
Тема:Ф.Туғыҙбаева Яңы күлдәк. Ялғауҙарҙың төрҙәре. 

Маҡсат: -уҡысыларҙың логик фекерлҽү ҡеүҽһен, һөйлҽү телмҽрен 

үҫтереү 

- Ф.Туғыҙбаеваның “Яңы күлдҽк”  хикҽйҽһе менҽн танышыу. 

- Төрлө һөнҽр эйҽлҽренҽ хөрмҽт тойғоһо тҽрбиҽлҽү 

Йыһазландырыу: дҽреслек, мультипроектор, шағирҽнең портреты, 

Аҡбуҙат журналы. 

Дәрес барышы: 

1. Ойоштороу мәле. Психологик инеш. 

- Хҽйерле иртҽ, һаумыһығыҙ,балалар. Тағы ла бер иҫ киткес яңы  

матур көн тыуҙы.  Ошо матурлыҡҡа йҽм өҫтҽп, мин һеҙҙең 

менҽн осрашыуға килдем. Ҽйҙҽгеҙ дҽресебеҙҙе башлап 

ебҽрҽйек. 

          Бөгөн беҙҙҽ туған тел, 

          Яратам һине, телем, 

          Рҽхмҽт һиңҽ, һинең аша 

          Алам мин яҡшы белем. 

-Балалар, дҽрестҽ үҙ-үҙегеҙҙе  баһалар өсөн мин һеҙгҽ тҽңкҽлҽр 

алып килдем.Һҽр дөрөҫ яуабығыҙ өсөн тҽңкҽлҽр алып 

барырһығыҙ.   

II.Мотивация тыуҙырыу. Уҡыу мҽсьҽлҽһен ҡуйыу. 

- Уҡыусылар, һеҙ килҽсҽктҽ бик тырышып уҡып, мҽктҽпте 

тамамларһығыҙ һҽм һеҙҙең алдығыҙҙа  “Кем булырға”?  тигҽн 

һорау килеп баҫыр. Ҽ һеҙ бөтҽ һөнҽрҙҽрҙе лҽ белҽһегеҙме? Кем 

булырға хыялланаһығыҙ? 

- Ҽ хҽҙер экрандағы шиғыр юлдарына иғтибар итегеҙ. 

(Уҡытыусы уҡый.) 

 

 

           Бҽлҽкҽстҽн кҽрҽк һөнәр 

           Күңелеңҽ ятырҙай. 



Һөнәрлеләр тормошто ла 

         Һҽм үҙен дҽ матурлай. 

(Бер бала уҡый) 

 

- Ҽйҙҽ һин уҡып сыҡ ҽле. 

(Хор менән уҡыу) 

-Ҽйҙҽгеҙ ҽле бергҽлҽп уҡыйыҡ. 

Балалар ,Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, беҙ бөгөн һөйлҽшеүҙе нимҽ 

тураһында алып барасаҡбыҙ.? (һөнҽрҙҽр) 

- Кеше һөнҽрҙе нисек һайлай? Ул һөнҽр ниндҽй булырға тейеш?    

(Кеше яратҡан эшен эшлҽй) 

- Беҙ бөгөн ниндҽй проблема өҫтөндҽ эшлҽйҽсҽкбеҙ? 

Дәрестең проблемаһы: Кем һөнҽрҙе матурлай? 

Был проблемаға яуапты беҙ Ф.Туғыҙбаеваның  “Яңы күлдҽк” 

ҽҫҽрендҽ эҙлҽрбеҙ. 

- Ҽ хҽҙер, дҽфтҽрегеҙҙе асығыҙ, бөгөнгө числоны һҽм дҽрестең 

темаһын яҙып ҡуйығыҙ. 

Ун һиҙенсе февраль. 

                                   Класс эше. 

Ф.Туғыҙбаева  “Яңы күлдҽк”. 

- . Ф.Туғыҙбаева тураһында мҽғлүмҽт. 

- - Был журнал һеҙгҽ танышмы? Ф.Туғыҙбаева ошо журналдың 

баш мөхҽррире булып оҙаҡ йылдар эшлҽне. Ғинуар айында ул 

үҙенең 65 йҽшлек юбилейын билдҽлҽне һҽм 2014 йылда иң ҙур 

исемгҽ лайыҡ булды. Ф.Туғыҙбаева- Башҡортостандың халыҡ 

шағирҽһе.Ул балалар өсөн бик күп шиғырҙар, хикҽйҽлҽр ижад 

итҽ . Алда һеҙ улар менҽн танышасаҡһығыҙ ҽле. 

2. Тексты уҡытыусы уҡый. 

-Балалар, иғтибар менҽн тыңлап ултырығыҙ, мин тексты уҡып 

сығам. 

-Ҽйҙҽгеҙ ҽле текстағы аңлашылмаған һүҙҙҽр менҽн танышып 

үтҽйек. 



Проекторҙа. 

Яғымлы-  добрая 

Ҽхирҽт- подруга 

Һоҡланыу-восхищаться 

Һыҙлау- болеть 

Аптырау- растеряться 

Ҡалпаҡ- головной убор 

Һүҙлек һүҙҙҽре менҽн һөйлҽмдҽр төҙөтөү. 

-Йҽ, кем ошо һүҙҙҽр менҽн һөйлҽм төҙөр. 

- Минең ҽсҽйем яғымлы. 

- Мин ҽхирҽтемҽ ҡунаҡҡа барам. 

- Мин апайым менҽн һоҡланам. 

- Теш һыҙлай. 

- Мин аптырап ҡалдым. 

- Мин магазиндан яңы ҡалпаҡ алдым. 

1. Тексты  сылбырлап уҡыу. 

2.  Парҙарҙа эш. 

- Ҽйҙҽгеҙ ҽле парҙарҙа эшлҽп алайыҡ. Һатыусы менҽн Гөлнисаның 

һөйлҽшеүен ролдҽргҽ бүлеп уҡып алайыҡ. 

-Врач менҽн Гөлнисаныҡын дҽ уҡып ишеттерегеҙ. 

-Ҽхирҽттҽре менҽн һөйлҽшеүҙе кем уҡыр? 

3. Текст өҫтөндә эш. 

-Йҽ, - Гөлниса кем булырға хыяллана? 

-Ни өсөн һатыусы һөнҽре оҡшай? 

-Ни өсөн теш врачы булырға хыяллана? 



-Һөнҽрҙе алыштырып буламы? 

-Гөлниса үҫкҽс кем булаһын белҽме? 

   Ҽйҙҽгеҙ , йҽ булмаһа,беҙ Гөлнисаға ярҙам итеп төркөмдҽрҙҽ 

эшлҽп алайыҡ.. 

Төркөмдәрҙә эш: 

- Һеҙҙең алдығыҙҙа һүҙҙҽр. Һеҙ шул һүҙҙҽрҙе һөнҽрҙҽр килеп 

сығырлыҡ итеп үҙгҽртегеҙ. 

Нимә ?                               Кем?  

Таш- 

Йыр- 

Бейеү- 

Осоу- 

Буяу- 

Уҡытыу- 

Яҙыу- 

Тҽрбиҽ- 

Төҙөүсе 

- Балалар, яңы һүҙҙҽр барлыҡҡа килдеме. Был ялғауҙарҙың бер 

төрө- яһаусы ялғауҙар була. (Слайд) 

Индивидуаль эш. 

Магазинға барыу (йөрөү) – ходить в магазин 

Һайлашты – помогал(а) выбрать 

Тап-таман – как раз 

Килешҽ – идет 

Ҡыуаныу – радоваться 

Матурлыҡ таныу – чувствовать красоту 

Һаҡлап кей – носи бережно 

Изге телҽктҽр ҽйтеү – говорить добрые слова  

(пожелания) 

Ҽхирҽт –подружка 

 

.Физминутка. 

-Ҽ хҽҙер ял итеп  алайыҡ. 

-Балалар, һеҙ бик күп һөнҽрҙҽр ҽйттегеҙ, ҽ уларҙың ниндҽй 

эштҽр башҡарғанын белҽһегеҙме икҽн. Таҡтала һөнҽр 



исемдҽре   яҙылған карточкалар ҡуйылған, икенсе бағанала 

улар башҡарған эштҽр бирелгҽн. Һөнҽрҙҽрҙе башҡарылған 

эштҽре менҽн дөрөҫ тоташтырығыҙ. 

Врач – кешелҽрҙе дауалай 

Һатыусы- тауарҙар һата 

Уҡытыусы- балалар уҡыта 

Яҙыусы-ҽҫҽрҙҽр яҙа 

Шофер- машина йөрөтҽ 

Осоусы-самолет йөрөтҽ 

Игенсе –иген үҫтерҽ 

 

Проблемалы һорау табыу: 

- Уҡыусылар, беҙ бөгөн проблемалы һорауға яуапты 

таптыҡмы? Кем һөнҽрҙе матурлай? 

- Афарин, балалар, килҽсҽктҽ һеҙ ниндҽй һөнҽр һайлаһағыҙ ҙа 

яҡшы кеше булып ҡалығыҙ. 

Дөрөҫһөнҽр һайлау, яратҡанэшең – 

Өй эше.1.“Мин кем булырға телҽйем” тигҽн темаға кескҽй генҽ 

хикҽйҽ төҙөпяҙығыҙ 

 

 

 

 

 

 


