
Дәрес этаптары Уҡытыусы эшмәкәрлеге Сдайдтар тәртибе 

 

Ойоштороу 

моменты. 

 Ыңғай 

психологик йәһәт 

тыуҙырыу 

- Һаумыһығыҙ балалар! Йәгеҙ әле, бер беребеҙгә 

ҡарап матур итеп йылмаяйыҡ, тышта шундай 

матур көн, яҡшы кәйефтәр теләп дәресте 

башлайыҡ. Матур итеп ултырабыҙ, дәфтәрҙәрҙе 

асып датаны яҙып ҡуябыҙ. 

Хәйерле иртә!

 

Өсөнсө декабрь

Кесе йома

 
Өйгә эште 

тикшереү,яңы 

дәрескә нигеҙ 

һалыу 

- Уҡыусылар, һеҙгә өйгә эшкә нимә бирелгән ине? 

- Дөрөҫ ,үткән дәрестә Кәтибә Кинйәбулатованың 

“Уҡытыусым ” шиғыры менән танышып үткән 

инегеҙ. Әйҙәгеҙ, һеҙҙе тыңлап үтәйек. 

- Балалар, К. Кинйәбулатованың “Уҡытыусым” 

шиғырында һеҙгә ниндәй юлдар оҡшаны? Миңә 

лә ошо дүрт юл оҡшай. Әйҙәгеҙ был  юлдарҙы 

тағы бер тапҡыр, тыныш билдәләренә иғтибар 

итеп , бергәләп ҡысҡырып уҡыйыҡ. Хәҙер 

Түҙемлегең ,ах(ы)ры, ҡая кеүек,

Ә күңелең тулы нур ғына.

Ябайһың да, бөйөкһөң дә үҙең,

Һиңә тиңме маҡтау йыр ғына.

 



китаптарҙы ябып, дәфтәргә был юлдарҙы хәтерҙән 

яҙып ҡарайыҡ. (Балалар эштәрен экранға ҡарап 

статистик парҙарҙа тикшерелә.) 

 
 

Түҙемлегең ,ах(ы)ры, ҡая кеүек,

Ә күңелең тулы нур ғына.

Ябайһың да, бөйөкһөң дә үҙең,

Һиңә тиңме маҡтау йыр ғына.

 
Дәрестең темаһын 

һәм маҡсатын 

билдәләү. 

- (слайд). 

- Балалар, беҙ нимә ишетәбеҙ? Нимә уҡыныҡ? Нимә 

күрәбеҙ? Улар араһында ниндәй бәйләнеш бар? 

Ниндәй уртаҡ тема бар? Тимәк бөгөнгө  беҙҙең 

дәресебеҙ кемгә арналған тип уйлайһығыҙ? Шулай, 

бөгөн  беҙ һеҙҙең менән уҡытыусы темаһын дауам 

итәсәкбеҙ. 

Таҡтаға “уҡытыусы” һүҙе яҙыла . 

- Балалар, әйҙәгеҙ иң тәүҙә уҡытыусы образын 

һүрәтләүсе сифаттарҙы һанап үтәйек. 

Һәр һүҙегеҙ

Миңә алтын булды, —

Һис бер килмәй

Сереү алтынға.

Улар яныр

Яҡты йондоҙ булып,

Юл күрһәтеп

Алға барырға.

Р. Ғарипов

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- Шулай итеп,уҡытыусы уҡымышлы, ҡыйыу, 

ынтылышлы, талапсан, ыласындай ҡыйғыр, 

уйсан, сая, ышаныслы кеше. Күпме генә һөйләһәк 

тә, уҡытыусыларға булған рәхмәтебеҙҙе әйтеп 

бөтөргөһөҙ. Мәктәп һеҙҙең икенсе йортоғоҙ булһа, 

уҡытыусы һеҙгә икенсе атай-әсәй. Киләһе шиғыр 

ҙа уҡытыусыға бағышланған. 

- Дәфтәрҙәргә бөгөнгө теманы яҙайыҡ.  Дәрестең 

эпиграфы итеп киләһе юлдарҙы алайыҡ һәм    

     бергәп ҡысҡырып уҡыйыҡ.   

Һәр баланың өйҙә әсәһе бар, 

Ә һин –уртаҡ әсә арыһына. 

- Рауил Шаммас 1930 йылдың 9 ноябрендә 

Стәрлебаш районының Хәлекәй ауылында тыуған. 

Ул журналист та, уҡытыусы булып та эшләгән . 

Һуңғараҡ ул  “Һәнәк” журналында хеҙмәт итә.. 

Быйыл уға туғыҙынсы ноябрҙә 85 йәш тулған. 

Әйҙәгеҙ уның шиғырын тыңлыйыҡ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре,

Фәтих Кәрим исемендәге премия лауреаты. 

“Башҡортостан Республикаһы алдындағы фиҙакәр хеҙмәте 

өсөн” билдәһе,

“1941–1945 йылдарҙағы Бөйөк Ватан һуғышы осоронда

фиҙакәр хеҙмәте өсөн” миҙалы, 

БАССР Юғары Советы Президиумының Почет грамотаһы, 

һәм башҡа бик күпбашҡа миҙалдар менән бүләкләнгән.

Рауил Шаммас
1930 йылдың 9 ноябрендә

Стәрлебаш районының

Хәлекәй ауылында тыуған.

 

Шиғырҙың тексты - Һеҙгә шиғыр оҡшанымы?  



өҫтөндә эш.  

 
            Таныш түгел һүҙҙәр      

            осраманымы? Гүйә, Ынйы, хис   

             һүҙҙәрен һеҙ нисек аңлайһығыҙ? 

 Һүҙлек эше: 

Гүйә – синонимы-  Әйтерһең дә 

Ынйы бөртөгө –жемчужина 

Хис – тойғо  - күңел кисереше. 

- Әйҙәгеҙ берәр строфалап шиғырҙы уҡып сығайыҡ. 

Афарин! Балалар, һеҙгә кемдең уҡығаны оҡшаны? 

Кем матур, тасуири уҡыны?  

(Балалар яуабы, иң яҡшы тип һайланған 

уҡыусынан тулы килеш уҡытыу) 

- Балалар,автор уҡытыусыны нисек һүрәтләй? 

Текстан уҡытыусыны һүрәтләгән һүҙҙәрҙе табып 

уҡыйыҡ. 

- Ә бына уҡытыусы образын асыу өсөн шиғырҙа 

ниндәй һүрәтләү саралары ҡулланылған? (Әҙәбиәт 

теорияһы буйынса сағыштырыу, эпитеттар, 

йәнләндереү, метафора ҡулланылған) 

Сағыштырыуҙар: ҡарлуғас менән сағыштырыла 

 

Ынйы –

диңгеҙ ҡабырсаҡтарының эсенән алынған йоморо минераль 

мәтдә. Ҡиммәтле биҙәүестәр эшләр өсөн ҡулланыла

 

 

 

Йәнләндереү: 

дәфтәрҙәр серләшә

китаптар һөйләшә

Метафора : 

ынйы бөртөгө

белем гөлдәре 

 



Күңеле – гүзәл баҡса,  

Йәнләндереү: дәфтәрҙәр серләшә, китаптар 

һөйләшә 

Метафора : Ынйы бөртөгө, белем гөлдәре. 

- Интонация буйынса ниндәй һөйләм төрҙәре 

алынған, уларҙы табып, уҡып күрһәтергә: хәбәр 

һөйләм, өндәү һөйләм, риторик һорау һөйләмдәр, 

өндәш һүҙле һөйләмдәрҙең образды  тулыраҡ күҙ 

алдына килтерергә ярҙам итә.  
Тәү тапҡыр 

нығытыу, үҙ 

фекереңде логик 

яҡтан эҙмә- 

эҙлекле итеп 

әйтергә өйрәнеү. 

Үтелгән 

материалды 

нығытыу 

- Уҡыусылар, быйылғы йыл республикабыҙҙа һәм 

Рәсәйҙә Әҙәбиәт йылы тип иғлан ителде. Район 

күләмендә лә, мәктәптәрҙә лә ошо айҡанлы 

саралар үткәрелә. Яҙыусылар , шағирҙар менән 

осрашыуҙар үтә. 

- Уҡыусылар, һеҙ алдырған һәм яратып уҡыған  

“Аманат”, “Йәншишмә”, “Аҡбуҙат”, 

районыбыҙҙың “Даирә” гәзит- журналдарында 

һеҙҙең тиҫтерҙәрегеҙҙең ижады даими рәүештә 

баҫылып тора. Бына улар үҙәренең уҡытыусылары 

тураһында нимә яҙа.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  Әйҙәгеҙ ,беҙ ҙә улар кеүек шиғыр яҙып ҡарайыҡ. 

(уҡытыусы, белем, китап) 

-  (музыка) 

- Әйҙәгеҙ, үҙегеҙҙең эштәрегеҙ менән таныштырып 

китегеҙ әле.Ниндәйерк шиғырҙар ижад иттегеҙ? 

Афарин ,балалар, бик матур шиғырҙар килеп 

сыҡҡан!   
Рефлексия. Өйгә 

эш биреү.  
- Ысынлап та уҡытыусы- ул бөйөк исем. Шуға күрә 

донъя әҙәбиәтендә уҡытыусы исеме телдән 

төшмәй. Памела Треверстың “Мери Поппинс” 

Распутиндың “Уроки французского”, 

Некрасовтың “Школьник”, Пушкиндың  үҙенең 

тәрбиәсеһе Арина Радионовнаға арнап яҙған 

шиғырҙары ла бик күпте һөйләй беҙгә. 

-  “Оҙон –оҙаҡ баласаҡ” повесында ла Оло инәй 

бәләкәй Мостайҙы мәктәпкә алып бара ла: “Ите 

һиңә – һөйәге миңә. Кеше ит баланы”,- ти. Тимәк 

уҡытыусыға ышаныс шул тиклем көслө булған, 

уға үҙҙәренә ышанған һымаҡ, баланы  ышанып 

тапшырғандар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ә һеҙҙең арала киләсәктә ошондай уҡытыусы 

булырға теләүселәр бармы? 

- Уҡытыусы образы һеҙҙә ниндәй тойғолар, хистәр 

уятты?  

- Уны уҡығанда  үҙегеҙҙең уҡытыусыларығыҙ күҙ 

алдына баҫтымы? 

- уларҙың хеҙмәтен еңеләйтеү өсөн беҙ нимә 

эшләй алабыҙ? 

- Ошо хаҡта “Минең уҡытыусым” тип аталған  

кескәй генә инша яҙып киләбеҙ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дәресте 

йомғаҡлау. 

Баһалау.  

- Баһалау. 

- Шулай итеп балалар, бөгөн беҙ һеҙҙең менән 

уҡытыусы һөнәре тураһында һөйләшеп 

үттек.Дәресте М.Кәримдең “Уҡытыусы” йыры 

менән тамалайһым килә. Бергәләшеп ҡушылып 

йырлайыҡ. 

-  

 

 



 

Рауил  Шаммас “ Уҡытыусыға” 

Бурыстар: аралашыу этикетын үҫтереү, үҙ-аллы фекерләү,  дәрестең темаһын билдәләү, 

эш алымдарының дөрөҫлөгөн баһалау, ебәрелгән хаталар һөҙөмтәһендә эш алымдарын үҙгәртеү, үҙ фекереңде логик 

яҡтан эҙмә-эҙлекле итеп әйтергә өйрәнеү, үҙ фекереңде асыҡ, дөрөҫ итеп һөйләй белеү күнекмәләрен 

булдырыу,башҡаларҙы тыңлай һәм аңлай белеү, һөйләү һәм аралашыу оҫталығын үҫтереү, үҙеңә  кәрәкле мәғлүмәтте 

эҙләргә өйрәнеү, дәреслектән уны  ала белеү һәм тейешле йүнәлештә ҡуллана белеү, Рауил Шаммастың “Уҡытыусыға ” 

шиғыры менән танышыу, уҡытыусы һөнәренең асылына төшөнөү, уҡытыусыларҙы ихтирам итергә, уларға рәхмәтле 

булыу хистәрен тәрбиәләү. 

 

 


