
Тема: “Зарарлы гадәтләр безгә юлдаш түгел” 

/Тәрбия сәгате/ 

Максат:  
1. Зарарлы гадәтләр, аларның организмга нинди зыян китерүе, аларны ничек 

кисәтергә кирәклеге, кешенең тәмәке һәм наркотикларга ничек ияләнүе турында 

аңлату. 

2. Укучыларда бу гадәтләргә карат тискәре караш тәрбияләү. 

 

Җиһазлау: проектор, экран, А4 битләре, Биремле карточкалар. 

Кулланылган структура:  ЭЙ АР ГАЙД, КОНТИНИУС РАУНД РОБИН 

 

Тәрбия сәгате барышы 

 
Кереш өлеш. 

Укытучы: Укучылар без бүген зарарлы гадәтләр, аларның организмга нинди зыян 

китерүе, аларны ничек кисәтергә кирәклеге, кешенең заралы гадәтләргә ничек ияләнүе 

турында сөйләшербез.  

Төп өлеш. 

1. Экранда кебек итеп таблица сызыгыз һәм мин биргән  сорауларга җавапларны 

беренче графага языгыз.  

ЭЙ АР ГАЙД структурасы 

Ә хәзер зарарлы гадәтләр турында кадрлар карап узарбыз. / кинофильм карала, аннары 

аның турында фикер алышу башлана/ 

Таблицаның икенче графасына мин биргән сорауларга кадрларны караганнан соң туган 

җавапларны языгыз. Аерма бармы? Кайсы графадагы җаваплар тулырак.  

Җавапларны укыту.  

2. Ә хәзер мин сезгә 2 хат укырга тәкъдим итәм. Аларны укыгыз һәм фикер 

алышыгыз. 

КОНТИНИУС РАУНД РОБИН структурасы (җавапларны чиратлап берничә тапкыр 

әйтәләр) 

1 нче хат. “Кадерле редакция! Безнең ишек алды малайлары еш кына футбол уйный. 

Монысы яхшы, әлбәттә. Әмма аларның күбесе тәмәке тарта. Ә мин тартмыйм. 

Тәмәкечеләр миннән көлә. Мин исә, спортчы тәмәке тартмаска тиеш, дип уйлыйм. Миңа 

нишләргә соң? Футбол уйнауны ташларгамы, әллә тәмәке тарта башларгамы? Илдар” 

2 нче хат. “Мин Альбина исемле кыз. X класста укыйм. Әле күптән түгел генә иң якын 

дус кызым белән ачуланыштым. Ә бит безнең дуслык балалар бакчасыннан ук башланган 

иде ... Эш менә нәрсәдә: дәресләрдән соң, дус кызым мине үзләренә чакырды. Мин алар 

фатирына кергәндә тәмәке тартып, сыра эчеп утыралар иде. Миңа бу хәл ошамады һәм 



мин бүлмәдән чыгып китәргә уйладым. Ә дус кызым, син әле бала гына икәнсең, дип, 

миннән көлдә. Бәлки ул хаклыдыр...” 

Укучыларның фикерләрен тыңлау. 

Йомгаклау өлеше. 

Укытучы: Ә хәзер бүгенге дәрескә йомгак ясыйк. Без сезнең белән нәрсә турында 

сөйләштек? 

Укучылар: Зарарлы гадәтләр турында. 

Укытучы: Зарарлы гадәтләрдә котылу өчен нәрсә эшләргә кирәк?  

Укучылар: Физкультура һәм спорт белән шөгыльләнергә, спорт ярышларында 

катнашырга, сәламәт яшәү рәвеше кагыйдәләрен үтәргә кирәк. 

Укытучы: Тормышта, бәхетсез булуга караганда, бәхетле булу җиңелрәк. Шуңа күрә мин 

сезгә кешеләрне, тормышы яратырга, эшне намус белән башкарырга тырышырга киңәш 

итәм. Үз сәламәтлегегез өчен үзегез көрәшегез. Сәламәтлек – матурлык ул. Матур 

булыгыз. Сәламәтлегегезне ныгытыгыз. 

 

 

 


