
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Максат: укучыларга исәнләшү, сәлам бирү әдәбе турында мәгълүмат 

бирү;   укучыларның иҗади фикерләү дәрәҗәләрен камилләштерү, 



проблемалы сорауга мөмкин кадәр төгәл җавап табу ; көндәлек тормыш 

белән бәйләү; укучының җавабын анализлау барышында үз-үзен тотышын 

бәяли барсын. 

 

   

       Җиһазлау: “Исәнләшү нәрсә ул?” дигән сорауга җавап – кластерлар, 

Каюм Насыйриның “Китап-әт-тәрбия” (“Тәрбия китабы”), Ризаэддин бине 

Фәхреддиннең “Балаларга үгет-нәсыйхәт” , “Җәвамигуль кәлим шәрхе” 

китапларыннан күргәзмә, тестлар, сигнал карточкалары, тактада 

                            «Исәнмесез», диеп сүз башласам, 

                             Бәхетем арта, күңел шатлана”, - дигән плакат. 

                                                         

                                       Сыйныф сәгатенең барышы. 

 

     -Әссәламегаләйкем! Барыгызга да хәерле көннәр! 

     -Әссәламегаләйкем! 

     -Рәхмәт Сезгә! Укучылар, мин сезгә рәхмәт әйтәм, чөнки сез миңа һәм 

мондагы кешеләргә сәламәтлек теләдегез. “Әссәламегаләйкем” сүзе нәрсә 

аңлатканны  беләсезме? Беренче чиратта, ул сезгә сәламәтлек теләүне аңлата. 

Әмма үземнең исемнән генә түгел, ә Аллаһы Тәгалә исеменнән дә. Чөнки 

кешенең барлык гамәлләре дә, шул исәптән сәламләү дә, фәкать аның 

ризалыгы белән генә эшләнә. Сез  сәламәтлек теләдегез, мин сезгә рәхмәт 

әйттем. Сезгә дә шуны ук теләдем. Шуның өчен тагын бер мәртәбә “рәхмәт 

һәм сез дә сәламәт булыгыз”. Менә ни өчен кайвакыт “Әссәламегаләйкем”гә 

җавап итеп “рәхмәт” сүзе ишетәбез. 

     Бик күп гасырлар, еллар элек барлыкка килә бу йола – сәламләшү, хәл-

әхвәл сорашу, сәламәтлекне сорашу тәртибе. Сәламәтлекне сәлам бирүче 

кешегә генә түгел, әйләнә-тирә җиһанга , андагы барлык җан ияләренә, бөтен 

галәмгә теләргә. 

 

                                                        Тамаша. 

 

     (Гыйльмениса гөлләргә су сибеп йөри. Өйгә Хөббениса килеп керә) 

     Хөббениса. Ай-яй, күршеләр баеп беткәннәр икән безнең...Идәннәре тулы 

кыйммәтле келәмнәр...Шкафлары тулы бәллүр савытлар... 

     Гыйльмениса. Әйдүк, күрше, түрдән уз. 

     Хөббениса. Бу яңа кәнәфиләрегезне каян алдыгыз тагын? 

     Гыйльмениса.Йомшак кәнәфигә рәхим итеп утыр, күрше. 

     Хөббениса.Баемый хәлләре юк, бөтенесе җыбырылып эшләп йөриләр. 

Балаларына хәтле тырыша. 

     Гыйльмениса. Иркенләп утыр, күрше, хәзер чәй куеп җибәрәм. 

     Хөббениса. Самоварлары да бүген алган кебек ялт итеп тора боларның... 

Бар инде чиста кешеләр... 

     --Укучылар, Хөббениса өйгә килеп кергәндә нинди сүзне онытып 

калдырды? Аның урынында сез булсагыз, ничек сөйләшер идегез? 



                                             (Җаваплар тыңлана) 

     Бүгенге тәрбия сәгатендә без сезнең белән исәнләшү әдәбе турында 

сөйләшербез. Иң беренче шундый сорауга җавап бирик әле: исәнләшү ни 

өчен кирәк? Нәрсә ул исәнләшү? 

     Исәнләшү ул-кешегә сәламәтлек теләү; 

     Исәнләшү ул-кешенең хәлен сорашып китү; 

     Исәнләшү ул- игътибарлы булу билгесе; 

     Исәнләшү ул- әдәплелек билгесе; 

     Исәнләшү ул- кешене күргәч, шатлануыңны белдерү; 

     Исәнләшү ул- кешенең хәлен белеп, аңа ярдәм итәргә әзер торуыңны 

белдерү. 

     -Төрле халыкларда исәнләшү формасы төрлечә, Кайберләрендә уртак 

формалар да яши. Кешеләр исәнләшкәндә, гадәттә, кул кысышалар.Мәсәлән, 

тибет халкы уң куллары белән баш киемнәрен салалар, сул кулларын колак 

артына күтәреп куялар, телләрен чыгаралар. Европалылар, эшләпәләрен 

салып, җиңелчә баш ияләр.Эскимослар яңакларын тидерешеп алалар. 

Лапландиялеләр борыннарын борынга тидерешәләр. Индеец кабиләләрендә 

сәламләшү тәртибе булып бер-берсенең йөзенә төкерү санала. Японнар, 

кешенең яшенә һәм дәрәҗәсенә карап, төрле дәрәҗәдә баш ияләр: җиңелчә 

баш ию, уртача түбәнлектә баш ию, иң түбән итеп – зур түбәнчелек белән 

баш ию. Башларын турайтканда, японнар аеруча сак булалар, чөнки алдан 

баш турайту - әдәпсезлек билгесе санала. 

     Кешеләр бер-берсен төрле хәрәкәтләр, ишарәләр белән дә сәламләгәннәр 

(мәсәлән, элек аксөяк хатын-кызлар тез чүккәннәр, мушкетерлар, гәүдәләрен 

иеп, зиннәтле эшләпәләрен селкеп торганнар һ.б.) Хәзер исә хәрбиләр бер-

берсенә честь биреп узып китәләр, ике ир кеше очрашса, алар кул кысышып 

исәнләшәләр, ара ераграк булса, кул болгыйлар. Кешеләр бик озак 

күрешмичә торганнан соң очрашканда бер-берсен кочаклап алалар. 

      Без мәктәпкә килгәч бер-беребез белән исәнләшәбез. Күршеләр белән дә 

елмаеп исәнләшәбез. Һәр көнне иртә белән радио һәм телевизордан 

дикторларның “Хәерле иртә, милләттәшләр!” дигән ягымлы тавышларын 

ишетәбез. Халкыбызның һәр урында таныш һәм таныш булмаган һәр кеше 

белән исәнләшә һәм хәерле иртә тели торган матур гадәте бар. 

      -Укучылар, әти-әниләр белән исәнләшәләрме, ничек уйлыйсыз? Әллә чит 

кешеләр белән генә исәнләшәләрме? Җавап биргәнче, әйдәгез Алсу 

башкаруында  Хәкимҗан Халиковның “Хәерле иртә” дигән шигырен тыңлап 

үтик. 

     Иртән торып чыгуга, 

     Урап алды чебиләр. 

     Әй, сөйлиләр, сөйлиләр: 

     -Чи-чи, чи-чи-чи,- диләр. 

     Казлар әйтә:-Ка-га-га, 

     Ә үрдәкләр:-Бак-бак-бак! 

     Нәни бәпкәләре дә: 

     -Пип-пип, -диләр такмаклап. 



     Берсен тотып иркәлим, 

     Икенчесен иркәлим... 

     Алар:”Пип-пип-пип”,-дисә, 

     Мин:”Хәерле иртә!”-Дим. 

     Тукта, тукта! Нишләргә? 

     Әле төште хәтергә: 

     Әнигә бит шулай дип 

     Онытканмын әйтергә. 

     -Рәхмәт. Ә хәзер сорауга җавап бирик инде. Әти-әни, әби-бабайлар белән 

кайчан, ничек итеп исәнләшергә? (Әйе, иртә белән торгач, әти-әнигә, әби-

бабайга, алай гына да түгел, бөтен кешеләргә, барча җан ияләренә хәерле 

иртә, бәхетле гомер, саулык-сәламәтлек теләргә кирәк. “Хәерле иртә”, 

“Әссәламегаләйкем” дигән исәнләшү сүзе шуны аңлата да.) 

     - Көндезен ничек итеп исәнләшәләр? (“Хәерле көн”, “Ни хәлегез бар?”, 

“Саумысыз”, “Исәннәрмесез”, “Исән-имин яшисезме”, “Эшләрегез ничек 

бара”, “Сәлам”, “Исәнмесез”, “Хәлләрегез ничек”) 

     - Кич белән әйтелә торган сәламләшү сүзе нинди? (“Хәерле кич”, 

“Кичләрегез күңелле үтсен” һ.б.) 

      Укучылар, тагын бер кагыйдәне истә тотарга кирәк икәнен онытмасак 

иде.Сез бик күп исәнләшү сүзләрен беләсез. Ләкин теләсә кайчан теләсә 

нинди исәнләшү сүзен әйтергә ярамый. 

     Ә кешенең яшенә, дәрәҗәсенә карап, исәнләшү сүзләрен дөрес 

файдалана беләбезме соң? 

     Ә-ә-нә, бәпкәләрен куа-куа, Галимә әби безнең якка таба килә. 

 

                                                             Тамаша. 

     Галимә әби. Көш-көш! Көшегез-көш! Рәхмәт төшкереләре! Я тилгән алып 

китәр үзегезне. Көш-көш, өйгә кайтабыз. 

     Марат. Сәлам, Галимә әби! Эшләрең ничек бара? 

     Галимә.Көш-көш... 

     Марат. Ишетмисең мәллә? Сәлам! Сәлам, Галимә әби! 

  

     -Укучылар, сез Галимә әби белән ничек исәнләшер идегез? Маратның 

нинди хаталарын күрә алдыгыз? (“Сәлам!” дип өлкән яшьтәге кешеләр 

белән исәнләшергә ярамый. Үзеңнән өлкән кешеләргә «син» дип мөрәҗәгать 

итмиләр.Һ.б.) 

-Ничек уйлыйсыз, укучылар, ир кеше белән хатын-кыз очрашты, ди. Кайсы  

беренче булып сәлам бирергә тиеш? (Сәлам бирүнең кагыйдәсе шундый: ир 

кеше-хатын-кыз белән исәнләшә, яшьрәк кеше - өлкәннәр белән, хезмәткәр 

җитәкче белән исәнләшергә тиеш. Ирләргә бер-берсе белән һәрвакыт кул 

биреп күрешергә киңәш ителә, ә хатын-кызга кул бирү ике якның да теләгенә 

бәйле).  

-Исәнләшкәндә уң кулыңны бирү- борынгы йола, аның мәгънәсе нинди? 

(Аның мәгънәсе-кулыңда корал юк икәнне аңлата. Ә хәзерге вакытта кул 

биреп күрешү-яхшылык теләү, ихтирам итү билгесе.) 



 

     Дөньяның кайбер илләрендә кияүдәге хатын-кызларның гына кулын үбү 

гадәткә кергән. Бусы инде аеруча тантаналы очракта гына башкарыла торган 

гамәл. 

 

     1992 елда Татар китабының 270 еллыгы уңаеннан Татарстан китап 

нәшрияты акыл иясе, философ, мәгърифәтче, язучы Каюм Насыйриның 

“Китап-әт-тәрбия” (“Тәрбия китабы”) китабын бастырып чыгарган иде. Куен 

дәфтәре зурлыгындагы бу китапка бала тәрбияләү, үзара мөгамәлә һәм 

мөнәсәбәтләргә багышланган вәгазь-нәсыйхәтләр, киңәшләр язылган. Каюм 

Насыйри бу хезмәтендә бәян ителгән 106 нчы тәрбиясендә, мәсәлән, менә 

нәрсәләр яза: 

“Әй, угыл, бер кавемне күрсәң, сәлам бир. Ягъни бер җирдә күп кеше булса 

яки күп кешегә очрасаң, аларга син сәлам бир. Чөнки бер кешенең күп 

кешегә сәлам бирүе-фарыз эштер... Дәхи ат белән барган кеше – җәяүлегә, 

җәяү барган кеше утырып торучыга сәлам бирер. Әмма, әй угыл, сәлам 

бирсәң, ишеттереп бир, сәлам алсаң, ишеттереп ал. Ягъни сәламне ишеттереп 

бирмәсәң, гүя син сәлам бирмәдең, әгәр ишеттереп алмасаң, шулай ук 

сәламне алмаган кебек буладыр”. 107нче тәрбиясендә бу мәсьәләне дәвам 

итеп, Каюм Насыйри болай дип яза:”Балаларга сәлам бирүгә карата әйтелгән 

киңәшләр төрле һәм бик каршылыклы.Әмма, бала-чага гына булса да, сәлам 

бирү хәерлерәктер. Бер кеше дә булмаган өйгә барып кергәч тә, сәлам бирү 

тиеш...” (Китапны тәкъдим итү) 

      Шундый ук фикерләр мәшһүр галим Ризаэддин бине Фәхреддиннең 

“Балаларга үгет-нәсыйхәт” китабында да, “Җәвамигуль кәлим шәрхе”нең 

102,103,335нче хәдисләр шәрехләмәсендә дә чагылыш тапкан. (Китапларны 

тәкъдим итү) 

     Шушы юллар турында фикер йөртик әле. Дөрестән дә, әйләнә-тирәдәге 

кешеләр белән матур итеп исәнләшә беләбезме соң? Арабызда бу мәсьәләдә 

хилафлык җибәрүчеләр, сәлам бирү, сәлам кайтару, исәнләшү төшенчәләрен 

оныта баручылар бар әле. Исәнләшмәгән кеше ничектер үз-үзен зурга куя, 

башкаларга карата битарафлык күрсәтә димме соң . Бу фигылебез исә килер 

буынга-балаларыбызга күчә. Шулай итеп битарафлык, эгоизм, 

шәфкатьсезлек, миһербансызлык кебек күренешләргә җирлек ачыла. Безнең 

арада мондый күренешләр булмасын өчен, без кеше хезмәтен хөрмәтләргә, 

зурларга һәм үзебездән кечкенәләргә карата ихтирамлы булырга, 

исәнләшүнең саваплы гамәл булуын кечкенәдән үк өйрәнергә тиеш. 

     Ә хәзер “Исәнләшү” темасына  мәсьәләләр  чишеп карыйк. 

 

        1. Илдар иптәшләре белән кафеда утыра. Ишектән аның күптәнге 

танышы килеп керә. Илдар аны бик сагынган,күрәсең, кинәт урыныннан 

торып, биючеләрне этә-төртә танышының каршына йөгерә, аны кочаклый, 

шап-шап аркасына суккалый, үзе утырган өстәл артына чакыра. Илдарның 

үз-үзен тотышын сез ничек бәяләр идегез? (Клубта, кафеда яшьтәшеңне 



очратсаң, баш иеп исәнләшү дә җитә.Әгәр өстәл янында үзең генә 

булмасаң, урыннан тору кирәкми.) 

 

     2. Айдар чакырылган урынга соңрак килде. Ул килгәндә башкалар 

җыелып беткәнгә күрә, егет югалып калды, башлап кемгә дәшәргә дә 

белмәде. Сез бу очракта нишләр идегез? (Башта хуҗалар янына килеп 

исәнләшергә, ә калган кунакларга әдәпле генә итеп баш иеп алырга кирәк. 

Беренче тапкыр күргән кешеләрне игътибарсыз калдырып, иске танышлар 

белән генә исәнләшергә ярамый. Сезне кунаклар белән хуҗалар 

таныштырыр.) 

 

 

     - Бүгенге тәрбия сәгатен тәмамлап, сезгә өйгә эш тә биреп җибәрергә 

булдым. Үзеңне күзәтергә:исәнләшеп йөрисеңме, әллә онытасыңмы? Эне-

сеңелләреңне исәнләшә белергә өйрәтәсеңме? Өйдә бу темага әти-әниләр 

белән сөйләшергә-алар синең фикергә кушылырлармы, әллә, өстәп, тагын 

берәр нәрсә сөйләрләрме? 

 

 

 

 

 
 


