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Дәрес — балаларға hабаҡ биреү
(Инеш hүҙ урынына)
Бөгөнгө көндө дәрестә бала күңеленә ни hалыу hәм нисек hалыу
айырыуса мөhим. Икенсенән, бөгөнгө дәресте уҡытыусының hәм
уҡыусының эшмәкәрлегенән тыш күҙ алдына ла килтереп булмай.
Уҡытыусы мәктәп дәреслеген, программаhын анализлаймы? Про
грамма менән дәреслектең методик аппараты, күнегеүҙәре,
йөкмәткеhе hәм талаптары менән ҡәнәғәтме? Дәрес материалының
йөкмәткеhен, сифатын байытыу, тулыландырыу тураhында хәстәр
лек күрәме? Шул материал балаға ни дәрәжәлә мөhим, уны уйлан
дырамы? Эшмәкәрлеккә йәлеп итәме, уҡыусының ижади hәләтен
үҫтерәме? Бына шундай методик hәм технологик проблемалар буй
ынса ла кәрәкле сараларҙы бойомға ашырырға тейеш ул. «Уҡыты
усы hөйләй, бала тыңлай, аңлағанын hөйләп бирә» тигән ҡараш
хәҙер иҫкерҙе инде. Дәрестә эшмәкәр мөнәсәбәт, мөхит юҡ икән, ул
инде ваҡытты, шуға тәғәйен материалды әрәм итеү тигән hүҙ.
Дәрес — ул hабаҡ. Һабаҡ үҙ сиратында тәрән асылға hәм күп
мәғәнәгә эйә. Мәҫәлән, hабаҡ алыу, hабаҡ булыу, hабаҡ биреү, арт
hабағын уҡытыу кеүек төшөнсәләргә тарҡала. Дәрестә балаға hабаҡ
булырлыҡ мәғәнә, асыл биреү кәрәк. Баланы hүҙҙең мәғәнәhенә
hәм асылына төшөндөрөү зарур. Тел психологияhында нимәне
өйрәнеү мөhим түгел, ә нисек өйрәнеү мөhим. Иғтибар итегеҙ: был
фекерҙе бынан бер быуат элек 1895 йылда ук Д.Н.ОвсяникоКули
ковский 1 әйтеп ҡалдырған. Сер түгел: туған тел күренештәре
мәктәптә лингвистика берәмеге йәhәтенән өйрәнелә. Был дөрөҫмө?
Әйҙәгеҙ, шул хаҡта уйлашайыҡ. Телдең моңо, мәғәнәhе, асылы ни
тигән hүҙ? Туған тел моңо — тасуирилыҡ сараhы. Башҡорт теле
нең, телмәренең моңон мин уйлап тапманым. Уны алдынғы ҡараш
лы урыҫ мәғрифәтселәре, миссионерҙары (Мәҫәлән, А.Г.Бессонов,
В.Катаринский: «Башкирский язык — такой благозвучный язык»)
әйткән. Шул моңға баланы өйрәтеү мөhим. Ул моң уҡытыусы тел
мәре аша яңғырарға тейеш. Уның телмәре балаға үрнәк, өлгө булhа
ине. Берәй тексты (ҙурмы, бәләкәйме ул) уҡығанда тасуирилыҡ та
лап ителә. Тасуирилыҡ — ул телмәр поэтикаhының асылы.
1
Овсянико Куликовский Д.Н. Язык и искусство. СПб., 1895, 26, 28 се
биттәр.
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Методик әҙәбиәттә, психологик әҙәбиәттәрҙә, бигерәк тә педа
гогик психологияла, дәрес материалы баланың шәхси hәм йәш үҙен
сәлектәрен иҫәпкә алыуға баҫым яhала. Был үҙенсәлектәргә нимәләр
инә hуң? Әлбиттә, балаларҙың рухи хәле, күңел донъяhы, hәр бала
— үҙенсәлекле бер донъя. Ул донъя шар асыҡ түгел, уҡытыусы
күҙенә күренеп бармай. Бала күңеле бикле. Шуға күрә балалар
психологияhын белгән кеше генә уҡытыусы булырға хаҡлы. Бала
күңеленә нисек юл hалырға? Әлбиттә, hүҙ менән, hүҙҙең эске
мәғәнәhе (образы) менән уй бирергә, уйландырырға кәрәктер. Бәлки
шул юл менән уның күңеленә үтеп инергә, hәләтен асырға мөмкин
дер. Халыҡта уйлағандың уйыңда ҡала тигән әйтем бар. Тел күре
нештәрен, hүҙ, төшөнсәләрҙе уйға төрөп биреү кәрәктер — бала
ның рухи хәлен ҡуҙғытыу мөhим. Уның рухи булмышына нимәләр
инә hуң? Бына улар:
— баланың хәтере ниндәй йүнәлештә үҫеш алған?
— уның генетик (йәғни ҡандан килгән) хәтере ни кимәлдә?
— предметҡа, донъяуи хәлдәргә, башҡа хәлваҡиғаларға бала
ның үҙ ҡарашы, үҙ баhаhы бармы? Хистойғо үҫеше нисек?
Бындай рухи хәлдәр, рухи булмыш баланың шәхес булып фор
малашыуында төп урынды биләй. Ана шул психик хәлен үҫтерергә
йүнәлеш алырға тейеш hәр дәрес. Дәрестең төп маҡсаты баланың
рухи хәленә тәьҫир итергә, психик hыҙаттарын, рухиәтен, күңел
донъяhын ҡуҙғытырға тейеш. Әгәр үрҙә әйтеп кителгән рухи бул
мышын аса алмай икән, тимәк, дәрес үҙенең төп маҡсатына иреш
мәне тигән hүҙ. Бала күңеленә юл hалыу, ана шул юлдан уның ру
хиәтенә үтеп инеү дәрес материалының сифатына туранантура
бәйләнгән. Баланы уйландырыу аша уның рухи hәләтен ҡуҙғытып
була. Уйға уй үрелә. Уй уйҙы тыуҙыра. Дәрестең сифаты уҡыу эш
мәкәрлегенә, баланың үҙ аллы уйлау hәләтенә ҡайтып ҡала.
Студенттарға, башҡорт теле hәм әҙәбиәте уҡытыусыларына
тәҡдим ителгән был йыйынтыҡҡа ҡушымта рәүешендә алдынғы
уҡытыусыларҙың — минең коллегаларымдың дәрес өлгөләре туп
ланды. Шулай уҡ был китапҡа ингән мәҡәләләр ҙә дәрес пробле
маhына арналды. Был баҫма студенттарҙың, мәктәп уҡытыусыла
рының көтөп алған китабы булырына шигебеҙ юҡ.
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Тел сараларын синтаксик нигеҙҙә өйрәнеү
«Мәктәп, баланы туранантура үҫтереү, «hөйрәкләү» менән генә
сикләнеп ҡалмайынса, уның артабан үҙаллы үҫеүен тәьмин итергә,
«этәреп ебәрергә» лә тейеш» (А.А.Леонтьев). Тимәк, мәктәптә
өйрәнеләсәк hәр предмет баланың үҙ аллы үҫеүенә этәргес көскә,
сараға әйләнергә тейеш. Дәреслектәргә ингән тел саралары фән, ста
тистика, ғилемдәр тупланмаhы рәүешендә өйрәнелмәhен ине. Туған
тел — донъя картинаhын танып белеү сараhы. Әйтергә кәрәк, танып
белеү — кеше менән предмет, кеше менән кеше, тормош күренеш
тәре, донъяуи хәлваҡиғалар, тәбиғәт миҙгелдәре, биҙәктәре hәм ба
шҡалары араhындағы мөнәсәбәттәр бәйләнеше. Мөнәсәбәткә ин
мәйенсә тирәйүнде, үҙең йәшәгән мөхитте, донъяны танып белеп бул
май. Шулай итеп, танып белеүҙең күләме, йөкмәткеhе hәм мәғәнәhе
ана шул мөнәсәбәттәргә үҫтереүле анализда hәм синтезда ята.
Ҡайhы бер психологтарҙың әйтеүенсә, «дәрес материалы бер
яҡтан баланың актуаль (тәбиғи) үҫеш кимәленә ярашлы, икенсе
яҡтан бер ни тиклем ҡатмарлы ла булhын, юғиhә үҫтереүҙең ерлеге
юғала» (Ш.А.Амонашвили)2 .
Дәрес материалын күпмелер кимәлдә ҡатмарлаштырыу мәсьә
ләhе Л.С.Выготский, Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин,
М.И.Мәхмүтов, И.Я.Лернер h.б. психологтарҙың хеҙмәттәрендә лә
күтәрелә. Был урында шуны ла әйтеп китеү кәрәктер: дәрес мате
риалын ҡатмарлаштырыу үҙен аҡламай. Әгәр дәрестә уҡыу эшмә
кәрлеге булмаhа, өйрәнелгән материалдың ҡатмарлылығы, ауыр
лығы баланың зиhен эшмәкәрлеген тотҡарлаясаҡ. Зиhенгә алыу
юҡ икән, ижади фекерләүгә лә юл ябыла. Ана шул рәүешле дәрес
материалы үҙләштерелмәйенсә ҡала килә. Фекерләү эшмәкәрле
генең башланғысы — ул мәғәнә, тойғо, хис, төрлөлөк, сәбәп. Дәрес
материалы ана шул башланғыстарҙан алыҫ икән, баланың аҡыл
эшмәкәрлеге ҡуҙғытҡыстарына тәьҫир итмәй икән, уның шәхескә
хас булмышын тәрбиәләү, камиллаштырыу, үҫтереү тураhында hүҙ
алып барыуҙан, ҡоро hөйләнеүҙән фәтеүә булмаясаҡ*. Класҡа,
дәрескә тәғәйен стандарт белемде ҡатмарлаштырыу түгел, ә про
блемалаштырыу кәрәк. Бала зиhененә уй, хәтеренә мәғәнә hалыу
2

Амонашвили Ш.А. В школу с шести лет. В сб.: Педагогический поиск /
сост. И.Н.Баженова. — М.: Педагогика, 1988. — 81 се бит.
*Фонетик күренештәрҙе hүҙ эсендә, морфологик берәмектәрҙе hүҙьяhа
лыш сиктәрендә, лексиканы айырым hүҙҙәр рәүешендә өйрәнеү иҫкергән алым.
5

мөhим. Шуға күрә туған тел саралары hөйләм йә булмаhа текст
эсендә, шул hөйләмдең, текстың башҡа киҫәктәре, берәмектәре
тығыҙ бәйләнештә өйрәнелергә тейеш. Башҡорт теленә өйрәтеүҙе
синтаксик йүнәлештә алып барыу мөhим. Дәрестә баланың фекерләү
hәләтен үҫтереү төп маҡсат итеп ҡуйыла. Туған телдең башҡа кимәл
дәрен (фонетика, морфология, лексика) синтаксик кострукция
ларҙан тыш өйрәнеү быға кәртә ҡуя. Синтаксик нигеҙгә ҡоролмаған
(тардицион, ғәҙәти) дәрестәрҙә лә баланың үҫеше бар. Әммә уның
үҫешендә, фекерләү аң (рассудок) кимәлендә тороп ҡала. Ә инде
аҡыл (разум) ярҙамында үҙ аллы танып белеү булмағас, уҡыусы
ның ижади үҫеше юҡ кимәлдә. Шул нигеҙҙә асылмай, асылып китә
алмай ҡалған күпме hәләт ҡыйрала
Мәктәп программаларында hәр класҡа тәғәйен фонетик мор
фологик, синтаксик h.б. белектәр (умения)* тәҡдим ителә. Ана шул
белектәр балаға төрлөсә фекер йөрөтөүгә (кинәйәле, логик, ижади,
образлы, күркәм) этәргес көс бирмәй. Киреhенсә улар фекерләүҙең
аң кимәленән аҡыл кимәленә күсешен тотҡарлай. Дәреслектәрҙәге
синтаксик күнегеүҙәр уҡыусыларҙың фекерләү эшмәкәрлеген стан
дартлаштыра, тигеҙләй. Донъя картинаhын танып белеүҙә, hүҙләп
зиhенгә алыуға ҡарағанда, hүҙбәйләнешләп, hөйләмләп зиhенгә
алыу күпкә отошло. Хәлваҡиғаны, күренештәрҙе логиксинтаксик
бәйләншеhеҙ зиhенгә алыу продуктив булмаған (йәғни, мәғәнәhеҙ,
hөҙөмтәhеҙ, ижади түгел) фекерләүгә этәрә. Тимәк, hөйләм, текст
синтаксисын өйрәнгәндә фекерләүгә этәргес шарттар кәрәк. Бына
улар: күҙәтеү, сағыштырыу, предметтарҙың hәм образдарҙың дөйөм
hәм айырым яҡтарын билдәләү, дөйөмләштереү, проблема, ситуа
ция, эҙләнеү, танып белеүҙең аныҡ маҡсатын күрhәтеү h.б.** Син
таксик берәмектәрҙе (өнмө, hүҙме, hүҙбәйләнешме) hөйләм эсен
дәге үҙара бәйләнештән тыш өйрәнеү — иҫкергән алым. «Уҡыусы
hөйләм эсендәге hүҙҙе еңелерәк зиhенгә ала»3 .
Мәктәп дәреслектәрендә ябай йәки ҡушма hөйләмдәрҙе анализ
лау өсөн күпме hорауҙар hәм практик эштәр бирелә. Быларҙың
барыhы ла синтаксик ҡағиҙәләрҙең йөкмәткеhен асып биреүгә
*

Сағыштырығыҙ: белекле бала, белекhеҙ бала.
Дәреслектәрҙәге күнегеүҙәрҙең биремдәрендә бындай шарттар юҡ тип
әйтерлек.
3
Асадуллин А.Ш., Хасанов Н.М. Основы методики русского языка в началь
ных классах татарской школы. — Казань, Татарское книжное изда
тельство, 1978. — 15 се бит.
**
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ҡоролған. Әлбиттә, ваҡытваҡыты менән бындай төр эштәр ҙә кәрәк.
Әммә мәғәнәhе аҙ булған бер төрлө эштәр менән баланың иғтиба
рын ялҡытыуҙы хәҙерге методика фәне хупламай.
Юл ыңғайында шуны ла әйтергә кәрәк: ошондай уҡ эштәр рус
теле дәрестәрендә лә үткәрелә. Рус теле менән башҡорт теленең
синтаксик конструкциялары араhында байтаҡ оҡшашлыҡтар бар
ҙа баhа! Бер үк ҡағиҙәне бер үк күренеште иҫбатлайиҫбатлай ба
ланы ялҡытабыҙ түгелме? Ике дәрестә лә hөйләм нигеҙендә үҫте
реүсе hорауҙар, эштәр бирелмәй, hөйләмдә hүҙҙәрҙең мәғәнәүи
йөкмәткеhе, асылы хаҡында проблемалы ситуация тыуҙырылмай.
Баланың фекерләү hәләтен үҫтереү маҡсатынан сығып, hөйләмгә
анализ биреү кәрәктер. Булмаhа берәй тексҡа анализ өлгөhөн ҡарап
үтәйек. Бына ул текст:
Бәҙи яулыҡ осо менән битен ҡаплап, башын түбән баҫып,
урам аша сыҡты ла боролоп тыҡырыҡҡа инде. Өмәселәр, уны
әллә ниндәй ҙур йомош тапшырып оҙатҡан hымаҡ, артынан
ҡарап ҡалдылар». (Һ.Дәүләтшина, «Ырғыҙ»)
Уҡытыусы: Тексты иғтибар менән уҡып сығығыҙ. Бөтә hүҙҙәр
ҙә урынлы ҡулланылғанмы? «Башын түбән баҫып», «йомош тап
шырып» тигән hүҙбәйләнештәр телмәрҙә, бәлки, икенсе төрлө ҡул
ланылалыр? Был хаҡта hеҙ нисек уйлайhығыҙ? Кемдә ниндәй
тәҡдимдәр бар?
Уҡыусы: «Башын түбән баҫып» тип әйтеү әллә нисек яңғырай.
Уҡытыусы: Ни өсөн, hин нисек әйтер инең?
Уҡыусы: Мин уны «башын түбән эйеп» тип үҙгәртер инем.
Уҡытыусы: Дөрөҫ, иҫбат ит.
Уҡыусы: Башҡорт телендә «баш баҫыу» тигән нығынған
hүҙбәйләнеш бар. Яҙыусы шул hүҙбәйләнеште үҙенсә үҙгәрткән.
Ике hүҙ араhына «түбән» hүҙен ҡыҫтырған.
Уҡытыусы: «Башын түбән баҫып» тигән hүҙбәйләнеш телмәр
ҙә нығынғанмы?
Уҡыусы: Ундай hүҙ бәйләнеш телмәрҙә нығынмаған. Был осраҡта
түбән hүҙе үҙенән hуң эйәреп тигән ҡылым формаhын талап итә.
Уҡытыусы: Был hүҙбәйләнеште «башын эйеп» тип кенә алып
булмаймы?
Уҡыусы: Була, әммә бында «башын эйеп» hүҙбәйләнеше бер
нисә мәғәнәне аңлатасаҡ.
Уҡыусы: Был осраҡта hөйләмдең яңғырашы юғала.
Уҡытыусы: Яңғыраш тигән hүҙҙе икенсе төрлө нисек әйтеп була?
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Уҡыусы: Телмәр мелодикаhы, телмәр моңо тип әйтеү дөрөҫ була.
Уҡытыусы: Бик дөрөҫ әйттегеҙ, рәхмәт, телегеҙҙән ҡыуаны
ғыҙ! Ә «йомош тапшырып» тигән hүҙбәйләнеш урынлы ҡулланыл
ғанмы? Уйлағыҙ әле.
Уҡыусы: Урынhыҙ ҡулланылған.
Уҡытыусы: Ни өсөн? Иҫбат ит.
Уҡыусы: Телмәрҙә «йомош ҡушыу» hүҙбәйләнеше нығынған.
Уҡыусы: «Йомош тапшырыу» нисектер русса яңғыраған
hымаҡ.
Уҡыусы: «Йомош тапшырыу» нисектер тантаналы яңғыраған
hымаҡ. Мәҫәлән: иген тапшырыу, имтихан тапшырыу, дәүләткә hөт
тапшырыу, хат тапшырыу hәм башҡалар.
Уҡытыусы: Рәхмәт! Дөрөҫ анализ бирҙегеҙ.
Уҡыусы: Был текста тағы ла бер хата бар.
Уҡытыусы: Әйтеп ебәр әле, ул ниндәй хата икән?
Уҡыусы: Һөйләмдең грамматик нигеҙе, йәғни «өмәселәр ҡарап
ҡалдылар» тип әйтеү ҡолаҡҡа ятмай.
Уҡытыусы: Дөрөҫ! Иҫбат ит.
Уҡыусы: Күплек мәғәнәhе ике тапҡыр ҡабатланған. Эйә лә,
хәбәр ҙә күплекте белдерhә телмәр дөрөҫ булмай.
Уҡыусы: Телмәр мелодикаhы боҙола.
Уҡыусы: Урыҫ телендәге «Согласование»ға эйәреү килеп сыға.
Уҡытыусы: Бик дөрөҫ анализ яhанығыҙ. Рәхмәт!
Fәҙәти (традицион) методикаға ярашлы үткәрелгән дәрестәрҙә
өйрәнеү материалдары әҙер килеш тәҡдим ителә. Бала шулай итеп
әҙер белемгә күнегә. Уның үҙ аллы фекерләү мөмкинселегенә юл ябы
ла. Дәрестә ижади күтәренкелек, солғаныш (атмосфера) булдырыл
май. Өйрәнеү материалы тотош бер проблема рәүешендә ҡуйылмай.
Шуға ла класта уҡыусыларҙың битарафлығы хөкөм hөрә. Балалар
уй донъяhына, хыял итеү, фекер йөрөтөү хәленә йәлеп ителмәй. Сәбәбе
ябай: үҙ аллы «фекер төҙөү» өсөн тейешле маҡсат ҡуйылмай. Шуға
күрә лә балаларҙа дәрес материалына ҡарата hис бер ҡыҙыҡhыныу
юҡ. Бала күңелендә эҙләнеү ниәте, эҙләнеү теләге (мотив) асылмай
ҡала килә. Тел кимәлдәре буйынса (фонетик, морфологик, лексик)
анализ төрҙәре лә балаға әҙер килеш бирелә. Дәреслектәрҙә ундай
төр анализдарҙың өлгөhө яҙып уҡ күрhәтелгән. Дәрестә, дәрес мате
риалы нигеҙендә балаға уйланыр өсөн сәбәп юҡ. Туған тел саралары
халыҡтың йәшәү рәүеше (этнокультура, тарих, мифология h.б.) ма
териалы менән үҙ ара бәйләнештә өйрәнелмәй.
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Әйтәйек, йыйыу, йыйнау, дөйөмләштереү мәғәнәhен аңлатҡан
тана торпо, егет елән, ҡыҙ ҡырҡын, йылан саян, тай
тулаҡ, бала саға, бисә сәсә, ата баба, ҡарт ҡоро, ҡарт
ҡамҡы, етем еhер, ир ат, бала сүрә кеүек hүҙҙәр тыуған теле
беҙҙә юҡтан ғына барлыҡҡа килмәгән. Яңы ерҙәр үҙләштерер өсөн
ырыуырыу булып таралған ҡанҡәрҙәштәребеҙ, сит ҡәүемдәр
менән аралашып, улар менән үҙара бәйләнешкә инеп, үҙ телебеҙ
ҙәге төшөнсәләргә мәғәнәләш hүҙҙәрҙе үҙләштергән. Тимәк, hанап
сығылған ишле hүҙҙәрҙең икенсе hыңарын сал тарих төпкөлдәрендә
төрки hәм монгол телдәренән үҙләштерелгән ҡомартҡы тип ҡабул
итергә кәрәк. Бындай hүҙҙәрҙең тәүгеhе ниндәй мәғәнәгә эйә булhа,
hуңғыhы ла шундай уҡ мәғәнәне аңлата.
Тел күренештәре hөйләмдән, текстан тыш, шулай уҡ этномәҙәни
мөхиттән айырым өйрәнелhә, уларға ҡыҙыҡhыныу юғала. Үҫтереү
ле уҡытыу принцибы иҫәпкә алынмай, баланың фекерләү хәлен
уятыусы шарт, сәбәп, ниәт (мотивтар) файҙаланылмай ҡала.
Билдәле булыуынса, тел — этнокультураның бер төрө. Шулай
булғас, халыҡ мәҙәниәте үтә ябай, примитив кимәлдә өйрәнелмәhен
ине. Тел донъяhына, тел күренештәренә бөтөнлөк хас. Шул
бөтөнлөктө уҡыусылар бөтөн килеш ҡабул итhен ине. Бының ниге
ҙендә нимә ята? Уҡытыуҙы, теге йәки был теманы, тел күренеш
тәрен өйрәнеүҙе танып белеү hәм фекер йөрөтөү рәүешенә***
көйләү кәрәк. Тимәк, бала тел кимәлдәрен (фонетиканы, морфоло
гияны, лексиканы, синтаксисты, стилистиканы барыhын да бергә)
бөтөн килеш танып белергә тейеш. Fәҙәттә hөйләмде синтаксик
яҡтан тикшергәндә аҡылға мөнәсәбәтле (логикорациональная фор
ма) танып белеүгә генә иҫәп тотола, бөтөнлөк системаhы юғала.
Икенсе төрлө әйткәндә, танып белеү предметы булып hөйләм
төҙөлөшө hанала. Был осраҡта танып белеү грамматик төшөнсәләргә
генә йүнәлтелә. Әйтәйек, hүҙҙең, hүҙ формаларының грамматик
***
Танып белеү рәүеше төрлө кимәлдәрҙе үҙ эсенә ала. Мәҫәлән: hиҙемләп
танып белеү, фекерләү ярҙамында танып белеү, эмпирик (аң ярҙамында)
hәм теоретик (аҡыл ярҙамында) танып белеү. Танып белеүҙең төп ике
формаhын да күрhәтеп китергә кәрәктер. Беренсеhе — затҡа (субъектҡа)
туранан тура мөнәсәбәте булған белем алыуға йүнәлтелгән танып белеү
(hиҙемләү, зиhенгә алыу, күҙ алдына килтереү). Икенсеhе — заттың аңынан
тыш булған белемдәрҙе үҙләштереүгә йүнәлтелгән танып белеү. Бындай
белемдәргә кешелек тарафынан тыуҙырылған матди hәм рухи байлыҡтар
инә. Шулай уҡ көндәлек (ғәҙәти) танып белеү, күркәмлекте (художестволы)
танып белеү, фәнни танып белеү кеүек төрҙәре лә мәғлүм.
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билдәләре, hөйләм киҫәктәре, өлөштәре, төрҙәре hанап сығыла.
Шул ваҡытта танып белеүҙең хистойғоло, образлы (эмоциональ
нообразная форма) төрө иҫәпкә алынмай. Танып белеүҙең төп пред
меты булған мөнәсәбәт, баhа биреү мөнәсәбәте уҡытыусының күҙ
уңынан ситтә ҡала килә. Бында уҡытыусының ғәйебе юҡ, сөнки
мәктәп дәреслектәре, методик күрhәтмәләр уны шул йүнәлештә
эшләргә мәжбүр итә. Тимәк, дәрестә тел материалын өйрәнгәндә,
hөйләм йәки текст, күнегеү өҫтөндә эшләгәндә күркәм образдар яр
ҙамында танып белеүгә лә етди иғтибар бирергә кәрәк. Юғиhә та
нып белеүҙең кеше аңына бәйләнмәгән (объектив) төрө (төшөнсә),
кеше аңына мөнәсәбәтле (субъектив) төрөнә (күркәм образ) ҡаршы
ҡуйыла. Фекерләүҙең логикрациональ формаhына ғына өҫтөнлөк
биреү уҡыусыңың шәхес сифаттарын үҫтермәй. Юл ыңғайы шуны
ла әйтергә кәрәк: күренекле совет психологтары Л.В.Занков, В.В.Да
выдов, Д.Б.Эльконин концепцияларының төп етешhеҙлеге лә үрҙә
әйтелгәндәр менән аңлатыла. Был ғалимдар баланың ижади фе
керләүен үҫтереү тигәндән фәҡәт теоретик фекерләүҙе генә күҙ
уңында тоттолар.
Шулай итеп, hөйләм, текст нигеҙендә тел күренештәрен өйрәнгәндә
мәғәнәhеҙ ҡағиҙә ятлатыуға, грамматик фарс ойоштороуға юл ҡуйы
лырға тейеш түгел. Уҡыусы психологияhында ойоҡhоп ятҡан hәләтте
асыу, артабан уны үҫтереү, тел күренештәрен синтаксик нигеҙҙә hәм
этномәҙәни аспектта өйрәнгән саҡта ғына бойомға ашасаҡ.
Һөйләмдең, текстың өлөштәрен, киҫәктәрен, композицияhын
үҫтереүле анализлау кәрәк. Быға түбәндәгеләр инә: художестволы
төҫ биреү, редакторлау, стилистик яҡтан камиллығына иғтибар итеү,
hүҙ формаларының, hөйләм киҫәктәренең үҙара мөнәсәбәтен
өйрәнеү, теге йәки был hүҙгә таянып үҫтереүле синтез яhау, hөйләм
төҙөлөшөнә анализ үткәреү h.б. Бары тик ошолай эшләгәндә генә
тел берәмектәренә, hөйләмдең синтаксик өлөштәренә бала күңе
лендә баhалы мөнәсәбәт, ҡараш тыуасаҡ.
Һөйләм төҙөлөшөн методик күрhәтмәләргә, дәреслектәге күне
геүҙәрҙең биремдәренә ярашлы тикшергән саҡта уҡыусыларҙың
яуаптары бер төрлө буласаҡ. Ана шул бер төрлөлөк, ҡалыпҡа
hалынған анализ баланың әүҙемлеген, фекерләү эшмәкәрлеген
юҡҡа сығара. Дәрестең үҫтереүле фоны, ерлеге, нигеҙе ҡаҡшай.
Шуны ла әйтергә кәрәк: белем биреүҙе схемалаштырыу, компью
терлаштырыу, электронлаштырыу hәм башҡа реформаларға көйләү
— фекерләүҙе бер ҡалыпҡа hалыу, кеше аҡылын техник ҡалдыҡ
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(шлак) менән ҡыйлау. Был осраҡта уҡыусы психологияhында иң изге
эмоциональэстетик, кешелеклелек тойғолары юҡҡа сыға. Хатта
әҙәпәхлаҡ hыҙаттыры ла бөгөнгө кеше характерында, холҡонда,
тәбиғәтендә hирәк күренешкә әйләнә бара. Был йәhәттән Рәсәйҙең
күренекле рәссамы Б.М. Неменскийҙың фекере менән килешмәү
мөмкин түгел. Бына ул нимә ти: «Мотлаҡ, бөгөн, бөгөн! фекерләүҙең
асылы, донъяны танып белеүҙең ике формаhын үҫтереүҙең мөhим
леге хаҡында hүҙ алып барыу кәрәк. Береhен икенсеhе менән ал
маштырмаҫҡа — бербереhенә ярашлы үҫтерергә, тулыландырырға.
Бының өсөн уларҙың үҙара ярашыусанлығын аңларға кәрәк»4.
Үрҙә әйтелгәндәр шундай hығымтаны талап итә: башҡорт теле
нең морфологияhын, синтаксисын өйрәнеү барышында танып бе
леүҙең ике формаhын да ҡулланыу мөhим. Бының өсөн мәктәп дәрес
лектәренең методик аппаратын үҙгәртеү кәрәк. Үҫтереүле уҡытыу
принцибына ярашлы күнегеүҙәрҙең биремдәре, мәҫәлән, түбән
дәгесә булырға мөмкин:
«Текстың (өҙөктөң) бер hөйләмен hайлап ал. Ентекләп уҡып
сыҡ. Һөйләмдең мәғәнәhен төшөн hәм уйла: сит телмәрҙең төп
мәғәнәhе, төп фекере ниндәй hүҙҙәргә hалынған? Үҙеңдең яуабың
ды иҫбат ит».
«Тексты иғтибар менән уҡып сыҡ. Унда төп фекер ниндәй hөй
ләм аша бирелә? Автор күп сағыштырыуҙар ҡулланған. Урынлымы
улар? Һин нисек уйлайhың? Уларҙы икенсе төрлө биреп булмай
мы? Яуабыңды иҫбат ит».
«Текста hөйләмдәрҙең тик грамматик нигеҙҙәре генә бирелгән.
Шуларҙы тарҡау hөйләмдәргә әйләндер, hөйләмдәрең күркәм
булhын».
«Текстың башы бирелгән. Аҙағын үҙеңсә яҙып бөтөр, hүрәтләү
сараларын ҡулланырға онотма».
«Текстың аҙағы бирелгән. Башы нисегерәк булды икән? Уйла
hәм үҙеңсә яҙып ҡара».
«Өҙөктө иғтибар менән уҡып сыҡ. Үҙең теләгән hөйләмдәге
hүҙбәйләнештәрҙе яҙып сыҡ. Улар ошо тәртиптә булырға тейеш:
рәүеш менән ҡылым, сифат менән исем, исем менән исем. Өҙөктә
төп фекер ҡайhы hөйләм аша белдерелә? Уйла әле».
4
Неменский Б.М. Искусство — Культура — Образование: Цикл бесед. — М.
Центр ХКО, 1993 16 сы бит. Күренекле рәссам танып белеүҙең ике формаhы
тип теоретик hәм образлы күркәм төрҙәрен күҙ уңында тота. — Р.А.
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«Терәк hүҙҙәр бирелгән. Шуларҙы ҡулланып бәләкәй генә
хикәйә яҙып ҡара. Тәүҙә хәтереңә төшөр: башҡорттарҙың йәшәү
рәүешендә торна ниндәй мәғәнәгә эйә булған» h.б.
Бала уйланhын, хәтерендә эҙләнhен. Уның уйланыу hәләте күп
осраҡта дәреслектәрҙәге методик аппараттың йөкмәткеhенә, күне
геүҙәрҙең биремдәренә, класта hәм өйҙә башҡарыласаҡ эш
төрҙәренә лә бәйләнгән. Баланың ижади фантазияhы, хыял итеү
әүҙемлеге туған тел hәм әҙәбиәт дәрестәрендә асыла. Әйтәйек, ғәҙә
ти булмаған мәғәнә hалынған hөйләм уйлай, текст төҙөй икән, бын
дай бала бары тик хуплауға лайыҡлы. Тел күренештәрен өйрән
гәндә, теге йәки был әҫәргә анализ биргәндә мәғәнәhеҙ ғәҙәти
лектән, акдемизмдан арынырға кәрәк. Мәҫәлән, hөйләмгә синтак
сик анализ яhағанда рәүеш, хәл, тултырыусы, аныҡлаусы функци
яларын үтәгән эйәрсән киҫәктәрҙең телмәр үҫтереүҙәге әhәмиәте,
телдең hүрәтләү саралары икәнлеге хаҡында әйтеп үтергә нимә
ҡамасаулай?
Һөйләмдең композицияhын анализлауға күсер алдынан уҡыу
сылар уның асылына, мәғәнәhенә, айышына үтеп инергә лә тейеш.
Дәрескә бирелгән ваҡыт аҙ, әлбиттә. Иғтибарлап hөйләмде уҡып
сығыу, уның төҙөлөшөн асыҡлау, мәғәнәhенә үтеп инеү мөмкин
селеге биреү — баланы уйландырыу өсөн төп шарт.
Түбәндә тел кимәлдәрен (күренештәрен) яҡынса анализлау
өлгөhө лә бирелә. Миҫал:
«Ынйыҡ көн. Эс бошорғос ямғыр яуа ла, яуа. Лыҫтыр кейем
hымаҡ ялбыр болоттар, күк көмбәҙен ҡаплап, көнө буйы
төньяҡҡа ағыла. Аҡташ йәйләүенең өҫтө лә, аҫты ла лысма
hыуға әйләнгән» (Кирәй Мәргән. Бөркөт ҡанаты).
I.Текст менән танышыу.
Тексты тәүҙә уҡытыусы үҙе уҡып күрhәтә. Шунан hуң берике
уҡыусынан уҡытыла. Артабан уҡыусылар үҙ аллы уҡып сыға. Шул
рәүешле текстың йөкмәткеhенә, мәғәнәhенә иғтибар туплана.
II. Һүҙлек эше. Текста мәғәнәләре аңлашылып етмәгән hүҙҙәр
бар: ынйыҡ, лыҫтыр, лысма (сағыштырыу өсөн: лыс hыу). Һүҙҙәрҙең
мәғәнәләре тәүҙә уҡыусыларҙың үҙҙәренән hорала. Араларында
белүселәр булырға мөмкин. Уҡыусылар аныҡ әйтә алмаhа, уҡыты
усы үҙе аңлата: ынйыҡйонсоу; лыстырныҡ hыуланған, hығып ал
малы; лысмалыстыр hүҙенең синонимы.
Өҫ кейеме лыс hыу булған кешегә нимә тип әйтәләр? —
Күшеккән тауыҡ.
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III. Фонетик характеристика:
1. Һуҙынҡылар:
— ҡалын (ы, о, а, у);
— нәҙек (ө, э, у, ә);
— ике өндән торғандар (я=й+а; е=й+э).
2. Тартынҡылар.
— яңғырау (ў, й, б, н, р, ғ, м, л, ҙ, г, ү);
— hаңғырау (ҡ, к, с, ш, т, h, п, ҫ);
— ҡалын hуҙынҡылар менән йәнәш килеүсе тартынҡылар;
( ў, ҡ, ғ);
— нәҙек hуҙынҡылар менән йәнәш килеүсе тартынҡылар ( ү, к,
г) ж;
3. билдә — b.
IV. Морфологик характеристика:
— исем (көн, ямғыр, кейем, болоттар, Аҡташ йәйләүе, өҫ, аҫ);
— сифат (ынйыҡ, эс бошорғос, лыҫтыр, ялбыр, лысма);
— рәүеш (күк көмбәҙен ҡаплап, көнө буйы, төньяҡҡа);
— ҡылым (яуа, ағыла, әйләнгән);
— ярҙамлыҡ hүҙҙәр (ла, лә, hымаҡ).
V. Синтаксик характеристика. Текстағы hөйләмдәрҙе асыҡлау
кәрәк. Мәҫәлән:
— Текст нисә hөйләмдән тора?
— Текста дүрт hөйләм алынған.
— Төҙөлөшө яғынан ниндәй hөйләмдәр?
— Тәүгеhе атама hөйләм. Ҡалғандары ике составлы ябай та
рҡау hөйләм.
Артабан теләгән бер hөйләмгә синтаксик анализ яhарға мөмкин.
Мәҫәлән: Эс бошорғос ямғыр яуа ла яуа.
VI. Мәғәнәүи (семантик) характиристика. Текстың төп мәғәнәhе
ҡайhы hөйләм аша белдерелеүен асыҡлау мөhим. Бында уҡыусы
ларҙың яуаптары төрлөсә булырға мөмкин. Мәҫәлән: «Эс бошорғ
ос ямғыр яуа ла яуа». «Аҡташ йәйләүенең аҫты ла, өҫтө лә лысма
hыуға әйләнгән». Был яуаптарҙың икеhе лә дөрөҫ. Әммә дөйөм
ләштерелгән мәғәнәне биреү йәhәтенән hуңғы hөйләмде hайлау
отошлораҡ була. Ул үҫтереүле синтез үткәреү өсөн дә ҙур мәғәнәгә
эйә. Мәҫәлән, Аҡташ йәйләүе ҡайhы башҡорт ырыуының йәйләүе?
Шаҡман ҡайhы ырыуҙың (Тамъян) етәксеhе? Тамъян ырыуы ниндәй
биләмәләр аша үтеп үҙенең төйәген тапҡан? Тамъян ырыуының
символдарын (ағасы, ҡошо, тамғаhы, ораны) беләhеңме? Ана шун
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дай hорауҙарға әңгәмә ойоштороу баланы үҙенең тарихына, этном
әҙәниәтенә ылыҡтыра.
«Өлөштәренән алда бөтөндө күреү» (Ильенков Э.В.) концеп
цияhы тел күренештәрен мотлаҡ hүҙбәйләнеш синтаксисы, hөйләм
синтаксисы, текст синтаксисы нигеҙендә өйрәнеүгә ишара яhай.
Бөтөндән уның состав өлөштәренә табан фекерләү — диалектика
законының асылы. Традицион методика уҡытыусы эшмәкәрлеген
тел тураhындағы фәндең бәйләнешhеҙ өлөштәре буйынса абстракт
белем биреүгә йүнәлтте. Мәҫәлән, фонетика, hүҙ төркөмдәре, лек
сика h.б. hис бер бәйләнешhеҙ, синтаксистан тыш өйрәнелде, әле
лә шулай дауам ителә. Телмәр бөтөнлөгө иҫәпкә алынманы.
Бөтөндөң состав өлөштәре телмәр, тел синтаксисында үҙ аллы айы
рым күренештәр булараҡ өйрәнелде. Балаға танып белеү теория
hынан тыш абстракт белем бирелде. Икенсе төрлө әйткәндә, тел
менән фекерләүҙең үҙара бәйләнеше, фекерләүҙең тәбиғәте,
йөкмәткеhе (тәжрибә, практика, теория) иҫәпкә алынманы. Билдә
ле булыуынса, абстракт белем кеше аҡылын үҫтермәй, әүҙем эшм
әкәрлеккә этәргес көс, сәбәп, ниәт, теләк (мотивтар) тыуҙырмай.
Шулай итеп, hөйләм, текст — фекерләү эшмәкәрлегенең бер
hөҙөмтәhе. Ул hөҙөмтә өҙөкйыртыҡ өйрәнелергә тейеш түгел. Тел
күренештәрен синтаксик нигеҙҙә өйрәнеү — баланы үҫтереүсе шарт.

Дәрес hәм уның этаптары
Мәктәптә баланы тыуған теленә өйрәтеүҙе яҡшыртыу дәрескә,
уның төрҙәренә, hәр этабының аныҡ эшкә йүнәлтелгән булыуына
бәйләнгән. Икенсе төрлө әйткәндә, дәрес уҡытыусының hәм
уҡыусының бербереhенә мөнәсәбәттәш эшмәкәрлегенән тора.
Дәрестең нигеҙендә ике яҡлы эшмәкәрлек ята. Шуларҙың береhе,
дәрестең төп асылын билдәләүсеhе — уҡытыусының эшмәкәрле
ге. Fәмәлдә ул нисек, ниндәй дәрәжәлә, күләме hәм кимәле,
йөкмәткеhе hәм йүнәлеше ҡайhылай? Һорау бик етди. Уға аныҡ hәм
теүәл яуап та кәрәк.
Күп дәресте ҡарағаным бар. Бигерәк тә «Асыҡ дәрес» тигән
дәрен. Бындай яуаплы сараларҙа уҡытыусы күберәк үҙен «күр
hәтеп» ҡалырға тырыша. Әйтәйек, утыҙҙан ашыу эш төрөн күрhәтә,
hорау биреп өлгөрмәҫ элек уҡыусылары кем уҙарҙан ҡулдарын
күтәрә, уйлап та ҡарамайынса яуап бирә. Бындай «асыҡ дәрес
тәрҙә» балаға уйлап торорға ваҡыт юҡ hәм кәрәкмәй ҙә. Сөнки яуап
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тар алдан ятланған. Был дәрескә алдан ҡырылмаhа ҡырҡ тапҡыр
репетиция үткәрелгән. Бындай етди булмаған дәрес сараларын
мәғәнәhеҙлек, мәғәнәhеҙ шаушыу йәки дәрес фарс тип атарға
мөмкиндер. Аҙаҡтан анализ яhғанда, был дәрес йоратын ҡараған
белгестәр, хатта мәғариф етәкселәре лә уҡытыусыны маҡтарға то
тоналар. Йәшермәйем, уҡытыусы ла — кеше. Уға ла йылы hүҙ
кәрәк. Әммә дәрес тигән төшөнсә, дидактик берәмек тейешенсә
баhаланмай ҡала. Шуға ла дәрескә бирелгән ваҡытты бушҡа
уҙғарыу, әрәм итеү күренештәре дөйөм бер системаға әйләнеп бар
маймы икән тигән хәүеф борсой мине. Күҙ буяусы бындай дәрестәрҙә
ике яҡлы ижади эшмәкәрлек күҙәтелмәй.
Бөгөнгө дәрестәрҙә самаhыҙ күп эш төрҙәре менән мауығыу
өҫтөнлөк ала. Улар баланың рухи булмышын ҡуҙғытмай, бала күңе
лен уйландырмай, уны ижади эшмәкәрлеккә этәрмәй. Ҡуйылған
hорауға яуап ҡайтарыр өсөн балаға уйланырға мөмкинселек, ваҡыт
бирелмәй. Ҡалыплашҡан бер үк эш төрҙәре, проблемаhыҙ
hорауҙар, hөҙөмтә бирмәүсе мәғәнәhеҙ ҡағиҙә ятлау уҡыусыны ял
ҡыта, арыта. Ҡоро нотоҡ уҡып ҡына баланы милли рухта тәрбиәләп
булмай. «Туған тел — кешене үҫтереү сараhы» (К.Д.Ушинский)
тигән дидактик принцип дәрестә бойомға ашмай. Баланың хәтере
яңынаняңы төшөнсәләр, hүҙҙең образы, йәғни эске мәғәнәhе менән
байытылмай. Хәтере ярлы уҡыусы ижади фекер йөрөтә алмай.
Тимәк, дәресте ижади эшмәкәрлеккә көйләү кәрәк. Уҡыусы эҙлә
неүсе, тикшереүсе, өйрәнеүсе сифатында ҡатнашырға, ә уҡытыу
сы уны шул эшмәкәрлеккә этәреүсе (әйҙәүсе түгел!) вазифаhын
үтәргә тейеш. Бөгөнгө дәрестәрҙә ана шул hынылыш юҡ.
Дәрес — балаға белем биреүҙең төп формаhы. Белем hәм тәрбиә
төшөнсәләре үҙара айырылғыhыҙ бәйләнешкә ингән. Fәмәлдә иhә
белем менән бергә тәрбиә лә бирелә. Тәрбиә биргән саҡта балаға
тейешле белем дә бирәбеҙ. Уҡыусыны нимәгәлер өйрәтәбеҙ. Ана
шул диалектик бәйләнеш саралары ярҙамында бала шәхесен үҫте
рәбеҙ. Шуға күрә дәрес — ул бала шәхесен үҫтереүсе сара ла.
Дәрес — уҡытыусының ижад эше. Камиллашҡан дәрестәр булhа
ла, ҡалыплашҡан дәрестәр була алмай. Ижад эше ҡалып ҡыҫандары
на hыймай. Тәжрибәле уҡытыусы ла бер төрлө генә дәрес бирә алмай.
Әйтәйек, бер үк тема буйынса (параллель) кластарҙа үткәрелгән
дәрестәр ҙә бер төрлө килеп сыҡмай. Сәбәбе ниҙә? Үҙегеҙ асыҡлағыҙ.
Уҡытыусыларҙың эш тәжрибәhендә дәрес түбәндәге берә
мектәрҙән сығып ойошторола:
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I. Ойоштороу мәле.
II. Өйгә эште тикшереү.
III. Яңы теманы аңлатыу.
IV. Яңы теманы нығытыу.
V. Өйгә эш биреү.
VI. Уҡыусыларҙың белемдәрен баhалау.
Дәрестең ошо этаптарҙан тороуы уҡытыусыларҙың эш тәжрибә
hендә ныҡлы hыналған. Шуға күрә бөгөнгө дидактикала ла, мето
дик әҙәбиәттәрҙә лә ошо өлгө үҙгәрешhеҙ ҡала килә. Башҡорт теле
уҡытыусыларының эш тәжрибәhенән сығып, шуны ла әйтергә
кәрәк: уҡыусыларҙың белемдәрен тигеҙләү, үҙләштерелгән белем
дең моделен (яҙып аңлатыу, hыҙып аңлатыу, схемаhын төҙөп аңла
тыу h.б.) төҙөү кеүек эш төрҙәрен дәрес планына индерергә лә
мөмкин булыр ине. Әммә улар дәрестең үҙаллы этабына дәғүә итә
алмай, hәр дәрестә ундай эш төрҙәренә туҡталып тороу мөмкин дә
түгел.
Һәр дәрес — уҡытыусының үҙ аллы ижади эше. Ижад үҙ сира
тында үҙенсәлектәрҙән тора. Уҡытыусының үҙенсәлекле эш алым
дары үҙенең эшмәкәрлегендә, уҡыу эшмәкәрлегендә, уҡыусының
эшмәкәрлегендә сағыла.
Fәҙәттә дәрескә бирелгән ваҡыт (4045 минут) дәрестең hәр эта
бына түбәндәгесә бүленә: ойоштороу мәле (23 минут), өйгә эште тик
шереү (79 минут), яңы теманы аңлатыу (1314 минут), яңы теманы
нығытыу (1213 минут), өйгә эш биреү (23 минут), уҡыусыларҙың
белемдәрен баhалау (23 минут). Әлбиттә, шулай уҡ өйгә бирелгән
эштең төрө лә, үтеләсәк теманың күләмкимәле лә (ауырлығыеңел
леге лә) бирелгән ваҡыт нисбәтен үҙгәртергә мөмкин. Шуға күрә дәре
стең hәр этабына яҡынса ваҡытты уҡытыусы үҙе планлаштыра.
Ойоштороу мәле баланың иғтибарын дәрескә туплау өсөн би
релә, hәр уҡыусыла әүҙем эш кәйефе булырға тейеш. Эш кәйефе
кластағы тәртиптән башлана. Дәрестең hөҙөмтәлелеге күп осороҡ
та ойоштороу мәленән дә сығып билдәләнә, hәр уҡыусыны күҙ аша
үткәреп, уларҙы ҙур hәм яуаплы эшкә туплау — ул ойоштороу мәле.
Өйгә эште тикшереү — баланың үҙ аллы эшмәкәрлегенә тей
ешле баhа биреү ул. Уҡытыусыларҙың эш тәжрибәhендә, ғәҙәттә,
өйгә эш итеп дәреслектәге теге йәки был күнегеүҙе күсереп яҙырға,
үтелгән тема буйынса ҡағиҙәне ятлап килергә ҡушыла. Әммә бын
дай өйгә эштәр хәҙер үҙен аҡламай. Өйгә эш — баланың үҙ аллы
лығын, фекер йөрөтөү мөмкинлеген hынау ул. Кластағы балалар
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ҙың төрлөсә үҫеш кимәленән сығып, өйгә эш бер нисә вариантта бире
лергә мөмкин. Мәҫәлән: ижади, ижади булмаған өйгә эштәр. Шуға
күрә ижади эштәр йыйып алына. Уның hөҙөмтәләре икенсе дәрестә
әйтелә hәм класс журналына ҡуйыла. Ижади булмаған эштәр (мәҫәлән
төрлө биремле күнегеүҙәр) ҙә класта тикшерелмәй. Уларҙың эшләне
шен, үтәлешен уҡытыусы, парта араhынан йөрөп, ҡарап ҡына сыға.
Класта шуға оҡшаш икенсе эштәр башҡарыла. Бер нисә уҡыусы таҡ
та янында, ҡалғандары үҙ урындарында эшләй. Өйгә эштең был икен
се вариантында бөтә класс ҡатнаша. Бындай алымдың hөҙөмтәhе бик
ҙур, уҡыусыларҙың да яуаплылығы, әүҙемлеге арта.
Яңы теманы аңлатыу — дәрестең төп этабы. Билдәле булы
уынса, яңы тема менән үтелгән тема араhында үҙара бәйләнеш бул
дырыла. Үтелгән тема ныҡлы үҙләштрелгәнме, юҡмы? Ана шул
мәсьәләне асыҡлар өсөн үтелгән тема буйынса дөйөмләштереүсе
hорауҙар бирелә. Бының менән уҡытыусы, беренсенән, яңы темаға,
күсәгилешлек принцибына таянып, күпер hала. Икенсенән, үтелгән
темаға ярашлы уҡыусыларҙың белемдәрен hәм күнекмәләрен ти
геҙләй. Шулай итеп яңы темаға ныҡлы нигеҙ hалына.
Fәҙәттә уҡытыусылар яңы теманы аңлатыуҙы бер яҡлыраҡ
үткәрә. Үҙҙәре hөйләй, аңлата, ҡайhы бер осраҡта моделен (hөйләм
яҙыу, схемаhын h.б. төҙөү) дә таҡтала күрhәтә баралар. Шул нигеҙҙә
балаға белем бирергә тырышалар. Әммә бала белемде үҙе алырға
тейеш. Яңы теманы аңлатыу барышында уҡыусы эшмәкәрлеге күп
осраҡта үҫтерелмәй. Уҡытыусы hөйләй, балалар тыңлай, таҡталағы
hөйләмде күсереп яҙалар, hуңынан хатта теоретик мәғлүмәтте лә
үҙе, йәғни уҡытыусы hүҙмәhүҙ (дәреслектә нисек яҙылған шул ки
леш) әйтеп бирә, йә китаптан уҡып сыға. Бындай юл менән яңы
теманы аңлатыу методик, психологик яҡтан дөрөҫ түгел. Уҡыу эш
мәкәрлеге юҡ был осраҡта.
Баланың үҙ аллы фекерләү hәләтен үҫтереү мөhим. Проблема
лы hорауҙар менән класты уйландырырға кәрәк.
— Күпме аңлаттым, шуны ла белмәйhегеҙме ни? — тигән
hығымтаны ла ишетергә тура килә. Тимәк, уҡытыусы hөйләгәнде
балалар аңламаған. Тимәк, уҡытыусы үҙе дәрескә әҙерләнмәй
килгән. Дәрес материалы өҫтөндә үҙе уйланмаған. Яңы тема тәғәйен
проблемаларға тарҡатылмаған. Шул проблемалар буйынса бала
күңелен ҡуҙғытырлыҡ hорауҙар әҙерләнмәгән. Дәрес материалын
аңламауҙа бала ғәйепле түгел. Үҙеңдең уңышhыҙлығыңды балаға
япhарыу — ғәҙелhеҙлек, педагогик күрәшлек.
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Башҡорт теленән үтеләсәк темаларҙың телмәрҙәге мәғәнәләре
аңлатылмай. Тимәк, дәрестә абстаркт белем биреүгә йүнәлеш алы
нған. Мәҫәлән, нимә ул hөйләм? Иң беренсе сиратта ул — телмәр
берәмеге. Аралашыу барышында кеше нимәhе менән матур?
Әлбиттә, телмәре менән, hөйләмдең грамматик нигеҙе лә — телмәр
берәмеге. Ул телмәрҙе матурлаймы? Сағыштырығыҙ, мәҫәлән: «Ти
мер, Fариф ҡолаҡ hалдылар. Тауыштар яҡынлашты. Шәүләләр
салынды. Арба килә. Кеше ултырған. Тауышы айырыла. Арбалар
туҡтанылар. Фатима килде» (Б.Бикбайҙан) Был текстан берәй
мәғәнә, айыш аңлап буламы? Текстың формаhы бар, hөйләмдәре
бар. Әммә бындай телмәр ниндәйҙер мәғәнә бирә алмай. Ни өсөн?
Эйәне, хәбәрҙе асыҡлап килеүсе эйәрсән киҫәктәр юҡ. Тимәк,
телмәр берәмеге сифатындағы hөйләм күркәм булырға тейеш. Бы
нан сығып, шундай hығымта яhарға мөмкин: hөйләмдең эйәрсән
киҫәктәре — телмәрҙе күркәмләүсе саралар.
Тимәк, дәрестә яңы теманы аңлатҡанда тел материалы фәҡәт
лингвистик планда үтелә. Уның функциональ аспектын иҫәпкә алы
усы юҡ. Туған тел саралары телмәргә мөнәсәбәтле өйрәнелhә, ба
лаға белем алыу ҙа еңелләшә, уның телмәрен үҫтереү проблемаhы
ла киҫкен тормаҫ ине, моғайын.
Яңы теманы нығытыу. Дәрестең был этабы, ғәҙәттә, күнегеүҙәр
эшләтеүгә ҡайтып ҡала. Күнегеү өсөн тәҡдим ителгән текст балаға
нимә бирә? Күнегеүҙең биремдәре баланы уйландырамы? Мәҫәлән:
«Өҙөктө уҡып, уға исем бирегеҙ, hуңынан тултырыусылар менән
хәбәрҙәрҙе, хәлдәр менән хәбәрҙе ишләп күсереп яҙығыҙ. Тултыры
усылар менән хәлдәрҙең хәбәргә бәйләнеүен уҡтар менән күрhәтегеҙ.
Эйәртеүсе hүҙҙәргә х билдәhен ҡуйығыҙ». Мәктәп дәреслектәрендә
hәр күнегеү өсөн ошоноң hымаҡ биремдәр тәҡдим ителә. Биллдәле
булыуынса, бындай биремдәр баланың үҙ аллы фекер йөрөтөү hәләтен
үҫтермәй. Баланы үҫтереү (кеше булараҡ, шәхес булараҡ, йә булмаhа
берәй йүнәлеш буйынса) күҙ уңында тотолмай.
Яңы теманы нығытыу төрлө кимәлдәге күнегеүҙәр эшләтеү (йә
таҡтала, йә телдән, йә яҙма) ярҙамында ойошторола. Йыш ҡына
шулай ҙа килеп сыға: уҡытыусы күнегеүҙең биременә лә, йөкмәт
кеhенә лә ҡарап тормай, сөнки дәреслеккә ингәс, маҡсатҡа яраш
лылыр, йәнәhе, тип уйлай. Дәрескә әҙерләнгән саҡта ла уҡытыусы
дәрес материалын ныҡлап өйрәнмәй, күнегеү өсөн тәҡдим ителәсәк
тексты ла йүнләп ҡарап сыҡмай. Нисек тә дәрес үтhә, көн уҙhа, бул
ды, уныңса. Нисек етте шулай дәрес биреү ғәҙәтенән ҡотола алмай,
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күрәhең. Яңы теманы нығытыу өлөшөндә уҡыусыларҙың дәрестә
алған белемдәрен ипкә, тәртипкә килтереү кәрәк. Әлбиттә, күне
геүҙәр булырға тейеш, әммә уҡыусыны уйландырырлыҡ, эҙләнер
лек биремле булыуы мөhим. Дәрестә үткән теманың моделен йә
яҙып, йә hыҙып аңлата белеү ҙә уҡыусылар өсөн шарт.
Дәрес — балаға hабаҡ биреү, тип юҡҡа әйтелмәй. Дәрестә
үтелгән материалды нығытыу өсөн тәҡдим ителгән күнегеүҙәрҙә
баланың дөйөм үҫешен тәьмин итеүсе биремдәр ҙә булырға тейеш.
Мәҫәлән, түбәндәге күнегеүҙәргә иғтибар ит.
1 се күнегеү. Өҙөктө иғтибар менән уҡып сыҡ. Уйла: уға
автор ниндәй мәғәнә hалған? Үҙеңдең ете быуыныңды белергә
кәрәк, ти халыҡ аңы. Уны белеү ни өсөн кәрәк? Өҙөктә ниндәй
нәҫеллек тураhында hүҙ бара?
...Өҙҙө баланың өмөтөн Фәүзиә, селпәрәмә килтерҙе. Әммә
үҙенең ҡыҫылыуы менән уларҙы хаҡ тәғәлә ҡушмағанды ҡылыуҙан
араланы... Эй, Ихсанбай, балаҡайым... Ошо мәл hин ҡыҙҙарҙың иң
hылыуын сиртеп йөрөп әйттерер буҙ егет булыр инең дә hуң... Гөлба
ныуым... Гөлбаныу ҙа түгел ине бит исемең: Күкhылыу hин!
Күҙҙәрендә күкhел юшан төҫө булғанға ҡушҡайным hиңә шул исем
де. Аҡ тирмәмдең ҡото булып, сырылдапhайрап уйнап йөрөгән ике
ҡошсоғом, йөрәк майҡайҙарымды hыҙҙырып, берберегеҙгә ғашиҡ
булдығыҙ... Әгәр бөгөн мин hеҙҙе айырмаhам, үҙ балам үҙ тупhама
килен булып ҡына төшә ине бит... (Таңсулпан Fарипова «Бөй
рәкәй»).
2 се күнегеү. Иғтибар менән уҡып сыҡ. Уйла: ниндәй йола
тураhында hүҙ бара? Үҙең ниндәй йолалар беләhең? Шуларҙың
берәйhен тасуирлап яҙ.
Ҡунаҡҡа саҡырыусы башта яйлап түргә уҙа, урындыҡҡа улты
ра. Ашыҡмай ғына доғалар ҡылалар. Йортерҙең, малтыуарҙың
именлеген hорашалар. Хатта ул күрше булhын, барыбер hора
шалар. Шулай тейеш. Мин бының буш йола ғына түгеллеген бары
үҫкәс аңланым. Эйе, ҡунаҡҡа саҡырыусы hинең донъяң имен, кәйе
фең урынында икәнен үҙ ҡолағы менән ишетергә, үҙ күҙе менән
күрергә тейеш. Сөнки күңеле китек әҙәмдә ҡунаҡҡа йөрөү ҡайғыhы
булмауы ихтимал. Шуны ла әйтергә кәрәк: беҙҙең ауыл кешеләре,
туғантумасанан тыш, дәрәжәгә, абруйға, мөлкәткә ҡарабыраҡ ара
лаша.(М. Кәрим. «Оҙоноҙаҡ бала саҡ».)
Өҫтәлмә эш: ҡарабыраҡ hәм ҡараңҡырап формаларының
ҡайhыныhы башҡорт теленә хас? Шуларҙың береhен зат менән үҙгәрт.
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Ошо типтағы күнегеүҙәрҙе лә өҫтәлмә эш рәүшендә эшләтеп
була түгелме ни?
Яңы теманы нығытыу этабында үрҙә әйтелгәндәрҙән тыш, мәғә
нәле биремле, мәғәнәле күнегеүҙәр эшләтеүгә лә етди иғтибар итеү
мөhим.
Өйгә эш биреү. Баланың дәрескә әҙерлеге йәки әҙер түгеллеге
өйгә эште дөрөҫ биреүгә лә бәйләнгән. Күп осраҡта өйгә эш дәрестән
сығырға звонок булғас ашыҡбошоҡ бирелә. Тәнәфескә сығырға зво
нок яңғырағас, баланың иғтибары тарҡалды. Шаушыу ваҡытында
уҡытыусының hүҙе баланың зиhененә барып етмәй. Шуға күрә өйгә
эш биреүҙе дәрестең аҙағына ҡалдырырға ярамай. Яңы теманы ны
ғытыуға күскәс үк, класс таҡтаhының бер мөйөшөнә яҙып, Уҡыусы
ларға төшөндөрөп, эшләү тәртибе күрhәтелеп бирелә өйгә эш.
Өйгә эштең төрө тураhында ла уҡытыусы етди уйланhын ине.
Бөтә класҡа бер тигеҙ (стандарт) өйгә эш биреү үҙен аҡламай. Шуға
күрә кластағы уҡыусыларҙың hәләт кимәленә ярашлы өйгә эштең
варианттары тураhында ла хәстәрлек күреү мөhим. Бала шәхесен
үҫтереүҙә өйгә эште вариантлап биреү үҙен аҡлай.
Уҡыусыларҙың белемен баhалау. Дәрестең был этабы ла ныҡ
лап уйланылмай. Уҡыусының белем кимәле тейешенсә баhаланмай.
Баланың өйгә бирелгән эште үтәүеүтәмәүе лә, яңы теманы үҙләште
реү кимәле лә күп осраҡта иҫәпкә алынмай. Дәрестәге ябай әүҙемлек
уҡытыусының иғтибарын быуа, күрәhең. Баланың бер тапҡыр яуап
биреүе hәм берәгәйле яуап биреүе уҡытыусы иғтибарынан ситтә ҡала.
Ябай әүҙемлеккә ҡарап, юғары баhаланған уҡыусылар ҡайhы саҡта
күпселекте тәшкил итә. Был инде үҙ сиратында кластағы дөйөм атмос
фераны боҙа. Уҡыусыға баhа биреү — киләсәккә баhа биреү ул.
Дәрестә баhа ҡуйыу — уҡыусыға ҡарата ил, халыҡ, ватан күҙлегенән
сығып үҙ мөнәсәбәтеңде белдереү ул. Баhа — уҡыусының дәрестә,
ғәҙел хеҙмәт көсөн түгеп, эшләп алған эш хаҡы.
***
Дәрестең hәр этабы уҡытыусының ижади эшләүен талап итә.
Бөгөнгө Башҡортостандың яңы ватансыhы (гражданы) ниндәй сифат
тарға эйә булырға тейеш? Үҙ илебеҙҙә олтан, ҡол булып күп йәшәнек.
Башҡорт балаhы ҡырлайсы, баҙарсы батҡағына батырға тейеш түгел.
Ул етәксе, ижадсы, иҡтисадсы, хоҡуҡ белгесе, ғалим hәм башҡа шун
дай hөнәрҙәрҙең береhенә эйә булырға тейеш. Үҙебеҙҙең милләтебеҙҙе
үҫтерерҙәй шәхестәр кәрәк. Ул шәхестәр бөгөнгө дәрестә тәрбиәләнә.
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Ҡабатлау дәресенең яҡынса өлгөhө
Ҡабатлау — баланың хәтрендәгеләрҙе нығытыу. Хәтер, психо
логик берәмек булараҡ, кешене үҫтереүсе шарт булып тора. Үҙ аллы
фекер йөрөтөүҙә хәтерҙең эйәреүсе төп сығанаҡ икәнен оноторға
ярамай. Хәтерендә ни бар, телмәрендә шул сағыла, артабан үҫте
релә. Хәтер — кешенең кешелеген белдереүсе төп сифат. Хәтер
аңға, аҡылға туранантура мөнәсәбәтле.
Ҡабатлау hәм нығытыу дәрестәре hәр предмет (фән) буйынса
алдан ныҡлап уйланылған, hәр этабы ентекләп эшләнгән булырға
тейеш.
Fәҙәттә уҡытыусылар ҡабатлау дәресен күпселек күнегеүҙәрҙе
уҡыусыларға йә күсереп яҙҙырыуға ҡайтарып ҡалдырылар. Бының
сәбәбе ябай: ҡабатлау йәки нығытыу дәрестәренең үҙенсәлекле,
бигерәк тә, үҫтереүсе методикаhы эшләнмәгән. Дәреслек авторҙары
ла үтелгәндәрҙе ҡабатлау материалдарын уҡыу әсбаптарында ба
ланы үҫтереүгә, хәтерен яңыртыуға, телмәрен байытыуға, уҡыусы
ның ижади hәләтенә ынтылыш, көс, сығанаҡ бирерҙәй итеп
эшкәртмәйҙәр. Күнегеүҙәр өсөн бирелгән hорауҙар hәм эштәр ба
ланың шәхес hыҙаттарын үҫтереүгә йүнәлтелмәгән. Улар күпселек
осраҡта баланың ошо фәнгә ярашлы аңын тулыландырыуға тәғәйен
ләнгән. Аң кимәлендәге фекер йөрөтөү (эмпирик фекерләү)
hәләтенән аҡыл ярҙамында фекер йөрөтөү (ижади фекерләү) басҡ
ысына күсеү, күтәрелеү — үстереүле уҡытыуҙың төп бурысы. Ана
шул бурыс дәреслектәрҙә лә, дәрестәрҙә лә бойомға ашырылмай.
Уҡытыусы — ижадсы. Ошо сифат ныҡлы hынылыш алhын өсөн
уҡытыусының үҙенең эшмәкәрлеген үҙгәртеп ҡороу мөhим. Мөhим
генә түгел, зарур.
Һәр дәреслек ғәҙәттә туған телдең тәғәйенләнеше тураhында
әңгәмә үткәреүҙе күҙ уңында тота. Һәйбәт ниәт, әлбиттә. Әммә ун
дағы hорауҙар hәм эштәр үтә лә ябай яуап алыуға нигеҙләнгән. Ту
ған телдең мәғәнәhе hәм асылы бала күңеленә барып етмәй, хәте
ренә йоғонто яhамай. Мәҫәлән: 1. Тел нимәгә хеҙмәт итә? 2. Тел
дең көсөн өҙөктәге ҡайhы юлдарҙан асыҡ күреп була? Тел ха
ҡында ниндәй мәҡәлдәр, әйтемдәр беләhегеҙ? («Башҡорт
халыҡ мәҡәлдәре» китабын файҙаланығыҙ.) (Әсә теле. 5. 1999,
5се бит); 1. Тел ниндәй хеҙмәт үтәй? 2. Башҡорт теле ниндәй
телдәр төркөмөнә инә? З. Башҡорт теленә ҡәрҙәш ниндәй
телдәр бар? 4. Һеҙ мәктәптә ниндәй телдәр өйрәнәhегеҙ? (Әсә
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теле. 6. 2000, 3 сө бит); 1. Башҡорт телендә ниндәй халыҡ
hөйләшә?.. 9. Беҙгә ни өсөн туған телде өйрәнергә кәрәк? (Әсә
теле. 7. 2000, 3 сө бит).
Тимәк, hорауҙар баланы уйландырмай, бушаҡ мәғәнәhеҙ яуаптарға
иҫәп тота. Ана шундай ярымйорто белем hәм тәрбиә биреү арҡаhында
күпме бала туған телдең мәғәнәhен hәм асылын төшөнмәйенсә мәктәп
аша үтте икән? Милләттең фажиғәhе шунан түгелме?
Дидактикала ни өсөн? тигән hорау төп урынды алып тора. Был
ябай hорау түгел, ә өйрәнеләсәк, үтеләсәк йәки ҡабатлап үтеләсәк
темаларҙың, тел күренештәренең йөкмәткеhен hәм мәғәнәhен
үҙләштереүҙә төп проблема булып тора. Ана шул күҙлектән сығып
ҡарағанда, туған тел тураhындағы күнегеүҙәр өсөн hорауҙар hәм
биремдәрҙә бары тик 7се синыф дәреслегендә генә дидактика та
лаптарына ярашлы «Беҙгә ни өсөн туған телебеҙҙе өйрәнергә
кәрәк? тигән hорауға юлығабыҙ. Тимәк, мәктәп дәреслектәрендә
«Үткәндәрҙе ҡабатлау» материалы методик яҡтан яңынан эшкәр
теүҙе, дидактикаға ярашлы йөкмәткегә килтереүҙе талап итә. Дәрес
лек авторҙары эшләп еткермәгән дидактик материалды күнегеү ки
мәленә күтәреү уҡытыусы иңенә төшә.
Һәр күнегеү баланың шәхес булмыштарын, ижади hәләтен, үҙ
аллы фекер йөрөтә алыу, үҙанализ hәм үҙбаhа кеүәhен аң hәм аҡыл
үҫешен үҫтереүҙе маҡсат итеп ҡуя. Быларҙан тыш, дәреслектәрҙә
ге күнегеү башҡорт мәҙәниәтенә, рухи донъяhына инеш, сығанаҡ
икәнен дә иҫтә тотоу мөhим. Туған телгә үҙ телендә аралаша, ижад
итә алыуҙы бурыс, намыҫ, милли үҙаң, рух кеүек кешелек сифатта
рынан сығып өйрәтеү зарур. Милләттең бөгөнгө хәле hәм киләсәге
талап итә быны.
Дәрестә бала hүҙҙең, hүҙбәйләнештең мәғәнәhен hәм яhалы
шын, hүрәтләү саралары булараҡ, уларҙың телмәрҙәге вазифаhын
hәм асылын үҙ аллы аңлау, төшөнөү кимәленә күтәрелергә тейеш.
Был йәhәттән баланың рухи булмышын асып ебәрә алырлыҡ
hорауҙар кәрәк. Баланы асырға, хәтерен яңы, мәғәнәле, рухи көс
бирерҙәй мәғлүмәттәр менән байытыу мөhим. Түбәндә ҡабатлау
дәресенең яҡынса өлгөhөн тәҡдим итәбеҙ. Бының менән автор
уҡытыусыға «беҙҙең кеүек эшлә, беҙҙән яҡшыраҡ, мәғәнәлерәк
эшлә» тигән теләген дә еткермәксе. Мәҫәлән, 6сы синыфта тәүге
дәрес өлгөhөнә туҡталайык (3сө бит, 1се күнегеү).
Темаhы: «Үтелгәндәрҙе ҡабатлау». Инеш.
Маҡсаттары:
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— дидактик маҡсаты: бирелгән күнегеүҙә телмәр берәмектә
рен, hүрәтләү сараларын табырға өйрәтеү.
— психологик маҡсаты: телмәр берәмектәренең төрҙәрен,
hүрәтләү сараларының мәғәнәhен аңларға өйрәтеү, үҙ аллы фе
керләү hәләтен үҫтереү.
— тәрбиәүи маҡсаты: туған телгә ихтирам hәм хөрмәт тәрбиәләү.
Дәрестең планы:
1. Күнегеүҙе таҡтаға яҙыу йәки экранға төшөрөү.
2. Тасуири уҡып сығыу.
3. Һүҙлек эше.
4. Күнегеүҙе hүҙ төркөмдәренә тарҡатыу.
5. Һүҙҙәрҙәге хәреф тамғаларына ҡарап, өндәрҙең төркөмдәргә
бүленешен билдәләү.
а) Нимә ул хәреф?
б) Нимә ул өн?
в) Өн менән хәрефтең тап килмәгән осраҡтары бармы?
г) Ни өсөн бер hүҙҙә ҡ, ғ, ў, ә икенсе бер hүҙҙә к, г, ү тартынҡыла
ры ҡулланыла?
д) Ни өсөн бер hүҙҙә а, ы, у, о, ә икенсе бер hүҙҙә ә, и, ү, ө
hуҙынҡылары ҡулланыла? Үҫтереүле синтез:
6. а) Аҡташ йәйләүе ҡайhы ырыуҙыҡы икән?
б) Ул ырыуҙың башлығы кем булды икән?
в) Ул ырыуҙың символдарын кем белә?
г) Ни өсөн башҡорт ырыуҙарының үҙ символдары булған?
7. Ни өсөн автор тәбиғәтте эс бошорғос итеп hүрәтләй? Был ос
раҡта артабан әҫәрҙә ниндәй хәлваҡиғаларҙы көтөргә мөмкин?
8. Тел ни өсөн кәрәк халыҡҡа?
9. Ни өсөн туған тел hәм урыҫ теле тип телдәрҙе бүлеп йөрөтөү
бар?
10. Әсә теле менән туған тел араhында ниндәй айырма күҙәтелә?
Ул төшөнсәләр бербереhенә ниндәй мөнәсәбәттә тора?
1. Ынйык көн. Эс бошорғос ямғыр яуа ла яуа. Лыстыр кейем
hымаҡ ялбыр болоттар, күк көмбәҙен ҡаплап, көнө буйы төнъяҡҡа
ағыла. Аҡташ йәйләүенең өҫтө лә, аҫты ла лысма hыуға әйләнгән
(Кирәй Мәргән. Бөркөт канаты).
2. Тасуири уҡыу: тәүҙә уҡытыусы үҙе уҡый. Унан hуң бер ике
уҡыусынан уҡытыла.
3. Һүҙлек эше: ынйыҡ — йонсоу, лыстыр — hыуланған, hығып
алмалы, лысма — ҡара лыстыр, сағыштырығыҙ: лыс hыу.
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а) Өндөң яҙыуҙағы тамғаhы.
б) Хәрефтең телмәрҙәге яңғырашы.
в) Өн менән хәрефтең тап килмәгән осраҡтары ла бар. Мәҫәлән:
ике хәрефтән торған өндәр бар (я, е, ё, ю) ў, ү өндәре hуҙынҡы уры
нында ла килә, тартынҡы урынында ла килә. Шулай уҡ ватан тип
яҙабыҙ, ўатан тип уҡыйбыҙ, бабай, әбей тип яҙабыҙ, бавай, әвей
тип hөйләйбеҙ.
г) ў, ҡ, ғ — ҡальш hуҙынҡылар менән килеүсе тартынҡылар, ү/
үе/, к, г — нәҙек hуҙынҡылар менән йәнәш ҡулланыла телмәрҙә.
д) Ҡалын әйтелешле hүҙҙәрҙә а, ы, у, о, нәҙек әйтелешле hүҙҙәрҙә
ә, и, ү, ө, э, е hуҙынҡылары ҡулланыла.
6. а) Аҡташ йәйләүе тамъян ырыуының йәйләүе.
б) Тамъян ырыуының башлығы — Шаҡман.
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в) Тамъян ырыуының символдары: төп тамғалары: С, |, < — ярым
ай, тура hыҙыҡ, кәкерсәк; ораны — Тутыя, ҡошо — бөркөт, ағасы
— өйәнке.
г) Һәр ырыуҙың үҙ ере, үҙ биләмәhе булған. Башҡа ырыуҙар
менән бутамаҫ өсөн hәр ырыуҙың үҙ символдары булған.
7. Әҫәргә инеш өлөшөн автор эс бошорғос итеп hүрәтләй, сөнки
тамъян ырыуын бер урындан икенсе урынға күсенгән саҡта бәлә
ҡазалар эҙәрлекләй. Тәбиғәт күренеше ана шуға ишара.
8. Тел үҙара аралашыу, халыҡтың тарих хәтерен, мәҙәниәтен
киләсәк быуынға тапшырыу өсөн кәрәк.
9. Һәр халыҡтың үҙенсә аралашыу теле була. Беҙҙең туған те
лебеҙ — башҡорт теле. Урыҫ теле — урыҫ халҡының теле.
10. Әсә теле — әсәйем hөйләшкән ерле hөйләш теле. Туған тел
— hәр hөйләшкә ҡараған башҡорттарға аңлайышлы итеп эшкәр
телгән башҡорт әҙәби теле.
Ҡабатлау дәрестәрен hәр уҡытыусы үҙенсә ойоштора ала. Әммә
уны ябайлаштырырға ярамай. Ҡабатлау дәрестәре баланың белем
кимәлен байытhын, хәтерен яңыртhын.

Әҙәбиәт дәрестәре —
бала шәхесен үҫтереүсе сара
Әҙәбиәт дәрестәре балала әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыуға теләк, ын
тылыш тәрбиәләргә тейеш. Был иң мөhиме. Был сара балала
ижади hәләттең асылып китеүенә тәүге баҫҡыс булып тора.
Әҙәби нәфис hүҙгә, туған телдең hүрәтләү сараларына ҡыҙыҡ
hыныу уятыу әҫәрҙе уҡыуға теләктән башланалыр, минеңсә.
Бөгөнгө көндә бала белемде үҙаллы эҙләп табырға, өйрәнергә,
төпсөнөргә, тикшеренергә тейеш. Белем биреүҙең дөйөм Рәсәй
уҡыу планында милли телдәрҙе, милли мәҙәниәтте, сәнғәтте
өйрәнеү өсөн сәғәттәр hаны кәмегәндән кәмей бара. Шуға күрә
баланы үҙаллы белем алырға өйрәтеү зарур. Үҫтереүле уҡытыу
hәм уҡыу эшмәкәрлеге теориялары ла үҙенә тәғәйен белемде
бала үҙенең тырышлығы, эшмәкәрлеге аша алырға тейешлекте
алғы планға ҡуя.
Әҙәбиәт — рухи хазиналар даръяhы. Ана шул даръяның,
исмаhам, бәләкәй генә бер тамсыhын бала үҙ көсө, үҙ ынтылышы,
үҙ теләге менән тәмләп ҡарарға хаҡлылыр, моғайын.
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Баланы әҙәби әҫәргә ылыҡтырыу юлдары бик күп төрлө. Шу
ларҙың бер нисәhен әйтеп үтергә мөмкин:
— әҫәрҙең иң ҡыҙыҡ урынын бер аҙ уҡып, кинәт кенә туҡтау.
Әҫәрҙәге артабанғы хәлваҡиғаларҙың дауамын, сиселешен
уҡыусы үҙе эҙләп табып уҡыясаҡ;
— әҫәрҙең (мәҫәлән, «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» h.б.) ниндәй
мәғәнә аңлатыуын яҙып килергә;
— теге йәки был әҫәрҙән бер нисә фразеологик берәмекте күсе
реп яҙырға, мәғәнәләрен аңлатырға;
— Зәйнәп Биишева үҙенең «Һөнәрсе менән Өйрәнсек»
әҫәрендә ни өсөн «Ялғандың бото ҡыҫҡа» тигән әйтемде ҡуллан
ған? Шуның мәғәнәhен аңлатып яҙып килергә;
— Үҙ исемеңде мәңгелләштереү төшөнсәhен нисек аңлай
hығыҙ? Был хаҡта яҙыусылар үҙҙәренең әҫәрҙәрендә ни тиҙәр
(мәҫәлән, Ф.Иҫәнғолов «Хәмит күпере», 3.Биишева «Һөнәрсе
менән Өйрәнсек» h.б.)?
— Һәҙиә Дәүләтшинаның «Ырғыҙ» романында Гөлйөҙөмдөң Айбу
латҡа яҙған хатын (аңлатмаhын түгел) hүҙмәhүҙ күсереп яҙып килергә;
— Мөхәмәтсәлим Өмөтбаев «Башҡортҡа өс нәмәне белеү мот
лаҡ» тигән. Нимәләр улар, hеҙ нисек аңлайhығыҙ? Шул турала
сығыш яhарға әҙерләнеп килегеҙ;
— Нимә ул рух, башҡортлоҡ? Башҡортостандың халыҡ шағи
ры Назар Нәжми үҙенең «Урал» поэмаhында был төшөнсәләрҙе
нисек тасуирлай? Шул турала сығыш яhарға әҙерләнеп килергә;
— «Уҡырға, уҡырға, уҡырға» тип әйткән В.И.Ленин. «Баш
ҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк» тип яҙған Мифтахитдин Аҡмул
ла. Был өндәмәләрҙең ҡайhыhы алдан әйтелгән? Шул хаҡта әңгәмә
үткәрергә әҙерләнеп килегеҙ h.б.
Әлбиттә, hәр уҡытыусы үҙ класындағы балаларҙың белем ки
мәленә, мәктәп китапханаhында әҙәби әҫәрҙәрҙең булыубулмауы
на ҡарап, уҡыусының ғаиләләге йәшәү шартынан сығып, уларҙы
әҙәби әҫәргә ылыҡтырыу юлдарын үҙенсә hайлай, эҙләй. Үрҙәге
өлгө был тәңгәлдә йүнәлеш биреү ниәтендә генә килтерелде. «Шул
әҫәрҙе уҡы», «Быны уҡы» тип өгөтләүгә ҡарағанда, аныҡ маҡсат
ҡа ярашлы, баланың үҙаллы эҙләнеүен талап иткән ябай ғына эштәр
аша уҡыусы үҙ теләге, эске рухи булмышы, сәме менән яйлапяй
лап әҙәби әҫәргә ылыға барасаҡ.
Әҙәби әҫәргә ҡыҙыҡhыныу уятыу үҫтереүле уҡытыу принцип
тарына нигеҙләнеп үткәрелгән дәрестәр ҙә мөhим роль уйнай.
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Мәҫәлән, был йәhәттән Республика башҡорт лицейинтернаты
уҡытыусыhы Мәүлихә Фәрит ҡыҙы Дәүләтшина үткәргән бер
дәрескә ҡыҫҡаса туҡталып үтәйем. Fәжәп ябай, ғәжәп бай йөкмәт
келе дәрес ине был. Зәйнәп Биишеваның «Һөнәрсе менән Өйрән
сек» хикәйәтен алдан уҡып килергә ҡушылған булған. Әсәрҙе
өйрәнеүгә арналған дәрестең ҡайhы бер фрагменттарына, йәғни
дәрестең этаптарына үҙемдең ҡараштарымды, тәьҫораттарымды,
методик яҡтан hығымталарымды әйтеп китмәксемен.
З.Биишеваның «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» хикәйәте 8се синыф
та өйрәнелә. Әҫәр бай йөкмәткеле, образдар системаhы ла, уларҙың
әҫәрҙәге урыны ла уҡыусыларҙы шаҡтай уйландырырлыҡ. Програм
ма был әҫәрҙе өйрәнеүгә ике сәғәт ваҡыт бүлә. Саф, таҙа, фәҡәт баш
ҡорт балалары булған, үҙ туған телдәрендә яҡшы аралашҡан уҡыусы
ларҙан ғына торған башҡорт мәктәбендә ике сәғәт эсендә әҫәрҙе
өйрәнеү, үҙләштереү, уның мәғәнәhенә төшөнөү буйынса байтаҡ эш
тәрҙе атҡарып булалыр. Быға hис кенә лә шигем юҡ. Ә бына башҡорт
теле менән әҙәбиәте аҙнаhына өс сәғәт өйрәнелгән ҡала мәктәптәрендә
hуҙмаңлап эшләргә беҙҙең ваҡыт юҡ. Һәр уҡытыусы үҙенең уҡытыу
сылыҡ яуаплығынан, ижади булмышынан, педагогик оҫталығынан
сығып, әҙәби әҫәрҙәрҙе өйрәнеүҙе үҙенсә ойоштора.
Дәрес инеш hүҙҙән башланып китте. Уҡытыусының инеш hүҙе
әҫәргә анализ биреү буйынса төп йүнәлеште асыҡлау, дәрестең
проблемаhын ҡуйыу тураhында барҙы. Проблеманы дөйөм класс
менән билдәләү отошло. Дәрестә инеш hүҙ — дәрестең ойошторо
лошона, балаларҙың эшмәкерлегенә йүнәлеш биреү. Уҡытыусы
ның инеш hүҙе hәр дәрестә булырға, өҫтөнлөк итергә мөмкин. Инеш
hүҙ уҡыусыларҙы эшмәкәрлеккә ылыҡтыра.
Дәрестең маҡсаты ла бик үҙенсәлекле:
— әҫәргә анализ яhарға өйрәтеү;
— әҫәрҙәге образдар ярҙамында баланың ижади фекерләү hә
ләтен үҫтереү;
— әҫәрҙең мәғәнәhе аша баланың рухи булмышын тәрбиәләү.
Әйтергә кәрәк, үҫтереүле уҡытыу принциптарына, белем биреүҙе
яңыртыуға ярашлы, бөгөнгө уҡытыу технологияhы hәм психодидак
тика талаптарынан сығып, дәрестең маҡсаты бала шәхесен үҫтереү
се төп өс үлсәмде үҙ эсенә ала: белем биреү, үҫтереү hәм тәрбиәләү.
Был үлсәмдәр үҙара бик тығыҙ бәйләнгән. Улар бербереhен тулты
рып, байытып килә. Айырылғыhыҙ был психодидактик үлсәмдәр дәре
стең hәр этабында ла тығыҙ бәйләнештә үҙ урынын алып тора.
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Артабан уҡытыусы F.Сәләмдең «Шоңҡар» поэмаhы буйынса
уҡыусылар менән әңгәмә үткәрҙе. Әңгәмәнең үҙәгендә шундай про
блемалы hорауҙар өҫтөнлөк алды:
— Кем ул Әхмәт? Ул образдың әhәмиәте нимәлә?
— Иғтибар менән уҡығыҙ. Түбәндәге юлдарҙан беҙ кешенең
яңырыуын, яңынан тыуыуын күрә алабыҙмы?
«Мин уйланым, таяу табырмын, тип,
Һөйәтергә емерек өйөмдө».
«Беҙ шоңҡарҙар инек,
лагерь үтте
Һәм үҙгәрттек Балтик ағышын.
Беҙ шоңҡарҙар инек,
хәҙер инде
Ҡул сыныҡты оя төҙөргә,
Ул йорт ҡора...»
— «Шоңҡар» поэмаhының мәғәнәhе нимәлә?
Бындай әңгәмәнең төп маҡсаты — кластағы уҡыусыларҙың бе
лемдәрен тигеҙләү (выравнивание знаний) бөгөнгө дәрестең мөhим
бер этабы булып тора.
Зәйнәб Биишеваның «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» хикәйәтен
өйрәнеүҙең проблемаларын билдәләү алдынан уҡытыусы hүҙлек эше
үткәрҙе. Әйтергә кәрәк, hәр яңы теманы үтер алдынан hүҙлек эшенә
етди иғтибар биреү мөhим. Һүҙлек эше дәрестең айырылғыhыҙ бер
өлөшө. Бында ла уҡытыусы өсөн уйланырлыҡ урын бар. Ҡала
мәктәптәрендә күп осраҡта теле русса асылған, әсә телендә бик үк
иркен аралаша алмаусы, йә булмаhа, халҡыбыҙҙың йәшәү рәүешен
дәге hүҙҙәрҙе, төшөнсәләрҙе аңлап етмәгән уҡыусылар белем ала.
Әгәр hөйләмдә, абзацта, текста бала өсөн аңлашылмаған бер генә
hүҙ булhа ла, әҫәрҙе үҙләштереү камиллығына ул өлгәшә алмаясаҡ.
Ауыл уҡыусыhына таныш булған лексик берәмек ҡала балаhына
бөтөнләй ят hүҙ иҫәбенә инергә мөмкин. Мәҫәлән, М.Ф.Дәүләтшина
үҙенең дәресендә түбәндәге hүҙҙәрҙең мәғәнәләрен аңлатыу буйын
са эш алып барҙы: ирәбе, ҡаҡса, баҙыҡ, hандыҡ, ҡомартҡы, ағас
ижау, мөгөҙ борғо, аҡыҡ, йүгән, ҡойошҡан, ҡомолдороҡ, ҡын,
hөлөк, яйла, татыр(лы), йыраҡа, кәзинәк, дәрүиш h.б. Һүҙлек
эше күп осраҡта лексик берәмектең мәғәнәhен уҡыусыларҙың
үҙҙәренән әйттереү hәм hәр hүҙҙе уларҙың телмәрендә әүҙемләште
реү юлы менән үткәрелә. Һәр эштә балаларҙың үҙҙәрен ҡатнашты
рып, hүҙҙең мәғәнәhен hәм асылын класс менән күмәкләп асыҡлау
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отошло. Береhе әйтмәhә, икенсеhе әйтәсәк, береhе белмәhә, икенсеhе
беләсәк. Класс абруйына, класс көсөнә таяныу мөhим.
Башта әйткәнемсә, дәрестә өйрәнеләсәк хикәйәтте балалар ал
дан уҡып килгән. Шуға күрә уҡытыусы балаларҙың иғтибарын дәре
стең проблемаhын билдәләүгә йүнәлтә.
— Үткән дәрестә беҙ Fәлимов Сәләмдең «Шоңҡар» поэмаhын
өйрәндек. Ҡатмарлы hәм тәрән мәғәнәле яҙмыш менән осраштыҡ.
Әҫәр беҙҙе нимәгә өйрәтә?
— Тормошта дөрөҫ йәшәргә өйрәтә.
— Ә нимә ул дөрөҫ йәшәү?
— Әгәр hин халҡыңдың улы икән, hинең эшең, йәшәүең халҡ
ыңдың йөҙөнә ҡыҙыллыҡ килтерергә тейеш түгел.
— Тәртипле йәшәргә тейешбеҙ.
— Һәр кем кеше булып ҡалырға тейеш.
— Һәр кем үҙ тормошон үҙе биҙәргә тейеш.
— Ҡылған эшең аҙаҡ үкенерлек булмаhын.
— Зәйнәб Биишеваның «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» хикәйә
тен өйрәнеүҙең дөйөм проблемаhын нисек билдәләр инегеҙ?
— Тормошта үҙ урыныңды тап.
— Үҙеңдән hуң яҡшы hүҙ ҡалhын.
— Fүмереңдә яҡшы эҙ ҡалдыр.
— Кеше хөрмәтенә лайыҡ бул.
Уҡытыусы: Бына күпме проблемалар тәҡдим итәhегеҙ. Хәҙер
шуларҙың ҡайhыныhын төп проблема итеп алабыҙ?
— Барыhын да шул көйө ҡалдырайыҡ.
— Ни өсөн?
— Мәғәнәләре яғынан улар бербереhенән айырылмай.
— Улайhа, шул проблемаларҙан сығып әҫәрҙәге хәлваҡиға
ларға, образдарға үҙегеҙҙең баhаларығыҙҙы бирергә әҙерләнегеҙ.
Шул хаҡта уйларға hеҙгә бер аҙ ваҡыт бирелә.
Дәрестә балаға уйланырға мөмкинселек биреү кәрәк. Ҡуйыл
ған проблемаларҙың хәл ителеше хаҡында бала үҙ уйында үҙ
баhаhын, үҙ анализын тәртипкә килтереү өсөн ваҡыт биреү дәрес
тең үҙаллы бер өлөшө тип ҡарала.
— Хәҙер иғтибарығыҙҙы шундай hорауға йүнәлтегеҙ. Башҡорт
тарҙа өйҙөң иң түрендә ни өсөн ҙур hандыҡ булған? Нимә ул hандыҡ?
— Өйҙөң ҡото булырҙай әйберҙәрҙе шунда hаҡлағандар.
— Һәр төрлө ҡомартҡы, шәжәрә, кейәүгә китер ҡыҙҙың, бала
табыр килендең бүләктәре шунда hаҡланған.
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— Изге урын. өлкән быуын кешеләр үҙҙәренең үлемтектәрен
дә шул hандыҡҡа йыя барған.
— Изге урын. Эсендәге ҡомартҡыларҙың серен өйҙөң өлкән
быуын кешеhе йәш быуынға васыят итеп тапшыра килгән.
— Мираҫ итеп ҡалдырған.
— Ә васыят менән мираҫ араhында ниндәй айырма бар? Кем
нисек уйлай?
— Йолаларҙы, ғөрөфғәҙәттәрҙе, тарихты, йәшәү рәүешендәге
изге, күркәм ғәҙәткә әйләнгән үрнәктәрҙе артабан да дауам итергә
кәрәклекте әйтеп ҡалдырыуҙы васыят тип йөрөтәләр.
— Халҡыбыҙҙың бөтә булған рухи байлығы килер быуындар
өсөн мираҫ итеп ҡалдырылған.
— Тимәк, васыят менән мираҫ төшөнсәләре бербереhенән
нимәhе менән айырыла?
— Васыят — әйтеп ҡалдырыу, мираҫ — атабабаларҙан ҡалғ
ан рухи байлыҡ.
Уҡытыу, белем биреү эшендә ваҡ нәмә юҡ. Һәр осраҡҡа, бала
ларҙың телмәренә, телмәр йөкмәткеhенә етди иғтибар биреү мөhим.
Васят менән мираҫ hүҙҙәренең мәғәнәләрен билдәләүҙә лә балала
рҙың үҙҙәрен ылыҡтыра. М.Ф.Дәүләтшина бер нәмәгә инанған: бала
күңелендә, хәтерендә үҙе тапҡан белем тотороҡло hаҡлана.
— Ҡомартҡының әhәмиәте нимәлә?
— Ҡомартҡы — тарих хәтере.
— Ҡомартҡы хәтерҙе яңырта, байыта.
— Хәтергә ҡанат ҡуя, үҫтерә.
— Хәтерҙе уята.
Балаларҙың ҡыҫҡаҡыҫҡа ғына яуаптары hәр кемдең үҙаллы
уйлауын, фекер йөрөтөү үҙенсәлеген күрhәтә. Синыфта ауыҙ йо
моп, онотолоп ултырған бала булырға тейеш түгел. Проблеманы
хәл итеүҙә hәр береhе үҙ өлөшөн индерhен. Синыфтың әүҙемлеге
— балаларҙың, үҫеш кимәле. Дәрестә hәр бала асылып китә алhын.
— Кем ул Хасбулат олатай?
— Оло быуын кешеhе.
— Тормош тәжрибәhен туплаған кеше.
— Халҡыбыҙҙың ғөрөфғәҙәттәрен, йолаларҙы hаҡлаусы кеше.
— Уның hөйләгән hүҙе — беҙҙең быуынға әйтер васыяты.
— Fөрөфғәҙәт, йолалар дөрөҫ йәшәргә өйрәтә. Хасбулат ола
тай шул дөрөҫлөк hағында торған кеше.
— Тарих хәтерен hаҡлаусы.
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— Тарихи ҡомартҡыларҙы йәш быуынға аманат итеп тапшырыусы.
— Нимә ул аманат?
Бына тағы уҡыусының телмәрендә аманат тигән hүҙ килеп сыҡ
ты. Синыфтағыларҙың барыhы ла беләме hуң был төшөнсәне?
Уҡытыусыны шул уй борсой. Уҡыусы йә уҡытыусы әйткән hәр hүҙ
hәр кемгә аңлайышлы булырға тейеш. Дәрес — белем биреү ба
рышы. Шул көйгә hалынған ағымды мәғәнәhе таныш булмаған hүҙ,
төшөнсә, термин боҙа. Аңлашылмаған hүҙ менән дәрестең мәғәнәhен
кәметергә, үҙгәртергә мөмкин. Шуға күрә уҡытыусы, синыфтың
дөйөм хәленән сығып, hәр hүҙгә асыҡлыҡ индерергә тырыша.
— Аманат — ул ҡомартҡы.
— Үтәлергә тейеш hүҙ, васыят.
— Һандыҡтағы әйбер — ул да аманат. Һаҡлау әйбере.
— Хасбулат олатай халыҡ тарихының үлемhеҙлеген hаҡлаусы кеше.
— Ни өсөн Хасбулат олатай «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» хик
әйәтен hөйләй?
— Тормошта дөрөҫ йәшәргә өйрәтер өсөн.
— Үҙеңә яуаплы ҡарау өсөн.
— Тормошоң, эшләгән эшең кеше көлдөрөрлөк булмаhын өсөн.
— Кем ул Өйрәнсек?
— Үҙ эшенең оҫтаhы булған кеше.
— Ябай көршәктәр яhаусы.
— Ул яhаған көршәктәр тиҙ ватыла.
— Уның көршәктәре hыу ташырға уңайhыҙ булған, ауыр булған.
— Халыҡ уның эшенән ҡәнәғәт булмаған.
— Үҙ эшен күңел hалып башҡармай. Шуға, унан көлөп, халыҡ
уға Өйрәнсек тип исем ҡушҡан.
— Үҙ нәфсеhенән сығып ҡарағанда, Өйрәнсек үҙенең маҡса
тына ирешәме?
— Үҙ маҡсатына ирешә.
— Көршәктәрҙе камиллаштырмай.
— Көршәктәр йышыраҡ ватылған hайын ул hөйөнә, сөнки hәр
ватылған көршәк уның өсөн табыш килтергән.
— Ватылған көршәк Өйрәнсекте байытҡан. Ҡыҙҙарға hыу та
шыр өсөн яңынаняңы көршәктәр кәрәк булған.
— Өйрәнсек йөҙөндә беҙ кемде күрәбеҙ, ҡайhы синыф вәкилен
күрәбеҙ?
— Өйрәнсек бары тик үҙ байлығын арттырыу яғын ҡараған.
— Уның төп маҡсаты — байлыҡ туплау.
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— Ватылған көршәк — халыҡты бөлгөнлөккә төшөрөү.
— Уға күңел тарлығы хас.
— Алама көршәктәре менән кешеләрҙең күңелен йәмhеҙлеккә,
тупаҫлыҡҡа күнектерергә тырыша.
— Ул кеше ижадын, хеҙмәтен үҙләштереүсе, иҙеүсе синыф вәкиле.
— Намыҫ, бурыс, ижад кеүек теләктәр Өйрәнсеккә хас түгел.
— Тормош мәғәнәhен, йәшәү мәғәнәhен өйрәнсек нисек аңлай?
— Көршәктәр ватылhа, кеше уға килә. Һуңғы тинен түләп яңы
көршәк ала. Кешенең бөлгөнлөккә төшөүенә ул кинәнгән. Ул ябай
халыҡ вәкиле түгел, Һөнәрсе уға: “Мин иҫән саҡта көршәк яhауҙың
серҙәрен белеп ҡал“, — тип әйткән. Өйрәнсек бөгөнгө көнө менән
йәшәй. Уның киләсәге юҡ.
— Ул киләсәк тураhында уйлаймы ни?
— Үҙ киләсәген ҡайғырта.
— Үҙ исемен мәңгелләштерергә тырыша.
— Һөнәрсенең намыҫын бысратырға тырыша.
— Данын халыҡ күңеленән алып ташларға тырыша.
— «Һөнәрсе» тигән яҙыу урынына «Өйрәнсек» тигән тамға
ҡуйып, үҙенең данын кеше араhында тарата.
— Кешеләр уға хатта ышанып та ҡуйған. Өйрәнсектең яман
лыҡтарын тиҙерәк оноторға тырышҡандар.
— Өйрәнсекте хатта ғәфү иткән.
Иғтибар иткәнhегеҙҙер, моғайын. Дәрестә hәр уҡыусы нимә
булhа ла әйтеп ҡалырға, шуның менән бергә үҙенең «мин»ен
күрhәтергә, асылып китергә тырыша. Синыфта йомолоп ултырған
уҡыусылар юҡ. Дәрестә уҡытыусы бары тик уҡыусыларҙың эшмә
кәрлеген көйләүсе, яйға hалыусы сифатында ғына ҡатнаша. Бала
ларҙың әүҙемлеге дәрестең сифатын күтәрә.
— «Ялғандың бото ҡыҫҡа» тигән әйтемде нисек аңлайhығыҙ?
— Шул әйтемдең мәғәнәhен аңлатығыҙ.
— Өйрәнсек үлгәс, уның ҡәбере өҫтөнә, аҡ мәрмәргә «Иң
бөйөк баҫалҡы кеше — Өйрәнсек» тип алтын хәрефтәр менән
яҙып ҡуйғандар. Ҡәбере өҫтөнә ҡупмаҫлыҡ итеп көршәктең
береhен беркетеп ҡуйғандар. Йылдар үткәс, Өйрәнсекте иҫкә алы
рға ҡәбере янына халыҡ йыйыла. Улар көршәктә ниндәйҙер
үҙгәреш күрә. Йылдар үтеү менән, ҡырыҫ елдәр көршәктәге
«Өйрәнсек» тигән яҙыуҙы юя. Уның урынына хәҙер «Һөнәрсе»
hүҙе ҡан ҡыҙыл төҫ менән балҡып тора. Кешеләр «аh» итә.
Өйрәнсектең хәйләhе фашлана. Ҡырын эш ҡырҡ йылдан hуң да
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беленер, ти халыҡ. «Ялғандың бото ҡыҫҡа» тигән әйтем шул за
мандарҙан тороп ҡалған.
— Кеше бәхетен урларға ярамай.
— Кеше эшен үҙеңдеке тип күрhәтергә ярамай.
— Алдаҡсы ҡасан да булhа фашлана.
— Кешеләрҙе алдап йәшәү — мәғәнәhеҙлек, ерәнес.
— Кешене алдау — илде алдау.
— Алдап йәшәү — енәйәт, әҙәпhеҙлек.
— Ярлы йәшәhәң дә күңелең ярлы булмаhын.
— Ә хәҙер, уҡыусылар, шундай hорауға яуап биреп ҡарайыҡ:
«Һөнәрсе менән Өйрәнсек» әҫәренең мәғәнәhен кем нисек аңланы?
— Һәр кем үҙ эшен намыҫ менән эшләргә тейеш.
— Эшеңде hәр саҡ яратып башҡарырға кәрәк.
— Оҫталыҡҡа ынтылыу кәрәк.
— Өйрәнеүҙең сиге юҡ.
— Кеше үҙ hөнәренә үлеп киткәнсә өйрәнергә тейеш.
— Мәүлихә Фаритовна, әйҙә Һөнәрсе тураhында ла hөйлә
шәйек.
— Һөнәрсенең күңел донъяhын, рухи байлығын тасуирлап би
рергә барығыҙ ҙа әҙерме hуң?
— Әҙербеҙ, әҙербеҙ!
— Бик hәйбәт. Мин hеҙгә ышанам.
— Уҡыусылар! Һөнәрсе ябай ғына образ түгел. Ул юғары аңға,
аҡылға эйә булыусы ябай халыҡ вәкиле, Һөнәрсе менән Өйрәнсек
образдарында автор донъяны, тормошто, йәшәүҙе аңлауҙа, танып
белеүҙә ике ҡапмаҡаршы көстөң, ҡараштың бәрелешен тасуир
лай. Fәҙеллектең еңеүен, тантана итеүен данлай. Һөнәрсе образы
на халыҡтың ижади ҡарашы, ҡомары hалынған. Һөнәрсенең оҫта
лыҡҡа ниндәй юлдар менән үҫеүен, ижадта балҡыуын hүрәтләп
икенсе дәрескә инша яҙып килерhегеҙ.
Уҡытыусы ни өсөн Һөнәрсе образын асып биреүгә махсус рәүештә
туҡталманы? Быны ул беләгүрә шулай эшләне. Был да үҙенә күрә ба
лаларҙы әҙәби әҫәргә ылыҡтырыуҙың, йәлеп итеүҙең бер алымы. Улай
ғына ла түгел, ә үҫтереүле уҡытыуҙың иң мөhим ысулы. Был осраҡта
уҡыусы мотлаҡ уйланасаҡ. Ни өсөн Һөнәрсе образы тураhында дәрестә
айырым hөйләшеү булманы? Ә бит уҡыусы иң алдан ошо образға ныҡ
лап әҙерләнгәйне. Бала уйлана. Ул Һөнәрсе образына битараф түгел.
Уйланған бала үҙенең иншаhында Һөнәрсе образының эске донъяhына,
рухи мөхитенә, күңеленә үтеп инәсәк. Уҡытыусы ана шуға иҫәп тота.
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— Уҡыусылар! Телевизорҙан мин бер кино ҡарағайным. Унда
итальян халҡының мәшhүр скрипка яhау оҫтаhы Страдивари
тураhында, уның оҫталыҡҡа нисек ирешеүе тураhында hүҙ бара.
Фильмдың исемен онотҡанмын (юрамал әйтә).
— Ә мин ҡараным.
— «Визит к менотавру».
— «Путь к менотавру».
— Мин дә ҡараным. Мин дә.
— Бик hәйбәт. Страдивари яhаған скрипкаларҙы ла уның
өйрәнсектәре йә үҙ исемдәрен, йә власть башлығының (королме, бат
шамы) фамилияларын яҙып ҡиммәт хаҡҡа hатырға тырышалар. Шул
юл менән халыҡ хәтеренә, тарихҡа инеп ҡалырға иҫәп тоталар. Әммә
ысын ижадсының, hөнәрсенең изге эше, камиллыҡҡа ынтылыу
өлгөhө халыҡ хәтеренән, тарих битенән юйылмай. Киреhенсә, сал
тарих төпкөлөнән бер моң килә. Страдивариҙың үҙ ҡулы, үҙ йөрәге
нең ҡушыуы буйынса бар күңеленең хисе, ялҡыны hәм дәртен hалып
эшләгән скрипканан ағылған моң ул. Бөйөк оҫта яhаған скрипка,
бөгөнгө көндә мираҫ булып, ҡомартҡы булып, бары тик музейҙарҙа
hаҡланып ҡалған. Шул уйын ҡоралынан ағылған ярhыу ҙа, hағышлы
ла көй, камиллыҡтың өлгөhө булған моң кешелек донъяhына ғәҙел
лектең, үлемhеҙлектең гимны булып яңғырай. Ысынлап та, ул моң
үлемhеҙ. Ул үҙ hөнәрсеhенең исемен яҡты йондоҙ итеп күккә сөйҙө...
Уҡытыусы дәресендә үтелгән теманы дөйөмләштерҙе. Үҫтереү
ле синтез яhаны. «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» хикәйәтенең
проблемаhын, донъя мәҙәниәте проблемалары менән бәйләп,
дөйөмләштерҙе.
— Хәҙер, уҡыусылар, бөгөнгө дәрескә ҡыҫҡаса ғына йомғаҡлау
яhайыҡ. Түбәндәге hорауҙарға яуап биреп ҡарайыҡ.
— Ниндәй проблемаларҙы хәл иттек? Ни өсөн?
— Бөгөнгө дәрестә нимәләр белдегеҙ? Ул белгәндәрегеҙ тор
мошта hеҙгә кәрек буласаҡмы? Ни өсөн?
— Әҫәр буйынса ниндәй hығымта яhап була?
— Әҫәрҙең мәғәнәhен кем нисек аңланы?
— Был әҫәрҙе өйренеү кәрәкме? Ни өсөн?
— Һеҙҙең рухи хәлегеҙҙә ниндәй үҙгәрештәр булды? Ни өсөн?
Уҡыусыларҙың яуаптарына туҡталып тормайым. Был үҙе айы
рым мәҡәлә талап итә. Дәрес тамамланды. Тәнәфескә саҡырып
ҡыңғырау ҙа яңғыраны. Әммә уҡыусылар класты ташлап коридорға
сығырға ашыҡмайҙар. Улар hаман да әҫәр мөхитендә йәшәйҙәр.
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Уҡытыусыларына төрлөтөрлө hорауҙар бирәләр. Мәүлихә Фәрит
ҡыҙы «Ә hин үҙең нисек уйлайhың?» тип балаларҙың үҙ баhаhын,
үҙ анализын үҫтерергә тырыша.
«Һөнәрсе менән Өйрәнсек» ябай ғына хикәйәт түгел. Башҡорт
хәтерен яңыртып тороусы, рухи көс биреүсе, йәштәргә боронғо
йәшәү рәүешен hүрәтләүсе, боронғолотоң тарихын аманат итеп ҡал
дырыусы әҫәр.
М.Ф.Дәүләтшина hәр дәресте, үҙенең шәхси темаhынан («Уҡыу
сыларҙың, әҙәби ижад hәләтен үҫтереү») сығып, шуға ярашлы ой
оштора. Баланы әҙәби әҫәргә ылыҡтырыу — уны әҙәби ижадҡа
әйҙәүҙең бер төрө. Һүрәтләү саралары аша, хистойғо аша, әҫәр
ҙәге образдарға ентекле анализ биреү аша бала күңелендә, рухи
булмышында ниндәйҙер кимәлдә булhа ла hынылыш, үҙгәреш бар
лыҡҡа килә. Ана шуны күҙ уңында тотоп дәресте ойоштороу мөhим.
Әҙәбиәт дәрестәре — бала шәхесен үҫтереүсе сара.

Дәрес төрҙәре
Fәҙәттә, план төҙөгәндә дәресте бер нисә этапҡа бүлеү ныҡлы
урын алған. Уҡытыусыларҙың эш тәжрибәhендә лә, методик
әҙәбиәттә лә дәрестең hәр этабы hыҙыҡ өҫтөнә алына. Дәрес пла
нын ҡарағанда, дәрестә ултырғанда мәктәп етәкселәре лә, мәғариф
өлкәhендә эшләүселер ҙә быға күнегеп, ғәҙәтләнеп киткән. Иғти
бар игегеҙ: ана шул этаптар I hәм XI кластар өсөн дә бер тамсы hыу
кеүек оҡшаштар. Дәресте шулай этаптарға бүлеү кемгә hәм нимәгә
кәрәк? Дәрес өсөн ул бик мөhимме ни? Ниңә шуны ҡанунлаштырғ
андар? Бындай hорауҙар бар hәм артабан да ундай уйниәт тыуырға
мөмкин. Шуның өсөн ҡыҫҡаса дәрес төрҙәренә туҡталып китәйек.
60сы йылдарға тиклем 5 (сер түгел, әле лә өҫтөнлек итә)
мәктәптә, ғәмәлдә иң ныҡ таралған дәрестең ғәҙәти, йәғни ҡатнаш
төрө (русса: комбинированный тип урока) ине. Уға түбәндәге эш
төрҙәре хас: өйгә эште тикшереү, яңы материалды аңлатыу, үтелгә
нде нығытыу hәм өйгә эш биреү. Күренеүенсә, ғәҙәти дәрестең бер
этабында ла баланы үҙ аллылыҡҡа өйрәтеү hәм уны артабан үҫтереү
мәсьәләhе хәл ителмәй. Тимәк, дәрес балаға hабаҡ бирмәй.
5

Бындай сикләүҙе М.И. Мәхмүтов ҡуя. Ҡарағыҙ: М.И.Махмутов. Совре
менный урок. М., Просвещение. 1981, 91 се бит.
35

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бындай йөкмәткеле дәрес бөгөнгө уҡыу
уҡытыу системаhында hаман да ныҡлы урын биләй. Ҡайhы бер
асыҡ дәрестәрҙә уҡытыусының артистарса ҡыланыштарын hәм
балаларҙан ҡырылмаhа ҡырҡ төрлө эштәр үтәтеүен күҙәтергә
мөмкин. Аҙаҡ анализ ваҡытында дәресте, унан да бигерәк уҡытыу
сыны маҡтайҙар, ана шулай күҙ буяйҙар. Бындай ғәҙәти дәрестә
фәҡәт уҡытыусының ғына эшмәкәрлеген, ҡырҡ сүрәттә сағылы
шын, уйынын (баласаға уҡытыусы булып уйнай ҙа инде) күреп була.
Тимәк, дәрес балаға йоғонто яhамай, тәьҫир итмәй, баланың эшмә
кәрлеге күҙәтелмәй.
Дәрестең тәғәйен рәүешен, уның психологик йөкмәткеhен аныҡ
билдәләү, тәбиғәтен асыу мөhим. Быға тиклем баҫылып сыҡҡан
хеҙмәттәрҙә лә дәрестең төп билдәләре хаҡында бер ни ҙә әйтелмәй.
Мәғлүм булыуынса, дәрестә ике эшмәкәрлек ҡатнаша. Ҡатнаш
дәрестәрҙә шул икәүҙең береhе, күҙгә ныҡ бәрелеп торғаны —
уҡытыусының эшмәкәрлеге өҫтөнлек итте. Был эшмәкәрлекте дәре
стең тышҡы билдәhе тип ҡарарға мөмкин. Ә инде күрер күҙгә әллә
ни салынып бармағаны — уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге, hуңғыhы
дәрестең эске билдәhе тип алына. Дәрестең уңышын ана шул эске
билдә хәл итә. Әгәр уҡыусының эшмәкәрлеге хәл ителмәй, йәғни
үҫтерелмәй, икән, дәрескә ҡуйылған маҡсат үтәлмәне тигән hүҙ.
Ҡатнаш дәрестәрҙә бала эшмәкәрлеге, уның әүҙемлеге нинд
әйҙер сыбарлыҡ, ялҡытҡыс бер төрлөлөк менән билдәләнде.
Мәҫәлән, күнегеүҙе күсереп яҙыу, биремдәрҙең мәғәнәhеҙлеге,
ҡағиҙәләрҙе ятлау, уҡытыусы сәйнәп ҡаптырған белемде ҡабатлап
hөйләп биреү h.б. Телгә өйрәтеү методикаларында, психологик
әҙәбиәттә яҙылғанса, баланың күнекмәләрен «автоматлаштырыу»
тигән төшөнсә, эш алымы ҡулланыла башланы. Әммә бала техник
зат, әйбер йә уның йәнhеҙ бер детале түгел. Ул — тере йән, биоло
гик зат, кеше тигән төшөнсә менән атайҙар уны. Кеше hәр яҡлап
үҫеүгә тәғәйенләнгән. Шуға күрә бөгөнгө көндә дәрестең йөкмәт
кеhен үҙгәртеп ҡороу кәрәк.
Әйтәйек, hәр дәрестә өйгә эште тикшереү мотлаҡ кәрәкме ни?
өйҙә дәфтәренә яҙып, йәки уҡып килгәнен бала дәрестә ниңә ҡабат
уҡырға, йә hөйләргә тейеш? Бындай мәғәнәhеҙ «кире бәйләнеш»
(обратная связь) уҡытыусыға нимә бирә? Ундай бәйләнештең
уҡыусы өсөн, кластағы башҡа балалар өсөн әhәмиәте бармы? Ниңә
hәр дәрес hайын 1520 минут ваҡытты әрәм итергә? Ниңә әле
уҡытыусының бөтә иғтибары hәм эшмәкәрлеге баланың өй эшен
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тикшереүгә йүнәлтелә? Был нимә бирә? Балаға ышанмаусылыҡ
бәләhе түгелме икән? Ниңә шулай өйрәтеүсе менән өйрәнеүсе
араhына яhалма кәртә ҡуйырға? Йәнәhе бел: hин — уҡыусы, мин
— уҡытыусы! Миңә нисек оҡшай — шулай эшләйем! Әммә был —
педагогикала иҫкергән ҡараш. Әгәр уҡытыусы өйгә бирелгән эшкә
оҡшаш материал нигеҙендә баланың фекерен яңыртhа, белгәненә
таянып, уҡыусы үҙ алдына яңы белемгә ынтылыр ине. Бик тә
булмаhа, уҡытыусы биргән белемде аңлы рәүештә хәтерендә ны
ғытыр, яңы белемгә нигеҙ hалыр ине. Баланың үҫеше (үҙ аллылығы,
hәләттәре, ынтылышы) шул тәңгәлдә туҡталмаймы икән?
Әгәр баланың өйгә эште эшләүэшләмәүен бик белергә кәрәк
икән, шуға оҡшаш икенсе эштәр бирергә мөмкин. Телдән яуап алыу
урынына өйгә бирелгән эш төрөндәге башҡа миҫалды бөтә класс
менән (фронталь) үҙ аллы эшләү хәйерле.
Fәҙәти дәрестең яңы материалды аңлатыу өлөшө (этабы) ла бала
ны үҫтереүгә йүнәлеш бирмәй. Фәндең (үҙең уҡытҡан предметтың)
hығымтаhын, нигеҙҙәрен балаға «сәйнәп ҡаптырыу» — методикала
иҫкергән алым. «Әҙергә бәҙер булыу» психологияhынан баланы арын
дырырға ваҡыттыр инде? Әҙер белемгә ҡарағанда, үҙең бөртөкләп
йыйған белем ҡәҙерлерәк түгелме ни? Дәрестең был этабында ла бала
үҫтерелмәй. Уҡытыусының hөйләгәне бер ҡолағынан инhә, икен
сеhенән сығып китә. Ана шулай балала аңышлыҡ тәрбиәләнә. Ә
«аңыш» нимә була hуң? Аңыш тип үҙ аллы фекерләй, уй төйнәй алма
ған, зиhенен туплау hәләтенән мәхрүм кешегә әйтәләр. Тимәк, ғәҙәти
дәрестең был этабында ла белем алыуҙа баланың үҙ аллылығына кәртә
ҡуйыла. Аңлатыу менән аңлатыу араhында ла айырма бар. Тормошта
ла бит бер үк хәлваҡиға тураhында берәүҙең hүҙе иҫтән сыға, тиҙ оно
тола, икенсенеке — уйға hала, хәтерҙә ҡала. Аңлатыу кәрәк, әлбиттә.
Әммә баланы эшмәкәрлеккә өйрәтеүҙә, эшмәкәрлегенә йүнәлеш
биреүҙә, фекерләү, телмәр ҡуҙғытҡысын әүҙемләштереүҙә яңы сиг
налдар — төшөнсәләр менән байытыуҙа аңлатыу берҙән бер сара түгел.
Яңы материалды аңлатыу баланы уйландырыу, уйлатыу аша бармаhа,
уның hис бер фәтеүәhе булмаясаҡ. Аңлатыуҙың нигеҙендә үҫтереүле
анализ принцибы ятырға тейеш.
Fәҙәти дәрестең үтелгән материалды нығытыу этабы ла үҙ
тәғәйенләнешен аҡламай. Шулай ҙа ул, йәғни үтелгән материалды
нығытыу, дәрес өсөн бик тә мөhимме ни? Әлбиттә, дәрестең был
өлөшөндә бала төрлө күнегеүҙәр эшләй, уҡытыусы hөйләгәнде ҡай
танан өҙөпйыртып hөйләп бирә, дәреслектән ниндәйҙер күнегеүҙе
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күсереп яҙа, яҙғанын уҡып ишеттерә, еңелелпе биремдәрен үтәй
h.б. Әммә бындай йүнәлештә үтелгән материалды нығытыу баланы
ялҡыта, hүлпәнлеккә илтә. Һүлпәнлек үҙ сиратында ғәмhеҙлекте
тыуҙыра. Бер ҡарағанда, hөҙөмтә лә бар hымаҡ, тик ул уҡыусының
эҙләнеү hөҙөмтәhе түгел. Дәрестә баланың әүҙемлеге hиҙелмәй,
сөнки уны эшмәкәрлеккә илтеүсе сәбәп, ниәт (мотив) юҡ.
Белем кимәле (төрлө мәғлүмәттәр, hүҙ байлығы, hүҙ юҫығын
дағы теге йәки был хәлваҡиғаға үҙ баhаhы, ҡарашы, мөнәсәбәте
булыу h.б.) түбән икән, бала фекер йөрөтә алмай. Фекер йөрөтөү
өсөн хәтерҙә нимәлер булыуы мотлаҡ. Һәр мәғлүмәткә, тормоштоң
айышбайышына, хәлваҡиғаларға балала мөнәсәбәт, ҡараш бу
лырға тейеш. Ә мөнәсәбәт, ҡараш баhаhыҙ булмай.
Fәҙәти дәрестең өйгә эш биреү этабы хаҡында ла бер нисә hүҙ
әйтеп китеү кәрәктер. Сөнки был этап та дәрестән дәрескә тайпы
лышhыҙ үтәлә килә. Билдәле булыуынса, ул дәрестең иң аҙағында,
хатта ҡайhы бер осраҡта ҡыңғырауҙан hуң биреү ҙә ғәҙәткә инеп
киткән. Өйгә эш баланың өйҙәге уҡыу хеҙмәтен дөрөҫ ойоштороуҙа
ярҙам итеү өсөн бирелә. Уҡытыусыларҙың эш тәжрибәhендә был
мәсьәләгә ҡарата берҙәм hәм етди мөнәсәбәт юҡ. Өйгә эшкә нимә
бирелеүен берәүҙәре алдан таҡтаға яҙып ҡуя, икенселәре көндәлек
тәренә әйтеп яҙҙырта, өсөнсөләре ашыҡбошоҡ телдән әйтеп биреү
менән сикләнә. Әммә өйгә эш биреүҙең дә үҙенә күрә тәртиптәре,
методикаhы бар. Һәр бер эштең асылы, үтәлеү юлдары аңлатыла,
балаға ят төшөнсәләрҙең мәғәнәhе әйтелә, йә булмаhа ниндәй
hүҙлектән эҙләргә ҡушыла. Әгәр инде өйгә берәй ижади эш тәҡдим
ителhә, ниндәй йүнәлештә эшләргә тейешле күрhәтмәләр, кәңәштәр
бирелә.
Өйгә эш биреүбирмәү тураhында ла юл айҡан туҡталып үтәйек.
Был хаҡта элек тә, әле лә бәхәстәр булған, бара hәм артабан да
буласаҡ. Өйгә эш биреү менән беҙ бала күңелендә нимәлер нығы
табыҙ, үҫтерәбеҙ, шул уҡ ваҡытта нимәлер юғалтабыҙ, моғайын.
Өйгә эштәр менән уны көндә күмеү, бер үк әйбер менән ялҡытыу
баланың рухи, шәхес үҫешенә ҡамасау түгелме? Мәктәптән арып
ҡайтҡан баланы (бигерәк тә бөгөнгө мәктәптә көн hайын hигеҙ сәғәт
hәм унан да күп дәрестәр, факультативтар, төрлө түңәрәктәр, сек
циялар h.б.) тағы ла шул өйгә эштәр менән күмәбеҙ түгелме? Артыҡ
күп йөк баланы ҡаҡшата, hаулығына зыян килә, рухи hәм сәләмәт
үҫешен тотҡарлай. Быларҙан тыш, hәр уҡытыусы предметомания
менән йонсой, фәҡәт уҙ фәнен генә мөhим, хатта үтә мөhим тип
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иҫәпләп, өйгә эш күләмен, йөкмәткеhен hәм самаhын онота,
кәрәкhәкәрәкмәhә лә баланы төрлө эштәр менән күмә. Арып, йон
соп, аҡыл эшенән ялҡып, хәлдән тайып ҡайтҡан уҡыусы өйгә би
релгән эштәрҙең береhен дә йүнләп эшләй алмай. Сөнки мәктәптә
лә, өйҙә лә кинәнеп ултырып эшләү өсөн тәғәйен шарт та, мөхит тә,
сәбәп тә юҡ. Шуға күрә бала әллә ни атлығып, ашҡынып, ынтылып
тормай, йәғни өйгә эшен үтәү өсөн уның теләге юҡ. Өйгә бирелгән
эштәрҙең барыhын да эшләп бөтөрөп булмай hәм уның кәрәге лә
юҡ, тигән хуш күңеллелек, моңhоҙлоҡ нығынған бала күңелендә.
Ана шул ғәмhеҙлекте, битарафлыҡты юҡҡа сығара алырлыҡ әхлаҡи
көс, өмөт, хыял юҡ илдә. Әгәр уҡытыусы бала күңелендә уны үҫте
реүсе, рухын күтәреүсе ниндәйҙер этәргес көс таба алмаhа, өйгә эш
биреп тороуҙан фәтеүә булмаясаҡ.
Әлбиттә, өйгә эш биреү кәрәк, әммә саманы оноторға ярамай.
Мәҫәлән башҡорт теленән бөтә теоретик материалдар (әйтәйек,
hүҙҙең күп мәғәнәлелеге, hүҙ төркөмдәре, фонетик, морфологик ана
лиздар, синтаксик күренештәр h.б.) дәрес шарттарында үтелә, төрлө
күнегеүҙәр эшләтеү аша нығытыла. Баланың эҙләнеүен, үҙ аллы
эшмәкәрлеген, ҡыҙыҡhыныуын туплау, артабан үҫтереү, hәләтен
асыу маҡсатында ҡайhы бер ижади эштәрҙе өйгә бирергә мөмкин.
«Йәншишмә», «Йәшлек», «Шоңҡар», «Аҡбуҙат», «Аманат» h.б.
гәзитжурналдарҙан берәй ҡыҙыҡлы материалды уҡырға; мәҡәл йә
әйтем ҡулланылған берике hөйләмде күсереп яҙырға; ваҡыт
эйәрсән hөйләме булған бер ҡушма hөйләмде табырға; сағышты
рыуға ҡоролган берике hөйләмде билдәләргә; үҙеңә оҡшаған
мәҡәләгә таянып, үҙеңсә мәҡәлә яҙып ҡарарға h.б. кеүек өйгә эштәр
биреп булмаймы ни? Әсә телендә сыҡҡан, ташҡа баҫылған hүҙгә,
ваҡытлы матбуғатҡа, әҙәбиәткә, халыҡ ижады әҫәрҙәренә, йәғни
рухи сығанабыҙға, хазинабыҙға баланы ана шулай ылыҡтырырға
була. Икенсенән, баланың эҙләнеү теләге (мотив) уяна, hүҙгә ҡара
та иғтибары тәрбиәләнә, hүҙгә, hөйләмгә, мәҡәлгә, әҙәби әҫәрҙәргә,
ғәзитжурналға ыңғай мөнәсәбәте барлыҡҡа килә, ҡыҙыҡhыныуы
арта. Ана шул нигеҙҙә бала күңелендә рухи ҡиммәттәребеҙгә бул
ған битарафлығы юҡҡа сығыр, быуаттар төпкөлөнә илткән тарихы
на, ауыҙтел ижадына, халыҡ аҡылына, яҙыусыларҙың әҫәрҙәренә
зауығы үҫер ине.
Әлбиттә, өйгә эш биреү кәрәк, әммә ул бала файҙаhына булhын,
рухи үҫешенә юл hалhын, күңел донъяhының офоғон киңәйтhен.
Ошо маҡсат ҡуйылмаған, күҙ уңында тотолмаған «өйгә эш»тәрҙән
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баланы аяу кәрәк. Уҡыусыны үҫтереүгә мөнәсәбәте булмаған «өйгә
эш» (мәҫәлән, күнегеүҙең биременә иғтибар итегеҙ: «Күсереп
яҙығыҙ. Ҡушма hөйләмдәрҙе барлыҡҡа килтергән ябай hөйләм
дәрҙең үҙара бәйләнешен hәм бәйләнеш сараларын байҡағыҙ»;
«Тейешле тыныш билдәләрен ҡуйып күсерегеҙ»; «Өҙөктө уҡығыҙ,
hәр бер өтөрҙең ҡуйылышын аңлатып бирегеҙ»6 h.б.) менән уның
ваҡытын әрәм итергә ярамай.
Тимәк, ҡатнаш йәки ғәҙәти дәрестең ниндәй генә өлөшөн (эта
бын, элементын) алып ҡараhаҡ та уҡыусыларҙың үҫешенә йоғонто
яhай алмай. Баланың үҙ аллы танып белеү эшмәкәрлегенә йүнәлеш
бирелмәй. Шулай ҙа дәрестә эшмәкәрлек бар ҙа hымаҡ, тик уныhы
ла уҡытыусыныҡы. Балаға белем нигеҙҙәре буйынса ниндәйҙер
кимәлдә, күләмдә, йөкмәткелә мәғлүмәт бирелә, әммә ул белем ки
мәленә күтәрелмәй, үҫтерелмәй. Дәрестә уҡытыусы — бойороусы,
уҡыусы — баш баҫып бойороҡ үтәүсе вазифаhында сығыш яhай.
Теоретик төшөнсәләр, ҡағиҙәләр уҡыусынан ятлатыла, әммә уның
белеге (умение) тәрбиәләнмәй, күнекмәләре эшмәкәрлек кимәленә
күтәрелә алмай. Дәрестең маҡсаттары ла, төҙөлөш элементтары
ның тәғәйенләнеше лә, йөкмәткеhе лә фәҡәт уҡытыусының эшмәк
әрлеген ҡабартып күрhәтеүгә буйhондоролдо. Дәрес барышында
ла ижади эш мөхитен тыуҙыра алманы, сөнки уҡыусы менән уҡы
тыусы араhында бербереhенә ҡарата теләктәшлек, хеҙмәттәшлек
мөнәсәбәте булманы. Шулай итеп, ғәҙәти дәрес үҫтереүле уҡыу
уҡытыу идеяларын бойомға ашыра алмай.
Шулай итеп, мәктәптәрҙә бөгөнгө көндә киң таралған ғәҙәти
йәғни ҡатнаш дәрес (комбинированный тип урока) төрө башҡа төр
дәрестәрҙең структур элементтарын үҙенә алған. Мәҫәлән, уҡыты
усыларҙың эш тәжрибәhендә яңы белем биреү, алынған белемде
нығытыу, үтелгәндәрҙе ҡабатлау, алынған белемдең үҙләштереле
үен тикшереү, йомғаҡлау h.б. төрҙәре айырым дәрес сифатында ла
ҡулланыла. Уларҙың hәр береhенә туҡталып тормайынса, түбәндә
инеш дәрестәрҙең бер төрөн тасуирлап үтеүҙе кәрәк тип таптыҡ.
Ни өсөн инеш дәрестәр? Эйе, фәҡәт инеш дәрестәр. Башҡаса
уны атап булмай. Инеш дәрестәр туған телдең берәй кимәлен (фо
нетика, лексика, морфология, синтаксис, стилистика h.б.) башлап
өйрәнер, әҙәбиәттә берәй яҙыусы ижадын, йәки уның берәй әҫәрен
өйрәнеүгә күсер, йә булмаhа, башҡа берәй ҙур проблемаға тотонор
6

Күнегеү тексында 29 өтөр ҡуйылған.
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алдынан үткәрелә. Мәҫәлән, баланың этник үҙ аңын йәки рухи
үҫешен тәрбиәләү, формалаштырыу өсөн тел hәм әҙәбиәт програм
маларында махсус сәғәт ҡаралмаған hәм уның кәрәге лә юҡ. Был
проблемалар юл айҡан hәр дәрестең материалынан сығып ҡына
хәл ителә. Әйтәйек, дидактик материалдың йөкмәткеhенә, уҡыусы
ларҙың, әҙерлек кимәленә, дәрес барышындағы ситуацияға hәм,
аҙаҡ килеп, уҡытыусының үҙ мөмкинселегенә ҡарап, рухи тарбиә
биреү мәсьәләhен дәрестең төрлө этабында ҡулланырға мөмкин.
Инеш дәрестәр тип атауҙың сәбәбе шунда: рухи тәрбиә биреү
мәсьәләhенә инеш күҙ уңында тотола.

Рухи тәрбиә биреүҙә инеш дәрестәр
Бала үҙ милли асылын, булмышын белеп үҫергә тейеш. «Со
ветса йәшәү өлгөhө» уның күңеленә, ҡанына үтеп ингән, әсә hөтө
менән тәрбиәләнгән, ата рухы менән, үҙен солғап алған белем hәм
тәрбиә мөхите, баҫымы менән зиhененә hеңешкән. Хәҙер ана шул
саңды, милли ғәмhеҙлекте бала психикаhынан, йәғни рухиәтенән
«ҡаҡҡылапhуҡҡылап», ҡыҫырыҡлап сығарыу бурысы көн үҙәк
урында тора. «Ат күргән ат таныр, остаз күргән хат таныр» тигән
әйтем бар. Баланы үҙ милләтен, рухын, ырыунәҫел тамырын, та
рихын, рухи ҡаҙаныштарын, йәшәү рәүешен, ғөрөфөн, йолаларын
танырға өйрәтеү уҡытыусының булмышына, сәсәнлегенә, остазлы
ғына бәйләнгән. Бала тәбиғәтендә рухи аңды тәрбиәләү, артабан
үҫтереү кәрәк. Был тәңгәлдә ҡайhы йүнәләштә (бөтөндән сығып,
уның өлөштәренә йәки өлөштәренән дөйөм бөтөнгә табан) эш алып
барыу кәрәк, тип аптырарға ярамай. Ниндәй генә йүнәлештә
эшләhәң дә төп маҡсатҡа ирешеү мөhим, hәр эштә, уның hәр төрөндә
рухи камиллыҡҡа ынтылыш, үҫеш, әүҙемлек күҙәтелhен, ана шу
ларға йүнәлеш бирелhен.
Милли асылға тәүге hуҡмаҡ, бәлки, милләт төшөнсәhен асыҡ
лауҙан башланалыр. Ошо тәңгәлдә Башҡортостандың халыҡ ша
ғиры, hүҙ сәнғәтенең маhиры, шиғриәтебеҙҙең йондоҙо Назар
Нәжмиҙең «Урал» поэмаhында шундай юлдар бар:
Башҡортлоҡ — ул милләт кенә түгел,
Ҡурай кеүек ябай, ҡатмарлы.
Ерҙә әле рух бар — халыҡ рухы,
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Ҡабул итмәй ул рух юҡ барҙы.
Халыҡ рухы — халыҡ ҡанынан ул,
Ул бөйөк hәм изге төшөнсә.
Ул мөҡәддәс! Борғоларға уны
Тейеш түгел hәр кем үҙенсә.
Халыҡ рухы hәр кем йөрәгендә
Ул дөйөм дә hәм ул үҙ аллы.
Әгәр ҙә hин ысын башҡорт икән,
Йырлап күрhәт миңә «Урал»ды...
Башҡорт теле дәресендә ошо поэманың мәғәнәhен асып биреү
кәрәктер ул. Әҙәбиәт программаhында был әҫәрҙе өйрәнеү 11се
класта ҡаралған. Шағирҙың был поэмаhында башҡортлоҡ, милли
рух проблемаhының үҫеш юлдары күрhәтелә. Шуға күрә уның айы
рым өҙөктәрен, бәләкәй генә өлөштәрен түбән кластарҙа тел дәрес
тәрендә өйрәнеү мөhим. Ана шул саҡта өс проблема (рухи тәрбиә
биреү; әҙәбиәт менән тел дәрестәренең берҙәмлеген, йәғни пред
метара бәйләнеште бойомға ашырыу; «Урал» поэмаhын өйрәнеүгә
инеш, йәғни әҙерлек) бер юлы хәл ителәсәк.
Был өҙөктө «Лексика» темаhында hүҙҙең лексик мәғәнәhен аңла
тыу барышында ҡулланырға мөмкин. Бында башҡорт, башҡорт
лоҡ, рух hүҙҙәренең лексик мәғәнәләрен аңлатыу кәрәктер. Баш
ҡорт hүҙенең тәбиғәтенә автор тағы ла ниндәй мәғәнә hалды икән?
Ни өсөн автор шундай мәсьәлә ҡуя:
«Әгәр ҙә hин ысын башҡорт икән,
Йырлап күрhәт миңә «Урал»ды..»
Бына ошо проблема буйынса бәхәсәңгәмә үткәреү бала күңе
лен, уның рухын үҫтереүҙә бер аҙым булыр ине. Тимәк, башҡорт
өсөн күңелеңдең hәр күҙәнәген, нескә ҡылдарын үҙ халҡындың моң
шишмәhе менән hуғарып тороу, шул моң менән йәшәү, тын алыу
кеүек рухи сифаттарға эйә булыу мәжбүри икән.
Башҡорт hүҙенең антонимын эҙләтеү ҙә уҡыусыларҙың ҡыҙыҡ
hыныуын үҫтерәсәк. Ә бармы hуң уның антонимы? Ниңә булмаhын,
бар. Уйла әле.
Милли тәрбиә биреү, баланың рухи асылын, рухи аңын үҫтереү
буйынса яҙыусылар ҙа ижад итә, матурматур әҫәрҙәр яҙа. Ана шул
төшөнсәләрҙең йөкмәткеhен, мәғәнәhен асып бирәләр. Был
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тәңгәлдә Назар Нәжми, Рауил Бикбаев, Рәшит Солтангәрәев, Таң
сулпан Fарипова, Fалим Хисамов, Тимер Йосопов, Ринат Камалов,
Тамара Fәниева, Факиhа Туғыҙбаева hәм башҡа нәфис hүҙ оҫтала
рын әйтеп китергә мөмкин. Шулай уҡ ваҡытлы матбуғаттың да эш
мәкәрлеген hыҙыҡ өҫтөнә алып китеү кәрәктер. Сөнки hәр баҫма
халҡыбыҙҙың рухи булмышын тергеҙеү hәм үҫтереү сығанағына
әйләнде. Дәреслектәрҙең дә йөкмәткеhе рухи хазиналарыбыҙ —
халыҡ дидактикаhы менән байытылды. Әммә уларҙың hәр береhен
иғтибарлап, күңел биреп, йотлоғоп, онотолоп уҡып сығырға бала
ның ваҡыты юҡ. Ваҡыты булған сүрәттә лә йүгерек уҡыуға
ғәҙәтләнгән. Бәлки, бында йүгерек тип әйтеү уның төп тәғәйенлә
нешенә тура ла килмәйҙер. Тик шуныhы мәғлүм: уҡыусы ашыҡ
бошоҡ, өҫтәнмөҫтән, йәғни ҡабаланып, күҙ йүгертеп сыҡhасыға,
әммә уҡығанының мәғәнәhенә үтеп инә алмай, үҙенсә аңларға ты
рышып ҡарау ниәте тыумай. Сөнки ул быға өйрәтелмәгән, уның
үҙанализ, үҙбаhа hәләте тәрбиәләнмәгән. Шуға ла уҡытыусы
дәрестә әҙәби әҫәрҙән өҙөктәрҙе, ваҡытлы матбуғат битендәге
мәҡәләләрҙе, нәфис hүҙ ынйыларын өҫтәлмә дидактик материал
сифатында ҡулланырға мөмкин. Һүҙ ыңғайында шуны ла иҫкәртеп
үтеү кәрәктер: рухи аң тәрбиәләү менән бер рәттән баланың рухи
hәләт төрҙәренә йүнәлеш биреү, үҫтереү ҙә мөhим. Уҡыусының
үҙенсә уй ниәттәрен, үҙ аллы эшмәкәрлек төрҙәрен (үҙ аллы танып
белеү, үҙ аллы фекер йөрөтөү (дөрөҫө: фекерләүҙер, минеңсә), про
блемаға үҙанализ, үҙбаhа белеген, мөнәсәбәтен) үҫтереү hәр дәрестә
эҙмәэҙлекле алып барылырға тейеш. Дәрестә балаға хаталаныуға
хоҡуҡ бирелә. Баланың стандарт булмаған үҙенсәлектәрен хуплау
уға ҡанатланырға, талпынырға мөмкинселек бирәсәк.
Яҙма эштәр өсөн дә тәрән йөкмәткеле, тәрән мәғәнәле дидактик
материал ҡулланыу кәрәктер. Мәҫәлән, баланың рухи аң үҫешенә
ижади йүнәлеш биреү өсөн түбәндәге hүрәтләмәне файҙаланырға
мөмкин.

Иҫән йөрө, торнаҡай!
Атайым уны ҡултығына ҡыҫтырып алып ҡайтты. Морондары
hарғайған, ҡанаттарын ергә hөйрәп, аяҡтарында саҡ баҫып торған
меҫкен ҡошто өйгә алып ингәс, ул беҙгә өмөтhөҙ генә ҡарап ҡуйҙы,
әйтерhең дә үҙ яҙмышына буйhонған. Сырайында: «Ни эшләтhәгеҙ
ҙә эшләтегеҙ инде» тигән ғәмhеҙлек тә бар ине. Атайым ҡоштар хол
43

ҡон белә шул. Торнаны тыныслыҡта ҡалдырырға ҡушты, алдына
ашарға икмәк, эсергә hыу ҡуйҙы. «Үҙенең хәүефhеҙ урында икәнен
тойhон», — тине. Торнаны бар ғаиләбеҙ менән шунда уҡ үҙ иттек.
Айырыуса ҡыуанғаны бәләкәй ҡустым Айрат булғандыр. Уның әле
яңы теле сыға, «р»hы ла юҡ. «Торна» hүҙе уға нисек ят булhа, йортҡа
килгән ҡош ти шулай сәйер ине. Шулай ҙа «Тойна, тойна!» — тип
ҡысҡырып, уның тирәhендә урала. Икеөс көндән тегеhе лә бәләкәй
эскерhеҙ ҡулдарҙан икмәк киҫәген алып өйрәнде. Бик тиҙ дуҫлашты
лар ҙа киттеләр. Хатта бесәй ҙә, ишек алдына сыҡҡанда эт тә уны үҙ
итте. Был дүртәүҙең дуҫлығына ситтән ҡарау hоҡланғыс ине.
Бына шулай ҡыш та үтте. Бар тереклекте уятып, шаулапгөрләп
ергә яҙ килде. Торнабыҙ ҙа инде ҡанаттарын күптән йыйып, ғорур
ҡиәфәт менән ихатала йөрөй. Йылы көндәрҙә тышҡа алып сыҡhаң,
үҙенә генә билдәле бер ҡыуаныс менән урынында hикергеләп ала,
ләкин осоп китергә баҙнат итмәй. Кескәй ҡустым оҙон ботло дуҫы менән
көнө буйы урамда. Икеhенә генә аңлайышлы телдә hөйләшәләр, hис
айырылмай бергә йөрөйҙәр. Тик хәҙер тирәк башында оя ҡороп
өлгөргән ҡарғалар тауышы, сыйырсыҡ ояhындағы шаян hыҙғырыуҙар
беҙҙең ҡанатлы дуҫыбыҙҙы битараф ҡалдырманы. Ниндәйҙер көс уны
hауаға әйҙәйҙер, ләкин кешеләргә рәхмәтеме, әллә башҡа сәбәпме уны
hаман беҙҙең урамда тота. Бер көндө иртән, Май байрамын ҡаршылар
алдынан, урам hепереп, йәш сирәмде таҙартып, эш менән мауыҡҡанда
барыбыҙға ла таныш моңло тауыш яңғыраны:
— Торройҡ, торройҡ!
Эргәбеҙҙә йөрөгән ҡанатлы дуҫыбыҙ, әйтерhең дә шуны ғына
көткән, урынында hикереп ҡуйҙы, hәм шундай етеҙлек менән та
ныш ауаздар сығарып осҡан ҡоштар төркөмөнә ынтылды. Был күре
нештең шаhиты булған кескәй ҡустым бер мәлгә тынып ҡалды hәм
көтмәгәндә барыбыҙҙы ғәжәпкә ҡалдырып: «Торна, Торна осто!»
— тип ҡысҡырып ебәрҙе. Үҙенекеләр янына барып еткән ҡош та
ерҙәге дуҫына сыңрап яуап бирҙе: «Торойроҡ. Торойроҡ». Һуңғы
сәләме шундай баҙыҡ, таҙа ине. Атайым ирекhеҙҙән: «Ярай инде
Айратҡа «р»hын биреп китте, иҫән йөрөhөн», — тине. Ә минең күҙ
тирәләрем әсетте, тамағыма төйөр тығылды. Ниндәй хис булған
дыр?.. Әллә ерем ҡото булған торнаға сикhеҙ рәхмәтемме, әллә алыҫ
туғанлыҡтың саҡырыуымы? Ни ғәжәптер, йөрәгем менән мин шул
ҡанатлы дуҫым янында инем. Урғып сыҡҡан тойғомдо тыя алмай,
баҡсаны үткәнсе, hауаға ҡарайҡарай йүгереп барҙым. Телемә
үҙенәнүҙе таныш hүҙҙәр килде, күкрәгемдән моң бәреп сыҡты:
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Сыңрайсыңрай осоп килде
Сыңрау торнаҡай.
Уралыңдан сәләм тине...
...Көҙгө кистә йөрәк hыҙлатып яңғыраған тауышҡа күтәрелеп
ҡараhам, көнъяҡҡа юл алған торналар сатынан яңғыҙ торна айы
рылыуын күрҙем. Ҡура өҫтөнән кемделер эҙләгәндәй өйөрөлөп оса,
баҙыҡ тауышы менән саҡырып ҡысҡыра ине. Балалар баҡсаhынан
ҡайтып, йоҡларға әҙерләнгән ҡустым туптай атылып ишектән
сығыуға торна бер мәлгә туҡтап ҡалғандай булды. Әйтерhең дә,
барлыҡ яҡындарын барланы, йортобоҙға именлек теләне. Унан hуң
ҡулҡанаттарын болғайболғай күҙҙән юғалды... («Йәшлек» гәзи
те, 16.01.99. Алhыу Ҡотлогужина мәҡәләhе).
Был материал буйынса изложение яҙҙырыу отошло булыр. Баш
та уҡытыусы, уҫтереүле анализға нигеҙләнеп, класс менән бергә
текстың йөкмәткеhен аса, байыта, үҫтерә.
Үҫтереүле анализ өсөн яҡынса шундай hорауҙарҙы ҡулланы
рға мөмкин: Башҡорттар өсөн торна ниндәй ҡош? Торна тура
hында ниндәй ғөрөфғәҙәт, йола бар? Ни өсөн автор торнаны ерем
ҡото тип атай? Торнаға ҡарата авторҙа ниңә алыҫ туғанлыҡ хисе
уяна? Башҡорт халыҡ мәҙәниәтендә торна ниндәй роль уйнай?
Һ.б. Ана шундай проблемалы, проблемалыүҫтереүле hорауҙар
менән баланың күңелендәге рухи сатҡыларына өҫтәмә көс би
рергә, уны уйландырырға мөмкин. Шул рәүешле баланы үҙ хал
ҡының йәшәү рәүешенә, рухи донъяhына ҡыҙыҡhыныу тәр
биәләп була.

Тағы ла дәрес тураhында
Дәрес тураhында күп яҙғандар, әле лә яҙалар, бынан hуң да яҙыр
ҙар. Донъяға бала тыуа икән, ул йәшәргә тейеш. Тормош hабаҡтары
уға мәктәптә бирелә. Йәшәү серҙәренә бала дәрестә өйрәнә. Нимә
hуң ул дәрес? Был бик етди hорау. Уны бер hүҙ менән генә, hабаҡ
тип аңлатып та була. Халыҡта hабаҡ бирҙе, hабаҡ булды, hабаҡ
алды, арт hабағыңды уҡытайым тигән hүҙбәйләнештәр бар. Ула
рҙың да дөйөм мәғәнәhе hабаҡҡа йәғни дәрес төшөнсәhенә ҡайтып
ҡала. Шулай ҙа нимә hуң ул дәрес?
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Методик әҙәбиәттә дәрескә шундай билдәләмә бирелә: «дәрес
өйрәтеүҙе ойоштороусы төп форма» 7 . Бындай аңлатма дәрес
төшөнсәhен тулыhынса асмай. Тимәк, дәрестең йөкмәткеhенә тап
килерлек билдәләмә кәрәк. Бына ул: баланың hәләтен асыусы, ке
шелек сифаттарын формалаштырыусы, рухи үҫешенә йүнәлеш би
реүсе, аңбелем кимәлен үҫтереүсе тәрбиә берәмеге дәрес тип ата
ла. Ошо аңлатманан сығып, дәрестәрҙең төрҙәре билдәләнә, hәр
төрөнә ярашлы маҡсаттар ҡуйыла.
Ижади эшләүсе уҡытыусыға hәр дәрес аҡыл hәм физик көс та
лап итеүсе ауыр хеҙмәт емеше. Балалар алдына баҫыусының уҡыты
усылыҡ булмышы дәрестә асыла. Балаларҙың әҙерлегенә, үҫеш ки
мәленә, класта тотошона, әүҙемлегенә, уҡытыусының шәхси hәм
эш тәжрибәhенә ҡарап, hәр дәрес ниндәйҙер hыҙаттары менән бер
береhенән айырыла. Алдан төҙөп килгән план буйынса ғына дәрес
те алып барып булмай. Һәр дәрес, көтөлмәгән осраҡ планға үҙ
өҫтәмәләрен бирә тора. Шуға күрә бербереhен ҡабатлаусы йәки
игеҙәк дәрестәр булмай, hәр дәрестең аныҡ тәғәйенләнеше hәм
ярашлы маҡсаттары була.
Дәрес планы төҙөү, дәресте баҫҡыстарға, быуындарға этаптар
ға бүлеү, hәр этабына шартлыса ваҡыт биреү ул уҡытыусының
шәхси эше. Уның эске эштәренә тығылырға берәүҙең дә хаҡы юҡ.
Дәрес уҡытыусының эш урыны. Уҡытыусы хеҙмәте дәрестә баhа
лана. Дәрес — ижади хеҙмәт. Дәресте ҡалыплаштырып булмай.
Бер үк уҡытыусының бер үк синыфта үткәргән дәрестәре бербере
hен ҡабатламай, әгәр ул эшләhә, әлбиттә. Игеҙәк дәрестәр булмай.
Дәрестә балаларҙың эшмәкәрлеге өсөн уңайлы шарттар бул
дырыу мөhим, бала ул робот йә автомат механизмы түгел. Һорау
биргәс тә шунда уҡ яуап көтөү, талап итеү дөрөҫ түгел. Уҡыусы ла
кеше затынан. Ә кешегә аҙ булhа ла уйлап алыу хас. Уның өсөн
ваҡыт кәрәк. Уҡыусыға hорауҙан hуң уйларға форсат биреләме?
Урыҫ теленә өйрәтеү методикаhында «метод погружения» тигән
алым бар. Уны башҡортсаға, бирелгән hорауға, үтеләсәк темаға,
уҡытҡан фәнеңә баланы алып инеү, тип тәржемә итергә мөмкин.
Икенсе төрлө әйткәндә, ҡуйылған мәсьәләнең әрәсәhенә төшөн
7
Львов М.Р. Словарь справочник по методике русского языка: Учеб. пособие
для студентов пед. ин тов по спец. И 2101 «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение,
1988. — 220 се бит.; Древс У., Фурманн Э. Организация урока (в вопросах и
ответах). Век Х. Оценки и отметки: Пер. с нем. Пособие для учителя. — М.:
Просвещение, 1984, 5 се бит.

46

дөрөү, ылыҡтырыу, баланың иғтибарын солғап алыу, күңелен биләү
мөhим. Дәрес проблемаhына бала баштан аяҡ йәлеп ителмәй икән,
ул дәрестән фәтеүә булмаясаҡ. Ваҡыт әрәмгә үтте тигән hүҙ.
Һорауға яуап бирер алдынан бала үҙ алдына уйлана, бер нисә
йүнәлештә фекер йөрөтә, уларҙы сағыштыра, аҡыл төйнәй, hығымта
яhай. Тимәк, бының өсөн әҙмекүпме булhа ла ваҡыт биреү кәрәк hорауға
шунда ук яуап биреү өсөн материалды ныҡлап белеү мөhим Бала ятлап
килгәнен, хәтерендә hаҡлағанын ғына ҡапылғара әйтеп бирә ала. Ә
инде проблемалы, үҫтереүле hорауҙарға шунда уҡ яуап алырға ниәтлә
неү мөмкин булмаған хәл. Был осраҡта, киреhенсә, баланың үҙ аллы
фекерләүенә мөмкинлектәр, тейешле шарттар тыуҙырылырға тейеш. Ә
инде баланың үҙ аллы эшмәкәрлеге йүнәлеш биреүгә, үҫтереүгә мохтаж.
Үҙ аллылыҡ — үҙ аллы эшмәкәрлек. Уны үҫтереү ниңдәй сара
лар менән бойомға ашырыла? Халыҡ педагогикаhында шундай
мөhим бер ысул бар: кемделер берәй нәмә эшләргә өйрәткәс, «кем
өйрәтте тиhәләр, үҙем белдем тигән» әйтем нығынып ҡалған. Ана
шул ысулды нигеҙ итеп алырға мөмкин. Баланы үҙ аллы эшмәкәр
леккә өйрәт, ләкин өйрәтеүенде hиҙҙермә, белендермә. Бала үҙе
белеп эшләгән икәненә уны инандырыу мөhим. Бала башҡаларҙан
күреп, өйрәнеп тә үҙ аллылыҡҡа ынтыла. Дәрестә бала ябай күҙәтеп
ултырыусы түгел. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ундайҙары ла бар, әлбиттә.
Әммә уҡыусыларҙың күпселеге дәрескә битараф булмай. Әгәр
уҡыусы дәрескә битараф түгел икән, уның үҙ мөнәсәбәте, үҙ аллы
ҡарашы, үҙ аллы эшмәкәрлеккә ынтылышы бар тигән hүҙ.
Һәр дәрес уҡыусы шәхесен үҫтереүгә йүнәлтелә. Ә шәхескә
нимәләр хас? Бигерәк тә мәктәп йәшендәге балаға? Беренсенән,
баланың булмышына, көсөнә яраҡлы материал ярҙамында әүҙем
леген үҫтереү мөhим. Икенсенән, дәрес материалына уҡыусының
үҙ баhаhы, үҙ мөнәсәбәте булhын. Быға ирешеү, әлбиттә, еңелдән
түгел. Әммә hәр мәсьәләгә, хәлваҡиғаға, дәрес материалына,
уҡыған әҙәби әҫәргә, әҙәби геройҙарға баланың баhалы ҡарашын
тәрбиәләү кәрәк. Тәү мәлдәрҙә хәл ителәhе проблемаға, килеп тыу
ған осраҡлы йәки көтөлмәгән хәлваҡиғаға ҡарата уның мөнәсәбәте
баhа кимәленә тура килмәҫкә лә мөмкин. Әйтәйек, баhа биреү уры
нына хәл ваҡиғаны тасуирлау, hөйләп сығыу менән сикләнә. Әйҙә
hөйләhен. Торабара асыла ул. Тәүҙә ана шулай тасуирлай. Һөйләү,
тасуирлау, анализлау аша үҫә баланың үҙ ҡарашы.
Халыҡта шундай әйтем бар: кисәге аҡыл бөгөнгә ярамай. Дөрөҫ
әйтелгән. Кисәге эш алымдары, кисәге дәрес бөгөнгө уҡытыусыны
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ҡәнәғәтләндермәй. Бөгөнгө дәрес уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге
менән билдәләнә. Тыңлап, укытыусы ҡушҡанды ғына эшләп (күсе
реп яҙыу, ҡысҡырып уҡыу, hөйләмдең эйәhен hәм хәбәрен табыу,
hүҙҙең синонимын табыу h.б.) ултырыусы бала дәрес яҙмышына
битараф була. Киреhенсә, ул дәрескә мөнәсәбәттәш булырға тей
еш. Дәрестең яҙмышын уҡытыусы ғына түгел, бала ла хәл итергә
бурыслы. Балаларҙың әүҙемлеген үҫтереү мөhим. Тимәк, дәрестән
дәрескә уҡыусының әүҙемлеге үҫә барырға тейеш. Баланың әүҙем
леге нисек үҫтерелә hуң?
Баланың әүҙем эшмәкәрлеге, беренсенән, хәлваҡиғаға
ҡыҙыҡhыныуы аша барлыҡҡа килә. Дәрес материалы баланы
ҡыҙыҡтырырға тейеш. Ҡыҙыҡтырыу юҡ икән, бала күңелен
ҡуҙғытып булмаясаҡ. Баланың фекерләү hәләтен үҫтереүгә иғти
бар итеү мөhим.
Балала фекерләү hәләтен үҫтереү — башҡорт теле дәресендә
беренсе урында тора. Дәрес барышында бала үтелгәндәрҙе ҡабат
лау аша билдәле булған проблемаларҙы хәл итә. Теге йәки был
ҡағиҙәнең телмәрҙә ҡулланыу тәртибен миҫалдар аша аңлата,
hығымта сығара. Ана шулай ул үтеләсәк яңы темаға, үҙләштереләсәк
яңы белемгә нигеҙ hала, уңайлы шарттар тыуҙыра. Был тәңгәлдә
бала быға тиклем үҙләштергән, алған белемен ғәмәлдә ҡуллана
белеүен күрhәтә, йәғни ул ғәҙәти ябай (репродуктив) фекер йөрөтә
ала. Шул нигеҙҙә уның ижади фекерләү hәләтен үҫтерергә кәрәк.
Бала уйланhын, үҙенсә әйтhен, үҙенсә аҡыл төйнәhен. Уның үҙ ал
лылығын хупларға, үҫтерергә кәрәк. Тәү мәлдәрҙә баланың үҙенсә
уй йөрөтөүе хәл ителәhе мәсьәләгә, hүҙ айышына, темаға тап
килмәҫкә лә мөмкин. Ул хаҡта hүҙ ҡуйыртыу ярамай. Киреhенсә,
баланың «үҙенсә»ләренә ихтирам күрhәтеү мөhим: Мәҫәлән: —
hин уйлағаныңды әйттең. Үҙеңсә әйттең, hәр кем үҙенсә фекер
йөрөтә. Кеше hәр саҡ үҙе булып ҡалырға тейеш. Был hәйбәт сифат.
Тема буйынса ла hин дөрөҫ яуап бирә алаhың. Мин hиңә ышанам.
Һ.б.
Мәғлүм булыуынса, ижади фекерләү уйхыял йөрөтөүҙең иң
юғары, иң камил төрө. Әммә уның нигеҙендә лә тел күренештәре,
законсалыҡтары, ҡағиҙәләре буйынса алған белем hәм күнекмәлә
ре ята. Ижади фекер йөрөтөү, ижади фекерләү hәләте үҙенәнүҙе
(үҙүҙенән) генә барлыҡҡа килмәй. Ундай hәләтте hәр уҡыусыла
күрә белергә hәм артабан үҫтерергә кәрәк. Ижади фекерләү бала
ның үҙ аллы эшмәкәрлек сифатына әйләнергә тейеш.
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***
Дәрескә әҙерләнгәндә, дәрес үткәргәндә уҡытыусы түбән
дәгеләрҙән сығып үҙ эшен ойошторорға тейеш:
— дәрестә үтеләсәк материал балаға кәрәкме?
— ул материал тормошта ниндәй урын биләй?
— ғөмүмән кешелек донъяhында роле бармы ул материалдың?
— ул материалды өйрәнеү ниндәй маҡсатты күҙ уңында тота?
— дәрес материалына уҡытыусының үҙенең мөнәсәбәте нисек?
— уҡыусы шәхесен үҫтерәме ул материал?
Дәрес шарттарында балалар хөкөмөнә сығарыласаҡ материал
тәүҙә уҡытыусының күңелендә эшкәртелә, энәhенән ебенә тиклем
тикшерелә. Күрер күҙгә әhәмиәте яғынан самалы өлөшө төшөрөп
ҡалдырыла, уның урынына өҫтәмә мәғлүмәттәр, биремдәр индерелә.
Яңы тема хоҡуғындағы дәрес материалы балаға яңы була, яңы
мәғлүмәт бирә, уйхыял йөрөтөү, фекерләү эшмәкәрлеге яңы
ынтылыш, көс ала.
Һәр дәрескә тәғәйенләнгән материал балаға ниндәйҙер яңы
мәғлүмәт бирергә тейеш. Билдәле булыуынса, дәрес материалы
анализсинтез сылбыры менән бирелә. Икенсе төрлө әйткәндә, бер
бөтөн материал (мәҫәлән, фонетикала «hуҙынҡы өндәр», морфоло
гияла «Исем» hүҙ төркөмө, синтаксиста «hөйләм», лексикала «Тел
мәрҙе hүрәтләү саралары» h.б.) өлөштәргә тарҡатылып аңлатыла,
халыҡта әйтмешләй, сәйнәп ҡаптырыла. Артабан ул материалға
бәйләнешле белемкүнекмәләрҙән (дәрестең яңы материалды ны
ғытыу өлөшөнән) hуң тема өлөштәренең үҙара бәйләнеше, бер
береhенә мөнәсәбәте кимәленән сығып материал дөйөмләштерелә
hәм уға hығымта яhала.
Яңы материалды өйрәнеү дәресендә үҫтереүле синтезға ныҡ
иғтибар бирелергә тейеш. Нимә hуң ул үҫтереүле синтез? Һәр дәрес,
уның ниндәй төрө булыуына ҡарамаҫтан, үтелгән темаға йомғаҡ
яhауҙан, дөйөмләштереүҙән тора. Алған белемде тормошта ҡулла
на алыу юлдары, мөмкинлектәре, шарттары күрhәтелә. Материал
дың йөкмәткеhенә ҡарап, тәрбиә биреү юлдары байҡала. Шуны ла
оноторға ярамай: материал балаларға яңы мәғлүмәт менән бергә
тәрбиә бирерлек йөкмәткелә булhын, укыусыларҙың дөйөм үҫеше
менән бергә рухи үҫешен тәьмин итhен. Тимәк, йомғаҡлау мәлендә
материалдың айырым өлөштәре бергә ҡушыла, бер бөтөн итеп би
релә, бөтөндән сығып hүҙ йөрөтөлә, балаларҙың белемдәре үҫте
релә, әхлаҡ сифаттарына мөрәжәғәт ителә. Дәрестең маҡсатын күҙ
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уңында тотоп, уны бер ни тиклем үҫтерә биреп, йомғаҡлау үҫтереү
ле синтез тип атала.
Дәрестең материалына ҡарап, даими рәүештә балалар менән
эшлекле әңгәмәбәхәс (проблемалы уҡытыу) ойоштороу кәрәк. Ба
ланың белем алыу, аҡыл hәм үҙ аллы эшмәкәрлеген әүҙемләштереү
ана шул эҙмәэҙлекле үткәрелгән эшлекле бәхәстән башлана.

Дәрес тыуҙырған уйҙар
Күпме дәрес ҡарғаным бар! Башҡорт теленән hәм әҙәбиәтенән,
үҙем дө байтаҡ йылдар буйы дәрестәр үткәргәнем булды. Шулай ҙа
ана шуларҙың берәүhе онотолмай, hәр саҡ хәтергә төшә: ул дәрес
буйынса үҙүҙем менән бәхәсләшәм, уҡытыусыhына ла күңелемдән
байтак hорауҙар бирәм, әҫәрҙәге образдар менән дә үҙ алдыма
кәңәшләшәм, ҡайhы берәүҙәренең яҙмыштарына ҡыҙғаныу ҙа,
hоҡланыу ҙа тойғохистәремә тынғы бирмәй. Ниндәй дәрес булды
hуң ул?
Ҡасим Дәүләткилдеев исемендәге республика hынлы сәнғәт
гимназияинтернатында тәжрибәле, үҙ дәресенә hәр саҡ ижади hәм
яуаплы ҡараған уҡытыусы эшләй. Эшләй тип әйтеү ҙә был осраҡта
урынhыҙҙыр. Янып эшләй тип атаhаҡ бер аҙ уның эшмәкәрлеген
күҙ алдына баҫтырырға мөмкин булыр. Ул уҡытыусы — Рәсәй мөға
рифы алдынғыhы Зәкиә Миhран ҡыҙы Килдеғошова. Был юғары
категориялы уҡытыусының дәрестәрендә миңә эшем буйынса ла,
вазифам буйынса ла йыш булырға тура килде. Дәрестәренә төрлөсә
анализ да биргән мәлдәрем булғандыр тормош бит. Әммә мин уның
бер дәресен hаман да онота алмайым. Уның төрө лә, үткәреү рәүеше
лә ғәҙәти (традицион) түгел ине.
Ысынлап та, ул ғәҙәти булмаған дәрес кластың аҫтынөҫкә кил
тергәйне. Аҫтынөҫкә тип әйтеүем шунан: дәрес материалына ҡарата
hорау бирмәгән, үҙ мөнәсәбәтен белдермәгән уҡыусы ҡалмағайны.
Быныhына ла мин артыҡ аптырамаҫ та инем. Мине тулҡынландыр
ғаны икенсе нәмә ине. Совет осоронда ҡараған берәй спектаклдән,
йә кинофильмдан hуң күңел тулып, күҙҙәр йәшләнеп килеп сыға
торғайным. Зәкиә Килдеғошованың был дәресенән дә ана шулай
кисерештәр менән сыҡтым. Ул дәрескә инеп ултырған башҡа
уҡытыусылар ҙа апаҡ ҡулъяулыҡтарын күҙ, танау тирәләрендә
йөрөтәләр ине
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Ниндәй дәрес булды hуң ул?
Х синыфта Баязит Бикбайҙың «Аксәскә» исемле повесын өйрә
неү ҡаралған. Дөрөҫөн әйтергә кәрәк: ул повесты мәктәптә нисә йыл
уҡытhам, шунса тапҡыр ҡабатҡабат уҡығаным бар. Ҡабатҡабат
тип әйттем, сөнки яҙыусының әҫәре күңелдә ҡайнарға тейеш.
Шунhыҙ дәрестең әүҙемлеге, уҡыусыларға тәьҫир итеү көсө булма
ясаҡ. Яҙыусы hүрәтләгән рәүештә генә әҫәрҙең йөкмәткеhен hөйләп
сығыу алымы дәрестә бер нәмә лө бирмәйәсәк. Уҡыусыларҙың хис
тойғоhон да уята алмаясаҡ. Һәр баланың да бөгөнгө мәктәп шартта
рында әҫәр менән танышып сығыу мөмкинлеге самалы. Күрәhең,
Зәкиә Килдеғошова ана шуны ла иҫәпкә алғандыр. Ул үҙенең был
дәресен «Дәрес — хөкөм» тип атаған ине.
...Класс алдында оҙон эскәмйәлә «Аксәскә» повесының персо
наждары теҙелешеп ултырған, hәр береhе шул замандың модаhына
ярашлы кейенгән. Трибунала хөкөмсө (судья) урын алған. Әҫәр илдә
барған репрессия хәлваҡиғаларына арналған. Эскәмйәлә улты
рыусыларға судья ла, залдағылар ҙа (класс уҡыусыларын шулай
тип атарға булалыр) төрлө hорауҙар бирә. Шул hорауҙар аша
әҫәрҙәге художестволы образдарҙың холоҡфиғелдәре, кешелек
сифаттары, кешелеклек hәм бәғерhеҙлек hыҙаттары ла асыла бара.
Хөкөм ителеүселәргә, хатта судьяға бирелгән hорауҙарҙың да
төрлөhө бар. Шул замандың золом осорон тәнҡитләгән, кешелә
рҙең шул дәүерҙә берберhенә булған мөнәсәбәттәрен хуплап ет
кермәгән, бөгөнгө көндөң етешhеҙлектәрен дә асып hалған hорауҙар
булды. Бында иң мөhиме: ике замандың йөҙгәйөҙ осрашыуы,
бөгөнгө көндөң хәлваҡиғалары менән халҡыбыҙ тарихындағы ауыр
яҙмыштың сағыштырылыуы. Былар икеhе лә — дәресте генә түгел,
бала күңелен үҫтереүсе саралар. Тағы ла шуны өҫтәргә кәрәктер:
бында «судья» ла, «хөкөм эскәмйәhендә» ултырыусылар ҙа, «зал
дағылар» ҙа — уҡыусылар. Тимәк, дәрестә бөтә уҡыусылар ҙа ҡат
наша. Ҡатнаша тип әйтеү ҙә урынhыҙ hымаҡ. Әҫәрҙәге хәлваҡиға
лар буйынса улар ысынтылап бәхәсләшә.
Дәреслеккә күҙ hалайыҡ әле: «Әҫәрҙең төп образы булған
Әхмүш Ямаев ҡатынын (Нәғимәне) hәм тыуасаҡ балаhын ташлап
сығып китә. Сөнки Нәғимәнең атаhын ғәйепhеҙгә төрмәгә ултыр
талар. «Халыҡ дошманы кейәүе» булыуҙан ҡурҡып, Әхмүш hыуға
төшкән hымаҡ ғәйеп була. Нәғимә был хәлде Аксәскәгә белдермәй,
hуңынан инженертехнолог булып өлгөргән Аксәскә атаhын эҙләп
таба». Әҫәр, бер ҡараhаң, ябай ғына сюжетҡа ҡоролған кеүек. Әммә
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ул ябайлыҡ, образдарҙың бербереhенә булған мөнәсәбәттәре аша
ҡатмарлана бара. Уҡыусыларҙың үҙара бәхәстәре лә ана шул ҡат
марлы мөнәсәбәттәрҙе асыуға ҡоролған ине.
Зәкиә Килдеғошова тәүҙә был дәресте «Сәхнәгә ҡуйыусы ре
жиссер» сифатында булhа, дәрес «сәхнәгә сыҡҡас» инде ябай тама
шасы вазифаhында «залда ултырыусылар» араhында ҡатнашты.
Был дәрескә башҡа синыф уҡыусылары ла инеп ултырғайны. Улар
араhынан да күп кенә hорауҙар бирелде әҫәр персонаждарына.
Аҙаҡтан был дәресте Башҡорт дәүләт университеты студент
тарына ла күрhәтте Зәкиә. Улар ҙа дәрестең был төрөнә битараф
ҡалманы. Был мәҡәләмде, Зәкиәгә рәхмәт әйтеп, тамамларға ла
булыр ине. Әммә мине бер мәсьәлә борсой. Ошондай тәрән йөкмәт
келе, мәғәнәле, фәhем алырлык дәрестәрҙе Зәкиә Килдеғошова
ғына үткәрмәйҙер. Төрлө методик принциптарға, төрлө технология
ларға таянып ойошторолған яңыса дәрестәр республикабыҙҙың
башҡа мәктәптәрендә лө барҙыр. Шул методик ҡаҙаныштарҙы ниңә
әле «Видео»ға төшөрөп алмайбыҙ? Ә бит педколледждарҙа, инсти
туттарҙа, университеттарҙа белем алыусы студенттар «Башҡорт
теле методикаhы», «Башҡорт әҙәбиәте методикаhы» тигән фәндәрҙе
теоретик планда ғына өйрәнәләр. Педпрактика алдынан аҙ булhа
ла «тере дәрес» менән таныша торhалар, белемдәренең сифаты
күтәрелер, методика фәненең мәғәнәhен аңларҙар ине.

Дәрескә анализ
Дәрескә анализ яhай белеү — уҡытыусы эшмәкәрлегенең, ижа
ди эшенең төп үҙенсәлеге. Уҡытыусы үҙ дәресенә, үҙе инеп, ҡарап
ултырған башҡа уҡытыусыларҙың дәресенә анализ яhай белергә,
дөрөҫ баhа бирә алырға тейеш. Дәрескә методик hәм педагогик яҡтан
камил булған анализ — уҡытыусының педагогик оҫталығын да
күрhәтә. Үҙ дәресеңдең конспектын ентекләп яңынан ҡарап сығыу,
ҡайhы бер өҫтәмәләр индереү — дәрескә булған анализдың башы.
Дәрес ныҡлы ҡалыпҡа hалынған күренеш, сағылыш түгел. Ул —
уҡытыусының hәм уҡыусыларҙың ижад эше. Кластың әҙерлек ки
мәле, дәрес барышындағы психологик атмосфера, психологик си
туация, уҡытыусының үҙ булмышындағы хистойғо кисерештәре
дәрескә лә, эшмәкәрлеккә лә үҙенең төҙәтмәләрен, өҫтәмәләрен
индерә. Уҡыу эшмәкәрлеге, йәғни класс менән уҡытыусы ара
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hындағы ижади эшмәкәрлек әүҙем булған осраҡта теге йәки был
дәрескә тип алдан әҙерләп килгән конспект, планконспект буйын
са эшләп тә булмаясаҡ. Шуға күрә дәрестән сыҡҡас та уҡытыусы,
әгәр ул үҙ дәресенә, уҡыусыларына битараф булмаhа, әгәр ул ижа
ди эшләhә, шул дәресте тағы ла күҙ алдынан үткәрә, дәрес конспек
тына күҙ hала. Нимәләр эшләнде, нимәләр эшләнмәне? Бына ошо
ларҙы асыҡларға тейеш. Дәрестең маҡсаты ни дәрәжәлә, ниндәй
кимәлдә үтәлде? Әллә үтәлмәнеме? Ошо күҙлектән дә ул дәресен
hәм шул дәрескә тип алдан яҙылған конспектын тикшерә, улар
араhындағы оҡшаш hәм айырмалы яҡтарын билдәләй.
Уҡытыусы үҙенең коллегаларының дәрестәренә лә аныҡ ана
лиз бирә белергә тейеш. Дәрескә дөрөҫ анализ яhау — дәресте күрә
белеү тигән hүҙ. Дәрескә баhа бирә белеү үҙеңдең ижади асылы
шыңды башҡа коллегаларың алдында яҡлай алыу өсөн дә кәрәк.
Дәрескә анализ яhай белеүҙең мөhимлеге ҡайhы бер шарттар,
сәбәптәр, хатта осраҡлыҡтар менән дә аңлатыла. Уҡытыусыға кил
әсәкте тәрбиәләү, киләсәк быуын шәхесен үҫтереү бурысы
йөкмәтелгән. Был инде уҡытыусы эшмәкәрлегенә ҙур яуаплылыҡ
өҫтәй. Класына ҡарап, уҡыусыларынан сығып, уҡытыусының эшен
баhалап була. Дәрескә фәнни анализ яhай белеү уҡытыусының үҙе
өсөн дә бик мөhим.
Уҡытыусының дәресенә, ғәҙәттә, мәктәп директоры, уның урын
баҫары, башҡорт теле уҡытыусыларының методик берекмәhе
етәксеhе инеп ултырырға мөмкин. Район, ҡала, республика мәға
рифы етәкселәре лә башҡорт теле уҡытыусыhының дәресен күҙ
уңынан ситтә ҡалдырмай. Шулар араhында мәктәп фәндәре
системаhында башҡорт теленең үҙенсәлеген, спецификаhын аңла
маусы тикшереүселәр ҙә булырға мөмкин, hәр инеп ултырыусы
уҡытыусының эшенә, ғәҙел, объектив баhа бирергә тейеш. Мето
дик, дидактик, психологик яҡтан дәрескә анализ яhай белеү hәр инеп
ултырыусының, тикшереүсенең ҡулынан килмәҫкә лә мөмкин.
Үҙеңде яҡлау, дәресеңде аҡлау, белем hәм тәрбиә биреү систе
маhында үҙ фәнеңдең мөhимлеген күрhәтеү өсөн дә дәрескә анализ
яhай белеү кәрәк.
Сер түгел, белем биреү системаhында уҡытыусының эшен юҡҡа
сығарыу өсөн дә уның дәрестәрен тикшереүселәр бар. Үҙ дәресең
де дөрөҫ баhалай белеү был осраҡта ла уҡытыусыға ярҙам итәсәк.
Хәҙерге дидактик ҡаҙаныштарҙан күренеүенсә, дәрескә анализ
өлгөhө түбәндәгесә булырға мөмкин.
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1. Дәрестең дөйөм төҙөлөшө. Дәрестең төрөн билдәләү.
Дәрес нисә этаптан торҙо? Һәр этабына күпмешәр ваҡыт бүлен
де? Дәрескә тәғәйенләнгән программа материалы дәрес этапта
рына дөрөҫ бүленгәнме?
2. Дәрестә дидактик маҡсаттарҙың үтәлеше. Был тема (про
блема) программала ҡаралғанса дәрестә сағылыш таптымы? Яңы ма
териалды үҙләштереүҙә уҡыусыларҙың әүҙемлеге (аңлау, үҙләштереү,
танып белеүгә ҡыҙыҡhыныу) нисек булды? Яңы теманы өйрәнеү пла
ны дөрөҫ төҙөлгәнме? Был теманы өйрәнеү методикаhы алдан уйлан
ғанмы? Тема буйынса уҡытыусының белеме ни кимәлдә? Яңы матери
алды өйрәнеүҙе тағы ла нисегерәк планлаштырып була ине? Яңы тема
буйынса алған белемде күнекмәгә әйләндереү (яңы теманы нығытыу)
этабы дөрөҫ үткәрелдеме? Уҡыусыларҙың белем hәм күнекмәләрен
тикшереү нисек ойошторолдо (нисә уҡыусының белеме баhаланды)?
Уҡытыусының балаларҙы дәрескә йәлеп итеү hәләте нисек?
3. Яңы материалды өйрәнеү барышында уҡыусыларҙы үҫте
реү. Фекерләү төрҙәренә (анализ, синтез, дөйөмләштереү, клас
сификация, системаға hалыу) уҡыусылар йәлеп ителдеме? Уҡыу
сыларҙың уйлау hәләтен ҡуҙғытыусы сәбәптәр (мотивтар) булды
мы? Булhа, улар дәрестең ҡайhы этабында күҙәтелде? Уҡыу
сыларҙың үҙ аллы танып белеү hәләтен үҫтереү нисек ҡуйылған?
Предмет эсендә hәм предметара бәйләнеш нисек хәл ителде?
Уҡыусыларҙың ижади фекерләүен үҫтереүсе саралар (проблемалы,
ижади эштәр) дәрестә ҡулланылдымы? Дәрестә уҡыусының дөйөм
үҫешен тәьмин итеүсе hүҙ(информация) булдымы? Булhа, ул нисек
(уҡыусыларҙың сығышында, яуаптарында, уҡытыусының яңы ма
териалды өйрәнеүгә ҡарата ҡайhы бер өҫтәмәләрендә) бойомға
ашты? Бының өсөн ниндәй саралар ҡулланылды дәрестә?
4. Дәрестә уҡыусыларға тәрбиә биреү. Уҡыу материалының
тәрбиәүи мөмкинлектәре тулыhынса файҙаланылдымы? Уҡыусы
ларҙың тирәйүнгә, донъяға ҡарашын, мөнәсәбәтен формалаш
тырыу буйынса ниҙәр эшләнде? Донъяуи хәлваҡиғаларға баhалы
ҡарашын, тормошҡа инаныуын тәрбиәләү буйынса дәрестә ниҙәр
эшләнде? Белем биреүҙе тормош менән бәйләү нисек хәл ителде?
Кешеләргә әҙәпле, кешелекле булыу, хеҙмәткә hәм уның hөҙөмтә
ләренә ихтирам, hөйөү менән ҡарау сифаттарын тәрбиәләү буйын
са нимәләр эшләнде? Уҡыусыларҙың белемен баhалағанда ошо
тәрбиәүи мөмкинлектәр файҙаланылдымы? Уҡытыусы шәхесенең
тәрбиәүи тәьҫире булдымы?
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5. Төп дидактик принциптарҙы күҙ уңында тотоу.
Уҡытыусының hәм уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге дөрөҫ ойош
торолдомо? Үҙ аллы эш нисек үтәлде? Бының өсөн алдан әҙерлән
гән материал ауыр түгелме? Күләме нисек? Ул уҡыусыларҙың бе
лем кимәленә торошломо?
6. Белем биреү методтарын hайлау. Яңы материалды өйрә
неү өсөн hайлап алынған метод (методтар) ҡулаймы? Уҡыусы
ларҙың үҙ аллы эшләү мөмкинлектәре тулыhынса файҙаланыл
дымы? Дәрестә ниндәй техник саралар ҡулланылды? Яны материал
ды аңлатыуҙа, нығытыуҙа ул сараларҙың үҙ аллы эшмәкәрлегенең
арта барыуы (ябай күнегеү эшләүҙән ижади эшкә) ни кимәлдә бул
ды? Баhалау, тикшереү методтары урынлы файҙаланылдымы?
Уҡыусыларҙан бирелгән hорауҙарға яуаптар алыу дөрөҫ ойошто
ролғанмы? Һорау нисек бирелә: айырым уҡыусығамы, класҡамы,
ҡайhы бер уҡыусыларғамы? Уҡыусыларҙың яҙғандарын тикшереү
нисек хәл ителә? Хаталар өҫтөндә эш нисек ойошторола hәм ул
ғөмүмән бармы был дәрестә? Уҡытыу методтарын hайлау буйынса
дөйөм талаптар (дөйөм маҡсатҡа йүнәлтелгән, дидактик маҡсатты,
предметтың, уҡыу материалының үҙенсәлеген, уҡыусыларҙың йәш
hәм үҙ аллы үҙенсәлеген күҙ уңында тотҡан) күҙәтелдеме?
7. Уҡытыусының дәрестәге эше. Дәрес башланыуға барлыҡ
кәрәкле әйберҙәр әҙерләнеп бөткән инеме? Уҡытыусы был дәрескә
тәғәйен конспектын дөрөҫ файҙаландымы? Уҡытыусының ойошто
роу эшмәкәрлеге менән уҡыусыларҙың танып белеү эшмәкәрлеге
нең нисбәте нисек, ни кимәлдә булды? Уҡытыусы эшмәкәрлегенең
ниндәй төрҙәре (телмәр эшмәкәрлеге, тыңлау, яҙыу, әhәмиәте бул
дымы? Күнегеүҙәр эшләгән саҡта уҡыусыларҙың үҙ аллы эштәрендә
уҡыусыларға ярҙам итеү h.б.) hәм ниндәй кимәлдә был дәрестә са
ғылыш тапты? Уҡыусыларҙы эшкә ылыҡтырыу hәләте нимәлә
күренде? Класс менән эшләй алыуға өлгәштеме? Айырым уҡыусы
лар менән ниндәй эштәр башҡарылды? Уҡытыусының тышҡы
ҡиәфәте нисек?
8. Уҡыусыларҙың дәрестәге эше. Уҡыусыларҙың дәрескә әҙер
леге тикшерелдеме? Дәрестең төрлө этаптарында уҡыусыларҙың
әүҙемлеге нисек булды? Дәрестә уҡыусылар эшмәкәрлегенең
ниндәй төрҙәре (телмәр эшмәкәрлеге, тыңлау, таҡтаға яҙылғанды
күсереү, үҙ аллы яҙма эш h.б.) өҫтөнлөк алды? Уҡыусыларҙың хеҙмәт
культураhына (дәфтәрҙәренең тотошо, унда яҙғандарының дөрөҫ
лөгө, дәреслек менән hаҡсыл файҙаланыу h.б.) иғтибар бирелдеме?
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Дәрестә уҡыусыларҙың тәртибе нисек булды? Өйрәнелеүсе пред
метҡа hәм уҡытыусыға уҡыусыларҙың мөнәсәбәте нисек?
9. Дәрестәге гигиена шарттары. Класс кабинеты етерлек
кимәлдә яҡтыртылғанмы? Парталарҙың, панелдәрҙең, стеналар
ҙың буяуҙары дәрескә ниндәй йоғонто яhай? Кластағы мебель
уҡыусыға уңайлымы, уның йәшенә ҡулайлымы? Уҡыусылар
hаулығына, буйhынына, өлгәшенә ҡарап ултыртылғандармы?
Был предметтың мәктәп расписаниеhындағы урыны ҡәнәғәт
ләнерлекме? Ул ҡайhы көнгә hәм нисәнсе дәрес итеп ҡуйылған?
Дәрес алдынан булған тәнәфестең ваҡыты дөрөҫ бүленгәнме?
Ҡыңғырауҙан hуң дәрескә hуңлап инеүселәр булдымы?
10. Ҡайhы бер махсус бурыстар, hәр мәктәп ниндәй ҙә булhа
бер проблеманы бойомға ашыра. Был педсовет йә методик берек
мәнең ҡарары буйынса хәл ителә. Мәҫәлән, мәктәп коллективы
алдында шундай бурыстар торорға мөмкин: дәфтәр тотошона йә
уҡыусыларҙың телмәр культураhына булған берҙәм талаптарҙы
hаҡлау, предметара бәйләнеште бойомға ашырыу, уҡыусыла
рға айырым мөнәсәбәт булдырыу h. б.8
Дәрескә бындай киң, тулы, ентекле анализ уҡытыусының
ижади үҫешен, алдынғы педагогик эш тәжрибәhен ныҡлап
өйрәнгән саҡта ғына үткәрелергә мөмкин. Дәрес — уҡытыу
сының ижад эше, күркәм әҫәр hымаҡ. Сәнғәт донъяhында бер
иш, бер төҫлө әйберҙәр булмаған кеүек, игеҙәк, бербереhенә
тап килгән дәрестәрҙең дә булыуы мөмкин түгел. Бер үк темаға,
хатта параллель кластарҙа үткәрелгән дәрестәр ҙә оҡшаш була
алмай. Кластағы балаларҙың үҫеш кимәле, уҡытыусының күңел
торошо, дәрестең мәктәп расписаниеhындағы урыны hәм баш
ҡа шарттар дәрестең йөкмәткеhенә йоғонто яhай ала. Шуға күрә
уның композицион үҫешен анализ ҡыҫандарына hыйҙырып бул
май.
Үрҙә килтерелгән анализ өлгөhө буйынса, уның hәр пунктына,
hәр hорауына ярашлы берәү ҙә дәрескә характеристика бирә ал
май, әлбиттә. Шуға күрә хәҙерге дидактикала дәрескә анализдың
бер нисә формаhы hәм төрө бар.

8
Дәрескә анализдың был өлгөhө П.И.Пидкасистыйҙың хеҙмәтендәге өлгө
буйынса бирелә. Был хаҡта ҡара: Педагогика. Учебное пособие для студентов
педагогических вузов и педагогических колледжей/Под ред.П.И.Пидкасистого.
— М.: Педагогическое общество России, 1998. — 640 с.
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М.И.Мәхмүтов хәҙерге дәрескә арналған үҙенең хеҙмәтендә
уларҙың hәр ҡайhыhын аныҡ итеп айырып күрhәтә9 . Уның әйте
үенсә, дәрескә анализдың тулы, ҡыҫҡаса, комплекслы, аспектлы
(йәғни дәрескә йә дидактик, йә психологик яҡтан, йә тәрбиәүи йәки
ойоштороу өлөшөн генә алып анализлау) формалары бар.
Тулы анализ, башта әйтелеүенсә, уҡытыусының эш тәжрибәhен
өйрәнеү өсөн, мәктәптә уҡытыу тәрбиә эштәренең барышын тик
шергән саҡта үткәрелергә мөмкин.
Ҡыҫҡаса анализ дәрестең сифатын, фәннитеоретик кимәлен
тикшергән саҡта яhала. Был осраҡта дәрескә ҡуйылған маҡсаттың
бойомға ашыуы, танып белеүгә йүнәлтелгән күнегеүҙәрҙең сифа
ты, йөкмәткеhе hәм улар өҫтөндә эш төрҙәре, дәрес планының үтәле
ше тикшерелә.
Комплекслы анализ дәрес маҡсаттарының үҙара бәйләнешен,
дәресте төҙөк бер система итеп ойоштороусы метод hәм алымдарҙы
өйрәнеүҙе, тикшереүҙе күҙ уңында тота. Анализдың был төрө сту
денттарҙы, йәш уҡытыусыларҙы, мәктәп директорҙарын, мәғариф
етәкселәрен дәрескә анализ бирергә өйрәтеү маҡсатында ҡулла
ныла. Шулай уҡ уҡытыусының бер үк тема, блок буйынса ойошто
ролған бер нисә дәресен ҡарағандан hуң да (уҡытыусының hорауы
буйынса) комплекслы анализ үткәрелергә мөмкин. Комплекслы
анализды шул уҡ тулы анализ тип ҡарарға була. Улар ҡуйылған
маҡсаттары яғынан ғына бербереhенән айырыла.
Аспектлы анализ, әйтеп үтелеүенсә, дәрестең айырым бер
өлөшөн генә, уға йә дидактик, йә психологик яҡтан, йә тәрбиәүи
әhәмиәте, йәки ойоштороу кимәле яғынан баhа биреү өсөн ҡулла
ныла. Дәрескә анализдың был төрө уҡыууҡытыу эштәрен тик
шергәндә, аттестация ваҡытында мәктәптең уңыштарын йәки
етешhеҙлектәрен асып биреү өсөн үткәрелә.
Былар барыhы ла — дәрескә анализ биреү формалары (тип
тары), тармаҡтары.
Дәрескә анализ биреү төрҙәренә лә туҡталып китәйек. Хәҙерге
дидактикала тамам нығынған, ныҡлы урын алған анализ төрҙәренә
түбәндәгеләр инә.
1. Дидактик анализ үткәргән саҡта дәрестең маҡсатына, ойош
тороу hәм үткәреү принциптарына, дәрескә тәғәйен материалдың
9

Махмутов М.И. Современный урок: Вопросы теории. — М.: Педагогика,
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әhәмиәтенә, мәғәнәhенә, ҡулланылған сараларҙың сифатына,
уҡыусыларҙың танып белеү эшмәкәрлеген ни рәүешле ойоштоL
роуға, уҡыу эшмәкәрлегенә ныҡлы иғтибар бирелә.
2. Психологик анализ барышында төп иғтибар уҡытыусы менән
уҡыусының, кластағы барлыҡ уҡыусыларҙың үҙара мөнәсәбәтенә,
уҡытыусының дәрестә үҙен тотошона, дәрес проблемаhына бала
ларҙы йәлеп итә алыу hәләтенә йүнәлтелә. Үҫтереүле уҡытыу про
блемалары ла психологик анализ ваҡытында тикшерелә, өйрәнелә.
3. Тәрбиәүи яҡтан анализ хәҙерге дәрескә бирелгән төп баhа
ларҙың береhелер. Уҡытыусы ижадының, дәрес материалының төп
өлөшө балаларға тәрбиә биреүҙе күҙ уңында тоторға тейеш.
4. Дәресте методик яҡтан анализлаған саҡта уҡытыусының дәре
сте үткәреү методикаhына иғтибар ителә, ниндәй принципҡа, мето
дҡа, технологияға таяныуы байҡала.
5. Ойоштороу яғынан сығып анализ үткәргәндә дәрестең
йөкмәткеhенә (күнегеүҙәр, күргәҙмә hәм техник саралар), hәр эта
бына сарыф ителгән ваҡыттың күләменә иғтибар бирелә.
6. Күргәҙмә hәм техник саралар. Уларҙың дәрес темаhына hәм
маҡсатына тәьҫире, уҡыусыларҙың телмәрен үҫтереүҙә тотҡан уры
ны.
7. Дәрестә уҡыу, яҙыу, hөйләү ни кимәлдә бойомға ашырылды.
Уҡытыусының дәрес үткәреү методикаhы (дәрес материалы әҙер
көйө биреләме, әллә дәрес проблемаhын уҡыусылар үҙҙәре хәл ит
әме?)
8. Өйгә эштең күләме hәм төрҙәре.
9. Уҡыусыларҙың белем hәм күнекмәләрен баhалау.
Дәрескә ҡарата дөйөм hығымта
1. Дәрескә ҡуйылған маҡсаттар үтәлдеме? Үтәлhә, нисек?
Үтәлмәгән осраҡ күҙәтелдеме? Миҫалдар менән күрhәтергә.
2. Дәрестең әhәмиәте нимәлә? Уҡытыусының ижади үҫеше
нимәлә күренә?
3. Уҡыусыларҙың үҫешендә дәрестең тотҡан урынын миҫалдар
менән иҫбатларға.
Башҡорт теле дәресенә яҡынса анализ өлгөhө:
1. Дәрестең фәннитеоретик hәм практик әhәмиәте.
2. Дәрескә ҡуйылған төп маҡсаттарҙың (белем hәм тәрбиә
биреү, уҡыусыларҙы үҫтереү) берҙәм бойомға ашыуы.
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3. Уҡыусыларҙың үҙ аллы танып белеү hәләтен үҫтереүсе саралар.
4. Уҡыу эшмәкәрлеге. Уҡытыусы менән уҡыусы араhындағы
хеҙмәттәшлек. Уҡыусы эшмәкәрлеге. Уҡытыусы эшмәкәрлеге.
5. Дәрестә ҡулланылған күнегеү төрҙәре. Уларҙың уҡыусыла
рҙың белем hәм рухи кимәлен үҫтереүҙә әhәмиәте.

***
Башҡорт теле дәрестәрендә баланың милли аңын
тәрбиәләү hәм үҫтереү алымдары
Бөгөнгө буталсыҡ заманда, мәхшәр баҙары иҡтисады шартта
рында ябай халыктың тормошо, йәшәү рәүеше hәм кимәле бик тә
аяныслы. Нисек етте шулай үҙ көнөн үҙе күргән балалар бар ғаиләлә.
Fаилә ҡәлғә булыуҙан туҡтаны, күрәhең. Туған телде өйрәнеүгә
мәғариф hәм мәктәп етәкселәренең битарафлығы үҫә бара. Эске
лек менән наркомания тигән золом мәктәп тупhаhына шылыша, их
тыяр көсө булмаған ҡайhы бер үҫмерҙәр уның мәкерле ауына эләгә
баралар. Арҙаҡлы яҙыусыбыҙ Ноғоман Мусиндың «hуңғы солоҡ»
романында hүрәтләнгән фажиғә тормош нигеҙенә, халыҡтың йәшәү
рәүешенә үтеп инеп ғөрөфғәҙәт, йола ҡанундарын емерә бара. Ту
ған моң, милли музыканы үҫмерҙәрҙең, йәштәрҙең зауығынан сит
мөхиттең мәғәнәhеҙ шаушыуы, ҡаңғырығы ҡыҫырыҡлап сығара.
Зәңгәр экрандарҙа Көнбайыш Европа илдәренең вәхшилеккә ҡоро
лған фильмдары үҙ ағыуын сәсә. Быларҙың барыhы ла милләтте
хәлhеҙләндерә, көсhөҙләндерә.
Совет заманы, үҫешкән социализм дәүере лә милләттең кәрен
алды. Уҡытыу hәм тәрбиә эштәре дөрөҫ юлдан барманы. Заманын
да «КИД»тар, йәғни интернациональ дуҫлыҡ клубтары эшләй тор
ғайны. Ә ниндәй hөҙөмтә бирҙе hуң ул? Милләтара мөнәсәбәттәр
киҫкенләште. Сәбәбе — ябай. Интернациональ тәрбиәнең башы,
йәғни милли тәрбиә, милли тел, милли мөхит, милли мәҙәниәт ке
үек йәшәйештең төп ҡанундары, төп сығанағы иҫәпкә алынманы. Ә
баланы үҙенең тыуған hәм туған тамырынан айырып, уйҙырма
киләсәк өсөн яhалма мөхиттә сит ҡанундар менән тәрбиәләргә ты
рыштырҙылар. Үҫентене үҙ тамырынан айырhаң, ул ҡорой. Шуға
күрә hәр милләт үҙ әҙәпәхлаҡ, йола, ғөрөфғәҙәт, йәшәү рәүеше
ҡанундарына ярашлы үҫергә хаҡлы.
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Хәҙер килеп, үҙаң төшөнсәhенә асыҡлыҡ индереп үтәйек.
Һүҙлектәрҙә ул шулай аңлатыла: тормошта, йәмғиәттә үҙүҙеңде,
үҙеңдең әhәмиәтеңде, үҙеңдең вазифаңды тулыhынса аңлау хәле.
Һүҙлек авторҙары менән бәхәскә инмәйенсә генә шуны әйтергә
кәрәк: үҙаң төшөнсәhе милләткә мөнәсәбәтле. Шуға күрә милли үҙаң
hүҙбәйләнешендә ҡарау кәрәктер.
Милли үҙаң ул — милләттең үҙағасы, милләттең тормошо,
йәмғиәттәге урынын тойоу, уның мәнфәғәтенә хеҙмәт итеү, уның
бөгөнгө хәлен hәм киләсәк яҙмышын яҡшыртыу өсөн даими
хәстәрлек күреү, тарихи үткәнен йөрәгең, күңелең аша үткәреп
фәhем алыу, кәрәк икән үҙ милләтең өсөн ғүмерең менән бурыслы
лыҡты аңлау hәм инаныу хәле. Күренеүенсә, был билдәләмә бик
оҙон да, шулай уҡ милли үҙаң кеүек илаhи төшөнсәне бигүк асып та
етмәйҙер. Икенсе төрлө әйткәндә, милли үҙаң милләттең мәнфә
ғәтенә аңлы тормошоңдо сарыф итеү бурысын аңлау ул.
Милли үҙаңды тәрбиәләү hәм артабан үҫтереү милли мөхиткә
мөнәсәбәтле. Милли мөхиттең башланғысы, тәү сығанағы — ғаилә.
Нәҫел тамырын hаҡлаусы ата, нәҫел биҙәге, нәҫел ҡото, нәҫел та
мырын донъяға яралтыусы, нәҫел ырыҫы — әсә. Fаиләлә әсә менән
ата мөнәсәбәте нисек, ниндәй кимәлдә ҡуйылған, ана шунан сығып
баланың рухи үҫеше билдәләнә. Ата менән әсә мөнәсәбәтенә ҡарап,
бишектәге бала бишкә төрләнә.
«Атанан күргән уҡ юнған,
Ананан күргән тун ҡыйған», —
тигән әйтем ғаиләнең төп ҡануны булырға тейеш. Fаилә усағы
баланың рухи яҡтан сәләмәт булып үҫешендә хәл иткес ролде уй
най. Сөнки «ана hөтө менән кермәhә, тана hөтө менән кермәй» тигән
әйтем дә бар. Тыуған ер йылыhы, тыуған төйәк тойғоhо, милли тел,
милли моң, милли ғөрөфғәҙәт, милли рух, нәҫел шәжәрәhе, нәҫел
тамырын юллау — былар барыhы ла ғаиләлә бала күңеленә май
кеүек яғыла торған әҙәпәхлаҡ ҡанундары. Әгәр ғаилә үҙ балаhында
бындай сифаттарҙы тәрбиәләмәй икән, милләте алдындағы буры
сын да үтәмәй тигән hүҙ.
Fәҙәттә, милли үҙаң тураhында hүҙ сыҡhа, милли сиклән
гәнлеккә япhаралар. Бындай ҡараш дөрөҫлеккә тап килмәй. Был
тәңгәлдә халыҡтың йәшәү рәүешен күҙҙаллау ҙа етә. Мәҫәлән, унда
«күрше хаҡы — тәңре хаҡы» тип әйтемләп йөрөткән ғөрөф бар.
Уға башҡорттар үҙ йәшәйешендә hәр саҡ тоғро булдылар, сөнки ул
— ҡанун. Уны боҙорға ҡанбабаларыбыҙ, аҡhаҡалдарыбыҙ,
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сәсәндәребеҙ, ир арҙаҡлылары бер ҡасан да юл ҡуймаған. Әллә ни
быуаттар төпкөлөнә инмәйенсә, миҫал өсөн шуны әйтергә, күрhәтеп,
билдәләп үтергә мөмкин: 17731775 йылдарҙағы Крәҫтиәндәр
hуғышынан hуң башҡорттоң Салауат Юлаевын, уның атаhы Юлай
Аҙналинды hәм башҡа бик күп яугирҙәрҙе кемеhен мәңгелек төрмәгә
оҙатҡас, кемеhен аҫҡас, кемеhен атҡас, кемеhенең телдәрен, танау
ҙарын, ҡолаҡтарын киҫеп алғас, бихисап ауылдарҙы тереләй үртәгәс,
урыҫ хөкүмәте, урыҫ сәйәсәте фәҡәт башҡорт милләте өсөн ҡара зо
лом үткәрҙе. Уны бөтөрөү өсөн бөтә көсөн, бөтә ҡеүәтен hалды. Күпме
кәмhетелеүҙән, иҙелеүҙән, мыҫҡыл ителеүҙән hуң да башҡорт халҡы
урыҫтарға ярҙам ҡулын hуҙҙы. Рәсәйгә француздар ябырылғас, ба
шҡорт халҡы 30ға яҡын яугир полкы менән Наполеон ғәскәренә
ҡаршы сыҡты. Тарихты нисек булған, нисек бар шулай яҡтыртырға
кәрәк. Үҙ тарихында башҡорттар бер милләтте лә ҡыйырhытмаған,
киреhенсә, hәр милләткә мәрхәмәт, шәфҡәт күрhәткән, ере, hуңғы
ризығы менән уртаҡлашҡан, ҡуйынына hыйындырған. Әммә беҙҙең
халыҡҡа береhе лә рәхмәт әйткәндәре юҡ. Уларҙың рәхмәтенә халҡ
ыбыҙ мохтаж да түгел. Беҙҙең еребеҙ ҙә, матди hәм рухи байлығыбыҙ
ҙа таланған, әле лә талана. Аш менән атҡанға таш менән аталар.
Милли рухы көслө булғандарҙың аң, зиhен, аҡыл үҫеше милли
ҡулса, милли ҡыҫандар менән генә сикләнмәйәсәк. Үҙ милләтеңдең
улы (ҡыҙы), йәғни тулы ҡанлы вәкиле булhаң, милләттең мәнфәғәтенә
хеҙмәт итhәң, абруйың, бәҫең, мәртәбәң башҡа милләттәргә лә бил
дәле булыр, исемең бар донъяға таралыр, офоҡтар сиге киңәйер.
Балаларға рухи тәрбиә биреү бөгөнгө көндә көнүҙәк мәсьәләгә
әйләнергә тейеш. Халҡыбыҙ кисергән ауыр яҙмыш, халҡыбыҙҙы
халыҡ, милләт булыу йәhәтенән бөтөрөү, юҡҡа сығарыу өсөн алып
барылған сәйәсәт (ассимиляция, ҡанлы золомдар, ерен, байлығын
баҫып алыу, колонизация h.б.) бөгөнгө көндә лә дауам итә.
Бала рухи яҡтан ныҡ, сәләмәт булырға тейеш. Рухhыҙ бала ха
лҡын көсhөҙләндерә. Ундай бала иҫәпкә бар, hанға юҡ хәлеңдә ҡала.
Үҙ халҡын ҡотайтмаған бала башҡа милләттәрҙе лә ишәйтә, нығы
та алмай. Балаға рухи көс, рухи сығанаҡтарҙы ҡайҙан алырға hуң?
Бының өсөн халҡыбыҙҙың рухи билдәләрен, рухи булмышын, рухи
офоҡтарын, донъяуи ҡараштарын барлап, күҙаллап сығыу кәрәк.
Шул ҡиммәттәр нигеҙендә балаға белем hәм тәрбиә биреү зарур.
1. Рухи билдәләре. Халҡыбыҙҙың тарихын, боронғо йәшәү рәүе
шен, сәнғәтен өйрәнеү нигеҙендә уның рухи билдәләренә түбәндәге
ләрҙе индерергә мөмкин:
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— тәбиғәт балаhы. Тәбиғәттән көс, зауыҡ, моң ала. Тәбиғәткә
ғашиҡ. Тәбиғәткә хас билдәләр, күренештәр башҡорт халҡына ла
ят түгел. Иғтибар итегеҙ: уйнаған музыка ҡоралы ла тәбиғәттең бер
өлөшсәhе. Тәбиғәт билдәләренә ҡарап, күпме юрауюрамыштар,
hынамыштар ижад иткән. Бүлгән ноҡотондағы таштар ҙа тәбиғәт
тең өлөшсәләре, таш быуаттан тороп ҡалған бер мираҫ түгел микән?
Башҡорт ырыуҙарының символикаhы ла тәбиғәттең бер киҫәге,
өлөшсәләре булып тора түгелме ни? Һәр ырыуҙың үҙ ағасы, тамғаhы,
ҡошо ла ана шуға ишара;
— моңло халыҡ. Ҡурай, ҡубыҙ, думбра, hорнай h.б. уйын ҡорал
дарын ижад итеүсе. Шулар аша кеше күңеленә моң илтеүсе, моң
тәрбиәләүсе hәм донъя сәнғәтендә йондоҙҙар ҡабыҙыусы милләт
булып үҫешә;
— сал тарих төпкөлөндәге боронғо халыҡ;
— үҙенсәлекле йәшәү рәүешенә эйә булған милләт: мәмерйәлә
йәшәп, ташҡаяны соҡоп, ижад итеүсе, ижадын мәңгеләштереүсе,
ырып (руник) яҙыуын быуынданбыуынға илтеүсе, тирмәләрҙә
йәйләүсе, тәүге ыҙма hалыусы, мәшhүр ҡалалар (Арҡайым, Тана
лыҡ h.б.), кәшәнәләр төҙөүсе, быларҙан тыш hунарсылыҡ, йылҡы
сылыҡ, солоҡсолоҡ h.б. менән көн күреүсе халыҡ;
— атлы халыҡ. Башҡортто атhыҙ күҙ алдына килтереп булмай.
Беренселәрҙән булып, тарпанды эйәләштергән ул;
— үҙенсәлекле ғөрөфғәҙәте, йолалары, ырымдары, әҙәпәхлаҡ
ҡанундарына эйә булыусы халыҡ;
— үҙ милли символдарын булдырыусы халыҡ;
— үҙ милли орнаменттарын ижад итеүсе халыҡ. Башҡорттоң
милли орнаменттарын йортйыhаз әйберҙәрендә, яу ҡоралдарын
да, кейемhалымдарында, атты йыhазлауҙа күрергә мөмкин;
— ватансыл милләт: «Аямаған йәнен, түккән ҡанын, hис
бирмәгән башҡорт Уралын»;
— тотҡан дине яғынан мәжүси халыҡ. Ислам идеологияhы ба
шҡорттарҙа яңы күренеш. Ул идеологияны ҡабул иткәндәреитмә
гәндәре бар. Революцияға тиклем ислам культы халыҡтың милли
үҙаңын томалап килде. Артабан уны коммунизм идеологияhы ал
маштыра. Был ике идеология ла башҡорттар файҙаhына булманы.
Тәүгеhендә динде пропагандалаусы тел вазифаhын иҫке төрки, аҙаҡ
татар теле үтәне. Әле лә мәсеттәрҙә үҙара аралашыу, уҡыу, дини
белем алыу теле булып татар теле тора. Коммунистик идеология,
совет хөкүмәте алып барған сәйәсәт милләтте көсhөҙләндерҙе.
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Бының да үҙ ерлеге, сәбәптәре бар. Ҡатнаш никах йышайҙы, тел
мөхите тарайҙы, эскелек, наркомания сәскә атты. Милләттең арҙ
аҡлы шәхестәрен аттырыу, зиндандарҙа серетеү, әҙәпәхлаҡ ҡанун
дарын hанға hуҡмау күренештәре милләтте рухhыҙландырҙы,
хәлhеҙләндерҙе;
— милли мәҙәниәте ныҡ үҫешкән халыҡ;
— эпослы халыҡ;
— шәжәрәле халыҡ h.б.
2. Рухи булмышы ла иғтибарға лайыҡ. Ул — йырсы, уйынсы,
ижадсы, сәсән, матурлыҡты яратыусы, азатлыҡҡа ынтылыусы. Уға
эскерhеҙлек хас, кешегә тиҙ ышанып барыусан, хәйләhеҙ, бер
ҡатлы, ғәҙеллекте яҡлаусы, ҡунаҡсыл, көрәшсе, йомарт, намыҫлы
булыу кеүек сифаттар ҙа уға ят түгел.
3. Рухи офоҡтары, донъяуи ҡарашы ла бик тә үҙенсәлекле: әҙип;
моңсо, композитор, архитектор, hынсы, тәбиғәт белгесе, зәркәр, та
бип, күрәҙәсе, психолог, философ h.б.
Баланы үҙ милләтенең илаhи булмышына, рухи ныҡлығына, рухи
даирәhенең ғәжәп киңлегенә, рухи офоҡтарының сикhеҙлегенә, аҡыл,
уй, зиhен эшмәкәрлегенең иҫ киткес күп яҡлылығына, тәрәнлегенә,
рухи ҡиммәттәренең байлығына ғорурландырыу, hоҡландырыу
мөhим. Милли ғорурлыҡ тәрбиәләү аша милли үҙаңды ҡуҙғытырға
була. Милли үҙаңды үҫтереү башҡорт теле дәресенең генә түгел, ә,
ғөмүмән, башҡорт мәктәптәренең көнүҙәк бурысы hанала.
Халыҡ ижады өлгөләрен, яҙыусыларыбыҙ әҫәрҙәрен өйрәнеү,
тарих дәрестәрендә халҡыбыҙ тарихын, үҙ азатлығы өсөн көрәшен,
башҡорт восстаниеларының ғәҙеллеген асып биреү, бихисап
сәбәптәрен аңлатыу балала милли ғорурлыҡ тәрбиәләүҙә иң мөhим
алымдарҙан hанала.
Дәрес материалын класҡа нисек бар шулай, шул килеш тәҡдим
итергә ярамай. Уҡытыусының күңел донъяhында, рухи кисереш
тәрендә эшкәртелергә тейеш дәрес материалы. Артыҡ мөhим бул
мағандары төшөрөп ҡалдырыла, әhәмиәтле, мәғәнәле өлөштәре
өҫтәлмә мәғлүмәттәр менән байытыла, үҫтерелә. Артабан ул бер
нисә проблема рәүешендә класс хөкөмөнә сығарыла. Ана шул про
блемаларҙы уҡыусылар үҙҙәре хәл итергә тейеш. Балалар өсөн
үҙҙәре тапҡан белем ҡәҙерлерәк.
Халҡыбыҙҙың арҙаҡлы шәхестәре, уларҙың тормошон, милли
мәҙәниәтте үҫтереүҙәге эшмәкәрлеген өйрәнеү аша ла милли ғорур
лыҡ тойғоhон үҫтереп була.
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Башҡорт халҡы бал ҡорто, ҡырмыҫҡа hымаҡ үҙ көсө, үҙ ҡеүәте
менән үҙ сәнғәтен, үҙ мәҙәниәтен булдырған. Бөгөнгө көндә тоҡлап
түгел, вагонлап алтынын hәм башҡа байлығын талаған кеүек, баш
ҡорттарҙың меңәр йыллап ижад иткән рухи хазиналарын да башҡа
милләттәр үҙләштергән. Хәҙерге көндә халыҡ ижадының күркәм
өлгөләре башҡа халыҡтарҙа ла бар. Уны әҙәбиәтселәр уртаҡ хазина
тип йөрөтәләр, ләкин hәр уртаҡ әйберҙең дә тәү хужаhы, тәү сыға
нағы бар икәнен оноталар. Бына шуларҙы ла балаларға төшөндөрөү
милли рухи хазиналарға ғорурланыу, hоҡланыу тойғоhо уятасаҡ.
Дәрестә нәҫел шәжәрәhен төҙөтөү баланы үҙаллы эҙләнеүгә,
нәҫел тамырҙарын юллауға ылыҡтыра. Халҡыбыҙҙың ғөрөф
ғәҙәтен, йолаларын, нәҫелнәсәп тарихын белеүсе аҡhаҡалдар,
олатайҙар, инәйҙәр менән, ҡаhармандар, ғалимдар, яҙыусылар,
милли сәнғәт оҫталары менән дәрестә, йә булмаhа кластан тыш са
раларҙа осрашыуҙар үткәреү балаларҙың милли тойғоларын
сәләмәтләндерер hәм артабан үҫтерер ине.

Тел дәрестәрендә уҡыусыларҙы рухи яҡтан үҫтереү
Халыҡ тигән төшөнсәгә ҙур мәғәнә hалынған. Бер халыҡ
икенсеhенә оҡшамаған, hәр халыҡтың үҙ теле, үҙ ижады, үҙ ғөрөф
ғәҙәте, үҙ йәшәү рәүеше. Белем hәм тәрбиә биреү юлдары ла ха
лыҡтың милли үҙенсәлегенә бәйләнгән. Халыҡта бик тапҡыр әйтем
бар: ана hөтө менән инмәгән тана hөтө менән инмәҫ. Тимәк, К.Д.У
шинский әйткәнсә, hәр халыҡтың үҙ тәрбиәүи системаhы бар. Ана
шунан сығып, тәрбиә биреү, белем биреү системаhына ла милли
айырымлыҡ, милли үҙенсәлек, милли ҡанундар hалынған тип
әйтергә була.
Тәрбиә hәм белем биреү халыҡ кеүек боронғо. Бер халыҡтың
ҡануни тәртиптәрен икенсе халыҡтың мөхитенә күсереп, урынлаш
тырып булмай. Әгәр күсерhәк, урынлаштырhаҡ, халыҡтың йәшәү
рәүешендәге боронборондан килгән ҡанҡанун, заңзакон боҙола,
тарихи аң зәғифләнә, милли рух көсhөҙләнә. Бындай ғәрәсәтте хал
ҡым үҙ аңында, үҙ ҡанында, үҙ рухиәтендә кисерҙе иңде.
Ә нимә hуң ул рух? Был төшөнсәгә ниндәй йөкмәтке hалынған?
Уның әрәсәhенә (асылына) төшөнөп ҡарайыҡ. Ф.Энгельс hүҙҙәре
менән әйткәндә, рух ул материяның «иң юғары төҫө», «аҡыл, дәрт».
Фәлсәфә фәнендә лә рух төшөнсәhен төрлөсә аңлаталар: берен
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сенән, ул фекерләү, аң; икенсенән, ул ихтыяр, тойғо, хис, хыял, уй,
фараз, hиҙгерлек, зирәклек; өсөнсөнән, рух — аңдың синонимы.
Мифологияла, диндә рух төшөнсәhен ен, әруах тип йөрөтәләр.
Аңлатмалы hүҙлектәрҙә лә рухҡа төрлөсә юҫыҡта күҙаллау бирелә.
Мәҫәлән, башҡортса: кешенең эске уйтойғоhо; күңел, йән; кеше
нең эске хәле, әхлаҡи көсө; урыҫса: эшмәкәрлеккә этәреүсе аң, фе
керләү, психик hәләтлек; эске әхлаҡи көс. Бына шулай. Әммә рух
төшөнсәhенә тәғәйен аңлатма юҡ. Халыҡта шундай hүҙ ишетергә тура
килә: башҡорт рухында тәрбиәләнгән, урыҫ рухында тәрбиәләнгән
h.б. Әйтәйек, «ғөмүмән кеше (человек вообще)» булмаған кеүек,
дөйөмләштерелгән рух та булмай. Кеше ниндәйҙер бер халыҡҡа,
милләткә ҡарай. Шул рәүешле рухтың да милли үҙенсәлеге бар.
Минеңсә, рух ул кешенең милли әхлаҡи көсө, милли үҙаң кимәле.
Рухи яҡтан сәләмәт, көслө шәхес тәрбиәләүҙә башҡорт теле
уҡытыусыhының роле ҙур. Сөнки бөгөнгө мәктәптәрҙә (хатта баш
ҡорт мәктәбе тип аталғандарында ла) туған телдәге hүҙҙе башҡорт
теле дәресендә генә ишетергә мөмкии.
Балаларға рухи тәрбиә биреү, уларҙың милли үҙаңын үҫтереү
юлдары бик күп. Бының өсөн тапалған ҡалыптарҙан, ялҡытҡыс эш
төрҙәренән (мәҫәлән: күнегеүҙе уҡып сыҡ, төшөп ҡалған хәрефтә
рен, hүҙҙәрен өҫтәп, күсереп яҙ; күнегеүҙе күсереп яҙ, эйәлек ялға
улы исемдәрҙең аҫтына hыҙ h.б.) арынырға кәрәк. Дәрестең
структураhын да йөкмәткеhен дә бер ни тиклем үҙгәртергә тура килә.
Әҙәбиәт дәресенең дауамы тел дәресендә, тел дәресенең дауамы
әҙәбиәт дәресендә барырға мөмкин. Халыҡ ижады, урындағы та
рих, ырыуҙың арҙаҡлы шәхестәре, ерhыу атамаларының тарихы
hәм легендалары, беҙҙең нәҫелдең шәжәрәhе, ырыуыбыҙҙың төп
символдары (ораны, тамғаhы, ҡошо, ағасы), халҡыбыҙҙың йәшәү
рәүеше, йолалар, ғөрөфғәҙәт менән бәйле материалдар башҡорт
теле дәресендә киң ҡулланылырға тейеш. Бала үҙ нәҫеленең hөйләү
теле менән дә ҡыҙыҡhыныусан. Был да уҡытыусының иғтибары
нан ситтә ҡалмаhын. Тимәк, дәрестә предметара бәйләнеш ғәҙәти
күренешкә әйләнәсәк.
Әйткәндәй, предметара бәйләнеш төшөнсәhе методикала яңы
бер күренеш түгел. Ул боронборондан уҡыууҡытыу система
hының нигеҙ ташын тәшкил иткән. Мәҫәлән, телдәге бер законлыҡты
үҙ аллы ғына күҙ алдына килтереп булмай. Ул башҡа законлыҡтар
менән тығыҙ бәйләнештә килә. Методик принцип булараҡ, пред
метара бәйләнешкә методистар ҙа, уҡытыусылар ҙа әллә ни иғти
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бар итеп барманылар. Заманында бәлки уның кәрәге лә шул тик
лем генә булғандыр. Әммә шуны ла әйтергә кәрәк: хәҙерге көндә
ҡушма дәрес (интегрированный урок) тигәндәренең дә нигеҙендә
предметара бәйләнеш ята.
Әлбиттә, дәрестә теге йәки был методик принципты, алымды
ҡулланыу үҙмаҡсат түгел. Әммә баланың күңел шаршауҙарын асып,
уға халҡыбыҙҙың рухи ҡиммәттәренән сығып, белем hәм тәрбиә
биреүҙә предметара бәйләнеш принцибы мөhим роль уйнаясаҡ.
Балаларҙа милли үҙаң, милли ғорурлыҡ кеүек сифаттарҙы булды
рыуҙа, артабан үҫтереүҙә тел дәрестәрендә уҡытыусы әҙәбиәткә,
халыҡтың этнографияhына, ауыҙтел ижад өлгөләренә, тарихына
таянасаҡ. Дәрестә ҡулланылған дидактик материал (hөйләм, күне
геү, бәйләнешле текст, диктант hәм изложение өсөн hайланған
өҙөктәр h.б.) тәрбиәүи йөкмәткеле булырға тейеш. Әгәр урынлы
ҡулланhаң, hүҙ бик ҙур көскә эйә. «Йылы hүҙ таш иретер», «яҡшы
hүҙ — ярты ырыҫ», «уҡ йөрәктән үтә, hүҙ hөйәктән үтә» тип, халыҡ
юҡҡа әйтмәгән.
Бөгөнгө кинотеатрҙарҙа, зәңгәр экрандарҙа ныҡлы урын алған
сит ил фильмдары ла баланың күңелендәге әҙәп, әхлаҡ сифаттарын
ҡыҫырыҡлап сығарырға тырыша, уны бәғерhеҙлеккә өйрәтә. Ба
ланың рухи сәләмәтлеге тураhында хәстәрлек биләүҙән башлана.
Мәктәптә иhә уның рухи hаулығы нығытыла, сыныҡтырыла. Баш
ҡорт теле дәрестәрендә күнегеү текстарының йөкмәткеhен, аңла
шылмаған hүҙҙәрҙең мәғәнәләрен, мәҡәлдәрҙең, ғөрөфғәҙәттәрҙең,
юрауhынамыштарҙың эстәлеген аңлатыу аша баланың рухи
донъяhына мөрәжәғәт итергә мөмкин.
Әйтәйек, уҡыусыларға шундай күнегеү тәҡдим ителде ти: «Аҫаба
башҡортҡа өс нәмәне белеү мотлаҡ: беренсеhе — үҙеңдең
сығышыңды, йәғни үҙ ырыуыңды белеү, икенсеhе — йондоҙҙар
ҙы исемләп аңлатыу hәм өсөнсөhө — хандар тураhындағы ри
үәйәттәрҙе hәм өләңдәрҙе белеү» (М.Өмөтбаев. Башҡорт
тар.). Был күнегеү буйынса төрлө эштәр тәҡдим итергә мөмкин.
Бына уларҙың яҡынса бер нисәүе:
1. Килтерелгән өҙөктөң йөкмәткеhен аңлат.
2. Аңлатмалы hүҙлектән аҫаба, ырыу, риүәйәт hүҙҙәренең
мәғәнәләрен асыҡла.
3. Үҙ ырыуың төшөнсәhен нисек аңлайhың?
4. Йондоҙҙарҙы исемләп аңлатыу тигән hүҙҙәргә ниндәй мәғәнә
hалынды икән?
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Яуаптар ҙа төрлөсә булырға мөмкин, ҡайhыларына бөтөнләй
булмауы ла ихтимал. Бындай өҫтәлмә эштәргә, ҡапылғара уйфе
кер йөрөтөүгә күнектерелмәгән бала яуап бирә алмаhа ла ғәжәп
түгел. Бының өсөн уны ғәйепләп булмай. Яуаптар түбәндәгесә бу
лырға мөмкин:
1. Өҙөккә тәрән йөкмәтке hалынған. Башҡортлоҡ төшөнсәhенә
автор тағы ла өс шартты өҫтәгән. Башҡорт кешеhе үҙ ырыуының
символдарынан (ҡошо, ағасы, ораны, тамғаhы) тыш нәҫел тамырҙ
арын, ниндәй йондоҙлоҡ аҫтында тыуыуын, үҙ халҡының боронғо
хикәйәттәрен, эпостарын белергә тейеш.
2. Аҫаба — нәҫелдән күсә килгән ерҙең хужаhы; ырыу — бер
нәҫелдән ишәйеп, бер халык берәмеге булып киткән төркөм; бер
атабабанан таралған нәҫел, зат; риүәйәт — хикәйәт.
3. Үҙ атабабаңдан таралған нәҫел, зат.
4. Бында ниндәй йондоҙлоҡ аҫтында тыуыу мәғәнәhе hалынған.
Мөхәмәтсәлим Өмөтбаев өләң hүҙенә эпос мәғәнәhен hалған.
Был хаҡта балаларға әйтеп кителә. Уҡыусыларҙың яуаптарын йо
мғаҡлап, уҡытыусы үҙе өҙөккә аңлатма бирә.
Беренсенән, үҙеңдең ете быуыныңды белеүҙе шарт итеп ҡуя.
Был инде боронборондан башҡорттарҙың йәшәү рәүешендә ныҡ
лы ҡуйылған тәртиптәрҙең береhе hанала. Ҡанбабалар, ырыу баш
лыҡтары үҙ кешеләренең ныҡлы hаулығы, сәләмәтлеге хаҡында
хәстәрлек күргәндәр. Үҙеңдең якын ҡанҡәрҙәшең менән ғаилә
ҡорhаң, ҡан боҙола, hөҙөмтәлә зәғиф балалар тыуа. Ауырыу кеше
ырыуҙың терәге, таянысы була алмай. Сөнки уның ырыуҙы ситят
баҫҡынсыларҙан ҡурсалау мөмкинселеге юҡ. Ҡатынҡыҙҙар иhә
физик яҡтан hәм аҡыл йәhәтенән нәҫелгә көслө үрсем килтереүҙән
мәхрүм. Нәҫел ҡанының таҙалығы, сафлығы өсөн яуаплылыҡ ҙур
булған. Тимәк, ете быуының аръяғындағы быуын вәкилдәренә генә
өйләнеү, тормошҡа сығыу рөхсәт ителгән. Ырыу аҡhаҡалдары сит
ҡәүем кешеhе (икенсе милләт) менән ғаилә ҡороуға ла ҡаршы бул
ғандар. Ана шулай итеп нәҫел тамырының ныҡлығын, нәҫел ҡаны
ның сафлығын hаҡлағандар.
Икенсенән, йондоҙҙарҙы исемләп аңлатыу шарт итеп ҡуйылғ
ан. Ә беҙ уларҙы беләбеҙме hуң? Белгәндәребеҙ ҙә бик самалы.
Мәҫәлән, Бәләкәй Етегән, Ҙур Етегән, Өлкәр, Арҡысаҡ, Сулпан,
Тимер ҡаҙыҡ, Ҡош юлы h.б. Әммә hүҙ был йондоҙҙар тураhында
түгел, hәр кеше билдәле бер йондоҙлоҡ аҫтында тыуа. Кешенең
яҙмышы, киләсәге шул йондоҙлоҡ менән бәйләнгән. Мәҫәлән,
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Һыуғояр йондоҙлоғо аҫтында тыуған кеше Игеҙәктәр йондоҙлоғо
аҫтында тыуған кеше менән ғаилә ҡора аламы? Әгәр ғаилә
ҡорhалар, бәхетле булырҙармы? Ул ғаилә ырыу ҡотон ишәйтерме?
Ана шул турала хәстәрлек күргәндәр беҙҙең ҡанбабаларыбыҙ, сөнки
ырыуҙың ныҡлығы ғаилә ныҡлығынан килә.
Өсөнсөнән, үҙ халҡындың боронғо хикәйәттәрен, эпостарын
белеү мотлаҡ булған. Халҡыбыҙҙың йәшәү рәүеше, боронғо тари
хы, фәлсәфәhе, рухиәте, педагогикаhы эпостарыбыҙҙа, ҡобайырҙ
арыбыҙҙа, хикәйәттәребеҙҙә, мәҡәлйомаҡтарыбыҙҙа ята. Ана шу
ларҙы ныҡлап өйрәнеү аша беҙ тарихи аңыбыҙҙы, хәтеребеҙҙе
әленәнәле яңыртабыҙ, рухыбыҙҙы байытабыҙ. Үткәнебеҙ, рухи
ҡиммәттәребеҙ менән көслөбеҙ. Уларҙан рухи тамырҙарыбыҙға
яңынаняңы көс алабыҙ.
Бына шундай аңлатма биреүе ихтимал уҡытыусы. Аңлатма,
әлбиттә, яҡынса өлгө рәүешендә килтерелде. Уҡыусыларҙың мил
ли үҙаңын үҫтереү, милли ғорурлыҡ тойғоhон байытыу туған тел
hәм әҙәбиәт дәрестәренең төп маҡсатына әйләнә бара. Дәреслектә
рҙәге материалдарға йәбешеп ятырға ярамай. Улар ижади үҫтере
лергә тейеш. Йә булмаhа улар баланың рухын үҫтереүгә йүнәл
телгән күнегеүҙәр менән алмаштырыла. Ул ваҡытта дәресте пред
метара бәйләнеш принцибына ҡороу, шул нигеҙҙә уҡыусыларҙың
зиhенен hәр яҡлап үҫтереү ғәҙәти күренешкә әйләнәсәк. Дәрес
биреү балаларға ниндәй ҙә булhа hабаҡ биреүгә йүнәлтелә.
Мәҫәлән, ябай hөйләм, хәл h.б. темаларҙы үткән саҡта түбәндәге
миҫалды ҡулланырға була.
Ҡара ла ғына урман, ҡая бите
Шаулайҙыр ҙа кисен ел саҡта.
Ташҡайҙарға соҡоп ҡарғыш яҙҙым,
Ейәндәрем уҡыр бер саҡта.
Өҙөк «Тәфтиләү» йырынан алынды. Күнегеү өсөн алдан
тәғәйенләнгән биремдәрҙе башҡарғандан hуң, өҙөк буйынса әңгәмә
ойошторола. Әңгәмәлә 17361740 йылдарҙағы башҡорт ихтилалы,
татар мырҙаhы Тәфтиләүҙең башҡорттарға ҡарата ҡанhыҙлығы,
hөйәнтүз фажиғәhе төп урынды алырға тейеш. Үҙ азатлығы өсөн
көрәшеп баштарын hалған ируҙамандарыбыҙҙың hөйәктәре
өҫтөндә төҙөлгән ҡалалар, ҡәлғәләр тураhында ла балаларҙың
аңына hеңдереү кәрәк. Сөнки үҙ халҡының ысын тарихын уҡыусы
лар белергә тейеш. Былар хаҡында «Башҡортостан тарихы» фәнен
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уҡытҡан уҡытыусы үҙ дәресендә тейешенсә аңлата алмауы, йә булмаhа,
кәрәк тип hанамауы ла мөмкин. Бының сәбәбе ябай: күпселек
мәктәптәрҙә был фән башҡорт халҡының үткәненә битараф булған
йәки тарихты боҙоп аңлатыусы уҡытыусылар хөкөмөнә тапшырылған.
Артабан уҡытыусы балаларҙың иғтибарын өҙөктөң «Ташҡайҙар
ҙы соҡоп ҡарғыш яҙҙым...» тигән юлына йүнәлтә. Бында башҡорт
яҙмаhы, уның тарихының бер ярсығы ята. Юғиhә Октябрь
революцияhына тиклем башҡорттоң яҙмаhы булмаған тигән сәйәсәт
үткәрелә килә. Урыҫ тарихсыларының яҙыуынса, урта быуаттарҙа
юғары цивилизацияға эйә булған халыҡ бит әле башҡорттар (был
хаҡта ҡарағыҙ: Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: «Наука»,
1981, 238се бит.). Ижтимағи үҫеш кимәле юғары hәм мәҙәниәте
алға киткән халыҡтың үҙ яҙмаhы ла булған, әлбиттә. Башҡорттар
боронборондан ташҡа, тирегә, туҙға яҙғандар. Ана шулай үҙ тари
хының фәhемле сатҡыларын килер быуындарға еткерергә тырыш
ҡан. Быуындар сылбыры, быуындар бәйләнеше бер ҡасан да
өҙөлөргә тейеш түгел. Боронғо атабабаларыбыҙ беҙгә шул тиклем
бай рухи мираҫ ҡалдырған. Шуларҙы телдәнтелгә тапшырыу
сараhы булараҡ, халҡыбыҙҙа сәсәнлек сифаты үҫеш алмаhа, яҙмаhы
булмаhа, шундай бай рухи хазинабыҙҙан (халыҡ ижады гәүhәр
ҙәренән), тарихыбыҙҙан мәхрүм ҡалыр инек. Ташҡа ырып яҙыу
тураhында «Илсе Fайса» йырында ла әйтелә. Мәҫәлән:
Һау сәләмәт ҡайтhам ил генәмә,
Тарих яҙыр инем ташына.
Шулай итеп, башҡорт халҡының боронборондан үҙ яҙмаhы
булған.
Башҡорт яҙмаhы тураhында күп hөйләргә мөмкин. Шуға күрә
ул турала бер күнегеү материалы нигеҙендә йәки бер дәрестә генә
hөйләп бөтөрөп булмаясаҡ. Ул хаҡта уҡытыусының әңгәмәhе тел
hәм әҙәбиәт дәрестәрендә лә үткәрелергә мөмкин. Әйтәйек, нығын
ған hүҙбәйләнештәрҙе, мәҡәлдәрҙе, йырҙарҙы, әкиәттәрҙе, яҙыусы
ларҙың әҫәрҙәрен (мәҫәлән, Һ.Дәүләтшинаның «Ырғыҙ» романын)
үткән саҡта башҡорттоң яҙмаhы тураhында hүҙ алып бармау мөмкин
дә түгел, мәҫәлән, ҡолағыңа киртеп ҡуй, мыйығыңа урап ҡуй,
яулығыңа төйнәп ҡуй, туҙға яҙмағанды hөйләмә, боҙҙа яҙыу тормаҫ,
ташҡа яҙылған, ташҡа баҫылған; йәш саҡта уҡыу — ташҡа яҙыу,
ҡартайғас уҡыу — боҙға яҙыу; hүҙ онотола — яҙған ҡала; яҙмаған
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ды таҙ уҡыр; яҙыу белгән хур булмаҫ; яҡшы үлhә — ат ҡалыр, ғалим
үлhә — хат (йәғни яҙыу) ҡалыр; ат күргән ат таныр, остаз күргән хат
таныр; байлыҡ боҙға яҙған, ғилем ташҡа яҙған h.б. әйтем
мәҡәлдәрҙә, нығынған Һүҙбәйләнештәрҙә яҙыу тарихы ята.
Профессор Ҡ.З.Әхмәров яҙыуҙың башланғысын шартлы пред
меттарҙа күрә. Гөлйөҙөмдөң Айбулатҡа («Ырғыҙ») ебәргән ҡайнар
сәләме (hүнгән шырпы, күгәрсен ҡауырhыны, кешмир яулыҡтың ике
бөртөк сәскәhе) — быға асыҡ миҫал. Артабан ғалим башҡорттарҙың
бирка (ағасҡа киртеп яҙыу), төйөн яҙыуын, орхоненисей яҙыуын ҡул
ланыуҙары тураhында ла әйтеп үтә (был хаҡта ҡарағыҙ: Ҡ.З.Әхмәров.
Башҡорт яҙыуы тарихынан. Өфө, 1972, 67, 2931се биттәр).
Күнегеүҙең йөкмәткеhенә, үтеләсәк темаға ҡарата уҡытыусының
мөнәсәбәте, хәл ителеүҙе талап иткән ниндәйҙер проблемалары
була. Улар үҙ сиратында тел hәм телмәр, әҙәбиәт hәм әҙәп, халыҡ
ижады hәм йәшәү рәүеше, тарих hәм хикәйәттәр, мәҙәниәт hәм
милләт, заман hәм тел, әҙәбиәт hәм башҡа шундай көн үҙәгендәге
проблемаларға ҡайтып ҡала. Һөҙөмтәлә әллә күпме проблемалар
сылбыры барлыҡҡа килә. Уҡытыусы шул проблемаларҙы бергә
ҡушып, төҙөк бер системаға килтереп баланың рухын, милли
үҙаңын уятыу, милли ғорурлыҡ тойғоhон, күңелен үҫтереү өсөн бөтә
көсөн йәлеп итрегә тейеш, минеңсә. Тик шул саҡта ғына үҙенең
милли асылына эйә булған яңы быуын үҫеп сығыр ине.

Һөйләү телмәрен үҫтереүҙә
үҫтереүле анализ hәм үҫтереүле синтез
Балаға ихлас, эскерhеҙ ҡараш кәрәк. Уға уҙ тиңең күреп өндәшеү
мөhим. Дәрестәге hәр эштә уға таянырға, hәр эшкә уны ылыҡтыры
рға тырышыу зарур. Ҡыҙыҡтырыу принцибынан сығып, дәрестә
hәр баланың әүҙем ҡатнашыуына ирешеп була. Бының өсөн төрлө
алымдарҙы ҡулланырға мөмкин. Мәҫәлән, күнегеүҙәр аша ла ба
ланың үҙ аллылығын, ижади hәм күркәм фекер йөрөтөү hәләтен үҫте
реп була. Әммә дәреслектәрҙәге күнегеүҙәрҙең биремдәре кеүек гел
бер төрлө ҡалыплашҡан эштәр тәҡдим итергә ярамай. Күнегеүҙә
рҙең үҫтереүле биремдәренә күберәк иғтибар итеү мөhим. Бер үк
күнегеүҙе лә бер нисә вариантта эшләп була, тик биремдәре генә
бербереhенән айырыла. Түбәндә бер үк текст өҫтөндәге эштең бер
нисә үрнәге бирелә.
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Көн салт аяҙ.
Ҡаш өҫтөңә ҡулыңды ҡуй ҙа ҡара, алыҫ алыҫтарға
hуҙылып киткән киң яландар ус төбөндә кеүек кенә булыр.
Ҡойоп торған ямғырҙар туҡтағанға бер аҙна үтте инде.
Көндәр ҡапыл йылы, ҡояшлы булып киткәс, ҡамыл төптәре
йомшаҡ ҡурпылар менән ҡапланды. Улар хәҙер әллә ни ерҙән
күм күкләнеп, йылҡылдап, күҙҙең яуын алып яталар. Көнба
ғыш баҫыуҙары ла тотош hары сәскәгә күмелеп ултырмай
инде. Ашыҡмай, ләкин бар нәмәгә үҙенең hорғолт тамғаhын
hалып, көҙ яҡынлаша, көҙ. Торналар сыңрауы әленән әле
күгелйем, hауа киңлегендә оҙаҡҡа hуҙылып иләҫләндереп
тора. (Б.Бикбай. Аҡселән ташҡанда.).
1. Эш: өҙөктө уҡығыҙ. Аңлатмалы hүҙлекте файҙаланып, салт,
аяҙ, ҡурпы, ҡапыл, ус төбөндә кеүек, күҙҙең яуын алып hүҙҙәренең
hәм hүҙбәйләнештәренең мәғәнәләрен дәфтәрегеҙгә яҙығыҙ. Өҙөккә
исем бирегеҙ.
2. Уҡытыусы: Хәҙер иғтибарҙы таҡталағы тексҡа йүнәлтәйек
әле. Өҙөктө тәүҙә үҙем уҡып сығам (уҡый). Методик иҫкәрмә:
Әлбиттә, бында иң тәүҙә синыфҡа шундай hорауҙар ҙа бирергә
мөмкин:
— Был өҙөк оҡшаймы? Оҡшаhа, ҡайhы яғы менән hеҙгә яҡын ул?
— Өҙөктә нимә тураhында hүҙ бара?
— Бында автор нимә хаҡында хәбәр итергә теләгән?
Әммә бындай hорауҙар уҡыусыларҙың әүҙемлеген үҫтермәй.
Шуға күрә hәр дәрестә, hәр эштә hорауҙарҙың үҫтереүле төрҙәрен
биреү мөhим, hәр эш, hәр бирем баланың иғтибарын үҙенә тарт
hын, ҡыҙыҡтырhын, уйландырhын уны. Дәрестең әүҙемлеге бала
ның hәр эшкә ҡыҙыҡhыныуы аша хәл ителә. Уҡыусыларҙың әүҙем
легенә фәҡәт үҫтереүле эш төрҙәре, hорауҙар, биремдәр менән ире
шеп була. Мәҫәлән, үрҙәге өҙөк буйынса эш тәҡдим итер алдынан
иң элек hүҙлек эшен үткәреү кәрәк. Текстағы, өҙөктәге, күнегеүҙәр
ҙәге hәр hүҙҙең лексик мәғәнәhе балаларға аңлашылырға тейеш.
Әгәр өҙөктә бер генә hүҙ йәки бер генә hүҙбәйләнеш балаға
аңлайышhыҙ ҡала икән, ул текстағы хәлваҡиғаның дөйөм мәғә
нәhен тулыhынса үҙләштерә, күңеленә hеңдерә алмаясаҡ.
Һүҙлек эшен үткәргән саҡта ла балаларҙың үҙҙәрен ылыҡ
тырырға кәрәк. Уларҙың көсөн hынап ҡарау мөhим. Һәр аңлашыл
маған hүҙҙең лексик мәғәнәhен уҡытыусы үҙе әйтеп барhа, дәрес
тең әүҙемлеге hүрелә. Синыфта дөйөм үҫеше йәhәтенән төрлө ки
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мәлдәге балалар тупланған, hүҙгә, уның мәғәнәhенә иғтибарлы
бала hәр синыфта булырға мөмкин. Уҡыусыларҙың көсөнә ыша
нырға кәрәк. Уларҙың береhе белмәhә, икенсеhе йә иhә өсөнсөhө
барыбер беләсәк. Балаларға ышаныс менән ҡарау уларҙы
дәрестән дәрескә әүҙемләштерә. Уҡыусыларҙың әүҙемлеге дәре
стең уңышын хәл итә. Икенсе яҡтан баланың hүҙгә hиҙгерлеген,
ҡыҙыҡhыныуын үҫтерә.
Уҡытыусы: Тәүге hөйләмдә автор ни өсөн салт hүҙен ҡуллан
ған? Салт hүҙе менән автор нимә әйтергә теләгән?
Уҡыусы: Көндөң болотhоҙ икәнен.
Уҡыусы: Көн апаяҙ.
Уҡыусы: Көн ныҡ аяҙ.
Уҡыусы: Күктә бер болот та юҡ.
Уҡыусы: Көн шул тиклем аяҙ.
Уҡыусы: Көн hәләк аяҙ.
Уҡыусы: Көн зәhәр аяҙ.
Уҡыусы: Көн шар аяҙ.
Уҡытыусы: Бик матур аңлаттығыҙ, уҡыусылар. Телегеҙҙән
ҡыуанығыҙ. Хәҙер беҙ ошо өҙөккә үҙгәрештәр индерәбеҙ. Аҫтына
hыҙылған hүҙҙәргә иғтибар итегеҙ. Улар урынына матурыраҡ hүҙҙәр
hайлап ҡарайыҡ, hеҙ барығыҙ ҙа әҙәби редакторҙар икән, ти. Ә кем
hуң ул редактор?
Уҡыусы: Гәзитжурналдар сығарыусы.
Уҡыусы: Китаптар сығарыусы.
Уҡытыусы: Нигеҙҙә дөрөҫ яуап бирҙегеҙ. Шулай ҙа ул hүҙҙең
лексик мәғәнәhен асыҡлап үтәйек. Бының өсөн аңлатмалы hүҙлек
hеҙгә ярҙам итәсәк. «Редактор» hүҙен ҡарап әйтеп ебәрегеҙ әле,
ниндәй мәғәнә аңлата икән? Кем тиҙерәк таба?
Уҡыусы: «Редактор» hүҙе ике мәғәнәгә эйә. Беренсе мәғәнәhе:
тексты ҡарап төҙәткән кеше. Икенсеhе — баҫманы (китапты, гәзит
журналды) донъяға сығарған ойошманың етәксеhе, йөкмәткеhен
раҫлаусы.
Уҡытыусы: Беҙгә уның беренсе мәғәнәhе тап килә. Хәҙер
ошо өҙөктө ҡарап, төҙәтеп сығайыҡ әле. Өҙөктәге hәр hүҙгә иғти
бар итегеҙ. Башта үҙем бер ике hүҙен төҙәтеп сығам, hеҙ күҙәтеп
барығыҙ. Тәүге hөйләмен автор «Көн салт аяҙ» тип алған. Быны
шул көйө ҡалдырабыҙ. Унда төҙәтер йәки икенсе башҡа берәйе
менән алмаштырыр hүҙ юҡ. Икенсе hөйләмдә «Ҡаш өҫтөңә
ҡулыңды ҡуй ҙа ҡара» тип әйтә лә автор «булыр» hүҙе менән
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тамамлай. Иғтибар итегеҙ: «ҡара» тигәс «булыр» урынына
«күренер» тип алhаҡ, hөйләм матурланмаймы? (Таҡтаның бер
яҡ ситенә уҡытыусы өҙөктөң төҙәтмәләр индерелгән вариантын
яҙып бара).
Уҡыусы: Матурлана.
Уҡыусы: Ҡарағас, күренергә тейеш.
Уҡытыусы: Дөрөҫ әйттең. Ана шулай hәр hүҙгә талапсан бу
лығыҙ.
Уҡыусы: Ялан hуҙыламы, әллә йәйеләме?
Уҡытыусы: Дөрөҫ hорау бирҙең. Күмәкләп уйлап ҡарағыҙ әле.
Уҡыусы: «Йәйелеп киткән киң яландар» тип үҙгәртәйек.
Уҡыусы: «Йәйрәп киткән киң яландар» тип алhаҡ, дөрөҫ була.
Уҡыусы: «Йәйрәп киткән» тип түгел, ә «йәйрәп ятҡан» тиhәк,
тағы ла матурыраҡ була.
Уҡытыусы: Ҡайhылай дөрөҫ әйттегеҙ. Ана күпме редакторҙар
бар икән беҙҙең синыфта! hеҙҙең төҙәтмәләрҙе индереп, hөйләмде
яңынан уҡып сығайыҡ әле.
Уҡыусы: «Ҡаш өҫтөңә ҡулыңды ҡуй ҙа ҡара, алыҫалыҫтарға
йәйрәп ятҡан киң яландар ус төбөндәге кеүек кенә күренер».
Уҡытыусы: Йә, хәҙер әйтегеҙ инде, беҙ төҙәткән hөйләмме,
әллә өҙөктәге hөйләм матурыраҡмы?
Уҡыусы: Беҙ төҙөгән hөйләм матур.
Уҡытыусы: Артабан үҙегеҙ тейешле төҙәтмәләр индерегеҙ, hәр
hүҙгә, hүҙбәйләнешкә иғтибар итегеҙ.
Уҡыусы: «Ҡойоп торған» hүҙбәйләнешен «ҡойоп яуған» тип
үҙгәртергә мөмкин.
Уҡыусы: Ул hүҙбәйләнеште «ҡойма» тип алhаҡ, матурыраҡ
була.
Уҡытыусы: Иптәштәрегеҙҙең икеhе ике терлө «ҡойоп яуған»
hәм «ҡойма» тип төҙәтергә тәҡдим итә. Шул төҙәтмәләрҙең
ҡайhыhын алырға мөмкян? Уйлағыҙ әле.
Уҡыусы: «Ҡойма» тип алайыҡ.
Уҡытыусы: Ни өсөн? Иҫбат ит.
Уҡыусы: «Яуған» тип әйтhәк, шул уҡ «ямғыр» hүҙенең мәғәнәhе
ҡабатлана кеүек, сөнки ямғыр hәм ҡарҙан башка предметтар яумай.
Уҡыусы: «Ҡойма» тип төҙәтhәк, hүҙбәйләнеш hүҙгә әйләнә,
ыҡсымлана.
Уҡыусы: «Ҡойма» тип алhаҡ, «ҡойоп торған» hүҙбәйләне
шенең мәғәнәhе көсәйә.
73

Уҡытыусы: Күмәкләгән яу ҡайтарған тигәндәй, «ҡойма»
мәғәнәhен hәм hөйләмдәге урынын өсөгөҙ өс яклап иҫбат иттегеҙ.
Тимәк, «ҡойма» тип төҙәтеү индерәбеҙ.
Уҡыусы: «Туҡтағанға» hүҙенән hуң «ла» hүҙен өҫтәйек.
Уҡытыусы: Дөрөҫ, иҫбат ит.
Уҡыусы: «Ла» ябай бер теркәүес түгел, ә көсәйтеүсе сара.
Уҡыусы:Хәлвакиғаны көсәйтә.
Уҡыусы: Һөйләмдең мәғәнәhен көсәйтә.
Уҡытыусы: Ҡайhылай килештереп, матур итеп аңлаттығыҙ. Дөрөҫ.
Уҡыусы: «Ни ерҙән» урынына «кайҙан» тип алырға мөмкин.
Уҡытыусы: Ни өсөн? Иҫбат ит.
Уҡыусы: Һөйләү телендә ғәҙәттә «әллә ҡайҙан» тип ҡулланыла.
Уҡыусы: «Әллә ни ерҙән» тип hөйләү — яhалма.
Уҡыусы: Улай hөйләргә тел ғәҙәтләнмәгән.
Уҡытыусы: Һеҙҙе тыңлап тороуы шундай рәхәт.
Уҡыусы: «Күмкүкләнеп» урынына «күгәреп» тип алыу телгә
яҡын була.
Уҡытыусы: Ә нимә hуң ул «телгә яҡын» тигәнең?
Уҡыусы:Халыҡта шулай hөйләү бар ҙа.
Уҡыусы: «Күңелгә яҡын», «йөрәккә яҡын», «йәнгә яҡын» тип
әйтәбеҙ икән, «телгә яҡын» тигәне лә булырға тейеш.
Уҡыусы: Мәғәнәhе аңлайышлы, әйтеүгә еңел булған hүҙ телгә
яҡын була.
Уҡыусы: Мин «Күмкүкләнеп» урынына «күгәреп» тип алыу
яғындамын.
Уҡытыусы: Дөрөҫ әйттегеҙ. «Телгә яҡын» hүҙбәйләнешен ма
тур hәм дөрөҫ аңлаттығыҙ. Ысынлап та, «күмкүкләнеп» hүҙенә
сағыштарғанда, «күгәреп» тигән мәғәнәле hүҙ телгә яҡын икән.
Уҡыусы: «Яталар» ҡылымында лар ялғауы артык, минеңсә.
Уҡытыусы: Дөрөҫ, иҫбат ит.
Уҡыусы: Һөйләмдең хәбәрен «ята» тип алhаҡ та уның күплекте
аңлатыуын эйәгә ҡарап беләбеҙ. Бында эйә булып «улар» алмашы
килгән.
Уҡыусы: Бында «яталар» тип алhаҡ, урыҫса килеп сыға. Урыҫ
теленә эйәреү бар бында.
Уҡыусы: «Улар ята» тиhәк, стилистик яҡтан дөрөҫ була. Һөйләм
йыйнак та, матур ҙа.
Уҡыусы: «Улар» hәм лар. Бында бер үк мәғәнә ҡабатлана ке
үек, минеңсә.
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Уҡыусы: Һөйләмдең эйәhе билдәhеҙ булғанда, хәбәре күплектә
килергә мөмкин. Мәҫәлән, «Мәктәпте япкандар». «Ауылды
бөтөрҙөләр». «Уны 1937 йылда аткандар».
Уҡытыусы: Берберегеҙҙең фекерен тулыландырып, бик ма
тур, дөрөҫ аңлаттығыҙ. Рәхмәт. Хәҙер инде өҙөктө, hеҙ төҙәткәнсә,
укып карайык әле. (Өҙөктө уҡыусыларҙың береhенән уҡыта):
«Көн салт аяҙ.
Ҡаш өҫтөңә ҡулынды ҡуй ҙа ҡара: алыҫ алыҫтарға йәйрәп
ятҡан киң яландар ус төбөндә кеүек кенә күренер. Ҡойма ям
ғырҙар туҡтағанға ла бер аҙна үтте инде. Көндәр ҡапыл
йылы, ҡояшлы булып киткәс, ҡамыл төптәре йомшак ҡур
пылар менән ҡапланды. Улар хәҙер әллә ҡайҙан күгәреп, йылҡ
ылдап, күҙҙең яуын алып ята».
Уҡытыусы: Һеҙҙең төҙәтмәләрегеҙҙән hуң өҙөк матурланды,
мәғәнәгә байыны, hүҙ ҡәҙерен, hүҙ көсөн тойоуығыҙ өсөн рәхмәт.
Телгә hәр сак hиҙгер булығыҙ. Телегеҙҙән ҡыуанығыҙ.
3. Уҡытыусы: Өҙөктөң hуңғы hөйләменә иғтибар итәйек әле.
Кемегеҙ уҡып ишеттерә? Әйҙә hин уҡы.
Уҡыусы: «Торналар сыңрауы әленәнәле, күгелйем hауа киң
легендә оҙаҡҡа hуҙылып, иләҫләндереп тора».
Уҡытыусы: Был hөйләм йылдың ҡайhы миҙгелен күҙ алдыңа
баҫтыра?
Уҡыусы: Көҙ миҙгеле күҙ алдына килә, сөнки «торналар сың
рауы» бар.
Уҡыусы: Ә ниңә яҙ түгел? Яҙ еткәс тә торналар сыңрап ҡайта бит.
Уҡыусы: Был hөйләм яҙ hәм көҙ миҙгелдәрен күҙ алдына баҫтыра.
Уҡытыусы: Дөрөҫ. Ә көҙ миҙгелен белдерhен өсөн был
hөйләмгә ниндәй төҙәтеү индереп була? Уйлағыҙ әле.
Уҡыусы: «Торналар» hүҙе алдынан «китеп барған» тип өҫтәргә
була.
Уҡыусы: «Йылы яҡҡа китеп барған торналар» тип алырға кәрәк.
Уҡыусы: «Йылы яҡҡа китергә йыйынған торналар» тип
үҙгәртәйек.
Уҡыусы: «Йылы яҡтарға юл тотҡан торналар» тип алайык.
Уҡыусы: «Алыҫ юлға йыйынған торналар» тип әйтhәк, hәйбәт
була.
Уҡытыусы: Ни өсөн. Иҫбат ит.
Уҡыусы: «Йылы яҡҡа» тип әйтеү үҙе үк «көҙ»ҙө белдерә. Ә көҙ
тип әйтмәйенсә лә көҙ миҙгелен белдереп була.
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Уҡытыусы: Дөрөҫ әйттең. Телеңдән ҡыуан. Һүҙҙең көсөн тоя
беләhең. Башҡа миҫалдар ҙа дөрөҫ булды, hүҙ ҡәҙерен тоя белеүгә
ынтылыш бар. Хәҙер hөйләмдең төҙәтелгән вариантын уҡыйыҡ. Йә,
hин уҡы.
Уҡыусы: «Алыҫ юлға йыйынған торналар сыңрауы әленәнәле,
күгелйем hауа киңлегендә оҙаҡҡа hуҙылып, иләҫләндереп тора».
Уҡытыусы: Һөйләм матурайҙы. Көҙ миҙгелен дә күҙ алдына
килтереп була. Ә хәҙер, уҡыусылар, торна тураhында hөйләшеп
алайыҡ. Торна hәм уға бәйле нимәләр беләhегеҙ?
Уҡыусы: Торна изге ҡош. Уны атырға ярамай.
Уҡыусы: Торнаны атhаң, бәлә килә.
Уҡыусы: Торна ырыу ҡошо.
Уҡыусы: Торна исемендәге аралар бар.
Уҡыусы: «Сыңрау торна» көйө бар.
Уҡыусы: «Сыңрау торна» балеты бар.
Уҡыусы: Торна исемен йөрөткән ауылдыр бар.
Уҡыусы: Тауҙар, яландар бар.
Уҡыусы: «Сыңрау торна» легендаhы бар.
Уҡытыусы: Торна hәм уға бәйле бик күп нәмәләрҙе беләhегеҙ
икән. Был бик hәйбәт. Торна тураhында ырымюрауҙар ҙа бар. Бо
ронборондан торнаның изге ҡош икәненә ышанған беҙҙең халыҡ.
Мәҫәлән, оҙаҡ атлай алмай ултырған бала, торналар ҡайтҡас, ат
лап китер булған. Ана шуға инде, торналар аяк алып ҡайтты тип
ышанғандар. Теле асылмай ултырған бала, торналар ҡайтыу менән
hөйләшә башлаған. Шуға күрә, торналар тел алып ҡайтты, тип
ҡыуанғандар.
Тағы шуны ла иҫегеҙҙә тотоғоҙ, уҡыусылар: Х быуатта, йәғни 922
йылда башҡорттар илендә ғәрәп сәйәхәтсеhе ИбнФаҙлан туҡталып
киткән. Уның әйтеүенә ҡарағанда, ниндәйҙер бер hуғыш ваҡытында
башҡорттар еңелә башлаған, hуғыш барған ергә ҡайҙандыр торна
лар сыңрап, йәғни ҡысҡырышып, килеп сыҡҡандар. Шул саҡ дош
мандар ҡаса башлаған. Шуға күрә башҡорттар торналарға табына.
«Торналар — беҙҙең раббыбыҙ; (йәғни аллабыҙ, тәңребеҙ, хоҙайы
быҙ). Улар беҙҙең дошмандарыбыҙҙы ҡасырға мәжбүр итте», — тиҙәр.
Ана шуның өсөн дә торна халҡыбыҙ тормошонда изге ҡош, ырыу
ҡошо, тамға ҡошо. Мәҫәлән, үҫәргән ырыуының ҡошо — торна.
Халҡыбыҙҙың йәшәү рәүешен, ғөрөфғәҙәтен, ырымдарын,
юрауhынамыштарын белергә тейешбеҙ, уҡыусылар. Улар беҙҙең
тере тарихыбыҙ, рухыбыҙ, рухи байлығыбыҙ.
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***
Күреүегеҙсә, анализдың өсөнсө төрөндә уҡытыусы, үҫтереүле
синтез принцибына таянып, торна hәм уның менән бәйле рухи ҡим
мәттәребеҙ тураhында балаларҙың белемдәрен байҡай. Уҡыусы
ларҙың яуаптарына үҙенең белгәндәрен өҫтәп, йомғаҡлау яhай.
Әммә ул ябай йомғаҡлау түгел. Балаларҙан алынған мәғлүмәт ар
табан үҫтерелә, дөйөмләштерелә. «Шулай итеп, бөгөн дәрестә шул
теманы үттек» hымаҡ ҡоро hүҙ hөйләүҙән ҡотолорға кәрәк. Баланы
тел биҫтәhе итеп түгел, ә hүҙ оҫтаhы итеп тәрбиәләү, үҫтереү мөhим.
Класта эш, телмәр үҫтереү өсөн hайлап алған өҙөктәр, хатта айы
рым hөйләмдәр баланы уйландырырлыҡ йөкмәткелә булhын. Шу
лай уҡ уҡыусыларға тәҡдим иткән өҙөктәрҙә йәки hөйләмдәрҙә класс
менән әңгәмәләшер өсөн терәк hүҙҙең булыуы шарт.
Күркәм (художестволы) фекерләү hәләтен үҫтереү
Фекерләү йәғни фекер йөрөтөү, күркәмме ул, әллә ижадимы,
писхологик эшмәкәрлек булараҡ, төшөнсәнән башлана. Ә инде
төшөнсә үҙ сиратында hүҙҙә йәки hүҙбәйләнештә сағыла. Тимәк, ул
hүҙ йәки hүҙбәйләнеш менән бирелә, аңлатыла. Төшөнсәне белдер
гән hүҙ ҙә йәки hүҙбәйләнеш тә исемгә ҡарай, hүҙҙәр донъяhында
исемгә ҡарағандары бихисап. Исемде аңлау, төшөнөү йәки күҙ ал
дына килтереү уның үҙенә хас билдәләре тураhында фекер
йөрөтөүҙән тыш мөмкин түгел. Ана шул билдәләрен күҙ уңында то
топ, ул исемдә, йәғни hүҙҙә йәки hүҙбәйләнештә сағылған төшөнсәне
аңлайбыҙ.
Күркәм фекер йөрөтөүҙең дә башланғысы hүҙҙә йәки hүҙбәй
ләнештә hәм уларҙың үҙенә хас билдәләрендә сағыла. Бала
hөйләгәндә матурлыҡты тасуирлаусы hүҙ менән бергә уның берәй
билдәhен дә күҙ уңында тота йәки әйтеп тә ебәрә икән, ул күркәм
телмәр менән эш итә. Күркәм телмәр — күркәм фекерләүҙең
hөҙөмтәhе.
Психологтар, күркәм (художестволы) фекер йөрөтөү төшөнсәhен
ғәмәлдә ҡулланhалар ҙа, күпселек осраҡта уның йөкмәткеhен ижа
ди фекерләүгә ҡайтарып ҡалдыралар. Минеңсә, күркәм фекер
йөрөтөү менән ижади фекерләү игеҙәк төшөсәләр түгел, ә фекер
ләүҙең үҙ аллы ике төрө hанала, hәр береhенең үҙенә хас психоло
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гик нигеҙенә туҡталып тормайынса, шуны әйтергә мөмкин: уларҙың
икеhе лә, әлбиттә, ижадҡа мөнәсәбәтле, ләкин улар араhындағы
айырманы ла күрмәү мөмкин түгел. Мәҫәлән, бала ниндәйҙер
hөйләм уйлай икән, йә булмаhа, hөйләмдең берәй киҫәге урынына
уның икенсе вариантын ҡуллана икән, был да үҙенә күрә ижади
фекер йөрөтөүҙең hөҙөмтәhе булып тора.
Әгәр бала, образлы сағыштырыу, күркәм телмәр сараларын
ҡулланып, тойғолар менән фекер йөрөтә икән, был инде күркәм (ху
дожестволы) фекерләү эшмәкәрлегенең hөҙөмтәhе тигән hүҙ. Тимәк,
күркәм фекер йөрөтөү гүзәллек, матурлыҡ төшөнсәләренә мөнәсә
бәтле. Баланың эстетик зауығы, күңел күтәренкелеге, тойғолар ба
лҡышы фәҡәт күркәм фекер йөрөтөү эшмәкәрлегенең сағылышы
булып тора.
Уҡыусының күркәм фекер йөрөтөү hәләтен күрә беләбеҙме, уға
иғтибар бирәбеҙме, күргән осраҡта ла, тейешенсә баhалайбыҙ
микән? Уның күңел донъяhына үтеп инәбеҙме hуң? Ана шундай
hорауҙар бер мине генә борсомайҙыр, тип уйлайым.
Баланың күркәм фекер йөрөтөү hәләте үҫтереүгә мохтаж. Бының
өсөн тейешле шарттар тыуҙырыу мөhим. Күркәм фекер йөрөтөү те
ләген булдырыу кәрәк. Ундай теләк ниндәй саралар hәм алымдар
ярҙамыңда барлыҡҡа килә? Баланы hоҡландыр, уйландыр, талпын
дыр, күңелен үҫтер. Уның күңел кинәнесе телмәрендәге күркәм hүҙҙә,
hүҙбәйләнештәрҙә, фразеологик берәмектәрҙә, мәҡәлдәрҙә күренә.
Бала hөйләп асыла. Бала күңеленә матур hүҙ, ышаныс hал. Күп тә
үтмәҫ, ул hүҙ, баланан hиңә ҡайтып, йөҙөңдә йәйғор нурҙары бал
ҡытыр.
Бала үҙ көсөнә, үҙенең hәләтенә ышанысын юғалтмаhын ине.
Үҙенә ышанысты юғалтыу оло фажиғә. Уны матурлыҡты, нәфис
лекте тоя белергә өйрәтеү мөhим. Был инде үҙ сиратында баланың
нәфис фекерләүен үҫтерә. Ә нимә hуң ул нәфис фекерләү? Ябай
лаштырып әйткәндә, ул — тойғолар менән фекерләү. Кеше күңе
лендә яҡты хистойғо булған саҡта, үҙе лә абайламаҫтан, hиҙмәҫтән
моңға тартыла, йырлап ебәрә. Тимәк, бала күңелендәге хистойғо
но уятыу кәрәк. Бының өсөн берәй хәлваҡиғаны, предметты тасу
ирлағанда, баланың иғтибарын быға тиклем үҙе бигүк әhәмиәт
бирмәгән билдәләргә йүнәлтеү мөhим. Әйтәйек, тексҡа анализ
биргән саҡта баланы шул текстағы хәлваҡиғаларҙың эсенә алып
инеү кәрәк. Анализдың ҡалыплашҡан алымдарынан бер ни тиклем
ситкә тайпылып, уҡытыусы ҡайhы бер эш төрҙәре hәм проблемалы
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hорауҙар менән балаларҙа текстағы хәлваҡиғаға ҡарата мөнәсәбәт
уята. Мәҫәлән, уҡытыусылар өсөн күптән инде таныш булған өҙөктө
алайыҡ.
«Төн. Башҡорт ҡыҙының тәңкәле еләне шикелле, күҙҙең
яуын алып, йымылдап торған аяҙ күктә, алтын табаҡтай,
тулған ай йөҙә. Таллыҡта hандуғастар сутылдаша. Тирәк
башында кәкүк саҡыра. Күләүектә тәлмәрйендәр баҡылдаша.
Оло Эйек йылғаhы, үҙенең мәңге шат, шаян йырҙарын hандуғас
моңдарына мансып, ҡыуана көлә бер өҙлөкhөҙ сылтырап аға
ла аға. Ағастар, сәскәләр, хайуандар, хатта ҡоштар ҙа йом
шаҡ, еләҫ елдән hөйөлөп, көндөҙгө эҫе кәмегәнгә hөйөнөп бай
рам итә. Иҫ киткес рәхәт, гүзәл яҙғы төн тышта». (З.Бии
шева. «Кәмhетелгәндәр».)
Уҡытыусы: Өҙөктө иғтибарлап уҡып сығайыҡ әле (уҡытыусы
үҙе уҡый). Автор беҙҙе тәбиғәт менән күҙмәкүҙ ҡалырға өндәй.
Тәбиғәт менән күҙмәкүҙ ҡалғанығыҙ бармы?
Уҡыусы: Бар.
Уҡыусы: Күҙмәкүҙ ҡалыу нисек була?
Уҡытыусы: Икәүҙән икәү ҡалыу, икәү генә ҡалыуҙы күҙмәкүҙ
ҡалыу тиҙәр. Бында тәбиғәт менән икәү генә ҡалыу. Тәбиғәт hине
күҙәтә. Һин тәбиғәтте күҙәтәhең. Тәбиғәттең дә күҙе, ҡолағы бар.
Һинең килгәнеңде күрә, ишетә.
Уҡыусы: Ә нисек күрә ул?
Уҡытыусы: Дөрөҫ hорау бирҙең. Ысынлап та, тәбиғәт нисек
күрә? Кем аңлатып бирер?
Уҡыусы: Һин килгәнде hиҙеп, сиңерткә hайрауынан туҡтай.
Уҡыусы: Урманға килеп инеү менән hайыҫҡан шыҡырыҡлай.
Уҡыусы: Үлән араhынан турғай осоп китә.
Уҡыусы: Юлыңды кеҫәртке киҫеп үтә.
Уҡытыусы: Бик матур итеп аңлатып бирҙегеҙ. Ана күпме күҙ
ҡолағы бар икән тәбиғәттең. Хәҙер тексҡа иғтибар итәйек. Өҙөктө
яңынан үҙ аллы уҡып сығығыҙ (уҡыйҙар). Аңлатмалы hүҙлекте фай
ҙаланып, өҙөктә ҡулланылған аяҙ, мансыу, күләүек hүҙҙәренең
мәғәнәләрен дәфтәрегеҙгә яҙығыҙ hәм хәтерегеҙҙә hаҡлағыҙ (бала
лар дәфтәрҙәренә яҙа). Хәҙер өҙөккә иғтибарҙы йүнәлтәбеҙ. Төн
нисек hүрәтләнә?
Уҡыусы: Төн матур.
Уҡыусы: Йәнле.
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Уҡыусы: Серле.
Уҡытыусы: Автор ниндәй hүрәтләү сараларын ҡулланған?
Уҡыусы: Тәңкәле елән.
Уҡыусы: Башҡорт ҡыҙының тәңкәле еләне шикелле.
Уҡыусы: Аяҙ күк.
Уҡыусы: Йондоҙҙар йымылдап тора.
Уҡыусы: Күҙҙең яуын алып йондоҙҙар йымылдай.
Уҡыусы: Ай алтын табаҡтай.
Уҡыусы: Айҙың тулған сағы.
Уҡыусы: Айҙы алтын табаҡҡа оҡшата.
Уҡыусы: Автор төрлө hүрәтләү сараларын ҡулланған.
Уҡытыусы: «Тәңкәле елән шикелле» тигәнде нисек аң
лайhығыҙ?
Уҡыусы: Күктә күп йондоҙҙар яна.
Уҡыусы: Йондоҙҙарҙы тәңкәгә оҡшата.
Уҡыусы: Тәңкә кеүек йондоҙҙар балҡый.
Уҡыусы: Тәңкәле елән ялтлап тора. Шуның кеүек йондоҙҙар
йымылдай.
Уҡытыусы: «Күҙҙең яуын алып» тигән hүҙбәйләнеште икенсе
төрлөсә нисек әйтеп була?
Уҡыусы: Күҙҙе сағылдырып, тип әйтеп була.
Уҡыусы: Күҙҙе томалап.
Уҡыусы: Күҙҙе уйнатып.
Уҡыусы: Күҙҙең көсөн алып.
Уҡыусы: Күҙҙең нурын алып.
Уҡыусы: Күҙҙе ҡамаштырып .
Уҡытыусы: Автор hүрәтләгәнгә оҡшаш төндө үҙегеҙ күргәнегәҙ
бармы?
Уҡыусы: Бар.
Уҡытыусы: «Башҡорт ҡыҙының тәңкәле еләне шикелле»
тигән сағыштырыу ҡулланып, автор нимә әйтергә теләгән?
Уҡыусы: Тәбиғәттең урынын күрhәтергә теләгән.
Уҡыусы: Башҡортостан тәбиғәтен hүрәтләй.
Уҡыусы: Тәбиғәт күренешенә милли төҫ бирергә теләгән.
Уҡыусы: Тәбиғәтте йәшлеккә оҡшата.
Уҡыусы: Башҡорт ҡыҙының матурлығына тиңләй тәбиғәтте.
Уҡыусы: Артабан әҫәрҙә hүҙ башҡорт тормошо тураhында ба
рыуын әйтергә теләгән.
Уҡытыусы: Был өҙөккә ниндәй исем бирер инегеҙ?
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Уҡыусы: Төн.
Уҡыусы: Яҙғы төн.
Уҡыусы: Башҡортостан төнө.
Уҡыусы: Айлы төн.
Уҡыусы: Серле төн.
Уҡыусы: Башҡорт төнө.
Уҡытыусы: Яуаптарығыҙ миңә оҡшаны, hәр кем уйындағын,
теләгәнен әйтергә тырышты. Өҙөккә бик матур исем уйлап таптығыҙ.
Ә hин ни өсөн «Башҡорт төнө» тип атарға булдың?
Уҡыусы: Ошо өҙөктән hуң әҫәрҙә Сәғүрә менән Байгилденең
ауыр тормошо тураhында hүҙ бара. Уларҙың тормошо төн hымаҡ.
Уҡытыусы: Дөрөҫ. Бик матур яуап бирҙең. Телеңдән ҡыуан.
Уҡыусылар! Матурлыҡты тасуиралғанда, hүрәтләгәндә, матурлыҡ
тураhында hөйләгәндә төрлө hүҙҙәр, hүрәтләү саралары менән ма
турлыҡтың матурлығын асабыҙ. Ысынлап та матур икәненә ышан
дырыр өсөй матурлыҡтың төрлө сифаттарын асып бирергә тыры
шабыҙ. Тексҡа иғтибар итегеҙ. Автор ҙа матурлыҡтың төрлө сифат
тарын тасуирлай. Башҡаларҙы ла ышандырырлыҡ, уға ҡарап
hоҡланырлыҡ итеп, hәр күренеште төрлө матур hүҙҙәр менән биҙәй,
матурлай. Әйтегеҙ әле, төн ниндәй?
Уҡыусы: Яҙғы төн.
Уҡыусы: Матур төн.
Уҡыусы: Гүзәл төн.
Уҡыусы: Рәхәт төн.
Уҡытыусы: Ана шул билдәләргә автор тағы ла «иҫ киткес»
hүҙбәйләнешен өҫтәй. Ни өсөн өҫтәй?
Уҡыусы: Билдәләрҙе көсәйтә.
Уҡыусы: Тағы ла көслөрәк, матурыраҡ икәнен әйтергә теләй.
Уҡытыусы: Дөрөҫ. «Иҫ киткес» hүҙбәйләнеше башҡа билдә
ләрҙе көсәйтеүсе сара. Тимәк, төн ниндәй?
Уҡыусы: Иҫ киткес гүзәл.
Уҡыусы: Иҫ киткес: рәхәт.
Уҡытыусы: Күк ниндәй?
Уҡыусы: Аяҙ.
Уҡыусы: Йымылдап торған.
Уҡытыусы: Нисек йымылдап торған?
Уҡыусы: Күҙҙең яуын алып.
Уҡытыусы: Тағы ла күк ниндәй?
Уҡыусы: Башҡорт ҡыҙының тәңкәле еләне шикелле.
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Уҡытыусы: Ай ниндәй?
Уҡыусы: Тулған ай.
Уҡыусы: Табаҡтай.
Уҡыусы: Алтын табаҡтай.
Уҡытыусы: Бында «табаҡтай» тигән билдәне көсәйтеп, матур
лап, автор «алтын» hүҙен ҡулланған. Оло Эйек йылғаhының йыры
ниндәй?
Уҡыусы: Шат.
Уҡыусы: Шаян.
Уҡытыусы: Шаян, шат билдәләрен тағы ла көсәйтеп, матур
лап, автор ниндәй hүҙ ҡулланған?
Уҡыусы: Мәңге.
Уҡытыусы: Тимәк, йыр ниндәй?
Уҡыусы: Мәңге шаян.
Уҡыусы: Мәңге шат.
Уҡытыусы: Ел ниндәй?
Уҡыусы: Еләҫ.
Уҡыусы: Йомшаҡ.
Уҡытыусы: Тағы ла өҙөктө иғтибарлап ҡарайык. Һүрәтләгән
тәбиғәттә нимәләрҙе күрәбеҙ?
Уҡыусы: Таллыҡ, тирәклек, ай.
Уҡыусы: Күләүек, Оло Эйек йылғаhы.
Уҡыусы: Ағастар, талдар, урман.
Уҡыусы: Хайуандар, ҡоштар.
Уҡыусы: Кәкүктәр, hандуғастар.
Уҡыусы: Тәлмәрйендәр.
Уҡыусы: Еләҫ ел.
Уҡытыусы: Иғтибар итегеҙ, бында бөтә нәмә йәнле. Таллыҡ
ниндәй?
Уҡыусы: Таллык йәнле.
Уҡытыусы: Ни өсөн?
Уҡыусы: Сөнки унда hандуғастар сутылдаша.
Уҡытыусы: Тирәк ниндәй?
Уҡыусы: Тирәк йәнле.
Уҡытыусы: Ни өсөн?
Уҡыусы: Сөнки унда кәкүк саҡыра.
Уҡытыусы: Күләүек ниндәй?
Уҡыусы: Күләүек йәнле.
Уҡытыусы: Ни өсөн?
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Уҡыусы: Сөнки унда тәлмәрйендәр баҡылдаша.
Уҡытыусы: Оло Эйек йылғаhы ниндәй?
Уҡыусы: Оло Эйек йылғаhы йәнле.
Уҡытыусы: Ни өсөн?
Уҡыусы: Ул сылтырап аға.
Уҡыусы: Ҡыуанакөлә аға.
Уҡыусы: Ул йырлап аға.
Уҡытыусы: Уның йыры ниндәй?
Уҡыусы: Ҡыуаныслы.
Уҡыусы: Уның йыры шат, шаян.
Уҡыусы: Уның йыры моңло
Уҡытыусы: Йыры ни өсөн моңло?
Уҡыусы: Сөнки ул сылтырап аға.
Уҡыусы: Сөнки ул hандуғас моңона ҡушылып аға.
Уҡыусы: Һандуғас моңдарына мансып аға.
Уҡытыусы: «Һандуғас моңдарына мансып» тигәнде нисек
аңлайhығыҙ?
Уҡыусы: Һандуғас моңона ҡушып.
Уҡыусы: Һандуғас моңона манып.
Уҡыусы: Һандуғас моңонан моң алып.
Уҡыусы: Сылтырап ағыуы тағы ла моңлорак булhын өсөн
hандуғастан моң ала.
Уҡытыусы: Яуаптарығыҙ бик тә дөрөҫ булды. Хәҙер уйлайыҡ
әле. Кәкүк сакыра. Һандуғастары сутылдаша. Тәлмәрйендәре ба
ҡылдаша. Оло Эйек йылғаhы сылтырап аға. Тимәк, Тәбиғәт
нишләй? (Бында ла өлөштәрҙең бөтөнөнә табан, йә, Киреhенсә,
бөтөндөң өлөштәренә табан үткәрергә мөмкин анализды. Мәҫәлән,
ағастар нишләй?, сәскәләр нишләй? Һ.б.)
Уҡыусы: Байрам итә.
Уҡытыусы: Байрам итеүҙе нисек аңлайhығыҙ? Икенсе төрлө
уны нисек әйтеп була?
Уҡыусы: Тантана итә.
Уҡыусы: Күңел аса.
Уҡыусы: Шатлана. Шатлыҡ кисерә.
Уҡыусы: Тәбиғәт йырлай.
Уҡытыусы: Тимәк, тәбиғәт ниндәй?
Уҡыусы: Тәбиғәт гүзәл.
Уҡыусы: Тәбиғәт матур.
Уҡыусы: Тәбиғәт hоҡланғыс.
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Уҡытыусы: Ана шул гүзәл, матур, hоҡланғыс hүҙҙәрен тағы ла
матурыраҡ, көслөрәк итеп нисек әйтеп була?
Уҡыусы: Тәбиғәт иҫ киткес гүзәл!
Уҡыусы: Тәбиғәт иҫ киткес матур!
Уҡыусы: Тәбиғәт иҫ киткес hоҡланғыс!
Уҡыусы: Тәбиғәт шул тиклем матур!
Утсыусы: Тәбиғәт hәләк матур!
Уҡыусы: Тәбиғәт ҡарап туйғыhыҙ матур!
Уҡыусы: Тәбиғәт зәрә матур!
Уҡыусы: Тәбиғәт бигерәк матур, гүзәл, hоҡланғыс!
Уҡыусы: Тәбиғәттең бигерәк тә матур сағы!
Ошо урында нөктә ҡуйырға ла булыр ине. Уҡытыусы үҙ маҡсат
тарына иреште. Хәҙер шундай hорау тыуырға мөмкин: өҙөктө был
тәртиптә анализлау кәрәкме? Минеңсә, кәрәк. Юғиhә, дәрестәрҙә лә,
өйгә бирелгән эштәрҙә лә хатта дәреслектәрҙә лә текст өҫтөндә эшләү
бер төрлөрәк йүнәлештә алып барыла. Мәҫәлән: «Тексты уҡығыҙ,
уға исем бирегеҙ, план төҙөгөҙ. Теркәүесhеҙ теҙмә ҡушма hөйләмдәрҙе
уҡып күрhәтегеҙ». «Хикәйәне уҡығыҙ. Ҡышҡы тәбиғәтте тасуирла
ған hөйләмдә hүрәтләү сараларын күрhәтегеҙ». «Тексты уҡығыҙ,
пунктуацион анализ яhағыҙ». «Өҙөктө уҡығыҙ, йөкмәткеhен hөйләгеҙ.
Уның стиль үҙенсәлектәрен тикшерегеҙ» h.б. Күнегеүҙәргә, өҙөктәргә
булған бындай биремдәр hәм эштәр баланы үҫтермәй. Әлбиттә, ва
ҡытываҡыты менән бындай эштәр ҙә кәрәктер. Ләкин hәр күнегеүгә,
өҙөккә, тексҡа, хикәйәгә тәғәйенләнгән биремдәр hәм эштәрҙең hис
юғында береhе үҫтереүле булырға тейеш. Шунhыҙ баланың үҫешенә
ирешеү мөмкин булмаясаҡ.
Тексҡа, өҙөккә, хикәйәгә бер яҡлы ғына анализ биреүҙе бөтә
класстарҙа ла күҙәтергә мөмкин. Баланың кластан класҡа үҙүҙенә
бикләнә, йомола барыуында иң төп сәбәптәрҙең береhе, бәлки, ана
шундалыр ҙа. Һәр саҡ бер төрлөлөк баланы ялҡыта. Халыҡта күңел
ҡайтты тигән хәтәр әйтем бар. Ижади үҫеүенә, hәләте үҫеүенә, тел
мәре асылып китеүенә ыңғай мөнәсәбәт, тейешле шарттар,
хәстәрлекле йүнәлеш булмаған осраҡта баланың белем алыуға те
ләге hүрелә. Үҙенең «мин»ен йәғни бөтә булмышын күрhәтә ал
май, күңеле ҡайта hәм шул кимәлендә ҡатып та ҡала.
Үрҙә күрhәтеп киткән анализ hис тә уйлап сығарылмаған. Ул
оҙаҡ йылдар эшләү арҡаhында тәжрибә туплау hәм эҙләнеүҙең
hөҙөмтәhе. Үҫтереүле анализ бер нисә маҡсатты күҙ уңында тота.
Бына улар:
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— баланы әҫәрҙең йөкмәткеhенә инеүгә әҙерләй;
— уҡыусыларҙың телмәрен үҫтерә;
— балаларҙың ижади hәләтен үҫтерә;
— уҡыусыларҙың үҙ баhаhын үҫтерә;
— балаларҙы hүҙҙең матурлығын, көсөн тоя белергә өйрәтә.

Методика фәненең тарихи үҫеше
Ауыр осорҙа йәшәйбеҙ. Илдә иҡтисади hәм сәйәси тотороҡлоҡ
юҡ. Халыҡ ике синыфҡа бүленде: байҙарға hәм ярлыларға. «Кеше
кешегә дуҫ, иптәш» тигән совет осороноң әхлаҡи ҡануны юҡҡа сыҡ
ты. Кеше күңелендә бербереңә ҡарата әҙәпәхлаҡҡа ярашлы (ке
шелеклелек, бер береңә ярҙам итеп барыу, бербереңдең хәленә
кереү, изгелек ҡылыу h.б.) мөнәсәбәттәр юғала бара. Уҡыусы ла,
студент та — кеше. Уҡытыусы ла шул уҡ заттан. Тәүге икеhе уҡыты
усының кешеләрсә мөнәсәбәтенә мохтаж. Белем hәм тәрбиә аша
уҡыусы күңеленә йәшәү рәүешенең иң изге hыҙаттары үтеп инhә
ине. Замандың, тормоштоң, илдең hаусәләмәт булып үҫеше бөгөнгө
уҡыусыларҙан тора. Киләсәкте төҙөүселәрҙең аң, аҡыл донъяhына
уҡытыусы яҡшы хистойғо өҫтәргә тейеш.
Тел грамматик ҡағиҙәләр йыйылмаhы ғына түгел. Ул —
балаhына күкрәк hөтөн биргән әсә теле. Ул — балаhына өлгө би
рер, фәhем бирер, тарих бирер ата теле, ватан теле. Ул — йәшәү
рәүешендә ныҡлы урын алған этнокультура теле. Үҙ азатлығы өсөн
быуаттар буйы яуҙар сапҡан ҡаhарман батырҙарыбыҙ теле лә —
башҡорт теле. Ул — синтаксик конструкциялар йыйылмаhы ғына
түгел, боронғо эпостарыбыҙ теле. Шул телдә Урал батыр халыҡҡа
үҙенең васыятын әйткән. Шул телдә Орхон hәм Енисей йылғалары
араhындағы таштарға ырып яҙып халҡым ҡомартҡы ҡалдырған.
Боронғо тел боронғо этнокультура менән тығыҙ бәйләнештә өйрәне
лергә тейеш. Һөйләм синтаксисында, текст синтаксисында төрлө
мөнәсәбәттәрҙе белдергән hүрәтләү саралары ята. Тел кимәлдәре
күркәм телмәр саралары рәүешендә синтаксик нигеҙҙә өйрәнеүҙе
талап итә. Башҡорт телен уҡытыу методикаhында был иң төп прин
циптарҙың береhе hанала. Ни өсөн синтаксик нигеҙҙә өйрәтеү бе
ренсе планға ҡуйыла? Билдәле булыуынса, фекерләүҙең реаль са
ғылышы синтаксик беремәктәрҙә кәүҙәләнә. Фекерләү эшмәкәр
легенең башланғысы — уй, мәғәнә, тойғо, хис, мөнәсәбәт төрлөлөгө,
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сәбәп, ниәт, теләк. Дәрестә бала зиhененә уй, хәтеренә мәғәнә hалыу
мөhим. Шуға күрә туған тел саралары hөйләм, йә булмаhа текст
эсендә, шул hөйләмдең, текстың башҡа киҫәктәре, мәғәнәүи берә
мектәре менән тығыҙ бәйләнештә өйрәнелергә тейеш.
Башҡорт телен уҡытыу методикаhы, фән булараҡ, әле ныҡлап
аяҡҡа баҫмаған. Шуға ла ул йәш фәндәр кимәлендә тора. Уның та
рихы ла артыҡ ҙур түгел. Башҡорт теле методикаhының револю
цияға тиклемге осоро В.Катаринский, А.Г.Бессонов, М.Бикчурин,
М.Кулаев исемдәре менән бәйле. Уларҙың башҡорт яҙмаhын бул
дырыу эшмәкәрлеге иң беренсе сиратта мәктәптәрҙә башҡорт ба
лаларын үҙ туған телендә уҡытыуҙы яйға hалыуҙы күҙ уңында тотҡ
ан. Шуға күрә методика тарихында уларҙың исемдәре hәм хеҙмәтт
әре ин беренсе урында торорға тейеш. Методика фәне тәүге «Әлиф
ба»нан башлана. В. Катаринскийҙың 1898 йылда баҫылып сыҡҡан
«Букварь для башкир» тигән әлифбаhы башҡорт теле методикаhы
тарихының тәүге бите булып тора. Башҡорт теле методикаhына
нигеҙ hалыуҙа А.Г.Бессоновтың да хеҙмәттәре баhалап бөткөhөҙ. Ул
1880—1890 йылдарҙа Орск hәм Троицк өйәҙҙәрендә байтаҡ йыл
дар мәктәптәр инспекторы булып эшләй. Эше буйынса уға йыш
ҡына башҡорт ауылдарына сығып йөрөргә тура килгән. Шуны ла
әйтергә кәрәк: ул башҡортса бик иркен аралашҡан. Башҡорт ха
лҡы менән аралашыу осоронда А.Г.Бессонов уның ауыҙтел ижа
дына, бай фольклор материалына иғтибар иткән. Башҡорт ауылда
рына килгән hайын ул әкиәттәр, легендалар йыйған, халыҡтың йәнле
hөйләү телен өйрәнгән. А.Г.Бессоновтың башҡорт халҡының тел
ғилемен, методикаhын үҫтереүҙә хеҙмәте ҙур. Ул беренселәрҙән бу
лып башҡорт телен ныҡлап өйрәнгән. Уның нигеҙендә ҙур ике диа
лекттың ятыуын таныған: көньяҡкөнсығыш hәм төнъяҡкөнсығыш.
Хәҙерге классификация буйынса был тел берәмектәре көнъяҡ
hәм көнсығыш диалекттарҙы үҙ эсенә ала. Башҡорт диалекттарын,
әкиәттәрен, легендаларын яҡшы белгәнлектән ул мәктәптәр өсөн
рус графикаhына нигеҙләнгән уҡыу китаптары төҙөп баҫтырып сы
ғара. Бына улар: Төньяҡкөнсығыш башҡорттары өсөн әлифбанан
hуң тәүге уҡыу китабы (1906), Көньяҡкөнсығыш башҡорттары
өсөн әлифбанан hуң тәүге уҡыу китабы (1908). Ул үҙенең уҡыу ки
табында башҡорт балалары үҙ тыуған телдәрен өйрәнhендәр ине.
«Башҡорт теле шундай матур яңғырауыҡлы тел», — тип әйтә. А.Г
.Бессонов 1907 йылда «Башҡорттар өсөн әлифба» тигән китабын
баҫтырып сығара. Ул үҙенең әлифбаhында бер үк дидактик матери
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алды башҡорт теленең өс: көнъяҡ, төньяҡ hәм көнсығыш (ҡатай)
диалекттарында биргән. Артабан М.Кулаевтың революциянан
hуңғы эшмәкәрлеген дә оноторға ярамай. Был хаҡта мәшhүр ғалим,
профессор Ж.F.Кейекбаевтың hүҙҙәрен иҫкә төшөрөү мөhим: «Ба
шҡорт теленең hәм ғөмүмән башҡорт культураhының тарихы өсөн
М.Кулаевтың эшмәкәрлегендә иң әhәмиәтле hәм прогрессив бер
момент итеп шуны күрhәтергә кәрәк: ул ҡаты реакция йылдарында
башҡорт теленең яҙмаhын булдырырға ынтылыш яhау менән бергә,
башҡорт теленең беренсе милли алфавитын төҙөгән. Уның алфа
виты элекке Россия империяhындағы «инородцы» тип йөрөтөлгән
халыҡтарҙың теле өсөн төҙөлгән миссионерский алфавиттан үҙенең
ябайлығы менән бөтөнләй айырылып тора»10 .
Башҡорт телен уҡытыу методикаhының тарихында А.А.Fәл
ләмов, Т.Х.Аслаев, Ф.F.Исламова кеүек ғалимдарҙың хеҙмәттәре
айырыуса ҙур урын биләй. Методиканың ҡайhы бер проблемаларын
яҡтыртыуҙа Б.Б.Fафаров, Т.Ә.Бикҡужина, Д.С.Тикеев, Х.А.Толом
баев hәм И.Ә.Шарапов кеүек методистар ҙа үҙ өлөштәрен индерҙе.
Ә инде методика фәненең методологияhы, төп принциптары
тураhында hүҙ барғанда, донъя hәм ватан педагогтарының, дидакт
тарының hәм психологтарының теорияларына, концепцияларына,
принциптарына таяныу мөhим. Әйтәйек, чех педагогы Ян Амос Ко
менскийҙың (1592—1670) «Зиhенде телдән алда үҫтереү»,
«күргәҙмәлелек — өйрәнеү материалын үҙләштереү сараhы», «тел
де грамматиканан түгел, ә яҙыусыларҙың күркәм әҫәрҙәренән
өйрәнергә кәрәк» тигән методик принциптары үҫтереүле уҡытыу
ҙың ғына түгел, ә дөйөм методика фәненең нигеҙен тәшкил итә.
Шулай уҡ швейцар педагогы И.Г.Песталоцци (1746—1827), не
мец педагогы Ф.В.Дистервег* (1790—1866), урыҫ педагогы К.Д.
Ушинский (1824—1870), совет педагогы П.П.Блонский (1884—
1941), совет психологы Л.С.Выготский (1896—1934) кеүек мәшhүр
ғалимдарҙың хеҙмәттәре лә методика фәнен үҫтереүгә ҙур өлөш ин
дерҙе. Быларҙан тыш ватан психологтарының шәхестең аңын үҫте
реүгә эшмәкәрлек аша килеү (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев h.б.),
аҡыл эшмәкәрлеген этаплап формалаштырыу (П.Я.Гальперин),
10
Киекбаев Ж.F. Хәҙерге башҡорт теленең лексикаhы hәм фразеологияhы.
Уҡыу ҡулланмаhы. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1966. — 32 се
бит.
* Был ғалимдың инициалдарын төрлөсә яҙып йөрөтәләр, сөнки ул Ф.
А. В. Дистервег.
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проблемалы уҡытыу (М.И.Мәхмутов), уҡыу эшмәкәрлеге (Д.Б.Эль
конин, В.В. Давыдов), үҫтереүле уҡытыу (Л.В.Занков) hәм башҡа
теориялары методиканың үҫешендә ныҡлы урын алырға тейеш.
Тел — этнокультураның бер берәмеге. Был берәмек башҡа
фәндәр өсөн дә уртаҡ. Танып белеүҙең диалектик методы ла телгә,
тел сараларына мөнәсәбәтле. Тел hәм фекерләү, тел hәм аң, тел hәм
телмәр, тел hәм хәтер кеүек төшөнсәләр үҙара бәйләнештә тора.
Тимәк, башҡорт телен уҡытыу методикаhы философия, психология,
педагогика, этнокультура, лингвистика, мифология менән тығыҙ
бәйләнештә тора.
Башҡорт телен уҡытыу методикаhы уҡытыусыларҙың алдынғы
эш тәжрибәhенә лә таяна. Ҡайhы бер методик берәмектәр (концеп
циялар, принциптар, методик алымдар) ижади үткәрелгән дәрес
тәрҙә сағылыш таба.
Башҡа методикаларҙа hыналған, тамам нығынған уҡытыу прин
циптары башҡорт теле методикаhында ла ныҡлы урын алырға тей
еш. Телгә, телмәргә өйрәтеүҙәге hәр яңылыҡ уртаҡ ҡаҙаныш тип
баhалана. Әйтәйек, башҡаларҙан айырмалы рәүештә, башҡорт теле
методикаhының үҙенә генә хас принциптары ла бар. Бына улар:
үҫтереүле анализ, үҫтереүле синтез, бала hөйләп асыла, бала күңе
ленә мәғәнә hал.
Метод төшөнсәhе башҡорт теленә ысул, алым тип тәржемә
ителә. Урыҫ теле методикаhындағы «методический прием» тигән
терминды ла методик алым тип йөрөтәләр. Бындай ҡабатлауға ни
геҙләнгән буталсыҡ булмаhын өсөн методикаға метод hүҙе шул ки
леш ҡабул ителә. Методтан бәләкейерәк булған эш төрөн (мәҫәлән,
hүҙлек эше, hүҙлек диктанты, hүҙҙең мәғәнәhен аңлатыу, ятлап
килгән шиғырын яттан яҙҙырыу h.б.) методик алым тип ҡарау кәрәк.
Башҡорт теленең мәктәп курсы башҡорт теле тураhындағы
фәнгә (лингвистикаға) нигеҙләнә. Был фәнгә хәҙерге башҡорт теле,
тарихи грамматика, диалектология, графика, орфоэпия, орфогра
фия, пунктуация h.б. ҡарай. Туған тел уҡыусының үҙ аллы фекер
йөрөтөү hәләтен, hөйләү hәм яҙыу телмәрен (телмәр поэтикаhын)
үҫтереүҙә, байытыуҙа hәм камиллаштырыуҙа, уның шәхес сифат
тарын формалаштырыуҙа берҙәнбер ҡорал булып тора. Туған тел
— танып белеү сараhы. Ошонан сығып, уҡыусыла телгә ҡарата
лингвистик ҡараш формалаштырыу, йәғни уның лингвистик белем
даирәhен киңәйтеү — туған телгә өйрәтеүҙең төп маҡсаты. Шулай
уҡ балаға тел, телмәр тураhында белем биреү, уҡыусыны тел сара
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лары ярҙамында эстетик яҡтан тәрбиәләү маҡсаттарына ла уҡыты
усы етди иғтибар итергә тейеш.
Лингвистик ҡарашты нисек аңларға? Был hорауға яуап бирер
алдынан Баязит Бикбайҙың «Туған тел» шиғырынан өҙөктө енте
келәп өйрәнеү кәрәк:
Ерҙә кеше hөйәгенән
Убалар үҫкән...
Тел — тере шишмә — үлмәгән,
Бөгөнгә еткән!
Шул тел менән тыуҙым, үҫтем,
Торам бөгөн дә.
Аңлай мине ғәзиз халҡым
Туған телендә.
Минең телем — тыуған ерем,
Әсәм тауышы,
Халҡымдың бай хазинаhы,
Таҙа намыҫы!
Үҙ азатлығы өсөн яуҙарҙа баштарын hалған батырҙарыбыҙ
hөйәгенән убалар үҫкән. Быуынбыуын донъябыҙҙың тере тарихы
булып, убалар ишәйә барған. Һәр быуын үҙенән hуң килгәндәргә
«Халҡымдың бай хазинаhы, таҙа намыҫы» булған телдә рухи ҡомар
тҡылар ҡалдыра барған. Ул рухи мираҫ, ерhыу атамалары булып,
ерhыуыбыҙға, тауташыбыҙға hеңгән, мәңгелек hыҡтау булып,
ОрхонЙәнәсәй таштарына ырып яҙылған. Сал тарих төпкөлөндәге
атабабалар теле, башҡорт халҡының теле, тере шишмә, тыуып
үҫкән ер булып, бөгөнгө көнгәсә килеп еткән. Быуындар менән рухи
бәйләнеш, аралашыу системаhы булып, тел йәшәй бирә. Бала күңе
ленә ошо мәғәнәне hалыу — туған телгә лингвистик ҡараш
тәрбиәләү ул.
Дәрестә белем биреүҙе абстрактлаштырыуҙан hаҡ булырға
кәрәк. Абстракт белем — белемдең, реаль ысынбарлыҡтың,
предметтың, хәлваҡиғаның ни бары тышҡы формаhы. Конкрет
белем — өйрәнеү материалының эске тәбиғәте, асылы, образы ул.
Этнокультура ла предметтың, hүҙҙең, хәлваҡиғаны эсҡе форма
hында, йәғни асылында, образында сағыла. Мәҫәлән, «Кәкүк сәйе»
тигән ғәжәп матур, фәhемле йолабыҙ бар. Шул йоланың асылы ниҙә
hуң? Туған тел буйынса фәннитеоретик төшөнсәләрҙе, ҡағиҙәләрҙе
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ятлаттырыу баланың аҡыл үҫешен тотҡарлай. Ятлатыу түгел, иҫбат
иттереү мөhим. Бала дәрестә үҙләштергән материалды hөйләп,
hыҙып (белемдең моделен төҙөү), яҙып бирә алырға тейеш. Бындай
эштәр хәтерҙе яңырта, аҡыл эшмәкәрлеген әүҙемләштерә.
Һәр класс өсөн айырым рәүештә «Башҡорт теле» («Әсә теле»)
дәреслектәре баҫылып сыға. Улар уҡыусылар өсөн туған тел буй
ынса төп мәғлүмәт биреүсе уҡыу ҡулланмаhы hанала. Уҡытыусы
өсөн ул дәреслектәр балаларҙың танып белеү hәм практик эшмәкә
рлегенә йүнәлеш биреүсе әсбап сифатында әhәмиәтле. Тимәк, «Ба
шҡорт теле» («Әсә теле») дәреслектәре балалар өсөн белем алыу
сығанағы булhа, уҡытыусы өсөн улар — дәрестең күләмен hәм
йөкмәткеhен билдәләүсе сара. Шуға күрә hәр уҡыу әсбабы лингво
дидактик яҡтан камил булырға тейеш. Бөгөнгө дәреслектәр бындай
камиллыҡтан алыҫ тора.
Башҡорт тел ғилеме — шаҡтай ҡайтмарлы фән. Ҡайhы бер тар
маҡтары (тарихи фонетика, тарихи морфология, тарихи лексика,
тарихи синтаксис) ныҡлап өйрәнелмәгән. өйрәнелгән тиклеме лә
урыҫ лингвистикаhына яраҡлаштырып ҡатмарландырылған
(мәҫәлән, синтаксиста парцеляция, hөйләмдең айырымланған киҫ
әктәре (актуальное членение предложения) hәм башҡа күренештә
ре). Башҡорт тел ғилеменең нигеҙен диалекттар hәм улар эсенә
ингән hөйләштәр тәшкил итә. Башҡорт hөйләштәре лә бер яҡлы
ғына (уның hүҙ байлығынлексикаhын туплау, лингвистик атласын
төҙөү) өйрәнелде. Монографик планда донъя күргән ҡайhы бер
хеҙмәттәр ҙә ана шул бер яҡлы тупланған материалға таянып яҙыл
ды. Башҡорт диалекттары тел ғилеме аспекттарына ярашлы
өйрәнелмәне. Синтаксис теорияhында тәбиғи телмәр иҫәпкә алын
маны. Киләсәк быуын телселәре, мәктәп дәреслектәрен төҙөүселәр,
бәлки, ошо етешhеҙлектәр тураhында уйланырҙар hәм аныҡ фе
кергә килерҙәр.
Башҡорт тел ғилеменең мәктәп курсын, уның күләмен hәм
йөкмәткеhен программалар билдәләй. Мәктәп программалары hәр
үтеләсәк теманы ике бүлекләп бирә. Беренсе бүлегендә тел ғилеме
буйынса теоретик материалдың күләме hәм йөкмәткеhе бирелә.
Икенсеhендә ана шул материалды практик рәүештә таныу, телмәрҙә
ҡуллана белеү бурыстары ҡуйыла. Улар уҡыусыларҙың белемен,
белеген, күнекмәhен үҫтереүҙе маҡсат итеп ҡуя. Мәҫәлән, 6сы
класс программаhындағы бер теманың программала сағылышын
ҡарап үтәйек:
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Алмаш hәм уны телмәрҙә ҡулланыу (5 сәғәт)
I. Алмаштың телмәрҙә үтәгән вазифаhы, мәғәнә үҙенсәлектәре,
грамматик билдәләре. Алмаш төркөмсәләре: 1) зат алмаштары
(ҡабатлау); 2) күрhәтеү алмаштары; 3) hорау алмаштары; 4)
билдәләү алмаштары; 5) билдәhеҙлек алмаштары; 6) юҡлыҡ ал
маштары.
Алмаштарҙың hан hәм килеш менән үҙгәреүе. Билдәhеҙлек hәм
юҡлыҡ алмаштарының яhалышы.
II. Бер hүҙҙе күп ҡабатлауҙан ҡотолоу өсөн, телмәрҙә алмаш
тарҙы ҡулланырға өйрәтеү. Алмаштарҙы телдән hәм яҙып тикшерә
белеү.
Бүлек буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау hәм тәртипкә hалыу11 .
Мәктәп программалары уҡытыусының эшмәкәрлегендә төп
ҡорал, ҡулланма hанала. Йыллыҡ календарь hәм тематик план
төҙөгәндә, дәрес планын, дәрес өлгөhөн ойошторғанда уҡытыусы
мәктәп программаларына таяна. Һәйбәт төҙөлгән программа уҡыты
усы хеҙмәтенең ярты уңышы.
Программаға ярашлы мәктәп дәреслектәре төҙөлә. Бынан ал
дағы быуын дәреслектәрендә иң элек тел ғилеме буйынса теоретик
материал бирелә ине hәр тема буйынса. Аҙаҡтан шул темаға яраш
лы күнегеүҙәр үткәреү өсөн номерлап hөйләмдәр бирелә торғайны.
Бәйләнешле тексҡа аҙ урын бирелде. Бөгөнгө быуын дәреслектә
рендә хәл бер ни тиклем үҙгәрҙе. Тәүҙә бәйләнешле текстарҙан то
рған дидактик материал килтерелә. Әйтәйек, hәр тема буйынса алы
нған дидактик материал бер нисә күнегеүҙән тора. Күнегеүҙәр
араhында, йә күнегеүҙәрҙән hуң теоретик материал бирелә. Дәрес
лектә hәр теманы ошо рәүешле ойоштороу уҡыусыларҙың теоретик
материалды аңлап үҙләштереүенә нигеҙ hала. Һуңғы быуын дәрес
лектәрендә дидактик материалдың йөкмәткеhе бермәбер күтәрел
де. Балаға рухи тәрбиә биреүҙә дәреслектәге күнегеүҙәрҙең
әhәмиәте ҙур. Мәҫәлән, 8се класс дәреслегенә алынған бер күне
геүгә иғтибар итәйек:
Еркәйемдең тарих hөйләмәгән
Юҡ hуҡмағы, hыуы, юҡ тауы.
Ишетәмен әле ҡылыс сыңын,
Әле hылыу ҡыҙҙың hыҡтауын.
11
5 11 кластар өсөн башҡорт теленән программалар. — Өфө, 1999, 28
се бит.
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Күпме моң бар еләҫ аҡландарҙа,
Күпме наҙ бар дала елендә!
Ҡарай улар ғәзиз әсәм булып,
Һөйләшәләр башҡорт телендә.
Башҡорт балаhы мин,
Ер хәтерендә
Мең йыл уйылып барған эҙем бар.
Быуындарға ялғап быуындарҙы,
Илдә тотҡан телем, hүҙем бар.
(Р.Бикбаев)12 .
Методиканың туған телгә өйрәтеүсе саралары булып мәктәп
программалары, дәреслектәре, hүҙлектәре hәм башҡа дидактик
материалдар hанала. Методикала шундай ҡанун бар: нығынған,
тормош hынауын үткән теоретик, тарихи, фольклор, этнокультура,
лексикологик материалдар ғына методикаға, мәктәп дәреслектә
ренә, hүҙлектәренә, программаларға инеп китә ала. Теге йәки был
проблема буйынса фәндә стабиль булмаған ҡараштар методикаға
ҡабул ителмәй. Дөйөм тел ғилемендә төрлө тармаҡҡа ҡараған
hүҙлектәр (ике телле, орфографик, аңлатмалы, профилле h.б.) юҡ
икән, методиканың талабынан сығып, мәктәпттәр өсөн ундай
hүҙлектәр төҙөү мөмкин булмаған хәл.
Бөгөнгө көндә башҡорт теле методикаhы тамам нығынған,
үҫешкән фәнни тармаҡтарҙың береhе hанала.

Ҡушымта
Хеҙмәттең был өлөшөндә Башҡортостандың атҡаҙанған уҡы
тыусылары Ишбирҙина Филүзә Шәриф ҡыҙының (F.Әлмөхәмәтов
исемендәге республика гимназияинтернаты), Дәүләтшина Мәүли
хә Фәрит ҡыҙының, Исламова Таңсулпандың, юғары категориялы
уҡытыусы Абдуллина Аида Миңнулла ҡыҙының (өсөhө лә Респуб
лика башҡорт лицейинтернатынан) дәрес өлгөләре килтерелә.

12
Абдуллина Ф.Ф., Псянчин В.Ш. Башҡорт теле: Урта мәктәптең 8 9
кластары өсөн дәреслек. — Өфө: Башҡортостан «Китап» нәшриәте, 1993.
— 3 сө бит.
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Ф.Ш.Ишбирҙина

Беренсе дәрес
Тема: «Лексика» бүлеген ҡабатлау (Һүҙҙәр донъяhына
сәйәхәт)
Маҡсат: уҡыусыларҙың hүҙҙәрҙе дөрөҫ ҡуллана белеү күнек
мәләрен булдырыу; hүҙ байлығын, фекерләү ҡеүәhен арттырыу;
йырмоңдоң кеше тормошондағы урынын билдәләү.
Күргәҙмәлелек: hүҙлектәр, ҡурай тартып торған егет hүрәте,
эпиграф, плакат, фонояҙма.
Дәрес барышы
I. Ойоштороу моменты.
Һаумыhығыҙ, ултырығыҙ! Дәресте башлайбыҙ. Балалар, беҙ
бөгөн hеҙҙең менән үткән дәрестәрҙә алған белемдәрҙе ҡабатлап,
башҡорт теленең hүҙ байлығына байҡау яhаясаҡбыҙ hәм йырмоң
доң кеше тормошонда ниндәй урын алып тороуын асыҡлаясаҡбыҙ.
Ә хәҙер, балалар, Һеҙҙең менән hүҙҙәр донъяhына сәйәхәткә
сығабыҙ. Алда беҙҙе был илдең ҡыҙыҡлы туҡталыштары көтә.
Сәйәхәт итергә беҙгә ете төҫлө тажлы сәскә ярҙам итер.
Тылсымлы hүҙҙәрҙе әйтәйек:
Ос hин, ос hин, ос, тажым,
Сит илдәргә ос,тажым,
Ә ергә төшөү менән
Беҙ әйткәнсә эшлә hин!
1. Беҙҙе «Матур яҙыу батшалығына» илт!
Йыр — күңеллегә ҡыуаныс, күңелhеҙгә йыуаныс. Мәғәнәhен
аңлатығыҙ әле мәҡәлдең. “Йыр“ hүҙенең ниндәй мәғәнәләре бар?
(Лексик, грамматик). Лексик мәғәнә — йыр ул көйгә hалып башҡ
арыла торған шиғыр. Грамматик мәғәнәисем, уртаҡлыҡ, берлектә,
эйә булып килгән. Ошо мәҡәлдә тағы ниндәй мәғәнәле hүҙҙәр бар?
(Антонимдар) Күңеллекүңелhеҙ.
2. Бына беҙ “Антонимдар боролошона“ килеп еттек. —
Ниндәй hүҙҙәргә антонимдар тип әйтәләр? — Телдәге бөтә hүҙҙәрҙең
дә антонимдары буламы? (Юҡ. Мәҫәлән: китап, ағас). — Мәҡәл
дәрҙә антонимдар күп. Шатлыктан да ҡайғынан да йыр тыуыр.
— Мин мәҡәлдең башын әйтәм, hеҙ дауам итегеҙ:
Ҡунаҡ аҙ ултыра, күп hынай.
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Көйҙөң оҙоно яҡшы, hүҙҙең ҡыҫҡаhы яҡшы.
Өйөң тар булhа ла, күңелең киң булhын.
3. Ә артабан сәскә беҙҙе «Гөлнәзирәгә ҡунаҡҡа» саҡыра.
Гөлнәзирә hеҙҙе hынар өсөн бер нисә эш бирә.
1)1 уҡыусы таҡтала hөйләм тикшерә:
Гармундың көмөш тауышы киске эңерҙә ауыл өҫтөнә таралды
(Ябай, хәбәр, тарҡау).
2)1 уҡыусы hүрәт буйынса хикәйә төҙөй.
3)Ҡалған уҡыусылар карточка менән эшләй.
4. Юлыбыҙ “Синонимдар ауылы“ аша үтә. Алда ниндәйҙер бел
дереү.
Нимә яҙылған икән? (Белдереү уҡыла).
Миҫалдар. Мәғәнәләре менән бер төрлө йәки бер береhенә
бик яҡын булған hүҙҙәр синонимдар тип йөрөтөлә.
— Синонимдарҙың телмәр өсөн ниндәй әhәмиәте бар? (Һүҙ
ҙәрҙең синонимдарын күп белгән кешенең телмәре матур, тулы була,
бер үк hүҙҙе ҡабатламай).
— Һеҙгә шундай эш. Һүҙҙәрҙең тәүге hүҙгә синоним булмаға
нын hыҙып ташлағыҙ. Ҡул күтәреп әйтәбеҙ.
1 се рәт
2 се рәт
Аҙыҡ
hыулау
Ашамлыҡ
еүешләү
Йылға
сылатыу
Ашhыу
күреү
Ризыҡ
дымлау
Аҙыҡтүлек
мансыу
5. Әйҙәгеҙ “Күңелле тугайҙа“ ял итеп алайыҡ.
Мин ҡурайҙы яратам,
Ҡулдарымды уйнатам,
Бармаҡтарым уйнайҙар,
Улар hис тә талмайҙар.
Хәҙер беҙ ял итәбеҙ
Һәм тағы ла яҙабыҙ.
6. Ялдан hуң юлыбыҙҙы дауам итәйек. «Фразеологизмдар ти
геҙлеге»нән үтәбеҙ. а) Өйгә бирелгән эште тикшереп алайыҡ.
Фразеологизмдар ҡулланып, кескәй хикәйә төҙөргә ине. (12 хикәйә
уҡытыла). б) — Ошо фразеологизмдарға рус теленән мәғәнәhе тура
килгәнен табығыҙ:
Ауыҙы ҡолағына еткән — рот до ушей;
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Бармаҡ аша ҡарау — смотреть сквозь пальцы;
Елгә осороу — бросать на ветер;
Найти общий язык – уртаҡ тел табыу;
Махнуть рукой — ҡул hелтәү;
в) Беҙ рәссамға фразеологик hүҙбәйләнештәргә Һүрәт эшләргә
ҡушҡан инек. Ул тура мәғәнәhендә аңлаған hәм ошо hүрәттәрҙе
килтергән, (hүрәттәр күрhәтелә).
Теленә hандугас ҡунған — матур hөйләй, йырлай.
Балтаhы hыуға төшкән — ҡайғыра.
Алма беш, ауыҙыма төш — эшләмәйенсә, көтөп ятыу.
7. Алда — «Зирәктәр туҡталышы». Ошо шиғыр юлдары
нан «Лексика» темаhы буйынса үтелгән hүҙҙәрҙе табырға кәрәк.
(Плакат).
Эй илем, илгенәм,
Илгенәм, бергенәм, —
Һин шатлыҡ шишмәhе, (күсмә мәғәнә)
Һин йырзар бишеге.
А. Игебаев.
Ниндәй фәҡир, ниндәй ярлы кеше (синоним)
Йыр юғалhа күңел түрендә.
Р. Fарипов.
Йәшәү менән үлем сигендә лә (антоним)
Мәңгелек моң торhон саҡырып.
Р. Fарипов.
Фонояҙма
Ерҙә кеше hөйәгенән
Убалар үҫкән...
Теле тере шишмә — үлмәгән,
Бөгөнгә еткән.
Б.Бикбай («Туған тел»).
8. Балалар, 148се күнегеүҙе табығыҙ әле. Хәҙер ошо тексты
уҡып сығабыҙ.
Нимә тураhында hүҙ барғанын әйтергә әҙерләнегеҙ.
1) Тексты уҡытыу. — Нимә тураhында hүҙ бара? (Йыр тураhында).
2) — Үҙ аллы уҡып сығығыҙ hәм йырҙы hүрәтләүсе hүҙҙәрҙе
табығыҙ.
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3) Нәфис, гүзәл — синонимдар, илhам шишмәhе, ялҡын
hибелә — күсмә мәғәнәле.
— Ниндәй стилгә ҡарай? (Матур әҙәбиәт). — Төп фекерен әйте
геҙ. (Йырhыҙ тормош юҡ). — Ә йыр, музыка Һеҙҙең тормошоғоҙҙа
ниндәй урын алып тора?
9. Йомғаҡлау. — Эйе, уҡыусылар. Халыҡ үҙенең ҡыуанысын
да, көйөнөсөн дә, зарынмоңон да, хәсрәтеннәфрәтен дә йыр аша
hөйләп биргән. Халыҡ йөрәге тыуҙырған моң халыҡ күңелендә
мәңгегә hаҡланып ҡала. Йырмоң халҡыбыҙҙың тормошон, тари
хын күрhәтә. Бына хәҙер класташығыҙ Мәрйәм башҡарасаҡ халыҡ
йыры «Арғужа» ла тап ошо хаҡта hөйләй. (Йыр башҡарыла).
Ә хәҙер ошо юлдарҙы бергәләп уҡыйыҡ әле, Б.Бикбайҙың ши
ғыр юлдары беҙҙең дәресебеҙгә ауаздаш булып тора.
Ниндәй гүзәл халыҡ йыры,
Күпме көс, тәрәнлек бар!..
Беҙҙе бөтә ғүмер буйы
Оҙатып килә улар!
Б.Бикбай.
10. Уҡыусылар, сәйәхәттә беҙ hеҙҙең менән башҡорт теленең
hүҙҙәр донъяhының ни тиклем бай, мауыҡтырғыс булыуын күрҙек.
Ә был hүҙҙәр барыhы ла ҡайҙа осрашалар hуң? Юлды дауам итәйек
hәм шул hорауға яуап бирәйек.
— Һүҙлектәрҙә. Һеҙ ниндәй hүҙлектәр беләhегеҙ? Улар ни өсөн
кәрәк? (Мәғәнәләрен асыҡлау өсөн).
11. Тест. (Лексика темаhын йомғаҡлау)
12. Йомғаҡлау. Беҙгә хушлашырға ла ваҡыт. Сәйәхәт ваҡы
тында нимәләр белдек?
13. Өй эше. Бөгөнгө дәрестә ишеткән hүрәтләү сараларын да
ҡулланып, инша яҙырға «Башҡорт йыры миңә ни өсөн оҡшай?»
Баhалар. — Балалар, hүҙҙең ҡәҙерен беләйек, уны өйрәнәйек, ту
ған телебеҙгә hәм халыҡҡа hөйөүҙе уның hүҙҙәренең мәғәнәhен
аңлауҙан башлайыҡ.
Дәресебеҙҙе Карам Бакировтың hүҙҙәре менән тамамлайыҡ.
Һөйләмәгеҙ туған телдә,
Туйғансы hөйләшегеҙ!
Тел тыуҙырған шатлыҡтарҙы
Кешегә өләшегеҙ!
96

Икенсе дәрес
Тема: Салауат та сәсән ир ине. (С.Юлаевтың «Ҡайтып киләм»
шиғыры)
Маҡсат: С.Юлаевтың тормошо hәм яҙмышы менән таныш
тырыу. Уның шиғырҙары, йырҙары аша уҡыусыларҙа Тыуған илгә
мөхәббәт, илhөйәрлек тойғолары, батырлыҡ, кешелеклелек,
ғаиләңә ихтирам сифаттары тәрбиәләү;
С.Юлаев тураhында ижад ителгән әҙәбиәт hәм сәнғәт әҫәрҙәре
хаҡында белем биреү.
Йыhазландырыу: китаптар күргәҙмәhе.
Һүрәттәр: А.Кузнецов «Салауаттан hорау алыу», Р.Ишбулатов
«Буйhонмаҫ ихтыяр», С.Юлаев скульптураhы, фонояҙма, плакат,
«Айhай, Салауат» йыры.
Эпиграф. Салауат батыр үҙе китhә лә,
Даны ҡалды тыуған илендә.
Халыҡ йыры.
Дәрес барышы.
1. Ҡабатлау.
Һаумыhығыҙ, ултырығыҙ.
Беҙ hеҙҙең менән «Башҡорт халыҡ ижады» бүлеген тамам
ланыҡ.
— Халыҡтың ауыҙтел ижады тип нимәгә әйтәләр?
— Ауыҙтел ижадына нимәләр инә?
Ә хәҙер ошо бүлектә үтелгән темалар буйынса тест hорауҙарына
яуап бирегеҙ.
Таҡтала дөрөҫ яуаптар. Хәҙер эштәрегеҙҙе алмашып, бербере
геҙҙең эштәрен тикшерегеҙ hәм баhалағыҙ.
Мин тағы ла бер ҡат тикшереп, баhаларығыҙҙы журналға
ҡуясаҡмын.
II. Яңы тема
Инеш hүҙ
Балалар, ауыҙтел ижады әҫәрҙәрен үткәндә беҙ, ысынлап та,
халҡыбыҙҙың хыялға бай, талантлы, hүҙгә оҫта, сәсән телле икәнен
күрҙек. Ошо тапҡыр hүҙле халыҡ ижад иткән мәҡәлгә тағы бер күҙ
hалайыҡ әле. Ул тест hорауының hуңғыhы ине.
Батыр егет — яу күрке,
Сәсән егет — дау күрке.
— Һеҙ ошо мәҡәлде нисек аңлайhығыҙ?..
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Эйе, батыр егет илен, халҡын яҡлап, азатлыҡ өсөн көрәшкәндә
дан ҡаҙана, сәсән егет илдең иң күренекле, хөрмәтле, яратҡан
кешеhе була. Ә бына ошо ике сифатты ла үҙенә алған шәхестәр бик
hирәк, шулай ҙа улар булған.
Кем тип уйлайhығыҙ hеҙ уны?
— Эйе, бик дөрөҫ әйтәhегеҙ. 1773—1775 йылдарҙағы Крәҫ
тиәндәр hуғышы етәкселәре араhындағы иң сағыу шәхес, башҡорт
халҡының легендар улы, данлы батыр, йырсы hәм шағир Салауат
Юлаев шундай кеше булған. Беҙ бөгөн уның тормош юлы менән
танышырбыҙ, шиғырҙарын, йырҙарын уҡырбыҙ. Халыҡ үҙе лә уға
арнап легендалар, йырҙар сығарған.
— Уның тураhында нимәләр беләhегеҙ? (Уҡыусылар белгән
дәрен hөйләй).
Уҡытыусы:
Салауат бала сағында сәйер бер малай була. Бына был турала
Степан Злобин нимә тип яҙа (өҙөк уҡыла).
Салауат әсәhе йырлаған ҡайғылы йырҙарҙы, атаhы hөйләгән
хикәйәттәрҙе тыңлап үҫә. Башҡорт халҡының аяуhыҙ иҙелеүен hәм
тормош ауырлығынан зарланыуын күреп әсенә. Тыуған халҡының
ғазаплы тормошо, ауыр яҙмышы Салауатта иҙеүселәргә ҡарата асыу,
нәфрәт тойғолары уятҡан.
1773 йылда Пугачев етәкселегендә крәҫтиәндәр ихтилалы баш
ланғас, башҡорт ерен hатыусы байҙарға, рус колонизаторҙарына
ҡаты асыу йөрөткән Салауат халыҡты яуға күтәргән.
Тарихта Салауат азатлыҡ өсөн көрәшеүсе яугир ғына түгел,
шағир hәм сәсән булараҡ та билдәле. Уның йырҙарын, шиғырҙарын
халыҡ 200 йыл буйы күңелендә hаҡлап йөрөткән.
«Салауаттың тарихи ҡаhарманлығы — шиғырҙарын онотмаҫҡа,
ә шиғырҙары иhә уның исемен hәр саҡ хәтерләргә мәжбүр иткән...»
— тип яҙа был турала М.Кәрим.
С.Юлаевтың әҫәрҙәренең бик аҙ өлөшө генә беҙҙең көндәргә
килеп етә алған. Шуларҙың береhе — «Тыуған илем» шиғырында
тыуған Уралына дан йырлай, ҡайнар hөйөүен белдерә.
Бына hеҙҙең алдығыҙҙа уҡыусыларҙың ошо шиғырҙы уҡығас
төшөргән hүрәттәре. (Һүрәттәр күрhәтелә).
Салауат Юлаевтың шиғырҙарында Тыуған иленә, ғаиләhенә оло
hөйөү хисе, азатлыҡ өсөн көрәш дәрте, иҙеүселәргә ҡарата үс тойғ
олары сағыла.
Бына беҙ бөгөн уҡыясаҡ шиғырҙары ла шул хаҡта.
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II. Дәфтәрҙәрегеҙгә бөгөнгө числоны, теманы яҙып ҡуйығыҙ.
Әле уҡыясаҡ шиғырҙа ошондай hүҙҙәр осрар, мәғәнәләрен
асыҡлап китәйек әле.
1) Һүҙлек эше:
балҡыу — нур сәсеү,
баҡты — ҡараны
йәндәр аттым — ашыҡтым.
2) Уҡытыусы уҡыуы.
3) Үҙ аллы уҡытыу.
4) Һорауҙар буйынса әңгәмә.
Һорауҙар.
1) Был шиғырҙа нимә тураhында hүҙ бара?
Уҡыйяҙа белгән Салауат бик йәшләй генә илхалыҡ эше менән
күп йөрөгән ихтирамлы кеше булған. Бына шул ваҡыттарҙа ауылы
нан, ғаиләhенән айырылып торғандан hуң иленә ҡайтып килгәндә
тыуған шиғыр был.
2) Тәүге ике юлды уҡығыҙ.
Ниндәйерәк күренеш күҙ алдына баҫа?
3) Артабанғы юлдарҙа кем тураhында яҙа? Моғайын, яратҡан
ҡатыны тураhындалыр. Уны ер еләге менән сағыштыра.
4) 2се строфала нимә тураhында hүҙ бара? Илйорт хәстәрҙәре
менән йөрөүсе Салауат ауылындағылар, уларҙың хәлдәре өсөн бор
сола.
5) 3сө строфаны уҡығыҙ.
Йәндәр аттым — нығынған hүҙбәйләнеш.
6) Салауаттың тыуған яҡтарын hағынып ҡайтыуын ҡайhы юл
дарҙа күрергә була?
Тасуири уҡыу өҫтөндә эш.
1) Был шиғырҙы ниндәйерәк интонация менән уҡырға кәрәк?
— Ашҡыныулы, hағышлы
— Мостай Кәрим hүҙҙәре менән әйткәндә, “Беренсе башҡорт
— милли ғорурлығыбыҙ Салауаттың ниндәй сифаттарын hеҙ
үҙегеҙгә алыр инегеҙ?
Эйе, ул бөгөн дә беҙҙең өсөн рухи пәйғәмбәр. Батша хөкүмәте
Салауатты Уралынан айырҙы, ғаиләhен туҙҙырҙы, аяҡҡулына
бығау hалды. Бөтә йәшәү тамырҙарын өҙөп, Урал батыр ҡалдырған
Йәншишмә гүзәллегенән мәхрүм итеп, тотҡонлоҡта аяныслы үлемгә
дусар ителде. Тик барыhы ла — бушҡа!
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Ул халыҡ күңелендә мәңге тере йәшәй. Халҡына ул леген
даларҙа, йырҙарҙа әйләнеп ҡайтты. Уның исемен ҡала, район, урам
дар йөрөтә. Өфөбөҙҙөң иң ҡалҡыу урынында — Ағиҙел ярында Са
лауат Юлаевҡа мөhабәт hәйкәл ҡуйылған. С.Юлаев hөргәндә бул
ған Эстониялағы Палдиски ҡалаhында бер мәктәп hәм урам Сала
уат Юлаев исемен йөрөтә.
1967 йылдан күренекле хеҙмәттәр өсөн С.Юлаев исемендәге
дәүләт премияhы булдырылды.
Ә рәссамдар уның буйhонмаҫ ихтыярлы кеше икәнен үҙҙәренең
hүрәттәрендә күрhәттеләр.
А.Кузнецов «Салауаттан hорау алыу», Р.Ишбулатов «Буйhон
маҫ ихтыяр». Р.Зәйнетдинов, Г.Калитов «Ер рухы».
Ә хәҙер «Каруанhарай» теркөмө башҡарыуында Р.Fарипов
hүҙҙәренә «Айhай, Салауат!» йырын тыңлайыҡ.
Салауат hәр ваҡыт hеҙҙең рухи таянысығыҙ, идеалығыҙ, ошон
дай бөйөк ул тыуҙырған халыҡтың символы булhын. Үҙегеҙҙең бөтә
эштәрегеҙҙә, уйхыялдарығыҙҙа уға лайыҡлы булығыҙ. (Һәйкәл
hүрәттәре биреү).
III. Өй эше.
«Минең яратҡан геройым Салауат» тигән темаға инша яҙырға.

Өсөнсө дәрес
«Ҡурай» йыры буйынса
Тема: Һигеҙенсе мөғжизә
Маҡсат: Йырҙарҙың йөкмәткеhен, тел үҙенсәлектәрен асыҡ
лау;
башҡорт халҡының милли музыка ҡоралы ҡурайы hәм милли
көйҙәргә ҡарата ҡыҙыҡhыныу уятыу, сәнғәтебеҙгә hөйөү тәрбиә
ләү;
телмәр үҫтереү.
Күргәҙмәлелек:
плакат, фонояҙма, китаптар күргәҙмәhе, hүрәттәр,
Р.Нурмөхәмәтовтың «Батыр тураhында легенда» картинаhы,
ҡурай hәйкәле hүрәте.
Эпиграф. Ҡурай халыҡ күңелен юрай.
Мәҡәл
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Уҡытыусы:
Балалар, беҙ йәшәгән ер йөҙө мөғжизәләр менән тулы бер донъя
ул. Әммә элекэлектән шул мөғжизәләр араhында етәүhен айырып
йөрөткәндәр. 1се, иң боронғо мөғжизә — Египет пирамидалары,
2hе — Зевс hәйкәле, 3hө — Аполлон hыны, 4hе — Артемида
храмы, 5hе — Галикарнастағы мавзолей, 6hы — Семирамидания
аҫылмалы баҡсалары, 7hе — Александрия маяғы.
Ә бына башҡорт шағиры Рәмил ҠолДәүләт донъяның hиге
ҙенсе мөғжизәhен билдәләгән.
Нимә икән ул? Әйҙәгеҙ, уның «Һигеҙенсе мөғжизә» исемле
шиғыры менән танышайыҡ әле. (Фонояҙма).
— Тимәк, нимә ул hигеҙенсе мөғжизә?
— Эйе, ул — башҡорт халҡының айырылмаҫ юлдашы, серҙә
ше булған ҡурай.
— Ә хәҙер, әйҙәгеҙ, ошо тылсымлы мөғжизәне тыңлайыҡ. Был
моң hеҙҙең күҙ алдығыҙға нимәләрҙе баҫтырыр икән?
(Ҡурай моңо. «Урал»).
— Уҡыусылар, был ниндәй көй булды?
— «Урал» көйө.
— Үҙегеҙҙең тәьҫораттарығыҙҙы әйтеп ҡарағыҙ.
Уҡытыусы:
Эйе, ҡурай моңоноң кешеләрҙең хыялын әллә ҡайҙарға алып
китер бер ҡөҙрәте бар шул. Беҙ бөгөнгө дәресебеҙҙә тап ошо ҡурай
тураhындағы башҡорт халыҡ йырҙары менән танышырбыҙ, йырҙа
рҙың телhүрәтләү сараларына ла иғтибар итербеҙ. Ә hеҙ дәрес
аҙағында «Башҡорт халҡы тормошонда ҡурай ниндәй урын алып
тора?» тигән hорауға яуап бирерhегеҙ.
Һеҙ өйҙә F.Хөсәйеновтың «Ҡурай» тигән мәҡәләhен уҡып, уның
буйынса hорауҙар әҙерләп килергә тейеш инегеҙ.
1се рәт hорауҙар бирә, 2се рәт яуап бирә.
Хәлиҙә, Эдик баhалай, төҙәтә, өҫтәй.
— Ҡурай ҡайhы ерҙәрҙә үҫә? Кем үҫеп ултырған ҡурайҙы
күргәне бар?
— Ҡурай үләйенең ниндәй төрҙәре бар?
— Тәбиғәттән ингән ниндәй өн — тауыштар ҡурай моңонда
ишетелә?
— 1925 йылда атаҡлы ҡурайсыларҙан кем Париждә сығыш
яhай? (Йомабай Иҫәнбаев портреты күрhәтелә).
Уҡытыусы:
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Һеҙҙең арала ла ҡурайҙа оҫта уйнаусылар бар. Салауат, рәхим ит.
Эйе, башҡорт ҡайҙа ғына булмаhын, уны hәр саҡ ҡурай моңо
оҙатып йөрөгән. Быйылғы уҡыу йылында үткән ниндәй әҫәрҙәрҙә
тап ошо турала hүҙ бара?
— «Ете ырыу», Б.Рафиҡовтың «Ҡараhаҡал» романында ла
ҡурайҙың әhәмиәте телгә алына.
Халыҡ үҙенең моңдашы ҡурай тураhында йырҙар ҙа сығарған.
Бөгөн шул йырҙар менән танышып үтербеҙ. Бөгөнгө числоны, те
маны яҙып ҡуйығыҙ.
Йырҙың hүҙҙәре менән танышыр алдынан ошо hүҙҙәргә иғти
бар итегеҙ.
Һүҙлек эше.
Үҙән — ике тау араhы
берләм юл — hуҡмаҡ
хаҡ яҙмыш — күрәсәк яҙмыш
Уҡытыусы йыр тексын тасуири итеп уҡый.
— Ә хәҙер үҙ аллы уҡып сығығыҙ.
— Ошондай hорауға яуап бирегеҙ әле, халҡыбыҙ ниндәй тор
мошта йәшәгән?
— Кәйефе нисек булған? Ҡайhы юлдарҙа күренә?
— Эйе, төшөнкөлөккә бирелеп киткән ерҙәре лә бар. Ләкин ауыр
тормошта йәшәhә лә, күңеле ҡайhы ваҡыт төшөнкө булhа ла, халҡ
ыбыҙҙың рухы ныҡ булған. Тап ошо йырмоң, ҡурай уға рухын
hаҡлап ҡалырға ярҙам иткән дә инде.
(Йырҙарҙа яҡты тойғолар, тормошто hөйөү мотивтары өҫтөнлөк итә).
— Был йыр алдараҡ танышҡан йырҙар кеүек берәй сюжетҡа,
ваҡиғаға ҡоролғанмы?
— Юҡ, был йыр кешеләрҙең хисен, кисерештәрен, уйланыу
ын сағылдыра, импровизация арҡаhында барлыҡҡа килгән. Тор
мош күренештәрен hүрәтләү түгел, бәлки улар нигеҙендә тыуған
хистәрҙе hүрәтләй.
— Төп фекере ҡайhы юлдарҙа?
— «Ҡурай уйнап үҙен йыуата ул,
Һис баш эймәй килгән яҙмышҡа» (I бүлек).
— Был йырҙың тәғәйен генә көйө юҡ.
Халыҡ ижадында төрлө көйгә йырлана торған 4 юллыҡ йырҙар
ҙа киң таралған. Традицион ижекле үлсәүгә ҡоролғанлыҡтан, ула
рҙы теләгән бер оҙон көйгә hалып йырлап була.
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Ә йөкмәткеhе яғынан ниндәй төркөмгә инә?
— Тормошкөнкүреш йырҙарына.
— Халыҡ йырҙары тәрән йөкмәткеhе менән генә түгел, үҙен
сәлекле шиғыр төҙөлөшө, hүрәтләү саралары менән дә айырылып
тора, хистойғо биҙәгенә лә бик бай улар.
Ә хәҙер парлап hәр бер строфала халыҡ йырҙарына хас hүрәтләү
сараларын, хистойғоно көсәйтеүсе hүҙҙәрҙе табып ҡарағыҙ, ижек
үлсәмен билдәләгеҙ. Ни өсөн ҡулланылды икән улар?
— Эйе, башҡорт йырҙарынан лирик йылылыҡ, талғынлыҡ,
яғымлылыҡ бөркөлөп тора. .Әйҙәгеҙ әле, ошо юлдарҙы тасуири итеп
уҡып ҡарайыҡ. Ниндәйерәк интонация менән уҡырhығыҙ?
— Уйланыу, еңелсә hағыш.
Уҡытыусы 1 строфаны уҡый.
Хор менән 1 строфа уҡытыла.
Сылбырлап уҡытыла.
— Ҡурай тураhындағы ошо юлдарҙы уҡығас, ниндәй күренеш
күҙ алдына баҫа?
— Урал тауҙарының ҡая ташына баҫып, күкрәген киреп ҡурай
уйнаған егет. (Һүрәт күрhәтелә).
— Һүрәттә кем төшөрөлгән?
— Ҡурайсы Азат Айытҡолов.
— Тағы ниндәй мәшhүр ҡурайсыларҙы беләhегеҙ?
— Юлай Fәйнетдинов. Ишморат Илбәков. Ишмулла Дилмө
хәмәтов. Рәсүл Ҡарабулатов.
— Ҡурай башҡорт халҡының тормошона шул хәтлем үрелеп,
үтеп ингән. Боронғолар ҡурай тураhында мәҡәлдәр, йомаҡтар сы
ғарғандар. Кем әйтә алыр?
Ҡурай тартhаң, көй булыр,
бүрәнә тартhаң, өй булыр, — мәҡәл. (Башҡорт халҡының тор
мошкөнкүрешенә бәйле уйланыуҙары ята был мәҡәлдең нигеҙендә).
Ҡырҙа үҫкән бер бала
ел иҫкәндә моң hала.
Күпте күргән — күҙе юҡ,
Бер кемдән дә сере юҡ.
Ауыҙы бар — hүҙе юҡ,
Тауышы бар — теле юҡ.
— Ҡурайҙы сағылдырған тағы ниндәй ижад төрҙәрен беләhегеҙ?
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Әкиәттәрҙә сағыла: «Урал батыр», «Ҡурай тураhында әкиәт».
Легендаларҙа: «Ҡурай тураhында легенда».
Рәссамдар картиналарында сағылдырған: Мәҫәлән, Рәшит Нур
мөхәмәтовтың «Батыр тураhында легенда» hүрәтендә. Ә компози
тор Рим Хәсәнов «Ҡурай тураhында легенда» балетына көй яҙған.
Хатта Баймаҡ ҡалаhында ҡурайға hәйкәл ҡуйылған. Ул шулай уҡ
БРның дәүләт гербы символикаhына ингән.
— Хәҙер шундай hорауҙарға яуап бирегеҙ:
1) Ҡурайға hеҙҙең ҡарашығыҙ нисек? Ҡурай хәҙерге заманда
кәрәкме ул?
2) Рәмил ҠолДәүләт ҡурайҙы hигеҙенсе мөғжизә тип дөрөҫ
әйткәнме?
3) Хәҙерге көндә ҡайhы бер йәштәр ҡурайға нисек ҡарай?
4) Ә хәҙер дәрес башында ҡуйылған hорауға яуап бирегеҙ әле.
Ҡурай башҡорт халҡының тормошонда ниндәй урын тота?
— Ҡурай элекэлектән башҡорт илен hәм милләтен берләште
реп тороусы төп рухи ҡиммәттәрҙең береhе булған. Ҡурай моңо —
быуындар илсеhе ул. Уның өсөн ваҡыт ҡаршылыҡтары юҡ. Ул
иҫкермәй ҙә, төҫhөҙләнмәй ҙә. Ҡурай — күңел йыуанысы. Күңел
йыуанысы ғына ла түгел, ул тарихыбыҙға ҡайтып урай.
Бына дәресебеҙгә эпиграф та шуны раҫлап тора.
Ҡурай халыҡ күңелен юрай.
Быуаттар аша үҙенең сафлығын hаҡлаған ҡурайҙың тәрбиәүи
роле ҙур. Был үҫеп килгән йәш быуынға — hеҙгә кәрәк. Бигерәк тә
хәҙер, тел бәҫен, тарихи дөрөҫлөктө аяҡҡа баҫтырырға тырышҡан
заманда.
Өйҙә бөгөнгө әңгәмә ваҡытында тыуған уйфекерҙәрегеҙҙе белде
реп, «Ҡурай — hигеҙенсе мөғжизә» тигән темаға инша яҙып килерhегеҙ
hәм «Ҡурай» йырын бер оҙон көйгә hалып йырлап өйрәнегеҙ.
Дәресебеҙҙе йомғаҡлап, шуны әйтер инем.
Имеш, hуңғы башҡорт ҡәберендә
Ҡурай уйнар hуңғы ҡурайсы, —
тип әйтеүселәр булhа ла халҡыбыҙ рухи яҡтан көслө булып сыға.
Ҡурай моңо йәшәгән саҡта, Салауаттар рухы иҫән саҡта башҡ
орт халҡы үлмәйәсәк. Уның киләсәге, дауам итеүселәре бар. Улар
— hеҙ ул, балалар.
Донъяның 8се мөғжизәhе булып илаhи ҡурай моңо бөгөн дә
күңелдәргә дәрт биреп, йөрәктәрҙе елкендереп, өмөт уты тоҡандыра.
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Дүртенсе дәрес
Тема: Һан төркөмсәләре.
Маҡсат: — Һан төркөмсәләре менән таныштырыу, уларҙың
аңлатҡан мәғәнәhен, hорауын, ялғауын асыҡлау;
— Башҡорт халыҡ ижадын иҫкә төшөрөү аша атаолатайҙар
тарихы, ғөрөфғәҙәттәре тураhында белем биреү; халҡыбыҙҙың
үткәне менән ғорурланыу тойғоhо тәрбиәләү;
— Телмәр үҫтереү, үҙ аллы эшләргә өйрәтеү.
Күргәҙмәлелек: — Логикмәғәнәүи модель схемаhы, телмәр
үҫтереү өсөн hүрәттәр, «Арғужа» йыры, плакат.
Эпиграф: «Илен белмәгән белекhеҙ,
Нәҫелен белмәгән тамырhыҙ».
(Мәҡәл)
Дәрес барышы
I. Ойоштороу моменты.
— Һаумыhығыҙ, ултырығыҙ! Башҡорт теле дәресен башлай
быҙ. Балалар, бөгөн нисәнсе число? (Егерменсе декабрь).
— Ул аҙнаның нисәнсе көнө? (Өсөнсө).
— Был рәттә нисә уҡыусы ултыра? (Ете).
— Ә hәр партала нисәшәр бала? (Икешәр).
— Ә был партала нисәү? (Берәү).
Иғтибар иттегеҙме? Беҙ Һандың төрлө формаларын ҡулландыҡ.
Тик әлегә исемдәрен әйтмәнек.
Бөгөнгө дәрестә беҙ hан төркөмсәләре менән танышасаҡ
быҙ, hан тураhында алған белемдәребеҙҙе ҡабатлаясаҡбыҙ, шуға
бәйләп, халыҡ ижадының гәүhәрҙәрен иҫкә төшөрәсәкбеҙ, ырыу
ҙар тураhында hөйләшәсәкбеҙ.
II. Өй эшен ҡабатлау.
— Үткән дәрестә беҙ hеҙҙең менән hан темаhына логик
мәгәнәүи модель төҙөй башлағайныҡ, хәҙер шуны таҡтала
күрhәтергә кәрәк.
1 уҡыусы hөйләм тикшерә.
Бер ағас мейестә лә янмаҫ, ике ағас далала ла hүнмәҫ.
(Ҡушма, хәбәр, 2 составлы, тарҡау. Бер ябай hан, аныҡлау
сы булып килгән). (Ҡалғандар үтелгән дәрес материалы буйынса
бербереhенә hорау бирә.)
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— Һан нимәне белдерә?
— Ниндәй hорауҙарға яуап бирә?
— Русса hан нисек әйтелә? (Имя числительное).
— Түңәрәк hандар тип ниндәй hандарға әйтәләр? (30,40,50).
Баhалау.
III. Яңы тема.
1) Бөгөнгө дәрестә беҙ hеҙҙең менән hандың үҙенсәлектәрен
өйрәнеүҙе дауам итербеҙ hәм уның төркөмсәләрен билдәләрбеҙ.
Дәфтәрегеҙҙе асып, числоны, теманы яҙып ҡуйығыҙ. (Числоны
яҙа). Дәрес башында hеҙ hандың төрлө формаларына миҫалдар
килтергәйнегеҙ. Хәҙер шул hандарға hорауҙар биреп, төркөм
сәләрен билдәләп ҡарайыҡ. (Координатаны таҡтала уҡытыусы,
урында уҡыусылар тултыра).
— Ете. Ниндәй hорауға яуап була? (Нисә?) Нимәне белдерә?
(Теүәл иҫәпте). Ялғауы бармы? (Юҡ). Теүәл иҫәпте белдергән
hандар төп hандар тип атала. Башҡа hандар ошо төп hанға төрлө
ялғауҙар ҡушып барлыҡҡа килә.
— Етенсе. Ниндәй hорауға яуап бирә? (Нисәнсе?) Нимәне бел
дерә? (hаналыу тәртибен, рәтте). Рәт нандары тип атала.
— Һорауҙарын аҙаҡ, үҙегеҙ өҫтәп, тултырырhығыҙ.
2) Ҡағиҙәне үҙ аллы уҡып сығығыҙ.
3) Төркөмләп эшләү. (Альбом биттәре, фломастерҙар тараты
ла).
— Һан төркөмсәләрен нисек, нимә рәүешендә күҙ алдына кил
терә, hәр төркөм, шуны төшөрә. Аҙаҡ, арағыҙҙан берәү аңлата.
(Сәскә, ҡояш, ағас, ҡурай сәскәhе, йөрәк рәүешендә төшөр
ҙөләр).
4) 2 рәт ярышып, hан төркөмсәләрен ҡулланып, hөйләмдәр уй
лай.
5) Уйын «Артыҡ hанды тап». (Телдән).
Берәү
икенсе
икәү
етенсе
дүртәү
етмешенсе
бишенсе
тугыҙлап
алтау
меңенсе
6) Донъяла ғәжәп нәмәләр, төшөнсәләр күп. Шулар араhында
hан мөhим урын тота. Бында мин юҡҡа ғына 7 hанын миҫал итеп
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килтермәнем. Башҡорттарҙа 7 хикмәтле hан тип иҫәпләнә. Өҫтә 7
ҡат күк, аҫта — 7 ҡат ер, аҙнаның 7 көнө, йәйғорҙоң 7 төҫө. Музыка
ла нисә нота? (Ете). Ете башҡорт халыҡ ижадында ла бик киң
таралған. Мәҫ. әкиәттәрҙә. Әйтеп ҡарағыҙ әле? (7 юл саты, 7 баш
лы аждаhа, серҙе 7 йоҙаҡ менән бикләгәндәр, 7 диңгеҙ h.б.)
— 7 hаны менән ниндәй мәҡәлдәр беләhегеҙ? Егәрленең ҡулы
етәү (төркөмсәhейыйыу). 7 тапҡыр үлсә, бер тапҡыр киҫ (төп).
Рус телендә лә ошоға тура килгән мәҡәл бар. (Семь раз отмерь,
один раз отрежь — Не зная броду, не суйся в воду). Йомаҡтар
ҙа бар.
Ете hаны халыҡ ижадынд а шулай киң ҡулланыла hәм
берҙәмлек, ойошҡанлыҡ билдәhен аңлата. Бына ниндәй серле
hан ул ете.
Fөмүмән, hандарҙың халыҡ ижадында осрауы башҡорт халҡы
ның бик боронғо замандарҙа, әле яҙыу булмағанда уҡ уларҙы ҡул
лана башлауын аңлата.
7) — Ә хәҙер ошо бирелгән мәҡәлдәрҙең береhен ҡулланып,
хикәйә төҙөп ҡарағыҙ (1 уҡыусы hүрәт буйынса хикәйә төҙөй).
Егет кешегә етмеш төрлө hөнәр ҙә аҙ.
Ике уйла, бер hөйлә.
Ете тапкыр үлсә, бер тапҡыр киҫ (23 хикәйә уҡытыла).
8) Ял минуты, (таҡтала).
Ярыш. Ниндәй hүҙҙәр яҙылған?
100 Ә (Йөҙә)
Т 10 (ТУН)
6 Н (АЛТЫН)
5 ЕК (БИШЕК)
К З (Көс)
100 ӨК (Йөҙөк)
9) — Ә хәҙер таҡтаға ҡарайыҡ әле. Тикшерелгән hөйләмдә
hандар ниндәй төркөмөн асыҡлап килә? Бер ағас — исемде. Һан
дар исемде асыҡлап, иҫәбен, тәртибен, самаhын белдерә. Ҡайhы
осраҡта исеме төшөп ҡала ла, hандар исем урынында килә, исемл
әшеп китәләр: Береhе килде.
10) 154се күнегеү. «Етегән йондоҙете ҡыҙ». 91 се бит.
1 уҡыусы ҡысҡырып уҡый. Үҙ аллы уҡытыу. (ҺҮРӘТ АСЫЛА).
(Әңгәмә) Нимә тураhында hүҙ бара? (Етегән йондоҙҙоң килеп
сығышы, атамаhы тураhында).
11) — Ошо легендаға нигеҙләнгән ниндәй бейеүҙе беләhегеҙ?
— («Ете ҡыҙ»). Һүрәт. Был бейеүҙе Ф. Fәскәров исемендәге
халыҡ бейеүҙәре ансамбле бейей. Ҡурай. Бейеү.
— «Етегән йондоҙ тип ете ҡабат әйтhәң, сауап була», тигән ти
ҙәйткес тә бар. (Был тиҙәйткесте элек балаларҙың телен шымар
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тыу, зирәклеген арттырыу өсөн өйрәткәндәр hәм кис hайын ҡабат
латҡандар).
12) — Ә хәҙер hандарҙы үҙҙәре асыҡлап килгән hүҙҙәр менән
яҙып алайыҡ. (Үҙ аллы эш). Ете ҡыҙ, ете йондоҙ, бер саҡ, берәм
берәм hикереп.
— Һан ниндәй hүҙ төркөмөн асыҡлай? (Исемде).
— Ошо яғы менән ниндәй hүҙ төркөмөнә оҡшаған? (Сифатҡа).
— Был текста исемләшеп килгән hан бар. (Етеhе лә матур).
— Һандан яңы hүҙҙәр ҙә яhала. (Етегән).
13) — Ошо тексҡа ауаздаш тағы бер шиғыр уҡыйыҡ әле. Ул
бөгөн беҙгә ҡунаҡҡа киләсәк Рәшит Шәкүр ағайығыҙҙың шиғыры.
— Нимә ул ырыу? (Бер нәҫелдән ишәйеп, бер халыҡ булып
киткән төркөм).
14) — Ә бына был турала беҙҙең күренекле шәхесебеҙ
М.Өмөтбаев нимә ти? Аҫаба hүҙен нисек аңлайhығыҙ? Аңлатмалы
hүҙлектән табырға. — Нәҫелдән күсә килгән ерҙең хужаhы.
Риүәйәтхикәйәт.
— Һандарҙы табығыҙ, төркөмсәhен билдәләгеҙ.
— Өҙөктөң йөкмәткеhен аңлатығыҙ.
— Ә ни өсөн ошоларҙы белергә кәрәк?
Беренсеhе: Ырыу башлыҡтары үҙ кешеләренең hаулығы
тураhында хәстәрлек күргәндәр. 7 быуының аръяғындағы быуын
кешеләре менән генә тормош ҡороу рөхсәт ителгән. Сөнки ҡан
ҡәрҙәшең менән ғаилә ҡорhаң, ауырыу балалар тыуа.
Икенсеhе: Кешенең холҡо, яҙмышы ниндәй йондоҙлоҡ аҫтында
тыуыуына ҡарай. Fаилә ҡорғанда шуға иғтибар иткәндәр. Йондоҙ
лоҡтар тап килергә тейеш булған. Fаилә ныҡ булhа, ырыу ҙа ныҡ
була.
Өсөнсөhө: Үҙ халҡыңдың боронғо ижадын белеү рухыбыҙҙы
байыта, көс бирә. Ә беҙҙең халҡыбыҙҙың ижады иҫ киткес бай. Ха
лҡыбыҙ талантлы ла, аҡыллы ла, мәҙәниәтле лә булған, тыуған
төйәген бар нәмәнән дә артыҡ күреп яратҡан. Бына Мәрйәм башҡ
арыуында «Арғужа» йыры ла шул хаҡта hөйләй. Әйткәндәй, Арғу
жа йырының hүҙҙәрен төрмәлә ултырғанда Аҡмулла яҙған, тиҙәр.
15) — Ә hеҙ башҡорт ырыуҙарын беләhегеҙме? Нисәү улар?
(Етәү).
— Һеҙ ниндәй төркөмсәне ҡулландығыҙ?(Йыйыу).
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ҮҪӘРГӘН
ЮРМАТЫ
БӨРЙӘН
ӘЙЛЕ
ҠЫПСАҠ
МЕҢ
ТАМЪЯН

Плакат асыла.

Шәжәрәырыу тарихының
йылъяҙмаhы.

— Ә hеҙ үҙегеҙ ниндәй ырыуға ҡарайhығыҙ? (Яуаптар).
— Эйе, беҙ ырыуыбыҙҙы, уның шәжәрәhенйылъяҙмаhын бе
лергә тейешбеҙ. Башҡортостандың үҙ ирке менән Рәсәй дәүләтенә
ҡушылыуына 450 йыл тулыу алдынан хөкүмәтебеҙ шәжәрәңде
өйрәнеү, шәжәрә байрамдарын үткәреү тураhында ҡарар ҙа ҡабул
итте.
IV. Йомғаҡлау.
Беҙ үҙебеҙҙең халҡыбыҙ, уның үткәне менән ғорурланып, тыу
ған төйәгебеҙ — Уралтауыбыҙҙа берҙәм, татыу йәшәргә бурыслы
быҙ. Бына ошо мәҡәл дә беҙ hөйләгәндәргә ауаздаш. Бергәләп
уҡыйыҡ әле:
Илен белмәгәнбелекhеҙ,
Нәҫелен белмәгәнтамырhыҙ.
V. Өй эше.
Өйҙә hеҙ үҙегеҙҙең ырыуығыҙҙы тәрәнерәк өйрәнеп, ғаиләгеҙҙең
шәжәрәhен төҙөп ҡарағыҙ. Унда күренекле туғандарығыҙ, уларҙың
яҡшы эштәре лә сағылырға тейеш. Бында hан төркөмсәләрен дә
дөрөҫ файҙаланырға кәрәк.
— Бөгөнгө дәрестә башҡорт теленән нимәләр белдек? (Һан
төркөмсәләрен өйрәндек).
— Тағы нимәләр тураhында hөйләштек? (Ырыуҙар, шәжәрә
тураhында hөйләштек).
VI. Баhалау.
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М.Ф.Дәүләтшина

Беренсе дәрес
Ҡушылған дәрестәр
9 синыф (төп төркөм)
Тема: Публицистик стиль.
«Мин киткәнгә илап ҡайғырмағыҙ, Батыр ирҙәр тыуыр тағы ла».
Маҡсат: 1. Публицистик стиль тураhында төшөнсә биреү,
мәҡәләләр уҡыу, яҙырға өйрәтеү; 2. Сәсән шағирҙың ижады, тор
мошо, яҙмышы тураhында үтелгәндәрҙе ҡабатлау, тулыландырыу,
С.Юлаевтың шиғырҙарын өйрәнеү, С.Юлаевтың өлгөhөндә Тыу
ған илде, тәбиғәтте hөйөү, батырлык, туғанлык, кешелеклек, дуҫ
лыҡ тойғоларын тәрбиәләү.
Йыhазладырыу. С.Юлаевҡа арналған гәзитжурнал материал
дары, телевидео материалдар, фото hүрәттәр, китаптар, дәрес
лектәр, күргәҙмәләр, таблицалар, Салауат Юлаевҡа арналған гәзит.
(Тыуыуына 250 йыл)
«Тыуған илдең кото Салауат,
Тыуған илдең уты Салауат».
Эпиграф:
«Салауаттың ярhыу атын
Уҙыр батырҙар тыуhын.
Салауаттың утлы рухы
Йәш күңелдәргә тулhын!»
(Р.Ураҡсина)
Плакат:
Салауат алмас ҡылысын
Йөрөтөр булған hөр саҡ билендә.
Салауат батыр hәләк булhа ла
Даны йәшәй Тыуған илендә.
(Халыҡ йыры)
Иң көсөргәнешле моментта Михельсон корпусының тылына
Салауат командаhы менән берләшергә килгән Пугачев отряды
hөжүм итә. Пугачев Салауат Юлаевты бригадир, Юлай Аҙналинды
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Себер Юлының баш атаманы итеп күрhәтә». («Шоңкар» журна
лы, 2000/09. Р.Шәкүр мәҡәләhе).
2. Салауат, башын эйеп, өндәшмәй торҙо.
— Алға ҡуйған тәртипкә ҡул күтәрәhең, егет. Януарға hунарсы,
ҡошҡа бөркөт, ярлы кешегә бай бар. Исемең нисек тинең әле? —
Салауат.
— Изге исем биргәндәр hиңә, Салауат, был тыныслыҡ, тыныс
лыҡ исеме. (С.Злобин «Салауат Юлаев»).
3. «Йыр булып сығырға өлгөрмәгән тойғоларға сумып, Салауат
бер үҙе китеп бара. Шуға күрә hәр ваҡыт йыр тыуҙыра торған асык
фекерҙәр урынына уның башында шул фекерҙәрҙең остоҡтары ғына
мыжғый ине.
Уҡяны уның үҙ янында. Ул йәштән үк төҙ ата торғайны (С.Зло
бин «Салауат Юлаев»).
г) Был текстар ниндәй стилдәрҙә яҙылған? (Публицистик стилдә
— беренсе текст, икенсе — йәнле hөйләү стилендә, өсөнсө — ма
тур әҙәбиәт стилендә).
д) Шулай итеп, ҡайhы стилде публицистик стиль тип әйтәбеҙ?
(Публицистик стилдә үтә киң тематик проблемалар, йәмғиәтте
ҡыҙыҡhындырған сәйәси, иҡтисади, әхлаҡ кеүек мәсьәләләр яҡтыр
тыла). Ә хәҙер, уҡыусылар, «Оран» видеокассетаhынан өҙөк
ҡарағыҙ.
Өҙөктән күренеш оҡшанымы? Кем тураhында hүҙ бара? (Сала
уат Юлаев тураhында).
Гәзитжурнал материалдарында, мәкәләләр, әҙәби тәнҡит,
мөрәжәғәт, белдереүҙәр, сәйәси брошюралар, төрлө очерктар пуб
лицистик стилдә яҙыла.
Шулай итеп, өс текст ярҙамында беҙ стилдәрҙе билдәләп,
өйрәнеп киттек. Ә хәҙер дәфтәрҙәргә датаны, теманы, эпиграфты,
hүҙлекте яҙып ҡуйығыҙ.
Уҡыусылар, 2004 йылда данлыҡлы милли легендар геройыбыҙҙың
тыуыуына 250 йыл тулды. Илебеҙҙә төрлө саралар уҙғарылды.
А) Викторина hорауҙары:
1. Кем ул Салауат Юлаев? (Салауат Юлаев — башҡорт халҡы
ның милли легендар геройы, тарихи шәхес).
2. Тарихи шәхес төшөнсәhен нисек аңлайhығыҙ? (тарихта эҙ
ҡалдырған).
3. Салауат Юлаев тарихи шәхесме?(Эйе, тарихи шәхес).
Уҡыусылар, эйе, дөрөҫ әйтәhегеҙ, Салауат Юлаевты бөтә донъя
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белә, уның батырлығын белмәгән кеше юҡ. Шулай уҡ Салауат
Юлаев исемендәге хоккей командаhын бөтә ер шары белә. Хәҙер
мин hеҙгә Аҫылғужа Баhумановтың «Салауат Юлаев» шиғырын
уҡып ишеттерәм. Эпиграфы «Салауат нисә йәшендә» башҡорт
халыҡ йырынан.
Латин Америкаhындағы Никарагуа азатлығы өсөн көрәшеүсе
Августо Лопес «Салауат Юлаев» ҡушаматын йөрөтә (Шиғыр).
4. Шиғыр оҡшанымы? Нимәгә төшөндөгөҙ?
(Эйе, окшаны. С.Юлаевтың батырлығына hоҡланмаған кеше
юҡ. Уның даны бөтә Ер шарына таралған).
5. Салауат Юлаевтың йырын магнитофонда тыңлау. — Кем ул
Ишмулла Дилмөхәмәтов? (Ишмулла Дилмөхәмәтов — йырсы,
ҡурайсы, композитор.)
6. Салауат Юлаевтың тағы ниндәй шиғырҙарын беләhегеҙ? Ят
тан hөйләргә мөмкин. («Уҡ», «Егеткә», «Һандуғас»).
7. Ә хәҙер Салауат Юлаевтың тормошо, яҙмышы тураhында
hөйләп алайыҡ.
а) Ул ҡасан тыуған? (16 июндә)
б) Атаәсәhе тураhында нимәләр беләhегеҙ? (Атаhы Юлай —
старшина, 1773—1775 йылдарҙағы ихтилалдың етәксеhе, әсәhе —
Аҙнабикә, ул уҡымышлы, бик күп телдәр белгән).
в) Салауаттың бала сағын hөйләгеҙ. (Өс йәшендә ат менгән, оҫта
мәргән, бик нескә күңелле, хисле булған).
г) Төҫкәбашҡа нисек булған? (Урта буйлы, ҡара сәсле матур
баhадир егет булған).
д) Уның белеме тураhында нимәләр әйтерhегеҙ? (Әсәhенән
телдәр өйрәнгән, уҡыйяҙа белгән, урыҫса өйрәнгән).
е) Уҡыусылар, ошо таблицаға күҙ hалайыҡ. (Крәҫтиәндәр
hуғышының өс этабы тураhында таблица). Дәресте тарих менән
бәйләп, крәҫтиәндәр hуғышының этаптарын hөйләп китәйек. Кар
таны ҡулланайык. Мин аҙыраҡ ошо өсөнсө этапка өҫтәмә индереп
китәйем. Салауат Таймасов «Башҡортостан» гәзитендә 7.07.98
сыҡҡан мәҡәләhендә уларҙың тотолоу урындарын конкретлашты
рыбыраҡ бирә. «Был яуҙаштарҙың тотолоу урыны Ҡаратаулы ауылы
эргәhедә Ҡаратау урманында булырға тейеш. Сөнки уларҙы тотҡ
ас, яҡын тирәләге ауылға алып баралар. Ә Миңдеш ауылына тик
лем 30 саҡрымлап ара була әле. Шулай булғас, тотолған урында
рын Ҡартаулы ауылы тип йөрөтөргә кәрәктер».
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8. Тотолғандан hуң яҙмышы тураhында нимә беләhегеҙ? (Ҡай
hы ерҙәрҙә Салауат яуға кеше туплаған, көрәшкән, шул ерҙәрҙә уны
алып барып, халыҡ алдында ҡамсы менән hуктырғандар, язалаған
дар.)
— Салауат Юлаев тураhында ниндәй әҫәрҙәр беләhегеҙ? («Са
лауат менән Бүгәсәү», «Салауат нисә йәшендә», «Салауат батыр».)
Уның исемен мәңгеләштереү өсөн нимәләр эшләнгән? (Башҡор
тостан символы, hәйкәлдәре, колхозсовхоз, район, ҡала, урам, пре
мия исемдәре булдырылған).
9 синыф программаhындағы шиғырҙары менән танышыу: «Уҡ»,
«Егеткә», «Яу».
— Ә хәҙер, уҡыусылар, А.Кузнецовтың «Салауаттан hорау
алыу» картинаhы буйынса эшләп алайыҡ. Салауат Юлаев обра
зына яҙыусылар ғына түгел, рәссамдар ҙа мөрәжәғәт итә.
Ҡайhы рәссамдарҙың картиналарын беләhегеҙ? (Г.Мостафин
«Салауат Юлаев», Лежнев «Салауатты тотоу», А.Тюлькин
«Салауаттың өйө» h.б.)
Кем ул Кузнецов? (1927.11.04 Өфөлә тыуа, 1990 йылда Мәскәү
ҙә үлә. Өфө художество училищеhында, Харьков дәүләт художество
институтында уҡый. БАССРҙың атҡаҙанған рәссамы, СССР рәссам
дар союзы ағзаhы. Уның шундай hүрәттәре бар: «Бөрйән ҡатында
ры», «Айыу аулаусы», «Динислам бабай».
Картинала hүрәтләнгән күренеш Салауаттың тормошоноң
ҡайhы осорона тура килә? (Картинала Салауат Юлаев тотолғандан
hуң, hорау алыу ваҡыты hүрәтләнә).
Ул ҡасан тотола? (яуаптар).
Салауаттан hорау алған урынды тасуирлағыҙ. (Подвалда.
Ҡалын, таш стеналары, иҙәндәре аша бер ни ҙә күренмәй).
Батша чиновниктары ни эшләйҙәр? (Һорау алалар).
Дәрескә йомғаҡлау яhала.
Иҫкәрмә. Был дәрестә уҡыусыларға яҡшы сифаттар, илебеҙҙең
алдынғы ҡарашлы, батыр, көслө рухлы ысын патриотын тәрбиәләү
маҡсаты ҡуйылды. Тыуған илгә ҡарата hөйөү уятыу, уны hаҡлау
изге бурыс итеп алынды. Публицистик стиль темаhын төрлө стилдәр
менән сағыштырып, текстар ярҙамында күрhәтеп, төрлө алымдар
менән эшләү отошло тип тәҡдим итәм.
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Икенсе дәрес
11 синыф
Тема: “Әгәр ҙә hин ысын башҡорт икән…“ (Н.Нәжмиҙең
“Урал“ поэмаhы нигеҙендә).
Маҡсат: дәресбәхәсхөкөм нигеҙендә әҫәрҙең йөкмәткеhен
анализлау, уҡыусыларҙа милли рух тойғоhо, тыуған ергә, телгә,
милләткә hөйөү, ихтирам тәрбиәләү, әҙиптең ижадына, шәхесенә
ҡыҙыҡhыныу уятыу, ваҡытлы матбуғатҡа ҡыҙыҡhыныу тәрбиәләү.
Йыhазландырыу: Н.Нәжмиҙең портреты, дәреслек, хресто
матия, “Ағиҙел“ журналы (№ 5, 2002 й.), Р.Насировтың “Уҙаман
дарҙы эҙләйем“ китабы, Н.Нәжмиҙең “Күңел сәхифәләре“ китабы,
Р.Шәкүрҙең “Сыңрау торналар“ китабы; “Арҙаҡлы башкорттар“;
Н.Нәжми китаптары, гәзитжурнал материалдары, ҡурай, магни
тофон, телевидео.
Эпиграф: “Башҡортлоҡ — ул милләт кенә түгел…“
Н.Нәжми.
Плакаттар:
1) Аямаған йәнен, түккән ҡанын,
Һис бирмәгән башҡорт Уралын.
(Халыҡ йыры)
2) Рух hүнмәhә, ил hүнмәҫ.
3)Ерҙә әле рух бар — халыҡ рухы…
Ҡабул итмәй ул рух юҡ барҙы.
Халыҡ рухы халыҡ ҡанынан ул,
Ул бөйөк hәм изге төшөнсә.
4)Башҡорт балалары үҙ туған телдәрен өйрәнhендәр ине,
шул телдә аралашырға тартынмаhындар ине (А.Г.Бессонов
— урыҫ мәғрифәтсеhе).
— Һаумыhығыҙ, уҡыусылар, ултырығыҙ! Бөгөн беҙ дәресте
бәхәс рәүешендә үткәрәбеҙ (Синыф икегә бүленә: бер яҡта яҡлау
сылар, икенсе яҡта — ғәйепләүселәр).
Дәрестә башҡортлоҡ, милли рух, милли аң, милләт төшөнсәләре
тураhында hөйләшербеҙ.
Бөгөнгө теманы Н.Нәжмиҙең “Урал“ поэмаhы аша өйрәнербеҙ.
Үткән дәрестәрҙә Н.Нәжмиҙең тормошона таянып, ижады тура
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hында hөйләштек, уға туҡталып тормайыҡ (Таҡтала уның тормо
шо, ижады тураhында схема бар).
Дәфтәрегеҙгә теманы, hүҙлекте, эпиграфты теркәп ҡуйығыҙ.
Эпиграф, плакаттарға ҡарап уйланабыҙ (ваҡыт бирелә).
Анализды башлайыҡ.
1. Н.Нәжмиҙең “Урал“ поэмаhында кемдәр тураhында hүҙ бара?
(Артист Ишмөхәмәт улы Ишбулла hәм ят кеше тураhында).
2. Кем ул Ишбулла? (Башҡортостандың ҡурайсыhы, артисы, үҙ
иленең ирекле улы).
3. Дауытов Руслан ҡурайҙа И.Дилмөхәмәтовтың “Уралым“ йы
рын башҡара.
4. Руслан башҡарыуында кемдең йырын тыңланығыҙ? Кем ши
ғыры?
5. Тимәк, артистың прототибы кем инде? (Ишмулла Дилмөхәм
әтов).
6. Кем ул Ишмулла Дилмөхәмәтов? (Схемала бирелгән).
7. Артист менән ят кешене яҙмыш ҡайҙа осраштыра? (Японияла
гастролдә саҡта артист ят кеше менән отелдә осраша).
8. Ят кеше портретын hүрәтләгеҙ. (Ике яҡта ҡатнаша ғәйепләй,
яҡлай).
9. Поэмала кем лирик герой? (Автор).
10. Автор әҫәрҙе ниндәй формала алып бара? (Диалогбәхәс).
11. Ни өсөн бәхәсдиалог формаhында? (Милли рух драматиз
мын көсәйтеү өсөн).
12. Бәхәс нимә тураhында? (Артист ят кешене башҡорт тип
иҫәпләмәй).
13. “Мин башҡорт“, “Яҡташ“ тигән ят кешенең hүҙҙәре Ишбул
ланы ышандырамы? (Ике яҡҡа ла hорау). (Юҡ ышандырмай).
14. Башҡортлоғон иҫбат итеү өсөн ят кешегә артист нимә тәҡдим
итә? Ни өсөн? (“Урал“ йырын, сөнки “Урал“ йыры башҡорт халҡы
ның гимны) (Абдулла Солтанов башҡарыуында телевизорҙан “Урал“
йыры яңғырай).
15. Был йырҙың исеме нисек? Кем уны башҡарҙы? (Башҡорт
халыҡ йыры “Урал“. Башҡортостан халҡының гимнына әүерелгән
йыр. Тыуған ил, ер, уның азатлыҡ өсөн ҡорбан булған батырҙары
тураhындағы йыр. Урал ул башҡорттоң төйәк иткән тыуған ере. Был
йырҙы Абдулла Солтанов башҡарҙы).
16. Кем ул Абдулла Солтанов? (Йырсы).
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17. Ят кеше был йырҙы башҡарғанда, Ишбулла ниндәй хистәр
кисерә? (Беренсегә ишеткәндәй ҡабул итә, атаhы йырлағандай
була. Күҙ алдына тыуған яғы килә).
18. Бәхәс нимә менән тамамлана? (Артист ят кешене башҡорт
тип hанамай).
19. Шағир Н.Нәжми артистан әҫәр аҙағында “Юҡ, hин бары
бер башҡорт түгелhең“ — тип әйттерә. Ни өсөн? (Ике яҡ та эшләй).
(Автор уйнай, йырлай белеү генә башҡорт булыуҙы дәлилләмәй,
иҫбатламай).
20. Ә бына hеҙ нисек уйлайhығыҙ, ысын башҡорт нисек була
ул? “Әгәр ҙә hин ысын башҡорт икән…” (Сит илдә йәшәп тә үҙ
милләтенде үҫтереп була тип). (Ул бит үҙ телендә hөйләшә, йыр
лай белә, рухлы башҡорт).
21. Автор кем яҡлы? (Артист яҡлы).
22. Ни өсөн ул уны яҡлай? (Артист үҙ илендә йәшәгәнгәлер).
23. Әгәр ҙә бәхәс уртаhында булhағыҙ, кемде яҡлар инегеҙ? Ни өсөн?
(Беҙҙе сит илдә йәшәгән башҡорт hоҡландыра, ҡыуандыра, ул шул тик
лем рухлы, үҙ милләтенә, теленә, иленә, мәҙәниәтенә битараф түгел).
24. Артист менән ят кеше икеhе лә башҡорт, тыуған яҡтары ла
бер, ә нимә менән улар бербереhенән айырылалар? (Артист —
Башҡортостандың ирекле улы, артисы, ҡурайсыhы, ят кешеҡасаҡ
илhеҙерhеҙ эмигрант).
25. Башҡортостандың халыҡ шағиры, hүҙ оҫтаhы Назар Нәжми
халҡыбыҙҙың рух булмышын “Башҡортлоҡ“ тип атай. Хрестома
тияла (50се биттә) ошо төшөнсә тураhында өҙөк бирелгән, шуны
кемегеҙ ятҡа hөйләп ҡарай (1 уҡыусы ятҡа hөйләй).
26. Һеҙ шул төшөнсәне нисек аңлайhығыҙ? (Башҡортлоҡ — ул
рухлы булыу, үҙ милләтең, илең, ерең кешеhе).
27. Эйе “Башҡортлоҡ — ул милләт кенә түгел“ тип аңлата ав
тор. Эпиграфта шулай бирелгән. (Ул милләттән генә тормай. Баш
ҡортлоҡ — ул тел, ил, ер, милли рух).
28. Ә нимә hуң ул рух? (Кешене кеше итеүсе, милләтте милләт
итеүсе сифаттар).
29. Рух нимәгә бәйле? (Милли тойғоға) (Әгәр ҙә әҙәм балаhы
ның, кешенең күңел донъяhында шул булмыш юҡ икән, ул рухи
яҡтан ярлы була).
30. Ысын башҡорт булып үҙ илендә генәме, әллә сит илдә лә
йәшәп буламы? (Сит илдә лә башҡорт булып йәшәп, үҙ милләтен,
бөтә булмышын үҫтереп була).
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31. Әгәр ҙә бына hеҙ йә йәшәргә, йә эшләргә сит илгә сығып
китhәгеҙ, үҙегеҙ менән беренсе нәүбәттә нимә алып китер инегеҙ?
Ни өсөн? (Әгәр ҙә мин сит илгә китhәм, ғаиләм менән китер инем,
унда үҙ милләтемдең йәшәү рәүешен үҫтерер инем).
32. Сит илдә йәшәhәң дә нимәләрҙе онотмау мөhим, уны үҫтереү,
хатта таратыу, күрhәтеү кәрәк икән?(Иң мөhиме теленде, иленде,
милләтенде, уның мәҙәниәтен, тарихын онотмау, уны үҫтереү, тара
тыу, күрhәтеү кәрәк).
33. Уҡыусылар, “Урал“ поэмаhындағы ят кеше hеҙгә яҡынмы?
Әллә, артист әйткәнсә, ятмы, башҡорт түгелме? Ни өсөн? (Ят кеше
беҙгә яҡын, ул ысын башҡорт, сөнки ул телен, илен, милләтен,
мәҙәниәтен яҡшы белә). (Уға тоғро).
34. Үҙ милләтенде үҫтереү, тергеҙеү, теленде, мәҙәниәтенде, та
рихынды hаҡлап алып ҡалыу өсөн hеҙ ни эшләр инегеҙ? (Прези
дент hайлауҙары, гәзиткә ҡара яғыуҙар, олигархтар тураhында
уҡыусыларҙың фекерҙәре).
35. Бөгөнгө көндә кемдәргә рухи тәрбиә биреү кәрәк? Балала
рға рухи тәрбиә биреү бөгөнгө көндә көнүҙәк мәсьәләгә әйләнергә
тейеш. Халҡыбыҙ кисергән ауыр яҙмыш, халҡыбыҙҙы халыҡ,
милләт булыу йәhәтенән бөтөрөү, юҡҡа сығарыу өсөн алып барыл
ған сәйәсәт бөгөнгө көндә лә дауам итә.
Бала рухи яҡтан ныҡ сәләмәт булырға тейеш. Рухhыҙ бала хал
ҡын көсhөҙләндерә. Ундай бала иҫәпкә бар, hанға юҡ. Үҙ халҡын
уйламаған бала башҡа милләттәрҙе лә ишәйтә, нығыта алмай. Ба
лаға рухи көстө халҡыбыҙҙың рухи ҡиммәттәренән алыу кәрәк.
36. Милли мөхиттең, улай булғас, тәү сығанағы ҡайҙа? (Милли
мөхиттең тәү башланғысы, әлбиттә, ғаилә ул. Нәҫелде hаҡлаусы
ата, нәҫел ҡото, ырыҫы, донъяға яралтыусы — әсә. Fаилә, атаәсә
нисек, ана шунан сығып баланың үҫеше билдәләнә). Ата менән әсә
мөнәсәбәттәренә ҡарап, бишектәге бала бишкә төрләнә. Мәҡәл дә
бар бит: “Ана hөтө менән кермәhә, тана hөтө менән кермәй“. Тыуған
ер, төйәк тойғоhо, милли тел, милли моң, милли ғөрөфғәҙәт, милли
рух — былар барыhы ла ғаиләлә бала күңеленә май кеүек яғылы
рға тейеш. Fаилә, әсә был бурысты тәрбиәләргә тейеш.
37. Ә ят кешелә шундай ҡанундар hалынғанмы? (Һаҡланған).
38. Шулай булғас, ят кеше образын үҙ башҡортобоҙ итеп ҡабул
итә алабыҙмы?
39. Эйе, әлбиттә, бөгөнгө көндә башҡорт булып та башҡортса
hөйләшә алмаған, белмәгән, белергә лә теләмәгән, үҙ балаhына әсә
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телен — башҡорт телен өйрәтә алмаған атаәсәләр бар. Үҙ телдә
рендә матбуғат баҫмалары яҙҙырып уҡырға теләмәгән ҡайhы бер
кешеләр, хатта интеллигенция вәкилдәре йәки үҙенең ниндәй,
ҡайhы милләт икәнен дә белмәйенсә йәшәгән битараф — заттар
беҙҙең өсөн ят кешеләр.
Тимәк, ят кеше беҙгә ят түгел!
40. Уҡыусылар, мин hеҙгә хәҙер ят кешенең кем булғаны, уның
прототибы тураhында мәғлүмәт биреп китәм. “Ағиҙел“ журналы,
“Беҙ үҙебеҙ башҡорттар“ рубрикаhында баҫылып сыҡҡан “Илемә
хат“ мәҡәләhе менән таныштырам. (Хатты уҡыу).
41. Тарих төпкөлөнән тиҫтәләрсә йылдар аша килеп еткән әрнеү
ле ауаз был. Ләкин кемдең йөрәгенән сыҡҡан hуң был әрнеү? —
Был бит Учалы районы Ширлы ауылында үҫеп, күрше Әүеш
ауылында йәшәп киткән Талха лаhа. 1905—1907 йылдарҙағы Рус
Япон hуғышы батыры Fайса ахун Рәсүлевтың уртансы улы.
42. Шулай итеп, уҡыусылар, беҙ hеҙҙең менән ят кешенең дә
прототибын таптыҡ.
Бөгөн беҙ hеҙҙең менән Назар Нәжмиҙең “Урал“ поэмаhы буй
ынса бик күп мәғлүмәттәр алдыҡ. Үҙебеҙгә уйланырға урын ҡалды
рҙыҡ. Әле беҙгә уйланырға урын күп әле. Һуңғы сәғәттәренә тик
лем Тыуған ил, башҡортом тип янған, Зәки Вәлидиҙең рухы иле
беҙгә ҡайтты. Тик ундай ҡатмарлы яҙмыштар кире ҡабатланмаhын,
hәр башҡорт тыуған ерендә үҙ рухына тоғро булып ҡалhын ине тип
теләргә генә ҡала.
Өйгә эш: киләhе дәрескә үҙ фекерҙәрең буйынса инша яҙып ки
лергә:
1. “Башҡортлоҡ ул милләт кенә түгел…“
2. “Әгәр ҙә hин ысын башҡорт икән…“
Иҫкәрмә: Был дәрестә уҡыусыларға башҡортлоҡ, милли рух,
милли аң төшөнсәләрен тәрбиәләү, рухи көстө халҡыбыҙҙың рухи
ҡиммәттәренән алыуҙы, рухи тәрбиә биреүҙе маҡсат итеп ҡуйырға
кәрәк.
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Өсөнсө дәрес
Тема: “ Донъяның бар гүзәллеге ҡатынLҡыҙҙа“
Маҡсат: уҡыусыларҙа ҡатынҡыҙҙарға ҡарата ихтирам уятыу,
ғаилә hәм йәшәйеш именлегенең ҡатынҡыҙға, әсәкешегә бәйле
икәнен аңлатыу, бөгөнгө башҡорт ҡыҙы ниндәй сифаттарға эйә бу
лырға тейешлеге хаҡында әңгәмә үткәреү.
Йыhазландырыу: видеофильм, магнитофон, плакаттар, китап
тар, гәзитжурнал материалдары, картиналар.
Плакаттар.
1) Һин ҡатынҡыҙ, hин матурлыҡ, гүзәллек, аҡыл, белем
донъяhы.
2) Әсә — милләт тотҡаhы.
3) Ҡатынҡыҙ — йорттоң биҙәге.
Дәрес барышы:
Уҡытыусы: — Уҡыусылар, ни өсөн бөгөнгө тема ошолай атала?
Уҡыусы:
— Сөнки ҡатынҡыҙ — иң гүзәл hоҡланғыс кеше.
— Ҡатынҡыҙҙарhыҙ донъяның йәме булмаҫ ине.
— Ҡатынҡыҙ — донъяның тотҡаhы, тормоштоң йәме.
— Уларhыҙ йәшәүҙең мәғәнәhе юҡ тип уйлайым.
— Ҡатынҡыҙ — милләт тәрбиәсеhе.
— Шағирҙарҙың да, яҙыусыларҙың да, рәссамдарҙың да
әҫәрҙәрендә ҡатынҡыҙ образы иң күркәм образ булып тора.
Уҡытыусы: — Афарин, уҡыусылар! Бик дөрөҫ әйттегеҙ, матур
фекерҙәр! Ҡайhы әҫәрҙәрҙә ҡатынҡыҙ образы ошо сифаттарҙа
hүрәтләнә?
Уҡыусы: Мостай Кәримдең “Айгөл иле“ драмаhында Айгөл обра
зы, “Оҙоноҙаҡ бала саҡ“ повесында Оло инәй, Кесе инәй, Аҡйон
доҙ образдары.
— Һәҙиә Дәүләтшинаның “Айбикә“ повесында Айбикә образы,
“Ырғыҙ“ романында Гөлйәҙәм образы.
— Зәйнәп Биишеваның “Яҡтыға“ трилогияhында Емеш образы.
Уҡытыусы: Бик дөрөҫ әйттегеҙ. Ошо образдарҙы hеҙ нисек күҙ
алдына килтерәhегеҙ?
Уҡыусы: — Был образдар инсафлы, ауырлыҡтарға биреш
мәйенсә, үҙҙәрендә ихтыяр көсө табып, алдынғы ҡарашлы кешеләр
булып күҙ алдына баҫа.
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— Ауыр, михнәтле яҙмыш та уларҙы hындырмай, hәр береhе
тормошта үҙ юлын таба.
— Был образдар беҙҙе hоҡландыра, күңелдәрҙә матурлыҡ тыу
ҙыра, үҫтерә.
Уҡытыусы: Эйе, бик дөрөҫ билдәләп киттегеҙ. Ауыр яҙмышлы
ҡатынҡыҙ образдарына яҙыусыларҙан кемдәрҙе индерер инегеҙ?
Уҡыусы: — Һәҙиә Дәүләтшинаны, Зәйнәп Биишеваны. Һәҙиә
Дәүләтшинаның тормош юлы hикәлтәле. Тормош иптәше Fөбәй
Дәүләтшин репрессия йылдарында “Халыҡ дошманы“ тип нахаҡҡа
ғәйепләнеп, ҡулға алына, юҡ ителә.
Аҙаҡтан уны ла ҡулға алалар. “Халыҡ дошманы“ның ҡатыны тип
нахаҡҡа ғәйепләнеп төрмәләрҙә ыҙа сигә, hаулығын юғалта. Төрмәнән
ҡайтҡас, бөтә кеше унан ситләшә. Һаулығы ла юҡ, күҙ терәр кешеhе
лә булмай, әммә рухи көс, ныҡлыҡ уны йәшәргә, ижад итергә көс өҫтәй.
Зәйнәп Биишева ла тормоштоң бөтә ауырлығын, фажиғәhен
күреп, донъяға билдәле яҙыусы булып китә.
— Икеhе лә бөтә михнәттәрҙе үҙ елкәләрендә татыйҙар, ләкин
бөгөлөп төшмәйҙәр, ауырлыҡтарға, ҡаршылыҡтарға ҡаршы тороп,
тормошта сағыу эҙ ҡалдыралар.
Уҡытыусы: Эйе, уҡыусылар, тормош михнәттәре уларҙы,
киреhенсә сыныҡтыра, йәшәргә көс бирә.
Әйҙәгеҙ, башҡорт халыҡ йырҙарын тыңлап үтәйек әле (“Fилми
яза“, “Зөлхизә“ йырҙарын магнитофон аша тыңлау).
Бына hеҙ әле башҡорт халыҡ йырҙарын “Fилмияза“, “Сәлимә“,
“Зөлхизә“не тыңлап киттегеҙ. Был йырҙар тураhында нимәләр
беләhегеҙ?
Уҡыусы: Был йырҙар ҡатынҡыҙҙарҙың фажиғәле яҙмышы
тураhында. Был образдарҙың яҙмыштары бик аяныслы, беҙҙе уй
ландыра, борсоуға hала.
— Бында шулай уҡ М.Fафуриҙың “Ҡара йөҙҙәр“ повесындағы
аяныслы яҙмышлы Fәлимә образын да әйтеп китергә кәрәк. Шәри
ғәттең иҫке ҡанундары нигеҙендә Fәлимә шундай фажиғәгә дусар
була. Был образдар — иҫке тормоштоң ғәйепhеҙ ҡорбандары.
Уҡытыусы: Эйе уҡыусылар, элекке заманда ҡатынҡыҙҙарҙың
яҙмыштары бик аяныслы булған. Әйҙәгеҙ, әле видеонан “Ете ҡыҙ“
бейеүен ҡарап китәйек. (Видеофильм “Ете ҡыҙ“ бейеүе).
Уҡытыусы: Был бейеү нигеҙендә нимә ята?
Уҡыусы: “Ете ҡыҙ“ легендаhы ята.
Уҡытыусы: Әйҙәгеҙ, кем hөйләп китер легенданы?
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Уҡыусы: (Легенда hөйләй).
Уҡытыусы: Ошо бейеү аша нимәне аңланығыҙ?
Уҡыусы: Ҡыҙҙарҙың баҫалҡы, оялсан, ипле, бер hүҙле, татыу
булыуҙары күренә.
— Улар — ғорур ҡыҙҙар. Бейеү хәрәкәттәре аша үҙ тойғола
рын, шатлыҡҡайғыларын да әйтеп бирергә ынтылалар.
— Был бейеү ете ырыуҙың берҙәмлеген, татыулығын да hүрәтләй.
Уҡытыусы: Бик дөрөҫ!
Ә хәҙер бына был картинаға күҙ hалығыҙ. Картина нисек атала?
Уҡыусы: Беренсе башҡорт рәссамы Ҡасим Дәүләткилдеевтың
“Зәңгәр күлдәкле башҡорт ҡыҙы“ картинаhы.
Уҡытыусы: Ни өсөн картинаның исеме зәңгәр исеме менән
бәйләнгән?
Уҡыусы: Зәңгәр төҫ — сафлыҡ, күңел сафлығы, бөхтәлек,
нәфислек, йомшаҡлыҡ, мөләйемлек, иркәлек ул.
Уҡытыусы: Картинаның алғы планында кемде күрәhегеҙ?
Уҡыусы: Зәңгәр күлдәкле hылыу башҡорт ҡыҙын.
Уҡытыусы: Ҡыҙҙың кейемдәрен тасуирлағыҙ.
Уҡыусы: Өҫтөндә күк төҫлө зәңгәр күлдәк. Оҙон еңле, бәбәй итәк
ле, итәгендә таҫма. Ҡыҙға килешеп тора. Матур килешле тегелгән.
Уҡытыусы: Ҡыҙҙың йөҙөнә ҡарап, ни әйтергә була?
Уҡыусы: Ҡапҡара сәс толомдарын икенән үреп төшөргән, алhыу
йөҙлө, ҡара ҡыйғас ҡашлы, мөләйем ҡара күҙҙәре, сейә кеүек ирендәре.
— Ҡараштарында hағыш та, йылмайыу ҙа бар.
Уҡытыусы: Эске донъяhы нисек hүрәтләнгән?
Уҡыусы: Донъяға hоҡланып баҡҡан кеүек. Эске донъяhы
күҙҙәрендә сағыла. Нескә күңелле, эш hөйөүсән итеп hүрәтләнгән.
Уҡытыусы: Артҡы планда ни күрәhегеҙ?
Уҡыусы: Һандыҡ өҫтөндә төрлө балаҫтар, юрғандар ҡыҙҙың
бөхтәлеген күрhәтә. Биҙәкләп hуғылған балаҫтар hапhары туҫтаҡ
ҡыҙҙың ҡул эшенә, ашhыу әҙерләргә оҫта икәнлеген күрhәтә.
Уҡытыусы: Рәссам ни әйтергә теләгән?
Уҡыусы: Рәссам башҡорт ҡыҙҙарына хас булған сифаттарҙы ошо
образ аша күрhәтергә теләгән.
Уҡытыусы: Бик дөрөҫ hөйләнегеҙ. Эйе, ниндәй генә әҫәрҙе
алhаҡ та, ҡатынҡыҙ образы күркәм образ булып күҙ алдына килә.
Ә бына хәҙерге көндә ҡатынҡыҙҙар тураhында ни әйтерhегеҙ?
Уҡыусы: Ҡыҙҙар үҙ урынында ҡала белhен ине ул. Улар бит
киләсәктә изге әсәй ҙә, тоғро ҡатын да була торған кешеләр бит.
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— Хәҙер ҡайhы бер ҡыҙҙар үҙҙәрен йәмhеҙ күрhәтәләр, йәмhеҙ
тәрбиә алалар. Уларҙан киләсәктә ни көтмәк кәрәк?
— Эсеү, тәмәке тартыу, наркомания, бәйhеҙлек күренештәре
күңелде ҡыра. Быларға ҡаршы көрәшергә кәрәк, әлбиттә, ул ке
шенең үҙенән тора.
— Әсә булыу үҙе бер бәхеттер тип фекер йөрөтәм. Әгәр ҡыҙҙар
киләсәкте бәхетле итеп күрергә теләhәләр, тәрбиәле булыуҙың иң
мөhим икәнен онотмаhындар.
Уҡытыусы: Бөгөнгө ҡыҙҙар ниндәй сифаттарға эйә булырға
тейеш? Кем нисек уйлай?
— Әлбиттә, ипле, әҙәпле, аҡыллы, тәртипле, егәрле, уҡымыш
лы, сабырлы тип уйлайым.
Уҡытыусы: Идеал образ итеп кемде алыр инегеҙ?
— Әлбиттә әсәйемде. Мин, ғөмүмән, әсәйемә оҡшаған ҡыҙҙар
hайлар инем.
— Мин дә шулай уҡ.
— Минең әсәйем егәрле, уңған, мөләйем, ғаиләлә хөрмәтле
кеше, үҙе уҡытыусы.
— Ә ҡул эшенә, ашhыуға оҫта минең әсәйем.
Уҡытыусы:Маладис, уҡыусылар!
Әйҙәгеҙ, эпиграфҡа, плакаттарға күҙ hалығыҙ.
— Эйе, әсәйҙәрмилләт тотҡаhы. Һәр бер әсә балаhына, үҙ те
ленә, иленә ҡарата hөйөү, хөрмәт уятырға тейеш. Баланың теле лә
әсә теле менән асыла бит.
— Эйе, ҡатынҡыҙ — гүзәл образ, тормош йәме. Әсәйҙәребеҙ
иҫкә төштө. Беҙ уларҙы уйлап hоҡланабыҙ.
— Тик әлеге заманда әсәйҙәребеҙгә донъя көтөү икеләтә ауыр.
Иҡтисади, сәйәси шарттар, тормош ауырлығы баҫа.
— Әсәйҙәргә ҡарата миhырбанлы, рәхмәтле булыу кәрәк.
— Һәм барлыҡ ҡыҙҙарға әйтер инем: аҡыллы, тәртипле, бе
лемле булырға кәрәк, тормошта үҙ юлдарын, бәхеттәрен тапhындар.
— Ҡатынҡыҙҙың төп бурысы — әсә булыу, бала бағыу, ғәилә
ҡарау, тәрбиә биреү, белемле, көслө рухлы, телен, илен яратҡан
киләсәк быуын үҫтереү.
— Һәр бер ҡыҙ үҙендә hәйбәт сифаттар тәрбиәләhен ине.
Уҡытыусы: Афарин, уҡыусылар! Рәхмәт!
Баhалар ҡуйырға көндәлектәрегеҙҙе бирегеҙ.
Өйгә эш:
I. Киләhе ижади дәрескә шиғыр, хикәйә, әкиәт, инша, нәҫер,
мәҡәлә яҙып килергә.
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Темалар:
1. “Донъяның бар гүзәллеге ҡатынҡыҙҙа“
2. “Әсә — милләт тотҡаhы“
3. Ҡатынҡыҙгүзәллек, матурлыҡ, аҡыл, белем донъяhы.
4. Минең идеалым.
5. Минең әсәйем.
II. Һүрәттәр эшләү.
Иҫкәрмә: Был дәрестә уҡыусыларҙы уйландырыу, эҙләндереү,
ижади эшләтеү, фекерләү, ижади hәләтен үҫтереү бурыс итеп ҡу
йылды.

Дүртенсе дәрес
7 синыф
Тема: Башҡорт халҡының йәшәү рәүешендә ете hаны.
Маҡсат: Ете hанының мәғәнәhен, билдәhен, символын аңла
тыу, телмәрҙә ҡулланырға өйрәтеү, фекер, хәтерҙе үҫтереү, халыҡ
ижадына hөйөү уятыу.
Йыhазландырыу: Видеофильм, таблица, hүрәттәр, конверттар,
материалдар (7 hаны буйынса), магнитофон.
Эпиграф: Һауаларҙа ете йондоҙ — ете ҡыҙ,
Ерҙә шатлыҡ бейей — ете ҡыҙ,
Етегәндең ете ҡуҙынан
Беҙ, башҡорттар, тыуған ырыуҙар.
(Р.Шәкүр).
Һүҙлек:
Ҡуҙ — утлы күмер, горячие угли.
Ҡаҙыҡ — бағана, кол.
Нәҙер — обещание, намерение, ниәт.
Көйәнтә — коромысло.
Сәфәр — юл, дорога.
Сауап — изгелек, добро.
Уҡытыусы: Бөгөнгө дәрестә ете hаны тураhында hөйләшер
беҙ. Датаны, теманы, эпиграфты, hүҙлекте яҙып алығыҙ.
1) Ниндәй hан ул ете hаны?
— Ете hаны изге hан ул.
— Бөтә донъяны ете hаны менән бәйле тиҙәр.
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2) Ете hаны менән бәйле нимәләр беләhегеҙ?
— “Ете ҡыҙ“ бейеүе.
3) Ниндәй бейеү ул?
— Бейеүҙең нигеҙендә легенда ята.
4) Ни өсөн бейеү шулай атала?
— Ете ырыу булғанға.
— Ете ырыу берҙәмлеген hүрәтләй.
5)Кем легенданы hөйләп китер?
— (Легенданы hөйләйҙәр).
6) Әйҙәгеҙ әле видеофильм ҡарап китәйек “Ете ҡыҙ“ бейеүен.
7) “Ете ҡыҙ“ бейеүе аша нимәне аңланығыҙ?
— Ҡыҙҙарҙың баҫалҡы, ғорур, берҙәм, татыу, ипле булыуҙа
рын hүрәтләй.
8) Әйҙәгеҙ, ете hаны менән мәҡәл, әйтем, йомаҡ, әкиәт, йыр,
йәғни ете hаны менән бәйле нәмәләрҙе әйтегеҙ.
— Ете юл сатында осрашыу.
— Егәрленең ҡулы етәү.
— Етәү берәүҙе көтмәй.
— Ете теш араhынан хәбәр.
— Ете ҡат ер аҫтынан йылан көйшәгәнен ишетеү.
— Етегән йондоҙ.
— Ете ырыу.
— Ете диңгеҙ аръяғында.
— Йәйғорҙоң ете төҫө.
— Ете hанын күрhәң, теләгең тормошҡа аша.
9) Ә хәҙер, уҡыусылар, hүрәткә күҙ hалығыҙ.
— Был hүрәттә нимәләр күрәhегеҙ?
10) Ете hанын ниндәй сифаттарҙа күрәбеҙ?
— Ете юл саты.
— Ете тау артында.
— Ете йоҙаҡҡа бикләнгән.
— Ете hандыҡ эсендә.
— Ете йылға, күл артында.
— Ете ырыу.
— Ете диңгеҙ аръяғында.
— Йәйғорҙоң ете төҫө.
11) Уҡыусылар, беҙҙең дәрескә ете хат килде. Хатты уҡыу өсөн
тәүҙә hорауҙарға яуап биреү кәрәк. (Ете конверт — (конверт ты
шында hорау, эсендә теләк)).
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1) Башҡорт ниндәй төп эштәрҙе башҡарырға тейеш?
(Конверт эсендә теләк: Башҡорт рухлы булып үҫегеҙ!)
2) Ете ырыу атамаларын әйт. (Теләк — Башҡорт илен, телен,
милләтен үҫтер).

Хеҙмәт + мөхәббәт + коэфт бәхет 7 (Теләк: бәхетле, hау, ауыры
ма, уңған, тырыш булығыҙ!)
5) Нимә ул бәхет? (Теләк: Бәхет үҙ ҡулыңда!)
6) Етегән йондоҙҙо ете ҡат hанаhаң сауап алаhың.
(Кешегә изгеллек ҡыл, бәхетле бул!)
7) Р.Шәкүрҙең шиғырын уҡығыҙ.
(Теләк: Кеше үҙ бәхетен үҙе ҡоя).
12) Эпиграф нимә әйтә?
Ете ырыу — илебеҙҙә халыҡ татыу, дуҫ йәшәhен, берҙәм
йәшәhен.
13) Ете hаны юлығыҙҙа осрап торhон, бәхет килтерhен!
14) Өйгә эш: төркөмләп эш алырға.
1. Һүрәттән әкиәт төҙөргә.
2. 7 hаны буйынса кроссворд төҙөргә (халыҡ ижадын ҡулланып).
3. Мәҡәл, әйтем, йомаҡ, хикәйә, әкиәт төҙөргә.
4. Һүрәт төшөрөргә.
5. 7 Һанына реклама.
6. Викторина.
(Был дәрестә уҡыусыларҙың телмәрен үҫтереү, халыҡ ижады
на hөйөү уятыу, башҡорт халҡының йәшәү рәүешенә ҡыҙыҡhыныу
тәрбиәләү, үҫтереү маҡсат итеп ҡуйылды).
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Т. М. Исламова

Беренсе дәрес
Тема: Һөйләмдә hүҙҙәр тәртибе
Маҡсат: 1. Белем биреү: Һөйләмдә hүҙҙәрҙең килеү тәртибен
нығытыу өҫтөндә эшләү.
2. Тәрбиә биреү: Тәбиғәткә ҡарата hөйөү тәрбиәләү.
3. Телмәр үҫтереү: Һөйләү телмәрен үҫтереү.
Йыhазландырыу: видеояҙма “Кем көслө“ әкиәте, йырҙар
кассетаhы, плакаттар, таблицалар, “Көҙ“ hүрәттәр.
Дәрес барышы:
I. Ойоштороу мәле.
II. Тема өҫтөндә эш. Дәрес плакаттағы кроссвордты сисеүҙән
башлана. Талғын ғына музыка уйнай.
Кроссворд

1) Энәhе бар ебе юҡ. (Терпе)
2) Башы тараҡ, ҡороғо ураҡ. (Әтәс)
3) Ағаhы ла, ҡустыhы ла эшләпәле. (Бәшмәк)
4) Йөҙ йәшәр ағас. (Имән)
5) Лийеҙа уҡырға инер өсөн нимә яҙалар. (Fариза)
6) Донъяла иң яратҡан кешең кем? (Әсәй)
7) Тау нимәhеҙ булмай. (Ташhыҙ)
(Бер уҡыусы таҡтала яҙа бара).
— Ниндәй hүҙ килеп сыҡты?
— Тәбиғәт.
— Тимәк беҙ бөгөн дәрестә ниндәй темаға hөйләшәсәкбеҙ?
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— Тәбиғәт темаhына.
Дәфтәрҙәрегеҙҙе асығыҙ, бөгөнгө числоны hәм теманы яҙып
ҡуйығыҙ.
— Хәҙер ниндәй миҙгел?
— Көҙ.
— Көҙ hүҙендә ниндәй башҡорт өндәре бар?
— ө, ҙ.
— Әйҙәгеҙ әле ошо өндәрҙе дөрөҫ итеп әйтеү өҫтөндә эшләп
алайыҡ. Өйгә көҙ тураhында дүрт юллыҡ шиғырҙар ятларға би
релгән ине. Тыңлап китәйек:
***
Әле ҡойоп ямғыр яуа,
Әле hалҡын ҡар төшә.
Өҙөлмәҫкә теләп, япраҡ
Елдәр менән тартыша.
Ринат Шакир
***
Көҙгө урман. Ағастарҙан
Алтын япраҡ ҡойола.
Зәңгәр күктән парашюттар
Төшкән кеүек тойола.
Айhылыу Йәғәфәрова
***
Моңhоуланды урмандар,
Һарғайҙы ҡырҙар өҫтө
Йылға күлдәр тып тыныс —
Көҙ килде бит, көҙ килде.
Муса Fәли
***
Көҙ апай килә баҙарҙан,
Нимә генә алмаған!
Ниндәй бүләк кәрәклеген
Әйтмәhәң дә аңлаған.
Ҡайындарға — Һары яулыҡ,
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Миләшкә — ҡыҙыл мунсаҡ,
Сейәгә — көрән алҡалар,
Ал да ҡолағыңа таҡ.
Айhылыу Йәғәфәрова
— Көҙҙөң ниндәй билдәләре тураhында hүҙ барҙы?
— Һары япраҡтар, осоусы ҡоштар, әсе ел, ҡыҫҡа көн…
— Был ниндәй hүҙ төркөмдәрен әйттегеҙ?
— Сифат, исем.
— Быйыл көҙ нисек килде?
— Матур килде.
— Был hүҙбләйләнеш ниндәй hүҙ төркөмөнән төҙөлгән?
— Рәүеш, ҡылым.
— Әйҙәгеҙ әле карточкалар менән эшләп алабыҙ (Бирелгән
hүҙҙәр менән телдән hүҙбәйләнештәр төҙөү).
— Мәҫәлән: алтын+көҙ; тиҙ+етте.
— Ә хәҙер иҫкә төшөрөп, сифат менән рәүештең оҡшаш hәм
айырмалы яҡтарын әйтеп китегеҙ.
Айрмалы яҡтары: 1. Сифаттар исемгә бәйләнеп, уларҙы асыҡ
лап ниндәй? hорауына яуап була. 2. Рәүештәр ҡылымға бәйләнеп
нисек? hорауына яуап була. Мәҫәлән: яҡшы китап (сифат+исем),
яҡшы уҡый (рәүеш+ҡылым).
Оҡшаш яҡтары: улар икеhе лә билдә аңлата.
— Беҙ hеҙҙең менән бөгөн дәрестә hөйләмдә hүҙҙәрҙең килеү
тәртибен нығытыу өҫтөндә эшләйбеҙ.
— Хәтергә төшөрәйек:
— Исем hөйләмдә нимә булып йөрөй? (Эйә)
— Ҡылым — хәбәр.
— Сифат — аныҡлаусы.
— Рәүешхәл.
— Бик яҡшы, hөйләм киҫәктәрен онотмағанhығыҙ икән. Ә хәҙер
таҡталағы плакатҡа күҙ hалайыҡ:
(Һөйләм киҫәктәренең урынлашыу тәртибен сағылдырған пла
кат: аныҡлаусы+эйә+тултырыусы+ хәл+хәбәр).
— Һөйләмдең баш киҫәктәре?
— Эйәрсән киҫәктәре?
— Һөйләмдә hүҙҙәр бер тәртиптә генә киләме?
(Юҡ, интонацияға, логик баҫымға ҡарап). Мәҫәлән: Әйтегеҙ уға
— уға әйтегеҙ. Йөрөмәhен бында — бында йөрөмәhен.
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(Уҡыусыларҙан уҡытыу).
Плакат. Көҙ етте. Бына алтын көҙ ҙә килеп етте.
— Был hөйләмдәр төҙөлөшө буйынса ниндәй hөйләмдәр?
— Йыйнаҡ hәм тарҡау.
— Билдәhен әйтеп бирегеҙ!
— Йыйнаҡ: эйә+хәбәр.
Тарҡау: эйә+хәбәр+эйәрсән киҫәктәр.
Эш: бирелгән hүҙҙән береhейыйнаҡ, икенсеhетарҡау hөйләм
дәр төҙөү.
Һүҙҙәр: етте, көҙ, көндәр, hарғайҙы, hыуынды, үләндәр.
Карточка.
— Улар таҡтала эшләгән арала тулы hәм кәм hөйләмдәрҙе
хәтергә төшөрөү, 2 төркөмгә бүленеп диалог төҙөү. “Баҡсала“, “Ки
тапханала“.
Мәҫәлән: — Һаумыhығыҙ, Наилә апай!
— Һаумыhығыҙ!
— Һеҙҙә Мостай Кәримдең “Оҙоноҙаҡ баласаҡ“ әҫәре бармы?
— Бар.
— Ә хәҙер дәфтәрҙәргә 1әр hөйләм төҙөп яҙығыҙ, рус теленә
тәржемә итегеҙ, hөйләм киҫәктәренең аҫтына hыҙығыҙ.
(Таҡтала 1 уҡыусы эшләй).
Һары япраҡтар миңә бик оҡшай.
Желтые листья мне очень нравятся.
Уҡыусыларҙың hөйләмдәрен уҡытып, hөйләм киҫәктәренең
урынлашыу тәртибенә иғтибар иттереү. Бергәләп ҡағиҙә сығарып
берике көслө уҡыусынан әйттереү:
Һөйләмдә hүҙҙәр билдәле бер тәртиптә килә:
1. Эйә hөйләмдең башында, хәбәр аҙағында тора.
2. Аныҡлаусы аныҡланыусының алдында тора.
3. Тултырыусы, хәлдәр, ғәҙәттә, эйә менән хәбәр араhында урын
лаша.
Уҡытыусының йомғаҡлау hүҙе: Тимәк, hөйләм эсендәге hүҙҙәр
билдәле тәртиптә килә. Ул тәртипте hаҡлау hәр кем өсөн дә кәрәк
hанала. Уҡыусылар, киләсәктә, ошо дәрестә алған белемегеҙгә та
янып, телмәрегеҙҙәге хаталарҙы кәметерhегеҙ, тип уйлайым.
III. Өйгә эш. Дәрестең hуңында башҡорт телендәге бер әкиәт
тең башын видеояҙманан күрhәтеп, өйҙә дауам итеп әкиәт яҙырға
ҡушыла.
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IV. Баhалар ҡуйыу.
Иҫкәрмә. Был дәрес өлгөhөн башланғыс төркөм уҡыусылары
өсөн тәҡдим итәм. Дәресте рус теле менән сағыштырып алып ба
рыу отошло. Синыфтың белем кимәлен иҫәпкә алып, эш төрҙәрен
ҡатмарландырырға мөмкин. Тел өйрәнеүҙе телмәр үҫтереүҙән баш
ларға hәм аралашыу өсөн баланың хәтерендә кәрәкле hүҙҙәр,
hөйләмдәр булырға тейеш тигән маҡсаттан сығып төҙөлдө был дәрес
өлгөhө.

Икенсе дәрес
Тема: «Ҡайҙа ғына бармай, ниҙәр күрмәй
Ир егеткәй менән ат башы»
(Я.Хамматовтын, «Төнъяк амурҙары»
әҫәре буйынса йомғаҡлау дәресе.)
Маҡсат: 1. Белем биреү: Башҡорт халҡының тарихи үткәне
менән таныштырыуҙы дауам итеү.
2. Тәрбиә биреү: Башҡорт ирегеттәре ниндәй булырға тейеш
тигән hорау өҫтөндә уйландырыу.
3. Телмәр үҫтереү: hөйләү телмәрен үҫтереү.
Йыhазландырыу, плакаттар, 1812—1814 й. Ватан hуғышы
тураhында материалдар, hүрәттәр күргәҙмәhе, видео, аудио яҙма
лар («Кутузов» фильмы, «Азамат», «Любизар» көйҙәре, ҡурай)
Дәрес барышы:
I. Ойоштороу мәле.
II. Тема өҫтөндә эш:
1. Дәрес «Азамат» халыҡ йырын тыңлау менән башлана.
Һуңынан көй аҫтында бер уҡыусы ошо йырҙы тасуири hөйләй:
Алыҫтарҙан ағарып, ай, күренгән
Ирәндеккәй тауының аҡ ташы
Ҡайҙа ла ғына бармай, ниҙәр күрмәй
Ир егеткәй менән ат башы!
— Ниндәй башҡорт халыҡ йырын тыңланыҡ? («Азамат»)
«Азамат» йырындағы «Ҡайҙа... ат башы» тигән hүҙҙәрҙең мәғәнә
тәрәнлеге тураhында уйлаhаң, Тыуған илен, азатлыҡты hаҡлап,
нисәмә тапҡыр яуҙарға күтәрелгән, ат менән илерҙәр үткән ирегет
тәрҙең hыны, яу юлдары, батырлыҡтары күҙ алдына килеп баҫа.
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Уҡыусылар, бөгөн беҙ дәрестә Я. Хамматовтың «Төньяҡ амурҙа
ры» әҫәренә нигеҙләнеп «Ҡайҙа ла ғына бармай...» тигән тема
аҫтында йомғаҡлау дәресе үткәрәбеҙ. Дәфтәрҙәрҙе асып, числоны,
теманы яҙып ҡуйығыҙ.
Әйҙәгеҙ әле тарихҡа күҙ hалайыҡ. 1557 йыл ниндәй ваҡиға була?
(Рус дәүләтенә кушылыу)
Ниндәй шарттар менән? (1. Ер башҡорттар ҡулында булырға
тейеш. 2. Көсләп суҡындырмаҫҡа. 3. Яhаҡ түләргә. 4. Үҙ иҫәптә
ренә хеҙмәт итергә, походтарҙа ҡатнашырға.)
— Башҡорт халҡының батыр улдары Тыуған илебөйөк Рәсәйҙе
сит ил баҫҡынсыларынан hаҡлап күп тапҡыр ҙур яуҙа ҡатнашҡан,
күптәре hуғыш яланында ятып ҡалған.
2. Башҡорттар рустарҙың ниндәй хәрби походтарында ҡатнаш
ҡан? (Рәсәйҙең hуғыш hәм походтарында башҡорттарҙың ҡатна
шыуы:
1. 1558—1583 йылдар. Ливон hуғышы.
2. 1570—1572 йылдар. Ҡырым менән hуғыш.
3. 1611—1512 йылдар. Полякшвед интервенттарына ҡаршы
hуғыш.
4. 1612 йыл Мәскәүҙе поляклитва илбаҫарҙарынан азат итеү.
5. 1695—1696 йылдар. Азов походы.
6. 1700—1721 йылдар. Төнъяҡ hуғышы.
7. 1756—1763 йылдар Рәсәйҙең Пруссия менән hуғышы (Ете
йыллыҡ hуғыш — 2500 башҡорт).
8. 1772 йыл. Польшалағы hуғыш (300 башҡорт.)
9. 1805—1809 йылдар. Франция менән барған hуғыш (7 мең
башкорт.)
10. 1812—1814 йылдар. Наполеон армияhына ҡаршы hуғыш
(14840 башҡорт).
11. 1828—1829 йылдар. Рустөрөк hуғышы (ике полк).
12. 1830—1831 йылдар. Белоруссияла hәм Польшала поляк
хәрби әсирҙәрен оҙатҡанда этап хеҙмәтен үтәү.
13. 1839 йыл. Хиуаға ойошторолған яу (3700 башҡорттоң 2000
кешеhе үлеп ҡала. В.А.Перовскийҙың беренсе походы).
14. 1853 йыл. Урта Азияға яуға сығыу. (400ләп башҡорт. В.А.
Перовскийҙың Урта Азияға икенсе походы).
15. 1853—1856 йылдар. Ҡырым hуғышы ваҡытында Балтик
буйы ярҙарын, Севастополде hаҡлауҙа ике полк ҡатнаша.
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— Ә Я.Хамматовтың «Төньяҡ амурҙары» әҫәрендә нисәнсе йы
лғы hуғыш тураhында hүҙ бара? (1812—1814 й. Беренсе Ватан
hуғышы).
— Ул hуғыш тураhында нимәләр беләhегеҙ?
(1812 й. 12 июнендә Франция ғәскәрҙәре Наполеон етәкселе
гендә Рәсәйгә ҡаршы hуғыш башлаған. Наполеон Рәсәйгә баҫып
ингәс, император Александр I халыҡтарға манифест менән
мөрәжәғәт итә. Ватанды hаҡларға, башҡа халыҡтар менән башҡ
орттар ҙа әүҙем күтәрелә).
— Француздарға ҡаршы Ватан hуғышы, яугир ирегеттәр
тураhында ниндәй әҫәрҙәр ижад ителгән?
(Я.Хамматовтын. «Төнъяҡ амурҙары», Б.Бикбайҙың
«Ҡаhым түрә» драмаhы, «Француз көйө», «Байыҡ», «Люби
зар», «Ҡаhым түрә», «Икенсе әрме» тарихи йырҙары).
— Әйҙәгеҙ әле 7 синыфта өйрәнгән «Икенсе әрме» риүәйәте
нең йөкмәткеhен иҫкә төшөрөп китәйек (7 кл. әҙәбиәт, 72се бит).
— Ошолай итеп башҡорт ғәскәрҙәре тау шишмәhендәй
гөжөлдәп, диңгеҙҙәй, урыҫ ғәскәрҙәренә ҡушылып, француздарҙы
ҡыуып алып киткәндәр, ти. Яуҙа ҡатнашыуҙары менән башҡорттар
hәр ваҡыт ғорурланған, улар уны Ватан алдындағы бурыстарын үтәү
тип аңлаған.
— 1812 й. Ватан hуғышында нисә башҡорт полкы ҡатнашҡан?
(1812 й. июль—сентябрь айҙарында 18 башҡорт атлы полкы
ойошторола. 1812 й. аҙағында hәм 1813 й. башында тағы ла 8 полк
төҙөлә, ә 2 полк 1811 йылдың, апрелендә үк төҙөлгән була. Шулай
итеп башҡорттар барлығы 28 полкты hуғышҡа оҙата).
— 1 полкта нисә кеше була?
(Атлы полк 500 ябай hалдаттан, ә командирҙар составы 30 ке
шенән торған. Бөтәhе 14,840 башҡорт hуғышта ҡатнашҡан.)
— Полк командиры итеп ниндәй милләт кешеhе ҡуйылған? (рус,
казак офицерҙарын ҡуйғандар, ә башҡорттар уларҙың, ярҙамсыhы
ғына була алған.
— Башҡорттар нисек ҡоралланған булған? (уҡhаҙаҡтар, hөңгө,
ҡылыс, ә мылтыҡ hәм пистолеттар бик hирәктәрендә генә була).
— Ә ни өсөн башҡорттар тик ярҙамсы ғына hәм насар ҡорал
ланған булған?
(Рустар ҙур башҡорт ғәскәренә утлы ҡорал тотторорға, коман
дирҙарҙы ла башҡорттан ҡуйырға ҡурҡҡан, сөнки Салауат батыр
кеүек булып ҡуймаhындар тип уйлағандар).
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— Эйе, башҡорт яугирҙары рус батшаhын ғына түгел, дошман
дарын да дер ҡалтырарға мәжбүр иткән. Сөнки улар ниндәй булғ
андар? (112 — 113сө биттәр, 8се синыф әҙәбиәт дәреслеге).
— Ни өсөн ,башҡорттарҙы «Төньяҡ амурҙары» тип атағандар?
(Легенданы hөйләү).
Ә ниндәй башҡорт ғәскәр етәкселәрен беләhегеҙ?
(С.Юлаев, Шайморатов генерал, Таhир Кусимов, Ҡаhым түрә...)
— Ҡаhым түрә хаҡында нимәләр беләhегеҙ?
(Ул Юрматы ырыуы башҡорто. Ҡаhым Мырҙаш 1778 йылда
тыуған. Ватан hуғышы башланғанда уға 34 йәш кенә була... 8 кл.,
әҙ., 142се бит).
— Ватан hуғышында иң хәл иткес яу ҡайҙа була? (...Бородино
яланындағы hуғыш 6 сәғәткә hуҙыла. Атаман Платов етәкселеген
дәге 1се башҡорт полкы егеттәре айырыуса батырлыҡ күрhәтә).
— Әйҙәгеҙ ошо hуғыш тураhындағы видеояҙманан өҙөк ҡарап
китәйек. Кемдәрҙе күрҙек инде?
Башҡорт hыбайлылары француздарҙы ҡыуып Европа буйлап
Польша, Германия ерҙәрендә Лейпциг, Варшава, Берлин, Дрезден,
Гамбург, Веймар ҡалаларын алыуҙа ҡатнаша (картанан күрhәтеп
hөйләргә).
— Илгә ауыр көндәр килгән саҡта,
Башҡорт ҡыҙы борон замандан,
Ҡулына ҡорал алып, менгән атҡа,
Ирҙәрҙән бер тотам ҡалмаған.
Мин — яу ҡыҙы!
— Ниндәй әҫәрҙән өҙөк, кемдең hүҙҙәре?
(«Ҡаhым түрә» драмаhынан Аҫылбикәнең hүҙҙәре)
— Башҡорт ирегеттәре менән бер рәттә тороп, тыуған ил өсөн
көрәшеүсе ҡатынҡыҙҙарҙан тағы кемдәрҙе беләhегеҙ?
(Зефировтың «Йәнтүрә» — Йәнтүрәнең ҡатыны Б.Бикбайҙың
«Ҡаhым түрә» драмаhынан — Аҫылбикә мәргән ҡыҙ. F.Ибраhимов
тың «Кинйә» романында Алдар — Аҡҡалпаҡ, Һеләүhен — Буран
бикә. Башҡорт ҡатынҡыҙы ат өҫтөндә елеп, кәрәкhә ян тота, hөңгө
лә hуҙа белгән).
— Эйе, башҡорт ҡатынҡыҙының 1812—1814 й. походта ҡат
нашыуы хаҡында яугир ҡатыны йырлаған «Ирәмәл» йырында асыҡ
әйтелә:
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«Илкәйенә дошман баҫып инhә,
Кем генә hуң өйҙә ҡала икән?»
тип йырлаған да, атҡа менеп, ҡулына ҡорал алып, ире менән
бергә француз яуына киткән.
— «Ҡайҙа ла ғына бармай... » тигән йыр юлдарына әйләнеп
ҡайтайыҡ. Атабабаларыбыҙ XVII быуатта уҡ Ер йөҙөндә әлеге ва
ҡытта үҙенә күп кешене ылыҡтырыусы мәшhүр Париж ҡалаhын
барып күргән. Күреү генә түгел, hуғыш тип тормай, күренекле ке
шеләре менән осрашҡан. Ниндәй күренекле шәхес тураhында hүҙ
бара?.. Әлбиттә, Иоган Гёте — немец шағиры. Кем ошо осрашыу
хаҡында hөйләргә теләй? (144146сы бит).
— Бөтә донъяла дан яулаған «Төньяҡ амурҙарын» күрмәйенсә
тыныслана алмаясағын аңлаған кенәз? (Шварца ауылы кенәзе Карл
Гюнтер 7се башҡорт полкын ҡунаҡҡа саҡыра... 148—149сы бит
буйынса).
— Тыуған ерҙәренә ҡайтып барышлай бөйөк шағир Гёте менән
осрашыу башҡорт яугирҙарына дәрт, көс, мәңге юйылмаҫ хистәр,
рухи байлыҡ өҫтәй.
4. Дәресебеҙҙең темаhына тағы ла иғтибар итеп, башҡорт ир
егеттәренең тоғро яуҙашы тураhында hөйләшеүҙе дауам итәйек, hүҙ
нимә хаҡында барасаҡ?.. Әлбиттә — ат. Башҡорт hуғышсыларының
айырылғыhыҙ дуҫы хаҡында кем hөйләп китә?
(Ырымбур губернаhы ғына 45 атлы полк ойоштора, шул иҫәптән
28е — башҡорттыҡы. Унан тыш башҡорт халҡы армияға хәрби
хеҙмәт өсөн яраҡлы иң яҡшы 4,139 баш ат бүләк итә).
— Парижға тәүгеләрҙән булып кереүсе башҡорт полктары? (1,
2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15се; hәм бөтә яугирҙары ла көмөш миҙал
менән наградаланған).
— 1812 й. Ватан hуғышында башҡорттар ҙур батырлыҡ
күрhәткәндәр. Һуғышта ҡатнашыуы менән башҡорттар hәр саҡ
ғорурланған, батырҙарының даны менән hоҡланған. Киң билдәле
“Ҡолой кантон“ йырында:
Был империяны самаланым —
Башҡортомдан батыр юҡ икән, —
тип хаҡлы әйтелгән.
— Шулай уҡ Кутузов та башҡорттарҙың батырлығын күреп
ниндәй hүҙҙәр әйткән?
(Любезные вы мои, молодцы!.. “Любизар“ йырын сығарғандар).
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— Дәресебеҙҙе тамамлап, “Любизар“ йырын йырлап алайыҡ
(1 куплетын кассетанан тыңлағандан hуң, ҡурай моңо аҫтында ба
лаларҙы йырлатырға мөмкин).
III. Йомғаҡлау.
— Башҡорт халҡының тарихында оялырлыҡ, хурланырлыҡ бер
генә нәмә лә юҡ. Беҙҙең аhзар, ҡанйәш менән hуғарылған тарих
юлы көмөш кеүек саф. Беҙҙең халыҡ бер ваҡытта ла башҡа халыҡ
тың ерhыуына баҫып инеп ҡан ҡоймаған, баласағаhын, ҡатын
ҡыҙын ҡан илатмаған. Ул, киреhенсә, үҙе ете быуат ярым буйы
ҡанhыҙ баҫҡынсыларҙың йыртҡыслығынан ҡаты ғазап сиккән, йән
аямай ғәҙеллек өсөн, азатлыҡ өсөн көрәшкән. Тыуған илен, Рәсәйҙе
hаҡлап, хатта Парижға ла барып еткән. Ә hеҙгә, уҡыусылар, бер
ҡасан да hуғыш уты күрергә яҙмаhын, ә киреhенсә тыныс күк аҫтында
атабабайҙар эҙенән Парижға ял итергә барырға яҙhын.
Уртаҡ Ватаныбыҙ hаналған Рәсәйҙе hаҡлап яу ҡырында hәм,
Париж урамдарын айҡап, Елисей яландарында ҡурай тартып, дан
шөhрәт менән әйләнеп ҡайтҡан батырҙарыбыҙ бер ваҡытта ла
халыҡ хәтеренән сыҡмаҫ.
— Баhалар ҡуйыу.
Иҫкәрмә: VIII синыфта Я.Хамматовтың “Төньяҡ амурҙары“
әҫәрен өйрәнгәндән hуң үткәреү өсөн йомғаҡлау дәресе өлгөhөн
тәҡдим итәм. Тарихи әҫәрҙәрҙе үткәндә туған әҙәбиәт дәрестәреңдә
предметара бәйләнешкә ҙур иғтибар бүлергә кәрәк. Әҙәбиәт дәре
сен тарих менән бәйләп алып барыу отошло. Бала тарихи датала
рҙы, шул осорҙо яҡшы белә икән, әҙәби әҫәрҙе лө еңел үҙләштерә.
8се синыфта Ҡаhым түрә хаҡындағы халыҡ ижады әҫәрҙәрен, В.Зе
фировтың «Йәнтүрә хикәйәhен» өйрәнгән осорҙа 1812—1814 йы
лғы Ватан hуғышы хаҡында күп белешмә бирелhә, 8се синыфта
шул уҡ ваҡиғалар менән бәйле әҫәрҙе өйрәнеү күпкә еңелгә тура
килә. Системалы эш алып барылhа, йомғаҡлау дәресенә ҡабатлап,
хәтергә төшөрөп китеү ҙә етә. Дәрескә әҙерләнеү өсөн А.З.Асфан
дияровтың «Любезные вы мои...» исемле 1812 йылғы Ватан
hуғышының 180 йыллығы айҡанлы сығарылған китабы ҡулайлы.
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А.М.Абдуллина
Республика Р.Fарипов исемендәге
башҡорт гимназияhында үткәрелгән асыҡ дәрес.

Беренсе дәрес
Тема: Н.Мусиндың тормошо hәм ижады
Маҡсат. 1. Уҡыусыларҙы биографияhы, ижады менән таныш
тырыу, уның әҫәрҙәренә ҡыҙыҡhыныу уятыу. 2. Уҡыусыларҙың тел
мәрен hәм фекерләү ҡеүәhен үҫтереү. 3. Тыуған тәбиғәтте ҡәҙер
ләй белеүен, hаҡлау тойғоhон үҫтереүҙе дауам итеү, яуаплылыҡ
тәрбиәләү.
Йыhазландырыу. Яҙыусының портреты, экран hәм проектор,
Н.Мусиндың ижадына арналған китаптар күргәҙмәhе, баhалау кар
точкалары, hүҙлектәр, hәр төркөмгә бирелгән эш карточкалары.
Дәрестең эпиграфы. «Бына нисек ҡатмарлы бит ул донъялар,
әҙәм балаhы! Ниҙәр генә үтмәгән минең баштан, ниндәй хәлгә генә
шаhит түгелмен! Быларҙы hөйләп, хәтерегеҙгә төшөрөү — миңә,
шуларҙы онотмау — hеҙгә фарыз. Киләсәгең тураhында уйлағанда
үткәндәрҙе иҫендә тот, Кеше!» (Ҡарт ҡарағай образы «Мәңгелек
урман» әҫәренән)
Дәрес барышы.
1. Ойоштороу моменты.
— Һаумыhығыҙ, уҡыусылар! Республика башҡорт лицейин
тернаты уҡытыусыhы Аида Миңнуловна булам.
2. Инеш.
«Мин иhә — урмансы. Урмантауҙар араhында тыуып, ғүмер
баҡый урмансылыҡ кәсебе менән көн иткән кешеләр араhында
үҫкәнмен. Минең ҡанымда — урман hауаhы, телемдә — уның саф
шишмәләренең, балтырғанының, hөтлөгәненең, ҡымыҙлығының
таты ...» Ниндәй яҙыусы хаҡында hүҙ бара? (Уҡыусылар яуап бирә).
Уҡыусыларҙан дәрестең маҡсаты әйттерелә.
— Эйе, бөгөн уның тормош юлын hәм ижадын өйрәнәбеҙ.
(Уҡыусылар число hәм дәрес темаhын дәфтәрҙәренә яҙып ҡуялар.)
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыhы Н.Мусиндың ижады менән hеҙ
алтынсы синыфтан танышhығыҙ. — Һеҙ уның ниндәй әҫәрҙәрен
беләhегеҙ? (Уҡыусыларҙан яуаптар алына: «Зәңгәрhыу васыяты»,
«Военрук Фәтхи», «Йәнебәк түше)».
«Зәңгәрhыу хикәйәттәре»нән өҙөк уҡыла. Экранда зәңгәр йылға.
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«...Эй, әҙәм балаhы, hөйләгән хикәйәтеңде лә ишеттем, уйҙа
рыңды ла, борсолоуынды ла аңлайым. Бына hин әле үткәнге hәм
хәҙерге, бөгөнгө hәм киләсәк тормош хаҡында баш ватып ултырған
булаhың. Ни хәтлем генә уйлаhаң да, минең баштан кискәндәрҙең
осоҡырыйына сыға алмаҫhың инде. Меңәрләгән йыл буйы аҡҡан
дәүеремдә ниҙәр генә күрмәнем мин. Ләкин ҡаҡшамаҫ бер хакикә
тте әйтәйем hиңә: беҙ, йылғалар, барлыҡ йән эйәләренә лә игелек
күрhәтеү өсөн ерҙе тишеп сыҡҡанбыҙ...»
— Яҙыусының ниндәй әҫәренән алынған? Зәңгәрhыу йылғаhы
кешеләргә нимә тип өндәшә? Нимә хаҡында әйтелә?
Һығымта: Яҙыусы тәбиғәт аша кешеләргә үҙенең hүҙен, йөрәк
ауазын еткерә. Н.Мусин әҫәрҙәрендә тәбиғәт hәр ваҡыт телгә килә,
тере йән, кеше кеүек килеп баҫа. Бында йылға, hыу хәтере булып
күҙ алдына баҫа, ул барыhын да күрә, ишетә, үҙенә hендерә. Дәрес
тең эпиграфына күҙ hалайыҡ (Эпиграфты бер уҡыусы тасуири
уҡып ишеттерә). Уның hәр бер әҫәрендә тиерлек символик об
раз бар. Күҙ алдына йыуан ҡарт ҡарағайҙы килтерегеҙ, уның беҙгә
әйтер hүҙе бар (экранда ҡарт ҡарағай hүрәте.) Нимәлер ха
ҡында иҫкәртә кеүек, дәрестең аҙағында үҙ фекерегеҙҙе әйтерhегеҙ.
3. Төп өлөшө. Яҙыусының биографияhы hәм ижады.
Уҡыусыларға яҙыусының ижадына ҡағылышлы hорауҙар би
релгән карточкалар дәрес алдынан таратыла, уларға дәрес аҙағын
да ҡыҫҡа ваҡыт эсендә яуаптар яҙыла, hәр яуапҡа бер балл ҡуйы
ла, йыйылған балл суммаhынан сығып баhа бирелә, дөрөҫ яуап эк
ранда күрhәтелә.
Уҡытыусы карточкалар хаҡында әйтеп китә.
— Н.Мусин Ишембай районынан сыҡҡан яҙыусы, тәбиғәттең
иң матур ерендә Ҡолғона исемле ауылда 1931 йылдың 17 июлеңдә
тыуған.
— Бала сағы ниндәй шарттарҙа үткән? Һеҙҙең бала сағығыҙға
оҡшағанмы?
Яуаптар: башта үҙ ауылында ете йыллыҡ мәктәптә белем ала, унан
1947 йылда Макар урта мәктәбен тамамлағас, тәүге хеҙмәт юлын
уҡытыусы булып башлай. Юғары белемгә эйә булыу теләге менән
Стәрлетамаҡтағы уҡытыусылар институтына килә. Буласаҡ яҙыусы
районда мәғариф бүлегенең мәктәптәр инспекторы булып эшләй.
Буласаҡ яҙыусының әҙәбиәткә килеү юлдары нисек?
Яуаптар: Иң тәүҙә шиғыр яҙа. 1953 йылда «Совет Башҡортос
таны» гәзитендә әҙәби хеҙмәткәр була, 1958 йылын «Әҙәби Баш
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ҡортостан» журналына килә hәм ошонан hуң әҙәби ижадынан айы
рылмай. «Ағиҙел» — минең бөтә ижад ғүмерем, яҙмышым усағы.
Ошо журналда тәүге тапҡыр шиғырым баҫылды (1952 йыл май), бе
ренсе хикәйәм (1954, февраль), беренсе повесым «Зөhрә» (1956 йыл,
6, 7), беренсе романым «Өҙәрем юл кешеләре» (1968 й., 9, 10, 11).
Аҙаҡ та «Ағиҙел»дә әҫәрҙәрем баҫылған hайын, ат менгәндәй шатла
нам, әйтерhең, hәр ҡайhыhы — тәүге әҫәр!» — ти автор.
— Һеҙ үҙегеҙ ижад менән шөғөлләнәhегеҙме? Әҫәрҙәрегеҙ мат
буғатта донъя күрәме? (Уҡыусыларҙың ижады менән бәйләү). Иғти
барығыҙҙы экранға йүнәлтәйек. (Экранда китаптарының исем
леге күрhәтелә) Шулай итеп, ярты быуаттан ашыу ижад дәүерендә
ҡырҡтан ашыу китап яҙа. Тиҫтәләгән роман, бик күп повестар,
хикәйәләр авторы.
«Мәңгелек урман» дилогияhын ижад итә.
«Мәңгелек урман»да ҙур мәғәнә ята: мәңгелек ер, мәңгелек
халыҡ, мәңгелек милләт. «Ваҡытында ваҡ халыҡтарға Мәскәү йы
наза уҡый башлаған ине, заманында ул протест булды,» — тип әйтә
башҡорт халыҡ шағиры Н.Нәжми. Ун беренсе синыфта был әҫәрҙәр
менән ныҡлап танышасаҡhығыҙ. «Зәңгәртауҙа аҡ болан», «Яралы
кеше тауышы», «Таң менән сыҡ юлдарға» трилогияhын яҙа.
Видеонан өҙөк (ике минут) Н.Мусиндың тәбиғәт хаҡын
да әйткәне.
Уҡыусыларҙан hығымта яhатыла.
Һығымта: ҙур прозала тәбиғәтте, тирәяҡ мөхитте, урмандар
ҙы hаҡлау мәсьәләhен киң планда күтәреүсе Н.Мусинға тиклем бер
кем дә булғаны юҡ ине. Вафа Әхмәҙиев, тәнҡитсе: «Ҙур прозала
тәбиғәтте hаҡлау проблемаhын тәү башлап күтәреүсе Ноғман Му
син булды», — тип әйтә.
Бөтә әҫәрҙәрендә лә кеше hәм тәбиғәт берлектә бирелә, әгәр ҙә
ошо берлек юғалhа, йәшәүҙең мәғәнәhе ҡалмай.
— Уҡыусылар, яҙыусының ижады хаҡында йөкмәткеле бер
hорау әҙерләп, дәрес аҙағында уны бирерhегеҙ.
Трилогия хаҡында ҡыҫҡаса белешмә бирелә.
— «Таң менән сыҡ юлдарға» романынан «Кәбир» исемле өҙөктө
өйрәнәбеҙ.
1. Уҡытыусының әҫәргә инеше.
Уҡыусылар дәрес алдынан дүрт төркөмгә бүленә, икешәр
партанан дүрт өҫтәл ҡуйыла hәм карточкалар hалына.
Карточкала шулай яҙылған:
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1946 йыл ... Ерекле йылғаhы. Бейекташ бөгөлөндә барған ва
киғалар. Ҡар ирегәс, ер hыуынан йылға таша. Бейекташ бөгөлө:
бер яҡта — ҡая, икенсе яҡта — текә тау битләүе. Затор. Ауыр хәл,
проблема. Нисек заторҙы ҡуҙғатырға?
2. Беренсе бүлектең йөкмәткеhе буйынса эшләү. Һәр төркөмгә
проблемалы hорауҙар бирелә, улар шул проблема өҫтөндә эш
ләйҙәр.
I. 1се бүлектә Кәбирҙе hеҙ ниндәй кеше итеп күҙ алдына
килтерәhегеҙ? Ни өсөн ул башҡаларга ҡарағанда тормоштоң ҡәҙе
рен нығыраҡ белә? Ҡыуғын мәлендә килеп тыуған ауырлыҡтарҙа,
ҡатмарлы хәлдәрҙә үҙен нисек тота? Кәңәше ...? Эше...?
II. Кәбирҙе hеҙ ниндәй кеше итеп күҙ алдына килтерәhегеҙ?
Уның ихтыяр көсө, уйкисерештәрен асып бирегеҙ.
III. Леспромхоз директоры Аҙнаев ниндәй кеше? Ҡыуғынсылар
ға мөнәсәбәтен, ҡылыҡтарын асып hалырға.
IV. Район вәкиленең телмәренә ниндәй hүҙҙәр хас? Уның халыҡ
алдында үҙен тотошо. Халыҡтың өнhөҙлөгөн hеҙ нисек аңлайhығыҙ?
Парталарҙа hүҙлек эше.
Ҡыуғын 1. Погоня (ҡыуғын ебәреү) выслать погоню
2. Молевой сплав/леса (ҡыуғын ҡыуыу)
3. Отгонный (ҡыуғын малсылыҡ)
Һере — 1. Выносливый, крепкий (hере кеше)
2. перен. (Упрямый hере холоҡло)
Затор — тығын
Баго(у)р — оҙон hаплы осло ырғаҡ.
Һәр төркөмдән уҡыусылар сығыш яhай, анализлай hәм бер
hығымтаға килә.
Һығымта: Шулай итеп, Кәбир ауыр hуғыш юлы үткән, немец
фашист лагерҙарында ғазап сиккән, бер нисә мәртәбә үлеп терелгән,
үҙендәге рухи ныҡлыҡ, илен, ғаиләhен ҡайнар hөйөү, еңеүгә ыша
ныс менән ҡарау hөҙөмтәhендә бөтә ауырлыҡтарҙы еңеп иленә ҡай
тҡан, бөтә көсөн биреп эшләй, халыҡ уны хөрмәт итә. Кәбир зато
рҙа кәңәш кенә итеп ҡалмай, ә үҙе эште атҡарып сыға, йәштәрҙе
өйрәтә, Таhирҙың булдыҡлылығын hынай.
Аҙнаев менән район вәкиле үҙҙәрен бик тупаҫ, дорфа тоталар.
Аҙнаев телмәрендә «бузатер», «паникерлыҡ настроениеhын тара
тырға уйлайhыңмы?», «тыл крысаhы» кеүек hүҙҙәрҙе ҡуллана, ул
Солтановты халыҡ алдында оятҡа ҡалдыра, нахаҡ яла яға, ҡыуғын
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сыларҙы ҡурҡыта. Район вәкиле лә «бунт күтәрергә самалай
hығыҙмы», «марш эшкә!» кеүек ҡаты бойороҡ ҡына бирә. Уны ха
лыҡтың көнө буйы арымай — талмай эшләүе ҡыҙыҡhындырмай,
тик башында планды ғына үтәү.
— Уҡыусылар, беҙҙең Республика лицейинтернаты уҡыусыла
ры ла бөгөн дәрестә ошо әҫәрҙе өйрәнә, уларҙың hеҙгә бер hорауы бар.
Экранда 8 се синыф уҡыусылары. Бер уҡыусы: Ҡәҙерле
уҡыусылар! Республика башҡорт лицейынан hеҙгә ҡайнар
сәләмдәр! Бына беҙ компьютерҙан Ноғман Мусиндың «Кәбир»
әҫәрен уҡыйбыҙ hәм беҙҙең hеҙгә бер hорауыбыҙ бар.
Икенсе уҡыусы: Был әҫәрҙә, белеүегеҙсә, проблемалы хәл тыуа.
Аҙнаев райондың вәкиле менән килеп, хәлдән тайған кешеләрҙе
төнгә ҡаршы заторҙы асырға куша. Иғтибар, ҺОРАУ! Һеҙҙеңсә, был
хәлдә нимә мөhимерәк кешеләрҙең ауыр хәлеме, әллә график
ты үтәүме!
Уҡыусылар үҙҙәренең фекерҙәрен әйтә.
— Дәрестең эпиграф юлдары менән беренсе бүлек араhында
ниндәй бәйләнеш бар?
— Һығымта: Кәбирҙең, халыҡтың ауыр яҙмышы, донъяның
ҡатмарлығына ишара бар, ҡарағай бөтә нәмәгә шаhит, бында ер
хәтере ята.
— Был бүлектән сығып, hеҙ үҙегеҙгә ниндәй фәhем, ғибрәт алдығыҙ?
— Ҡәбирҙең артабанғы тормош юлын, хәлваҡиғаларҙың
үҫешен тулыhынса дәреслектән уҡып килерhегеҙ.
Уҡытыусы әҫәрҙең беренсе бүлеге буйынса hығымта яhай.
Бөйөк Ватан hуғышынан hуңғы йылдарҙа ҡайhы бер етәкселер
ҙең административбюрократтарса етәкселек итеү алымының кеше
яҙмыштарында фажиғә тыуҙырыуы, тупаҫ мөнәсәбәттәре, хатала
ры, кеше ғүмере менән иҫәпләшмәү, тормоштоң ауырлығы,
законhыҙлыктың хөкөм hөрөүе күрhәтелә.
Йомғаҡлау өлөшө.
1. Өй эше: Кәбир үҙенүҙе үлтереп дөрөҫ эшләнеме? Һеҙ нисек
уйлайhығыҙ? Үҙеңде иҫбат итер өсөн башҡа сара юҡ инеме ни?
Дәфтәрегеҙҙә ошо hорауға үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе яҙып килегеҙ.
Уҡыусылар белемдәрен баhалау карточкаларын тултыра hәм үҙ
баhаhын ҡуя. Ике минут ваҡыт бирелә, аҙаҡ яуаптары экран
да күрhәтелә.
2. Уҡыусылар менән яҙыусы Н.Мусиндың тура бәйләнешенән
hуң дәресте йомғаҡлау.
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— Уҡыусылар, бөгөн беҙҙең Н.Мусин менән тура бәйләнешкә
инеү мөмкинселеге бар. Һеҙҙең уның ижады буйынса ҡыҙыҡ
hындырған бер hорау бирергә хоҡуғығыҙ бар. Уҡыусылар дәрес
башында яҙыусының ижады буйынса бер hорау әҙерләргә иҫкәр
телә.
Бөтә синыфҡа асыҡ ишетелерлек итеп яҙыусы менән те
лефондан hөйләшеү. Өс минут ваҡыт үтә. Һорауҙы Айгөл би
рергә өлгөрә: Ни өсөн hеҙҙең ижадығыҙ hәр саҡ урман менән
бәйле?
Н.Мусин ҡысҡаса ғына ижады хаҡында әйтеп үтә hәм уҡыу
сыларға изге теләктәрен еткерә, Айгөл уға уңыштар, hаулыҡ, оҙон
ғүмер теләп хушлаша.
4. Дәрестә актив ҡатнашҡан уҡыусыларҙы хуплау hәм баhалау.
Уларға уҡытыусы үҙенең теләктәрен hәм рәхмәтен әйтә.

Икенсе дәрес
Тема. “Ҡанлы илле биш“ романы. Дәрес фекерләү
Маҡсат. 1. Әҫәрҙең идеятематик йөкмәткеhен үҙләштереү,
«Туйгилдене яндырыу» бүлеге аша ҡанлы фажиғәле 1755 йылғы
ихтилалдың сәбәптәрен, Батыршаның ролен асыҡлау.
2. Уҡыусыларҙың күңелен ҡуҙғытыу, тарихи хәтерен уятыу,
үҙҙәренсә фекер йөрөтөү hәләтен үҫтереү, әүҙемлеген үҫтереү.
3.»Иман» төшөнсәhен асыҡлау, берҙәмлек, тәүәкәллек, яуап
лылыҡ, ил тойғоhон тәрбиәләү.
Йыhазландырыу.
F.Хөсәйеновтың ижады буйынса күргәҙмә. «Ҡанлы илле биш»,
«Ир азаматтары», «Батырҙар ҡиссаhы» китаптары, С.Юлаев ха
ҡында видеотаҫманан өҙөк, дәреслек, хрестоматия.
Дәрестең эпиграфы.
Ҡаурый ҡәләм вә уҡ ҡылыс илә
Яҙылмыштыр башҡорт тәүарихы.
(Боронғо яҙманан)
Һүҙлек эше
тәүарих — көнсығыш халыҡтарында, шул иҫәптән башҡорттар
ҙа ла ҡәҙимге тарих яҙмалары;
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иләү — 1) бер йәмғиәт рәүешендә төркөм, ырыу; 2) волость,
бәләкәй административтерриториаль берәмек;
ғарызнамә — Елизавета Петровнаға хат;
тәхризнамә — яуға өндәп яҙған хат.
Дәрес барышы.
I. Ойоштороу мәле. Дәрестең маҡсатын әйтеү.
Уҡытыусы: hеҙҙең менән бөгөн тарихи хәтеребеҙҙе уятырға,
элекке батырҙарыбыҙ, аҡыл эйәләребеҙ, ил азаматтарыбыҙ менән
ғорурланырыҡ, рухыбыҙҙы байытырлыҡ күренекле роман «Ҡанлы
илле биш»тең йөкмәткеhе өҫтөндә эшләү өсөн hөйләшеүебеҙҙе,
hүҙебеҙҙе «Бисмиллаhи»нан башлаhаҡ хәйерлерәк булыр (магни
тофон таҫмаhынан «Фатиха» доғаhы ишеттерелә).
— Дәресебеҙҙе ҡөрьән hүҙҙәре менән башлауҙың ғилләhе
нимәлә?
Яуаптар: а) Атабабаларыбыҙ бер ҙур эшкә тотонорҙан алда
ошо ҡөҙрәтле hүҙҙе әйткән, шуға эш шөғөлдәре ырамлы китер, бөгөн
дә иманлылар әйтер.
б) Изге Ҡөрьән Кәримебеҙ, боронғо китаптың иң әғләләре, дас
тандарыбыҙ шулай башлана.
в) Хикмәте шунда: романдың төп ҡаhарманы Батыршамулла
hәм ахун дәрәжәhендәге кеше, дини вазифалы кеше. Уның фекерҙ
әре, донъяға ҡарашы ислам дине менән hуғарылған.
г) Видеотаҫманан өҙөк (2 минут)
XVI—XVIII быуатта булып үткән яуҙар, ихтилалдар; Үҫәргән,
Юрматы, ШайтанКөҙәй ырыуҙарының яуға күтәрелергә саҡырғ
ан ораны.
Уҡытыусы: Һеҙ әле күргән өҙөк менән дәрес эпиграфы ара
hында ниндәй бәйләнеш ята?
Яуап: Роман «Тәүарих» тигән бүлексә менән башланып китә.
Ул боронғо башҡорт тарихы хаҡында яҙмалар. Автор башҡорт та
рихының үткән быуаттарына, 1755 йылғы башҡорт ихтилалына
тиклемге яукүтәрелештәргә байҡау яhай, Батырша башлап
ебәргән яуға илтеп ялғай.
Әҫәр нисә бүлектән тора? (Яуап алына)
Уҡытыусы: Күләме яғынан зур тарихи әҫәрҙән хрестоматияла
бәләкәй генә өҙөк «Туйгилдене яндырыу» ваҡиғаhы ғына бирел
гән. Бының ғилләhе нимәлә икән? Уның аша әҫәрҙең төп асылын
тойорға мөмкинме? Һеҙ нисек уйлайhығыҙ? Яуап бирергә ашыҡма
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йыҡ, hөйләшеүебеҙҙең hуңында бер hығымтаға килербеҙ (таҡтала
hорау алдан яҙылып ҡуйыла hәм асыҡ ҡала).
II. Әҫәр өҫтөндә эш.
1) Кем ул Батырша? Уның вазифаhы?
Яуап: Ул — Fәйнә илендә мулла hәм мөҙәрис. Халыҡты ислам
дине, шәриғәт ҡанундары рухында булырға нәсихәттәр бирә, алла
ның ерҙәге наибы, батшаларға тыңлаусан, итәғәтле булырға өндәй.
Уҡытыусы: Мулланың да муллаhы шундай хәлгә етерлек тор
мошто күҙ алдына килтерегеҙ. Ул бит Салауат Юлаев түгел. «Туй
гилдене яндырыу» ваҡиғаhын ишеткәндән hуң шәкерт Батырша
ның эске кисерештәрен автор ниндәй hүҙҙәр менән бирә? (хресто
матия менән эшләү)
2) Ни өсөн Туйгилдене яндыралар, сәбәбе?
3) «Иман» төшөнсәhен нисек аңлайhығыҙ, (уҡыусыларҙың
яуаптарьш тыңлағандан hуң 1 уҡыусы hүҙлектән уҡып ишеттерә
hәм яҙып ҡуйыла)
Иман —
1) Ислам диненә булған ышаныс, ҡабул итеү (иман шарты).
2) Ныҡлы ҙур ышаныс (иманым камил).
(таблицала күрhәтеп барабыҙ)
4) Тағы ниндәй тарихи ваҡиғалар сәбәпсе була, барыhын да
Батырша менән бәйләп барабыҙ.
Туйгилдене яндырыу хәбәре
Указ 1738 йыл, 20 апрель
Сәбәбе: диненә, иманына
кире ҡайтҡаны өсөн.
1742 йыл — мәсеттәрҙе емер
теү, кешенең иң изге тойғо, хи
стәрендә уйнау, рәнйетеү, су
ҡындырыу  рухhыҙландырыу
Яhаҡ бөтәүе, тоҙға налог
(1754 й., 16.03)
Тоҙ — хоҙай бүләге, тыуған
ерҙең бер берәмеге.
Туйгилде — милләттең бер
вәкиле.
Ваҡ халыҡтарҙы, шул иҫәп
тән бигерәк тә башҡорт халҡын
ҡырыу сәйәсәте.
Мәсет — сиркәү, суҡынды
рыу, тоҙ, яhаҡ, налог, иҙеү,
кыҫыу, кырыу — терәк hүҙҙәр.

1) Батырша — шәкерт шаңҡый,
икhеҙ — сикhеҙ уйҙарға бата, күңе
лендә дау кисерә.
Батырша — мулла hәм мөҙәрис
а) Батыршаға ҡош телендэй генә
хат килеп төшөүе.
б) Халыҡ араhында йөрөүе...
в) 1755 йылдың 3 июле  ихтилал
г) Бөрйән иләүендә 1755 йыл 15
май ихтилалдың башланыуы.
Тамъян, Таңғауыр, Ҡыпсаҡ ырыу
ҙары.
Батырҙан бахырға әйләненүе  ур
манға каса? Ни өсөн? Тәүәкәллек
етмәй.
1756 йылдың 8 авгусында тотола,
(иҫке Мәскәү юлы)
өфөЫрымбурҺамарАрзамас
МуромВладимирМәскәүПетер
бургШлисельбург ҡәлғәhе.
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5) Батырша Fәйнә иләүен яуға күтәрә, етәксеhе. Шулаймы? тип
фактты боҙоп күрhәтеү. Уҡыусының hиҙгерлеген тикшереү.
6) Шулай итеп, Баhадиршаh мулла кеүек икеләнеп ҡалыу беҙҙең
тормошта нимәгә илтә? Үҙегеҙгә ниндәй фәhем алдығыҙ?
Яуаптар. Мулланың ҡөҙрәте, көсө халыҡтарҙы күтәрә, батша
ны, чиновниктарҙы аптырата, ҡурҡыта, шуға 50 мең кешенән торғ
ан армияhын ташлай. Әммә ваҡыты еткәс, уның тәүәкәллеге етмәй.
Тәүәкәлләгәнhең икән — үҙең бар беренсе. Үҙең үҙгәрт, тәүәкәлле
геңде юғалтма, дөрөҫөңдө хупларҙар, яңылышыңды төҙәтерҙәр.
7) Туйгилде, уның ғаиләhенең фажиғәhенән күңелегеҙҙә нимә
тыуҙы, hеҙҙе ниндәй уйға hалды? Уның балаларына әйткән амана
ты.
— Туйгилде урынында иртәгеhе көн hин үҙең булыуың бар, ил
күтәргәнде hин дә күтәр, айырылма.
— Иң оло гонаh — иманыңды hатыу, ике дин араhында йәнең
дең аҙашыуы.
— Кеше ниндәйҙер бер халыҡҡа, бер милләткә ҡарай, шуны
ҡанына hеңдерә, олоғая килә ул рух көсәйә, шуға күрә ҡатнаш ни
кахта тыуған баланың йәне, рухы хаҡында алдан уйланырға кәрәк.
III. Йомғаҡлау өлөшө.
— Дәрестең башында асыҡ ҡалған hорауға хәҙер йомғаҡлау
яhарға кәрәк, hеҙҙең фекерегеҙ нисек, әҫәрҙең төп асылы нимәлә?
Яуап: Рәсәй империяhының колониаль сәйәсәтен, батшаларҙың,
Сенат чиновниктарын, графтарҙың, Ырымбур генералгубернато
ры Неплюевтың, уның ҡанhыҙ генералофицерҙарының хакимлыҡ
итеүҙәрен, батша ҡулы аҫтында халыҡтарҙың, башҡорттарҙың
иҙелеүе, хоҡуҡhыҙлыҡтарын, ыҙаязаларын, ере, ирке, өсөн яу асы
уҙарын тарихта, тормошта булғанса күрергә, күҙәтергә мөмкин бул
ды.
Уҡытыусы hүҙе: Таҡтала эленгән контур картала иҫке Мәскәү
тракты күрhәтелгән. ӨфөЫрымбурҺамарАрзамасМуром
Мәскәү. 2000 саҡрым араның hәр сажины тиерлек башҡорт
кәүҙәләре менән түшәлгән. (Конвой менән алып кителгән кешелә
рҙең исемлеге күрhәтелә) Бөрйән, Ҡыпсаҡ, Үҫәргән, Тамъян, Ҡатай,
Юрматы, башҡорттары 1775 йылдың көҙөндә шулай ҡырыла. Рәсәй
тарихы — үҙ кеше мәйеттәре өҫтөндә, шул иҫәптән меңләгән баш
ҡорт баштары өҫтөндә ҡоролған бер дәүләт. (Үлем язаhы юҡ, үлем
ҡазаhы ғына бар Рәсәйҙә). Халҡыбыҙҙы рухhыҙландырыу, рухи
ҡиммәтәренән мәхрүм итеү быуаттар төпкөлөнән килә, әммә hәр
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быуаттың, дәүерҙең арҙаҡлы шәхестәре халҡыма рухи көс биргән,
үткәнебеҙ, рухи ҡиммәттәребеҙ менән көслөбөҙ.
Дәрес башында видеояҙманан «Ырыуың кем?» өҙөгө менән баш
ланған ине, ә хәҙер ниндәй ырыуҙың тулы ҡанлы вәкиле икәнегеҙҙе
әйтеп сығығыҙ. Иптәштәрегеҙ ишетhен, атабабаларығыҙҙың
ҡанлы тарихы менән таныштығыҙ, күңелегеҙҙән кисерҙегеҙ.
Үткәндәр ғибрәтле лә, фәhемле лә.
IV. Өй эше.
1) «Тарихи аңыбыҙҙы, хәтеребеҙҙе яңыртып, рухыбыҙҙы байы
тҡан әҫәргә үҙеңсә баhа бир».
2) «Яҙыусы F. Хөсәйеновҡа әйтер hүҙем...»
3) «Тарих хәтере ғибрәтле hәм хикмәтле лә ул.» Уҡыусылар ошо
темалар буйынса яҙма эштәр әҙерләй.
V) Уҡыусыларҙың белемдәрен баhалау.

Өсөнсө дәрес
Тема М. Кәримдең «Ҡара hыуҙар» поэмаhы.
Маҡсат. 1. Поэманың идеятематик йөкмәткеhен асыҡлау.
2. Тасуири уҡыу күнекмәләрен үҫтереү.
3. Тормошта дөрөҫ йәшәргә ынтылыш тәрбиәләү.
Йыhазландырыу. М.Кәримдең портреты, ижады буйынса
күргәҙмәплакат, хрестоматия, Ким Әхмәтйәновтың «Әҙәбиәт
теорияhы» китабы
Дәрестең эпиграфы.
«Ҡара hыуҙар» — ысын кешегә дан йырлаусы әҫәр.
(К.Әхмәтйәнов)
Дәрес барышы:
I. Ойоштороу мәле. Инеш өлөшө.
Уҡытыусы. Уҡыусылар, кеше өлкәнәйгән hайын йәшәү
мәғәнәhе тураhында уйлана. Кеше ни өсөн был донъяға килә? Уның
маҡсаттары ниндәй? (Яуаптар.)
Уҡытыусы. Башҡорт халыҡ шағиры М.Кәримдең тормошо,
ижады өлгөhөндә кешенең йәшәү мәғәнәhен, асылын аңлайhың,
төшөнәhең. Шағир өсөн иң изге төшөнсәләр: халыҡ, шағир, хак
лыҡ, тыуған ер.
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— Бөгөн hүҙебеҙ ҙә ана шул хаҡта. Боронборондан тыуған ер
төшөнсәhе изге икәне ҡаныбыҙҙа уҡ бирелгән. Бөйөк Ватан hуғышы
тамамланыуына алтмыш дүртенсе йыл бара, әммә уның шаңдауы
hаман кешеләр күңеленә тынғы бирмәй. Ил, халыҡ яҙмышы, донъя
яҙмышын хәл иткән hуғыштың барлыҡ фажиғәләре, барлык
дөрөҫлөгө үткән hәм бөгөнгө быуын кешеләренә, киләсәк өсөн дө
hабаҡ ул.
Уҡытыусы. Шағирҙың hәр бер әҫәрендә тиерлек ниндәй hүҙ
телгә алына? Ни өсөн? Һуғыш тураhында ниндәй әҫәрҙәрен
беләhегеҙ?
Яуаптар: Һәр әҫәрҙә тиерлек «hуғыш» hүҙе телгә алынмай
үтелмәй. Сөнки hуғыш миллиондарса кешеләрҙең ғүмерен өҙөп,
миллиондарса кешеләрҙең йөрәгенә төҙәлмәҫлек яра hалған. Утлы
юлдарҙы үткән шағир онота алмай ул алыҫ йылдарҙы.
Яуаптар «Айгөл иле», «Туй дауам итә» драмалары, «Беҙҙең
өйҙөң йәме», «Өс таған», «Оҙоноҙак бала сак», «Ярлыҡау» пове
стары.
Уҡытыусы: (Дәрестең маҡсаты әйтелә). М.Кәрим «Ҡара
hыуҙар» поэмаhында яңынан hуғыш темаhына өйләнеп ҡайта.
II. Төп өлөшө.
«Ҡара hыуҙар» поэмаhы, 1960 й. (трагикдраматик яҡтарын
асыу).
— Әҫәрҙе уҡығандан hуң hеҙҙә ниндәй тойғолар уянды? Нәфрәт,
hоҡланыу кемдә? Ниндәй фекерҙәр тыуҙы?
Яуаптар: 1) Йөкмәткеhе тетрәндергес. Лирик герой hыҙлана,
ләкин меҫкенләнмәй. Бары дошманға нәфрәт хистәре яңыра. (Таҡ
тала: эш барышында схемала темалар, сюжет hыҙығы, образдар
күрhәтелә).
2) Хәтәр яу мәлендә теҙ сүгеп, аҙаҡ ер ҡорто урынына иҙелеп
үлгән ҡурҡаҡ йәндең яҙмышы беҙҙә сирҡаныу, ерәнеү тойғолары
уята.
3) Fорур тол ҡатын сыҙамлығы хаҡында фажиғәле хикәйәт. Уның
эске матурлығына hоҡланыу хисе уяна.
Уҡытыусы: Ошо ваҡиғала ошо тормоштоң ысынбарлығы асы
ла. Ошо ысынбарлыҡ тик батырлыҡтан, ҡыйыулыҡтан ғына торҙо
мо икән? Һеҙ нисек уйлайhығыҙ?
Яуаптар: Ҡурҡаҡтар, хыянатсылар ҙа булған. Илен түгел, үҙ
йәнен генә ҡәҙерләүселәр ҙә осраған. Тик алға барыу ғына түгел,
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сигенеү ҙә билдәле... Донъяла төрлөhө осрай. Тик шуныhы: батыр
лыҡ менән тоғролоҡа матурлыҡ hәр саҡ йәнәш була. Тормош ысын
барлығы шулай.
Уҡытыусы: Ошо проблемаларҙың хәл ителешен яу эпизодына
иғтибар итәйек, «Ҡара hыуҙар» поэмаhы буйынса күҙәтәйек. (Бер
уҡыусы уҡый башлай) Шомлолоҡ, серлелек шағир тарафынан
ниндәй hүҙҙәр, hүҙбәйләнештәр аша бирелә.
Яуаптар: «Әйтерhең, күк ҡолаған...», «Ҡайҙа ҡояш, ай, ҡайҙа
йондоҙҙар?», «Шыбыршыбыр ямғыр яуа...», «Ҡараңғы көҙгө төн».
Уҡытыусы: Төн — hалдатветеран. Сәйер генә рәүештә бер
ҡатын килеп инә. Уның ҡиәфәтен дә шағир ҡараңғы төҫтәрҙә
hүрәтләй. Табығыҙ әле шул hүрәтләүҙәрҙе. Күҙ алдына нимәләрҙе
килтерергә мөмкин, ниндәй хистойғоно уята?
Яуаптар: «Ҡара шәле суҡтарынан сөбөрләп hыу ағып тора»,
«борсоулы ак йөҙ», «hағышлы матурлык»  күҙ йәштәрен белдерә
кеүек. Эйе, был ямғырлы төн күренеше алдағы хәл — ваҡиғаларға
төҫ бирә. Көҙгө ямғыр, hары hыу, ҡара шәл — ҡатыңдың ҡара
ҡайғыhы, өмөт hәм төңөлөү. Һалдат өсөн хыянатсыға асыу hәм
нәфрәт белдергәндәй.
Уҡытыусы: Әҫәрҙә тағы ниндәй образ күҙ алдына баҫа?
Яуаптар: Тыуған ер образы — ул туйындыра, кейендерә, иң
хәтәр саҡтарҙа үҙенә hыйындыра. Кеше үлгәс тә ҡуйынына ала. Утта
янhа ла, көйhә лә, тыуған ер тере ҡалған.
Уҡытыусы: Һалдаттың изге бурысы нимәнән тора? Ике hалдат
ҡа Ер — әсәнең мөнәсәбәтен схемала күрhәтәйек.
Уҡытыусы: Яҡуптың әсир төшөүҙе артыҡ күреүенең сәбәбе?
Яуаптар: Ул hөйгәнемә кәрәкмен, ти, әммә был Яҡупты аҡла
рға хоҡуҡ бирмәй. Тыуған ергә, халыҡҡа ҡурҡыныс янағанда ошо
лай фекер йөрөтөү ғәфү ителмәй. Ҡурҡаҡлығы өҫтөнә икенсеhе —
хыянат тигән мөhөр өҫтәлә. Шуға яҙмышы hытылған ер ҡортоноҡо.
Тағы герой (шағирhалдат) hәм ҡатын образдарында бер сыҙамлыҡ
тың ике сифаты сағылғандай (Лирик герой монологын уҡыу).
Яу яланы, ағастар үҫә, арыш бешә, hуғыш. Тәбиғәттең үҙ эше.
Бында ниндәй эске мәғәнә ята?
Яуаптар: Тәбиғәт ошо йәшәү бөйөклөгөн, hуғыштың ҡырағай
мәғәнәhеҙлеген раҫлай, фашизмға үс, нәфрәт итеп тә аңларға була.
Һығымта яhау. Әҫәрҙең төп фекере?
Яуаптар: Әҫәрҙә батырлыҡ менән ҡурҡаҡлыҡ, hуғыш hәм
тыныслыҡ темаhы киҫкен ҡапмаҡаршылығында тасуир ителә.
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Уҡыутыусы: Ҡапмаҡаршылыҡ алымдары, үҙенсәлекле стиль
саралары ошо үлем йәшәү көсөнә ҡаршы ҡуйыла. Әҫәрҙә нисек
бирелә?
Яуаптар: Үлем ҡиәфәтен белдергән ҡара урман, Мәскәй әбей,
йәшәүҙе — Сәмреғош, ҡара ҡайғыны — ҡара шәл кеүек кескәй
образдар, поэтик алымдар әҫәрҙең мәғәнә айышына ишара булыуҙа
әhәмиәте ҙур. Һәр образ, деталгә тәрән мәғәнә hалынған.
III. Йомғаҡлау. Тормош, кеше яҙмышы. Юҡҡа ғына әҫәрҙе
К.Әхмәтйәнов «ысын кешегә дан йырлаусы әҫәр» тимәгән.
Хәҙер йәшәүҙең мәғәнәhе тураhында нисек уйлайhығыҙ?
(Уҡыусыларҙың фекерҙәре тыңланыла, hығымта яhала).
IV. Әҫәрҙең теле, шағирҙың поэзияhында халыҡсанлыҡ.
Халыҡсанлығы: тасуирлауҙар, юмор, мәрәкә, лексика, шиғри
форма: рифма байлығы, интонация, төрлөлөгө, шиғри фонетика (ас
сонанс, аллитерация).
К.Әхмәтйәновтың «Әҙәбиәт теорияhы» китабынан ҡарарға, үҙ
аллы эш бирелә.
V. Өй эше.
1. Тәбиғәт менән кеше араhындағы бәйләнеште аңлатҡан тапҡ
ыр hүҙҙәрҙе, нығынған hүҙбәйләнештәрҙе яҙып алығыҙ. Мәҫәлән,
«кеше энә түгел юғалырға, эҙе ҡала тамсы тамhа ла» h.б.
VI. Баhалау.
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ХЕҘМӘТТЕҢ АВТОРЫ ХАҠЫНДА ФЕКЕРҘӘР
М.Ф.Дәүләтшина

Өҫтәлемдә өс китап
Рафаэль Fәйнетдин улы Аҙнағолов лицей асылғандан бирле
беҙҙә эшләй. Башҡорт теле hәм әҙәбиәте кафедраhы мөдире булып
та эшләне. Уҡытыусыларға өряңы программалар ҙа төҙөнө. Бына
инде нисәмә йыл туған тел hәм әҙәбиәт дәрестәре уның програм
малары, уның технологияhы буйынса үткәрелә. Заманында уҡыусы
ларға факультатив дәрестәр ҙә бирҙе. Лицейҙың әҙәбиижад
түңәрәген дә даими үткәреп килде. Берәй уҡытыусы ауырып китhә,
уның дәрестәрен дә ул үткәрҙе. Рафаэль ағай бер эштән дә наҙла
нып баш тартып торманы. Беҙҙең дәрестәргә лә йөрөнө, методик
ярҙам да күрhәтте, дәрестәребеҙгә төплө анализ яhай: ыңғай яҡта
рын тасурилай, дәрестең заманға тап килеүкилмәүенә ҡарата төплө
фәнни кәңәштәрен әйтә. Уҡыусылар ҙа, беҙ ҙә, лицей коллективы
ла уны яратабыҙ. Үҙенең ғилми эштәрен мәктәп тормошо менән
бәйләп алып бара. Ундай ғалимдар республикала бик hирәктер ул.
Хәҙерге көндә ул педагогия фәндәре докторы, Башҡорт дәүләт уни
верситетының башҡорт hәм дөйөм тел ғилеме кафедраhы профес
соры, Башҡортостандың атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре.
Өҫтәлемдә әле уның hуңғы ваҡытта яҙған өс китабы ята. Уларҙы
мин hәр саҡ ҡул аҫтында ғына тотам. Ысынлап та, улар hәр уҡыты
усының өҫтәл китабы булырҙай хеҙмәттәр. Методика фәненең төрлө
тармаҡтары буйынса яҙылған был китаптар башҡорт теле hәм
әҙәбиәте уҡытыусылары өсөн бик тә кәрәкле әсбаптар. Шуларҙың
тәүгеhе «Научные основы методики башкирского языка» (Уфа,
2004) тип атала. Китап урыҫ телендә донъя күргән. Бының да үҙ
сәбәптәре бар. Рафаэль ағайҙың уҡытыу технологияhы лингвокуль
турология менән тығыҙ бәйле. Авторҙың үҙе әйтеүенсә, беҙҙең ме
тодик ҡаҙаныштарҙы башҡа телдәрҙе уҡытыусылар ҙа файҙалана
алырға тейеш. Хаҡ hүҙҙәр, әлбиттә. Сит ил, сит мөхит уҡытыу тех
нологиялары беҙҙең методик ҡаҙаныштарыбыҙҙы байыта алмай.
Сөнки улар балаларҙың милли үҙ аңын, милли рухын, үҙ аллы ижа
ди фекрләү hәләтен үҫтереүҙән йыраҡ тора.
Китаптың асылы, мәғәнәhе шунда: туған телде культурологик
аспектта өйрәнеү баланы үҙ халҡының милли ғөрөфғәҙәтәренә,
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йолаларына, йәшәү рәүеше мәҙәниәтенә яҡынайта. Монографияла
урын алған методик проблемалар, мәҫәлән, башҡорт теленең
фонетикаhына, лексикаhына өйрәтеү, грамматиканы синтаксик
нигеҙҙә өйрәтеү, диалект шарттарында тыуған телгә өйрәтеү,
бөгөнгө дәресте планлаштырыу, уҡыусыларҙан дәрестә үҙләштергән
белемдең моделен төҙөтөү, телмәр үҫтереү, hәр тема, блок буйынса
таблица үрнәктәре уҡытыусыға бөгөн үк кәрәк. Был хеҙмәт минең
эшемде еңеләйтте, hәр дәресемә аныҡ йүнәлеш бирә. Сер түгел:
мәктәптә hәр уҡытыусы Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков
кеүек психологтарҙың үҫтереүле уҡытыу конепцияларын ҡулланы
рға тырыша. Был психологик теориялар камилмы hуң? Шул хаҡта
уйлап ҡарағаныбыҙ бармы? Р.F.Аҙнағоловтың «Научные основы
методики башкирского языка» тигән монографияhында ана шул
хаҡта ла мәғлүмәттәр бар. Автор таблицалар рәүешендә үҫтереүле
уҡытыуҙың шәжәрәhен биргән. Китапта авторҙың үҙ принциптары
ла (үҫтереүле анализ, үҫтереүле синтез, бала hөйләп асыла h.б.) —
методикабыҙҙа ҙур ҡаҙаныш.
Өҫтәлемдәге китаптың икенсеhе (Рафаэль Аҙнағолов. Ижад
дәрестәре. Өфө, 2004) лә башҡорт теле hәм әҙәбиәте уҡытыусылары
өсөн иң кәрәкле әсбаптарҙың береhелер. Һәр мәктәптә, лицйейҙа,
гимназияла әҙәби ижад менән мауығыусы балалар бар. Ҡулынан,
hәләтенән килгән уҡытыусы улар өсөн әҙәбиәт түңәрәге ойошторғ
ан була. Унда теге йәки был яҙыусының ижады тураhында hөйләй,
уҡыусыларҙың шиғырҙары, нәҫерҙәре, мәҡәләләре тикшерелгән
була, абстракт кәңәштәр ҙә әйтелә. Абстаркт тинем, сөнки үҙең
аңлап етмәгән кәңәш була инде ул. Бындай түңәрәктән уҡыусыға
ла файҙа юҡ, үҙең дә ҡәнәғәт түгелhең. Шулай итеп ваҡытты әрәм
итәбеҙ, баланың ижадҡа булған hәләтен үҫтерә алмайбыҙ.
Бала күңелендә бөрөләнеп килгән әҙәби ижад hәләтен үҫтереү
өсөн уҡытыусыға шағир йә яҙыусы булыу мотлаҡ түгел. Баланы
шиғыр яҙыу техникаhына өйрәтеү мөhим. Шиғыр төҙөлөшөн бөгөнгө
мәктәп дәреслеге буйынса уҡытыусы ла, уҡыусы ла белмәй. Дөйөм
hүҙҙәр генә hөйләнә. Тимәк, мәктәп дәреслеге менән генә баланы
шиғыр яҙыу техникаhына өйрәтеп булмай. Ә нимә ул шиғыр
техникаhы? «Шиғыр ритмға, ритмик быуынға, рифмаға ҡоролған
йыйнаҡ күркәм телмәр. Төрлө үлсәмгә көйләнгән шиғырҙың үҙ рит
мы була. Ритмик быуындағы ижектәр hаны ла дөйөм ритмды боҙо
рға тейеш түгел», — ти Рафаэль Аҙнағолов. Китапта ритм, ритмик
быуын, рифма, шиғыр үлсәмдәре уҡыусыларҙың шиғырҙары ми
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ҫалында аңлатыла. Шиғыр юлындағы ритмик быуындарҙың берәүhе
төҙөк булмаhа ла шиғырҙың моңо юғала, ритмы боҙола. Р.F.Аҙна
ғоловтың монографияhы уҡыусының камил булмаған шиғырын
нисек төҙәтеп ебәреү юлын да миҫалдарға таянып күрhәтә. Рафаэль
ағайҙың «Ижад дәрестәре» тигән уҡыу әсбабы — уҡыусыларға ла,
уҡытыусыларға ла бик кәрәкле ҡулланма.
Беҙҙең лицейҙың 11се синыфында күренекле яҙыусы Таңсул
пан Fарипованың ижады өйрәнелә. Тимәк, беҙҙең үҙебеҙҙең про
граммабыҙ бар. Уны ла Рафаэль ағай төҙөп бирҙе. Программа Мәға
риф министрлығы тарафынан раҫланған. Әммә уҡытыусы ҡулын
да Таңсулпан Fарипова тураhында китап юҡ ине. Өҫтәлемдәге өсөнсө
китабым (Р.F.Аҙнағолов. Өйөрмәле йылдар ауазы. Таңсулпан
Fарипова ижады. Өфө, 2005) ана шул мохтажлыҡты юҡҡа сыға
рҙы. Был китап — беҙҙең ҡыуанысыбыҙ. Лицейебыҙ китап
ханаhында Таңсулпан Fарипованың «Бөйрәкәй» романы ни бары 1
генә дана. Шуға күрә әҙибәнең күп яҡлы (прозаик, драматург) ижа
ды менән уҡыусыларҙы таныштырыу ауырға тура килә ине. Хәҙер
инде, Аллаға шөкөр, Рафаэль ағайҙың был китабы күктән төшкән
бәхет кеүек булды. Әҙибәнең ижады тураhында барлыҡ hорауҙарға
ла тулы мәғлүмәтте ошо китаптан алабыҙ. Тағы ла шуны әйтергә
кәрәк: күренекле яҙыусы Таңсулпан Fарипова тураhында ҡайhы бер
баҫмаларҙа тәнҡит мәҡәләләре сығып тора. Әммә уларҙың теле hәм
стиле әҙәби теоретик төшөнсәләр менән сыбарланған була. Уҡыты
усыға ла, уҡыусыға ла бигүк аңлашылып етмәй. Ә инде Р.Аҙнағо
ловтың «Өйөрмәле йылдар ауазы» тигән китабы методикаға яраҡ
лаштырып яҙылған. Икенсенән, был хеҙмәт hәр кемгә аңлайышлы
телдә яҙылған уҡыу әсбабы hымаҡ ҡабул ителә, яҙыусының ижа
дына ентекле, тәрән мәғәнәле анализ да бирелә. Был китап минең
өсөн ҙур табыш булды.
Өҫтәлемдә өс китап. Өсөhө лә миңә, мәктәп уҡытыусыларына
бик ҙур методик мәғлүмәт бирә. Бөгөнгө уҡыууҡытыу проблема
ларын бик тәрән аңлаған, илем, телем, халҡым тип янған кеше генә
тормошҡа ауаздаш, мәғәнәле хеҙмәттәр яҙа алалыр тип уйлайым. Ә
ул кеше шул тиклем ябай ҙа, ҙур ғалим да, үҙебеҙҙең Рафаэль ағай
ыбыҙ.
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З.И.Хисамова,
Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыhы

Яҙмышыбыҙ йәйғоро
Шаулапгөрләп беҙҙең гимназияға студенттар килде. Башҡорт
дәүләт университетынан hәм Башҡорт дәүләт педагогия универ
ситетынан улар. Йыл да беҙҙә практика үтәләр. Йәштәр килгәс, гим
назиябыҙ ҙа йәшәреп киткәндәй булды. Практиканттарыбыҙ —
барыhы ла ҡыҙҙар. Улар беҙҙең дәрестәребеҙгә инәләр, тәжрибә
туплайҙар, уҡытыуҙың серҙәренә өйрәнәләр, үҙҙәре лә дәрестәр
бирә, синыфтан тыш сараларҙа ҡатнаша. Уҡыусылар менән кон
церттар әҙерләйҙәр, күренекле яҙыусылар, ғалимдар менән осора
шыуҙар үткәрәләр. Гимназиябыҙға йәшлек үҙе ҡайтҡандай булды.
Шундай осрашыуҙарҙың береhе минең дә, уҡыусыларҙың да
күңелендә уйылып ҡалды. Күҙ алдығыҙға килтерегеҙ әле: сәхнәлә
Таңсулпан Fарипова менән Рафаэль Аҙнағолов. Зал уҡыусылар
менән шығырым тулы. Был ике ҡунағыбыҙ миңә шул тиклем яҡын.
Сәхнәлә мин гүйә яҙыусы менән ғалимды түгел, ә әҙәбиәт менән
моңдо күрәм. Ысынлап та был ике сәнғәт төрө бербереhенән айы
рым йәшәй алмайҙыр ул. Улар араhында айырылғыhыҙ, күҙ менән
күреп булмаҫтай, тел менән әйтеп булмаҫтай, бәйләнеш бар hымаҡ,
минеңсә.
Таңсулпан менән мин университетта бер курста, бер төркөмдә
уҡыным. Студент йылдарында уның әҙәби ижад менән шөғөлләнеүен
хәтерләмәйемсе. Йомоҡ булды тип тә әйтә алмайым, әммә кеше
менән, түгелеп китеп, асылып hөйләшеп барғанын күргәнем бул
маны. Бына шул hабаҡташым күҙ менән ҡаш араhында танылған
яҙыусыға, ҙур талант эйәhенә әйләнде лә китте. Ана шуға ғорурла
нам.
Биш китапты үҙ эсенә алған «Бөйрәкәй» романэпопеяhы Таң
сулпандың ғына уңышы түгел, ул — башҡорт әҙәбиәтенең ғорур
лығы, яҙмышыбыҙ йәйғоро. Эйе, тағы ла ҡабатлайым: «Бөйрәкәй»
— халҡыбыҙҙың яҙмышының йәйғоро. Сағыштырыу, бәлки,
урынhыҙҙыр ҙа. Дингеҙхан менән Барсынhылыу яҙмышы, Гөлба
ныу (Күкhылыу) менән урыҫ Хашимдың әсе хәсрәте, Әптеләхәт
менән Мәҙинәнең тетрәңдергес ғүмер миҙгелдәре, бер ҡарындан
тыуған Әйүп Камалетдинов менән Башкирцеваның бер әсә, бер ата
балалары икәнен аңлай алмаҫлыҡ дәрәжәгә еткерелеүҙәре, Ихсан
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бай менән Сәбиләнең аҡылға hыймаҫлыҡ тормош кисерештәре h.б.
hанай китhәң, милләтебеҙ иңенә төшкән ауыр яҙмыштар йәйғорҙоң
ете төҫөнән дә артып китә икән.
Педагогия фәндәре докторы, Башҡорт дәүләт университеты про
фессоры Рафаэль Аҙнағолов Таңсулпан Fарипованың үҙенсәлекле
ижады менән таныштырҙы. Курсташым, хәҙер инде ҙур яҙыусы Таң
сулпан Fарипова үҙенең тормош hәм ижад юлы тураhында бик тә
мәғәнәле итеп hөйләне, Уҡыусыларҙың hорауҙарына яуап бирҙе.
Осрашыуҙың hуңғы өлөшөндә Рафаэль ағай, үҙәктәргә үткәреп
ҡурайҙа уйнаны, hәр уйнаған көйөнөң исемен уҡыусыларҙан hорай
ҙа, кем дөрөҫ әйтhә, шуға үҙенең китабын бүләк итә торҙо. Был ос
рашыу бик ваҡытлы булды, hәйбәт үтте тип мәҡәләмде томаларға
ла ине. Әммә был саранан уҡыусылар ҙа, уҡытыусылар ҙа, тәрбиә
селәр ҙә рухи hабаҡ алды, рәхмәт әйттеләр, тағы ла килеүҙәрен
hоранылар. Әйтhәм, әйтәйем инде. Был осрашыу күңелдә hағыш
ҡалдырҙы.
Халҡым, илем, телем, әҙәбиәтем тип янған ике оло шәхесебеҙ
менән осраштыҡ. Уларҙың үҙ яҙмыштары нисек? Шул хаҡта беҙ ни
беләбеҙ? Әйтәйек, Таңсулпан — ҙур мәғәнәле романдар, повесть
hәм тиҫтәләгән хикәйәләр авторы ғаиләhе менән ятаҡ тупhаhында
көн итә, ә кемдәрҙер ҡоймаҡтай китабы менән яҙыусы булып йөрөй
hәм яҙыусылар союзы аша алынған дүрт бүлмәле фатирҙа йәшәп
ята. Бында ҡайҙа ғәҙеллек? Таңсулпан башҡа халыҡтыҡы булhа,
әллә ҡасан халыҡ яҙыусыhы тигән исем дә алыр ине. Был хаҡта
гәзиттә минән алда ла яҙып сыҡтылар. Хөрмәтле президентыбыҙға,
хөкүмәт башлығыбыҙға, ул хәбәрҙе еткермәгәндәрҙер, күрәhең.
Юғиhә Таңсулпан Fариповаға ил етәкселәре тарафынан шәфҡәтле
лек hәм мәрхәмәтлелек күрhәтелер ине.
Рафаэль Аҙнағолов ағайҙы ла республикала башҡорт теле hәм
әҙәбиәте буйынса берҙәнбер методист булараҡ яҡшы беләбеҙ.
Уның методика буйынса тәрән мәғәнәле лекцияларын тыңлағаны
быҙ бар. Ә бына БИРО ла уның етәкселегендә методика кафедраhы
асып булмаймы ни?
Оло шәхестәребеҙ менән осорашыу hорау артынан hорау тыу
ҙырҙы. Кешеләрҙе ҡәҙер итеү кеүек төшөнсәләр онотолоп бара
hымаҡ.
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