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  Дәреснең максаты: 
дидактик –  Ә.  Еникинең  “Әйтелмәгән  васыять”  әсәрен  өйрәнүне  тәмамлау,  тулы
анализ бирү;
үстереш – бәйләнешле сөйләм телен, фикерләү сәләтләрен үстерү, әсәр белән эшләргә
өйрәтү,  укучыларның  артистлык  сәләтләрен  ачу,  рольләргә  бүлеп  уйнарга  өйрәтү,
сәхнәләштерелгән  композиция  аша  “Әйтелмәгән  васыять”  әсәрендәге   образларны
тулырак ачу;
тәрбияви - әсәр нигезендә укучыларда әти-әниләргә, туган якка, туган нигезгә, гореф-
гадәтләр,  йолаларга,   рухи  хәзинәләребезгә  карата  хөрмәт,  җаваплылык  хисе
тәрбияләү, әхлак тәрбиясе бирү. 

  Җиһазлау:  компьютер,  проектор,экран,  даталар,  аерым  сүзләрнең  мәгънәләре
язылган  слайдлар,  карточкалар,реквизитлар,  милли  киемнәр,  борынгы  бизәнү
әйберләре  салынган  сандык,  “Әбием-кадерлем”  ,  “Рухи  байлыгыбыз”  дигән  темага
видеопрезентацияләр.
 
   Кулланылган  әдәбият. Татар  гомуми  белем  бирү  мәкт.  7  нче  сыйныфы  өчен
дәреслек  -  хрестоматия  /  Ф.М.Хатипов,  Ф.Г.Галимуллин.  Казан:  Мәгариф,  2006,
Ә.Еники. Сайланма  әсәрләр. – Казан: ТР “Хәтер”нәшр.,  2002  “Саз чәчәге”,  “Бала”,
“Мәк чәчәге”, “Әйтелмәгән васыять”, “Кем җырлады?”, “Рәшә” әсәрләреннән өзекләр,
Заһидуллина Д.Ф. “Урта мәктәпләрдә татар әдәбиятын укыту методикасы” – Казан:
Мәгариф, 2000, “Мәгариф” журналы, 1996 №10, “Ачык дәрес” газетасы. 

   Дәрескә  алдан  әзерлек  эшләре.   Сәхнәләштерү  өчен  өзек  әзерлиләр,  сәхнә
киемнәре,  реквизитлар  табалар,  үз  әбиләре  турында  презентацияләр,  чыгышлар
әзерлиләр, Ә.Еникинең әсәрләрен укыйлар.

                                      Дәрес барышы.

Укытучы:                        Хәерле көн телик таңнар саен,
Аяз күкләр телик җиребезгә.
Кояшлы көн телик һәр кешегә,
Һәм иминлек телик җиребезгә.
Хәерле көн телик барчабызга,
Хәерле көн телик үзебезгә.

Менә тагын матур көн туды. Һәр яңа көн тууга бу җирдә безнең яшәргә теләгебез
арта.  Һәм без  моның белән бик бәхетлебез.  Шулаймы, дуслар? Әйдәгез,  хәзер бер-
беребезгә ихлас күңелдән хәерле көн телик, матур итеп елмаеп алыйк.

Укучылар!  Татар  әдәбияты  халкыбыз  тарихын,  аның  күңелен,милли  рухын
өйрәнүнең  дәреслеге  итеп  алырлык  әсәрләр  иҗат иткән  әдипләргә  бай.  Шуларның
берсе – безнең аксакалыбыз, милли рухыбыз җырчысы –  Ә.Еники. 

2нче слайд”Ә.Еники – милли рухыбыз  җырчысы”



Бу бөек әдипнең әсәрләрен дулкынланмыйча укучы кеше бармы икән!? Юктыр!
Моның төп сәбәбе, минемчә, язучының халык күңелен бик нечкә сизү сәләтенә, халык
йөрәгенең иң түрендә яткан өмет – теләкләрен күрә алу мөмкинлегенә ия булуында.

Алдагы дәресләрдә без язучының тормыш юлы, аның әсәрләре белән таныштык.
Хәзер даталар буенча күзәтү үткәрәбез, кабатлап алабыз.

3нче слайд”Тормыш юлына күзәтү”

1909 –  Ә.Еники Башкортостан  Республикасы Яңа  Каргалы авылында  дөньяга
килә;

1925 – Казан шәһәренә китә;
1926-1927 – Казанда рабфакта укый;
1927-1931 – Донбасста наданлыкны бетерү курсларында укыта;
1931-1933 – Казанда Хезмәтне фәнни оештыру институтында укый;
1934-1941 – укытучы булып эшли;
1941-1945 – Бөек Ватан сугышында катнаша;
1950-1952 – Казанда Авиация техникумында татар телен укытаҒ
1953 – тулысы белән язучылык эшенә күчә;
2000 – Казан шәһәрендә вафат була.

Күрүегезчә,  язучы озын гөмер юлында төрле сынаулар аша үткән. Бөек Ватан
сугышында  катнашуы  гына  да  ни  тора!  Туган  туфракны,  илеңне  ярату  хисе  аңа
тормыш  тәҗрибәсе  аша  бирелгән.  Ямьле  Дим  елгасы  буенда  туып  үскәнгәме,  ул
табигатьне, туган илен бик яраткан. Шуңа күрә аның иҗат тематикасында үзе өчен иң
кадерле булган төшенчәләр киң урын алган да инде.

4нче слайд”Иҗат тематикасы”

Әйтегез әле, бу темалар бигрәк тә  Ә.Еникинең  кайсы әсәрендә чагылыш таба?

Укучылар: “Әйтелмәгән васыять”та.

- Әйе, дөрес. Укучылар бүгенге дәресебездә Ә.Еникинең татар әдәбиятында
йөзек  кашы булып саналган  “Әйтелмәгән  васыять”  әсәрен  өйрәнүне йомгаклыйбыз
һәм дәресебезне “Учагыңда утың сүнмәсен” дип атыйбыз. 

5 нче слайд”Учагыңда утың сүнмәсен”

Ә инде “Сине якын иткән, һәрвакыт терәк булган атаңны исеңнән чыгарма, 
анаңны хөрмәт итеп яшә, кадерлә...” дигән сүзләр дәресебезгә эпиграф булып яңгырар.

Җыр яңгырый “Әни  йөрәге”
(Музыка астында)

Ана – бөек исем, нәрсә җитә ана булуга,



Хатын-кызның бөтен матурлыгы,
Бөтен күрке – ана булуда!

- Укучылар, бүген мин сезне дәрестә ана хакы, ана васыяте, балаларның ата-
ана алдындагы бурычы турында чын күңелдән сөйләшүгә чакырам. Бу тема кешелек
дөньясы барлыкка килгәннән бирле яши, ләкин соңгы елларда әлеге мәсьәлә бигрәк тә
кискенләште.

- Ана!  Һәркем  өчен  дөньяда  иң  якын,  иң  кадерле,  иң  газиз  зат.  Барлык
кешеләр өчен дә шулай булырга тиеш. Ә чынлыкта ничек? Менә шул сорауга Ә.Еники
“Әйтелмәгән васыять” әсәре белән җавап биргән. Әсәрне тыныч кына укып булмый.
Бигрәк тә Акъәби язмышы безне дулкынландыра, борчый, тирән уйлануларга этәрә.

       Әйдәгез әле, искә төшерик, әсәр ничек башлана?

(Курай тавышы)
(Әсәрдән өзек укыла)

- Әйе, бу юллар әсәргә кереш музыка кебек яңгырый. Язучы үзенең туган
ягын шундый матур итеп тасвирлап, әсәрнең бөтен аһәңен, моңын билгеләп куя. Әмма
ләкин, бу пролог авторның исе китеп, даланың матурлыгын җырлавы гына түгел,  ә
герое Акъәбине гомерен үткәргән дала белән хушлаштырып, карчыкны табигатьнең
бер кисәге итеп күрсәтүе.

     Менә Акъәби далада кизәк җыя. Ул кем белән очраша? Әсәрдән шул өзекне
табып, укып китик.

(2 укучы  шул өзекне табып, рольләргә бүлеп укыйлар)

-Нихәл, арумы, Миңлебай агай ?
-Ә, синмени әле бу, Акьбикә килен? Шөкер.
-Каян кайтып киләсең болай?
-Менә кизәк җыярга чыккан идем.
-Ә, ярый, ярый... Казан астында утның өзелмәве яхшы. Я, үзең ару гынамы соң?
-Шөкер иде әле...

- Укучылар, Миңлебай картның “Казан астында, учагыңда утның өзелмәве
яхшы” дигән сүзләре нинди мәгънәдә әйтелгән, нәрсәне аңлата ?

6нчы слайд “Уку мәсьәләсен кую”

Бу очракта учак нәрсә символы булып тора? Дәрес азагына җавабыгызны әзерли
торыгыз.

Димәк,  әсәребезнең  төп  герое-  Акъәби.  Аның  тормыш  юлы  ничегерәк
хәтерегездә калды?

                                          7нче слайд”Акъәби портреты”



    Укучы:  Әле Акъәбигә 77 яшь. Ул ялгызы гына авылда яшәп ята. Гаиләсе
белән  гомер  буе  Юлкотлыда  яшәгән.  Карты  белән  бик  тату  һәм  дус  торганнар.
Бергәләп  4  бала  үстергәннәр.  Аларга  яхшы  тәрбия  бирергә,  укымышлы  итәргә
тырышканнар.  Авыл мәктәбен тәмамлагач, балаларының дүртесе дә шәһәргә китәләр,
шунда яшиләр. Акъәбинең карты үлеп киткәч, ул бөтенләй ялгыз кала.

     Авыл халкы әбине ярата, хөрмәт итә. Күршеләре, бигрәк тә, Гарифә ярдәм
итә, хәлен белешеп торалар, ташламыйлар.

- Әйе,  гомер  бер  урында  тормый,  ага  да  ага.  Кемнәрдер  картлыкларын
балалары белән бергә үткәрә, ә кемнәргәдер картлык белән бергә ялгызлык та килә.
Ялгыз карт кешеләр безнең авылда да бар. Шундый  олыгайган кешеләргә, Акъәбидәй
ялгыз  калган  карчыкларга  без  дә  миһербанлы булыйк,  игелекле эшләр вә  гамәлләр
күбрәк кылыйк. Әсәрдәге Гарифә образы безгә үрнәк булып тора.

     -  Укучылар, димәк, Акъәбинең 4 баласы бар. Кемнәр соң алар? Әсәрдән шул
өзекне табып укый әле.

(Әсәрдән өзек укыла)

Укучы: “...Хәзерге вакытта бер улы белән бер кызы Өфедә яшиләр. Тагын бер
кызы,  врач  булып  чыкканы,  Пермь  өлкәсендә  тора,  ә  иң  кече  малае,  институтны
бетергәч,  Казагстанга җибәрелгән иде, исеме дә билгесез бер шәһәрдә, кемдер булып
эшли.

     ...Өфедәге иң зур улы Суфиян – хәзер инде отставкага чыккан полковник, ә
кызы  Гөлбикә  фәнни  институтларның  берсендә  гыйльми  эштә,  кияве  исә  аның,
Чакмагош башкорты, зур, җаваплы урында утыра...” Ә янында бер баласы да юк.

- Әйе,   димәк,  балалары  зур  кешеләр  булып   беткәннәр.  Билгеле  инде,
Акъәби  балалары  белән  бик  горурлана.  Кайтмасалар,  эшләре  күптер,  хөкүмәт
кешеләре бит, дип үз-үзен юата. Ләкин шулай булса да, аңа нәрсәдер җитми. Ул гомер
үткән саен боега бара.

8нче слайд”Бер- беребезгә...”

Бер –беребезгә нинди бәгырьсез без,
Хәтта кансыз – кемнән өйрәндек?
Усаллыкка, әдәпсезлекләргә
Нинди иләк аша иләндек?
Ата-баба гомер юлымы бу
Без нинди соң , нинди юл алдык?
Аерылдык җирдән , йолалардан ,
Үзебездән үзебез югалдык.

Шушы шигырь юлларыннан чыгып, минем сезгә сорау бирәсем килә. Акъәби
бәхетлеме?



                                          9нчы слайд”Акъәби бәхетлеме?”

Укучы: Акъәби балалары янында һәм карты исән чакта бик бәхетле була.

- Ә ни өчен ул хәзер боек, ямансу? 

Укучы: Акъәби үзен ялгыз хис итә. Ул балаларын өзелеп сагына ,аларны көтеп
елларын  ,айларын  уздыра.  Балалары  зур  эшләрдә  эшләп,  шәһәр  кешеләре  булып
беткәннәр. Шәһәр белән авыл арасы 120 км гына булса да, әниләре янына бик сирәк
кайталар. Балаларының туган туфрактан читләшүенә Акъәбинең җаны әрни.

- “Баланың баласы балдан  татлы” дигән  халык.Шундый татлы җимешләр
Акъәбидә дә бар. Аның оныклары турында ниләр белдек?

Укучы:  Олы  улы  рус  кызына  өйләнә.  Әби  моны  милләтеннән  читләшү  дип
саный.  Суфиянның  биш  баласы  бар:  Геннадий,  Татьяна,  Светлана,  Рита,  Борис.
Әниләре  урыс  милләтеннән  булганга  күрә,аларның  исемнәре  дә  урысча.  Әтиләре
аларга туган телен бөтенләй өйрәтми, гаиләдә бары тик урыс телендә генә аралашалар.
Акъәби аларны бик яратса да, алар белән бер сүз дә сөйләшә алмый.

- Әйе, нәрсә ди, әби ачынып ?

Укучы:  “Аһ,  бу тел  юклыгы!  Нигә  бу Суфиян,  юньсез,  балаларына,  ичмасам,
әбиләренә дәшә алырлык кына үзебезчә берничә дистә сүз өйрәтмәде икән соң? – ди
әби, ачынып .

- Әйе,  әтиләре  бу  очракта  туган  теленә  битараф.  Әгәр  дә  ул  үз  теленә
ихтирам белән караса, балаларына үз туган телен өйрәткән булыр иде. Димәк, әсәрдә
тагын бер мәсьәлә күтәрелә – туган телеңне белмәү.

10 нчы слайд”Туган телләренә балаларының...”

Туган телләренә балаларының битараф булуларына Акъәбинең җаны сыкрана.
Кеше  үз  телен,  әти-әнисенең  телен  белергә  тиеш!  Шагыйрь  Зөлфәт  үзенең  бер
шигырендә менә нәрсә ди... Бу шигырьне безгә Ильнар әзерләп алып килде.

(Шигырь укыла)

- Рәхмәт, Ильнар. Акъәбинең күңеленә иң якын, туган телдә сөйләшкән тагы
2 оныгы бар. Кемнәр алар?

Укучы: Гөлбикә кызының балалары: Равил һәм Гүзәл. Алар әбиләре белән туган
телдә сөйләшәләр, әбине бик яраталар.



- Бигрәк тә Гүзәл әбисен нык ярата. Шуңа күрә, Акъәби үзенең васыятын да
бер арада аңа сөйләмәкче була. Ләкин Гүзәл бик кечкенә шул әле. Ул күп нәрсәне аңлап
җиткерә алмый.

- Язмышлардан  узмыш  юк,  дигәндәй,  Акъәбигә  дә  гомер  иткән  нигезен
ташлап, шәһәргә китәргә туры килә. 

                                                      11нче слайд”Өй ялгыз кала бит”

 Картлык үзенекен итә, Акъәби ныклап авырый башлый.
Әйткәнебезчә,   Акъәби  бар гомерен Юлкотлы авылында уздыра.  Аңа авылның һәр
кешесе, һәр йорты, үзенең кош-корты, кәҗәсе, авылның гүзәл табигате кадерле. Менә
аңа  шушы  иң  кадерле  нәрсәләре  белән  аерылышырга  вакыт  җитә.  Яшәгән  өе,
картының кабере ялгыз кала.

- Ә хәзер әбинең Юлкотлы авылыннан кузгалып китү вакытын  укып китик.

                                                   12нче слайд”Аз гына китүгә....”

Укучы Слайдтан укый. “...Аз гына китүгә, Акъәби, кинәт, урыныннан кузгалып:

- Һай,  кәфенлегемне  онытканмын,  ләбаса!  –  диде,  нишләргә  белмәгәндәй
бик борчылып.

Кызы бу көтелмәгән сүздән сискәнеп киткәндәй булды, һәм чыраен сытып:
 - Куйсана, әсәй! – диде үпкә катыш рәнҗү белән. – Таптың искә төшерер нәрсә!
Карчык дәшмәде, күзләрен йомып, хәлсезләнеп башын гына иде...”

- Укучылар, нәрсә ул кәфенлек? Ул нигә кирәк?
(Башта укучыларның җавабы тыңлана)

(Кәфен – үлгән кешене төрү өчен марля)
(Слайд күрсәтелә, дәфтәрләргә язылып куела)

- Ни өчен Гөлбикә әнисенең борчылуын аңламый?

Укучы:  Акъәбинең  кызы  Гөлбикә  үз  милләтенең  йолаларын  белми,  оныткан.
Аның тизрәк  шәһәргә  кайтып китәсе килә. 

- Менә Акъәби шәһәрдә. Аның анда көннәре ничек үтә?

13нче слайд”Әбинең портреты”

Укучы:  Ул кызының  өендә  иң  чиста,  иң  якты  бүлмәдә  яши.  Аңа  беркем  дә
комачауламый.  Балалары  аңа  игътибарлы,  сирәк  кенә  булса  да  оныклары  да  кереп
чыгалар. Әбине иң яхшы врачлар карый.

- Ләкин , Акъәбинең күңеле тыныч түгел. Нинди уйлар борчый аны?



Укучы:  Акъәби  үзенең  соңгы  көннәре  якынлашуын  сизә.  Ул  балаларына
васыятьләрен әйтеп калдырырга тели. Аны иң борчыган нәрсә - үлсәм, мөселманча
күмәрләрме икән, дигән уй. Ләкин аны тыңларга теләмиләр.

- Әйе,  әбинең балалары әниләрен тыңларга  вакыт тапмыйлар.  Бары тик кем
генә соң Акъәби янында озак итеп сөйләшеп утыра, аның хәлен аңлый?

Укучы: Шагыйрь. Ул килгән саен, Акъәби янына кереп хәлен белешә. Бик якын
итеп сөйләшә. Әби аңа яшьлеген,  туган авылын, балалары турында сөйли, күңелен
бушата. Шагыйрь аны үз әнисе урынына күрә .

- Ни өчен?

Укучы: Чөнки ул үзе ятимлектә үскән, ана назын күрмәгән.

- Дөрес. Шагыйрь үзенең әнисе юклыгына офтана: “Әни яшь балаларга  гына
түгел,  өлкәннәргә,  менә минем кебек сакаллы кешеләргә  дә кирәк ул,  -  ди.  Һәм ул
хаклы.

- Укучылар,  сез  ничек уйлыйсыз,  ни өчен  әбинең исемен автор  Акъәби дип
куйган? Шагыйрьгә әби үзенең исеме турында ниләр сөйли ?

Укучы: ...Минем исемем Акбикә. Кыз чагымда мине Аксылу дип йөртәләр иде,
кияүгә чыккач, Аккилен булдым, аннары Акҗиңгә, ә хәзер менә Акъәби. 

- Димәк,  әби гомере буе ак күңелле, пакъ күңелле кеше булган. Бер кемгә дә,
беркайчан да начарлык эшләмәгән,  уйлары матур,  яхшы. Кызлар,  егетләр,  ә  сезнең
шундый ак яулыклы, кадерле әбиләрегез бармы? Өй эшенә иҗади эш берелгән иде.
Рәхим итегез.                   14нче слайд”Әби балалар белән чәй янында”

-
       

(Музыка астында кучылар иншаларын укыйлар)

- Рәхмәт,  укучылар.  Язган  иҗади  эшләрегездә  әбиләрегезгә,  нәнәйләрегезгә
булган яратуыгыз,  хөрмәт итү хисләрегез ачык чагыла. Чынлап та, ак әбиләр – алар –
кояшлы иртәләр,  матур гөлләр, мәхәббәт, батырлык, яшәүгә көч бирүче изге җаннар.

Һәрвакыт шулай әбиләрегезне яратыгыз, хәлләрен белеп, ярдәм итеп торыгыз!

                                  15нче слайд”Акъәби портреты”

          Әсәргә әйләнеп кайтыйк. 

Озакламый Акъәбинең хәле бөтенләй начарлана. Санаулы көннәре якынлашуын
сизгән  әби  балаларына  үзенең  соңгы  теләкләрен  әйтергә  ашыга.  Балалары  аның
сүзләренә игътибар итмиләр, карт кешенең яшьләр  өчен әйтергә теләгән иске сүзләре
дип  карыйлар.  Әмма,  бу    тыйнак,  тавышсыз,  киң  күңелле  өлкән  кешенең  үз



балаларына, бүгенге буынга васыять итеп калдырырдай мөһим фикерләре, изге уйлары
бар.

- Укучылар, ә нәрсә соң ул васыять? Искә төшерик әле.

Укучы: Васыять – үлер алдыннан әйтеп калдырган сүз, теләк .

- Ә нинди васыять турында әйтергә тели икән Акъәби ?

Укучы: Акъәби балаларына туган авылны, туган нигезне онытмагыз дип әйтеп
калдырырга тели.

Укучы: Туган телне белергә, онытмаска, сакларга кирәк дип әйтергә тели.

Укучы: Гореф-гадәтләрдән аерылмаска, йолаларны белергә кирәк, ди.

- Әйе, дөрес, укучылар. Акъәбинең әйтергә теләгән васыятьләреннән тагын бер
мөһиме бар. Ул нинди теләк?

Укучы: Әби үзен мөселманча күмүләрен тели.

- Әйе,  гомер  буе  ак  яулыгын  башыннан  салмаган,  аллага  таянган   Акъәби
барлык күңеле белән үзен мөселманча күмүләрен тели: 

16нчы  слайд”Васыятьне үтәмәү мөмкинме соң?”

- Менә   әсәрнең  иң  дулкынландыргыч,  күңелдә  аеруча  авыр  тәэсирләр
калдырган  өлешенә  килеп  җиттек.  Табиблар  балаларына  әниләренең  тиздән  үләсен
хәбәр итәләр. Инде ни эшләргә? Балалары нинди карарга киләләр?

Укучы:  Әниләре  квартирада  үлмәсен  дип,  үзләренә  мәшәкать  булмасын  дип,
больницага илтеп салалар. Һәм Акъәби 3 көннән соң, шунда җан бирә. 

                            17нче слайд”Әсәй карчык китә”

- Әйе,  соңгы  минутларында  Акъәбиебезнең  янында  берәү  дә  булмый,  ул
күбәләктәй, тавышсыз-тынсыз гына үлеп китә.

                           18нче слайд”Акъәби тәрәзәдән карап тора”

- Шулай  итеп,  Акъәби  бу  фани  дөньядан  китә.  Балалары  аның  васыятын
тыңламасалар да, Акъәбинең аларга рәнҗисе килми. Ул аларны бәхилләп китә. Үлгәч,
мөселманча күмәрләр дигән өмет белән китә. Ә балалары аның бу өметен аклыйлармы
соң? Текстан шул өзекне табып укыйк әле.



Укучы: Алар мулла чакыру, җеназа укыту кебек нәрсәләрне эшләмәскә булдылар.
Шулай да әсәйләренең Аллага ышанган карчык кеше булуын исәпкә алып һәм үзенең
дә бик үтенеп соравын исләренә төшереп, гәүдәсен кәфенгә төреп күмәргә булдылар.
Ләкин,  гөнаһ  шомлыгына  каршы,  больницадагы  мәетне  юып,  киендереп  озатучы
марҗалар кәфен дигән нәрсәне бөтенләй белмиләр дә икән. Ә читтән кеше чакыртып,
дини йолага бәйләнгән нәрсәләрне эшләтү монда рөхсәт ителми икән. Шулай итеп,
чарасыздын   Акъәбине  “заманча  гына”  әзерләргә  мәҗбүр  булдылар.  Бер  чиста
күлмәген,  китереп,  өстенә  кидерделәр,  башына  мөселманча  итеп  ак  батис  яулык
бәйләделәр, шуннан соң гәүдәсен кечкенә кызыл табутка салдылар. Табут әйләнәсенә
чәчәкләр тезделәр, күп итеп ислемай сиптеләр.

- Димәк,  Акъәбинең  бу  теләге  дә  кабул  булмый.  Укучылар,   әбинең
балаларының һич кенә дә гафү итмәслек бу эше бездә авыр хисләр уята, шулаймы?
Әйтегез әле, әгәр сез Акъәбинең балалары урынында булсагыз, ни эшләр идегез?

Укучы: Иң дөресе, әбине мөселманча күмәргә иде.
Укучы:  Суфиян әнисен үз квартирасына алып кайтырга тиеш иде.

Укучы: Әгәр дә әбине бөтен шартын китереп җирләсәләр, үзләренең дә күңеле
тыныч булыр иде.

Укучы: Балалары әниләренең соңгы сүзләрен тыңларга тиешләр иде.

Укучы: Минемчә, иң дөресе – әбине алар туган авылларына алып кайтып карты
белән янәшә күмергә тиешләр иде.

- Яхшы,  укучылар.  Менә  әтиләре  турында  сүз  чыкты,  алар  бит  әле  әтиләре
алдындагы бурычны да үтәмәгәннәр икән, хәтерләгез әле, Акъәби  исән чакта карты
турында ни әйтергә теләгән иде?

Укучы:  Авыл  читендәге  кечкенә  зиратта  картының  гәүдәсе  ята.  Баш  очында
ташы юк. Балалары аның каберен дә белми.

- Әйе, дөрес. Машиналар сатып алырга хәлләреннән килә, әтиләренең каберенә
таш яздырып  куярга  хәлләреннән  килми.  Бу  күңел  саранлыгыннан,  кешесезлектән.
Ә.Еники  безгә бу әсәре аша кешеләрнең күңелләре тупаслана баруын, җир йөзендә
мәрхәмәтсезлекнең тамыр җибәрүен искәртә. 

- Укучылар, Акъәби тагы нинди васыятен әйтә алмыйча үлеп китә?

Укучы: Акъәби үзе өчен бик кадерле булган әйберләрен балаларына исемләп,
төсе итеп калдырырга тели. Ләкин аны тыңларга теләүче табылмый.

- Әйе,  әсәр  ахырында,  әбинең  әйтелмәгән  васыятен  әйтеп  бетерергә
теләгәндәй , авылдан яшел сандыгы килеп төшә. Сандык – мөселман хатын-кызының
иң кадерле ядкаре. Ул иң изге урында саклана. Үзе серле дә, газиз дә, якын да була. Ә
Акъәбинең сандыгында ниләр була соң?



Укучы: Ниләр генә булмый ул сандыкта: төрле тәңкәләр, камзул , камчат бүрек,
беләзекләр... Ә иң өскә ак кәфенлек куелган була.           

Димәк, Акъәбинең теләге:    19нчы слайд”Ак ука тоткан, якут...”  

(Аудиоязманы тыңлау)

Укучылар,  карагыз  әле.  Никадәр  хәзинә.  Зиннәтле  хәзинә.  Аклык,  пакълек
сирпелә  алардан.  Ханбикәләр  токымыннанмы  әллә  Акъәби!?  Милләтебезнең  йөзек
кашы – Сөембикә дә шулай киенгән бит.

Артабан, укучылар, әйдәгез сүзлек өстендә эшлик.Атамаларны  дәфтәрләрегезгә
теркәп барыгыз

                                            20 нче слайд”Ак ука тоткан...”

Ак ука тоткан , яхут ,каптырмалы сары бәрхет камзул.
Ука – төрле ялтырый торган җепләрдән эшләнгән тасма.
Яхут – кызыл,зәңгәр төсләрдәге асылташларның гомуми атамасы.

                                              21 нче слайд”Әдрәс астарлы...”

Әдрәс астарлы, вак мәрҗәннәр җыеп эшләнгән кашмау белән чәчкабын...
Кашма – киез келәм, бизәкле киез җәймә.
Әдрәс – ярым ефәк чуар тукыма.
Астар – киемнең эче белән тышы арасындагы материал.

                                                22 нче слайд”Чәчкап...”

Чәчкап – чәчне һәм толымнарны каплау өчен ясалган баш киеме.
Камчат бүрек – түбәсенә хәтфә, кырыена кондызмехы тотылган бүрек.
Хәситә – хатын-кызның төрле кыйммәтле ташлар белән бизәлгән, күлмәк 

өстеннән күкрәккә киеп куела торган бизәнү әйбере.

- Әйе, сандык эчендәге әйберләр – башкорт халкының күпъеллык хәзинәсен,
буын ара бәйләнешләрне чагылдыра торган символлар.

Әйдәгез,  рухи байлыгыбыз булган милли киемнәр, борынгы бизәнү әйберләре
турындагы слайдны карап үтик.

23нче слайд”Халкымның рухи хәзинәләре”
                                              (музыка астында)



- Димәк, укучылар, Акъәби  үзенең яшьлеге хатирәсе итеп саклаган әйберләрен
балаларына исемләп, атап биреп калдырырга тели. Әниләренең төсе итеп, сагынганда
карар өчен, истәлек итеп саклар өчен. Һәм тагы да ни өчен, укучылар?

Укучы:  Мондый киемнәрне  бик күп башкорт кызлары кигән. Бу киемнәр милли
киемнәр буларак та сакланырга тиешләр. Сакламаганда, онытылып бетәчәкләр. Алар
буыннан – буынга тапшырылырга тиеш.

- Дөрес.  Гаилә  ядкәрләрен  кадерләп  саклау,  аларны  изге  әйбер  итеп  күрү,
киләчәк буынга тапшыру – һәр ул – кызларның бурычы булырга тиеш. Ә, Акъәбинең
балалары нинди  карарга килә?

Укучы:  “Без  бу әйберләрне  лучше тотыйк та  театр  гардеробына  бирик.  Безгә
нигә алар, артистлар кисеннәр, диләр.

- Шулай  итеп  ата-бабаларның  истәлеге  изелеп  калгандай  була.  Ә  бит  рухи
байлык, әлбәттә, үткәннәр, үлгәннәргә түгел, тереләр өчен, бүгенге һәм киләчәк өчен
кирәк.

Димәк, укучылар, Акъәбинең  әйтергә теләгән, әйтергә күпме омтылган барлык
васыятләрен дә карап үттек.

- Кабат  әсәргә  әйләнеп  кайтыйк  әле.  “Дала  буйлап  кылганнар  йөгерә.  Шул
кылганнар арасыннан таякка таянган Миңлебай  карт килә.Әйтерсең ул безнең ерак
бабаларыбыздан килгән илче, безне Акъәби васыяте белән  тоташтыручы үлмәс көч,
арадашчы. Ул: “Ә син учагыңны кара, учагыңны...  Учагыңда утың сүнмәсен,” – ди.
Дәрес  башында  куелган  сорауга,  әйдәгез,  җавап  бирик.  Ни  өчен  Миңлебай   карт
“Учагыңда утның өзелмәве яхшы” – ди?

-
                              24нче слайд”Уку мәсьәләсе кую”

Укучы: Чөнки Миңлебай карт Акъәбинең ялгызлыгын аңлый. Әгәр Акъәби үлеп
китсә, нигезнең бетәчәген искәртә.

Укучы:  Минемчә,  гореф-гадәтләрне,  йолаларны  онытмасыннар,  сакласыннар
дигәнне аңлата.

Укучы: Минемчә, Миңлебай картның “Учагыңда утың сүнмәсен” дигән сүзләре
балалары туган авылны, туган җирне, туган өйләрен онытмасыннар, ташламасыннар,
учакны сүндермәсеннәр  дигән сүз.

Укучы: Учак – ул яшәү дигән сүз.

Укучы:  Учак  –  ул  яктылык  символы.  Ул һәрвакыт  балкып,  янып,  торырга,
бервакытта да сүнмәскә тиеш!

- Барыгызның да җаваплары дөрес, укучылар.



                                         25нче слайд”Учак –ул яшәү...”

Димәк,  учак  –  ул яшәү,  өмет, яктылык  символы.  Гаилә  учагы,  милләт  учагы
беркайчан да сүнмәсен, гел яктырып кына торсын. Без үткәнебезне, туган нигезебезне,
телебезне, йола һәм гореф-гадәтләребезне онытмаска тиешбез!

26нчы слайд”Акъәби тәрәзәдән карый....”

- Ә әсәребездәге Акъәби – ул халык анасы. Аның васыяте – халыкка васыять.
Дәреснең эпиграфына игътибар итик, әле:

“Сине якын иткән, һәрвакыт терәк булган  атаңны исеңнән чыгарма ,
анаңны хөрмәт итеп яшә, кадерлә...”

Әйе,  бары  тик  әнкәйләрнең,  нәнәйләрнең,  Акъәбиләрнең  хәер  –  фатихалары
гына яшәү көче бирә. Безгә аларның фатихаларын алу өчен , күп көч куярга кирәк.
Аларның кадерләрен исән чакта белик.

  
(“Нәнәем васыятьләре”)

1.Ал таңдар ы, бала айым, бисмилла менән башла,ҙ ҡ
   Аш менән яуап бирәләр атылған яуыз таш а.ҡ
   Йо оларға талған са та рәхмәт у ы хо айға,ҡ ҡ ҡ ҙ
   ө рәте уның һәр ай а, хатта бөртөк бой ай а.Ҡ ҙ ҡ ҙ ҙ ҙ

2.Таңдар менән, бала айым, хо ай ан бәхет һора.ҡ ҙ ҙ
   Насар төштәр күрһәң дә я шыға ғына юра.ҡ
   Рәхмәт у ы хо айға тыныс таңдар ат анда,ҡ ҙ ҡ
   Кү әрең асып,  кинәнеп яңы көнгә ба анда.ҙҙ ҡҡ

              

- Укучылар, әсәрнең әһәмияте, минемчә, бүгенге көндә әйтеп бетергесез. Аны
укып чыккан кеше һичкайчан ата-анасы алдындагы бурычын онытмас,  дип уйлыйм
мин.Кадерле яшь дусларым! Чыннан да без бүген күтәргән мәсьәлә бик әһәмиятле. Бу
сөйләшү  күңелләрегезгә  барып  җитеп,  киләчәктә  әти-әниләрегез  алдындагы
бурычыгызны үти алсагыз, мин бик шат булыр идем. 

Ә  инде  дәресебезне  йомгаклап,  әйдәгез,  дәфтәрләрдә  иҗади  эш  –  синквейн
эшләп алыйк. Ә нәрсә соң ул  синквейн? Кем искә төшереп китә?

Укучы: Синквейн – 5 юллык шигырь дигәнне аңлата. 
1нче юлда теманы ачыклаучы сүз языла.
2нче юлда синквейн темасына туры килә торган 2 сыйфат языла.
3нче юлда синквейн темасын хас булган 3 фигыль языла.
4нче юлда теманың эчтәлеген ачучы фраза, җөмлә языла.



5нче юлда темага карата үз фикеребезне бер генә сүз белән чагылдырабыз.

- Бүгенге синквейныбызның темасы – “Ана” сүзе. Сезгә 1 минут вакыт бирелә.
-

                                                        27нче слайд”Ана” сүзе 

(Укучылар эшләрен укыйлар)

- Укучылар, фикерләрегез, җавапларыгыз үзенчәлекле һәм матур булды. 

- Бүгенге  ачык  дәресебез  азагына  якынлашты.Хәзер,  укучылар,   үз-үзегезне
бәяләп алыгыз.

                                                        28нче слайд”Рефлексия”

-  Сезнең һәрберегезгә карточкалар таратып бирәчәкмен. Бу карточкада 6 сорау,
һәр  сорауның  каршында  2  вариант  җавап  бирелгән.  Бүгенге  дәресне  күзаллап,
үзегезнең хәл-торышыгызга туры килгән җавапның астына сызыгыз һәм  үзегезгә бу
дәрес өчен билге куегыз. Сезгә 1 минут вакыт бирелә. 

-
Мин дә сезнең белән килешәм. Дәрестә катнашканыгыз өчен барыгызга да “5”ле

билгеләре куям. Дәрестә актив булдыгыз, дөрес һәм матур фикерләр әйттегез.  
  
Ә инде алдагы дәрескә өйгә эш:
                                            29нчы слайд”Өй эше”

Дәресебезне түбәндәге шигырь юллары белән тәмамлыйсы килә:

                                              (музыка астында)

Укытучы:
Елатмагыз әниләрегезне,
Төнге тәрәзәләргә каратып.
Догаларын, керсез теләкләрен
Биргән алар сезгә яратып.
Елатмагыз әниләрегезне,
Күз төбәтеп еллар чатына;
Онытмагыз – сезне төп нигездә
Әнкәегез йорты чакыра.

        Дәресебез тәмам. Чыгарга мөмкин.


