
БӘХЕТ АКЧАДАМЫ? 

 

Максат: 1.Укучыларны “Нәрсә ул бәхет?” дигән темага уйланырга мәҗбүр 

итеп, тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итү. 2.Укучыларның  үз 

фикерләрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерә, дәлилләп күрсәтә 

белүләренә ирешү. 3.Һәркемнең бәхете үз кулында икәнен аңлату. 

 

Барышы: 1. Укытучы .Хәерле көн, укучылар! Хәерле җомга көннәре белән 

сезне. Бер- беребезгә карап елмайыйк. Көнегез шулай матур, күңелле үтсен. 

Шундый күтәренке күңел белән сыйныф сәгатен башлап җибәрик. Укучылар, 

без еш кына бер - беребезгә бәхет телибез. Безнең барыбыз да бәхетле 

булырга тырыша.  Без моңа омтылып яшибез, шуның өчен көрәшәбез.Бәхет 

турында әңгәмә беркемне дә битараф калдырмас дип уйлыйм.Чөнки 

барыбызның да бәхетле буласы килә. Ә нәрсә икән соң ул бәхет? 

Укучылар. Сәламәтлек, яраткан кешең белән бергә бул, әти- әниеңнең, 

туганнарыңның булуы, яраткан эшең, өең булуы, яхшы укуың, дусларың 

булуы, машина булуы, акча күп булуы, карьера, ана булу бәхет, президент 

булу, матур киенү, тәмле ашау, җырлап- биеп, күңелле итеп яшәү, кесәң тулы 

акчаң булуда һ.б.                                         

Укытучы. Укучылар, бәхет –акчада дигән җаваплар да ишетелде. Бәхет 

акчада микән? Шушы сорауга җавап эзләп, мин  Уфа урамнарына чыктым. 

Игътибар белән тыңлагыз. 

(Төрле тармакларда эшләүче кешеләрдән алынган  интервью тыңлана. Алар 

бәхетне акчага гына бәйләү дөрес түгеллеген билгели, әти- әнисе исән- сау 

булып, тигез, тату яшәү дә бәхет, дип җавап бирә.) 

Укытучы. Сез бу җаваплар белән килешәсезме? 

Укучы. Минемчә, бәхет- ул кесәң тулы акча булуда. Бүгенге көндә акчаң 

булмаса, сәламәтлек тә, дуслар да булмый. Хәтта кызлар да акчалырак 

егетләр белән дуслашырга тырышалар. 

Укытучы. Син  бик кискен җавап бирдең әле. Тик кызганычка каршы, синең 

сүзләрдә дөреслек бар шул.  

1 нче укучы. Кызларны аңлап була. Торыр  җире дә булмаган  егеткә кияүгә 

чыгудан ни мәгънә? Иртәме, соңмы, мондый гаилә барыбер таркалачак, дип 

уйлыйм мин. 



2 нче укучы. Бай булу гына бәхет микән? Зур йортларда торып, кыйммәтле 

машиналарда йөреп тә, бәхетсез булган кешеләр дә бар. 

3 нче укучы. Яраткан эшең булуы да- бәхет.Акчаң күп булуы белән мени, 

эшең булмаса. 

4 нче укучы. 100 сум акчаң булганчы, йөз дустың булсын, дигән әйтем дә 

бар бит әле. Димәк, чын дуслар булу да , минемчә, зур бәхет. 

5 нче укучы. Мин сыйныфташларымның сүзе белән килешәм. Иң зур бәхет 

дип сөю һәм сөелү дип саныйм. Бу хис беркемне дә читләтеп узмый 

торгандыр. Акчаң күп булуың белән мени, әгәр сине яратучы кешең булмаса. 

6 нчы укучы. Сез сәламәтлек турында оныттыгыз! Мин бәхетне 

сәламәтлектә күрәм. Әгәр кеше сәламәт булмаса, үз хыялларын тормышка 

ашыра алмас иде. Сәламәтлекне сатып алып булмый. 

Укытучы. Дөрес, укучылар, тормышка ашмаган хыял йөртү- бәхетлелек 

билгесе түгелдер ул. Шуңа күрә дә безгә үз сәламәтлегебез турында 

кайгыртырга кирәк. 

Укучы. Тормышта байлык кирәк. Мин беренче урынга күңел байлыгын куяр 

идем.  

Укытучы. Чынында, рухи бай кешеләр тормыш авырлыкларын җиңелрәк 

кичерәләр ! 

1 нче укучы. Тату гаиләң булу да- зур бәхет. Акчаң күп булып та, ялгыз 

булсаң, бәхет түгел инде. 

2 нче укучы. Туган телеңдә рәхәтләнеп сөйләшү дә- зур бәхет. 

Укытучы. Фикерләрегез өчен рәхмәт, укучылар! Сез әйтеп киткәннәр, 

чынлап та, кеше бәхетенең нигезе. Ә менә күренекле шагыйребез Нәби Дәүли 

бәхет төшенчәсен ничек аңлый икән? Мин сезгә аның “Бәхет турында” 

шигырен тәкъдим итәсем килә. 

(Такта янына 5 укучы чыга һәм сәнгатьле итеп укый) 

          Бәхет турында 

 Бәхетлеме кеше дөньяда? 

Ай туганда җиргә туса да, 

Бишегендә көлеп ятканда 

Күз тиярлек матур булса да, 

Туган җирен анам димәсә, 

Анам диеп янып көймәсә, 



Чишмә суын учлап эчкәндә 

Йөрәгендә шатлык сизмәсә, 

Нигә туган кеше дөньяга? 

Бәхетлеме кеше дөньяда? 

Киемнәре ефәк булса да, 

Сандугачлар сайрап торганда 

Бакчалардан гөлләр җыйса да, 

Гомердә бер кайгы күрмәсә, 

Бер моңланып җырлый белмәсә, 

Арып-талган ялгыз юлчыга 

Түрләрендә урын бирмәсә, 

Кем булган соң кеше дөньяда? 

Бәхетлеме кеше дөньяда? 

Бизәкләре алтын булса да, 

Хөрмәтләре көмеш табакта 

Өстәлендә ташып торса да, 

Кулларында сөял булмаса, 

Тир тамчысы йөзен юмаса, 

Гомер буе икмәк ашап та, 

Тозлы тирнең тәмен тоймаса, 

Тук булганмы кеше дөньяда? 

Бәхетлеме кеше дөньяда? 

Тормыш юлын уйнап үтсә дә, 

Матур ярлар аңа үзләре 

Йөрәкләрен бүләк итсә дә, 

Мәхәббәтнең кадрен белмәсә, 

Үз йортына бала килмәсә, 

Иртә белән йөзен балкытып, 

Атасына карап көлмәсә, 

Нәрсә тапкан кеше дөньяда? 

Бәхетлеме кеше дөньяда? 

Ят илләрдә рәхәт торса да, 

Гөмбәзләрен бизәп алтынга, 

Асылташтан сарай корса да, 

Туган йортын кабат күрмәсә, 

Туган җиргә ятып үлмәсә, 

Яз көнендә чәчәк куярга 



Каберенә дуслар килмәсә, 

Ник яшәгән кеше дөньяда? 

Укытучы. Алда әйтелгәннәрне йомгаклап, сезгә ике савыт тәкъдим итәм. 

Берсенә - “бәхет- акчада”, икенчесенә - “бәхет- акчада түгел” дип язылган. 

Сүз сезгә. Үз нәтиҗәгезне ясагыз. 

(Укучылар савытларга  кәгазь чәчәкләр  салалар, тавыш бирәләр) 

Укытучы. Укучылар, күрәсез, бәхет- акчадамы? 

 Укучылар .   Юк. 

Укытучы . Җаваплар күптөрле булды. Бик матур  һәм дөрес фикерләр 

әйттегез. Рәхмәт. Кеше яшәгән чор, буын алышынган саен бу сорауга җавап 

та үзгәрә бара. Бүген аңа  сез җавап бирдегез. Бәхетне гаилә тормышында, 

әти- әниләрегезнең исән - сау булуларында, тыныч тормышта яшәүдә, сезне 

аңлауларында күрүегез мине бик сөендерә. Бәхет- ул аяк астында. Һәркемнең 

үз кулында. Шуны онытмасак иде. Бәхетле булу өчен сәламәтлек тә, ярату да, 

матди яктан тәэмин ителеш тә, рухи байлык, дуслык, гаилә тормышы- 

барысы да кирәк. Алар бер-берсе белән тоташып, бәхет чылбыры тәшкил 

итәләр.  Шулардан берсе генә булмаса да, бу алтын чылбыр өзелер иде. Бу 

хәл сезнең башланып кына килгән тормышыгызда булмасын иде. Менә 

шулай җыелышып, сөйләшеп утыру да– үзе бер бәхет. Бу сөйләшүебез  

күңелебездә якты хатирәләр калдырсын өчен, очрашуыбызны, Резеда 

Төхвәтуллинага кушылып, бәхет турында җыр белән тәмамлыйк. 

                      (“Иң зур бәхет” җыры күмәк башкарыла)                  

                    Иң зур бәхет 

Җаның- тәнең биреп, эшләр эшең булса, 

Эштән сине сагынып көтәр кешең булса, 

Иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда.4 

 

Йөзләреңне сары сагыш киптермәсә, 

Бала- чагаң сиңа  хәсрәт китермәсә, 

Иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда.4 

 

Баш очыңда балкып торган күгең булса, 

Алда сине көтеп торган түрең булса, 



Иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда.4 

 

Өйдә җылы түрең, нык нигезең булса, 

Һәрчак җаның тыныч, сау- сәламәт булса, 

Иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда.4



 


