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Уҡыу предметын өйрәнеүҙең шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

2-се класс 

Шәхсән һөҙөмтәләре 

1. Уҡыу эшмәкәрлегенә ыңғай ҡараш,белем алыуҙың шәхсән мәғәнәле  

2.Уҡыуҙың һөҙөмтәләре һәм үҙенең ҡылыҡтары өсөн яуаплылыҡ тойғоһо,үҙаллылыҡ  

3. Донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү. 

 4. Башҡа халыҡтарҙың тарихына,мәҙәниәтенә, икенсе кеше фекеренә ихтирамлы ҡараш. 

5. Матурлыҡ тойғоһо- тәбиғәт матурлығын күрә белеү,йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш . 

6. Үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү 

7. Мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана,ғәфү үтенә,ояла белеү  

Метапредмет һөҙөмтәләре 

1. Үтенес менән уҡытыусыға, класташыңа, өлкәндәргә өндәшеү. 

2. Уҡыу объектын өйрәнеү процесында күҙәтеү, сағыштырыу, анализлау һәм һығымта яһау. 

3. Аралашыу оҫталығын шымартыу, кеше фекерен ихтирам итеү. 

4. Диалог, монолог ҡора белеү. 

5. Мәғлүмәт алыу сығанаҡтары менән эш итә белеү. 

6. Парлап, төркөмдә эшләгәндә этикет ҡағиҙәләрен үтәү. Эште планлаштырыу, уны тормошҡа ашырыу.   

Предмет һөҙөмтәләре 

1. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре менән танышыу. 

2. Һүҙгә өн анализы, ижек анализы яһау, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар, тартынҡыларҙы айыра алыу, уларҙы дөрөҫ әйтеү, шулар нигеҙендә 

һүҙҙәр төҙөү.  

3. Кем? Нимә? Кемдәр? Нимәләр? һорауҙарын һәм уларға яуап булған һүҙҙәрҙе белеү һәм ҡулланыу. 

Ни эшләй? Ни эшләне? һорауҙарын ҡуллана белеү. 

Ниндәй?  Кем булып эшләй? һорауҙарының мәғәнә үҙенсәлектәрен аңлау, уларға яуап биреү.  

Минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың алмаштарының мәғәнәләрен төшөнөү, уларҙы телмәрҙә ҡулланыу. 

4. Һүҙҙәрҙе ижекләп, дөрөҫ, аңлы, шыма һәм тасуири уҡыу. 

5. Әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыу, тыңлау, һорауҙарға яуап биреү. 

6. Яҙма һәм баҫма текстарҙы күсереп яҙыу.  

3-сө класс 

Шәхсән һөҙөмтәләре 

1. Уҡыу эшмәкәрлегенә ыңғай ҡараш,белем алыуҙың шәхсән мәғәнәле  

2.Уҡыуҙың һөҙөмтәләре һәм үҙенең ҡылыҡтары өсөн яуаплылыҡ тойғоһо,үҙаллылыҡ  

3. Донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү. 

 4. Башҡа халыҡтарҙың тарихына,мәҙәниәтенә, икенсе кеше фекеренә ихтирамлы ҡараш.. 
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5. Матурлыҡ тойғоһо- тәбиғәт матурлығын күрә белеү,йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш . 

6. Үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү 

7. Мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана,ғәфү үтенә,ояла белеү  

Метапредмет һөҙөмтәләре  

1. Үҙ аллы уҡыу, мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеү-эҙләнеү эшен планлаштырыу; парлап, төркөмләп, команда 

менән эшләү.  

2. Алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәү. 

3. Билдәләмә, ҡағиҙә, алгоритм, һығымта һ.б. график схема, модель, таблица ярҙамында теркәү. 

4. Диалог ҡороу, уҡыу материалын тикшереү, анализлау, һығымта яһау. 

5. Мәҙәни аралашыу этикетына өйрәнеү; үҙ фекереңде ҡыҫҡа һәм аңлайышлы итеп еткереү, уны яҡлай белеү. 

Предмет һөҙөмтәләре 

1. Уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу:  

- тексты тыңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү, йөкмәтке буйынса рәсем яһау; 

- текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;                                  

- программала бирелгән шиғырҙарҙы яттан белеү. 

2. Тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. Уның нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү 

эштәрен үтәү.  

3. Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  

4. Тексты күсереп яҙыу. Һүҙҙәрҙе ижеккә бүлеү, юлдан юлға күсереү.  

5. Һөйләм төрҙәрен билдәләү (хәбәр, һорау, өндәү) һәм уларҙы тейешле интонация менән уҡыу, һөйләмде дөрөҫ яҙыу, һөйләм аҙағында 

тейешле тыныш билдәләрен ҡуя белеү. 

6. Кешенең исеме, фамилияһы, ҡала, район, ауыл, китап, журнал исемдәренең дөрөҫ яҙылышын практик үҙләштереү. 

4-се класс 

Шәхсән  һөҙөмтәләре 

1. Уҡыу эшмәкәрлегенә ыңғай ҡараш,белем алыуҙың шәхсән мәғәнәле  

2.Уҡыуҙың һөҙөмтәләре һәм үҙенең ҡылыҡтары өсөн яуаплылыҡ тойғоһо,үҙаллылыҡ  

3. Донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү. 

 4. Башҡа халыҡтарҙың тарихына,мәҙәниәтенә, икенсе кеше фекеренә ихтирамлы ҡараш.. 

5. Матурлыҡ тойғоһо- тәбиғәт матурлығын күрә белеү,йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш . 

6. Үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү 

7. Мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана,ғәфү үтенә,ояла белеү 

Метапредмет һөҙөмтәләре 

1. Уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуйыу, эште планлаштыра белеү, уҡыу мәсьәләләрен сисә белеү. 

2. Теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт туплау, эҙләнеү эше алып барыу, уның буйынса презентация эшләй белеү.  
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3. Мәҙәни аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына эйә булыу, үҙ фекерен яҡлағанда, уй-тойғоларын еткерә алырлыҡ аныҡ, эҙмә-эҙ бәйән 

итеү, әңгәмәсенең уй-тойғоларын аңларға тырышыу, уның менән иҫәпләшә һәм уртаҡ фекергә килә белеү. 

4. Билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштереү һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. 

Предмет һөҙөмтәләре  

1. Һүрәтләү, хикәйәләү тибындағы текстарҙы тыңлау һәм аңлап ҡабул итеү. 

2. Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү;   

3. Программала бирелгән шиғырҙарҙы яттан тасуири һөйләй белеү. 

4. Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу. 

5. Географик атамаларҙы, билдәле балалар әҫәрҙәренең персонаждарын, популяр әкиәттәрҙең сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур 

булмаған әҫәрҙәрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү. 

 

Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

2-се класс (34 сәғәт) 

Танышыу. (6 сәғәт) 

Был темала уҡыусы үҙе менән таныштыра, иптәштәре, уҡытыусыһы менән таныша.  

Һин кем? Һинең исемең нисек? Был кем? Был нимә? Кемдеке? Нимә эшләй? һорауҙарын бирә белеү. Мин – уҡыусы. Минең исемем 

Гүзәл. Айрат – уҡыусы малай. Был китап  минеке кеүек типик һөйләмдәр менән шул һорауҙарға яуаптар табыу һәм әйтергә өйрәнеү. 

Кешенең тән өлөштәре атамаларын өйрәнеү, шәхси гигиена талаптарын белеү, көн режимы, һаулыҡ төшөнсәләрен үҙләштереү менән 

бергә алып барыла. Һөйләшеү, әңгәмә, һорау-яуап, әҫәрҙәр яҙыу, мәҡәлдәр әйтеү.Башҡорт теленең ә, ө, һ, ҙ, ң, ҡ, ғ өндәренең әйтелешен 

өйрәнеү.  

Мин һәм минең ғаиләм. (5 сәғәт) 

Бала тәүҙә үҙе, шунан үҙенең ғаилә ағзалары менән таныштыра. Атаһы, әсәһе, туғандары, уларҙың эше, һөнәре тураһында әңгәмә 

ҡора, һорауҙарға яуап бирә, һөйләй. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен үҙләштереү, әйтергә, яҙырға өйрәнеү. Кем нимә ярата? Кемгә нимә кәрәк?  һорауҙарына яуап 

бирергә өйрәтеү. 

Мәктәптә. (9 сәғәт) 

Был темала мәктәп, класс, уҡыу, уҡыу әсбаптары, балаларҙың мәктәптәге эштәре, уйындары, йәйге хәтирәләр тураһында һүҙ алып 

барыу күҙ уңында тотола. Күберәк диалог, һөйләшеүҙәр, һорауҙар һәм яуаптар, мөмкин булған кимәлдә уҡыу һәм яҙыу кеүек эш төрҙәрен 

файҙаланыу кәңәш ителә. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен дөрөҫ әйтеү күнекмәләрен үҫтереү.  

Уйынсыҡтар. (8 сәғәт) 

Балаларҙы уйындар, уйынсыҡ исемдәре менән таныштырыу, шул һүҙҙәр менән һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. Яратҡан 

уйынсыҡтары тураһында һөйләшергә өйрәтеү. 
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Кескәй дуҫтарым. (5 сәғәт) 

Йорт хайуандарының, ҡош исемдәренең атамаларын үҙләштереү. Хайуандарҙың, ҡоштарҙың файҙаһы, йәшәү урындары, 

үҙенсәлектәре менән танышыу.  

Башҡорт телендә хайуан, ҡош-ҡорт исемдәрен, уларҙың эштәрен белдереүсе һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтеү һәм яҙыу. 

Ҡабатлау. (1 сәғәт) 

Бөтә темаларҙа, дәрестәрҙә өйрәнгән  һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе иҫкә төшөрөү, һөйләшеү, уҡыу һәм яҙыу күнекмәләрен артабан 

камиллаштырыу. Һүҙ байлығын арттырыу. Бәләкәй күләмле текстар төҙөү. 

3-cө класс (34 сәғәт) 

Белем көнө. (2 сәғәт) 

2-се класта өйрәнелгәндәрҙе ҡабатлау, тәрәнәйтеү. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен, темаға ҡараған башҡорт һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеү 

күнекмәләрен камиллаштырыу.Улар тураһында һөйләү. 

Танышыу. (5 сәғәт) 

Төрлө ситуацияларҙа һөйләшеү. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре.Ҡайҙан? һорауы һәм шул уҡ һорауға яуап биреү. Башҡортостан, уның дәүләт 

символдары, уларҙың мәғәнәһе. Башҡорт иле, уның халҡы, тарихы, ер-һыуы. Башҡортостандың данлы урындары. 

Мәктәптә (4 сәғәт) 

Мәктәп, класс бүлмәләре, дәрестәр, кластағы уҡыусылар, уларҙың эштәре. 

Темаға ҡараған башҡорт һүҙҙәрен, һөйләмдәрен дөрөҫ уҡыу. Уҡыусыларҙың тема буйынса белемдәрен тәрәнәйтеү, һүҙлек запасын 

арттырыу. Уҡыу эшмәкәрлеге, уҡыу әсбаптары, уларҙы бөхтә тотоу. Көн режимы, таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. Класта дуҫлыҡ, берҙәмлек, иман 

тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. 

Мин һәм минең ғаиләм. (4 сәғәт) 

Үҙенең ғаиләһе, ғаилә ағзалары, уларҙың эштәре, һөнәре, уларға туғанлыҡ мөнәсәбәте, ғаилә шәжәрәһе, файҙалы эштәр тураһында 

һөйләшеү.  

Башҡорт телендә эйәлек (зат) ялғауҙарын, килеш ялғауҙарын практик үҙләштереү. Тиң киҫәкле һөйләмдәр менән практик эштәр. 

Хат яҙыу. 

Мин һөнәр һайлайым. (2 сәғәт) 

Кешеләрҙең һөнәрҙәре, эштәре, шөғөлдәре тураһында мәғлүмәт.  

Башҡорт телендә нәҙек һәм ҡалын ялғауҙар. Һөйләмдә хәбәрҙең урыны (практик үҙләштереү). 

Мин тәбиғәтте яратам. (6 сәғәт) 

Кеше һәм тәбиғәт. Башҡортостан тәбиғәте. Беҙҙә йәшәгән кейектәр, үҫемлектәр, бөжәктәр. Кешенең уларға мөнәсәбәте. Тәбиғәткә 

һаҡсыллыҡ тураһында һөйләшеүҙәр. 
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Минең яратҡан миҙгелем. (4 сәғәт) 

Башҡортостанда, үҙебеҙ йәшәгән төйәктә көҙ, ҡыш, яҙ, йәй миҙгелдәре, уларҙың билдәләре. Тәбиғәттең төрлө күренештәре. 

Миҙгелдәргә бәйләнешле ололарҙың эштәре, хәстәрҙәре. Миҙгелдәргә ярашлы балаларҙың эштәре, уйындары тураһында һөйләшеүҙәр, 

әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр, һынамыштар менән танышыу.  Көн торошона бәйле һүҙҙәрҙе дөрөҫ ҡулланыу, телмәр күнекмәләрен үҫтереү 

Минең  гардеробым. (2 сәғәт) 

Кейем-һалым исемдәре, уларҙың үлсәме, кейем һатып алыу, уларҙы бөхтә тотоу. 

Башҡорт телендә килеш һәм зат ялғауҙарын ҡулланыу. 

Минең тыуған көнөм. (2 сәғәт) 

Балаларҙың тыуған көн байрамы, уға әҙерлек мәшәҡәттәре. Тыуған көн байрамын үткәреү йолаһы. Ҡунаҡтар саҡырыу, уларға хөрмәт 

күрһәтеү, мәжлестә үҙеңде тотоу һ.б. тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу, шиғырҙар ятлау. Итәғәтлелек нормаларын үҙләштереү.  

Мин сәйәхәтсе (3 сәғәт) 

Сәйәхәт, уның кешегә файҙаһы, әһәмиәте, сәйәхәт урындары, йүнәлештәре, спорт һәм сынығыу тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. 

4-се класс (34 сәғәт) 

Белем көнө. (1сәғәт) 
Бөтә балалар өсөн ҙур байрам – 1 сентябрь, уҡыу, йәйге каникул, белем көнө, класс, ундағы уҡыусылар, уларҙың эштәре тураһында 

һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. 

Башҡорт теленең өндәре һәм хәрефтәре (ҡабатлау). Темаға ҡараған һүҙ байлығын арттырыу. 

Мәктәптә(4 сәғәт) 

Мәктәп, класс бүлмәләре, дәрестәр, кластағы уҡыусылар, уларҙың эштәре. 

Темаға ҡараған башҡорт һүҙҙәрен, һөйләмдәрен дөрөҫ уҡыу. Уҡыусыларҙың тема буйынса белемдәрен тәрәнәйтеү, һүҙлек запасын 

арттырыу. Уҡыу эшмәкәрлеге, уҡыу әсбаптары, уларҙы бөхтә тотоу. Көн режимы, таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. Класта дуҫлыҡ, берҙәмлек, иман 

тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. 

Мин һәм минең ғаиләм (5 сәғәт) 

Ғаилә ағзалары, уларҙың эш-шөғөлдәре. Ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте. Ғаилә ағзалары, уларҙың үҙеңә туғанлыҡ 

мөнәсәбәттәре. Был атамаларҙы үҙләштереү. Темаға бәйләнешле яҡындарҙың эш-шөғөлдәре, уй-хыялдары, киләсәккә пландары. Ғаилә 

шәжәрәһе, уның әһәмиәте хаҡында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу.  

Үҙем йәшәгән ер тураһында һөйләйем. (8 сәғәт) 

Башҡортостандың бай тәбиғәте, үҫемлектәре һәм хайуандар донъяһы. Тәбиғәттәге предметтарҙың исемдәре, уларға ҡыҫҡаса 

характеристика биреү. Йылғаларын, күлдәрен белеү. Тауҙар һәм урмандар. Күренекле шәхестәр тураһында әңгәмәләр үткәреү, текстар 

уҡыу.Тәбиғәтте һаҡлау тураһында һөйләшеүҙәр. Башҡортостан ерендәге, Өфө ҡалаһындағы иҫтәлекле, уникаль урындар менән 

таныштырыу (башҡа ҡалаларҙа, райондарҙағы иҫтәлекле урындар тураһындағы материалдарҙы уҡытыусы үҙе һайлап ҡуллана ала). 

Башҡортостандағы данлыҡлы уҡыу йорттары, сәнғәт һарайҙары. Уларға ҡыҫҡаса характеристика биреү. Тыуған төйәктең матурлығын 

күрһәтеү, әһәмиәтен асыу буйынса әңгәмәләр үткәреү, текстар уҡыу. 

Йыл миҙгелдәре, һауа торошо. (7 сәғәт) 
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Башҡортостанда, үҙебеҙ йәшәгән төйәктә көҙ, ҡыш, яҙ, йәй миҙгелдәре, уларҙың билдәләре. Тәбиғәттең төрлө күренештәре. 

Миҙгелдәргә бәйләнешле ололарҙың эштәре, хәстәрҙәре. Миҙгелдәргә ярашлы балаларҙың эштәре, уйындары тураһында һөйләшеүҙәр, 

әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр, һынамыштар менән танышыу.  Кеше һәм тәбиғәт. Башҡортостан тәбиғәте. Беҙҙә йәшәгән кейектәр, үҫемлектәр, 

бөжәктәр. Кешенең уларға мөнәсәбәте. Тәбиғәткә һаҡсыллыҡ тураһында һөйләшеүҙәр. 

 Төрлө хәлдәр тураһында һәйләшәбеҙ. (4 сәғәт) 

Башҡортостанда байрамдар, уларҙың төрҙәре, әҙерлек мәшәҡәттәре. Башҡорт халҡының милли байрамдары тураһында һөйләшеүҙәр, 

текстар уҡыу.Башҡортостан тарихында, уның бөгөнгө тормошонда күренекле шәхестәрҙең әһәмиәте бик ҙур. Күренекле шәхестәр рәтендә 

яҙыусылар һәм артистар ғына түгел, ә йәмәғәт эшмәкәрҙәре лә, спортсылар ҙа, нефтселәр ҙә, ауыл эшсәндәре лә инә.  

Һатып алырға өйрәнәм. (4 сәғәт) 

Кейем-һалым исемдәре, уларҙың үлсәме, кейем һатып алыу, уларҙы бөхтә тотоу. 

Аҙыҡ-түлек, уларҙы табыу, әҙерләү, өҫтәлде биҙәү, аҙыҡ-түлеккә мөнәсәбәт, уға һаҡсыл ҡараш булдырыу, башҡорт 

аштары.Балаларҙың тыуған көн байрамы, уға әҙерлек мәшәҡәттәре. Тыуған көн байрамын үткәреү йолаһы. Ҡунаҡтар саҡырыу, уларға 

хөрмәт күрһәтеү, мәжлестә үҙеңде тотоу һ.б. тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу, шиғырҙар ятлау. Итәғәтлелек нормаларын 

үҙләштереү.  

Ҡабатлау. (1 сәғәт) 

Бөтә темаларҙа, дәрестәрҙә өйрәнгән  һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе иҫкә төшөрөү, һөйләшеү, уҡыу һәм яҙыу күнекмәләрен артабан 

камиллаштырыу. Һүҙ байлығын арттырыу. Бәләкәй күләмле текстар төҙөү. 

Тематик планлаштырыу 

Тема 

Кластар (сәғәттәр һаны) 

2 3 4 

Белем көнө.                                                                                              (3с.) - 2 1 

Танышыу.                                                                                                (11 с.) 6 5  

Мин һәм минең ғаиләм .                                                                        (14с.) 5 4 5 

Үҙем йәшәгән ер тураһында һөйләйем.                                                (8с.) -  8 

Мәктәптә.                                                                                                 (17с.) 9 4 4 
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Уйынсыҡтар.                                                                                            (8с.) 8 - - 

Кескәй дуҫтарым.                                                                                     (5.) 5 - - 

Мин һөнәр һайлайым.                                                                              (2с.) - 2 - 

Минтәбиғәтте яратам.                                                                             (6с.)  6  

Төрлө хәлдәр тураһында һөйләшәсәкбеҙ                                              (4с.) - - 4 

Минең яратҡан миҙгелем.                                                                      (11с.) - 4 7 

Минең гардеробым.                                                                                (2с.) - 2 - 

Һатып алырға өйрәнәм.                                                                          (4с.)   4 

Минең тыуған көнөм.                                                                             (2с.) - 2 - 

Мин сәйәхәтсе.                                                                                        (3с.) - 3 - 

Ҡабатлау.                                                                                                 (2с.) 1 - 1 

     Итого                                                                                               102 с. 34 34 34 
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