
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Максат: балаларның игелекле эшләр эшләргә авырыксынмаска, 

изгелекнең юкка чыкмавына, кире үзеңә изгелек булып кайтуына инандыра; 

игелеклелек сыйфатлары тәрбияләү. 

 

             

                                                         Дәрес барышы. 



        I. Оештыру. 

       II. Уку мәсьәләсен кую. “Бертуганнар” (Корея халык әкияте) уку. 

      Бер патшалыкта ике бертуган яшәгән. Аларның йортлары тауның ике 

ягында торса да, алар бик дус, бик килешеп, бер-берсенә ярдәмләшеп 

яшәгәннәр.Бервакыт көзен туганнар мул уңыш җыйганнар һәм аны тигез 

итеп бүлгәннәр. Шул көнне өлкән абыйсы: “Без уңышны тигез бүлдек. Ләкин 

бу дөрес түгел. Туганым әле яңа гына хуҗалыгын тергезә башлады. Аңа миңа 

караганда да күбрәк кирәк” – дип уйлаган.Төнлә өлкән агасы торган да 

энесенә бер капчык ашлык илтеп биргән. Шул вакыт аның энесе дә: “Юк, 

уңышны без дөрес бүлмәдек. Абыемның гаиләсе зур һәм ул миннән өлкәнрәк 

тә. Ана миңа караганда да күбрәк кирәк,” – дип уйлап ята икән. Иртә белән 

кече туганы сиздерми генә абыйсына бер капчык ашлык илтеп килгән. Иртән 

туганнар келәтләрен караганнар да аптырап калганнар: “Ничек болай килеп 

чыкты әле? Кичә туганыма бер капчык ашлык илткәнем истә, ә ашлык кимеп 

тә карамаган”. Алар капчыкларын берничә мәртәбә санап чыкканнар һәм 

гаҗәпләнгәннәр: “Шундый могҗизалар да була икән...”  Төн җитү белән ике 

туган да, аркаларына берәр капчык ашлык салып, йортларыннан бер-берсенә 

каршы чыкканнар. Тулы ай тауны яктыртып торган һәм нарат янында ике 

туган очрашкан.Өлкәне сораштыра башлаган:  - Ә, бу синмени, кая болай 

соңлап?... Кечесе әйткән:  - Ә-ә, бу сезмени, ә сез кая?Алар эшнең нәрсәдә 

икәнен тиз аңлаганнар. Моннан соң бер-берсен тагын да ныграк ярата 

башлаганнар. 

     Тикшерү өчен сораулар: 

      -Әкияттә сүз нәрсә турында бара? 

      - Ике туганның бер-берсенә карата яхшылыгы, игелекле булуы, дуслыгы, 

татулыгы, бер-берләрен аңлаулары, юмартлыклары, шәфкатьле булулары 

турында. 

     - Боларның барысын бер сүз белән ничек әйтеп була. 

     - Игелекле. 

     - Ничек уйлыйсыз: безнең тормышта күпчелекне нинди кешеләр тәшкил 

итә? 

      - Шәфкатьле, изгелекле, кешелекле. 

      - Димәк, бүгенге дәрестә сүз нәрсә турында барачак? 

      - Игелекле, изгелекле булу турында. 

 

      III. Уку мәсьәләсен чишү. 

      1. - Нәрсә ул игелеклелек? Игелекле булу нәрсәне аңлата? 

       - Яхшылык, киң күңеллелек, файда, табыш. 

     - Игелеклелек сыйфатлары нәрсәләрдә чагыла? 

     - Кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәтендә, табигатькә, хайваннарга карата. 

     - Балалар сезнең нинди игелекле эшләр эшләгәнегез бар? (Балаларның 

җавабы). 

      - Игелек төшенчәсе белән бәйле нинди мәкальләр һәм әйтемнәр беләсез? 

            

      2. Плакатка язылган мәкаль һәм әйтемнәне уку. Мәгънәләрен ачыклау. 



            1) Игелекле эшнең иртәсе – киче юк. 

            2) Изгелек иткән юлда калмас. 

            3) Игелек итә алмасаң, яманлык кылма. 

            4) Кешегә игелек итсән – үзеңә булышасың. 

            5) Матурлык – бер көнлек, игелек – мәңгелек. 

       3. Әгәр бер кеше икенчесенә нинди дә булса яхшылык эшләсә, тегесе аңа 

рәхмәтен: “Балаларыңның игелеген күрергә язсын,” – дигән теләкләр аша 

белдерә. Моны сез ничек аңлыйсыз? (Балаларның җавабы) 

            - Әйе, ата-ана өчен бала – иң кадерле җан иясе. Аларның үз балалары 

турында гел яхшылык кына ишетәселәре килә. Ата-ана авыр чакларда 

(авырганда һ.б.) балаларының ярдәмен тойса, шул игелек күрсәтү була.  

            Игелексез кеше – кешелексез, таш бәгырьле, мәрхәмәтсез кеше.  

            4. В.Осееваның “Нәрсә яхшы була?” хикәясен уку. 

            Юра йокысыннан иртүк уянды. Тәрәзәдән тышка карады. Кояш 

балкып тора. Көн шундый әйбәт. Малайның үзенең дә берәр яхшы нәрсә 

эшлисе килеп китте. 

            Менә ул уйлап утыра. 

            “Әгәр сенлем суга батып барса, мин аны коткарыр идем...” 

            Ә сеңлесе шунда ук абыйсына: 

            - Юра, әйдә мине уйнарга алып чык! – диде. 

            - Кит әле, уйларга комачаулама. 

            Сеңлесе үпкәләп китеп барды. 

            Ә Юра һаман уйлый:  

            “Әгәр әбиемә ач бүреләр ташланса, мин аларны атып үтерсәм?” 

            Ә әбисе шунда ук аңа эндәште: 

            - Өстәлдәге савыт-сабаны җыеп ал әле, Юра! 

            - Үзең җыеп ал, әбекәем, минем вакытым юк! 

            Әбисе башын гына чайкап куйды. Ә Юра уйлый да уйлый. 

            “Менә Трезорка коега егылып төште ди, ә мин аны тартып чыгардым, 

ди”.  

            Шунда ук Трезорка да койрыгын болгый-болгый малай янына килде: 

“Миңа эчәргә бир әле, Юра,” – димәкче иде ул. 

            - Кит әле моннан, мин уйлыйм! 

            Трезорка авызын шап итеп япты да куак арасына кереп китте. Юра 

әнисе янына килде. 

            - Нинди дә булса берәр яхшылык эшләргә иде миңа. 

            Әнисе Юраның башыннан сыйпады да:  

            - Сеңлеңне урамга алып чык, әбиеңә савыт-саба җыеш, Трезоркага су 

бир, - диде. 

            Хикәя эчтәлеге буенча фикер алышу. Нәтиҗә ясау.  

            Димәк, игелекле эшне һәркөнне, һәрвакыт эшләп була икән. Моның 

өчен кешегә нәрсә кирәк икәнен Ф.Яруллинның “Сорау һәм җавап” 

шигыреннән аңларсыз. 

            Кабатлыйм бер сорауны 

            Өнемдә һәм төшемдә: 



            “Кеше булып яшәргә 

            Нәрсә кирәк кешегә?” 

            Диңгез әйтә: - Тирәнлек. 

            Таулар әйтә: - Турылык. 

            Җир эндәшә: - Юмартлык. 

            Чык суы әйтә: - Сафлык. 

            Яшен әйтә: - Кыюлык. 

            Ипи әйтә: - Олылык. 

            - Гүзәллек, - диләр гөлләр. 

            - Иркенлек, - диләр җилләр. 

            - Нык канат, - ди бөркетләр. 

            - Биеклек, - диләр таулар, 

            Һәм шушылар өстенә 

            Кирәк тагын иңде 

            Кешене кеше иткән 

            Бер нәрсә - Кешелеклелек.  

 

            IV. Йомгаклау 

  

 

 

 

 
 


