
“Үз җиремнең җиләге мин, үз илемнең тургае...”
(Шагыйрә Э.Шәрифуллина иҗатын өйрәнүгә багышланган сыйныфтан тыш уку дәресе. X сыйныф)
Дилбәр ГАРИФУЛЛИНА,
Мөслим районы Күбәк урта мәктәбенең югары квалификация категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Максат:
– шагыйрә Эльмира Шәрифуллинаның иҗатына күзәтү ясау; “Закирә тирәкләре” хикәясенең төп фикерен ачыклау; 
– хикәяне анализлау, дәрес материалын тормыш белән чагыштырып нәтиҗә ясау күнекмәсен үстерү;
           – әхлакый-этик бәяләү күнекмәләре формалаштыру, кеше тормышында әхлакый кыйммәтләрнең әһәмиятен төшендерү.
Җиһазлау. Шагыйрә Э.Шәрифуллина портреты, китаплары һәм шагыйрә турындагы язмалардан оештырылган күргәзмә, лэпбуклар.
Предметара бәйләнеш: музыка, сәнгать.
Танып белү эшчәнлеген оештыру методлары: проблемалы, тикшерүле, өлешчә эзләнүле.
Танып белү эшчәнлеген оештыру формалары: парларда, төркемнәрдә эш.
Ресурслар: 
– электрон презентация, экран, ноутбук, проектор;
– иҗатына кагылышлы интернет чыганаклар: 
http://matbugat.ru/enc/shrifullina-elmira–2232
http://kitap.net.ru/sharifullina/1.php
– һәр төркем өчен алдан әзерләнгән “Фишбоун” схемасы – “балык скелеты” 
Дәрес барышы
I. Ориентлашу, мотивлаштыру этабы
II. Белемнәрне актуальләштерү
Укытучы. Укучылар, “Симәгем” дигән шигырьдән бер өзек тыңлап үтик. (Бер укучы шигырьне яттан сәнгатьле итеп сөйли.)
– Бу шигырьдә кайсы авыл исеме телгә алына? Авыл турында ниләр әйтелә?
Көтелгән җавап. Бу шигырьдә Симәк авылы исеме телгә алына. Автор үзенең туган ягы дип Мөслимне атый. Ә Ватаны – Татарстан. Шул ук вакытта авторга Симәкнең җиләкле болыннары, урман-әрәмәләре якын. Үзен Ык елгасы коендыруын да искә ала. Симәкне шагыйрь “мәрхәмәтле туган җирем, игелекле атам кыры, кендек каным тамган җирем, әткәемнең туган җире”, дип атый. Симәге – авторның туган җире.
Укытучы. Шундый матур шигырьнең авторы кем икән? Моңа шигырьдә ишарә юкмы?
Көтелгән җавап.
Симәк авылы бишек аскан, 
Шагыйрь булыр мин мөслимәң
Шунда туып күзен ачкан...
Менә шунда тәпи баскан,
Мөхәммәтнең олы кызы
III. Уку мәсьәләсен кую ситуациясе
Укытучы. Кем турында сүз барганын аңлагансыздыр, дип уйлыйм. Бүгенге дәресебез кем турында булыр?
Көтелгән җавап. Татарстаның Мөслим районы Симәк авылында укытучылар гаиләсендә туган шагыйрә Эльмира Мөхәммәтулла кызы Шәрифуллина турында.
IV. Уку мәсьәләсен адымлап чишү
Укытучы. Укучылар, сез өйдә нинди биремнәрне эшләп килдегез?
Көтелгән җавап. Төркемнәрдә бирелгән темаларга лэпбуклар (папка яки мини-китап рәвешендә, нинди дә булса аерым теманы яктырту өчен ясалган интерактив тематик папка) ясадык.
Укытучы. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Язучылар берлеге әгъзасы Эльмира Шәрифуллина үз шәхси биографиясе, тормыш тәҗрибәсе җирлегендә туган уй-хисләрне, күңел тирбәлешләрен нечкәләп тасвирлауны алга сөргән, өлкәнрәк каләмдәше шагыйрь Зөлфәт сүзләре белән әйтсәк, «хатын-кызларга гына хас тыйнак күңел, сизгер моң, серле уйчанлык» белән өретелгән хисле шигърият тарафдары. Аның иќатында милли рух берничә юнәлештә кызыл җеп булып сузыла. Сезгә, укучылар, шушы юнәлешләрне тотып алырга кирәк булыр. Хәзер һәр төркемнән берәр укучы шагыйрә иҗаты буенча чыгыш ясар 
1 нче төркем. Э.Шәрифуллина иҗатында милли гореф-гадәтләрнең чагылышы. 
Укучы. Безнең төркем Э.Шәрифуллинаның 2012 елда Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан “Тамды яшем” исемле шигырьләр һәм поэмалар җыентыгы белән эшләде (Күргәзмәдәге китапны күрсәтә.) 
Бала чактан канына сеңгән, күңеленә үтеп кергән милли йолалар шагыйрә иҗатында балачак хәтирәләре булып кына түгел, ә яшәү яме буларак чагылыш таба. Ул аларны эчке горурлык, аларның хәзер дә халык күңелендә онытылмыйча сакланып килүенә куаныч белән, милли сыйфатларын тирән ачып сурәтли. 
Лэпбук-папкада Э.Шәрифуллинаның төрле елларда төшкән фотолары урын алды. Беренче китапчыкка шагыйрәнең “Бала туды”, “Кендек әбекәем”, “Бәби мунчасы”, “Бишек җыры”, “Изге җыр” шигырьләре һәм аларга аңлатма язылды. Икенчесенә “Карга боткасы”, “Каз өмәсе”, “Сабан туе” шигырьләре һәм аларны укып чыккач туган фикерләребез тупланды. 
Кесәләренә бу бәйрәмнәрнең үткәрелү тәртибе турындагы мәгълүмат, “Бишек җырлары”, бәйрәм күренешләренең фотосурәтләре урнаштырылды. 
2 нче төркем. Э.Шәрифуллина иҗатында татар мохитен тасвирлаучы йорт җиһазлары, милли ризыклар.
Укучы чыгышы. Безнең төркем Э.Шәрифуллинаның 2005 елда “Рухият” нәшриятында басылып чыккан “Сөюемнән мин бер чибәр идем...” исемле шигырьләр һәм поэмалар җыентыгы белән эшләде. (Күргәзмәдәге китапны алып күрсәтә.)
Э.Шәрифуллина иҗаты турында Рәдиф Гаташ болай дип яза: “Э.Шәрифуллина шигырьләрен башкалар белән бутый алмыйсың: чәчрәп торган хатын-кыз авазы; балаларны, милли гаиләне, әхлак-матурлыкны яклап чаң сугу; камиллеккә, яшәүгә өндәү, иманга чакыру аларда...” 
Моның шулай икәнлегенә без җыентыктагы шигырьләре белән танышып чыккач инандык. 
Тема буенча эшләнгән папка – йорт рәвешендә. Анда без татар мохитен чагылдырган, милли ризыкларны сурәтләп язган матур, тирән мәгънәле шигырьләренә күзәтү ясадык.  
Папкада шагыйрәнең “Сәке”, “Чиккән сөлге”, “Комган турында” шигырләре һәм аларның эчтәлеге буенча язмалар урын алды. Рәсемнәр белән бизәлде. “Тормыш яме”, “Чөгендерле катык”, “Ипи пешә” шигырьләренә , анализ ясалды. Кесәләренә шагыйрәнең иҗаты турындагы фикерләр язылган карточкалар урнаштырылды. 
3 нче төркем. Э.Шәрифуллина иҗатында - татар халкының атаклы зыялылары, милләт сакчылары. 
Укучы чыгышы. Безнең төркем дә “Сөюемнән мин бер чибәр идем...” исемле шигырьләр һәм поэмалар җыентыгы белән эшләде. 
Безнең папкага “Тыңлагыз!”, “Халкымның газизләре”, “Моңның йөрәге – синдә”, “Сөембикә сүзе”, “Сөембикә-ханбикә” исемле шигырьләре, “Без – Тукайлы!”, “Каюм коесы” дигән поэмалары тупланды. Бу әсәрләре зыялылар, милләт сакчылары турындагы. “Шагыйрь чишмәсе” поэмасы да әнә шундыйлардан. Поэма искиткеч тирән мәгьнәгә ия. Аның һәр строфасы милли рухны чагылдыра, татар халкының уй-хыялларын гәүдәләндерә. “Әбием күңеле” шигырен аерым атап үтәргә кирәк! 
Әсәрләрдәге аерым шәхесләр турындагы язмалар да игътибарга лаек. 
Укытучының йомгаклау сүзе. Укучылар, мәгънәле, эчтәлекле чыгышларыгыз өчен зур рәхмәт. Зур эш башкаргансыз. Чыннан да, Эльмира Шәрифуллина – үз иҗаты белән киләчәк буынга милли бизәкләребезне, гореф-гадәтләребезне, гомумән, милли рухыбызны илтеп җиткерүне максат итеп куйган милләтпәрвәр шагыйрә ул. Шагыйрәнең үз сүзләре белән әйткәндә, “Кылган эшем җирне сафландырсын, Бер тамчысы булып диңгезнең...” (“Илгә кайтсын” шигыреннән өзек)
Укытучы. Э.Шәрифуллина каләмен проза өлкәсендә дә чарлаган каләм остасы. Без бүген сезнең белән аның “Закирә тирәге” хикәясен өйрәнербез.
Хәерле иртә, туган җирем,        
Илем-көнем, балаларым!
Уяныгыз,	
Ямыйсы бар        
Бу дөньяның яраларын!..
                              (“Хәерле иртә”)
– Нинди яралар хакында сүз бара икән? Хәзер шуны ачыкларга тырышып карыйк. Автор бу әсәре белән безгә нәрсә әйтергә тели икән, аның фикерләре барыбыз өчен дә кызыклы һәм файдалы булыр дип уйлыйм.
Укучылар, сез хикәяне өйдә укып килдегез. Уку барышында “Икеяклы көндәлекләр” (двухчастные дневники) тутырдыгыз. Әлбәттә, хикәяне укыганда сездә сораулар, фикерләр тугандыр. 

Өзекләр (цитаталар, укыган вакытта нинди моментларга игътибар иттегез)
Аңлатма (комментарий, өзек нәрсәсе белән игътибарыгызны җәлеп итте, хис-кичерешләрегез)
Алар Айдар белән иде...Шулчак Сиринә өчен ”җир упты”... Яратам, килмичә түзә алмыйм, Зөләйха! .. Синең белән очрашмасам... кеше түгел мин...
Сиринә күңелсез вакыйгага юлыкты. Әтисе хыянәте хакында белде. Әтисенә карата нәфрәт уянды....
Әтисе бу турыда уйлап та карамаган.
– Сиринә мин сине бер җиргә алып барыйм әле. 
– Кая?
 – Изге тирәк янына. 
Закирә тирәге. Символ. Изге урын. Чын мәхәббәт чагылышы. Нинди максат белән алып бара икән Айдар Сиринәне изге тирәк үскән урынга?Ә ни өчен ул изге тирәк?
...Солтания баласының күңел төшенкелеген сизде.  
          Ана да бала борчулы. Икесенә дә бер утырып сөйләшергә кирәк.
Балалар әтисез үсәләр. Алар өчен дөньялар китек булып тоела. 
Солтанияның сабырлыгына сокланырга мөмкин.  
 
Солтания үзен Зөләйха урынына куеп карады. 
Зөләйханы акларга тырышуымы бу? Әллә инде үзен якларга тырышумы?





Таң сызыла.  
Яктылык нуры. Тормышларында, димәк, бар да яхшы булачак 
(Укучылар шушы язмалары ярдәмендә әсәрнең кыскача эчтәлеген сөйләп чыга. “Фишбоун алымы”н кулланып әсәргә анализ ясыйлар.) 
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Укытучы. Балыкның башы – проблема. Укучылар әсәрнең проблемасын ачыклыйлар. (Хатын-кыз бәхете проблемасы, ягъни шәхси бәхет мәсьәләсе; мәхәббәт һәм хыянәт; Бәхеткә юл нинди? Гаиләнең ныклыгы нәрсәгә бәйле? һ.б.). Балык скелетының өске өлешендә сәбәпләр. Укучылар проблеманың барлыкка килү сәбәпләрен күрсәтәләр. (Сиринәнең әтисенең хыянәте, Солтанияның ирен иреккә куюы һәм балалар үсә башлагач оялыр, акылына килер, дип өметләнүе; Сиринәнең мәхәббәткә ышанычы кимүе, икеләнүе һ.б.) Балык скелетының аскы кабыргалары – фактлар. Балалар әһәмияте буенча төп фактларны ачыклыйлар (Сиринә әтисенең хыянәтен күрде; Зөләйханың ире үлде; Айдар Сиринәдә ышаныч тудыру өчен аны “Закирә тирәге” аланына алып барды һ.б.). Ә балык койрыгы – нәтиҗәләр, чишелеш. Шулай итеп, хикәянең төп кыйммәте нәрсәдә? Э. Шәрифуллина бу әсәре белән, геройларының эш-гамәлләре белән нәрсә әйтергә теләгән? 
– Төркемнәрдә сөйләшеп, фикерләрегезне бер фраза белән языгыз, аннан соң дәлилләрсез. 
Көтелгән җавап.
1 нче төркем. Бәхет пыяла кебек, сакламасаң – уала.
 “Закирә тирәге” хикәясенең асылы аның идеясендә, нинди уй-фикерләр үткәрүендә, нәрсәгә инанырга чакыруында. Закирә тирәге әсәрдә зур роль уйный. Ул – гомер буе тату, үрнәк булып чөкердәшеп яшәгән Закир белән Закирәгә, аларның олы мәхәббәтләренә үзләре исән чагында ук табигать куйган һәйкәл. Мәхәббәт – изге хис. Аны таптарга ярамый. Мәхәббәт булган җирдә бәхет һәрчак янәшә йөри. 
2 нче төркем. Уйлап эшлә! Ахырдан үкенерлек булмасын!
Якты хыяллар белән башланган яшьлек, тормышта хыянәткә урын булырга тиеш түгел. Бәхетне һәркем үзенчә төзи. Һәркемнең бәхетле булырга хакы бар. Шул исәптән Зөләйханың да, Солтаниянең дә, Сиринә белән Айдарның да. Тик ул бәхет кеше бәхетенә уралып кына төзелмәсен. 
3 нче төркем. Мәхәббәтне намус, сафлык, җаваплылык белән бәйләп караган кеше генә бәхетле була.
Э.Шәрифуллина тормыш чынбарлыгын ачып салып, яшәү рәвешебез хакында уйланырга мәҗбүр итә. Бәхетле гаиләдә балалар да бәхетле була. Сиринәнең күңелендәге гарасатны әтисе генә туктата ала. Тик ничек? Кыз әтисенең бу хыянәтен кичерерме? Әтисе белән әнисе Солтания арасындагы пыскып утырган кисәү дөрләп кабынырмы? Шушы сораулар ачык килеш кала. Гаиләдә җаваплылык турында әйтергә тели автор. “Язмышларда ялгышлар күп, ашыкма, уйлап кара!”– дип киңәш бирәсе килә Сиринәнең әтисенә. (Укытучы төркем җитәкчеләренең фикерләрен тыңлый, укучылар бер – берсенең җавапларын тулыландыралар.)
Укытучы. Хикәя геройлары Солтаниягә, Сиринәгә түбәндәгеләрне җиткерер идем: 
Сызлый-әрни бәгырь-йөрәгем,
Тоз сибелгән яра эзләре...
«Бирешмә әле, 
Көчле булып кал!» 
                            (“Өндәү”)
 – Сез минем белән килешәсезме? (фикерләр тыңлана) 
Көтелгән җавап. Гаилә бәхете өчен төгәл рецепт юк. Аны яулап алырга туры килә. Тормыш киртәләре һәм сынаулар аша. Әлбәттә, көчле булу кирәк. Тик гомер юлыннан җитәкләп чыгарлык, күңел яраларын “бәйләрлек”, ике йөрәккә маяк булырлык мәхәббәт тә кирәк. Без киләчәк турында уйларга, гаилә тормышына аңлы карашта булырга тиешбез. 
Укытучы. Әдәби әсәр укучыга рухи чистарыну алып килергә тиеш. Бу чистарынуга яктылык, өмет аша ирешеләме, әллә шом, үкенү, әрнү ашамы – артык мөһим түгел. Яхшылыктан үрнәк алу, аңа омтылу да, начарлыктан гыйбрәт алу, качарга тырышу да ахыр чиктә бер үк нәтиҗәгә китерә. Язылмаган әхлакый кыйммәтләрне аңлауга. 
III. Рефлексив бәяләү.
Килер бер көн, сезнең алдыгызга да гаилә кору мәсьәләсе килеп басар. Аның бәхетле яки бәхетсез булуы ике кешедән: ир һәм хатын-кыздан тора. Моның чагылышын без “Закирә тирәге” хикәясендә күрдек. 
Өйгә эш: “Солтаниягә яки аның иренә ачык хат” (инша) язарга.
IV. Рефлексия.
– Бүгенге дәрескә куелган мәсьәлә чишелдеме? Дәрес башында куелган уку мәсьәләсе үтәлдеме, максатка ирештекме? (Йомгак ясала.) 
Укытучы. Э.Шәрифуллина шигырьләрен укып соклангансыз, хикәяне укып гыйбрәт алгансыз икән, димәк, дәрескә куелган максат үтәлде. Сезнең нинди нәтиҗәгә килүегез үзегездән тора. Язучы юл күрсәтүче генә, кайдадыр әйдәүче түгел. 
Сезнең күңелләрегездә миһербан, шәфкать булсын! Изге күңелле булсагыз, яшәү җиңел булачак. 
 


