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“Рәми Гарипов иҗатына сәяхәт” 

 

Максаты:  

а) Шагырь иҗаты белҽн танышу, иҗаты турында ҽңгҽмҽ; 

б) Тугандаш халыкларының ҽдҽбияты белҽн таныштыру; 

в) Миллҽт-ара дуслык, татулык елында Башкорт халкының ҽдҽбиятына, туган 

ягыбызга укучыларда хҿрмҽт хисе тҽрбиялҽү. 

 

Җиһазлау: Башкортостан картасы, рҽсемнҽр, шагырьнең җыентыклары. 

 

I. Дҽресне оештыру. Тел, ҽдҽбият турында ҽңгҽмҽ. 

 

II. “Туган тел” шигырен тыңлау. 

 

III. Теманы актуальлҽштерү. “Туган тел” турында ҽйтем, мҽкальлҽр”. 

 

IV.  Р.Гариповның тормыш юлы. 

 

V. а)  Р.Гариповның дуслары һҽм иптҽшлҽре. 

 

          б) “Җыр иленҽ сҽяхҽт. “Ялгыз аккош”, “Иминлек сҿрҽне” 

               җырларын тыңлау. 

VI. Иҗади эш. Р.Гарипов Башкортстанның килҽчҽген ничек күзаллый? 

Шигырь буенча эш “Башкортстан”, “Ялан чҽчкҽлҽре”. 

VII.   Йомагаклау. Шагыйрь турында уйланулар. 

 



 

Дәреснең темасы     “Рәми Гарипов иҗатына сәяхәт” 

Рәми Гарипов елы конкурсына дәрес өлгесе “Ачык дәрес”. 

Максат:  

а) Шагыйрьнең тормышы белҽн танышу, иҗатының ҽһҽмияте турында ҽңгҽмҽ; 

б) Тугандаш халыкларының ҽдҽбияты белҽн таныштыру; 

в) Миллҽт-ара дуслык, татулык елында Башкорт халкының ҽдҽбиятына хҿрмҽт 

тҽрбиялҽү. 

 

Җиһазлау: Башкортостан картасы, рҽсемнҽр. 

 

Дәресне оештыру. 

Укытучы. Курай моңы астында Г.Тукайның “Туган тел” шигыре укыла. 

- Диалог. Укучылар, бу кем шигыре? 

- “Туган тел” шигыре. 

- Ҽйе, укучылар, бу шигырьне татар халкының сҿекле улы Г.Тукай язган. 

- Укытучы. Бу кҿй нинди? Шатлыклымы, сагышлымы? 

- Балалар. Сагышлы, моңлы кҿй. 

- Укытучы. Ҽ курай моңы башкорт далаларын, үрлҽрен, тауларын, 

ургылып аккан чишмҽлҽрен хҽтерлҽтҽ. 

- Укытучы. Ҽйе, тугандаш халыкларыбыз арасында үзенең гүзҽл иҗаты 

белҽн шигьри салават  күперлҽре тҿсле ничҽмҽ тҿр нур чҽчеп калдырган 

шагыйрь, язучыларыбыз бар. 

 

Ялан чәчкәләре 

  

Мин яратам кала чҽчкҽлҽрен, 

Яраткандай бала күзлҽрен 

Бакчачылар, сабый сымак итеп, 

Назлап үстерҽ бит үзлҽрен! 



 

Иртҽн торып эшкҽ ашыккканда 

Арып кайткан чакта кичлҽрен 

Чҽчкҽлҽргҽ карап куанам мин 

Чҽчкҽ аткан тҿсле хислҽрем. 

Тик торсам гына, мин аларның 

Тая торып хуш ис чҽчкҽнең 

Ҽллҽ нигҽ кинҽт сагнып китҽм 

Гади генҽ яман чҽчкҽсен. 

Ҽллҽ инде мин үзем дҽ шулай 

Тиң үскҽнгҽ ҽрсез гҿл белҽн. 

Ҽче тирем тамган чҽчҽклҽрне 

Мин ныграк сҿям шикелле. 

Дҿньядагы бҿтен гҿллҽрдҽн дҽ 

Шул чҽчкҽлҽр миңа сҿйкемле 
 

1 алып баручы. 

Татар ҽдҽбиятында Г.Тукай, Хҽсҽн Туфан “Туган тел” турыныда гимн 

рҽвешендҽ шигырь калдырганнар. 
 

2 алып баручы.  

Ҽ менҽ башкорт ҽдҽбиятында Б.Бикбай, З.Биишева, Р.Гарипов та “Туган тел”гҽ 

багышлап шигырь язган. Р.Гариповның “Туган тел” шигырен.  

(бер укучы укый “Туган тел”) 
 

1 алып баручы. 

Ҽ бит нинди мҽгьнҽле сүзлҽр. Телебезне бал кортыдай саклап тотыйк. 
 

“Туган тел” турында әйтем мәкальләр. 
 

Укытучы. Ҽ хҽзер “Туган тел” турында ҽйтемнҽр, мҽкальлҽр ҽйтеп китик. 
 

“Иле барның теле бар,  

Теле барның иле бар”. 

 



 

“Туган телем иркҽ гҿлем 

Киңдер сиңа күңел түрем”. 

 

“Туган телем гҿл бакчасы”. 

 

Ҽ хҽзер Р.Гариповның гаилҽ архивын карап китик. Видеофильмнан аның 

тормыш юлын күрсҽткҽн кадрлар күренҽ. 

Укытучы. Һҽркемнең иң кадерле кешесе була. Р.Гариповның да 

киңҽшчесе, ярдҽмчесе ҽнисе була. Рҽми үзенең тҽүге шигырьлҽрен ҽнисенҽ 

укыган була. Ҽйтегез ҽле, укучылар, Р.Гарипов кайда туган? Башлангыч 

белемне кайда алган (Салават районы, Аркауыл авылы) 

 

Мультимедиядан Салауат районы, Янгантау санаториясен, шагыйрьнең 

туган авылын карау. 

 

Укытучы. Мин сезгҽ Рами Гариповның дуслары турында кыскача 

белешмҽ язырга, ҿй эшен кушкан идем. Кем бу эшне башкарды? 

Укучы. Рами Гариповның дуслары бик күп булган. Шуларның берсе 

Башкортостан егете, Татарстанда яшҽп иҗат иткҽн – Роберт Миңнуллин. 

Р.Миңнуллин белҽн Р.Гарипов студент елларында гел аралашып яшилҽр. 

Р.Гарипов үзе дҽ Р.Миңнуллинга тҽүге шигырьлҽрен укыта, алар икесе дҽ Уфа 

буйлап ҽкрен генҽ йҿрергҽ яратканнар. Укучы. Р.Миңнуллин Р.Гариповка 

багышлап моңсу шигырь яза “Карыйм, карыйм Каратауга” (бер укучы бу 

шигырьне сҽнгатьле укый) 

2 укучы. Р.Миңнуллин зур талант иясе, Татарстаннның депутаты, Г.Тукай 

премиясе лауреаты, бу шигырь бик тҽ сагышлы, тирҽн моңсулы, кайгылы. 

 

Шигырьда еш кына “телгҽлҽнми, теленми, елый, түз, ҽрнисез, 

күңелсездер, Рҽмисез” – дигҽн юллар бар. Дусының вафат булуын шагыйрь 

йҿрҽге авыр кичерҽ. Аны эзлҽп Каратуга, Салават районына бара, лҽкин Рҽмине 

таба алмый... 



 

Дҿрес, шигырьдҽ күңелне күтҽрерлек юллар да бар. 

“Күз явын ала чҽчҽклҽр! 

Их, китапка тезергҽ. 

Рҽми шигырьлҽре ул – кулым бармый ҿзҽргҽ”. 

Р.Гариповның шигырьлҽре күз явын алырлык, саф, матурлар, аларны ҿзҽргҽ 

ярамый, чҽчҽкне ҿзҽргҽ, ҽ шигырьне укырга кирҽк. 

 

“Карыйм, карыйм Каратауга” 

 

Роберт Миңнуллин 

Карадым да Каратауга, 

Күрү белҽн таныдым: 

Каратуны мин Рҽминең 

Җырларыннан таныдым. 

 

Ничек түзсен, ди, бу йҿрҽк 

Телгҽлҽнми, теленми?!- 

Монда аның шигърияте... 

Рҽми генҽ күренми. 

 

Карыйм, карыйм Каратауга... 

Җитҽ алмамдыр менеп. 

Юкса бик күрҽсем килҽ- 

Рҽми шундадыр кебек. 

 

Юрүзҽннең күңле тулган, 

Сагыш агышларында. 

Рҽминең сагышлары ул,- 

Йҿзҽм сагышларында. 



 

Күз явын ала чҽчҽклҽр! 

Их, китапка тезҽргҽ. 

Рҽми шигырьлҽре ул,- 

Кулым бармый ҿзҽргҽ. 

 

Елый да елый Коргазак. 

“Түз”,-дип аны юатам. 

Рҽми күз яшьлҽре белҽн 

Иренемне чылатам. 

 

Каратуда-ак каеннар... 

Белҽм, сез дҽ ҽрнисез. 

Сезгҽ дҽ бик күңелсездер,  

Ямансудыр Рҽмисез. 

 

Үземҽ дҽ бигрҽк моңсу, 

Сагыш кҿйдерҽ мине.- 

Килгҽн идем бит бирегҽ, 

Күрермен дип Рҽмине. 

 

Укытучы. Ҽ Р.Гарипов нинди темага багышлап шигырьлҽр язган соң?  
 

“Текст өстендә эш”. 

 

“Башкортостан” шигыре таратыла. 

1 эш. Шигырьне сҽнгатьле уку. 

 

2 эш. Шигырьдҽге эпитетларны табырга. Шагырь Башкортостанны 

“Җиркайгенҽм”, “Җилкҽйгенҽм”, “Башкортостан-Бҿркетстан”, ирекле бҿркеткҽ 

тиңли. 
 

3 эш. Шагырь Башкортостанның килҽчҽген ничек күз алдына китерҽ? 

-Укучы. Шагыйрь туган тҿягебез, сҿекле Башкортостаныбызны ирекле, 

канатлы, горур булуын күз алдына китерҽ һҽм горурлана. Башка ил, башка тҿяк 



 

аңа һич кирҽкми, чҿнки “Башкортостан-гҿллҽр иле”, анда аның йҿрҽк тибеше, 

җире, сулышы, гүзҽл табигатьле оҗмах – ул Башкортостан. 

 

“Башкортстан” 

(чит илдҽн кайтышлый) 

 

Башкортстан чиген үтү белҽн, 

Туып-үскҽн җиргҽ җитҽ белҽн, 

Нур тулгандай була күңелдҽ, 

Җыр тулгандай була күңелдҽ. 

 

Яшел бҽрхет тҿсле җиркҽйгенҽм, 

Кызлар кулы тҿсле җилкҽйгенҽм 

Иркҽли бит балган күземне, 

Иркҽли тир арыган йҿземне. 

 

Йҿгереп чыгу белҽн каеннарым, 

Онытылды барлык кайгыларым, 

Күрү белҽн кҽген Уралның, 

Күзлҽремҽ яшьлҽр уралды... 

 

Уйнаклашып чаба, ҽнҽ, тайлар... 

Уйга килҽ яугир бабайлар- 

Илен алар тиккҽ сҿймҽгҽн, 

Илен, диеп тиккҽ кҿймҽгҽн! 

 

Башкортостан-безнең Бҿркетстан, 

Иркең курсып, күпме бҿркет очкан!... 

Башкортстан-йҿрҽк кагышым, 

Җирсенмҽсҽм, тҿшсен каргышың! 

 



 

Синсез күңелем ничек яшҽсен, 

Синсез зиһенем ничек яшьнҽсен? 

Башка җирдҽ ашым җыелмас, 

Башка җиргҽ башым иелмҽс... 
 

Юк, кирҽкми миңа аһ-ваһларың, 

Ары торсын җҽннҽт-оҗмахларың, 

Башкортостан-туган тҿягем, 

Синдҽ ятсын, ятса, сҿягем!... 
 

1966ел 

 

Йомгаклау. 
 

Сүзебезне татар халкының бҿек шагыйре Г.Тукай сүзлҽре белҽн башлаган 

идек, бу юкка гына түгел. 1954 елда Р.Гарипов Казанга махсус бара һҽм 

Г.Тукайга багышланган (Г.Тукай кабере янында уйлану) “Шагыйрь” исемле 

шигырен яза. Бу шигырьдҽ тугандаш республикада яшҽгҽн, авыр тормыш 

шартларында иҗат иткҽн бҿек шагыйребез Габдулла Тукайга тирҽн хҿрмҽт 

белҽн караганын, соклануын белдерҽ. Ҽйе, тугандаш халыклар һҽрвакыт бер-

берсенең иҗат ялкынында янып яшҽгҽннҽр, элек тҽ, хҽзер дҽ бер-берсенең 

ҽдҽбиятын, телен, гҿреф-гадҽтлҽрен саклап калырга тырышканнар, тырышалар. 

 

“Шагыйрь” 

 

Шигырь язды шагыйрь ачлы-туклы, 

Туендырды илһам бакчасы. 

Тик бурычын түлҽргҽ дҽ аның 

Җитмҽде шул тапкан акчасы!.. 

 

Лҽкин шагырь башын ияме соң? 

Язды, сызды, кҿн-тҿн эшлҽде. 

Күз аллары аның томаланса, 

Тик иренен генҽ тешлҽде. 



 

Кансыз иде кҿйгҽн иреннҽре, 

Хҽлсез иде кипкҽн куллары. 

Хҽйлҽсез бер сабый сыман аны 

Юатты тик язган юллары... 

 

Ул сизми дҽ калды-йҿрҽк канын 

Алтын итеп сыккан этлҽрне, 

Ҿзгҽлҽде алар зур йҿрҽген аның 

Һҽм кабергҽ илтеп этҽрде... 

 

Кулы богауланган ана кебек, 

Халкы гына калды тилмереп, 

Халкы гына җырын алып чыкты, 

Дҿнья читлеклҽрен җимереп. 

 

Лҽкин белми шагырь: кем соң аның 

Чҽчкҽлҽргҽ бизи каберен. 

Ҽй, кешелҽр, үзе исҽн чакта 

Белсҽгезче шагырь кадерен!... 

  

1954 ел 

 

1 укучы. Р.Гарипов Башкортстанның килҽчҽген дҽ ирекле, кҿчле итеп күргҽн. 

Бу бигрҽк тҽ “Дан сиңа, дан Башкортстан” шигырендҽ күреп була.  

Р.Сҽлмҽнов бу шигырьгҽ кҿй дҽ язган. 

“Туфрагы да алтын туган җирнең 

Кулларында булса останың. 

Кысыйм мин оста кулларыңны: 

Батыр түгел батыр ялгыз чакта, 

Зур дуслыкта аның кҿч-даны. 

Данлыйсың мин тугры дусларыңны. 



 

 

2 укучы. Р.Гариповның “Курай”, “Ага сулар”, “Тормыш”, “Кеше” исемле 

шигырьлҽрен дҽ тирҽн эчтҽлекле, фҽлсҽфи фикердҽ язылган. 

Кеше кҿлсен, җырласын, сыкранмасын, янсын, канатлансын, шундай бай, 

бҽхетле итеп күрҽм килҽчҽкнең матур кешесен!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


