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Уҡыу предметын үҙләштереүҙә планлаштырылған һөҙөмтәләр 

 

Шәхси һөҙөмтәләр: 

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

үҫергә тырыша; 

телде халыҡтарҙың милли ҡомартҡыһы, мәҙәни байлығы итеп ҡабул итә; 

башҡорт теленең рус теле менән бер рәттән республиканың дәүләт теле һәм кешеләр менән аралашыу ҡоралы икәнлегенә төшөнә; 

- туған телдә яҙа һәм һөйләү белеү кешене мәҙәни яҡтан билдәләүсе күрһәткес икәнлеген аңлай; 

- рус телендә алған белемдәрен башҡорт телен өйрәнгәндә уларҙы сағыштырыу нигеҙендә ҡуллана белә башлай; 

- программала ҡаралған башҡорт әҙәби теленең нормаларын (орфоэпия, лексика, грамматика) һәм үҙ-ара аралашыу этикетын 

үҙләштереүгә теләге барлыҡҡа килә; 

- төрлө аралашыу осраҡтарында ололар һәм тиҫтерҙәре менән тейешле этикет ҡағиҙәләрен һаҡлап, ыңгай мөнәсәбәттә эш итә 

белә башлай; 

 башҡорт телендә һөйләшеү һәм аралашыу кимәле буйынса 

үҙ-үҙенә баһа бирергә өйрәнә. 

Метапредмет һөҙөмтәләре:  

- башҡорт телендә яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың, тиҫтерҙәренең һөйләүе, балалар өсөн радио һәм телевизион тапшырыуҙар, 

компьютер саралары аша бирелгән текстарҙы һ. б.) 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 итеп 

алып китә ала; 

алдан әҙерләнеп йәки әҙерлекһеҙ тексты етеҙ, аңлы рәүештә һәм тасуири уҡый ала. Текстың йөкмәткеһен ҡыҫҡаса йәки ентекләп, 

йәиһә һайлап алып һөйләп бирә ала; 

- үтелгән орфография һәм пунктуация ҡағиҙәләрен һаҡлап, үҙ аллы йәки уҡытыусы ярҙамында өйрәнеү һәм тикшереү 

характерындағы яҙма эштәрҙе башҡара; 

- уҡыу мәсьәләләрен сискәндә туган телдә төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәглүмәтте табып, тейешенсә ҡуллана белә; 

- бер нисә предметты йәки күренеште ябай гына рәүештә сағыштырып, телдән һәм яҙып һүрәтләй ала; 

- телдән һәм яҙма рәүештә ҡотлау, саҡырыу ҡағыҙы, хат төҙөй белә; 

- уҡыу эшмәкәрлегенә бәйле ябай гына һөйләмдәр менән үҙ фекерен әйтә һәм үҙенең дорөҫлогөн иҫбатлай ала; 

- эшен үҙ аллы тикшереп, баһалай белеү һәләтенә эйә була; 

- башҡарган проект эше тураһында телдән отчет бирә, йәки презентация һ. б. буйынса һөйләй ала; 



4 
 

кроссвордтар, ребустар, йомаҡтар сисә белә. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

- башҡорт телендә әйтелгәнде тыңлап аңлай; 

- башҡорт теленең фонетик системаһының төп берәмектәрен белә: һуҙынҡы өндәрҙе тартынҡыларҙан, 

өндәрҙе хәрефтәрҙән айыра, һүҙҙәрҙе ижектәргә бүлә, баҫым ҡуя; 

- башҡорт теленең өндәрен һүҙ эсендә, һөйләмдә, аралашҡанда дөрөҫ әйтә, яҙма телмәрҙә дөрөҫ яҙа 

белә; 

- өйрәнелгән кимәлдә өн, хәреф, һүҙ, һүҙ өлөшө, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел берәмектәрен 

таба, сағыштыра, анализлай белә; 

- һөйләү һәм яҙма телмәрҙең айырмаларын белә; 

телмәр этикетын һаҡлап һаулыҡ һораша, хушлаша, ғәфү үтенә, рәхмәт әйтә, ниндәйҙер үтенес менән 

мөрәжәгәт итә белә; 

- тамыр һүҙҙе билдәләй белә. Һүҙ яһаусы һәм һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар ярҙамында яңы һүҙҙәр төҙөй белә; 

- һүҙ төркөмдәренә (исем, сифат, алмаш, ҡылым, һан) һорау ҡуя, уларҙың грамматик билдәләре 

тураһында ябай гына төшөнсәләргә эйә була; 

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

- һөйләмдә эйә һәм хәбәрҙе таба белә; 

- һөйләмдә эйәрсән киҫәктәрҙе таба, уларҙың ниндәй һүҙ төркөмдәренән килеүен асыҡлай, һыҙыҡтар 

менән билдәләй белә; 

- тексты төрҙәре буйынса (уҡып-өйрәнеү тексы, фәнни-популяр, әҙәби текстар) айыра белә; 

- тексты өлөштәргә бүлеү, уларҙы исемләү өҫтөндә үҙ аллы эшләй белә; 

- тексҡа план төҙөп, план буйынса уның йөкмәткеһен һөйләй белә; 

- башҡортсанан рус теленә йәки, киреһенсә, рус теленән 

башҡорт теленә тәржемә итә ала; ,  

- төрлө телмәр эшмәкәрлегендә (тыңлау, һойләү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһалау, кәрәк булһа, хатаһын 

төҙәтә белеү эштәрен үтәй ала; 

- изложениеның һәм иншаның ябай гына төрҙәрен яҙа белә; 

- аңлатма, орфографик һүҙлектәр ҡуллана белә; 

- яҙыу барышында хәрефтәрҙең, һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын тикшереп, хатаны төҙәтә белә; 

- хәрефтәрҙе автоматик рәүештә матур һәм дөрөҫ яҙырға тырыша, үҙенең, иптәшенең яҙма эшен дөрөҫ баһалай белә; 

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

Уҡыу предметының йөкмәткеһе 
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1-се  класс-34 сәғәт. 

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

алыу рус телендә ойошторолганлыҡтан, беренсе класс уҡыусылары башҡорт телен өйрәнеүҙе түбәндәге этаптар аша һәм рус теле менән 

бер юҫыҡта параллель рәүештә өйрәнәләр. Башҡорт телен өйрәтеү, рус телендәге кеүек үк түбәндәге этаптарҙы үҙ эсенә ала: 

1. Грамотаға өйрәтеү. 

Грамотаға өйрәтеү һәм телмәр үҫтереү. Телдән әҙерлек осоро –12 сәғәт.  

Программала грамотаға өйрәтеүҙең телдән әҙерлек осоронда беренсе класс уҡыусыларын түбәндәгеләргә өйрәтеү планлаштырылған: 

- башҡорт телендә яңғыраған телмәрҙе тыңлап аңлай, мәғәнәһенә төшөнә белеү күнекмәләрен формалаштырыу; 

- башҡорт телендә әйтелгән телмәр ағышынан һүҙҙе, ижекте, өндө, өндәр ҡушылмаһын, бигерәк тә башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәрен айыра, таный, әйтә белергә өйрәтеү; 

- телдән әйтелгән йәки уҡылған текстың аңлатҡан мәғәнәһенә төшөндөрөү. 

Предмет. Тирә-йүндәге предметтар- 1 сәғәт. Өлгө буйынса эш дәфтәрендә нөктәләрҙе тоташтырыу элементтарына өйрәнеү. Предметты 

өйрәнеү, күҙәтеү. Уны башҡа объект менән сағыштырыу, уға оҡшаш объекттар табыу. Уларға хас оҡшаш һыҙаттарҙы билдәләү. Объекттың 

төп, үҙәк үҙенсәлектәрен табыу, билдәләү. Уларҙы ваҡ, төп булмаған үҙенсәлектәрҙән айыра белеү. Предмет һәм уға ҡағылышлы күренеш 

буйынса үҙ фекеренде белдереү. Картина буйынса һөйләү, таныш предметтарҙы табып әйтеү. Уҡытыусының һорауҙарын аңлап, уларға яуап 

биреү.  

Кем ни эшләй? Предметтың атамаһын, хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр - 1 сәғәт. Һөйләмдәрҙе шартлы билдәләр менән тамғалау.-1 сәғәт. 

Өлгө буйынса һүрәт элементтарын эшләү. Предметтарҙың исемен атай белеү. Уның телмәрҙәге әһәмиәте. Һүҙҙең әйтелешен тыңларға һәм 

ишетергә өйрәнеү, уны күҙәтеү.Һорау бирергә, һорауҙарға яуап бирергә, диалог төҙөргә өйрәнеү. Уҡытыусының һорауҙарын аңлап, уларга 

яуап биреү. 

Һүҙ. Һүҙ моделе. Һүҙҙәге ижектәр.- 1сәғәт.Нимә? Ҡайҙа? Һорауҙары - 1 сәғәт. 

Һүҙ, ижек моделдәрен белдергән шартлы билдәләрҙе дәфтәргә төшөрөү. Уҡыу әсбаптарын дөрөҫ атау. Картина буйынса һөйләү, һорау 

бирергә, һорауҙарға яуап бирергә, диалог төҙөргә өйрәнеү. Шартлы билдәләргә ярашлы һүҙҙәр табып, ижектәргә бүлеү. Уҡытыусының 

һорауҙарын аңлап, уларға яуап биреү. (Был нимә? Туп кайҙа ята ). 

Нисә? Күпме? һорауҙары. 1-10-ға тиклемге һандар -1 сәғәт.  

Эш дәфтәрендә һандар бирелгән һүрәттәрҙе буяу. Башҡортса һанарға өйрәнеү. 

Ниндәй? һорауы. Һөйләмде тулыландырыу.- 1сәғәт. Предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр.-1сәғәт. Ниндәй? һорауы.  Төҫтәрҙе 

сағыштырыу.  Эш дәфтәрендә бирелгән һүрәттәрҙе төрлө төҫкә буяу. Бирелгән предметтарҙы һүрәтләү. Уҡытыусы уҡыған һөйләмде 

аңлау. 

Һөйләмдә һүҙҙәрҙең килеү тәртибе.  - 1 сәғәт. Һуҙынҡы һәм тартынҡы  өндәр. Уларҙың моделе.-1сәғәт. Эш дәфтәрендә өлгө буйынса 

нөктәләрҙе тоташтырыу. Өн тураһында төшөнсә биреү,һүҙҙе тыңлау. һыҙма ярҙамында һүҙҙә һәр өндөң урынын билдәләү - һүҙҙең өн 

моделен төҙөү. Өн модель буйынса һүҙҙе укыу. Һүҙҙең өн моделенә ярашлы һүҙҙәр уйлау, уны моделгә урынлаштырып ҡысҡырып 
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укыу. Рус телендәге өндәр менән сағыштырыу. Өндәрҙе тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәргә айырыу. Өндәрҙе күҙәтеү, тикшеренеү эше 

үткәреү һәм уларҙы айырыу ысулдарын, юлдарын билдәләү. Балалар тарафынан асыласаҡ ысулдар: өндө ҡысҡырып әйтеп тыңлау һәм өн 

әйтелгән мәлдә ҡаршылыҡ осрау-осрамауын тойомлау. Өндө әйткәндә ауыҙ ҡыуышлығынан өрөлгән һауаға ҡаршылыҡ ҡуйылыу 

осраҡтарын күҙәтеү: ирендәр ҡымтыла, тел аңҡауға йәбешә, аçҡы һәм өçкө рәт тештәр тоташа. Шулай итеп үпкәнән өрөлгән һауаға 

ҡаршылыҡ тыуа. Тимәк, әйтелгән өн тартынҡы, уны һуҙып әйтеп булмай. Өндө әйткәндә үпкәнән өрөлгән һауа ҡаршылыҡҡа осрамай 

иркен сыҡһа, өн — һуҙынҡы. Тартынҡы, һуҙынҡы өндәрҙе айырып тамғалау (тартынҡы — шаҡмаҡ, һуҙынҡы — түңәрәк). 

Предметтың исемен, эшен белдереүсе һүҙҙәр.-1 сәғәт. Баҫым.Һорау, өндәү һәм хәбәр һөйләмдәр.-1сәғәт. 

Баçым һүҙҙең аҙаҡҡы ижегенә төшә икәнен аңлау. Башҡорт телмәре музыкаль һәм яғымлы. Телмәр үçтереү.  

2. Әлифба осоро. Грамотаға өйрәтеү, уҡыу, яҙыу, телмәр үҫтереү –19 сәғәт.  

Мәктәпкә килгән балаларҙың телмәр үҫеше кимәленең төрлө булыуын иҫәпкә алып, грамотага өйрәтеү этабында алдан үткәрелә 

торган телдән әҙерлек осороңда, беренсенән, лексик һәм грамматик материалдарҙы күберәк ҡабатлатыу һәм нығытыу планлаштырыла. Ошо 

рәүешле балаларҙың белем кимәлен тигеҙләп, уларҙы грамотаға өйрәтеүгә әҙерлек эше алып барыла: һөйләшеү телмәрен үҫтереү; өндәрҙең 

дөрөҫ әйтелешен нығытыу; аралашыу өсөн кәрәкле һүҙҙәрҙе өйрәнеп, һүҙлекте байытыу; йыш ҡулланыла торған телмәр өлгөләрен, һөйләм 

ҡалыптарын үҙләштертеү; һөйләмдәр төҙөргә, уларҙы кәрәкле интонация менән бирә белергә өйрәтеү. 

Һөйләмдәге һүҙҙәр, грамматик конструкциялар һөйләү эшмәкәрлеге аша үҙләштереләләр (күргәҙмә материал буйынса әңгәмә, дәрес 

ваҡытында йәки дәрестән тыш үткәрелгән телмәр уйындары, кескәй күләмле шиғырҙар ятлап һөйләү, йырлап ишеттереү, һүрәттәр буйынса 

хикәйә төҙөү, күргән хәл-ваҡиғалар тураһында һөйләшеү, диалог һәм монолог төҙөү һ. б.).  

Алфавит. Хәреф — өндөң тамғаһы -1 сәғәт. 

Башҡорт алфавиты менән танышыу. Алфавит тәртибендә хәрефтәрҙе дөрөҫ әйтеү. Алфавиттың ҡулланылышы тураһындаа әңгәмә 

үткәреү. 

Һуҙынҡы Оо,Ыы,өн- хәрефтәре.- 1сәғәт.  Һуҙынҡы Ээ,Әә өн-хәрефтәре.- 1сәғәт. Һуҙынҡы Үү,Өө  өн –хәреффтәре -1 сәғәт. 

Үү,Өө хәрефтәрен  яҙып өйрәнеү. Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу 

(«тишекле» уҡыу) Артикуляцион күнекмәләрҙе автоматлаштырыу. 

Ҡҡ,Ғғ  өнө һәм хәрефтәре -1 сәғәт. 

Ҡҡ,Ғғ   хәрефтәрен  яҙып өйрәнеү. Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу 

(«тишекле» уҡыу). Артикуляцион күнекмәләрҙе автоматлаштырыу. Өн менән хәрефте айыра белеү.  

Һһ,Ҙҙ  өнө һәм хәрефтәре -1 сәғәт. 

Һһ,Ҙ ҙ  хәрефтәрен  яҙып өйрәнеү. Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу 

(«тишекле» уҡыу) Артикуляцион күнекмәләрҙе автоматлаштырыу. Өн менән хәрефте айыра белеү.  

ң,ҫ   өнө һәм хәрефтәре -1 сәғәт. 

ң,ҫ   хәрефтәрен  яҙып өйрәнеү. Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу 

(«тишекле» уҡыу) Артикуляцион күнекмәләрҙе автоматлаштырыу. Өн менән хәрефте айыра белеү.  

 Ее-Юю-Яя өн-хәрефтәре.- 1сәғәт. Йй өн- хәрефе. -1сәғәт. Уу- Үү өн-хәрефтәре. -1сәғәт. Кк-Ҡҡ өн-хәрефтәре. -1сәғәт,Зз-Ҙҙ өн- 

хәрефтәре - 1 сәғәт.  
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Хч-Һһ өн- хәрефе. 1сәғәт. Ее-Әә өн- хәрефе. 1сәғәт, Сс-ҫ өн- хәрефе. -1сәғәт, Гг-Ғғ өн- хәрефе. -1сәғәт,Оо-Өө өн- хәрефе. -1сәғәт. 

Нн- ң өн- хәрефтәре .-1сәғәт. ъ-ь хәрефтәре - 1 сәғәт. 

Өндө хәрефтән айыра белеү. Тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәрҙе дөрөҫ әйтеү.  Һүҙҙә бер өндөң (хәрефтең) үҙгәреүе һүҙҙең лексик 

мәғәнәһен үҙгәртеүен күҙәтеү, сағыштырыу, билдәләү. 

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

Әлифбанан һуңғы осорҙа күбеһенсә телмәр үҫтереү, дороҫ уҡырға, яҙырға өйрәнеү күнекмәләренә иғтибар бирелә. Өндәрҙе, һүҙҙәрҙе, 

ябай ғына һөйләмдәрҙе өйрәнеү барышында уҡыусылар уҡыу эшмәкәрлеге төрҙәрен (һөйләү, тыңлау, уҡыу, яҙыу) үҙләштерәләр. Был осор 

ҙа балаларҙың үҙ-ара аралашыу, аң- белемгә эйә булыу күнекмәләрен өйрәнеүенә бәйле алып барыла. Һойләү һәм яҙма телмәр уҡыусыларҙа 

түбәндәге күнекмәләрҙең формалашыуын тәьмин итә: 

башҡорт өндәрен, өндәр ҡушылмаһын һәм ижектәрҙе ишетеп аңлап, уларҙы дөрөҫ әйтеү; 

- таныш булган ябай ғына темаларға бәйле диалог ҡороу; 

- аңлау өсөн еңел булған бәләкәй генә тексты дөрөҫ уҡыу; 

- өйрәнеү һәм тикшереү маҡсатында үткәрелгән яҙма эштәрҙе өйрәнелгән орфограммаларҙы һаҡлап, хәрефтәр 

яҙылышын дөрөҫ башҡарып яҙыу. 

Предметтың исемен, билдәһен, эшен белдереүсе һүҙҙәрҙең мәғәнә үҙенсәлектәре. Яңғыҙлыҡ Һәм уртаҡлыҡ исемдәр. - 1 сәғәт. 

Тирә-яҡтағы  предметтарҙың  исемен  атау. Предметтың исемен, билдәһен, эшен белдереүсе һүҙҙәрҙе айыра 

белеү. Яңғыҙлыҡ Һәм уртаҡлыҡ төшөнсәләре менән танышыу, уларҙы текстан табыу һәм айырмаһын күреү, телмәрҙә ҡулланыу. Текст 

менән һөйләмде айыра  белеү.  

Һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү - 1 сәғәт. 

Һүҙҙәрҙе ижектәргә бүлеү, һүҙҙәрҙе юлдан юлға дөрөҫ күсереү ҡағиҙәһен формалаштырыу. 

Бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау - 1 сәғәт. 

Уҡыу йылында үтелгән грамматик темаларҙы системаға килтереү. 

Башҡорт (туған) телен системалы өйрәтеү курсы. 

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

үҙләштереү өҫтөндә эш алып барыла. 

2-се  класс-34 сәғәт 

Икенсе класта телмәр үҫтереү эше дауам ителә: бирелгән өлгө буйынса диалогтар ҡороп һөйләшергә, һорауҙар биреп, уларға яуап 

ҡайтарырға өйрәтеү, уҡыу техникаһы һәм матур яҙыу өҫтөндә эҙмә-эҙлекле эш алып барыла. Лексик темалар ҡабатланып, киңәйтеп бирелә, 

һүҙ байлығын үҫтереүгә күп көс һалына. 

Графика. (3 сәғәт) 

Алфавит.Башҡорт алфавитының үҙенсәлекле өн-хәрефтәре . 

Алфавит тәртибендә хәрефтәрҙе дөрөҫ әйтеү. Тормошта ҡасан һәм ҡайҙа алфавитты белеүҙең кәрәклеген аңлау. Кластағы 

уҡыусыларҙың исемдәрен алфавит тәртибендә яҙыу. Алфавиттан башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен табыу; 

Өндәр һәм хәрефтәр.Ҙур хәрефтең яҙылышы. 
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Башҡорт телендәге ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. 

Башҡорт телендәге ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙың айырмаһын белеү һәм һүҙҙәрҙә билдәләү, дөрөҫ әйтергә һәм яҙырға өйрәнеү. 

Башҡорт һуҙынҡыларын рус телендәге һуҙынҡылар менән сағыштырыу һәм айырмаһын күрһәтеү. 

Фонетика һәм орфоэпия. (8 сәғәт) 

Ижек.  

Һүҙҙәрҙе ижектәргә бүлеү, ижектәр һанын билдәләй белеү. Һүҙҙәрҙе юлдан юлға дөрөҫ күсереү: бер ижекле һүҙҙәрҙең юлдан юлға 

күсерелмәүен төшөнөү. Һүрәттәр йәки һүҙҙәр ярҙамында һөйләмдәр төҙөү.  

Баҫым. Ике өндө белдергән е, ё, ю,я һуҙынҡылары һәм уларҙың хәрефтәре. 

Баҫым төшөнсәһе менән танышыу, башҡортса һүҙҙәрҙә баҫымдың ҡуйылышын төшөнөү һәм телмәрҙә ҡулланыу. 

Вв  өн-хәрефенең телмәрҙә әйтелеше һәм яҙылышы  

Рус теленән ингән һүҙҙәрҙә ж,ш,щ,ч һәм ц тартынҡыларынан һуң һуҙынҡыларҙың яҙылышы. 

Ҡ-ғ, к-г, п-б тартынҡыларының сиратлашыуы . 

ъ,ь хәрефтәрен һүҙҙәрҙә дөрөҫ ҡулланыу.  

Пунктуация. (2 сәғәт) 

Яҙғанда һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү яҙыу.Тыныш билдәләрен һөйләм аҙағында ҡуя белеү. 

Грамматика. Һүҙ төркөмдәре (19 сәғәт) 

Һүҙҙәрҙең лексик мәғәнәһен аңлатыу, һүҙҙәргә дөрөҫ һорау ҡуйыу. Лексик мәғәнәһе яғынан һүҙҙәрҙе төркөмләү. Предметты, 

билдәне, эш-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлау һәм бер-береһенән айыра белеү. Кем? нимә? һорауҙарын рус телендәге 

һорауҙар менән сағыштырыу. 

Синтаксис. (2 сәғәт) 

Һөйләм. Һәйләмдең баш киҫәктәре. Һорау, хәбәр, өндәү һөйләм тураһында фекер йөрөтөү һәм дәреслектә бирелгән ҡағиҙә менән 

сағыштырыу. Бирелгән темалар буйынса, өлгөгә ҡарап, хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр төҙөү, һүҙҙәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә бүлергә өйрәнеү.  

3-сө  класс-34 сәғәт. 

Өсөнсө класта тәүге ике йылда үтелгән материалдар ҡабатланып, тәрәнәйтеп өйрәнелә. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығы әүҙем генә 

һөйләмдәре менән яуап биреү. Һөйләмдәрҙең әйтелешендәге айырмаларҙы әйтеү.  

           Лексик темаларҙың йөкмәткеһе аша уҡыусыларға башҡорт теленең лексикаһы, фонетикаһы һәм грамматикаһы тураһында ябай ғына 

кимәлдә фәнни мәғлүмәттәр бирелә башлай һәм улар ғәмәли кимәлдә күнегеүҙәр аша үҙләштерелә. Был класта уҡыусыларҙа лингвистик, 

телмәр һәм мәҙәни компетенцияларҙы үҫтереү эше алғы планга сыға. Өйрәнеүсенең ижади эш төрҙәренә иғтибары арта; парлашып, 

төркөмдәргә бүленеп эшләү хуп күрелә. 

Текст. (4сәғәт) . Телмәр һәм текст. 

Синтаксис: һөйләм (5 сәғәт) 

Һөйләмдә тыныш билдәләре. Һөйләмдең  баш киҫәктәре. 

Лексика. (13 сәғәт)  

Бер һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Синоним һәм антонимдар. Ижек. Өн һәм хәрефтәр. Төп һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. 
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Грамматика.Һүҙ төркөмдәре. (12 сәғәт) 

Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Килеш ялғауҙары. Ҡылым. Ҡылымдың заман һәм һан менән үҙгәреше. 

Һүҙ төркөмдәре темаһы буйынса тикшереү эше. Сифат. Сифат дәрәжәләре. Алмаш. 

4-се класс-34 сәғәт 

Текст (3 сәғәт) 

 Текст. Текст төрҙәре. 

Дүртенсе класта тирә-йүнде башҡорт телендә тәрәнерәк өйрәнеү нигеҙендә уҡыусыларҙың телмәр компетенцияһы үҫешә. Рус һәм 

башҡорт телдәрендәге тел күренештәрен сағыштырып, анализлап, айырып, дөйөмләштереп, балалар башҡорт теленең нормаларын 

программаға ярашлы үҙләштерә. 

Дүртенсе кластың аҙағына уҡыусыларҙың башҡорт телендә телмәр үҫеше түбәндәгеләргә ирешеүҙе күҙаллай: 

тыңлай, һөйләй, уҡый, яҙа белеү күнекмәләренә эйә булыу; иркен аралаша алыр өсөн тейешле һүҙ байлығы булыу; 

- аралашыуҙың диалог (бәхәс, әңгәмә) формаларын практик яҡтан үҙләштереү; 

- көнкүрештә аралашыу, һөйләшеү ҡағиҙәләрен үтәй белеү (һаулыҡ һорашыу, хушлашыу, ғәфү үтенеү, рәхмәт әйтә белеү, 

үтенесте белдереү); 

ябай гына монолог формаларын ҡулланып, һөйләй белеү (эше тураһында отчет төҙөү, бирелгән тема буйынса үҙ фекерен әйтеү; үҙ 

аллы план йәки һорау буйынса текст яҙыу); 

- башҡорт телендә аралаша белеү, артабан был телдә уҡыуҙы дауам итерлек булыу; 

Синтаксис: һөйләм ( 8сәғәт) 

Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Һүҙ  һәм һүҙбәйләнеш .Һүҙҙе, һүҙбәйләнеште, һөйләмде айыра белеү. Уларҙың айырмаһын 

һәм оҡшаш яҡтарын билдәләү. Әйтелеү маҡсаты буйынса ябай һөйләм төрҙәре: хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр. 

Һөйләмдең баш киҫәктәрен таба белеү. Эйә менән хәбәрҙе айырыу, һөйләмдә уларҙы билдәләү, һүҙҙәргә мәғәнә буйынса һорауҙар 

ҡуйып, уларҙың һүҙбәйләнештәрҙә, һойләмдәрҙә бер-бе- реһенә ҡарата булған бәйләнешен билдәләү. 

Лексика.(8 сәғәт) 

 Һүҙ составы. Һүҙ яһаусы һәм һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар.   Ҡушма һүҙ. Һүҙҙең яңғырашы менән мәғәнәһенең бер бөтөн икәнлеген аңлау, 

һүҙлектән һүҙҙәрҙең мәғәнәһен табыу. Текста һүҙҙең мәғәнәһен аңлатыу. Бер мәғәнәле һәм куп мәғәнәле һүҙҙәрҙе айырыу. Һүҙҙең тура һәм 

кусмә мәғәнәһен айыра белеү: текста бирелгән өлгөләрҙе ҡулланып аңлатыу. Синоним һәм антонимдарҙы айыра белеү, өйрәнелгән 

текстарҙа уларҙы таба, аралашҡанда ҡуллана белеү. 

Фонетика. (2сәғәт) 

Өн һәм хәреф. Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәрҙе айырыу. Һүҙҙә баҫымлы һәм баҫымһыҙ ижектәрҙе таба белеү, рус теле менән 

сағыштырыу. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Яңғырау һәм һаңғырау, парлы һәм парһыҙ тартынҡыларҙы айыра белеү. Һөйләмдә мәғәнә 

буйынса (логик яҡтан) баҫым төшкән һүҙҙәрҙе таба белеү. Башҡорт өндәрен, өндәр теҙмәһен әҙәби гел нормаларына ярашлы әйтә белеү. 

Бирелгән алгоритм буйынса һүҙгә фонетик анализ яһау.  

Һүҙ төркөмдәре. (13 сәғәт) 

Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. Эйәлек заты ялғауҙары. 
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Исем тураһында төшөнсә. Мәғәнәһе һәм телмәрҙә ҡулланылышы. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәрҙе айыра һәм таный белеү. Исемдәргә 

кем? нимә? һорауҙарын ҡуя белеү. Исемдәрҙең һан һәм килеш менән үҙгәреүе. Килеш атамаларын белеү һәм килеш һорауҙарын айырыу. 

Исемдәрҙең эйәлек заты категорияһы. Исемде морфологик яҡтан тикшереү. 

Сифат, уның мәғәнәләре, һөйләмдәге роле. Сифаттарҙың яһалышы. Төп һәм шартлы сифаттар. Сифат дәрәжәләре. Сифат дәрәжәләре.  

Һан тураһында төшөнсә.Ябай һәм ҡушма һандар. Алмаш. Зат алмаштары. Алмаштың килеш менән үҙгәреше. Ҡылым, уның 

һөйләмдәге роле. Һан, зат менән үҙгәреше. Ҡылымдарҙың заман мәғәнәләрен практик үҙләштереү. 

 Ҡылым тураһында төшөнсә. Мәғәнәһе һәм телмәрҙә ҡулланы- лышы, Ҡылымдарҙың һан, заман категорияһы. Хәҙерге заман 

ҡылымдарының һан, зат, барлыҡ-юҡлыҡ формалары.. 

Алмаш тураһында төшөнсә. Алмаш төркөмсәләре. Зат алмаштарының берлек-күплек формалары, килеш менән үҙгәреше. Һорау, 

күрһәтеү алмаштары.  
 

Тематик планлаштырыу 

1-се скласс уҡыусылар тәү башлап уҡыу эшмәкәрлеге төрҙәрен үҙләштерәләр: тыңларға, һөйләргә, уҡырға, яҙырға өйрәнәләр. Белем алыу 

рус телендә ойошторолганлыҡтан, беренсе класс уҡыусылары башҡорт телен өйрәнеүҙе түбәндәге этаптар аша һәм рус теле менән бер 

юҫыҡта параллель рәүештә өйрәнәләр. Башҡорт телен өйрәтеү, рус телендәге кеүек үк түбәндәге этаптарҙы үҙ эсенә ала: 

 

№ Бүлектең темаһы Класс / Сәғәттәр 

һаны 

 

1 Телдән әҙерлек осоро. 

 

12 

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

 

19 

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

 Бөтәһе: 34 
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2- 4-се кластарҙа башҡорт телен системалы өйрәтеү курсы башлана, башҡорт теле грамматикаһын һәм орфографияһын үҙләштереү 

өҫтөндә эш алып барыла. 

 

№   Бүлектең темаһы  Класс / Сәғәттәр һаны 

2 3 4 

1 Графика. 3   

2 Фонетика. 8  2 

3 Пунктуация 2   

3 Лексика.  13 8 

4 Грамматика. 19 12 13 

5 Синтаксис. 2 5 8 

6 Текст.  4 3 

 Бөтәһе: 34 34 34 

 

 

 


