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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия 

им.Т.Кусимова» с.Аскарово муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Башҡортостан Республикаһы Әбйәлил районының Асҡар ауылы  Таһир Кусимов 

исемендәге  муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАЛЫҠ  ИЛСЕҺЕ  - ШӘҒӘЛИ ШАҠМАН 
      

(Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йүнәлеше) 

 

Муллахмәтова Альбина Ринат ҡыҙы, 

Таһир Кусимов исемендәге Асҡар гимназияһының  

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 
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Аннотация.  Рус һәм башҡорт халыҡтарының дуҫлығына нигеҙ һалыусы, 

башҡорт халҡының мәнфәғәтен, теләген туранан – тура тормошҡа 

ашырыусы Шәғәле Шаҡман һайлаған юлдың хаҡлылығын дүрт ярым 

быуаттан ашҡан тарихыбыҙ дөрөҫләне. Башҡортостаныбыҙ иҡтисады, 

мәҙәниәте ныҡ үҫешкән үҙ аллы дәүләткә әүерелде. 150 – нән ашыу милләт 

халҡы үҙ – ара дуҫ йәшәйҙәр. Башҡорт һәм урыҫ телдәре дәүләт телебеҙ. Ә 

беҙгә, уҡытыусыларға,  йәш быуынға бөйөк тарихи шәхес, шул осорҙағы 

тарихи ваҡиғаларҙы еткереү бик  мөһим. 

 Бөйөк тархандың Башҡортостанды Рәсәйгә ҡушыуҙа мөһим роль 

уйнаған сәйәси эшмәкәр булыуын хәҙерге быуын белмәүе төп 

проблемаларҙың береһе. Ошо проблеманан сығып түбәндәге маҡсат 

һәм бурыстар ҡуйылды: “Рәсәй – минең тарихым” Тарихи  парк 

ресурстарын ҡулланыу нигеҙендә  бөйөк шәхестең һүнмәҫ образын 

мәңгеләштереү һәм уҡыусыларға еткереү,  уның нәҫелен дауам 

итеүселәрҙең кемдәр булыуын күрһәтеү; 

 тамъян ырыуының атаҡлы етәксеһе Шәғәле Шаҡман менән 

таныштырыу;  

  Шәғәле Шаҡман образын тарихта, әҙәбиәттә, халыҡ ижадында, 

сәнғәттә күрһәтеү;  

 бөйөк тархандың Башҡортостанды Рәсәйгә ҡушыуҙа мөһим роль 

уйнаған сәйәси эшмәкәр булыуын күрһәтеү. 

 бөйөк шәхестең һүнмәҫ образын мәңгеләштереү һәм уҡыусыларға 

еткереү. 
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Предмет: башҡорт  теле һәм әҙәбиәте, Башҡортостан тарихы һәм мәҙәниәте. 

Тема.  Халыҡ илсеһе – Шәғәли Шаҡман 

Планлаштырылған һөҙөмтәләр: 1.Шәхси сифаттарҙы үҫтереү: үҙ аллы 

эшләргә, белем алыу процесына етди һәм 

яуаплы ҡарарға күнектереү, аралашыу 

этикетын үҙләштереү.  

2.Предмет буйынса белем:  бөйөк 

тархан, илсе Шәғәли Шаҡмандың 

тормош юлы, сәйәси эшмәкәрлеге 

тураһында мәғлүмәттәр  биреү. 

3.Универсаль эш төрҙәрен үҙләштереү: 

үҙ аллы белем алыу, мәғлүмәт йыйыу 

һәм уларҙы ҡуллана белеү, дәрес 

барышында уҡытыусы менән берлектә 

эшләү; эште дөрөҫ планлаштырыу, 

эҙләнеү эше алып барыу; башҡарған 

эштәрҙе дөрөҫ баһалау. 

Йыһазландырыу: Презентация, таратма материалдар, 

“Рәсәй – минең тарихым”  Тарихи  парк 

ресурстары, дәрес маршруты,кейстар. 

Дәрес барышы 

Уҡытыусы эшмәкәрлеге Уҡыусы эшмәкәрлеге 

1. Психологик комфорт булдырыу. Эшмәкәрлеккә әҙерлек. 

Дәрестән тыш эшмәкәрлектә психологик 

комфорт атмосфераһы булдырыу, 

хеҙмәттәшлек, ижадташлыҡ өсөн тейешле 

аралашыу стиле, тоны булдырыу.  

Хәйерле көн! 

Матур үтһен көнөбөҙ, 

Яҡшы үтһен сарабыҙ! 

Тик уң булһын эшебеҙ, 

Яман эштән ҡараймаһын, 

Балҡып торһон йөҙөбөҙ! 

 

Әңгәмәләшеү, сәләмләү. 

 Сәләмләйбеҙ һауаны 

Яҡшылыҡ булһын өсөн! 

Сәләмләйбеҙ дуҫтарҙы 

Гел дуҫлыҡ булһын өсөн! 

 

 

 

 

2.Белемде актуалләштереү 

XVI быуат тураһында  Тарихи  парк 

ресурстарына  виртуаль экскурсия 

ойоштороу.   

 XVI быуаттың икенсе яртыһынан 

алып XIX быуат башына тиклем 

башҡорттарҙың ерҙәре көньяҡ-

көнсығышта Волганың һул яр буйынан 

алып көнсығышта Тубыл йылғаһына 

тиклем, төньяҡта Сылва йылғаһынан 

көньяҡта Яйыҡ йылғаһының урта 

ағымына тиклем һуҙылған . 

 

1552 йылда Рус дәүләте Ҡазан 

"Рюриковичи" и "Романовы" залдарын 

ҡарау. 
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ханлығын яулап ала, ә Нуғай Урҙаһы эске 

үҙ-ара низағтар арҡаһында көсһөҙләнә. 

Себер ханлығы был дәүләттәрҙең 

Башҡортостандағы барлыҡ ерҙәренә 

дәғүәһен белдерә башлай. Шул уҡ 

ваҡытта урыҫ батшаһы Иван IV 

башҡорттарға үҙ ирке менән Рус 

дәүләтенә ҡушылыуына саҡырып 

мөрәжәғәт итә. 1554 йылда Ҡазандағы 

батша наместнигына элекке Ҡазан 

ханлығына буйһонған төньяҡ-көнбайыш 

башҡорт ҡәбиләләре (байлар, ғәйнә, 

гәрәй, йәнәй, уран һ. б.) илселәре баралар 

һәм берләшеү шарттары тураһында 

килешәләр. 1554—1556 йылдарҙа 

Ҡазанға элек Нуғай Урҙаһына буйһонған 

бөрйән, ҡыпсаҡ, мең, табын, тамъян, 

түңгәүер, үҫәргән, юрматы һ. б. илселәре 

килешеү төҙөргә баралар. 

Башҡортостандың төньяҡ-көнсығыш 

өлөшө XVII быуат уртаһында, Себер 

ханлығы тарҡалып, ерҙәре урыҫтар 

тарафынан яулап алынғас, Рус дәүләтенә 

ҡушыла. 

3.Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу 

 

 
Һорау: портретта ниндәй бөйөк шәхесте 

күрәһегеҙ? 

Уҡыусылар үҙ варианттарын әйтеп 

ҡарайҙар 

4. Уҡыу мәсьәләһен сисеү. 

Шәғәли Шаҡман  тураһында белешмә 

биреү. Кем булған һуң Шәғәле Шаҡман? 

Шәғәле Шаҡман – тамъян ҡәбиләһе 

башлығы, көньяҡ – көнсығыш 

башҡорттарының Урыҫ дәүләтенә 

ҡушылыу инициаторҙарының һәм 

етәкселәренең береһе. Тамъян 

башҡорттарының нуғай мырҙаларына 

ҡаршы көрәшенең башында торған. 

Шәғәле Шаҡман бей 1555 йыл аҙағында – 

1556 йылдар башында көньяҡ – көнсығыш 

Дәрес маршрутына кәрәкле 

мәғлүмәттәрҙе теркәп баралар. 
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башҡорттарының берләшкән илселеге 

составында батша  наместнигы менән 

һөйләшеү өсөн Ҡазанға бара, һөйләшеүҙәр 

һөҙөмтәһендә тамъяндар Урыҫ дәүләте 

составына инә һәм 1557 йылда Иван                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IV батшанан аҫаба ер биләүгә жалованный 

грамота алалар. Шәғәле Шаҡман бейгә 

тархан (кенәз) титулы бирелә. 

 Һүҙлек эше: тархан, бей һ.б. 

5. Дәрестә өйрәнелгәндәрҙе нығытыу.Практик эштәр. 

1. Әҙәбиәттә Шәғәле Шаҡман образын 

ҡарау.  Күренекле яҙыусы Кирәй 

Мәргәндең «Бөркөт ҡанаты» тарихи 

романында Шәғәле Шаҡман 

образына байҡау яһау, 

характеристика яҙыу.  

2. Шәғәле Шаҡман образы сәнғәттә 

Билдәле яҡташ рәссамыбыҙ Ринат 

Атауллиндың  «Бөйөк Шәғәле 

Шаҡман» портретын күрһәтеү. 

      3.Шәғәле Шаҡман исемен 

мәңгеләтереү маҡсатында эшләнелгән  

эштәрҙе байҡау. 

        4. “Шәғәли” һүҙенә синквейн 

эшләтеү. 

1.“Кластер” алымын ҡулланып 

характеристика яҙалар. 

2. Портретҡа анализ яһау.  

3.Синквейн яҙалар. 

6.Рефлексия. 

Һығымталар яһатыу. 

Һеҙ бөгөн ниндәй яңылыҡ алдығыҙ? 

1. Бөйөк тархан, илсе  тураһында 

бик күп мәғлүмәттәр бирелде 

2. .“Рәсәй – минең тарихым”  

Тарихи  парк ресурстарынан 

мәғлүмәттәр бирелде. 

3. Ижади һәм башҡа эшмәкәрлек 

ваҡытында, шулай уҡ аралашыу 

процесында (уҡыусы-уҡыусы, 

уҡыусы-уҡытыусы һ.б) 

коммуникатив компетентлыҡты 

үҫтерелде;  

4. Үҙ тиңдәштәре  һәм 

уҡытыусылар менән уҡыу 

эшмәкәрлеген ойошторолдо, үҙ 

фекерҙәрен  формалаштыра, 

аргументлаштыра һәм уны яҡлай 

белергә өйрәтелде; 

Дәрестә үткәндәрҙе байҡау. Һығымталар 

яһау.  

Бөйөк тархан, илсе  тураһында бик күп 

мәғлүмәттәр алыуҙары тураһында һөйләп 

ишеттерәләр.  

Аҡ шоңҡарыбыҙ,  

Шаҡманыбыҙ, 

Онотма беҙҙе, ҡайта йөр, 

Яҡшы һүҙең әйтә тор!... 

 

7. Баһалау 

8. Өйгә эш биреү. 
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                        1. Шәғәли Шаҡман буйынса мәғлүмәти проект эшләргә; 

                        2. Шәғәли Шаҡман буйынса викторина һорауҙары төҙөргә; 

                        3. К.Мәргәндең “Бөркөт ҡанаты” романынан өҙөк уҡырға. 
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