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                                                 Инеш 

      Тарих тҽгҽрмҽсе кирегҽ ҽйлҽнмҽй, һҽр үткҽн кҿн тарих булып ҡала 

килҽ. Кем үҙ халҡының тарихын, үткҽнен белмҽй, онота. Шуға ла бҿгҿнгҿ 

бурыс: тарихты ҿйрҽнеп һоҡлана һҽм ғорурлана белергҽ, башҡалар хҿрмҽт 

итерлек итеп күтҽрергҽ тейешбеҙ. Тел һҽм ҽҙҽбиҽт, кластан тыш уҡыу 

дҽрестҽрендҽ ауылыбыҙ тарихы, билдҽле шҽхестҽре тормошон тҽрҽндҽн 

ҿйрҽнеү, осрашыуҙар үткҽреү уҡыусыларға рухи  тҽрбиҽ биреүҙҽ ҙур роль 

уйнай. Бигерҽк тҽ Бҿйҿк Ватан һуғышы шаңдауын, ул йылдарҙың 

ауырлығын үҙ иңендҽ татыған һуғыш ветерандарының, тыл 

хеҙмҽтсҽндҽренең күргҽн-кисергҽндҽрен йҽш быуынға тулы , асыҡ килеш 

еткереү мҿһим. Ошо маҡсатта ғилми-эҙлҽнеү, проект эштҽре алып барыла, 

осрашыуҙар үткҽрелҽ. Бындай эштҽр уҡыусыларҙың ижади һҽлҽтен үҫтерҽ, 

илһамландыра, патриотик тойғолар уята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



Тема:  Батырҙар үҙебеҙҙең арала 

Маҡсаттар: 

 а)Уҡыусыларҙың Бҿйҿк Ватан һуғышында ҡатнашҡан ауылдаштарыбыҙ ,  

тыл ветерандарының  батырлыҡтары тураһында белемдҽрен арттырыу; 

б) Бҿйҿк Ватан һуғышына бҽйле тарихи факттарҙы ҿйрҽнеү; 

в)Бҿйҿк Ватан һуғышы осоронда тылда эшлҽүсе, Бҿйҿк Еңеүҙе 

яҡынайтыуға тос ҿлҿш индереүсе олҽсҽйҙҽребеҙ рухында уҡыусыларға 

патриотик тҽрбиҽ биреү;   

 Йыһазландырыу:  

Компьютерҙа слайдтар,  китаптар күргҽҙмҽһе, фотоальбом “Улар ҙа Еңеү 

яулашты”,  стенд “Мҽңге хҽтерҙҽ”, уҡыусыларҙың һүрҽттҽр күргҽҙмҽһе, 

иншалары. 

 Осрашыуға саҡырылды: Бҿйҿк Ватан һуғышы осоронда тылда эшлҽүсе 

ветеран олатайҙар һҽм олҽсҽйҙҽр. 

 

                                             Кисәнең барышы 

 

“Изге һуғыш” йыры яңғырай. 

Уҡытыусы. 

       1941 йыл 22 июнь. 

       Был кҿн илебеҙ тарихында ҡанлы хҽрефтҽр менҽн яҙылған. Шул ауыр 

йылдар иҫтҽлектҽре менҽн уртаҡлашырға килгҽн тыл ветерандары  бҿгҿн 

беҙҙҽ ҡунаҡта. 

      Кҿтмҽгҽндҽ фашистик Германия тыныс тормош ҡороусы совет иленҽ 

һҿжүм итҽ. Тыуған илебеҙҙе дошмандан һаҡларға кҽрҽк була. Ҡулына 

ҡорал тоторлоҡ бҿтҽ ир- егеттҽр немец фашистарына ҡаршы яуға күтҽрелҽ. 

Бҿйҿк Ватан һуғышы башлана. (Слайд 1-2) 

 

1-се уҡыусы 

                Һуғыш килде беҙгҽ һорамайса, 

           Шаҡымайса инде ишектҽн, 

           Ҡабатланыҡ шул саҡ теште ҡыҫып: 

          “Беҙ еңергҽ тейеш нисек тҽ!” 

 

 



2-се уҡыусы 

                 Яуға индек ярһып, 

                 Айҡай-айҡай Мҽскҽү ҡырҙарын. 

                 Ҿҫкҽ яуған туптар 

                 Бүлҽ алмай һалдат юлдарын. 

                 Артта шанлы Мҽскҽү 

                 Ҽйҙҽп торҙо батыр улдарын. 

3-сө уҡыусы 

                 Ауһаҡ, алға ауҙыҡ 

                 Кҿсҿн күрҙек күктҽ йҽшнҽүҙең. 

                 Ергҽ уя баҫтыҡ, 

                 Бар ҡҽҙерен белеп йҽшҽүҙең. 

                 Яндыҡ, торҙоҡ, еңдек, 

                 Беҙ һалдаты шанлы Мҽскҽүҙең. 

       

    “Шайморатов генерал” (Ҡ. Даян һүҙҙҽре, З. Исмҽғилев кҿйҿ) йыры 

башҡарыла    

    

Уҡытыусы: 

 

 Ил ҿҫтҿнҽ ҡурҡыныс янағанда ил азаматтары дҽррҽү күтҽрелеп ҡулына 

ҡорал ала. “Ҡайҙа ғына бармай, ниҙҽр күрмҽй ир- егеткҽй менҽн ат башы”, 

– тип йырлай- йырлай ғҽзиз тыуған ерен һаҡлап яуға китҽ. “Ҡайтырбыҙ”, – 

тип китһҽлҽр ҙҽ, күптҽре яу яланында мҽңгелеккҽ ятып ҡала. 

  
4-се уҡыусы 

 Беҙҙең Яңы Мҿсҽт ауылынан да 32 кеше һуғышҡа китеп, шуларҙың ун 

һигеҙе яу яландарында ятып ҡалған . 

Ауыл уртаһында обелиск тора. Унда Бҿйҿк Ватан һуғышында ҡатнашҡан, 

тыуған яҡтарына уттар кисеп йҿрҿп иҫҽн-һау ҡайтҡан, йҽки бҿтҿнлҽй 

ҡайта алмаған ауылдаштарыбыҙҙың исемдҽре яҙып ҡуйылған. 

 Бына улар:   

(Уҡыусылар яуҙа ятып ҡалғандарҙың исем- фамилияларын ҽйтеп сығалар) 

Уҡытыусы: 

  Хҿрмҽтле ҡунаҡтар, уҡыусылар! Яу яландарында мҽңгелеккҽ ятып ҡалған 

олатай-бабайҙарыбыҙҙы, беҙҙең арабыҙҙан ваҡытһыҙ киткҽн 

ветерандарыбыҙҙы иҫкҽ алып, бер минутҡа тын ҡалайыҡ! (Барыһы ла 

аяғүрҽ баҫа. Бер минутлыҡ тынлыҡ. Слайд-3) 

 

5-се уҡыусы 

 

 Был ҡҽһҽрле һуғыш 1418 кҿн бара. Ошо  1418 кҿн ҡан ҡойошта яҡынса 27 

000 000 кеше һҽлҽк була. Был күрһҽткес яҡынса ғына, ҽ һуғыш арҡаһында 



аслыҡтан үлгҽндҽр, тыумай ҡалғандар, хҽбҽрһеҙ юғалғандарҙы ла иҫҽпкҽ 

алһаҡ, был һандар күпкҽ юғары булыр ине. 

 

Уҡытыусы : 

Ил һаҡларға ир-егеттҽр киткҽс, кемдҽр тылда хеҙмҽт итергҽ тороп ҡалды 

икҽн?  

6-сы уҡыусы 

Ҡулына ҡорал тоторлоҡ ир-егеттҽр   һуғышҡа киткҽс, донъя йҿгҿн тартыу, 

аҙыҡ , кейем етештереп фронтҡа оҙатыу ҡатын-ҡыҙҙар, ҡарт- ҡоролар һҽм 

балалар елкҽһенҽ тҿшкҽн. Бик ауыр осор булған. Был турала китаптар 

яҙылған, кинофильмдар тҿшҿрҿлгҽн, рҽссамдар тарафынан үлемһеҙ 

картиналар ижад ителгҽн.Ошо ауыр һуғыш йылдарының тере шаһиты 

булған тыл ветерандарының һҿйлҽүҙҽрен тыныс ҡына тыңлап булмай... 

 

Уҡытыусы : 

       Ҽйҙҽгеҙ ҽле, хҿрмҽтле ветерандар, ауыр һуғыш йылдарында нисек тир 

түгеүегеҙ тураһында һҿйлҽп китегеҙ. (Экранда тыл ветераны тураһында 

мҽғлүмҽт күрһҽтелеп бара . Слайд4-6) 

         1. Ғарифуллина Сабира инәй һөйләгәндәренән (1924й): 

      Эштең иң ауыры тҿштҿ инде: 11-12 йҽштҽн колхозсылар менҽн бер 

рҽттҽн бесҽн сабырға,  утын йығырға йҿрҿнҿм. Атайым Фҽтҡислам 1941 

йылда уҡ һуғышҡа киткҽйне,  ҽйлҽнеп ҡайтырға яҙманы. Мине 1942 йылда 

ФЗО-ға ебҽрҙелҽр. Белорет металлургия заводында эшлҽнем. Ашау яғы бик 

наҡыҫ булды, норманы арттырып үтҽһҽк тҽ , шул үҙҽктҽргҽ үтте. 1947 

йылда ғына кире ҽйлҽнеп ҡайтырға насип булды . 

 

         2. Ишкинина Мәрғиә инәй һөйләгәндәренән (1926й.) : 

      Һуғыш башланғанда миңҽ 15 йҽш ине. Ололар араһында тҿп кҿс инем. 

Ата-ҽсҽйем бер-бер артлы ауырып үлеп киттелҽр. Минең ҡулыма  үҙемдҽн 

кесе 6 бала ҡарап ҡалды. Шуларҙы аслыҡтан үлтермҽҫ ҿсҿн кҿндҿ- тҿнгҽ 

ялғап эшлҽнем:үгеҙ менҽн ер һҿрҙҿм, йҽйҽүлҽп Стҽрленҽн иген дҽ 

ташыным, ҡап  та һуҡтым , кҽбҽнен дҽ һалдым. Минең ҡулдан эшлҽмҽгҽн 

эш ҡалманы инде. Аслыҡ  үҙҽктҽргҽ үтте. Шулай ҙа бирешмҽнек, Еңеүҙе 

яҡынайтыуға кҿсҿбҿҙҙҿ йҽллҽмҽнек. Шҿкҿр, хҽҙер иркен тормошта, 

муллыҡта йҽшҽйбеҙ. Бҿгҿнгҿ тормоштоң ҡҽҙерен белегеҙ, балалар. 

 

         3. Ирназаров Хаят инәй һөйләгәндәренән (1926й.) 

      Һуғыш ваҡытында фермала һарыҡ, һыйыр ҡараным. Ашарға, кейергҽ 

юҡ. Ҡуҙғалаҡ, һарына, кҿпшҽ ашаныҡ. Сабата кейҙек. Уҡыуға 

мҿмкинселек булманы. План буйынса ағас ҡырҡырға ебҽрҽлҽр ине. Эштҽн 

ҡурҡып торманыҡ, ҡайҙа ебҽрҽлҽр, шунда баш баҫып эшлҽнек. 

 

 



4-се уҡыусы 

Һеҙ, инҽйҙҽр, ул саҡтарҙа 

Йҽп-йҽш кенҽ ҡыҙҙар инегеҙ, 

Кҿс етмҽҫлек кҿстҽрҙе лҽ 

Күтҽрҙе бит иңдҽрегеҙ. 

 

 5-се уҡыусы 

Их, ҽсҽлҽр, һуғыш йылдарында 

Теңкҽгеҙгҽ тейҙе ауырлыҡ, 

Заман ауырлығын күтҽрергҽ, 

Яу ҡайғыһын баштан үткҽрергҽ 

Ҡайҙан тылсымлы кҿс таптығыҙ ҙа  

Ҡайҙан алдығыҙ һеҙ сабырлыҡ! 

 

6-сы уҡыусы 

Былбыл һайрауҙарын тыңлар саҡта 

Һеҙ бит сабаталар үрҙегеҙ. 

Сабаталар үреп кейҙегеҙ ҙҽ 

Алабута баҫҡан яландарҙа 

Һыйыр егеп һабан һҿрҙҿгҿҙ! 

 

7-се уҡыусы 

Етем ҡалдыҡ атайҙарҙан, 

Донъя булды китек- ҡотоҡ, 

Ас та булдыҡ, туҡ та булдыҡ- 

Кҿлтҽ ташып, ҽүен һуҡтыҡ. 

 

Уҡытыусы: 

       Эйе, тылдағылар ниндҽй генҽ ауыр саҡ булмаһын, Еңеү ҿсҿн тип, 

алды-ялды белмҽй, ваҡыт менҽн иҫҽплҽшмҽй, буш хаҡҡа ғына эшлҽгҽндҽр, 

ауырлыҡтар алдында баш эймҽгҽндҽр, үҙ ҡайғыларын баҫып,ил ҡайғыһы 

менҽн йҽшҽгҽндҽр. Һалдаттар һуғыш яланында дошман менҽн алышып 

батырлыҡ күрһҽтһҽлҽр, тылда ҡатын –ҡыҙҙар, ҡарт- ҡоролар, бала-сағалар 

эштҽре менҽн батырлыҡ яулағандар. Бҿгҿнгҿ матур тормош ҿсҿн, һеҙ, 

балалар, тыныс, бҽхетле йҽшҽһен ҿсҿн тир түккҽндҽр икҽн олҽсҽй- 

олатайҙарыбыҙ. Тимҽк, уҡыусылар, батырлыҡ һуғыш яланында ғына түгел, 

ҽ тылда ла була икҽн. Бергҽлҽп кҿрҽшкҽндҽ генҽ Еңеү килеүен аңлаған 

халҡым. Күптҽн түгел Динис Бүлҽковтың “Яралы китап”, Ҽнүр 

Вҽхитовтың  “Ҿс бҿртҿк бойҙай”, Шакир Янбаевтың “Йҽнекҽй 

ҡарт”ҽҫҽрҙҽре менҽн танышҡайныҡ.  Был ҽҫҽрҙҽрҙҽ Бҿйҿк Ватан һуғышы 

осоронда балаларҙың һҽм ҡатын-ҡыҙҙарҙың хеҙмҽттҽре, тимҽк, 

батырлыҡтары күренҽ. 

 



5-се уҡыусы 
           Хҿкүмҽтебеҙ1941-1945 йылдарҙағы Бҿйҿк Ватан һуғышы осоронда 

тылда эшлҽүсе  олатай-олҽсҽйҙҽрҙең хеҙмҽтен юғары баһалап, уларға 

кҿмҿш миҙалдар тапшыра килҽ. Беҙҙең ауылдан бындай миҙалға ҿс тиҫтҽгҽ 

яҡын кеше лайыҡ булған. Бына улар: 

Бүлҽкова Маһира, Вҽлиева Шҽмсүрҽ,Ғарифуллина Сабира, Ҡасҡынбаева 

Сҽхипьямал  һ.б (Слайд 7-8) 

6-сы уҡыусы 

        2013 йылдың декабрендҽ РФ Президенты Владимир Путин «1941-

1945 йылдарҙағы Бҿйҿк Ватан һуғышында Еңеүгҽ 70 йыл» юбилей 

миҙалын булдырыу тураһындағы Указға ҡул ҡуйҙы.  (Слайд 9) 

        Указға ярашлы, был миҙал менҽн Бҿйҿк Ватан һуғышында ҡатнашҡан 

хҽрбиҙҽргҽ, партизандарға, тыл эшсҽндҽренҽ тапшырыла. Беҙҙең ауылдан 

был миҙалды иҫҽн- һау ҡалған тик 4 кенҽ тыл ветераны ҡулдарына алды. 

(Слайд10 ) 

Бына улар: 

1. Ишкинина Мҽрғиҽ 

2.Тулыбаева Сҽүрҽ 

3. Шҽрипов Мансур 

4. Ғарифуллина Сабира  

 

( Бер уҡыусы Башҡортостандың халыҡ шағиры Ҡҽҙим Аралбаевтың 

“Көмөш миҙалдар” шиғырын һҿйлҽп ишеттерҽ. Иншалар уҡыла 

“”Минең олҽсҽйемдең батырлығы” , “Минең олатайым”, “Олҽсҽйем- 

ветеран”) 

 

Уҡытыусы: 

        Балалар,  хҽҙер һеҙҙең олҽсҽй-олатайҙарығыҙ бик оло кешелҽр, уларға 

һҽр яҡлап ярҙам итеү , ихтирам күрһҽтеү һеҙҙең изге бурысығыҙ икҽнен 

онотмағыҙ.   Бҿгҿнгҿ матур, тыныс тормошта йҽшҽүебеҙ менҽн беҙ 

һуғышта баш һалған олатайҙарыбыҙ, Еңеү яҡынлаштырырға кҿстҽрен 

йҽллҽмҽгҽн ҿлҽсҽйҙҽребеҙ  алдында баш эйҽбеҙ! 

       Хҿрмҽтле ветерандар, фиҙаҡҽр хеҙмҽтегеҙ менҽн еңеү кҿндҽрен 

яҡынайтҡан инҽйҙҽр һҽм олатайҙар!   Һеҙҙе Бҿйҿк Еңеүҙең 70йыллығы 

менҽн ҡотлайбыҙ, оҙон ғүмер телҽйбеҙ. (Слайд11) 

 (Уҡыусылар үҙ ҡулдары менҽн эшлҽгҽн бүлҽктҽрен тапшыралар) 

 

 

 “Еңеүселәргә дан” йыры яңғырай. Сәй табынына рәхим итеү. 

 

 

 

  



                                        Һығымта 

 

       Уҡыусылар менҽн берлектҽ  бындай класс сҽғҽттҽре, осрашыуҙар, 

кисҽлҽр үткҽреүҙең    йҽш быуынды тҽрбиҽлҽүҙҽ, данлы яҡташтарыбыҙҙың 

исемен мҽңгелҽштереүҙҽ ҽһҽмиҽте баһалап бҿткҿһҿҙ. Халҡыбыҙҙың , 

арҙаҡлы яҡташтарыбыҙҙың данлы үткҽнен, тарихын ҿйрҽнеү менҽн бер 

рҽттҽн  уҡыусылар түбҽндҽге сифаттарға эйҽ була: 

1. Рухи тҽрбиҽ һҽм белем биреү уҡыусыла Тыуған илгҽ, кешелҽргҽ 

ҡарата булған ыңғай шҽхси сифаттарҙы барлыҡҡа килтерҽ, формалаштыра. 

2. Уҡыусы  үҙе лҽ һиҙмҽҫтҽн тарих менҽн ҡыҙыҡһына башлай, уны 

ҿйрҽнеүгҽ телҽге тыуа, дҽрте уяна. 

3. Уҡыусы күңелендҽ онотолмаҫлыҡ иҫтҽлектҽр ҡала,  ғорурланыу 

хистҽре , патриотик тойғолар уяна. 

4.  Предмет -ара бҽйлҽнеш булдырыла. 

  

 

 

  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Ҡулланылған әҙәбиәт 

 

1. Башҡорт ҽҙҽбиҽте дҽреслеге, 6кл. 

     Ҡ. Аралбаев “Кҿмҿш миҙалдар” 

 

2.  Фотоальбом“ Бер кем дҽ, бер нҽмҽ лҽ онотолмаған” 

 

3. Газета материалдары (шиғырҙар) 

4. Интернет мҽғлүмҽттҽре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


