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Тема: Акыллы  кеше һәм исерткеч эчемлекләр.
Максат: Исерткеч эчемлекләр куллануның зыянын курсәтү; эчүчэлекнең иҗтимагый бәла; кеше тормышындагы житешсезлекләрнең төп чыганагы; сәламәтлекне какшатучы  дошман икәнлегенә төшендерү; бер- береңә рдәмләшү сыйфатлары; үз- үзен бәяләү күнекмәләре тәрбиияләү.
Үткәрү формасы: Әхлак дәресе - әңгәмә.
Катнашучылар: 8 нче класс укучылары, 14 яшьлекләр. 
Җиһазлау:Лозунглар: “Аракы акылны утсыз да яндыра”, “ Аракы адәмне адәм итмәс, әрәм итәр”; ике плакат- рәсем ( эчүчелеккә каршы ) ; магнитофон, жырлар кассеталары; газетадан мәкаләләр, китаплар күргәзмәсе.
Әзерлек: Класс сәгате өчен материаллар әзерләү, плакат-рәсемнәр ясау, рольләрне өйрәнү, класс бүлмәсен әзерләү, җырлар сайлау.
                                    
Барышы:
I. Рәсим Низамов башкаруында “Җырлыйк дуслар” җыры белән башланып китә. Укучылар төркемнәргә берләшеп утыралар. Куелган сорауларга үзара киңәшеп җавап бирәләр.
II. Укытучының кереш сүзе; дәрес темасы, әһәмияте  белән таныштыру.
1 нче бирем: Бу җыр нинди тормыш турында? Мондый җырларны кайчан җырлыйсы килә?
Җаваплар: - Тормыш яхшы булганда, кешеләрнең кайгылары булмаганда, якын дуслар булганда ,һ.б.
Укытучы: Ләкин еш кына кешеләрнең кәефләре бозыла, тормышлары  күңелсезләнә, сәламәтлегенә зыян килә .Бу хәллэр күп очракта кешенең исерткеч эчемлекләр куллануыннан килеп чыга.
2 нче бирем: Нинди эчемлекләр исерткеч эчемлекләр исеменә керә? Ни өчен аларны чыгаралар ? Алкагольнең кеше организымына нинди тәэсире бар? Бәлки бик файдалыдыр ул? 
Җаваплар: Аракы, пиво, шәраблар. Аларны кешеләрнең күңелләрен күтәрү өчен һәм табыш алу өчен чыгаралар. Алкогольнең кеше организмына бик зур зыяны бар,һ.б.
Укучы чыгышы: Сонгы елларда аракы купләр өчен бәйрәм табынының аерылгысыз өлешенә әйләнде. Кайберәүләр: “ Аракы кәефне күтәрә”,- диләр. Чыннан да, купмедер күләмдә алкоголь кулланып , алар күңелсез хисләрдән вакытлыча котылуга  ирешәләр. Әмма бу “рәхәтлек” озакка бармый. Аракы тэәсире бетү белән алар тагын  төшенкелеккә биреләләр һәм “ кәефләрен күтәрү өчен “ яңадан “ баш төзәтергә“ мәҗбүр булалар. Нәтиҗәдә, үзләре дә сизмәстән, эчкечегә әйләнәләр.
Организмга спиртлы эчемлек кергәннән сон, үзәк нерв системасында тоткарлану процессы көчсезләнә, кешенең хәрәкәтендә төгәллек бетә. Спиртлы эчемлекләрне еш кулланганда ашкайнату бозыла ,ашказанында ялкынсыну башлана. Алкоголь кан белән бөтен организмга тарала.Ул таркалганда, бавыр күзәнәкләренен бер өлеше май күзәнәкләренә әверелә, ә икенче өлеше hәлак була, hэм алар урынында җөйле тукыма барлыкка килә. Эчкечеләрне үлемгә китерә торган бавыр циррозы авыруы шул инде. Психозлар арасында ин күп очраганы - аракы бизгәге. Мондый авырулар курку, борчылу кичерәләр. Хәтта өйдә ялгыз калудан куркалар. Хроник алкоголь галлюциноза дигән психик авыру да бик куркыныч. Геморрагик полиэнцефалит дип аталган авырулы кешеләрнең баш мие зарарланган, витаминнар җитешмәгән, аларның матдәләр алмашы бозылган була. Эчкечеләрнең 47,6% - бәхетсезлеккә юлыгу, агулану, имгәнүләр аркасында, 30% - йөрәк-кан тамырлары зарарлану, 18% - эчке әгъзалардагы төрле авырулар һәм яман шешләр нәтиҗәсендә вакытсыз үлә.
Укытучы: Алкогольле эчемлек шундый мәкерле үзенчәлеккә ия: әгәр кеше яисә хайван спиртлы эчемлек тәмен татыса, аңарда ары таба да аны авыз итү теләге туа. Бу алкогольнең наркотик тәэсире белән аңлатыла. Спиртлы эчемлекләрне даими куллану кешенең ихтыяр көчен җимерә һәм эчүгә булган теләк табигый гадәткә әверелә. Кеше ансыз яши алмый башлый.
-Андый кешелэрне ничек дип атыйлар?
Җаваплар:
- Алкоголиклар. Физиологлар шуны ачыклаган: алкоголь организмнан тиз генә чыкмый. Аның күпмедер күләме организмга ике атна дәвамында зарарлы тәэсир ясап тора. Бер мәртәбә эчкәннән сон да акоголь кеше миендә, бавырында, йөрәгендә, ашказанында 49 сәгатьтән алып 15 тәүлеккә кадәр сакланып тора. Атна саен эчкән кешеләр беркайчан да алкоголь агуыннан котыла алмыйлар. Мондый очракта баш мие эшчәнлеге тоткарлана, үз-үзенә контрольлек югала, “ тормоз” йомшара. Әгәр кеше тәүлеккә 5 рюмка аракы, яисә 3 рюмка коньяк, яисә 4 кружка сыра эчсә аның йөрәк тибеше кыскара: бер минутка - 8 тибешкә, 1 сәгатькә - 490га, тәүлеккә 11550 тибешкә. Нәтиҗәдә йөрәк эшчәнлегенә зур зыян килә, ул таушала һәм кеше гомере 8 елга кыскара.
3нче бирем. Исерткеч эчемлекләр куллануның тагын нинди зыяны бар?
Җаваплар: 
- иртә картаюга, үлемгә китерә;
- зәгыйфь балалар туа. Акылга  зәгыйфь балаларның 60% эчүгә һәвәс ата-аналардан туа.
- җинаятьләр, аварияләр була. (плакатны аңлату).
- гаиләләр таркала.
Инсценировка: “Улларым өшегән, ирем асылынган.”
Вакыйга поездда бара. Купеда бер хатын бара. Тукталыштан сон бу купега бер егет килеп керә. Керә дә ашык-пошык өстәлгә ризыклар, бер шешә аракы һәм кружка алып куя. Аның тизрәк шешәне ачасы килүе күренеп тора. Моңа кадәр дәшмичә генә утырган хатын телгә килә.
-Эчмә, егет.
-Суыкта торып өшетте, җылыныр өчен генә.
-Өшедем дисеңме? Өшүнең нәрсә икәнен беләсеңме соң син!?-дип хатын уз язмышын сөйләргә кереште.
-Өченчесен алып кайтырга йөрим.Больница шактый ерак, тулгак башлангач кына әллә барып җитеп була,әллә юк.Закир белән киңәшләштек тә, бер-ике көн алдан барып куну ышанычлырак булыр, дип уйладык.Шулай иттек тә.                       
   Мин әйберләрне җыйганда ике улым гел аяк астында буталдылар.
-Кызлар кирәкми безгә әни, карап ал, елак булмасын. Елак булса өйгә дә кертмибез!- диделәр
Кереп урнашкач, больница ишеге төбендә утырган ирем белән саубуллашырга чыктым.”Эчеп йөрмә инде син, - дим.
-Менә исән-сау котылып кайткач, туганнар белән бергәләп утырырбыз.”
Кызу кеше ул -кукерт сыман шунда ук кабынып китте:”Нинди бетмәгән суз булды- эчмә дә эчмә! Иртәгә эшкә бит!Юкны уйлап ятма. Гөл иттереп торырбыз малайлар белән.”
Аракының колына әйләнеп беткәч-эчмиме сон! Башта шофер белән ашханәгә төшеп бер шешә бушатканнар. Шуннан сон туры өйгэ кайткан әле ул.Курше әби әйтә, бик озак йортында булышты, ди.Малларны караган , балаларнын тамагын туйдырган. Берара  малайларны .чанага утыртып, шау-гөр килеп чабып йөрде, ди.Шунда тукталып калса иде дә!Эңгер-меңгер төшкәч, тагын авыл арасына чыгып киткән . Абыйларга кереп кунак булган.Гел:”Минем малайлар, минем малайпарым...”-дип, мактанып утырды”,-ди җиңгәсе. Тагын кайдадыр өстәгәч, төн уртасында гына сөйрәлеп өйгә кайткан.Ә малайлар, тыючы булмагач, уйнап сугышып рәхәтләнгәннәр, өйнен асты-өскә киләэн. Берсе ялгыштыр инде , телевизорга бәрелгән. Пыяла, чылтырап кына коелган...
Мин ул көнне йоклый алмадым. Әллә яңа урынны килештермәдем.Күңел җилкенде дә җилкенде. Түзә алмагач, рөхсәт сорап ,урамга чыктым.Нык суытып җибәргән,салкын җил исә.Озак кына авыл ягына карап тордым.Өшеп,туңып беткәч кенә урыныма кереп яттым.Шул чак тәрәзәгә ике кош килеп бәрелде.Әйтерсен, бүлмәгә җылынырга керергә сорыйлар. Мин йоклый алмый боргаланам, алар тәрәзәгә сарылалар...
Иртәнгә табан гына онытылып киткәнмен. Куркып уянып киттем. Касыкларны кисеп бөтен җиргә авырту таралган. Бераздан тулгак башланды...
Ә Закир, ватык телвизорны күргәч, тәртипкә өйрәтә янәсе, малайларны ялан өс килеш тышка куып чагара да, ишекне биклэп куя. Бераз торырмын да, кертермен дигәндер дә соң...
Эчкәч йоклый торган гадәте бар анын.Күпме вакыт үткәндер, кем белә...малайларны искә төшереп чыккандырмы , башка нәрсәгәме? Ул ишекне килеп ачкач өйалдыннан җиргә бер-берсеннән аерып ала алмаслык булып ябышып туңган нарасыйлар егылып төшә...
-Закирнын салкын гәүдәсен элмәктән күршеләр иртән генә кисеп төшерәләр
-Ичмасам, яңа туганы да гомерле булмады. Аны тапканның икенче көнендә үк больницадан чыгып салкын кабер авызына иремне, ике баламны озатып куйдым. Төшме, өнме икәнен аерырлык хәлдә түгел идем. Сөтем бетте, яшь балам барлыгын да оныттым бугай.Ашадыммы, эчтемме, йокладыммы. белмим.Зиратка барам, өйгә кайтам, аннан тагын зиратка китәм.
Уйланып-уйланып утырам да, ишек төбенә болдырга чыгып басам. Тешләр тешкә тиеп калтыраганчы. суыкта яланаяк басып торам. Улларым да  шулай өшегәннәрдер. дим. Алар сонгы тапкыр башларын терәгән урынга кагылам. Жиңнелрәэк булып китәэ.Аннан абзарга чыгып, бау чалынган киртә астына басам.”Йә, күңелең тынычландымы?-дим-Балаларны да кабергә керттең, үзең дә шулар артыннан киттең. Инде эчәсең килмидер. Мине генә кемгә калдырдың?”
-Эчмә син, егет. Эчмә...
4нче бирем.Бу фаҗигане булдырмый калырга мөмкин идеме?
Җаваплар: -Мөмкин иде әгәр:
-Закир аракы гел эчмәсә;
-аз гына эчкәч тә туктап кала алса;
-эчкәч, йоклый торган гадәте булмаса;
-хатыны өйдә юкта җаваплылык тойса.
5нче бирем . Югарыда сөйләгәннәрдән чыгып, үзең өчен нинди сабак алып була? Акыллы кешегә аракы эчү кирәкме?
 Җаваплар.
-Тормышта акыллы кешелэр дә еш кына  аракы эчәләр. Ни өчен?
Җаваплар: Туйлар, бәйрәмнәр уздырганда, эштә үзара килешүләр төзегәндә.
-Эчүнең чамасын белергә кирәк диләр.Ничек аңлыйсың?Чамасын белеп кенэ эчеп буламы? 
Җаваплар: Башта чамасын белсә дә ,соныннан югала башлый.
-Кемнәргә эчү катгый тыела?
Җаваплар:-Үсмерләргә, картларга, хатын-кызларга, җаваплы урында эшләүчеләргә(врачлар, укытучылар, җитәкчеләр).
-Эчэп тә акыллы да булып калу мөмкинме?
Җаваплар. 
-Моннан нинди нәтиҗә ясап була?
Эчүчелек-афәт, эчүчелек-үлем ул!
6 нчы бирем. - Исерткеч эчемлекләр белән бәйләнешле нинди мәкальләр һәм әйтемнәр беләсез? 
Җаваплар:- Бер аракы мичкәсенә бөтен дөнья сыя. Авызга аракы керсә, акыл урманга кача. Аракыга сәлам бирсэң, акыл белән хушлаш. Исереккә диңгез тубыктан. Исереккә сәлам бирмә,ул бирсә  дә син алма, һ.б.
7 нче бирем.- Мөстәкыйль эш.
“Исерткеч эчемлек кулланудан ничек котылырга?” дигән темага уз-узеңне тәрбияләү планын язарга.
План.
1. Физкультура һәм спорт белән шөгыльләнергә.
2. Ихтыяр көче тәрбияләргә.
3. Үз-узеңдә алкогольга каршы нәфрәт, котылу теләге  булдырырга тиеш.
4 .Нәселдә эчкән кешелэрне барларга һәм тиешле нәтиҗә ясарга.
5. Файдалы, яраткан шөгыль(хобби) булдырырга тиеш.
6. Үз теләгең белән дәваланырга барырга кирәк.
Рефлексия. Без бүген нәрсәләр белдек?
Исерткеч эчемлекләр кеше организмына нинди зыян ясый? Аларны эчкәч, акыллы кеше булып калалармы? Кеше исерткеч эчемлекләр эчмәсен өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Эчмичэ торып буламы? Дәрес файдалы булдымы?
Өйгә эш. “Әгәр кешеләр эчкечелектән ваз кичсәләр...” дигән темага инша язарга.
Дәрес,Гөлдәния  Хәйруллина  башкаруында,“Юкә чәе” җыры белән тәмамлана.


Класс сәгатенең көтелгән нәтиҗәсе.
Исерткеч эчемлекләргә карата нәфрәт уяну.
Киләчәк тормыш өчен үзеңне җаваплы итеп тою.
Үз-үзеңне кулда тота белергә өйрәнү.

Кулланылган  әдәбият:
1. В. Казыйханов ”Әхлак  дәресләре “
2. И. Хасанов  h.б. “Эчкечелек  афәте”
3. А. Г. Хрипкова h.б. ” Гигиена  hэм  сәламәтлек “
4. А. Ф. Никитин  h. б. “Трезвость - норма жизни “
5. А. Н. Магоров  “Антиалькогольное  воспитание”
6.  “Игенче  даны”  газетасы, №74, 1997ел.



               




  
                                                                                                                                                          

