
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Максат: акыллы кеше турында төшенчә формалаштыру, акыллы эшләргә 

өйрәтү. 

                                                

 

Дәрес барышы 

 



     I.Уку мәсьәләсен кую. 

        Укытучы (балаларга проблемалы сорау белән мөрәҗәгать итә). Балалар, 

сез нинди кешене акыллы итеп саныйсыз? Акыллы кешеләргә нинди 

сыйфатлар хас? Бергәләп тикшерегез. (Җаваплар.) 

      -Укыган китапларыгыздан , караган мультфильмнарыгыздан, кинолардан 

нинди акыллы кешеләрне хәтерлисез? Ни өчен аларны акыллы дип 

исәплисез? Бергәләп тикшерегез. (Җаваплар.) 

     -Узегезнең арагызда, якын-тирә кешеләр арасыннан акыллы кешеләрне 

беләсез. Ни өчен аларны акыллы дип исәплисез? Аларның акылы нәрсәдә 

чагыла? (Җаваплар.) 

    - Балалар, акыллы кеше һәм сәләтле кеше... Ничек уйлыйсыз: болар икесе 

дә берук нәрсәме? Сәләтле кеше акылсыз була яисә акыллы кеше сәләтсез 

була аламы? Миссалар китерегез.  (Җаваплар.) 

    -Кешенең акылы нәрсәдә күренә? (Җаваплар.) 

    - Димәк, без бүген нинди мөһим мәсьәләне чишә башлаячакбыз? 

 

 Җавапларда балалар акыллы кешенең характер үзенчәлекләрен күрсәтергә 

тиешләр. Бу уку мәсьәләсен кую  була. Һәркем  үзенә бәя бирә. 

 

     II. Уку мәсьәләсен чишү. 

     Укытучы. Минем кулымдагы  китапта акыллы кеше турында болай 

диелгән : “Шундый кеше акыллы, кем: ныклы омтылыш белән яши, сер 

саклый белә, акыллы кешеләр белән дуслаша белә, үз вакытында тыелып 

кала, артыгын сөйләшми”. 

    1нче бирем. (Төркемнәрдә тикшерергә.) 

а) Нәрсә ул “омтылыш”? 

б) Нәрсә ул “ныклы омтылыш”? 

в) Нәрсә ул ”йомшак омтылыш”? 

Нәтиҗә ясала. 

    2нче бирем. (Мөстәкыйль эш.) 

   -Дәфтәрдә баганалап – сул якта ныклы, уң якта йомшак 

омтылышларыгызны языгыз. 

Үз-үзеңә бәя кую. 

      3нче бирем. (Мөстәкыйль эш.) 

    -Үз күзәтүегездән чыгып, якыннарыгызның матур ныклы омтылышларын 

языгыз. Андыйлар – сезнең гаилә әгъзалары, туганнарыгыз,  

сыйныфташларыгыз.                                                                                                                     

      Үз-үзеңә бәя кую. 

 

      4нче бирем. (Мөстәкыйль эш.) 

     -Сезнең  барыгызның да акыллы буласы килә. Без бүген акыллы кешенең 

нинди сыйфатларга ия булганын тикшердек. Бөек кешеләр һәрвакыт үз 

акылын үзләре күнектергәннәр, характер сыйфатларын яхыртканнар. Алар 

бөек булып тумаганнар, моңа тәрбия аркасында ирешкәннәр. Л.Н.Толстой үз-



үзен тәрбияләү буенча түбәндәге планны төзелгән һәм шуның буенча 

эшләгән:  

     -билгеләнгән эшне бернигә карамый башкарып чыгарга. 

     -нәрсәне булса да онытсаң, аны китаптан карап искә төшерергә түгел, 

бәлки узеңә хәтерләргә тырышырга кирәк. 

     -акылны, бөтен булган көчне эшкә җигеп данми эшләтергә. 

Үз-үзеңне тәрбияләү буенча шундый планнарны  А.П.Чехов, 

Н.А.Островский, К.Д.Ушинский, Пифагор, А.В.Суворов һ.б. шәхесләр дә 

төзегән. 

 

     Бирем: Үзеңдә ныклы омтылыш булдыру буенча үз-үзеңне тәрбияләү 

планын язарга. Планнарны төркемнәрдә тикшерергә. 

(Балалар бу эшне дәрестә төгәлли алмасалар, өйдә дәвам итәләр). 

 

     III. Рефлексия.  

      Бүгенге дәреснең максаты нинди иде? Бүгенге дәрестә нәрсә турында 

белдек? Нинди нәтиҗәләр һәм билгеләмәләр ясадык?  Кеше өчен үз-үзен 

тәрбияләү планының әһәмияте нәрсәдә? 

Дәрестә үз эшегезгә үзегез бәя куегыз, аны төркемдә тикшерегез һәм 

раслагыз.Аннары көндәлегегезгә төшерегез. 

    IV. Өйгә эш бирү. 

     Дәрестә  өйрәнгән мәсьәләне әти-әниләрегез белән тикшерегез һәм үзеңдә 

ныклы омтылышлар булдыру өчен  үз-үзеңдә тәрбияләү планын язарга. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 


