
Рәми Ғарипов. Туған тел 

Маҡсат: 

1. Р. Ғариповтың тормошо һәм ижады менән таныштырыу, шиғырҙың идея 

йөкмәткеһен үҙләштереү 

2. Уҡыусыларҙың фекерләү һәләтен үҫтереү, һүҙлек байлығын арттырыу. 

3. «Туған тел» исемле шиғыры аша туған телгә, туған әҙәбиәткә һөйөү 

тәрбиәләү. 

Йыһаҙландырыу: 

Шағирҙың портреты, мультимедиа проекты, туҡталыш исемдәре һәм 

һорауҙар яҙылған карточкалар, китаптар күргәҙмәһе, йыр яҙмаһы, хронологик 

таблицалар. 

Дәрес барышы 

Ойоштороу., хөрмәтле ҡунаҡ  

Һаумыһығыҙ, балалар!  

Хәйерле көн теләп ҡояш ҡалҡа, 

Уяналар ауыл. Ҡалалар, 

Үҙ телемдә һеҙҙе сәләмләйем: 

Хәйерле көн һеҙгә, балалар! 

Һәр иртәбеҙ, көнөбөҙ, һәр дәресебеҙ ошо яғымлы һүҙҙән, сәләмләүҙән 

башлана. Бөгөн дә бер-беребеҙгә сәләмәтлек теләп, ихлас йылмайыу бүләк 

итеп, дәресебеҙҙе башлап ебәрәйек.  Кәйефегеҙ һәр ваҡыт күтәренке, 

башығыҙ юғары булһын. 

Дәресебеҙҙең эпиграфын уҡыйыҡ әле. 

И туған тел, и матур тел, 

Атам-әсәмдең теле! (Ғ.Туҡай) 

- Уҡыусылар, был юлдарҙа нимә тураһында һүҙ бара? Нимә ул туған 

тел? 

(Туған тел. Туған тел беҙҙең аралашыу телебеҙ) 

- Тимәк, беҙҙең дәресебеҙ ниндәй темаға арналасаҡ? 



Хәҙер тыңлап ултырығыҙ әле, шиғыр юлдары буйынса дәрестә нимә 

тураһында һүҙ барасағын билдәләйек. Уҡыусылар таҡтала яҙылған 

числоны, көн исемен уҡыйҙар. 

Уҡытыусы менән уҡыусы малай диалогы. Айҙар рәхим итегеҙ. 

Уҡыусы: Киләсәгем! Ас ишегеңде! 

Уҡытыусы: Кем тупһамда? Кемде күрәм мин? 

Уҡыусы: Танымайһыңмы әллә? Мин ҡайттым бит!.. 

Ас тиҙерәк! Был мин – Рәми. 

Уҡытыусы: Ниңә улай һуңлап ҡайттың, егет? 

Уҡыусы: Булды юлда төрлө кәртәләр... 

Уҡытыусы: Танырмы һуң ул-ҡыҙҙарым һине? 

Уҡыусы: Бәлки танырҙар, тип әйттеләр. 

Уҡытыусы: Ҡайҙан һиндә шундай ҙур ышаныс? 

Уҡыусы: Һөйөүемдә һине, халыҡта. 

Өмөт, мөхәббәт һәм ышаныс бит 

Юғалмай ул, һүнмәй ваҡлыҡта... 

 Балалар, кем аңланы, ниндәй Рәми ҡайтҡан, кем ул? 

Рәми Ғарипов. 

Ә кем һуң ул Рәми Ғарипов? (шағир) 

Дөрөҫ, балалар. Рәми Ғарипов. Башҡортостандың халыҡ шағиры, С.Юлаев 

исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Рәми Йәғәфәр улы Ғарипов. Бөгөн 

дәрестә беҙ уның тормошо һәм ижады менән танышабыҙ, «Туған тел» исемле 

шиғырын өйрәнәбеҙ. Бөгөнгө числоны һәм дәрестең темаһын яҙып ҡуяйыҡ, 

уҡыусылар. 

Балалар, бына Рәми Ғарипов – шағир, тип әйттек. Ә шағир ниндәй әҫәрҙәр 

ижад итә? (Шиғырҙар) 

 Ә хикәйә, повесть, роман яҙған кешене нисек атайҙар? (Яҙыусы) 

 Дөрөҫ. Ә кем әйтә ала, шиғыр прозанан нимә менән айырыла? (Шиғырҙа 

рифма бар.) 



Яңы тема өйрәнеү. Бөгөнгө дәресебеҙҙе уҡыусылар, беҙ мауыҡтырғыс итеп, 

ҡыҙыҡлы итеп үткәреп ебәрәйек. Уның өсөн һеҙҙән иғтибарлы булыуығыҙҙы, 

тырышып, әүҙем ҡатнашып ултырыуығыҙҙы һорайым, килештекме балалар? 

Әйҙәгеҙ, балалар, Рәми Ғариповтың тормошо һәм ижад юлы менән 

танышыуыбыҙҙы башлайыҡ. Беҙҙе бына ошо бал ҡорто- Нескәбил оҙатып 

йөрөр. Дәресебеҙ 3 баҫҡыстан торор. Һәр баҫҡыстан һуң Нескәбил беҙгә 

һынауҙар бирәсәк. Парта өҫтөндәге һары ҡағыҙ киҫәктәренә иғтибар итегеҙ 

әле, сәйәхәт барышында телгә алынған мәғлүмәттәрҙе айырып һала барырға 

ғына кәрәк буласаҡ. 

Слайд күрһәтелә 

Тәүге баҫҡыс «Тормош баҫҡыстары» тип атала. Иғтибарлы булығыҙ йәме. 

 Рәми Йәғәфәр улы Ғарипов 1932 йылдың 12 февралендә Башҡортостан 

республикаһының Салауат районы Арҡауыл ауылында тыуған. Уның атаһы 

Бөйөк Ватан һуғышында вафат була. Рәмигә ул саҡта 9 ғына йәш тула.Һуғыш 

алып килгән бөтә ауырлыҡтар әсәһе һәм Рәми елкәһенә төшә. Ул аттар көтә, 

ололар менән бер рәттән бесән саба, ағас ҡырҡа. Ғаиләлә улар 4 бала – 

ҡустылары Рауил, Урал, һеңлеләре Мөршиҙә һәм иң олоһо Рәми. Колхоз 

эшенән арымаған әсәһенең ғаилә хәстәрҙәрен Рәми күтәрә. 

9-сы слайд күрһәтелә. 

 Етенсе синыфты тамамлағас, Рәми Ғарипов 1946 йылда Өфөгә килә һәм 9-сы 

һанлы башҡорт мәктәбенә уҡырға инә. Был хаҡта уҡыусылар, документаль 

фильмдан өҙөк ҡарайыҡ. 

10-11-се слайдтар. 

 1950 йылда Мәскәүҙә М.Горький исемендәге әҙәбиәт һәм тел институтына 

уҡырға инә. Шунда буласаҡ тормош иптәше Надежда Васильевна менән 

таныша. Уларҙың өс бала үҫтергәндәр. Исемдәре: Азамат, Салауат, Гөлнара. 

Тура һүҙле, илем, телем, ерем тип янған нескә күңелле шағир тип беләбеҙ. 

Шағирҙың йөрәге 1977 йылдың 20 февралендә туҡтай... 

Хәҙер, балалар, әйҙәгеҙ әҙерәк эшләп алайыҡ. Бына. Нескәбил беҙгә 

ниндәйҙер эш ҡуша. Ҡарағыҙ әле)))12-се слайд. Партағыҙҙа һары төҫтә ҡағыҙ 



киҫәктәре ята. Уларға даталар, мәғлүмәттәр яҙылған. Шуларҙы, һорауҙар 

буйынса дәфтәргә йәбештерер кәрәк, ә бер нисә бала таҡтала эшләй, рәхим 

итегеҙ: 

13-сө слайд 

1. Шағир ҡасан һәм ҡайҙа тыуған? 

2. Өфөлә ҡайҙа уҡыған? 

3. Шағирҙың студент йылдары ҡайҙа һәм нисәнсе йылдарҙа үтә? 

4. Ҡатынының исеме нисек һәм нисә балаһы булған? 

5. Балаларының исемдәрен әйт. 

6. Шағирҙың йөрәге туҡтаған көн? 

14-се слайд. Әйҙәгеҙ, тиҙ генә таҡтаға ла ошо кәрәҙҙәрҙе элеп ҡуяйыҡ. 

Сәйәхәтебеҙҙе дауам итеп, икенсе баҫҡысҡа ла килеп еткәнбеҙ. Уның исеме: 

«Шиғырҙарың – мәңгелек моң» тип атала. Бында шағирҙың ижады тураһында 

һөйләшәйек. 

(экран ябыла) 

Рәми Ғарипов үҙен ысын мәғәнәһендә шиғыр оҫтаһы итеп танытты. 

Рәми Ғариповтың шиғриәте моңло һәм күп буяулы поэтик ижад. Уның бөтә 

шиғыр-поэмаларына бер дәрестә беҙ туҡталып китә алмайбыҙ. Шулай ҙа бер 

нисәһен атап үтербеҙ. Беҙҙең өсөн Рәми Ғарипов образы – Башҡортостанға, 

уның халҡына, теленә бәйләнгән. Уның бөтә ижады – беҙгә, йәш быуынға, 

телебеҙҙе, еребеҙҙе һаҡларға әйҙәүсе аманат. 

 Туған тел тураһындағы шиғырҙары: «Иң бөйөк һүҙ әле әйтелмәгән», «Килер 

ул көн...», «Һүҙем бар», «Туған тел», «Аманат» ҡобайыры. 

Таҡтаға китаптар исемлеге эленә, айырым өҫтәлдә - китаптар күргәҙмәһе. 

 Иғтибар менән ҡарағыҙ әле, балалар. Рәми Ғариповтың ижадының һөҙөмтәһе 

булып, береһенән-береһе матур, бай йөкмәткеле китаптары донъя күрҙе. 

 Шағирҙың тауышын ишеткегеҙ киләме, уҡыусылар? Хәҙер беҙ уның үҙе иҫән 

саҡта яҙҙыртып ҡалған аудиояҙманан өҙөк тыңлайыҡ. “Табыныу“ поэмаһы 

уҡыусылар 1987 йылда баҫылып сыға. Тәржемәсе, журналист та була ул. 



 Был баҫҡысты үтеү өсөн Нескәбил ниндәй һорау бирер икән? Әҙерһегеҙме, 

ҡарайыҡ улайһа. 

1. Рәми Ғарипов ниндәй юғары исемдәргә лайыҡ? 

2. Шағирҙың исеме нисек мәңгеләштерелә? 

3. Рәми Ғариповтың әҙәбиәттәге урыны? 

Ял минуты. Шағирға тыуған яғыбыҙҙың тәбиғәте яҡын һәм ғәзиз була. У 

ның шиғырҙары эскерһеҙ, күңелгә үтеп инеүсән. Уҡыусылар, экранға ҡарап 

арып китмәнегеҙме? Кластарҙа ятлаған “Сыйырсыҡ” шиғырын бергәләп 

уҡыйыҡ. Күҙҙәребеҙҙе, муйындарыбыҙҙы ял иттерәйек. Афариндарым минең. 

- Балалар, беҙҙең киләһе туҡталышыбыҙ «Әсәм теле – миңә сәсән теле» тип 

атала. 1957 йылда Р. Ғарипов «Туған тел» шиғырын яҙа. Был шиғырҙы Рәми 

Ғарипов үҙе иң яҡшыһы тип атай ине. Хәҙер беҙ был шиғыр менән яҡыныраҡ 

танышайыҡ. 

___-сы слайдта шиғыр башҡорт телендә. 

«Туған тел» шиғыры өҫтөндә эш: 

Уҡытыусының шиғырҙы тасуири ятлап күрһәтеүе, 

- се слайд 

Һүҙлек эше. Ауыр аңлайышлы һүҙҙәрҙе ҡарап китәйек. 

- ынйы – аҫылташ, мәрйен, саф, ялтырап тора; 

- кәрәҙ – бал ҡортоноң күҙәнәкле балауыҙы; 

- хаҡлыҡ – дөрөҫлөк; 

- сәсән – йор һүҙле, аҡылға бай, шиғыр йә ҡобайыр сығарырға һәләтле. 

 Уҡыусылар үҙ аллы укый һәм тасуири уҡып күрһәтәләр. 

Шиғырға анализ яһау. 

Шиғырҙа нимә тураһында һүҙ бара – фаразыбыҙ тап килдеме? 

Беренсе строфаның мәғәнәһен нисек аңлайһығыҙ? ( халҡымдың нескә 

теленән кәрәҙ, шиғыр ҡоямын, ти) 

Рәми Ғарипов туған телгә ниндәй баһа бирә? (бер телдән дә телем кәм түгел, 

көслө, бай һәм яғымлы) 

Шағирҙың туған телде яратыуы ҡайһы юлдарҙа сағыла? 



Шиғырҙы тасуири уҡыу. Шиғырҙы уҡығанда ниндәй тойғолар уянды, 

уҡыусылар? Шиғырҙы ниндәй интонация менән уҡырға кәрәк? әйҙәгеҙ, 

тасуири итеп уҡып ишеттерәйек дуҫтарыбыҙға. 

Ә хәҙер Нескәбилдең биремле эштәренә лә ваҡытыбыҙ етте. 

Уҡыусылар, төркөмдәрҙә эшләп алайыҡ әле. 

Беренсе рәттә 4 кеше “Телселәр” төркөмө уларға ошондай эш (карточка 

бирәм) 

Икенсе рәттә 4 кеше “Фольклорсылар” уларға ла эш биреме бар. 

Өсөнсө төркөм “Әҙәбиәт белгестәре” йәки теоретиктар. Бирелгән 

эштәрҙе тейешенсә тейешенсә үтәп төркөмөгөҙ исеменән берегеҙ тулы яуап 

менән сығыш яһар. (яуаптарын тыңлау) 

Уҡыусылар, Нескәбил беҙгә тағын бер эш үтәргә ҡуша. Тел һүҙе менән 

һүҙбәйләнештәр, фразеологизмдар төҙөр кәрәк. ( йәнле тел, халыҡ теле, 

сәсән тел, тәмле тел, баллы тел, моңло тел, әсе тел, сөсө тел, үткер тел, 

йомшаҡ тел) 

Афарин, уҡыусылар. Бик тырыш, белемле балалар икәнһегеҙ. 

Нығытыу. 

Бөгөн дәрестә беҙ Оло шәхес, ҙур талант эйәһе, бөйөк шағирыбыҙҙың тормош 

юлынан һәм ижадынан бал ҡортондай кәрәҙ ҡойҙоҡ шулай бит. Шағирҙың 

туған телен бик яратыуын күрҙек. Ә һеҙ үҙ телегеҙҙе яратаһығыҙмы? 

Туған телде өйрәнеү кәрәкме? әгәр телебеҙҙе онотһаҡ, үҙ телебеҙҙә 

һөйләшмәһәк, нимә булыр ине? 

(телебеҙ ярлылана, юҡҡа сыға, юғала) 

- Дәресебеҙҙең маҡсаты ниндәй ине? Маҡсатыбыҙға ирештекме уҡыусылар? 

Йомғаҡлау. 

Рәми Ғарипов тың “Туған тел” шиғырында, ижадында артабан үҙәктә торасаҡ 

туған тел яҙмышы, милләттең киләсәге тураһында уйланыу идея йүнәлеше 

булып тора. Туған тел темаһы бигерәк тә бөгөнгө көндә бик актуаль, 

телебеҙгә ҡурҡыныс янай. О шо ҡурҡынысты шағирҙың йөрәге һиҙгер 

тойоуы, беҙҙе иҫкәртеүе ине. Һеҙ ҙә Рәми Ғарипов кеүек илен, ерен, телен 



һаҡларлыҡ һәм ҡурсаларлыҡ оло шәхестәр булып үҫегеҙ. 

Башҡортостаныбыҙҙың киләсәге һеҙҙең ҡулда. Илдең сәскә атыуы өсөн 

ғорурланыу ғына етмәй... Ата-бабалар тарихын белгән йырын-моңон, 

йолаларын һаҡлаған, башҡорт телендә һөйләшкән, юғары белемле башҡорт 

егеттәре һәм ҡыҙҙары уның киләсәге. 

Өйгә эш. 1. Барыбыҙға ла шиғырҙы ятларға. 

2. “5” билдәһе өсөн “Әсәм теле-сәсән теле” темаһына инша яҙырға 

“4” билдәһе өсөн тел тураһында мәҡәлдәр яҙып килергә.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


