
 

Татар әдәбияты. 

Тема: Мостай Кәримнең “Озын-озак балачак” повесте. 

Максат: 1) М.Кәримнең “Озын-озак балачак” повестен укуны дәвам итү; 

                 2) укучыларның сүз байлыгын арттыру,фикер йөртү сәләтен үстерү; 

                 3) халкыбызның гореф-гадәтләре белән таныштыру; 

Җиһазлау: китаплар күргәзмәсе,”Буыннар чылбыры өзелмәсә,киләчәккә 

өмет бар”дигән исем астында стенд; 

Мультимедийкадан күрсәтү өчен материаллар: язучының портреты, эпиграф, 

сүзлек эше өчен сүзләр,видеоязмалар. 

 

 

Дәреснең конспекты. 

I. Оештыру өлеше. 

 - Исәнмесез,укучылар!Барыгыз да дөрес итеп утырыгыз. 

II.Өй зшен тикшерү. 

 (Мультимедийка экраныннан М.Кәримнең портретын  күрсәтәбез): 

 -Сез бу рәсемдәге кеше белән танышмы? 

 - Аның кыяфәтенә карагыз,ул нинди кешегә охшаган? 

 -Сез аның турында нәрсәләр беләсез?Күңелегезгә нәрсә сеңеп калды? 

 -М.Кәримнең нинди әсәре белән таныштыгыз? 

 -Бу әсәрдә кемнәр катнаша? 

 -Олы инәй кем ул? Ул нинди? 

 -Ул- үткән заман белән бүгенгене бәйләүче,олысын-кечесен гаделлеккә 

өндәүче ил анасы. 



III.Актуальләштерү. 

 -Бу әсәр кем тарафыннан сөйләнә? 

 -Әйе,һәркемнең бала чагында күңеленә сеңеп калган кызыклы да,гыйбрәтле 

дә истәлекләре була?Сезнең белән дә шундый истә калырлык кызыклы 

вакыйгалар булгандыр.Исегезгә төшерегез әле(1-2укучыдан сөйләтү) 

  Өй эше тәкъдим итү: (Мультимедийка экраныннан күрсәтү):”Минем сабый 

чагым”дигән темага инша язарга.(Үрнәкне күрсәтәбез). 

  IV. Яңа тема. 

 -Ә бүгенге дәрестә без әсәр белән танышуны дәвам итәбез. Дәресебезнең 

максаты: М.Кәримнең “Озын-озак балачак” повесте белән танышуны дәвам 

итү.(Дәфтәрләренә дата,теманы яздыру). 

а) аңлатмалы сүзлек белән эш(Экранда сүзләр бирелгән,шул сүзләрне 

аңлатмалы сүзлектән табып,мәгънәләрен аңлатырга): 

  Котлы кеше - 1)матур ,ягымлы ;     

                          2)бәхетле; 

  Кодрәт-көч,куәт ;   

  Рәхим-мәрхәмәт,шәфкать; 

  Болдыр-өйалды баскычы; 

  Дәрман-көч,хәл; 

  Тәүфыйк-әдәплелек,тәрбиялелек; 

(Укучылар бу сүзләрне сүзлек дәфтәренә язып куялар). 

(Бер укучы яки укытучы укый башлый): 

 -Укыганда игътибар итегез:төп фикерне аерып алырга,укыган өлешкә план 

төзергә!Сәнгатьле матур итеп укыйбыз,тыныш билгеләренә игътибарлы 

булыгыз. 

 Әсәрне уку,план төзү: 

1.Малайның уйлануы. 



-Һәр гаиләдә бала туу зур шатлыктыр ул.Минем белән  килешәсезме? 

Үзегезнең энеләрегез,сеңелләрегез тугач,нинди хисләр кичердегез?(сөйләтү) 

 -Кеше  үлгәч, нинди хисләр кичерелә?Димәк: 

2.Бала туу-зур шатлык,кеше үлеме кайгы китерә. 

 -Бала тугач,аңа исем кушу мөһим.Аның исеме матур яңгырашлы һәм 

мәгънәле булырга тиеш.(Г.Саттаровның  китабы белән таныштыру) 

 Исем кушу йоласы ничек башкарыла?Башта мулла азан әйтә,йортта коръән 

укыла.(Мультимедийкадан исем кушу йоласы күрсәтелә) 

 -Бала туган йортта нинди йолалар үтәлә?(бүлүк бирү,мунча ягу,һ.б.) 

3.Бала туган йорттагы йолалар һәм гадәтләр. 

 -Ана белән бала мәхәббәте ничек сурәтләнгән?Тексттан табып укып 

күрсәтегез. 

4.Ана белән бала мәхәббәте. 

 -Исегезгә төшерегез әле:әниегез сезнең янда булган вакытны һәм булмаган 

чакны.Әниләрен югалткан балалар бар.Ятим балаларның сыеныр кешесе дә 

юк. 

  Кызлар- булачак әниләр,егетләр,аларга карата игътибарлы булыгыз. Аналар 

балаларының сау-сәламәт,киләчәктә таяныч булуларын тели.Аларны 

һәрвакыт сөендереп яшәгез,хөрмәтләгез аналарны!Язучылар әниләр 

турында бик күп әсәрләр иҗат иттеләр,шагыйрьләр бик күп шигырьләр 

яздылар.Шагыйрьләрнең бик күп шигырьләренә җырлар да иҗат 

ителде.(Видеоязмадан “Әниемнең шәле”дигән җыр тыңлыйлар,планны 

әдәбият дәфтәренә язып куялар) 

 V. Өй эше бирү. 

 -Көндәлекләрегезне ачыгыз. Өйдә 162-164нче биткә кадәр укып 

үзләштерергә. 

 VI. Йомгаклау. 

 -Без сезнең белән “Озын-озак балачак”әсәренең “Кеше тудырырга” дигән 

бүлеген укыдык.Нәрсәләр турында белдек? 



 -Ничә буын кешесе катнаша? 

 -Иң хөрмәтле кеше кем? Ни өчен Олы инәй иң хөрмәтлесе? 

 -Әйе, ул гасырлар буе тупланып килгән күңел җәүһәрләрен буыннардан-

буыннарга тапшыручы.(Стенд белән эш) 

 Өй эшен тәкъдим итү.Иҗади эш.Үзегез теләгән берәр темага инша язу. 

1.Минем сабый чагым. 

 2.Минем Олы инәй-Дәү әни(әби). 

 3.Безнең гаилә.(Презентация ясарга да мөмкин). 

 VII. Укучыларның эшләрен бәяләү,билгеләр кую. 

  


