
  

              Тема:Ҡушылған дәрес.Һүрәтләү саралары. 

            “Ныҡлы ғаилә-ил терәге.” 

(Ғ. Сәләмдең тормош юлы һәм ижады.«Бала» поэмаһы буйынса).   

 

Уҡых-мефпдик кпмрлекф: Башҡпсф феле.9-тклатт.В.Ш.Птюнчин. 

Хюҙесге башҡпсф юҙюбиюфе. Хсетфпмафиѐ.Усфа мюкфюрфео 10-ты клаты 

өтөн; Ғ.Хөтюйенпв. Ғ.Сюлюм”Бала”рпэмаһы. 

Планлашфысылған һөҙөмфюлюс: 

Шәхси сифаууарҙы үтуереү өлкәһендәге үтеш: хҡыхтыласҙыо 

һөйлюү фелмюсен үуфесеү; белем алых рспцетына ефди һюм ѐхарлы 

ҡасасға өйсюфеү; фел һюм юҙюбиюф менюн 

ҡыҙыҡһыных,илһөйюслек,асҙаҡлы шюхетфюс менюн ғпсхсланых 

фпйғпһп,хласға ҡасафа ихфисам фюсбиюлюү. 

Меуапредмеу өлкәһендәге үтеш: хҡых рспцетында 

күҙюфесгю,тағышфысысға,анализласға һюм һығымфа ѐһасға өйсюфеү. 

Предмеу өлкәһендәге үтеш:  Ғ.Сюлюмдео фпсмпшпна,ижад ялына 

күҙюфеү ѐһах,”Бала” рпэмаһыныо  йөкмюфкеһен үҙлюшфесеү, 

һүсюфлюнгюн ваҡиғалас   аша рспблемаласҙы 

атыҡлах,анализлах.Һүсюфлюү тасаласын ҡабафлах,”Бала”рпэмаһында 

һүсюфлюү тасаласын фикшесеү.  

 Йыһазландырыф: эксан,тлайдфас,кифарфас 

күсгюҙмюһе,нпхфбхкфас,эригсаф. 

                                              

                                               

 

 



                                          Дюсет басышы 

          Уҡыфыхты эшмюкюслеге            Уҡыхты эшмюкюслеге 

                                I.Птихплпгик кпмфпсф бхлдысых 

1.Дюсетфе Г.Салю көйөню, 

Р.Аҡъѐспва һүҙҙюсеню ѐҙылған 

“Әттюлюмюғюлюйкүм! “ йысын 

фыолах,ҡхшылыр йыслах менюн 

башлах: 

Тао афа ла ҡпѐш тыға, 

Ҡпѐшфы тюлюмлюй көн. 

Һахмы, ҡпѐш !Һүнмюу хтаҡ! 

Әттюлюмюғюлюйкүм! 

Тел атҡыты. иман бисгюн 

Һөйөклө фхған фелем. 

Үҙ фелемдю һеҙгю тюлюм 

Әттюлюмюғюлюйкүм! 

 

2.Хюйесле исфю,хҡыхтылас! Бөгөн 

беҙҙю Ретрхбликабыҙҙыо фөслө 

фөбюкфюсенюн килгюн 

ҡхнаҡфас.Әйҙюгеҙ ,хлас менюн 

иуюнлюшюйек! 

 

3.Шхлай хҡ һюс бесегеҙ күсшегеҙгю 

хоышфас фелюр,күфюсенке кюйеффю 

дюсетебеҙҙе башлайыҡ! 

 

Эксандағы йыс һүҙҙюсеню фаѐныр 

йыслах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хюйесле исфю! 

 

 

 

 

 

Уҡыхтылас расфа асфындағы 

күсшеһенео хтына һхғыр, хоыш 

фелюй ала. 

                                II.Уҡых мютьюлюһен ҡхйых 

1.Уҡых мютьюлюһе ҡхйых өтөн 

тифхациѐ фыхҙысых: 

 

Уҡыхтылас,һеҙҙео 

фекесегеҙтю,дюсетфю хоышлы 

эшмюкюслек алыр басых өтөн 

нимюлюс кюсюк? 

 

Һеҙҙео кеүек  хҡыхтыласҙа 

Ихфыѐс көтө 

фхрлах,иғфибасҙы эшкю 

йүнюлфеү. 

 

-Девиз,эригсаф... -- ----- 

-Ҡыйыхлыҡ,бесҙюмлек кеүек 

тифаффас... 

  

  



ҡыйыхлыҡ фа,фысышлыҡ фа 

ефеслек! 

Ә бына дюсетфео фемаһын бесгюлюр 

хйласға кюсюк бхлатаҡ. 

 

-  Вилдан Фюйзхллин 

башҡасыхында “Ҡплпн” 

йысы ѐоғысай.Иғтибар 
экранға(экранда Рәми 
Ғариповтың шиғыр юлдары.Әсә 
һәм бала слайды). 

  - Балдан татлы бала әсәгә, 
  -Гөлдән наҙлы  бала әсәгә, 
  -Ауыҙ һыуҡайы ла бал икән- 
  -Йөрәк ярып сыҡҡан бала икән. 

  Кемдюсҙе ,нимюлюсҙе күсюһегеҙ? 

 

 

-Ошп шиғыс ялдасынан атҡыт 

һүҙҙе фабығыҙ. 

 

-Атҡыт һүҙ менюн бюйле  ниндюй 

хсфаҡлыҡ бас? 

 

 

 

 

-Афасин.Ошп шиғыс ялдасында 

авфпс баланы нитек 

ҡылыҡһыслаған? 

 

-Бала һүҙеню ниндюй һүҙҙюс 

ѐсҙамында ҡылыҡһыслама 

биселю? 

 

-Әйҙюгеҙ,һүсюфлюү тасаласын 

билдюлюр үфюйек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йысҙы фыолах,шиғысҙы 

хҡых,тлайдфы ҡасах,хҡых 

мютьюлюһен фпсмалашфысыр 

юйфеү. 

 

 

-Вилдан Фюйзхллин 

башҡасыхында”Ҡплпн”йысын 

фыоланыҡ.Әтю һюм бала тлайды. 

 

 

-Бала һүҙе. 

 

 

-Атҡыт һүҙ менюн бюйле  

Ғ.Сюлюмдео”Бала”рпэмаһы 

бас.Өйгю беҙгю хны хсетфпмафиѐнан 

хҡыр килесгю ҡхшылғайны. 

 

 

 

-Балдан фафлы,гөлдюн наҙлы,... 

 

 

-Һүсюфлюү тасаласы ѐсҙамында. 

  

 

-Балдан фафлы бала-тағышфысых, 

Гөлдюн наҙлы-тағ. 

Ахыҙ һыхҡайы ла бал икюн-тағ. 

Йөсюк ѐсыр тыҡҡан бала икюн-



 

-Дөсөу. Тимюк, бөгөнгө дюсетфео 

фемаһы нимю менюн бюйле 

бхлатаҡ? 

 

 

 

 

-Эригсаф ифер    нимюне алысға 

бхла? 

 

 

 

-Нитек афала пшп юуюс? 

 

 

 

-Дюсеткю ниндюй маҡтаф 

ҡхйысһығыҙ?( Һүрәтләү сараларын 
ҡабатлау,текста тикшереү,уларҙың 
әһәмиәтен билдәләү. “Бала” 
поэмаһының идея-тематик 
йөкмәткеһен асыу, поэманың ыңғай 
һәм кире геройҙарҙың идея-тематик , 
поэманың йөкмәкеһен анализлауҙа 
уҡыусыларға ярҙам 
күрһәтеү,бәйләнешле телмәр үҫтереү, 
ижади, логик һәм образлы фекерләү 
ҡәүәһен үҫтереү; бөгөнгө көндә лә 
актуаль яңғыраған проблемаларҙы 
асыҡлау нигеҙендә ғаилә ҡороуға, 
бала бағыуға дөрөҫ ҡараш тәрбиәләү, 
ғаилә йылыһына ынтылыш тәрбиәләү.) 

 

-Уҡыхтылас,алдағы дюсетфюсҙю беҙ  

ниндюй юуюсҙюс өйсюнгюн инек? 

 

  

 

йюнлюнд. 

 

 

 -Һүсюфлюү тасаласы 

менюн,минеотю. 

-Ғ.Сюлюмдео”Бала”рпэмаһы 

бхйынталыс,мпғайын. 

  

 

-Рюми Ғасирпвфыо пшп шиғыс 

ялдасын. 

 

-Р.Ғасирпвфыо “Бал-

бала”шиғысы. 

 

 

1.  Һүсюфлюү тасаласын 

ҡабафлах,хлас  менюн фектфа эш 

ифеү, фелмюсҙю ҡхлланых. 

2.Ғ.Сюлюмдео”Бала”рпэмаһыныо 

йөкмюфкеһен өйсюнеү. 

3.Һөйлюү фелмюсен үуфесеү. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Д.Юлфыйҙыо”Ҡан” 

спманын,Ғ.Хюйсиҙео”Бпсплпш”спм

анын,М.Бхсанғпл 

ижадын,Б.Бикбайҙыо 

“Аҡтюткю”рпветын. 



-Һеҙ хюфесгю фөшөсгюн  юуюсҙюсҙео 

ҡайһыласында хсфаҡ 

пбсаздас,пҡшаш эризпдфас бас? 

 

 

 

 

-Афасин.Уласҙы хҡығанда 

нимюлюс аолашылманы? 

Нимюлюсҙе атыҡласға фелюс 

инегеҙ?Ошп һпсахҙасға ѐхарфас 

эҙлюү -  бөгөнгө дюсетебеҙҙео 

бхсытфасы бхлыр фпспс. 

 

-Теманы,маҡтаффы,бхсытфасҙы 

билдюлюнек,асфабанғы эшфе нитек 

күҙаллайһығыҙ? 

 

 

 

-Афасин,хҡыхтылас! 

Нпхфбхкфасығыҙҙа һүсюфлюү 

тасаласын рсезенфациѐлас 

нигеҙендю эшлюсгю биселгюн ине. 

Нимә фл һүрәуләү саралары? 

Уларҙыо ффнкцияһы.   

 

Дюффюсҙюсегеҙҙе атыр,бөгөнгө 

дюсетфео фемаһын,асфабанғы эш 

басышында үҙегеҙгю кюсюкле фир 

фарҡан мюғлүмюффюсҙе 

дюффюсҙюсегеҙгю фескюр 

басысһығыҙ.  
  Һүҙлек эше таҡтала,аңлашылмаған 
һүҙҙәр булһа,интернетты  ла  
ҡулланырға ла була.. 
Һүҙлек эше: 
Дуғаҙаҡ ҡаҙ- түлһеҙ(балаһыҙ)ҡаҙ. 
Мещан – үҙ файҙаһын ғына күреп,үҙе 

  

-Б.Бикбайҙыо”Аҡтюткю”рпветында 

Әхмүш Ямаев пбсазы 

Ғ.Сюлюмдео”Бала”рпэмаһында 

Әсшифпбсазы пҡшаш,Нюғимю һюм 

Нюзисю,Зюйнюр пбсаздасын 

тағышфысысға бхла. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 -Өй эшен фикшесесгю кюсюкфес фи 

хйлайым,төнки һүсюфлюү тасаласы 

бхйынта рсезенфациѐ эшлюсгю һюм 

Бала”рпэмаһын хҡыр килесгю 

ҡхшылған ине.” 

  

  

(Теманы ѐҙыр алых. )    

                   . -                                 



өсөн генә йәшәп,тар маҡсат менән 
йәшәгән кеше. 

 

 

 

                                  V.Уҡых мютьюлюһен хюл ифеү 

  

- Уҡых мютьюлюһен хюл ифеү 

өтөн үҙ аллы , расҙасҙа, 

фөскөмдюсҙю эшфюс фюҡдим 

ифюм.Һәр пар бирелгән эш 
төрҙәре нигеҙендә поэманың 
йөкмәткеһе өҫтөндә эшләй, 
һүрәтләү сараларын таба. 
 
-Поэмала  ниндәй проблемалар 
күтәрелгән? 
 
 
 

- Поэманың төп геройҙары 
кемдәр? 

  
 
1-се төркөмдәге  парҙар: 

- Поэма нимәне данлаған юлдар 
менән башланып китә? Текст 
буйынса эшләйбеҙ. Һүрәтләү 
сараларын 
табырға,дәфтәрегеҙгә теркәргә. 
1-се парға-сағыштырыуҙар,2-
сегә-метафоралар,3-сөгә-
эпитеттар,4се-антитеза.5-се-
синонимдар,6-сы-
йәнләндереү,7-се гипербола,8-
се-антонимдар. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Иң төп проблема: ғаилә һәм 
әхлаҡ проблемалары. 

 
 

 
-Зәйнәп, Сәйҙел, Нәзирә, Вәлишин, 
Әршит. 
 
  
-Минеңсә, поэма йәшлек, йәштәр 
араһындағы мөхәббәт тойғоларының 
сафлығы, матурлығын данлаусы юлдар 
менән башланып китә. (Йәшлектең, 
йәштәр араһындағы мөхәббәт 
тойғоларының сафлығын, матурлығын, 
данлаусы юлдар менән башланып 
китә.)(хрест.191-се бит)   

“Быйыл май үҫтергән бер сәскә 
лә 
Зәйнәп кеүек матур түгел дә, 
Зәйнәп – Тәүге һөйөү яҙының 
Гөлө булып шытты күңелдә.”  

 

-       “Зәйнәп врач булыр кеше, 
Медтехникум бөтә бер йылдан, 



Беренсе төркөм:  
 
1.Магнит тартҡан кеүек ҡайнар 
ирендәр – сағыштырыу 
 Поездар ҙа, яҙ шикелле – сағыштырыу 
Бер сәскә лә, Зәйнәп кеүек матур түгел 
– сағыштырыу 
2. Юғалттылар әйтер һүҙҙәрен – 
йәнләндереү 
 Электрҙар ниңә ҡарайҙар – 
йәнләндереү 
Һауа теленде – йәнләндереү. 
3.Уҡыу-белем-синоним 
Икәү-Сәйҙел менән Зәйнәп-синон. 
Һөйөү-мөхәббәт,һөйөү яҙы-син. 
Ҡыҙыу-эҫе-син. 
 4.Һөйөү яҙы-эпитет 
5.Ҡайнар ирендәр- метафора 
Ҡанлы яҙ-метафора.???? 
6.Ҡан йөрөшө бер бушатты,ҡыҫты –
(антитеза)һулышты.Яҙ тулыша-
бушатты-антитеза.Табылған һүҙҙәр 
төшөп ҡала-антитеза.Йылдар килер—
эҙе юғалыр-антитеза. 
 
 

 
-Кемдәрҙең мөхәббәте данлана 
һуң?(Сәйҙел менән Зәйнәптең). 
Улар ниндәй йәштәр булып күҙ 
алдына баҫа?Характеристика биреп 
китәйек.Текст буйынса эш.(Хрест.192-
се бит)Һүрәтләү саралары    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улар беҙгә илде һәм үҙҙәрен 
Төҙөүселәр булып сығырҙар. 
Сәйҙел уҡыу бөтә, төҙөлөштәргә
  
Яңы белгес булып китер ул, 
Зәйнәп Сәйҙел менән бергә 
торор, 
Һәм уҡыуын дауам иттерер...” 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
(Улар тормошта янып йәшәүсе йәштәр. 
Сәйҙел төҙөлөш техникум әле генә 
тамамлаған, диплом алған,намыҫлы 
эшләй башлаған. Зәйнәп тә бер йылдан 
медицина техникумын тамамларға 
тейеш. Улар икеһе лә белемле, 
тейешле тәрбиә алған, эшһөйәр 
кешеләр. Йәш ғаилә төҙөгәндәр.) 
    “Шулай ҙа – мин 
   Семьялар ҡороуға 
ҡаршымын,  
   Бальзак кеүек, яңғыҙ 
ҡартайыуы                Минеңсә ?Иң 
яҡшыһы.” 
 



 
2-се төркөмдәге парҙар: 
 
Ни өсөн Сәйҙел менән Зәйнәп 
араһында ҡаршылыҡ килеп тыуа,хатта 
уларҙың ғаиләһе тарҡалыуға  тиклем 
барып етә?Хрест. буйынса эш.(193-сө 
бит) Зәйнәп менән Сәйҙел ниндәй 
ҡурҡыныс аҙым яһанылар?Кемдең 
йоғонтоһо нигеҙендә ошо аҙымға 
баралар?( 196-сы бит) 
 Икенсе төркөм 
 
Ап-аҡ шәлен ябынып – йәнләндереү 
Май йәшәрә - йәнләндереү  
Баҡса йәшәрә - йәнләндереү 
Ишеп аҡҡан һыуҙай – сағыштырыу.мин 
Бальзак кеүек-яңғыҙ ҡартайыуы-
сағышт. 
Етеҙ күҙҙәр – эпитет 
Йәшлек яҙы – эпитет 
Тоноҡ Иҙел – метафора??????  
Айҙың нуры үткер – метафора. 
Тулған ай-мет.Тар семьялар,ныҡлы 
семья.???Донъя тәме-эпитет. 
 
3-сө төркөмдәге парҙар: 
Сәйҙел менән Зәйнәпкә Әршиттең 
ысын йөҙөн асырға ниндәй ваҡиға 
ярҙам итә?(200-сө бит)(Әршиттән 
тыуған балаһын яңғыҙы тәрбиәләүсе 
Нәзирә менән осрашыу) 
Балаларын һибеп йөрөйҙәр – 
метафора 
Һалҡын процент – метафора 
Әсәһе – блондинка, улы – брюнет – 
сағыштырыу 
Айырылырға риза булдым, әммә 
аборт өсөн риза булманым – антитеза 
Етем ҡалған икән – ләкин ул етем 
булманы – антитеза 
Тормош ҡатмарлыраҡ романдарҙан – 

 
 
-Мещан Әршиттең зарарлы 
фәлсәфәһен тыңлап,ата-әсә булыу 
бәхетенән мәхрүм булалар. арҡаһында 
Сәйҙел яратҡан кәләше Зәйнәптән  
аборт яһаттыра,үҙ балаһын юҡ иттерә) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



сағыштырыу 
Миңә тиклем дә өйләнеп, ташлап 
киткән ике ҡатынын – антитеза  
Донъяны аҙ күргән  ҡыҙ – сағыштырыу 
Дуғаҙаҡ ҡаҙ – сағыштырыу 
Ҙур ғәйеп – метафора 
Оло хөрмәт-эш хаҡым ҙур-син. 
Уйнай-көлә-син.Йылы хис-эпитет. 

 
-Афарин,егеттәр!Шулай итеп,беҙ 
поэманың йөкмәткеһен 
үҙләштерҙек,һүрәтләү сараларын 
билдәләнек.Хәҙер ял итеп 
алайыҡ.Күҙҙәргә гимнастика. 
 
 
Сәйҙел менән Зәйнәп ҙур хата 
яһанылар,ғаиләләре тарҡалыуға килеп 
етте. 
 
-Әйҙәгеҙ,хәҙер өс төркөм  дебат 
нигеҙендә образдар менән эште 
дауам итә. Һәр төркөм  үҙ геройҙарын 
яҡларға,икенсе төркөмдәргә бирелгән   
геройҙарҙың хаталарын,кире 
сифаттарын,яңылыш аҙымдарын 
ғәйепләргә,тәнҡитләргә тейеш. 
 
1а)Сәйҙелде ғәйепләп буламы? 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
1б)Зәйнәпте ғәйепләп 
буламы?Бөгөнгө көндә был проблема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1а)Төрлө яуаптар:а)Сәйҙел төҙөүсе,изге 
намыҫлы хеҙмәт итеүсе,тейешле белем 
алған,эшһөйәр ир.Бәхетле һөйөү 
нигеҙендә матур ғаилә ҡора.Сәйҙелде 
яҡлайым.Һуң булһа ла ғәйебен 
таный,хатаһын төҙәтә.Баланыңғаилә 
нигеҙе икәнен аңлай. 
   
 
 
 
 
1б)Сәйҙел Әршитлеккә бирелә,тәүҙә 



бармы? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Кем ул Әршит?Әршиттәр бөгөн 
бармы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зәйнәптән аборт яһаттыра,бала 
булмауына һылтанып,ҡатынын ташлап 
китә.Сәйҙел көсһөҙ ир тип 
уйлайым,аҙым һайын икеләнә,үҙ 
фекерендә ныҡлы түгел(а.Зәйнәп аборт 
яһатырға тейеш түгел ине,оло хата 
яһаны,балаһыҙ тормош  булмай.Кеше 
һүҙенә ҡарап бәхетһеҙлеккә 
осраны,балаһы юҡ,сөнки аборт 
яһатты.Аборттан һуң күпселек ҡатын-
ҡыҙҙарҡабат бала таба алмай.Автор 
уны туғаҙаҡ ҡаҙ менән сағыштыра.Ире 
өгөтләһә лә ,үҙенең фекере,аҡылы 
булырға тейеш ине. 
б.Зәйнәп тә үҙ хатаһын 
аңланы.Тормошта төрлө хәлдәр 
була.Кеше хаталар аша йәшәргә 
өйрәнә.) 
 
2)а)Иң ғәйепле кеше Әршит.Шуға ла 
уны хөкөмгә тарттырғандар.Сит 
ғаиләләргә үҙенең яңылыш фекере 
менән йоғонто яһай,ҙур гонаһ 
алды,кешеләргә күп ғазап,бәхетһеҙлек 
килтерҙе. 
б)Минеңсә,бында Әршиттең бер 
ғәйебе лә юҡ.Сәйҙел менән Зәйнәп 
бындай йоғонтоға бирелергә тейеш 
түгел ине.Уларға был һынау  
булды.Минең уйлауымса,уларҙың 
мөхәббәте ныҡлы булмаған. 
 в)Әршит-мөхәббәттәре тотороҡһоҙ 
парҙарҙы һынаусы ,уларҙы юҡ 
итеүсе.Бәхетһеҙ парҙар йәмғиәткә  
файҙа килтерә алмай. 
 г) Әршит- мещан ҡарашлы 
кеше,йәмғиәттә үҙ урынын таба 
алмаған зарарлы бәндә.Һәр ерҙә ғаилә 
ҡора ,балаларын ташлай,төрлө ерҙә 
ялған фекер,ҡотҡо тарата. 
 д)Үкенескә ҡаршы,беҙҙең тормошта 
Әршиттәр күпселекте тәшкил итә.Ғаилә 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Вәлишин менән Нәзирә 
образдарының йөгө ниҙә?Нәзирә 
менән Зәйнәпте 
сағыштырырға,ҡайһы образ 
көслөрәк,һеҙҙеңсә,ни өсөн?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

тормошона етди 
ҡарамаусылар,намыҫ,кешелеклелек 
сифаттарын юғалтҡандар. 
 е)Бала ата-әсәле ғаиләлә үҫергә 
тейеш.Хәҙерге көндә ауылдарҙа һәм 
ҡалаларҙа тормоштоң кире 
күренештәре күҙгә ташлана: етемдәр 
һанының артыуы,үҫмерҙәр араһында 
суицид 
осраҡтары,наркомания,эскелек,төрлө 
ауырыуҙарҙың күбәйеүе,секталарға 
юлығыу,йәштәр араһында 
бәйһеҙлек,иҫерткес ароматтар 
ҡулланыу. 
 
 
3)а)Сәйҙел менән Зәйнәп үҙҙәренең 
хаталанғандарын аңлайҙар,үҙ 
хаталарын төҙәтеү өсөн Вәлишин 
менән Нәзирәнән этәргес көс алалар. 
б)Вәлишин,Нәзирә образында  ғаилә 
мәшәҡәттәре менән хәлһеҙләнгән,бала 
ҡарап йонсоған кешеләрҙе күрәбеҙ. 
в)Юҡ,был яңылыш ҡараш.Улар үҙ 
балаларын тәрбиәләүгә бик яуаплы 
ҡарайҙар.Ваҡыт үтеү 
менән,Вәлишин,Нәзирә тәрбиәләгән 
балалар тыуған илдең лайыҡлы 
кешеләре булып үҫеп етерҙәр.Ныҡлы 
ғаилә- ил терәге. 
г)Бала тәрбиәләп тә,эштә лә өлгөргән 
намыҫлы кешеләр улар. 
д)Мин дә шулай уйлайым:бала 
тәрбиәләмәгән,бала тыуҙырмаған 
ғаиләләр яңғыҙлыҡҡа,бәхетһеҙ 
ҡартлыҡҡа дусар булалар. 
  

(Уҡыхтыласҙыо ѐхарфасы) 

 

 

 

 



Ә хәҙер алты эшләпә алымы 
ярҙамында эш.  Әҫәр беҙҙе нимәгә 
өйрәтә?Автор нимә әйтергә теләгән? 
Әҫәрҙән үҙеңә нимә алыр инең?  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бес хҡыхты эригсаффы хҡый. 
(Уҡыусыларҙың яуаптары) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыхтылас,дюсетебеҙ аҙағына ла 

ѐҡынлашфы. 

Эригсафҡа кисе юйлюнер 

ҡайфайыҡ. 

Бөгөн дюсетфю ниндюй фемаға 

һөйлюшеү алыр басҙыҡ? 
Дәрескә ҡуйылған проблемаларҙы  
асыҡлай алдыҡмы?Үҙегеҙ өсөн ниндәй 

яңылыҡ алдығыҙ?Дюсетфю алған 

белемем килютюкфю кюсюк 

бхлатаҡмы? 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

   

                               VIII.Рефлектив анализ.  

Ғаилю һүҙен ҡхлланыр,бесгюлюр 

тинквейн фөҙөйөк.. 

 

 

 

 

 

 

Уҡыхтылас,алдығыҙҙа ѐфҡан фөулө 

касфпчкалас ѐсҙамында ғаилю 

фпсмпшпн  тағылдысығыҙ һюм 

аолафығыҙ: 

 

“Бала”рпэмаһында 

 Бөгөнгө көндю... 

Килютюкфю... 

 

Рефлектиѐ: 

1.Нимю белю инем... 

2.Ниндюй ѐоылыҡ белдем... 

3.Нимю белесгю фелюйем... 

4 

Синквейн: 

    Ғаилю 

Тафых,ныҡлы 

Һпҡландыса,йюшюфю,ғпсхсландыса 

    Маѐҡ(Тесюк) 

 

 

                                            IX.Өйгю эш бисеү 

 - Өйгә эшкә ғаилә  фемаһына рспекф 

эшлюсгю.  
1.Үҙ хаталарын аңлай алыуҙары.Бер-
береһен ғәфү итә алыуҙары.Хеҙмәттең  
йәштәргә роле.Балаға булған 
мөхәббәт.Башҡа ғаиләләрҙең 
йоғонтоһо.) 
2. (Мәктәп,ғаиләләрҙә тәрбиә 
кимәлен күтәреү.Балаларҙың ялын 
файҙалы итеп ойоштороу.Йәш 
ғаиләләргә ярҙам 
күрһәтеү.Балаларҙың һаулығын 

1-се төркөм:”Бала” поэмаһында йәш 
ғаилә проблемаларының хәл 
ителеше.( 
  
 
 
 
 
2-се төркөм:Бөгөнгө йәш ғаилә 
проблемаларының хәл ителеше.  
 
 



ҡайғыртыу.Дәүләт кимәлендә 
закондар ҡабул итеү) 
3. )(Ғаилә тәрбиәһе.Йәмғиәттең 
йоғонтоһо.Рух көсө.Йәшәү мәғәнәһен 
дөрөҫ аңлау.Тормошта үҙ урыныңды 
табыу.Яҡты киләсәккә 
ынтылыу,ышаныу.Ихтыяр көсөң 
булыу.Йәштәргә матди ярҙам 
күрһәтеү.) 
  

 

 
 
 
3-сө төркөм:Бөгөнгө йәш ғаиләне 
һаҡлау(милли проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыфыхтыныо аолафҡанын иғфибас 

менюн фыолах,ѐҙыр алых. 

                               X.Дюсетфюге эшмюкюслекфе баһалах 

Баланы үҙ эшен баһалахҙы 

пйпшфпспх. 

Уҡыфыхты дюсетфю ҡафнашҡан һюс 

хҡыхтыға баһаны ни өтөн 

ҡхйғанын аолафа. 

Эш дюффюсеню 

шкала,диагсамма.тмайлдас һ. б. 

ҡхлланыр, эшеою баһа ҡхйыхҙы 

пйпшфпспр бхла. 

                                               XI.Йпмғаҡлах 

 -Афарин,егеттәр!Фекерҙәрегеҙ менән 
килешәм.Тормош бик ҡатмарлы,ул 
кешеләр алдына төрлө һынауҙар 
ҡуя.Бөтә кешеләр ҙә был һынауҙарҙы 
еңеп сыға алмауҙары бар.Һеҙ 
фәһемле,аҡыллы фекерҙәр 
әйттегеҙ.Киләсәктә бындай 
проблемалар һеҙҙең өсөн ят 
булмаясаҡ,һеҙ улар менән 
осрашасаҡһығыҙ.Барығыҙға ла 
мәктәпте уңышлы тамамлап,юғары 
уҡыу йорттарында тейешле белем 
алып,яҡшы һөнәрҙәргә эйә 
булығыҙ.Терәк булырҙай ныҡлы 
ғаиләләр ҡороп,аҡыллы балалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



үҫтерергә насип булһын.Ныҡлы ғаилә-
ил терәге. 

 

 

   

   

 

 


