
 

 

 

 

Бәйрәм иртәсе  

“Синең исемең безнең күңелләрдә” 

(зурлар төркеме балалары өчен) 

 

 

 

 

 

 



Максат: бөек шагыйрьнең исемен балалар күңелендә мәңгеләштерү. 

Бурычлар: балаларның Муса Җәлил турындагы белемнэрен арттыру; 

иҗатына, шәхесенә кызыксыну уяту; сөйләм телен үстерү; сәнгатьле сөйләм 

күнекмәләрен  камилләштерү, Туган илгә, халкыңа,туган җиреңә мәхәббәт 

тәрбияләү. 

Җиһазлар: шагыйрьнең портреты, китаплар күргәзмәсе, мультимедия 

ресурслары (экран, ноутбук), шигырьләренә ясалган рәсемнәр, 

иллюстрацияләр күргәзмәсе. 

Кем китерә бәйрәмне? Энҗе Мөэминова. 

Бәйрәмнәр килә илгә, 

Бәйрәмнәр килә өйгә, 

Бәйрәмнәр килә сезгә, 

Бәйрәмнәр килә безгә. 

Китерә ул кунаклар, 

Пешертә ул коймаклар, 

Яңа күлмәк тектерә, 

Үзен озаааак көттерә. 

Бәйрәмне кем китерә? 

Чәчәкләр , гөлләр микән? 

Бураннар ,җилләр микән? 

Кичәдәге шигырьләр, 

Бәлки , әйтеп бирерләр. 

Тәрбияче: Хәерле көн барыгызга да. Балалар, бу портретта кем 

сурәтләнгән? 

Бала: Муса Җәлил. 

Тәрбияче: Әйе, бөек  герой татар шагыйре. Нинди кеше ул герой? 

Балалар: Батыр, курыкмый торган, көчле, акыллы, тырыш.  

Тәрбияче: Бик дөрес. Хәзер без экранга карыйбыз. Әлеге презентация 

буенча Муса Җәлилнең тормыш юлына, иҗатына кыскача күзәтү ясыйбыз. 



Тәрбияче: Муса кечкенәдән тырыш, зирәк, кызыксынучан бала булып 

үсә. Табигатьне, тере җан ияләрен ярата,аларга карата бик мәрхәмәтле  

карашта була. Ул киптерергә эленгән балык тоту ятьмәләренә эләккән 

кошларны коткара, үзе тоткан балыкларны гел кире суга җибәрә торган була. 

Табигатькә мәхәббәте аның шигырьләрендә күренә. Хәзер аның шигырьләрен 

сөйләп  үтәбез. 

Балалар:        Муса Җәлил “Күке”, “Әтәч”, “ Маэмай”. 

Тәрбияче: Булдырдыгыз. Мусаның балалар өчен язылган күп 

шигырьләренә композиторлар көй язган. Әйдәгез , бергәләп  “Сәгать“ җырын 

җырлыйбыз. 

      Җыр “ Сәгать”  

Тәрбияче: Муса Җәлил балаларны бик ярата. Алар өчен аның уенлы 

шигырьләре дә бар. Хәзер “Күрсәт әле, үскәнем” уенын уйныйбыз. 

   УЕН “Күрсәт әле, үскәнем”. 

Тәрбияче: Шагыйрьнең иҗаты белән танышуыбызны дәвам итәбез. 

Балалар:  Муса Җәлил  “ Шакир белән Гали”, “Чишмә “ 

Тәрбияче: Бик матур сөйләдегез,балалар.  Муса гаиләдә 6 нчы бала 

була. Аның сеңлесе Хәдичә гел абыйсына ияреп йөри.Бервакыт, алар су 

коенырга киләләр. Хәдичә иптәш кызы белән суга кереп китә. Иптәш кызы 

бата башлый, Муса тиз генә суга сикерә, аңсыз кызны алып чыга, ясалма 

сулыш алдыра. Шулай итеп кызны коткара. Сеңлесенә  моннан соң яр буенда 

гына коенырга куша. Менә шундый кыю егет булып үсә ул! 

Муса Җәлил гаилә кора,аның кызы Чулпан туа. Ул кызын бик ярата, 

аңа багышлап бишек җыры иҗат итә. 

Бала:  Җыр “ Кызыма” 

Тәрбияче: Тыныч матур тормышыбызның күген кара болыт каплый. 

Сугыш башлана. Бар ир егетләр илебез азатлыгы өчен көрәшкә китә. Муса да 

шулар арасында. Озакламый, ул, авыр яраланып, әсирлеккә эләгә,төрмәгә 

ябыла. Әсирлектә дә ул каләме белән көрәшен дәвам итә. 1944 елда  10 



көрәштәше белән ул җәзалап үтерелә. Әйдәгез, без аларны 1 минутлык 

тынлык белән искә алыйк. 

(10 бала аларның фотоларын тотып,чыгып тезеләләр) 

Тәрбияче: Күп еллардан соң, аның герой исеме һәм төрмәдә иҗат иткән 

шигырьләр җыентыгы “ Моабит дәфтәре “ генә әйләнеп кайта. Хәзер аның 

исеме урамнарга, мәйдан, проспектларга бирелә, Татар дәүләт опера һәм 

балет театры аның исемен йөртә. Күп шәһәрләрдә  һәйкәлләр ачылган. Аның 

исеме, шигырьләре безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. 

Җирдә кеше торса торсын, 

Эзе калсын тирән булып, 

Үзе үлсә,эше калсын 

Мең яшәрлек имән булып. 
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