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Подготовка к сочинению «Настоящий друг»  
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Тема: Чын дус (БСҮ. Сочинение язуга әзерлек дәресе ) ( Настоящий друг( 

ПОДГОТОВКА К СОЧИНЕНИЮ) 

Максатлар.  

1. Сочинение язарга өйрәнүне дәвам итү.  

2.Бәйләнешле сөйләм телен үстерү; тел байлыгын арттыру; танып- белү эшчәнлеген 

камилләштерү.  

3.дуслык хисе тәрбияләү  

Җиһазлау: компьютер, экран, проектор.  

                          Дәреснең барышы 

1.Оештыру.  

- Исәнмесез, кунаклар, исәнмесез, тагын бер кат, кадерле балалар! Әдәбият дәресебезне 

башлыйбыз. Балалар, кунакларга, бер-берегезгә карап елмаик әле. Чөнки йөзебездәге 

елмаюлар күңелләрне күтәрә, кәефне яхшырта. Бүгенге иртәдә сезнең кәефләрегез ничек 

икән, билгелик әле. Үзегезнең кәефегезгә туры килгән күбәләкне сайлап алыгыз. (Ачык 

һәм караңгы төстәге күбәләкләр тәкъдим ителә) Дәрес ахырына сезнең кәефләрегез 

үзгәрерме,юкмы,монысын соңрак күрербез.  

2.Актуальләштерү.  

- Укучылар, дәресебезнең темасын билгеләү өчен, бер әкият тыңлагыз әле.  

- Бик биектауда көтүче яшәгән. Бервакыт яңгырлы бер төндә өч кеше аның ишеген 

шакыган. 

- Минем өем бик бәләкәй, берегез генә керегез. 

- Сез кемнәр соң? – дип сораган көтүче. 

- Без, Дуслык, Бәхет, Байлык. Иң башлап кайсыбыз керүен үзең хәл ит. 

- Укучылар сез ничек уйлыйсыз? Көтүче кемне кертер? 

- Дуслыкны. Ни өчен? 

- Чөнки дуслык керү белән өйгә бәхет тулган, байлык килгән. 

- Димәк, бүгенге дәрестә сүздә шул Дуслык турында барыр.  

3. Яңа дәресне аңлату: 

- (Дәфтәрләрегезне ачасыз, бегенге число, теманы язасыз: Егерме икенче 

октябрь. “Чын дус” темасына сочинение язарга әзерләнү.) 

 

- Дәрестә без сезнең белән дуслык, чын дус турында сөйләшербез, ә киләсе 

дәрестә шул темага сочинение язачакбыз. 

 Дуслык – дөньядагы иң кирәкле мөнәсәбәтләрнең берсе. Дуслары булган кешеләр 

генә бәхетле буладыр, минемчә. Ә сезнеңчә ничек икән? Сезнең фикерләрегезне ишетеп 

китәсе килә.  

 Әйтегез әле, балалар, кем ул чын дус?  

 (Что значит  “Настоящий друг”)  
 

 (Песня “Настоящий друг). 



Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

 

Мы поссоримся и помиримся, 

"Не разлить водой" - шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

В полдень или в полночь друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту - 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту - 

Вот что значит настоящий верный друг. 

  (Адель: Минемчә, дус кеше . шул кеше кем сине аңлый, кайсы шатлыгыңны да 

кайгыңны да уртаклаша, Теймур: авырлык чагында ярдәм итә, кайгы килсә. юата, 

Милена: авырасаң хәлеңне белә, дәресләреңне өйрәнергә ярдәм итә, Диана: хатаң булса, 

синнән көлми, ә төзәтә) 

 Ә сезнең дусларыгыз бармы?  

 Кемнең бер дусты да юк?  

 Әйе, балалар, һәркемнең дә дусты булырга тиеш, шулай булганда гына яшәве 

күңелле, рәхәт була. Ә дус булу өчен дустыңны яратырга, хөрмәт итәргә, авыр чакта 

ярдәм кулын сузырга, дуслыкны сакларга омтылырга кирәк. Бу турыда бик күп 

әкиятләрдә, хикәя-шигырьләрдә дә языла.  

- Укучылар, без балалар арасында дуслык, иптәшлек турында нинди әсәрләр белән 

таныштык әле? (Адель: Һади Такташның “Иптәшләр” шигыре,  

Милена: Д.Аппакованың “Шыгырдавыклы башмаклар”,  

- Ә “Шыгырдавыклы башмаклар” әсәрендә  дуслыкны кемнәр арасында күрәбез? (Данис: 

Гөлшат белән Ләлә арасында) 

- Гөлшат нинди кыз? Ул нинди дус? Аны чын дус дип атап буламы? 

- Аның дуслыгы нәрсәдә күзәтелә? (Фикерләр алышына.) 

Азамат: Үзенә дә бик кадерле башмакларын Гөлшат дусты Ләләгә бүләк итә.  

- Бу куренеш сезгә ничек тәэсир итте?  (Диана: Гөлшат белән горурлану хисе туды. Мин 

дә шулай эшләр идем дигән уй килә.) 

- Бу очракта Ләләнең башка дуслары үзләрен ничек тоталар? (Алар да Ләләне авыр 

вакытта юаталар, үзләренең бүләкләрен аңа китерәләр) 

- Аларны чын дуслар дип атарга буламы? ( Теймур: Алар – чын дуслар. Чөнки алар үз 

дусларын авыр вакытта ташламыйлар, ярдәм кулы сузалар) 

- Ә хәзер белем көненә әзерләгән сценкагызны искә төшерүегезне соралам. 

Кунакларга да күрсәтегез әле. 

Инсценировка 



Адель: Беркөн Азамат мәктәпкә яңа компьютер уены китерде, аның яныны шунда ук 

Радмир килде һәм кычкыра: 

- Азамат, без бит синең белән чын дуслар, давай бергә икәү уйныйбыз. 

 - Давай – килеште Азамат.(уйный башлыйлар. Башка балалар килә, ә Радмир алардан 

Азаматны каплый) 

- Мин Азаматның дусты – Мин генә аның белән уйныйм. 

Адель: 

Икенче көнне Теймур яңа айфон 6 алып килде. Аның яныныңда да иң беренче Радмир 

булды. 

Радмир: 

- Мин синең иң якын дустың, давай бергәләп карыйбыз! 

Азамат: 

 - Мине дә арагызга аласызмы? 

Радмир: 

- Юк, алмыйбыз. 

Азамат: 

- Ник? Син бит кичә без чын дуслар дигән идең.  

Радмир: 

- Бу бит кичә. Кичә син уен китердең, ә бүген Теймур яңа айфон китерде. Бүген мин 

Теймурның чын дусты! 
 

- Ә монда Данисны чын дус дип атарга буламы? ( Радмир: Юк, чөнки ул үзенә 

кирәк чакта гына дус булырга ярата. Ә чын дус шатлыкта да, кайгыда да дусты белән 

булырга тиеш.) 

 Балалар, дуслар бары тик кешеләр арасыннан гына буламы? Хайваннар, 

җәнлекләр арасыннан да сезнең дусларыгыз юкмы? 

(Бер-ике укучы үзләренең хайван дуслары турында сөйлиләр) 

Адель: Минем иң якын дустым – Буян исемле кцчегем. Аны минем туган көнемә 

классташларым бүләк иттеләр. ... 

Милена: Ә минем  йомшак уенчыгым – аю дустым бар . Мин аны кочаклап 

йоклыйм , әкиятләр сөйлим. Өй эшләрен дә аңа сөйләп күрсәтәм. Ә ул мине тыңлап ята , 

мәктәптән кайтканымны көтеп тора . Ул дустым минем хәзер искерде инде, ләкин ул миңа 

һаман да бик кадерле. 

 Сезнең дусларыгыз барлыгын без белдек. Балалар, беләсезме, дуслыкның да үз 

дуслары була икән. Ышанмыйсызмы?  

 

 Әйдәгез әле, “Дуслык дуслары” дигән уен уйнап алабыз, шунда минем 

сүзләремнең дөреслегенә ышанырсыз. Моның өчен безгә парларга берләшергә кирәк. Мин 

сезгә кешеләр нинди булырга мөмкин, шул сыйфатлар язылган карточкалар өләшәм, ә сез 

шуларны икегә аерырсыз:кайсылары яхшы дуслыкның дуслары, ә кайсылары начар - 

дуслыкның дошманнары икәнен билгеләрсез. (Парларда эш) 

 Ягез әле, дуслык дуслары нинди сыйфатлар икән. 

 1 группадан , Адель, укып кит әле. Рәхмәт. 

 2 группада нинди сүзләр икән, Радмир, рәхим ит, укып күрсәт әле. 

 3 группадан, Диана, сез нинди сыйфатларны яхшы дип таптыгыз? 



 Балалар, ә артып калган сүзләр турында сез нәрсә әйтә аласыз? Диана, укып чык 

әле, сездә нинди сүзләр артып калды? Башка группада да шул ук сүзләрме? Алар турында 

нәрсә әйтә аласыз?  

 Әйе, балалар, бу сыйфатлар беркайчан да дуслык белән янәшә йөри алмыйлар. 

Алар булган җирдә дуслык яши алмый. Рәхмәт,  хәзер дуслыкның дусларын 

дәфтәрләрегезгә язып куясыз. 

 - Әйдәгез әле, балалар, тагын бер кат ул безгә кирәк булмаган сыйфатларны искә 

төшереп китик. Дус яшәргә теләсәк безгә бу гадәтләрдән ерак торырга, үзебездә 

яхшыларын гына булдырырга кирәк. (Презентация буенча эш) 

                    

Ә хәзер, балалар, әйдәгез, бераз хыялланып, фантазияне эшкә җигеп, дуслык 

турында сөйләшүебезне дәвам итик. 

 Әгәр дә без аны күрә алсак,дуслык нинди төстә булыр иде икән? Дуслыкны иснәп 

карап булса, исе нинди булыр иде икән? Ашап карый алсак, тәме нинди булыр иде икән? 

Әгәр тотып карый алсак, дуслык нинди булыр иде икән? Әйе, балалар, мин дә шулай 

уйлыйм. Ул шундый йомшак булыр иде, аны гел шулай кысып, яратасы гына килеп торыр 

иде.  

 Балалар, элек-электән дуслык – бик кирәкле, изге хисләрнең берсе булып 

саналган. Борынгы әби-бабайларыбыз дуслык турында кеше хәтерендә мәңгегә уелып 

калырдай сүзләр-мәкальләр әйтеп калдырган. Без инде аларны дәресләрдә өйрәнеп 

киләбез. Бүген шуларның дуслык турында булганнарын тагын бер кат искә төшереп 

үтәрбез. Мин сезгә мәкальнең башын әйтәм, ә сез – ахырын. Сөйләштекме? 

 (Мәкальләр өстендә эш) 

 100 сум акчаң булганчы ... (100 дустын булсын).  

 Дустың булмаса – эзлә ...  

 Кешенең иң зур байлыгы –  

 Дус-кайгыда ... ( 

- Чын дус бервакытта да сине бәладә ташламый. Без моны үзебез белгән “Чын дус” 

җыры аша да бик яхшы беләбез. Әйдәгез әле, җырны искә төшерик.  

 

 “Чын дус “җырын  башкару (Милена белән Диана) 

 

Кыен чакларымда хәбәр итмәсәм дә, 

Узе белеп килә чын Дустым, 

Ихластан сөенә хәлләрем яхшыга, 

Үз  итә ул Минем чын дустым. 

 

Киңәше акыллы ңн якын дустымның, 

Рэхмэт Сиңа, рэхмэт, чын дустым. 

Яхшыны-яманны, барын да аңлыйсың, 

Ярый эле бар Син, чын дустым. 

 

 

 

 

 Рәхмәт, балалар, бу җырда чын дусның нинди булырга тиешлеге бик яхшы 

аңлатыла.  



 Балалар, кайвакытта без дустыбызның кадерен аны югалткач кына аңлыйбыз. 

Бергә вакытта уйлап бетермибез, юкка да әйткәләшәбез, үпкәләшәбез, сугышып та алабыз. 

Бигрәк тә малайлар шулай булучан. Дустың синең яннан киткәч кенә аның никадәр якын 

булуын аңлыйбыз. Сезнең белән киләчәктә андый хәлләр булмасын өчен, бер әкият 

карарга тәкъдим итәм. “Чукмар белән Тукмар” дип атала ул. Рәхим итеп карагыз.  

Мультфильм «Чукмар белән Тукмар” 

 Балалар, әкият буенча нәрсә әйтә аласыз,ул безне нәрсәгә өйрәтә? Бу әкияттәге 

әби миңа бик ошады. Нинди акыллы әби булган ул, ачуланмады, кыйнамады ул әтәчләрне, 

ә ничек итеп акылга утыртты? Әйе, бер-берсеннән аерып куйды ул аларны. Шунда гына 

Чукмар белән Тукмар бер-берсенә бик кирәк, якын икәнлекләрен аңладылар. Шулай итеп, 

әби акыл белән, үзе генә белгән кагыйдәләр буенча әтәчләрен дус булырга өйрәтте. 

 Барлык алда сөйләшкәннәрне берләштереп, балалар, әйдәгез, без дә үзебезнең дус 

яшәү серләрен, кагыйдәләрен төзеп карыйк әле. Моның өчен һәр пар 1 кагыйдә төзи. Дус 

яшәү өчен нәрсә әшләргә кирәк? (Парлар белэн эш). ) 

 Укыйлар татарча – русча: 

  ДДууссллааррыыңңнныы  ааллддааммаа..  ((ННее  ооббммаанныывваайй  ддррууььззеейй))  

  ШШааттллыыккттаа  ддаа,,  ккааййггыыддаа  ддаа  ддууссттыыңң  яянныыннддаа  ббуулл..  ((ИИ  вв  ррааддооссттии  

,,  ии  вв  ггоорреессттии  ббууддьь  рряяддоомм  сс  ддррууггоомм))                                                        

    ДДууссттыыңңнныыңң  ссеерреенн  ккееммггәә  ддәә  ссөөййлләәммәә..  ((ССееккррееттыы  ддррууггаа  ннее  

ввыыддаавваайй))  

  ДДууссллааррыыңңнныыңң  ххааттааллааррыыннннаанн  ккөөллммәә,,  ттөөззәәттееррггәә  

ббууллыышш..((ННаадд  оошшииббккааммии  ддррууггаа  ннее  ссммееййссяя,,  ппооммооггии  иихх  ииссппррааввииттьь))  

  ДДууссллааррыыңңаа  һһәәррввааккыытт  яяррддәәмм  иитт..((ВВссееггддаа  ппооммооггаайй  ддррууззььяямм))  

 Балалар, мин дә шундый ук кагыйдәләр төзеп алып килгән идем. Сезнекеләр 

белән чагышыр микән? Укып карыйк әле.  

 

  ДДууссллааррыыңңаа  ыышшаанн..  

  ДДууссллааррыыңң  ббеелләәнн  шшааттллыыккллааррыыңңнныы,,    

        ккааййггыыллааррыыңңнныы  ууррттааккллаашш..                                                        

    ДДууссттыыңңнныыңң  ссеерреенн  ссааккллыыйй  ббеелл..  

  ДДууссллааррыыңңнныыңң  ууңңыышшллааррыыннаа  шшааттллаанн..  

  ДДууссллааррыыңңаа  һһәәррввааккыытт  яяррддәәмм  ккууллыы  ссуузз..  

  ДДууссллааррыыңңаа  ссииннееңң  яянныыңңддаа  әәййббәәтт  ббууллссыынн..  

  ДДууссллааррыыңңнныы  яяккллаа..    

  ЯЯтт  ккеешшеелләәрр  яянныыннддаа  ддууссллааррыыңңнныы  яяммааннллааммаа  

 Әлеге кагыйдәләрне мин сезгә бүләк итәм, сез аны бик кадерле бүләк итеп 

саклагыз. Әгәр дуслыгыгыз җимерелә башлаганын, дусларыгызның сездән ерагаюын 

сизсәгез,шушы кагыйдәләрне алып укыгыз. Бәлки гаеп үзегездәдер. Сезгә үзегез өстендә 

эшләргә кирәктер. Кунакларга да бүләк итим әле, аларга да кирәк булуы бар.  

IV. Өй эше. 

 

  Өйгә эш. “Минем дустым” темасы буенча сочинение язарга әзерләнү.  



V. Йомгаклау. 

 Балалар, дәресебез ахырына кәефләрергез ничек? Начар якка үзгәрмәдеме? Ничек 

инде, дөньядагы иң матур сүзләрнең берсе – дуслык турында сөйләшик тә, кәефләребез дә 

начарайсын ди. Дуслык бит ул бик серле, ул могҗизалар да ясарга сәләтле. Ягез әле, 

үзегезнең кәефләрне белдергән күбәләкләрне менә шушы тартмага салыйк. Могҗиза 

барлыкка килүенә ышанырбыз. Дустыгызга әйтәсе килгән иң матур теләкләрне эчтән генә 

уйлый торыгыз. Уйладыгызмы? Ә хәзер барыбыз бергә тартмага таба өреп, теләкләрне 

җибәрәбез. 

Менә балалар, чын күңелдән әйтелгән теләкләрдән, хәтта, күбәләкләр дә терелде. 

Бүгенге сөйләшүгә йомгак ясап, шуны әйтәсем килә: дустың бар икән – таянычың бар 

дигән сүз. Зур хәзинәләрең, байлыкларың булып та, чын дустың булмаса, яшәүнең яме 

булмый. Сезнең дусларыгыз гомерлек булсын, аларның кадерен белегез. Барыгызга да бик 

зур рәхмәт! 

 


