Тема: “Оясында ни күрсə, очканда шул булыр”.
Максат:
1. Буыннар бəйлəнешенең əһəмиятен аңларга ярдəм итү.
2. Гаилə ядкарьлəре, традициялəре турында мəгълүмат җыю.
3. Үз гаилəң белəн горурлану хисе тəрбиялəү.
Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе:
• “Яхшы тəрбия белəн тиңлəшə торган бернинди байлык та юк” икəнен хəдиснең
асылын аңлау.
• Тəрбияле анага гаилəдə булган тəлəплəрне үзлəштерү.
Эпиграф:
•

“Яхшы тəрбия белəн тиңлəшə торган бернинди байлык та юк” /Хəдис/
Дəрес барышы

I. Дəреснең темасын ачыклау.
- Хикəяне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез:
Йөрəк сыкравы
Асияне тормыш җиле бер дə какмады. Бердəнбер кыз булгангамы, əти-əнисе артык
иркəлəп үстерде аны. “Телəгəн киемен кисен, телəгəнен ашасын, барасы килгəн җиренə
барсын”. Əти-əнинең кызны тəрбиялəүдəге төп фикерлəре шуннан тирəнгə китмəде.
Мəктəпне аннан-монннан укып чыккач, Асияне, зур акчалар түгеп, сəүдə институтына
укырга керттелəр. Кыскасы, тырыш ата-ана үзлəре күрмəгəн рəхəтлəр, сый-хөрмəт, байлык
белəн Асияне иркəлəделəр. Үз-үзен генə яратучы, телəгəненə үпкəлəүлəр аша ирешергə
өйрəнгəн бала тəрбиялəделəр алар. Дипломы, матурлыгы булса, тормышта шул җиткəн, дип
уйладылар.
Зур танышлыклар аркылы Асияне яхшы оешмага эшкə урнаштырдылар. Матур, бай
кызга күз салучылар да, сүз катучылар да булмады түгел. Лəкин ул сайланды. Аңа күзенə генə
карап торучы, аның кураена биергə əзер булган ир-егет кирəк иде. Һəм телəгенə иреште: ул
эшлəгəн оешмага авылдан бер егет килеп урнашты. “Телəгəн елан ите ашаган”, – дилəр бит.
Һəрвакыт җиңүгə гадəтлəнгəн кыз үзеннəн өч яшькə кече егетнең күңелен бик җиңел яулады.
Əти-əнисе
вафатыннан соң хатын-кызның җылы карашын, тəмле аш-суын
тансыклаган егет Асиянең мəхəббəт җеплəренə тиз элəкте. Гаилə тормышын бүтəнчəрəк
күз алдына китергəн Рафаэль хатыны Асиянең эштəн җылы ризык, ягымлы йөз белəн
каршылавына өметлəнде. Озакламый үзен ярык тагарак янында калгандай хис итте. Чөнки
иркə Асия йортта берни дə эшли белми, эшлəргə дə телəми иде. Лəкин иптəш хатыннары
белəн сəгатьлəр буе гайбəт сату, кибетлəрдə акча туздыруны бик оста башкарды. Иренең
киңəшлəрен, өйрəтүлəрен ишетергə телəмəде, үзенчə яшəде, акланыр өчен, төрле сəбəплəр
уйлап тапты, хəтта ялганга барудан да чирканмады. Рафаэль, аны үзгəртүгə кул селтəп,
өйдəге барлык эшне үз җилкəсенə алды. Бик ярата бит ул Асияне, югалтудан курка иде.
Балага узганлыгын белгəч, бигрəк тə йомшарды. Өрмəгəн җиргə утыртмады, каршы сүз
əйтмəде, җылы ризыктан, тəм-томнан өзмəде.
Малай көтте Рафаэль. Үзенчə тəрбиялəргə, эшкə өйрəтергə хыялланды. Кояшлы май
иртəсендə кызы дөньяга аваз салды. Нəни йөрəк җимешен беренче күрүгə яратты Рафаэль...
Бала туу белəн борчу мəшəкатьлəре тагы да артты гына əти кешенең.Кичлəрен
иптəшлəре белəн күңел ачулардан туктамады хатыны. Төн уртасында гына тəмəкегə аңкып,
хəмердəн исереп кайткан чаклары еш булды аның. Түзде ир, барысы хакына да түзде. Менə
рəтлəнер, менə тормыш тиешле тəртипкə килер дип өметлəнде. Асия хəтта кызын карауга,
баланың вакытында тамагын туйдыру, режим белəн йоклату кебек эшлəргə дə игътибар
бирмəде. Үзе дə ул күбрəк каты-коты белəн аягүрə тамак ялгап кына, ире əзерлəгəнне

-

телевизор каршында ашарга гадəтлəнде. Гаилə белəн табын янында җыелу сирəк күренешкə
əйлəнде, ашаган ризыкны мактау, əзерлəгəн кешегə рəхмəт əйтү кебек гамəллəр бу ике
хатын-кыз өчен ят иде.
“Оясында ни күрсə, очканында шул булыр”, – ди халык мəкале. Кызлары Айгөл дə
күбрəк əнисе кыланышларын кабатлады. Матур киемнəрне алыштырып кына торды. Салган
киемне юу, үтүклəүне белмəде дə. Əтисенə əнисе кебек төксе җаваплар бирү, саубуллашмыйкисəтми өйдəн чыгып китү, кара-каршы сүз көрəштерүлəргə өйрəнде ул. Асия төн
урталарында гына кайткан кызыннан тəмəке исе килүен сизеп, шелтəлəп маташкан булды.
Əнисенең сүзлəре кызны ярсытты гына, əтисенə генə түгел, əнисенə дə тавыш күтəрə
башлады. Үзенə каршылык булмаганга гадəтлəнгəн Асия Айгөлне кычкырып тыңлатырга
тырышты. Алар арасында низаглар кабатланып торды.
Кызының ялкау, гамьсез булып үсүенə Рафаэльнең йөрəге əрнеде. Көннəрдəн беркөнне
Айгөлне үзе өйрəтеп карарга булды.
– Кызым, син бик акыллы да, матур да. Сине барыбыз да яратабыз, – дип иплəп кенə
сүз башлады ул. – Акыллы егет очрап, үз тормышыгызны төзерсез. Гаилə тормышында
аңлашып яшəү өчен, матурлык кына җитми, кызым. Аз-азлап йорт эшлəренə өйрəнсəң, үзеңə
рəхəт булыр.
– Əни йорт эшлəрен эшлəми бит əле, барыбер рəхəт яши. Миңа да синең кебек юаш,
сүзне тыңлый, күзгə генə карап тора торган, əнием əйтмешли, “мүклəк” очрар əле.
Рафаэль бу сүзлəрдəн телсез калды. Яраткан газизлəреннəн мондый мөнəсəбəтне
көтмəгəн иде ул. Ни эшлəргə белмəүдəн аның күңеле сызланды, тамак төбенə төер тыгылды.
Авыр уйлардан арынырга, аны аңламаган кешелəрдəн, чарасызлыктан качарга телəп, Рафаэль
шау-гөр килеп торган кичке урамга чыгып китте. Машиналар агымына ияреп, ниндидер
билгесезлеккə таба ашыга-ашыга атлады да атлады ул... Кинəт барысын басып китəргə
телəгəндəй, ниндидер бəрелгəн тимер, көчле тормоз тавышлары ишетелде. Машина алдына
шау-гөр килеп халык җыелды, юл уртасында əзмəвердəй ир-егет ята иде.
Гомеренең уртасына да җитмəгəн Рафаэль бөтен борчуларыннан да котылды. Ə
иренең машинага бəрелеп үлгəнен ишеткəн Асия тынсыз калды. Аның өчен утка-суга керергə
əзер иде бит Рафаэле. Нишлəп аны берүзен калдырып китте? Иреннəн башка ничек яшəр?
Юлдан язып барган кызын ничек кеше итəр?
Димəк, бүгенге дəреснең темасы... (Бəхетсез гаилə турында).
“Оясында ни күрсə, очканда шул булыр”.
II.Уку мəсьəлəсен кую.

-

Төгəлрəк дигəндə, гаилəнең бəхетле, бəхетсез булуы нидəн тора, яки “Оясында ни күрсə,
очканда шул булыр” дип атала. Сез аның мəгънəсен кешелəр тормышына күчереп аңлатыгыз
əле.
- Оя – ул безнең гаилəбез. Безнең килəчəк тормышыбыз гаилəдə нинди тəрбия алуыбызга
бəйле. Яхшы гаилəдəн начар кешелəр чыкмый.
- Сезгə минем соравым гади генə. Бу гаилəгə характеристика биреп карагыз əле. Ана нинди
булган? Ата нинди булган? Сезнең кузаллауга туры килəме?
- Димəк, тəрбиясез хатын (ир) булган гаилəдə бəхетле ир дə, тəрбияле бала да була алмый. Бу
ситуация киң таралган. Бүгенге көндə актуаль проблемаларның берсе. Бу гаилəдə инде күп
нəрсəне үзгəртеп булмый. Бала тəрбиясез булып үсеп җиткəн.
- Ананың хатасы нидə?
- Атаның гаебе бармы- юкмы гаилəнең бəхетсезлектə?
- Фаҗига кайчан һəм кайдан башланган?
- Бу гаилəнең фаҗигасе нидəн гыйбарəт?
III. Уку мəсьəлəсен чишү. Төркемнəрдə эшлəү.

1. Төркемнəрдə эшлəү.
1нче бирем Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”.
(Мəкальлəрне тəрбияче башлый, укучылар дəвам итə).
- Балалар! Хəзер уен уйнап алыйк! Мəкальлəрне мин башлыйм- сез дəвам итəрсез.
• Алма агачыннан ерак (төшми).
• Туган бар җирдə (ярдəм бар).
• Тату туганнар таштан (кыйма корганнар).
• Улының ояты – атага, кызның ояты- (анага).
• Атасы барның- (бəхете бар).
• Атасы кем- (углы шул).
• Ата-ананы тыңлаган (адəм булган), тыңламаган - (əрəм булг ан).
• Аз сөйлə, күп (эшлə).
• Оясында ни күрсə, (очканында шул булыр).
• Анасына карап (кызын коч), атасына карап (улын коч).
• Ата- бабасын искə алмаган кеше (игелек күрмəс).
- Кайсы мəкаль хикəянең төп фикерен ачыклый? (Алма агачыннан ерак төшми).
- Бу мəкаль дəреснең эпиграфы буларак тактада язылган.
- Ана газаплар белəн баласын тудыра, аны аякка бастыру өчен сəламəтлеген дə, вакытын да
кызганмый. Гаилəдə ананы изгелəштерү аның баласының бөтен язмышы, шəхес булып
формалашуы, олы тормыш юлында үз кыйбыласын таба алырлык булып үсүе өчен
җаваплылык тоюы, баласы-йөрəк парəсе өчен həрчак җан атуы, аның бəхете хакына бөтен
авырлыкларга барырга əзер торуы белəн аңлатыла.
- Ата-ана-бала өчен иң якын кеше, иң зур авторитет. Алар аша баланың тормышка карашы,
мөнəсəбəте һəм ихтирамы тəрбиялəнə. Тəртипле, тату гаилəдə балалар да сабыр холыклы,
əдəпле, ихтирамлы булып үсə, чөнки алар иң якын ике кешенең үз ара ихтирамын көн саен,
минут саен күреп үсə. Халыкта тагы да шундый əйтемнəр бар: Атаны күреп, ул үсəр, инəне
күреп, кыз үсəр. Бу хак сүзлəр. Оясында ни күрсə, очканда да шул булыр.
- Гаилəдə атаның да урынын югары бəяле. Əти кешенең сабырлыгы, һəр сүзен уйлап
сөйлəшүе, җаваплы, кешелəрə итагатьле булуы, иҗтимагый активлыгы игьтибарга лаек. Ата
кеше гаилəне яклаучы, туендырычы, яшəү шартларын булдыручы һəм гаилə намусын
саклаучы кеше. Ата кешенең күп вакыты йорттан читтə - хезмəттə үтə. Бер үк вакытта ата –
аек акыл иясе дə. Ул булмаса, тормышның рəте китə.
- Безнең халык ул өйлəндергəндə яки кызын кияүгə биргəндə, булачак кияү яки киленнең
нəселенə, ата – аналарның нинди сыйфатларга ия булуына нык игътибар иткəн. Шуңа күрə
мəкальлəрдə дə “Алма агачыннан ерак төшми”, “Оясында ни булса, очканында шул булыр”
дип əйтелə. Кешелəрне хөрмəт итү, туган – үскəн җиргə, илгə, халкыңа мəхəббəт ата белəн
ананы яратудан башлана. Үрнəк гаилəлəрдə өлкəн буын вəкиллəренең урыны түрдə.
2нче бирем Ситуациягə бəя бирү.
- Хəзер сезгə гыйбрəтле өзек тəкъдим итəм. Тыңлагач, хикəягə исем кушарсыз. “Кыз үскəн
гаилə турында нəрсə əйтə аласыз?”- дигəн сорауга җəвап əзерли торыгыз.
- Көзнең бик матур бер көне. Мəктəпнең ишегалдына башлангыч мəктəбе укучылыры саф
һава суларга чыкканнар, төркемнəргə бүленеп уйныйлар. Кинəт бер кыз, үзеннəн кыскарак
буйлы бер малайны кыйный башлады. Яннарына йөгереп бардым.

– Катя, ник кыйныйсың аны, – дим.
– Он сегодня опять пьяный пришёл. Сколько можно? – ди бу.
– Сез ничек уйныйсыз соң, – дим, шаккатып. – Бу нинди уен?
– Мы играем в семью. Он – мой муж. А это наши дети.
Имəнеп киттем, гəҗəплəндем. Фикерлəремне җыярга да өлгермəдем, теге кыз, уенын дəвам
итеп, «иренə» каты гына итеп кычкырды:
– Вон, твой ребёнок орёт. Успокой!
- Хикəягə сез кушкан исемлəрне тыңлап карыйк. (Тəртипсез гаилə. Тəрбиясез кыз).
- Кайсы мəкальлəр хикəянең төп фикерен испатлый? (Оясында ни күрсə, очканында шул
булыр).
- Хикəяне ахыры болай булган:
Бу кызны бик кызгандым мин. Менə нилəр күрə икəн бит ул өендə. Уенны тизрəк туктату
ягын карадым. Ирексездəн «оясында ни күрсə, очканда шуны кабатлый» дигəн халык мəкале
искə төште. Өс-башы да матур, җитеш күренə үзе, тик тəрбия ягы үзен бик нык сиздерə.
– Андый ямьсез сүзлəрне əйтергə ярамый бит. Кем шулай сөйлəшə, Катя? –дим.
– Мама так папу ругает.
3нче бирем “Алдагы риваятьтəн нинди гыйбрəтлəр алып була?”- дигəн сорауга җавап
бирү.
- Кыз үскəн гаилə турында нəрсə əйтə аласыз?/җаваплар/
- Бу риваяттəн нинди гыйбрəтлəр алып була (нəтиҗə ясарга)?
- Балалар – гаилəнең көзгесе. Бу күңелсез күренеш «гаилə тəрбиясе» нəтиҗəсе турында тагын
бер тапкыр уйланырга мəҗбүр итə. Əлеге кешелəрнең ата һəм ана буларак гаилəдəге роле ни
дəрəҗəдə икəн дигəн уй туды. Əти кеше – улы, əни кеше кызы өчен өлге булырга тиеш. Теге
яки бу адымны ясар алдыннан бала: «Əти нəрсə дияр. Əни ни əйтер», – дип уйлана белергə
тиеш.
4нче бирем Үгет- нəсыйхəтлəр.
- Ризаэддин Фəхреддин гаилə тəрбиясе турында болай дигəн:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Алтыннан бəһале, оҗмах нигъмəтлəреннəн кадерле булган нəрсə – тəрбияле
баладыр
Тəрбияле бала булырга һəр баланың кулынннан килер һəм көче җитəр.
Ата- анагыздан соң иң якын кешелəр- бертуганнарыгыздыр.
Үзегездəн олырак туганнарыгызны ата- анагыз кебек хисап итегез, аларга тавыш
күтəрмəгез, алар белəн низаглашмагыз (ызгышмагыз), сүзлəренə каршы əйтмəгез.
Кечкенə туганнарыгызга шəфкатьле булыгыз, аларны рəнҗетмəгез, аларга
кычкырмагыз.
Туганнарыгызның гөнах, ярамаган эшлəрен күрсəгез, йомшаклык белəн генə: “Бу
эш гаептер- аларны эшлəмəгез!”- дип ислəренə төшерегез.
Туганнарыгызны ата- анагызга яманлап сөйлəмəгез. Телегезне адəм яманлауга
гадəтлəндермəгез.
Үзлəре əйткəнне көтмичə, туганнарыгызның həр изге эшлəрендə ярдəмче булыгыз,
кулыгыздан килгəн изгелеклəрне кылуда үзегезне кызганмагыз.
Туганнарыгызның серлəрен саклагыз, аларга шатлыклы хəбəрлəр китерүче
булыгыз.
Өй эчендə булган серлəрне hичкемгə сөйлəмəгез.

5нче бирем Танылган шəхеслəргə сүз бирəбез:
Гаилə тормышында иң əхəмиятле нəрсə – сабырлык (рус язучысы Чернышевский
Н. Г.)
• Балагызны бəхетсез итəсегез килсə, аның həрбер телəгəнен үтəгез. Башта ул
кулдагы сəгəтьне, аннары- hавадагы кошны, аннары- күктəге йолдызны, аннарыкүргəн бер нəрсəне сорыячак.
Сез Аллаhы Тəгалə түгел- аны ничек
кəнəгатьлəндерерсез? (француз язучысы Руссо Ж.)
- Əти-əнилəр балаларына бəхетле балачак телилəр. Тик бəхетле балачак дигəнне ничек
аңларга? Авырлыкта үскəн, дөнья йөген үз җилкəсенə салган кешенең балачагы булмый,
дилəр. Лəкин гел бəйрəм, күңел ачу рəвешендə узган балачакны бəхетле дип санап буламы?
Гамьсез рəхəтлектə үткəн тормыш бушка узган булмыймы?
•

- Ата-ана мəхəббəте баланы киң күңелле, ягымлы, ачык йөзле итə. Шушы мəхəббəт җылысы
анда намуслылык, йомшак күңеллелек тəрбияли. Лəкин баланы яратуда чама белергə кирəк.
Югыйсə, үзенең ихтыяҗларын канəгатьлəндерүдəн баш тарта алмый торган кеше үсəргə
мөмкин.
2. Гаилəдə бер- беребез каршында булган бурычларыбызны ачыклау.
- Гаилəбездə бер- беребез каршында булган бурычларыбызны карап үтик. /Укучылар җавабы/
- Сезнең җавапларыгызны безнең фикерлəр белəн чагыштырыйк:
• Хөрмəт йөзеннəн үзебездəн олыракларга: əти- əнилəргə, əби- бабайларга, апаабыйларга- хəерле эшлəрдə буйсынырга, ə көчкенəлəргə- ярдəм итəргə .
• Бер- беребезне яратырга, башкаларның телəк- тəлəплəрен истə тотарга, аларга
изгелек колырга.
• Хəр кеше гаилəсендə булган вазыйфасын бик яхшы башкарырга.
• Бар кешегə сабыр булырга, башкаларның кимчелəклəрен йомшак итеп күрсəтергə,
үзебезнекен тизрəк бөтерергə.
• Гаилəнең кече- бердəмлектə, татулыгы- сабырлыкта икəнең онытмаска.
- Миллəтнең көче, яшəү егəре аның тамырларында. Тамыры нык, таза, тирəндə таралып яткан
имəн агачына халкыбыз юкка гына йөзьяшəр дигəн исем кушмаган. Ə миллəтнең тамырларын
гаилəлəр, ырулар тəшкил итə.Татарлар элек-электəн гаилə җанлы булганнар. Аңа күз карасына
караган кебек караганнар. Ыругтагы ятим балаларны да читкə җибəрмəгəннəр,үзлəре
тəрбиялəгəннəр. Бөтенлекне, тигезлекне, туганлыкны, шулар аша гореф-гадəтлəребезне,
милли асылыбызны гасырлар буе əнə шулай саклаганнар. Башына төшкəн күп авырлыкларга
карамастан, татар халкы дөньяда үзенə лаек урынны билəп тора икəн, беренче чиратта,
без тамырларыбызга бурычлы.
3. Тəрбияле ана кодексы.
- Гаилə – гадел, акыллы, ихтирамга лаек əти-əни дигəн сүзлəрдəн төзелгəн сүз. Гаилəнең
ныклы, тотрыклы булуы бу төшенчəлəрнең камиллегенə бəйле. Гаилə –баланың төп
тəрбиячесе, ул шуның өчен төзелə дə. Бала тирə-якны танып белергə иң элек гаилə аша өйрəнə.
Гаилə аша урамга, олы дөньяга чыга. «Оясында ни күрсə, очканында шул булыр» дигəн
мəкаль дə шуннан килə.
- Гомер буе халкыбыз яшəешендə хатын-кызларыбыз үзлəренең гүзəл сыйфатлары белəн
миллəтнең горурлыгы гына түгел, терəге-таянычы.Татар халкының милли азатлык
өчен көрəш тарихын гына алыйк: халык хəтерендə ватан сагына баскан ир-егетлəребез
һəм меңнəрчə туташ, ханымнарыбызның язмышы саклана. Риваятьлəрдə яшəүче Алтынчəч,
Бөек Билəр җирендə актык тамчы каннарына кадəр көрəшеп, дошманга бирелергə
телəмичə соңгы сəгатьлəрендə кошка əйлəнгəн кызлар образы... Казан ханлыгының соңгы

патшабикəсе - азатлык өчен көрəшүчелəрнең байрагына əверелгəн, чынбарлыктан
риваятьлəргə күчкəн мəшһүр - Сөембикə... Кайсы гына гасырда яшəсəлəр дə, алар татар
хатын-кызларына хас сыйфатларны югалтмаган. Акыллы, тыйнак, белемле, уңган бу асыл
затлар – халкыбызның йөз аклыгы.
- Вакыт кысанлыгын искə алып, сезгə əзер “Тəрбияле ана кодексы” тəкъдим итəм.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тəрбияле ана, балаларына яхшы тəрбия бирер, аларны саклар өчен, җаны вə тəне
белəн тырышыр.
Дөньяга туган сəгатеннəн бала тəрбиягə мохтаҗ.
Тəрбияле ана баласын чиста йөртер, көндəлек режимын саклар.
Үзе тапкан баласын ана үзе тəрбиялəр.
Тəрбияле ана үзен баласына гайрəтле һəм шəфкатьле итеп танытыр.
Тəрбияле ана өлкəннəр алдында эшлəргə ярамаган эшлəрне эшлəмəс, сөйлəргə
ярамаган сүзлəрне сөйлəмəс.
Тəрбияле ана баланың ялган сөйлəргə өйрəнүеннəн, хəйлəгə сəбəп булырдай
нəрсəлəрне эшлəвеннəн бик сакланыр.
Тəрбияле ана үзенең киенүе, үз-үзен тотышы, аралашу əдəбе белəн балаларына
һəрвакыт үрнəк булып торыр.
Тəрбияле ана үзенең баласына җикереп кычкырмас, беркайчан да сукмас.
Тəрбияле аналар аталарын балаларга иң хөрмəтле кеше итеп күрсəтерлəр, иң зур,
иң гайрəтле кеше итеп танытырлар.
Балаларының күңел биреп укуларын тəрбияле аналар камиллек дип санарлар.
Тəрбияле ана мəктəптəн кайткан баласының дəреслəрен сорашыр, укуга мəхəббəт
уятыр.
Тəрбияле аналар кыз балаларын йорт һəм кул эшлəренə өйрəтерлəр.
Тəрбияле аналар үзлəренең кызларын сафлыкка, җыйнаклыкка гадəтлəндерерлəр,
кыз балада бара торган физиологик үзгəрешлəрне җайлап аңлатырлар.
Тəрбияле аналар явыз иптəшлəр белəн юлдаш булуның ярамаганлыгын,
дусларының яхшы күңелле булырга тиеш икəнлеген аңлатыр.

4. Хəдислəр.
- Мөхəммəд Пəйгамбəрнең хəдислəрен укып, алар турында үз фикерлəрегезне əйтегез.
Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:
• “Ризыгы киң булуын həм гомеренең озын булуын телəгəн кеше туганнары белəн
элемтə өзмəсен”.
• “Кечкенəлəребезгə рəхим-шəфкатьле булмаган кеше безнең арадан түгел”.
• “Ата- аналарын риза кылучы балалардан Алла Тəгалə дə риза булыр”.
• “Яхшы тəрбия белəн тиңлəшə торган бернинди байлык та юк”.
5. Эпиграф белəн эш.
• “Яхшы тəрбия белəн тиңлəшə торган бернинди байлык та юк”.
- Бу сүзлəрне дəреснең эпиграфы. Сез аларны ничек аңлыйсыз? /Фикерлəшү/
6. Изге Коръəн китабыннан.
- Изге Коръəн китабында ата- аналар турында болай дип язылган:
•

“Əгəр аларның (ата- аналарның) берəрсе яки икесе дə синең яныңда картлыкка
ирешсəлəр, син аларга “уф” дип тə əйтə күрмə, аларга кычкырма, ə яхшы,
мөлəем сүзлəр генə сөйлə” (Исра- 23, 24).

- Бүген безгə яңабаштан туарга, күңеллəребезне чистартырга кирəк. Ə бит татар
гаилəсендəге тəрбия гомер-гомергə үзенең бөтенлеге һəм эзлеклелеге белəн аерылып торган.
Ана сөте белəн сеңгəн миһербанлык, җылылык, бишек җырларыннан күчкəн моң һəм аһəң,
əби-бабайларның тылсымлы
əкиятлəре
һəм,
ниһаять,
гаилə учагында ныгытылган хезмəт сөючəнлек - болар барысы да милли тəрбиянең
какшамас нигезлəре.
Физик яктан көчле,
салəмəт миллəт
кенə килəчəккə
ышаныч белəн карый ала.
VI. Рефлексия (Йомгаклау).
- Дəреснең темасын искə тешерегез.
- “Оясында ни күрсə, очканда шул булыр”.
- Бу темага карата нинди гыбрəтлəр алдыгыз? ("Ризыгы киң булуын həм гомеренең озын
булуын телəгəн кеше туганнары белəн элемтə өзмəсен”).
- Бəхетле гаилəдə туганнар бер- берсен... дигəн җөмлəне дəвам итегез.
- Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз?(”Гаилəнең кече- бердəмлектə, татулыгысабырлыкта”).
VII. Өйгə эш:
- Өй эшен вариантлап бирəбез:
1. “Гаилəнең бəхете нидəн тора?” дигəн темага җавап əзерлəп килергə.
2. “Безнең күршелəрдə, туганнарыбызда- үрнəк гаилə” дигəн темага җавап əзерлəп килергə.

