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11 нче сыйныф 

Тема: Нәҗип Асанбаев тормыш юлы һәм  иҗаты турында 

белешмә.Аның әсәрләрендә төп темалар һәм күтәрелгән проблемалар. 

Максат: 1. Нәҗип Асанбаевның  биографиясе белән танышу. 

2.Әсәрләрдә тема һәм күтәрелгән проблемалар, жанр төрлелегенең 

асылына төшенү. 

3.Н.Асанбаев драматургиясенең ролен аңлау,аның хезмәтләренең 

югары бәяләнүен белү. 

Җиһазлау: Нәҗип Асанбаев  портреты, аның китапларыннан күргәзмә , 

дәрес өчен алдан әзерләнгән презентация, видео материал(спектакльләрдән 

өзекләр). 

Дәрес барышы: 1. Оештыру өлеше. 

2. Экран аша Н.Асанбаев  биографиясе белән танышу. 

3. Укучылардан Нәҗип Асанбаевның кайсы сәхнә әсәрләрен белүләре 

хакында сорау, сөйләтеп карау. 

3. Әсәрләрнең тема һәм жанр ягыннан төрлелеге белән видео материал 

аша танышу. (төрле сәхнә әсәрләреннән өзекләр карау). 

Йомгаклау.  

Өй эше – “Су юлы”комедиясендәге төп геройларга характеристика 

бирү. 

Билгеләр кую. 

 

 

1. Мотивлаштыру-ориентлашу. Уку максатын билгеләү. 

1. Психологик уңай халәт тудыру.  



 Бүгенге дәрестә без Нәҗип Асанбаевның тормыш юлы  һәм аның 

иҗаты белән танышырбыз. 

 Нәңип Асанбаев - гаҗәеп талант иясе. Берсеннән берсе оста, талантлы 

сәхнә әсәрләрен иҗат иткән. Заманыбызның, тормышның кайсы ягына гына 

кагылмасын,  Нәҗип Асанбаев аны үзенчә күрә, үзенчә бәяли һәм халык 

күңеленең иң нечкә кылларын тибрәндерерлек итеп сурәтли. Аның 

геройлары күп сөйләшми, монологлары кыска, диалоглары җанлы, һәм 

мавыктыргыч. Ул геройларын көчләп сөйләштерми, алар үзләре сөйләшә, 

үзләре мөстәкыйль тормыш белән яши, уйный-көлә, шаяра.  Милләт язмышы 

өчен кайгырып, ил борчуы белән борчылып яшәгән һәм иҗат икән олуг зат, 

фидакарь шәхес ул. Аның әсәрләренең сере, тылсымы нәрсәдә? Ничек аның 

әсәрләре шул кадәр дә җанлы, мавыктыргыч икән? Шушы сорауларга җавап 

табарга тырышырбыз. 

II. Белемнәрне актуальләштерү 1.Сүз укучыларга бирелә. Өй 

эшләрен тикшерү.  

1. Укучы Ибрагимова Рузана  презентацияләре аша язучының тормыш 

юлына һәм  иҗатына күзәтү ясау. 

2. Наумова Арина , Ахман авылы китапханәчесе Купцова Иринаның  

презентациясе белән урыс телендәге чыгышын  тыңлау,карау . 

III. Укучылардан Нәҗип Асанбаевның кайсы сәхнә әсәрләрен белүләре 

хакында сорау, сөйләтеп карау. 

Миннуллина Энҗе   “Су юлы” комедиясен караган ,кыскача эчтәлеген 

сөйләде. 

IV. Әсәрләрнең тема һәм жанр ягыннан төрлелеге белән видео 

материал аша танышу.( төрле сәхнә әсәрләреннән өзекләр карау) 

а)”Кызыл паша”ә).”Алтын бишек”,б)”Су юлы”,4)”Безгә егетләр килде” 

,5)”Көзән башкорто”. 

Укучыларга “Кызыл паша”драмасы Совет дипломаты Кәрим Хакимов  

турында ,ә “Көзән башкорты”бөек шәхес Зәки Вәлиди турында булуын 

аңлату.            

Николай Васильевичтың эшчәнлеге  дәүләт тарафынан югары 

бәяләнде. Нәжип Асанбаев — Башҡорт АССР-ының, РСФСР-ның атҡазанган 

мәдәният хезмәткәре, Башҡортостан Республикасының Салауат Юлаев 

исемендәге дәүләт премиясы лауреаты. Хезмәт Ҡызыл 

Байраҡ, I һәм II дәрәжә Ватан сугышы, Ҡыҙыл Йолдыз, Халыклар дуслыгы, 

Салауат Юлаев орденнары белән бүләкләнгән. 



 

V. Белемнәрне  ныгыту,  тикшерү. 

Н.Асанбаевның тормыш юлы һәм иҗаты буенча сорауларга җавап 

бирү. 

1.Н.Асанбаев ҡайда туган? 

2.Н.Асанбаев ҡайда белем алган.? 

3.Ничәнче  елларда  “Ҡызыл таң” гәзитендә эшли? 

4.1954 елда нинди комедиясе белән башҡорт драматургиясына гөрләп 

килеп керә? 

5.Н.Асанбаевның званиелары һәм наградаларын санап  чыгыгыз. 

6.Н.Асанбаевка Башҡортостанның  халыҡ языучысы исеме ҡайчан 

бирелә? 

7.Бөек Ватан  сугышынан  соң язылган  әсәрләре. 

8.Үзенең мемуарларн нинди  журналда бастырып чыгара? 

Өй эше – “Су юлы”комедиясендәге төп геройларга характеристика 

бирү. 

Билгеләр кую. 

 

 

 

 

 

 

 


