Тема: Шəфкатьлелек бизи кешене.
Максат:
1. Укучыларны “Шəфкатьлелек” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп, килəчəктə үз
балаларын шəфкатьле итеп тəрбиялəү юнəлешен бирү.
2. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə
белүлəренə ирешү.
3. Укучыларда кешелеклелек, ярдəмчеллек, изгелек сыйфатлары тəрбиялəү.
4. Шəфкатьле кешелəрнең эшлəре белəн танышу, аларны үзеңə өлге итеп алу.
Сыйныф сəгатенең көтелгəн нəтиҗəсе:
• Кем бер хаерле, гүзəл эш эшлəсə, ул кешегə иң аз дигəндə ун кат савап булачак
икəнен белү.
• Кешенең кылган изгелеклəре дə, яман эшлəре дə исəплəнеп бара- алар өчен җавап
бирəсе булачак икəненə төшенү.
• Аллаһка ышанмаган кешенең яхшылыгы кабул булмый икəнен аңлау.
Эпиграф: “Кем дə кем тузан бөртеге генə изгелек кылса, ул күренəчəк. Кем дə кем тузан
бөртеге генə начарлык кылса, ул күренəчəк”.
Дəрес барышы
I. Уку мəсьəлəсен кую.
1. Видеороликны карау- “Шəфкатьлелек бар ул!”(Восстановление веры в человечность”).
- Сезнең игътибарыгызга видеороликны тəкъдим итəбез- ул бүгенеге дəреснең темасын
ачыкларга ярдəм итəр.
Өчтəлек: авыр хəлдə калган кешелəргə, хайваннарга ярдəм белəн ашыгып килгəн изге
күңелле коткаручылар турында.
II. Дəреснең темасын ачыклау. Шəфкатьлелек бизи кешене.
- Димəк, бүген без нинди темага сөйлəшəчəкбез?
- Шəфкатьлелек турында.
- Видеоролик сездə нинди хислəр уятты? Фикерегезне исбатлагыз.
III.Уку мəсьəлəсен чишү.
1. Яңа сүзлəр:
Шəфкатьлелек, михербанлык, мəрхəмəтлек, волонтерлык (кешелəргə бушка ярдəм итү).
- Нəрсə ул шəфкать?
/Җаваплар/:
-Татар теленең аңлатмалы сүзлегендə яхшылык сүзенең түбəндəге синонимнары бирелгəн:
мəрхəмəтлелек, ярдəмчеллек, кешелеклелек, шəфкатьлелек, ихтирамлылык, игелеклелек.
- Минемчə, “шəфкать” сүзе – кызгану, аяу хисе, мəрхəмəтле, киң күңелле, рəхимле, ярдəмчел,
игелекле булуны аңлата.
2. Шəфкатьлелекнең төрлəре.
- Кечкенə генə хикəяне тыңлагыз. Хикəягə исем кушыгыз.
Бер стакан сөт
Беркөнне ярлы гаилəдəн булган малай мəктəптə укыган өчен түлəргə акча булсын дип
ишектəн- ишеккə йөреп, əйберлəр сатып йөргəн. Көн бик салкын, яңгырлы- вак- тияк товарын

-

да алучы юк. Тамагы ачып кесəсен актарып карый- анда тамак ялгарлык акча юк иде. “Менə
бу йорт хуҗасыннан ашарга сорап карармын”,- дип уйлы, лəкин ишекне бик матур яшь кыз
ачкач, малай югалып кала həм бер стакан су гына сорый. Сөенечкə каршы, аңа бер стакан
җылы сөт алып чыгып бирəлəр. Аның тəмлелеген əйтеп бетерə торган түгел иде! “Күпме
түлəргə тиеш мин сезгə?”,- дигəн сорауга, - “Бер тиен дə түгел. Əнием эшлəгəн яхшылык
өчен түлəүне беркайчан да алмаска өйрəтте...”
Чын күңелдəн булган рəхмəтен белдереп, малай үзенə хəл кергəнен сизеп, бар кешелəргə,
дөнья Хуҗасына ышанычы ныгып китте.
Күпмедер еллар үткəч, Американың бер зур шəhəрнең хастахəнəсенə каты авыру яшь
хатынны алып килəлəр. Бик танылган, операциялəр өчен гадəтчə кыймəтле түлəү хакын
сораган доктор Говард Келли аның кайсы шəhəрдəн килгəнен ишеткəч, авыру палатасына
керə həм үлем хəлендə булган кешедə теге яшь кызны таный.
Дəвалауга бөтен көчен куеп, доктор аны үлеменəн коткара. Операция өчен түлəргə
вакыт җиткəч, авыру хатын бик борчыла: калган бөтен гомере буена эшлəгəн бар акчасы
шушы дəва өчен түлəүгə китəчəк.
Күпме түлəргə тиеш мин сезгə?- дип сорый.
Бер тиен дə түгел.
Дəвалану хакын əйтегез!
Бер стакан сөт...
Барысы да аңлашылды.... Күзлəрен яшь тутырган хатын: ”Я, Раббым, чиксез рəхмəт
Сиңа, Синең мине яратуың шəфкатле кешелəр йөрəклəре
həм куллары аркасында миңа җиткерелде!”- дип елады...
Бу танылган Америка докторы Говард Келли белəн чыннанда булган бер хəл турында
хикəя иде (1855- 1943 г.г.).
- Хикəягə исем кушыгыз.
- Бер стакан сөт. (Яхшылык хəрвакыт кире кайта).
- Хикəя геройларын нинди уртак кеше сыйфаты берлəштерə? (Шəфкатьлелек).
/Укытучы/:
- Шəфкатьлелек, мəрхəмəтлелек, тəүфыйк - миһербан, игелек- изгелек, ярдəм, киң күңеллелек,
кадер- хөрмəт, наз- игътибар, юмартлык, сабырлык, итагатьлелек һам башка матур
төшенчəлəрне дə үз эченə алучы, бик киң мəгънəле сүз ул.
- Димəк, без игелекле эшлəрне аеруча күп башкарырга, туганнарыбыз- якыннарыбыз белəн
тагын да күбрəк аралашырга, бер- беребезгə игътибарлы, ихтирамлы, түзем, миһербанлы
булырга, ятим- мохтаҗларга җан җылысын, матди ярдəмне кызганмаска, изге гамəллəр
башкарганда юмартлык күрсəтергə тиешбез.
3. “ Шəфкатьлелекне кемгə күрсəтергə була?” дигəн сорауга җавап бирү.
/Җаваплар/:
- Шəфкатьле булу – көчсез əби-бабайларга, күршелəргə, өлкəннəргə, хезмəт һəм сугыш
ветераннарына, кечкенə балаларга, хайваннарга булышу.
- «Яхшылык җирдə ятмый» дигəн борынгылар.Чынлап та, яхшылык ул безнең изге эшлəребез
һəм уйларыбыз, кешелəрнең бер-беренə карата өчкерсез һəм рəхимле мөнəсəбəтлəре.
/Укытучы/:
- Яхшылык беркайчанда онытылмый. Əлеге заманда бар дөньяны материаль байлыкка омтылу
яулап алган, күп кешелəрнең уйлары, эшлəре белəн акча идарə итə. Ə яхшылык, игелеклек,
шəфкатьлелек сыйфатларына урын юк кебек. Əлбəтта, акча белəн дə мохтаҗ булган кешелəргə

ярдəм итəргə була, əмма чын күңелдəн ярдəм күрсəтəсе килгəн кешедə əллə ни зур акча
суммалары, гадəттəгечə, булмый.
4. Төркемнəрдə эшлəү. “Игелекле эшнең иртəсе-киче юк”.
1нче бирем Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”
Шəфкатьлелек сүзлəре белəн бəйлəнешле мəкальлəр белəн танышу (мəкальлəрне тəрбияче
башлый, укучылар дəвам итə).
- Шəфкатьлелек, яхшылык кебек күркəм сыйфатлар татар халкында иң югары бəялəнгəн. Бу
изге гамəллəр турында мəкаль һəм əйтемнəр иҗат ителеп, алар еллар дəвамында безне рухи
яктан баета, əдəплелеккə өйрəтə.
• Ашның мае бар, сүзнең ... җае бар.
• Яхшы гадəт адəм итəр, яман гадəт ... əрəм итəр
• Кеше холкын күзəт- үзеңнекен ... төзəт.
• Матурлык эзлəмə, яхшылык ... эзлə.
• Кешегə игелек итсəң- үзеңə ... булышырлар.
• Изгелек итсəң яшер, изгелек күрсəң ... фаш ит.
• Матурлык- бер көнлек, игелек- ... мəңгелек.
• Изгелек эшен озакка ... сузарга ярамый.
• Игелекле эшнең иртəсе-... киче юк.
• Изгелек итə алмасаң, ... яманлык кылма.
• Яманлык артыннан йөргəн - ... изгелек тапмас.
• Яхшылык җирдə ... ятмый.
• Җылы сүз - җан ... азыгы.
• Яхшы булсаң, даның чыгар, яман булсаң, ... җаның чыгар.
• Яхшылык кылган - аш җыйган, яманлык кылган ... таш җыйган.
• Яхшылык эшлə дə ... суга сал.
• Изгелек итə алмасаң, яманлык ... кылма.
• Кайсы мəкаль сезгə күбрəк ошый həм ни өчен? Фикерегезне испатлагыз.
2нче бирем «Ситуациягə бəя бирү»
- Хикəяне тыңлагыз. Аның төп фикеренə туры килə торган исем кушыгыз:
Бу песи башкалардан ким түгел!
“Мəче балаларын сатам,”- дигəн белдерүне күргəч, Рөстəм кибеткə керде, сатучы абый
белəн исенлəште həм кыймыча генə хакын белеште. “30 алып 50 сумга хəтле”- диелгəч,
кесəсендə 2 сум гына булганын күрде, читенсенде həм песи балаларына күз салырга гына
рөхсəт сорады.
Сатучы елмайды, песилəрне тартмадан алып күрсəтте. Алар тарала башладылар, тик
берсе ни өчендер башкалардан бик артта калды. Аягын да өстерəбрəк атлаган шикелле иде.
“Бу песигə ни булган?”- дигəн сорауга,- “Аягы тумыштан гарип”,- дигəн җавап ишетте.
Рөстəмнең борчылуы йөзенə чыкты:
- Нəкъ бу мəче баласын алыр идем мин.
- Бу бит гарип мəче! Нəрсəгə ул сиңа? Инде телисең икəн- бушлай бирəм.
- Юк, бушлай алмыйм. Бу песи башкалардан ким түгел! Тулы хакын түлəрмен аның өчен.
Сатучының йөрəге ни өчендер əрни башлады:
- Улым, син аңлап кына бөтермисен: бу мескен песи беркайчанда йөгерə, сикерə, уйный алмас.
Рөстəм чалбарының балагын кайтарды həм сатучы хайран калып, аның аягының зəгыйф,
гарип, тимерлəр белəн ныгытылган икəнен күрде...

- Мин дə бекайчанда йөгерə, сикерə алмыячакмын. Бу песигə дə аның авыр хəлен аңлый
торган, аңа ярдəм итə торган кеше кирəк.
Сатучы абый иреннəрен төшлəп, яше белəн тулган күзен яшереп, Рөстəмгə елмайды:
- Улым, дөньядагы бөтен песи хуҗаларның синең шикелле олы йөрəкле булуларын Аллаhтан
сорыячакмын...
- Хикəянең төп фикеренə туры килə торган исем кушыгыз.
- Ни өчен бу песинең хəлен Рөстəм генə аңлаган?
- Кешенең күңеле нинди икəнлеген, аның хайваннарга мөнəсəбəтендə ачык күреп була.
3нче бирем Видеоролик “Социаль эксперимент” (Америка)
Өчтəлеге:
- Тамагым ач дип, урамда ризык сораган журналистка үзе ашаган пицаның кисəген бер бомж
гына бирə. Аңа да, булса кирəк, бу пицаны хаер итеп шул видео төшерүчелəр журналистның
иптəшлəре алдан биргəн булганнар. Башкалары- үземнең дə ашыйсы килə дип җавап бирəлəр.
- Ни өчен болай? Ник без мохтаҗларны күрə белмибез? Ни өчен, күрсəк тə, аларны күрмəгəнгə
салышабыз? Нəрсə булды безгə?!
- Видеороликта шəфкатьлелекнең киресе күрсəтелде.
- Анда кешелəргə хас булган нинди сыйфатлар сүрəтлəнə?
- Михербансызлык, шəфкатьсезлек, ваемсызлык, гамьсезлек, мəрхəмəтсезлек.
- Күпчелек кеше хəленə үзе авырлыклар кичергəн кеше генə керə белə, həм дə шул авыр
вакытта башкаларның ярдəменең тəмен татып караучы дер.
- Юкка түгелдер, “Иң зур сынау- муллык белəн сынауы”,- дип əйтелə. Рəхəттə яшəгəн кеше
үзен генə уйлый, мескеннəрдə юк аның йомышы.
4нче бирем “Безнең киңəшлəр”
- Үзеңдə шəфкатьлелекне тəрбиялисе килгəн кеше нинди киңəшлəр бирер идегез? (Балалар
фикер алышып, үз группаның киңəшлəрен тəгъдим итəлəр).
• Кешелəрдə барыннан да элек, уңай якларны табарга йөрəнегез.
• Кешелəргə игътибарлы булыгыз. Аларга ярдəм кирəк түгел микəн уйлый белегез.
• Файда килүне өмет итмичə мохтаҗларга ярдəм итегез.
• Табигатькə, хайваннарга карата мəрхəмəтле булыгыз.
• Кем бер хаерле, гүзəл эш эшлəсə, ул кешегə ун кат савап булыр.
• Изгелек эшлəгез- ул, hичшиксез, кире кайтачак. Начарлык эшлəсəгез- ул да кире
кайтачак.
• Үзегездə булган мəрхəмəтлек орлыкларны кешелəрдəн яшерегез, үз игелелегез
белəн мактанмагыз.
/Укытучы/:
- Барыбызга да истə тотырга кирəк: халык «Яхшы сүз - җан азыгы» дип бердə юкка əйтмəгəн.
Якын кешенңең рухи яктан күңелен күтəрү, авыр минутларда аның хəлен аңларга тырышу да
бик мөһим. Җылы, яхшы сүз материаль ярдəмгə караганда да кирəгрəк булырга мөмкин, чөнки
байлык ул була да бетə, а кылган яхшы эшлəр күңелдə, йөрəктə кала һəм бер булса да əйлəнеп
кайтачаклар.
5. Танылган шəхеслəр сүзе.
- Танылган шəхеслəр сүзен ничек аңлыйсыз?

•
•
•

“Һəр кеше белəн гүзəл тереклек итəргə, һəркемгə мəрхəмəтле булырга,
һəрнəрсəнең гүзəл тарафын алга алырга...”
(Риза Фəхреддин)
“Яхшылык – начарлык эшлəмəү генə түгел, ə начарлык эшлəргə телəк булмау”
(Демокрит).
“Яхшылыкның көче беткəндə, ул яманлыкка əйлəнə”
(Оскар Уайльд).

6. Изге Коръəн китабыннан.
- Изге Коръəн китабында шəфкатьлелек, изгелек турында болай дип язылган:
• “Яхшылык эшлəргə ашыгыгыз” /Коръəн.78/.
• «Кем дə кем яхшылык эшлəсə, моның файдасы аның үзенə була, ə кем дə кем
начарлык эшлəсə, моның зарары үзенə булачак. Синең Раббың колларына əз генə
дə гаделсезлек кылмый» /Фуссыйлəт : 4/.
- Ни өчен кешегə яхшылыкны кылуда ашыгырга кирəк?
- Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз?
- Аллаһ Тəгалə Гадел Зат булганга күрə бөтен кешегə дə тиешле җəзасын яки бу дөньяда, яки
ахирəт дөньясында бирə. Кешенең башкаларга кылган начарлыклары үзенə кире əйлəнеп
кайтуы турында хəбəр итə.
- Монда Аллаһы Тəгалəнең 99 гүзəл исеменең кайсысы бик ачык күренə? (Əл Гадлү).
7. Эпиграф белəн эш.
• “Кем дə кем тузан бөртеге генə изгелек кылса, ул күренəчəк. Кем дə кем тузан
бөртеге генə начарлык кылса, ул күренəчəк” / Коръəн. 99: 6-8/.
- Кеше гомере буена мөмкин кадəр күбрəк изгелеклəр эшлəргə тиеш, алар барысы да
исəплəнəлəр həм килер бер көн- яхшы эшлəребезнең күп булуы безгə бик- бик кирəк булачак.
8. Аллаһы Тəгалəнең ризалыгы өчен кылмаган изгелек турында.
- Аллаһы Тəгалə əйтте:
• “Имансызларның кешелəргə кылган яхшылыкларын очкан тузан кебек юк
итəрбез, аларга һичбер файда булмас” (Коръəн. Фуркан: 23).
- Адəм баласы өчен куркынычның куркынычы- изгелек кылып та, яхшылык эшлəп тə бер
савапсыз калу. Ничек алай булырга мөмкин? Алай була, əгəрдə кеше кылган яхшылыкны
Аллаһ ризалыгы өчен түгел, ə башкалар аның изгелеген күрсеннəр өчен, аны махтасыннар
өчен эшлəнə икəн- изгелеккə рия катнашкан чакта. Аллаһка ышанмаган кешенең яхшылыгы
кабул булмый. Уйлап карыйк əле, ничек куркыныч: Адəм баласының гөнаһларын фəрештəлəр
исəплəп бара, ə яхшылыклары язылмый да, исəплəнми дə, файдасыз калачаклар, чөңки кеше
үзен Раббыбыз каршында артык горур тота, Аңа ышанмый!
Заманында Əбу Талиб, Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.в.)нең туганы, рəсүлебезгə бик күб ярдəм
иткəн, Ислам юлында үзенең байлыгын тоткан, Пəйгамбəребез (с.г.в.)не дошманнарыннан
коткарган. Лəкин бу изгелеклəр аңа ярдəм итмиячəклəр, чөңки ул Ислам динен кабул итмича,
“Аллаһтан башка илəһ юк, Мөхəммəд Аның илчесе”- дигəн кəлимəсен (сүзен) əйтмичə, иман
китермичə вафат булган. Пəйгамбəребез (с.г.в.) үзенең иң якын, иң яраткан туганнарының
берсен Кыямəт көнендə яклы алмыячак, чөңки Аллаһы Тəгалə əйтте: “Имансызларның
кешелəргə кылган яхшылыкларын очкан тузан кебек юк итəрбез, аларга һичбер файда
булмас” (Коръəн. Фуркан: 23).
9. Хəдислəр.
- Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) нең хəдислəрен укып, алар турында үз фикерлəрегезне əйтегез.
Мөхəммəд Пəйгамбəр галəйһиссəлəм əйтə:

•

"Кем бер сукырны кырык адым кадəр генə булса да, җитəклəп барса, шул кешегə
җəннəт вəҗеп (тиеш) булыр".

•

“Үзеңə нəрсə телəсəң, башкаларга да шуны телə”.

•

“Игелекле эшлəрне тавышсыз гына башкарыгыз”.

•

“Һəр изгелек – сəдака”.

•

“Кардəшеңə дə үзеңə телəгəнне телəмичə, берегез дə иманлы булмаячак”.

•

“Инсаннар җəмгыяте бер инсан тəнендəге əгъзаларга охшар. Тəндə булган
əгъзалар бер-берсенə ярдəмче булып торулары, берсе эштəн чыкса, башкалары да
шуннан зарар күрүлəре кебек, инсаннар да бер-берсенə ярдəмче булып торырга һəм
берсенə килгəн һəлакəтне башкалары да уртаклашып сызланырга тиешлəр”.

- Исламның максатларының берсе – кешелəрнең сөю һəм дуслык белəн яшəүлəре. Моның
ярдəмендə гаделлек хөкем сөрə, кешелəр күңеленə тынычлык урнаша. Əмма болар
җəмгыятьнең һəр əгъзасы үзенə телəгəнне башкаларга да телəгəндə генə тормышка ашачак.
Шуңа күрə, Пəйгамбəр галəйһиссəлəм мондый телəкне иман белəн бəйли, «иманның бер
үзлеге» дип атый.
IV. Рефлексия (Йомгаклау).
- Дəреснең темасын искə төшерегез.
- Шəфкатьлелек темасына карата нинди гыбрəтлəр алдыгыз? (Əгəр итсəң берəүгə син изге эш,
үзеңə дə килер шундый ук өлеш. Изгелек итсəң яшер, изгелек күрсəң фаш ит).
-Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз?
- Нəрсə ул яхшылык һəм шəфкатьлелек? Бу сүзлəрнең мəгънəсе нидə?
/Укытучы/:
- Уйлап карасак, шəфкатьлелек - бер-береңə ярдəмгə килергə əзер булу, якын кешең өчен
үзеңне, үзеңнең хис- тойгыларыңны корбанга китерүдер, гомумəн, чын күңелдəн эчкерсез
яхшылык кылу. Безнең чынбарлыкта бар кешедə дə бу күңел сыйфаты, кызганычка каршы,
юк. Яхшылык кылган кешелəр Аллаhка ышанмасаларда, шəфкатьле һəм изгелекле булып кала
аладыр, минемчə. Лəкин чын күңеле белəн Аллаhы Тəгалəгə ышанган кеше шəфкатьсез була
алмый,
чөнки
Раббыбыз
берберебезгə
яхшылык
кылырга
кушкан.
- Үзегездə булган мəрхəмəтлек орлыкларны кешелəрдəн яшерегез, үз игелелегез белəн
махтанмагыз.
- “Кем дə кем тузан бөртеге генə изгелек кылса, ул күренəчəк. Кем дə кем тузан бөртеге генə
начарлык кылса, ул күренəчəк”. Бу сүзлəрне үзебезнең йөрəклəребезгə гомер буена салыйк,
беркайчанда онытмыйк, чөнки həрбер тузан бөртеге хəтле изгелегебез өчен дə, həрбер тузан
бөртеге хəтле яманлыгыбыз өчен дə Аллаhы Тəгалə каршысында җавап бирəчəкбез.
Шəфкатьлелек бизи кешене həм бəхетле дə итə аны.

-

VI. Өйгə эш:
Өй эшен вариантлап бирəбез:
1. “Мин белгəн шəфкатьле кеше” дигəн темага җавап əзерлəп килергə.
2. Шəфкатьлелек турында киңəшлəрне истə калдыру.

