Тема: «Ысын дуҫлыҡ ниндәй була?”
Н.Мусиндың “Тайғаҡ баҫма” хикәйәһе буйынса
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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 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.
Н.Мусиндың ижадына ҡыҙыҡһыныу уятырға,
Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, дуҫлыҡ
темаһына аралаша белергә, үҙ фекерҙәрен
белдерә алырға
Дәреслек, компьютер, проектор, таратма
материал
Фронталь, индивидуаль, төркөмдәрҙә эш

Планлаштырған
һөҙөмтә
Йыһазландырыу
Эште ойоштороу
төрҙәре

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 итк
ән ҡ обайырҙы 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
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.
Был ике малайүҫеп, 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.
8. 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.

