Тема: “Агач – җимеше белəн, кеше хезмəте белəн матур”
Максат:
1. Укучыларны “Агач – җимеше белəн, кеше хезмəте белəн матур” дигəн темага уйланырга
мəҗбүр итеп тормышта үз урыннарын табарга ярдəм итү.
2. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə
белүлəренə ирешү.
3. Балаларда тырышлыкны тəрбиялəү.
Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе:
• Эшлəрне күркəм итеп башкаручыларны Аллаhы Тəгалə сөяр икəнен аңлау.
• Булачак хөнəргə үз- үзеңне əзерлəү ысулларын белү.
• Həр эшне башлау алдыннан əүвəл Аллаh ризалагын уйлауның асылын белү.
Эпиграф:
•

•

"Эш- кешенең гомерендə иң əhəмиятле нəрсə. Бөтен күңелсезлеклəрдəн,
кайгылардан коткаручы бердəн- бер чара- ул эш”
/Америка язучысы Эрнест
Хемингуэй/
Həр эшне башлау алдыннан əүвəл Аллаh ризалагын уйла, алай булмаса, кылган
эшлəренең юкка чыгып заяга китə.
/Хикмəт иясе Локман Хəким/
Дəрес барышы

I. Уку мəсьəлəсен кую.
- Əкиятьне тыңлагыз, ул бүгенге дəреснең темасын ачыкларга ярдəм итəчəк.
Ананың ике кызы булган. Берсе тырыш, хезмəт сөючəн, икенчесе- ялкау. Беренчесе армыйталмый əнисенə булышкан, икенчесе- аз гына эшлəп ала да, я уйный, я диванга ятып йокыга
китə. Ыршып та караганнар аны- файдасы булмаган. “Бер көн булса да ял иттермисез
мине!”- диеп зарланган.
Тылсымчы бабайдан киңəш сорагач, ул əнисенə кызын бер көн ял иттерергə кушкан həм
болай дигəн: “Ялкауга менə шушы тылсымлы татлы чиклəвекне бирерсең.Ул кызыңны бөтен
эштəн азат итəр: ни эшли, ни сөйли, ни уйлый, хəттə ашый да алмас- калак каптырып
ашатырсыз- бер көнгə түзəрсез инде. Борчылмагыз- чиклəвекнең тылсымы бер көнлек кенəрəхəтлəнеп ял итсен”.
“Эшсезлек ялкауны тырышлыкка йөрəтə алыр микəн?”- диеп уйласа да, - энисе тылсымлы
чиклəвекне кызына биреп, аңа көне буе ял итеп, диванда ятарга рөхсəт иткəн.И сөендə моңа
кыз, и сөенде! Көне буе диванда ятып, күзлəрен мөлт- мөлт китерүдəн артык бер нəрсə эшли
алмады, хəттə ашатуын калактан каптырып ашатканнар аны.
Икенче көнне ялкау кыз иң беренче тырып, эшкə тотынган: идəн себергəн, мичкə яккан,
тəмле ботка пешергəн. Əнисе:”Кызым, бераз ял ит”, - дигəнгə: “Кичə ял итеп арып бөттем.
Көне буе ятып тырудан авыррак эш юк икəн, əнием!”- диеп җавап биргəн (Александра
Лопатина.)
II. Дəреснең темасын ачыклау.
- Димəк, бүгенге дəреснең темасы... (Намуслы хезмəт турында).
- Əйе, укучылар, бүгенге дəресебезнең темасы: Агач – җимеше белəн, кеше хезмəте белəн
матур.
- Əкиятькə нинди исем куштыгыз? (Хезмəтсез яшəп булмый).
- Сез ялкау кызга нинди үгет- нəсыйхəт бирер идегез?/җаваплар/
III. Уку мəсьəлəсен чишү.

1нче бирем “Хезмəт куймыйча гына яшəп буламы? Ни өчен?”
дигəн сорауларга җавап табу.
2нче бирем Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”
(мəкальлəрне тəрбияче башлый, укучылар дəвам итə).
- Данның төбе – хөрмəт, хөрмəтнең төбе - хезмəт! Кеше хезмəте белəн матур һəм хөрмəткə
лаеклы. Яшəүнең бер мəгънəсе – хезмəт! Бу һəрвакыт шулай булган һəм шулай булачак та.
Шуңа күрə дə халык телендə хезмəт турында бик куп мəкалəлəр ишетергə була. Əйдəгез əле,
укучылар, аларны искə төшерик. Мин сезгə мəкалəнең башын əйтəм, сез дəвам итегез.
- Уйлый торыгыз: кайсы мəкальне баядагы ялкау кызга киңəш итеп əйтер идегез?
• Ялкау кеше- ярты кеше, уңган кеше- ... алтын кеше.
• Ялкаулык- гомерне кыскартатырган ... агу.
• Бер кечкенə ялкаулык зур ... кайгыга китерə.
• Кем эшлəми, ... шул ашамый.
• Агач - җимеше белəн, кеше - ... хезмəте белəн матур.
• Агачны яфрак бизəсə, кешене ... хезмəт бизи.
• Аз сөйлə, күп ... эшлə.
• Ашаганың белəн мактанма, ... эшең белəн мактан.
• Бүгенге эшне иртəгəгə ... калдырма.
• Ике уйла, бер ...эшлə.
• Калган эшкə ... кар ява.
• Карама кешенең сүзенə, кара... эшенə.
• Маңгай тире эшнең сыйфатын... яхшырта.
• Плансыз эш - ...тозсыз аш.
• Син эшне сөйсəң, эш тə ...сине сөяр.
• Сөйлəп күрсəткəнче, ... эшлəп күрсəт.
• Хезмəт төбе -... хəзинə.
• Хезмəте каты - ...җимеше татлы.
• Яратмаган эш ...авыр була
- Кайсы мəкальне баядагы ялкау кызга киңəш итеп əйтер идегез? (Агач җимеше белəн, кеше хезмəте белəн матур. Син эшне сөйсəң, эш тə сине сөяр).
3нче бирем Бер эксперимент нəтиҗəсе.
- Хезмəтсез яшəп булмый дилəр. Бу чыннанда шулаймы икəнен белер өчен, бер эксперимент
нəтиҗəсе белəн танышып китик:
- 15 ел элек Мəскəүдə бер гаҗəеп эксперимент уздырылган булган. Анда катнашкан 30 кеше
бернəрсə эшлəмəскə, бары тик 30 көне буена түшəктə ятып тырыга тиеш булган: ашар эчен
дə тырырга рөхсəт булмаган- нəкъ алдагы əкиятьтəге шикелле.
Беренче атнада ук боларга чыдамыйча, 13 кеше эксперименттан чыга həм аның ахырына
кадəр бердəн- бер кеше генə барып җитə. Экспериментның нəтиҗəсе: хəрəкəтсезлек
кешенең сəлəмəтлеген ныкъ какшата. Бөтен приборлар, анализлар күрсəткечлəре шуны
раслый.
- Ни өчен, сезнеңчə, хезмəтсез яшəп булмый? (җаваплар)
- Нинди кеше генə башлаган эшне ахырына кадəр җиткерə ала? (уңган, тырыш, белемле, кечле).
4нче бирем Танылган шəхеслəр фикерлəре:
- Тормышта эшлисе килмəгəн чаклар буламы?
- Ə аннан ничек котылырга? /җаваплар/ (Бары тик эш эшлəп).
- Сезнең җавапларны танылган шəхеслəр фикерлəре белəн чагыштырыйк:

Эш- кешенең гомерендə иң əhəмиятле нəрсə. Бөтен күңелсезлеклəрдəн,
кайгылардан коткаручы бердəн- бер чара- ул эш. /Америка язучысы Эрнест
Хемингуэй/
• Эшлəгəндə үземне шундый бəхетле итеп хис итəм.
/ Толстой Л. Н/.
• Həр эшне башлау алдыннан əүвəл Аллаh ризалагын уйла, алай булмаса, кылган
эшлəренең юкка чыгып заяга китə.
/Хикмəт иясе Локман Хəким/
- Танылган шəхеслəрнең сүзлəрен ничек аңлыйсыз?
•

5нче бирем “Эшлəрне күркəм итеп башкаручылар”
- “Күркəм итеп башкаручыларны” дигəнне ничек аңлыйсыз? (Əйбəт, мактауга лаеклы).
- Башкаларга карата мөнəсəбəтенə һəм хезмəтенə карап кешегə бəя бирəбез. Кеше хезмəткə
төрлечə карарга мөмкин. Кем өчендер ул вакытны һəм көчне сарыф итүче мəшəкать кенə.
Мондый кешелəр тормышны бушка вакыт уздыруга саныйлар. Ə без башкача уйлыйбыз:
• Иң мөхиме, эшеңне яратырга һəм нəтиҗəсе мөмкин кадəр камил рəвештə булсын
өчен тырышырга кирəк. Хезмəтеңнең кемгə дə булса кирəк булуын белү һəм аннан
сөенеч алу үзенə күрə бер бəхет. Сезнең туганнар, дуслар, танышлар арасында
булган андый тырыш кешелəрне искə төшерегез.
• Кеше үзеннəн соң башкаларга да файда китерə торган игелеклəр калдырыга тиеш.
Шул чакта ул үзеннəн соң яхшы хəтирəлəр калдырачак. Халык мəкалендə əйтелгəнчə:
“Яхшылык эшлə дə суга сал, халык белмəсə дə балык белер.”
• Игелеклəребез ул – безнең яхшы гамəллəребез, хезмəтлəребез һəм рухи байлыгыбыз.
Ə рухи байлык ул – безнең хезмəт сөючəнлегебез нəтиҗəсе.
- Без гүзəл дөньяда яшибез. Безнең əйлəнə тирəбездə табигать һəм кеше хезмəте
нəтиҗəсендə барлыкка килгəн матур бер дөнья. Җирнең төп зиннəте – ул акыллы,
мəрхамəтле, хезмəт сөючəн кеше. Əгəр барча кешелəр дə шундый булсалар дөньябыз
тагында гүзəлрəк булыр иде.
6нче бирем “Безнең киңəшлəр”
- Хөнəр турында уйланып йөрүче иптəшегезгə нинди киңəшлəр бирер идегез?
/Җаваплар/
- Сезнең фикерлəрегезне безнең киңəшлəр белəн чагыштырыйк:
• Профессия сайлау- язмышны сайлау шикелле.
• Кайсы өлкəдə сəлəт бирелгəн икəн, аны үстереп хөнəр сайла.
• Яхшы уку- булачак профессияга иң ышанычлы нигез.
• Сайлаган эш күңелеңə хуш килсен, ышасын.
• Эшеңне яратырга һəм нəтиҗəсе мөмкин кадəр камил рəвештə булсын өчен
тырышырга кирəк.
• Башкаларга да файда китерə торган хөнəр генə сине бəхетле итəр.
• Үз –үзенə ышанган кеше таулар күчерергə дə үзендə көч таба. Ышану ул- җиңү
дигəн сүз. Кайсы бала – укуда, кайсы – спортта, кайсы – хезмəттə оста була.
Булдыксыз бала юк.
- Бу җəһəттəн хезмəткə һəм гади хезмəт кешесенə хөрмəт белəн карау бигрəк тə мөһим. Бүген
җəмгыятебездə физик хезмəткə кимсетүле караш, ул – акыл сəлəте түбəн булган кешелəр
шөгыле, дип карау киң таралган. Əмма илнең байлыгы – намуслы хезмəт нəтиҗəсе.
7нче бирем Хəдислəр
- Мөхəммəд Пəйгамбəрнең (с.г.в.) хəдисен укып, үз фикерлəрегезне əйтегез. Мөхəммəд
Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:
• Эшли белмəгəн кешегə эш тапшырылса, кыямəт кубуын көтеп торсыннар.

Кеше ашаган ашаган ризыкның иң хəерлесеəм иң файдалысы маңгай тире
түгеп тапканы.
• Эшлəрне күркəм итеп башкаручыларны Аллаhы Тəгалə сөяр.
- Əгəрдə кеше эшен күңел биреп башкара икəн, ул үзедə хезмəтеннəн лəззəт таба, башкаларга да
сөенеч китерə. Күбегезнең игътибар иткəне бардыр – кемнеңдə булса үзенең эшен күңел биреп
башкарганын. Мəсəлəн, игенчелəрнең хезмəт куюлары, төзүченең берсеннəн-берсе матур
йортлар җиткерүе. Андый кешелəр, əлбəттə, Аллаhы Тəгалəнең яраткан бəндəлəре.
•

8нче бирем “Hөнəр – бер агым судыр, вə ышанычлы дəүлəттер”
- Каюм Насыйри үзенең “Китабəт-тəрбия”сендə: “...һөнəр – бер агым судыр, вə ышанычлы
дəүлəттер”,- дип язган. Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз?
/Җаваплар/
- Кешегə кайсыдыр өлкəдə сəлəт бирелгəн икəн, аңа шул ягын күреп, үстереп, аның булдыклы
икəнен, җəмгыяткə кирəк икəнен төшендерү мөһим. Һəркем үзенə яраклы, ошаган хезмəт
төрен, һөнəр сайларга тиеш. Тормышта үз юлыңны табу – булачак һөнəреңне дөрес сайлауга
бəйле. Яратып башкарган эш кенə яшəешне мəгънəле итə. Синең хезмəтеңнең башкаларга
кирəк булуын тою – олы бəхет ул. “...һөнəр – бер агым судыр, вə ышанычлы дəүлəттер”.
9нче бирем “Булачак хөнəргə каршы 7 адым”
1. Сиңа ышаган профессиялəрнең исемлеген төзе. Кайсылары характерыңа, сəлəтеңə туры
килəлəр, күңелеңə күбрəк ышыйлар.
2. Сайлаган профессиягə карата төп тəлəплəр исемлеге.
3. Үзеңнең профессиягə карата булган талəплəр:
- профессия – аның илгə, кешелəргə файдасы;
- профессия – минем сəлəтлəрем;
- профессия- минем булачак вазыйфаларым;
- профессия – эшкə урнашу мəсьəлəсе;
- профессия- минем булачак хөзмəт хакым;
- профессия- минем яшəү максатым.
4. Исемлектə булган бөтен пунктларга туры килə тырган профессияне ачыклау (профессия сиңа
həм син аңа туры килүе буенча) .
5. Нəтиҗəгə килгəннəнсоң əти- əнилəр, укытучылар, дуслар, психолог белəн киңəшлəш.
6. Профессия сайланган- бөтен кечеңне максатка юнəлдер:
- уку йортын сайла;
- əhəмиятьле сыйфатларыңны үстерү өстендə эшлə;
- кирəкле уку фəннерне тирəнтен йөрəн;
- шул юнəлештəге практик эшне башкарып кара (врачлыкка- кешелəргə беренче ярдəм күрсəтүдə
катнаш, укытучылыкка- вожатый булып эшлəп кара...);
- үзеңнең “конкурентоспособность”не (иң яхшы специалист булуга омтылышны) арттыру
турында хəзерүк уйла.
7. Сиңа туры килə тырган икенче профессияне “запаста” тот.
V. Рефлексия (Йомгаклау).
- Дəреснең темасын искə тешерегез.
- Агач – җимеше белəн, кеше хезмəте белəн матур. Хезмəткə карата нинди гыбрəтлəр алдыгыз?
(“Эш- кешенең гомерендə иң əhəмиятле нəрсə. Бөтен күңелсезлеклəрдəн, кайгылардан коткаручы
бердəн- бер чара- ул эш”).
- Бу сүзлəрне бүгенге дəреснең эпиграфы итеп тактага яздык. Җөмлəне хор белəн кабатлыйк həм
үзебезнең йөрəклəребезгə гомер буена салыйк, беркайчанда онытмыйк.
- Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз? (”Эшлəрне күркəм итеп башкаручыларны Аллаhы Тəгалə
сөяр”).

- Шуны исбатлап Локман Хəким сүзлəрен искə төшерегез. (Həр эшне башлау алдыннан əүвəл
Аллаh ризалагын уйла, алай булмаса, кылган эшлəренең юкка чыгып заяга китə).
- Димəк, Аллагы Тəгəлəнең ризалыгын алыр өчен, бəхетле булыр өчен, авырлыкларны җиңəр
өчен хəрбер эшне тырышып башкарырга кирəк. Хөнəрнең кешелəргə күбрəк файда китерə
торганын, үзеңə ошый торганын сайларга кирəк.
VI. Өйгə эш.
Өй эшен вариантлап бирəбез:
“Агач – җимеше белəн, кеше хезмəте белəн матур” дигəн темага җавап əзерлəп килергə.
Нəселегездə тырыш хезмəте белəн хөрмəткə лаеклы булган туганнарны барлагыз. Аларның
кайсы якларын син үзенə үрнəк итеп аласың?
Эш, хезмəт турында хикəя, хəдислəрне эзлəп табу.

