             ТЕМА: Чәчәкләр ни сөйли?

Максат: Чәчкәләрнең төрләре hәм үзенчәлекләре турында укучыларның белемнәрен  тирәнәйтү; балаларның укуга кызыксынуын арттыру. Укучыларның сөйләм күнекмәләрен ныгыту. Экологик тәрбия. Приобщение   татарского языка на уроках природоведения и изобразительного искусства. Научить детей видеть композиционные отличия разных цветов, почувствовать гармонию природы и передать свои ощущения на бумаге.

Җиhазлау:  Төрле чәчәк рәсемнәре; тактада сүзләр (чәчкә атамалары), китаплар күргәзмәсе; икебана; вазада чәчкәләр, гербарийлар.

	П.И.Чайковский «Щелкунчик» балеты музыкасы “Чәчәкләр вальсы”.

Без сезнең белән үткән дәрестә чәчкәләр турында нинди шигырь укыдык?

1	Мәҗит Гафуриның “Гөлләр бакчасында – шигырен. Шигырьдә сүз нәрсә турында бара? Кайсыгыз җавап бирә?

1	Шигырьдә чәчкәләр, кешеләр белән чагыштырылып, җанлы итеп бирелгән.                                                                            Дөрес. Шагыйрь чәчкәләрдән аларның дуслары һәм дошманнары кем булуы турында  сорый. Чәчкләрнең дуслары кем? (Китаптан).

2	Кемнәр эшли, кемнәр җирләр казый, кемнәр безгә сулар сибәләр. Кемнәр чәчәк кебек саф күцелле.                         
    Чәчәкләрнең дошманнары кем?

3	Кемнәр кара эчле, тар күңелле;                                                Кемнәр чын эшкә көч бирмиләр;
Кемнәр килеп безне хаксыз өзә;
Шулар бегә дошман! – диделәр.
Әдәбият дәреслеген ачыгыз – “Син чәчкәләр яратасыңмы?” дип исемләнгән сорауларга җавап бирәбез.

	Чәчәкләрне белмәгән, күрмәгән, аларга соклаанмаган бер генә кеше дә юктыр. Чәчкәләр кешегә эстетик ләззәт, яшәү дәрте бирә, кәефне күтәрә. Аларның серле тылсымы сәламәт, яшь  hәм матур булырга ярдәм итә. 
	Борынгы Эллада спортчылары hәм Рим сугышчылары үзләренең көч – куәтен хуш исле матдәләр ярдәмендә арттыра торган булган. Бездә исә  каен, балан, миләштән мунча себеркесе ясап чабыну кешеләргә сихәт биргән. Чәчәкләрне яраткан кешеңә, әниләргә, укытучыларга бүләк итү гадәткә кергән. Алардан йортны,  мәктәпне, мәйданнарны h.б. бизәү өчен дә файдаланалар.
Беренче сорауга кем җавап бирә? Сорауны  башта укыйбыз. Яңадан җавап бирәбез.
4	Син нинди чәчәкләрне беләсең? 
5	Мин роза, астра, ромашка, гвоздика, пион, гладиолус, георгин – чәчкәләрен беләм.
6	Кем өстәргә тели?
7	Ландыш, миләүшә, азалия.
8	Икенче сорауга кем җавап бирә? Кемнең бакчасы бар?
Сезнең бакчада нинди чәчәкләр үсә? 
Безнең бакчада нәркис, тюльпан, астра чәчәкләре үсә.
9	Өченче сорауга кем җаван бирә?
10	Чәчәкләрне ничек тәрбиялисез? 
11	Чәчәкләргә су сибәм, чүп үләннәрдән арындырам, рәт араларын йомшартам.

Дүртенче сорауга кем җаван бирә?
12	Син кемнәргә, кайчан чәчәк бүләк итәсең? 
13	Мин әниемә чәчкә бүләк итәм 8 Март бәйрәменә hәм туган көненә. 1 нче сентябрьдә hәм 25 нче май конне укытучыларга чәчкә бүләк итәм.
14	Сезгә тагын берничә сорау бирәм. Беренчесе: нәрсә ул натюрморт?
1.	Что такое натюрморт? Когда и где он появился?
Натюрморт в переводе с французского мертвая, застывшая природа. Этот жанр появился в ХVП веке в Голландии.

2.	Что передает натюрморт?
Натюрморт передает радость бытия, рассматривает их, кажется, что  ощущаем вкус реальных плодов,  рыб, напитков и цветов.
	
3.	Каких художников, изобразивших натюрморт вы знаете?

Русские художники

П.Кончаловский
И.Левитан «Сирень»
И.Маликов
К.Петров – Водкин
М.Сарьян
К.Коровин «Розы и фиалки»

Зарубежные художники

Питер класс
Пьер Ретуар «Ваза с цветами»
К.Моня «Поле маков»
Ван – Гог
Ван Бейерен «Ваза с цветами»
Леонардо да Винчи «Зарисовки растений»
Изян Шилунь «Полевые ирисы»

Чәчкәләрдән (чәчкәләр кулланып) натюрморт ясарга буламы?

Нинди рәссамнарның эшләрен беләсез?

Чәчкәләр турындагы белемнәрегезне тирәнәйтү, арттыру максатыннан чыгып бүген дәрестә “Чәчкәләр ярышы” дип исемләпгән уен уйнарбыз. Уенда өч команда катнаша. Һәр команда үзенә исем итеп чәчкә атамасын алды. Сүзне беренче командага бирәбез.
	Май аенда, нәни кояш балалары сыман, нәфис тузганак чәчәкләре калкып чыга. Иллә кызыксынучан да чәчәкләр инде. Уянып тирә - якларына карыйлар, кояшны күреп, аның нурларына коеналар. Шул көннән башлап, кояш кая борылса, тузганакларның карашы да шунда.
	Алтынсу тузганак чәчәкләре кояшка карый – карый картайганын, чәчләре ап – ак булганын сизми дә калалар.
	Сүз икенче командага бирелә. (Энҗе чәчәк) – Бик күп әкиятләр, риваятьләр тууга сәбәпче булган тагын бер хуш исле, гүзәл чәчәк бар. Белоснежка турындагы әкиятне хәтерлисез микән?  Усал  әнисеннән качып барганда, ул ялгыш үзенең муенсасын чәчкән. Ә чәчелеп киткән сәйләннәр хуш исле чәчәккә әверелгәннәр. Алар тылсым иясе гномнар өчен фонарь булып хезмәт иткәннәр. Ул чәчәкләр эчендә “эльф” дип аталган кечкенә кешеләр яши. Шулай ук якты нурлардан торган, “кояш куянчыклары” да алар эчендә тн үткәрә. Сүзнең нинди үсемлек турында барганын аңладыгызмы инде хәзер? Әлбәттә инде, энҗе чәчәк – ландыш ул.

Сүз өченче командага бирелә.
15	Иртә язда, яшел үләннәрнең  ефәк җәймәләрен җәйгәнче үк, табигать кечкенә таучыкларга, уентыкларга, агач төпләренә, бакчаларга аксыл шәмәхә миләүшәләрен – фиалка чәчәкләрен тарата. Борынгы Грециядә миләүшә чәчәге культы хөкем сөргән чорлар да булган. Миләүшә чәчәгенең сурәте Афина шәhәренең эмблемасы итеп кулланылган.  Бу чәчкә күп халыкларның  яраткан чәчкәсе, чөнки яз килүен, табигать уянуын хәбәр итә.

Беренче бирем өчен рәхмәт. Икенче биремгә күчәбез. “Сәнгатьле уку” ярышы hәр команда үз чәчкәсе турында шигырь укый.
Миләүшә чәчәге командасы чыгышы

Миләүшә чәчәге

Күгәрчен түше кебек
Төрле төсләргә керәм;
Төс белән генә мактанмыйм,
Тәмле исләр дә бирәм.
		Миннән сыгып алган суны
		“Ислемай” дип сөртәләр.
		Бәйрәм көнне костюмнарга,
		Күлмәкләргә сөртәләр
			(Самат Шакир)
“Энҗе чәчәк” командасы.
	   Энҗе чәчәк
Килеп керсәң урманга,
Аның исен тоясың,
   Ай – hай, нинди хуш исле, - дип,
   Иркен сулап куясың.
Яшел яфраклар эченә
Энҗе чуклар эленгән,
Искитәрлек матур булып
Ничек үсеп өлгергән
		(Әминә Бикчәнтәева)
“Тузганак” командасы чыгышы
“Тузганак чәчәге”
“Тузганак” дип әйтсәләр дә,
Тузынганым юк бер дә.
Алтын сымак чәчәк атып
Утырам, балкып җирдә.
		Мин хезмәт итәм кешегә,
		Миндә көннең сәгате.
		Таң белән бергә уянам – 
		Шундый минем гадәтем.
Төш җитүгә күзем йомам
Көн яктысын аз күрәм.
Яңгыр яуса, көн буена
Керфек ачмый яшь түгәм.
		  (Самат Шакиров)
Рисование
Рассмотрим технику рисования цветов – когда рисуешь цветок нужно начинать со…стебля.
Красоту цветка передают в 3-х позициях
Движение вверх
Ниспадать вниз
И горизонтальное положение
Строение цветка… чашечка – снаружи
                                    Тычинка – внутри
Если часть цветов написана неудовлетворительно, ветки и  цветы, изображенные правильно, не исправят дело. Грациозность должна в цветке.
	Как подбирать оттенки красок… темные в сердцевине и светлые по краям. Окраска цветов должна быть легкой и  нежной, выявляющей. Цветы не должны быть одного тона, они… должны чередоваться  светлые с темными тонами.
	У цветов, которые не распустились, лепестки у центра более темного тона, а у раскрывшихся – светлого (с.77 – 78). Чем больше цветов тем богаче цветы.
	А теперь все наши полученные сведения мы изложим в нашей работе.
	У каждой группы на столе  лежит эскиз цветка… розы. Ученики работают кистью, вырезают орнамент татарского узора и оформляет наши листы с рисунком. 1 учащийся  запишет литературные произведения, где встречаются названия цветов и на русском и на татарском языке. (Дети работают).
	Эмблема р/п Уруссу – в эмблеме присутствует элемент  татарского орнамента тюльпан, и его лепестки.

	Физкультминутка: встали – потянулись. Закрыли глаза и представили летний цветущий луг и на нем много цветов… открыли глаза – повороты головы, повороты туловища. Поработали пальцами. Еще раз подтянулись и сели.


Чәчәкләр – безнең тормышыбызның аерылмас юлдашы. Алар үзләренец матурлыклары белән сокландыралар, күптөрле булулары белән гаҗәпкә калдыралар. Ләкин чәчкәләрнең тагын бер үзенчәлеге бар – алар төрле авырулардан шифа булып торалар. Һәр команда үз чәчкәсенең шушы үзенчәлеге турында сөйли. “Энҗе чәчәк” командасы чыгышы.
18	Энҗе чәчәк – бик кыйммәтле үсемлек. Дәвалау үзенчәлекләре турында халык медицинасында борын – борыннап бирле беләләр. Миннән ясалган дарулар белән кешеләрне сары су, йөрәк авыруларыннан, эпилепсия, бизгәктән дәвалыйлар. Чәчәгемдә дә, яфрагымда да, җимешемдә дә файдалы матдәләр бик күп. Әмма шул ук вакытта без – агулы да, шуңа күрә үлән белән туенучы хайваннар безне ашамый.
“Миләүшә чәчәге” командасы чыгышы.
19	Борынга грек мифы буенча безне дәвалау максатларында файдаланганиар. Медицинада кан туктату чарасы буларак, шулай ук, теш сызлаганнан, колитлардан файдаланалар.
Тузганак чәчәге командасы чыгышы.
20	Тузганакның фәнни исеме – “тынычландыручы”, “дәвалаучы” дигән төшечәләргә туры килә. Ул йокысызлыктан дәвалый, ашкайнату әгъзаларына йогынты ясый, үпкәләрне тазарта, кан басымын төшерә, сары  авыруыннан файдасы бар. Тамырлары кофены алыштыра ала. Кыздыргач тузганак  тамырына татлы тәм керә, аның белән чәй эчәргә дә мөмкин.
Тагын дәвалау үзенчәлекләренә ия булган нинди чәчкәләрне беләсез?
Якынча җаваплар.
Ромашка (акбаш), зверобой (сары мәтрүшкә), мәтрүшкә, бөтнек (мелисса), календула.

	Яхшы. Чәчкәләрнең бу үзлекләрен дә беләсез. Хәзер сезнең тапкырлыгыгызны тикшерәм. Табышмаклар ярдәмендә.
(12 табышмак. Һәр командага 4 әр).
Р.Гамзатов
С целым миром спорить я готов, 
Я готов поклясться головою.
В том, что есть глаза у всех цветов,
И они глядят на нас с тобою
В час раздумий наших и тревог,
В горький час беды и неудачи
Видел я: цветы, как люди плачут
И росу роняют на песок…

В.Жак
	Мы в букет собрали маки жаркие,
	Много незабудок голубых.
	А потом цветов нам стало жалко,
	Снова в землю посадили их
	Только ничего не получается:
	От любого ветерка качаются!
	Почему осыпались и вянут?
	Без корней расти и жить не станут!
	Как ни тонок, неприметен
	Под землею корешок.
	Но не может жить на свете
	Без него любой цветок!
Если я сорву цветы
Если ты сорвешь цветок
Если все: и я и ты
Если мы сорвем цветы?
То окажутся пусты
И деревья и кусты
И не будет красоты
И не будет доброты
Если вместе я и ты
Если мы сорвем цветы.. в опасности


	Йомгаклау.
Чәчәкләр – кешеләр арасында гаҗәеп арадашчылар, аларга иң нечкә хисләреңне тапшырырга була. Чәчәкләр үстерүче кеше үзенә hәм  башкаларга сөенеч китерә. Кулында чәчәк  булган кеше начар гамәлләр эшләргә сәләтле түгел. Чәчәкләрне ярату – дөньяны ярату, җирне ярату , дигән сүз ул. Чәчәкләр  үстерегез! Чәчәкләрне яратыгыз.

	Билгеләр кую.
Дәрестә актив катнашканыгыз өчен барыгызга да рәхмәт. Дәрес өчен билгеләр.


