
Башҡорт әҙәбиәтенән 5-се класта  дәрәс 

Тема: Башҡорт  халыҡ  ижады .Әкиәттәр.Әминбәк. 

Маҡсаттар: 

–Башҡорт халыҡ ижадына ҡараған жанрҙарҙы иҫкә төшөрөү 

-Үҙләштерелгән белемде системалаштырыу 

- Халыҡ ижадында әкиәттәрҙең тотҡан урынын аңлатыу 

- Халыҡ ижады өлгөлөләре аша туған телгә һөйөү тәрбиәләү 

Йыһазландырыу: Компьютер,китаптар. 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлегенең эш төрҙәре: Башҡорт халыҡ 

ижадына ҡараған әкиәттәргә байҡау яһау,уларҙың төрҙәрен иҫкә 

төшөрөү,төркөмдәрҙә эшләү,Һөҙөмтәләре 

буйынса анализлау,һығымталар яһау. 

Дәрес барышы 

1. Психологик инеш. 

-Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! 

Уҡыусылар;  -Һаумыһығыҙ! 

 Уҡытыусы : -Ултырығыҙ! Кәйефтәр нисек? 

    -  Бер-беребеҙгә  яҡшы кәйеф , уңышлы уҡыу көнө теләп әҙәбиәт 

дәресен башлайбыҙ . 

2. Белемде актуалләштереү. 

        -Башҡорт халыҡ ижадына ҡараған жанрҙарҙы иҫкә төшөрөп үтәйек  әле 

(йомаҡ,мәҡәлдәр, әкиәттәр) . 

- Ә нимә ул халыҡ ижады ?  

-Ни өсөн уны халыҡ ижады тип йөрөтәләр?( уҡыусылар яуап 

бирәләр) 

-Дөрөҫ, сөнки  беҙ  халыҡ  ижадына  ҡараған  әҫәрҙәрҙең  авторҙарын 

кем икенен әйтә алмайбыҙ, белмәйбеҙ, уларҙың  исемдәре  беҙгә 



билдәһеҙ.Улар  беҙҙең  көнгә  тиклем  нисек  килеп  еткән 

һуң?(уҡыусылар яуап бирә) 

Тап шулай,телдән телгә,быуындан быуынға күсә килеп, быуаттар аша 

беҙҙең көнгә тиклем килеп еткәндәр улар 

 -Ә хәҙер, иғтибар менән экранға ҡарағыҙ әле, был һүрәттәрҙе нимә 

берләштерә? Һеҙ унда нимәләр күрәһегеҙ? 

-Дөрөҫ,әкиәттәр.Тимәк, беҙ бөгөн нимә тураһында һөйләшәсәкбеҙ? 

- Әкиәттәр. Ысынлап  та , бөгөн беҙ һеҙҙең менән Башҡорт халыҡ әкиәттәре 

менән танышыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. 

- Нимә ул әкиәт? (Ауыҙ-тел ижадының иң боронғо һәм иң киң таралған 

жанрҙарының береһе. Ысынбарлыҡтағы булмаған уйҙырма, ысынбарлыҡта 

булмаҫтай хәл-ваҡиғаларҙы һөйләү ҙур урын ала.) 

-уҡыусылар, беҙ башҡорт халыҡ әкиәттәрен ниндәй төрҙәргә бүләбеҙ ? 

Иҫкә төшөрәйек әле. 

(уҡыусылар яуап бирә) 

--Афарин,уҡыусылар,батырҙар тураһында әкиәттәр, тылсымлы,  тормош- 

көнкүреш әкиәттәре һәм дә хайуандар турыһындағы әкиәттәр бар. 

Уҡытыусы:   

-    Хайуандар тураһындағы әкиәттәрҙә төп геройҙар - …?  

-   Батырҙар тураһындағы әкиәттәрҙә …?  

- Тылсымлы әкиәттәрҙә нимә бар? Бындай әкиәттәр нимә менән айырыла? 

(Яуыз көстәргә ҡаршы тылсым көсөнә эйә булған нәмәләр ярҙамында 

көрәшәләр. Аждаһа, дейеү, мәскәй, алтын балдаҡ, өс бөртөк ҡыл, көҙгө).  

- Тормош-көнкүреш әкиәттәрендә ысынбарлыҡта булған йәки булыуы 

мөмкин булған ғәҙәти ваҡиғалар һүрәтләнә, ғәҙәти кешеләр тураһында һүҙ 

бара. Бындай әкиәттәрҙә мөғжизә лә, тылсым көсө лә, ғәжәп ҙур көскә эйә 

булған батырҙар ҙа, хайуандарҙы кешегә хас сифаттар менән һүрәтләү ҙә  юҡ. 

 

Бөгөн беҙ һеҙҙең менән Әминбәк  әкиәте менән танышыуҙы дауам итәбеҙ.. 



Дәфтәрҙәрҙе  асабыҙ  һәм бөгөнгө датаны яҙабыҙ.бөгөн  15 ноябрь.йома. 

 Класта эш. 

Дәрестең темаһы:  Әминбәк әкиәте. 

Башҡорт  халыҡ ижадында ул киң таралған, танылған  әкиәттәрҙең 

береһе.Унда тылсымлы көстәр хәрәкәт итһәләр ҙә , уға халыҡтың 

белемгә, хеҙмәтҡә, һөнәргә булған ынтылышы сағыла. “Әминбәк” 

әкиәте күләме яғынан ҙур һәм йөкмәткеһе менән ҡатмарлы . 

Әҫәрҙең төп идеяһы тормошсанлыҡҡа, осраған ауырлыҡтар 

алдында ҡаушап ҡалмауға, тапҡырлыҡҡа, отҡорлоҡҡа һәм 

эшсәнлеккә йүнәлтелгән. 

-Хәҙер һеҙгә һүрәттәр таратып бирәм, әкиәттең эстәлеге буйынса 

дәрес барышында йәбештерә барабыҙ. 

(Китаптарҙы асайыҡ 104–се бит), әкиәттән бер өлөш тыңлап 

алайыҡ. 

Аудио (Запись 10-55)тыңлайбыҙ. 

 Әкиәттә ата-әсәһе Әминбәкте ниндәй һүҙҙәр менән оҙатты? 

(Һөнәрһеҙ ир-ҡанатһыҙ ҡош.) 

-Дөрөҫ, әйҙәгеҙ, таҡтаға яҙайыҡ. 

Мәҡәлде нисек аңлаһығыҙ? 

-Нимә ул һөнәр?был һүҙҙе нисек аңлайһығыҙ? (1)Кешенең билдәле 

бер эшкә өйрәнеүе, уҡыуы; 2)билдәле бер нимәгә тәбиғи һәләт) 

- Ниндәй һөнәрҙәр беләһегеҙ? 

-Атай-әсәйҙәрегеҙ, апай-ағайҙарығыҙ ниндәй һөнәр кешеләре? 

Башҡорт халҡы элек-электән һөнәрһеҙ кешеләрҙе хурлаған, 

тәнҡитләгән.  Һөнәргә, белем алыуға бала күңелендә бәләкәйҙән 

үк ынтылыш тәрбиәләгән. 

-Ата-әсәһе ни өсөн Әминбәкте һатыусы итергә уйлаған? 



- һатыусы булыр өсөн ниндәй сифаттарға  эйә булырға кәрәк?  

-уҡыу, белем алыу кәрәкме?Әллә уҡымайынса ла эшләп буламы? 

 

(Һатыусы  математиканы белергә тейеш,хәҙерге заманда  компьютер, 

калькулятор менән эш итә белергә тейеш.Аралашыусан, яғымлы, ғәҙел, кеше 

менән йылмайып һөйләшә белергә, сөнки тупаҫ кеше янына һатып 

алыусылар  бармай.) 

-Шулай итеп Әминбәк   өс һөнәргә эйә була?Улар ниндәй һөнәрҙәр? 

(Запись 1.29-3.08) 

(2-3 һөнәрҙәрҙе балалар уҡый) 

-Ни өсөн Әминбәк һөнәрҙәрҙең һәр береһенә берәр йыл сарыф итә? Хәҙерге 

заманда  һөнәр алыу серҙәренә бер йыл эсендә төшөнөп буламы? 

Әминбәк бәләгә тарығас, өйрәнгән һөнәрҙәре уны уны нисек ҡотҡара? 

 1.Скрипка уйнауы-    дейеү терелә-   дейеү Әминбәккә өҫкә сығырға 

ярҙам итә. (1.дейеү-фарсы һүҙе, әкиәттәге яман,яуыз мифик зат,  

2 .миф, тимәк, ысынға оҡшамаған,дөрөҫлөккә тап килмәгән уйҙырма.) 

2.яҙыу-яҙыу-     үлемдән ҡотола-      каруан башлығы кейәүе була.(16.45-

18.00) 

3.сатраш  -- үлемдән ҡотола--- батша булып китә. 

Сатраш- шашка уйыны. Һеҙ шашка уйнай беләһегеҙме? 

Башҡортостаныбыҙҙың Тамара Танһыҡҡужина, Айнур Шәйбәков  исемле 

спортсыларыбыҙ киң билдәле шашка уйынсылары.Улар менән хаҡлы 

рәүештә ғорурланабыҙ. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

-Бирелгән мәҡәләдәрҙе уҡып сығығыҙ һәм уларҙың уртаҡ темаһын 

билдәләгеҙ. 

Егет кешегә етмеш төрлө һөнәр ҙә аҙ. 

Һөнәрле үлмәҫ, һөнәрһеҙ көн күрмәҫ. 

Егәрленең ҡулы ете. 



Белем-һөнәр асҡысы. 

Егәрле ҡыҙ-өй биҙәге, һөнәрле ул-ил терәге. 

Ни сәсһәң , шуны урырһың.() 

-Хәҙер иғтибар менән тыңлағыҙ, һеҙгә шиғыр уҡып ишеттерәм. 

Ни сәсһәң шуны урырһың, Өләсәй һөйләй миңә. 

Картуф шытып сыҡты быйыл Күмеп ҡуйғайныҡ ергә. 

Өләсәйҙең был мәҡәлен Һанап ҡарарға булдым. 

Туҙған велосипетымды тоттом да ергә күмдем. 

Ямғырҙан һуң барып күрһәм шытып та килә үҙе 

Яп-ялтыр булып күренә велосипедттың руле. 

-Бөтә мәҡәлдәрҙе лә тура мәғәнәлә уйларға ярамай,  

егәрленең кулы ете мәҡәлен нисек аңлайһығыҙ? 

Дәрес башында мин һеҙгә Әминбәк” әкиәте күләме яғынан ҙур һәм 

йөкмәткеһе менән ҡатмарлы ғына әҫәр тип әйткән инем,сөнки   

“Әминбәк” әкиәте– көнсығыш мотивтары ингән әкиәт. Уны ҡайҙан 

белергә була? Шулай итеп, әкиәттең төп геройы кем? -

Әминбәк.Исемгә иғтибар итәйек. 

Беренсенән, төп геройҙың исеменең икенсе өлөшө (“бәк”) башҡорт 

исемдәре өсөн характерлы түгел. 

 Ә башҡорт исемдәренең традицион икенсе өлөшө нисек була? 

-Ҡол (-ғол), -бай, -бирҙе, -килде, -булды, -улла, -ғәле һ.б. 

Икенсенән, әкиәт персонаждарының ғәҙәти булмаған эштәр 

башҡарыуында күренә. Ниндәй эштәр ул?  

а) Әминбәктең ата-әсәһе, хәйерсе булып ҡалдыҡ бит, тип ауылдан 

күсенеп сығып китә. 

б) Малайҙарын карауан башлығына һаталар.  



в) Әминбәк сит илдә батша (солтан) булып китә. 

Ошо әйтелгән өс эш тә бүтән башҡорт әкиәттәрендә осрамай. 

Персонаждар, әкиәт геройҙары, ауылдан сығып китәләр, ләкин ил күрергә 

тип, сит ерҙәргә баралар, йә иһә кешеләргә зыян иткән аждаһа, дейеү кеүек 

мифик  ҡара көстәрҙе  табып юҡ итеү маҡсаты менән ауылдан сығып 

китәләр, ләкин  финалда  кире әйләнеп  ҡайталар. Баланы башҡаларға һатыу 

,ғөмүмән, башҡорттар өсөн,  хатта әкиәттәр өсөн дә, - бөтөнләй ят 

күренеш.Тағы ла, башҡорт мәҡәле “сит ерҙә солтан булғансы, үҙ илеңдә 

олтан бул”, ти. Ә Әминбәк - шуның киреһен эшләй. Үҙ илендә олтан булғыһы 

килмәйенсә, сит ерҙә солтан булыуға ирешә. 

“Әминбәк” әкиәтенең әһәмиәте нимәлә? 

Унда ғилемдең, һөнәрҙең кеше тормошо өсөн ни тиклем кәрәк булыуы 

күрһәтелә. Был бер. Әминбәк бер кемгә лә, бер ҡасан да бер зыян да 

килтермәй, бер аламалыҡ та ҡылмай. Был ике. 

Дөрөҫ! Беҙ әкиәтте уҡып , уның тап ошо яҡтарын айырып күрә алдыҡ.  

-    Әминбәк әкиәтен ниндәй төрөнә индерҙегеҙ? (тормош-көнкүреш 

әкиәттәренә төркөмөнә ҡараған) 

 

2. Әминбәк дейеү янында скрипкала ниндәй көй уйнаны икән? 

(Бейеү көйө, оҙон көй). 

 

Рефлексия: 

-Шулай итеп,уҡыусылар бөгөнгө дәрестә нимәләр тураһында 

һөйләштек,нимәләр белдек?( уҡыусыларҙың яуаптары яңғырай) 

Дөрөҫ,үтелгән әкиәттәрҙе ҡабатланыҡ, 

йөкмәткеһе буйынса эштәр башҡарҙыҡ 

Әкиәттәр аша беҙ яман менән яҡшылыҡты айырырға,кешеләрҙең 

яҡшы һәм кире сифаттарын күрергә өйрәндек. 



тимәк әкиәттә генә түгел , ә ысын тормошта ла белем, һөнәр мөһим 

нәмәләр булып һанала. Шуның өсөн киләсәктә үҙеңде ышаныслы итеп 

тойоу өсөн мәктәптә ныҡлы, төплө белем алырға кәрәк.Б ыл дәрестә беҙ 

һөнәрле кеше был донъяла юғалып ҡалмай, һәр ваҡыт үҙ урынын таба 

икәнлеген тағы ла бер тапҡыр аңланыҡ. Һөнәрһеҙ ир – ҡанатһыҙ ҡош, ә 

һөнәрле кеше – бәхетле кеше. 

Билдәләр ҡуйыу. 

Өйгә эш биреү: һүрәттәр буйынса әкиәттең йөкмәткеһен һөйләргә өйрәнергә. 

 


