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Дәрес темасы. “Ипи кадере” (Афзал Шамов) хикҽясе ҿстендҽ  эш. 

Максат. Укучыларның йҿгерек, аңлап, сҽнгатьле укулары ҿстендҽ эшлҽү. 

                Бҽйлҽнешле сҿйлҽм күнекмҽлҽрен үстерү. 

                Укучыларның тикшеренү эшчҽнлегенҽ җитҽкчелек  итү. 

                Игенче хезмҽтенҽ хҿрмҽт, икмҽккҽ сакчыл караш тҽрбиялҽү. 

Җиһазлау. Компьютер, проектор, Афзал Шамов портреты,  рҽсемнҽр, музейдан   

кул тегермҽне, ипи кҿрҽге,  чабагач, җилпуч.  

Материал. Уку китабы, 2 нче класс, 1 нче кисҽк, 101 – 103  нче битлҽр,  

                    Р. Вҽлиева “Без нҽни игенчелҽр”, “Безнең булышчылар” китаплары,                                   

                  “Кҿч һҽм рух тамырлары”. 

 

Дәрес планы. 

I. Актуальләштерү. 

1. Табышмак-шигырь уку. Дҽрес темасын ҽйтү. 

2. Икмҽк турында кереш ҽңгҽмҽ.   

II. Яңа материал ӛстендә эш. 

1. Афзал Шамов турында кыскача белешмҽ. 

2. Сүзлек ҿстендҽ эш. 

3. Хикҽяне укытучының укуы. 

4. Аңлауны тикшерү, беренче кичерешлҽр һҽм уйлар буенча фикер алышу. 

5. Текстны анализлый барып, укучылардан кабат укыту. 

6. Хикҽянең тҿп фикерен билгелҽү. 

7. Физкультминут. “Йомры икмҽк” ҽкиятен сҽхнҽлҽштерү. 

III. Үтелгәнне ныгыту. Укуга бәйләп үткәрелгән иҗади эшләр. 

1.Тҿркемлҽп эшлҽү. Малайлар ипи үстерү, кызлар ипи пешерү эзлеклелеген 

билгелилҽр. 

2.Укучылар катнашы белҽн ясалган “Икмҽк – табын кояшы” китабы битлҽрен 

ачу. 

3.Икмҽк, игенчелҽр турында китап күргҽзмҽсе белҽн таныштыру. 

IV. Дәресне йомгаклау. 

       V. Ӛй эше бирү. 

 

 

Дәрес барышы. 

 

I. Актуальләштерү. 

Табышмак-шигырь уку. (Заһирә Гомәрова) 

 

Кабара да кабара, 

Аның саен агара, 

Мич эчендҽ кызара, 

Тҽмле ислҽр чыгара. 

Мичтҽн алгач мактыйлар, 

Уңган, дилҽр, ах, дилҽр; 

Ул барында һҽркемнең 

Күңеллҽре шат, дилҽр. 

Кисҽлҽр дҽ: аһ, дилҽр, 

Мактыйлар да мактыйлар. 

Ул булганда, мул булганда, 

Тормышлар гҿрлҽп бара –  

Нҽрсҽ ул, ҽйтеп кара?  

(икмәк) 

 

- Бик дҿрес, укучылар. Димҽк бүгенге дҽрестҽ сүз нҽрсҽ турында барачак? 

  -  Ипи турында.   



 -  Ҽйе, без бүген уку дҽресендҽ  Афзал Шамов язган  “Ипи кадере” хикҽясе 

белҽн танышырбыз. 

Ҽйдҽгез башта бераз галиҗҽнап икмәк турында сӛйләшеп алыйк.  

Кечкенҽ баланың теле дҽ иң беренче “ҽннҽ”, “мҽм-мҽм” сүзлҽре белҽн 

ачыла.Ана  һҽм ризык. Димҽк,  ризык - адҽм баласы ҿчен Ҽни шикелле үк кадерле 

нҽрсҽ икҽн. Алар булмаса, җир йҿзендҽ тереклек булмас иде. Ҽ тереклек итҽ торган 

җир – туган җир. Шуннан мондый нҽтиҗҽ килеп чыга: (Экранда шигырь 

юллары)    
Икмҽк, Ватан, Ана – бу ҿч сүзнең 

Кадерлҽре бер үк зурлыкта. 

Һҽммҽсен дҽ хҿрмҽт итсҽ генҽ 

Яшҽр кеше һҽрчак муллыкта. 

Тагын шуны да ҽйтергҽ кирҽк, моннан 15 мең еллар элек кыргый икмҽкне 

табигатьтҽн хатын-кызлар табып алалар һҽм ҽкренлҽп үстерҽ башлыйлар. Чҿнки 

ирлҽр ауга йҿргҽннҽр, балык тотканнар, ҽ хатын-кызлар ашарга яраклы тҿрле 

үлҽннҽр, тамырлар җыйганнар. ( Экранда шул темага рәсем). Шулай итеп, бодай, 

арпа, кукуруз кебек икмҽк азыкларын алар тапкан, алар шуларны, игҽргҽ яраклы 

культура хҽленҽ китереп, тормышка кертеп җибҽргҽн. Бу да бик гыйбрҽтле факт: 

безне тудырган ана – безгҽ икмҽкне табып бирүче дҽ икҽн ҽле.  

Шул вакытлардан башлап, икмҽк кеше белҽн гел янҽшҽ.  

Элек икмҽкне үстерү эшлҽре кул кҿче белҽн башкарылган.(Экранда рәсем) 

(Мәктәп музее материаллары белән таныштыру.) 

 

II. Яңа материал ӛстендә эш. 

1. Хҽзер без “Ипи кадере” хикҽясен укырбыз. Аны Афзал Шамов  язган. 

(Экранда – Афзал Шамовның портреты. Кыскача автор турында белешмә бирҽм). 

Афзал Шамов 1901нче елда Татарстанның Норлат (хҽзерге Яшел Үзҽн) 

районы Татар Танае авылында туган. 

Гражданнар сугышы елларында үзе телҽп Кызыл Армия сафларына китҽ. Һҽм 

шул авыр елларда яза башлый. Ул хикҽялҽр жанрында уңышлы эшли. Аның 

“Госпитальдҽ”, “Ана”, “Миңнур карт” хикҽялҽре, “Рҽүфҽ” повесте кебек ҽсҽрлҽре 

яратып укыла. 

Ул Бҿек Ватан сугышында да катнаша, газеталарда хҽбҽрче булып эшли. 

Намуслы хезмҽте ҿчен орден-медальлҽр белҽн бүлҽклҽнҽ. 

1990 нчы елда вафат булды. 

  2. Хикҽядҽ очрый торган берничҽ сүз белҽн танышыйк: 

Җан әрнеткеч – газаплы, йӛрәккә тия, үзәкне ӛзә торган.     

Җикеренү – ачуланып кычкыру. 

Асфальт сүзенең язылышын истҽ калдырыгыз. 

3. Ә хәзер хикәяне тыңлагыз. (Хикәяне укытучының укуы). 

4. Аңлауны тикшерү, беренче кичерешләр һәм уйлар буенча фикер 

алышу. 

- Хҽлил абый нинди җан ҽрнеткеч хҽлгҽ очрый? 

- Малайларның берсе белҽн ул нҽрсҽ турында сҿйлҽшҽ? 

-  Хҽлил абый ипи турында малайга нҽрсҽ дигҽн?  

- Ул ничҽ яшендҽ эшли башлаган? 

- Аны кемнҽр эшкҽ ҿйрҽткҽннҽр? 

5. Текстны укучылардан укыту. 



Хикҽяне ҿлешлҽргҽ бүлеп укыту, һҽр ҿлешне анализлау. 

6. Хикәянең тӛп фикерен билгеләү. (Ипинең кадерен белергҽ кирҽк, ипи 

кадерен белеп үсү ҿчен, кечкенҽдҽн эшлҽргҽ кирҽк). 

 

7. Физкультминут. “Йомры икмәк” әкиятен сәхнәләштерү. 

 

III. Үтелгәнне ныгыту. Укуга бәйләп үткәрелгән иҗади эшләр. 

 

      1.  Хәзер әйдәгез бергәләп  эшләп алыйк. Шигырьдҽ ҽйтелгҽнчҽ, “ҽти ипи 

үстерҽ, ҽни ипи пешерҽ”. Ҽйдҽгез без дҽ берничҽ минутка булса да шушы ипи 

үстерүче ҽти һҽм ипи пешерүче ҽни булып  торыйк ҽле.      

    Малайлар тӛркеменә мин  икмҽк үстерү эзлеклелеген күрсҽткҽн  

рҽсемнҽр бирҽм. Алар рҽсемнҽрне тҽртип буенча тезҽргҽ тиеш.  

     Ҽ кызларга мин ипи пешерү серлҽрен ҽнилҽрегездҽн сорашыгыз дигҽн 

идем. Сез ипи пешерү эзлеклелеген  билгелҽрсез. (Малайлар һҽм кызлар  музыка 

астында тҿркемлҽп эшлилҽр. Соңыннан дҿреслеген экрандагы рҽсемнҽрдҽн һҽм 

язулардан карап тикшерҽлҽр). 

Ҽ менҽ сез ҽле генҽ эшлҽгҽн эшлҽр турында Зыя Мансур нинди шигырь 

язган: 

Ипи бит ул йокысыз тӛн, 

Уттай эш барган кыр ул. 

Иелгән, сары камылга 

Мӛлдерәп тамган тир ул! 

Иртә яздан соң кӛзгәчә 

Моторлар сузган җыр ул, 

Мичләрдә пешсә бер сәгать, 

Кырларда “пешә” бер ел. 

- Менҽ безнең егетлҽребез  тир түгеп үстергҽн, кызларыбыз тҽмле итеп 

пешергҽн икмҽкне табын түренҽ чакырыйк. (Ӛстәлгә суккан сӛлге ӛстенә 

пешкән ипи куям).  

       Бер укучы сӛйли: 

      Алдыбызда күпереп пешкҽн түгҽрҽк икмҽк. Никадҽр кадерле ул, мҽртҽбҽле 

ул, олы ул! Ҽллҽ нинди ризыклар торса да, аннан башка табында ямь юк. Табын 

падишаһы ул, тормыш падишаһы! Ул тамагыбызның тук булуын, тормышыбызның 

мул булуын раслый.Шушы икмҽккҽ караган саен хозурлыгым, горурлыгым арта. 

Борыныма бҽреп кергҽн хуш исендҽ иркен кырлар исен, җылысында туган туфрак 

җылысын тоям. 

  Икмәкнең күп тӛрләрен карау. (Экранда рәсемнәр). 

 

     2.”Икмәк – табын кояшы” китабы белән танышу. 

       - Балалар, икмҽкне олылавын халкыбыз мҽкаль-ҽйтемнҽрдҽ үткен итеп 

күрсҽткҽн, шагыйрьлҽр, язучылар  аңа багышлап күпме шигырьлҽр, хикҽялҽр, 

ҽкиятлҽр, җырлар иҗат иткҽннҽр. Сез үзегез дҽ икмҽк турында бик күп эзлҽнү 

эшлҽре алып бардыгыз: табышмаклар, мҽкаль-ҽйтемнҽр, сынамышлар, шигырьлҽр, 

җырлар, хикҽялҽр, ҽкиятлҽр җыйдыгыз. Икмҽк турында музей  материаллары белҽн 

таныштыгыз, Интернеттан да файдаландыгыз. Тукай исемендҽге хуҗалыкның 

алдынгы игенчелҽре турында мҽгълүмат тупладыгыз. Сезнең шушы эшлҽрегезне без 



“Икмҽк – табын кояшы” дип исемлҽнгҽн китап итеп ясадык.  Ҽ хҽзер ҽйдҽгез шушы 

китапның кайбер битлҽре белҽн танышыйк. 

 - Мәкальләр битен ачам. Хҽзер мин сезгҽ мҽкальлҽрнең башын ҽйтҽм, ҽ сез 

дҽвам итегез. 

 

- Ил табыны ...(икмҽктҽн башлана). 

- Каенның яме – яфрак белҽн туз, ... 

       (Ҿстҽлнең яме – икмҽк белҽн тоз.) 

- Икмҽкне җир уңдырмый, ... (тир уңдыра). 

- Ипекҽне кадерсезлҽмҽ, ...  

      (Үзең кадерсезгҽ калырсың.) 

- Ипи-тоз - ...(якты йҿз). 

- Җирең нинди булса, ... (икмҽгең шундый булыр). 

-  Кайсы мҽкаль бүген без укыган текстка туры килҽ? 

 

- Икенче битебез сынамышлар бите. (Балалар сынамышлар ҽйтҽлҽр). 

- Яз кҿне елгада ташу кҿчле булса, иген уңар. 

- Боз кытыршы булып туңса, иген уңар. 

- Бодайны томанлы кҿнне чҽчсҽң, яхшы булыр. 

- Кыш карлы булса, җҽй ярлы булмый. 

- Майда яңгырлар күп булса, арыш уңар. 

 

-  Ҿченче битебез – шигырьләр бите. Хҽзер якташыбыз Фҽридҽ 

Шакирова язган  “Буразнада үскҽн балалар” шигыреннҽн ҿзек тыңлап үтегез. 

                     Авыр чорның батыр хатыннары, 

Күз яшьлҽрен эчкҽ яшереп, 

Ипи ҿчен “уфалла”лар тартып 

Станцадан орлык ташыды. 

 

Баласыдай якын, газиз күреп 

Үстерде ул кырда игенен. 

Ҽбҽтенҽ башак уып капкач 

Салкын суга ирен тидерде. 

 

Икмҽк ҿчен кҿрҽш мҽңгелек ул, 

Тынганы юк аның бүген дҽ. 

Иң кадерле, мҽртҽбҽле булып 

Икмҽк торсын табын түрендҽ. 

         Укучыларның икмәк турында әзерләп килгән шигырьләрен 

укулары. 

 

- Дүртенче бит безне Тукай исемендҽге хуҗалыгыбызның алдынгы 

игенчелҽре белҽн таныштыра. Игенчеләр турында мәгълүматны Вафин 

Илсур хуҗалыкта экономист булып эшлҽүче ҽнисе ярдҽмендҽ туплады. Иң 

алдынгы игенчелҽр арасында безнең сыйныфта укучыларның да ҽтилҽре бар. 

(Экранда фотолар). 

 



- Ҽле алардан тыш иген үстерүдҽ башка укучыларның ҽти-ҽнилҽре дҽ 

ҿлеш кертҽ. (Нинди ҿлеш кертүлҽрен санау). 

 

- Китабыбызның бишенче битен ачабыз. Анда икмҽк, игенче турында 

җырлар. Ҽйдҽгез, бергҽлҽп “Ничек тизрәк үсәсе?” җырын җырлап алыйк.  

 

3. Игенчеләр, икмәк турында китап күргәзмәсе белән 

таныштыру. 

        (“Безнең булышчылар”, Р. Вҽлиеваның “Без нҽни игенчелҽр” китаплары 

куелган) 

 

IV. Дәресне йомгаклау. 

 

   -  Укучылар бүгенге  дҽрес сезгҽ ошадымы? Нҽрсҽсе белҽн ошады?  

   - Димҽк, бүген дҽрестҽ сүз икмҽк һҽм игенче турында барды. Дҽресне 

файдалы, кызыклы итүдҽ барыгызның да бик зур ҿлеше керде. Шуңа күрҽ мин 

барыгызга  рҽхмҽтемне белдерҽм.  

V. Ӛй эше бирү. 

    Ҿйдҽ “Ипи кадере” хикҽясенең эчтҽлеген сҿйлҽргҽ ҽзерлҽнерсез. 

Иҗади эш: Икмҽк турында шигырь ятларга. 

 


