
Тема: Начар гəдəтлəр. Аракының кеше организмына булган зыяны (2 нче дəрес- дəвамы).   Максат:  1. Исерткеч эчемлеклəр куллануның кеше организмына зыянын курсəтү. 2. Эчүчелек- иҗтимагый бəла, кеше тормышындагы житешсезлеклəрнең төп чыганагы икенен испатлау. 3. Алкоголь- сəламəтлекне какшатучы  дошман икəнлегенə төшендерү.  Сыйныф сəгатенең көтелгəн нəтиҗəсе: 
• Аракыны куллану- шайтан эшлəреннəн булган, Аллаһы Тəгалə кешелəрне тыйган пычрак эшлəрдəндер икəнен аңлау. 
• Исерткеч эчемлеклəргə карата нəфрəт уяну. 
• Килəчəк тормыш өчен үзеңне җаваплы итеп тою. 
• Үз-үзеңне кулда тота белергə өйрəнү.  Эпиграф: 
• «Аракы – бөтен усаллыкларның анасыдыр» /Хəдис/  
• “Аракы — сатып алынган чир ул. Аракы эчкəн əҗəле җитми үлəр”                                                                                                                 /Татар халык мəкалəсе/ Дəрес барышы  I. Өй эшен тикшерү. 1. Аракының кеше организмына китергəн зыяны турында информация эзлəү.  2. “Аракы эчү- бəхетсезлек” дигəн темага җавап əзерлəү.   II. Уку мəсьəлəсен кую.  - Хикəяне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез.        Больницада бер палатада яткан кешелəр, гəдəтчə, бер- берсенə бик якын булып китəлəр: həркемнең  сызлануы, борчылуы күз алдында булгангадыр. Мамадышта яшəүче бишь бала анасы, килеп чыгышы буенчə безнен авылдан булган Лəйлə беркөнне əтисе турында сөйлəп китте: “Без өч бала идек. Əти безне бик яратты. Казанда эшлəп, күп итеп акча алып кайта иде. Үзенең нинди эштə йөргəне турында сораганны яратмады. “Сезгə аны белү кирəк түгел”,- генə дип əйтүен хəтерлим. Безне яхшы киендерде, тəмле ашатты. Мин кияүгə чыккач та акчалата бик ярдəм итте. Дөрес, аракыны да күп эчте. Казаннан кайткан саен киткəнче айнымый иде. Безгə аның исерек булуының зыяны тимəде шикелле дə ...      Бер көнне əти кичтəн ару гына “салган”. Кулындагы шөшəне алмакчы булсам да- бирмəде. Йокларга яттык, ə иртə белəн урамга чыксак- əти ишек алдының уртасында үлеп ята  həм аның чөреп бөткəн үпкəсе шунда ук, ишек алдында таралып ята: кысып бөтергəн əтием үз үпкəсен ... Авыр итеп сулап куйды да Лəйлə, бүтəн бер сүз дə əйтмəде, ə без, палатадагы хатыннар, барыбыз да уйга баттык ...   - Димəк,  бүгенге дəреснең темасы ... (Аракының кеше организмына булган зыяны турында).      III. Уку мəсьəлəсен чишү. - Нинди эчемлеклəр исерткеч эчемлеклəр исеменə керə?  - Алкогольнең кеше организымына нинди тəэсире бар? Бəлки бик файдалыдыр ул? Видеоролик шушы сорауга төгəл җавап бирə.   1. Видеоролик карау. “Страшное видео про алкоголизм” (10 мин.)  2. Укучы (укытучы) чыгышы. Эчкечелəрне үлемгə китерə торган авырулар. 



- Сонгы елларда аракы куплəр өчен бəйрəм табынының аерылгысыз өлешенə əйлəнде. Кайберəүлəр: “ Аракы кəефне күтəрə”,- дилəр. Чыннан да, купмедер күлəмдə алкоголь кулланып, алар күңелсез хислəрдəн вакытлыча котылуга  ирешəлəр. Əмма бу “рəхəтлек” озакка бармый. Аракы тэəсире бетү белəн алар тагын  төшенкелеккə бирелəлəр һəм “ кəефлəрен күтəрү өчен “ яңадан “ баш төзəтергə“ мəҗбүр булалар. Нəтиҗəдə, үзлəре дə сизмəстəн, эчкечегə əйлəнəлəр.      Организмга спиртлы эчемлек кергəннəн сон, үзəк нерв системасында тоткарлану процессы көчсезлəнə, кешенең хəрəкəтендə төгəллек бетə. Спиртлы эчемлеклəрне еш кулланганда ашкайнату бозыла, ашказанында ялкынсыну башлана. Алкоголь кан белəн бөтен организмга тарала.Ул таркалганда, бавыр күзəнəклəренен бер өлеше май күзəнəклəренə əверелə, ə икенче өлеше həлак була, hэм алар урынында җөйле тукыма барлыкка килə.          Эчкечелəрне үлемгə китерə торган бавыр циррозы авыруы шул инде. Психозлар арасында ин күп очраганы - аракы бизгəге. Мондый авырулар курку, борчылу кичерəлəр. Хəтта өйдə ялгыз калудан куркалар. Хроник алкоголь галлюциноза дигəн психик авыру да бик куркыныч. Кешелəрнең баш мие зарарланган, витаминнар җитешмəгəн, аларның матдəлəр алмашы бозылган була. Эчкечелəрнең 47,6% - бəхетсезлеккə юлыгу, агулану, имгəнүлəр аркасында, 30% - йөрəк-кан тамырлары зарарлану, 18% - эчке əгъзалардагы төрле авырулар һəм яман шешлəр нəтиҗəсендə вакытсыз үлə.  3. Спиртлы эчемлеклəрне даими куллану кешенең ихтыяр көчен җимерə. - Алкогольле эчемлек шундый мəкерле үзенчəлеккə ия: əгəр кеше яисə хайван спиртлы эчемлек тəмен татыса, аңарда алга таба да аны авыз итү телəге туа. Бу алкогольнең наркотик тəэсире белəн аңлатыла. Спиртлы эчемлеклəрне даими куллану кешенең ихтыяр көчен җимерə һəм эчүгə булган телəк табигый гадəткə əверелə. Кеше ансыз яши алмый башлый. - Андый кешелəрне ничек дип атыйлар? /Җаваплар/: - Алкоголиклар. Физиологлар шуны ачыклаган: алкоголь организмнан тиз генə чыкмый. Аның күпмедер күлəме организмга ике атна дəвамында зарарлы тəэсир ясап тора. Бер мəртəбə эчкəннəн сон да акоголь кеше миендə, бавырында, йөрəгендə, ашказанында 49 сəгатьтəн алып 15 тəүлеккə кадəр сакланып тора.       Атна саен эчкəн кешелəр беркайчан да алкоголь агуыннан котыла алмыйлар. Мондый очракта баш мие эшчəнлеге тоткарлана, үз-үзенə контрольлек югала, “ тормоз” йомшара. Əгəр кеше тəүлеккə 5 рюмка аракы, яисə 3 рюмка коньяк, яисə 4 кружка сыра эчсə аның йөрəк тибеше кыскара: бер минутка – 8 тибешкə, 1 сəгатькə – 490га, тəүлеккə 11550 тибешкə. Нəтиҗəдə йөрəк эшчəнлегенə зур зыян килə, ул таушала һəм кеше гомере 8 елга кыскара.  4. Исерткеч эчемлеклəр куллануның тагын нинди зыяны бар? /Җаваплар/: 
• иртə картаюга, үлемгə китерə; 
• зəгыйфь балалар туа; Акылга  зəгыйфь балаларның 60% эчүгə һəвəс ата-аналардан туа; 
• җинаятьлəр, авариялəр була; 
• гаилəлəр таркала.  5. Каюм Насыйри “Сатып алган чир”. Кеше сəламəтлегенə зыян китерүче сəбəплəрнең берсе - эчкечелек. «Аракы адəми зат өчен сарыф бер агудыр», — дигəн Каюм Насыйри. Аракының зыяны турында əйткəн сүзлəренə дə игътибар итик: «Аракы сиздерми генə, əкрен генə кешене үтерə, аракыдан барлыкка килгəн авыруны туксан табиб та дəвалый алмый. Аракы кан тамырларында кан йөрешен начарайта, ризыкны тəнгə сеңдерүне туктата, бавырга зыяны күп. Эчкəн кеше үзен генə түгел, нəселендə үтерə, чөнки аңардан туган балалар авыру булып туалар яки үлəлəр, яки акылга зəгыйфь булалар. Эчүнең сəбəплəре төрле: кайгы булса, кеше — эчə, шатлыкка — эчə, туңса — эчə, җылынасы килсə — эчə, 



дəваланыр өчен берəр үлəнне аракыга төнəтеп эчə. Сыра дигəн эчемлекнең зарары бигрəк тə зур, чөнки кайберəүлəр аны зарарлы түгел, хəтта файдалы дип тə эчəлəр»- дип яза Каюм Насыйри. - Əйтерсең лə сүз XXI гасыр турында бара, статистика мəгълүматлары гына туры килми: бүгенге көндə Россиядə эчүчелектəн ел саен дистə меңлəгəн кеше үлə. Иң аянычлысы: бу чир яшəргəннəн яшəрə.  - Ə аракы, кеше организмыннан тыш, җəмгыятькə дə зыян китерə. Укучылар моны белə микəн? (Укучыларның фикерлəре тыңлана: эшче көчлəр саны кими, җинаятьчелек арта, ятим балалар саны күбəя, зəгыйфь балалар туа, сəламəтлеккə зыян килə, юлда авариялəр саны арта, кеше гомере кыскара, бəхетсез кешелəр саны арта).  6. Яшүсмерлəрнең алкогольне эчү сəбəплəре. 
• Алкоголь кулланудан барлыкка килгəн хислəргə карата кызыксыну. 
• Өлкəннəргə охшарга тырышу. 
• Компаниядə баш тартудан уңайсызлану. 
• Башкалар кебек булырга тырышу. 
• Кайгыны җиңелəйтү.       •    Бəйсезлекне күрсəтү.  - Гомумəн алганда, сəбəплəр төрле, кешелəрнең күпчелеге сəламəтлек өчен аның зыянын аңлый. Лəкин компаниядə яшьтəшлəре алкоголь эчкəндə, читтə калу кыенлаша. - Иң куркынычы шунда, эчү тиз арада гадəткə əверелə, соңыннан кеше эчмичə тора алмый башлый. Компаниядə эчү күнелле, заманча һəм зəвыклы сыман тоелса да, аның зарарын һəм хəтəрен сез белəсез.  7. «Алкогольне эчү- эчмəү мəсьəлəсен сез үзегез генə хəл итəсез!» - Əгəр сез алкоголь эчəргə, тəмəке тартырга этəрə торган ситуациягə юлыксагыз, үзлегегездəн генə берничə сорауга җавап бирергə тырышып карагыз  1. Алкогольне миңа ник тəкъдим итəлəр? 2. Тəкъдим ителə торган эчемлек нинди үзенчəлеклəргə ия? 3. Алкоголь эчəргə ризалашсам, күңелсезлеклəр ихтимал өстенлеклəрне җинеп чыкмыйлармы?  4. Нəтиҗəдə үземне яхшы хис итəчəгемə мин ышанаммы? 5. Вакыт узу белəн күңелсезлеклəр җитди проблемага əверелмилəрме?       8. Алкоголизмнан ничек котылып була?  
• Алкоголизмнан бердəн- бер котылып була торган чара- спиртлы эчемлеклəрне бөтенлəй кулланмау.                 9. Изге Коръəн китабыннан.  - Аллаһы Тəгалə əйтте: 
• «Əй, мөэминнəр, аракы эчү, отыш уйнау, гыйбадəт өчен куелган потлар, отыш уены өчен ясалган уклар – шайтанның гамəллəреннəн булган пычрак эшлəрдер. Алардан сакланыгыз. Дөнья вə ахирəт сəгатенə, бəхетенə ирешегез».                                                                                                                      (Коръəн. 5: 90).       /Фикер алышу/        10. Хəдислəр.       - Мөхəммəд Пəйгамбəрнең (гəлəйһи əссəлəм) хəдислəрен укып, алар турында үз    фикерлəрегезне əйтегез. Пəйгəмбəребез (гəлəйһи əссəлəм) əйтте:  

• "Хəр исертə торган əйбер - ул хəмер (исерткеч), ə хəр хəмер (исерткеч) - хəрам... " (аль-Бухари, № 5575). 



• “Исертə торган эчемлеклəрдəн сакланыгыз. Монда бернинди дə шик юк, ул гөнаһларның һəм золымнарның чыганагы”      /Фикер алышу/ - Ислам динендə хəрəм кылынган вə Аллаһы Тəгалə тарафыннан катгый рəвештə тыелган  нəрсəлəрдəн берсе – исертə торган эчкелəр эчү. Халык арасында аракы дип аталып йөртелə торган мондый эчкелəрнең төрле – төрле исемнəре булырга мөмкин. Исеменең нинди булуына карамастан, кешене исертə торган һəрнəрсə Ислам динендə хəрəм кылынган. Чөнки Пəйгамбəребез болай дигəн: «Кешене исертə торган һəрнəрсə хəрəмдер». - Моннан тыш Пəйгамбəребез бер хəдисендə болай дигəн: «Аракы – бөтен усаллыкларның анасыдыр». Ягъни, Пəйгамбəребез əткəнчə, һəртөрле усаллык, начарлык аракыдан туа. Чыннан да, дөньяда эшлəнгəн бик күп явызлык вə усаллыклар исерек кешелəр тарафыннан эшлəнə. Юл казалары, янгыннар, кеше үтерүлəр, һəртөрле ямьсез бəхəслəр, җəнҗаллар, орышлар вə əхлаксызлыкларның күбесе исерек кешелəр тарафыннан эшлəнə. VI. Анкетирование учащихся “Я и алкоголь” (анонимное). 1. Цель анонимного анкетирования- выяснить истинное общее положение дел в области употребления алкоголя подростками, заставить их задуматься об опасности алкоголя лично для них. 2.  Пробовал ли ты алкогольный напиток? (да- нет). 3. В каком возрасте впервые попробовал его? (до школы, в … классе). 4. Какой это был алкогольный напиток? (пиво, вино, водка, шампанское) 5. Кто тебе его предложил? (родители, друзья). 6. Как часто ты употребляешь спиртные напитки? (1-2 раза в год, 1-2 в месяц, 1-2 в неделю, 3- 5 в неделю). 7. Что может послужить поводом для принятия спиртных напитков? (праздник, просто так). 8. Употребляют ли алкоголь твои родители? (да- нет). 9. Хотел бы ты, чтобы алкоголь употребляли твои отец, мать? (да- нет).  10. Хотел бы ты, чтобы алкоголь употребляла твоя  девушка, парень? (да- нет- все равно). 11. Хотел бы ты, чтобы алкоголь употребляла твоя будущая жена (муж) ? (да- нет- мне всё равно). 12. Боишься ли ты в будущем стать алкоголиком? (да- нет- мне все равно). 13.От кого зависит твоё «трезвое или пьяное» будущее? (от друзей, родителей, от меня самого). 14.Сможешь ли ты добиться успеха в жизни, если будешь продолжать употреблять алкоголь? (да- нет). 15. Ты попытаешься полностью отказаться от алкоголя? (да- нет). 16. Помог ли тебе сегодняшний разговор  ответить на предыдущий вопрос? (да- нет).  IV. Рефлексия. - Дəреснең темасын искə тешерегез. - Югарыда сөйлəгəннəрдəн чыгып, үзең өчен нинди сабак алып була? (“Аракы — сатып алынган чир ул. Аракы эчкəн əҗəле җитми үлəр”).  - Бу сүзлəрне бүгенге дəреснең эпиграф итеп тактага яздык. Җөмлəне хор белəн кабатлыйк həм үзебезнең йөрəклəребезгə гомер буена салыйк, беркайчанда онытмыйк.  - «Аракы – бөтен усаллыкларның анасыдыр», чөңки... дигəн хəдисне дəвам итегез. - Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз?  - Алкоголизмнан бердəн- бер котылып була торган чара- спиртлы эчемлеклəрне бөтенлəй кулланмау . - Димəк, без бүген аракының кеше организмына булган зыяны турында сөйлəштек.  



V. Өй эше. - Алкоголь эчергə тəкъдим итсəлəр, нинди җаваплар бирер идегез?- дигəн сорауга җавап əзерлəү.   


