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 Тема: “Шәвәлигә ничә яшь?” 

 

 Максат:  

1.   Укучыларны шагыйрь Ш. Галиев шигырьләре белән таныштыруны дәвам итү.  

2. Аның шигырьләре аша укуга мәхәббәт, шигырьләр аша балаларда әдәплелек, 

төгәллек, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек, игътибарлылык, тәрбияләү.  

3.   Укучыларның сөйләмнәрен үстерү. 

Материал: 

 Ш.Галиев портреты, аның шигырьләр китаплары күргәзмәсе, Серле сандык, 

укучыларның Ш. Галиев шигырьләре буенча ясаган рәсемнәре,  

                                                 Дәрес барышы: 

- Укучылар,тыңлагыз әле,сезгә  бер  малай турында шигырь укып китәм: 

Шаян малай ди үзе, 

Әллә таныш та инде? 

Вәли төслерәк диләр, 

Әмма тешлерәк диләр... 

         Син кем диеп сорасагыз, 

         Әйтер  ул: мин- Иләвәш. 

         Сездән башка берәүгә дә  

         Иләвәш сер сөйләмәс! 

Качышлы уйнарга булган, 

Эзләсеннәр дигән ул- 

Шомбай сыман исемен дә 

Әйләндереп кигән ул. 

- Иләвәш исемле малайны очратканыгыз бармы сезнең, укучылар? Ничек итеп ул 

исемен кирегә әйләндереп кигән икән? 

( Хәрефләрне арттан алга укып дөрес исемен табалар). 

ШӘВӘЛИ  

- Бик кызык малай икән Шәвәли, әйеме, исемен дә әйләндереп кигән. 

- Кем икән соң ул Шәвәли?          

                          Ишек шакыйлар. Шәвәли керә. 

“ Мин” шигырен сөйли. 

“Мин!” шигыре. 

Мин – Шәвәли,                                     Көлдермим!                                                                                                               

Шук малай,                                            Бик тапкыр мин, 

Үткен малай,                                         Җыйнак мин. 

Ут малай!                                               Мин, 

Мин – бик уңган,                                  Мин, 

Өлгер мин,                                            Мин бик 

                                    Юк-бар белән                                       Тыйнак Мин!     

Күрдегезме, белдегезме инде! 



                  Менә кем ул Шәвәли! 

 

Балалар.  Әти-әнисе бар микән соң аның?  

Укытучы.Бар инде, әлбәттә 

 Укытучы. Шәвәлинең әтисе – шагыйрь  Галиев!                              

Әнисе дә  Шәүкәт абый була! Кызык бит, ә? 

Шәвәли: Шәүкәт абый мине дөньяга чыгарды, балаларга танытты. Ә хәзер 

шагыйрьШәүкәт Галиев турында мин сезгә үзем сөйләргә уйлыйм. 

- Бикәүвәлге заманда, 

Бакырчыда, Казанда 

Яшәгән ди бер абый, 

Үзе абый, үзе сабый 

Дөньяга ул шигырь аша карый 

Һәр баланы җайлый, 

Һәркем аны таный, 

Шигьри теле һаман 

Былбыл булып сайрый. 

- Ул – Шәвәли Гали, 

- Ул – Шәүкәт Гали. 

Укытучы. Балалар ярата торган Шәүкәт абый Галиев ул бик кызыклы, көлкеле 

шигырьләр иҗат итүче шагыйребез. Быел без аның 90 яшьлек юбилеен билгеләп 

үтәчәкбез. 

     Шәүкәт абый балалар өчен дә, олылар өчен дә бик күп шигырьләр язган. Ана 30 

яшьләр чамасы вакытта аның шигырьләренә комик герой Шәвәли килеп керә. Бу 

образ шигырьдән шигырьгә кызыклы яклары белән ачыла бара. Шәвәли 

хыялланучан һәм эзләнүчән, шаян һәм тапкыр малай, бераз гына хәйләкәр дә, 

тәҗрибәсезлеге аркасында ялгыша да. Шул сыйфатлары белән бездә елмаю уята 

Балалар. Шәвәли дус, син хәзер кайда яшисең?  

Шәвәли:Төп йортым – “Сабантуй” журналы , монда мин 1963 елдан бирле эшлим.  

Укытучы.Шәвәли дус, Шәүкәт абый белән бергә син дә олыгаеп барасың бит.  

Аңа 90 булгач, сиңа.....ничә яшь була соң инде алайса?! 

- Балалар, исәпләп карагыз эле Шәвәлинең яшен (55) 

Шәвәли: Нинди 55 булсын! Минем яшем 5 белән 15 арасында. Дөресен беләсегез 

киләме? Тыңлагыз алайса.  

Шигырь: “Шәвәли ничә яшьтә?” 

              Бу сорауга заманында  

Мин  болай җавап бирдем: 

- Биш тулырга унбиш минут – 

Дөп-дөресе шул! – димен. 

Инде яңадан сорыйсы 

Вакыт та җиткән  менә. 

- Унбиш тулырга биш минут! – 



Дим хәзер, җитди генә... 

Әйдә, кемгә күпме кирәк, 

Шулхәтле санасыннар; 

Мин  яшимен берьюлы 

Биш-унбиш арасында! 

Дөресен генә әйткәндә, яшем турында уйланып утырырга вакытым да тар минем. Мин 

бит эштә. Сабантуй укучыларының СМС аша килгән сорауларына җавап бирәм. 

Менә сезнең дәрескә кунакка чакырдылар да, килергә булдым. Утырганчы үзем 

турында  бер шигырь генә сөйләп китим эле... 

 

Атлап чыктым Иделне.... 

Сызгандым да балакны,  

Таяндым да таякны, 

Суздым гына аякны – 

Атлап чыктым.... Иделне. 

 

“Булмас, булмас”, - дидеңме? 

Кем ялган сөйли, минме? 

Чын-чынлап чыктым инде; 

Нәни иде Иделе – 

Башланган җире иде! 

 Укытучы.  Балалар, аңлаганыгызча,бүгенге класс сәгате халкыбызың  бөек   шагыйре 

, иллеләп китап авторы , Татарстанның Г.Тукай исемендәге Дәүләт бүләге һәм А.Алиш 

исемендәге бүләк лауреаты, Х. –К. Андерсен исемендәге Почетлы диплом иясе, 

А.П.Гайдар билгесе белән бүләкләнгән Шәүкәт абый Галиев иҗатына багышлана. 

Дәрестә без  төркемнәрдә эшләрбез,  төрле биремнәр үтәрбез.  

 

1 бирем. “Минем яраткан шигырем...” 

 - Ш.Галиев сезнең кебек башка бик күп малайлар һәм кызлар  турында язган. 

Кайберләрен ул мактаган, ә кайберләренең начар гадәтләреннән көлгән, аларны 

оялткан.Эйдәгез, берничә шигырь тыңлап китик. 
  - Бу шигырьдән соң сез шагыйрьнең балалар тормышыннан алып язылган, шул 

тормышны чагылдыра торган хәлләр иҗат иткәненә инанырсыз. 

Һәр төркемнән бер укучы Ш. Галиевның бер шигырен яттан сөйли. Ә калганнар 

шигырьнең исемен әйтергә тиеш була. 

 

1 төркем. “Өйгә бирелгән эшем” 

      2 төркем.  ”Иртәнге аш”                 

      3 төркем.  “Тешне кысып”         

2 бирем.”Бер уйнап алыйк әле!” 



  -Әйе, укучылар, Ш.Галиевның шигырьләре искиткеч кызыклы,юморга бай, алардан 

шаянлык бөркелеп тора. Бу шигырьләрне укыганда елмаймый мөмкин түгел. Хәзер өй 

эшен тикшереп китәбез. 

   Шигырьләрне сәхнәләштерү.  

- 1 төркем. “Шауламагыз, әти йоклый” 

- 2 төркем. “Космонавт булабыз дип...” 

- 3 төркем. “ Камырша” 

 

2 бирем. “Без кайсы шигырьдән?” 

1.  Буген минем туган көн,  

     Бәйрәм була торган көн. 

     Сорады әни иртән: 

   - Нәрсә пешерим икән? (“Пәрәмәч...”) 

2.   Гәүдәгә – ябыктым,  

      Яңакка-  симердем... 

      Ник, нигә шул шулхәтле 

      Мин конфет кимердем?   (“Һай тешем!”) 

3.   Трамвайда ашап кайтам, 

      Бөтен кеше кызыга. 

      Мөлдерәп утыра әнә 

      Бер апаның кызы да. (“Файдалы җиләк”) 

4.   Кызыл күзен ачуы – 

     Төпкә менеп басуы! 

      Бер, ике, өч – утыра, 

      Бер,ике,өч – ул тора. 

      Йә ботакка тотынып, 

      Ала таган атынып. (“Физзарядка ясый куян”) 

5. Малай урманга кергән, 

     Каршында куян күргән. 

     Куянкай дер-дер килгән: 

     “Инде нишләтер...” – дигән. (“Курыкма, тимим!”) 

6. Башкаларның “4”, “5” ле, 

 Ә ул тагын “2”ле алган.   (“Онытылган”) 

Укытучы. Шәүкәт абыйның кайбер шигырьләренә көйләр дә язылган. 

Өлкәннәр өчен “Кыңгыраулы мәктәп еллары”, “Утыр әле яннарыма” кебек җырлары 

булса, балалар өчен “Бии итек, читекләр” җыры. 

- Әйдәгез, шул җырга биеп, ял итеп алыйк. 

Физминутка. 

               “Бии итек, читекләр” 

 

4 бирем. “Мин кем? 

Шигырьләрдәге малайларның исемнәрен табу. 

     1.Телен тимердән алалмыйча тилмергән малай ( Биктимер-  “Биктимер белән тимер”) 

2. Көне буе рөхсәт белән кофет суырып йөрүнең хәйләсен белгән кыз                         ( 

Гөлгенә.”Рөхсәт белән – берне генә”) 



3. Ул малай нәрсәгә генә кагылса да, көйләр агыла сыман... (Ринат- Тылсымлы малай) 

4. Көче белән гел мактанган, берни дә эшләмәгән, көрәшә башлагач, үзеннән кечерәк 

малайны да җиңә алмаган малай кем? ( Тимерша."Камырша”) 

5. Терекөмеш бөртегедәй, тиктормас, эш кушарга өлгереп булмый торган кыз (Гәүһәр. 

“Эш кушып булмый” 

6. Иртән аны әнисе йокыдан уята алмый  аптырый. Шуңа да бөтен эшне ашык-пошык 

башкара: бер кулы белән теш чистарта, бер кулы аш каба...( Әкрәм-“Әкрен Әкрәм!”) 

5бирем “Син –миңа, мин-сиңа” 

Һәр төркем шигырьләргә ясаган иллюстрацияләр күрсәтә, каршыдагы төркем кайсы 

шигырьгә ясалганын әйтергә тиеш. 

1төркем.”Кайнар коймаклар”, “Тешне кысып”  “Шауламагыз,...) 

              2 төркем. “Үрдәк тәпиләрен бүлгәндә”, “Тамаша” (“Камырша”) 

     3 төркем.  “Камканы коткардым”, “Борау” (“Космонавт.....”) 

Шәвәли. –Туктагыз... Шәүкәт абый минем турында да бик күп шигырьләр  язган бит 

Әйдәгез, берничәсен  сөйләп китегез инде. 

 

 1 төркем.                  Тыңлаучан бала. 

                          Шәвәли бик сүз тыңлый, 

                          Кабат әйттереп тормый. 

                          Йөгереп килеп җитә, 

                          Берәү : “Мә, конфет!” – дисә. 

 

  2 төркем.        Туйган идем..... 

                          Күрәсем килми конфетны, 

                          Тизрәк олыктырыгыз, 

                          Күзне йомам, күрсәтмәгез, 

                          Авызга каптырыгыз! 

 

     3 төркем.      Шәвәли хыялы 

                           Белеп торыгыз, 

                           Моннан соң  

                           Теш сызлау булмаячак – 

                           Безнең тешкә эләкмәгән 

                           Конфетлар   сызлаячак! 

 

   6 бирем. “Серле тартма” 

 - Менә бу серле тартманы миңа иртән килгәч тә Шәвәли биргән иде. Нинди тартма 

икән бу? Аның эчендә ниләр бар икән? ( Ачалар,хатны укыйлар) . Казан шәһәре 

17гимназиянең   3Б сыйныфы укучыларына. Бу әйберләр Ш.Галиев шигырьләреннән 

төшеп калганнар. Әйдәгез, бу әйберләрне кире шигырьләренә кайтарыйк әле. 



Тармадан бияләй, , коймак, дарулар,  кадак, көзге, шикәр алына бара, балалар 

кайсы шигырьдән икәнен әйтәләр һәм укыйлар.  

(“Камырша”– шикәр, көзге) 

( “Шауламагыз” – бияләй, дару) 

(“Космонавт” – кадак, коймак) 

 

 7 бирем. “Шәвәли шигырьләре ...” 

1 төркем. 

 Ялгыш аягына баскач, 

 Тизрәк _________________.(гафу үтендем) 

  Борынымны ялап алды, 

  Кәефе килде _________________.(этемнең) 

 

2 төркем. 

Вәли мәктәпкә ашыга 

Вәли ___________________(өлгерә алмый) 

Утырып ашаулар кая 

Вакыты бер дә ____________(калмый) 

 

 3төркем.    

 Әбисе күкәйләр әрчеп 

 Тозга ук _______________(манып тора) 

 Тагын да тизрәк булсын, дип, 

  Шәвәли ____________________(кабып тора) 

 

8 бирем. “Без – Шәүкәт абый оныклары...” 

-Биремне катлауландырабыз. Сезгә  Шәүкәт Галиев язган шигырьнең ике юлы  бирелә. 

Шул юлларны дүрт юллык итеп тәмамларга. 

Шәвәли күлгә бара, 

Шикәрен суга сала.... 

(Ширбәтле су эчсеннәр, 

Балыклар зур үссеннәр)  

 

Йомгаклау. 

- Балалар, Ш.Галиев шигырьләре сезне нәрсәләргә өйрәтә? 

- Шәүкәт Галиев иҗаты белән танышу сезгә киләчәктә кирәк булачакмы? 

- Шәүкәт Галиев шигырьләре тормышыбызны бизи; шаярып-көлеп, 

кимчелекләребезне төзәтергә ярдәм итә; елар чакларны көлеп үткәрергә, 

авырлыкларга  бирешмәскә өйрәтә, ихтыяр көчен ныгытырга булыша. 

 - Без бүген,балалар, Шәүкәт абый Галиевның бик күп шигырьләрен искә төшердек. 

Дәресебезне,   аның тагын бер бик матур шигырен укып тәмамлыйсы килә. 



 

“Җирдә миңа ни кирәк? 

 

“Җирдә миңа ни кирәк? 

Әти дә әни кирәк. 

“Җирдә миңа ни кирәк? 

Без яшәгән өй кирәк. 

“Җирдә миңа ни кирәк? 

“Әллүки”ле көй кирәк 

“Җирдә миңа ни кирәк? 

Тукай туган тел кирәк 

“Җирдә миңа ни кирәк? 

Туган үскән җир кирәк 

“Җирдә миңа ни кирәк? 

Мәңге имин җир кирәк! 
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