
Тема: Д.Аппакованың “Йолдызкай” әсәрен уку.

Максат: язучының “Йолдызкай” әсәре белән танышу, укучыларның иҗади һәм тәнкыйди фикер йөртә белүләренә ирешү, әхлак тәрбиясе бирү.
Җиһазлау: Д.Аппакованың портреты, китаплар күргәзмәсе, гөбе рәсеме, сүзлек язылган слайд, песи рәсемнәре, кушаматлары.
Дәрес тибы: катнаш.
Метод һәм алымнар: укытучы сүзе, әңгәмә,эзләнү, тукталышлы уку.

                                   Дәрес барышы:

1.Оештыру. Уңай психологик халәт тудыру.
2. Кызыксыну  уяту.  Укучылар белән әңгәмә:
- балалар, сез йорт хайваннарын яратасызмы?
- песи яратучылар бармы?
- аларны исемнәре белән атыйсызмы?
- алар белән кызыклы яки кызганыч хәлләргә очраганыгыз бармы?һ.б.
- укучылар, сез ничек уйлыйсыз, без бүген нинди темага сөйләшербез? (укучылар үзләре уйлаган темаларны әйтәләр һәм бу темалар тактага языла)

3.Эчтәлеккә төшенү. “Йолдызкай” әсәрен тукталышлы уку.
Беренче тукталыш. 1нче абзац.
Иҗади эш төркемнәрдә башкарыла. Һәр төркем алларына куелган ватманнарга Йолдызкай рәсемен ясый, әсәрнең исемен ачыклый.(һәр тукталыш саен рәсем тулыландырыла)
Икенче тукталыш. 2нче абзац укыла.
	сүзлек өстендә эш: гөбе сүзенә аңлатма бирү (гөбе- май яза торган агач савыт), аның эшләү тәртибен аңлату;
	рәсемне тулыландыру;
	Нәсимәнең әнисе нишләргә җыена?

Өченче тукталыш.”Ә песинең ... иягенә җитә”.
Әңгәмә өчен сораулар:
	Нәсимә урынында булсагыз, сез нишләр идегез?
	вакыйга ничек дәвам итәр?

Дүртенче тукталыш.”Кыз ... кайтып керде”.
Сүзлек өстендә эш: 
бүкән – юан агачтан яки бүрәнәдән кисеп алынган оч, бүрәнә башы; 
бәла – бәхетсезлек.
Әңгәмә өчен сораулар.
	кызның тапкырлыгы нәрсәдә?
	гөбе ничек авып китә?

әнисе бу күренешне ничек кабул итәр дип уйлыйсыз?
Бишенче тукталыш.”Ах ...сыкранып китте”.
Әңгәмә өчен сораулар:
	ни өчен Нәсимә үз гаебен песигә сылтый?
	кызны дөрес эшләде дип уйлыйсызмы?

“Нәсимәнең йөрәге сыкранып китте” җөмләсен ничек аңлыйсыз?
Алтынчы тукталыш.”Кичкырын ... курыкты ул”.
Әңгәмә өчен сораулар:
	әтисенең хыялы?

батырлык нәрсә ул?
	 сезнеңчә, әсәр ничек тәмамланыр , Йолдызкай Нәсимәне кичерерме?
	гафу итә белү, кичерү сүзләренең мәгънәсен нинди мисаллар ярдәмендә аңлатып булыр? (Ризаэддин Фәхреддин хәдисләрен куллану да урынлы)
Җиденче тукталыш.”Ашап – эчкәч...мырылдап куйды”.

Әңгәмә өчен сораулар:
	ни өчен Нәсимәнең күзләре яшьле?

Нәсимәнең батырлыгы нәрсәдә?
Шатлыклы вакыйга турында фикер алышу.
Рефлексия. Дәреснең беренче этабына кире кайту һәм темаларны ачыклау. Уңышлы дип табылганың билгеләү.
Төркемнәрдә эш. Һәр төркем үз рәсемен яклый, эчтәлеккә никадәр якын булуын, мөһим детальләрен күрсәтә.
Әңгәмә өчен сораулар:
	әсәр сезгә ошадымы, ошаса кайсы ягы белән?
	әсәрдәге вакыйгалар безне нәрсәгә өйрәтә?
	Нәсимә тәрбияле кызмы?
	тәрбияле баланы сез ничек күзаллыйсыз?

Төркемнәрдә эш. 
Бәла килү      гөнаһ кылу       җәза алу           гафу үтенү              кичерелү- әсәр буенча күзәтү.

Өй эше. Иҗади эш.” Әсәрнең азагы болай да тәмамланырга мөмкин...”

 
 


