
Дәрес  темасы: Хезмәткә - хөрмәт 

Максаты:  

1. а) Нәби Дәүлинең “Хезмәткә – хөрмәт ” әсәре белән танышу;  

б) актив лексика ярдәмендә тестның эчтәлегенә төшенү;  

2. а) Фикерләү, күзәтә һәм нәтиҗә ясый белү сәләтен үстерү;  

б) -сыз/-сез, -лык/-лек,-чы/-че сүз ясагыч кушымчаларын сөйләмдә куллану 

күнекмәләрен ныгыту.  

3. Укучыларда кеше хезмәтен хөрмәт итә белү сыйфатлары тәрбияләүне дәвам итү, 

икмәккә сакчыл караш тәрбияләү.  

Җиһазлау. Н. Дәүлинең китаплар күргәзмәсе, сүзлекләр, лексика язылган плакатлар, 

компьютер слайдлары, “Табигатьне саклагыз!” җыры. 
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Дәрес барышы. 

I.Оештыру.  

- Хәерле көн,укучылар! Иртәбезнең шулай матур, көнебезнең имин үтүен теләп, 

дәресне башлыйк. (1нче слайд ) - Ә сез, укучылар, нинди теләктә? (Сәламәт булырга, 

яхшы билгеләр алырга,дуслар табарга телим)  

– Таза булыйк, матур булыйк, күркәм булыйк! Сөйләшкәндә матур сүзләр генә 

сөйлик. Рәнҗетмәсен, боекмасын дисәң йөрәк, Изге сүзләр, җылы куллар, шатлык кирәк. 

Йөзегез якты, күңелегез яхшы, Дусларыгыз ышанычлы булсын! Барыбызның да теләкләре 

кабул булсын ! 

II. Актуальләштерү. 

1.Өй эшен тикшерү.  

- Үткән дәрестә өйрәнгән сүзләрне искә төшерик. Сүзләрнең татарчасын әйтегез. (2 

нче слайд) (Укучылар әйткәндә татарча сүзләр язылган плакатлар тактага эленә бара, 

сүзтезмәләр төзелә.)  

Уважение – ихтирам, хөрмәт (уважает – ихтирам итә)  

Гордость – горурлык (гордость человека – кешенең горурлыгы)  

Жестокий – рәхимсез (жестокий человек – рәхимсез кеше)  



Честь,совесть – намус (бессовестный человек – намуссыз кеше)  

Порядок – тәртип (нарушители порядка – тәртип бозучылар)  

Привычный, обычный – гадәти (обычное явление – гадәти күренеш)  

Уборка – җыештыру (уборка комнаты – бүлмәне җыештыру)  

Знакомый – таныш (знакомый дядя – таныш абый)  

Разбитый, сломанный – ватык (разбитое окно – ватык тәрәзә) 

- Өй эшен дә тикшереп алыйк. Ничәнче күнегү бирелгән иде ? (130 нчы бит, 8 нче 

күнегү) Бирем. Сүзтезмәләрне тәрҗемә итәргә, җөмләләр төзергә.  

Шагыйрь сүзе – слово поэта  

Алан өсте – лесная поляна  

Газета кисәкләре – обрывки газет  

Консерв савытлары – консервные банки  

Шешә ватыклары – осколки битых бутылок  

Күл буйлары – вдоль озера  

Икмәк телемнәре – куски хлеба  

Маңгай тире – пот лица  

Йокысыз төн – бессонная ночь  

2. Ишетеп аңлау күнегүе. – Укучылар, тыңлагыз, текстта сүз нәрсә турында бара? 

Карт бабай малаена: - Мин картайдым инде, улым, үләрмен, - дигән. – Исеңдә тот, 

икмәгеңне гел балга манып аша. – Ул кадәр байлыкны кайдан алырмын соң, әти? – дигән 

малае. – Чын күңелдән тырышып, тир түгеп эшләсәң, икмәгең балга манып ашаган кебек 

тәмле булыр, - дигән әтисе. - Сүзнең нәрсә турында барганын кемнәр аңлады ? – Димәк, 

әтисе улына тырышып эшләсә генә икмәктән тәм, ә хезмәттән ямь табып булуын 

аңлаткан.  

3. Максат белән таныштыру. – Бүгенге дәрестә сүз нәрсә турында булыр икән? - 

Дөрес, укучылар, хезмәт һәм икмәк турында. Без бүген Нәби Дәүли иҗатын өйрәнүне 

дәвам итеп, аның 1971 нче елда публицистика жанрында язылган “Гражданин “Икс” белән 

сөйләшү” әсәреннән бер өзек укырбыз. Ул “ Хезмәткә – хөрмәт” дип атала. (3нче слайд) 

Дәфтәрләрне ачып, бүгенге числоны, теманы язып куябыз. 

III. Яңа тема. 

 1.”Хезмәткә – хөрмәт “ тексты белән танышу. 

- Укучылар, дәреслекнең 130 нчы битен ачабыз. 1нче күнегү. Биремне укыйбыз. 

Бирем.Текстны укыгыз. Кем ул гражданин “Икс”? - Текстны кычкырып, абзацлап 

укыйбыз. (Текст укыла, укучылар сөйләменә төзәтмәләр кертелә.)  

2. Текст өстендә эш. 

а. Тексттан әлеге җөмләләрнең татарчасын табып укыгыз: - Мы растерялись, 

когда на этой красивой поляне увидели обрывки газет, пустые консервные банки, осколки 

битых бутылок. - После выходных в лесах, по берегам рек и озер это превращается в 

привычное для нас явление. - Даже под одним деревом лежала целая буханка хлеба. - Я 

дал ему прозвище – Гражданин «Икс». - Гражданин «Икс»! У меня к тебе есть несколько 



вопросов: видел ли ты, как и где растет хлеб? - Эти земли были политы не только дождем, 

но и потом хлебороба. – У нас есть законы для нарушителей порядка, а что же делать с 

тобой, гражданин «Икс»?  

б. Текстны өлешләргә бүлү, исем сайлау.  

- Текстны якынча ничә өлешкә бүлеп була? - 1нче һәм соңгы җөмләләрен укып 

күрсәтегез - Аларга нинди исемнәр бирәсез?. (1нче өзек – табигать турында, 4нче слайд) 

(2 нче өзек – икмәк турында, 5нче слайд)  

3.Ял күнегүе. – Укучылар, бераз ял итеп алыгыз. Без текстның беренче өлешендә 

табигатькә саксыз караш турында җөмләләр укыдык. Хәзер Яр Чаллы шәһәренең “Алтын 

Ай” ансамбле башкаруында “ Табигатьне саклыйк!” дигән җыр тыңлап үтик. Җырның көй 

авторы – В.Әхмәтшин, сүзләрен З.Минһаҗева язган. Күзләрне йомып, иркен утырып, 

тыныч кына тыңлагыз.  

IV. Белемнәрне ныгыту.  

1.Текст буенча сораулар төзү. - Укучылар, текст өстендә эшләүне дәвам итәбез, 

хәзер сораулар төзергә кирәк булачак. Шул сорауларны бер- берегезгә бирәсез. Җавапны 

тексттан табып укыйсыз. Мәсәлән: - Икмәк сүзе нинди сүз белән янәшә тора? һ.б. (Телдән)  

 –Укучылар, минем дә сезгә берничә соравым бар: а) Икмәкне кем үстерә? б) Икмәк 

кайда, ничек үсә? - Сезгә берничә рәсем тәкъдим итәм, шуларны файдаланып, җавап 

биреп карагыз әле.  

игенче – хлебороб (6нчы слайд) орлык чәчә – сеет семена, җир сөрә – пашет землю 

(7нче слайд) иген басуы – хлебное поле, уңыш җыя – собирает урожай (8нче слайд)  

2. Мәкальләргә тиешле сүзләрне куеп укыгыз. (9 нчы слайд ) а) Агач – җимеше 

белән, кеше - ...... белән . (эше) б) ...... – утта янмый, суда батмый торган хәзинә. (һөнәр) - 

Укучылар, нәрсә ул һөнәр? (Профессия ) – Ни өчен аны хәзинә (богатство, клад) диләр? 

(Өйрәнгән һөнәреңне беркайчан да онытмыйсың, ул югалмый)  

3. “Сүзләр яса!” уены. – Укучылар, бүген без зур хөрмәткә лаек булган игенче 

хезмәте турында таныштык. Искә төшерик әле, авылда тагын нинди һөнәр ияләре яши ? 

Сезгә сүзләр бирелә : умарта, тимер, терлек, саву. Шушы сүзләр ярдәмендә нинди һөнәр 

исемнәре ясап була? Ярдәмгә рәсемнәр дә тәкъдим ителә . (10 нчы слайд) (Бер укучы 

тактага, калганнар дәфтәрләргә язып эшли) Терлекче – животновод умартачы – пасечник 

тимерче – кузнец сыер савучы - доярка – Биремне уңышлы үтәдегез, рәхмәт сезгә, 

укучылар! Чыннан да, һәр һөнәр иясе, һәр хезмәт кешесе мактауга, хөрмәткә лаек . 

Киләчәктә сезнең алдыгызга да: “ Нинди һөнәр сайлыйм икән?”- дигән сорау килеп 

басачак. Нинди генә һөнәр сайласагыз да, аңа хөрмәт белән карарга, күңелегезне биреп 

эшләргә өйрәнегез.  

V. Өй эше.  

1 нче вариант. Укылган текстка план төзергә, дәфтәрләргә язарга.  

2 нче вариант. 3нче кунегү, 132 нче бит. Тексттан тәкъдим ителгән өзекләрне табып 

укырга . 

VI. Йомгаклау. 



1.Сорауларга җавап алу.  

– Кызганычка каршы, күпләребез кеше хезмәтен хөрмәт итә белми. Без берничә 

әсәрдә әнә шундый кешеләр белән очраштык. Искә төшерик әле, нинди әсәрләр иде ул? 

Геройлары кемнәр иде? (Р.Миңнуллин.”Подъездагы язулар” шигыре, подъезд 

стеналарына төрле ямьсез сүзләр язучы малайлар, Кадыйр Даян .”Өзелгән чәчәкләр” 

хикәясе, шәһәр бакчасыннан чәчәкләр өзеп,әнисенә алып кайткан Әхмәт)  

- Бүген өйрәнә башлаган әсәрдә нинди кеше белән таныштык ? Дәрес башында 

бирелгән сорауны искә төшерәбез. Сезнеңчә, кем ул гражданин “Икс”? (Икмәкне ташлап 

калдырган билгесез кеше.)  

- Ул нәрсәне дөрес эшләмәгән? (Икмәкне чүплеккә ташлаган, ял иткән урынын 

җыештырмыйча киткән, табигатьне пычраткан...һ.б.)  

- Ул нинди кеше? (Рәхимсез – жестокий, намуссыз – бессовестный, ул кеше хезмәтен 

ихтирам итми - не уважает труд другого человека)  

- Дөрес,укучылар, зур күләмле әсәр булмаса да, әлеге өзектә автор бик зур 

проблеманы күтәреп чыга. Бүгенге тормышта, көнкүрештә безне борчыган күренешләр, 

мәсьәләләр турында сүз алып бара, кешене, аның эшен, ул тудырган байлыкны, 

матурлыкны саклау, ихтирам итү кебек тойгыларны безнең күңелләргә сала. Әлеге әсәр 

буенча эшебезне киләсе дәресләрдә дәвам итәрбез, хезмәт кешесен хөрмәтләү турында 

үзебезнең хикәяләребезне дә язып карарбыз.  

2.Укучыларның хезмәтен бәяләү, билгеләр кую.  

– Дәрестә бик матур җаваплар биреп, катнашып утырган укучыларга билгеләр куям. – 

Дәрес тәмам, сау булыгыз ! 

 


