
 

 

 

Күп яклы талант иясе 
 

(Нәжиб Асанбаевның ижатына һәм тормышына арналган уен-дәрес) 
 

Әүхәдиева Гүзәл Рәфис кызы, 

 Благовещен дөем белем бирү мәктәбенең 
татар теле  уҡытучысы 

  
Күп яклы талант иясе. 

Максат:1.Нәжиб Асанбаев ижаты буенча алган белемнәрне системага 

китерү,йомгаклау. 

2.Туган якка сөю тәрбияләү. 

3.Сөйләм телмәрен үстерү. 

Жиһазландыру:1.Магнит тактҡасы,магнитлар,магнитофон.2.Алып 

баручы өстәлендә 5 өлешкә бүленгән түгәрәк.3 Сорауларның һәр өлкәсе 

аерым төстә.4.Уклы өйрелтмәк.5.Призлар,бүләктәр. 

 

ДӘРЕС БАРЫШЫ. 

1.Ойыштыру мәле 

   Саумысыз,уҡыучылар, 

 Башлана безнең дәрес, 

Уйнап-көлеп,шаярышып 

Ялҡытмаймы тәнәфис 

Кыңгырауны ишеттек тә 

Ашыктыҡ без дәрескә 

Жиңнәребезне сызганып 

Тотынабыз без эшкә. 

 

Дәресне уҡытучы башлый 

Башкортстанны еш кына “Икенче Швейцария”дип атыйлар .Мин 

моның белән горурланам да,шушы ук вакытта риза да түгел.Ни өчөндер  бу 

чагыштыруны  күңлем  кабул итми.Швецарияның үзен “Икенче 

Башкортстан”дияргә кирәктер тип яза безнең  якташыбыз Башкортстанның 

халык язучысы Нәжип Асанбаев. 

Без бүген сезнең белән Н.Асанбаевка багышланган  уен-дәрес 

үткәребез. 

1 уен-капитаннар ярышы. 



Укучылар командаларга бүленә,капитаннар сайлана.Капитаннар бер-

берсенә чиратлап икешәр сорау бирә. 

2 уен –индивидуаль жаваплар. 

Уклы өйрелтмәкне бер уҡучы әйләндереп тора.Ук карап туктаган 

өлкәдән сорау бирелә.Әгәр командаларның берсе яңылышса,жавап бирү 

хокугы икенче командага күчә.Әгәр дә бер командада бер уңайдан жаваплар 

дөрес булса,өстәмә жетон бирелә. 

3 уен-чиратлап жавап бирү (мин-сиңа,син-миңа) 

Бер команда агзалары икенче командадагы капма –каршы 

утыручыларга чиратлап сорау бирә.Сораулар арасында музыкаль туҡталыш. 

4 уен –берәмләп жавап бирү 

Бер команда икенче команда жавап бирәчәк сораулар өлкәсен 

сайлый.Жавап бирү өчен бер генә кеше тәгәинләнә.Әгәр жаваплар дөрес 

булса,бер команда биш минут давамында жавап бирә ала.Әгәр тәүге команда 

жавап бирә алмаса, шундый ук сүз икенче  командага бирелә.Уенны давам 

иткәндә һәр команданың үз өлкәсеннән сораулар бирелә. 

ЯЛ  МИНУТЫ 

“Бакалым”  Н.Асанбаева 

Туган якка кайткан чакта 

Нинди жырлар жырлармын? 

Бик сагындым Сөн буйларын 

Сөндә үтте уйларым. 

Төз наратлар арасында 

Утырасың Бакалым! 

Суларың көмеш ,балыклы, 

Сандугачлы һәр талың! 

Халкың- батыр,халкың –матур, 

Көләч аның йөзләре, 

Жырлы-моңлы күңелләре, 

Гармунчыла үзләре. 

Әй,Бакалым,Бакалым, 

Туып үскән яҡларым. 

Изге жирем ,газиз илем, Йөрәгемдә саклармын! 

 

Миәссәр Басыйров шигырлары. 

Сөн буйларында каеннар             

Сөн буйларында каеннар 

Яфрак яра иртәрәк. 

Яфрак ярган каеннарны 



Исә жилләр иркәләп 

Исә жиләр таң алдыннан 

Искән жилләргә сөйлиләр 

Ак каеннар хисләрен 

Сөн буларына кайтам да 

Таң каламын жилләргә,- 

Жилләр дә гашиҡ,күрәсең, 

Каен үскән жирләргә 

ЙӨРӘГЕМ- ГОМЕР СӘГАТЕМ 

Йөрәгем –гомер сәгатем 

Коелган көмешләрдән 

Ябырылганда да давыллар, 

Тукталмый йөрешләрдән 

Ал да белми ,ял да белми, 

Ашкына да ашкына, 

Яшьли ашкынган йөрәккә 

Баш булалмый баш кына. 

Ашкына ул ашыр булып, 

Тауларның үркәченә, 

Хушлаша бер генә тынга, 

Тауны таң үпкәч кенә 

Ашкына ул аккошларга 

Кайтыр юллар түшәргә, 

Давылда калган кәмәнең 

Ишкәкләрен ишергә. 

Сибелә ул яңгыр булып, 

Чүлләр кискәндә ирләр, 

Жиләс жилләр булып исә, 

Тамганда биттән тирләр. 

Уң кулы ул уңганнарның. 

Канаты ялгызларның, 

Юанырга моң-сазы ул 

Сағышы,зары барның 

Йөрәгем –ярсу сәгатем.. 

Беләм ,тыныр ул да бер 

Ашкынулы йөрәк белән 

Бер  яшнәүең-бер гомер. 

Сабырлыҡ бир 

“Саумы ,әттә!”- 



Кызым ҡайтып керде, 

Көпә-көндез, 

Көлеп –шаярып, 

Хафаларым очты һаваларга, 

Очкан төсле 

Һава шар ярып, 

Карашына караш чагылгач та 

Актарылды күңлем бозлары. 

Актарылды 

Өнсез яшен тамып. 

Жилләр иссә 

Жилләр иссә,тымык диңгез  жырлый башлый, 

Жилләр иссә,тып-тын торган урман шаулый 

Жилләр иссә, йомшак карлар күккә оча, 

Жилләр иссә,болытларны болыт коча. 

Жилләр сымак күңлемә килеп кердең. 

Жилләр сымаҡ тын күңелне ду китердең. 

Жилләр сымаҡ хисләремне син дөрләттең 

Жилләр сымаҡ жилкенергә син өйрәттең 

Язгы жилләр сиңа биргән жылылыгын, 

Көзге жилләр сиңа биргән елгырлыгын, 

Жәйге  жилләр кырда сине сөеп искән. 

Жилләр сөеп чыныҡкырып,сылу иткән 

Жилләр иссә,хәзер жилне  син дип беләм, 

Жилләр тынса ,уйларымда сине жиләм 

Жилләр житез кыю кызга баш иям 

Тик ят жилләр тимәсен дип янам –көям. 

5 уен-“Артабан..артабан” 

Бер минут эчендә команданың ничә сорауга дөрес жавап бирүе исәпкә 

алына.Жавап кыска,анык булырга тиеш.Сорауга Жавап бирелмәсә, “артабан” 

дип әйтелә һәм киләсе сорау бирелә. 

Йомгаклау.Жетоннарны исәпләү,командаларга бүләктәр. 

                

     ЯКЫНЧА  СОРАУЛАР  ТЕЗМӘСЕ. 

Әсәрләр. 

1.Н.Асанбаевның нинди пьесаларын беләсеҙ? 

2.Кәрим Хәкимов турында нинди пьеса яҙа? 

3.”Яралы язмыш” тагы трагик биографияның төп геройы кем ? 

4.Кем турында өч пьесадан торган трилогия ижат иткән?. 



Әдәбият теориясы. 

1.Н.Асанбаев –күп яклы талант иясе.Ул ижат иткән өлкәләрне санап 

чыгыгыз. 

2.Рәйсә белән Фәйзи  сүрәтләнгән драмада төп темасын билдәләгез. 

3.”Өзелгән өмет” драмасында нинди афәт илебез өстендә канатын жәя 

башлавын күрсәтә? 

Фән ,табигать,тормыш.география 

1.Н.Асанбаев кайда туган? 

2.Н.Асанбаев кайда белем алган.? 

3.Ничәнче елларда “Кызыл таң” гәзитендә эшли. 

4.1954 елда нинди комедиясы белән башкорт драматургиясына гөрләп 

килеп керә.? 

5.Н.Асанбаевның званиелары һәм наградаларын санап чыгыгыз. 

6.Н.Асанбаевка Башҡортстанның  халык язучысы исеме качан бирелә? 

7.Бөек Ватан сугышыннан соң язылган әсәрләре. 

8.Үзенең мемуарларын нинди  журналда бастырып чыгара? 

 


