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Программа эчтәлеге: 

Балаларны, үзенең бөтен эшен, дәртен, дәрманын Сарманына биргән, 

еракка китсә, җаны яраланыр дип уйлаган, шигъри дөнья тылсымчысы – 

Дамир Гарифуллин,  иҗаты белән таныштыру. Балаларны матур әдәбият 

әсәрләрен  аңларга  булышу һәм аларга карата кызыксынучанлык тәрбияләү.  

Балаларда  татар телендә оештырылган уеннарда катнашу теләге уяту. Күмәк 

уеннарда үз-үзләрен дөрес тоту кагыйдәләрен үтәргә гадәтләндерү. 

        Методик алымнар: 

Сораулар , бармак уены, матур әдәбият әсәрләрен куллану, аңлату, мактау, 

сюрприз момент, сәхнәләштерү алымы. 

        Җиһазлау: 

Дамир Гарифуллин портреты, китаплары, “серле битләр”. 

        Алда  эшләнелгән эш: 

Балаларны Дамир Гарифуллин тормыш юлы, иҗаты белән таныштыру, 

шигырьләрне яттан өйрәнү. 

Шөгыль барышы: 

Тәрбияче: Исәнмесез, балалар! 

Хәерле көн сиңа да, 

Хәерле көн миңа да, 

Хәерле көн безгә дә, 

Хәерле көн сезгә дә! 

Балалар: Исәнмесез! 

Тәрбияче: Утырыгыз, балалар, урамда салкын кыш, ләкин, шуңа да 

карамастан, көннән-көн кояш ныграк балкый! Бүлмәбезгә дә кояш  чыгарыйк 

әле! 

Балалар: 

Баш бармак исәнләшә баш бармак белән. 

Имән бармак – имән белән. 

Урта бармак – урта белән. 

Атсыз бармак – атсыз белән. 



Чәнти бармак – чәнти белән. 

Бармаклар  исәнләште, 

Кояш чыкты, нурын чәчте! 

Тәрбияче: Булдырдыгыз, балалар. 

Җыелып җепшек кардан 

Кар бабай ясап куйдык. 

Матурлап аның күзләрен, 

Авызын хәтта уйдык. 

Бу шигырь юлларын язучы-журналист, шагыйрь, тарихчы Дамир 

Хәйрулла улы Гарифуллин иҗат иткән. Аның портретына карап алыйк әле. 

Дамир абый Гарифуллин - татар шагыйре  һәм төбәк тарихчысы. ТАССР 

атказанган мәдәният хезмәткәре.  РФ һуманитар фәннәр академиясенең 

шәрәфле академигы. ССРБ Язучылар берлеге әгъзасы. Дамир абый 

Гарифуллин – ихласлы, тапкырлы, шаян кеше. Ул безнең өчен күңелле һәм 

кызыклы шигырьләр яза. Нинди генә шигырьләре юк аның. Җитдиләре дә, 

моңсулары да, шаяннары да, дүрт кенә юллыклары да. Дамир абый  иң эүвэл 

балалар шагыйре буларак таныла. Әдәби иҗат эшчәнлегенең буеннан-буена 

Дамир Гарифуллин өлкәннәр өчен дә шигырьләр, җырлар яза. Без аның 

китаплары белән танышкан идек. Әйдәгез әле ул китапларның исемнәрен 

искә төшерик. 

Балалар: “Тылсымлы шакмаклар”, “Кикринур”, “Бакакак”  һәм “Ишегалды”  

Тәрбияче: Балалар аның шигырьләрен яратып укыйлар һәм тыңлыйлар. 

Дамир абыйның шигырьләрендә сурәтләгән малайлар – кызлар акыллы, 

тәрбияле  балалар. Балалар, без “Песнәк” шигырен өйрәнгән идек, искә 

төшереп китик әле. 

Балалар “Песнәк”  шигырен башкаралар. 

Тәрбияче: Рәхмәт, сезгә, балалар! Бик матур итеп сөйләдегез! Сез дә бу 

шигырьдәге малай кебек, кыш көне кошларга булышырсыз дип уйлыйм. 

Бүлмәгә Белмәмеш йөгереп керә. 

Тәрбияче: Нишләп йөгереп йөрисен син? Кем син? Исемең ничек синең? 

https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80


Белмәмеш: Мин - Белмәмеш. Мин әниемнән качам. Ул миңа китаплар 

укырга куша, ә мин укырга яратмыйм! Мин телевизор карарга яратам, 

компьютерда уйнарга яратам.  Әни миңа “Китап – белем чишмәсе”, ди. Китап 

нинди чишмә булсын инде? 

Тәрбияче: Тукта, тукта  әле. Безнең балалар китап укырга яраталар. 

Шигырьләрне, әкиятләрне кызыксынып тыңлыйлар. Син безнең белән кал 

һәм балалар өйрәнгән шигырьләрне тыңлап кара.   

Белмәмеш:  Ярый алайса, калыйм сездә. 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез әле, Дамир абый Гарифуллинның “Кикринур” 

китапларының битләре буенча сәяхәт ясап алыйк, аның шигырьләре белән 

Белмәмешне  таныштырыйк. Шигырьләрнең кызыклыгын, матурлыгын,  

кирәклеген аңлатыйк.  

Белмәмеш: Карагыз әле, миндә бер сихри язу бар. Ни икән ул? 

Тәрбияче: Кая карыйм әле, Белмәмеш... Табышмаклар икән ул, балалар. 

Бергәләп җавапларын табыйк, әле. 

 * Башы тарак, койрыгы урак.  

Нәрсә ул, балалар? 

Балалар: Әтәч. 

Тәрбияче: Бик дөрес, балалар. Дамир Гарифуллинның  “Кикринур” шигырен 

кем сөйләп бирә безгә? Рәхим итегез. 

Балалар “Кикринур” шигырен башкаралар. 

Тәрбияче: Тагын бер табышмак: 

*Үзе күренми, үзе сызгыра,  

Үзе бар нәрсәне пыр туздыра. Нәрсә ул? 

Балалар: Җил. 

Тәрбияче: Бик дөрес. Дамир абыйның  китабындагы җил нинди икән, 

тыңлап карыйк әле. 

Бер бала “Җил”  шигырен башкара. 

Тәрбияче: Тагын бер табышмак: 

*Үзе суфи, үзе урлаша, 



Тотсаң әле, тырнаша. Нәрсә ул? 

Балалар: Песи. 

Тәрбияче: Бик дөрес. Дамир Гарифуллинның китабындагы песи  белән 

танышыйк әле. 

Балалар“Песи, песи, пескәем” шигырен башкаралар. 

Тәрбияче: Тагын бер табышмак: 

*Койрыгы озын,  

Үзе кыска,  

Мәчедән курка. Нәрсә ул, балалар? 

Балалар: Тычкан. 

Тәрбияче: Дөрес. Дамир Гарифуллинның китабындагы тычкан белән дә 

танышып китик эле.  

Балалар “Тычканнар ни диләр” башкаралар. 

Тәрбияче: Тагын бер табышмак: 

* Тәмле ашлар пешерә, матур гөлләр үстерә. 

Өебезнең нуры ул, барыбыздан олы ул. Кем була ул? 

Балалар: Эби. 

Тәрбияче: Дөрес. Дамир Гарифуллинның шигырендә эби нинди икән, сөйләп 

күрсәтегез әле. 

Балалар “Әби кулы” шигырен башкаралар. 

Тәрбияче: Рәхмәт, сезгә, балалар! Бик матур итеп сөйләдегез! Бу 

шигырьләрдә җәнлекләрнең тормышы турында бик кызыклы мизгелләре 

күрсәтелгән, эбиләр, малай һәм кызлар турында да дөрес сүзләр язылган. 

Белмәмеш: Апа, сезнең балалар бер дә уйный белмиләр мени? 

Тәрбияче: Нишләп белмәсеннәр? Алар бик яратып уйныйлар.  Балалар, 

әйдәгез уйнап алыйк  әле.  

Җырлы-биюле уеннар “Кунаклар”, “Түбәтәй”. 

Тәрбияче: Булдырдыгыз, балалар! 



Белмәмеш:  Рәхмәт, сезгә. Сез миңа китапларның кызыклы булуын 

күрсәттегез. Китапларны укырга  кирәклеген аңладым инде хәзер. Минем 

әнием дә дөрес әйтә икән, китап – белем чишмәсе, дип. Китаплардагы 

шигырьләрдән күпме кызыклы, кирәкле әйберләр белеп була икән! Сездә 

миңа бик ошады. Өйгә кайтыйм тизрәк, әнием эзлидер инде мине! Сау 

булыгыз! 

Балалар: Сау бул, Белмәмеш! 

Тәрбияче: Балалар, без дә сезнең белән китап турында мәкаль өйрәник әле. 

Игътибар белән тыңлагыз: Китап галим -  телсез   мөгаллим. Бу мәкальне 

хәтерегездә калдырыгыз. Дөрестән дә бит шулай, балалар китап укымаган 

балалар күп белә алмыйлар, матур итеп сөйләшә белмиләр, акыллы була 

алмыйлар. Балалар, бик зур  рәхмәт сезгә. Сезнең матур әдәбият әсәрләре 

белән кызыксынуыгызга мин бик шат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кулланылган әдәбият. 

1. Дамир Гарифуллин. Истәлегем – бүләгем: җыр, шигырь, робагый. Казань: 

ЗАО «Издательский дом «Казанская недвижимость», 2014. – 784 с. 

2. Сарман районы энциклопедиясе. 1нче китап. 2 тулыландырылган басма. – 

Яр Чаллы, Идел-йорт, 2004. – 376 б.  

3. Туган телдә сөйләшәбез: 5-7 яшьлек балаларны туган телдә сөйләшергә 

өйрәтү буенча методик ярдәмлек / Төз: З.М.Зарипова, Л.Н.Вәҗиева, 

Р.С.Зөфәрова һ.б.- Казан: ФОЛИАНТ, 2012. – 304 б.  

 

 

 

 

 

 
 

 


