Тема: Нəрсə ул батырлык?
Максат:
1. Батырлык төшенчəсен аңлату, батырлыкны дəлилли белүлəренə ирешү. Сугышның
кырыс чынбарлыгын, халкыбызның сугыш кырларындагы батырлыгын, патриотизмын һəм милли
горурлыгын күрсəтү.
2. Укучыларны мөстəкыйль фикер йөртүгə өйрəтү аша, сугыш ветераннарына хөрмəт –
ихтирам хислəре, кешелеклелек сыйфатлары, җаваплылык хисе тəрбиялəү.
3. Сөйлəм əдəбен камиллəштерү буенча эшлəү. Сəламəт, тыныч яшəүнең əһəмиятенə
игътибарны арттыру.
Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе:
• Балаларның батырлык сыйфатын үзлəрендə тəрбиялəү телəген уятырга.
• Батырлыкның төп билгелəрен аңлау.
• Батырлык кешелəрне көрəшеп егуда түгел, бəлки ачу вакытында үзен тота белүдə
икəнен белү.
Эпиграф:

Батырлык кешелəрне көрəшеп егуда түгел, бəлки ачу вакытында үзен тота
белүдə. /Хəдис/
• “Батырлык көндəлек очрап торган авырлыкларга үҗəтлəнеп каршы барганда
тəрбиялəнə.” /Н.Островский/
Дəрес барышы.
I. Уку мəсьəлəсен кую.
- Шигъри юлларны тыңлап, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез:
Батырлык. Бу купшы сүз түгел,
Хəтерлəрдəн тиз җуела торган.
Мəгънə - асылында, мəңгелеккə
Күңеллəргə, җанга уела торган.
Кайсы тауның ташларыннан икəн
Батырлыкка һəйкəл куясы?
Чорлар җиле ташларны да уя,
Тик мəңгелек хəтер кыясы!
Батырлык дип күпме сөйлəп йөрмик,
Күпме аны күккə күтəрмик,
Ише бармы бөеклекнең солдат
Кылган батырлыкка тиңлəрлек?
•

II. Дəреснең темасын ачыклау.
- Димəк, бүгенге дəреснең темасы ... (Батырлык).
III.Уку мəсьəлəсен чишү.
- Хөрмəтле укучылар! Безнең бүгенге дəресебез нəкъ менə шундыйлар хакында, мин сезне бүген
батырлык темасына сөйлəшүгə чакырам.
1. Төшенчə биру. Нəрсə ул батырлык?
- Батырлык ул кешелəрне бик авыр очракларда коткару. Сугыш вакытында да кешелəр бик күп
батырлыклар эшлəгəннəр. (Укучылар җавабын тыңлау).
- Ə хəзер аңлатмалы сүзлектəн уку.
Батырлык
1) Батыр булу сыйфаты, курыкмаучанлык, кыюлык.
2) Батырчылык, тəвəккəллек. (134 б., I том.)

- Чыннан да, бу сыйфатлар бик уңай сыйфатлар. Тəвəккəл сүзенə аңлатма да биреп китим
əле. Тəвəккəл – 1) берəр эшкə кыю керешүче, аны икелəнүсез үтəүче. 2) үз – үзеңə ышанучанлык.
Нəрсə соң ул батырлык? Аның төп мəгънəсен һəркем үзенең тормышка карашларыннан
чыгып, үзенчə аңлый. Ə шулай да, батырлык ул, мөгаен, гадəти күзлектəн караганда һич кенə дə
кеше башкара алмастай эшне башкарудыр. Ул кешедəн чиксез ихтыяр көче, тəвəккəллек, үзүзеңне аямауны талəп итə.
- Батырлык эшлəү өчен нинди сыйфатлар кирəк? (кыю, көчле, тəвəккəл, акыллы, тырыш, зиһенле,
игътибарлы, җитез).
2. Бөек Ватан сугышы елларындагы батырлары.
- Бөек Ватан сугышы елларындагы батырларны белəсезме?
- Исемнəрен атагыз. Алар нинди батырлыклары белəн танылганнар? (Александр Матросов,
Газинур Гафиятуллин, Бари Шəвəлиев, Муса Җəлил, Мəгубə Сыртланова, Фатих Кəрим һ. б.)
Александр Матросов 1943 елның 27 февралендə 2-нче батальонга Псков өлкəсенең Локнян
районы Чернушки авылындагы терəк пунктка һөҗүм итəргə дигəн бурыч йөклəнə. Солдатлар
урман аша үтеп аланга чыгуга, дошманның пулемет уты астына элəгəлəр. Беренче пулеметны
автоматчылар төркеме эштəн чыгара, икенчесен дə туктатуга ирешəлəр. Əмма өченче дзоттан
атучы
пулемет
авылга
керергə
мөмкинлек
бирми.
Шул вакыт Александр Матросов Петр Огурцов белəн дзотка таба шуыша башлыйлар.
Дзотка якынлашканда, Огурцов каты яралана, Матросов юлын үзе генə дəвам итə. Ул
амбразурага якынрак килеп ике граната ыргыта. Пулемет тынып кала. Дошманнар һөҗүмгə
ташлануга, ул тагын ут ача. Шулчак Матросов сикереп торып дзотка ыргыла һəм амбразураны
каплый. Шулай итеп, ул үзен корбан итеп хəрби бурычын үти. 1943 елның 19 июнендə аңа
Советлар берлеге каһарманы дигəн исем бирелə.
Матросов батырлыгы дəреслеклəргə совет ватанына мəхəббəт, куркусызлык, каһарманлык
билгесе булып кереп кала. Дөреслектə, Александр Матросов-Шакирҗан Мөхəммəтҗанов татар
егете икəне исбатлана. Бу турында 2008 елда Мəскəүдə документаль фильм төшерелə. Анда
Матросовның Шакирҗан Мөхəммəтҗанов булуы əйтелə.
- Əлбəттə, сугыш аяусыз. Ул беркемне дə аяп тормый. Сугыш дигəн сүз əйтү белəн нəрсə күз
алдына килə?( Күз яше, кайгы, бəхетсезлек...). Безнең үзебезнең авылдан да əлеге дəһшəтле
сугышта ... артык якташыбыз катнашкан. Шул китүдəн аларның яртысыннан азрагы гына туган –
үскəн җирлəренə əйлəнеп кайта алды. Хəтер китабы һəм “Алар җиңү белəн кайттылар” дигəн
китап белəн дə таныштык. Дошманга күрсəткəн батырлыклары өчен җөмһүриятебезнең 200 дəн
артык кешесе иң югары мактаулы исемгə - Советлар Союзы Герое исеменə лаек булдылар.
3. Батырлык та күп төрле.
Ф. Яруллин болай ди: “Батырлык! Нəрсə соң ул батырлык? Газинурлар, Матросовлар шикелле
күкрəгең белəн дошман амбразурасын каплаумы, əллə үзең ач чакта соңгы телем икмəгең белəн
бүлешүме? Кешелəр төрле - төрле булган кебек, батырлык та күп төрле шул”. (Ф. Яруллин.
Җилкəннəр җилдə сынала. Сайланма əсəрлəр).
- Ф. Яруллин белəн батырлык төшенчəсен бəйлəп буламы? Аның тормышы һəм иҗаты турында
нəрсəлəр белəсез?
- Ф. Яруллин яшəве һəм иҗат итүе үзе бер батырлык. Гарип килеш тə үзендə көч табып, иҗатка
тартылып гомер кичерүе, күп кешелəр кабатлый алмый торган батырлык үрнəге. Ə Нурсөя
ханымның (хатыны) аны аңлап, яшь сабыйлардай тəрбиялəп торуы – тагын бер батырлык.
4. Төркемнəрдə эшлəү.
1нче бирем Мəкальлəр доньясында.
- Балалар! Хəзер уен уйнап алыйк! Мəкальлəрне мин башлыйм- сез дəвам итəрсез.
1. Батыр яуда ... беленер.
2. Батырга таяк та ... корал.

3. Батыр башлап җибəрə, артыннан мең кул ... иярə.
4. Батыр баткактан ... курыкмас.
5. Батыр үз халкын ... яклый.
6. Батырлыгыңны мəйданда ... сынат
7. Батырлыкта – ... матурлык.
2нче бирем Бүгенге тыныч шартларда кеше батыр була аламы?
- Моның өчен нəрсə эшлəргə кирəк?
- Кыю, патриот, түзем, тəвəккəл, туры сүзле, ихтыярлы кебек сыйфатларны батырлыкка кертергə
буламы? (Укучы җавабы: кешедə бу сыйфатлар булмаса, ул батырлык эшли алмас иде).
- Бу очракта батырлык нəрсəдə күренə? (Батырлыкны бүгенге тыныч шартларда да эшлəргə
мөмкин. Намус белəн яшəгəн кешенең гомере үзе бер батырлык. Тырыш хезмəт куеп эшлəп,
Хезмəт Батыры була ала. Батыр булу өчен, кеше тиешенчə игътибарлы, сизгер, үз – үзен аямый
торган булырга тиеш).
- Ничек батыр булырга? (Укучы җавабы).
- Бүгенге көн батырларына син кемнəрне кертер идең? (Конкрет шəхеслəр турында). (Сириядə
həлəк булган герой- лётчик Пешков шикелле батырлар).
3нче бирем Батырлык турында əсəрлəр.
- Укучылар! Əйдəгез тагын бер сорауга җавап биреп китик əле:
- Батырлык турында нинди китаплар укыганыгыз бар?
• Башлангыч сыйныфта Ф. Кəримнең “Пионерка Гөлчəчəккə хат”.
• 5 нче сыйныфта Ф. Кəримнең “Үлем уены”, Ф. Хөснинең “малай белəн Солдат”.
• 6 нчы сыйныфта И. Газинең “Йолдызлы малай”, Л. Ихсанованың “Лачын кыз”.
• 7 нче сыйныфта Г. Кутуйның “Сагыну”, Ə. Еникинең “Кем җырлады?”.
• 8 нче сыйныфта И. Газинең “Газинур”, Ш. Рəкыйповның “Чəчəклəр дə сөйли белə”,
М. Җəлил, Ф. Кəрим, Н. Дəүлинең “Яшəү белəн үлем арасында”.
- Сугыш дигəн сүзне ишеткəч, күз алдына коточкыч күренешлəр килə, дидек, нəрсəлəр алар?
- Күз яше, кайгы, бəхетсезлек, ...
- Сугыш сүзенең капма – каршы мəгънəдəге сүзе нинди сүз булыр?
- Тынычлык.
- Тынычлык сүзен ничек аңлатырсыз?
- Яшəү, өмет, шатлык, сəламəтлек...
- Димəк, без нəрсə яклы икəн?
- Без бу дөньяга ярату, Җирне матурайту өчен килгəн. Без тынычлык яклы. Без сəламəт яшəү
яклы. Матур яшəү үзе батырлык.
- Укучылар, Һəйкəллəрдəге, геройлар аллеясындагы чəчəклəр хөрмəт, ихтирам билгесе булып
утыралар. Теллəре булса, алар һəр үткəн кешегə менə шулар турында сөйлəрлəр иде. Җир йөзендə
сугышлар кабатланмасын, яшь егетлəрнең гомерлəре вакытсыз өзелмəсен, əти - əнилəр кайгы яше
түкмəсен иде.
4нче бирем Танылган шəхеслəргə сүз бирик.
- Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз?
• Бөек эшлəрне кылырга ният итү- каhарманнарга хас сыйфаттыр, сабырлы булу
исə хакыйкый (чын) ирлəргə хас фазыйлəттер
/Локман Хəким/
•
“Батырлык көндəлек очрап торган авырлыкларга үҗəтлəнеп каршы барганда
тəрбиялəнə.” / Н.А.Островский/
•
“Батырлык һəм тəвəккəллек – ул əхлаклылык һəм ихтыяр көче, алар һəр кешегə
билгеле бер очракта гына түгел, ə көндəлек тормышта, эштə дə кирəк”.
/В.А.Сухомлинский/
- Батырлык, тəвəккəллек, намуслылык, гаделлек кебек сыйфатлар ялкаулык, тəртипсезлек,
таркаулык, ялган белəн көндəлек көрəштə дə барлыкка килə.

5нче бирем Хəдис
- Мөхəммəд Пəйгамбəрнең хəдислəрен укып, алар турында үз фикерлəрегезне əйтегез.
Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:
Батырлык кешелəрне көрəшеп егуда түгел, бəлки ачу вакытында үзен тота
белүдə.
- Кешенең героик характеры үзендəге начар сыйфатларны җиңүдəн башлана.
•

5. Батырлыкның төп билгелəре:
- Без бүгенге дəрестə кешелəргə хас нинди сыйфатка тукталып үттек? (Батырлык, шул сыйфатның
эчтəлеген ачтык, асылына төшендек)
- Алда сөйлəгəннəрне файдаланып, батырлыкның төп билгелəрен барлап чыгыйк.
• Батырлык ул рухи матурлык.
• Ул гадəттəн тыш шартларда кешегə үлем куркынычы янаган вакытта эшлəнə.
• Батырлар дошманнарга зур зыян китерə: аның техникасы, җанлы көчлəрен юк
итə.
• Ул, хəрби бурычын үтəү өчен, бөтен көчен, белемен, сəлəтен бирə, хəрби техника
һəм коралдан оста файдалана.
• Батыр курку хисен җиңə.
• Батыр үз өстенə җаваплылык хисе, бурыч йөкли.
• Батырлык ниндидə хəлиткеч вакытта эшлəнə.
• Батырлыкны кеше үз эшенең гадел, изге булуына, хаклыгына ышанганда гына
эшли.
• Батырлык һəрвакыт үз-үзеңне корбан итəргə əзер булуны талəп итə.
- Əнə шуңа күрə дə батырларның кылган изге гамəллəре, данлы исемнəре əкиятлəргə
күчкəн, җыр – дастаннарга кергəн. Һəм буыннардан – буыннарга күчеп, бүгенге көннəргə
килеп җиткəн.
- Рəхим итеп. Р. Миңнуллинның “Батыр булыгыз” шигырен тыңлагыз.
Батырлыкны эшли ала
Бөтен кеше дə.
Аның өчен кирəк түгел
Алып көче дə.
Ə моның өчен:
Яратырга кирəк бары
Туган җиреңне,
Əти - əниеңне,
Туган илеңне.
6. Безнең киңəшлəр яки үз- үзеңдə батырлык сыйфатын тəрбиялəү план үрнəге- укучылар
белəн бергə төзелə)
- Батырлык эшлəү өчен үзеңне ничек чыныктырырга?
• Үзеңдə булган курку хисен җиңергə.
• Үзеңдə җаваплылык хисен тəрбиялəргə, сүзеңдə торырга.
• Həттə эшлисе килмəгəн бик кирəкле эшлəрне җиренə җиткереп башкарырга.
• Көндəлек тормышта очраган авырлыкларны җиңеп чыгарга.
• Ачу килгəн вакытта ачуланмыйча үзеңне кулга алырга.
• Зур максатлар куеп, аларга ирешергə.
• Катлаулы (куркыныч, авыр) ситуациялəр килеп чыкканда, тəвəкəллек
кылып, үзеңнең батырлыгыңны сынап карага.

V. Рефлексия. Йомгаклау.
– Укучылар, бүгенге дəрес ничек атала? (“Нəрсə ул батырлык?)
- Ə менə сез батырлыкны ничек аңладыгыз? Нəрсə соң ул батырлык?
- Чыннан да, батырлык темасы бүгенге көндə дə актуаль.
- Н.Островский батырлык турында нəрсə дигəн? (“Батырлык көндəлек очрап торган
авырлыкларга үҗəтлəнеп каршы барганда тəрбиялəнə.”)
- “Батырлык кешелəрне көрəшеп егуда түгел, бəлки ачу вакытында үзен тота белүдə” дигəн
сүзне кем əйткəн? Аны ничек аңлыйсыз?
- Бу сүзлəрне бүгенге дəреснең эпиграф итеп тактага яздык. Җөмлəне хор белəн кабатлыйк həм
үзебезнең йөрəклəребезгə гомер буена салыйк, беркайчанда онытмыйк.
- Тормышта һəрчак батырлыкка урын бар, тик аңа юл үзеңдə бурычлылык хисе, сəяси өлгергəнлек,
җаваплылык, əхлакый тотрыклылык тəрбиялəү аша үтə.
VI. Өйгə эш. Батыр туганнар, авылдашлар турында сөйлəргə.

