимә эшләргә ине? 

Бирелгән һүҙҙәрҙе нисек иҫегеҙҙә 

ҡалдырғанығыҙҙы тикшерәйек. 

Карточкала һүҙҙәрҙең ҡайһы 

хәрефтәрен төшөрөп ҡалдырҙым. 

Һеҙ тултырып яҙығыҙ. 2 һөйләм 

төҙөп яҙығыҙ. 

 

 

 

 

 

 Яҙып бөтһәгеҙ, күршегеҙ менән 

эштәрегеҙҙе алмашып тикшерегеҙ, 

иптәшегеҙҙең эшенә баһа 

ҡуйығыҙ. (Парһыҙ уҡыусыны 

таҡтаға саҡырам) 

Уҡыусыларҙың 

яуаптары 

 

Дежур уҡыусының 

яуабы.  

 

 

Өйҙә ятлаған 

һүҙҙәрҙе  дөрөҫ 

яҙыу. 

 

 

 

 

 

Бер-береһенең 

эшен тикшереү, 

баһалау. Һүҙлек 

буйынса 

тикшереү. 

Таҡтала яҙыу, 

һөйләмдәрҙә 

һүҙҙәр тәртибенә 

иғтибар итеү. 

Регулятив: 
үҙҙәренең 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
ойошторалар; 
Шәхси: белем 

алыуға, уҡыуға 
ҡарата, 
дәрескә ыңғай 
ҡараш 
күрһәтәләр. 
Үҙбаһа ҡуялар. 
Танып белеү: 
үҙләштерелгән 
белемдең 
кәрәклеген 
аңлайҙар, 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштырал

ар.  
Коммуникатив: 
бер-береһенең 
эшен 
тикшерәләр, 
объектив баһа 
ҡуялар 
Эш төрҙәре 
индивидуаль 
яуап, парлы эш 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 

Т_н_сл_ҡ, _азина, 

ю__аныу, б_х_т, зи_ен, 

т_рм_ш, д_р_с, б_й_к, 

_ф_ҡ, __март,  _сыҡ, 

у_ыш. 
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II.Уҡыу 

мәсьәләһен 

(проблемаһын) 

ҡуйыу. Уңыш 

ситуацияһы 

тыуҙырыу 

(белемдәрҙе 

актуалләштереү) 

4 мин  

Уҡыусылар, мин һеҙгә бер һүрәтте 

иғтибар менән ҡарарға тәҡдим 

итәм.1-се слайд 

 Һеҙ был һүрәтте ҡарағанда ниндәй 

тойғолар кисерәһегеҙ? Иҫегеҙгә 

ниндәй шиғыр юлдары килә? Һеҙ 

урманда ни эшләр инегеҙ? Урманды 

һаҡларға кәрәкме? Был проблема 

бөгөнгө көндә мөһимме? 

Ошо һүрәткә таянып дәресебеҙҙең 

темаһын асыҡлайыҡ. 

 “Ергә мәрхәмәт – илгә бәрәкәт” 

мәҡәле беҙҙең теманы асырмы? 

Ошо мәҡәлдән сығып дәресебеҙҙең 

маҡсатын билдәләйек. 

Дәфтәрегеҙгә бөгөнгө числоны, класс 

эшен һәм теманы яҙып ҡуйығыҙ. 

Ун дүртенсе октябрь 

Класс эше 

Ергә мәрхәмәт – илгә бәрәкәт 

Бирелгән һүрәт 

буйынса үҙ 

фекерҙәрен әйтәләр. 

Һүрәттәге урмандың 

матурлығын 

тасуирлайҙар, ундағы 

аңҡыған хуш еҫте, 

бөжәктәр тауышын, 

ҡош һайрауын иҫкә 

төшөрәләр.  

 

 

 

Үҙ фекерҙәрен 

әйтәләр. 

Проблеманың 

актуаллегенә  

иғтибар итәләр. 

 

Мәҡәлде тәржемә 

итәләр, фекерҙәрен 

әйтәләр. 

Дәресебеҙ урман, 

уның файҙаһы 

тураһында буласаҡ.  

Уҡытыусы менән 

берлектә дәрескә 

маҡсат ҡуялар. 

Бөгөн дәрестә урман, 

тәбиғәт тураһында 

уҡырбыҙ, яңы һүҙҙәр 

белербеҙ һәм тағы  

экология һәм 

тәбиғәткә һаҡсыл 

ҡараш тураһында ла 

һөйләшербеҙ. 

Регулятив: 
уҡытыусы 
менән 
берлектә 
дәрестең 

маҡсатын 
билдәләйҙәр, 
уҡыу 
мәсьәләһен 
аңлайҙар, 
ҡабул итәләр, 
маҡсатҡа 
ярашлы 
эштәрҙе 
башҡаралар, 
ҡуйылған 
һорауға яуап 
бирә беләләр. 
Танып белеү: 
кәрәкле 

мәғлүмәтте 
һүрәттән 
табалар, логик 
фекерләү 
(сылбырын) 
алгоритмын 
төҙөйҙәр 
Коммуникатив: 
уҡытыусыны 
тыңлайҙар һәм 
диалогка 
инәләр, 
әңгәмәгә 
ҡушылалар 

Шәхси: тойоп-
һиҙеү 
эшмәкәрлеген
ә мотивация 
булдырыу, 
уҡыуға, 
яңылыҡ 
белеүгә 
ынтылыш, 
ҡыҙыҡһыныуса
нлыҡ 
сифаттары 
формалаша. 
Эш төрҙәре 

индивидуаль 
яуап, фронталь 
эш 

III.Яңы 

материалды 

өйрәнеү. 

13 мин 

Дәреслектәрегеҙҙең 15-се битен 

асығыҙ. Текстың авторы кем? 

2-се слайд 

 Дәреслектең 15-

се битен асалар. 

26-сы  күнегеүҙең 

биремен 

уҡыйҙар.  

Текстың авторы – 

Регулятив: 
өлгө буйынса 
эшләй белеү, 
төркөмдә 
эшләй белеү. 
 
Танып белеү: 
кәрәкле 
мәғлүмәтте 
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Һеҙ уның тураһында нимә беләһегеҙ? 

Тексты уҡыр алдынан мин һеҙгә Ноғоман 

Мусиндың тормош юлына һәм уның 

ижадына арналған мәҡәләне уҡырға 

тәҡдим итәм. Мәҡәләне уҡығас, Ноғман 

Мусин тураһында ошо терәк конспект 

буйынса һөйләрһегеҙ. Эште төркөмдә 

башҡарабыҙ. 3-сө слайд 

Мәҡәлә  

Башҡорт прозаһының күренекле вәкиле, 

эпик йөкмәткеле романдар, үткер 

проблемалы повестар, күп һанлы хикәйә һәм 

очерктар авторы Ноғман Мусиндың 

әҫәрҙәрен, ғәҙәттә, халыҡсан ижад тип 

баһалайҙар. Тәбиғәткә, кешеләргә оло 

һөйөү, нескә миһырбанлыҡ менән 

һуғарылған ижад өлгөләренең әһәмиәте 

баһалап бөткөһөҙ. 

Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 

июлендә хәҙерге Ишембай районының 

Ҡолғона ауылында тыуа. Тәүҙә үҙ ауылында 

ете йыллыҡ мәктәптә уҡый. 1947 йылда 

Маҡар урта мәктәбен тамамлағас, Ҡолғонаға 

уҡытыусы булып эшкә ҡайта. Әҫәрҙәре 1952 

йылдан алып матбуғатта баҫыла 

башлай. «Зөһрә» исемле тәүге повесы 1955 

йылда яҙылып, 1956 йылда 

«Әҙәби Башҡортостан» журналында донъя 

күрә. 1958 йылда «Ағиҙел» журналына эшкә 

килә, ошо осорҙан алып әҙәбиәттән 

айырылмай. Һуңыраҡ ул башлыса үҙе тыуып 

үҫкән мөхит, тормош һәм шунда көн күреүсе 

кешеләр хаҡындағы әҫәрҙәре менән таныла. 

Ноғман Мусин – үҙ темаһын ғына түгел, үҙ 

стилен, уға ғына хас һүрәтләү алымдарын 

тапҡан яҙыусы. Тәбиғәт тигән ҙур социаль 

проблематиканы тормоштоң киң һулышы, 

тыуған ерҙе матурлар өсөн замандаштарҙың 

ынтылышлы эшмәкәрлеге менән органик 

Ноғоман Мусин. 

 

 Төркөмдә 

эшләйҙәр. 

Мәҡәләне уҡып, 

ҡыҫҡаса 

конспект яҙалар, 

терәк конспект 

буйынса 

һөйләргә 

әҙерләнәләр.  

 

 

 Уҡыусылар терәк 

конспект буйынса 

Ноғоман Мусин 

тураһында 

мәғлүмәт бирәләр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

һайлап алыу, 
рефлексия 
үткәрәләр, 
үҙҙәренең 
эштәрен яҡлай 

беләләр, 
анализ 
бирәләр 
 
Коммуникатив: 
монологик 
телмәр төҙөй 
белеү, бер-
береһе менән 
хеҙмәттәшлек 
итә белеү, үҙ 
эштәрен 
анализлау, 
башҡаларҙы 
тыңлай белеү, 

әңгәмәгә 
ҡушыла белеү 
формалаша 
 
Шәхси: яҙыусы 
тураһында 
мәғлүмәт 
алалар; 
мәҡәләнән 
кәрәк 
материалды 
ҡыҫҡаса 
һөйләргә 
өйрәнәләр 

 
Эш төрҙәре 
индивидуаль 
яуап, төркөмдә 
эш 
 
 



 

455 

 

бәйләнештә биреүгә өлгәшә. Хикәйәләре, 

«Зөһрә», «Төпкөлдән төшкән килен», «Аҡ юл 

һиңә!» һ.б. повестары, «Өҙәрем юл 

кешеләре», «Һайлап алған яҙмыш», 

«Мәңгелек урман», «Зәңгәртауҙа – аҡ болан» 

романдары күптәрҙең яратып уҡыған 

әҫәрҙәре. Уның ижады заман үҙгәрештәренә 

лә бирешмәй, сөнки улар кешеләрҙе тормош, 

ғүмер, яҡшылыҡ һәм яманлыҡ тураһында 

уйланырға, үткән юлдарына, бөгөнгөһөнә 

һәм киләсәккә күҙ ташларға мәжбүр итә. 

Уның повесть һәм романдарына нисәмә 

быуын уҡыусылары һоҡланыуҙан туҡтамай. 

Яҙыусыға хаҡлы рәүештә республикабыҙҙың 

Салауат Юлаев исемендәге дәүләт 

премияһы, Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы тигән маҡтаулы исемдәр бирелде. 

Ә әҙип өсөн иң ҙур бүләк – халыҡ һөйөүе. 

Яһыусыҫа быйыл нисә йәш тыуған? 

Ноғоман Мусин ижадының төп темаһы 

ниндәй инде? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Быйыл яҙыусыға 85 
йәш тулған. 
 
Ноғман Мусин – 

тәбиғәт, урманды 
һаҡлау темаһын 
яҡтыртыусы яҙыусы.  

Ял минуты 

3 минут 

Дежур уҡыусыны ял минуты үткәрергә 

саҡырабыҙ.  

(музыка) 

Барыһы ла баҫалар. 

Дежур уҡыусы 

күрһәткәнсә 

хәрәкәттәр 

башҡаралар, күҙ 

гимнастикаһы яһайҙар. 

Коммуникатив

: дежур 

уҡыусы 

күрһәткәнде 

еренә еткереп 

эшләйҙәр 

Шәхси: ял 

итәләр  

IV.  Ҡуйылған уҡыу 

мәсьәләһен сисеү 

 Тексты уҡыу, 

йөкмәткеһен 

үҙләштереү, 

эстәлеге буйынса эш 

13 мин 

Автор тураһында белдегеҙ. Хәҙер 

Ноғоман Мусиндың беҙгә биргән 

һорауҙарына яуап эҙләйек. 

Тексҡа бирелгән яңы һүҙҙәргә иғтибар 

итәйек. 

Яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү: 

Ҡорой – высыхает 

Ризыҡ – пища 

Тексты уҡығыҙ, автор ҡуйған һорауға 

яуап бирергә әҙерләнегеҙ. 

 Китаптың 15-се бите 

буйынса эшләйҙәр. 

 

 

 

 

Яңы һүҙҙәр менән 

һүҙбәйләнештәр, 

һөйләмдәр төҙөйҙәр. 

Тексты уҡыйҙар, 

Шәхси: аңлы 

уҡыу 

күнекмәләре 

формалаша, 

уҡыуға ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу 

 

 

Регулятив: 

уҡыу 

мәсьәләһен  

(биремен) 

аңлау, 
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Уҡыусылар, бына һеҙ яңы текстың 

йөкмәткеһен аңланығыҙ, дөрөҫ яуаптар 

бирҙегеҙ.  

Ноғман Мусиндың 85 йәшкә етһә лә 

киләсәк быуын, йәшәйеш тураһында 

уйлай. Ә һеҙ киләсәк тураһында 

уйлағанығыҙ бармы? Һеҙ киләсәкте 

нисек күҙаллайһығыҙ? Киләсәктә һеҙ иң 

беренсе нимә тураһында ҡайғыртыр 

инегеҙ? Шуның турала проект төҙөп 

ҡарағыҙ әле. Проектығыҙға девиз 

уйлағыҙ. 

(А4 форматындағы ҡағыҙ, 

фломастерҙар таратырға) 

 

тәржемә итәләр. 

 Автор ҡуйған һорауға 

яуап әҙерләйҙәр. 

Үҙҙәре урманды 

һаҡлау буйынса 

ниндәй эштәр 

башҡарғаны 

тураһында һөйләйҙәр, 

пландары менән 

уртаҡлашалар. 

(Мәктәп янында 

аллеяға үҙ 

кластарынан ниндәй 

ағас ултыртыуҙары 

тураһында һөйләйҙәр) 

Уҡыусылар һорау 

буйынса төркөмдә 

фекер алышалар. 

Киләсәккә проект 

планы ҡоралар, 

бөгөнгө менән киләсәк 

араһындағы 

бәйләнештең 

барлығын әйтәләр. 

Эшмәкәрлектәренә 

девиз уйлайҙар.  

Проекттарын 

яҡлайҙар. 

Бер-береһенең 

проектын баһалайҙар. 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлеген 

планлаштырыу 

 

Коммуникатив: 

диалог 

төҙөйҙәр, 

һорауҙарға 

яуап бирәләр, 

башҡаларҙы 

тыңлай белеү, 

әңгәмәгә 

ҡушыла белеү 

формалаша, 

төркөмдәр 

араһында 

объектив 

баһалау 

Танып белеү: 

анализлау, 

сағыштырыу, 

алған 

мәғлүмәтте 

дөйөмләштереү 

Эш төрҙәре 

төркөмдә 
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Ҡулланылған әҙәбиәт: 

V.  Өйгә эш 

биреү.  

 

2мин 

Мин һеҙгә ике төрлө эш тәҡдим 

итәм, һайлап эшләгеҙ: 

1. Тәбиғәтте һаҡлау буйынса 
үҙегеҙ,  класығыҙ, ғаиләгеҙ 
менән ниндәй эштәр 
эшләгәнегеҙ бар? Фотоотчет 
формаһында башҡарырға йәки 
инша яҙырға 

2. Тәбиғәтте һаҡлау кәрәклеге 
тураһында плакат макеты 
әҙерләргә. 

4-се слайд 

 

 

Уҡыусылар үҙҙәре 

эшләй алырҙай эш 

төрөн һайлап 

көндәлектәренә 

яҙалар. Кемдәр 

парҙарға, 

төркөмгә бүленеп 

эш төрҙәрен 

планлаштырып, 

һәр береһенә эш 

бүләләр. 

Танып белеү: 

кәрәкле 

мәғлүмәтте 

һайлап алыу, 

анализлай, 

һайлай белеү. 

Регулятив: яңы 

уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итә 

белеү, 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлеген 

планлаштырыу. 

Коммуникатив: 

парлап, 

төркөмләп 

эшләргә 

мөмкинселек 

булдырыу 

VII. 

Эшмәкәрлеккә 

рефлексия. 

Баһалау. 

Дәресте 

йомғаҡлау. 

 

2 мин 

Шулай итеп, бөгөн дәрестә нимә 

белдегеҙ? 

Нимәгә өйрәндегеҙ? Дәрес башында 

ҡуйған маҡсаттарға ирештекме?  

Алған белемдәрегеҙ тормошта кәрәк 

булырмы? 

Бөгөн төркөмдә эшегеҙ бик күп 

булды. Һеҙгә ҡайһы төркөмдөң эше 

оҡшаны? Миңә……… -се төркөмдөң 

эше оҡшаны. 

Уҡыусыларҙы баһалау. 

Дәрестә алған белемдәрегеҙҙе 

тормошта ла ҡулланырһығыҙ, тип 

ышанам. Киләсәктә тәбиғәтебеҙ 

һеҙҙең ышаныслы ҡулдарығыҙҙа 

булыр тип уйлайым. 

 

Дәрес бөттө. Һау булығыҙ. 

Уҡыусыларҙың 

яуаптары.  

 

Нимәгә өйрәнеүҙәре 

тураһында әйтәләр. 

Дәрес башында 

ҡуйған маҡсаттарҙы 

иҫкә төшөрөү. 

Алған белемдәре 

тәбиғәткә һаҡсыл 

булырға өйрәтә, 

башҡаларға  

(бәләкәс 

туғандарына) 

еткерергә була.   

Баһалау битендә 

үҙҙәренә баһалар 

ҡуялар. Уҡытыусы 

баһаһы менән 

сағыштыралар. 

Регулятив

: 

үҙҙәренең 

эшмәкәрл

егенә 

баһа 

биреү, 

уҡытыусы

ның 

баһаһына 

адекват 

ҡараш 

формала

ша. 

Шәхси: 

үҙүҫеш, 

баһалау 

һәләте 

үҫә. 
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Башҡорт прозаһының күренекле вәкиле, эпик 

йөкмәткеле романдар, үткер проблемалы повестар, күп 

һанлы хикәйә һәм очерктар авторы Ноғман Мусиндың 

әҫәрҙәрен, ғәҙәттә, халыҡсан ижад тип баһалайҙар. 

Тәбиғәткә, кешеләргә оло һөйөү, нескә миһырбанлыҡ 

менән һуғарылған ижад өлгөләренең әһәмиәте баһалап 

бөткөһөҙ. 

Башҡорт прозаһының күренекле вәкиле, эпик 

йөкмәткеле романдар, үткер проблемалы повестар, күп 

һанлы хикәйә һәм очерктар авторы Ноғман Мусиндың 

әҫәрҙәрен, ғәҙәттә, халыҡсан ижад тип баһалайҙар. 

Тәбиғәткә, кешеләргә оло һөйөү, нескә миһырбанлыҡ 

менән һуғарылған ижад өлгөләренең әһәмиәте баһалап 

бөткөһөҙ. 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 
 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 

 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 
 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 

 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 
 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 
 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 

Хәрефтәрҙе өҫтәп яҙ: 
 
Т_н_сл_ҡ, _азина, ю__аныу, б_х_т, зи_ен, т_рм_ш, 
д_р_с, б_й_к, _ф_ҡ, __март,  _сыҡ, у_ыш. 
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Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 

июлендә хәҙерге Ишембай районының Ҡолғона 

ауылында тыуа. Тәүҙә үҙ ауылында ете йыллыҡ 

мәктәптә уҡый. 1947 йылда Маҡар урта мәктәбен 

тамамлағас, Ҡолғонаға уҡытыусы булып эшкә ҡайта. 

Әҫәрҙәре 1952 йылдан алып матбуғатта баҫыла 

башлай. «Зөһрә» исемле тәүге повесы 1955 йылда 

яҙылып, 1956 йылда «Әҙәби Башҡортостан» 

журналында донъя күрә. 1958 йылда «Ағиҙел» 

журналына эшкә килә, ошо осорҙан алып әҙәбиәттән 

айырылмай. Һуңыраҡ ул башлыса үҙе тыуып үҫкән 

мөхит, тормош һәм шунда көн күреүсе кешеләр 

хаҡындағы әҫәрҙәре менән таныла. Ноғман Мусин – үҙ 

темаһын ғына түгел, үҙ стилен, уға ғына хас һүрәтләү 

алымдарын тапҡан яҙыусы. Тәбиғәт тигән ҙур социаль 

проблематиканы тормоштоң киң һулышы, тыуған ерҙе 

матурлар өсөн замандаштарҙың ынтылышлы 

эшмәкәрлеге менән органик бәйләнештә биреүгә 

өлгәшә. Хикәйәләре, «Зөһрә», «Төпкөлдән төшкән 

килен», «Аҡ юл һиңә!» һ.б. повестары, «Өҙәрем юл 

кешеләре», «Һайлап алған яҙмыш», «Мәңгелек урман», 

«Зәңгәртауҙа – аҡ болан» романдары күптәрҙең яратып 

уҡыған әҫәрҙәре. Уның ижады заман үҙгәрештәренә лә 

бирешмәй, сөнки улар кешеләрҙе тормош, ғүмер, 

яҡшылыҡ һәм яманлыҡ тураһында уйланырға, үткән 

юлдарына, бөгөнгөһөнә һәм киләсәккә күҙ ташларға 

мәжбүр итә. 

Уның повесть һәм романдарына нисәмә быуын 

уҡыусылары һоҡланыуҙан туҡтамай. Яҙыусыға хаҡлы 

рәүештә республикабыҙҙың Салауат Юлаев 

исемендәге дәүләт премияһы, Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы тигән маҡтаулы исемдәр бирелде. Ә әҙип 

өсөн иң ҙур бүләк – халыҡ һөйөүе. 

Ноғман Сөләймән улы Мусин 1931 йылдың 17 

июлендә хәҙерге Ишембай районының Ҡолғона 

ауылында тыуа. Тәүҙә үҙ ауылында ете йыллыҡ 

мәктәптә уҡый. 1947 йылда Маҡар урта мәктәбен 

тамамлағас, Ҡолғонаға уҡытыусы булып эшкә ҡайта. 

Әҫәрҙәре 1952 йылдан алып матбуғатта баҫыла 

башлай. «Зөһрә» исемле тәүге повесы 1955 йылда 

яҙылып, 1956 йылда «Әҙәби Башҡортостан» 

журналында донъя күрә. 1958 йылда «Ағиҙел» 

журналына эшкә килә, ошо осорҙан алып әҙәбиәттән 

айырылмай. Һуңыраҡ ул башлыса үҙе тыуып үҫкән 

мөхит, тормош һәм шунда көн күреүсе кешеләр 

хаҡындағы әҫәрҙәре менән таныла. Ноғман Мусин – үҙ 

темаһын ғына түгел, үҙ стилен, уға ғына хас һүрәтләү 

алымдарын тапҡан яҙыусы. Тәбиғәт тигән ҙур социаль 

проблематиканы тормоштоң киң һулышы, тыуған ерҙе 

матурлар өсөн замандаштарҙың ынтылышлы 

эшмәкәрлеге менән органик бәйләнештә биреүгә 

өлгәшә. Хикәйәләре, «Зөһрә», «Төпкөлдән төшкән 

килен», «Аҡ юл һиңә!» һ.б. повестары, «Өҙәрем юл 

кешеләре», «Һайлап алған яҙмыш», «Мәңгелек урман», 

«Зәңгәртауҙа – аҡ болан» романдары күптәрҙең яратып 

уҡыған әҫәрҙәре. Уның ижады заман үҙгәрештәренә лә 

бирешмәй, сөнки улар кешеләрҙе тормош, ғүмер, 

яҡшылыҡ һәм яманлыҡ тураһында уйланырға, үткән 

юлдарына, бөгөнгөһөнә һәм киләсәккә күҙ ташларға 

мәжбүр итә. 

Уның повесть һәм романдарына нисәмә быуын 

уҡыусылары һоҡланыуҙан туҡтамай. Яҙыусыға хаҡлы 

рәүештә республикабыҙҙың Салауат Юлаев 

исемендәге дәүләт премияһы, Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы тигән маҡтаулы исемдәр бирелде. Ә әҙип 

өсөн иң ҙур бүләк – халыҡ һөйөүе. 

 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ «ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ» 

ПОВЕСЫНА АНАЛИЗ 

 
Шәрәфетдинова  Зөлфиә Тәлғәт ҡыҙы, 

Стәрлетамаҡ ҡалаһы 
“Жәлил Кейекбаев исемендәге 

3-сө гимназия” һы 
 
 

Маҡсат ҡуйыу блогы 

Маҡсат Шәхси сифаттарҙы үҫтереү: яҙыусы ижадына ҡыҙыҡһыныу 
уятыу, ыңғай әҙәп-әхлаҡ сифаттары тәрбиәләү, үҙ 
эшмәкәрлегеңдең һөҙөмтәләрен яҡшыртыуға ихтыяж 
тыуҙырыу. 
Предмет буйынса белем алыу: повесты анализлау күнекмәһе 
булдырыу, әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы аңлау, уҡылғанға ҡарата үҙ 
мөнәсәбәтеңде белдереү. 
Метапредмет: 
– коммуникатив УУЭ: уҡытыусы һәм йәштәштәре менән 
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хеҙмәттәшлек күнекмәһе булдырыу, тиңдәшеңдең яуабын 
тыңлау һәм аңлау, диалог һәм коллектив фекер алышыуҙа 
ҡатнаша белеү; 
– танып белеү УУЭ: әҫәр тексы өҫтөндә эшләү, ижади һәм 
эҙләнеү характерындағы биремдәрҙе башҡарыу, Венн 
диаграммаһы менән образдарға характеристика биреү, 
“ҠНРҺ-формула” (ҡараш – нигеҙ –раҫлау – һөҙөмтә) төҙөү. 
– регулятив УУЭ: дәрестең маҡсатын билдәләү, 
эшмәкәрлекте планлаштырыу, үҙеңдең эшмәкәрлегеңә 
тейешле үҙгәрештәр индереү, эш тәртибен төшөнөү, үтәлә 
торған эш төрҙәренең әһәмиәтен һәм мәғәнәһен аңлау, үҙ 
эшмәкәрлегеңде контролгә алыу, һығымта сығарыу. 

Планлаштырылған һөҙөмтә Шәхси сифаттарҙы үҫтереү: Н.Мусин ижадына хөрмәт 
тәрбиәләү, алған белемдәрҙең әһәмиәтенә төшөнөү, юғары 
әхлаҡ сифаттары булдырыу, үҙ һәләтеңде, 
мөмкинлектәреңде дөрөҫ баһалай һәм кәрәкле йүнәлештә 
файҙалана белеү. 
Предмет буйынса белем алыу: әҫәрҙең исемен һәм авторын 
белеү, образдарҙы төркөмләү, уҡылғанға ҡарата үҙ 
ҡарашыңды белдереү, повестың темаһын, проблематикаһын 
һәм идеяһын асыҡлау, ҡуйылған һорауҙарға тулы, аныҡ яуап 
табыу. 
Метапредмет: 
– коммуникатив УУЭ: уҡытыусы һәм йәштәштәре менән 
хеҙмәттәшлек күнекмәһе булдырыу, тиңдәшеңдең яуабын 
тыңлау һәм аңлау, диалог һәм коллектив фекер алышыуҙа 
ҡатнаша белеү; 
– танып белеү УУЭ: текст өҫтөндә эшләй һәм анализлай 
белеү, ижади һәм эҙләнеү характерындағы биремдәрҙе 
башҡарыу, Венн диаграммаһы буйынса эш алымдарын 
үҙләштереү, “ҠНРҺ-формула” (ҡараш – нигеҙ –раҫлау – 
һөҙөмтә) төҙөү. 
– регулятив УУЭ: дәрестең маҡсатын билдәләү, 
эшмәкәрлекте планлаштырыу, үҙеңдең эшмәкәрлегеңә 
тейешле үҙгәрештәр индереү, үтәлә торған эш төрҙәренең 
әһәмиәтен һәм мәғәнәһен аңлау, дөйөмләштереү, һығымта 
сығарыу. 
 

Инструменталь блок 

Дәрес маҡсаты 1. Белем биреү: повесты анализлау, уның төп фекерен 
асыҡлау. 

2. Тәрбиәүи: уҡыусыларҙа изгелек, мәрхәмәтлелек, 
алсаҡлыҡ, кешеләрҙе хөрмәт итә белеү сифаттары, 
тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

3. Үҫтереүсе: уҡыусыларҙың логик фекерләүен, эҙләнеү 
һәм ижади һәләтен үҫтереү. 

Дәрес тибы Ҡатнаш 

Уҡыу-уҡытыу методик 
комплекты 

Хөсәйенов Ғ.Б., Байымов Р.Н. Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте: 
урта мәктәптең 11-се класы өсөн дәреслек. – Өфө: Китап, 
2012. 
Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте. Хрестоматия. Урта мәктәптең 11-
се класы өсөн / Авт.-төҙ. Ғ.Б.Хөсәйенов, Р.Н.Байымов. – 
Өфө: Китап, 2012. 
Мультимедиа проекторы, компьютер, экран, дәрескә 
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презентация, яҙыусының портреты, китаптар күргәҙмәһе. 

Эшмәкәрлекте ойоштороу блогы 

Төп төшөнсәләр Повесть, тема, идея, образ, конфликт, проблема, һүрәтләү 
саралары. 

Уҡыусылар эшмәкәрлеген 
ойоштороу формалары 

Фронталь, индивидуаль, төркөмдәрҙә эш. 

Предмет-ара бәйләнештәр Башҡорт теле, тирә-яҡ мөхит. 

Уҡыусылар эшмәкәрлеге 
төрҙәре 

Дәрестең маҡсатын билдәләү, “Фекерләүҙе үҫтереү” алымы 
буйынса эштәрҙе үтәү, бирелгән таблицаға обаздарҙы дөрөҫ 
урынлаштырыу, Венн диаграммалары ярҙамында төп 
образдарға характеристика биреү, “ҠНРҺ-формула” (ҡараш 
– нигеҙ –раҫлау – һөҙөмтә) төҙөү, һорауҙарға яуап биреү, үҙ 
аллы эште башҡарыу, төркөмдәрҙә килешеп эшләү. 

Дәрес һөҙөмтәләрен 
диагностикалау (дәрескә 
йомғаҡ) 

– Бөгөн дәрестә ниндәй әҫәр өйрәндек? 
– Повесть аша һеҙ нимәгә төшөндөгөҙ? 
– Дәрес ҡайһы яғы менән файҙалы булды? 
– Ҡуйылған маҡсаттарға ирештекме? 
– Ниндәй эш төрө бигерәк тә оҡшаны? 
– Үҙ эшегеҙ менән ҡәнәғәтһегеҙме? Киләсәктә нимәләргә 
иғтибарлы булырға кәрәк? 

Өй эше “Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” повесында кеше һәм 
тәбиғәт яҙмышы” темаһына инша яҙып килергә. 

 

Дәрес барышы 

I. Ойоштороу моменты. Этаптың маҡсаты: уҡыусыларҙың дәрескә ойошҡанлығын һәм 

әүҙемлеген булдырыу, аралашыу һәләтен камиллаштырыу өсөн шарттар тыуҙырыу.  

– Хәйерле көн, уҡыусылар! Бер-беребеҙгә яҡшы кәйеф, дәрт һәм илһам теләп, 

күтәренке рухта дәресебеҙҙе башлап ебәрәйек. 

Уҡыусылар дәрес ритмына керәләр. 

II. Дәрестең маҡсатын һәм бурыстарын билдәләү. Уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлегенә 

мотивация тыуҙырыу. Этаптың маҡсаты: уҡыусыларҙың иғтибарын һәм уй-теләген яңы 

белемде үҙләштереүгә, белем юлдарын таба белеүгә йүнәлтеү. 

“Фекерләүҙе үҫтереү” алымы (слайд ярҙамында). Өс һүҙ бирелә. Уларҙың тәүге икәүһе 

бер-береһе менән билдәле бер логик бәйләнештә торалар. Уҡыусыларға өсөнсө һүҙ менән 

логик яҡтан бәйле булған тағы бер һүҙҙе уйлап табырға кәрәк. 

Ишембай – район = Ҡолғона –? (ауыл) 

Роберт Заһретдинов – ҡумыҙсы = Н.Мусин – ? (яҙыусы) 

Метафора – һүрәтләү сараһы = повесть – ? (жанр) 

“Урал” – йыр = “Шайтан ҡуласаһы” – ? (повесть). 

– Уҡыусылар, миҫалдарҙан сығып, бөгөнгө дәрестең темаһын һәм маҡсатын 

билдәләйек. 

– Беҙ бөгөн Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” әҫәренә тулы анализ яһарбыҙ, бергәләп 

фекер алышырбыҙ, яңы белемдәр тупларбыҙ. 

Дәфтәрҙәренә число һәм теманы яҙалар. 
III. Белемдәрҙе актуалләштереү. Этаптың маҡсаты: яңы материалды үҙләштереү өсөн 

эшмәкәрлек итеүҙең билдәле ысулдарын актуалләштереү. 

“Фантазёрҙар” алымы. 
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Алдан әҙерләнеп килгән ике-өс уҡыусы әҫәрҙә барған ваҡиғаларҙы иҫкә төшөрөп 

үтәләр. Улар повесть йөкмәткеһен һөйләгәндә, алдан уйлап, бер нисә урында хата ебәрәләр. 

Ҡалған уҡыусылар, ошо хаталарҙы табып, йөкмәткегә ярашлы төҙәтергә тейештәр. 

IV. Яңы белемде тәү тапҡыр үҙләштереү. Этаптың маҡсаты: яңы теманы өйрәнеү өсөн 

уҡыусылар менән әңгәмә-анализ ойоштороу, повестың темаһын билдәләү, проблематикаһын, 

төп фекерен асыҡлау, образдарға характеристика биреү. 

– Уҡыусылар, һеҙ өйҙә повесты тулыһынса уҡып килдегеҙ. Әҫәрҙә аңлашылмаған 

һүҙҙәр осранымы? 

Һүҙлек эше. 

Баҡырса – сәй ҡайната торған тотҡалы, моронло һауыт; сәйнүк. 

Көлдөксә – усаҡ, мейестең алды. 

Ҡалтағай – табанына тире ҡағылған ҡыҫҡа ғына яҫы һунар саңғыһы. 

Ҡаҫта – яуыз уй, хаслыҡ, үс. 

Ҡыраз – ниҙеңдер ҡырланып торған текә ере, өҫкө ҡыры. 

Сыуал – утынды һөйәп яға торған ҙур ауыҙлы, тура мөрйәле элекке мейес. 

Әрҙәнә – ҡырҡып өйөлгән утын. 

Әҫәрҙең яҙылыу осоро. 

– Повесть нисәнсе йылда ижад ителгән? Был осорҙа илебеҙҙә ниндәй үҙгәрештәр була? 

– “Шайтан ҡуласаһы” повесы 1985 йылда ижад ителә. Был йылда илебеҙҙә 

көсөргәнешле осор башлана. М.С.Горбачев “үҙгәртеп ҡороуҙар” сәйәсәтен тормошҡа 

ашырырға тотона. Эскелекте бөтөрәм тип, “ҡоро” закон индерә. Афған һуғышы дауам итә. 

Повестың структур-композицион ҡоролошо. 

– Әҫәрҙә ваҡиғалар ҡасан һәм ҡайҙа бара? 

– Ваҡиғалар ҡыш уртаһында төпкөлдәге Ҡырташ ауылында бара. 

– Әҫәрҙең ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс икәнлеген ниндәй үҙенсәлектәр билдәләй? 

– Туғандар араһындағы мөнәсәбәт, мөхәббәт хистәре, уйландырғыс һәм ғибрәтле 

ваҡиғалар, әхлаҡи тарҡаулыҡ һ.б. 

– Повесть композицион яҡтан нисек ойошторолған? 

– Әҫәрҙең композицияһы үҙенсәлекле. Сөнки унда барған ваҡиғалар ике образ – Риза 

Ханбәков һәм Мохтасар тарафынан һөйләнелә. Повесть аҙағында ике сюжет һыҙығы 

киҫешә. Яҙыусы ике бер туғандың Рәсүл енәйәт ҡылған ваҡытта осрашыуын үҙ күҙҙәре 

менән күрә. Мохтасар Риза Ханбәковҡа был турала асыҡлыҡ индереп: “Бөгөн генә 

һорағайнығыҙ бит әле, ағай, бына ҡайҙа осраштыҡ беҙ уның менән...” – ти. (слайд схема 

күрһәтелә). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хикәйәләүсе 

Риза Ханбәков 

Ул, ижади командировкаға килеп, 

күргән-ишеткәндәрен еткерә. 

Мохтасар 

Үҙенең ҡатмарлы, һикәлтәле  яҙмышы 

тураһында һөйләй 

“Бөгөн генә һорағайнығыҙ бит 

әле, ағай, бына ҡайҙа 

осраштыҡ беҙ уның менән...” 
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Образдар системаһы. 

– Әҫәрҙә ниндәй образдар хәрәкәт итә? Уларҙы түбәндәге таблицаға урынлаштырайыҡ 

әле? 

Төп 
образдар 

Ярҙамсы 
образдар 

Ҡатнашыусы (эпизодик) 
образдар 

Аталыусы 
образдар 

Образ-
символдар 

Мохтасар 
Рәсүл 

Минзәлә 
Риза Ханбәков 
Байым 
Шәйәхмәтов 

Раушания 
Ҡәҙербаныу инәй 
Бикташ ағай 
бригадир 
председатель 
участковый 
һунарсылыҡ инспекторы 
туристик бюроның 
директоры 
райондаш түрә 
лесник Ғималетдин 
Риза Ханбәковтың ҡатыны 
институтта бергә уҡыған 
танышы 

Хәсбиямал 
инәй 
Мотал 
Таштимер 

урман 
(серлелек) 
йәшен 
(аяныслы 
мөхәббәт) 
һеләүһен 
(Рәсүл) 
бурһыҡ 
(Мохтасар) 

 

– Венн диаграммалары (Джон Венн – инглиз логигы һәм философы) ярҙамында 

Мохтасар һәм Рәсүл образдарына сағыштырма характеристика бирәйек. (слайдта Венн 

диаграммалары күрһәтелә). 

Эш дәфтәрҙәрҙә башҡарыла. Уҡыусылар фигуралар эсендә күрһәтелгән образдарға  

хас  сифаттарҙы  яҙып сығалар. Түңәрәктәр киҫешкән урында образдарҙы дөйөмләштереүсе 

һыҙаттар яҙыла. 

 
 

Төп конфликт. 

– Повеста кемдәр араһында конфликт күрәбеҙ? 

– Әҫәрҙә төп конфликт Мохтасар һәм Рәсүл араһында. 

Әҫәрҙең идея-тематикаһы. 

– Әҫәрҙең төп темаһы? 

– Кеше һәм тәбиғәт яҙмышы. 

бер 

туған-

дар 
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– Әҫәр аша яҙыусы нимә әйтергә теләй? Уның төп фекере ниндәй? 

– Повеста ике идея алға сыға. Тәүгеһе: яманлыҡты, кешенең насар ҡылыҡтарын 

ваҡытында күреп фашлай белергә кәрәк. Икенсеһе: кеше – тәбиғәт балаһы, кешеләрҙә 

юғары әхлаҡ сифаттары, рухи ҡиммәттәр һаҡлана икән, тәбиғәттә лә матурлыҡ, бөтөнлөк, 

именлек һаҡлана. 

– Ниндәй геройҙың һүҙҙәре повестың идеяһын асыҡларға ярҙам итә? 

– Әҫәрҙең идеяһы Мохтасарҙың һүҙҙәре аша асыла: “Бына һеҙ , ағай, яҙыусы кеше бит 

инде, әйтегеҙ әле, ерҙә яман нәмә тиҙерәк тараламы, яҡшыһымы?”,“Миңә ҡалһа, теләһә 

ниндәй яуызлыҡты ул морон төртөү менән юҡ итә барырға кәрәк”, “Был донъя тигәнең ниңә 

шулай икән ул, ағай, һине ымһындырып, алсаҡ йөҙөн күрһәтә лә, арт яғыңдан килтереп 

һеңкәҙәтә һуға?”, “Хыянат итеүсе бер кешене лә кисерергә ярамайҙыр. Ундайҙарға ҡаршы 

йән аямай көрәшергә, йәндәрен емерә һуғырға кәрәк”. 

Повестың проблематикаһы. 

– Н.Мусин повеста ниндәй проблемалар күтәреп сыға? 

1. Кеше һәм тәбиғәт араһындағы бәйләнеш, гармония. (Урманды һаҡлау. “Уныһы шулай 

инде. Үҙебеҙҙең яҡтағы урмандарҙы ана шулай итеп ҡырҡып бөтөрҙөк бит. Урынына уҫаҡ 

үҫһә лә ярар ине әле, юҡ, төпләп һөрөп бөтөрҙөләр. Ә хәҙер, иген уңмағас, шул урындарға 

баҫыу һаҡлағыс урман ултыртып ҡуялалар. Аңламаҫһың был әҙәм балаһын, барын тәләфләп 

бөтөрә лә ҡырҡ бәлә менән шуны ҡабат тергеҙеп яфалана”.  Урмандағы кейек-йәнлектәрҙе 

ҡурсалау. Рәсүлдең болан атыуы). 

2. Мөхәббәткә тоғролоҡ, хистәр сафлығы. (Мохтасар менән Минзәләнең һынауҙар аша 

үткән мөхәббәте, уларҙың донъяға ҡарашы, киләсәккә уй-хыялдары, уртаҡ сифаттары). 

3. Туғандар араһындағы мөнәсәбәт. (Бер туғандар Мохтасар менән Рәсүлдең ҡапма-

ҡаршы характерлы булыуы. Риза Ханбәковтың был турала: “Үҙебеҙ һәүетемсә генә йәшәп 

ятҡан заманда, әгәр ошо сәфәргә сыҡмаһам, Мохтасарҙың тетрәткес хикәйәтен тыңлағандан 

аҙаҡ ошо хәлгә осрамаһам, ике бер туған араһында бындай фажиғәле ваҡиға булыуына, 

һөйләһәләр ҙә, ышанмаҫ инем биллаһи!” – тигән һүҙҙәре был мөнәсәбәттәрҙең ни тиклем 

ҡатмарлы икәнлеген тағы бер ҡат иҫбатлай). 

4. Әҙәп-әхлаҡ проблемаһы (Рәсүлдең эскелек һаҙлығына батыуы, әсәһен, ағаһын һанға 

һуҡмауы, Минзәләне хурлауы). 

5. Тормошта үҙ урыныңды табыу (Мохтасар, тормошта ниндәй генә ауырлыҡтар кисерһә 

лә, кешелек сифаттарын юғалтмай, намыҫлы, көслө рухлы булып ҡала белә. Уның яратҡан 

эше, һөйгән йәре – Минзәләһе бар. Әсәһенә лә һәр ваҡыт хәстәрлекле ул, ауыл кешеләре лә 

үҙен ихтирам итә). 

Әҫәрҙең исеме. 

– Ни өсөн повесть “Шайтан ҡуласаһы” тип атала икән? 

– Повесть геройҙары был һүҙбәйләнеште донъя, тормош төшөнсәһенә ҡарата ҡуллана: 

“Ҡуласа инде был донъя, шайтан ҡуласаһы, олатайым мәрхүм әйтмешләй” (Байым 

Шәйәхмәтов), “Был тормош хәс шайтан ҡуласаһы һымаҡ, һин бер яҡҡа тартырға тырышаһың, 

ул бөтөнләй икенсе яҡҡа әйләнә” (Мохтасар), “Хушлашҡан саҡта Мохтасарға: “Тормошто 

“шайтан ҡуласаһы” тимә, был ҡуласа һинең ҡулда, һинең кеүек ирҙәр уны үҙе теләгән яҡҡа 

әйләндерә, Мохтасар”, – тип әйтергә уйлағайным да, өндәшмәнем”. (Риза Ханбәков). Тимәк, 

һәр кемдең яҙмышы үҙ ҡулында, һәм ошо ҡуласаны һәр кем үҙенсә әйләндерә. Әгәр кеше 

әҙәп-әхлаҡ төшөнсәһен юғалта икән, уның тормошо нәҡ Рәсүлдеке кеүек шайтан ҡуласаһына 

әйләнә. 

Әҫәрҙең жанры, тел-һүрәтләү саралары. 

– Әҫәр ниндәй жанрҙа яҙылған? 
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– Повесть. Сөнки төп геройҙар икәү, ваҡиғалар, күренештәр, яҙмыштар күләмле, 

романға ҡарағанда йөкмәткеһе бәләкәйерәк. 

– Повеста ниндәй һүрәтләү саралары осраны? 

– Сағыштырыуҙар: айыу шикелле, дуға һымаҡ бөгөп ҡуйған, вайымһыҙ кешеләй, 

ситлектән ысҡынырға теләгән ҡош шикелле, таш ҡаялай кәртә; эпитеттар: моңло нур, яуыз 

йән, татлы хыял, ауыр юл, туң битле; метафоралар: тау мороно, өң ауыҙы, йөрәк төпкөлдәре, 

болоҡһоуҙарым артҡа сигенде, күңел йомшара; диалект һүҙҙәр: баҡырса, әлморон, кәлтә, 

буҙлаҡ һуйыр, түңәрәлтеп; фразеологизмдар: тамаҡ ялғағас, ҡолаҡ һалып, күҙ ташланы һ.б. 

V. Уҡыусыларҙың аңлауын беренсел тикшереү. Этаптың маҡсаты: уҡыусыларҙың яңы 

материалды тулы аңлауын һәм йөкмәткеһенә төшөнөү кимәлен асыҡлау. 

Төркөмдәрҙә эш. 

1-се төркөм . Был һүҙҙәрҙе кем әйтә? 

– Ҡуласа инде был донъя, шайтан ҡуласаһы, олатайым мәрхүм 
әйтмешләй. 

 

– Мин һине ғүмер буйы онотмаясаҡмын, йөрәгем түрендә 
йөрөтөрмөн. 

 

– Дә-әәә, ғәжәп ғибрәтле хәлдәр һөйләнең бит әле һин миңә, 
Мохтасар... 

 

– Бөгөн генә һорағайнығыҙ бит әле ағай, бына ҡайҙа осраштыҡ беҙ 
уның менән... 

 

– Ағай, бер юлға ғәфү ит!.. Ғүмерҙә лә ҡабат ҡыялмам!.. Әрәм итмә 
мине!.. Әсәйем хаҡына... ғәфү... 

 

 (Яуаптар: 1 – Байым Шәйәхмәтов, 2 – Минзәлә, 3 – Риза Ханбәков, 4 – Мохтасар, 5 – 

Рәсүл). 

 

2-се төркөм. Был әйберҙәр кемдеке? 

Шәл  

Мотобысҡы  

Рюкзак  

Бысаҡ  

Күн бирсәткә  

(Яуаптар: 1 – Минзәлә, 2 –, Мохтасар, 3 – Риза Ханбәков, 4 – Рәсүл, 5 – Байым Шәйәхмәтов). 

 

VI. Яңы белемдәрҙе нығытыу. Этаптың маҡсаты: уҡыусыларҙың тема буйынса белем 

һәм оҫталыҡтарын нығытыу, фекер йөрөтөү даирәһен киңәйтеү. 

 “ҠНРҺ-формула” алымы. (слайд ярҙамында). 

Ҡ – ҡараш 

Н – нигеҙ 

Р – раҫлау 

Һ – һөҙөмтә. 

Ҡараш. Яуызлыҡ эшләгән кеше үҙ ваҡытында язаһын алырға тейеш. 

Нигеҙ. Сөнки бер тапҡыр насарлыҡ ҡылған кеше уны тағы ла ҡабатлауы мөмкин. 

Раҫлау. Мәҫәлән, Рәсүл үҙ ваҡытында хөкөм ителмәгәс, енәйәт артынан енәйәт ҡыла. 

Ул бар ғәйебен ағаһына япһара һәм иректә ҡала. Мохтасар уның арҡаһында төрмәлә 

ултырып сыға. Ағаһы төрмәлә саҡта, Рәсүл Минзәләне мәсхәрәләй. Кешеләрҙең 

яҙмыштарын бутай. 
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Һөҙөмтә. Яманлыҡ эшләгән кеше барыбер язаһыҙ ҡалмай, ҡасан да булһа үҙ 

ҡылыҡтары өсө яуап бирә. Повесть аҙағында Рәсүл ағаһы Мохтасар һәм Риза Ханбәков 

тарафынан енәйәт өҫтөндә тотола һәм ҡулға алына. Яуызлыҡҡа сик ҡуйыла. 

Үҙ аллы эш. Уҡыусыларға карточкалар таратып бирелә, эште дәфтәрҙәрендә 

башҡаралар. 

1. Ваҡиғаларҙы эҙмә-эҙлекле урынлаштырығыҙ: Байым Шәйәхмәтовты осратыу, Риза 

Ханбәковтың ижади командировкаға килеүе, Мохтасар менән урманға барыу. (Риза 

Ханбәковтың ижади командировкаға килеүе, Байым Шәйәхмәтовты осратыу, 

Мохтасар менән урманға барыу). 

2. Мохтасар менән Минзәләнең яҙмышы шундай булыуына кем ғәйепле? (Рәсүл). 

3. Яҙыусы әҫәр башында ниндәй әйтем ҡуллана? (Мең һум аҡсаң булғансы, ышаныслы 

бер дуҫың булһын). 

4. Сыуал, көлдөксә, утар, әсмүхә, ҡалтағай – ? (Иҫкергән һүҙҙәр) 

VII. Үҙләштереү кимәлен тикшереү, ебәрелгән хаталар буйынса фекер алышыу һәм 

төҙәтеүҙәр индереү. Этаптың маҡсаты: белем, оҫталыҡ һәм күнекмәләрҙе үҙләштереү 

кимәлен һәм сифатын асыҡлау, етешһеҙлектәрҙе билдәләү һәм төҙәтеү. 

“Микрофон” алымы. Уҡыусыларға микрофонға оҡшатып яһалған әйбер (имитация) 

тотторола. Улар ошо “микрофон”ды ҡулдан-ҡулға тапшырып, дәрестә тупланған белемдәрҙе 

ҡабатлап сығалар. 

(Мәҫәлән: Н.Мусин, “Шайтан ҡуласаһы”, Мохтасар, Рәсүл, Минзәлә, кеше яҙмышы, 

тәбиғәт, мөхәббәткә тоғролоҡ, енәйәт һәм яза, туғандар араһындағы мөнәсәбәт һ.б.) 

VIII. Өй эше тураһында мәғлүмәт, уны үтәү буйынса күрһәтмә биреү. Этаптың маҡсаты: 

киләһе дәрескә өй эшен аңлатыу, уны башҡарыу буйынса кәңәш-тәҡдимдәр әйтеү. 

“Н.Мусиндың “Шайтан ҡуласаһы” повесында кеше һәм тәбиғәт яҙмышы” темаһына инша 

яҙып килергә. 

IX. Рефлексия (дәрескә йомғаҡ яһау). Этаптың маҡсаты: дәрес буйынса һығымта 

сығарыу, шәхси уҡыу эшмәкәрлеген һәм дөйөм класс эшен баһалай белеү. 

– Бөгөн дәрестә ниндәй әҫәр өйрәндек? 

– Повесть аша һеҙ нимәгә төшөндөгөҙ? 

– Дәрес ҡайһы яғы менән файҙалы булды? 

– Ҡуйылған маҡсаттарға ирештекме? 

– Ниндәй эш төрө бигерәк тә оҡшаны? 

– Үҙ эшегеҙ менән ҡәнәғәтһегеҙме? Киләсәктә нимәләргә иғтибарлы булырға кәрәк? 

 

 

 Н.МУСИН. ТӘБИҒӘТТЕ ҺАҠЛАУ 

                                                                                                 Юлмөхәмәтова Люция Ишморат ҡыҙы, 
Өфө ҡалаһы 130-сы мәктәбе 

 

Маҡсат блогы 
Маҡсат Танып-белеү: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Сөләймән улы 

Мусиндың тормош юлы һәм ижады тураһында мәғлүмәт 
биреү. Яҙыусы ижадына  ҡыҙыҡһыныу уятыу.  Н.Мусиндың  
тәбиғәткә ҡарашы сағылған күнегеүҙәрҙе үтәү. 

Шәхси: Уҡыусыларҙың тәбиғәт  тураһында белемдәрен 
тәрәнәйтеү. Тыуған ергә, тәбиғәткә һөйөү, һаҡсыл ҡараш  
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һәм яуаплылыҡ тойғоларын үҫтереү. 
Коммуникатив: Уҡыусыларҙың уҡыу  техникаһын,  телмәр  һәләтлектәрен, 

тел байлығын арттырыу,фекерләү ҡеүәһен  
камиллаштырыу. Үҙ аллы фекер йөрөтә  һәм үҙ фекерен 
дәлилләргә өйрәтеү. Алған белемдәрен практикала 
ҡуллана белеү. 

Регулятив: Дәрестең маҡсатын билдәләү, эште планлаштырыу. 
Планлаштырылғ
ан һөҙөмтәләр:  

 

Предмет: 
 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н.Мусиндың тормош 
юлы һәм ижады тураһында өҫтәлмә мәғлүмәттәр биреү.  
Экологик темаға күнекмәләрҙе атҡарыу, проблемалары 
менән танышыу. 

 Шәхси: Экологик проблемалар менән һуғарылған  эш биремдәрен 
үтәп, үҙ фекерен башҡорт телендә әйтә белеү. Тыуған ер 
тәбиғәтенә һөйөү тәрбиәләү, яуаплылыҡ, ғорурлыҡ 
тойғолары уятыу. Проблемаларҙан сығыу юлдарын эҙләү. 
 

 Метапредмет: Алған белемдәрҙе дөйөмләштереп,  тормошта, был 
йәһәттән үҙ эшмәкәрлегендә  файҙалана белеү. 

 Регулятив УУЭ:  эш биременән хаталарын табып, 
үҙеңә дөрөҫ баһа ҡуя белеү.  

 Коммуникатив УУЭ:  һөйләү күнекмәһен үҫтереү,  
экологик проблемаларҙы аңлау, уларҙы хәл итергә 
юлдар эҙләү. 

 Танып-белеү УУЭ:   яҙыусы тормошо һәм ижады 
менән танышыу,  экологик проблемалы хикәйәләр 
менән танышыу 

Инструменталь блок 
Дәрестең 
маҡсаттары 

Белем биреү: Н.Мусиндың тормош юлы һәм ижады менән танышыу 

Үҫтереүсе: Башҡорт телендә һөйләшергә өйрәтеү, алған белемдәрҙе 
телмәрҙә ҡулланырға өйрәнеү 

Тәрбиәүи: Тыуған ергә, уның тәбиғәтенә һөйөү уятыу, һаҡсыл ҡараш 
тәрбиәләү. 

Дәрес тибы: Ҡатнаш дәрес. 
 

Уҡыу-уҡытыу 

методик 
комплексы: 

Дәреслек, дидактик материал, ИКТ ҡулланыу. 

Ойоштороу –эшмәкәрлек блогы 
Төп 
төшөнсәләр 

тамамлай, хеҙмәт итеп ҡайтҡас, хәрби хеҙмәт, мәңгелек, тәбиғәт, һ.б. 
(уҡыусы ҡарамағында) 

Ойоштороу 
мөхите 

Идивидуаль, төркөмләп 

Предмет-ара 
бәйләнеше 

башҡорт теле, тәбиғәтте өйрәнеү. 

Уҡытыу 
методы: 

эҙләнеү методы 
 

Уҡыусылар 
эшмәкәрлеге 
(эш төрҙәре): 

экологик сәйәхәткә сығыу, картина буйынса эш, әңгәмә, һорау-яуаптар,  
һүҙлек дәфтәрендә  эш, тәржемә итеү,  ял минуты,  ижади проект  эшләү, 
дидактик уйындар. 

Дәрес 
һөҙөмтәләр
ен 
диагностик
алау 
(йомғаҡлау)

Дәрескә ҡуйылған маҡсаттарға ирешеү өсөн, һәр үтәлгән эш төрөнән һуң 
рефлексия үткәрелә, үҙбаһалар ҡуйыла. Дәрес һуңында дөйөм баһа бирелә. 
Анализлау. 
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: 

Өйгә эш Өйҙә (бирелгән өлгө-картина буйынса) инша, видеояҙма, фоторепортаж йә 
һүрәт төшөрөп килергә 

 
 

 

Тема:  Н.Мусин. Тәбиғәтте һаҡлау. 
(7 класс өсөн киңәйтелгән дәрес конспекты) 

 

№ Эш төрҙәре Уҡытыусы 
эшмәкәрлеге 

Уҡыусы эшмәкәрлеге йыһаздар 

Психологик инеш 
1. Позитив кәйеф 

тыуҙырыу. 
Һаумыһығыҙ! Һаумы, ҡояш! Һаумы, дуҫы м! 

Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 
Мин сәләмәт, мин матур!  
Салауат кеүек батыр, 
Яйлап ултырам хәҙер, 
 Дәрес тыңларға әҙер! 

 

  -Әйҙәгеҙ, кәйефтәрҙе 
күтәреп алайыҡ! Бер-
беребеҙгә йылмайып 
сәләм бирәйек!  Шулай 
уҡ,  тирә-яғыбыҙҙағы 
матурлыҡҡа сәләм 
бирәйек! Хәйерле көн, 
ҡоштар! Хәйерле көн, 
урман!  

(бер-береһенә йылмаялар, баш 
эйеп сәләм бирәләр, ултыралар) 
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Хәйерле көн, күлдәр, 
йылғалар!  
Хәйерле көн, тауҙар-
ҡаялар! Иркенләп 
ултырайыҡ! 

  Слайдта яҙылғанды 
кем уҡып ишеттерә? 

(Бер уҡыусы: Ноғман Мусин. 
Тәбиғәтте һаҡлау.) 

1-се слайд 

  Был исем кемгә 
таныш? Кем ул?  

(төрлө фараздар һәм яуаптар)  

 Дидактик 
күнегеү, 
сылбырлап  
тасуири уҡыу. 
 

-Анығыраҡ яуап алыр 
өсөн, беҙ әйҙәгеҙ 
күнегеүҙе  атҡарайыҡ 
әле! Сылбырлап уҡып, 
бирелгән күнегеүҙә 
төшөп ҡалған 
хәрефтәрен  әйтегеҙ, 
тәржемә итегеҙ.  
 

- Тәбиғәтте һаҡлау - бөтә 
кешенең бурысы. Ошо маҡсат 
менән урмандарҙы  иҫәпһеҙ 
ҡырҡыу, йылға һәм күлдәрҙә ау 
менән балыҡ тотоу, урмандарҙа 
ҡош-ҡортҡа һәм кейеккә һунар  
итеү тыйыла. Йәш ағастар 
ултыртыр өсөн саралар күреү - 
кешеләрҙең бурысы. Бындай 
эштәрҙә уҡыусыларҙың да 
ҡатнашыуы мотлаҡ.   
(Н.Мусин) 

2-се слайд 

  -Бирелгән күнегеүҙә 
төшөп ҡалған 
хәрефтәренең 
дөрөҫлөгөн 
тикшерегеҙ, ни өсөн 
был хәрефтәрҙе 
ҡулланыуығыҙҙы 
аңлатығыҙ 

(яуаптар төрлө булыуы мөмкин) 3-сө слайд 

 Дәрес алды 
рефлексияһы 

-Эште үтәгәндә ниндәй 
ҡыйынлыҡтарға 
осранығыҙ? 
Ҡайһы һүҙҙәрҙә 
хәрефтәрҙе бер 
ауырлыҡһыҙ 
ҡуйҙығыҙ?  Ни өсөн? 
Һығымта яһағыҙ. 
Үҙегеҙгә баһа 
ҡуйығыҙ. 

(яуаптар төрлө .)Көтөлгән яуап: 
Ҡалын һуҙынҡылар һәм нәҙек 
һуҙынҡылар.  Һүҙҙең тамырында 
нәҙек (ҡалын) һуҙынҡылар 
булғанда, ялғауында ла нәҙек 
(ҡалын) һуҙынҡылар яҙыла.  
(Үҙҙәрен баһалайҙар). 

4-се слайд 

Мотивация 
2  -Дәрес башынан 

үҙҙегеҙгә билдәләр 
ҡуйҙығыҙ, дәрес 
барышында ла һәр 
эштән һуң, баһалар 
ҡуйып 
барырһығыҙ.Бының 
өсөн мин һеҙҙе 
үҙебеҙҙең  гүзәл 
тыуған еребеҙҙең бай 
тәбиғәт ҡосағына 
сәйәхәткә саҡырам.  
Әйҙәгеҙ, экологик 
сәйәхәткә! 

(Рус телендә экологик 
сәйәхәттең шарттары яҙылған 
яҙыуҙы бер уҡыусы ҡысҡырып 
уҡый) 

5-се слайд 
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Уҡыу мәсьәләһен тыуҙырыу, дәрестең маҡсатын билдәләү. Актуалләштереү. 
3  -Иң тәүҙә үҙебеҙҙең 

мәктәптән башлайыҡ! 
Шунан  йылғалар, 
тауҙар, ялан-
урмандарға барып 
ҡайтырбыҙ! 

 6-сы слайд 

  -“Беҙҙең мәктәп” 
станцияһы. Бирелгән 
эш биремдәрен 
уңышлы атҡарып 
сыҡһағыҙ, киләһе 
станцияға  юл 
асылыр... 

 7-се слайд 

 Сылбырлап 
уҡыу, тәржемә 
итеү. 

Яҙыусының 
биографияһын 
сылбырлап уҡығыҙ, 
тәржемә итегеҙ. 

Бер уҡыусы:  
Ноғман Сөләймән улы Мусин  
1931 йылдың 17 июлендә  
Ишембай районы Ҡолғона 
ауылында тыуған. Үҙенең 
ауылында 7 класты тамамлай. 
1947 йылда  Маҡар урта 
мәктәбен тамамлай. Һәм үҙенең 
мәктәбендә уҡытыусы булып 
эшләй башлай. Ике йылдан һуң,  
Стәрлетамаҡ уҡытыусылар 
институтына уҡырға инә. 

8-се слайд 

  Тәржемә итегеҙ Икенсе уҡыусы:Ноғман Мусин 
институтты тамамлай һәм Маҡар 
мәғариф бүлегендә  инспектор 
булып эшләй башлай. 1951 
йылда хәрби хеҙмәткә алына. 
Хеҙмәт итеп  ҡайтҡас,  «Совет 
Башҡортостаны» гәзитендә, 
тыуған ауылы мәктәбендә, 
«Ағиҙел» журналында, 
Башҡортостан 
телевидениеһында, «Китап» 
нәшриәтендә   эшләй. БДУ-ны 
тамамлай. Ул БАССР-ҙың 
атҡаҙанған хеҙмәткәре, 
С.Юлаев исемендәге дәүләт 
премияһы лауреаты. Уға 2001 
йылда Башҡортостандың Халыҡ 
яҙыусыһы тигән маҡтаулы исем 
бирелә. Ноғман Мусин төплө 
фекерле яҙыусы. Уның 
тиҫтәләгән әҙәби әҫәрҙәренең 
тематикаһы- экология, мәңгелек 
тәбиғәт, урман... (тәржемәһен 
әйтәләр) 

9-сы слайд 

 Һорау-яуап. Һорауҙарға яуап 
бирегеҙ: 
-Н.Мусин кеүек 
бөйөктәрҙең исемдәре 

(яуаптар төрлө) 
Көтөлгән яуаптар:  М.Кәрим, 
Б.Бикбай, М.Гафури, ... 

10-сы слайд 
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халыҡ телендә мәңге 
онотолмаһын өсөн 
кешеләр ни эшләргә 
тейеш?  
-Ниндәй яҙыусыларҙың 
исемдәрен Өфө 
урамдары йөрөтә?  
-Яҙыусылар исеме 
менән тағы ниндәй 
урындарҙы беләһегеҙ? 
  Фекерҙәрегеҙҙе 
әйтегеҙ. 

 1-се эштән һуң 
рефлексия. 
Һүҙлек эше. 

-Беҙ һеҙҙең  менән 
бөгөнгө дәрестең тәүге 
эшенә баһа ҡуяйыҡ! 

(Уҡыусылар үҙҙәренә баһа ҡуя, 
эштәрен анализлай) Үҙ аллы  
аңлашылмаған һүҙҙәрҙе  һүҙлек 
дәфтәрҙәренә яҙып ҡуялар.  
-тамамлай, хеҙмәт итеп ҡайтҡас, 
хәрби хеҙмәт, мәңгелек, тәбиғәт. 

11-се слайд 

  -Киләһе станцияға юл 
тотайыҡ!  “Йылғалар” 
станцияһы. Беҙ иһә, 
Ағиҙелгә 
төшәйек!Бирелгән эш 
биремен үтәгеҙ! 

Уҡыусы уҡый: 
Эште уңышлы атҡарыусы, 
экологик сәйәхәттең киләһе 
станцияһына  юлланырға рөхсәт 
алыр 

12-се слайд 

 Картина 
буйынса эш. 

Бирелгән һүрәттәргә 
ҡарап һөйләгеҙ. 

(Һүрәттәргә ҡарап,  һөйләмдәр 
төҙөйҙәр, фекерҙәре менән 
уртаҡлаша. Проблеманан сығыу 
юлдарын эҙләйҙәр.) 

13-сө, 14-се 
слайдтар 

  Йылға-күлдәрҙе нисек 
һаҡлап ҡалырға һуң?  
Үҙ фекерегеҙҙе 
әйтегеҙ. 

(һорауҙарға яуап бирәләр,  4-5 
төрлө вариант булырға тейеш) 

15-се слайд 

 2-се 
станцияның эш 
биременә 
рефлексия 

-Эште үтәгәндә ниндәй 
ҡыйынлыҡтарға 
осранығыҙ? 
-Эш биремен үтәгәндә 
ниндәй тойғолар 
уянды? 
Үҙегеҙгә баһа 
ҡуйығыҙ. 

(Эш биремендә осраған 
ҡыйынлыҡтарҙы, проблемаларҙы 
әйтәләр. Үҙҙәренә билдә 
ҡуялар) 

16-сы слайд 

  -Әйҙәгеҙ, киләһе 
станцияға! Ул да 
булһа,  “Тауҙар” 
станцияһы! Бирелгән 
эш биремен үтәгеҙ! 

Уҡыусы уҡый: 
-Эште уңышлы атҡарыусы, 
экологик сәйәхәттең киләһе 
станцияһына  юлланырға рөхсәт 
алыр. 

17-се слайд 

 Проект төҙөү, 
сылбырлап 
уҡыу. 

Бирелгән проблеманан 
сығыу юлдарын 
эҙләгеҙ!  
Үҙ фекерегеҙҙе 
әйтегеҙ, проект 
төҙөгөҙ.. 

Сылбырлап уҡыу: 
…“Сода” булырға тейеш!”, “Сода” 
йәшәргә тейеш!” тигән 
саҡырыуҙар йыйылыусыларҙың 
маҡсатын аныҡланы. Йәнәһе, 
Европала һәм илдә яндырылған 
сода, таҙартылған натрий 
бикарбонаты етештереүсе 
берҙән-бер предприятиены 

18-се, 19-сы 
слайдтар  
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сеймал менән тәьмин итеү 
мәсьәләһе әлегәсә хәл 
ителмәгән. Митингка 
йыйылыусылар шихандарҙа 
геологик тикшеренеү алып 
барыу өсөн уларҙан тәбиғәт 
ҡомартҡылары статусын алыуҙы 
һорап сығыш яһаны. Сеймал 
етешмәй тип, ҡаланы ғына түгел, 
илде көнкүрештә бик кәрәкле 
продукция менән тәьмин иткән 
ҙур предприятиеның 
эшмәкәрлеген туҡтатыу мөмкин 
түгел, тигән фекерҙә улар… 

 Төркөмдә 
эшләү. 

 Проект төҙөү 20-се слайд 

   Проектты яҡлау 21-се слайд 

 3-сө 
станцияның эш 
биременә 
рефлексия 

Эште үтәгәндә ниндәй 
ҡыйынлыҡтарға 
осранығыҙ? 
Эш биремен үтәгәндә 
ниндәй тойғолар 
уянды? 
Үҙегеҙгә баһа 
ҡуйығыҙ. 

(Үҙ фекерҙәрен әйтәләр. Бер-
береһенә баһа ҡуя, анализлай, 
үҙҙәренә баһа бирә) 

22-се слайд 

  Киләһе  станцияға ла 
юлдар асылды... Ул да 
иһә, “Ял майҙансығы”! 

“Ял итеп алайыҡ!” уҡыусылар 
уҡый. 

23-сө слайд 

 Физкультминут -Уҡып ишеттерегеҙ 
әле. 

(Уҡылған һәр һөйләмде 
хәрәкәттәр менән күрһәтәләр) 
Түңәрәккә баҫайыҡ, 
Етәкләшеп алайыҡ,  
Тотоп алған күбәләкте,  
Иреккә  осорайыҡ! 
Алып килгән ризыҡтарҙан  
Матур табын ҡорайыҡ! 
Ашап-эсеп алайыҡ,  
Артыбыҙҙан йыяйыҡ!  
Көрәк алып, соҡор ҡаҙып, 
Ергә күмеп ҡуяйыҡ! 
Әле беҙҙең ярҙамға  
Күп нәмәләр мохтаж бит,  
Хәлдәребеҙҙе туплап,  
Тағы юлға сығайыҡ! 

24-се слайд 

  -Артыбыҙҙан бысраҡ, 
сүп-сар  ҡалды 
түгелме? 

(Һүрәткә ҡарап,  иҫтәрендә 
ҡалған  һөйләмдәрҙе 
ҡабатлайҙар) 

25-се слайд 

 Сағыштырыу 
күнекмәһе, 
әңгәмә. 

-Сағыштырығыҙ! 
Ял иткән урындарҙа 
сүп-сар   ҡалыуында 
кем ғәйепле? Фекер 
алышыуға саҡырам! 

(Фекер алышыу) 26-сы слайд 

 4-се 
станцияның эш 

-Ял майҙансығында 
ниндәй тойғолар 

(Уҡыусылар яуап бирә һәм 
үҙҙәрен баһалай) 

27-се слайд 
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биременә 
рефлексия 

кисерҙегеҙ? 
-Тәбиғәт алдында 
яуаплы икәнеңде 
һиҙҙеңме? 
-Үҙегеҙгә баһа 
ҡуйығыҙ. 

  Киләһе  станция 
“Яландар”... 
 

Уҡыусы уҡый: 
-Бирелгән эш биремен үтәгеҙ! 
 
Эште уңышлы атҡарыусы, 
экологик сәйәхәттең киләһе 
станцияһына  юлланырға рөхсәт 
алыр. 

28-се слайд 

 Тәржемә эше. 
Сылбырлап 
уҡыу. 

-Тексты тәржемә 
итегеҙ 

Уҡыусылар  уҡый һәм тәржемә 
итә: 
-Регина сәскәнән сәскәгә ҡунған 
төрлө төҫтәге күбәләктәрҙе  
баҫтырҙы.  
-Инде йүгереп туйғас, 
береһенән-береһе матур 
сәскәләрҙе ҡосағына 
һыймаҫлыҡ итеп йыйҙы. 
- Сәскәләр илап: «Өҙмә инде, 
зинһар, беҙҙең ғүмер былай ҙа 
ҡыҫҡа, ҡояшта йәшәгебеҙ 
килә...»-тип ялбарҙылар... 
-Регина аптырауға ҡалды... 
 

29-сы слайд 

 Сылбырлап 
уҡыу, тәржемә 
итеү 

 -Шул саҡ ҡыҙарышып бешкән 
еләктәр телгә килде: «Беҙҙе өҙ, 
ҡыҙыҡай! Беҙҙән файҙа булыр, 
исмаһам...»-тине улар.  
-Регина ҡулындағы гөлләмәне 
ергә ташланы ла, өлгөргән 
еләктәрҙе йыйырға тотондо... 

30-сы слайд 

 Һорау-яуап, 
әңгәмә. 

Һорауҙарға яуап 
бирегеҙ: 
-Регинаның хатаһы 
нимәлә? 
-Һеҙ ни эшләр инегеҙ? 
-Сәскәләр теле 
тигәнде нисек 
аңлайһығыҙ? 
-Яланда үҙеңде нисек 
тоторға кәрәк? 
Һүрәт нимәне аңлата? 
 

(Төрлө яуаптар көтөлә. “Ҡыҙыл 
китап”ҡа индерелгән үҫемлектәр 
телгә алына.  Образлы 
сағыштырыуҙар көтөлә.) 

31-се слайд 

 5-се 
станцияның эш 
биременә 
рефлексия 

-Эш биремен үтәгәндә 
ниндәй тойғолар 
кисерҙегеҙ? 
-Ниндәй экологик 
проблемалар хәл 
ителергә тейеш? 
Фекерегеҙҙе әйтегеҙ. 

(Үҙ фекерҙәрен әйтә, бәхәс 
ҡорола, үҙ фекерен 
дәлилләйҙәр) 

32-се слайд 
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-Үҙегеҙгә баһа 
ҡуйығыҙ. 

  «Урмандар» 
станцияһына ла килеп 
еттек, уҡыусылар! 

Уҡыусы уҡый: 
-Бирелгән эш биремен үтәгеҙ! 
 
-Эште уңышлы атҡарыусы, 
экологик сәйәхәттең киләһе 
станцияһына  юлланырға рөхсәт 
алыр. 

33-сө слайд 

 Текст өҫтөндә 
эшләү. 

Хикәйәне тасуири 
уҡығыҙ. 
Ҡайын. 

Сылбырлап уҡый, тәржемә итә 
баралар: 
-Өкө, мине ҡорттар кимерә, 
сирләйем, тумыртҡаны саҡыр, -
ти ҡайын.  
 -Саҡырмайым. Миңә өң кәрәк. 
Сере! –ти өкө. 
-Сысҡан, тумыртҡаны саҡыр әле. 
Мине ҡорттар  кимерә, 
сирләйем, -ти ҡайын. 
 -Саҡырмайым! Сере! Сереһәң, 
миңә тамырың ҡалыр!-ти сысҡан. 

34-се слайд 

   -Ел-ел, тумыртҡаны саҡыр, 
зинһар! Мине ҡорттар кимерә... 
Үләм...-ти ҡайын. 
  Ел ҡайынды йәлләй. 
Тумыртҡаны саҡыра. Тумыртҡа 
килә лә, ҡорттарҙы сүпләй. 
Ҡайын терелеп китә. Ел 
шатлана... 

35-се слад 

  -Текстың мәғәнәһен 
аңлатығыҙ 

(Төрлө фекерҙәр яңғырай,  
образлы  сағыштырыуҙар, кеше 
характеры ла инеп китә, бәхәс 
ҡуба) 

 

  -Үҙ фекерегеҙҙе 
әйтегеҙ 

(Ағастарҙы  хәстәрләп төрлө  
фекерҙәр әйтелә) 

36-сы слайд 

 6-сы 
станцияның эш 
биременә 
рефлексия 

-Эш биремен үтәгәндә 
ниндәй тойғолар 
кисерҙегеҙ? 
-Ниндәй экологик 
проблемалар хәл 
ителергә тейеш? 
Фекерегеҙҙе әйтегеҙ. 
-Үҙегеҙгә баһа 
ҡуйығыҙ. 

(Төрлө-төрлө яуаптар көтөлә. 
Баһалау) 

37-се слайд 

  -Киләһе йыл Рәсәйҙә 
тирә-яҡ мөхитте 
һаҡлау йылы тип  
иғлан ителгән. Был 
турала нисек 
уйлайһығыҙ? 

(Ыңғай яуаптар көтөлә) 38-се слайд 

  -Ярай , дуҫтарым, 
күңелле лә, фәһемле 
лә, бәхәсле лә  
сәйәхәтебеҙ ахырына  
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яҡынлашты... Яңынан 
мәктәпкә ҡайтайыҡ 
инде! 

Нығытыу 
4 Дидактик 

күнегеү 
-Бирелгән һүҙҙәрҙе 
күп нөктәләр урынына 
дөрөҫ итеп  ҡуйығыҙ! 
Урман - беҙҙең милли 
... , ғорурлығыбыҙ.  ... 
40 процент  самаһы 
ере  ... менән 
ҡапланған. Шулай ҙа 
ул төпһөҙ байлыҡ 
түгел.   ... урмандарҙың  
... ҡырҡып  бөтөрөлгән.  
Шуға ла  бөгөн ағас ... 
–беҙҙең бурыс.  
(Н.Мусин) 
  
Һүҙҙәр:  яртыһы, 
Башҡортостандың,  
ултыртыу,  беҙҙең, 
байлығыбыҙ, урман. 
 

Уҡыусыларҙан көтөлгән  
яуаптар: 

1- байлығыбыҙ 
2- Башҡортостандың 
3- Урман 
4- Беҙҙең 
5- Яртыһы 
6- ултыртыу 

39-сы слайд 

 Йомғаҡлау Уҡытыусының 
дөйөмләштереү  һүҙе:  
-Башҡорттарҙа  ир-
егеттең өс төп бурысы 
бар тиҙәр. Һеҙ уларҙы 
беләһегеҙме? Бәлки 
ишеткәнегеҙ  барҙыр? 

(Төрлө яуаптар) Көтөлгән 
яуаптар: 
Йорт һалыу 
Ир бала тәрбиәләү 
Ағас ултыртыу 

40-сы  слайд 

  -Бөгөнгө көн 
гражданинының 
тәбиғәт алдындағы 
бурыстарын һанап 
китегеҙ. 

(Үҙ фекерҙәрен әйтәләр. Яҡынса 
яуаптар  тәбиғәтте һаҡлауға 
ҡайтып ҡалырға тейеш) 

41-се слайд 

Рефлексия. 
5 Рефлексия. -Эш биремдәрен 

үтәгәндә ниндәй 
тойғолар кисерҙегеҙ? 
-Ниндәй  проблемалар 
килеп тыуҙы? 
Фекерегеҙҙе әйтегеҙ. 
-Ҡайһы эш төрҙәрен 
еңел үтәнегеҙ?   
-Ҡайһы эш төрҙәренә 
күберәк иғтибар 
бүлергә кәрәк тип 
уйлайһығыҙ?  
-Һеҙҙең өсөн 
яңылыҡтар булдымы? 
-Н.Мусиндың 
тәбиғәтте хәстәрләп 
яҙған ниндәй  әҫәрен 

 (Дәрестәге  эштәрен  һәр 
береһе баһа ҡуя, анализлай.) 

42-се слайд 
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уҡырға теләк тыуҙы? 
-Үҙегеҙҙе яҙыусының 
фекерҙәше тип әйтә 
алаһығыҙмы? 
-Иптәштәрегеҙҙең 
ҡайһыһына ниндәй 
баһа ҡуйыр инегеҙ? 
-Үҙегеҙҙең дәрестәге 
эшегеҙгә баһа 
ҡуйығыҙ. 

Өйгә эш 
6 Өйгә эш -Өйҙә (бирелгән өлгө-

картина буйынса) 
инша, видеояҙма, 
фоторепортаж йә 
һүрәт төшөрөп 
килергә. 

(Яҙып алалар) 43-сө слайд 

Йомғаҡлау 
7 Йомғаҡлау Уҡытыусының йомғаҡ 

һүҙе: 
-Сүллектә алтын 
эҙләүсе кешеләр 
тураһындағы  бер 
фильм ирекһеҙҙән 
иҫкә төшә...  Бер 
йотом эсер һыу өсөн  
йылдарса эҙләгән 
алтындарын  улар 
тәҡдим итә, тик һыу 
ғына табылмай... Был  
турала  уйланыр урын 
бар шул...Күптәр 
тәбиғәтте ишетмәй,  
үкенес...  Ә бына 
үҙебеҙҙең тыуған  ергә 
әйләнеп ҡайтһаҡ,  бик 
бай беҙҙең тыуған ил!  
Урман-тауҙары, ялан-
күлдәре барыһы ла 
бар! Башҡорттар 
тураһында элек-
электән тәбиғәт 
балаһы тигән әйтем 
йәшәй. Был һүҙҙәр 
тоғролор.  Башҡорттар 
ғынамы ни, бөтә 
кешелек тәбиғәттең 
айырылғыһыҙ бер 
өлөшө.  Кеше булыу 
үҙе ҙур бәхет! Тик 
кешеләр Ер әсә 
тураһында ла 
онотмаһын ине! 
Тәбиғәтте һаҡлағыҙ, 

(Аяҡ үрә тороп  ҡул сабалар) 44-се слайд 
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рәнйетмәгеҙ! Һеҙҙең 
тыуыр балаларығыҙға 
ла уның  кәрәге бик 
тейер!  Беҙ бөгөн үткән 
юлдарҙан, киләсәктә 
миллиондарса кеше 
үтергә тейеш! Ошо 
турала онотмау, 
киләсәкте хәстәрләү-
беҙҙең изге бурыс ул!  
Беҙҙең уртаҡ 
фекерҙәребеҙ  
алҡыштарға  күмелһен, 
дуҫтарым! 

  -Рәхмәт һеҙгә! Һау 
булығыҙ! 

-Һау булығыҙ! 45-се слайд 

 

 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ   «ЙЫРТҠЫС  ТИРЕҺЕ»  ӘҪӘРЕ  БУЙЫНСА  

ИНШАҒА ӘҘЕРЛӘНЕҮ     

 

Яҡшығолова Гөлсәсәк Арслан ҡыҙы,  
Нефтекама  ҡалаһы “Башҡорт гимназияһы” 

         

Маҡсаттар: 1.Өйрәтеүсе маҡсаттар. Әҫәр буйынса йыйылған материалды тулыландырыу. 
План төҙөү, инша яҙыу технологияларын  иҫкә төшөрөү. Текст өҫтөндә эште камиллаштырыу; 
2. Үҫтереүсе маҡсаттар. Фекер йөрөтөргә һәм үҙ фекереңде аныҡ итеп әйтергә өйрәтеү;  

3. Тәрбиәүи маҡсаттар. Проблеманы тормош менән бәйләү; кешелеклелек, изгелек, 
миһырбанлыҡ сифаттары тәрбиәләү. 

Дәрес барышы. 
I.Ойоштороу  моменты. (Кабинеттың әҙерлеге, класта кемдең юҡлығы, дәрескә әҙерлек  һ.б. 

билдәләнә). 
II. Маҡсатты билдәләү.  Дәрестең маҡсаттарын билдәләргә кәрәк, уҡыусылар. Кемдә ниндәй 

фекер бар? 
Уҡыусылар: Беҙ бөгөн  Ноғман Мусиндың Йыртҡыс тиреһе повесын иҫкә төшөрәбеҙ. Ундағы 

геройҙарҙы, уларҙың нимәләр эшләгәндәрен һөйләйбеҙ.  
- Нисек инша яҙырға кәрәклекте иҫкә төшөрәбеҙ.  
- Һолтанбай менән   Булашовҡа  характеристика бирергә  кәрәк. Уларҙы яҙып ҡуйырға ла 

була. (Һүҙлек эше өсөн әҙерләнгән карточкалар таратыла). 
Уҡытыусы. Бик яҡшы. Ә үҙебеҙҙә ниндәйерәк сифаттарҙы тәрбиәләргә бурыслыбыҙ? 
Уҡыусылар: Тәбиғәтте, хайуандарҙы, үҫемлектәрҙе һаҡларға. Урманды үҙебеҙҙең икенсе  

өйөбөҙ  кеүек  күрергә  кәрәк, тип өйрәтә Ноғман Мусин. 
 
III.Төп өлөш.  
1.Әңгәмә.  
Уҡытыусы. Бик  дөрөҫ  әйттегеҙ, балалар. Ноғман Мусиндың һәр әҫәре тәбиғәтте һаҡлау, 

унда  көн  күргән  йәнлектәр тураһында ҡайғыртыу тураһында (Балалар белгәндәрен һөйләй).  
Уҡытыусы. Йәнлектәр  тигәс, һеҙ  артабан  ниҙәр  эшләргә  тейешһегеҙ? 
Балалар: Беҙҙең республика урмандарында ниндәйерәк хайуандар барлығын  иҫкә төшөрөп  

китергә … 
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Уҡытыусы. Һеҙ ризамы, балалар. Әйҙәгеҙ.(Слайдтар: айыу, бүре, төлкө, ҡуян, тейен, 
һеләүһен, болан, мышы һ.б.). 

Уҡыусылар: Ноғман  Мусиндың  повесында  айыуҙы  атып  үлтерәләр. 
Уҡытыусы. Балалар,  һеҙ һүҙҙең ҡайҙа барғанын  белеп ултыраһығыҙ. Теманан ситкә 

тайпылмай ғына артабан нимә эшләргә тейешлекте лә әйтегеҙ. 
Уҡыусылар:  Иншаларыбыҙға тема  һайларға. 
Уҡытыусы. Әлбиттә.  Кем  был  әҫәр  буйынса иншаға ниндәй тема һайлар? 
Балалар: Мин «Айыуҙарға теймәгеҙ!» тип алыр инем теманы. Ә мин «Кешеләр һәм 

йәнлектәр- тере йәндәр!». Мин «Айыу- йыртҡыс түгел» тигән теманы  асыҡлайым. 

Уҡытыусы. Повеста айыуҙан  башҡа тағы ла кемдәр бар һуң? Ниңә улар тураһында  
уйламайһығыҙ? 

Балалар: Һолтанбай, Яуымбай, Булашов.  
Уҡытыусы. Уларға  ҡарата  теманы  нисегерәк  билдәләр  инегеҙ? 
Балалар: «Булашов –йыртҡыс». «Һолтанбай- һунарсы» һ.б. 
Уҡытыусы. Ярай. Хәҙер  мин  һеҙгә  әҙерләгән  темаларға  күҙ  һалайыҡ.                СЛАЙДТАР:  
 1.Һолтанбайҙы һәләкәткә алып килгән сәбәптәр.  
2.Булашовмы…айыумы…йыртҡыс?   
3. Ришүәтселектә  кем  ғәйепле ? (Уҡыусылар  уҡый). 
Уҡытыусы. Балалар, үҙегеҙгә оҡшаған һәм үҙегеҙ асыҡлай алған темаларҙы һайлап алығыҙ. 
II.  Карточкалар менән эш.  Темаларығыҙға ярашлы цитатаны һайларға һәм эпиграф  итеп  

алырға кәрәк. Үҙегеҙ белгән мәҡәл-әйтемдәрҙе лә ҡуллана алаһығыҙ. 
1.Ҡырын эш ҡырҡ йылдан һуң да беленә. 
2.Килбәте ниндәй –күләгәһе шундай. 
3.Донъя шулай: 
     Ҡылған ҡылыҡтарҙы. 
    Барыбер бер тормош фаш итә.  
4. Ваҡыттың  баһаһы  алтындан  ҡиммәт. 
5.Үҙем ярлы булһам да, йөҙөм яҡты. 
6.Малың булмаһа ла, даның булһын. 
III. Төркөмдәрҙә эш. Геройҙарға характеристика  (ҡылыҡһырлама)  бирер өсөн түбәндәге эш 

тәҡдим ителә: 
1-се төркөмгә эш. Бирелгән һүҙҙәрҙең синонимдарын һәм антонимдарын  табырға. 

Синонимдарын  табырға антонимдарын табырға 

миһырбанлы  түҙемле  

бер ҡатлы  хәйләкәр  

ярҙамсыл  уҫал  

үҙен генә уйлаусы  ҡаты  күңелле  

ныҡыш  тәрбиәле  

уҫал  бай  

тәртипле  батыр  

Һолтанбай (положительный) менән Булашовты (отрицательный) характерлаған һүҙҙәрҙе 
яҙығыҙ.  

2- се төркөмгә  лексик-грамматик  эш.  
А. Бирелгән  һөйләмдәрҙе  редакторларға. 
1. Туҙышып ҡайтып  килгән көтөү яландың арғы башындараҡ күренә.  
2. Шул  яҡҡа табан Һолтанбай атланы.   
3. Хәлде  һорашыр… көтөүсене  туҡтатты.  
Б. Паразит һүҙҙәрҙе табырға. 
1. Мәйтәм, Кинйәбайыңды ла уҡытырға кәрәк.  
2. Ҡарале, ҡустым, айыу тиреһе кәрәк ине бит әле. 
3. Анау  йөрөгәне  айыу микән? 
Уҡытыусы.    Яҙғандырығыҙҙы  уҡып күрһәтегеҙ.   
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IV. Йомғаҡлау. Шулай  итеп, Н.Мусиндың Йыртҡыс тиреһе әҫәре буйынса инша яҙырға 
әҙерләндек. Дәрестә бик яҡшы эшләнегеҙ.  

V. Өй эше биреү. Өйҙә үҙегеҙ һайлап алған темаларға   яҙған иншаларығыҙ ҙа бик яҡшы 
булыр. Карточкала бирелгән һүҙҙәрҙе ҡулланырға.  

Һау булығыҙ!   
 

Һүҙлек эше: 
Фекер - мысль 
Сифат - качество 
Йыртҡыс - зверь 
Тире - мех 
Ришүәт - взятка 
Ришүәтселек - взяточничество 
Тәбиғәт - природа 
Миһырбанлы, игелекле, изгелекле - добрый 
 Хайуан, йәнлек-животное 
Ҡырағай йәнлек - дикое животное 
Вера - иман 
Күңел - душа 
Шөкөр - благодарность 
Әҙәп - вежливость, приличие 
Сабыр - терпение 
Ихлас - искренность, искренний 
Бер ҡатлы, эскерһеҙ, ябай - простой  
Ныҡыш, сәмсел, тырыш- старательный 
Түҙемле - терпеливый 
Хәйләкәр –хитрый 
Йыуаш, оялсан - стеснительный 
Ҡурҡаҡ - трус 

 
 

Синонимдарын  табырға антонимдарын табырға 
миһырбанлы игелекле, 

кешелекле 
түҙемле түҙемһеҙ 

бер ҡатлы эскерһеҙ, ябай хәйләкәр бер ҡатлы 
ярҙамсыл ҡунаҡсыл уҫал йыуаш 
үҙен генә уйлаусы эгоист ҡаты  күңелле изге күңелле 
ныҡыш сәмсел тәрбиәле тәртипһеҙ, алама, 

яман 
уҫал ажғыр, яндырай, 

ҡанһыҙ, боҙоҡ, 
тупаҫ 

бай ярлы 

тәртипле тәрбиәле батыр ҡурҡаҡ 
 

Н.МУСИН  “ҠОРАЛАЙҘАР” 

Ямалова Шәкирә Миңнегәрәй ҡыҙы, 
Ағиҙел ҡалаһы  “2-се дөйөм белем биреү урта мәктәбе” 

 

Маҡсат: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Н.Мусиндың тормош юлы, әҫәре менән 
танышыу, “Ҡоралайҙар” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү телмәрен, фекерләү 
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һәләтен үҫтереү, матурлыҡты күрә белеү, һаҡлау теләге уятыу, тәбиғәткә, йәнлектәргә 

һаҡсыл ҡараш, мәрхәмәтлелек тәрбиәләү. 

Йыһазландырыу: Н.Мусинға арналған плакат, карточкалар, компьютер, проектор 

Дәрес барышы 

I.Ойоштороу мәле. “Психологик атмосфера” тыуҙырыу 

Һаумы, ҡояш, һаумы, дуҫым, 

Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 

Мин сәләмәт, мин матур 

Салауат кеүек батыр! 

Башҡорт телендә һөйләшәм- 

Минән ҡоштаркөнләшә, 

Башҡорт телендә һөйләшәм- 

Мин ҡояшҡа тиңләшәм! (1- се слайд) 

II. Белемде актуалләштереү, яңы дәрескә “күпер” төҙөү 

Бик һәйбәт уҡыусылар! Беҙ һеҙҙең менән туған телебеҙҙә матур итеп, бөгөнгө дәрестә лә 
һөйләшәсәкбеҙ.  Нимә тураһында һөйләшербеҙ икәнен  видеотаҫманы ҡарағасфаразлап 

ҡарарһығыҙ. 

(Ҡоралай тураһында видеояҙма) 

Шулай итеп,  уҡыусылар нимә тураһында бөгөн һөйләшербеҙ икән? (уҡыусыларҙың 

яуаптары) 

-Ҡоралайҙы күргәс тә һеҙ нимә тураһында уйланығыҙ? Уның тураһында нимәләр әйтә 

алаһығыҙ? 

(матур, бәләкәй, зифа буйлы, матур ҡарашлы, зыянһыҙ, ышаныусан, илгәҙәк)(2-се слайд) 

III. Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу. 

 Ысынлап та, ҡоралай тураһында һөйләшербеҙ, ә улар тураһында һеҙ беләһегеҙме?  

- Дөрөҫ уҡыусылар мин һеҙгә өйгә Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” әҫәрен уҡып килергә ҡушҡан 
инем. Нисек итеп өйгә эште үтәүегеҙҙе дәрес барышында билдәләп китербеҙ. 

-Н.Мусин кем һуң ул? Уның тураһында нимәләр беләһегеҙ? (уҡыусылар яуабы) 

- Ҡоралайҙар тураһында нимәләр беләһегеҙ? 

Шулай итеп, уҡыусылар беҙҙең алда ниндәй маҡсаттар тора?  

- Яҙыусы һәм ҡоралайҙар тураһында мәғлүмәтле булыу.(3- сө слайд) 

IV Уҡыу мәсьәләһен сисеү. 

1.Уҡыусылар һеҙҙең алда таблицалар ята, иғтибар менән ҡарап китегеҙ.(4- се слайд) 
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Беләм Белгем килә Белдем 

Яҙыусы тураһында : 
 
 
 

  

Ҡоралай тураһында: 
 
 

  

 Ручкаларығыҙҙы алығыҙ ҙа яҙыусы, ҡоралайҙар тураһында нимәләр белеүегеҙҙе яҙып 
китегеҙ. Рәхмәт, ә нимә белергә теләр инегеҙ? Икенсе бағанаға шул турала 
яҙығыҙ.Өсөнсө бағананы беҙ һеҙҙең менән дәрес аҙағында тултырып китербеҙ. 

-Н.Мусин Башҡортостаныбыҙҙың иң матур райондарының береһе Ишембай районында 
Ҡолғона ауылында тыуа. Тәбиғәте шул тиклем матур ерҙә тыуғанға күрәлер инде,  
Н.Мусиндың бөтә әҫәрҙәре лә  тәбиғәт һәм кеше темаһына яҙыла. Яҙыусыны“тәбиғәт 
йырсыһы”, “матурлыҡ йырсыһы”, “тәбиғәт һаҡсыһы” тип йөрөтәләр. Ысынлап та, ул үҙенең 
әҫәрҙәрендә күтәрелгән темалар, проблемалар  менән тәбиғәт һаҡсыһына әйләнде.(5-се 

слайд) 

 Н.Мусин тураһында иптәшегеҙ әҙерләгән белешмәне тыңлап китәйек. (белешмә 
тыңлау) (6-10- сы слайд) 

 Хәҙер инде ручкаларығыҙҙы алып, таблицаның 3-сө бағанаһын тултырығыҙ. Яҙыусы 

тураһында нимәләр белдегеҙ. 

2. Һүҙлек эше. 

Һуйыр- глухарь 

Әүәлерәк- боронораҡ, давно 

Януар- кейек, йән эйәһе, зд.дикие животные 

Һеләүһен- рысь 

Һуҫар- куница 

Кәбәк- отрубь 

Илгәҙәк- доверчивый 

Ҡоралай- косуля(11-се слайд) 

3.Үҙ аллы үҙләштереү. 

 Төркөмдәр менән эш. Өс командаға бүленеп эшләү.  

-Уҡыусылар, әйҙәгеҙ әле ҡоралай тураһында аңлатмалы һүҙлектән, дәреслектән һәм 
Башҡорт Викепедияһынан мәғлүмәт менән танышып китәйек. Бының өсөн беҙ өс командаға 
бүленәбеҙ.Беренсе команда һүҙлектән, икенсе команда- Башҡорт Викепедияһынан, ә өсөнсө 
команда әҫәрҙән ҡоралай һүрәтләнгән ерҙе табып уҡый тора (Планшеттар, дәреслектәр һәм 

аңлатмалы һүҙлектәр менән эшләү).  

 Өс команданан да берәр уҡыусы ҡоралай тураһында,үҙҙәре тапҡан сығанаҡтан, уҡып 
китә. 

- Уҡыусылар Н.Мусин был әҫәрҙә ҡоралайҙың күҙҙәрен шул тиклем матур итеп тасуир 

итә. Ошо урынды табып уҡып ишеттерегеҙ әле. (балаларҙың уҡыуҙары). 
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Беҙгә һеҙҙең менән дәрес башында ҡарап киткән видеояҙмала  ла ҡоралайҙың күҙҙәренә 
яҡындан ҡарау мөмкинлеге булды. Бына әле лә һеҙ ҡоралайҙың һүрәтен ҡарай алаһығыҙ.(12- 
се слайд) 

4. Ял минуты. 

V. Нығытыу. 

 Уҡыусылар әҫәрҙә Әбделнәғим бабай “Матурлыҡтың ҡәҙерен белергә кәрәк”- тей,  һеҙ 
быны нисек аңлайһығыҙ?  

 Тәбиәғәттең матурлығы нимәлә тип уйлайһығыҙ? 
 Әбделнәғим бабай ҡоралайҙарға ниндәй изгелек эшләй? 

 Һеҙ үҙегеҙ  тәбиғәттәге матурлыҡты һаҡлау өсөн нимә эшләгәнегеҙ бар? 

Шулай итеп, матурлыҡ тураһында ниндәй һығымта яһай алабыҙ? 

Матурлыҡ менән һоҡланып ҡына ҡалырға түгел, уны һаҡларға тейешбеҙ. 

VI. Синквейн төҙөү. Н.Мусин тураһында 

1-се юл-1 исем (тема)- (Н.Мусин) 

2- се юл-2 сифат(теманы аса)- илһөйәр, ғәҙел 

3- сө юл- 3 ҡылым ( тема буйынса эш-хәрәкәтте таусуирлай)-ҡәҙерләй, йырлай, һаҡлай 

4- се юл- һөйләм(темаға ҡарата ҡараш)-“Матурлыҡтың ҡәҙерен белергә кәрәк” 

5- се юл- 1 һүҙ (темаға синоним)-тәбиғәт йырсыһы(13- сө слайд) 

 Предмет ара бәйләнеш 

   -Уҡыусылар беҙ Ноғман Мусинды “тәбиғәт йырсыһы” тинек, ә бына билдәле рус яҙыусыһы 
Константин Георгиевич Паустовский “рус тәбиғәтенең йырсыһы” тип кемде әйтте икән? Һеҙ  
уның әҫәрҙәре менән башланғыс кластарҙа танышып киттегеҙ. (Эйе, уҡыусылар ул Михаил 
Михаилович Пришвин) 

М.М.Пришвин менән Ноғман Мусиндың оҡшаш яҡтарын әйтеп китәйек әле. 

(икеһе лә тәбиғәтте ярата, Һәр миҙгеле менән һоҡлана беләләр, тәбиғәтте һаҡларға өндәп 

әҫәрҙәр яҙалар, кешеләрҙә кейектәргә, ҡоштарға ҡарата мәрхәмәтлек тәрбиәләйҙәр) 

VII. Өй эшенә әҙерлек. Рефлексия 

-Уҡыусылар бөгөн беҙ һеҙҙең менән Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” әҫәре тураһында һөйләштек. 

Тағы ла нимәләр тураһында белдегеҙ. (Таблицаға иғтибар. Нимәләр яҙҙығыҙ.Уҡыу). 

 Уҡыусылар, һеҙгә дәрес оҡшанымы? Ә хәҙер экранға  күҙ һалығыҙ, бындағырәсемдә 
нимәләр етмәй?Алдағы партала әҙер шаблондар ята, үҙегеҙгә оҡшаған сәскәләрҙе, 
ағастарҙы, кейектәрҙе ошо рәсемгә өҫтәп сығығыҙ. Нимә өҫтәүегеҙ тураһында 
һөйләгеҙ. 
Ошо рәсемдәге урманды төҙөгән  кеүек тәбиғәтте һаҡлағыҙ, ағастар ултыртығыҙ, 
йәнлектәргә, ҡоштарға ярҙам итегеҙ. 

 Алдығыҙҙа ятҡан смайликтарҙы күрәһегеҙме. Дәрестә нисек  эшләүегеҙгә ҡарап ошо 
смайликтарҙы күтәрегеҙ. Рәхмәт! 

 Өйгә эш: 1. Әбделнәғим бабайға характеристика бирергә 
                 2.Матур кеше- кескәй хикәйә төҙөргә 
                 3. Ҡоралай һүрәтен төшөрөргә  
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VIII. Йомғаҡлау. Баһалау. 

Дәресте йомғаҡлап нимә әйтергә була? Н.Мусин тураһында нимә әйтә алаһығыҙ? 
(Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, “тәбиғәт йырсыһы” “төп эколог”, “матурлыҡтың ҡәҙерен 
белергә кәрәк”, тәбиғәт һаҡлауға мохтаж) 

 Дәрестә барығыҙ ҙа әүҙем эшләнегеҙ, афарин.Ошо матур  доньяларҙың  ҡәҙерен 
белеп, бер-берегеҙгә яҡшылыҡ ҡылып, беҙҙе уратып алған йән- эйәләренә, тәбиғәткә 
мәрхәмәтле булып, күҙҙәрегеҙҙән осҡон, йөҙҙәрегеҙән нурҙар балҡытып йәшәйек,Һау 
булығыҙ! 

 

 
НОҒМАН МУСИН «ҠОРАЛАЙҘАР». ИЖЕК 

 
Ямалтдинова Лидиә Хәләф ҡыҙы, 

Дүртөйлө  районы 4-се һанлы мәктәбе 
 

 
Дәрестең технологик картаһы 

 
Уҡытыусы: Ямалтдинова Лидиә Хәләф ҡыҙы 
 
Класс: 5 
 
Дәрестең темаһы:  Ноғман Мусин «Ҡоралайҙар». Ижек. 
 
Маҡсаттар:   
4. Ноғман Мусиндың ижады менән танышыуҙы дауам итеү;  уның әҫәрҙәре аша 
тәбиғәттең серҙәре  менән танышыу; 
5. Балаларҙың фекерләүен  үҫтереү, аңлы, дөрөҫ уҡыу күнекмәләрен  нығытыу; 
уҡыусыларҙың һүҙлек запасын байытыу; 
6. Ҡоралайҙар тураһында белешмә биреү, балаларҙа хайуандарға ҡарата 
мәрхәмәтлелек, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 
 
Планлаштырылған һөҙөмтә: 
1. Өйрәнелгән әҫәрҙең авторын, исемен белеү 
2. Ваҡиғаға, геройҙарҙың эштәренә, ҡылыҡтарына баһа биреү, үҙ фекереңде иҫбатлау 
3. Грамматик теманы үҙләштереү 
 
Шәхескә ҡағылышлы универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: дөрөҫ һөйләм булдырыуға ынтылыш; үҙ 
фекереңде әйтә белеү; төркөмдәрҙә килешеп эшләй белеү; иптәшеңә рухи ярҙам күрһәтә 
белеү; фекереңде дәлилләй белеү. 
 
Метапредмет универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:  
1) регулятив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: уҡыу бурыстарын ҡуйыу, барлыҡҡа килгән 
ситуацияла ориентлаша белеү, үз фекереңде төгәл еткереү, дөрөҫтән дөрөҫ түгелде айырыу, 
таныш араһынан таныш булмағанды билдәләй белеү, нәтижәләр формалаштырыу 
2) танып–белеү  универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: тейешле мәғлүмәтте табыу һәм айырып алыу, 
төрлө рәүештә бирелгән мәғлүмәтте ҡабул итеү һәм аңлау, уҡығанды анализлау; 
3) коммуникатив  универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: башҡаларҙың һөйләмен ишетеү һәм тыңлау, 
үз фекереңә ышандыра төшөндөрә белеү, башҡаларға аңлайышлы һөйләм төҙөү. 
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Дәрес этаптары Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусылар 
эшмәкәрлеге 

Иҫкәрмә 

Мотивациялау 
этабы 

Ойоштороу мәле 
- Һаумыһығыҙ, уҡыусылар!  
- Балалар, тышҡа күҙ һалығыҙ әле. Ниндәй 
матур ҡыш миҙгеле. Ҡояш сығыу менән, ҡар 
бөртөктәре бер-береһенә йылмайып ҡарай. 
Хәйерле көн теләй. Бөгөнгө көн һеҙгә бары 
тик шатлыҡ ҡына килтерһен! Бөгөн мин 
һеҙгә, ғәҙәттәгесә, индивидуаль 
карточкалар тараттым. Һеҙ үҙегеҙгә дәрестә 
билдәләр ҡуйып барырһығыҙ, ә дәрес 
аҙағында уларҙы миңә тапшырырһығыҙ. 

Фамилиям  Исемем  
Бирем Мин 

аңланым, 
яҡшы 
эшләнем + 

Мин 
аңланым,  
аҙ эшләнем 
+ - 

Мин 
аңламаным, 
эшләмәнем - 

Үҙ-
үҙемә 
билдә 

     

     

     

     

 
Артикуляцион күнегеү 
Уҡыусылар, дәрестә тиҙ һәм матур эшләү 
өсөн, телдәребеҙҙе шымартып алайыҡ.   
Ур-ман – ул ма-тур-лыҡ, 
Ур-ман – ул саф һауа. 
А-ры-ған саҡ-тар-ҙа 
Кү-ңел-гә шәп дауа. 
Уҡыусылар, был шиғыр юлдарында һүҙ нимә 
тураһында бара? 
Ә урман ни өсөн кәрәк беҙгә? 
Беҙ урманға ни өсөн барабыҙ? 
Эйе, дөрөҫ, бөгөн дә беҙ һеҙҙең менән үткән 
дәрестәрҙең темаларын дауам итеп, 
тәбиғәтте, урманды һаҡлау тураһында 
һөйләшәсәкбеҙ. 
 
Урман - ер биҙәге, ер күрке. Урман әҙәм 
балаларын йорт-ерле иткән. Ошо 
матурлыҡты күрә белгән, Урал тәбиғәтенә, 
урмандарына һәм хайуандар донъяһына 
ғашиҡ, уға дан йырлаған ниндәй яҙыусының 
ижады менән таныштыҡ? 
Ноғман Мусин тураһында һеҙ нимәләр 
беләһегеҙ? 
Эпиграф уҡыла, тема яҙыла 
«Матурлыҡты һаҡлай белергә кәрәк» 
Н. Мусин 
Ноғман Мусин «Ҡоралайҙар».  
 Фонетик күнегеүҙәге шиғырҙың тағы ла 

 
Һаумы, мәктәп! 
Һаумы, дуҫым! 
Һаумыһығыҙ, 
уҡытыусым! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерактив 
таҡталағы 
тиҙәйткесте 
уҡыу  
 
 
 
 
 
Уҡыусыларҙың 
яуаптарын 
тыңлау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дәфтәргә 
числоны, 
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ниндәй үҙенсәлеген күрҙегеҙ? (Ул 
ижектәргә бүленеп яҙылған) Тимәк, 
грамматик темабыҙ “Ижек”. 
Үҙегеҙгә баһалар  ҡуйырға онотмағыҙ. 

теманы яҙып 
ҡуйыу. 

    

Проблемалы 
ситуация  
тыуҙырыу 
 

Әле һөйләгәндәрҙән сығып, дәрескә ниндәй 
проблемалы һорау ҡуясаҡбыҙ?  
ТАҠТАЛА  
Проблема 
Тәбиғәттең матурлығын һаҡлау. 
Ә был проблеманы хәл итеү өсөн ниндәй 
маҡсаттар ҡуясаҡбыҙ? 
ТАҠТАЛА  
Маҡсаттар: 
1. Йәнлектәрҙең матурлығын күрә белеү 
2. Уларға ярҙам итеү һәм ҡәҙерен белеү 
3. Һүҙҙәрҙе ижеккә бүлеү  
(дәфтәргә яҙыу) 
Дәрестә ҡуйылған проблема хаҡында беҙ 
нимәләр беләбеҙ? 
Нимә ул тәбиғәт? 
Нимә ул матурлыҡ? 
Нимә ул тәбиғәт матурлығы? 
Үҙегеҙгә баһалар  ҡуйырға онотмағыҙ. 

 
 
 
 
Проблеманы 
дәфтәргә яҙыу 

 

Актуалләштереү 
 
Эшмәкәрлекте 
планлаштырыу 
 
 

Дәрестең  маҡсаттарына ирешер өсөн, 
нимәләр белергә тейешбеҙ? 
1. Әҫәрҙәге төп геройҙарҙы билдәләү 
2. Ҡоралайҙар тураһында белемде 

тәрәнәйтеү 
3. Ижеккә бүлеү ҡағиҙәһен үҙләштереү 
Үҙегеҙгә баһалар  ҡуйырға онотмағыҙ. 

  

Проблеманы 
сисеү юлдарын 
эҙләү 
 
Яңы белемдәр 
асыу 

 Өй эшен тикшереү 
- Өй эше итеп мин һеҙгә “АҠ ШИШМӘ” 
гәзите хәбәрселәре булып, “Хайуандар 
нисек ҡышлайҙар?” темаһына хәбәрҙәр яҙып 
килергә ҡушҡайным. Йә, кемдәрҙең 
хәбәрҙәре әҙер?   
- Рәхмәт, хәбәрселәр.  
Үҙегеҙгә баһалар  ҡуйырға онотмағыҙ. 
 
Әңгәмә ҡороу 
1) Н. Мусиндың “Ҡоралайҙар” әҫәрендә 
хәл-ваҡиғалар ҡайҙа һәм ҡасан бара?   
2) Был ваҡиғалар кем исеменән 
һөйләнелә?  
3) Әбделнәғим бабайҙы нисек итеп күҙ 
алдына килтерәһегеҙ? 
Бына был картинаға ҡарағыҙ әле. Бында кем  
төшөрөлгән? 

 - Ул кемгә оҡшаған? 
1- 1- се төркөмгә эш 

Эйе, был олатай беҙ уҡыған әҫәрҙәге  
Әбделнәғим бабайға оҡшаған. Ә кем ул? 
Шул турала табып һөйләгеҙ. 

 
 
 
 
 
 
 
Яуаптар биреү 
 
(урманда, ҡыш 
көнө, 
Әбделнәғим 
бабай исеменән 
) 
 
( һунарсы, 
бабай, олатай… 
Әбделнәғим 
бабайға )  
 
 
Һөйләгәс, 
белешмә 
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Оҫта 
хикәйәсе 

ӘБДЕЛНӘҒИМ 
БАБАЙ 

изгелекле 

ярҙамсыл тәжрибәле матурлыҡты 
ярата 

 
2- се төркөмгә эш. 
Әбделнәғим бабай ҡоралайҙар тураһында 
кемгә һөйләне?  Уның тураһында нимәләр 
белдегеҙ? 

ҡыҙыҡһыныусан МАЛАЙ изге 
күңелле 

түҙемле ныҡышмал тәбиғәтте 
ярата 

 
3- сө төркөмгә эш. 
Һунарсы бабайҙың ниндәй тоғро дуҫы 
булған? Һеҙ уның тураһында текстан табып 
уҡығыҙ. 

Һунарсы эте Көтмөр яралана 

шәп ҡуянды тиҙ 
тота 

үлемдән 
ҡотҡара 

Үҙегеҙгә баһалар  ҡуйырға онотмағыҙ. 
 
ЯЛ МИНУТЫ (СЛАЙД) 
Ҡуян кеүек һикерәйек,  
Айыу кеүек атлайыҡ 
Болан кеүек еләйек 
Һеләүһендәй һуҙылайыҡ 
Һәм урынға ултырайыҡ. 
 
1) Беҙҙең хикәйәнең исеме юҡҡа ғына 
«Ҡоралайҙар» тип аталмаған. Мин ике 
кешегә ҡоралайҙар тураһында белешмә 
яҙып килергә ҡушҡайным. 
 
2) Хәҙер хикәйәнән Әбделнәғим бабай 
ҡоралайҙарҙы яратып һөйләгән ерҙе табып 
уҡырға кәрәк.  
Ҡышын ҡоралайҙарға ниндәй мәшәҡәттәр 
тыуа? 
  Уларға ярҙам итер өсөн нимәләр эшләргә  
кәрәк? 
 
3) Әҫәрҙең һуңғы һөйләмен уҡыйыҡ әле. 
Быны һеҙ нисек аңлайһығыҙ? 
4)  Рәхмәт. Уҡыусылар, һеҙҙең алдығыҙҙа 
карточкалар ята. Текст ижектәргә бүленеп 
яҙылған. Юлдан юлға күсереү өсөн һүҙҙәр 
дөрөҫ яҙылғанмы?  
“Ҡыҙ-ыл кит-ап”ҡа юҡ-ҡа сы-ға ба-рыу-сы ү-
ҫем-лек-тәр, йән-лек-хай-уан-дар ин-де-рел-
гән. Һаҡ-лау-ға мох-таж ке-йек-тәр а-ра-һын-
да, ү-ке-нес-кә ҡар-шы, ҡо-ра-лай-ҙар ҙа 
бар. Ти-мәк у-лар-ҙы һаҡ-лар-ға үр-се-тер-гә 

өҫтәленән 
һүҙҙәр алып 
модель төҙөү 
 
 
 
 
 
 
Һөйләгәс, 
белешмә 
өҫтәленән 
һүҙҙәр алып 
модель төҙөү 
 
 
 
 
 
 
Уҡығас, 
белешмә 
өҫтәленән 
һүҙҙәр алып 
модель төҙөү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ҡоралай 
тураһында 
белешмә уҡыу   
 
 
Дәреслектән 
уҡыу 
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кәр-әк. 
Ижек тураһында ниндәй ҡағиҙәләр 
беләһегеҙ?  
 
Киләһе дәрестә лә беҙ һеҙҙең менән был 
теманы дауам итеп, яңы ҡағиҙәләр 
өйрәнербеҙ. 
Үҙегеҙгә баһалар  ҡуйырға онотмағыҙ. 

Дәфтәргә яҙыу 
 
 
 

Яңы белем һәм 
күнекмәләрҙе 
ҡулланыу 
 

Беҙ дәрес башында ҡуйылған проблемаға 
яуап бирҙекме? Һеҙ өйҙә лә атай-
әсәйҙәрегеҙ, ағай-апайҙарығыҙ менән был 
турала һөйләшегеҙ. 
Өй эше биреү  
Һеҙҙеңсә, иң матур кейек ниндәй икән? 
Уның һүрәтен төшөрөгөҙ. 
Ә кешенең матурлығы нимәлә? Кемде беҙ 
матур кеше тип әйтә алабыҙ? Өйҙә “Матур 
кеше” тигән темаға бәләкәй хикәйә яҙығыҙ. 
 
Хәҙер төркөмдәрҙә синквейн эшләп алабыҙ. 
Бының өсөн һеҙгә 3 һүҙ. 
Синквейн төҙөү. “Тәбиғәт” ,“Ҡыш”, “Ҡоралай” 
1.    бер исем 
2.    ике сифат 
3.    өс ҡылым 
4.    дүрт һүҙҙән торған һөйләм   
5.    йомғаҡлаусы фраза 
Үҙегеҙгә баһалар  ҡуйырға онотмағыҙ 

  

Рефлексия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баһалау 

Ә хәҙер, уҡыусылар, үҙебеҙҙе тикшереп 
ҡарайыҡ. Мин һеҙгә һөйләмдәр яҙҙым, һеҙ 
ҡағыҙҙарығыҙҙа улар дөрөҫмө, түгелме 
икәнлеген билгеләп ҡуйығыҙ. 

ҺӨЙЛӘМДӘР ДӨРӨҪ ЯЛҒАН 

Ҡоралайҙың бер 
зыяны ла юҡ, эскәне 
– таҙа һыу, ашағаны - 
үлән  

  

Көтмөр ҡуян ҡыуып 
яралана  

  

Ҡоралайҙар ҡаты 
буранда аҙашып, 
ҡарға сумғандар  

  

Әбделнәғим ҡарт 
ҡоралайҙарҙы ҡыуып 
ебәрә  

  

 
Эштәрегеҙҙе парҙарҙа тикшереп сығығыҙ 
һәм билдәләр ҡуйығыҙ. 
Дәресте йомғаҡлап нимә әйтергә була?    
Дәресте мин Михаил Пришвиндың матур 
һүҙҙәре менән тамамлайым:  
“Балыҡҡа – һыу, ҡошҡа – һауа, йәнлектәргә 
– урман, ялан, ҡырҙар, ә кешегә Ватан 
кәрәк. Тәбиғәтте һаҡлау, тимәк, Ватанды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«5»- барыһы ла 
дөрөҫ  
 «4»- 1 хата  
 «3»- 2 хата 
 «2»- 3 - 4 хата  
 
Уҡыусыларҙың 
фекерҙәрен 
тыңлау.  
 

 



 

488 

 

һаҡлау”. 
Көндәлектәрегеҙҙе асығыҙ, өй эшен яҙығыҙ. 
Бөгөн алған баһаларығыҙҙы ҡуйығыҙ. Мин 
һуңынан үҙемдем ҡултамғамды ҡуйырмын. 
Уҡыусылар, беҙҙең дәресебеҙ тамамланды. 
Бөтәгеҙгә лә ҙур рәхмәт! 

 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ "МӘҢГЕ ЙӘШЕЛЛЕК" ӘКИӘТЕН ӨЙРӘНЕҮ 

Яманһарина Миләүшә Дамир ҡыҙы,  
Мәләүез районы Нөгөш урта мәктәбе 

 

Уҡыу предметы: туған (башҡорт) тел һәм әҙәбиәт 

Класс: 4 

Дәреслек авторҙары: Толомбаев Х.А.-Өфө: Китап,2011. 

Дәрес төрө: ҡатнаш дәрес. 

Маҡсат: Н.Мусиндың тормош юлы, ижады тураһында мәғлүмәт биреү;  "Мәңге йәшеллек" 

әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Бурыстар: 

1. Әҫәргә тулы анализ яһарға өйрәтеү; "Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ" исемдәр темаһын ҡабатлау 

һәм нығытыу; парлап, төркөмдәрҙә эшләү күнекмәләрен арттырыу; һүҙлек запасын байытыу. 

2. Бәйләнешле телмәр, логик фекерләү һәләттәрен, туған телдә тасуири, аңлы, етеҙ уҡыу 
күнекмәләрен  үҫтереү. 

 3.Уҡылған әҫәр, әңгәмәләр аша балаларҙа тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл  ҡараш, күренекле 
яҙыусыбыҙ Ноғман Мусин  менән ғорурланыутойғоһо тәрбиәләү; туған телде өйрәнеүгә 

мотивация булдырыу. 

Планлаштырылған һөҙөмтәләр: 

Метапредмет: 

-  коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: уҡытыусы һәм класташтары менән әңгәмә 
ҡороу; әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү; парлап һәм төркөмдәрҙә аралашып эшләү; үҙ 

фекереңде иптәштәреңә еткереү; тиңдәштәреңдең дә фекерен тыңлай белеү, баһалау; 

- танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: йомаҡтар һәм кроссворд сисеү; кластер төҙөү; 
текстан исемдәрҙе һайлап күсереү, төркөмдәргә бүлеү; әҫәр буйынса һорауҙарға яуап эҙләү, 
текстан табып уҡыу; тест һорауҙарына дөрөҫ яуап таба белеү. 

- регулятив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: дәрескә ҡарата маҡсат ҡуя белеү; дәресте 

планлаштырыу; хаталарҙы табып төҙәтеү; өй эшен планлаштырыу; үҙбаһа ҡуйыу. 

Шәхси:  ыңғай образдарҙан өлгө алыу; дәрестә алған белемдәрҙе тормошта дөрөҫ ҡулланыу; 

тәбиғәтте яратыу һәм һаҡлау. 

Предмет-ара: рус теле, тирә-яҡ менән танышыу, һынлы сәнғәт. 



 

489 

 

Йыһазландырыу:компьютер(ноутбук),мультимедиа проекторы,экран,Н.Мусин тураһында 
презентация, 4-се класс өсөн электрон дәреслек, һорауҙар яҙылған ҡағыҙ биттәре, 
карточкалар (тест һорауҙары), төҫлө ҡағыҙҙар. 

 

Дәрес этаптары. 
Ваҡыт. 

Уҡытыусының 
эшмәкәрлеге 

Уҡыусының эшмәкәрлеге Универсаль  
уҡыу 
эшмәкәрлеге 

I.Психологик инеш. 
Ойоштороу мәле. 
1-2' 

-
Һаумыһығыҙ,балалар! 
Әйҙәгеҙ, башҡорт 
теле дәресебеҙҙе 
түбәндәге шиғыр 
юлдары менән башлап 
ебәрәйек. 
 
 
 
 

Уҡыусылар хор менән 
шиғыр юлдарын яттан 
һөйләйҙәр. 
Слайд №1 
Хәйерле көн, яҡты 
күктәргә! 
Хәйерле көн, Ватан-
Уралға! 
Хәйерле көн, кейек-
ҡоштарға! 
Хәйерле көн, класташ-
дуҫтарға! 

Коммуникати
в универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу:уҡы
тыусы менән 
хеҙмәттәшлек 
итеү. 
 

II.Артикуляцион 
күнегеү. 
3-4' 

1.Числоны,һауа 
торошон билдәләү. 
-Уҡыусылар,класта 
кем дежур? 
-Бөгөн нисәнсе число? 
-Аҙнаның ниндәй 
көнө? 
-Тышта йылдың ҡайһы 
миҙгеле? 
-Һауа торошо нисек? 
 Яуым-төшөм бармы? 
 
 
2.Слайд №2 
Таҙаәйткес уҡыу 
Уралтауҙа кейек күп. 

Урман бөтһә кейек 
юҡ. 
(З. Биишева) 

- Уҡыусылар 
слайдтағы 
таҙаәйткесте хор 
менән уҡыйыҡ ... 
-Кейек һүҙен барығыҙ 
ҙа аңланығыҙмы? 
-Балалар, 
таҙаәйткестең икенсе 
юлын нисек 
аңлайһығыҙ? 
-Әйҙәгеҙ,таҙаәйткесте 
ятлап алайыҡ та, 
тиҙәйткескә 
әйләндереп 
 шәп итеп әйтәйек... 

1.Дежур уҡыусы 
числоны,һауа торошон, 
йылдың миҙгелен әйтә. 
- Класта мин дежур. 
-Бөгөн ун туғыҙынсы 
сентябрь, дүшәмбе . 
- Әле көҙ миҙгеле. 
- Көн йылы, яуым-төшөм 
юҡ. 
Уҡыусылар  дәфтәрҙәренә 
числоны,аҙна көнөн яҙып 
ҡуялар. 
 
2.Башҡорт өндәрен дөрөҫ 
итеп әйтеп таҙаәйткесте 
уҡыйҙар. 
 
 
 
 
Уҡыусылар кейек һүҙенең 
мәғәнәһен аңлаталар, рус 
теленә тәржемә итәләр. 
Балалар һорауға ҡарата 
үҙ фекерҙәрен әйтәләр. 
 
Таҙаәйткесте шыма итеп 
яттан һөйләйҙәр. Бер нисә 
уҡыусы тиҙ итеп әйтеп 
ҡарай. 
 

Шәхси 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу: 
элек үтелгән 
материал 
ярҙамында 
дәрескә 
мотивация 
булдырыу.  
 
 
Коммуникати
в универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу: 
уҡытыусы 
менән 
хеҙмәттәшлек 
итеү. 
 
 
Регулятив 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеге 
булдырыу. 
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III.Булған 
белемдәрҙе 
актуалләштереү 
 5-6' 

Электрон дәреслек 
менән эш. 
"Яңғыҙлыҡ һәм 
уртаҡлыҡ исемдәр" 
темаһын ҡабатлау 
Уҡытыусы 4-се класс 
өсөн тәҡдим ителгән 
электрон дәреслектән 
"Башҡортостан 
тәбиғәте" бүлегенән 
текст уҡый. 
-Уҡыусылар, мин 
һеҙгә 
республикабыҙҙың 
тәбиғәтен тасуирлаған 
текст уҡыйым, һеҙгә 
ошо текстан яңғыҙлыҡ 
исемдәрҙе бер 
бағанаға, уртаҡлыҡ 
исемдәрҙе икенсе 
бағанаға төркөмләп 
яҙырға кәрәк булыр.   
Слайд №3 
Уҡытыусы слайдта үҙ 
аллы эшкә яуапты 
сығара. 

 
 
Уҡыусылар уҡытыусының 
уҡығанын иғтибар менән 
тыңлайҙар. 
 
 
 
 
Алдағы дәрестә алған 
белемдәрен нығытыу 
маҡсатында үҙ аллы эш 
башҡаралар. 
 
 
 
 
Уҡыусылар бер-береһе 
менән дәфтәрҙәрен 
алмашалар һәм эште 
тикшереп, билдә ҡуялар. 

Регулятив 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеге 
булдырыу. 
Танып-белеү 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлек: 
анализ, 
синтез, 
төшөнсәгә 
килтереү. 

IV.Уҡыу мәсьәләһен 
ҡуйыу. 
 3-4' 

-Уҡыусылар, электрон 
дәреслектәге биткә 
ҡайтайыҡ. 
- Картиналарҙа 
нимәләр 
тасуирланған? 
 
 
 
 
 
 
 
-Афарин, 
уҡыусыларым! 
Бына һеҙ һанап 
сыҡҡан һәр атаманы 
берләштереп нимә тип 
әйтә алабыҙ? 
 
-Балалар, һеҙҙең һәр 
яуабығыҙ ҙа дөрөҫ! 
Шулай итеп, бөгөнгө 
дәрестең темаһын һәм 
маҡсатын әйтеп 
ҡарағыҙ әле... 
-Эйе, балалар 
тәбиғәтебеҙ иҫ 

Уҡыусылар электрон 
дәреслектәге тәбиғәт 
күренештәрен ҡарайҙар, 
яуап бирәләр. 
- Картинала таулы 
урындар, яландар, күлдәр, 
урмандар, ҡаялар һәм 
шарлауыҡтар төшөрөлгән. 
-Һүрәттә ҡуйы урмандар, 
йылға-күлдәр, бейек 
ҡаяла ағастар 
тасуирланған. 
 
-Миләүшә Дамировна, мин 
Башҡортостан  тип әйтер 
инем.. 
-Ә мин матур тәбиғәт тип 
әйтер инем... 
 
 
-Беҙ бөгөн дәрестә 
тәбиғәт тураһында 
һөйләшербеҙ. 
-Бөгөн дәрестә тәбиғәт 
тураһында әҫәр уҡырбыҙ... 
-Үҙебеҙ өсөн  яңы 
мәғлүмәттәр алырбыҙ... 
(уҡыусылар дәрестең 

Танып-белеү 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлек: 
анализ, 
синтез, 
төшөнсәгә 
килтереү,план
лаштырыу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникати
в универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу: 
уҡытыусы һәм 
класташтары 
менән 
хеҙмәттәшлек 
итеү. 
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китерлек матур! Уның 
гүзәллеген рәссамдар 
картиналарға, 
композиторҙар 
йырҙарға, шағир-
яҙыусылар 
әҫәрҙәренә һалған. 
Уҡытыусы бөгөн 
дәрестә тәбиғәт 
темаһы яҡтыртылған  
әкиәт уҡыясаҡтарын 
әйтә. 

бурыстарын үҙҙәре 
билдәләй) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.Уҡыу мәсьәләһен 
сисеү. 
25' 
 
 
1.  Инеш әңгәмә 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Кроссворд сисеү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Эйе, балалар, 
тәбиғәтебеҙ иҫ 
китерлек матур! Уның 
гүзәллеген рәссамдар 
картиналарға, 
композиторҙар 
йырҙарға, шағир-
яҙыусылар 
әҫәрҙәренә һалған. 
Тик шуныһы 
ҡыҙғаныс:бөтә кеше 
лә тәбиғәттең 
матурлығын күрә 
белмәй, уға зыян 
килтерә. 
- Һеҙ минең менән 
ризаһығыҙмы, 
уҡыусылар? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Бар ижадын 
тәбиғәткә бәйләгән, 
тәбиғәт өсөн янып-
көйөп йәшәгән 
күренекле яҙыусыбыҙ 
тураһында 
ишеткәнегеҙ бармы? 
Уға быйыл 85 йәш 
тулды. 
(Әгәр уҡыусылар яуап 
бирә алмаһалар, 
кроссворд тәҡдим 
ителә.) 
-Балалар, 
кроссвордты сисһәгеҙ 
яҙыусының 

1.Балалар уҡытыусының 
һөйләгәнен иғтибар менән 
тыңлайҙар, әңгәмә 
ҡоралар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Эйе. Ҡайһы берәүҙәр 
тәбиғәт ҡосағына ял 
итергә  сыҡҡанда сүп-сар 
ташлай, костёрын 
һүндермәй китә... 
- Һирәк кенә ҡалған, 
"Ҡыҙыл китапҡа" 
индерелгән үҫемлектәрҙе 
өҙә...  
(уҡыусылар үҙ 
фекерҙәрен белдерә) 
 
Уҡыусыларҙың яуаптары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Беренсе йомаҡтың 
яуабы-муйыл.  
 
-Икенсеһенең яуабы- уҫаҡ 
ағасы. 

Коммуникати
в универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу: 
уҡытыусы һәм 
класташтары 
менән 
хеҙмәттәшлек 
итеү. 
 
Шәхси 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлек 
булдырыу. 
Танып-белеү 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлек:с
ағыштырыу, 
анализлау,эҙл
әнеү,һығымта 
яһау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логик 
универсаль 
эшмәкәрлек: 
төшөнсәгә 
килтереү; 
һығымта 
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3. Н.Мусиндың 
тормош юлы, ижады 
менән таныштырыу. 
 
 
 
4."Мәңге йәшеллек" 
әкиәтенең 
йөкмәткеһен 
үҙләштереү өҫтөндә 
эш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ял минуты 
 
 
 
 
 
 
 

фамилияһын 
уҡырһығыҙ. 
Слайд №4, №5 
Йомаҡтар 
1. Эйелә, бөгөлә 
Аҡ мамығы түгелә. 
Ҡара күҙе күренә. 
2. Һылыу еңгә-шау 
тәңкә, 
Елһеҙ ҙә ул елкенә,  
Тәңкәләре һелкенә. 
3. Өйөм артында үҙе, 
Бөҙрә сәсле күк 
күҙле. 
 4. Юл өҫтөндә еҙ 
бүкән. 
5. Шыршы ағасының 
тағы бер атамаһын 
тап. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №6, №7, №8, 
№9 
Уҡытыусы 
Н.Мусиндың тормош 
юлы һәм ижады 
тураһында ҡыҫҡаса 
мәғлүмәт бирә, 
китаптарын күрһәтә. 
 
1) Проблемалы һорау 
ҡуйыу 
Әкиәтте уҡыр 
алдынан уҡытыусы 
проблемалы һорау 
ҡуя: 
- Балалар, кеше һәм 
тәбиғәт тығыҙ 
бәйләнештә йәки 
кеше тәбиғәтһеҙ 
йәшәй алмай тигән 
фараз менән 
килешәһегеҙме? 

-Өсөнсө йомаҡтың яуабы-
сирень. 
- Был ағас-имән. 
-Ҡайһы бер райондарҙа 
шыршыны нарат тип 
йөрөтәләр. 
 
 
 
 
 

м у й ы л 

у ҫ а ҡ 

с и р е н ь 

и м ә н 

н а р а т 

 
Уҡыусылар иғтибар менән 
яҙыусының биографияһын 
өйрәнәләр. Һорауҙар 
бирәләр. 
 
 
 
 
1) Уҡыусылар 
уҡытыусының уҡығанын 
тыңлайҙар. 
Проблемалы һорауға яуап 
эҙләйҙәр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар аңлашылмаған 
һүҙҙәрҙе һүҙлек 
ярҙамында рус теленә 
тәржемә итәләр, 
һүҙбәйләнештәр төҙөйҙәр, 
синоним(антонимдарын) 
табалар. 
әүәл, элек,борон-хәҙерге 
ваҡытта, әлеге заманда 
әжәл, үлем-тыуыу, йәшәү 
3) Уҡыусылар тексты үҙ 
аллы уҡыйҙар 

сығарыу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникати
в универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу: 
уҡытыусы  
менән 
хеҙмәттәшлек 
итеү 
 
 
 
 
Танып-белеү 
эшмәкәрлек:п
роблема 
ҡуйыу. 
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Дәрес барышында 
ошо һорауға яуап 
табырһығыҙ тип 
уйлайым. 
 
2) Һүҙлек эше үткәреү 
Слайд №10 
әүәл- давно 
ҡөҙрәт-сила 
тергеҙергә-
восстановить 
фарман-приказ 
әжәл-смерть 
 
 
3)Уҡытыусы әкиәтте 
үҙ аллы уҡырға ҡуша 
 
Физминутка үткәреү 
-Балалар арып 
киткәнһегеҙҙер, 
әйҙәгеҙ ял итеп 
алайыҡ.  
Слайд №11 
Таҙа һыулы 
йылғаларҙа  
Балыҡтар йөҙөп 
уйнай. 
Тулҡындар менән 
шаярып, 
Балыҡтар һис тә 
туймай. 
4) Әҫәрҙең 
йөкмәткеһен 
беренсел 
үҙләштереүҙе 
тикшереү: 
-Уҡыусылар, Ноғман 
Мусин был әҫәрендә 
беҙҙә ниндәй 
сифаттар тәрбиәләй? 
(ниндәй булырға 
өндәй?) 
 
 
 
 
 
 
5) Әкиәтте сылбырлап 
уҡытыу 
 
 
6) Төркөмдәрҙә эш 

 
Уҡыусылар уҡытыусы 
менән берлектә шиғыр 
юлдарын ҡабатлап, 
физминутка яһайҙар. 
 
(Балыҡтар йөҙгән хәрәкәт 
яһайҙар, урында 
өйөрөләләр, бер-ике 
тапҡыр сүгәләп алалар) 
Уҡыусылар үҙҙәренең 
фекерҙәре менән 
бүлешәләр. 
- Ноғман Мусин 
кешеләрҙе тәбиғәттең 
матурлығын, файҙаһын 
күрә белергә өйрәтә. 
- Яҙыусы әкиәттең 
геройҙары аша һәр ағасты 
һаҡларға саҡыра. 
-Беҙҙе, уҡыусыларҙы, 
тәбиғәт дуҫтары булырға 
өндәй. 
5)Уҡыусылар әкиәтте 
ҡысҡырып сылбырлап 
уҡыйҙар. 
 
6) Төркөмләп эшләү 
Һәр төркөм һорауға тулы 
яуап әҙерләй. 
Һорауҙар: 
1-се төркөмгә 
Әкиәттәге хан ниндәй 
булған? Ул халыҡҡа 
ниндәй фарман биргән? 
(Хан бик уҫал булған, бөтә 
халыҡты үҙенә 
буйһондороп йәшәгән. Ул: 
-Минең алтын -көмөш 
менән биҙәлгән мәрмәр 
һарайым янында  мәңге 
йәшел ҡарағайҙар һәм 
шыршылар ғына үҫһен! - 
тигән фарман биргән.) 
2-се төркөм 
Тирә-яҡта тик шыршы-
ҡарағайҙар ғына үҫеүе 
халыҡҡа, хандың үҙенә 
нисек тьәҫир иткән? 
(Бер нисә йылдан һауала 
ылыҫ еҫе күбәйгән, 
халыҡҡа тын алыуы 
ауырлашҡан. Дауаланырға 
бер ниндәй ҙә үлән дә 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникати
в универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу: 
уҡытыусы һәм 
класташтары 
менән 
хеҙмәттәшлек 
итеү. 
 
 
 
 
 
 
Логик 
универсаль 
эшмәкәрлек: 
төшөнсәгә 
килтереү; 
һығымта 
сығарыу. 
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VI. Рефлексия  
4-5' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тәҡдим итеү 
Уҡытыусы класты биш 
төркөмгә бүлә, һәр 
төркөмгә һорау 
бирелә 
(һорауҙар уҡытыусы 
тарафынан ҡағыҙ 
биттәренә алдан уҡ 
баҫылып әҙерләнеп 
ҡуйыла) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҡалмаған була! Мал - 
тыуар ҙа ҡырыла 
башлаған. Күп тә үтмәй, 
хан үҙе лә ҡаты итеп 
ауырып китә.) 
3-сө төркөмгә 
Аҡһаҡал ханға ниндәй 
кәңәш бирә? Шул урынды 
текстан табып уҡығыҙ. 
(текстан табып уҡыйҙар) 
4-се төркөмгә 
Аҡһаҡал ханды нисек 
дауалай? Үҙ һүҙҙәрегеҙ 
менән һөйләгеҙ. 
( Аҡһаҡал балан ҡағы, 
йүкә сәскәһе менән 
мәтрүшкә ҡатыш ҡарағат 
сәйен әсергән.Ҡайын 
миндеге менән сабып,  
мунса индергән. Сирень, 
муйыл сәскәһен еҫкәткән. 
Был дарыу үләндәрен ил 
олатаһы электән йыйып, 
киптереп ҡуйған булған.) 
5-се төркөмгә 
Хан үҙенең хатаһын 
аңлауын ниндәй изге 
эштәр менән күрһәтә? 
(Аҡһаҡал менән 
һөйләшкәндән һуң, хан 
халыҡты йыйып, төрлө 
ағастар ултыртырға 
ҡушҡан. Оло йыйын 
йыйып, халыҡҡа ер 
байлығын һаҡларға 
васыят итеп әйтеп 
ҡалдыра.)  
 
 
 
 
 
 
7) Парҙар менән эш 
 
-2016 йыл Кино йылы. 
 
Уҡыусылар әкиәттән 
оҡшаған эпизодты парлап 
уйнап күрһәтәләр. 
 
 
 
 

 
 
Коммуникати
в универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу: 
уҡытыусы һәм 
класташтары 
менән 
хеҙмәттәшлек 
итеү. 
 
 
Шәхси 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлек 
булдырыу: 
төбиғәткә 
мәрхәмәтле 
булыу, 
ололарҙы 
ололау кеүек 
сифаттар 
булдырыу. 
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VII.Өйгә эш биреү. 
Инструктаж үткәреү. 
2' 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.Йомғаҡлау.Баһа
лау. 
2' 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Афарин, уҡыусылар! 
Яуаптарығыҙ өсөн 
рәхмәт! 
Хандың тәбиғәтте 
һаҡларға тигән 
васыятын беҙ ҙә һәр 
ваҡыт иҫтә тоторбоҙ. 
 
7) Парҙар менән эш 
-Уҡыусылар, Рәсәйҙә 
лә, беҙҙең 
республикабыҙҙа ла 
2016 йыл нимә йылы 
тип иғлан ителгәйне? 
-Әйҙәгеҙ, хәҙер 
үҙегеҙҙе әртистәр 
итеп хис итегеҙ һәм 
әкиәттән үҙегеҙгә 
оҡшаған урынын 
уйнап күрһәтегеҙ. 
 
1) Проблемалы 
һорауға ҡайтыу.  
-Балалар, кеше 
тәбиғәтһеҙ, тәбиғәт 
кешеһеҙ йәшәй 
аламы? 
-Бөгөн дәрестә  
талантлы  яҙыусыбыҙ 
Ноғман ағай 
Мусиндың әҫәре 
нигеҙендә   кеше 
менән тәбиғәт бер-
береһеҙ йәшәй 
алмағанына тағы ла 
бер инандыҡ.   
2) Тәбиғәтһүҙе менән 
кластер төҙөү 
(урман, ағастар 
һүҙҙәрен алырға ла 
була) 
 
 
 
 
 
 

1)Уҡыусылар кеше менән 
тәбиғәттең тығыҙ 
бәйләнеше тураһында 
фекерҙәре менән 
бүлешәләр.  
 
 
 
 
 
 
 
 2) Уҡыусылартәбиғәтһүҙе 
менән кластер төҙөйҙәр 
(уҡылған әкиәткә таянып) 
 
 
 

ТӘБИҒӘТ 

 
 
 
 
3) Уҡыусылар 4-5 
һорауҙан торған тест 
һорауҙарына яуап 
бирәләр 
 
 
 
 
Балалар үҙҙәре теләгән 
өй эшен көндәлектәренә 
яҙып ҡуялар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Уҡыусылар тыуған 
яҡтың тәбиғәтен һаҡлауға 
ҡарата тәҡдимдәрен 
әйтәләр... 
-Ағастар ултыртырға. 
-Шишмәләрҙе йыш ҡына 
таҙартып торорға кәрәк. 
-Һыу буйын сүп-сарҙан 
таҙартыу эштәре алып 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникати
в универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлеген 
булдырыу: 
уҡытыусы һәм 
класташтары 
менән 
хеҙмәттәшлек 
итеү. 
 
Шәхси 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлек 
булдырыу. 
 
 
 
 
Танып-белеү 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлек:с
ағыштырыу, 
анализлау,эҙл
әнеү,һығымта 
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3)Н.Мусиндың 
биографияһын ниндәй 
кимәлдә 
үҙләштереүҙе 
тикшереү. 
Карточкалар менән 
эш: тест һорауҙарына 
яуап биреү. 
 
Уҡытыусы дүрт төрлө 
кимәлдә өй эше 
тәҡдим итә. 
1) Әкиәткә ҡарата 
һүрәт төшөрөргә. 
2) Н. Мусиндың берәй 
әҫәрен уҡып килергә 
3) Әкиәттең 
йөкмәткеһен һөйләргә 
әҙерләнеп килергә. 
4) Тәбиғәт тураһында 
мәҡәлдәр яҙып 
килергә. 
 
 
1. Дәрескә һығымта 
яһау. 
-Уҡыусылар, беҙ 
һеҙҙең менән 
Башҡортостандың иң 
матур төбәгендә 
йәшәйбеҙ: тирә-
яғыбыҙҙы урман-
тауҙар уратып алған, 
яҡында ғына Нөгөш 
йылғаһы аға. Йәй 
көндәре ял итеүселәр 
күп булыу сәбәпле, 
тәбиғәтебеҙгә 
ҡурҡыныс янай. Ошо 
гүзәллекте һаҡлар 
өсөн нимәләр эшләр 
инегеҙ, балалар? 
2. Үҙбаһа 
-Уҡыусылар, партала 
өс төрлө төҫлө 
ҡағыҙҙар ята. Баһаны 
үҙегеҙгә үҙегеҙ 
ҡуяһығыҙ.  
ҡыҙыл төҫ-"бишле" 
билдәһе 
йәшел төҫ-"дүртле" 
билдәһе 

барырға. 
-Ҡоштарға тағараҡтар, 
сыйырсыҡ оялары 
эшләргә... 
-Һирәк осрай торған 
сәскәләрҙе, үҫемлектәрҙе 
йыймаҫҡа. 
2. Үҙбаһа 
Уҡыусылар үҙҙәре 
һайлаған төҫлө 
ҡағыҙҙарҙы күтәрәләр, 
уҡытыусы билдәне 
көндәлектәргә ҡуя. 
 
 
 
- Һау булығыҙ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

яһау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шәхси 
универсаль 
уҡыу 
эшмәкәрлек 
булдырыу. 
 
Танып-
белеүэшмәкә
рлек: 
проблеманы 
хәл итеү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танып-белеү 
эшмәкәрлек: 
сағыштырыу,ү
телгәнде 
нығытыу,эҙлә
неү. 
Коммуникати
в универсаль 
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- Дәрес тамам, 
уҡыусыларым, һау 
булығыҙ! 
 

уҡыу 
эшмәкәрлек:к
оррекция, 
үҙеңде 
баһалау. 

 

НОҒМАН  МУСИНДЫҢ “ШАЙТАН   ҠУЛАСАҺЫ” ПОВЕСЫНДА ИЗГЕЛЕК ҺӘМ ЯУЫЗЛЫҠ 
ТӨШӨНСӘЛӘРЕ 

 
Янышева Гөлфиә Фатых ҡыҙы, 

Миәкә районы Тамъян-Таймаҫ урта мәктәбе” 
 

 
Маҡсат: 1) Әҫәрҙең тематик йөкмәткеһен асырбыҙ, изгелек-яуызлыҡ төшөнсәләре 

тураһында һөйләшербеҙ, был теманың  актуаллеген билдәләрбеҙ; 
2) Үҙ аллы эҙләнеү күнекмәләрен, һөйләү телмәрен, логик фекерләү һәләтен үҫтереү, 

башҡаларҙың кисерештәренә ихтирам менән ҡарарға өйрәтеү; 
3) Маҡсатлы шәхес тәрбиәләү. Публика алдында сығыш яһағанда үҙеңде ышаныслы 

итеп тота белергә өйрәтеү, дискуссия ойоштороу күнекмәләрен булдырыу; 
4) Арҙаҡлы шәхестәребеҙгә,уларҙың хеҙмәт емештәренә ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу. 
5)  Эш ҡағыҙҙары тултырырға өйрәтеү. 
Предмет-ара универсаль уҡыу эшмәкәрлеге.  
Шәхескә йүнәлтелгән: үҙ фекерен ышандырырлыҡ итеп әйтеү; 
Коммуникатив уҡыу эшмәкәрлеге: монологик телмәр төҙөү,  башҡаларҙың телмәрен 

тыңлай белеү; 
Регулятив: дебаттар барышын дөрөҫ һиҙемләп, план буйынса эш итә белеү. 
Йыһазландырыу:  халыҡ яҙыусыһының портреты, дебаттарҙы үткәреү ҡағиҙәләре, 

мультимедиа проекторы, Башҡортостаныбыҙҙың тәбиғәт ҡомартҡылары төшөрөлгән 
слайдтар-презентация, ҡалтағай һүрәте, трибуна, сүкеш, професиональ кейем. 

Дәрес  барышы: Ойоштороу мәле. Эпиграфты уҡыу: “Ҡырын эш ҡырҡ йылдан һуң да 
беленә”. Был мәҡәлде кемгә ҡарата ҡулланырға булыр икән?      

Эпиграфтарҙы уҡыу, был юлдарға дәрес аҙағында әйләнеп ҡайтырбыҙ әле. 
Уҡытыусының инеш һүҙе: Үткән дәрестәрҙә беҙ һеҙҙең менән Ноғман Мусиндың  

“Мәңгелек урман” роман-дилогияһын уҡып, анализлап, Төлкөсура менән Сажидәгә, 
Уйылданға ҡылыҡһырлама төҙөнөк. Яҙыусының “урман халыҡ кеүек үк мәңгелек булырға 
тейеш!” – тигән  төп фекерен асыҡланыҡ. Тимәк, халыҡты, милләтте уның иле, тарихы, 
тәбиғәте билдәләгән кеүек, урман, тәбиғәт үҙе лә ошо халыҡ яҙмышы менән бәйле. 
Хрестоматия китабында уның икенсе әҫәре – “Шайтан ҡуласаһы” тигән повесынан өҙөк 
бирелгән. Һеҙгә был әҫәрҙе тотош уҡып килергә ине, сөнки өҙөктө уҡып ҡына әҫәрҙе 
анализлап та, образдарына ҡылыҡһырлама биреп тә булмай.  

- Уҡыусылар, бөгөн беҙҙә ябай дәрес түгел, повестың йөкмәткеһе буйынса эште 
дебаттар формаһында үткәрәйек. Бының өсөн беҙ һеҙҙең менән алдан әҙерлек эше лә 
үткәрҙек: төркөмдәргә бүлендек, хөкөм итеүселәрҙе билдәләнек. Беренсе төркөм спикерҙар 
“Раҫлаусы”  булһа, оппоненттарын “Инҡар итеүселәр” тип атаныҡ.  

- Хәҙер иң тәүҙә дебаттарҙы үткәреү ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрөп үтәйек (икенсе 
слайдта): 

– һөйләй ҙә белергә, иптәшеңде тыңлай ҙа белергә  тейешһең; 
– проблеманы ҡуя белергә, аңлайышлы итеп һөйләй белергә; 
– мәсьәләне асыҡлау өсөн һорау ҡуя белергә кәрәк; 
– геройҙарға характеристика биргәндә, төшөнсәләрҙе асыҡларға.  
Һүҙлек эше үткәреү (Слайд 1): дебаттар, спикерҙар, оппоненттар, проблема, гипотеза, 

регламент, рефлексия, хөкөм итеүсе, тайм-кипер. 
Проблеманы тәҡдим итеү: 
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- Уҡытыусының сығышы: Яҙыусының башҡа повестары менән сағыштырғанда, был әҫәр 
ҡатмарлыраҡ, геройҙары ла парлы-парлы. Урмансылар тураһында китап яҙырға ниәт иткән 
Риза Ханбәков материал тупларға тип бер районға килеп төшә һәм армияла бергә хеҙмәт 
иткән танышы Байым Шәйәхмәтовты осрата. Армияла саҡта уҡ уҡыған кешеләрҙән 
көнләшкән Байым, ҡайтҡас, сәмләнеп, үҙе лә институт тамамлай, хәҙер лесхоз директоры 
булып эшләй.  Яҙыусының хәтерендә хеҙмәттәше ҡарап тороуға кәүҙә-ҡиәфәте “әллә ни 
булмаған”, “еңел холоҡло, өтәлеү, үтә сабырһыҙ кеше кеүек” булып уйылып ҡалған. Шуның 
өсөн уға олатаһы “шайтан ҡуласаһы” тигән ҡушамат таҡҡан була. Әле инде ул олпат етәксе, 
кешеләргә ярҙамсыл, ҡул аҫтындағылар менән ике йөҙлөләнмәй, ихлас һөйләшә. Уның 
йәшәү маҡсаты - “ауыр, көсөргәнешле заманда йәшәгән кешеләргә нисек тә ярҙам итеү, улар  
күңелендәге көсөргәнеште кәметеү”. Ләкин, әҫәр сюжеты бының менән сикләнмәй, яңы 
баҫҡысҡа, яңы спиралгә күтәрелә.Хәтерегеҙҙә булһа, йәмғиәт тормошо, кешелек донъяһы 
спираль формаһында үҫешә. Әҫәрҙәге төп ваҡиғалар күрше ауылда йәшәгән Мохтасар 
менән Миңзәлә тирәһендә ойоша. Шуға күрә беҙ бөгөн уларҙың ҡатмарлы яҙмыштары 
тураһында һөйләшербеҙ. Уҡылған әҫәр буйынса ошондай проблема тәҡдим ителә:тормошта 
Изгелек Яуызлыҡты еңеп сығырмы? 

“Раҫлаусы” спикер сығыш яһай: - Һаумыһығыҙ, судьялар, һаумыһығыҙ, оппоненттар, 
хәйерле көн, тамашасылар! Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың “Шайтан 
ҡуласаһы” повесын уҡып сыҡҡас, беҙ шундай гипотеза тәҡдим итәбеҙ: Мохтасар – изгелек 
ҡорбаны! Ул бәләкәй сағынан уҡ бар эшкә бер үҙе егелеп үҫә. Армияла була, ауырыу әсәһен 
ҡарай, йорт төҙөй, колхозда ла алдынғы көтөүсе булып таныла. Ошонда уҡ ул үҙенең 
мөхәббәтен осрата: Миңзәлә исемле зоотехник ҡыҙ ҙа уның тойғоларын уртаҡлаша. Ләкин 
уларҙың яҡты хыялдары тормошҡа ашмай ҡала. Һуңынан урманға булған ҡыҙыҡһыныу, һөйөү 
уны барыбер урмансы эшенә алып килә. Бөтә ауырлыҡты әсәһе менән ағаһына һалып үҫкән 
иркә, бер туған ҡустыһы Рәсүл, оятһыҙ рәүештә эшләгән енәйәтен ағаһы Мохтасарға яға: 
лицензия алмайынса, “ҡайҙандыр ҡулына килеп эләккән”, өйҙә һаҡларға ярамаған бәләкәй 
калибрлы мылтыҡтан үҙе өс боланға ата. Һунарсылыҡ инспекторы менән участка 
милиционеры килеп сыҡҡас, “минең мылтыҡ түгел,  миңә ике мылтыҡтың хәжәте юҡ, уныҡы” 
тип ағаһына күрһәтә,  пулялары һалына торған картон коробканы ла уның аяҡ аҫтына ырғыта. 
Ошондай мәлдә Мохтасар, бындай аҫтыртын яуызлыҡты күргәне булмағанғалыр инде, 
юғалып ҡала, теле тотлоға, һалҡын ҡанлылыҡ етмәй уға.  Шулай итеп нахаҡҡа төрмәгә эләгә. 
Етмәһә, Рәсүл, ағаһы тотҡонда саҡта, уның мөхәббәте Миңзәләгә ҡул һала.  

 
“Инҡар итеүсе -2”һорау бирә: 

- Ниңә Мохтасар аҡланмай һуң, туғанының әйткәндәрен кире ҡаҡмай? (Һорауҙар 
слайдтарҙа – Слайд 4) 

“Раҫлаусы”:  “Милиция кешеһенә һуҡҡан өсөн мине барыбер бөтөнләй аҡламаясаҡтар, 
Рәсүлгә бысраҡ өйә башлаһам, уны ла ултыртып ҡуйыуҙары бар, мин бирешмәм, ә ул 
төрмәлә бөтөнләй юлдан яҙыр, икебеҙҙе лә ултыртып ҡуйһалар, былай ҙа ауырыу әсәй 
бындай хәсрәтте күтәрә алмаҫ. Ошондай хәлдән һуң, Рәсүл, моғайын, аҡылға ултырыр” тип 
уйлап, ул бөтә ғәйепте үҙ өҫтөнә ала.   

“Инҡар итеүсе” спикер сығыш яһай: 
-  Хәйерле көн, хөкөм итеүселәр, хәйерле көн, оппоненттар, тамашасылар, 

һаумыһығыҙ! “Раҫлаусы” оппонент мәғлүмәттәрен ентекләп ҡарайыҡ. Мохтасар йәш 
сағында уҡ мотопила һатып алғас, үтенес менән килгән кешегә ярҙам итә, әммә уның 
ярҙамы яман эшкә барып олғаша, теге бәндә билет алмайынса ағас ҡырҡтырған булып сыға, 
шул саҡта ул үҙен “өҙгөләп ташлар сиккә етәм”, “йомшаҡмын, кемдең кем  икәнлеген айыра 
белмәйем”, ти. “Алабарманлығы арҡаһында ғүмеренең бер миҙгелен бушҡа юғалтҡан” 
булыуын әйтә. Рәсүл менән тәүге тапҡыр һунарға барып, ҡустыһы болан атҡандан һуң, ул 
үҙе үк ”ғәйебем бар, үҙем атмаһам да, шул эштә ҡатнашҡанмын”, ти. 

 “Раҫлаусы-3” һорау бирә:  
- Мохтасар, һеҙҙеңсә, осраҡлы хәлдәрҙең ҡорбаны түгел, ә киреһенсә, үҙ һүҙе, үҙ 

фекере булмаған, йомшаҡ характерлы кеше булып килеп сыға. Рәсүл ниндәй кеше һеҙҙеңсә? 
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- Рәсүл алдаша ла, урлаша ла белә торған “фыртауай” егет. Хәҙерге заманда шулай 
булмаһаң, һине тапап китәләр, донъя шулай ҡоролған: көслөнөкө замана.  

II.Гипотезаларҙы раҫлау һәм кире ҡағыу: 
“Раҫлаусы-2”сығыш яһай: 
- Мин һеҙҙең фекерегеҙ менән килешмәйем. Рәсүл йәштән үк “еңел кәсеп” эҙләп йөрөй, 

өйләнеп тә оҙаҡ йәшәй алмай, “бисәһенән айырылып, “буш кеҫәләре менән ярҙам һорап”, 
ағаһы һалған йортҡа ҡайтып йығыла. Тормошта булған бөтә яманлыҡтарҙы ла эшләй: эсеп 
йөрөй, бер нисә мәртәбә лицензия алмайынса, алдашып, болан атып, итен һатып йөрөй, 
рөхсәтһеҙ мылтыҡ йөрөтә һәм һуңғы сиктә тағы ла бер үҙе ике  болан атып ала.Беҙ был 
турала повестың аҙағында уҡыйбыҙ.Яҙыусы Риза Ханбәков менән Мохтасар  ул  яралаған 
болан артынан баралар.Ошо ваҡытта Рәсүл ағаһын үлтерер өсөн мылтыҡтан ата. 
Мохтасарҙың һеләүһен тиҙлегендә янтайып ҡалыуы ғына пуляның тура теймәй, сикәһен 
сыйып үтеүенә килтерә. 

 “Инҡар итеүсе” сығыш яһай: Мохтасарҙы  төрмәгә ултыртмаҫ өсөн ауылдан колхоз 
председателе килеп, “Рәсүлдең кемлеген беләбеҙ, ауылда асыҡ суд яһауҙарын талап ит, һине 
түгел, уны ултыртырға кәрәк. Быға тиклем дә уның күрше ауылдарҙа болан ите һатып йөрөүе 
тураһында белдек”-  тип, милиция начальнигы, прокурор менән һөйләшеп йөрөгән бит. Ниңә 
һуң Мохтасар быға риза булмай? 

III. Гипотезаларға төҙәтмә индереү һәм яҡлап сығыш яһау. 
-“Раҫлаусы-3” сығыш яһай: Повесть башындағы “кеше үтенесен кире ҡаға алмай” тайғаҡ 

юлға баҫҡан меҫкен кеше түгел Мохтасар хәҙер. Әҫәрҙең кульминацияһында беҙ  уны 
“хыянат итеүсе бер кешене лә кисерергә ярамай” тигән фекергә килгән ышаныслы иптәш 
итеп беләбеҙ.Мохтасар төрлө һөнәрҙәргә эйә булған алтын ҡуллы, тормоштоң әсе-сөсөһөн 
татыған, намыҫлы хеҙмәткәр булып үҫешә.  Ул беҙҙең ҡаршыбыҙға ҡурҡыу белмәҫ ҡыйыу 
егет, ысын һунарсы булып килеп баҫа.  Хәҙер үҙендә ҡыйырһытылған мөхәббәте өсөн 
көрәшергә лә көс таба. 

-“Инҡар итеүсе -3” сығыш яһай:  
- Ысынлап та, Мохтасар әҫәрҙең аҙағында бөтә бәләләрҙең башында торған, эшләгән 

насарлыҡтарына бер ҡасан дә яза алмаған яуыз ҡустыһын аҡларға, ярлыҡарға ярамағанына 
инана.  

V. Дөйөм һығымта яһау.Образдарға ҡылыҡһырлама төҙөү 

Әҫәрҙең башында 

Мохтасар Рәсүл 

Кеше үтенесен кире ҡаға алмай Бәләкәйҙән иркә булып үҫә 

Рөхсәтең бармы тип һорашып тормай, 
кешеләргә ышана 

Эш эшләргә яратмай 

Үҙ һүҙен әйтә алмай, юғалып ҡала Алдашырға, урлашырға ла оялмай 

Әсәһенә ҡыйынлыҡ килтерергә 
теләмәй,Рәсүл  тураһында уйлай 

 
Мөхәббәте өсөн көрәшә алмаған 

үҫмер  

Үҙе тураһында ғына уйлай 
 
 
Оятһыҙ хайуани зат кеүек ҡылыҡтар 

ҡыла 

Әҫәрҙең аҙағында 

Төрлө һөнәргә эйә булған ир-уҙаман 
Намыҫлы эшсе-урмансы 
Үҙ фекере булған аҡыллы хеҙмәткәр 
Мөхәббәте өсөн көрәшеүсе, ярата 

белеүсе егет 
 

Иркәләнеүе көсәйә бара, тағы ла 
ағаһы яҡлар тип уйлай 

Бер һөнәре лә юҡ 
Урлашыуын ташламай 
 Ағаһына атып ебәрергә лә тартынмай, 

үлтерергә теләй 

 
Уҡытыусы: - Кем һуң Мохтасар: ғәҙелһеҙлек ҡорбанымы, әллә үҙе йомшаҡ характерлы 

персонажмы? 
 
Хөкөм итеүселәр сығыш яһай: 
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- Оппоненттар үҙ сығыштарында төрлө дәлилдәр килтереп, үҙ фекерҙәрен яҡланы, 
“Раҫлаусы”лар ҙа, “Инҡар итеүсе” ләр ҙә проблеманы асыҡ яҡтырттылар, образдарға төрлө 
яҡлап ҡылыҡһырлама бирергә тырыштылар. Мохтасарҙың  әйткән һүҙен үтәй торған, изге 
нескә күңелле, ысын ир-уҙаман, ныҡлы характерлы образ икәненә ышандыҡ. Донъяла 
шундай егеттәр күберәк булһа, беҙҙең тормошобоҙ ҙа күпкә еңелерәк булған булыр ине.  

Уҡытыусы йомғаҡлай: 
- Тимәк, яҙыусы беҙҙе Мохтасар кеүектәрҙең ғибрәтле яҙмышы менән генә 

таныштырып ҡалмай, кешеләр араһындағы бөгөнгө мөнәсәбәттәр, яҙмыштар тураһында 
уйланырға мәжбүр итә. Эпиграфҡа әйләнеп ҡайтайыҡ әле: “Ҡырын эш ҡырҡ йылдан һуң да 
беленер" тип кемдең ҡырын эштәрен, ҡылыҡтарын атарбыҙ?(уҡыусы яуап бирә) Эйе, 
уҡыусылар, Рәсүлдең ҡылған яман эштәре һуң булһа ла беленә. Ә ни өсөн яҙыусы әҫәрҙе 
“Шайтан ҡуласаһы” тип атаны икән, әйҙәгеҙ әле шуны асыҡлайыҡ. Нимә ул шайтан?(Дини 
уйҙырма буйынса, шайтан  төрлө һүрәткә инә ала торған мәкерле зат) Тормош, ундағы 
кешеләрҙең һәр ваҡыт үҙгәреп, үҫеп, икенсе төрлө ҡылыҡтарының килеп сығыуын (мәҫәлән, 
Рәсүлдең), моғайын, автор “Шайтан ҡуласаһы” тип атағандыр. Был әҫәрҙә ошо ығы-зығылы 
йәшәйештә Мохтасар кеүектәр ҙә, башҡалар ҙа юғалып ҡалмаһындар, һәр кеше үҙ юлын, 
үҙенә дуҫтар тапһын, тигән фекер һалынған.  Хушлашҡанда Риза Ханбеков  Мохтасарға 
“Тормошто “шайтан ҡуласаһы” тимә, был ҡуласа һинең ҡулда,  һинең кеүек ирҙәр уны үҙе 
теләгән яҡҡа әйләндерә” тип әйткеһе килә, ләкин өндәшмәй. Уның бындай хуплау һүҙҙәргә 
мохтаж түгеллеген төшөнә.  

-Рефлексия  ( ): 
- Дәрес башында ниндәй маҡсаттар ҡуйғайныҡ?(“Шайтан ҡуласаһы” повесындағы 

персонаждарҙың изге эш-ҡылыҡтары тураһында һөйләшәсәкбеҙ) тигәйнек.  
- Был маҡсатҡа ирешер өсөн ни эшләнек? 
- Әҫәргә анализ яһаныҡ. 
- Нимәне үҙләштерҙегеҙ?  
- Халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин беҙгә ниндәй һабаҡ биргәнен. 
- Әҫәр нимәгә өйрәтә? Ниндәй булырға ярамай? 
(Көтөлгән яуаптар: Рәсүл кеүек  ялҡау, мәкерле, көнсөл, хыянатсыл, алдаҡсы, уғры, 

ҡурҡаҡ…) 
- Һеҙгә нимәне билдәләүе ҡыйын булды? 
- (Көтөлгән яуап:Тәүҙә Мохтасарҙың ниндәй кеше икәнен асыҡлау) 
Проблемалы һорауға әйләнеп ҡайтыу: 
Дәрес башында беҙ “тормошта изгелек яуызлыҡты еңә алырмы” тигән проблема 

ҡуйғайныҡ. Яуаптарҙы тыңлайыҡ.  
(Көтөлгән яуап: Яуызлыҡ еңә алмай, сөнки изгелек эшләүселәр күберәк.) 
Бөгөнгө дәрестәге дебаттарҙа ҡатнашҡан оппоненттарға, судьяларға рәхмәт. Һеҙ был 

дәрестә үҙ фекерҙәрегеҙҙе әйтергә һәм яҡларға өйрәндегеҙ, диалогтар төҙөнөгөҙ. Дебаттар 
үткәреү ҡағиҙәләре теүәл үтәлдеме икән? 

Тайм-кипер: Ҡағиҙәләр теүәл үтәлде, бөтәгеҙҙе лә ҡыҙыҡһынып тыңланыҡ, оппоненттар 
проблеманы дөрөҫ ҡуя алдылар.  

Протокол тултырыла, уҡыусыларға баһалар ҡуйыла.  
Өйгә эш бирелә.  

 
НОҒМАН  МУСИН. ҠОРАЛАЙҘАР 

Йылҡыбаева Гөлсөм Урал ҡыҙы, 
Белорет районы Шығай ауылы урта мәктәбе 

 
Маҡсат:  

1.Шәхси сифаттарҙы үҫтереүсе: 
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 Тыуған ергә, тәбиғәткә иғтибарлы булыу, ҡәҙерен белеү, һаҡлау  сараларын күреү 

,балаларҙа хайуандарға ҡарата мәрхәмәтлелек, тәбиғәтте яратырға өйрәнеү,  уға һаҡсыл 

ҡараш тәрбиәләү. 

2.Предмет буйынса белем биреүсе: 

Ноғман Мусиндың ижады менән танышыуҙы дауам итеү, уның әҫәрҙәре аша тәбиғәттең 

серҙәре  менән таныштырыу, һөйләү телмәрен үҫтереү. 

3.Универсаль  уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереүсе: 

Балаларҙың фекерләү ҡеүәһен үҫтереү, йүгерек, тасуири, аңлы, дөрөҫ уҡыу күнекмәләрен  

нығытыу,телмәр үҫтереү,үҙ аллы  һәм төркөмдәрҙә эшләү. 

 Күҙалланған һөҙөмтәләр:  

Метапредмет-ара: тексты уҡыу,аңлау,үҙ фекереңде әйтә белеү,  төркөмдәрҙә эшләргә 

өйрәнеү. 

Шәхсән: алған белемде тормошта дөрөҫ ҡулланырға , һаҡланыу сараларын белеү,киҫкен 

ситуацияларҙа юғалып ҡалмау. 

Предмет-ара: тәбиғәт,география,урман,тауҙар. 

Эш алымдары: ребустар сисеү,йомаҡтарға  яуаптар биреү, тасуири уҡыу, төркөмләп эшләү. 

Уҡытыусы  эшмәкәрлеге: уҡыусыларҙың  эшмәкәрлеген ойоштороу, эшкә йүнәлеш биреү, 

тикшереү,дөйөмләштереү,һығымталар яһау. 

Уҡыусылар эшмәкәрлеге:дәрескә маҡсат ҡуйыу,тормошҡа ашырыу, уҡытыусы менән 

берлектә эшләү,үҙ фекеренде белдереү, һығымта  яһау. 

Дәрес төрө: яңы белем алыу. 

Йыһазландырыу:Н.Мусиндың портреты, ҡоралай һүрәте, А.А.Кузнецовтың  

“ Бөрйән айыу аулаусыһы” картинаһы,  дәрес буйынса презентация, таратма материал, 

слайдтар,һүрәттәр,ноутбук 

Үҙләштереү өсөн һүҙ: 

Ҡоралай – косуля 

Дәрес барышы 

1.Ойоштороу мәле:  

- Хәйерле көн теләп, ҡояш ҡалҡа , 

Уяналар ауыл, ҡалалар.  

Үҙ телемдә һеҙҙе сәләмләйем: 

Хәйерле көн һеҙгә, балалар! 
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-  Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Әйҙәгеҙ,бер- беребеҙҙе йылмайып, ысын күңелдән, дуҫтарса 

сәләмләйек. 

- Һаумы, ҡояш, 

Зәңгәр һауа! 

Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 

Һаумыһығыҙ, дуҫтарым! 

- Уҡыусылар, һеҙ дәрескә әҙерһегеҙме? 

-Ҡыңғырау шылтыраны, 

Беҙ дәрескә әҙербеҙ. 

Китап, дәфтәрҙәр әҙер, 

Беҙ “бишлеләр” алабыҙ. 

-Бик яҡшы, афарин! Матур ғына итеп урындарығыҙға  ултырығыҙ.Дөрөҫ кенә ултырабыҙ һәм 

иғтибар менән тыңлайбыҙ.Уҡыусылар, таҡтаға    күҙ   һалығыҙ әле.( Интерактив таҡтала 

ҡоралай һүрәте бирелгән ,фото.)  

-Тимәк, бөгөн дәрестә кем тураһында һөйләшәбеҙ?  

Проблема тыуҙырыу. 

-Уҡыусылар, беҙҙең алда ниндәй проблема килеп тыуҙы ? 

-Нимә ул ҡоралай? Уның тураһында хикәйә менән танышбыҙ.Был хикәйәне  Ноғман Мусин 

яҙған.Һеҙ уны  уҡынығыҙ. 

Маҡсатты билдәләү. 

-Был  проблеманы нисек хәл итербеҙ? 

-Кем ул  Ноғман Мусин ? 

Н. Мусин тураһында презентация  менән танышыу.( Ноғман Мусин- тәбиғәт йырсыһы,1-се 

слайд). 

2.Төп өлөш. 

Хикәйәнең йөкмәткеһе менән танышыу. 

3.Фонетик күнегеү. ( Хайуандар һүрәте ярҙамында  башҡорт теленең ҡайһы бер хәрефтәрен 

ҡабатлап китеү) 
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Ҡуян, һеләүһен, төлкө, бүре, һуҫар 

Уҡыусылар, былар ниндәй хайуандар?Ҡырығай хайуандар. Уларҙың ҡайһы берҙәре беҙ 

уҡыған әҫәрҙәрҙә лә бар. Был һүҙҙәрҙә ниндәй башҡорт хәрефтәре яҙылған?  Ҡ, һ,ә,ү, ө, ҫ 

1.Маҡсатҡа сығыу: А.А.Кузнецовтың “ Бөрйән айыу аулаусыһы” картинаһын ҡарау. 

 

Был картинала кем  төшөрөлгән? Улкемгә оҡшаған? 

Эйе, был олатай беҙ уҡыған әҫәрҙәге  Әбделнәғим бабайға оҡшаған. 
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Әбделнәғим бабай  - ул һунарсы.  Ул ғүмеренең куп өлөшөн урманда үткәргән.  Бабай үҙ 

ғүмерендә ниндәй генә хәлдәргә тарымаған да ниндәй генә тәбиғәт серҙәрен асмаған! Бөгөн 

беҙ дәрестә  Әбделнәғим бабай менән булған тағы ла бер ваҡиғаға туҡталып үтәбеҙ. Ул- 

Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” әҫәре. 

2.Әҫәрҙең  исемен уҡыйбыҙ “Ноғман Мусин.Ҡоралайҙар”.  

 

Ҡоралай һүҙе “косуля” типтәржемә ителә.Ҡоралай тураһында белешмә бирелә. (2-се 

слайд,ҡоралайҙар презентацияһы). 

Был хайуанҡай — ысын мәғәнәһендә урман-ҡырҙарыбыҙ биҙәге. Һылыу ҡыҙҙарҙы ла хатта 

ҡайһы яҡта: “Ҡоралай һымаҡ һылыу, етеҙ”, — тиҙәр. Ә урман фонында нәфис йән эйәләре 

шул тиклем матур күренә — ҡарап туймаҫлыҡ. Уларҙы “бәләкәй болан” тип тә йөрөтәләр. 

Оҙонлоғо — 100 – 150, бейеклеге 65–100 сантиметр булһа, ауырлығы 60 килограмдан 

артмай. Ҡоралайҙар ҙур аҡланлы, таулы һирәк урманда йәшәй. Ҡоралай аҙығының 70 

процентын үлән тәшкил итә. Шулай уҡ уҫаҡ, тал, йүкә, ҡайын, имән ағастарының япраҡтарын, 

йәш ботаҡтарын үҙ итәләр, имән сәтләүеге, еләк-емеш менән дә туҡланалар.Был 

хайуандарҙың төп дошманы — бүре һәм һеләүһен. Йәштәренә төлкө лә һөжүм 

итә.Ғүмерҙәренә килгәндә, тәбиғи шарттарҙа 11–13 йәшкәсә йәшәйҙәр.(3-4-се слайд.) 

1.Дәфтәрҙәргә бөгөнгө числоны һәм теманың исемен яҙып ҡуйығыҙ.  

2.Әҫәр өҫтөндә эш:  Уҡыусылар был әҫәрҙе һеҙ өйҙә  уҡып килергә тейеш инегеҙ. 

Уҡынығыҙмы? Әйҙәгеҙ, тексты бер өлөшөн уҡыйыҡ та, һорауҙарға яуап бирербеҙ. 

1.Уҡытыусының уҡыуы. Уҡыусыларҙың сылбырлы, сиратлап уҡыуы.  

2.Бер нисә уҡыусының әҫәрҙе һөйләүе. 

3.Әбделнәғим бабай ҡоралайҙарҙы яратып һөйләгән ерҙе табып уҡыу. ( Һайланма уҡыу).  
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4.Ҡышын ҡоралайҙарға ниндәй мәшәҡәттәр тыуа? Уларға ярҙам итер өсөн нимәләр эшләргә  

кәрәк? 

     5.Әҫәрҙең һуңғы һөйләмен уҡыйыҡ әле. Был һөйләмде дәфтәргә яҙып ҡуйыу. 

3.Ысынлап та,  Ноғман Мусиндың һәр әҫәрендә тәбиғәттең, йәнлектәрҙең матурлығы 

һүрәтләнә. Автор әйтеүенсә, беҙ улар менән һоҡланып ҡына ҡалмай, уларҙы һаҡларға ла, 

ҡәҙерләргә лә тейешбеҙ. Тимәк, Ноғман Мусин – тәбиғәтте яратыусы, уны һаҡларға өндәүсе 

изгелекле кеше. 

4.Төркөмдәр менән эшләү. Карточкалар таратыла. ( Карточкаларға терәк һүҙәр яҙыла.)   

1. Ҡоралай.            2. Әбделнәғим бабай 

5.Ноғман Мусиндың әҫәрҙәре оҡшанымы?  Унда нимәләр тураһында һүҙ бара? Әйҙәгеҙ, 

“Әҫәрҙәренең исемен әйт” тигән уйын уйнап алайыҡ. Мин һеҙгә  һөйләмдәр уҡыйым, һеҙ 

уларҙың ҡайһы әҫәрҙән икәнен әйтегеҙ. 

 “Йыртҡыстан ҡотҡарғайныҡ, кешенән ҡотҡара алманыҡ. Әҙәмдәрҙең дә 

йыртҡыстан да яманыраҡтары була” 

 “Ни хәтле генә аҡыллы тимә, йыртҡыстан изегелек көтөп буламы ни?” 

 “Күп йәшәгән был ҡорт, - ти  Әбделнәғим бабай, - кәрәҙҙәр шуға ҡатып 

бөткән” 

 “Кешенең дә, кейектең дә – һәр нәмәнең  уғата  матуры була.” 

6. Был әҫәрҙәрҙең   бөтәһендә лә ниндәй бер тема бар? “Тәбиғәт” темаһы. 

7.Ял итеп алыу. 

 8.Ижади эш. Уҡыусылар түңәрәктәр эсенәтәбиғәткә бәйле Ниндәй? Кем? Нимә?Ни эшләй? 

һорауҙарына яуап бирерлек һүҙҙәр яҙалар. Һуңынан ошо һүҙҙәрҙе бәйләп һөйләмдәр төҙөп 

ҡарайҙар. 
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9.Эйе,беҙгә аҙыҡты ла,  кейемде лә дарыуҙы ла, ғөмүмән йәшәү өсөн бөтә нәмәне тәбиғәт 

бирә.  Шулай булғас, урманды һаҡлау ҡағиҙәләрен үтәгеҙ, бер генә ағасты ла, йәнлекте лә 

зәғифләмәгеҙ. Тәбиғәтте, йылға – күлдәрҙе, урмандарҙы киләсәк быуын өсөн һаҡлағыҙ.  

Ошоға ҡағылышлы бер мәҡәлде ошо ребустан сисеп уҡыйыҡ әле.  

“Бер ағас ҡырҡһаң, икене ултырт”. 

10.Рефлексия. Йомғаҡлау. 

Дәресте йомғаҡлап нимә әйтергә була?   Уҡыусыларҙың фекерҙәрен тыңлау. Тимәк, 

Н.Мусин кем инде ул? 

Ноғман Мусин - тәбиғәт йырсыһы, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы.  

- Бөгөн беҙ дәрестә  нимә тураһында һөйләштек? 

- Ҡуйылған маҡсатҡа ирештекме? 

- Ниндәй баһалар ҡуйыр инегеҙ? 

11. Баһалау. 

Дәресте мин Михаил Пришвиндың матур һүҙҙәре менән тамлайым:  
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“ Балыҡҡа – һыу, ҡошҡа – һауа, йәнлектәргә – урман, ялан, ҡырҙар, ә кешегә Ватан 

кәрәк. Тәбиғәтте һаҡлау, тимәк, Ватанды һаҡлау”. 

 Өй эше: Үҙеңә оҡшаған йәнлекте һүрәтләргә. 

12. Ошоноң менән дәресебеҙ тамам. 

Һау булығыҙ! 

Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт! 

 

 

НОҒМАН МУСИН. ТАЙҒАҠ БАҪМА. 

Баймөхәмәтова Лариса Арыҫлан ҡыҙы, 
Бүздәк районы Иҫке Боғаҙы урта мәктәбе 

 

Маҡсат:  
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың тормошо һәм ижады  тураһында 

үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү, өҫтәлмә мәғлүмәттәр биреү. Яҙыусының “Тайғаҡ баҫма” 
хикәйәһе менән танышыу. Уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләргә өйрәтеү. Уҡыусыларҙың 
дуҫлыҡҡа тоғролоҡ тураһында белемдәрен тәрәнәйтеү. Уҡыу техникаһын камиллаштырыу. 
Уҡыусыларҙың һүҙлек, телмәр һәләтлектәрен байытыу, тел байлығын арттырыу.  
Уҡыусыларҙың уҡыу, һөйләү һәм яҙыу телмәрен, һүҙлек эше аша башҡорт һүҙҙәренең 
мәғәнәләренә иғтибарын, ҡыҙыҡһыныуын үҫтереү. 

Н.Мусиндың ижадына ихтирам, һүҙлек  эштәре аша һүҙ тойғоһо, тел тойғоһо  
тәрбиәләү. 

Дәрес  төрө: яңы материал менән танышыу дәресе. 
Уҡытыу методы: күрһәтеү-аңлатыу, эҙләнеү методтары. 
Уҡытыу алымдары: әңгәмә, һорау-яуаптар, мәҡәл әйтеү, карточкалар менән эш, 

дәфтәрҙә эш, һүҙлек менән эш, уҡытыусының тасуири уҡыуы, уҡыусыларҙың сылбырлы 
уҡыуы, ИКТ ҡулланыу, ял минуты, дидактик уйын. 

Предмет буйынса нәтижәләр:  Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың 
тормошо һәм ижады  тураһында өҫтәлмә мәғлүмәттәр биреү. Уҡыу техникаһын 
камиллаштырыу. 

Метапредмет буйынса нәтижәләре: дәрестә ҡуйылған маҡсатты аңлау, уны тормошҡа 
ашырырға тырышыу, дәреслектән кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү, үҙ эшеңде, парыңдың 
эшен тикшерә алыу, уҡыған әҫәрҙе тормош менән бәйләй белеү, һорауҙарға яуап биреү, үҙ 
белемеңде бәйәләү. 

Шәхси нәтижәләр: туған телебеҙҙең матурлығын аңлау. 
Предмет-ара бәйләнеш: туған телебеҙҙең матурлығын аңлау. 
Принциптар: фәннилек, теория һәм практика берлеге, эҙмә-эҙлеклелек, коммуникатив. 
Яңы термин-төшөнсәләр: Ҡәһәр – гнев, Кәйеф –настроение, Хисап – подсчет, Буръяҡ – 

мутный, Тупырсыҡ – место на щиколотке лошади, куда накладывают путы 
Йыһазландырыу:  Н.Мусиндың портреты, ижадына бағышланған китаптар, һүҙлектәр,   

компьютер, презентация материалдары, интерактив таҡта, мультимедиа проекторы, таҡта, 
аҡбур. 

Маҡсат: Н.Мусиндың тормош һәм ижад юлы менән танышыу. 
Балаларҙың фекерләү кеүәһен үҫтереү, йүгерек, тасуири, аңлы, дөрөҫ уҡыу 

күнекмәләрен  нығытыу; эҙләнеү күнекмәләрен үҫтереү. 



 

508 

 

Дуҫлыҡтың ҡәҙерен белергә, яҡшы дуҫ булырға өйрәтеү.  Дуҫтарға ихтирам тәрбиәләү 
Йыһазландырыу: дәреслек,Ноғман Мусинға плакат,китаптар күргәҙмәһе, пазлдар, 

презентация,  смайл һүрәттәре, һүҙлектәр 
  

Дәрес барышы: 

1. Ойоштороу мәле. Психологик  кәйеф  шарттары  булдырыу. Уңыш ситуацияһы 

тыуҙырыу 

Уҡытыусы: Һаумыһығыҙ, уҡыусыларым! Бөгөн һеҙ бигрәк тә яғымлы күренәһегеҙ. 

Афарин, дуҫтарым! Әйҙәгеҙ, сәләмләү шиғырын һөйләп алайыҡ әле. 

Уҡыусылар: 
Һаумы, ҡояш! Һаумы, һауа! 
Һаумы иң яҡты көнөм! 
Һаумы, мәктәп!Һаумы, дуҫым! 
Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 

2. Уҡыу мәсьәләһен булдырыу. 

Уҡытыусы: Әйҙәгеҙ әле, уҡыусыларым, башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен иҫкә 

төшөрөп алайыҡ. 

Артикуляцион күнегеү 

 Һе-һе-һе-һе 

 Һа-һа-һа-һа 

 Һү-һү-һү-һү 

 Һә-һә-һә-һә  

2.Яңы теманы өйрәнеү:  

Уҡытыусы:Беҙҙең һәр беребеҙ республика сыҡҡан гәзит-журналдар менән таныш, 

уларҙы алдырабыҙ, уҡыйбыҙ.  “Етегән” гәзитенең 1-се һанында Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы Ноғман Мусин хаҡында мәҡәлә баҫылып сыҡты. Һеҙҙе шуның менән таныштырып 

үтәһем килә(мәҡәлә менән таныштырыу) 

Бөгөн беҙ дәресебеҙҙә ошо әҙиптең әҫәре менән танышабыҙ. Ә бына уның ниндәй 

әҫәре икәнен белеү өсөн беҙ ошо пазлды йыйырға тейешбеҙ. (рәсемдәр бәләкәй генә 

өлөштәргә киҫелгән) 
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Уҡыусылар рәсемдәрҙә нимәләр күрәһегеҙ? (яуаптар-боҙҙа йығылған малай,  аяғы 

тайған, ) Эйе, тайып йығылған малайҙы күрәбеҙ. Был рәсемдән беҙ бары тик ерҙең  бер  

сифаттын ғына аласаҡбыҙ. Шулай итеп ер ниндәй инде? (яуаптар – туңған, ҡаты, тайғаҡ). 

Эйе, тайғаҡ. Дауам итәйек, икенсе рәсемдә нимә бирелгән? (яуаптар- күпер). Һеҙҙең 

алдығыҙҙа синонимдар һүҙлеге ята, әйҙәгеҙ әле, шунан күпер һүҙенең синонимдарын 

ҡарайыҡ. (яуаптарҙы тыңлау). Эйе, баҫма тигән төшөнсә лә осрай. Шулай итеп, икенсе һүҙ – 

баҫма.  Ә хәҙер әҫәрҙең исемен әйтәйек әле. Дөрөҫ, “Тайғаҡ баҫма”. 

Маҡсатҡа   сығыу: 

Уҡытыусы: был әҫәр нимә хаҡында икәнен һәм беҙ бөгөн нимә хаҡында 

һөйләшеүебеҙҙе ошо рәсемдәрҙән әйтәйек әле. 

 

(Уҡыусыларҙың яуаптарын тыңлау) Дөрөҫ, дуҫлыҡ, дуҫтар. Дәресебеҙҙә дуҫлыҡ, уның 

кешенең тормошондағы роле, дуҫтарҙы һаҡлау, дуҫлыҡтың ҡәҙерен белеү хаҡында 

һөйләшербеҙ. Ә нимә ул дуҫлыҡ? (Яуаптарҙы тыңлау).  Дөрөҫ, ике йәки бер нисә кешенең үҙ-

ара ниндәйҙер уртаҡ уй менән бәйле булыуын дуҫлыҡ тиергә була. Ә дуҫ тип кемгә әйтәбеҙ? 

(Яуаптарҙы тыңлау). Эйе, дуҫ ул һинең ауыр һәм яҡшы минуттарыңда яныңда булыусы, ярҙам 

итеүсе кеше була. Әйҙәгеҙ дәфтәрҙәребеҙҙе асайыҡ та, бөгөнгө числоны һәм дәресебеҙ 

темаһын яҙып ҡуяйыҡ. 

3.Төп өлөш. 
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Уҡытыусы: Мин өҙөктө уҡыйым, ә һеҙ иғтибар менән тыңлағыҙ. Таныш булмаған 
һүҙҙәрҙе билдәләй барығыҙ. 

(Өҙөктө уҡый башлау.) 
Сылбыр менән уҡыу. 
Динамик уҡыу. 
4.Һүҙлек эше 
Ҡәһәр – гнев 
Кәйеф –настроение 
Хисап – подсчет 
Буръяҡ - мутный 
Тупырсыҡ – место на щиколотке лошади, куда накладывают путы 

5.Ял минуты.Ребустар сисеү. 

Уҡытыусы: Мин һеҙгә ребустар күрһәтәм, кем тиҙерәк сисер икән? 

Ки1, 1ҙәм, Һ2, к3лө, 7ҙ, 5ек, 5мәт, 6н, 100ә, 100өк, 100өм, 40а, т10а, 7н, Т10 
 
6.Әҫәрҙең үҙләштерелеү кимәлен тикшереү. 
Әйҙәгеҙ әле һорауҙарға яуап биреп алайыҡ. 

- Әҫәрҙең төп геройҙары кемдәр? 
- Әсҡәт менән рәхмәттең үпкәләшеү сәбәбе нимәлә? 
- Ни өсөн Әсҡәт Рәхмәттән ҡасып йөрөй башлай? 
- Әсҡәт менән ниндәй хәл була? 
- Ни өсөн Әсҡәт Рәхмәттең  күҙенә тура ҡарарға ояла? 

 
7. “Хәтерҙе нығытыу” уйынын уйнау. Мәҡәлдәрҙең беренсе өлөшөн уҡыу һәм икенсе 

өлөшөн хәтергә төшөрөп әйтеү. 
- Кейемдең яңыһын маҡта…(дуҫтың иҫкеһен маҡта) 
- Яҡшы исем….(малдан артыҡ) 
- Ни сәсһәң…(шуны урырһың) 

 
8. Йомғаҡлау 
Беҙ бөгөн Н.Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” әҫәре менән таныштыҡ. Әҫәрҙә ысын дуҫлыҡ, 

тоғролоҡ хаҡында һүҙ барғанын да белдек.Рәхмәттең ысн дуҫ булыуы, Әсҡәттең үҙ хатаһын 
бары тик бәләгә юлыҡҡас ҡына яңлауын асыҡланыҡ. Алда уҡыған мәҡәлдәрҙең ҡайһыһын 
һеҙ әҫәрҙең эпиграфы итеп алыр инегеҙ? Эйе,  кейемдең яңыһын маҡта,дуҫтың иҫкеһен 
маҡта тигән мәҡәлде эпиграф итеп алырға була. 

9. Рефлексия 
Уҡытыусы: дәресебеҙ яйлап ҡына аҙағына яҡынлашты. Һеҙ миңә әҙ генә ярҙам итегеҙ 

әле. Мин биргән һорауҙарға яуап бирегеҙ. 
Дәресебеҙҙең маҡсаты ниндәй ине? 
Маҡсатыбыҙға ирештекме? 
Нимә белдек? 
Кемдәр бик һәйбәт эшләне? 
Кемдәр үҙҙәрен маҡтай алалар? 
Кем иптәшен маҡтарға теләй? Ни өсөн? 
Кем бөгөн алған белемен киләсәктә ҡуллана алам, бөтәһен дә аңланым тип уйлай, 

йылмайған смайликкүтәрегеҙ.  
Кемгә әле белемдәрен нығытырға кәрәк, һеҙ күҙ ҡыҫҡансмайлик күтәрегеҙ. 
Кемгә бөгөн бик ауыр булды, кемгә ярҙам кәрәк күҙ йәше менән төшкән смайлик 

күтәрегеҙ 
10. Өй эше  
1.әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләргә әҙерләнергә 
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2.әҫәрҙең икенсе өлөшөнә план төҙөргә. 
3.”Ысын дуҫ” исемле бәләкәй генә инша яҙып килергә. 
10.Баһалау 
11. Дәресте тамамлау. Бөгөн бик тырышып эшләнегеҙ. Рәхмәт! 
Ә дәресебеҙҙе, иһә, “Дуҫтарым теле” тигән йыр менән тамамлайыҡ. 

 
 

НОҒМАН МУСИНДЫҢ “ҺУҢҒЫ СОЛОҠ” РОМАНЫНДА ЗАМАН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Мөхәмәтова Рәйсә Миниғәли ҡыҙы,  
Волга буйы Федераль округы Рәсәй Геройы 

 А. В. Доставалов исемендәге Башҡорт кадет корпусы 
 

Маҡсат: “Һуңғы солоҡ” романының йөкмәткеһе менән танышыу, әҫәрҙә күтәрелгән 

проблемаларҙы асыҡлау;уҡыусыларҙың фекерләү ҡеүәһен, әҫәргә үҙ аллы анализ яһау 

һәләттәрен,һөйләү телмәрен үҫтереү; тәбиғәткә, ер-һыуыбыҙға, рухи ҡиммәттәребеҙгә 

һаҡсыл ҡараш, кешелеклек сифаттары тәрбиәләү 

 

Йыһазлау: Ноғман Мусин портреты, Уның китаптары күргәҙмәһе, гәзит- журнал 

материалдары, интерактив таҡта, яҙыусы ижады буйынса презентация 

 

Дәрес барышы: 

 

I.Булған белемде актуалләштереү. 

1. Н Мусиндың “Йыртҡыс тиреһе” повесы буйынса тест. 

Тест һорауҙары: 

1.Һолтанбай ниндәй һөнәр эйәһе? 

1.Урмансы.2.Һунарсы. 3. Көтөүсе. 

 

2.Күңелгә ятышһыҙ көйгә бейеү- ир кешенең эше түгел. Был кемдең һүҙҙәре? 

1.  Лесхоз директоры. 2.  Һолтанбай.  3.Яуымбай. 

 

3.Лесхоз директоры Һолтанбайға ниндәй йомош менән килә? 

1.Эшкә саҡыра. 2.  Хәл белергә.   3. Айыу тиреһе кәрәккәнгә. 
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4. Ни өсөн Һолтанбай лесхоз директорының йомошон үтәргә ризалаша? 

1. Кинйәбайын уҡырға керетер өсөн.  2.  Аҡса өсөн.   3. Тире тапшырыу планын үтәү өсөн. 

5. Һолтанбай ниңә уҡыуын ташлап ҡайта? 

1. Тыуған өйөн һағына.   2. Уҡыу ауыр.   3. Бергә уҡыған иптәштәренең ҡыланышы оҡшамай. 

 

2.Уҡыусыларҙың бер-береһенең эшен тикшереүе. 

 Яуаптар: 1-2, 2-3, 3-3, 4-1, 5-3. 

II.Яңы тема. 

Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу 

1-се слайд: 

“Ергә баҡ, Кешем, ҡоро һүҙ һөйләмә, шундағы тормоштан фәһем ал да киләсәгең тураһында  

ныҡлап уйлан!” 

Уҡытыусы.Уҡыусылар, был юлдар һеҙгә танышмы? Таныш булһа, ниндәй әҫәрҙән был 

һүҙҙәр?  

Уҡыусылар. Был Н.Мусиндың “Һуңғы солоҡ” романынан мең йәшәр Солоҡтоң кешеләргә 

өндәшеүе.  

Уҡытыусы. Тимәк, бөгөнгө дәресебеҙҙең темаһы ниндәй? 

Уҡыусылар. Н. Мусиндың “Һуңғы солоҡ” романын өйрәнеү. 

Уҡытыусы. Дәрестә ниндәй маҡсат, бурыстарҙы хәл итербеҙ? 

Уҡыусылар. 

 Бөгөнгө дәресебеҙҙең маҡсаты һәм бурыстары: Н Мусин ижады тураһындағы 

белемдәребеҙҙе тәрәнәйтеү, уның “Һуңғы солоҡ” романының йөкмәткеһе менән танышыу, 

романда күтәрелгән проблемаларҙы асыҡлап, үҙ ҡарашыбыҙҙы белдереү, фекер алышыу. 

Уҡытыусы. Уҡыусылар, бик дөрөҫ әйтәһегеҙ. Әйҙәгеҙ, Н. Мусин тормошо һәм ижады буйынса 

әҙерләнгән презентацияны ҡарайыҡ. 

Уҡыусылар, Ноғман Мусин тураһында ниндәй яңылыҡ астығыҙ?  

Уҡыусы. 

 Быйыл Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусинға 85 йәш тулды. Ул үҙенең 

оло юбилейын башҡаланың ҙур күркәм мәҙәниәт һарайҙарында түгел, ә үҙенең тыуған ауылы 

Ҡолғонала ауылдаштары, яҡташтары, туғандары менән яҡты матур мәҙәниәт һарайында 

билдәләгән.  



 

513 

 

Икенсе уҡыусы. 

Был мәҙәниәт йорто- яҙыусының Республикабыҙ Башлығы Рөстәм Хәмитов менән 

эшлекле һөйләшеүенән һуң төҙөлгән социаль-мәҙәни үҙәк, йәғни ауылдаштарына яҙыусының 

юллауы буйынса республикабыҙ бүләге. 

Өсөнсө уҡыусы. 

Ауылдаштарының Ноғман Мусинға оло хөрмәт билдәһе булараҡ бүләк ителгән ижад 

йортон, ундағы китаптарын, ауылдың шәжәрәһен, үҙе йыйған бик күп материалдарҙы яҙыусы 

ауылдаштарына, мәктәп уҡыусыларына бүләк иткән. Хәҙер уҡыусылар үҙҙәренең фәнни –

эҙләнеү эштәренә яҙыусының ижад йортонда бик күп мәғлүмәт аласаҡ. 

Дүртенсе уҡыусы. 

Ноғман Мусин  халҡым, уның үткәне, бөгөнгөһө һәм киләсәге тип янып йәшәүен, ижад 

итеүен үҙенең изге эштәре менән дә иҫбатлаған. 

Бишенсе уҡыусы. 

 Яҙыусының ҡайғыртыуы арҡаһында Ҡолғонаға матур тура юл да һалынған. 

Алтынсы уҡыусы. 

 Ноғман Мусиндың балта эшенә оҫталағы хаҡында лә мәғлүмәт алдыҡ. 

Етенсе уҡыусы. 

 Тағы шул мәғлүм булды: ауылдаштары, яҡташтары, ҡәләмдәштәре, хөкүмәт 

етәкселәре халыҡ яҙыусыһын хөрмәт итәләр, уның менән ғорурланалар, уны юбилейы менән 

ҡотлар өсөн, Ҡолғона ауылына килеп еткәндәр.  

Уҡыу мәсьәләһен сисеү 

Уҡытыусы.  

 Уҡыусылар, һеҙгә яҙыусының “Һуңғы солоҡ” романын уҡырға эш бирелгәйне. Әйҙәгеҙ, 

хәҙер әҫәрҙең  йөкмәткеһен ҡыҫҡаса һөйләйек. Йөкмәтке менән танышыу барышында 

дәрестә ниндәй проблемалар тураһында һөйләшергә теләүегеҙ тураһында фекер төйнәп 

ултырығыҙ.Бер нисә уҡыусы романдың йөкмәткеһен һөйләй. 

 Уҡытыусы. Әҫәрҙә ниндәй осор ваҡиғалары сағылдырылған? Был осор тураһында 

нимә беләһегеҙ?  

 Уҡыусы. XX быуаттың 1993-1994 йылдарҙағы үҙгәртеп ҡороу осоро һүрәтләнгән. Был 

осорҙағы ваҡиғалар 1901-1990 йылдарҙа булған хәл-ваҡиғалар  (үҙ исеменән тарих һөйләүсе, 

күп ваҡиғаларҙың шаһиты булған Солоҡ менән Ҡарамыш ҡарттың хәтирәләре) менән  бәйләп 

алып барыла. 

 Уҡытыусы. Үҙгәртеп ҡороу осоротураһында нимә беләһегеҙ? 

Үҙгәртеп ҡороу сәйәсәтенең ыңғай һәм кире яҡтары тураһында алдан индивидуаль эш 

бирелгән уҡыусыларҙың сығыштары.(тарих менән бәйләү) 
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 Уҡытыусы. Уҡыусылар, романда яҡтыртылған үҙгәртеп ҡороу сәйәсәте арҡаһында 

килеп тыуған ниндәй проблемалар хаҡында һөйләшер инегеҙ? 

 Уҡыусылар. Романда яҡтыртылған Аяҙытау халҡының эшһеҙлеге, экелеккә бирелеүе, 

тәбиғәткә, ер-һыуға, урманға булған мөнәсәбәте тураһында. Замана байҙары, уларҙың 

тыуған ер,әбиғәткә, халыҡҡа мөнәсәбәте. 

Уҡытыусы. Тимәк, романда күтәрелгән проблемаларҙы асыҡлап, уларға  үҙ 

ҡарашығыҙҙы белдереп, фекер уртаҡлашмаҡсыһығыҙ. Һеҙҙең алда романдан алынған юлдар 

бирелгән. Ҡайһы төркөмдә бирелгән проблемалар һеҙҙе нығыраҡ уйландырҙы, шул төркөмдө 

һайлағыҙ.   

 Уҡыусылар үҙ теләктәре буйынса 4 төркөмгә бүленә һәм бирелгән цитаталар, әҫәрҙән 

алынған юлдар буйынса төркөмдәрҙәфекер алышалар, был мәсьәләнең артабан нисек хәл  

ителеүе  тураһында  сығыш яһарға әҙерләнәләр. 

 

1-се төркөм. Урман халыҡтың берҙән-бер кәсеп сығанағы булды, ашатҡан да шул, 

кейендергән дә шул.Һуңғы йылдарға тиклем урман менән Аяҙытау халҡының бәйләнеше 

өҙөлмәгән. 

 

2-се төркөм. Рәхәткә сыҡтыҡ бит әй, эшкә бар тип теңкәгә тейеүсе юҡ, ҡайҙа йөрөүеңде лә 

тикшермәйҙәр, биш көн буйы тәгәрләп йөрөп эсһәң дә, үҙ ихтыярың. 

 

3-сө төркөм.Ваҡландығыҙ шул, кешеләр, үҙегеҙҙең ерҙе ҡәҙерләп тоторға тейешле берҙән-

бер йән эйәһе икәнегеҙҙе оноттоғоҙ. 

 

4-се төркөм.Дамир кеүек әҙәмдәр күктән төшмәне, уларҙы беҙҙең тормош үҙе әҙерләне. 

1-се төркөмдөң яуаптары. 

 1-се уҡыусы.Аяҙытау халҡының тормошо, көн итмеше ғүмер буйына урман менән 

бәйле булған.Ул халыҡты яман елдәрҙән һаҡлаған, байытҡан. Ғүмер йомғағы алға тәгәрәгән, 

быуындар яңыра торған, тиҫтәләгән ғүмерҙәрҙе өҙөп, һәр төрлө яуҙар  ҙа үткән был тирәнән, 

власть һәм түрәләр алмашынған, тик һуңғы йылдарға тиклем урман менән Аяҙытау халҡының 

бәйләнеше өҙөлмәгән.  

2-се уҡыусы. Аяҙытау халҡы тарихының тере шаһиты Солоҡ был фекер менән 

килешмәй. Мин дә Солоҡтоң: “Ундай бәйләнеш юҡ ул хәҙер, замана балалары үҙ 

тамырҙарына үҙҙәре балта саба”,- тигән фекере менән килешәм. Был ауылда тормош гөрләп 

торған. Халыҡтың эше лә, ашы ла булған. Һәр кемдең үҙ солоғо булған.  Аслыҡ, һуғыш 

ваҡыттарында ла кеше солоғона теймәгәндәр, балын урламағандар, урлап ағас киҫмәгәндәр, 

сит-яттарға осормағандар. Урманды тере йән эйәһе итеп ҡарағандар,һаҡлағандар. Ҡырҡырға 

яраҡлы ағастарҙы киҫкәс, яңыларын ултыртҡандар, бер ботаҡ ерҙә ятып ҡалмаған.  
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3-сө уҡыусы. Халыҡ ғәҙел тормош менән йәшәгән. Ғүмеренә ҡурҡыныс янағанда ла. 

урманды урлаусы сит-яттарға ҡаршы көрәшкән. Быны беҙ Ҡарамыш образында күрәбеҙ. 

4-се уҡыусы. Хәҙер урман тигән исеме генә ҡалған. Үҙгәртеп ҡороу сәйәсәтенән һуң 

быға тиклем гөрләп торған леспромхоз ябылған. Халыҡ эшһеҙ ҡалған, шуға ла йәшәр, 

балаларын ҡарар өсөн, урмандан ағас урлап, бура бурап һатып көн күрә. Урман, эсер һыу, 

уның киләсәге тураһында уйлап ҡараусы ла юҡ. 

5-се уҡыусы. Халыҡ үҙенең эсер һыуына, уның киләсәгенә лә битараф. Аҡташ 

шишмәһе тирәһенән ер һатып алып, дача төҙөүселәр үҙ йорттарына һыу индереп бөткәс, ни 

булыры тураһында уйлап та ҡарамай. Мин мең йәшәр Солоҡтоң : “Бушты һөйләйһең, юламан, 

Аяҙытау халҡының урман менән бәйләнеше юҡ ул хәҙер! Замана балалары үҙ тамырҙарына 

үҙҙәре балта сапҡан саҡта  шул хәбәрҙе һөйләп буламы, Кеше!”- тигән һүҙҙәре менән 

килешәм. 

6-сы уҡыусы. Солоҡтоң :” Ергә баҡ, Кешем, ҡоро һүҙ һөйләмә, шундағы тормоштан 

фәһем ал да киләсәгең тураһында ныҡлап уйлан!”- тигән һүҙҙәре бөгөн дә  актуаль булыуы 

менән беҙҙе уйланырға мәжбүр итә. Беҙ, бөгөнгө быуын кешеләре, урман яҙмышы, уның 

киләсәге тураһында уйлап ҡарайбыҙмы һуң? Уйланырға урын бар.Романда һүрәтләнгән 

ваҡиғалар бөгөн юҡмы ни? Мәҫәлән, Әбйәлил урмандарынан кәрәкле ағастарҙы ҡырҡып 

алып, ҡырҡылған урманды тәртипкә килтермәй, ташлап китәләр. Быға кемдер яуап бирергә 

тейеш, урманды ҡырҡыусы мәскәүлеләр эшләмәй икән, һатҡан ойошма яуап бирергә тейеш, 

тип уйлайым. Урман- беҙҙең байлығыбыҙ. 

2-се төркөмдөң яуаптары.   

1-се уҡыусы. Туҡһанынсы йылдарҙағы аҡылһыҙ сәйәсәт арҡаһында киләсәге 

булмаған, гөрләп торған тормош усағы һүндерелгән, эшһеҙлектән, эс бошоуҙан миктәгән 

Аяҙытау халҡының эскелек һаҙлығына батыуы күрһәтелә. 

2-се уҡыусы. Аяҙытау леспромхозға ҡараған саҡта ир-ат көн дә эшкә йөрөгән, урман 

ҡырҡҡан һәм бүрәнә ташыған , ҡатын-ҡыҙ ос үртәргә, ботаҡ-сатаҡтан һәм бүрәнәгә яраҡһыҙ 

ағастан утын әҙерләргә, ылыҫ йыйырға йөрөгән. Аяғы-ҡулы иҫән кеше эшһеҙ тороуҙы күҙ 

алдына ла килтерә алмаған, ундайҙар булмаған да. 

3-сө уҡыусы. Ауылда ниндәйҙер эш асыу кәрәклеге, халыҡтың киләсәге  тураһында 

уйлап ҡараусы ла юҡ. Унынсыны тамамлаған Рәсүл һәм элекке уҡытыусы ( мәктәп ябылыу 

арҡаһында эшһеҙ ҡалған) Солтанғужанан башҡа 

халыҡтың тормошо, уның киләсәге тураһында ҡайғырыусы юҡ. Солтанғужа район хакимиәте 

башлығы урынбаҫарына барып та эш сығара алмай. Хужалар Аяҙытау халҡының эшһеҙ 

ҡалыуы, ундағы йәштәрҙең тормошо, уларҙың киләсәге тураһындағы проблемаларға күҙ 

йомоп ҡарайҙар, леспромхозға һылтаналар. Солтанғужаныңхалыҡ өсөн ниндәйҙер ағас 

эшкәртеү цехы, Аяҙытауҙа совхоздың мал һимертеү бүлексәһен асыу тураһындағы 

тәҡдимдәренә лә бер яуап: “Райондың аҡсаһы юҡ”  

 4-се уҡыусы.Аяҙытау халҡы эске һаҙлығына батҡан. Балаларына ашарға алырға бер 

тин аҡсаһы булмаһа ла, эсергә аҡса табалар. Урманда ҡалғанағастарҙы йә ярған таҡталарҙы 

урлап  аҡсаға, әбер аҙын берәй йәшник араҡыға алмаштыралар. “Бартер” тигән һүҙҙең 

мәғәнәһен хәҙер Аяҙытау халҡының йәше лә, ҡарты ла яҡшы аңлай.  



 

516 

 

“Рәхәткә сыҡтыҡ бит әй, эшкә бар тип теңкәгә тейеүсе юҡ, ҡайҙа йөрөүеңде лә 

тикшермәйҙәр, биш көн буйы тәгәрләп йөрөп эсһәң дә, үҙ ихтыярың”,-тип  ирҙәр генә түгел, 

ҡатын-ҡыҙ, әбей-һәбей эсә. Романда пенсия алған көн бер көндө һүрәтләп, автор әкиәт 

һөйләп,нәсихәттәр әйтеп ултыраһы өләсәйҙәрҙең аяғында баҫып тора алмаҫлыҡ хәлгә 

еткәнсе эсеүен күрһәтеп, халыҡтың рухи деградацияһын асып бирә. Эсеү бер хәл, ә Хәлимә 

кеүек яңғыҙ ҡатындарҙың эсеүе енси аҙғынлығынлыҡҡа, боҙоҡлоҡҡа килтереүен әсенеп 

һүрәтләй Н. Мусин. 

5-се уҡыусы. Эскелектең нимәгә килтереүен беҙ әҫәрҙең аҙағында күрәбеҙ: хәләл 

көсө менән донъя көтөп, ике һуғыш үтеп, үҙ ғүмерендә ике өй һалып, ғәҙел донъя көткән 

Ҡарамыш ҡарт ясинһыҙ донъя ҡуя. Улы Насип  мең йәшәр нәҫел солоғон ауҙара, килене 

Сәлиха ғәрип бала таба, “Нисек йәшәргә, беҙгә, олатай?” тигән һорауҙар менән йәшәгән  

ейәне Рәсүл һәләк була. 

1-се уҡыусы. Эсеү-халыҡтың аңын, йәндәрен томалау ул. Уҡытыусы Солтанғужа менән 

ҡатыны Әлимә апайҙың халыҡ яҙмышы тураһында һөйләшеүҙәрендә дәүләтебеҙҙең  был 

серек политикаһы икәнлеге асыҡлана. Солтанғужаның: “Әҙәмдең аҡтыҡ аҡылын алыу өсөн, 

бөтә ерҙе араҡы менән тултырҙылар. Үҙебеҙҙә сығарғаны етмәҫ тип, сит илдәрҙән, хатта 

океан аръяғынан ташыйҙар. Тимәк, кешеләрҙе эсереп иҫертеү дәүләт политикаһына 

әйләнде,”-тигән һүҙҙәрендә халҡы яҙмышы өсөн әсенеү, бошоноуҙарын күрәбеҙ. Тиҡ был  

турала ябай халыҡ уйлап та ҡарамай, эсеп, иҫәнгерәп йөрөгән кеше йөҙ грамға әсәһен 

һатырға әҙер. Ә ундай кеше иле, ере түгел, ғаиләһенең иртәгәһе көнө тураһында уйламаған 

маңҡортҡа әйләнә.  

2-сеуҡыусы. Шулай ағыуланған ата-әсәләрҙән һау-сәләмәт бала тыуыуы бик икеле. 

Был бит бер ауылдың ғына түгел, ә тотош милләтең бөтөүе, юҡҡа сығыуы. Ә инде илдең 

яңынан сәләмәтләнеүе, күңелдәрҙең сафланыуы бик оҙаҡҡа һуҙылырға мөмкин. Шуға ла Н 

Мусин романын тәүҙә “Аяҙытауға төн килә” тип атағандыр. 

3-сө төркөмдөң сығыштары. 

1-се уҡыусы.Солоҡтоң:“Ваҡландығыҙ шул, кешеләр, үҙегеҙҙең ерҙе ҡәҙерләп тоторға 

тейешле берҙән-бер йән эйәһе икәнегеҙҙе оноттоғоҙ,”-тигән һүҙҙәре беҙҙе уйланырға 

мәжбүр итә. Элек –электән халҡыбыҙ тыуған ерен һаҡлаған, сит –яттарға бирмәгән. Романда 

туйындырыусы, кейендереүсе, йәшәтеүсе ошо изге еребеҙҙе күпмелер эш хаҡына һатыу,  

матур тәбиғәтебеҙҙе, эсер һыуыбыҙҙы кемдеңдең дачаһы өсөн юҡҡа сығарыу, ата-олатайҙар 

аманатына хыянат итеү ваҡиғалары ла һүрәтләнә. 

2-се уҡыусы. “ Тәбиғәттең ғүмере ҡыҫҡа, бер әҙәм ғүмере араһында юҡҡа сығып бара. 

Ниңә беҙ уның ғүмерен оҙайтыу сараһын тапмайбыҙ?-тип,үҙ ғүмеренә  ҡурҡыныс янағанда 

ла, урман, тәбиғәтте һаҡлау өсөн көрәшкән Ҡарамыш ҡарттың улы Насип тарихыбыҙ шаһиты, 

урман күрке Солоҡто һатып эсһә, район башлыҡтары Аяҙытауҙың эсер һыуы- Аҡташ 

шишмәһен аҡсалы замана байҙарына һата.  

3-сө уҡыусы. Романда  әгәр коммерсант Дамир эргәһендә башҡа заман байҙары ла 

ҙур-ҙур дачалар төҙөп, Аҡташ шишмәһен үҙ өйҙәренә, бассейндарына, сауналарына 

индерһә, халыҡтың эсер һыуһыҙ ҡалыуы  уҡытыусы Солтанғужа менән ҡатыны Хәлимә 

апайҙан башҡа бер кемде борсомай.  Замана байҙарына эйәреп, аҡса туплау артынан ҡыуған 

лесничий Заҡуанға ерең ни ҙә, урманың ни. Башҡа байҙар йорт төҙөтһә, уға аҡса ғына 
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керәсәк, сөнки ул, башҡаларҙан айырмалы рәүештә, иртәгәһе көнөн ҡайғыртып йәшәй. 

Ләкин тик үҙ мәнфәғәтен генә ҡайғырта. Ауылдаштарының яҙмышы, эсер һыуы- Аҡташ 

шишмәһе, туйындырыусы, йәшәтеүсе урман, тәбиғәт һәйкәле булырҙай мең йәшәр Солоҡ 

ағасы яҙмышыуны бөтөнләй борсомай. 

4-се уҡыусы. Дамирҙың атаһы  Әғзәм Талипов ҡыҙы менән кейәүенең тормошо, йәшәү 

рәүештәре тураһында: “Заман күренеше инде был. Хәҙергеләр тыуған ерҙең дә, торған ерҙең 

дә ҡәҙерен белеп етмәй”- тигән һүҙҙәрендә бөгөнгө көн йәштәренең тик аҡса,  матур тормош 

артынан ҡыуып, ер ҡәҙерен белмәй үҫеүҙәре асып бирелә.  

5-сеуҡыусы. Элек-электән халҡыбыҙ шишмә башын таҙартҡан, кәртәләп алған. Һыу 

сығанағын һаҡлау-йәшәү сығанағын һаҡлау икәнен бик яҡшы аңлаған. Аяҙытау йәштәре был 

турала ла уйлап та ҡарамай. Уҡытыусы  Солтанғужаның Аҡташтың юҡҡа сығыу ҡурҡынысы 

тураһында иҫкәртеүенә балаларса еңел генә ҡарайҙар. “Һыу юҡҡа сыға тиме ни, беҙ тыуа-

тыуғаны бирле шулай һөйләйҙәр. Бөтһә, Ана, Сахарала ла йәшәйҙәр бит”,- тип кенә 

ебәрәләр. Минеңсә, был үҙеңдең эскән һыуыңа төкөрөү, бөгөнгө көн менән генә йәшәү. 

Шағир Абдулхаҡ Игебаев шиғыры юлдары менән халҡыма оран һалғы килә: “Эсер һыуҙар ҙа 

ҡороһа, донъябыҙҙан ни ҡала?!” 

4-се төркөмдөң яуаптары. 

1-се уҡыусы. Илдәге үҙгәртеп ҡороу  сәйәсәте йәмғиәттә замана байҙарын тыуҙырҙы. 

Шундайҙарҙың береһе- Дамир Талипов. Ул ғүмер баҡый юғары вазифалалар биләгән 

атаһының:” Ил өсөн, халыҡ өсөн тигән булып, беҙҙең иҫәрләнеп йөрөү ҙә еткән, иң тәүҙә 

үҙеңде, киләсәгеңде ҡайғырт”,-тигән кәңәшен тотоп, заманға  бик тиҙ яраҡлаша. Үҙ 

предриятиеһын ойоштора, магазиндар аса, офис төҙөтә.  Атаһының:“Төҙөгән йортоң һәр 

кемдең күҙенә бәрелеп  тормаһын, бөгөн былай тормош, иртәгә тегеләй”,- тигән кәңәше 

буйынса район хакимиәте башлығы ярҙамы менән Аҡташ эргәһендә коттедж төҙөү эшен 

башлап ебәрә. 

2-се уҡыусы.Дамир һәм уның кеүектәр заманға тиҙ яраҡлашалар, ил, халыҡ 

мәнфәғәте уларҙың төшөнә лә кермәй, кеҫәләренә күберәк аҡса ғына керһен. Ә юлында 

килеп тыуған ҡаршылыҡтарҙы ла аҡса менән хәл итеп өйрәнгән “яңы башҡорт”. Аҡташты 

һаҡлау өсөн ойошторолған сходта ла халыҡҡа аҡса таратып, халыҡтың күҙен, аңын томалай, 

ялған вәғәҙәләр бирә. 

3-сө уҡыусы. Был эштә  Дамирға элекке лесничий Заҡуан ярҙам итә. Ул ауылдың 

башҡа кешеләре кеүек эсмәй, аҡса йыйыу, үҙ магазинын асыу, йөк машинаһы һатып алыу 

хыялы менән йәшәй. Ауылдаштарының эшһеҙ йөрөүе, эсеүе уның өсөн бик ҡулай. Эскән 

кеше, магазинда булмаһа, араҡы һорап уға килә, ә ул хаҡын арттырып  бирә. Дамир 

Талиповтың солоҡ ағасына, эште ойоштороға биргән аҡсаһынан да үҙенә мул өлөш сығара. 

Заманса йәшәргә тырыша. Ауылдаштары, тәбиғәт яҙмыштары уны борсомай. “Заманы шулай: 

кем күпме һоҫа ала, шулай ала.”, -тип фекер йөрөтөргә лә мөмкин бит. 

4-се уҡыусы.  Эйе, “Замандың үҙендә ғәйеп юҡ, шул заман эсендә йәшәүсе әҙәм 

балаларының үҙҙәрендә ғәйеп”, - тигән күренекле мәғрифәтсе Риза Фәхретдинов һүҙҙәре 

иҫкә төшә. Ысынлап та, заман ғәйепле түгел, ошо заманда йәшәүсе түрәләр ғәйепле. 

Романдағы Солоҡ һүҙҙәре менән әйтһәк: “Ваҡландығыҙ шул , кешеләр, үҙегеҙҙең ерҙе 

ҡәҙерләп тоторға тейешле берҙән бер йән эйәһе икәнегеҙҙе оноттоғоҙ. Тыуған төйәгегеҙҙең 
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ҡөтдәһенә сығып бараһығыҙ бит...”. Ябылған лепромхоз урынына ағас эшҡәртеү цехтары, 

мебель, халыҡҡа көнкүрештә кәрәк әйберҙәр эшләү мастерскойҙары асып, эшһеҙ ҡалған 

халыҡты эш менән тәьмин итһәләр, ябай халыҡ эскелек һаҙлығына ла батмаҫ, рухи 

ҡимәттәренә, ер-һыуына хыянат итмәҫ ине. 

Төркөмдәрҙең бер-береһенә һорауҙары, яуаптарына өҫтәмәләре. Фекер алышыу. 

Схема 

 

Урлашыу                Әхлаҡһыҙлыҡ 

 

 Рухи ҡиммәттәр  

юҡҡа сығыу 

 

                                          Эшһеҙлек 

 

                                                                          Эскелек 

 

Енси аҙғынлыҡ            Урман, ер-һыуҙы 

                                                                   һатыу        

 

 

                                          Йылытыусы 

 

        Тәбиғәт күрке 

                                                                      Йәшәү сығанағы 

 

Урман 

 

 

                                Ел-дауылдарҙан һаҡлаусы   

 Урман менән кеше  
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араһындағы бәйләнештең өҙөлөүе 

 

 

Рухи ҡиммәттәрҙең       Милләттең юҡҡа сығыуы     Тәбиғәттең ҡырылыуы 

    юҡҡа сығыуы 

                    Эсер һыуыбыҙҙың ҡороуы        Киләсәккә өмөттөң юғалыуы 

III. Нығытыу. 

Уҡытыусы. Ноғман Мусиндың “Һуңғы солоҡ” романында күтәрелгән проблемаларҙы 

асыҡланыҡ. Яҙыусы был проблемаларҙы күтәреп нимә әйтергә теләй? Йәғни әҫәрҙең  төп 

идеяһы ниндәй?  

1-се уҡыусы. Н.Мусин Аяҙытауға янаған проблемаларҙы һүрәтләп, тотош ер йөҙөнә, 

кешелеккә янаған бәлә хаҡында иҫкәртә. 

2-се уҡыусы. Кешенең ерҙән, хеҙмәттән  айырылыуы эскелеккә килтереүен аңғарта. 

3-сө уҡыусы. Эскелек енәйәтселеккә, әхлаҡи боҙоҡлоҡҡа, рухи ҡиммәттәрҙең юҡҡа 

сығыуына йәғни шәхестең әхлаҡи деградацияһына килтереүен милләтебеҙгә еткерергә 

тырыша. 

4-сеуҡыусы.Яҙыусы урмандарыбыҙға. ер-һыуыбыҙға хыянат халҡыбыҙға, кешелеккә, 

йәшәйешебеҙгә, балаларыбыҙҙың киләсәгенә  хыянат икәнлеген әйтергә теләй. 

IV. Рефлексия. Төркөмдәрҙең бер-береһенең сығыштарын һәм үҙ сығышын 

баһалауҙары. 

V. Өй эше. Кимәлле эш: 

1-се төркөм-романдағы төп геройҙарға ҡылыҡһырлама яҙырға. 

2-се төркөм- әҫәрҙен теле, һүрәтләү саралары буйынса сығыш яһарға әҙерләнергә. 

  

НОҒМАН МУСИН “ҠОРАЛАЙҘАР” 

Сәләхова Нурия Фәнәүис ҡыҙы,  
Баҡалы районы Иҫке Ҡорос урта мәктәбе 

 

Ф.И.О. Сәләхова Нурия Фәнәүис ҡыҙы 

Дәрес темаһы Ноғман Мусин «Ҡоралайҙар». 

Класс 5 

Дәрес төрө Яңы материалды өйрәнеү. 
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Дәрес темаһы Ноғман Мусин «Ҡоралайҙар». 

Дәрес маҡсаты Белем биреү маҡсаты: Н.Мусиндың  ижады һәм“Ҡоралайҙар” 

хикәйәһе менән таныштырыу; ҡоралайҙар тураһында белем 

биреү, 

Үҫтереүсе:  һүҙлек байлығын арттырыу, фонематик ишетеү 

һәләтлелеген,  тексты аңлы,йүгерек, тасуири, дөрөҫ уҡыу 

күнекмәләрен, ижади һәләтте үҫтереү; 

Тәрбиәүи:  кешеләрҙәге яҡшы сифаттар, әҙәп-әхлаҡ 

ҡағиҙәләрен еткереү,балаларҙа хайуандарға ҡарата 

мәрхәмәтлелек, шәфҡәтлелек тәрбиәләү 

УУД  Шәхескә йүнәлтелгән УУЭ: яңыны белергә, белгәндәрҙе 
камиллаштырыу теләге уятыу, тиҫтерҙәренә, 
уҡытыусыларға иғтибарлы, ихтирамлы булырға, Тыуған 
илдең матурлығын тоя белергә, һаҡларға, 

 Регулятив УУЭ: уҡытыусы менән берлектә дәрес 
темаһын, маҡсатын билдәләргә күнегеү, булған 
белемдәрен барлау, баһалау; 

 танып белеү УУЭ: Тормош менән бәйләү, башҡа 
предметтар менән бәйләнеш булдырыу,өлгө буйынса эш 
итә белеү, белгәндәрҙе ҡулланып кластер төҙөү; 

коммуникатив УУЭ:  Һорауҙар биреү, уларға яуап эҙләү, башҡа 

уҡыусыларҙы ихтирам менән тыңлай белеүгә теләк уятыу. 

Планлаштырылған 

һөҙөмтәләр: 

Предмет   Н.Мусиндың “Ҡоралайҙар” хикәйәһен уҡыу 

Белеү  уҡылған әҫәрҙең йөкмәткеһен белеү, тексҡа анализ 

яһай, әҫәрҙең идеяһын, проблематикаһын асыҡлай алыу, 

геройға ҡылыҡһырлама биреү. 

Эшләй белеү тема буйынса яңы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр 

өйрәнеү, уларҙы  бәйләнешле телмәрҙә ҡулланыу. 

Шәхескә йүнәлтелгән хикәйә йөкмәткеһенең әхлаҡи яғына 

иғтибар итеү, яҡшы-насар сифаттарҙы айыра белеү 

Метапредмет диалог барышында һөйләшеүҙә ҡатнашыу,үҙ 

фекереңде әйтергә, кешенекен дә тыңларға,эҙләнеү эше 

һөҙөмтәләре буйынса презентация эшләргә. 

Шәхси УУЭ һөҙөмтәләре:күҙәтеүсәнлек сифаттары,тәбиғәткә 

һөйөү,һаҡсыл, мәрхәмәтле мөнәсәбәт тәрбиәләү.   

 

 

 Йыһазландырыу Башҡорт теле һәм әҙәбиәте.В.И.Хажин,Ә.Х.Вилданов.  Рус 

мәктәптәренең 5-се класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн 
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 дәреслек . 7-се баҫма. – Өфө: Китап, 2012. 

Мультимедиа проекторы,  һүрәттәр, презентация, һүҙлектәр, 

«Башҡортостандың кыҙыл китабы»  «Хайуандар»энциклопедия, 

Н.Мусиндың китаптары,мәҡәлдәр, 

Предмет-ара 

бәйләнеш 

Биология, география,рәсем, 

 

1.Ойо

шторо

у 

момен

ты. 

1 мин 

Псих

ологи

к 

инеш     

Уҡыу 

эшмә

кәрле

генә 

моти

вация 

булд

ырыу 

2 мин 

I.һаумыһығыҙ, 

уҡыусылар! 

Хәйерле көн! 

Хәлдәрегеҙ, 

кәйефтәрегеҙ нисек? 

Бөгөнгө дәрестә һеҙҙе 

күреүемә бик шатмын. 

Әйҙәгеҙ, дәрестә 

үҙебеҙгә уңыштар 

теләп, бер-беребеҙгә 

ҡарап йылмаяйыҡ 

II. Артикуляцион 

күнегеү(1-се слайд) 

- Тасуири уҡыйыҡ.  
- Донъяла мәңге 
ҡалыр эш- 
- Ул да булһа-
яҡшылыҡ. 
- Күккә лә осор 
яҡшылыҡ, 
- Һыуҙа ла батмаҫ 
яҡшылыҡ, 
- Утта ла янмаҫ 
яҡшылыҡ, 
- Телдән дә төшмәҫ 
яҡшылыҡ. 
-   («Урал батыр» 
эпосынан) 

 

Уҡыусыларҙың яуаптары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уҡыусылар башҡорт 

теленең һуҙынҡы һәм 

тартынҡы өндәрен дөрөҫ 

әйтеп, шиғырҙы 

уҡытыусы артынан, хор 

менән, рәттәр менән,  

парлап ҡабатлайҙар. 

 

Регулятив: 

үҙҙәренең 

уҡыу 

эшмәкәрлег

ен 

ойошторала

р; 

Шәхси: 

белем 

алыуға, 

уҡыуға 

ҡарата, 

дәрескә 

ыңғай ҡараш 

күрһәтәләр. 

Танып белеү: 

яңы белем алыу 

кәрәклеген 

аңлайҙар, 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлеген 

планлаштырала

р. 

2.Уңы

ш 

ситуа

цияһ

ы 

тыуҙ

Был  шиғырҙа нимә 

тураһында һүҙ бара? 

 -Яҡшылыҡты һеҙ нисек 

аңлайһығыҙ? 

Шиғыр юлдарынан һорауға 

яуап табалар. 

Уҡыусылар тормош менән 

бәйләп яуап бирәләр. 

-Яҡшылыҡ,изгелек 

Регулятив: 

уҡыу 

мәсьәләһен 

аңлау, ҡабул 

итеү, 

маҡсатҡа 
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ырыу 

(беле

мдәр

ҙе 

актуа

лләш

тереү

) 

6 мин 

- Дәресебеҙҙең темаһы 

нимә тураһында 

буласаҡ?   Дәрестә нимә 

тураһында 

һөйләшәсәкбеҙ? 

-Өйгә эшкә нимә бирелде? 

 

тураһында. 

 

 

 

 

 

 

1-се төркөм-(6 уҡыусы) 

Н.Мусин тураһында 

белешмә- альбом төҙөргә, 

 1.Портрет 17июль 1931 йыл. 

 2. Тыуған ере. Ишембай 

районы, Ҡолғона ауылы. 

 3. Уҡыуы.-Үҙ ауылында ете 

йыллыҡ мәктәптә белем ала,- 

1947 йылда Маҡар урта 

мәктәбен тамамлай,1949-

1951й - -Стәрлетамаҡтағы 

уҡытыусылар институтын 

тамамлай,БДУ-ның 

филология факультетын 

тамамлай. 

 4. Эше. 1947 йылда 

Ҡолғонаға уҡытыусы булып 

ҡайта, 1951й-Районда 

мәғариф бүлегенең 

мәктәптәр инспекторы  

булып эшләй,1951й-Совет 

армияһында хеҙмәт итә,  

1953 йылда армиянан ҡайта,  

«Совет Башҡортостаны» 

гәзитендә әҙәби хеҙмәткәр 

була, Башҡортостан китап 

нәшриәтендә, мәктәптә 

башҡорт теле һәм 

әҙәбиәтенән дәрестәр бирә, 

1958йылда “Әҙәби 

Башҡортостан” (хәҙерге 

“Ағиҙел”) журналына килә, 

Яҙыусылар союзы 

ярашлы 

эштәрҙе 

башҡарыу, 

ҡуйылған 

һорауға яуап 

бирә белеү. 

Танып 

белеү: 

кәрәкле 

мәғлүмәтте 

текстан 

ишетеп 

аңлау 

Коммуникат

ив: 

тыңлайҙар 

һәм 

диалогка 

инәләр, 

әңгәмәгә 

ҡушылалар 

 

Шәхси: уҡыу 

эшмәкәрлег

енә 

мотивация 

булдырыу, 

уҡыуға, 

яңылыҡ 

белеүгә 

ынтылыш, 

ҡыҙыҡһыныусан

лыҡ сифаттары 

формалаша. 
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идараһында эшләй. 

5.Китаптары.  “Минең 

дуҫ”(1953), 

“Зөһрә”(1956),“Ғорурлыҡ”(19

60), “Беҙ- ауыл малайҙары” 

“Аҡ бурандар” “Атайымдың 

өс һәнәге” “Мин дә ата 

балаһы”.Бөгөнгө көндә 

яҙыусы үҙенең11    томлыҡ 

әҫәрҙәр йыйылмаһын 

сығарған 

6. Бүләктәре. 1991йыл-

С.Юлаев исемендәге дәүләт 

премияһы лауреаты, 

С.Юлаев ордены менән 

бүләкләнә,2001 йылда 

Башҡортостандың Халыҡ 

яҙыуһысы 

----2-се төркөм (6 уҡыусы) 

«Ҡоралайҙар» хикәйәһен 

уҡырға. 

 

3. 

«Инте

ллекту

аль 

ҡаршы

лыҡ» 

ситуац

ияһын 

тыуҙыр

ыу 

3 мин 

Әҫәрҙә кемдәр 

тураһында һүҙ бара? -  -     

Ни өсөн әҫәр ҡоралайҙар 

тип атала? 

 -Русса ҡоралай нисек 

була? 

-Башҡортса икенсе 

исеме нисек?  

  -.Ҡоралай тураһында 

белешмә: Уларҙы 

«бәләкәй болан» тип тә 

йөрөтәләр. Оҙонлоғо-

100-150 сантиметр, 

бейеклеге-65-100 

сантиметр, ауырлығы 60 

килограмдан артмай. 

Уҫаҡ,тал, йүкә, ҡайын, 

имән ағастарының 

япраҡтарын ашайҙар 

Йәш ботаҡтар, имән 

-Әбделнәғим бабай, малай. 

 -Ҡоралайҙар тураһында һүҙ 

бара.  

 

-Косуля, марал. 

 

-Ҡыр кәзәһе, илек. 

 

Уҡытыусы менән берлектә 

дәрескә маҡсат ҡуялар. 

Бөгөн дәрестә урман 

йәнлектәре  тураһында 

уҡырбыҙ, яңы һүҙҙәр 

белербеҙ һәм тағы  

изгелек, тырышлыҡ 

тураһында ла 

Танып белеү: 

логик 

фекерләү 

(сылбырын) 

алгоритмын 

төҙөйҙәр. 

 

Регулятив: 

уҡытыусы 

менән берлектә 

дәрестең 

маҡсатын 

билдәләйҙәр. 
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сәтләүеге еләк-емеш 

менән туҡланалар.Төп 

дошманы-бүре, 

һеләүһен. 11-13 йәшкәсә 

йәшәйҙәр. 

 (3-сө слайд) 

 Дәфтәрегеҙгә бөгөнгө 

числоны, класс эшен һәм 

теманы яҙып ҡуйығыҙ. 

Ун һигеҙенсе октябрь 

Класс эше 

Н.Мусин «Ҡоралайҙар» 

 

һөйләшербеҙ. 

 

4.Ма

ҡсатҡ

а 

сығы

у 

2 мин  

 

 

 

 

 

 

5. Ял 

минут

ы     

2 мин 

 

 

 

 

-Әбделнәғим бабай-

һунарсы. Ул ғүмеренең 

күп өлөшөн урманда 

үткәргән. Бабай үҙ 

ғүмерендә ниндәй генә 

хәлдәргә тарымаған да 

ниндәй генә тәбиғәт 

серҙәрен асмаған! 

Бөғөн беҙ дәрестә  

Әбделнәғим бабай 

менән булған бер 

ваҡиғаға туҡталып 

үтәрбеҙ. 

 

Беҙ йыйылдыҡ уйынға, 

Матур йәшел болонға. 

Айыуҙар ҙа бар бында, 

(айыу булып     

                                         

атлайҙар) 

Бүреләр ҙә бар бында, 

(бүре булып 

                                             

Олайҙар) 

Дәреслектең 104-се битен 

асалар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиғыр һүҙҙәренә тура 

килтереп хәрәкәттәр 

яһайҙар. 

 

 

 

Регулятив: 

өлгө 

буйынса 

эшләй 

белеү, 

төркөмдә 

эшләй 

белеү. 

 

Танып 

белеү: 

кәрәкле 

мәғлүмәтте 

һайлап алыу, 

рефлексия 

үткәрәләр, 

үҙҙәренең 

эштәрен 

яҡлай 

беләләр, 

анализ 

бирәләр 

Коммуникат

ив: 

монологик 

телмәр 

төҙөй белеү, 
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Төлкөләр ҙә бар бында 

(ҡыланып атлайҙар) 

Ҡуяндар ҙа бар бында 

(ҡуян булып һикерәләр) 

Мышылар ҙа бар бында 

(һөҙөшөп күрһәтәләр) 

Бигерәк күңелле 

беҙгә.(Ҡул сабалар) 

 

 

 бер-береһе 

менән 

хеҙмәттәшле

к итә белеү, 

үҙ эштәрен 

анализлау, 

башҡаларҙы 

тыңлай 

белеү, 

әңгәмәгә 

ҡушыла 

белеү 

формалаша 

 

6.Маҡса

тты хәл 

итеү.15 

мин. 

 

Иң элек текста осраясаҡ 

яңы һүҙҙәрҙе уҡып 

асылына төшөнәйек. 

Яңы һүҙҙәр өҫтөндә эш. 

(4-се слайд) 

Һуйыр-глухарь,урман 

тауығы 

Әүәлерәк- 

элегерәк,давно 

Януар-кейек,зверь 

Әжәл-үлем, смерть 

Бахыр-меҫкен, бедный 

Һеләүһен-рысь 

Өйөр-төркөм,стадо 

Һуҫар-куница 

Мәрхәмәт-пощада 

Кәбәк- отрубь, 

Артмаҡлау-арҡаға 

һалып күтәреү 

Дилбегә –вожжи 

Яңы һүҙҙәрҙе өлгөлө уҡыу. 

Хор менән уҡыу, айырым 

уҡыусыларҙың уҡыуы. 

Өндәрҙең дөрөҫ 

әйтелешенә иғтибар итеү. 

Һүҙбәйләнештәр, 

һөйләмдәр төҙөү. 

 

 

 

Уҡытыусы һөйләмдең 

башын уҡый, уҡыусылар 

аҙағын табалар. 

Текстың йөкмәткеһе 

буйынса һорауҙарға яуап 

эҙләү.  

 

 

 

 

 

-Был һүҙҙәр синонимдар. 

 

Шәхси: 

тыуған ил, 

ер,тел 

төшөнсәләр

е тураһында 

ҡайғыртыуса

н булырға, 
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Һурығыу- кибеү,сохнуть 

Илгәҙәк- ышаныусан, 

доверчивый 

Яһиллыҡ –

уҫаллыҡ,вредный 

Яҙа ырғыған-тура түгел, 

косо, не туда  

-Был һүҙҙәр 

синонимдар. 

Текст өҫтөндә эш: 

-һеҙ был әҫәрҙе өйҙә 

уҡынығыҙ.Әҫәр ниндәй 

жанрға ҡарай? 

-Бөгөнгө  дәрес 

темаһын “ҡоралайҙар” 

тип яҙҙыҡ.Ә хикәйәнең 

темаһы ниндәй? 

 

-Ниндәй проблема 

күтәрә? 

 

 

-Хикәйәне уҡығанда 

кәйефегеҙ үҙгәрҙеме? 

 

-Иң матур кейек нимә?  

 

-Хикәйәлә ниндәй 

географик урындар 

тураһында һүҙ бара? 

-Текстан ҡош, кейек 

исемдәрен табығыҙ? 

 

-Борхан кем ул? Ул нисек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хикәйә. 

 

 

 

-Урман йәнлектәре. 

 

 

-Тәбиғәтте һаҡлау, урман 

йәнлектәренә 

мәрхәмәтле, шәфҡәтле, 

изгелекле булыу. 

Уҡыусылар уҡытыусының 

һорауына яуап бирәләр 

һәм әңгәмәлә ҡатнаша. 

- Текстан табып 
уҡыйҙар. 

-Иҙел буйы,Ҡыҙҙар ташы, 

Йәнебәк һырты. 

 

 Болан, һуйыр,төлкө, 

айыу,ҡоралай, һеләүһен, 

ҡуян, һуҫар, бүре.  
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үлә? 

 

 

-Әбделнәғим бабайҙың 

ҡоралайҙарҙы  яратып 

һөйләгән ерҙе табып  

уҡығыҙ.(һайланма уҡыу) 

-Сюжетлы һүрәттәр 

буйынса һөйләү. 

(6-се слайд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Һәр һүрәткә исем 

биреү. Ошо хикәйәнең  

планы була. 

 

-Ҡ.С.Дәүләткилдеевтың 

“Һунарсы башҡорт” 

картинаһын ҡарау.(5-се 

слайд) 

 -Һайлап уҡыу. 

 

 

 

Һүрәттең ни аңлатыуын 

беләләр. Әңгәмәлә 

ҡатнашалар. 

 1-се һүрәт- Бабай менән 

малай һөйләшеп ултыра. 

 2-се һүрәт –Борхан айыу 

менән алыша. 

 3-сө һүрәт-Ҡоралай. 

 

 4-се һүрәт- Көтмөр исемле 

эт ҡоралайҙы ҡыуа. 

 5-се һүрәт- Бабай ҡыш 

көнө һунарҙа йөрөй. 

 6-сы һүрәт –Ҡыҙыл 

сепрәкте дилбегәгә 

бәйләй. 

 7-се һүрәт- Ҡоралайҙар яҙ 

көнө.  

 

7.Ғәмә

ли 

эштәр 

 4 мин 

 

Әбделнәғим бабай 

ниндәй кеше? 

Ҡылыҡһырлама 

бирергә. 

 

 

-кластер –киң күңелле 

                   -яҡшы һүҙле 

                   -мәрхәмәтле 

                   -шәфҡәтле 

                    Изгелекле 

                    Матурлыҡты күрә 

Шәхси: 

уйында 

ҡатнашыу 

мәҙәниәте 

формалаша, 

уҡыу 

материалын

а 

ҡыҙыҡһыныу
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  Изгелек,яҡшылыҡ, 

ярҙамсыллыҡ тураһында 

мәҡәлдәр 

 

белеүсе 

 (7 –се слайд) 

  

-Яҡшылыҡҡа йылан да баш 

эйә. 

 

арта 

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен  

(биремен) 

аңлау, 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлеген 

планлаштырыу 

8.Реф

лексив 

анализ 

4 мин 

 

-Дәрестә ниндәй яңылыҡ 

белдегеҙ? 

   Үҙегеҙ өсөн ниндәй 

һығымта яһанығыҙ?      

 

 

 

 

-Әҫәрҙең төп фекере 

ниндәй?  

 

-Эйе,донъялағы бар 

тереклек өсөн дә иң 

ҡәҙерле нәмә-йәшәү, 

тормош. Тормош ул һәр 

кем өсөн берәү генә һәм 

төрлө төҫтә. Шуның өсөн 

үҫемлек, 

хайуандар,кешеләр 

тормошон һаҡларға, 

ҡәҙерләрғә тейешбеҙ. 

Алған белемдәрегеҙ 

тормошта кәрәк 

булырмы? 

 

 

Уҡыусыларҙың яуаптары. 

Нимәгә өйрәнеүҙәре 

тураһында әйтәләр. Дәрес 

башында ҡуйған 

маҡсаттарҙы иҫкә төшөрөү, 

баһалау битендә үҙҙәренә 

баһалар ҡуялар. 

 

-Изгелек ҡылыу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыусыларҙың яуаптары 

 

Шәхси: 

тасуири 

уҡыу 

күнекмәләре 

формалаша, 

уҡыуға 

ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу 

 

Регулятив: 

уҡыу 

мәсьәләһен  

(биремен) 

аңлау, 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлег

ен 

планлаштыр

ыу 

 

 

 

Коммуникат

ив: диалог 

төҙөйҙәр, 

һорауҙарға 

яуап 

бирәләр, 

башҡаларҙы 

тыңлай 

белеү, 

әңгәмәгә 
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ҡушыла 

белеү 

формалаша 

Танып 

белеү:анализл

ау, 

сағыштырыу, 

алған 

мәғлүмәтте 

дөйөмләштер

еү 

 

9. 

Йомғ

аҡлау

.  

 

  2 мин 

 

-Дәрестең башында 

уҡыған шиғырға әйләп 

ҡайтайыҡ 

 

- Донъяла мәңге 
ҡалыр эш- 
- Ул да булһа-
яҡшылыҡ. 
- Күккә лә осор 
яҡшылыҡ, 
- Һыуҙа ла батмаҫ 
яҡшылыҡ, 
- Утта ла янмаҫ 
яҡшылыҡ, 
- Телдән дә төшмәҫ 
яҡшылыҡ. 
-   («Урал батыр» 
эпосынан) 
-  
Дәрестә алған 

белемдәрегеҙҙе 

тормошта ла 

ҡулланырһығыҙ, тип 

ышанам. Тәртипле. 

аҡыллы малайҙар һәм 

ҡыҙҙар булып Тыуған 

илебеҙгә файҙалы, 

кәрәкле шәхестәр 

булып үҫеүегеҙҙе 

теләйем. 

-Үҙбаһа. Ни өсөн икәнен 

аңлат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шәхси: 

тасуири 

уҡыу 

күнекмәләре 

формалаша, 

уҡыуға 

ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу 

Регулятив:уҡ

ыу 

мәсьәләһен  

(биремен) 

аңлау, 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлег

ен 

планлаштыр

ыу 

Регулятив: 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлег

енә баһа 

биреү, 

уҡытыусыны

ң баһаһына 

адекват 

ҡараш 

формалаша. 

 

Коммуникатив

: диалог 
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Һәр кем үҙбаһа ҡуя 

төҙөйҙәр, 

һорауҙарға 

яуап бирәләр, 

башҡаларҙы 

тыңлай белеү, 

әңгәмәгә 

ҡушыла белеү 

формалаша 

Танып белеү: 

анализлау, 

сағыштырыу, 

алған 

мәғлүмәтте 

дөйөмләштер

еү 

Шәхси: үҙүҫеш, 

баһалау һәләте 

үҫә. 

11. 

Өйгә 

эш 

2 мин 

 

  Мин һеҙгә өс төрлө эш 

тәҡдим итәм. 

Иғтибарлап тыңлағыҙ. 

Үҙегеҙ эшләрҙәй эште 

һайлап көндәлегегеҙгә 

яҙығыҙ: 

1) Һүҙлек һүҙҙәрен 
күсереп яҙырға; 
2) Үҙегеҙ яратҡан 
кейектең һүрәтен 
төшөрөргә һәм уға 
шиғыр, йәки йыр 
табырға; 
3) “Матур кеше” 
тигән темаға кескәй 
хикәйә төҙөп яҙырға. 
 

Дәрес бөттө. Һау булығыҙ. 

Көндәлеккә өй эшен яҙалар. Танып 

белеү: 

кәрәкле 

мәғлүмәтте 

һайлап алыу, 

анализлай, 

һайлай 

белеү. 

Регулятив: 

яңы уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итә 

белеү, 

үҙҙәренең 

эшмәкәрлеге

н 

планлаштыр

ыу. 

Коммуникатив: 

туғандарын 

уртаҡ эшкә 

ылыҡтырыу. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ БАШҠОРТОСТАНДЫҢ ХАЛЫҠ ЯҘЫУСЫҺЫ, БАШҠОРТ 

ПРОЗАИГЫ НОҒМАН МУСИНДЫҢ ТОРМОШОН ҺӘМ ИЖАДЫН ӨЙРӘНЕҮ 

 

Килдебәкова Миләүшә Ишморат ҡыҙы,  

                       Благовар районы Языков урта мәктәбе  



 

532 

 

Д
ә
р
е
с
 
э
т
а
п
т
а
р
ы 

Уҡытыусы  
Эшмәкәрлеге 

 
 

Уҡыусылар  
Эшмәкәрлеге 

 
 

Дәрестең һәр 
этабында 

формалаштыры
лған УУЭ 

(регулятив, 
танып белеү, 

коммуникатив, 
шәхси) 

I.Ойоштороу 
моменты. 
Уҡыу 
эшмәкәрлеге
нә мотивация 
булдырыу 

 I.- һаумыһығыҙ, уҡыусылар! 
- Хәлдәрегеҙ, кәйефтәрегеҙ 
нисек? 
- Бөгөнгө дәрестә һеҙҙе күреүемә 
бик шатмын. Дәрестә үҙебеҙгә 
уңыштар теләп, бер-беребеҙгә 
ҡарап йылмайыштыҡ.  Бөгөн һеҙ 
бигрәк тә яғымлы күренәһегеҙ. 
Әйҙәгеҙ, бөтә донъяны ла 
сәләмләйек әле. 
Б.Хәйерле иртә, ағастар! 
   Хәйерле иртә, ҡоштар! 
   Хәйерле иртә, тәбиғәт 
II. Фонетик-орфоэпик күнегеүҙәр 
 Телебеҙҙе шымартып алайыҡ. 
Минең арттан ҡабатлағыҙ. 

Гүзәл Башҡортостанымдың 
Бөтә ере ал да гөл. 

Тәбиғәте бай һәм матур,  
Һоҡланам мин уға гел. 

(Р.Ильясов) 

 Уҡыусыларҙың 
яуаптары 
 Уларҙың кәйефен 
күтәреү.Эшкә өндәү. 

 
 
 
 
 
 

 Хор менән уҡыу. 
 
 

Уҡыусылар башҡорт 
теленең һуҙынҡы һәм 
тартынҡы өндәрен, 
һүҙҙәрҙе уҡытыусы 
артынан ҡабатлайҙар. 

 
 

Регулятив: 
үҙҙәренең уҡыу 
эшмәкәрлеген 
ойошторалар; 
Шәхси: белем 
алыуға, уҡыуға 
ҡарата, дәрескә 
ыңғай ҡараш 
күрһәтәләр. 
Танып белеү: 
яңы белем алыу 
кәрәклеген 
аңлайҙар, 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштырала
р. 

II. Уңыш 
ситуацияһы 
тыуҙырыу 
(белемдәрҙе 
актуалләште
реү) 

-  Әгәр һеҙ һәр көндө бөтә 
доньяны 
сәләмләһәгеҙ, яратһағыҙ, изге 
уйлы, һәйбәт кеше булып 
үҫерһегеҙ. Был эштә мәктәптә 
алған белемдәрегеҙ ҙә ярҙамға 
килер. Шуға күрә дәресте 
башларға рөхсәт итегеҙ, 
ултырығыҙ! 
Минең илемдә  
Йылғалар, күлдәр, 
Матур баҡсалар,  
Хуш еҫле гөлдәр. 
Минең илемдә 
Сикһеҙ урмандар,  
Алтын-көмөшлө 
Бик күп ҙур тауҙар. (Х.Кәрим) 
- Кем тарафынан әйтелгән был 
һүҙҙәр ? 

  
 
 
 
 
 
 
Уҡыусылар яуап бирә.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятив: уҡыу 
мәсьәләһен 
аңлау, ҡабул 
итеү, маҡсатҡа 
ярашлы эштәрҙе 
башҡарыу, 
ҡуйылған 
һорауға яуап 
бирә белеү. 
 
Танып белеү: 
кәрәкле 
мәғлүмәтте 
текстан аңлау 
 
 
Коммуникатив: 
уҡыйҙар һәм 
диалогка 
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-Шиғырҙа нимә тураһында һүҙ 
бара? 
Тағы ниндәй яҙыусылар, 
шағирҙар Башҡортостан тәбиғәте 
хаҡында әҫәрҙәр ижад иткән?. 
У. Ни өсөн ул тип уйлайһығыҙ? 
Б. Сөнки тағы эргәлә Н. 
Мусиндың портреты, китаптары 
тора. 
У.Тимәк,бөгөн дәрестә нимә 
эшләрбеҙ? 
Б. Н. Мусиндың тормош юлы, 
ижады менән танышырбыҙ,яңы 
мәғлүмәт алабыҙ,үтелмәгән 
әҫәре менән танышабыҙ, 
дәфтәрҙә яҙма эш башҡарырбыҙ. 
У.Бик күп эштәр башҡарырға 
теләйһегеҙ икән. Ул эштәрҙе 
башҡарып, һеҙ нимәгә 
өйрәнерһегеҙ? 
-Белемебеҙҙе арттырырбыҙ, 
белгәнебеҙҙе иҫкә төшөрөрбөҙ, 
нығытырбыҙ, башҡорт телендә 
аралашырбыҙ,һүҙлек запасын 
арттырырбыҙ. 

 
 
Иғтибарҙы таҡтаға 
йүнәлтеү. 
Таҡтаға эленгән 
күргәҙмә 
материалға, 
дәреслектең алдан 
әҙерләп, асып 
ҡуйылған битенә 
таянып башҡарыласаҡ 
эштәрҙе 
күҙаллатыу. 
 
 
 
Уҡыусыларҙың яуап 
биреү 
 
 
 
 

инәләр, 
әңгәмәгә 
ҡушылалар 
 
 
 
 
 
Шәхси: уҡыу 
эшмәкәрлегенә 
мотивация 
булдырыу, 
уҡыуға, яңылыҡ 
белеүгә 
ынтылыш, 
ҡыҙыҡһыныусан
лыҡ сифаттары 
формалаша. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Уҡыу 
мәсьәләһен 
(проблемаһы
н) ҡуйыу 

-Шулай итеп, беҙ бөгөн дәрестә 
нимә тураһында һөйләшәсәкбеҙ?  
-Үҙебеҙгә ниндәй маҡсат ҡуябыҙ? 
( -Эйе, быйыл июль  айында 
халыҡ  яҙыусыһы Н.Мусиндың 
матур юбилейы булып үтте.  
-Балалар, беҙ бөгөн һеҙҙең менән 
Н.Мусиндың тормош юлын, 
ижадын иҫкә төшөрөрбөҙ, уның 
әҫәрҙәренән өҙөктәр менән 
танышырбыҙ,һүҙ байлығын, 
фекерләү ҡеүәһен арттырырбыҙ, 
белемдәрҙе тикшереп, 
нығытырбыҙ. 

 Н.Мусин  тураһында 
һөйләшәсәктәре 
хаҡында әйтәләр. 
Уҡытыусы менән 
берлектә дәрескә 
маҡсат ҡуялар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танып белеү: 
логик фекерләү 
(сылбырын) 
алгоритмын 
төҙөйҙәр. 
Регулятив: 
уҡытыусы менән 
берлектә 
дәрестең 
маҡсатын 
билдәләйҙәр. 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Яңы 
материалды 
өйрәнеү. 
Уҡыу 
проблемаһын 

 - Ноғман Сөләймән улы Мусин 
1931 йылдың 17 июлендә 
Ишембай районы Ҡолғона 
ауылында тыуған. 1937—1944 
йылдарҙа Ҡолғона ауылында ете 

 Биографияһынан бер 
нисә һөйләмде 
дәфтәргә яҙыу. 
 
 

 
Танып белеү: 
кәрәкле 
мәғлүмәтте 
һайлап алыу, 
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сисеү. йыллыҡ мәктәптә белем ала. 1947 
йылда Маҡар урта мәктәбен 
тамамлай һәм шунда уҡ уҡытыусы 
булып эш башлай. 1949 йылда 
Стәрлетамаҡ уҡытыусылар 
институтына уҡырға инә.  
Һалдаттан ҡайтыу менән  1958 
йылда  Өфөгә килә. Ул Башҡорт 
дәүләт университетының киске 
бүлеген тамамлай. 
Ноғман Мусиндың тәүге ижади 
аҙымдары Стәрлетамаҡ 
уҡытыусылар институтында 
башлана. Тәүге шиғырҙары үҙе 
хеҙмәттә сағында республика 
гәзиттәрендә баҫылып сыға.  
Ноғман Мусиндың тәүге күләмле 
әҫәре — «Зөһрә» повесы. Унан 
бер-бер артлы «Ғорурлыҡ», 
«Күксә урманында», «Ер биҙәге», 
«Ауылым юлы», «Кеше йылмая», 
«Сәскәләр керпеген аса» тигән 
повестары баҫылып сыға. 
Яҙыусының төп темаһы — урман, 
уны һаҡлау. 
1968 йылда колхоз тормошона 
арналған «Өҙәрем юл кешеләре» 
исемле роман яҙа. 
 
«Һайлап алған яҙмыш», 
«Зәңгәртауҙа аҡ болан», «Яҙғы 
ташҡындар алдынан» («Яралы 
кеше тауышы»), «Мәңгелек 
урман», «Таң менән сыҡ 
юлдарға», «Һуңғы солоҡ», 
«Шунда ята батырҙар һөйәге» 
романдары һәм ҡыҙыҡлы 
повестары Ноғман Мусинды 
башҡорт прозаһының талантлы 
яҙыусыһы итеп таныта. Уның 
әҫәрҙәренең геройҙары — беҙҙең 
замандаштарыбыҙ. 
 
Ул- Башҡорт АССР-ының 
атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре 
(1981) 
Салауат Юлаев исемендәге 
дәүләт премияһы (1991) 
Башҡортостандың халыҡ 
яҙыусыһы (2001) 
У. Тимәк, уның әҫәрҙәренең төп 
темаһы нимә? 
 Б. Яҙыусының төп темаһы- 
урман, уны һаҡлау. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дәреслектең 75-се 
битен асалар 11-се 
күнегеүҙе уҡыйҙар 
 
  Һүҙҙәр экранда 

рефлексия 
үткәрәләр, 
үҙҙәренең 
эштәрен яҡлай 
беләләр, анализ 
бирәләр 
 
Коммуникатив: 
монологик 
телмәр төҙөй 
белеү, бер-
береһе менән 
хеҙмәттәшлек 
итә белеү, үҙ 
эштәрен 
анализлау, 
башҡаларҙы 
тыңлай белеү, 
әңгәмәгә 
ҡушыла белеү 
формалаша 
 
Шәхси: 
тәбиғәтте 
һаҡлау өсөн 
яуаплылыҡ 
тойғоһо арта. 
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1.Дәреслектең 25-се битен 
асайыҡ. 11-се күнегеүҙең 1–се 
эшен башҡарабыҙ. 
-Һүҙлек эше: 
-бурыс- 
-ау- 
-һунар итеү- 
-ҡурсаулыҡ- 
-Уҡытыусының уҡыуы 
-Үҙ аллы уҡыу 
-Һорауҙарға яуап биреү 
-Текста нимә тураһында һүҙ 
бара? 
-Беҙҙең Башҡортостан 
ҡурсаулыҡтарында нимәләр 
тыйылған? 
-Н.Мусин беҙҙе нимәгә өндәй, 
нимәгә саҡыра? 
(Әңгәмә) 
-Тәбиғәтте һаҡлау буйынса 
беҙҙең класс, мәктәп, район 
ниндәй саралар күрә? 
2.Тейешле хәрефтәр ҡуйып 
күнегеүҙе күсереп яҙыу. 
3.Күнегеүҙе тикшереү 

 
 
 
-Һорауҙарға яуаптар 
бирәләр 
һәм әңгәмәлә 
ҡатнаша. 
 
 
 
 
 
 Башҡорт хәрефтәрен 
дөрөҫ яҙылышына 
иғтибар итеү 
 
 
 

V. Ял минуты 
 

- У. Арып та киттегеҙ кеүек. 
- У. Әйҙәгеҙ, күңелле 

туғайҙа 
- ял итеп алайыҡ. 
- Мин ҡурайҙы яратам, 
- ҡулдарымды уйнатам, 
- Бармаҡтарым уйнайҙар, 
- Улар һис тә талмайҙар. 
- Хәҙер беҙ ял итәбеҙ һәм 
- тағы ла яҙабыҙ. 

уйын уйнайҙар. Шәхси: уйында 
ҡатнашыу 
мәҙәниәте 
формалаша, 
уҡыу 
материалына 
ҡыҙыҡһыныу 
арта. 

VI. Белемде 
нығытыу 
(Яңы 
белемде 
практикала 
ҡулланыу) 

1.-Ә хәҙер дәреслектең 27-се 
битен асайыҡ, 14-се күнегеү. 
Н.Мусиндың әҫәренән тағы бер 
өҙөк.  
Һүҙлек эше:  
-ғорурлыҡ- 
-төпһөҙ- 
-яртыһы- 
 2. Нөктәләр урынына кәрәкле 
һүҙҙәрҙе ҡуйып, тексты уҡыу, 
күсереп яҙыу һәм тексты дауам 
итеү. 
 3. Текст буйынса һорауҙарға 
яуап биреү: 
а)Беҙҙең ғорурлығыҙ нимә? 
б)Башҡортостандың 40% самаһы 

ере нимә менән ҡапланған?  

  
 
 
 
  
Һүҙлек эшен 
башҡаралар. 
 
 
 
 
 2-3 уҡыусының тексты 
уҡыуы. 
 
 
 
Һорауҙарға яуаптар 
бирәләр. 

 
Шәхси: уҡыу 
күнекмәләре 
формалаша, 
уҡыуға ҡарата 
ҡыҙыҡһыныу 
 
 
Регулятив: уҡыу 
мәсьәләһен  
(биремен) 
аңлау, 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштырыу 
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в)Беҙҙең бурыс ниндәй? 

г)Тексты кем нисек дауам 

итте?Уҡып ишеттерегеҙ? 

г) Мин һеҙгә өйҙә Башҡортостан 

тәбиғәтенең матурлығын 

сағылдырған һүрәттәр төшөрөп 

килергә ҡушҡан инем.Кем үҙенең 

һүрәте хаҡында һөйләп китә.Ни 

өсөн мин ошондай һүрәт 

төшөрҙөм?  

4.Әңгәмә.  
Тимәк,беҙҙең республикабыҙҙың 
тәбиғәте иҫ киткес бай. Һеҙҙең 
һөйләүегеҙ буйынса уның  иң ҙур 
байлығы- урман.Беҙ уны һаҡсыл 
тотонорға тейеш.һ.б. 
Тимәк, Н.Мусин беҙ уҡыған 
текстары аша беҙҙе нимәгә 
өндәй? 
Нимә әйтергә теләй? 

Уҡыусылар дауам итеп 
яҙған  
һөйләмдәрен уҡып 
ишеттерәләр. 
  
 
 Һүрәттәр буйынса эш 
 
 
Әңгәмәлә ҡатнашалар. 
 
 
 
 
 
 Уҡыусыларҙың 
яуаптары. 
 
 
 

Коммуникатив: 
диалог 
төҙөйҙәр, 
һорауҙарға яуап 
бирәләр, 
башҡаларҙы 
тыңлай белеү, 
әңгәмәгә 
ҡушыла белеү 
формалаша 
 
 
 
 
 
Танып белеү: 
анализлау, 
сағыштырыу, 
алған 
мәғлүмәтте 
дөйөмләштереү 
 
 
 
 
 

VII. Өйгә эш 
 

 “Башҡортостан тәбиғәте”  
темаһы буйынса проект эше 
ҡорорға 
 
 
 

 Көндәлеккә өй эшен 
яҙалар (берәмләп, 
төркөмләп тә мөмкин) 
 
 

Танып белеү: 
кәрәкле 
мәғлүмәтте 
һайлап алыу, 
анализлай, 
һайлай белеү. 
Регулятив: яңы 
уҡыу 
мәсьәләһен 
ҡабул итә белеү, 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлеген 
планлаштырыу. 
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VIII. Дәресте 
йомғаҡлау. 
Эшмәкәрлек
кә 
рефлексия. 

 - Шулай итеп, бөгөн дәрестә 
нимә белдегеҙ? 
 - Нимәгә өйрәндегеҙ? Дәрес 
башында ҡуйған маҡсаттарға 
ирештекме? Баһалау битендә 
үҙегеҙгә баһа ҡуйығыҙ. 
- Алған белемдәрегеҙ тормошта 
кәрәк булырмы? 
 
-Уҡыусыларҙы баһалау. 
-Дәрестә алған белемдәрегеҙҙе 
тормошта ла ҡулланырһығыҙ, тип 
ышанам. Тәртипле. аҡыллы 
малайҙар һәм ҡыҙҙар булып 
Тыуған илебеҙгә файҙалы, 
кәрәкле шәхестәр булып 
үҫеүегеҙҙе теләйем. 
-Дәрес бөттө. Һау булығыҙ. 

 Уҡыусыларҙың 
яуаптары. Нимәгә 
өйрәнеүҙәре 
тураһында әйтәләр. 
Дәрес башында ҡуйған 
маҡсаттарҙы иҫкә 
төшөрөү, баһалау 
битендә үҙҙәренә 
баһалар ҡуялар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Регулятив: 
үҙҙәренең 
эшмәкәрлегенә 
баһа биреү, 
уҡытыусының 
баһаһына 
адекват ҡараш 
формалаша. 
Шәхси: үҙүҫеш, 
баһалау  
һәләте үҫә. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


