
                                          

                                       Асыҡ дҽрес 25.01.17 

Тема: Ғ. Сҽдҽмдең тормош юлы һҽм ижады (1911 – 1939) 

                                   «Бала» поэмаһы 

Маҡсат: Ғ. Сҽлҽмдең тормошон , ижадын өйрҽнеү. «Бала» поэмаһын идея 

тематик йөкмҽткеһен асыуҙа, поэманың ыңғай һҽм кире геройҙарҙың идея-

тематик йөгөн билдҽлҽүҙҽ, поэманың йөкмҽкеһен анализлауға уҡыусыларға 

ярҙам күрһҽтеү; ,бҽйлҽнҽшле телмҽр үҫтереү, ижади, логик һҽм образлы 

фекерлҽү ҡҽүҽһен үҫтереү; бөгөнгө көндҽ лҽ актуаль яңғырған 

проблемаларҙы асыҡлау нигеҙендҽ ғаилҽ ҡороуға, бала бағыуға дөрөҫ ҡараш 

тҽрбиҽлҽү, ғаилҽ йылыһына ынтылыш тҽрбиҽлҽү. 

Йыһаз: проектор,экран, ноутбук, портрет, плакат, хрестоматия, китаптар, 

дҽреслек. 

                                            Дҽрес барышы: 

1) Ойоштороу 

2) «Сҽлҽм» йыры 

-Һаумыһығыҙ уҡыусылар! 

Хҽйерле көн уҡыусылар! 

Бөгөн беҙгҽ ҡунаҡта М. Аҡмулла исемдҽге БГПУ ьашҡорт филология 

факультетының хөрмҽтле абруйлы уҡытыусылары: Ғ.Г. һҽм дҽ 4 курс 

студенттары. Ҽйҙҽгеҙ уларҙы сҽлҽмлҽйек! 

- Хҽйерле кҽн! 

- Рҽхмҽт! Ултырығыҙ! 

- Иғтибар экранға. (бер уҡыусы уҡый) Ким Ҽхмҽтйҽновтың һүҙҙҽре. 

«Метеор!» Үҙ есеменең һуңғы атомына тиклем тирҽ-йүнгҽ яҡтылыҡ 

итеп сҽсеүгҽ биргҽн метеор менҽн Сҽлҽмдең иртҽ өҙөдгҽн ялҡынлы 

ижад ғүмере араһында, ысынлап та, ҙур оҡшашлыҡ бар. Шағир ҙа 

уҙенең бөтҽ йөрҽк йылыһын һҽм бөтҽ көсөн халҡыбыҙға, 

мҽҙҽниҽтебеҙгҽхеҙмҽт бирҙе. «Быуаттарҙың һҽр бер иртҽһен йырға 

ҡушып йырлау» өсөн, кешелҽргҽ күберҽк поэтик нур өлҽшеп ҡалыу 

өсөн ул ащығып йҽшҽне. Үҙенең йөрҽк түрендҽге «ун ғүмергҽ бөтмҽҫ 



Йҽшҽү дҽртен»  башҡорт халҡына мөмкин тиклем тулыраҡ файҙаланып 

ҡалырға тырышты». 

- Был ююлдарҙың авторы һеҙгҽ танышмы(китаптарын күрһҽтергҽ)? 

- Ким Ҽхмҽтйҽнов. Ғ. Сҽлҽмдең тормош юлын, ижадын өйрҽнгҽн ғалим, 

тҽнҡитсе, ҽҙҽбиҽт белгесе. 

- Дөрөҫ. Тимҽк кем тураһында фекер йөрөтөлҽ? 

- Шағир Ғҽлимов Сҽлҽм хаҡында. 

- Афарин!Үткҽн дҽрестҽ һеҙгҽ өйгҽ эшенҽ Ғ. Сҽлҽмдең тормош юлы  һҽм 

ижады буйынса кластер схема йҽки презинтация эшлҽргҽ ҡушылғайны. 

Ҽйҙҽгеҙ өйгҽ эште тикшереп китҽйек(уҡыусылар презентацияларҙы 

уҡыйҙар, яҡлайҙар) 

 -Ҽ хҽҙер ихтибар экранға(экранда Р. Ғҽрипов шиғыр юлдары.Ҽсҽ һҽм 

бала слайды) 

- Балдан татлы бала ҽсҽгҽ, 

Гҽлдҽн наҙлы  бала ҽсҽгҽ 

Ауыҙ һыуҡайыла бал икҽн- 

Йөрҽк ярып сыҡҡан бала икҽн. 

- Ошо шиғыр юлдарына асҡыс һүҙҙе табығыҙ. 

- Бала һүҙе. 

- Ғ. Сҽлҽмдең ошо асҡыс һүҙ менҽн ниндҽй уртаклыҡ бар? 

- Бала поҽмаһы бар. 

- Тимҽк бөгөнгө дҽрестең темаһын нисек билдҽлҽр инегеҙ? 

- Ғ. Сҽлҽмдең “Бала” поэмаһын өйрҽнеү. 

- Маҡсаттарын нисек билдҽрҽп инегеҙ? 

- Ғ. Сҽлҽмдең тормошон , ижадын өйрҽнеү. «Бала» поэмаһын идея 

тематик йөкмҽткеһен асыуҙа, поэманың ыңғай һҽм кире геройҙарҙың 

идея-тематик йөгөн билдҽлҽүҙҽ, поэманың йөкмҽкеһен анализлауға 

уҡыусыларға ярҙам күрһҽтеү; ,бҽйлҽнҽшле телмҽр үҫтереү, ижади, 

логик һҽм образлы фекерлҽү ҡҽүҽһен үҫтереү; бөгөнгө көндҽ лҽ актуаль 

яңғырған проблемаларҙы асыҡлау нигеҙендҽ ғаилҽ ҡороуға, бала 

бағыуға дөрөҫ ҡараш тҽрбиҽлҽү, ғаилҽ йылыһына ынтылыш тҽрбиҽлҽү. 

- Афарин, уҡыусылар! Бик дөрөҫ төҙөгҽнгеһеҙ, ҽҙҽбиҽт дҽресе – ул хис- 

тойғолар дҽресе. Шағир Ғ. Сҽлҽмдең ижадын ҡоро факттарға ғына 

таянып йомғаҡлаһаҡ, дөрөҫ булмаҫ, ҽйҙҽгеҙ, хистҽр донъяһына иғтибар 

йүнҽлтҽйек. 



- Шағир һүҙенҽ синквейн(француз һүҙе – фекерҙҽрҙе анализлау, 

рефлексия) 


