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Уҡыу предметын үҙләштереү һөҙөмтәләре 

Шәхси һөҙөмтәләр: 

бала үҙен Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең бер вәкиле итеп күҙаллай,уларҙың тарихына ,мәҙәниәтенә битараф булмаған шәхес                                          

булып үҫергә тырыша, донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү;  

телде аралашыу сараһы булараҡ ҡабул итеү.  

туған телендә үҙенең һөйләшеү кимәлен баһалай белә башлау; 

төрлө аралашыу осраҡтарында ололар һәм тиҫтерҙәре  менәнтейешле этикет ҡағиҙәләрен һаҡлап, ыңғай мөнәсәбәттә эш итә белә 

башлай 

Метапредмет һөҙөмтәләр: 

башҡорт телендә яңғыраған телмәрҙе таный, аңлай,тейешенсә ҡабул итә белә; 

программа сиктәрендә башҡортса яҙылған һүҙҙәрҙе ,ижектәрҙе,өндәрҙе,өндәр теҙмәһен дөрөҫ әйтә,уҡый,улар менән һөйләмдәр төҙөй 

ала;  

бирелгән темаға диалог ҡора ала,һорауҙарға ҡыҫҡа йәки тулыһынса асыҡлап яуап ҡайтара белә. Диалогты башлай йәки дауам итә 

алып китә;  

тексты тасури уҡый ала, уның йөкмәткеһен ҡыҫҡаса һөйләп бирә; 

дәреслек менән эшләргә өйрәнеү; 

текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 

эшләнгәнэшкәһығымтаэшләү; 

үҙ фекерҙәрен яҙма һәм телдән әйтеү;  

уҡыусыларҙың, уҡытыусының телмәрен тыңлап аңлау; 

текстарҙы ҡысҡырып тасуири уҡыу һәм һөйләү;  

баҫма текстарҙы күсереп яҙыу, бәләкәй күләмдәге һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе диктант итеп яҙыу; 

хәрефтәрҙе дөрөҫ яҙыу, тоташтырыу,телдән һәм яҙма рәүештә ҡотлау,саҡырыу ҡағыҙы, хат төҙөй белә; 

башҡарған проект эше буйынса  телдән отчет бирә, йәки презентация һ.б. буйынса һөйләй ала. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

башҡорт телендә әйтелгәнде тыңлап аңлай ; 

һүҙгә өн анализы, ижек анализы яһай белеү,баҫым ҡуя; 

ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙы айыра алыу, уларҙы дөрөҫ әйтеү, шулар нигеҙендә һүҙҙәр төҙөй белеү;  

һүҙ төркөмдәренә һорау ҡуя, уларҙың грамматик билдәләре тураһында ябай ғына төшөнсәләргә эйә; 

исемгә,сифатҡа,алмашҡа ҡылымға,һанға программала бирелгән кимәлдә грамматик анализэшләй белә;  

һөйләмдә эйә һәм хәбәрҙе таба белә; 

тексты төрҙәре буйынса айыра белә; 

башҡортсанан рус теленә йәки киреһенсә,тәржемә итә; 

телмәр этикетын һаҡлап һаулыҡ һораша,хушлаша,ғәфү үтенә,рәхмәт әйтә 



4 
 

уҡыған, ишеткән, үҙе күргәндәр тураһында бәйләнешле итеп һөйләү. 

яҙма һәм баҫма текстарҙы күсереп яҙыу. 

аңлатма,орфографик һүҙлектәр ҡуллана белә;  

таныш темаға хикәйә төҙөп һөйләү, уҡытыусы биргән һорауға яуап яҙыу; 

һөйләм аҙағында нөктә, һорау билдәһен ҡуя белеү; 

һүҙҙәрҙе үҙләштерелгән ҡағиҙәләр ярҙамында дөрөҫ яҙыу, орфографик хаталарҙы табып төҙәтеү;  

иптәшенең яҙма эшен дөрөҫ баһалай белә;  

проект эштәрен башҡарғанда мәғлүмәтте үҙгәртә, сағыштыра, һуңында һығымта яһай белә. 

1 класс аҙағында планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

Шәхси һөҙөмтәләр :  

уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу; тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға ҡарата ихтирамлы булыу; 

үҙеңде илдең гражданины итеп тойоу;  

мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу; 

тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында аң-белем биреү; 

һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштереү; 

телде   (шул иҫәптән башҡорт телен) төп аралашыу сараһы булараҡ ҡабул итеү;  

Һаулыҡты һаҡлау һәм нығытыу. 

Метапредмет һөҙөмтәләр:  

уҡыусының коммуникатив  һәләттәрен үҫтереү; элементар коммуникатив мәсьәләне сисеү өсөн адекват тел һәм телмәр сараларын 

һайлау һәләтен үҫтереү; 

уҡыусының танып белеү һәм эмоциональ сфераларын үҫтереү; башҡорт телен өйрәнеүгә мотивация булдырыу;  

уҡытыу-методик комплекcтың төрлө компоненттары (дәреслек, аудиодиск, электрон дәреслек һ.б.) менән эшләргә өйрәтеү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

башҡорт теленең өндәрен дөрөҫ әйтеү; 

башҡортса иҫәнләшеү, хушлашыу, рәхмәт әйтеү, рөхсәт һорау; 

кешенең һорауын, һүҙен аңлай алыу, уға яуап биреү; 

ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙы айыра белеү, һүҙҙәргә тейешле ялғауҙар ҡуша белеү; 

башҡортса һүҙҙәрҙе яҙа белеү; 

кроссвордтар ,ребустар.йомаҡтар сисә белә,әкиәт, шиғыр, йомаҡ, кескәй текстарҙы уҡыу һәм аңлау; 

2-3шиғырҙы яттан һөйләү. 

2 класс аҙағында планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

Шәхси һөҙөмтәләр : 

үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау; 

донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү; 
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атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу; 

мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу; 

тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау; 

башҡорт теле саралары ярҙамында (балалар фольклоры, балалар әҙәбиәтенең ҡайһы бер үрнәктәре) уҡыусының башҡорт халҡының 

тормошо менән танышыуы. 

һаулыҡты һаҡлау һәм нығытыу.  

Метапредмет һөҙөмтәләр:  

уҡыусының коммуникатив  һәләттәрен үҫтереү; элементар коммуникатив мәсьәләне сисеү өсөн адекват тел һәм телмәр сараларын 

һайлау һәләтен үҫтереү; 

уҡыусының танып белеү һәм эмоциональ сфераларын үҫтереү; башҡорт телен өйрәнеүгә мотивация булдырыу;  

уҡытыу-методик комплекcтың төрлө компоненттары (дәреслек, аудиодиск, электрон дәреслек һ.б.) менән эшләргә өйрәтеү; 

фәнни-эҙәнеү эшмәкәрлеккә ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

интернет ресурстар менән эш итеү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

уҡытыусының, иптәшенең һөйләгәнен, уҡығанын аңлай алыу; 

иҫәнләшеү, һаубуллашыу, рәхмәт әйтеү, ғәфү үтенеү, рөхсәт һорау; 

текстың йөкмәткеһе, ситуацияһы буйынса һорау биреү; 

ишеткәндәр, башҡарған эштәр, күҙәтеүҙәр буйынса һөйләү; 

һүҙлек һүҙҙәрен белеү, уларҙы дөрөҫ ҡулланып һөйләү; 

диалог төҙөү, төркөмдәрҙә һөйләшеү; 

үҙең, ғаилә ағзалары, уларҙың исемдәрен белеү, һөнәр-шөғөлдәре, туғанлыҡ мөнәсәбете тураһында һөйләү; 

башҡорт теленән руссаға һәм киреһенсә тәржемә итеү; 

тексты дөрөҫ, шыма, талғын уҡыу (орфоэпик нормалар нигеҙендә); 

поэтик әҫәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡыу; 

текстан һорауҙарға яуап табыу, уҡып күрһәтеү; 

уҡыған текстың йөкмәткеһен билдәләй алыу, персонаждарын әйтеү; 

4-5шиғырҙы яттан һөйләү. 

 

3 класс аҙағында планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

Шәхси һөҙөмтәләр : 

үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарау;  

донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү; 

үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау; 

атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу; 
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мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу; 

тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау; 

һаулыҡты нығытыу. 

Метапредмет һөҙөмтәләр:  

уҡыусының коммуникатив  һәләттәрен үҫтереү; элементар коммуникатив мәсьәләне сисеү өсөн адекват тел һәм телмәр сараларын 

һайлау һәләтен үҫтереү; 

уҡыусының танып белеү һәм эмоциональ сфераларын үҫтереү; башҡорт телен өйрәнеүгә мотивация булдырыу;  

уҡытыу-методик комплекcтың төрлө компоненттары (дәреслек, аудиодиск, электрон дәреслек һ.б.) менән эшләргә өйрәтеү; 

фәнни-эҙәнеү эшмәкәрлеккә ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

интернет ресурстар менән эш итеү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

һөйләгәнде, уҡығанды аңлау, йөкмәткеһе буйынса һорауҙар бирә һәм шул һорауҙарға яуап бтрә белеү; 

үҙ фекерҙәрен белдереп әңгәмәләшеү; 

төрлө ситуациялар, темалар буйынса һөйләшә белеү; 

прозаик текстарҙы дөрөҫ, шыма, аңлы уҡыу; 

уҡылған тексты өлөштәргә бүлеү, исем биреү; 

башҡортса гәзит-журналдарҙан кәрәкле материал йыя белеү, хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу; 

текстан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе табыу, һүҙлектәрҙән файҙаланыу; 

5-7шиғырҙы яттан һөйләү; 

Башҡортостан тураһында мәғлүмәттәргә эйә булыу; 

башҡорт халҡының йолалары, мәҡәлдәре, йомаҡтарын белеү; 

 

4 класс аҙағында планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

Шәхси һөҙөмтәләр : 

үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарау;  

мәктәп һәм класс йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу; 

атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу; 

тыуған ил, туған тел матурлығын, күркәмлеген тоя белеү, уларҙы һаҡлау. 

кеше менән аралашыу этикетын үҙләштереү; 

һаулыҡты нығытыу һәм һаҡлау. 

Метапредмет һөҙөмтәләр:  

уҡыусының коммуникатив  һәләттәрен үҫтереү; элементар коммуникатив мәсьәләне сисеү өсөн адекват тел һәм телмәр сараларын 

һайлау һәләтен үҫтереү; 

уҡыусының танып белеү һәм эмоциональ сфераларын үҫтереү; башҡорт телен өйрәнеүгә мотивация булдырыу;  
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бирелгән тема буйынса бәләкәй презентация эшләү; 

интернет ҡулланып материал табыу; 

уҡытыу-методик комплекcтың төрлө компоненттары (дәреслек, аудиодиск, электрон дәреслек һ.б.) менән эшләргә өйрәтеү; 

фәнни-эҙәнеү эшмәкәрлеккә ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

интернет ресурстар менән эш итеү.  

Предмет һөҙөмтәләре: 

“Башҡортостан” темаһы буйынса (тәбиғәте, халҡы, уның тормошо, ҡалалары, йылға-күлдәре, кейем –һалым, ижады һ.б.) тураһында 

әңгәмәлә ҡатнашыу, һөйләү; 

тәҡдим ителгән ситуация буйынса һорауҙар бирә белеү, уҡытыусының (йәки башҡаларҙың) һорауҙарына яуап бирә белеү, яуаптарҙы 

дөрөҫ интонация менән асыҡ, аңлайышлы итеп әйтеү, һөйләү; 

ишеткәнде, күргәнде 4-6 һөләм менән бәйләнешле итеп һөйләү; 

ҡысҡырып шыма һәм тасуири итеп уҡыу; 

һүҙлек һүҙҙәрен белеү һәм уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу; 

дәрестә өйрәнелгән грамматик материалды практик ҡуллана белеү,ҡотлау хаты(открытка) яҙа белеү; 

5-7 шиғырҙы яттан һөйләү, 3-4 башҡорт йырын башҡара белеү. 

 

 Уҡытыу предметының  йөкмәткеһе 

1-се класс (32 сәғәт) 

1.Грамотаға өйрәтеү.Башҡорт телен өйрәтеү,рус телендәге кеүек үк түбәндәге этаптарҙы үҙ эсенә ала: 

Грамотаға өйрәтеү һәм телмәр үҫтереү. Телдән әҙерлек осоро.(15 сәғәт) 

            Танышыу.Беҙ уҡыусы.Беҙҙең мәктәп.-1 сәғәт. Үҙең менән таныштыра белеү. Картина  буйынса  һөйләргә,  һорау бирергә, 

һорауҙарға яуап бирергә, диалог төҙөргә  өйрәнеү. 

Беҙҙең класс. Беҙ дежур. -1 сәғәт. Уҡыу кәрәк яраҡтары.-1 сәғәт . Уҡыу кәрәк- яраҡтарын, уйынсыҡтарҙы, һандарҙы дөрөҫ атау. 

Картина буйынса һорауҙарға яуап биреү. 

 Уйынсыҡтар.Һандар. -1 сәғәт. Төҫтәр.Ғ.Ғүмәр “Ал сәскә лә бал бирә”-1 сәғәт. Беҙҙең баҡса. Еләктәр. Йәшелсәләр. -1 сәғәт. Йыл 

миҙгелдәре. Көҙгө эштәр. -1 сәғәт. Картина  буйынса  һөйләргә, һорау  бирергә,  һорауҙарға  яуап  бирергә, диалог төҙөргә өйрәнеү.  

Аҙыҡ түлек. Эсемлектәр. -1 сәғәт. Милли аштар. Һауыт – һаба. -1 сәғәт. 

Аҙыҡ-түлек”  темаһы буйынса һүҙҙәрҙе үҙләштереү.Һорау  бирергә, һорауҙарға яуап бирергә, диалог  төҙөргә  өйрәнеү.  “Милли  

аштар”  тураһында  белем алыу.  

Ғаилә.-1 сәғәт. Кейемдәр. Баш, өҫ кейемдәре. Милли кейем. Ф.Рәхимғолова  “Өләсәйем бәхетле.”-1 сәғәт. “Ғаилә” ағзаһы тураһында 

һөйләү. Ф.Рәхимғолованың  “Өләсәйем бәхетле” шиғырын ятлау.Ғаилә ағзалары, яҡындары тураһында һөйләргә өйрәнеү, яҡын туғандары 

тураһында мәғлүмәт бирә белеү.   

Йорт хайуандары. А.Йәғәфәрова “Һыйырҙың быҙауы бар”-1 сәғәт. Йорт ҡоштары.- 1 сәғәт.Интонация буйынса  бүленгән     һөйләм  

төрҙәренә миҫалдар  килтереү,  улары  әҫәрҙән  таба алыу. А.Йәғәфәрованың “Һыйырҙың быҙауы бар” шиғырын ятлау. Ҡырағай хайуандар. 
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Ҡырағай хайуандар. Зоопаркта. -1 сәғәт. Яңы йыл. Һорауҙарға яуаптар.-1 сәғәт.Ҡырағай  хайуандар  исемен  хәтерҙә ҡалдырыу  һәм  уларҙы  

ҡарауҙа яуаплылыҡты арттырыу.Ҡыш миҙгеленең  үҙенсәлектәрен  билдәләү. 

              2.Әлифба осоро.Грамотаға өйрәтеү,уҡыу,яҙыу,телмәр үҫтереү. (11 сәғәт) 

Урманда. Тегенсе. -1 сәғәт. Тема  буйынса  әңгәмәлә  ҡатнашырға өйрәнеү.  Был  профессия  кешеләренеңхеҙмәте менән танышыу. 

М.Хисмәтуллина “Бесәй китте еләккә”-1 сәғәт. Йомактар сисеү.  

Ауылдан өләсәй килде.Ҡыш. Йылғала.- 1 сәғәт.Тема буйынса һүрәттәр төшөрөү.Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. 

Йорт ҡураһында. “Егәрле ҡыҙҙар” -1сәғәт, “Баҫмала. ”, Г.Ситдиҡова “Түңәрәк”-1 сәғәт. 

Өфө ҡалаһы.М.Ғәли “Тамсы”. “Йәмле йәй”.-1 сәғәт. 

Һүҙҙәрҙе шыма,аңлы һәм тасуири уҡыу.Башҡортостан республикаһы тураһында яңы мәғлүмәттәр менән танышыу 

“Беҙҙең класта”, “Уралда”. Балалар фольклоры.-1 сәғәт. 

Һөйләмдең тамамланған уйҙы белдереүен аңлау һәм практикала ҡулланыу. Һүҙҙәрҙе дөрөҫ уҡыу. 

Кешенең тән өлөштәре. -1 сәғәт. Тән өлөштәре атамаларын дөрөҫ әйтергә өйрәнеү. 

Көн режимы. Ә.Ерикәй “Иртә менән торабыҙ”. -1 сәғәт. Уҡыусыға теләктәр.-1 сәғәт. 

Ф.Туғыҙбаева “Өсәүләп сәй“. “Егәрлеләр”. “Минең ҡолоном”. -1 сәғәт. 

Тема буйынса мәғлүмәтте ҡабул итеү. Һорау һөйләмдәрҙе интонация менән әйтә белеү һәм һорау һәйләмдәр төҙөә белеү. 

3.Әлифба аҙағы осоро.Һөйләү һәм яҙма телмәрҙе комплекслы үҫтереү.(6 сәғәт) 

Ф.Туғыҙбаева “8 март”.Уйындар - 1 сәғәт. Һаумыһығыҙ! Хәйерле көн. Башҡортостаным -илем. Х.Кәрим “Минең илемдә”. -1 

сәғәт. Мәҡәл һәм әйтемдәрҙең тормоштағы әһәмиәтен билдәләү. 

Г.Юнысова “Барабан”. К.Мәжит“Ҡоймаҡ менән ҡаймаҡ”. Йомаҡтар һәм мәҡәлдәр-1 сәғәт. Йорт хайуандары һәм 

ҡоштары.Р.Тимершин "Кәзә".-1 сәғәт. К.Мәжиттең шиғырын ятлау. Һүрәт  буйынса  бәйләнешле  телмәр төҙөү.  Текст буйынса эшләү 

күнекмәләрен үҙләштереү. Етеҙ,шыма уҡырға өйрәнеү. 

Ғ.Ғәлиәскәрова “Бөтәбеҙ бер ғаилә”. Йыл миҙгелдәре. -1 сәғәт. Йәйге ял.Йомғаҡлау.-1 сәғәт. 

Ғ.Ғәлиәскәрованың “Бөтәбеҙ бер ғаилә”шиғырын ятлау. Йыл  миҙгедәренең үҙенсәлектәрен  билдәләү. 

2-се класс (34 сәғәт). Башҡорт (туған ) телен системалы өйрәтеү курсы 

Танышыу. -3  сәғәт. 

     Тыуған төйәк, үҙебеҙ йәшәгән урын тураһында әңгәмәләрҙә актив ҡатнашырға, темалар буйынса яңы һүҙҙәр үҙләштерергә -

бирелгән тексты төркөмдә уҡырға, уға ҡарата бирелгән эштәрҙе күмәкләп кәңәшләшеп атҡарырға..Уҡыусыларҙың йәйге тәьҫораттары 

менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы тураһында әңгәмә ойоштороу. 

   Минең мәктәбем. -10  сәғәт. 

Белем алыу, мәктәп тураһында әҫәрҙәр уҡырға, әңгәмәләрҙә ҡатнашырға.Башҡорт телендәге үҙенсәлекле өндәр һәм хәрефтәрҙе 

хәтерҙә ҡалдырырға, уларҙың дөрөҫ әйтелешен һәм яҙылышын үҙләштерергә .Ф.туғыҙбаеваның « Мин уҡыусы» шиғырын тасуири уҡыу, 

һүрәттәр төшөрөү.  

Минең республикам.-3 сәғәт. 

Башҡорт халҡы тарихынан хикәйәләр менән танышырға. Башҡорт халҡының элекке тормошо, халҡыбыҙҙың күренекле шәхестәре 
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тураһында әҫәрҙәр уҡырға . Салауат Юлаев,  тураһында авторҙар эшкәртмәһендәге материалдар менән танышырға.Р.Ураҡсина «Өфө 

әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү,ятлау, һөйләү, тәржемә күнекмәләре үткәреү. 

Мин һәм минең ғаиләм.- 10 сәғәт. 

Ата-әсәләр, туғандар, уларҙың эштәре, хәстәрҙәре, ата- әсәләрҙе ҙурлау, ололау, хөрмәтләү, балаларҙың ғаиләләге эштәре хаҡында 

хикәйәләр, мәҡәләләр, шиғырҙар уҡырға. М.Хисмәтуллина «Беҙҙең ғаилә» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә 

эшен башҡарыу 

Мин һәм минең дуҫтарым. -4 сәғәт . 

Г.Ситдикова “Әсәйҙәр”,М Ғәли”Иң матур һүҙ” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. 

Халыҡтар дуҫлығы тураһында әңгәмә үткәреү. 

Мине уратып алған донъя. -4 сәғәт. 

Башҡортостанда яҙғы тәбиғәт, ололарҙың һәм балаларҙың  эштәре, ялы тураһында хикәйәләр, шиғырҙар, мәҡәләләр уҡырға һәм 

һөйләргә. Тәбиғәткә экскурсияла, походтарҙа ҡатнашырға. Авторҙарҙың тема буйынса эшкәрткән материалдары менән танышырға, 

темалар буйынса әңгәмәләрҙә ҡатнашырға. Р.Ғәриповтың «Сыйырсыҡ» шиғырының йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, тәржемә 

күнекмәләре үткәреү. Йәй тураһында әңгәмә үткәреү,үткәндәрҙе ҡабатлау. 

3-сө класс (34 сәғәт) 

Танышыу. -2 сәғәт 

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. Төрлө ситуацияларҙа 

һөйләшеү.К.Кинйәбулатованың “Иптәштәрем күп минең” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу 

Минең мәктәбем. -5  сәғәт. 

Мәктәп, балаларҙың белем алыуы тураһында әҫәрҙәр уҡырға, әңгәмәләрҙә ҡатнашырға.А.Йәғәфарованың«Беҙ киҫәбеҙ 

түңәрәк»шиғырын уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың йәйге тәьҫораттары менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы 

тураһында әңгәмә ойоштороу. 

Минең республикам. -8 сәғәт. 

Р.Ниғмәти «Ватан», Урал, уның тәбиғәте, байлығы, йылғалары, күлдәре, тауҙары, ҡалалары, экономикаһы, башҡорт әҙәбиәте, 

сәнғәте, күренекле кешеләре тураһында мәкәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡырға һәм һөйләргә. «Башкортостан - тыуған төйәгем» 

темаһына әҙәби монтаж, альбомдар әҙерләргә, уҡылған әҫәрҙәр, тәьҫораттар буйынса әңгәмәләр үткәрергә, һүрәттәр төшөрөргә. 

Мин һәм минең ғаиләм.-4 сәғәт. 

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

һөйләшеү.  

Г.Ситдикова “Гөрләп тора өйөбөҙ” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу күнекмәләре 

үткәреү. Әҫәрҙәрҙә профессиялар сағылышын ҡарау. Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте, яҡшы 

сифаттар тураһында мәҡәлдәр әйтергә. 

Мин һәм минең дуҫтарым.-6 сәғәт. 



10 
 

Г. Юнысова  «Тубым» шиғырын яттан һөйләү.Кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәте, намыҫлы, егәрле кешеләр һәм уларҙың эштәре; 

ҡурҡак, алдаксы, ялкау кешеләр тураһында әңгәмә үткәрергә; кешеләрҙең яҡшы сифаттарын үҙләштерергә. 

Мине уратып алған донъя.-7 сәғәт. 

Башкортостанда йәйге тәбиғәт, һауа торошо, үҫемлектәрҙең һәм йәнлектәрҙең ҡышлауы; ололарҙың һәм балаларҙың эштәре, 

балаларҙың уйындары һәм эштәре тураһында хикәйәләр, уҡырға һәм һөйләргә. С. Ҡудаш «Ҡар бөртөктәре.»шиғырын тасуири уҡыу һәм 

яттан һөйләү. 

4-се класс (34 сәғәт) 

Танышыу. -1  сәғәт. 

Белем көнө, Ватан хаҡында йөкмәткеле мәғлүмәт менән танышыу. Тасуири уҡыу алымдары: дөрөҫ баҫым, интонация. Уҡытыусы 

уҡығанды тыңлау һәм ҡабул итеү, бирелгән һорауҙарға телдән яуап биреү. «Белемле кеше - Ватаныбыҙ киләсәге» икәнен 

аңлатыу.З.Биишева “ Хәйерле  көн” шиғыры өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. 

 Минең мәктәбем.  - 6  сәғәт. 

 К. Кинйәбулатова «Сентябрь етте»  шиғырын уҡыу. Балаларҙың йәйге эштәре, ялы тураһында хикәләр уҡырға .Темаға ҡарата 

һүрәттәр төшөрөргә, әңгәмәләр үткәрергә. Кешенең яҡшы һәм насар сифаттары тураһында йомаҡтар ҡойорға, мәҡәлдәр, көләмәстәр 

менән танышырға. Шуларға нигеҙләнеп, һығымталар яһарға, яҡшы сифаттарҙы үҙләштерергә.  

Минең республикаv . -10 сәғәт. 

Башҡортостандың йылғалары һәм күлдәре тураһында әҫәрҙәр  уҡырға һәм һөйләргә. Тыуған төйәктәге йылға, күлдәр, шишмәләр 

тураһында һүрәттәр төшөрөргә. Башҡортостандың йылғалары һәм күлдәре тураһында Тыуған төйәктәге йылға, күлдәр, шишмәләр 

тураһында белергә. Р Ниғмәтиҙең “Ватан”, Р.Ғариповтың “Туған тел”шиғырҙарын яттан белеү. 

Башҡортостан ҡалалары тураһында әҫәрҙәр уҡыу, белешмәләр алыу һәм һөйләү .Башҡортостан ҡалаларына арнап  проэкт төҙөү. 

Мин һәм минең ғаиләм. -7 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.  

Мин һәм минең дуҫтарым. -5 сәғәт. 

Тыныслыҡ, халыҡтар араһында дуҫлыҡ, үҙ-ара ярҙам, берҙәмлек  Б.Байым  Егет һүҙе» хикәйәһен уҡырға һәм һөйләргә. Халыҡтар 

дуҫлығы тураһында әңгәмә үткәреү. 

Мине уратып алған донъя. -5 сәғәт. 

Башҡортостандың мәҙәниәте, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. Уларҙың ысын һөнәрсе булыуҙарына 

һоҡланыу, улар менән ғорурланыу. Һүрәт төшөрттөрөү,тәбиғәт күренештәре; ололарҙың һәм балаларҙың яҙғы эштәре; ҡоштар, хайуандар 

һәм үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында  тасуири уҡыу күнекмәләре. 

Тематик планлаштырыу 

1-се класс уҡыусылары тәү башлап уҡыу эшмәкәрлеге төрҙәрен үҙләштерәләр: тыңларға, һөйләргә, уҡырға, яҙырға өйрәнәләр. Белем 

алыу рус телендә ойошторолғанлыҡтан, беренсе класс уҡыусылары башҡорт телен өйрәнеүҙе түбәндәге этаптар аша һәм рус теле менән 
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бер юҫыҡта параллель рәүештә өйрәнәләр. Башҡорт телен өйрәтеү, рус телендәге кеүек үк түбәндәге этаптарҙы үҙ эсенә ала: 

 

№ Тема 1 класс 

1 Грамотаға өйрәтеү һәм телмәр үҫтереү. Телдән әҙерлек осоро. 15 

2 Әлифба осоро. Грамотаға өйрәтеү, уҡыу, яҙыу, телмәр үҫтереү. 11 

3 Әлифба аҙағы осоро, һөйләү һәм яҙма телмәрҙе комплекслы үҫтереү. 6 

 Бөтәһе: 32 

 

2-4-се кластарҙа башҡорт     телен системалы өйрәтеү курсы башлана, башҡорт теле грамматикаһын һәм орфографияһын үҙләштереү 

өҫтөндә эш алып барыла. 

 
Тема 

 

2 класс 

  

3 класс 4 класс  

1 Танышыу. 3 2 1 

2 Минең мәктәбем. 10 5 6 

3 Минең республикам. 3 8 10 

4 Мин һәм минең ғаилә.. 10 4 7 

5 Мин һәм минең дуҫтарым. 4 6 5 

6 Мине уратып алған донъя. 4 7 5 

 Бөтәһе: 34 34 34 

 
 

 


