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Кейекбай - 2008 



 

ТЕМА: “Тəмəке тартыу, эскелек həм 
наркоманлыk – рухи көс етешмəγҙəн ” 

  

Максат:     уkысыларға –насар ғəзəттəр икəнен аңлатыу, уларҙың                                                                              
зарарҙары тураhында белемдəрен γςтереγ, уkыусыларҙы сəлəмəт 
тормошkа əйҙəγ. 

Йыhазландырыу: плакаттар, hγрəттəр, газетанан мəkəлəлəр. 

γткəреγ көнө: 12.11.08. 

                                   План: 

     1. Кисəне асыу. 

     2. Наркотик тураhында. 

     3.”hин наркотиктарға ниндəй мөнəсəбəттə?” (анкета) 

     4. Наркотиктың тəьςире. (аңлатыу) 

     5. Тəмəке тартыу, эскелек тураhында уkыусыларҙың сығышы. 

     6. һорауҙарға яуаптар. 

     7. Йомғаkлау. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кисə барышы: 

Алып барыусы : 

         һуңғы йылдарҙа наркотик матдəлəр ҡулланыусы, араҡы 
эсеγсе, тəмəке тартыусылар hаны арта бара.Хəҙерге вакытта 
уларҙы һəр илдə лə кулланалар  һəм улар йəмгиəттең һəр 
катламына үтеп инде . Донъяла 200 милиондан артык кеше был  
сирзəн яфа сигə .Уларзы физик һəм əхлəки яктан да гəрип кешелəр 
тип əйтергə була .Беззең илдə 4 миллионға яkын кеше наркотиктар 
kуллана .Шуларзың 76% 14-30 йəштəгелəр . 

          Наркотик kулланып kараусы кешелəр наркомандарзың 30 
йəшкə kəзəр генə йəшəгəнен белə микəн? hуңгы 10 йылда ғына ла 
наркотиктан үлеүселəр hаны 12 мəртəбə ,ə балалар араhында 42 
мəртəбəгə артkан .Белгестəр иςəплəγенсə 1 наркоман 1 йылда 4-
17 кешене тайғаk юлға баςтыра . 

   Без хатта танылған кешелəрзең дə наркотиктар kулланыуы 
хаkында белəбез.Бының мелəн үзеңде лə, башkаларзы ла 
тынысландырырға ярамай. Наркотиктар Эдгар Попп, Шарль 
Бодлернды, Элвис Преслинды, Мерлин Монроны, теге донъяға 
озатkан, ə “Нирвана” төркөме етəксеhе Курт Кобейн үзен үзе атып 
үлтергəн.Уның kанында  үлемгə килтергəн наркотик матдəнең - 
героиндың бик күп булыуы асыkланған. 

Ə хəзер “һин наркотиктарға ниндəй мөнəсəбəттə?”тип аталған 
анкета тултырайыk. 

hораузар: 

     1.hин наркотиктарга ниндəй мөнəсəбəттə? 

     2.Наркотик kулланған кеше hиндə ниндəй тəьςир уята? 

     3.hин тормошоңдо наркотик менəн бəйлəр инеңме? 

     4.Наркоман ата-əсеhенə,тыуғандарына ниндəй зыян килтерə? 

     5.Наркотик kулланыусыға hинең кəңəштəрең? 

     6.Əгəр hиңə наркотик kулланырға тəkдим итhəлəр hинең 
яуабың? 



     7.Йəшəүзең йəмен hин нимəлə тояhың? 

Алып барыусы:  

      hуңғы йылдарза ни өсөн йəштəр  араhында енəйəтселəр 
hаны һəм наркотиктар таратыу артты тип уйлайhығыз? 

      Уkыусылар менəн əңгəмə: 

(йəштəр үззəренə эш таба алмайзар,радио,телевидениенан 
үлтереш,hуғыш,наркомандар,фəхишəлəр,енəйəтселəр тураhында 
фильмдар күрhəтелə,йəмəғəт тəртибен hаклаусылар үз эштəрен 
тейешенсə үтəмəйзəр,наркотик таратыусыларға тейешле яза 
бирелмəи, йəштəрзең ялы тейешле дəрəжəлə ойошторолмай). 

      Наркотик тураһында без нимə белəбез? 

            Наркоман – йыш kына яkлаусыhыз, hаkлаусыhыз kала. Ул 
стресстарға kаршы тора алмай. Уға яkындары, туғандары ла, 
йəмғиəттə нəфрəт менəн kарай. Ул үзен-үзе юғалтkан һəм 
ихтыярhыз кеше. Уның өсөн наркотик онотолоп тороу сараhы.  

             Тикшереүзəрзəн  күренеγенсə,  һыра  йəки араkы  эсеү, 
тəмəке  тартыу, марихуана  һəм  башkа  наркотиктар  kулланыу  
наркоманлыkkа  юл  hала . Тəмəке, араkы  һəм  һыра  организмды  
наркотик  матдəлəргə  күнектерə . 

      Наркотик – грекса “ойоп  китеү,  һиземлəү  бөтеү”  тигəн  
hүз. Наркотиктарзың төп төркөмдəре:  мəктəн яhалған матдəлəр. 
Уларға  морфик, кофеин, героин инə.Уларға кеше тиз 
күнегə.Беренсе тапkыр kулланғандағы лəззəтте  алыу өсөн  
наркотиктар миkдарын даими арттырырға тура килə: ул эс 
ауыртыу, быуындар hызлау, күззəрзəн йəш ағыу, тын kыςылыу, 
хəлhезлəнеү кеγек билдəлəрзəн тора. 

 Психостимуляторзарға –  кокаин, мекаин, марихуана, гашиш, 
киндер инə. Был матдəлəр  арығанлыkты, йоклайғы һəм ашағы 
килеү тойғоларын бөтөрə. Уларзы даими kулланғанда нервы 
системаhы kаkшай, кеше хəлhезлəнə, ул хатта үз-үзенə kул 
hалырға 
мөмкин.                                                                                                

               Галлюциногендар кешенең психикаhына тəрəн үзгəрештəр 
яhай.Йоkы килтереүсе препараттар беренсе kарашkа  организмды 
дарыузарға күнектерə.Уны kабул итеп йоkлау организмға ял 
бирмəи.Кеше хəлhезлəнə, башы ауырта,күңеле болғана. 



                Инголяторзар организмға һулыш  алыу юлдары аша инə. 
Кағизə булараk, улар менəн йəш үςмерзəр мауыға. Был матдəлəргə 
елем, бензин, ацетон һəм башkалар инə. Улар  галлюциногендар  
шикелле тəьςир итə. Был матдəлəр зə сəлəмəтлекте  kаkшата, 
балаларзың аkылын зəғифлəндерə.  

1-се уkыусы: “Гəли менəн Миңлегəли” əкиəте. 

2-се уkыусы: “Эскелектəн ни дауа?” (мəkəлə). 

3-сө уkыусы: “Тəмəкесе малай” (шиғыр). 

4-се уkыусы: “Ташлайһыңмы-юkмы?: насар хəбəрзəр, яkшы          
хəбəрзəр”. 

Алып барыусы:  

                Ə хəзер тəмəке тартыусының γпкəһе менəн йөрəген 
тартмаған кешенеке менəн сағыштырып kарайыk. (һγрəт кγрhəтеγ). 

5-се уkыусы: “Туkта! Уйла!” (əкиəт). 

Алып барыусы: Һораузарға яуап биреп алайыk. 

          Бала наркотик kулланһа, уның тəртибендə ниндəй γзгəрештəр 
була? 

           Бер тəмəке эсендə булған ағыу коллекцияһына нимəлəр инə? 

(арсеник, ацетин, никотин, пирен, нафталин, кадмий, фенол һ.б.) 

            Ни өсөн, ни сəбəптəн кеше араkы эсə башлай? 

            Тəмəке тартkан, араkы эскəн, наркотик kулланған кешегə нисек 
kарайһығыз? 

Ситуацианан нисек сығырға: 

            Мəктəп директорының малайы эсə, тəмəке тарта. Атаһын 
тыңламай. Уға ни эшлəргə? 

             Əсəһе улының тəγге тапkыр эсеп kайтkанын кγрзе, ти. Ни 
эшлəргə? 

              ( Уkыусылар яуап бирəлəр) 

 



 

Алып барыусы:  

               Тəмəке, араkы, наркотиктың ағыуы тураһында əллə кγпме 
һөйлəргə була. Ə һезгə тик быларзың барыһы ла һеззең өсөн, йəш 
быуын өсөн бик заралы , насар нəмə икəнен аңларға ғына кəрəк. 
Əйзəгез,  шуның өсөн γзебеззе, туғандарыбыззы һəм эргə-тирəбеззəге 
кешелəрзе ошо ағыузарзан һаkлайыk, уларзы kулланмайыk, зарары 
тураһында аңлатайыk! Бөтəбеззə һау-сəлəмəт йəшəйек! 

 

Кисəгə анализ: 

               Кисəгə синыф етəкселəре, 5-9 синыф уkыусылары килде. 
Кисə əңгəмə формаһында γтте. Уkыусылар бик əγзем kатнаштылар, 
һораузарға тулы, аныk яуап бирзелəр.  Анкета һораузарына ла ихлас 
яуап бирзелəр.Бирелгəн шиғыр, хикəйə, мəkəлəлəрзе тасуири, дөрөς 
интонация менəн уkынылар. Алынған мəғлγмəттəр уkыусыларзы бик 
kызыkһындырзы. Мин kуйған маkсатыма ирештем, уkыусылар за, 
уkытыусылар за kəнəғəт булдылар.  

 

 

 


