Әдәплелек нәрсә ул?
(Класстан тыш уку дәресе эшкәртмәсе)
Резеда РАХМАНОВА, 
Азнакай районы Әсәй төп мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы

Максат:
1. Башка балалар белән аралашуда әдәплелеккә өйрәтү.
2. Бәйләнешле сөйләм телләрен үстерү, үз фикерләрен ачык, төгәл әйтә белү күнекмәләре формалаштыру өстендә эшне дәвам итү.
3. Мактанмау, масаймау, тупас булмау, кешеләргә карата яхшы мөнәсәбәт сыйфатлары тәрбияләү.
Материал: «Риторика» – 3 нче сыйныф өчен дәреслек; магнитофон, аудиокассета, рәсемнәр, китаплар, мәкальләр язылган карточкалар.
Дәрес барышы.
I. Актуальләштерү.
– Балалар, без хәзер сезнең белән бер җыр тыңларбыз. Игътибар белән тыңлагыз әле. Җырда нәрсә турында сүз барыр?
– Кайсы сүзләр исегездә калыр?
– Җырга нинди исем куярсыз?
«Саумы, кояш» җырын тыңлау.
Саумы, кояш.
Таралды инде болытлар,
Аязды һавалар.
Иделдә зәңгәр дулкыннар
Ярларга кагалар.
Саумы, кояш, саумы иртә,
Исәнмесез, – диләр.
Иркәли, иркәли җанны
Якты көн, – диләр.
Күзләрем карап туялмый
Ямь-яшел кырларга.
Ак пароход күбекләре
Чакыра юлларга.
(Балаларның җавапларын тыңлау.)
– Әйе, бу җырны тыңлаганда, күңел табигать белән тоташа: иртәнге сафлык, иркенлек, күңел күтәренкелеге сизәсең. Җырның музыкасы бездә шундый хисләр тудыра. Җырның эчтәлегендә дә күңелгә ятышлы тылсымлы сүзләр бар. Синең белән исәнләшәләр. «Хәерле иртә» телиләр. Йөрәккә ятышлы сүзләрне ишетү бик күңелле, ә инде бу сүзләрне якыннарыңа үзең әйтсәң, аеруча ләззәт табасың.
*– Сез ничек уйлыйсыз: мин ни өчен сезгә бу җырны тыңларга куйдым икән?
*– Исәнләшү ни өчен кирәк?
*– Кешеләр кайчан исәнләшә башлаганнар?
*– Димәк, без бүген дәрестә нәрсә турында сөйләшәчәкбез?
(Дәреснең темасы һәм максаты белән таныштыру.)
II. Белем һәм күнекмәләр формалаштыру.
– Ә сез әдәплелек һәм әдәпсезлекне белдерә торган нинди сыйфатларны беләсез? Хәзер ручкалар алыгыз һәм кәгазь битенең бер ягына уңай (яхшы), икенче ягына тискәре (начар) сыйфатларны языгыз. Аннан укып күрсәтерсез. Кайсы төркем күбрәк һәм дөрес язар икән?
(Төркемнәрдә мөстәкыйль эш. Укучыларның укуы, җавапларны тикшерү, нәтиҗә ясау.)
– Димәк, нинди кешене әдәпле, ә нинди кешене әдәпсез дип әйтәбез? (Җаваплар.)
– Балалар, сез бик дөрес әйтәсез, ләкин  әдәпсезлек күренешләре дә бар шул әле. Ул чирне дәваларга шактый вакыт һәм яныңда чын дуслар, иптәшләр булу кирәк. Әйдәгез, Рөстәм Мингалимовның «Дусларың гына булсын» дигән шигырен искә төшерик.
(Бер укучы шигырьне яттан сөйли.)
– Сез ничек уйлыйсыз: чын дус нинди булырга тиеш икән? (Балаларның җаваплары.)
– Чын дус сиңа бик авыр вакытта да ярдәм итә. Яхшы иптәш белән шатлыкны уртаклашасың, кайгыңны да җиңел кичерәсең. 
– Сезнең чын дустыгыз бармы? Син аның белән ничек дуслашасың? (Балаларның җаваплары.)
– Иптәшләрең белән аралаша беләсеңме? (Балаларның җаваплары.)
– Иптәшләрең белән аралашу аның белән дөрес итеп исәнләшүдән башлана. Исәнләшә белеп тә саубуллашырга оныта торган булсагыз, сезне барыбер тәрбияле бала димәсләр. Саубуллашу сүзләрен әйтеп күрсәтегез әле. (Хушыгыз! Сау булыгыз! Сау булып торыгыз! Исән булыгыз!)
– Иптәшең белән, шулай ук башка кешеләр белән сөйләшкәндә дә, аңа карап, елмаеп, якты йөз белән сөйләш. Сезнең елмаюыгыз ясалма булмасын, ул елмаю «Сезне күрүемә мин бик шат» дигәнне аңлатсын. 
«Елмай!» җырын тыңлау.
Елмай!
Уянганда елмаеп тор,
Бар дөнья балкып китәр.
Әниеңә көлеп кара,
Телә хәерле иртә.
Елмай көнгә һәм кояшка.
	Көнең күңелле узар.
	Кырлар, болыннар да сиңа
	Чәчәк гөлләрен сузар.
Авыр булса да кайчакта,
Елмай күз яше аша.
Еш көл, елмай дусларыңа.
Көлү күңелне ача.
	Елмай әле, син елмайсаң,
	Яратыр олы-кече,
	Дөньяда иң матур кеше
	Елмайган, көлгән кеше.
– Елмайган, көлгән кешене нинди кеше дидек? (Дөньяда иң матур кеше.)
– Ә хәзер без сезнең белән «Ул нәрсәне оныткан?» дигән уен уйнарбыз.
(Укытучы яки укучылар әдәплелек темасына кагылган әсәрләр укыйлар, ә калган укучылар ул әсәрдәге геройларның нинди әдәп кагыйдәләрен онытканнары турында сөйлиләр.)
– Футбол ярышларыннан кайтканда Ренат: «Айдар, син иртәгә сәгать алтыда безгә кил. Мин сиңа маркаларымны күрсәтермен, яңа конструктор белән уйнарбыз, музыка тыңларбыз», – диде. Айдар риза булды, алтыда киләм дип ышандырды.
Сәгать җидедә инде Ренат Айдарны көтүдән туктады һәм ваннага керергә әзерләнде. Шулвакыт бик каты итеп бер-бер артлы звонок шылтырады.
– Сәлам, – диде Айдар керә-керүгә. – Бу мин.
Ул бүлмәгә үтте, юеш плащын диванга ташлады һәм як-ягына каранды да: «Ә сездә рәхәт икән. Бу нәрсә?» – дип, Ренатның әтисенә бүләк ителгән корабль моделен алып боргалый башлады. Кинәт корабның мачтасы сынып китте. Ренат моңа бик аптырап калды, ләкин бер сүз дә әйтмәде. Ә Айдар инде башка әйберләрне актара башлады. Һәр әйберне тотып: «Бу әйбер күпме тора? Кайдан алдыгыз?» – дип аптыратты. Хушбуйны алып, чәченә койды, бит кремын исе тәмле дип ялап карады.
Ренат чәй кайнатты һәм дустын өстәл янына чакырды. Айдар өстәлне карады да суыткыч янына барды: «Син колбаса кис, менә бу балыкны да куй, мин аны бик яратам», – диде.
Ашап-эчеп туйгач, Айдар киемен алды да:
– Ярый, мин киттем. Хәзергә. Иртәгә тагын килермен. Мин синең ручкаңны алдым. Язып туйгач, кире бирермен, – дип йөгереп чыгып китте.
– Укучылар, сезгә шундый кунаклар килгәне бармы?
– Айдар нинди хаталар ясады?
– Ренатның нинди сыйфатлары сезгә ошады?
– Бу әсәргә нинди мәкаль туры килер иде?
– Әдәплелек турында тагын нинди мәкальләр әйтә аласыз?
(Мәкальләр әйтү.)
– Хәзер төркемнәрдә тагын бер уен уйнап алыйк. Мин сезгә карточкалар бирәм. Анда мәкальләр ике кисәккә бүлеп язылган. Шуларны сызыклар белән дөрес итеп тоташтырыгыз. Кайсы төркем күбрәк һәм тизрәк эшләр икән?
	Кеше холкын күзәт,			хурлык.
	Кунак ашы – 				тыйнак бул.
	Яхшы гадәт адәм итәр,			туры әйткән котылыр.
	Караклык – 				күп тыңла.
	Кунак булсаң,				яман гадәт әрәм итәр.
	Ялганлаган тотылыр,			кара каршы.
	Аз сөйлә – 					үзеңнекен төзәт.
(Балаларның эшләрен тикшерү. Үзләренең эшләрен үзләреннән бәяләтү. Ни өчен шундый билге куюларын аңлатырга кушу.)
Рөстәм Мингалимнең «Кунак» шигырен уку. (Дәреслек. 47 нче бит.)
– Җил нинди хаталар җибәргән? (Җаваплар.)
– Туган көнегезгә дусларыгыз килгән. Кинәт берсе чынаякны төшереп вата. Читенсенеп калган дустыгызга нәрсә әйтерсез? (Җаваплар.)
– 14. Иптәшегезне яңа өстәл уены уйнарга чакырдыгыз. Тик үзегезнең дә бу уенны уйныйсыгыз килә. Сез аңа нәрсә дип әйтерсез. Кем беренче булып уйнар? (Җаваплар.)
Шәүкәт Галиевнең «Кунаклар» шигырен уку.
– Кунакларны нинди ризыклар белән сыйлаганнар? Нинди сүзләр белән кыстаганнар? (Җаваплар.)
Рафаил Газизовның «Кем ул?» шигырен уку.
– Бу кем дип уйлыйсыз? Үз фикерегезне дәлилләп күрсәтегез. (Җаваплар.)
III. Дәрескә йомгак ясау.
– Балалар, сез инде бик күп әдәплелек кагыйдәләрен беләсез. Бик күпләрегез белеп кенә түгел, шул кагыйдәләр нигезендә матур итеп яшиләр. Әдәпле булу һәрвакыт кирәк. Халык үзенең мәкалендә болай дигән:
«Әдәпкә күнсәң, адәм булырсың,
Яманга күнсәң, әрәм булырсың».
(Мәкальне тактадан балалар кычкырып укыйлар.)
– Бу мәкальне исегездән чыгармагыз. Кечкенәдән үзегезне яхшы гадәтләргә өйрәтсәгез сезне һәр җирдә хөрмәт итәрләр. Һәрвакыт чиста һәм пөхтә йөрегез, кешеләргә игътибарлы булыгыз, табигатькә карата мәрхәмәтле булыгыз, «тылсымлы сүзләр»не ешрак кулланыгыз, икмәккә сакчыл булыгыз, үзегездә ихтыяр көче тәрбияләгез, өлкәннәргә һәрвакыт ярдәм итегез. Түбәндәге кагыйдәләрне һәрвакыт истә тотыгыз:
	Үз-үзең белән идарә итәргә, үз фикереңне тыныч кына әйтергә өйрән. Кычкырма, кешеләрнең кәефен бозарлык авыр сүз әйтмә.

Һәрвакыт ярдәмчел бул.
Иптәшләрең белән әйбәт мөгамәләне сакла: аларга кушаматлар такма, «тылсымлы» сүзләр әйтергә онытма, кешеләр белән очрашканда исәнләш, аерылышканда саубуллаш.
Әләкче булма.
Нинди дә булса бер эшне әйбәт башкара белүең белән масайма. Иптәшләреңне дә шулай эшләргә өйрәт.
IV. Өйгә эш.
– Өйдә әдәпле бала яки әдәпсез бала турында бер әкият яки хикәя язып килегез. Иң яхшыларын «Көмеш кыңгырау» газетасына җибәрербез.

