Тема:  Ләбиб Лерон «И ямьле дә соң дөнья!”

Максатлар:
1. Л.Леронның тормыш юлы һәм аның “ И ямьле дә соң дөнья ”әсәре белән танышу; 
2. Дөрес һәм матур итеп уку, укыганның эчтәлеген сөйләү, аерым темага әңгәмә кора белү,  телдән сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру, образлы һәм логик фикерләү сәләтен үстерү.
3. Табигатьне яратырга, аңа сакчыл мөнәсәбәт тәрбияләү .   
Җиһазлау:  «Табигатьнең матурлыгы»- презентация, Л.Леронның портреты, китап күргәзмәсе.
 Дәрес планы
1.Оештыру өлеше.
Исәнләшү  Укучыларга дәреснең темасын, максатларын җиткерү.
Уңай халәт тудыру. 
-Хәерле көн укучылар! Утырыгыз. Тактага карагыз әле. Табигать күренешләре сезгә ошадымы? Нинди матур, ямьле безнең дөнья! Табигать Һәр кешене сокландыра . Ә язучылар аны үз әсәрдәрендә матур сурәтли ала. Бүгенге дәресебездә дә без  татар балалар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш керткән язучысы Л.Леронның биография һәм иҗаты белән танышабыз һәм аның «И ямьле дә соң дөнья!” дигән әсәрен укырбыз. 
Белемнәрне ныгыту. 
Презентация күрсәтелә. Онытмадыгызмы? Искә төшерик әле!
1)Сүзләрне һәм сүзтезмәләрне кабатлау.
  Ел фасылы, дуамал бураннар, ләйсән яңгырлар, чыр-чулар ябалак-ябалак карлар, борын төрткән чирәмнәр, сусыл җиләкләр, хәтфә үләннәр, исәпсез-хисапсыз чәчәкләр… 
2) Ә хәзер бу сүзләр белән җөмләләр төзеп карыйк, ләкин сүзләр тәртибенә игътибар итегез.               ( Җөмләләр төзү)
3) Сыйфат дәрәҗәләрен искә төшерегез. Кирәкле кушымчаларны өстәгез. Җөмләләрне укыгыз: Җәйге яңгыр көзге яңгырдак җылы…. Боз кардан каты…. Кышкы көн язгы көн… салкын… Авыл һавасы, шәһәр һавасын… саф…

2. Хикәяне кабул итүгә әзерлек
	Ләбиб Лерон  иҗаты белән таныштыру. Биографияне уку.
Текстны укыгыз һәм тәрҗемә итегез (2 укучы )
Ләбиб Лерон, чын исеме Лемон Лерон улы Леронов —татар язучысы, шагыйрь, журналист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе (2002), Татарстан Язучылар берлегенеңн  Шәйхи Маннур исемендәге (1994) һәм Абдулла Алиш исемендәге (2000) премияләре лауреаты.
Ул 1961 елның 11 ноябрендә Татарстанның Мөслим районы Түреш авылында дөньяга килә. Бала чагы Актаныш районының Олы Имән авылында уза. Ләбиб шул авылның эшчән, күркәм кешеләренә, гүзәл табигатенә — Ташлытауга, Шәүлегән болынына, Асаба, Таллык, Умарталык әрәмәләренә, Кызыл Төбәк җиләклегенә, Атнаш чишмәсенә сокланып үсә. 
3. Хикәя өстендә эш  (Хәйдәрова Р.З.  7 нче сыйныф өчен дәреслеге буенча,117- 118 бит) 
 	Бүгенге дәресебездә  аның табигать турында иҗат ителгән «И ямьле дә соң дөнья!”  хикәясен укырбыз . Хәзер хикәяне игътибар белән тыңлагыз. Мин укыганда, текст эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирергә әзерләнегез. 
 	Ел фасыллары турында әңгәмә.
-Хикәя нәрсә турында?
-Бу сурәтләүләр кайсы ел фасылына туры килә ?
-Сезнең иң яраткан ел фасылы нинди? Ни өчен?
(хикәя укыла) 

4. Ял итү минуты. 
Утырып инде ардык, бераз ял итеп алыйк.
Кулларны билгә куеп, башларны чайкап карыйк.
Куллар билгә, өскә, янга, утырып –торып алыйк.
Куш аяклап сикерик тә, урыныбызга утырыйк.

5. Белемнәрне ныгыту:
 Дәресебезне дәвам итик. -Укучылар, сез хикәяне игътибар белән  тыңладыгыз. Мин сезгә сораулар бирермен, ә сез җавапларын хикәядән табып, укып күрсәтерсез.
1)-Кыш( яз, җәй, көз) нинди?
 (бирелгән сорауларга-җаваплар тыңланыла)
2)-Ләбиб Лерон кем ул?
-Ул кайчан һәм кайда туган?
-Автор «И ямьле дә соң дөнья!”хикәясендә һәр ел фасылын ничек сурәтли? 
-Бу хикәя безне нәрсәгә өйрәтә? (Табигатьне яратырга, аның матурлыгы белән соклана белергә, аңа сакчыл мөнәсәбәткә өйрәтә) 
-Хикәя сезгә ошадымы?
-Тагын бу хикәяне ничек атап булыр иде? 

6. Өй эше үтәүгә әзерлек.
-Рәхмәт, укучылар. Барыгыз да дәрестә актив катнаштыгыз. Өйгә эш: 
Ел фасыллары турында сөйләргә әзерләнеп килергә.






