
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Өфө ҡалаһы ҡала округы   

Муниципаль бюджет мәғариф учреждениеһы 

“М.Исҡужин исемендәге 

136-сы башҡорт  лицейының” 

башҡорт теле  һәм  әҙәбиәте  уҡытыусыһы 

Ғәзизуллина   Миндиниса  Әхәт ҡыҙының 

“Рәсәй-минең тарихым”мультимедия тарихи 

паркындағы мәғлүмәттәрҙе ҡулланып,                      

“ Р.Ниғмәтиҙең “Үлтер, улым, фашисты!” 

поэмаһын өйрәнеү” 

темаһы буйынса дәрес планы 

 

 

 

 



Тема: 

 

Маҡсат: 

 

 

Бурыстар: 

 

 

 

 

 

 

 

Йыһазлан-

дырыу: 

 

 

 

 

Дәрес 

барышы: 

 

Интерактив   

таҡтала: 

 

 

 

Р.Ниғмәти “ Үлтер, улым, фашисты!” поэмаһы 

 

Р.Ниғмәтиҙең “ Үлтер,улым,фашисты!”  поэмаһының 

идея-тематик йөкмәткеһен асыҡлау, әһәмиәтен билдәләү. 

“Рәсәй-минең тарихым” мультимедиялы тарихи 

паркында  бирелгән мәғлүмәттәргә бәйләп өйрәнеү. 

1) “ Үлтер, улым, фашисты!”  поэмаһын анализлау, 

идеяһын,темаһын, йөкмәткеһен асыҡлау; 

2) Уҡыусыларҙың  һөйләү телмәрен үҫтереү, әҫәргә 

ҡарата үҙ фекерен әйтергә өйрәтеү; 

3) Р.Ниғмәти  ижады  аша  балаларҙа  милли  ғорурлыҡ, 

патриотизм,  илһөйәрлек тойғолары, толерантлыҡ 

тәрбиәләү; 

4) “Рәсәй-минең тарихым” мультимедиялы тарихи 

паркында бирелгән мәғлүмәттәрҙе  өйрәнеү аша 

тарихҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

Өҫтәлмә  әҙәбиәт,  Р.Ниғмәти  китаптарынан  күргәҙмә,       

шағирҙың  тормош  һәм ижад юлын  һүрәтләгән  плакат,  

Сталинград (Волгоград) өсөн  һуғыш  һәм 112-се  Башҡорт  

атлы  кавалерия   дивизияһы тураһында   плакаттар, 

“Шайморатов генерал” йыры  яҙылған  аудиояҙма, интер-

актив таҡта, компьютер, уҡыусылар өсөн махсус  

төҙөлгән эш  дәфтәре. 

 

1.Ойоштороу  моменты. 

-Иғтибар  интерактив  таҡтаға! Шиғыр  юлдарын  хор  

менән  уҡып,  бер-беребеҙҙе   сәләмләйек. 

Һәр көн  һеҙҙе  сәләмләйем 

Һөйөклө туған телдә. 

Туған телһеҙ,тыуған ерһеҙ 

Йәшәй алмай бер кем дә. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Интерактив  

таҡтала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Хөрмәтле, уҡыусылар, иғтибарҙы тағы ла 

интерактив таҡтаға  йүнәлтәбеҙ. 

Интерактив таҡтала  –видеояҙма.  Видеояҙмала   Өфө 

ҡалаһы ҡала округы  Хакимиәте  мәғариф  

идаралығының  милли бүлеге  тарафынан  

ойошторолған,  136-сы  башҡорт лицейында  

үткәрелгән,  Р.Ниғмәтиҙең  100  йыллыҡ юбилейына  

арналған  фәнни-ғәмәли  конференцияла    ҡатнашыусы  

шағирҙың ҡыҙы Флорида  Рәшит ҡыҙының сығышы.Ул   

билдәле  атаһы  тураһындағы  иҫтәлектәре менән  

бүлешә. 

 

--Шулай итеп, видеояҙмала  кемде  күрәһегеҙ?( Әгәр   

уҡыусылар  әйтә алмаһа, уҡытыусы  үҙе    аңлатып  бирә) 

--Видеояҙмала - Р.Ниғмәтиҙең   ҡыҙы  Флорида  Рәшит  

ҡыҙын  күрәбеҙ. 

--Тимәк, бөгөн  Р.Ниғмәти  һәм уның “ Үлтер, улым, 

фашисты! “ поэмаһын өйрәнәсәкбеҙ.  Маҡсат, бурыстар 

әйтелә.  Уҡыусыларға  дәрес  өсөн   махсус төҙөлгән   эш  



2. 

Интерактив 

таҡтала : 

һорауҙар һәм  

яуап вариант- 

тары  

күрһәтелә   

бара,аҙаҡ 

дөрөҫ яуаптар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дәфтәрҙәре  таратып  бирелә.   Эш төрҙәре    ике  

төркөмгә  бүленеп  бирелә.    

--Үтелгәнде  хәтергә  төшөрөп,тест  һорауҙарына  яуап 

биреп алайыҡ. Эш  дәфтәрҙәрендә  башҡарабыҙ. Һорауҙар  

һәм  уларҙың яуаптары  варианттар  менән бирелгән. 

Тесты тикшерәбеҙ.  Интерактив таҡтала  дөрөҫ яуаптар 

күрһәтелә, һәр кем үҙе тикшерә һәм билдә ҡуя. 

Р.Ниғмәтиҙең тормош юлы һәм ижады буйынса  

тест һорауҙары 

       1. Рәшит Ниғмәти ҡайҙа, ҡасан тыуған? 

а)  1893 йылдың 18 апрелендә Ырымбур губернаһы, Туҡ 

йылғаһы буйындағы Юлтый ауылында 

б)  1890 йылдың 10 декабрендә Ишембай районы Көҙән 

ауылында 

в)  1909  йылдың 8 февралендә Һамар губернаһы Оло 

Чернигов районы Диңгеҙбай ауылында  

2. 1933 – 1936 йылдарҙа Рәшит Ниғмәти  ҡайҙа 

эшләй ? 

а)  Өфө рабфагында уҡый  

б)  Алыҫ Көнсығышта Ҡыҙыл Армия сафында хеҙмәт итә?  

в)  Туймазы районы «Ленин юлы» район гәзитендә эшләй  

3. «…Ватан ул, ҡыҙым, - Тыуған ил, 

Бына беҙ торған урын. 

Был ерҙә ғүмер киселгән 

Ата – бабайҙар борон…» 

Был юлдар Рәшит Ниғмәтиҙең ҡайһы әҫәренән?  

а)  «Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар» 

б)  «Үлтер, улым, фашисты!» 

в)  «Һалҡын шишмә» 

4. Р.Ниғмәтиҙең билдәле яҡташы- кем ул?  



 

 

 

 

3. 

Интерактив 

таҡтала : 

һуғыш 

картиналары 

 

 

4. 

Интерактив 

таҡтала:  

ярҙамсы терәк 

һүҙҙәр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  Д.Юлтый 

б)  Һ.Дәүләтшина 

в)  Ғ.Хәйри  

5. Р.Ниғмәтигә Башҡортостандың халыҡ шағиры 

исеме ҡасан бирелә?  

а) 1959  йылда 

б) 1939  йылда  

в) 1942  йылда  

 

- Шулай итеп, ни өсөн Р.Ниғмәти “ Үлтер,улым,  

фашисты!” бик ҡәтғи   мөрәжәғәт итә? Был  поэманы  

Ватан  ораны, халыҡтың  йөрәк һүҙе тип  тә йөрөтәләр.   

Уҡыусылар үҙ яуаптарын  әйтәләр. 

-- Бер   уҡыусы “ мөрәжәғәт”  һүҙенең  мәғәнәһен  

аңлатмалы  һүҙлектән эҙләй һәм беҙгә еткерә.Икенсе  

уҡыусы “ оран” һүҙенең  мәғәнәһен эҙләй. 

 

--Тарихҡа күҙ һалайыҡ.Тарихта  тағы  кемдәр,ниндәй 

маҡсат менән халыҡҡа  мөрәжәғәт  итә?  Интерактив 

таҡталағы  терәк  һүҙҙәр  ярҙамында  яуап  бирәбеҙ  һәм 

эш дәфтәрҙәренә  теркәй барабыҙ. Ике  төркөм ярышып 

яуап бирә. 

-С.Юлаев . “Башҡорттарым….” Халыҡты азатлыҡ өсөн 

көрәшкә саҡыра. 

-Байыҡ сәсән . 1812 йылғы  Ватан һуғышы башланғас, 

халыҡты яуға  саҡырып өндәшә, ҡобайыр 

әйтә.Әйткәндәй,  быйыл  2012  йыл-  Ватан һуғышына  

200 йыл.  2012 йыл -  Рәсәй тарихы йылы тип билдәләнде. 

- Ш.Бабич. “ Башҡорт халҡына көйлө хитап”. 

Башҡортостан  үҙ аллылығы өсөн, ауыр йылдарҙа 

халыҡҡа  шиғри юлдар менән мөрәжәғәт итә.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Интерактив 

таҡтала: 

һүҙлек эше 

 

 

6. 

Интерактив 

таҡтала: 

схема 

күрһәтелә 

 

 

 

 

 

 

-М.Харис. “ Хат”. Бөтә  әсәйҙәргә  бағышланған шиғри 

хат.  

-М.Харис . “Онотмаһын мине, тыуған ил!” . 1941-1945 

йылдарҙағы  Бөйөк Ватан һуғышы осоронда. 

- М.Кәрим. “ Мин фронтҡа китәм,иптәштәр!” , “ 

Башҡорт халҡына яуап хаты” . 1941-1945 йылдарҙағы  

Бөйөк Ватан һуғышы осоронда. 

- Р.Бикбай. “Һыуһаным- һыуҙар бирегеҙ!” . Экология 

проблемаһын  асыҡлап,хәл итер өсөн   саҡыра. 

-Р.Бикбай. “Халҡыма хат” .Милләт,  туған тел, тыуған 

ил яҙмышы проблемаларын  күтәрә. 

-- Эйе, заманаларҙың, йәмғиәт тормошоноң ауыр, хәл 

иткес саҡтарында халыҡҡа  шиғри юлдар менән 

мөрәжәғәт итеү йолаһы йәшәп килә. 

 

-- Р.Ниғмәти ни өсөн халыҡҡа шундай юлдар менән 

өндәшә?   

Бик ҡәтғи итеп өндәшә, сөнки  һуғыш заманы, йомшаҡлыҡ 

күрһәтергә ярамай. Дошман илгә аяҡ баҫырға тейеш 

түгел! 

--Поэмаға анализ яһауҙы башлар алдынан һүҙлек эше 

менән танышайыҡ. Һәр төркөмдән бер уҡыусы һүҙҙәрҙе 

уҡып  ишеттерә. 

Эш дәфтәрҙәрен  тултыра барабыҙ. 

--Поэма нисә бүлектән тора,төркөмдәр алмашлап 

әйтәбеҙ. 

1.Инеш.  

2. Уралдың телмәре.  

3. Уралдың  приказы.  

4. Уралдың хаты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Интерактив 

таҡтала: 

тарихи 

шәхестәр һәм 

тарихи 

ваҡиғалар 

 

 

 

 

 

 

 

--Артабан анализ яһауҙы дауам итер өсөн, эш дәфтәрендә 

схема бирелгән, шуны тултырабыҙ. 

--Һәр  төркөм алмашлап яуап бирә. Әҫәрҙең  жанры? 

(поэма) 

--Төрө? Алымы? 

(төрө- эпик,  героик эпосҡа тартым,  алымы-ҡобайыр) 

--Яҙылыу тарихы?  

( 1942  йыл, Сталинград өсөн барған ҡаты һуғыштар 

ваҡытында, Башҡорт атлы дивизияһының Дон  

далаларында дошманға ҡаршы алышының ҡыҙған осоро) 

--Темаһы? (дошманға ҡаршы һуғыш, фронт һәм тыл 

берҙәмлегенә саҡырыу) 

--Образдары? 

(Тыуған ер- Урал,Ватан,яугирҙар,халыҡ) 

--Һүрәтләү  сараларына миҫалдар табырға.Һәр төркөм 

ярышып әйтә.Ҡайһы  төркөм күберәк табыр? 

Сағыштырыу, йәнләндереү, эпитеттерға поэманан 

миҫалдар  табырға һәм уҡып ишеттерергә, эш  

дәфтәредәге схеманы тултырырға. 

Сағыштырыуҙар:  “юлбарыҫтай  ярһынып”, “ал  таҫмалай 

һыҙылған”, “ типһә тимер өҙөрҙәй”, “һуҡһа ташты 

иҙерҙәй” һ.б. 

Йәнләндереүҙәр: “Башҡортостан  һыҙланды”, “ йөрәге 

янды  Өфөмдөң”, “ Урал ҡуйҙы уфылдап” һ.б. 

Эпитеттар: “ тауына алтын нур  ҡойған”, “ талына 

көмөш нур ҡойған”, “ күгендә сулпан ҡалҡытҡан” һ.б. 

--Поэма буйынса анализды дауам итәбеҙ. Поэмала телгә 

алынған  тарихи  шәхестәрҙе  1-се төркөм,ә 2-се төркөм 

ошо шәхестәр менән бәйле тарихи ваҡиғаларҙы әйтә,эш 

дәфтәрен дә тултыра барабыҙ. 

1-се төркөм                                  2-се  төркөм 



 

 

 

8. 

Интерактив  

таҡтала: 

схема-

проблемалар 

Ҡаһым түрә  1812  йылғы  Ватан  һуғышы  

полководецы 

1773-1775  йылғы   ихтилал 

етәксеһе, милли батырыбыҙ 

Салауат Юлаев   

Шәһит Хоҙайбирҙин  революционер 

1941-1945 й. Башҡорт атлы 

дивизияһы командиры,генерал 

Миңлеғәли Шайморатов 

Таһир Күсимов  Башҡорт атлы дивизияһы 

командиры,Советтар Союзы 

Геройы 

 

-Р.Ниғмәти поэма аша  ниндәй проблемалар күтәрә? 

 

Проблемалар:  ер-  һуғыш һәм тыныслыҡ- патриотизм—

илһөйәрлек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алымы/төрө 

 

темаһы 

 

жанры 

 

яҙылыуы образдары 

 

һүрәтләү саралары  

Үлтер, улым,  

фашисты! 

 



 

 

 

 

 

-Күтәрелгән проблемалар бөгөнгө  көндә лә актуалме?  

Актуаллеге  нимәлә?   

(Ер  проблемаһы - бик актуаль,  көрәшергә, һаҡларға, 

ситтәргә һатмаҫҡа ;  һуғыш   проблемаһы- Рәсәйҙә,  

донъяла  һуғыштар, мәғәнәһеҙ  ҡан ҡойоштар  

ҡабатланып тора: мәҫәлән, Афған, Чечня, Осетия, Грузия, 

Иран, Ирак, Египет һ.б.; патриотизм- юғала бара,егеттәр 

армияла хеҙмәт итергә теләмәйҙәр, ветерандарҙы 

хөрмәтләү кәмей бара,  белемле  йәштәрҙең сит илгә  

сығып китеү осраҡтары  йыш күренеш һ.б.)   

--Уҡыусылар, һеҙ  ошо   проблемаларҙы  хәл  итеү юлдарын 

эҙләп, “Рәсәй-минең тарихым” мультимедиялы тарихи 

паркында бирелгән мәғлүмәттәргә таянып, ике төркөм 

проект төҙөйәсәкһегеҙ. 

1-се  төркөм:  Бөйөк  Ватан  һуғышында  совет 

һалдаттарына  еңеп  сығырға  нимә  ярҙам  итә? 

2-се  төркөм:  Ер  йөҙөндә тыныслыҡ  булһын өсөн, ниндәй 

саралар  күрергә  кәрәк? 

1-се төркөмдөң  яҡынса тәҡдим ителгән пректы 

Бөйөк Ватан һуғышында  совет һалдаттарына  еңеп 

сығырға нимә ярҙам итә? 

патриотизм милли ғорурлыҡ 

рух көсө еңеүгә ышаныс 

дуҫлыҡ,туғанлыҡ көсө яҡты  киләсәккә  ышаныс 

ихтыяр көсө илгә тоғролоҡ 

 

сағыштырыуу  

ы 

 

йәнләндереү  

ыу  

ы 

 

эпитет  

реү  

ыу  

ы 

 



2-се төркөмдөң яҡынса тәҡдим ителгән проекты 

Ер  йөҙөндә  тыныслыҡ   булһын  өсөн, ниндәй  салалар  

күрергә  кәрәк? 

егеттәр армияла хеҙмәт 

итергә  бурыслы 

сит илдәр менән  ныҡлы 

бәйләнеш  тотоу 

ветерандарҙы хөрмәтләү толерантлы булыу 

халҡыңа,илеңә тоғро булыу милләттәр дуҫлығы 

илдәр менән тыныслыҡ өсөн 

көрәш алып барыу 

тарихыңды белеү һәм 

киләсәк быуынға еткереү 

 

Уҡыусылар проекттары менән сығыш яһап,үҙ фекерҙәрен 

яҡлайҙар. 

 

  Проблемаларҙы  хәл  итеү юлдарын эҙләп, “Рәсәй-минең 

тарихым” мультимедиялы тарихи паркында бирелгән 

мәғлүмәттәргә таянып, ике төркөм проект төҙөй һәм 

яҡлай.Бер-береһенең проекты буйынса һорауҙар биреп, 

өҫтәмә мәғлүмәттәр әйтәләр. 

 



 

 

 

 

--Шулай итеп, хөрмәтле уҡыусылар, Р.Ниғмәти үҙе 

әйткәнсә, Тыуған илгә булған һөйөү кешеләрҙе ҡалҡан 

һымаҡ һаҡлап тора, батырлыҡ һәм түҙемлек сифаттары, 

эске рухи сафлыҡ һәм ныҡлыҡ кешегә рухи көс бирә,тиңһеҙ 

батырлыҡтарға алып бара. Илегеҙгә, телегеҙгә, халҡығыҙға 

тоғро булығыҙ,тарихты өйрәнегеҙ,белегеҙ, һаҡлағыҙ! 

Уҡыусылар үҙ фекерҙәре менән йомғаҡлап әйтәләр.Үҙ-

үҙҙәренә баһа ҡуялар.  

Өйгә эш: 

Р.Ниғмәтигә эйәреп,  “Дуҫыма әйтер һүҙем…” тигән 

темаға  мөрәжәғәтнамә  яҙып  килергә (мөрәжәғәтнамә 

һүҙенә аңлатма бирелә) 

“Рәсәй-минең тарихым” мультимедиялы тарихи 

паркында бирелгән мәғлүмәттәрҙе ныҡлап өйрәнергә. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


