
Башҡортостан Республикаһының 

Ауырғазы районы муниципаль районының 

Талбазы ауылы Лицейы Муниципаль дөйөм белем биреү учреждениеһы 

 

            “Минең ғаиләм – 

                  минең шәжәрәм” 

                                    
                                                           Башҡорт теле һәм әҙәбиәте             

                                                     уҡытыусыһы А.Ә.Ғүмәрованың  
                                                     эш тәжрибәһенән 

                     



“Минең ғаиләм – минең шәжәрәм” 
                                                                                   Төҙөнө: башҡорт  теле һәм әҙәбиәте 

                                                                                   уҡытыусыһы Ғүмәрова А.Ә. 

Маҡсат. Уҡыусыларҙа ғөрөф - ғәҙәттәргә, ғаилә традицияларына, 
йолаларына  ҡызыҡһыныу уятыу, нәҫелдәренең тарихы менән 
ҡыҙыҡһынырға өйрәтеү; быуындар бәйләнеше, исем, фамилиялар, 
уларҙың килеп сығышы, әһәмиәте тураһында күҙаллауҙарҙы 
тәрәнәйтеү; үҙ ғаиләң менән ғорурланыу хистәре, Ватаныбыҙҙың 
үткәненә, өлкәндәргә ҡарата ихтирам, мөхәббәт тәрбиәләү. 

Йыһазлау. Шәжәрәләр,  девиз, магнитофон, "Алтын туй" йыры, ҡурай 
моңо, плакаттар,  "Милли ризыҡтар", "Халыҡ  ынйылары" күргәҙмәһе. 

Плакаттар:          " Илен белмәгән - игелекһеҙ,  

                                 Халҡын белмәгән - холоҡһоҙ, 

                                 Нәҫелен белмәгән - нәҫелһеҙ" 

                               "Ырыуын танымағанды кеше ҙурламаҫ" 

 

 (Ҡурай моңдары аҫтында өс аҡһаҡал сыға) 



1 аҡһаҡал  Бына, йәмәғәт, ялан-ерҙәрҙе ҡарап сыҡтыҡ. Шул ҡәҙәр 
гүзәл тәбиғәтте күргәнегеҙ юҡтыр әле. Ул тауҙары, сылтырап аҡҡан 
шишмәләре, ҡалын урмандары! Йәнлектәре тураһында әйтеп тораһы 
ла юҡ. Әллә шунда төпләнәбеҙме? ...   

1 алып барыусы  Хәйерле көн ,уҡыусылар, уҡытыусылар,ата-әсәләр, 
килгән ҡунаҡтар! “Минең ғаиләм – минең шәҗәрәм” тигән байрамды 
башлайбыҙ! 

2 алып барыусы Нимә ул шәжәрә?Был һүҙ нимәне аңлата? Уның 
менән кемдәр ҡыҙыҡһына? Шәжәрәне белергә кәрәкме? Һеҙ үҙегеҙҙең 
нәҫел тарихын беләһегеҙме? Бына ошо һорауҙарға беҙ бөгөнгө 
кисәбеҙҙә яуап бирербеҙ. 

3 алып барыусы.Добрый вечер, дорогие гости! (на чувашском языке) 

1 алып барыусы. Әҙәби телдә “шәжәрә” һүҙенең мәғәнәһе нәҫел-
ырыу тарихы тигәнгә тура килә. Төркиҙәрҙә, ғәрәптәрҙә, немецтарҙа, 
рустарҙа шәжәрәләр өйрәнеүҙең күп быуатлыҡ тарихы бар. 
Этнографик ғалимдарҙың яҙыуҙарына ҡарағанда  Тымыҡ  океандагы 
архипелагтарҙа йәшәүсе халыҡтар араһында 80-90 быуын нәҫел 
тарихтарын белеүсе кешеләр бар икән. Шәжәрәләрҙе белеү яҡын 
ҡәрҙәш-ырыуҙар араһында никахҡа кереүҙән һаҡланыу өсөн кәрәк 
икән. 

2 алып барыусы. Эйе, “Илен белмәгән – игелекһеҙ, халҡын белмәгән 
– холоҡһоҙ, нәҫелен белмәгән – нәҫелһеҙ” тип юҡҡа ғына әйтмәгән 
халҡыбыҙ. Әҙәм балаһына үҙенең ете быуын бабаһын белеү тейеш, 
тигәндәр бороңғолар.Шул ваҡытта ғына кеше тыуған иленең, тыуған 
төбәгенең, тыуған йортоноң үткәнен, үҙ халҡының сығышын белә. 
Шуның өсөн дә беҙ бөгөн  шәжәрәне, тыуған ауылдың үткәнен белеү 
һәм өйрәнеү, тыуған төбәктең тарихи урындарын хөрмәт менән 
һаҡлау тейеш  тибеҙ.“Шәжәрә” һүҙенең күп төрлө синонимы бар: 
тарих, нәҫел ағасы, шәжәрә китабы, ырыу  һәм башҡалар, ә руссаһы – 
родословная. 

 



     

       

 

3 алып барыусы. Каждому человеку важно знать свои корни... 

1 алып барыусы. Шәжәрәне, йәки нәҫел ағасын белеү, эҙләү беҙҙең 
дә игелекле бер эшебеҙ булыр, ә хәҙер һүҙҙе 7 синыф уҡыусыларына 
бирәбеҙ. 

 

            Р. Файзуллин "Онотма һин"                                        

                   Хәтерләүҙән  ҡурҡма һин! 

                   Үткәнеңде онотма һин! 

                    Бел һин йыраҡ бабайҙарҙың 

                    Нисек итеп көн иткәнен, 

                    Ни иккәнен, ни сиккәнен, 

                    Ниндәй уйҙар, ниндәй моңдар 

                    Беҙгә ҡалдырып киткәнен. 



                    Иҫеңдә тот уларҙың һин 

                    Һуғыштарҙа ҡан түккәнен, 

                    Тыуған ерҙең иреге өсөн 

                    Зиндандарҙа интеккәнен... 

                    Һәр ҡарыш ер һуғарылған 

                    Шаһит йәндәр ҡандарында.                   

2 алып барыусы. Беҙҙең лицейҙа “Иң яҡшы шәжәрә” конкурсы 
үткәрелде. Сәхнәгә жюри ағзаларын һәм еңеүселәрҙе 
саҡырабыҙ.(Сығыштар) 

                   “Һинең исемең”                  “Һинең фамилияң” 

                   ”Нәҫел ағасы"                    “Ғаилә тамғаһы һәм девизы” 

 

              

1 алып барыусы. Шәжәрәне яҙма рәүештә йәки телдән-телгә күсереп 
һаҡлау урыны – ғаилә. Бик күп ғаиләләрҙә бороңғо бабаларының 
исемдәрен, уларҙың кем булыуҙарын яҡшы беләләр, иҫтәлектәрен 
ҡәҙерләп һаҡлайҙар. Беҙгә лә хәҙер иғтибарлырак булырга тура 
килер, сөнки ата-әсәһенең  туган көнөн, әбей-бабайҙарҙың тулы 
исемдәрен белмәгән балаға шәжәрә төҙөү ҡыйын буласаҡ.  



3 алып барыусы. Семья – опора человека... 

2 алып барыусы. Ғаилә! Ни ҡәҙәр шатлыҡ, ни ҡәҙәр тантана был 
һүҙҙә! Ә нимә һуң ул ғаилә? Ул нимәнән башлана? Ниңә шул хәтле 
ҡәҙерле, яҡын ул һүҙ? Беҙ шул һорауҙарға яуап эҙләйбеҙ. Тимәк, 
ғаилә, ата-әсәләр, әбей-бабайҙар - шәжәрәнең төп сығанағы. Һүҙҙе 3 
б синыф уҡыусыларына бирәбеҙ.                  

                                                      (Шиғырҙар)    

   (Ишек шаҡыйҙар. Ишектән кескенә генә, ап-аҡ һаҡаллы Йорт 
эйәһе керә.) 

Йорт эйәһе. Тамам аптыраным, хужаларҙы юғалттым , ә улар минән 
башҡа күңел асып яталар. Күр инде һин уларҙы! 

2 алып барыусы . Туҡта әле, бабаҡай, һин кемдең бабаһы булаһың 
һуң? 

Йорт эйәһе. Мин бер кемдең дә бабаһы түгел, мин Йорт эйәһе булам. 
Ғаиләм өйгә ҡайтмағас, борсолдом, уларҙы эзләп килдем. Мин бит бик 
яҡшы ғаиләлә йәшәйем. Насар ғаиләлә тауыш-ыҙғыш, йәм юҡ, ундай 
ғаиләнән хатта йорт эйәләре ҡаса... 

2 алып барыусы. Бына эш нимәлә икән,хәҙер аңланым. Һин беҙгә 
асыуланма инде, бөгөн беҙҙә “Ғаилә байрамы”. Әйҙә һин дә беҙҙең 
менән  күңел ас. 

Йорт эйәһе. Бик теләп ризалашам, рәхмәт. Форсаттан файҙаланып 
һеҙгә  

теләктәремде еткерәм, ләкин күп һөйләргә яратмайым. 

 

                                   (Васыят уҡый) 

                    Ғаилә нигеҙен васыят итәйек балаларға, 

                    Өндәү һүҙе - ата-әсәләргә! 

                    Ғаилә нигеҙен васыят итәйек балаларға, 

                    Бер көнгәлә, бер йылға ла түгел, мәңгелеккә,  

                    Ғаилә нигеҙен васыят итәйек балаларға, 



                    Һаҡлаһындар, ололарҙың ышанысын аҡлаһындар! 

 

                                                                 
1 алып барыусы. Рәхмәт һиңә, Йорт эйәһе, яҡшы һүҙҙәрең 
өсөн!Һинең  

ышанысыңды аҡларбыҙ. Беҙҙең уҡыусылар ҙа бик аҡыллы, әҙәпле,   

тәртипле, инсафлы. Улар араһында мөнәжәт  башҡара белеүселәр ҙә  
бар 

                                              (Мөнәжәт әйтеү) 

1 алып барыусы .Шәжәрәләр белеү, яҙып барыу – матур ғәҙәт. 
Үҙебеҙ 

ҡыҙыҡһынмаһаҡ был эште башҡалар эшләмәҫ. Беҙгә милли 
ғәҙәтебеҙҙе дауам  иттерергә кәрәк. Шәжәрә арҡылы кешеләр ата-
бабаларының дауамсыһы булыуҙарына төшөнгәндәр. Шәжәрәне 
белеү тыуған илгә, ергә, телгә мөхәббәт  һәм һаҡсыл  ҡараш 
тәрбиәләй, туғандарға, күршеләргә хөрмәт күрһәтеп йәшәргә 
кәрәклекте иҫкәртә. 



2 алып барыусы. Ҡәҙерле ҡунаҡтар! Байрамыбыҙҙың беренсе өлөшө  

тамам, иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт! Һеҙгә барығыҙға ла иҫәнлек-һаулыҡ,   

ғаилә бәхете теләйбеҙ, һәр бер атҡан таңға шатланып, бер-берегеҙҙең  

ҡәҙерен белеп йәшәгеҙ! Кисәбеҙҙең икенсе өлөшөн байрам 
табынында  

дауам итербеҙ. 

3 алып барыусы. Спасибо за внимание!.. 

           

 

                                  


