
 

Күп яклы талант иясе 

(Нәҗип Асанбаевның иҗатына һәм тормышына багышланган  

уен-дәрес) 

 

Вәлиева Резеда Әсләм кызы,  

Бүздәк районы Күзәй урта гомуми белем бирү мәктәбенең югары 

категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы  

 

Тема: Күп яклы талант иясе. 

 

Маҡсат: 1. Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асанбаев иҗаты 

белән якыннан танышу. 

2.Туган якка сөю тәрбияләү. 

3.Сөйләм телен үстерү.Туган якка сөю тәрбияләү. 

Җиһазлау:1.Магнит тактасы, магнитлар, магнитофон, ноутбук. 

2.Алып баручы өстәлендә 5 өлешкә бүленгән түгәрәк. 

3. Сораулар язылган төрле төстәге карточкалар.   

4.Уклы күрсәткеч. 

5.Призлар, бүләкләр. 

Дәрескә әзерлек атна –ун көн алдан башлана. Укучылар сораулар 

тематикасы белән таныша.Н.Асанбаев иҗаты буенча өстәмә әдәбият табып 

укып, сораулар әзерли. Командада уйнаучыларның саны, жюри әгъзалары 

билгеләнә. 

 

ДӘРЕС БАРЫШЫ. 

1.Оештыру моменты: 

Саумысыз, укучылар, 

Башлана безнең дәрес, 

Уйнап-көлеп, шаярышып 

Ялыктырмыймы тәнәфес? 

Кыңгырауны ишеттек тә 

Ашыктык без дәрескә 

Җиңнәребезне сызганып 

Тотынабыз без эшкә. 

 

Дәресне укытучы башлап җибәрә. 

 

     Башкортстанны еш кына “Икенче Швейцария” дип атыйлар. Мин 

моның белән горурланам да, шул ук  вакытта риза  да түгел. Ни өчендер  бу 



чагыштыруны  күңелем  кабул итми. Швейцариянең  үзен “Икенче 

Башкортстан” дияргә кирәктер,  дип яза Башкортстанның халык язучысы 

Нәҗип Асанбаев. 

Без бүген сезнең белән Н.Асанбаевка багышланган  уен-дәрес 

үткәрербез. 

 

 

1 уен - Капитаннар ярышы. 

Укучылар командаларга бүленә, капитаннар сайлана. Капитаннар бер-

берсенә чиратлап икешәр сорау бирә. 

2 уен – Индивидуаль җаваплар. 

Уклы күрсәткечне бер укучы әйләндереп тора.Ук карап туктаган 

урыннан сорау бирелә. Әгәр командаларның берсе ялгышса, җавап бирү  

хокукы икенче командага күчә.   

3 уен - Чиратлап җавап бирү (мин - сиңа, син - миңа). 

Бер команда әгъзалары икенче командадагы капма –каршы 

утыручыларга чиратлап сорау бирә. Сораулар арасында музыкаль тукталыш. 

(Н. Асанбаев сүзләренә язылган “Бик сагындым сине, Туган илем” 

җырын тыңлау). 

4 уен –Берәмләп җавап бирү. 

Бер команда икенче команда җавап бирәчәк сораулар өлкәсен сайлый. 

Җавап бирү өчен бер генә кеше тәгаенләнә. Әгәр җаваплар дөрес булса,бер 

команда биш минут дәвамында җавап бирә ала. Әгәр баштагы команда җавап 

бирә алмаса, шундый ук сүз икенче  командага бирелә.Уенны дәвам иткәндә 

һәр команданың үзенең өлкәсеннән сораулар бирелә. 

 

ЯЛ  МИНУТЫ. 

 

Авылыбыз горурлыгы – Фәния апа Чанышеваның шигырьләрен уку. 

 

Шунда калган минем эзләрем...  

Матурлыкка саран туган ягым:  

Юк күлләре, урман – җирләре;  

Чәчкә исе бөркеп кенә исә,  

Бик иркә шул йомшак җилләре.  

Чәпчек күзе, зәңгәр япма булып,  

Явын алып ята күзләрнең,  

Шунда калган минем балачагым,  

Ялантәпи баскан эзләрем.  



Бер уйласаң, дөньяларны онытып,  

Уйнап кына үсеп булмады,  

Сагынырлык түгел яу мәленә  

Туры килгән үсмер елларым.  

Тик шул җирдә тәүге сөюемнең  

Шатлык, сагышлары табылган,  

Авылымның гореф – гадәтләре,  

Әдәпләре сеңгән каныма.  

Моңсу чаклар була: сагынам мин  

Авылымның язын, көзләрен,  

Хәтерлимен үтә горур, чыдам  

Авылдашларымның йөзләрен.  

Бәбкә саклап яткан су буйларым,  

Утау утап йөргән кырларым,  

Чалгы чыңлап торган болыннарым,  

Сезгә кайта сагыну җырларым! 1968  

Ана хаты. 

"Үстегез дә инде таралдыгыз, 

Берегез анда, берегез тегендә. 

Үзем түгел, гөлләрем дә көтә, 

Чәчкә атып тәрәз төбендә. 

Кош теледәй хәбәр көтәм, 

Мохтаҗлыгым бары хатларда. 

Көнем түгел, төннәрем дә нурлы, 

Сездән хәбәр килгән чакларда. 

Җиләк-җимеш җыйдым, каклар койдым. 

Атап-атап сезнең исемгә. 

Кайда йөрсәм , нәрсә эшләсәм дә, 

Бер дә чыкмыйсыз шул исемнән. 

Күнеккәнмен хәтта төшләремне 

Күрешергә генә юрарга. 

Берәрегез кайтып килмәсме дип , 

Өмет белән багам юлларга. 

Сагынсам да түзәм, үзем сезгә 

Юлдаш иттем изге хисемне. 

Ил алдында акласагыз иде 

Кеше дигән бөек исемне. 

Үстегез дә инде таралдыгыз, 

Кошлар сыман, канат кагынып. 



Хатлар көтәм зур өметләр баглап, 

Үзегезне көтәм сагынып”. 

 

5 уен - “Алга һәм алга..!” 

Бер минут эчендә команданың ничә сорауга дөрес җавап бирүе исәпкә 

алына. Җавап кыска, аңлаешлы булырга тиеш. Сорауга җавап бирелмәсә, 

“Алга” дип әйтелә һәм киләсе сорау бирелә. 

Йомгаклау. Очколарны исәпләү,командаларга бүләкләр тапшыру. 

 

                

     Якынча сораулар тезмәсе. 

Әсәрләр. 

1. Н.Асанбаевның нинди пьесаларын беләсез? 

2.”Яралы язмыш” тагы трагик биографиянең төп герое кем ? 

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

Әдәбият теориясе. 

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

чыгыгыз. 

2. Рәйсә белән Фәйзи  сурәтләнгән драманың төп темасын билгеләгез. 

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

башлавын күрсәтә? 

Фән, табигать, тормыш,география. 

1. Н.Асанбаев кайда туган? 

2. Н.Асанбаев кайда белем алган? 

3. Ничәнче елларда  “Ҡызыл таң” гәзитендә эшли. 

4. 1954 елда нинди комедиясе белән башкорт драматургиясенә гөрләп 

килеп керә? 

5. Н.Асанбаевның званиеләре һәм наградаларын санап чыгыгыз. 

6. Н.Асанбаевка Башкортстанның  халык язучысы исеме кайчан 

бирелә? 

7. Бөек Ватан сугышыннан соң язылган әсәрләре. 

8. Үзенең мемуарларын нинди журналда бастырып чыгара? 

 


