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Аңлатма яҙыу 

 

1-4 кластар ҿсҿн башҡорт( дҽҥлҽт) теленҽн эш программаһы тҥбҽндҽге документтарға 

нигеҙлҽнеп тҿҙҿлдҿ: 

 Рҽсҽй Федерацияһының ―Рҽсҽй Федерацияһында мҽғариф тураһында‖ федераль законы  

(29 декабрь, 2012 йыл, № 273- ФЗ); 

 Башҡортостан Республикаһының ―Башҡортостан Республикаһында мҽғариф тураһында‖ 

законына (1 июль, 2013 йыл, №696-з); 

  ―Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтары телдҽре тураһында‖ Рҽсҽй Федерацияһы Законы  

(25 октябрь 1991 йыл, № 1807-1) 

 ―Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдҽре тураһында‖ Башҡортостан Республикаһы 

Законы (17.03.2003, № 482-з, 28.12.2009, № 192-з.)  

 Тҿп белем белем биреҥ федераль дҽҥлҽт стандарттарының фундаменталь нигеҙе. – М: 

Просвещение, 2011. 

 Тҿп белем белем биреҥ федераль дҽҥлҽт стандарттары. – М: Просвещение, 2011 

 Сиҙҽм ауылының муниципаль бюджет дҿйҿм белем биреҥ учреждениеһы урта дҿйҿм белем 

биреҥ  мҽктҽбенең башланғыс белем биреҥ программаһына; 

 Сиҙҽм ауылының муниципаль бюджет дҿйҿм белем биреҥ учреждениеһы урта дҿйҿм белем 

биреҥ  мҽктҽбенең 2015-2016 уҡыу  йылына Уҡыу планына ; 

 мҽктҽптең уҡыу предметының эш программаһы тураһындағы Положениеһына ; 

  Башҡортостан Республикаһы Мҽғариф  министрлығы тарафынан раҫланған ―Уҡытыу рус 

телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең I-XI кластары ҿсҿн башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте 

программаһы‖ (Тҿҙҿҥселҽре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ҽ.Х., Дҽҥлҽтшина 

М.С., Хҿснҿтдинова Ф.Ҽ., Хажин В.И. – Ижевск, 2008) 

              Башҡорт теле-башҡорт халҡының туған теле һҽм Башҡортостан 

Республикаһының дҽҥлҽт теле булып һанала. 

      Башҡорт телдең метапредмет белем биреҥ функцияһы мҽктҽптҽ белем алыу 

процесында бала шҽхесен формалаштырыуҙа «Башҡорт теле» предметының универсаль, 

дҿйҿмлҽштереҥ характерын билдҽлҽй.Башҡорт теле баланың фекер ҥҫешенҽ булышлыҡ 

итҽ; уҡыусылырҙың интеллектуаль һҽм ижади һҽлҽтен ҥҫтерергҽ ярҙам итҽ; белем һҽм 

кҥнекмҽлҽрҙе ҥҙ аллы ҥҙлҽштереҥ һҽлҽттҽрен ҥҫтерҽ, шулай уҡ уҡыусыларҙың ҥҫтереҥсе 

уҡыу эшмҽкҽрлеген ойоштора. Урыҫ телле мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт телен уҡыу программаһы 

дҿйҿм педагогик (методик) талаптарға, принциптарға нигеҙлҽнҽ. 

       Башланғыс кластарҙа башҡорт телен дҽҥлҽт теле булараҡ уҡытыуҙың интегратив 

маҡсатын уҡыусыла элементар коммуникатив компетенция формалаштырыу тҽшкил итҽ. 

Элементар коммуникатив компетенция – уҡыусының типик ситуацияларҙа телдҽн һҽм 

яҙма рҽҥештҽ башҡорт теле саралары ярҙамында аралашыуға ҽҙерлеге һҽм һҽлҽте. Шулай 

итеп, башланғыс кластарҙа башҡорт телен уҡытыуҙың түбәндәге маҡсаттарын 

билдҽлҽп була: 

- башланғыс класс уҡыусыһының телмҽр мҿмкинлектҽрен һҽм ихтыяждарын 

иҫҽпкҽ алып телдҽн (тыңлап аңлау һҽм һҿйлҽҥ) һҽм яҙма (уҡыу һҽм яҙыу) 

рҽҥештҽ аралашыу оҫталығын формалаштырыу; 

- уҡыусыларҙы башҡорт балалар фольклоры һҽм нҽфис ҽҙҽбиҽт ҥрнҽктҽре менҽн 

таныштырыу; башҡа миллҽт вҽкилдҽренҽ ҡарата ихтирам тҽрбиҽлҽҥ; 

- башланғыс класс уҡыусыларының телмҽр, интеллектуаль һҽм танып белеҥ 

һҽлҽтен һҽм уҡыу оҫталығын ҥҫтереҥ; башҡорт телен артабан ҥҙлҽштереҥгҽ 

мотивация булдырыу; 



- башҡорт теле саралары ярҙамында уҡыусыны тҽрбиҽлҽҥ һҽм уның тҿрлҿ яҡлы 

ҥҫешенҽ булышлыҡ итеҥ. 
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«Башҡорт теле» предметының эшмҽкҽрлекле характеры донъяны 

бҿтҿн,эмоциональ һҽм актив ҡабул итеҥсе башланғыс класс уҡыусыһының тҽбиғҽтенҽ тап 

килҽ. 

2.Уҡыу предметына  дөйөм характеристика 

Коммуникатив сферала (башҡорт телен аралашыу сараһы булараҡ ҿйрҽнеҥҙҽ) 

 Телмҽр эшмҽкҽрлегенең түбҽндҽге тҿрҙҽрендҽ телмҽр компетенцияһы: 

һҿйлҽҥ телмҽрендҽ: 

- аралашыуҙың типик ситуацияларында элементар этикет диалог алып барыу; 

- элементар кимҽлдҽ уҡыусының ҥҙе, ғаилҽһе, дуҫы тураһында һҿйлҽҥе; предмет, 

картинаны һҥрҽтлҽҥе; персонажды ҡыҫҡаса ҡылыҡһырлауы; 

тыңлап аңлауҙа: 

-уҡыусының уҡытыусы һҽм класташтарының телмҽрен тыңлап аңлауы; аудиояҙмаларҙағы 

ҙур булмаған текстарҙың йҿкмҽткеһен аңлауы;   

уҡыуҙа: 

-ҿйрҽнелгҽн тел материалына таянып тҿҙҿлгҽн ҙур булмаған текстарҙы ҡысҡырып уҡыу; 

-ҿйрҽнелгҽн тел материалы менҽн бер рҽттҽн яңы һҥҙҙҽрҙе лҽ ҥҙ эсенҽ алған текстарҙы 

эстҽн уҡыу һҽм уларҙың тҿп йҿкмҽткеһен аңлау, текстан кҽрҽкле информацияны табыу; 

яҙма телмҽрҙҽ: 

-яҙыу техникаһына эйҽ булыу; 

-ҥрнҽк буйынса байрам менҽн ҡотлау һҽм ҡыҫҡа шҽхси хат яҙыу. 

Тел компетенцияһы (тел сараларын үҙлҽштереү). 

-башҡорт теленең ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтеҥ һҽм айырыу; һҥҙҙҽргҽ һҽм фразаларға дҿрҿҫ баҫым 

ҡуйыу; 

-тҿрлҿ һҿйлҽм тҿрҙҽрен интонация менҽн уҡыу; 

-башланғыс мҽктҽп курсында ҿйрҽнелгҽн уҡыу һҽм орфографик ҡағиҙҽлҽрҙе ҡулланыу; 

-башланғыс мҽктҽп курсында ҿйрҽнелгҽн лексик берҽмектҽрҙе (һҥҙҙҽр, һҥҙбҽйлҽнештҽр, 

баһалау лексикаһы, телмҽр клишелары) һҽм грамматик кҥренештҽрҙе таныу һҽм телмҽрҙҽ 

ҡулланыу. 

Социомҽҙҽни компетенция. 

-географик атамаларҙы, билдҽле балалар ҽҫҽрҙҽренең персонаждарын, популяр 

ҽкиҽттҽрҙең сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур булмаған ҽҫҽрҙҽрен (шиғырҙар, 

йырҙар) белеҥ; 

 Танып белеҥ сфераһы: 

-айырым ҿндҽр, хҽрефтҽр, һҥҙҙҽр, һҥҙбҽйлҽнештҽр, ябай һҿйлҽмдҽр кимҽлендҽ башҡорт 

һҽм рус телдҽренең кҥренештҽрен сағыштыра белеҥ; 

-башланғыс мҽктҽп тематикаһы кимҽлендҽ ҿлгҿ буйынса кҥнегеҥҙҽр эшлҽй белеҥ; 

-ҡағиҙҽлҽр, таблицаларҙы ҡуллана белеҥ; 

-ҥҙ-ҥҙеңде башланғыс класс уҡыусыһы кимҽлендҽ баһалай белеҥ. 

-Дҿйҿм ҡиммҽттҽргҽ йҥнҽлеш сфераһында: 

-башҡорт телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереҥ сараһы булараҡ ҡабул итеҥ; 

-балалар фольклоры ярҙамында башҡорт халҡының рухи ҡиммҽттҽрен ҥҙлҽштереҥ. 

Эстетик сферала: 

-башҡорт телендҽге хис-тойғо һҽм эмоцияларҙы белдереҥсе сараларҙы ҥҙлҽштереҥ; 

-балалар ҽҙҽбиҽте ҥрнҽктҽре менҽн танышҡанда матурлыҡты танырға ҿйрҽнеҥ. 

Хеҙмҽт сфераһында: 

-уҡыу процесында билдҽлҽнгҽн планға ярашлы эшлҽй белеҥ. 



3.Уҡыу предметы йөкмәткеһенең дөйөм ҡиммәттәргә  ориентацияһы 

(йүнәлеше) 

Башланғыс мҽктҽптҽ башҡорт телен ҿйрҽнгҽндҽ уҡыусыларҙың дҿйҿм телмҽр 

ҥҫеше стимуляциялана; коммуникатив мҽҙҽниҽте ҥҫҽ; дҿйҿм ҡиммҽттҽргҽ ориентацияһы  
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  формалаша һҽм дҽрестҽ аралашыу процесында, балалар фольклоры ҥрнҽктҽре һҽм 

текстар менҽн танышҡанда ҽхлҽҡи тҽрбиҽ нигеҙҙҽре барлыҡҡа килҽ; сит мҽҙҽниҽткҽ 

ҡарата толерантлыҡ формалаша. 

4.Уҡыу планында предметтың урыны. 

Уҡыу планында башланғыс мҽктҽптҽ башҡорт телен дҽҥлҽт теле булараҡ уҡытыуға 

1- 99, 2-4 кластарҙа  -105-ҽр сҽғҽт бҥленгҽн-бҿтҽһе 417сҽғҽт. (аҙнаһына 3 сҽғҽт,  1 класта-

34,2-4 класта 35 уҡыу аҙнаһы). 

5.Уҡыу предметын үҙләштереүҙең шәхсән,метапредмет,предмет һөҙөмтәләре. 

Башҡорт телен башланғыс кластарҙа ҿйрҽнеҥҙең шәхси һөҙөмтәләренә 

тҥбҽндҽгелҽр инҽ:  

1)донъяны кҥп телле һҽм мҽҙҽниҽтле йҽмғиҽт булараҡ ҡабул итеҥ; ҥҙеңде илдең 

гражданины итеп тойоу; телде   (шул иҫҽптҽн башҡорт телен) тҿп аралашыу сараһы 

булараҡ ҡабул итеҥ,һаҡлау; башҡорт теле саралары ярҙамында (балалар фольклоры, 

балалар ҽҙҽбиҽтенең ҡайһы бер ҥрнҽктҽре) уҡыусының башҡорт халҡының тормошо 

менҽн танышыуы. 

2) Атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽренҽ, уҡытыусыларға, яҡындарына, мҽктҽп хеҙмҽткҽрҙҽренҽ 

иғтибарлы һҽм ихтирамлы булыу; 

3)аралышыу процесында кҽрҽкле һҥҙлек запасына эйҽ булыу һҽм ҥҙ фекереңде иркен 

еткереҥ  ҿсҿн тейешле грамматик сараларҙы ҥҙлҽштереҥ;ҥҙ телмҽреңде кҥҙҽтеҥ һҽм уны 

баһалау кҥнекмҽһен булдырыу.  

4)Ҥҙ аллы эш итеҥ, белем алыу процесына етди һҽм яуаплы ҡарау. 

Метапредмет һөҙөмтәләр: 

1)Уҡыусының коммуникатив  һҽлҽттҽрен ҥҫтереҥ; элементар коммуникатив мҽсьҽлҽне 

сисеҥ ҿсҿн адекват тел һҽм телмҽр сараларын һайлау һҽлҽтен ҥҫтереҥ; 

2)Башланғыс класс уҡыусыһының танып белеҥ һҽм эмоциональ сфераларын ҥҫтереҥ; 

башҡорт телен ҿйрҽнеҥгҽ мотивация булдырыу;  

3)Уҡытыу-методик комплекcтың тҿрлҿ компоненттары (дҽреслек, аудиодиск һ.б.) менҽн 

эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

4)Алынған белем һҽм кҥнекмҽлҽрҙе кҿндҽлек тормошта ҡуллана белеҥ; башҡорт телен 

башҡа фҽндҽрҙҽн белем алыу,мҽғлҥмҽт  сығанағы булараҡ файҙаланыу. 

 5)Ҥҙ аллы уҡыу, мҽғлҥмҽтле булыу оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеҥ-эҙлҽнеҥ 

эшен планлаштырыу; парлап, тҿркҿмлҽп, команда менҽн эшлҽҥ. 

6)Алған мҽғлҥмҽтте ҡағыҙға теркҽҥ. 

7) Билдҽлҽмҽ, ҡағиҙҽ, алгоритм, һығымта һ.б. график схема, модель, таблица ярҙамында 

теркҽҥ. 

8) Диалог ҡороу, уҡыу материалын тикшереҥ, анализлау, һығымта яһау. 

9) Мҽҙҽниле аралашыу этикетына ҿйрҽнеҥ; ҥҙ фекереңде ҡыҫҡа һҽм аңлайышлы итеп 

еткереҥ, уны яҡлай белеҥ. 

Предмет һөҙөмтәләре: 
1)Башҡорт теле нормалары (фонетик, лексик, грамматик) тураһында башланғыс белешмҽ; 

2)(курс йҿкмҽткеһе кимҽлендҽ) ҿн, хҽреф, һҥҙ кеҥек тел берҽмектҽрен табыу һҽм 

сағыштырыу һҽлҽте; 

3) Тҿрлҿ телмҽр ситуацияларында  телмҽр тҿрҙҽрен ,тел берҽмектҽрен башланғыс кимҽлдҽ 

ҡуллана белеҥ. 

4)Уҡытыусының һҿйлҽгҽнен йҽки уҡығанын аңлай алыу: 



- тексты тыңлау һҽм йҿкмҽткеһен һҿйлҽҥ, йҿкмҽтке буйынса рҽсем яһау; 

- текст буйынса иптҽштҽренҽ йҽки уҡытыусыға һорауҙар биреҥ; 

- программала бирелгҽн шиғырҙарҙы яттан белеҥ. 

5). Тексты аңлы уҡыу һҽм уның йҿкмҽткеһе менҽн бҽйлҽнгҽн эштҽрҙе эҙмҽ-эҙлекле ҥтҽҥ. 

Уның нигеҙендҽ ҡоролған һҿйлҽшеҥ йҽки тикшереҥ эштҽрен ҥтҽҥ. 

6)Тексты кҥсереп яҙыу, диктант яҙыу. Һҥҙҙҽрҙе ижеккҽ бҥлеҥ, юлдан юлға кҥсереҥ. 

I класс. 

А. Шҽхси сифаттарҙы үҫтереү. 

1. Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу; тиҫтерҙҽренҽ, 

уҡытыусыға ҡарата ихтирамлы булыу; 

2. Мҽктҽп йыһаздарына, уҡыу ҽсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу; 

3. Тыуған ил, ер, тел тҿшҿнсҽлҽре тураһында аң-белем биреҥ; 

4. Һау-сҽлҽмҽт йҽшҽҥ рҽҥешен ҥҙлҽштереҥ. 

Б. Предмет һҿҙҿмтҽлҽре. 

1. Башҡорт теленең бҿтҽ ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре, ҿн менҽн хҽрефтең айырмаһы. 

2. Һҥҙгҽ ҿн анализы, ижек анализы яһау, ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡылар, тартынҡыларҙы 

айыра алыу, уларҙы дҿрҿҫ ҽйтеҥ, шулар нигеҙендҽ һҥҙҙҽр тҿҙҿҥ. 

3. Кем? Нимҽ? Кемдҽр? Нимҽлҽр? һорауҙарын һҽм уларға яуап булған һҥҙҙҽрҙе белеҥ һҽм 

ҡулланыу. 

Ни эшлҽй? Ни эшлҽне? һорауҙарын ҡуллана белеҥ. 

Ниндҽй? Ҡайһы? Ҡайҙа? һорауҙарының мҽғҽнҽ ҥҙенсҽлектҽрен аңлау, уларға яуап биреҥ. 

Минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың алмаштарының мҽғҽнҽлҽрен тҿшҿнҿҥ, 

уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

Кешенең исеме, фамилияһы, ҡала, район, ауыл, китап, журнал исемдҽренең дҿрҿҫ 

яҙылышын практик ҥҙлҽштереҥ. 

4. Һҥҙҙҽрҙе ижеклҽп, дҿрҿҫ, аңлы, шыма һҽм тасуири уҡыу. 

5. Ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе уҡыу, тыңлау, һорауҙарға яуап биреҥ, йҿкмҽткеһен һҿйлҽҥ. 

6. Яҙма һҽм баҫма текстарҙы кҥсереп яҙыу. Диктант яҙыу. 

7. Таныш темаға хикҽйҽ тҿҙҿп һҿйлҽҥ. 

8. Һҿйлҽм тҿрҙҽрен билдҽлҽҥ (хҽбҽр, һорау, ҿндҽҥ) һҽм уларҙы тейешле интонация менҽн 

уҡыу, һҿйлҽмде дҿрҿҫ яҙыу, һҿйлҽм аҙағында тейешле тыныш билдҽлҽрен ҡуя белеҥ. 

В. Универсаль уҡыу эш тҿрҙҽрен үҙлҽштереү. 

1. Ҥтенес менҽн уҡытыусыға, класташыңа, ҿлкҽндҽргҽ ҿндҽшеҥ. 

2. Уҡыу объектын ҿйрҽнеҥ процесында кҥҙҽтеҥ, сағыштырыу, анализлау һҽм һығымта 

яһау. 

3. Аралашыу оҫталығын шымартыу, кеше фекерен ихтирам итеҥ. 

4. Диалог, монолог ҡора белеҥ. 

5. Мҽғлҥмҽт алыу сығанаҡтары менҽн эш итҽ белеҥ. 

6. Парлап, тҿркҿмдҽ эшлҽгҽндҽ этикет ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ. Эште планлаштырыу, уны 

тормошҡа ашырыу. 

II класс. 

А. Шҽхси сифаттарҙы үҫтереү. 

1. Ҥҙ аллы эш итеҥ, белем алыу процесына етди һҽм яуаплы ҡарау; 

2. Атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽренҽ, уҡытыусыларға, яҡындарына, мҽктҽп хеҙмҽткҽрҙҽренҽ 

иғтибарлы һҽм ихтирамлы булыу; 

3. Мҽктҽп йыһаздарына, уҡыу ҽсбаптарына һаҡсыл булыу; 

4. Тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау; 

5. Һаулыҡты нығытыу. 

Б. Предмет һҿҙҿмтҽлҽре. 

1. Уҡытыусының һҿйлҽгҽнен йҽки уҡығанын аңлай алыу: 

- тексты тыңлау һҽм йҿкмҽткеһен һҿйлҽҥ, йҿкмҽтке буйынса рҽсем яһау; 

- текст буйынса иптҽштҽренҽ йҽки уҡытыусыға һорауҙар биреҥ; 



- программала бирелгҽн шиғырҙарҙы яттан белеҥ. 

2. Тексты аңлы уҡыу һҽм уның йҿкмҽткеһе менҽн бҽйлҽнгҽн эштҽрҙе эҙмҽ-эҙлекле ҥтҽҥ. 

Уның нигеҙендҽ ҡоролған һҿйлҽшеҥ йҽки тикшереҥ эштҽрен ҥтҽҥ. 

3. Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу. 

4. Тексты кҥсереп яҙыу, диктант яҙыу. Һҥҙҙҽрҙе ижеккҽ бҥлеҥ, юлдан юлға кҥсереҥ. 

В. Универсаль уҡыу эш тҿрҙҽрен үҙлҽштереү. 

1. Ҥҙ аллы уҡыу, мҽғлҥмҽтле булыу оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеҥ-эҙлҽнеҥ 

эшен планлаштырыу; парлап, тҿркҿмлҽп, команда менҽн эшлҽҥ. 

2. Алған мҽғлҥмҽтте ҡағыҙға теркҽҥ. 

3. Билдҽлҽмҽ, ҡағиҙҽ, алгоритм, һығымта һ.б. график схема, модель, таблица ярҙамында 

теркҽҥ. 

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

5. Мҽҙҽниле аралашыу этикетына ҿйрҽнеҥ; ҥҙ фекереңде ҡыҫҡа һҽм аңлайышлы итеп 

еткереҥ, уны яҡлай белеҥ. 

III класс. 
А. Шҽхси сифаттарҙы үҫтереү. 

1. Ҥҙ аллы эш итеҥ, белем алыу процесына етди һҽм яуаплы ҡарау; 

2. Атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽренҽ, уҡытыусыларға, яҡындарына, мҽктҽп хеҙмҽткҽрҙҽренҽ 

иғтибарлы һҽм ихтирамлы булыу; 

3. Мҽктҽп йыһаздарына, уҡыу ҽсбаптарына ҡарата һаҡсыл булыу; 

4. Тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау; 

5. Һаулыҡты нығытыу. 

6. Ҡунаҡта, кинола йҽки экскурсия һҽм башҡа йҽмҽғҽт урындарында ҽҙҽпле булыу, 

файҙалы ял итеҥ; 

7. Кеше менҽн аралашыу этикетын ҥҙлҽштереҥ. 

Б. Предмет һҿҙҿмтҽлҽре. 

1. Уҡытыусы уҡыған йҽки һҿйлҽгҽн, ҥҙе уҡыған тексты аңлай алыу. 

2. Уҡыған ҽҫҽр, картина, экскурсия, ҡараған фильм, билдҽле ситуация буйынса ҽңгҽмҽлҽ 

ҡатнаша алыу. 

3. Тексты шыма, аңлы, дҿрҿҫ, тотош һҥҙлҽп уҡыу; логик баҫымдарҙы, паузаларҙы дҿрҿҫ 

ҽйтеҥ. 

4. Һҥҙ тҿркҿмдҽрен айыра белеҥ. 

В. Универсаль уҡыу эш тҿрҙҽрен үҙлҽштереү. 

1. Ҥҙ аллы белем алыу, мҽғлҥмҽт йыйыу һҽм уларҙы ҡуллана белеҥ. 

2. Дҽрес барышында уҡытыусы менҽн берлектҽ эшлҽҥ; дҽрескҽ маҡсат ҡуйыу һҽм уны 

дҽрес һуҙымында кҥҙ уңында тота белеҥ һҽм тормошҡа ашырыу, эште дҿрҿҫ 

планлаштырыу, эҙлҽнеҥ эше алып барыу. 

3. Эҙлҽнеҥ эше һҿҙҿмтҽлҽре буйынса презентация эшлҽҥ. 

4. Тиҫтерҙҽре һҽм оло кешелҽр менҽн итҽғҽтле һҿйлҽшеҥ, кеше менҽн мҿнҽсҽбҽт ҡороу 

оҫталығын ҥҙлҽштереҥ. 

5. Эшлҽгҽн эштҽрен дҿрҿҫ баһалау һҽм кҽрҽк саҡта тҿҙҽтмҽлҽр индереҥ. 

IV класс. 
А. Шҽхси сифаттарҙы үҫтереү. 

1. Ҥҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һҽм яуаплы ҡарау; 

2. Мҽктҽп һҽм класс йыһаздарына, уҡыу ҽсбаптарына һаҡсыл булыу; 

3. Һаулыҡты нығытыу һҽм һаҡлау; 

4. Атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽренҽ, уҡытыусыларға, яҡындарына, мҽктҽп хеҙмҽткҽрҙҽренҽ 

иғтибарлы һҽм ихтирамлы булыу; 

5. Тыуған ил, туған тел матурлығын, кҥркҽмлеген тоя белеҥ, уларҙы һаҡлау, ҥҙ халҡының 

традицияларын, йолаларын ҿйрҽнеҥ, таратыу. 

Б. Предмет һҿҙҿмтҽлҽре. 

1. Һҥрҽтлҽҥ, хикҽйҽлҽҥ тибындағы текстарҙы тыңлау һҽм аңлап ҡабул итеҥ. 



2. Бирелгҽн тема буйынса диалог тҿҙҿҥ; диалогты дауам итеҥ. 

3. Программала бирелгҽн шиғырҙарҙы яттан тасуири һҿйлҽй белеҥ. 

4. Тексты дҿрҿҫ, аңлы, тасуири уҡыу. 

5. Ижади диктанттар, ҿйрҽтеҥ изложениелары һҽм иншалары яҙыу; иптҽшең яҙғанын һҽм 

ҥҙ яҙмаларыңды тикшереҥ, камиллаштыра белеҥ кҥнекмҽлҽре. 

6. Ҿйҙҽ башҡортса гҽзит-журналдар, китаптар уҡыу һҽм класта шулар тураһында фекер 

алышыу (кластан тыш уҡыу кҥнекмҽлҽре). 

В. Универсаль уҡыу эш тҿрҙҽрен үҙлҽштереү. 

1. Уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуйыу, эште планлаштыра белеҥ, уҡыу 

мҽсьҽлҽлҽрен сисҽ белеҥ. 

2. Теге йҽки был тема буйынса кҽрҽкле мҽғлҥмҽт туплау, эҙлҽнеҥ эше алып барыу, уның 

буйынса презентация эшлҽй белеҥ. 

3. Мҽҙҽниҽтле аралашыу оҫталығына, телмҽр этикетына эйҽ булыу, ҥҙ фекерен яҡлағанда, 

уй-тойғоларын еткерҽ алырлыҡ аныҡ, эҙмҽ-эҙ бҽйҽн итеҥ, ҽңгҽмҽсенең уй-тойғоларын 

аңларға тырышыу, уның менҽн иҫҽплҽшҽ һҽм уртаҡ фекергҽ килҽ белеҥ. 

4. Билдҽле кимҽлдҽ башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын ҥҙлҽштереҥ һҽм 

телмҽрҙҽ ҡуллана белеҥ 

 

6.Уҡыу курсының йөкмәткеһе 

Телмәрҙең тематик йөкмәткеһе. 

Һҿйлҽҥ һҽм яҙма телмҽрҙең йҿкмҽткеһе белем биреҥ һҽм тҽрбиҽҥи маҡсаттарға , 

башланғыс класс уҡыусыһының йҽш ҥҙенсҽлектҽренҽ тап килҽ һҽм тҥбҽндҽге темаларҙы 

ҥҙ эсенҽ ала: 

Танышыу. Һаулыҡ һорашыу. 

Мин һҽм минең ғаилҽм. Минең яратҡан шҿғҿлҿм. Кҿн тҽртибе. Магазин: кейем-

һалым, аяҡ кейеме, аҙыҡ-тҥлек алыу. Яратҡан ризығым. Ғаилҽ байрамдары: тыуған кҿн, 

Яңы йыл. Бҥлҽктҽр. 

Яратҡан шҿғҿлҿм. Спорт тҿрҙҽре һҽм спорт уйындары. Яратҡан ҽкиҽттҽрем. Ял 

кҿнҿ (зоопаркта, циркта), каникулдар. 

Минең дуҫтарым. Йорт хайуандары. 

Минең мҽктҽбем. Класс бҥлмҽһе, уҡыу предметтары, уҡыу ҽсбаптары. Дҽрестҽр. 

Тирҽ -яҡтағы донъя. Минең йортом/ квартирам/ бҥлмҽм: бҥлмҽлҽр, йыһаздар. 

Тҽбиғҽт. Йорт хайуандары һҽм ҡырағай хайуандар. Яратҡан миҙгелем. Һауа торошо. 

Тыуған илем. Башҡортостандың баш ҡалаһы. Ҽҙҽби персонаждар. Балалар 

фольклоры.  

Коммуникатив оҫталыҡтар. 

Һҿйлҽҥ телмҽре 

1. Диалогик форма: 

- типик ситуацияларҙа диалог алып барыу; 

- һорау-яуап рҽҥешендҽге диалог. 

2. Монологик форма: 

- телмҽрҙең тҿп коммуникатив тҿрҙҽрен (тасуирлау, хикҽйҽлҽҥ, ҡылыҡһырлау) 

ҡулланыу.                                                         

Тыңлап аңлау 

 - уҡыусының уҡытыусы һҽм класташтарының телмҽрен аңлауы; 

- ҿйрҽнелгҽн тел материалына таянып эшлҽнгҽн аудиояҙмалағы ҙур булмаған 

текстарҙы аңлау. 

Уҡыу 

- башҡорт теле материалына таянып эшлҽнгҽн ҙур булмаған текстарҙы 

ҡысҡырып уҡыу; 



- ҿйрҽнелгҽн материалды һҽм бер нисҽ яңы һҥҙҙе ҥҙ эсенҽ алған тексты эстҽн 

уҡыу һҽм аңлау, текстан кҽрҽкле информацияны табыу (персонаждарҙың 

исемдҽре, географик атамалар һ.б.). 

Яҙыу 

- текстан һҥҙҙҽр, һҥҙбҽйлҽнештҽр һҽм һҿйлҽмдҽрҙе кҥсереп яҙыу оҫталығы; 

- яҙма телмҽр нигеҙҙҽре: байрам менҽн ҡотлау, ҡыҫҡа шҽхси хат яҙыу.  

Тел саралары һҽм уларҙы ҡулланыу кҥнекмҽлҽре. 

1. Графика, каллиграфия, орфография.  

Башҡорт теленең алфавиты. Йы, йе, йҿ, йҥ, йҽ ҡушымсалары. Ҿн һҽм 

хҽрефтең тап килеҥе. Уҡыу ҡағиҙҽлҽре. Тҿп орфографик ҡағиҙҽлҽр. Һҥҙҙҽрҙең 

дҿрҿҫ яҙылышы. 

2. Телмҽрҙең фонетик яғы.  

Башҡорт теленең специфик ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтеҥ һҽм ишетеҥ. Тҿп орфоэпик нормалар. 

Башҡорт телендҽ баҫым. Һҿйлҽмдең интонацион тҿрҙҽре. 

3. Телмҽрҙең лексик яғы. 

Лексик берҽмектҽрҙе ике яҡлы (рецептив һҽм продуктив) ҥҙлҽштереҥ, тотороҡло 

һҥҙбҽйлҽнештҽр, телмҽр этикеты элементтары булараҡ баһалау лексикаһы һҽм телмҽр 

клишелары. Интернациональ һҥҙҙҽр. Һҥҙьяһалыш. 

4. Телмҽрҙең грамматик яғы. 

Һҿйлҽмдең тҿп коммуникатив тҿрҙҽре: хҽбҽр, һорау, ҿндҽҥ. Һорау алмаштары. 

Һҿйлҽмдҽ һҥҙ тҽртибе. Раҫлау һҽм инҡар итеҥ һҿйлҽмдҽре. Хҽбҽре ҡылым, исем һҽм 

ҡушма ҡушма ҡылым менҽн белдерелгҽн ябай һҿйлҽм. Раҫлау йҽки инҡар итеҥ 

мҽғҽнҽһен белдергҽн ҿндҽҥ һҿйлҽмдҽр. Эйҽһеҙ һҿйлҽм. Хҽҙерге заман формаһы. Ябай 

тарҡау һҿйлҽм. Тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽр. Һҽм, лҽкин теркҽҥестҽре менҽн бирелгҽн теҙмҽ 

ҡушма һҿйлҽмдҽр. Сҿнки бҽйлҽҥесе менҽн бирелгҽн эйҽртеҥле ҡушма һҿйлҽмдҽр. 

Инфинитив (уртаҡ ҡылым). Мҿмкин, тейеш, кҽрҽк модаль һҥҙҙҽре. Исемдҽрҙең һан һҽм 

килеш менҽн ҥҙгҽреше. 

Сифат дҽрҽжҽлҽре.  

Алмаш һҽм уның тҿрҙҽре (зат, һорау, эйҽлек, кҥрһҽтеҥ). 

Ваҡыт рҽҥештҽре (кисҽ, бҿгҿн, иртҽгҽ, йыш һ.б). 

100-гҽ тиклем тҿп һандар, 30-ға тиклем рҽт һандары.  

 

Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

1-4-се кластарҙа башҡорт теле йөкмәткеһе түбәндәгесә билдәләнә: 

һҿйлҽшеҥ, телмҽр эшмҽкҽрлеген формалаштырыу һҽм ҥҫтереҥҙе кҥҙ уңында тотҡан 

тематиканы, уҡыу ҿсҿн ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе, орфоэпия һҽм орфография, элементар грамматик 

һҽм пунктуацион материалдарҙы ҥҙ эсенҽ ала. Шулар менҽн бер рҽттҽн мҽҡҽлдҽр, 

йомаҡтар, тиҙҽйткестҽр, кҿлҽмҽстҽр, һанашмаҡтар, уйындар ҿҫтҿндҽ эш ҥткҽреҥ ҙҽ кҥҙ 

уңында тотола.  

 Һҿйлҽшеҥ, аралашыу ҿсҿн диалог темалары; 

 Класта, ҿйҙҽ уҡыу ҿсҿн ҽҙҽби текстар; 

 Фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик материалдар; 

 Уҡыусыларҙың телмҽр кҥнекмҽлҽренҽ талаптар; 

 Уҡыусылар ҥҙлҽштерергҽ тейешле һҥҙҙҽр теҙмҽһе. 

1 класс 
 

2 класс 

1. Мин Башҡортостанда йәшәйем - 2 сәғәт. 

Башҡортостандың ҡалалары, ауылдары, йылғалары, кҥлдҽре тураһында мҽғлҥмҽт 

биреҥ. Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле ҿндҽрен ҡабатлау, темаға ҡараған башҡорт һҥҙҙҽрен 

дҿрҿҫ ҽйтеҥ кҥнекмҽлҽрен камиллаштырыу. 

2. Ҡабатлау – 6 сәғәт.( 8 ) 



Беренсе класта ҿйрҽнгҽндҽрҙе иҫкҽ тҿшҿрҿҥ. Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле ҿндҽре 

һҽм хҽрефтҽре, һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽрҙең урыны. 

3. Һаумы, мәктәп – 6 сәғәт. 

Балаларҙың ҥҙҙҽре уҡыған мҽктҽп, уның ҥҙенсҽлекле билдҽлҽрен, урынлашыуын, 

кабинеттарын белеҥе. Һҥҙҙҽрҙең предметты, билдҽне, эште белдереҥе. 

4. Мәктәп баҡсаһы – 4 сәғәт. 

Мҽктҽп баҡсаһы, елҽк-емештҽр, уларҙың ҡыуаҡтары, балаларҙың баҡсалағы эштҽре. Ошо 

темаға ҡараған һҥҙҙҽр, уларҙы дҿрҿҫ ҽйтеҥ.  Һҽм, ҽ, лҽкин теркҽҥестҽрен ҡулланыу. 

5. Беҙҙең класс – 8 сәғәт.( 7) 

Мҽктҽп, класс бҥлмҽлҽре, дҽрестҽр, кластағы уҡыусылар, уларҙың эштҽре. Темаға ҡараған 

һҥҙҙҽрҙе ҿйрҽнеҥ. Һҥҙҙҽрҙҽ ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙар. 

6. Ғаилә – 6 сәғәт.( 7) 

Ҥҙенең ғаилҽһе, ғаилҽ ағзалары, уларҙың эштҽре, туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽте тураһында 

һҿйлҽшеҥ. Башҡорт телендҽ эйҽлек ялғауҙарын практик ҥҙлҽштереҥ. 

7. Аҙыҡ – түлек – 8 сәғәт. (9 ) 

Аҙыҡ-тҥлек атамалары менҽн танышыу, башҡорт халыҡ аштары тураһында 

һҿйлҽшеҥ.  Килеш ялғауҙарын пратик ҥҙлҽштереҥ.    

8. Ҡайҙа? Ҡайҙан? – 6 сәғәт.( 5) 

Аҙыҡ-тҥлек, һауыт-һабаның атамалары. Уларҙы йыйыштырыу, таҙа тотоу. 

Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽрҙең урыны. 

9. Нимә менән?- 4 сәғәт. ( 4) 

Аш-һыу, аҙыҡ-тҥлек темаһына бҽйле һҥҙҙҽр, уларҙың ҥҙенсҽлектҽрен белдереҥ. 

Аш-һыу ҽҙерлҽгҽндҽге ҡоралдар. Менҽн һҥҙен практик ҡулланыу. 

10. Һанай беләһеңме? – 4 сәғәт.  

Аҙыҡ-тҥлек, кейем-һалым хаҡы, уларҙың ҥлсҽме, уларҙы һатып алыу, тҽртипле 

тотоноу. Телмҽрҙҽ һандарҙы практик ҡулланыу.  

11. Кейем-һалым – 6 сәғәт. (8 ) 

Кейем-һалым исемдҽре, уларҙың ҥлсҽме, кейем һатып алыу, уларҙы бҿхтҽ тотоу. 

Башҡорт телендҽ килеш һҽм зат ялғауҙарын ҡулланыу. 

12. Уйындар, уйынсыҡтар – 6 сәғәт. 

Уйынсыҡ исемдҽре, билдҽлҽре, уйындар. Башҡорт  телендҽ ҡалын һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. 

13. Һөнәрҙәр – 8 сәғәт. 

Кешелҽрҙең һҿнҽрҙҽре тураһында мҽғлҥмҽт. Һҿйлҽмдҽ хҽбҽрҙең урыны. 

14. Тән өлөштәре – 8 сәғәт.(8) 

Кешенең организмы, тҽн ҿлҿштҽре атамаларын ҥҙлҽштереҥ, тҽнде таҙа тотоу, 

һаулыҡты һаҡлау. Эйҽлек алмаштарын һҽм ялғауҙарын практик ҡулланыу. 

       15.Емеш-еләк,йәшелсә-6 сәғәт (5 ) 

       16.Таҙалыҡ. Көн тәртибе – 6 сәғәт.(3+7) 

Шҽхси гигиена, таҙалыҡты һаҡлау тураһында мҽғлҥмҽт. Уҡыусының кҿн тҽртибе, 

бҿхтҽлек, йыйнаҡлыҡ сифаттары тҽрбиҽлҽҥ.  Башҡорт телендҽ юҡлыҡ ялғауҙары.  

       17.Ҡабатлау.Ҥтелгҽндҽрҙе ҡабатлау,нығытыу.(3) 

 

3 класс 

1.Танышыу(7 сҽғҽт) 

Тҥбҽн синыфтарҙа ҿйрҽнелгҽндҽрҙе ҡабатлау, тҽрҽнҽйтеҥ. Сҽнғҽтле һҿйлҽшеҥ. Тҿрлҿ 

ситуацияларҙа һҿйлҽшеҥ.Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре. ―Ҡайҙан?‖ 

һорауы,һҽм шул һорауға яуап биреҥ.Хат яҙыу. 

2.”Ҡайҙа?”һорауы ( 7 сҽғҽт) 

Танышыу.Килеш һҽм кҥплек ялғауҙары.Һорау,хҽбҽр,ҿндҽҥ һҿйлҽмдҽр.Интонация һҽм 

тыныш билдҽлҽре. 



3.Мәктәптә(6 сҽғҽт) 

Уҡыусылырҙың тема буйынса белемдҽрен тҽрҽнҽйтеҥ,һҥҙлек запасын арттырыу.Уҡыу 

эшмҽкҽрлеге,уҡыу ҽсбаптары,уларҙы бҿхтҽ тотоу.Кҿн режимы, таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. 

Синыфта дуҫлыҡ, берҙҽмлек, иман тураһында һҿйлҽшеҥҙҽр, иман тураһында 

һҿйлҽшеҥҙҽр,ҽҫҽрҙҽр уҡыу.Башҡорт телендҽ ҿндҽрһең,хҽрефтҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелеше һҽм 

яҙылышы. Ялғауҙарҙың яҙылышы. Ярай, ярамай, мҿмкин һҥҙҙҽренең ҡулланылышын  

активлаштырыу. 

4.Һөнәрҙәр(7 сҽғҽт)  

Тема буйынса ҥтелгҽндҽрҙе ҡабатлау,белемде тҽрҽнҽйтеҥ,һҿйлҽшеҥ,уҡыу кҥнекмҽлҽрен 

артабан ҥҫтереҥ.Туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽре.Һҿнҽр атамалары,таныш һҽм яҡын кешелҽрҙең 

шҿғҿл-һҿнҽрҙҽре,уларҙың яҡшы сифаттары тураһында һҿйлҽшеҥҙҽр,текстар уҡыу. 

5.Йыл миҙгелдәре(20 сҽғҽт) 

Башҡортостанда, ҥҙебеҙ йҽшҽгҽн тҿйҽктҽ кҿҙ, ҡыш, яҙ, йҽй миҙгелдҽре, уларҙың  

билдҽлҽре.Тҽбҽғҽттең тҿрлҿ кҥренештҽре.Миҙгелдҽргҽ бҽйлҽнешле ололарҙың эштҽре, 

хҽстҽрҙҽре. Миҙгелдҽргҽ ярашлы балаларҙың эштҽре, уйындары тураһында 

һҿйлҽшҙҽр,ҽҫҽрҙҽр уҡыу,мҽҡҽлдҽр,һынамыштар менҽн танышыу. 

Кҿн торошына бҽйле һҥҙҙҽрҙе дҿрҿҫ ҡулланыу, телмҽр кҥнекмҽлҽрен 

ҥҫтереҥ.Һҿйлҽм тҿрҙҽре.Тасуирлау элементтары.Иғлан яҙыу. 

6.Кейемдәр(7 сҽғҽт) 

Кейем исемдҽрен ҥҙлҽштереҥ,элке ҿйрҽнгҽндҽрҙе иҫкҽ тҿшҿрҿҥ.Кейемде һаҡлап,ҡҽҙерлҽп 

тотоу,һҽр береһен ҥҙ урынына ҡуйыу.Кейем һҽм шҽхси гигиена. Кейем һҽм матурлыҡ, 

кейем тыйнаҡлыҡ һ.б. тураһында һҿйлҽшеҥҙҽр,текстар уҡыу.Шиғырҙар ятлау. 

Башҡорт телендҽге йҿкмҽтеҥ йҥнҽлешен, шарт һҿйкҽлешен практик ҥҙлҽштереҥ. Был 

формаларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу. Матур телҽктҽр ҽйтергҽ ҿйрҽнеҥ.  

7.Ғаилә(14 сҽғҽт) 

Ғаилҽ ағзалары,уларҙың ҥҙеңҽ туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽре.Был атамаларҙы ҥҙлҽштереҥ. 

Темаға бҽйлҽнешле яҡындарҙың эш-шҿғҿлдҽре, уй-хыялдары, килҽсҽккҽ пландары. Ғаилҽ 

шҽжҽрҽһе, уның ҽһҽмиҽте хаҡында һҿйлҽшеҥҙҽр, текстар уҡыу.  

Башҡорт телендҽ бойороҡ һҽм шарт һҿйкҽлеше (практик ҥҙлҽштереҥ). Уларҙың 

формаларын телмҽрҙҽ ҡулланыу. Яҙыу һҽм һҿйлҽҥ кҥнекмҽлҽрен камиллаштырыу.  

8.Тыуған көн(4 сҽғҽт) 

Балаларҙың тыуған кҿн байрамы,уға ҽҙерлек мҽшҽҡҽттҽре.Тыуған кҿн байрамын ҥткҽреҥ 

йолаһы.Ҡунаҡтар саҡырыу,уларға хҿрмҽт кҥрһҽтеҥ,мҽжлестҽ ҥҙеңде тотоу һ.б. тураһында 

һҿйлҽшеҥҙҽр,текстар уҡыу,шиғырҙар ятлау.Итҽғҽтлелек нормаларын ҥҙлҽштереҥ. 

Башҡорт телендҽге бойороҡ, телҽк һҿйкҽлеше формаларын практик ҥҙлҽштереҥ.Ҽҙҽплелек 

нормаларын белдереҥсе һҥҙҙҽр һҽм һҿйлҽмдҽр.Саҡырыу ҡағыҙы,ҡотлау. 

9.Тәбиғәт(10сҽғҽт) 
Кеше һҽм тҽбиғҽт.Башҡортостан тҽбиғҽте.Беҙҙҽ йҽшҽгҽн кейектҽр.Беҙҙҽге ҥҫемлектҽр, 

бҿжҽктҽр. Кешенең уларға мҿнҽсҽбҽте. Тҽбиғҽткҽ һаҡсыллыҡ тураһынла 

һҿйлҽшеҥҙҽр,текстар уҡыу. 

Башҡорт телендҽге синоним һҥҙҙҽрҙе,сағыштырыу,ҡылымдарҙың заман 

формаларын,ҡаршы-ҡуйыу теркҽҥестҽрен практик ҥҙлҽштереҥ.Телмҽр кҥнекмҽлҽрен 

камиллаштырыу. 

10.Башҡортостан(4 сҽғҽт) 

Башҡортостан, уның дҽҥлҽт символдары, уларҙың мҽғҽнҽһе. Башҡорт иле, уның 

халҡы,тарихы,ер-һыуы.Башҡортостандың данлы урындары. 

Исем, яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽрҙе практик ҥҙлҽштереҥ, телмҽрҙҽ ҡулланыу.  

11.Сәйәхәт(8 сҽғҽт) 

Сҽйҽхҽт, уның кешегҽ файҙаһы, ҽһҽмиҽте, сҽйҽхҽт урындары, йҥнҽлештҽре, спорт һҽм 

сынығыу тураһында һҽйлҽшеҥҙҽр,текстар уҡыу. 

Килеш ялғауҙары, кире ҡағыу формаларын, ―менҽн‖ бҽйлҽҥесен телмҽрҙҽ ҡулланыу.  

12.Байрамдар(6сҽғҽт) 



Башҡортостанда байрамдар,уларҙың тҿрҙҽре.Предмет билдҽлҽре,уларҙы сағыштырыу. 

13.Ҡабатлау(5 сҽғҽт) 

Был темала уҡыу йылы буйынса ҽйрҽнелгҽнде ҡабатлау, белгҽндҽрҙе тҽрҽнҽйтеҥ, һҥҙлекте 

байытыу эштҽре ҥткҽрелҽ. Телмҽр кҥнекмҽлҽрен камиллаштырыу ҡарала. 

4 класс 

1-се сентябрь – Белем байрамы-3 сәғәт 

Бҿтҽ  балалар ҿсҿн ҙур  байрам- 1 сентябрь, уҡыу, йҽйге  каникул, белем кҿнҿ, 

класс, ундағы уҡыусылар, уларҙың эштҽре  тураһында  һҿйлҽшеҥҙҽр, ҽҫҽрҙҽр  уҡыу. 

Башҡорт  теленең  ҿндҽре  һҽм  хҽрефтҽре (ҡабатлау) . Темаға ҡараған  һҥҙ байлығын 

арттырыу, бҽйлҽнешле телмҽр тҿҙҿҥ. 

Мәктәптә – 9 сәғәт.  

Уҡыу, белем алыу, мҽктҽп тормошо, кластағы эштҽр, мҽктҽп бинаһы, ундағы 

кабинеттар, дҽрестҽр тураһында  һҿйлҽшеҥҙҽр, текстар уҡыу. Башҡорт теленең лексикаһы. 

Һҥҙ, уның лексик һҽм грамматик мҽғҽнҽһе (практик ҥҙлҽштереҥ). 

Ғаилә. Хеҙмәт- 15 сәғәт. 

Ғаилҽ ағзалары, уларҙың эш-шҿғҿлдҽре. Ололарҙың һҽм балаларҙың хеҙмҽте. 

Һҿнҽрҙҽр тҿрлҿ, уларҙың һҽр береһе лҽ кҽрҽкле. Һҿнҽр һайлау. Башҡорт телендҽ исем. 

Исемдең кҥплек, берлек формалары. Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. Синоним, антоним 

исемдҽр. 

Хобби. Буш ваҡыт – 7 сәғәт.  

Һҽр кешенең  яратҡан шҿғҿлҿ, тҿп эше була. Бынан тыш кеше ниндҽйҙер  эште 

ҡыҙыҡһынып башҡара. Балаларҙың башҡарған эштҽре. Файҙалы эштҽр. Кешелҽргҽ ярҙам, 

киң кҥңеллелек тураһында һҿйлҽшеҥҙҽр, текстар уҡыу. Башҡорт телендҽ эште, хҽрҽкҽтте, 

белдереҥсе һҥҙҙҽр (ҡылым). Ҡылымдың мҽғҽнҽлҽре, берлек һҽм кҥплек формаһы. 

Ҡылымдарҙың зат менҽн ҥҙгҽреше. 

Транспорт. Юл. Сәйәхәт – 7 сәғәт.  

Юлһыҙ тормош. Бҿтҽ кеше юлда: йҽйҽҥлелҽр, машиналар, автобустар, 

троллейбустар. Юлдар ҙа тҿрлҿ. Юл ҡағиҙҽлҽре бар. Уны кҥҙҽтеҥ бик мҿһҿм. Юл буйлап 

сҽйҽхҽткҽ лҽ сығалар. Сҽйҽхҽттҽ кҽрҽкле ҽйберҙҽр тураһында һҿйлҽшеҥҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу.  

Башҡорт телендҽ ҡылым. Уның заман мҽғҽнҽлҽре. Ҥткҽн, хҽҙерге, килҽсҽк заманы. 

Уларҙың грамматик кҥрһҽткестҽре. Ҡылымдың һҿйлҽмдҽге урыны.  

Врачта. Поликлиникала – 6 сәғәт.  

Кеше ҥҙенең һаулығы тураһында ҥҙе  хҽстҽрлҽй. Врачҡа кҥренҽ, тҿрлҿ дарыуҙар 

ала. Уҡыусының һаулығы ла бик мҿһим. Шуға ла был тема буйынса кҥберҽк балаларҙың 

һаулығы , сынығыу, кҿн тҽртибен кҥҙҽтеҥ кеҥек мҽсьҽлҽлҽр тураһында ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ, 

текстар уҡыу кҽрҽк. Башҡорт телендҽ сифат. Уның мҽғҽнҽлҽре. Сифаттарҙың һҿйлҽмдҽ 

исемгҽ бҽйлҽнеҥе. Дҽрҽжҽлҽр менҽн ҥҙгҽреҥе.  

Почтала – 8 сәғәт.  

Почта, телефон, телеграф, интернет беҙҙең тормошҡа ныҡлап килеп инде. Уларҙы 

нисек файҙаланырға, почтала, телеграфта ҥҙеңде нисек тоторға, телефондан нисек 

һҿйлҽшергҽ – был мҽсьҽлҽлҽр бик мҿһим. Был темала бына шулар тураһында белем, 

һҽйбҽт кҥнекмҽлҽр биреҥ кҥҙ уңында тотола. Башҡорт телендҽ исем, ҡылым, сифаттарҙың 

һҿйлҽмдҽ ҡулланылышы (практик кҥнекмҽлҽр).  

Башҡортостан тәбиғәте – 13 сәғәт.  

Башҡортостандың бай тҽбиғҽте, ҥҫемлектҽре һҽм хайуандар донъяһы. Тҽбиғҽттҽге 

предметтарҙың исемдҽре, уларға ҡыҫҡаса характеристика биреҥ. Йылғаларын, кҥлдҽрен 



белеҥ. Тауҙар һҽм урмандар. Тҽбиғҽтте һаҡлау тураһында һҿйлҽшеҥҙҽр, текстар уҡыу. 

Башҡорт телендҽ тиң киҫҽктҽр.Һҿйлҽмдҽ уларҙың ҡулланылышын практик ҥҙлҽштереҥ.  

Башҡортостанда иҫтәлекле урындар – 6 сәғәт.  

Башҡортостан ерендҽге, Ҿфҿ ҡалаһындағы иҫтҽлекле, уникаль урындар менҽн 

таныштырыу. Башҡортостандағы данлыҡлы уҡыу йорттары, сҽнғҽт һарайҙары. Уларҫа 

ҡыҫҡаса характеристика биреҥ. Тыйған тҿйҽктең матурлығын кҥрһҽтеҥ, ҽңгҽмҽлҽр 

ҥткҽреҥ, текстар уҡыу. Башҡорт телендҽ ябай һҿйлҽм тҿрҙҽре.  

 Башҡортостандың күренекле шәхестәре – 8 сәғәт.  

Башҡортостан тарихында, уның бҿгҿнгҿ тормошонда кҥренекле шҽхестҽрҙең 

ҽһҽмиҽте бик ҙур. кҥренекле шҽхестҽр тураһында ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ, текстар уҡыу. Һан, 

уның телмҽрҙҽге роле, һан тҿркҿмсҽлҽре. 

Ауыл тормошо – 10 сәғәт. 

Ауыл тормошо, ауыл кешклҽренең кҿнкҥреше, эш- шҿғҿлдҽре. Игенсе, малсы 

мкңеханизатор хеҙмҽте. Ауылда аттың файҙаһы тураһында һҿйлҽшеҥ, текстар уҡыу. 

Алмаш, һорау һҽм зат алмаштары, телмҽрҙҽге роле. Практик ҥҙлҽштереҥ.  

Башҡорт халыҡ ижады –9сәғәт. 

Башҡорт халыҡ ижады тураһында тҿшҿнсҽ. Ҽкиҽттҽр. Йырҙар. Мҽҡҽлдҽр. 

Йомаҡтар. Халыҡ ижадын ҿйрҽнеҥсе  ғалимдар  тураһында  һҿйлҽшеҥҙҽр,  текстар  уҡыу.  

Башҡорт телендҽ рҽҥештҽр, телмҽрҙҽге роле. Практик ҥҙлҽштереҥ.  

 Балалар ижады –4 сәғәт.  

Балалар ижадында йырҙар, ҡобайыр элеменнтары, ҽкиҽттҽр, кҿлҽмҽстҽр, тел 

кҿрмҽлдергестҽр, тиҙҽйткестҽр. Балалар ижады ҽҫҽрҙҽрен уҡыу, ҽңгҽмҽлҽр. Һҿйлҽмдҽ 

һҥҙҙҽр тҽртибе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Тематик планлаштырыу 

1 класс 

                                     

Темалар 

Уҡыусыларҙың эшмҽкҽрлегенҽ 

характеристика 

Телдҽн ҽҙерлек курсы  (  43  сҽғҽт) 

Башҡортостан Предмет. 

Тирҽ- йҥндҽге предметтар  1 

 

 

 

 

 

 

 

Ҿлгҿ буйынса эш дҽфтҽрендҽ нҿктҽлҽр 

ярҙамында бирелгҽн хҽреф элементтарын 

тоташтырырға ҿйрҽнеҥ. Картина буйынса 

һҿйлҽҥ, таныш предметтарҙы табып ҽйтеҥ 

Уҡытыусының һорауҙарын аңлап, уларға яуап 

биреү. Башҡортостан тураһында 

мҽғлүмҽтте ҡабул итеү. (Картинала нимҽлҽр 

кҥрҽһегеҙ?Республиканың тҿп халҡын кемдҽр 

тҽшкил итҽ ? Башҡорт халҡы ниндҽй? 

һорауҙары тҽҡдим ителҽ.) 



Танышыу 

Предметтың атамаһын бел-

дергҽн һҥҙҙҽр  2  

 

Ҿлгҿ буйынса эш дҽфтҽрендҽ нҿктҽлҽр 

ярҙамында бирелгҽн хҽреф элементтарын 

тоташтырырға ҿйрҽнеҥ 

Тирҽ-яҡтағы предметтарҙы атау, уларҙы рус 

телендҽге атамалар менҽн сағыштырыу 

Ҥҙен менҽн таныштыра белеҥ 

Аудиояҙманан диалог-һорауҙы аңлау, 

һорауҙарға яуап биреҥ 

Ғ. Ғҥмҽрҙең "Башҡортостан" шиғырын тыңлау 

Уйындар  

Ни эшлҽй? Кем ни эшлҽй? 

Предметтың атамаһын, хҽ-

рҽкҽтен белдергҽн һҥҙҙҽр  2 

Ҿлгҿ буйынса һҥрҽт элементтарын эшлҽҥ 

Һорау бирергҽ, һорауҙарға яуап бирергҽ, 

диалог тҿҙҿргҽ ҿйрҽнеҥ. Уҡытыусының 

һорауҙарын аңлап, уларға яуап биреҥ. ("Артур 

ни эшлҽй?") Уҡытыусы уҡыуында 3. 

Биишеваның "Башҡорт теле" шиғырын 

тыңлау 

Беҙ — уҡыусылар 

һҿйлҽмдҽрҙе шартлы билдҽ-

лҽр ярҙамында тамғалау 

Һ ҿ й л ҽ м д е  киңҽйтеҥ, 

Тулыландырыу  3 

Ҿлгҿ буйынса эш дҽфтҽрендҽ нҿктҽлҽрҙе 

тоташтырырға ҿйрҽнеҥ 

Һҿйлҽм тҿҙҿй, һҿйлҽмде һҥҙҙҽргҽ айыра белеҥ 

Картина буйынса һҿйлҽргҽ, һорау бирергҽ, 

һорауҙарға яуап бирергҽ, диалог тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽнеҥ. Шартлы билдҽлҽргҽ ярашлы 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ. "Балалар ни эшлҽй ? 

Уҡыусылар ниндҽй булырға тейеш?" 

һорауҙарын аңлап, уларға яуап биреҥ 

Беҙ мҽктҽптҽ 

Һҿйлҽмде тулыландырыу 

Һорау һҿйлҽмдҽге интонация  

2 

Шартлы билдҽлҽрҙе дҽфтҽргҽ һыҙыу"Мҽктҽп" 

темаһы буйынса һҥҙҙҽрҙе ҥҙлҽштереҥ, 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ Һҿйлҽмдҽ һорауҙы, ҿндҽҥҙе, 

хҽбҽр итеҥҙе күҙҽтеү һҽм билдҽлҽү 

Картина буйынса һҿйлҽргҽ, һорау бирергҽ, 

һорауҙарға яуап бирергҽ, диалог тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽнеҥ. Шартлы билдҽлҽргҽ ярашлы 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ. Аудиояҙма нан диалог-

һорауҙы аңлау, һорауҙарға яуап биреҥ 

Уҡыу ҽсбаптары. Нимҽ? Һҥҙ. 

Һҥҙ моделе 

Һҥҙҙҽге ижектҽр 

Нимҽ? Ҡайҙа? Һорауҙары  2 

һҥҙ, ижек моделдҽрен һыҙыу 

Уҡыу ҽсбаптарын дҿрҿҫ атау 

Картина буйынса һҿйлҽргҽ, һорау бирергҽ, 

һорауҙарға яуап бирергҽ, диалог тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽнеҥ. Шартлы билдҽлҽргҽ ярашлы һҥҙҙҽр 

табып ижектҽргҽ бҥлеҥ. Уҡытыусының 

һорауҙарын аңлап, уларға яуап биреҥ. ("Был 

нимҽ? Туп ҡайҙа ята?") 

Ҡайҙа? 

Ҿҫтҿндҽ,аҫтында, 

алдында, 

артында  1 

Уҡыу ҽсбаптарын дҿрҿҫ атау. Картина 

буйынса һҿйлҽргҽ, һорау бирергҽ, һорауҙарға 

яуап бирергҽ, диалог тҿҙҿргҽ ҿйрҽнеҥ. 

Шартлы билдҽлҽргҽ ярашлы һҥҙҙҽр табып 

ижектҽргҽ бҥлеҥ. Уҡытыусының һорауҙарын 

аңлап, уларға яуап биреҥ.  

Уйынсыҡтар Һҥҙҙҽрҙе ижек-

кҽ бҥлеҥ 

3 ижекле һҥҙҙҽр  1 

Һҥҙ, ижек моделдҽрен дҽфтҽргҽ тҿшҿрҿҥ һҥҙ 

һҽм ижекте айыра белеҥ, һҥҙҙҽрҙе ижектҽргҽ 

бҥлеп ҽйтеҥ. Рус һҽм башҡорт телендҽ 

һҥҙҙҽрҙе ижеккҽ бҥлеҥҙе ҿйрҽнеҥ һҽм 



сағыштырыу. Уйынсыҡтарҙы дҿрҿҫ атау. 

Уйынсыҡтар темаһына бҽйлҽнешле текст 

тҿҙҿҥ 

Уйынсыҡтар магазины. 

Һҥҙҙҽрҙе ижеккҽ бҥлеҥ 

3 ижекле һҥҙҙҽр  1 

Картина буйынса һҿйлҽү. Аудиояҙманан 

диалогты аңлау, һорауҙарға яуап биреү 

(Магазинда ниндҽй уйынсыҡтар һатыла ? 

Магазинда ҥҙеңде нисек тоторға ?) 

Беҙ һанай белҽбеҙ. Нисҽ?  

Нисҽ? Кҥпме? һорауҙары 

Рҽт һандары Нисҽнсе? һора-

уы. 1—10 тиклем һандар  1 

Эш дҽфтҽрендҽ һанлы һҥрҽттҽрҙе буяу. 

Башҡортса һанарға ҿйрҽнеҥ 

Картина буйынса һҿйлҽҥ 

Диалог тҿҙҿҥ. "Һан+исем (берлектҽ)" 

формулаһы буйынса һҿйлҽҥ. Уҡытыусы 

уҡыған һҿйлҽмде аңлау 

Кҥпме? З.Ҽхмҽтйҽнова 

―Нисҽ алма?‖  1 

Башҡортса һанарға ҿйрҽнеҥ 

Картина буйынса һҿйлҽҥ 

Диалог тҿҙҿҥ. "Һан+исем (берлектҽ)" 

формулаһы буйынса һҿйлҽҥ. Уҡытыусы 

уҡыған һҿйлҽмде аңлау 

Ниндҽй тҿҫ матур? 

П р едм ет тың  билдҽһен 

белдергҽн һҥҙҙҽр 

Ниндҽй? һорауы 

Тҿҫтҽрҙе сағыштырыу  2 

Эш дҽфтҽрендҽ бирелгҽн һҥрҽттҽрҙе тҿрлҿ 

тҿҫкҽ буяу 

Бирелгҽн предметтарҙы һҥрҽтлҽҥ. Уҡытыусы 

уҡыған һҿйлҽмде аңлау 

 

 

Йҽшелсҽлҽр. 

 

 

Йҽшелсҽ баҡсаһы. Нимҽ? 

Нимҽлҽр? 

Нимҽ менҽн? Һорауҙары  2 

Эш дҽфтҽрендҽ ҿлгҿ буйынса нөктәләрҙе 

тоташтырыу 

Картина буйынса һҿйлҽргҽ, һорау бирергҽ, 

һорауҙарға яуап бирергҽ, диалог тҿҙҿргҽ 

өйрәнеү. Аудиояҙманан диалогты анлау, 

һорауҙарға яуап биреү. (Баҡсала нимәләр 

үҫҽ? Картуфты нимә менән йыйҙың? Һеҙ 

ата-ҽсҽйегеҙгҽ ярҙам итҽһегеҙме?) 

Емеш-елҽктҽр Ҿн. Тартынҡы 

ҿндҽр. Ҿн моделе  1 

Ҿн моделен һыҙыу. Ҿндҽрҙе айыра белеҥ. 

Елҽк-емеш исемдҽрен ҥҙлҽштереҥ, уларҙың 

кеше организмына файҙалы яҡтарын билдҽлҽҥ 

Картина буйынса һҿйлҽргҽ, һорау бирергҽ, 

һорауҙарға яуап бирергҽ, диалог тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽнеҥ. Уҡытыусы уҡыған һҿйлҽмде аңлау 

Һин ниндҽй емеш яратаһың?  

1 

Ҿн моделен һыҙыу. Ҿндҽрҙе айыра белеҥ 

Елҽк-емеш исемдҽрен ҥҙлҽштереҥ, уларҙың 

кеше организмына файҙалы яҡтарын билдҽлҽҥ 

Картина буйынса һҿйлҽргҽ, һорау бирергҽ, 

һорауҙарға яуап бирергҽ, диалог тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽнеҥ. Уҡытыусы уҡыған һҿйлҽмде аңлау 

Магазинда Телмҽр ҥҫтереҥ 

Һҿйлҽшеҥ  1 

 Эш дҽфтҽрендҽ ҿлгҿ буйынса нөктәләрҙе 

тоташтырыу 
Картина буйынса һҿйлҽргҽ, һорау бирергҽ, 

һорауҙарға яуап бирергҽ, диалог тҿҙҿргҽ өйрәнеү. 

(Һин магазинъа икмҽккҽ бараһыңмы?) һорауҙарға 

яуап биреү 

Г.Батталова. Юғалтыу. 

Телмҽр ҥҫтереҥ Һҿйлҽшеҥ  1 

 

Ҡоштар. Эш дҽфтҽрендҽ ҿлгҿ буйынса нөктәләрҙе 



Г.Юнысова. 

Ҡарғалар. Һуҙынҡы ҿндҽр. 

Нҽҙек, ҡалын ҿндҽр. 

Уларҙың моделе  1 

тоташтырыу. Рус телендҽге ҿндҽр менҽн 

сағыштырыу 

Һҥрҽттҽр буйынса һөйләү. Башҡортостандағы 

ҡоштар, уларға ярҙам итергҽ кҽрҽклеккҽ 

төшөнөү. Уҡытыусы уҡыған йомаҡты аңлау 

Тҽн ҿлҿштҽре 

 Нҽҙек, ҡалын ижектҽр. 

Уларҙың моделе 

Һҿйлҽм киҫҽктҽре. Уларҙың 

моделе  2 

Һҿйлҽм киҫҽктҽре булған һҿйлҽм моделен 

төҙөү. Ҡалын, нҽҙек ижектҽрҙе айырыу 

Һҿйлҽмдҽ һҿйлҽм киҫҽктҽренең тҽғҽйен 

урыны булыуын үҙләштереү. Һҥрҽттҽр 

буйынса һөйләү. Уҡытыусы уҡыған һҿйлҽмде 

аңлау. Тҽн ҿлҿштҽрен атай белеү 

Ҡулыңды 

йыуырға 

онотманыңмы? Нҽҙек, ҡалын 

ижектҽр. Уларҙың моделе 

Һҿйлҽм киҫҽктҽре. Уларҙың 

моделе  1 
Кҿн режимы Һ ҿ й л ҽ м д ҽ  
һҥҙҙҽрҙең килеҥ тҽртибе  2 

 Эш дҽфтҽрендҽ ҿлгҿ буйынса нҿктҽлҽрҙе 

тоташтырыу. Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽрҙең килеҥ 

тҽртибен ҥҙлҽштереҥ 

Кҿн режимы тураһында ҽңгҽмҽлҽ ҡат-

нашыу, ҥҙ фекереңде ҽйтҽ алыу. 

Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽр һанын билдҽлҽҥ. 

Айырым һҿйлҽмдҽрҙе айыра белеҥ 

Тел шымартҡысын яттан һҿйлҽү. 

Аудиояҙманан тексты аңлау, һорауҙарға 

яуап биреү. (Һин иртҽн зарядка 

яһайһыңмы? Уның сҽлҽмҽтлеккҽ ниндҽй 

файҙаһы бар?) 

Ғаилҽ Баҫым. 

Һҥҙҙең ҿн моделе 

"Беҙҙең ғаилҽ" темаһы 

буйынса телмҽр ҥҫтереҥ  1 

Эш дҽфтҽрендҽ яҙыу. Ғаилҽ ағзалары ту-

раһында һҿйлҽҥ. Баҫым тҿшҿнсҽһе менҽн 

танышыу, башҡортса һҥҙҙҽрҙҽ баҫым ҡу-

йылышына тҿшҿнҿҥ һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

Һорау һҥҙҙҽргҽ баҫымды дҿрҿҫ ҡуйыу. Уларҙы 

рус телендҽге баҫым менҽн сағыштырыу һҽм 

һығымта яһау. Һорау интонацияһын дҿрҿҫ 

ҡуйыу 

Атай - ғаилҽ башлығы. Логик 

баҫым 

Хҽбҽр һҿйлҽмдҽр  1 

 

Һҿйлҽмдең тамамланған уйҙы белдереҥен 

аңлау һҽм практикала ҡулланыу 

Интонация буйынса бҥленгҽн һҿйлҽм тҿр-

ҙҽренҽ миҫалдар килтереҥ, уларҙы ҽҫҽрҙҽн 

таба алыу 

Тема буйынса уҡытыусы һҿйлҽгҽндҽрҙе 

хҽтерҙҽ ҡалдырыу һҽм ҡабатлау 

Д.Кирҽева. Иң яҡты ҡояш. 

Логик баҫым 

Һорау һҿйлҽмдҽр  1 

Һҿйлҽмдең тамамланған уйҙы белдереҥен 

анлау һҽм практикала ҡулланыу. Телмҽрҙҽ 

логик баҫым ҡуя белеҥ 

Тема буйынса мҽғлҥмҽтте ҡабул итеҥ. Һорау 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ, уларҙы дҿрҿҫ интонация 

менҽн ҽйтеҥ. Интонация буйынса бҥленгҽн 

һҿйлҽм тҿрҙҽренҽ миҫалдар килтереҥ, уларҙы 

ҽҫҽрҙҽн табыу 

Минең ғаилҽм. Кроссворд. 

Логик баҫым 

Ҿндҽҥ һҿйлҽмдҽр  1 

Һҿйлҽмдең тамамланған уйҙы белдереҥен 

аңлау һҽм практикала ҡулланыу 

Ҿндҽҥ һҿйлҽмгҽ миҫалдар килтереҥ, уларҙы 

ҽҫҽрҙҽн табыу. Интонация яғынан һҿйлҽм 

тҿрҙҽрен айыра белеҥ. Йорт хайуандарын 



ҡарауҙа яуаплылыҡ тҽрбиҽлҽҥ 

Ҿҫ кейемдҽре. Нимҽ эшлҽй? 

Текст менҽн танышыу 

Нимҽ? һорауына яуап 

биреҥсе һҥҙҙҽр  1 

Текстың тамамланған уй-фекерҙе анлатыуын 

тҿшҿндҿрҿҥ. Башҡорт һҽм рус телдҽрендҽ 

нимҽ? һорауының бирелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен 

билдҽлҽҥ. Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ 

Ҿҫ кейемдҽреңде бҿхтҽ 

йҿрҿт. Текст һҽм мҽғҽнҽ 

яғынан бҽйлҽнеше булмаған 

һҿйлҽмдҽр 

Текстағы һҿй- л ҽ м д ҽ р ҙ е н  

мҽғҽнҽҥи бҽйлҽнеше  1 

Тҽҡдим ителгҽн текст буйынса һҥрҽттҽр 

тҿшҿрҿҥ. Рус телендҽге кейек атамаларын 

башҡорт телендҽге менҽн сағыштырыу 

Башҡорт телендҽ нимҽ?һорауына яуап биреҥсе 

һҥҙҙҽрҙе айырыу, һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽр тҽртибе 

ҥҙгҽреҥҙҽн мҽғҽнҽ лҽ ҥҙгҽреҥен кҥҙҽтеҥ. Йорт 

ҡоштарының исемдҽрен хҽтерҙҽ ҡалдырыу 

һҽм уларҙы ҡарауҙа яуаплылыҡты арттырыу 

Аяҡ кейемдҽре. 

Ф.Туғыҙбаева. Итек. 

Ҡабатлау 

Б ҽ й л ҽ н е ш л е  телмҽр 

ҥҫтереҥ  1 
Аяҡ кейемдҽре.  1 

 Һҿйлҽмдең тамамланған уйҙы белдереҥен 

аңлау һҽм практикала ҡулланыу 

Интонация буйынса бҥленгҽн һҿйлҽм 

тҿрҙҽренҽ миҫалдар килтереҥ, уларҙы 

ҽҫҽрҙҽн таба алыу 

Тема буйынса уҡытыусы һҿйлҽгҽндҽрҙе 

хҽтерҙҽ ҡалдырыу һҽм ҡабатлау 

Л.Байназарова. Кҥлдҽк 

тектем. Һуҙынҡы ҿндҽр. 

Нҽҙек, ҡалын ҿндҽр. 

Уларҙың моделе  1 

Текстың тамамланған уй-фекерҙе анлатыуын 

тҿшҿндҿрҿҥ. Башҡорт һҽм рус телдҽрендҽ 

нимҽ? һорауының бирелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен 

билдҽлҽҥ. Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ 

Йорт хайуандары. Нҽҙек, 

ҡалын ижектҽр. Уларҙың 

моделе 

Һҿйлҽм киҫҽктҽре. Уларҙың 

моделе  1 

Башҡорт телендҽ нимҽ?һорауына яуап биреҥсе 

һҥҙҙҽрҙе айырыу, һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽр тҽртибе 

ҥҙгҽреҥҙҽн мҽғҽнҽ лҽ ҥҙгҽреҥен кҥҙҽтеҥ. Йорт 

хайуандарының исемдҽрен хҽтерҙҽ ҡалдырыу 

һҽм уларҙы ҡарауҙа яуаплылыҡты арттырыу 

Йорт ҡоштары. Нимҽ? 

һорауына яуап биреҥсе 

һҥҙҙҽр  1 

Һҿйлҽмдең тамамланған уйҙы белдереҥен 

аңлау һҽм практикала ҡулланыу 

Интонация буйынса бҥленгҽн һҿйлҽм тҿр-

ҙҽренҽ миҫалдар килтереҥ, уларҙы ҽҫҽрҙҽн 

таба алыу 

Тема буйынса уҡытыусы һҿйлҽгҽндҽрҙе 

хҽтерҙҽ ҡалдырыу һҽм ҡабатлау 

Кҥңелле һҿйлҽшҽлҽр. Текст 

һҽм мҽғҽнҽ яғынан бҽй-

лҽнеше булмаған һҿйлҽмдҽр 

Текстағы һҿй- л ҽ м д ҽ р ҙ е н  

мҽғҽнҽҥи бҽйлҽнеше  1 

Текстың тамамланған уй-фекерҙе анлатыуын 

тҿшҿндҿрҿҥ. Башҡорт һҽм рус телдҽрендҽ 

нимҽ? һорауының бирелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен 

билдҽлҽҥ. Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ 

Кейектҽр. Ҡабатлау 

Б ҽ й л ҽ н е ш л е  телмҽр 

ҥҫтереҥ  1 

Текстың тамамланған уй-фекерҙе анлатыуын 

тҿшҿндҿрҿҥ. Башҡорт һҽм рус телдҽрендҽ 

нимҽ? һорауының бирелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен 

билдҽлҽҥ. Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ 

Кем? Нимҽ? Текст менҽн та-

нышыу 

Нимҽ? һорауына яуап 

биреҥсе һҥҙҙҽр  1 

Текстың тамамланған уй-фекерҙе анлатыуын 

тҿшҿндҿрҿҥ. Башҡорт һҽм рус телдҽрендҽ 

нимҽ? һорауының бирелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен 

билдҽлҽҥ. Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ 

Ҡыш. Ҡышҡы уйындар. 
Тҽҡдим ителгҽн тема буйынса бҽйлҽнешле 

текст тҿҙҿҥ. Милли уйындар ҿйрҽнеҥ 



Б ҽ й л ҽ н е ш л е  телмҽр 

ҥҫтереҥ  1 

С.Ҽлибай. Ҡыш бабай. 

Һорауҙарға яуаптар. Текст 

менҽн танышыу 

Нимҽ? һорауына яуап 

биреҥсе һҥҙҙҽр  1 

Тема буйынса һҥрҽттҽр тҿшҿрҿҥ. Ҡыш миҙ- 

геленең ҥҙенсҽлектҽрен билдҽлҽҥ 

Тҽҡдим ителгҽн тема буйынса бҽйлҽнешле текст 

тҿҙҿҥ. Милли уйындар ҿйрҽнеҥ 

Ҡ. Даян. Тышта ҡар яуа. Яңы 

йыл байрамы. Текст һҽм 

мҽғҽнҽ яғынан бҽйлҽнеше 

булмаған һҿйлҽмдҽр 

Текстағы һҿй- л ҽ м д ҽ р ҙ е н  

мҽғҽнҽҥи бҽйлҽнеше  1 

Тема буйынса һҥрҽттҽр тҿшҿрҿҥ. Ҡыш миҙ- 

геленең ҥҙенсҽлектҽрен билдҽлҽҥ 

Тҽҡдим ителгҽн тема буйынса бҽйлҽнешле текст 

тҿҙҿҥ. Милли уйындар ҿйрҽнеҥ 

Ҡабатлау 

Б ҽ й л ҽ н е ш л е  телмҽр 

ҥҫтереҥ  1 

Тема буйынса һҥрҽттҽр тҿшҿрҿҥ. Ҡыш 

миҙгеленең ҥҙенсҽлектҽрен билдҽлҽҥ 

Тҽҡдим ителгҽн тема буйынса бҽйлҽнешле 

текст тҿҙҿҥ. Милли уйындар ҿйрҽнеҥ 

Йыр Башҡорт алфавиты.  1 Хҽрефтҽрҙе алфавит тҽртибендҽ ҽйтеҥ 

Ҥҙең йҽшҽгҽн ҡала, ауыл, урам исем- дҽрен 

яҙыу, дҿрҿҫ яҙылышын иптҽ- шеңҽ аңлатыу 

Кластағы уҡыусыларҙың исемдҽрен алфавит 

тҽртибендҽ яҙыу 

Тормошта алфавиттың ҡасан һҽм  ҡайҙа кҽрҽк 

булыуын асыҡлау 

Йырҙар ҿйрҽнеҥ 

А ҿнҿ һҽм хҽрефе. 

Оҫтаханала. "Олатайым — 

осоусы". "Тим ур сы л ар " .  

"Эшсе" А ҿн-хҽрефе ике 

телдҽ лҽ О ҿн-хҽрефе ике 

телдҽ лҽ Ы ҿн-хҽрефе ике 

телдҽ лҽ Э ҿн-хҽрефе ике 

телдҽ лҽ  1 

Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеҥ. Текст буйынса ҽңгҽмҽлҽ 

ҡатнашыу. Артикуляцион кҥнекмҽлҽрҙе 

нығытыу Башҡорт телендҽге һуҙынҡыларҙы 

рус телендҽгелҽр менҽн сағыштырыу һҽм 

айырмаларын кҥрһҽтеҥ 

О ҿнҿ һҽм хҽрефе. А ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ О ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ Ы ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ Э ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ  1 

Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеҥ. Текст буйынса ҽңгҽмҽлҽ 

ҡатнашыу. Артикуляцион кҥнекмҽлҽрҙе 

нығытыу  Башҡорт телендҽге һуҙынҡыларҙы 

рус телендҽгелҽр менҽн сағыштырыу һҽм  

айырмаларын кҥрһҽтеҥ 

4     Ы ҿнҿ һҽм хҽрефе. А ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ О ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ Ы ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ Э ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ  1 

Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеҥ. Текст буйынса ҽңгҽмҽлҽ 

ҡатнашыу. Артикуляцион кҥнекмҽлҽрҙе 

нығытыу.  Башҡорт телендҽге һуҙынҡыларҙы 

рус  телендҽгелҽр менҽн сағыштырыу һҽм  

айырмаларын кҥрһҽтеҥ 

4    Э ҿнҿ һҽм хҽрефе. А ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ О ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ Ы ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ Э ҿн-

хҽрефе ике телдҽ лҽ  1 

Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеҥ Текст буйынса ҽңгҽмҽлҽ 

ҡатнашыу Артикуляцион кҥнекмҽлҽрҙе 

нығытыу Башҡорт телендҽге һуҙынҡыларҙы 

рус телендҽгелҽр менҽн сағыштырыу һҽм 

айырмаларын кҥрһҽтеҥ 

       

Мҽҡҽл. Ҽкиҽт. Ҽ ҿнҿ һҽм 

хҽрефе, дҿрҿҫ ҽйтелеше һҽм 

Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеҥ 

Артикуляцион кҥнекмҽлҽрҙе 

автоматлаштырыу. Мҽҡҽл һҽм ҽкиҽттҽрҙең 



яҙылышы  1 тормоштағы ҽһҽмиҽтен билдҽлҽҥ Хҽрефтең 

башҡа хҽрефтҽр менҽн тоташыуын 

ҥҙлҽштереҥ. Һҥҙлек запасын байытыу 

          

 "Рҽссамдар" Ҿ ҿнҿ һҽм 

хҽрефе.  1 

Артикуляцион кҥнегеҥҙҽрҙе ятлау. Ҿ ҿнҿн 

дҿрҿҫ ҽйтеҥ кҥнекмҽлҽрен үҙләштереү. Тема 

буйынса ҽңгҽмҽлҽ ҡатнашырға ҿйрҽнеҥ. Был 

профессия кешелҽренең хеҙмҽте менҽн 

танышыу. Данлыҡлы рҽссамдар тураһында 

әңгәмә ҡороу 

       Егҽрле балалар.  

Ҥ ҿнҿ һҽм хҽрефе.  1 

Ҥ-не .у-нан айыра белеү. Ү ҿнҿнҽ һҥҙҙҽр 

уйлау. Уҡытыусы ярҙамында һығымта яһау. 

һҥҙҙҽ һуҙынҡы ҿндҽрҙе ҥҙенсҽлекле яҡтары 

буйынса айырыу Текст буйынса һығымта 

яһау Һҥҙлек запасын байытыу 

"Ҡурайсы Ҡасим"  

Ҡ ҿнҿ һҽм хҽрефе.  1 

Ҿндҽрҙе дөрөҫ әйтеү. Ҿн менҽн хҽрефте 

айырыу 
Һҿйлҽгҽнде тыңлау һҽм кҽрҽкле һҥҙҙҽрҙе 

айыра белеү. Башҡорт халҡының милли 

музыка ҡоралдары тураһында белемдәрен 

байытыу 
Хҽрефтҽрҙең башҡа хҽрефтҽр менҽн тота- 

шыуын үҙләштереү 

«Яланда»  

Ғ ҿнҿ һҽм хҽрефе.  1 

Ғ ҿнҿн дөрөҫ әйтеү, улар менҽн һҥҙҙҽр уйлау. 

Рус телендҽге г-нан айырмаһын билдәләү 

Ҽҫҽрҙҽн алған тҽьҫораттар менҽн уртаҡла-

шыу 

"Һҽйкҽл"  

Һ ҿнҿ һҽм хҽрефе.  1 

Ҿн менҽн хҽрефте айыра белеү. Ҽйтелгҽн 

һҥҙҙе яҙыу. Һ ҿнҿнҿң ҽйтелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен 

үҙләштереү 
Текст менҽн эшлҽҥ кҥнекмҽлҽренҽ өйрәнеү 

"Айҙар"  

Ҙ ҿнҿ һҽм хҽрефе.  1 

ҙ ҿнҿнҿң ҽйтелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен үҙләштереү. 

Башҡа ҿндҽрҙҽн айырмаһын билдәләү. Һҥҙҙҽ 

тартынҡы ҿндҽрҙе билдҽлҽре буйынса 

айырыу 
Башҡорт исемдҽре менҽн танышыу 

"Миңлебай ағай"  

ң ҿнҿ һҽм хҽрефе.  1 

ң ҿнҿнҿң ҽйтелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен үҙләштереү 

Башҡа ҿндҽрҙҽн айырмаһын билдәләү. Текст 

буйынса ҽңгҽмҽлҽ ҡатнашыу 

"Оҫта"  

ҫ ҿнҿ һҽм хҽрефе.  1 

ҫ ҿнҿнҿң ҽйтелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен үҙләштереү 

Башҡа ҿндҽрҙҽн айырмаһын билдәләү. Кем ул оҫта? 

һорауына яуап биреү Ҥҙ фекереңде әйтә белеү 

Ҽ. Таһирова. 

Бҥлҽк. 

 В ҿнҿ һҽм хҽрефе.  1 

 

В ҿнҿнҿң ҽйтелеҥ ҥҙенсҽлектҽрен үҙләштереү 

Рус һҽм башҡорт телендҽ ҿндҽрҙең ҽйтелешен 

сағыштырыу, уларҙың айырмаһын билдәләү. 

Ҿндҿң һҥҙҙҽге урынына ҡарап ҽйтелешен 

күҙәтеү 
Автор ҽҫҽре менҽн танышыу. Уҡыу кҥнекмҽлҽрен 

үҫтереү 

Ҡабатлау. 

Кҥсереп яҙыу. 

 

Бирелгҽн тексты күсереп яҙыу. 



Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

Ҡабатлау. 

Нығытыу. 

Рус һҽм башҡорт телендҽ ҿндҽрҙең ҽйтелешен 

сағыштырыу, уларҙың айырмаһын билдәләү. 

Ҿндҿң һҥҙҙҽге урынына ҡарап ҽйтелешен 

күҙәтеү 
Автор ҽҫҽре менҽн танышыу. Уҡыу кҥнекмҽлҽрен 

үҫтереү 

Ф. Туғыҙбаева. "Бик мҽрҽкҽ" 

Башҡорт ҿн- х ҽрефтҽр ен  

ҡабатлау  1 

Ҿндҿ хҽрефтҽн айыра белеү. Тартынҡы  һҽм 

һуҙынҡы ҿндҽрҙе дөрөҫ әйтеү. Һабш, йомаҡ 

һҥҙҙҽрендҽ ҿн һҽм хҽреф һаны» билдәләү. 

Һҥҙҙҽге бер генҽ ҿндҿң (хәрефтең) лексик 

мҽғҽнҽне ҥҙгҽртеҥен  күҙәтеү, сағыштырыу, 

билдәләү. Башҡортса дҿрҿҫ уҡырға өйрәнеү. 

һҥҙлек запасын байытыу 

6   

 Башҡорт теленең 

ҥҙенсҽлекле ҿндҽрен 

ҡабатлау. Башҡорт ҿн- 

х ҽр ефт ҽр ен  ҡабатлау  1 

Ҿндҿ хҽрефтҽн айыра белеү. Тартынҡн  һҽм 

һуҙынҡы ҿндҽрҙе дөрөҫ әйтеү. Һабш, йомаҡ 

һҥҙҙҽрендҽ ҿн һҽм хҽреф һаны» билдәләү. 

Һҥҙҙҽге бер генҽ ҿндҿң (хәрефтең) лексик 

мҽғҽнҽне ҥҙгҽртеҥен  күҙәтеү, сағыштырыу, 

билдәләү. Башҡортса дҿрҿҫ уҡырға өйрәнеү. 

һҥҙлек запасын байытыу 

Ф.Рҽхимғолова.   ―Яҙыу 

таныған кеше‖ 

П р едм ет тың  исемен 

белдереҥсе һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽ 

ҥҙенсҽлектҽре (ҡабатлау)  1 

Һҥҙҙҽрҙе ижектҽргҽ бүлеү. Һҥҙҙҽрҙе юл- дан-

юлға дөрөҫ күсереү. Ҡағиҙҽ менҽн танышыу. 

М. Кҽрим тураһында биографик белешмҽне 

үҙләштереү. Текст йҿкмҽткеһен һҿйлҽҥ 

кҥнекмҽлҽрен үҙләштереү. Һанашмаҡтар 

менҽн танышыу. Уларҙы рус телендҽге 

һанашмаҡтар менҽн сағыштырыу 

6   

М. Кҽрим. ―Яҙ етҽ.‖ 

П р едм ет тың  эшен 

белдереҥсе һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽ 

ҥҙенсҽлектҽре (ҡабатлау)  1 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ тҿшҿнсҽлҽре менҽн 

танышыу, уларҙы текстан таба һҽм 

айырмаһын күрә белеү, телмәрҙә ҡулланыу 

Һҿйлҽмде текстан айыра белеү. Яҙыусының 

биографияһын белеү, һөйләү 

С.Муллабаев. 

‖Ҡуян мҽктҽптҽ.‖ 

П р едм ет тың  билдҽһен 

белдереҥсе һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽ 

ҥҙенсҽлектҽре (ҡабатлау)  1 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ тҿшҿнсҽлҽре менҽн 

танышыу, уларҙы текстан таба һҽм 

айырмаһын кҥрҽ белеҥ, телмҽрҙҽ ҡулланыу 

Шағирҽнең биографияһын ҿйрҽнеҥ 

Тасуири уҡыу кҥнекмҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ 

М. Ғафури. 

‖ Туғайҙа.‖ П р ед м етт ың  

исемен, билдҽһен, эшен бел-

дереҥсе һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽ 

ҥҙенсҽлектҽре (ҡабатлау)  1 

Предметтың билдҽһен белдереҥсе һҥҙҙҽрҙең 

тҿрлҿ миҡдарҙа килеҥенҽ төшөнөү, уларҙы 

бер-береһе менҽн сағыштырыу һҽм уларҙы 

телмәрҙә ҡулланыу. Халыҡ шағиры һҽм 

уның ҽҫҽре менҽн танышыу. Текст буйынса 

ойошторолған ҽңгҽмҽлҽ ҡатнашыу. 

Шиғырҙарын тасуири уҡыу Ҽҫҽрҙҽн 

һорауҙарға яуап табыу 

Башҡортостан Беҙҙең герб. 

П р едм ет тың  исемен, 

билдҽһен, эшен белдереҥсе 

һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽ 

ҥҙенсҽлектҽре (ҡабатлау 

Һҥҙҙҽрҙе юлдан-юлға 

кҥсереҥ  1 

Тексты дҿрҿҫ кҥсереҥ кҥнекмҽлҽрен бул-

дырыу 
Р. Ғариповтың биографияһы менҽн танышыу. 

Текст буйынса ҡоролған ҽңгҽмҽлҽ ҡатнашыу, 

ҥҙ фекереңде әйтеү, дәлилләү 



   

Ҿфҿ. Ҡ.Даян. ―Матур Ҿфҿ 

ҡалаһы.‖ П р ед м етт ың  

исемен, билдҽһен, эшен бел-

дереҥсе һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽ 

ҥҙенсҽлектҽре  1 

Һҥрҽт буйынса бҽйлҽнешле телмәр төҙөү. Бҿйҿк 

Ватан һуғышы ветерандары тураһында һҿйлҽшеҥҙҽ 

ҡатнашыу Тҽбиғҽт ҡомартҡыларын белеү 

Г.Ғҽлиева.‖Йҥкҽ балы‖. 

П р едм ет тың  исемен, 

билдҽһен, эшен белдереҥсе 

һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽ 

ҥҙенсҽлектҽре (ҡабатлау)  1 

Тирҽ-яҡтағы предметтарҙың исемен атау.  

Предметтың исемен, билдҽһен, эшен  

белдереҥсе һҥҙҙҽрҙе айыра белеү. Бал,  

ҡымыҙ тураһында һөйләү 

Ж.Кейекбаев 

―Айыу ниңҽ ҡойроҡһоҙ?‖ 

Диалог  1 

Диалог тҿҙҿҥ. Йҿкмҽткеһен һҿйлҽҥ. Бер-  береңдең 

фекерен тыңлау, аңлау, һорауҙарға яуап биреҥ 

Уҡылған ҽҫҽргҽ ҡарата уй-фекереңде ] ҽйтеҥ 

Ж. Кейекбаев ―Айыу ниңҽ 

ҡыш буйы ҿңҿнҽн сыҡмай?‖ 

Диалог  1 

Диалог тҿҙҿҥ. Йҿкмҽткеһен һҿйлҽҥ. Бер- береңдең 

фекерен тыңлау, аңлау, һорауҙарға яуап биреҥ 

Р.Абуталипо-ва. ―Алдаҡсы 

кҽзҽ!‖  1 

Уҡыу йылында ҥтелгҽн грамматик темаларҙы 

системаға һалыу. Таныш темаға хикҽйҽ тҿҙҿп 

һҿйлҽҥ 

Таныш китаптың исемен, авторын ҽйтеҥ 

Интонация буйынса һҿйлҽм тҿрҙҽрен айыра 

белеҥ, тыныш билдҽлҽрен дҿрҿҫ ҡуйыу. 

Предметты, предметтың билдҽһен, эш-хҽ- 

рҽкҽтте белдергҽн һҥҙҙҽрҙе ҥҙлҽштереҥ, 

телмҽрҙҽ дҿрҿҫ ҡулланыу. Һҿйлҽмде дҿрҿҫ 

тҿҙҿҥ. Рус телендҽ һҿйлҽмдҽге һҥҙҙҽр тҽр-

тибен башҡорт телендҽге менҽн сағыштырыу, 

айырыу 

бҽйлҽнешле һҿйлҽҥ 

Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

Ф.Рҽхимғоло-ва. ―Ҽсҽйгҽ 

бҥлҽк!‖  1 

 

М.Кҽрим. 

‖Теге яҡҡамы,был 

яҡҡамы?!‖ Яңғыҙлыҡ һҽм 

у р т а ҡ л ы ҡ  исемдҽр  1 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ тҿшҿнсҽлҽре менҽн 

танышыу, уларҙы текстан таба һҽм 

айырмаһын күрә белеү, телмәрҙә ҡулланыу 

Һҿйлҽмде текстан айыра белеү. Яҙыусының 

биографияһын белеү, һөйләү 

Һанашмаҡтар. Яңғыҙлыҡ һҽм 

у р т а ҡ л ы ҡ  исемдҽр  1 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ тҿшҿнсҽлҽре менҽн 

танышыу, уларҙы текстан таба һҽм 

айырмаһын кҥрҽ белеҥ, телмҽрҙҽ ҡулланыу 

Шағирҽнең биографияһын ҿйрҽнеҥ 

Тасуири уҡыу кҥнекмҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ 

К.Кинйҽбула-това. ―Ҽсҽйем, 

ҙур ҥҫкҽнһең, ти‖ 

Сағыштырыу  1 

ҡулланыу Һҿйлҽмде текстан айыра 

 белеҥ. Яҙыусының биографияһын 

 белеҥ, һҿйлҽңъыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ 

тҿшҿнсҽлҽре менҽн танышыу, уларҙы текстан 

таба һҽм айырмаһын кҥрҽ белеҥ 

Ф.Рҽхимғоло-ва. ―Яҡшы 

һҥҙҙҽр. Ағай менҽн ҡусты.‖ 

Тексты дҿрҿҫ кҥсереҥ  1 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ тҿшҿнсҽлҽре менҽн 

танышыу, уларҙы текстан таба һҽм 

айырмаһын кҥрҽ белеҥ, телмҽрҙҽ ҡулланыу 

Шағирҽнең биографияһын ҿйрҽнеҥ 



Тасуири уҡыу кҥнекмҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ 

Ҡымыҙ.  

һҥрҽт буйынса эш  1 

Нимҽ ул сағыштырыу? һорауына яуап биреү 

Тҿҫтҽрҙе сағыштырыу. А.Игебаевтың био-

графияһы менҽн танышыу, уны үҙләштереү. 

Шиғырҙарын тасуири уҡыу. Ҽҫҽрҙҽн 

һорауҙарға яуап табыу 

З.Биишева. Ҡарға менҽн 

тҿлкҿ. Валсыҡ. һҥрҽт 

буйынса эш  1 

 

Тексты дҿрҿҫ кҥсереҥ кҥнекмҽлҽрен булдырыу 

З.Биишеваның             биографияһы менҽн 

танышыу. Текст буйынса ҡоролған ҽңгҽмҽлҽ 

ҡатнашыу, ҥҙ фекереңде әйтеү, дәлилләү 

К.Кинйҽбула-това. ―Йомош. 

Ҡарар.‖  1 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ тҿшҿнсҽлҽре менҽн 

танышыу, уларҙы текстан таба һҽм 

айырмаһын кҥрҽ белеҥ, телмҽрҙҽ ҡулланыу 

Тасуири уҡыу кҥнекмҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ 

Ҡурай. Ҡумыҙ. Бҿтҽ ҥтелгҽн-

дҽрҙе ҡабатлау  1 

 

А.Игебаев. ―Ҡурайым.‖ 

Тексты дҿрҿҫ кҥсереҥ  1 

Нимҽ ул сағыштырыу? һорауына яуап биреү 

Тҿҫтҽрҙе сағыштырыу. А.Игебаевтың био-

графияһы менҽн танышыу, уны үҙләштереү. 

Шиғырҙарын тасуири уҡыу. Ҽҫҽрҙҽн 

һорауҙарға яуап табыу 

А. Игебаев. ―Аҡтҥш.‖ Һҥрҽт 

буйынса эш  1 

Нимҽ ул сағыштырыу? һорауына яуап биреү 

Тҿҫтҽрҙе сағыштырыу. А.Игебаевтың био-

графияһы менҽн танышыу, уны үҙләштереү. 

Шиғырҙарын тасуири уҡыу. Ҽҫҽрҙҽн 

һорауҙарға яуап табыу 

Р. Ғарипов. ―Тыуған ил һҽм 

тыуған ер.‖ Һҥрҽт буйынса 

эш  1 

Тексты дҿрҿҫ кҥсереҥ кҥнекмҽлҽрен булдырыу 

Р. Ғариповтың биографияһы менҽн танышыу. 

Текст буйынса ҡоролған ҽңгҽмҽлҽ ҡатнашыу, 

ҥҙ фекереңде әйтеү, дәлилләү 

Ҽкиҽт донъяһында.  ―Алдар.‖  

Һҥрҽт буйынса эш  1 

Һҥрҽт буйынса бҽйлҽнешле телмҽр тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽнеҥ. Ҽкиҽттҽрҙе һөйләү, һорауҙарға яуап 

биреү 
Ҽкиҽттҽрҙе сҽхнҽлҽштереҥ ҥҙенсҽлектҽренҽ 

төшөнөү 

Ҡомһоҙ эт. Һҥрҽт буйынса 

эш  1 

Һҥрҽт буйынса бҽйлҽнешле телмҽр тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽнеҥ. Ҽкиҽттҽрҙе һөйләү, һорауҙарға яуап 

биреү 
Ҽкиҽттҽрҙе сҽхнҽлҽштереҥ ҥҙенсҽлектҽренҽ 

төшөнөү 

М. Кҽрим.‖ Еңеҥ‖ 

Б.Рафиҡов. ―Салют.‖ Тексты 

дҿрҿҫ кҥсереҥ  1 

Һҥрҽт буйынса бҽйлҽнешле телмәр төҙөү. 

Бҿйҿк Ватан һуғышы ветерандары тураһында 

һҿйлҽшеҥҙҽ ҡатнашыу. Тҽбиғҽт 

ҡомартҡыларын белеү 

Шалҡан. Кҽкҥк. Һҥрҽт 

буйынса эш  1 

Һҥрҽт буйынса бҽйлҽнешле телмҽр тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽнеҥ. Ҽкиҽттҽрҙе һөйләү, һорауҙарға яуап 

биреү 
Ҽкиҽттҽрҙе сҽхнҽлҽштереҥ ҥҙенсҽлектҽренҽ 

төшөнөү 

Диктант  1  

Хаталар ҿҫтҿндҽ эш.  Тҽбиғҽт ҡомартҡыларын белеү 



Башҡортостан 

кҥлдҽре.Асылыкҥл.  1 

Башҡортостан ҡалалары. 

Башҡорт һҽм рус телдҽрендҽ 

ҡала исемдҽре   

Башҡортостан ҡалалары тураһында мәғлүмәтле 

булыу, уны байытыу, картанан табыу.  

1-се класта ҥтелгҽндҽрҙе 

ҡабатлау, йомғаҡлау.  1 

 

Бҿтҽһе: 99 сҽғҽт  

 

2 класс 

№ Лексик  һәм грамматик 

темалар 

 

 Уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлеге 

1 Мин Башҡортостанда 

йәшәйем-2 сәғәт 

Башҡортостан-тыуған ерем. 

Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле 

ҿндҽре 

Ҿфҿ-Башҡортостандың баш 

ҡалаһы 

Һҿйлҽм. 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде 

баһалау;башҡорт теленҽ генҽ хас булған ҿндҽрҙе табыу, 

дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽнеҥ,хҽреф аша бирелешен кҥрһҽтҽ,яҙа 

алыу. 

Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе 

кешенең фекерен тыңлап аңлау, Тыуған илең 

тураһында,ҥҙең йҽшҽгҽн ер хаҡында  ҽйтҽ белеҥ. 

Танып белеү УУЭ – Башҡортостан тураһында 

мәғлүмәтте ҡабул итеү, тыуған тҿйҽк, ҥҙебеҙ йҽшҽгҽн 

урын тураһында ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ – башланғыс класс 

уҡыусыларының рухи киммҽттҽрен билдҽлҽҥ, Тыуған 

илгҽ һҿйҿҥ,уның менҽн ғорурланыу  уятыу. ―Тыуған 

илебеҙ-Башҡортостан‖ темаһына ҽңгҽмҽ ҡороу 

2 Ҡабатлау-6 сәғәт 

1 сентябрь- Белем кҿнҿ. 

Танышыу. 

Беренсе класта ҿйрҽнгҽндҽрҙе 

иҫкҽ тҿшҿрҿҥ. Һиңҽ нимҽ 

кҽрҽк? 

Башҡорт алфавиты. 

А.Йҽғҽфҽрова 

‖Уйынсыҡтар магазины‖ 

Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле 

ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре Был 

кемдең ҽйбере?‖ Һҿйлҽм. 

Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽрҙең урыны 

Ҡайҙа? 

Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле 

ҿндҽре. Картина буйынса 

эшлҽҥ 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау. 

Башҡорт теленҽ генҽ хас булған ҿндҽрҙе тап, дҿрҿҫ 

ҽйтергҽ ҿйрҽн,хҽреф аша бирелешен кҥрһҽтҽ,яҙа алыу. 

Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе 

кешенең фекерен тыңлап аңлау, текстан ниндҽйҙер 

мҽғлҥмҽт таба алыу кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ фекереңде 

кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы:  

Танып белеү УУЭ –тҿрлҿ текстарҙы уҡыу ,шиғырҙарҙы 

тасуири уҡыу. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ – башланғыс класс 

уҡыусыларының рухи киммҽттҽрен билдҽлҽҥ, уларҙың 

уратып алған мҿхиттең тҿрлҿ ҿлкҽлҽренҽ ҡарата 

мҿнҽсҽбҽтен формалаштырыу. 

3 Һаумы, мәктәп!-6 сәғәт 

Беҙ мҽктҽпкҽ килдек. Башҡорт 

хҽрефтҽре һҽм ҿндҽре. 

Предметты белдереҥесе 

һҥҙҙҽр. Кемдең? Һорауына 

1Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау. 

Предметты, билдҽне, эште белдереҥесе һҥҙҙҽрҙе билдҽлҽй 

белеҥ,айырыу. 



яуап биреҥсе һҥҙҙҽр. Билдҽне 

белдереҥесе һҥҙҙҽр. Эште 

белдереҥесе һҥҙҙҽр 

Һҿйлҽргҽ ҿйрҽнҽбеҙ. 

М.Дилмҿхҽмҽтов ―Дҽрес‖. 

А.Йҽғҽфҽрова 

‖Уңғандар‖. Бҿгҿн кҿн 

ниндҽй? Тылсымлы һҥҙҙҽр. 

Һорауҙарға яуаптар 
 

 

2.Коммуникатив УУЭ – ҽңгҽмҽ, диалог ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ фекереңде 

кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы:  

3.Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба 

алыу оҫталығы,шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, авторҙары 

тураһында мҽғлҥмҽтте хҽтерҙҽ ҡалдырыу һҽм логик 

һығымтаға килеҥ:  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ – башланғыс класс 

уҡыусыларының рухи киммҽттҽрен билдҽлҽҥ, уларҙың 

уратып алған мҿхиттең тҿрлҿ ҿлкҽлҽренҽ ҡарата 

мҿнҽсҽбҽтен формалаштырыу. ―Мҽктҽп, мҽктҽптҽ ҥҙеңде 

нисек тоторға кҽрҽк?Белем алырга ынтылырға‖ темаһына 

ҽңгҽмҽ ҡороу,кешелҽр менҽн аралашыуҙа матур һҥҙҙҽрҙе 

урынлы ҡулланыу,итҽғҽтле,ҽҙҽпле булыу. 

4 

 

Мәктәп баҡсаһы-4 сәғәт. 

Баҡсалағы елҽк-емештҽр. 

Баҡсалағы эштҽр. Ошо темаға 

ҡараған һҥҙҙҽр, уларҙы дҿрҿҫ 

ҽйтеҥ 

Һҽм, ҽ, лҽкин теркҽҥестҽре. 

Тиҙҽйткестҽр. 

Башҡорт ҿндҽре. 

Дҽрес теҙмҽһе. 

Һорау һҿйлҽмдҽр. 

Проект эше. 

Беҙҙең баҡса. 

 

1.Регулятив УУЭ: һҥрҽт йҽки кроссворд буйынса дҽрес 

темаһын билдҽлҽҥ. Башҡорт телендҽ һҽм, ҽ, лҽкин 

теркҽҥестҽрен табыу,ҡулланыу;уҡылған материал 

буйынса ҥҙ  фекерен белдереҥ, иҫбатлау,проекттарын 

яҡлай белеҥ. 

2.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, бирелгҽн 

темалар буйынса тҿрлҿ текстар тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең 

фекерен  тыңлау,ҥҙенекен ҽйтҽ белеҥ. 

3.Танып белеү УУЭ: ҽҫҽрҙҽрҙе  уҡырға һҽм һорауҙарға 

яуап бирергҽ,йомаҡтар,ребустар тҿҙҿҥ 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: текстарға таянып, 

уҡыусыларҙың  иғтибарҙарын кеше һҽм хеҙмҽт 

мҿнҽсҽбҽтенҽ йҽлеп итеҥ, уларҙа хеҙмҽткҽ,уҡыуға ҡарата 

хҿрмҽт тҽрбиҽлҽҥ; 

5 Беҙҙең класс – 8 сәғәт. 

Класс менҽн танышыу. 

Яңы һҥҙҙҽр 

Беҙҙең дҽрестҽр. 

Һҥҙҙҽрҙҽ ҡалын һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. 

Тҽржемҽлҽр. 

Һҥҙҙҽрҙҽ ҡалын һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. 

Ф.Рҽхимғолова ―Класташтар‖ 

Һҥҙҙҽрҙҽ ҡалын һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

Йомаҡтар. 

Һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ. 

С.Юлаев‖Уралым‖ 

Һорауҙарға яуап тҿҙҿҥ 

Телмҽр ҥҫтереҥ.Картина 

буйынса эш. 

Контроль диктант№ 1. 

1Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау. 

Башҡорт теленең сингармонизм законын 

белеҥ,ҡулланыу,дҿрҿҫ ялғау ҡушып яҙыу. 

2.Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе 

кешенең фекерен тыңлап аңлау, текстан ниндҽйҙер 

мҽғлҥмҽт таба алыу кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ фекереңде 

кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы:  

3.Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба 

алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу ,шиғырҙарҙы 

тасуири уҡыу, авторҙары тураһында мҽғлҥмҽтте хҽтерҙҽ 

ҡалдырыу һҽм логик һығымтаға килеҥ:  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ –уҡыусыларҙа  бер-

береһенҽ,ололарға ,Тыуған ергҽ ҡарата ихтирам 

уятыу;―Беҙҙең класс,класташтар‖ темаһына  ҽңгҽмҽ 

ҡороу. 



6 Ғаилә-6 сәғәт 

Беҙҙең ғаилҽ. К.Булат‖Ҽсҽйем 

икмҽк бешерҽ‖ Был кемдең 

ғаилҽһе? 

Ф.Рҽхимғолова‖Бҽхетле‖ 

Ф.Туғыҙбаева шиғыры. 

Диалог‖Минең иртҽнге ашым‖ 

 

Проект эше “Беҙҙең ғаилә” 
Башҡорт телендҽ эйҽлек 

ялғауҙары. 

 

1Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау. 

Башҡорт телендҽ эйҽлек ялғауҙарын 

белеҥ,ҡулланыу,дҿрҿҫ ялғау ҡушып яҙыу. Яңғыҙлыҡ, 

уртаҡлыҡ исемдҽр айыра белеү;  

2.Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе 

кешенең фекерен тыңлап аңлау, диалог тҿҙҿй белеҥ , ҥҙ 

фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы,эшеңде яҡлай 

белеҥ кҥнекмҽһе.  

3.Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба 

алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу ,шиғырҙарҙы 

тасуири уҡыу, яңы һҥҙҙҽрҙе белеҥ:  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ғаилҽ ағзаларына,уларҙың 

хеҙмҽт-һҿнҽрҙҽренҽ хҿрмҽт,эшһҿйҽрлек тҽрбиҽлҽҥ , 

ҥҙеңдең кҥңелеңҽ оҡшаған шҿғҿл табырға ынтылыш 

уятыу. уларға ярҙамсыл булыу, ихтирам итеҥ хистҽре 

тҽрбиҽлҽҥ 

 Аҙыҡ – түлек – 8 сәғәт. 

Был аҙыҡ-тҥлек.Яңы һҥҙҙҽр. 

Кем нимҽ ярата? 

Һҿйлҽм. 

Беҙгҽ ҡунаҡтар килде. 

Тҽржемҽ.Килеш ялғауҙары. 

С.Ҽлибаев‖Икмҽк‖ 

Килеш ялғауҙары.Ҡайҙа? 

Һорау һҿйлҽмдҽр. 

Практик дәрес.Дҿрҿҫ уҡыу 

һҽм яҙыу.Һҥҙҙҽр. 

Ф.Туғыҙбаева ―Сҽй эсеҥ‖ 

Тасуири уҡыу 

Уйын-дҽрес.Аҙыҡ-тҥлек. 

Күсереп яҙыу. Һөйләмдәр. 

1.Регулятив УУЭ: һҥрҽт йҽки кроссворд буйынса  дҽрес 

темаһын билдҽлҽҥ.Яңы һҥҙҙҽр ҿйрҽнеҥ, килеш 

ялғауҙарын ҥҙлҽштереҥ,практик яҡтан ҡулланыу. 

2.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, бирелгҽн 

темалар буйынса тҿрлҿ текстар тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең 

фекерен  тыңлау,ҥҙенекен ҽйтҽ белеҥ. 

3.Танып белеү УУЭ: ҽҫҽрҙҽрҙе,диалогтарҙы  уҡырға һҽм 

һорауҙарға яуап бирергҽ,йомаҡтар,ребустар тҿҙҿҥ,дҿрҿҫ 

яҙыу кҥнекмҽлҽрен булдырырға; 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: текстарға таянып, 

уҡыусыларҙың  иғтибарҙарын кеше һҽм аҙыҡ-тҥлек,икмҽк 

мҿнҽсҽбҽтенҽ  йҽлеп итеҥ, һаҡсыллыҡ, 

хҿрмҽт,тҽртип,тҽрбиҽлелек кеҥек тҿшҿнсҽлҽрҙе аңлау 

8 Ҡайҙа? Ҡайҙан? – 6 сәғәт. 

Ҡайҙа?һорауына 

яуаптар.Һауыт-һабалар. 

Һҿйлҽм.  

Сит планеталылар беҙҙҽ 

ҡунаҡта. 

Һҿйлҽм тҿрҙҽре. Беҙ 

ресторанға барабыҙ.Меню. 

башҡорт телендҽ һуҙынҡы һҽм 

тартынҡы ҿндҽр 

Ҡайҙан? Һорауы. 

Г.Ғҽлимуллина‖Бесҽйем‖ 

башҡорт телендҽ һуҙынҡы һҽм 

тартынҡы ҿндҽр 

Проект эше.Яңы йыл 

открыткаһы. 

Контроль диктант №2. 

1.Регулятив УУЭ -  һҥрҽттҽр  аша дҽрес темаларын 

билдҽлҽҥ,план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты  менҽн сағыштыра 

белеҥ;  башҡорт телендҽ һуҙынҡы һҽм тартынҡы ҿндҽрҙе 

табыу, һҿйлҽмдең интонацион тҿрҙҽрен һҽм уларҙа 

тыныш билдҽлҽре ҡуйылышын  дҿрҿҫ ҽйтеҥ.  

2.Коммуникатив УУЭ – Ҡайҙа?Ҡайҙан? һорауҙарына 

яуап бирерлек ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең 

фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу 

,тасуири уҡыу оҫталығы; 

3.Танып белеү УУЭ – бирелгҽн текстарҙан   кҽрҽкле 

мҽғлҥмҽт таба алыу ҡайҙа?ҡайҙан? һорауҙарына яуап 

бирҽ белеҥ оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу һҽм логик 

һығымтаға килеҥ,башватҡыстар сисеҥ,  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ижадҡа ынтылыш,  

һаҡсыллыҡ,хҿрмҽт,эшһҿйҽрлек тҽрбиҽлҽҥ , ҥҙеңдең 

кҥңелеңҽ оҡшаған шҿғҿл табырға ынтылыш уятыу. 



Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

Башватҡыстар . 

9 

 
Нимә менән?- 

 4 сәғәт. 

Аш-һыу ҽҙерлҽгҽндҽге 

ҡоралдар.  

Аш-һыу, аҙыҡ-тҥлек темаһына 

бҽйле һҥҙҙҽр Менҽн бҽйлҽүесе. 

Ҽкиҽт геройҙары менҽн. 

Менҽн бҽйлҽүесе. 

1.Регулятив УУЭ: һҥрҽт йҽки кроссворд буйынса  дҽрес 

темаһын билдҽлҽҥ.Яңы һҥҙҙҽр ҿйрҽнеҥ, менҽн бҽйлҽҥесен 

практик яҡтан ҡулланыу. 

2.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, бирелгҽн 

темалар буйынса тҿрлҿ текстар тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең 

фекерен  тыңлау,ҥҙенекен ҽйтҽ белеҥ. 

3.Танып белеү УУЭ: ҽҫҽрҙҽрҙе,диалогтарҙы  уҡырға һҽм 

һорауҙарға яуап бирергҽ,йомаҡтар,ребустар тҿҙҿҥ,дҿрҿҫ 

яҙыу кҥнекмҽлҽрен булдырырға; 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: текстарға таянып, 

уҡыусыларҙа  аҙыҡ-тҥлек,икмҽккҽ һаҡсыл ҡараш, хҿрмҽт 

уятыу, тҽртип,ҽҙҽплелек ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ. 

Мин ярҙамсы. 

Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽр тҽртибе 

Ғаилҽ табынында. 

Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽр тҽртибе 

Кластан тыш уҡыу. 

10 Һанай беләһеңме? – 4 сәғәт.  

Кем булып эшлҽй? 

Практик дҽрес. 

Аҙыҡ-тҥлек 

магазинындаЭкскурсия. 

Тҽржемҽсемен. 

Телмҽрҙҽ һандарҙы практик 

ҡулланыу 

Һандар. 

Һандар. 

Хат яҙыу. 

Һандар. 

        

 

 

 

1.Регулятив УУЭ -  һҥрҽттҽр аша дҽрес темаларын 

билдҽлҽҥ,план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты  менҽн сағыштыра 

белеҥ;  башҡорт телендҽ һандарҙы дҿрҿҫ 

ҽйтеҥ,сағыштырыу,һығымта яһау. 

2.Коммуникатив УУЭ –,‖Һҿнҽрҙҽр,шҿғҿлдҽр‖темаһына 

ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен тыңлап 

аңлау, кҥнегеҥҙҽрҙҽн ниндҽйҙер мҽғлҥмҽт таба 

алыу,башҡортса тҿрлҿ ситацияларға ярашлы диалогтар 

тҿҙҿп аралашыу кҥнекмҽһен булдырыу; 

3.Танып белеү УУЭ –――Һҿнҽр‖кеҥек  

текстарҙан,рҽсемдҽрҙҽн    кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба алыу 

оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу һҽм логик һығымтаға 

килеҥ.Авторҙар хаҡында мҽғлҥмҽт алыу. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ғаилҽ ағзаларына,уларҙың 

хеҙмҽт-һҿнҽрҙҽренҽ хҿрмҽт,эшһҿйҽрлек тҽрбиҽлҽҥ , 

ҥҙеңдең кҥңелеңҽ оҡшаған шҿғҿл табырға ынтылыш 

уятыу. 

11 Кейем-һалым – 

 6 сәғәт. 

Кейем-һалым исемдҽре. 

Башҡорт телендҽ килеш һҽм 

зат ялғауҙарын ҡулланыу. 

Кейем-һалым магазинында. 

Башҡорт телендҽ килеш һҽм  

1.Регулятив УУЭ: һҥрҽттҽр йҽки йомаҡтар буйынса  

дҽрес темаһын билдҽлҽҥ.Яңы һҥҙҙҽр ҿйрҽнеҥ, килеш һҽм 

зат  ялғауҙарын ҥҙлҽштереҥ,практик яҡтан 

ҡулланыу,парлап,тҿркҿмлҽп эшлҽй белеҥ. 

2.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, бирелгҽн 

темалар буйынса тҿрлҿ текстар тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең 

фекерен  тыңлау,ҥҙенекен ҽйтҽ белеҥ, башҡортса тҿрлҿ 

ситацияларға ярашлы диалогтар тҿҙҿп аралашыу 

кҥнекмҽһен булдырыу; 

3.Танып белеү УУЭ: ҽҫҽрҙҽрҙе,диалогтарҙы  уҡырға һҽм 

һорауҙарға яуап бирергҽ,йомаҡтар,ребустар тҿҙҿҥ,дҿрҿҫ 

яҙыу кҥнекмҽлҽрен булдырырға; 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: текстарға таянып, 

уҡыусыларҙа бер-береһенҽ хҿрмҽт уятыу, 

тҽртип,ҽҙҽплелек ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ,кейем-һалымға 

һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ,уларҙы бҿхтҽ тотоу. 

Изге телҽктҽр. Бҿхтҽлек. 

Р.Ураҡсина  

―Ҥҫкҽнмен‖ 

зат ялғауҙарын ҡулланыу. 

Башҡортса математика дҽресе. 

Башҡорт телендҽ килеш һҽм 

зат ялғауҙарын ҡулланыу. 

Хаҡы кҥпме? Килештҽр . 

Күсереп яҙыу. 

12 Уйындар, уйынсыҡтар – 6 1.Регулятив УУЭ - һҥрҽт йҽки кроссворд буйынса дҽрес 



сәғәт. 

Уйынсыҡтар. 

Башҡорт  телендҽ ҡалын һҽм 

нҽҙек ялғауҙар 

темаһын билдҽлҽҥ,план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде 

баһалау,ҥҙеңде бҥтҽндҽр урынына ҡуйып ҡарау, баһалау;  

башҡорт телендҽ ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙарҙы дҿрҿҫ таба 

белеҥ, ҡулланыу,кҥмҽклҽп,ҥҙ аллы эшлҽй белеҥ. 

2.Коммуникатив УУЭ – Һҥрҽттҽргҽ ҡарап, 

―Уйынсыҡтар һҽм уйындар ‖ темаларына ҽңгҽмҽ ҡора 

белеҥ, икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, текстан 

ниндҽйҙер мҽғлҥмҽт таба алыу кҥнекмҽһен 

булдырыу,йырҙарҙы отоп йырлау кҥнекмҽһе. 

3.Танып белеү УУЭ – тҿрлҿ уйын текстарынан   кҽрҽкле 

мҽғлҥмҽт ,ҡалын һҽм нҽҙек ялғаулы һҥҙҙҽрҙе таба алыу 

оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу һҽм логик һығымтаға 

килеҥ. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ―Дуҫтар‖ ҽҫҽренҽн 

кешелҽрҙең  ҥҙ-ҥҙен  тотошо, поступкалары аша  уларҙы  

баһаларға, ҽҫҽрҙҽр ярҙамында ҥҙеңдҽ һҽйбҽт сифаттар 

тҽрбиҽлҽҥ.  

Минең уйынсыҡтарым. 

Ф.Рҽхимғолова 

‖Шауламағыҙ‖ 

―Комментатор‖уйыны 

Башҡорт  уйындары. 

Кластан тыш уҡыу 

13 Һөнәрҙәр – 8 сәғәт. 

Һҿнҽрҙҽр. 

Һҿйлҽмдҽ хҽбҽрҙең урыны. 

1.Регулятив УУЭ -  һҥрҽттҽр, мҽҡҽл-йомаҡтар аша дҽрес 

темаларын билдҽлҽҥ,план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ;  

башҡорт телендҽ һҿйлҽмдҽ хҽбҽрҙең урынын белеҥ, дҿрҿҫ 

ҽйтеҥ,рус теле менҽн сағыштырыу,һығымта яһау. 

2.Коммуникатив УУЭ –,‖Һҿнҽрҙҽр,шҿғҿлдҽр‖темаһына 

ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен тыңлап 

аңлау, текстан ниндҽйҙер мҽғлҥмҽт таба алыу кҥнекмҽһен 

булдырыу, ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу 

оҫталығы,проект эшен яҡлау белеҥ; 

3.Танып белеү УУЭ бирелгҽн диалогтарҙан,һҥрҽттҽрҙҽн, 

текстарҙан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ 

текстарҙы уҡыу һҽм логик һығымтаға килеҥ.Авторҙар 

хаҡында мҽғлҥмҽт алыу. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- тҿрлҿ һҿнҽр 

кешелҽренҽ,уларҙың хеҙмҽт-һҿнҽрҙҽренҽ 

хҿрмҽт,эшһҿйҽрлек тҽрбиҽлҽҥ , ҥҙеңдең кҥңелеңҽ 

оҡшаған шҿғҿл табырға ынтылыш уятыу, ҥҙаллылыҡ 

тҽрбиҽлҽҥ. 

Кем булырға телҽйһең? 

Беҙҙең ашхана. 

Кем нимҽне йҿрҿтҽ? 

Ш.Бикҡол 

‖Себештҽр‖ Һеҙ нимҽ 

эшлҽйһегеҙ? Беҙҙең класс 

уҡыусылары. 

Проект эше.”Минең буласаҡ 

һҿнҽрем‖  

Контроль диктант№ 3 
 



14 Тән өлөштәре –  

8 сәғәт. 

Кешенең организмы, тҽн 

ҿлҿштҽре атамалары. 

Эйҽлек алмаштары һҽм эйҽлек 

ялғауҙары.. 

Дауаханала.Экскурсия. 

Ш.Ғҽлиев‖Тешем‖ 

Тасуири уҡыу дҽресе. 

К.Ушинский 

‖ Дарыу‖ 

Ҽ.Вахитова  

― Врач‖ 

Һорауҙарға яуаптар. 

Беҙ сҽлҽмҽтлек яҡлы. 

1.Регулятив УУЭ – йомаҡтар,һҥрҽттҽр аша 

теманы,маҡсатты асыу,план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде 

баһалау,ҥҙеңде бҥтҽндҽр урынына ҡуйып ҡарау, баһалау;  

Эйҽлек алмаштары һҽм эйҽлек ялғауҙарын белеҥ. 

2.Коммуникатив УУЭ –шиғырҙар,диалогтар ,һҥрҽттҽр 

буйынса  ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен 

тыңлап аңлау, ҽкиҽт текстарынан йҽшерен фекерҙе 

,мҽғлҥмҽтте  таба алыу кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ 

фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы: 

3.Танып белеү УУЭ – ―Дарыу‖тексынан,диалогтарҙан  

  кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы 

уҡыу һҽм логик һығымтаға килеҥ.Авторҙар хаҡында 

мҽғлҥмҽт алыу. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- кешелҽрҙең холҡо,эштҽре 

баһалау, 

сағыштырыу, 

яҡшылыҡтың ҿҫтҿнлҿгҿн кҥреҥ, һаулыҡты һаҡлау кеҥек 

сифаттарҙы тҽрбиҽлҽҥ. 

15 Емеш-еләк,йәшелсә- 

6 сәғәт. 

Емеш-елҽк,йҽшелсҽ 

атамалары. 

Кҥплек ялғауҙары. 

1.Регулятив УУЭ: һҥрҽт йҽки кроссворд буйынса дҽрес 

темаһын билдҽлҽҥ. Башҡорт телендҽге килеш һҽм кҥплек 

ялғауҙарын табыу,ҡулланыу;уҡылған материал буйынса 

ҥҙ  фекерен белдереҥ, иҫбатлау. 

2.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, бирелгҽн 

темалар буйынса тҿрлҿ текстар тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең 

фекерен  тыңлау,ҥҙенекен ҽйтҽ белеҥ. 

3.Танып белеү УУЭ: ҽҫҽрҙҽрҙе  уҡырға һҽм һорауҙарға 

яуап бирергҽ,йомаҡтар,башватҡыстар тҿҙҿҥ; 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: текстарға таянып, 

уҡыусыларҙың  иғтибарҙарын кеше һҽм хеҙмҽт 

мҿнҽсҽбҽтенҽ йҽлеп итеҥ, уларҙа хеҙмҽткҽ,уҡыуға ҡарата 

хҿрмҽт ,ҥҙаллылыҡ сифаттары ,бер-береһенҽ ҡарата 

тҥҙемлелек сифаттары тҽрбиҽлҽҥ; 

Баҡсала нимҽ ҥҫҽ? 

Йомаҡтар. 

Инша.”Беҙҙең баҡса” 

Хаталар ҿҫтҿндҽ эштҽр. 

А.Игебаев‖Иртҽ-кис‖ 

Килеш ялғауҙары 

Килеш һҽм кҥплек ялғауҙары 



16 Таҙалыҡ. Көн тәртибе – 8 

сәғәт. 

Шҽхси гигиена. 

Башҡорт телендҽ юҡлыҡ 

ялғауҙары. 

Проект эше. Гигиена 

ҡағиҙҽлҽре. 

С.Муллабаев‖ Хатта бесҽй...‖ 

Башҡорт телендҽ 

Кҿн тҽртибе. 

Һҥҙҙҽрҙең һҿйлҽмдҽге урыны. 

Д.Лукич ―Дҥрт ҡыҙыҡай‖ 

Һҥҙҙҽрҙең һҿйлҽмдҽге урыны. 

В.Маяковский 

―Нимҽ ул яҡшы,нимҽ ул 

насар‖ 

Башҡорт телендҽ юҡлыҡ 

ялғауҙары 

Контроль диктант №4 
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. Мин 

ярҙамсы. 

1.Регулятив УУЭ – йомаҡтар,һҥрҽттҽр аша 

теманы,маҡсатты асыу,план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде 

баһалау,ҥҙеңде бҥтҽндҽр урынына ҡуйып ҡарау, баһалау;  

һҥҙҙҽрҙең һҿйлҽмдҽге урынын,юҡлыҡ ялғауҙары 

белеҥ,ҡулланыу. 

2.Коммуникатив УУЭ –шиғырҙар,диалогтар ,һҥрҽттҽр 

буйынса  ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен 

тыңлап  

3.Танып белеү УУЭ – ―Дҥрт ҡыҙыҡай‖ , ―Нимҽ ул 

яҡшы,нимҽ улнасар‖текстарынан,диалогтарҙан  кҽрҽкле 

мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу һҽм 

логик һығымтаға килеҥ.Авторҙар хаҡында мҽғлҥмҽт 

алыу. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- кешелҽрҙең холҡо,эштҽре 

баһалау, 

сағыштырыу, 

яҡшылыҡтың ҿҫтҿнлҿгҿн кҥреҥ, һаулыҡты, таҙалыҡты 

һаҡлау кеҥек сифаттарҙы тҽрбиҽлҽҥ. Уҡыусының кҿн 

тҽртибе, бҿхтҽлек, йыйнаҡлыҡ сифаттары тҽрбиҽлҽҥ.   

17 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау-3 

сәғәт. 

Экскурсия. 

Тасуири уҡыу,һҿйлҽҥ 

конкурсы. 

Уйындар, 

башватҡыстар. 

1.Регулятив УУЭ –теманы ,маҡсатты билдҽлҽҥ, 

предметтың атамаларын, билдҽлҽрен, эш- хҽрҽкҽтте 

белдереҥсе һҥҙҙҽр тур-да белгҽндҽрен йомғаҡлау, 

ҥҙҙҽренең белемдҽрен тикшереҥ,баһалау,иптҽштҽренең 

фекерҙҽрен тыңлау,дҿрҿҫлҽҥ,хаталарҙы табыу. 

2.Коммуникатив УУЭ – ―Йҽй‖,‖Каникулдар‖,Йҽйге 

тҽбиғҽт‖темаларына ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең 

фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу 

оҫталығы: 

3.Танып белеү УУЭ – ҿйрҽнелгҽн һҿйлҽм тҿрҙҽрен 

билдҽлҽҥ кеҥек  

кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы 

тасуири уҡыу  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- йҽйге тҽбиғҽт,кеше һҽм 

тҽбиғҽт,Тыуған ер, байрам-уйындарға һ.б. дҿрҿҫ ҡараш 

булдырыу.Сҽлҽмҽт булырға ынтылырға кҽрҽклеген 

аңлауға килтереҥ . 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ Лексик  һҽм грамматик темалар 

 

Уҡыусыларҙың эшмҽкҽрлек тҿрҙҽре 

1 

 

Танышыу- 

7 сҽғҽт 

Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле  

ҿн-хҽрефтҽре. 

Иҫҽнлҽшеҥ. 

Һин ҡайҙа йҽшҽйһең? 

Килеш ялғауҙары. 

Хҽлдҽрең нисек?. 

Ҡайҙан? 

Сығанаҡ килеш ялғауы. 

К.Кинйҽбулатова ―Дуҫтарым 

кҥп‖.Хат яҙыу. 

Бергҽлҽшеп уйнайыҡ 

Кире ҡағыу. 

Кҥплек ялғауҙары 

Контроль кҥсереп  яҙыу. 

Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

Һандар. 

Билдҽне белдереҥсе һҥҙҙҽр 

1.Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн сағыштыра 

белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде 

баһалау; башҡорт теленҽ генҽ хас булған ҿндҽрҙе 

табыу, дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽнеҥ, хҽреф аша бирелешен 

кҥрһҽтҽ, яҙа алыу. 

2.Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе 

кешенең фекерен тыңлап аңлау, Тыуған илең 

тураһында,ҥҙең йҽшҽгҽн ер хаҡында  ҽйтҽ белеҥ, ҥҙе 

менҽн таныштыра белеҥ . 

3.Танып белеҥ УУЭ – Башҡортостан тураһында 

мҽғлҥмҽтте ҡабул итеҥ, тыуған тҿйҽк, ҥҙебеҙ йҽшҽгҽн 

урын тураһында ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ,текстарҙы 

дҿрҿҫ,тасуири уҡыу. 

4.Шҽхескҽ йҥнҽтелгҽн УУЭ – башланғыс класс 

уҡыусыларының рухи киммҽттҽрен билдҽлҽҥ, Тыуған 

илгҽ һҿйҿҥ,уның менҽн ғорурланыу  уятыу,дуҫтарға 

ҡарата һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. 

2 

 
“Ҡайҙа?” һорауы-7 сәғәт 

Ҡайҙа ята? 

Яңы һүҙҙҽр 

1.Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, 

ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн 

сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-

ҥҙеңде баһалау. Килеш һҽм кҥплек ялғауҙары,һҿйлҽм 

тҿрҙҽрен айыра белеҥ. 

2.Коммуникатив УУЭ – ҽңгҽмҽ, диалог ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ фекереңде 

кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы:  

3.Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт 

таба алыу оҫталығы,шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, 

авторҙары тураһында мҽғлҥмҽтте хҽтерҙҽ ҡалдырыу 

һҽм логик һығымтаға килеҥ:  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ – ―Туғандарым‖‖Тыуған 

яғым‖,‖Шҽжҽрҽм‖ темаһына ҽңгҽмҽ ҡороу, шҽжҽрҽ 

тҿҙҿп, тарихҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу,ғорурлыҡ тойғоһо 

тҽрбиҽлҽҥ;кешелҽр менҽн аралашыуҙа матур һҥҙҙҽрҙе 

урынлыҡулланыу,итҽғҽтле, 

ҽҙҽпле булыу. 

Ҡ.Даян‖матур Ҿфҿ ҡалаһы‖ 

Килеш һҽм күплек ялғауҙары 

Юл һорашыу. 

Һорау һҽм хҽбҽр һҿйлҽмдҽр 

Минең атайым. 

Тыныш билдҽлҽре. 

―Йҽшенмҽк‖уйыны 

Кластан тыш уҡыу. 

Тыныш билдҽлҽре. 

Проект эше.Шҽжҽрҽ . 

3 Мәктәптә – 

6 сәғәт. 

Мҽктҽптҽ. 

Мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр. 

1.Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, 

ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн 

сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-

ҥҙеңде баһалау. Мҿнҽсҽбҽт һҥҙҙҽрен айырыу, 

кҥмҽклҽп,парлап эшлҽҥ мҿмкинлеген ҡулланыу. 

2.Коммуникатив УУЭ – ҽңгҽмҽ, диалог ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ фекереңде 

кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы. 

С.Ҽлибай.Ҿсҿнсҿлҽр.. 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе 

Һүрҽт буйынса эшлҽү. 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе 



 3.Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт 

таба алыу оҫталығы,шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, 

авторҙары тураһында мҽғлҥмҽтте хҽтерҙҽ ҡалдырыу 

һҽм логик һығымтаға килеҥ:  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ –, ―Мҽктҽп, мҽктҽптҽ 

ҥҙеңде нисек тоторға кҽрҽк?Белем алырга ынтылырға‖ 

темаһына ҽңгҽмҽ ҡороу, дуҫлыҡ,берҙҽмлек,иман 

тҿшҿнсҽлҽрен аңлау,кешелҽр менҽн аралашыуҙа 

матур һҥҙҙҽрҙе урынлы ҡулланыу,итҽғҽтле,ҽҙҽпле 

булыу. 

4 Һөнәрҙәр-7 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Үҫкҽс,кем булаһың? 

Башҡорт телендҽ телҽк 

мҽғҽнҽлҽренең бирелеше. 

Аҙна кҿндҽре. 

Булып эшлҽй һүҙбҽйлҽнешен 

ҡулланыу. 

Һҽр һҿнҽр ҙҽ файҙалы. 

Булып эшлҽй һүҙбҽйлҽнешен 

ҡулланыу. 

Контроль диктант №1 
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

Ялғауҙарҙың яҙылышы. 

М.Дилмҿхҽмҽтов ―Йылы һүҙ‖ 

Тест эшлҽү. 

Ялғауҙарҙың яҙылышы. 

Проект эше 

―Мин яратҡан һҿнҽр‖ 

Һҿйлҽмдҽр тҿҙҿү. 

1.Регулятив УУЭ -  һҥрҽттҽр, мҽҡҽл-йомаҡтар аша 

дҽрес темаларын билдҽлҽҥ,план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ;  башҡорт телендҽ һҿйлҽмдҽ хҽбҽрҙең 

урынын белеҥ, дҿрҿҫ ҽйтеҥ,рус теле менҽн 

сағыштырыу,һығымта яһау. 

2.Коммуникатив УУЭ –‖Һҿнҽрҙҽр,шҿғҿлдҽр‖ 

темаһына ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен 

тыңлап аңлау, текстан ниндҽйҙер мҽғлҥмҽт таба алыу 

кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ 

алыу оҫталығы,проект эшен яҡлау белеҥ; 

3.Танып белеү УУЭ бирелгҽн 

диалогтарҙан,һҥрҽттҽрҙҽн, текстарҙан   кҽрҽкле 

мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу 

һҽм логик һығымтаға килеҥ.Авторҙар хаҡында 

мҽғлҥмҽт алыу. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- тҿрлҿ һҿнҽр 

кешелҽренҽ,уларҙың хеҙмҽт-һҿнҽрҙҽренҽ 

хҿрмҽт,эшһҿйҽрлек тҽрбиҽлҽҥ , ҥҙеңдең кҥңелеңҽ 

оҡшаған шҿғҿл табырға ынтылыш уятыу, ҥҙаллылыҡ 

тҽрбиҽлҽҥ. 

5 Йыл миҙгелдәре- 

20 сәғәт  

Кҿҙ етте. 

Һҿйлҽм тҿрҙҽре 

Был ниндҽй миҙгел? 

Сифаттарҙың барлыҡ һҽм юҡлыҡ 

формаһы. 

Йомарт алмағас. 

Иғлан яҙыу. 

Һҿйлҽм тҿрҙҽре 

Көҙҙөң дә үҙ матурлығы була. 

Һҿйлҽм тҿрҙҽре 

Ап-аҡ тунлы ҡыш етҽ. һүҙлек 

диктанты . 
Сифат.  

Беҙҙә ҡышлаусы ҡоштар. 

Ҡылым. 

 Изложение 

”Ҡуян” 
Хаталар ҿҫтҿндҽ.Беҙҙең ҡышҡы 

эштҽр. 

Эйҽлек һҽм зат ялғауҙары. 

1.Регулятив УУЭ: һҥрҽт йҽки кроссворд буйынса, 

мҽҡҽлдҽрҙең мҽғҽнҽлҽрен аңлатып  дҽрес темаһын 

билдҽлҽҥ. Башҡорт телендҽ килеш ялғауҙары, 

сифаттарҙың барлыҡ һҽм юҡлыҡ формаһы,ҡылым 

белеҥ; ; уҡылған материал буйынса ҥҙ  фекерен 

белдереҥ, иҫбатлау 

2.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, мҽҡҽлдҽр, 

йомаҡтар, рҽссамдарҙың картиналары буйынса ҽңгҽмҽ 

ҡора белеҥ, бирелгҽн темалар буйынса тҿрлҿ текстар 

тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең фекерен  тыңлау,ҥҙенекен ҽйтҽ 

белеҥ. 

3.Танып белеү УУЭ: ҽҫҽрҙҽрҙе  уҡырға һҽм 

һорауҙарға яуап бирергҽ,йомаҡтар,ребустар тҿҙҿҥ,һҥҙ 

тҿркҿмдҽрен айыра белеҥ; Башҡортостандың 

тҽбиғҽтен, кешелҽрҙең миҙгелле эштҽрен, йҽнлек- 

ҡоштарҙың тормошон һҥрҽтлҽгҽн хикҽйҽлҽрҙе, 

шиғырҙарҙы  ҥҙлҽштереҥ; Шиғырҙы ижеклҽп, һҥҙлҽп 

кҥсереп яҙыу;  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: ҽҫҽрҙҽргҽ таянып, 

уҡыусыларҙың  иғтибарҙарын кеше һҽм тҽбиғҽт 

мҿнҽсҽбҽтенҽ ,йыл миҙгелдҽренҽ  йҽлеп итеҥ, уларҙа 



Экскурсия. 

Ҡышҡы урман. 

Яңы йылға ҽҙерлҽнҽбеҙ. 

Ялғауҙар. 

Ҡыш бабай килде.Ҡылым. 

Күплек ялғауҙары. 

С.Ҽлибаев ―Ҡыуанышып килерҙҽр‖ 

Килеш ялғауҙары. 

Проект эше ―Мин яратҡан 

миҙгел‖ 

Контроль диктант №2  

Инша  

“Ҡышҡы уйындар”.  

Һҿйлҽмдҽр. 

Ҡышҡы биҙҽктҽр. 

Һорау һҿйлҽмдҽр. 

Йыл миҙгелдҽре. 

Сифат . 

―Ҡыуаҡ менҽн боҙбармаҡтар‖ 

 Интонация яғынан һҿйлҽм 

тҿрҙҽре. Эйеме-юҡмы. 

Һҿйлҽмдҽр. 

тҽбиғҽткҽ ,йҽн эйҽлҽренҽ ҡарата мҽрхҽмҽтлелек 

тҽрбиҽлҽҥ,тҽбиғҽтте һаҡлау юлдарын өйрәнеү; 

тҽбиғҽттең матурлығын тойорға ҿйрҽтеҥ. 

 

 

 

 

6 Кейемдәр- 

7 сәғәт 

Кейемдҽр магазинында йҿрҿргҽ 

яратам. 

Исем. 

Кейем (ҽкиҽт).. 

Шарт һҿйкҽлеше 

Ф.Туғыҙбаева.Минеке! 

Шарт һҿйкҽлеше 

В.Исхаҡов.Бер һүҙ.Ҡылым. 

Йҿкмҽтеү йүнҽлеше. 

Ф.Туғыҙбаева. Яңы күлдҽк. 

Йҿкмҽтеү йүнҽлеше 

Н.Носов.Тере эшлҽпҽ. 

Ҡылымдар. 

Бҿхтҽ йҿрҿ. 

Башватҡыстар . 

1.Регулятив УУЭ: һҥрҽттҽр йҽки йомаҡтар буйынса  

дҽрес темаһын билдҽлҽҥ.Яңы һҥҙҙҽр ҿйрҽнеҥ, шарт 

һҽм йҿкмҽтеҥ йҥнҽлештҽрен ҥҙлҽштереҥ,практик 

яҡтан ҡулланыу,парлап,тҿркҿмлҽп эшлҽй белеҥ. 

2.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, бирелгҽн 

темалар буйынса тҿрлҿ текстар тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең 

фекерен  тыңлау,ҥҙенекен ҽйтҽ белеҥ, башҡортса 

тҿрлҿ ситацияларға ярашлы диалогтар тҿҙҿп 

аралашыу кҥнекмҽһен булдырыу; 

3.Танып белеү УУЭ: ҽҫҽрҙҽрҙе,диалогтарҙы  уҡырға 

һҽм һорауҙарға яуап бирергҽ,йомаҡтар,ребустар 

тҿҙҿҥ,дҿрҿҫ яҙыу кҥнекмҽлҽрен булдырырға; 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: текстарға таянып, 

уҡыусыларҙа бер-береһенҽ хҿрмҽт уятыу, 

тҽртип,ҽҙҽплелек ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ,кейем-

һалымға һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ,уларҙы бҿхтҽ 

тотоу,изге телҽкле булыу. 
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Ғаилә-14 сәғәт  

Минең ғаилҽм. 

―Йҽшҽмеш үҫҽ‖ 

Л.Азамат. 

Хат яҙыу. 

С.Сурина‖Кем нимҽгҽ ҿйрҽтҽ?‖ 

Шарт һҿйкҽлеше 

Ҽгҽр мин .....булһам. 

Шарт һҿйкҽлеше 

Ҽ.Ихсан.―Ҽсҽ рҽхмҽте‖ 

―Йҽннҽт бармы?‖ 

1.Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, 

ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн 

сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-

ҥҙеңде баһалау. Башҡорт телендҽ бойороҡ һҽм шарт 

һҿйкҽлештҽрен белеҥ,ҡулланыу,дҿрҿҫ ялғау ҡушып 

яҙыу. Яңғыҙлыҡ, уртаҡлыҡ исемдҽр айыра белеҥ;  

2.Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе 

кешенең фекерен тыңлап аңлау, диалог тҿҙҿй белеҥ , 

ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы,эшеңде 

яҡлай белеҥ кҥнекмҽһе.  

3.Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт 



Кемдҽр маладис була? Һинең 

бурыстарың. 

Бойороҡ һҿйкҽлеше 

Кластан тыш уҡыу.Р.Ниғмҽти 

ижады. 

Бойороҡ һҿйкҽлеше 

Сҽғҽт нисҽ? 

Телевизор ҡарай белҽһеңме? 

Бойороҡ һҿйкҽлеше 

Кҽңҽштҽр. 

Бойороҡ һҿйкҽлеше 

Ҡҽлҽм кемгҽ булырға тейеш? 

Яңғыҙлыҡ исемдҽр. 

С.Кҽрим.―Беренсе дҽрес‖ 

Яңғыҙлыҡ исемдҽр. 

―Байрам килгҽн‖. 

Һорауҙарға яуаптар. 

Үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау. 

таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу, 

шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, яңы һҥҙҙҽрҙе белеҥ:  

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ғаилҽ 

ағзаларына,уларҙың хеҙмҽт-һҿнҽрҙҽренҽ 

хҿрмҽт,эшһҿйҽрлек тҽрбиҽлҽҥ , ҥҙеңдең кҥңелеңҽ 

оҡшаған шҿғҿл табырға ынтылыш уятыу. уларға 

ярҙамсыл булыу, ихтирам итеҥ хистҽре тҽрбиҽлҽҥ. 

 

Тыуған көн- 

4 сәғәт 

Тыуған кҿн. Ҡотлау һүҙҙҽре. 

Яңы һүҙҙҽр 

Миңҽ нимҽ эшлҽргҽ? 

Телҽк һҽм бойороҡ һҿйкҽлештҽре. 

Ҡунаҡта. 

Телҽк һҽм бойороҡ һҿйкҽлештҽре. 

Проект эше.Ҡотлау открыткалары 

эшлҽү. 

Ҡылымдар. 

 

1.Регулятив УУЭ -  кроссвордтар аша дҽрес 

темаларын билдҽлҽҥ,план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, 

ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты  менҽн 

сағыштыра белеҥ;  башҡорт телендҽ телҽк һҽм 

бойороҡ һҿйкҽлештҽрен дҿрҿҫ ҽйтеҥ,сағыштырыу, 

һығымта яһау. 

2.Коммуникатив УУЭ – ―,‖Тыуған кҿн‖темаһына 

ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен тыңлап 

аңлау, текстан ниндҽйҙер мҽғлҥмҽт таба алыу 

кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ 

алыу оҫталығы,проект эштҽрен яҡлау. 

3.Танып белеү УУЭ –тҿрлҿ текстарҙан   кҽрҽкле 

мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу 

һҽм логик һығымтаға килеҥ. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ғаилҽ ағзаларына, 

яҡындарыңа йылы мҿнҽсҽбҽт, изгелекле ,иғтибарлы 

булыу. 
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Тәбиғәт- 

10 сәғәт 

Башҡортостан тҽбиғҽте. 

Ф. Туғыҙбаева. Бер генҽ һүҙ 

 Ҽ теркҽүесе 

Ҽкиҽт. Эш табылды. 

Ҽ теркҽүесе 

Ҽкиҽт. Ҡуян. 

Синонимдар. 

Инша  

― Серле урман‖ 

Һҿйлҽмдҽр. 

ІИ. Тимерханов ―Ике ҡуян балаһы‖ 

Ҡаршы ҡуйыу теркҽүестҽре. 

Контроль диктант№3 
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

1.Регулятив УУЭ- Һҥрҽт ,йомаҡтар буйынса  

дҽрестең  темаһын билдҽлҽҥ,алдан 

кҥҙаллау,планлаштырыу, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде 

дҽрестең маҡсаты  менҽн сағыштыра белеҥ, 

хаталарҙы табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде 

баһалау;  башҡорт телендҽ һҿйлҽмдең 

интонацион тҿрҙҽрен һҽм уларҙа тыныш 

билдҽлҽре ҡуйылышын  дҿрҿҫ 

ҽйтеҥ,теркҽҥестҽрҙе 

сағыштырыу,һығымта яһау. 

2.Коммуникатив УУЭ – ―Тҽбиғҽт ‖темаһына 

ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен 

тыңлап аңлау, текстан ниндҽйҙер мҽғлҥмҽт 

таба алыу кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ 

фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы:  

3.Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле 



Бҿжҽктҽр. 

Синоним. 

Антоним. 

Дарыу үлҽндҽре. 

Ҡылымдар. Ҡушма исемдҽр. 

Күсереп яҙыу. 

 

мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ 

текстарҙы тасуири уҡыу һҽм логик 

һығымтаға килеҥ.Авторҙар хаҡында мҽғлҥмҽт 

алыу,тҽбиғҽт,хайуандар тормошо тураһында 

танышыу,белеҥ. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ҽкиҽттҽраша 

яҡшылыҡ,тырышлыҡ,эшсҽнлек, 

ярҙамсылыҡ  сифаттарын тҽрбиҽлҽҥ;кешенең  

ҥҙ-ҥҙен  тотошо, поступкалары аша  уларҙы  

баһаларға; тҽбиғҽткҽ һоҡланыу тҽрбиҽлҽргҽ. 
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Башҡортостан-4 сәғәт 

 Башҡортостан символдары. 

Исем. 

Башҡортостан райондары. 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. 

Ҿфҿ буйлап сҽйҽхҽт. 

 Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. 

Башҡортостандың данлы урындары. 

Теркҽүестҽре. 

 

 

 

 

Регулятив УУЭ -  һҥрҽттҽр аша теманы 

билдҽлҽҥ 

,план буйынса эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, ҥҙ 

эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты менҽн 

сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм 

тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау;башҡорт телендҽге 

исемдҽрҙе дҿрҿҫ яҙа белеҥ. 

Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, 

Тыуған илең тураһында,ҥҙең йҽшҽгҽн ер 

хаҡында  ҽйтҽ белеҥ. 

Танып белеү УУЭ – Башҡортостан 

тураһында мҽғлҥмҽтте ҡабул итеҥ, тыуған 

тҿйҽк, ҥҙебеҙ йҽшҽгҽн урын тураһында 

ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ –, Тыуған илгҽ 

һҿйҿҥ,уның менҽн ғорурланыу  уятыу. 

―Тыуған илебеҙ-Башҡортостан‖,‖Ҿфҿ‖ 

темаһына ҽңгҽмҽ ҡороп,илһҿйҽрлек 

тҽрбиҽлҽҥ,байлығына,тҽбиғҽтенҽ һаҡсыл 

ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. 
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Сәйәхәт- 

8 сәғәт 

Европа – Азия. 

Ҿфҿ урамында.  

Сағыштырыу ялғауҙары. 

Сҽфҽргҽ йҿрҿгҿҙ — сҽлҽмҽт 

булырһығыҙ. 

Сағыштырыу ялғауҙары. 

Ғ. Ибраһимов. Хҽйлҽ.  

Кире ҡағыу формалары. 

Минең шҿғҿлҿм. 

Менҽн бҽйлҽүесе. 

Изложение  
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

Спорт һҽм мин. 

Килеш ялғауҙары. 

Турист кҽңҽштҽре. 

Ҡылымдар. 

1.Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең 

маҡсаты менҽн сағыштыра белеҥ, хаталарҙы 

табыу һҽм тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау,ҥҙеңде 

бҥтҽндҽр урынына ҡуйып ҡарау, баһалау;  

башҡорт телендҽ сағыштырыу ялғауҙарын, 

кире ҡағыу формаларын 

асыҡлау,сағыштырыу,һығымта яһау. 

2.Коммуникатив УУЭ – ―Тыуған 

Башҡортостан,Ҿфҿ-баш ҡала‖ темаларына 

ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен 

тыңлап аңлау, текстан йылғалар,тауҙар 

,кҥренекле кешелҽр тураһында мҽғлҥмҽт таба 

алыу кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ фекереңде 

кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы. 

3.Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле 

мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ 

текстарҙы уҡыу һҽм логик һығымтаға килеҥ. 

М.Кҽрим,Р.Нурмҿхҽмҽтов,С.Юлаев, Ғ. 

Ибраһимов кеҥек шҽхестҽр хаҡында 



мҽғлҥмҽт алыу,текстарҙа  килеш ялғауҙарын 

табыу; 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- Тыуған 

ил,халыҡ,телебеҙ  ҿсҿн хеҙмҽт иткҽн 

шҽхестҽр менҽн ғорурланыу,уларға ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу, кешелҽр ҿсҿн яҡшы эштҽр 

эшлҽргҽ кҽрҽклеген аңлау,тыуған яҡтың 

кҥренекле урындарын һаҡлау; урманда 

хҽҥефһеҙлек сараларын тотоу,сҽлҽмҽтлек 

яҡлы булыу. 

1

3 
Байрамдар- 

6 сәғәт 

Күңелле байрамдар. 

Предмет. 

Ҡарға бутҡаһы. 

Кҽкүк сҽйе. 

Предмет билдҽлҽре. 

Кластан тыш уҡыу.дҽреслек б-са. 

Ҡылымдар.. 

Контроль диктант№ 4 
Хаталар ҿҫтҿндҽ 

эш.Башҡортостаным флагы. 

Предмет билдҽлҽре. 

Ж.Кейекбаев ҽкиҽттҽре. 

Исемдҽр. 

 

1.Регулятив УУЭ-Һҥрҽт, башватҡыстар 

ярҙамында дҽрес темаһын,маҡсатын асыҡлау, 

эште планлаштырыу, ҥҙенең һҽм 

иптҽштҽренең эштҽрен баһалау, эш-хҽрҽкҽтте 

,предметты, 

билдҽне белдереҥсе һҥҙҙҽрҙе кҥнегеҥҙҽр аша 

асыҡлау,һығымталар яһау. 

2.Коммуникатив УУЭ –―Беҙҙең 

байрамдар‖,‖Еңеҥ кҿнҿ‖, темаларына  ҽңгҽмҽ 

ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен тыңлап 

аңлау, текстан башҡорт халыҡ йола-

байрамдары хаҡында мҽғлҥмҽт таба алыу 

кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ фекереңде кешегҽ 

еткерҽ алыу оҫталығы. 

3.Танып белеү УУЭ – ―Кҽкҥк сҽйе‖, 

―Һабантуй‖текстарынан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт 

таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу 

һҽм логик һығымтаға килеҥ.Авторҙар 

хаҡында мҽғлҥмҽт алыу. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- халҡыбыҙ 

ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽренҽ,байрамдарына 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, дуҫлыҡ тҿшҿнсҽһен 

дҿрҿҫ аңлауға килеҥ, тҽбиғҽткҽ дҿрҿҫ 

мҿнҽсҽбҽт булдырыу. 



1

4 
Ҡабатлау- 

5 сәғәт 

М. Кҽрим. Урманда. 

Сингармонизм законы. 

Контроль эш. 
Ф. Иҫҽнғолов. Урманда ни ҿсҿн йылы? 

Һүҙъяһалыш. 

Ф. Рҽхимғолова. Яҡшы һүҙҙҽр. 

Исем. 

А. Игебаев, К. Кинйҽбулатова 

ижадтары.  

Ҡылым. 

 

 1.Регулятив УУЭ –теманы, маҡсатты 

билдҽлҽҥ, предметтың атамаларын, 

билдҽлҽрен, эш- хҽрҽкҽтте белдереҥсе һҥҙҙҽр 

тур-да белгҽндҽрен йомғаҡлау, 

ҥҙҙҽренең белемдҽрен 

тикшереҥ,баһалау,иптҽштҽренең фекерҙҽрен 

тыңлау, 

дҿрҿҫлҽҥ,хаталарҙы табыу. 

2.Коммуникатив УУЭ – 

―Йҽй‖,‖Каникулдар‖,Йҽйге 

тҽбиғҽт‖темаларына ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе 

кешенең фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ фекереңде 

кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы: 

3.Танып белеү УУЭ – ҿйрҽнелгҽн һҿйлҽм 

тҿрҙҽрен билдҽлҽҥ ,кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба 

алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы тасуири уҡыу 

,һҿйлҽҥ. 

4.Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- йҽйге 

тҽбиғҽт,кеше һҽм тҽбиғҽт,Тыуған ер, байрам-

уйындарға һ.б. дҿрҿҫ ҡараш 

булдырыу.Сҽлҽмҽт булырға ынтылырға 

кҽрҽклеген аңлауға килтереҥ . 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ Лексик 

тема 

Грамматик тема Уҡыусыларҙың эшмҽкҽрлеге 

1. Беренсе сентябрь. Белем көнө  - 

3сәғәт 

1 сентябрь.  

Белем кҿнҿ. 

3 синыфта үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау. 

Байрам-менҽн ҡотлау. 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. 

Китап-белем шишмҽһе. 

Һуҙынҡылар. 

Регулятив УУЭ: һҥрҽт йҽки кроссворд буйынса 

дҽрес темаһын билдҽлҽҥ. Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽр 

тҽртибен белеҥ, һуҙынҡыларҙы айырыу,уҡылған 

материал буйынса ҥҙ  фекерен белдереҥ, 

иҫбатлау,проекттарын яҡлай 

белеҥ.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, 

бирелгҽн темалар буйынса тҿрлҿ текстар 

тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең фекерен  тыңлау,ҥҙенекен 

ҽйтҽ белеҥ. 

Танып белеү УУЭ: ҽҫҽрҙҽрҙе  уҡырға һҽм 

һорауҙарға яуап бирергҽ,йомаҡтар,ребустар 

тҿҙҿҥ, мҽктҽп темаһына ҡараған һҥҙҙҽрҙе иҫкҽ 

тҿшҿрҿҥ, улар менҽн һҥҙбҽйлҽнештҽр, 

һҿйлҽмдҽр, диалог тҿҙҿҥ. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: текстарға таянып, 

уҡыусыларҙың  иғтибарҙарын кеше һҽм хеҙмҽт 

мҿнҽсҽбҽтенҽ йҽлеп итеҥ, уларҙа 

хеҙмҽткҽ,уҡыуға ҡарата хҿрмҽт тҽрбиҽлҽҥ; 

2. Мәктәптә -9 сәғәт 



Хҽйерле сҽғҽттҽ. 

Ғ. Рамазанов. 

 Эйҽлек ялғауҙары. 

Бүлҽк. 

Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽре. 

Сҽскҽлҽрҙе ҿҙмҽгеҙ. 

Я хҽрефенең яҙылышы. 

Боҙоҡ телефон.  

Ф. Фҽтҡуллина. 

Фонетик анализ. 

Ҡҽлҽмдҽрем. 

Ф. Ғҿбҽйҙуллина. 

Эште белдереүсе һүҙҙҽр. 

Уҡырға кем бара? 

Эште белдереүсе һүҙҙҽр 

Р.Ғҽббҽсова ―Яңы мҽктҽп‖.  

Кем? Кемдҽр? Үтелгҽндҽрҙе 

ҡабатлау.Контроль күсереп яҙыу.  

Үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау 

Һорауҙарға яуап.№1 

Регулятив УУЭ: һҥрҽт йҽки кроссворд буйынса 

дҽрес темаһын билдҽлҽҥ. Башҡорт телен 

ҥҙенсҽлекле ҿндҽрен айырыу,ҡулланыу;уҡылған 

материал буйынса ҥҙ  фекерен белдереҥ, 

иҫбатлау,проекттарын яҡлай 

белеҥ.Коммуникатив УУЭ: һҥрҽттҽр буйынса, 

бирелгҽн темалар буйынса тҿрлҿ текстар 

тҿҙҿҥ,иптҽштҽренең фекерен  тыңлау,ҥҙенекен 

ҽйтҽ белеҥ.Танып белеү УУЭ: ―Яңы мҽктҽп‖ 

шиғыры менҽн танышыу, яңы һҥҙҙҽрҙе 

ҥҙлҽштереҥ,һҥҙҙҽр менҽн һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ, 

ҽҫҽрҙҽрҙе  уҡырға һҽм һорауҙарға яуап 

бирергҽ,йомаҡтар,ребустар тҿҙҿҥ 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ: текстарға таянып, 

уҡыусыларҙың  иғтибарҙарын кеше һҽм хеҙмҽт 

мҿнҽсҽбҽтенҽ йҽлеп итеҥ, уларҙа 

хеҙмҽткҽ,уҡыуға ҡарата хҿрмҽт тҽрбиҽлҽҥ; 

3. Ғаилә.Хеҙмәт- 15 сәғәт 

Беҙҙең ғаилҽ. 

Исемдҽрҙең зат ялғауҙары 

Исемдҽр 

Һҿнҽрҙҽр.  

-сы,-се, -со, сҿ ялғауҙары. 

Изложение №1 
Ф.Туғыҙбаева ―Икмҽк кҿсҿ‖ 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр 

тҽртибе.Синонимдар 

Мҽғҽнҽлҽре яҡын булған 

һүҙҙҽр.―Белеме бар меңде йығыр‖ 

Эшҡыуарҙар. 

Ф.Фҽтҡуллина.‖ 

Антонимдар. 

Хҽйерле иртҽ! 

Яңғыҙлыҡ исемдҽр. 

Футбол тубы. 

Т. Сҽғитов. 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. 

Контроль диктант №1 

Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. 

Тамырҙар.Ф.Ғҿбҽйҙуллина. 

Проект эше “Беҙҙең ғаилә” 

Тикшереү эше. 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты 

менҽн сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм 

тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау. Исемдҽрҙең зат 

ялғауҙарын ҥҙлҽштереҥ,ялғауҙар ярҙамында яңы 

һҥҙҙҽр тҿҙҿҥ, яңғыҙлыҡ, уртаҡлыҡ исемдҽрҙе 

айыра белеҥ;  

Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, диалог 

тҿҙҿй белеҥ , ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу 

оҫталығы,эшеңде яҡлай белеҥ кҥнекмҽһе.  

Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт 

таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу, 

шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, яңы һҥҙҙҽрҙе белеҥ; 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ғаилҽ 

ағзаларына,уларҙың хеҙмҽт-һҿнҽрҙҽренҽ 

хҿрмҽт,эшһҿйҽрлек тҽрбиҽлҽҥ , ҥҙеңдең 

кҥңелеңҽ оҡшаған шҿғҿл табырға ынтылыш 

уятыу. уларға ярҙамсыл булыу, ихтирам итеҥ 

хистҽре тҽрбиҽлҽҥ. 

 



4. Хобби. Буш ваҡыт-7 сәғәт 

Ғ. Хҿсҽйенов. Кеше ғүмере. 

Минең буш ваҡытым. 

Ҡылым-эш-хҽрҽкҽтте белдереүсе 

һүҙҙҽр. 

Хобби. 

Ҡылымдаҙың заман ялғауҙары. 

Ҽ.Сҿлҽймҽнов ―Яңы аш‖. 

Ҡылымдарҙың зат, һан  ялғауы 

Аквриум балыҡтары. Ф.Фҽтҡуллина 

Ҡылымдар. 

Минең буш ваҡытым. 

Үткҽн заман ҡылымының зат һҽм һан 

ялғауҙары. 

«Ниңҽ»лҽр.  

Г. Юнысова. 

Ҡылымдарҙың һорау мҽғҽнҽһе 

Проект эше «Минең яратҡан 

шөғөлөм» 

Регулятив УУЭ -  һҥрҽттҽр  аша дҽрес 

темаларын билдҽлҽҥ,план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты  

менҽн сағыштыра белеҥ;һҿйлҽмдҽ ҡылымды 

билдҽлҽҥ, 

ҡылымдарҙың зат, һан, заман ялғауын айыра 

белеҥ, 

Коммуникатив УУЭ – буш ваҡыттағы 

шҿғҿлдҽрең тураһында ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ 

фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу ,тасуири уҡыу 

оҫталығы; 

Танып белеү УУЭ – бирелгҽн текстарҙан   

кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба алыу ҡайҙа?ҡайҙан? 

һорауҙарына яуап бирҽ белеҥ оҫталығы, тҿрлҿ 

текстарҙы уҡыу һҽм логик һығымтаға 

килеҥ,башватҡыстар сисеҥ. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- ижадҡа ынтылыш,  

һаҡсыллыҡ, 

хҿрмҽт,эшһҿйҽрлек тҽрбиҽлҽҥ , ҥҙеңдең 

кҥңелеңҽ оҡшаған шҿғҿл табырға ынтылыш 

уятыу, ваҡытты бушҡа ҥткҽрмҽҫкҽ ҿндҽҥ. 

5. Транспорт. Юл. Сәйәхәт- 

7 сәғәт 

Юл. 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. 

Троллейбуста.Ф.Ҽхмҽтов 

Хҽҙерге заман. 

Светофор.Г.Юнысова. 

Ҡылымдарҙың зат,һан ялауы. 

Трамвай юля.Р.Байымов. 

Ҡылымдарҙың зат,һан ялауы. 

Сҽйҽхҽт 

Ҡылымдарҙың барлыҡ һҽм юҡлыҡ 

формаһы. 

Ҿфҿгҽ сҽйҽхҽт. 

ФРҽхимғолова 

Ҡылымдарҙың барлыҡ һҽм юҡлыҡ 

формаһы. 

Һорауҙарға яуаптар №2 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты 

менҽн сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм 

тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау,ҥҙеңде бҥтҽндҽр 

урынына ҡуйып ҡарау, баһалау;  башҡорт 

телендҽ ҡылымдарҙың барлыҡ һҽм юҡлыҡ 

формаһын асыҡлау,сағыштырыу,һығымта яһау. 

Коммуникатив УУЭ – ―Тыуған 

Башҡортостан,Ҿфҿ-баш ҡала‖ темаларына 

ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең фекерен 

тыңлап аңлау, текстан йылғалар,тауҙар 

,кҥренекле кешелҽр тураһында мҽғлҥмҽт таба 

алыу кҥнекмҽһен булдырыу, ҥҙ фекереңде 

кешегҽ еткерҽ алыу оҫталығы. 

Танып белеү УУЭ – текстан   кҽрҽкле мҽғлҥмҽт 

таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы уҡыу һҽм 

логик һығымтаға килеҥ.  

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ –, Тыуған илгҽ 

һҿйҿҥ,уның менҽн ғорурланыу  уятыу, сҽйҽхҽт, 

юл темаһына ҽңгҽмҽ ҡороп,ҥҙ һаулығыңа ҡарата 

һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. 



6. Табипта. Поликлиникала – 6 сәғәт 

Беренсе ярҙам. 

Башҡорт телендҽ бойороу мҽғҽнҽһе 

―Кем кҿслҿ?‖ 

Сифат. 

Кҿрҽш. 

Сифат. 

Дарыуҙар. 

Антонимдар 

Конькиҙар. 

Ғ. Шҽмсетдинов. 

Инша «Ҡыш кҿнҿ» 

Регулятив УУЭ -  һҥрҽттҽр  аша дҽрес 

темаларын билдҽлҽҥ,план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты  

менҽн сағыштыра белеҥ;һҿйлҽмдҽ сифатты 

билдҽлҽҥ, башҡорт телендҽ бойороу мҽғҽнҽһен 

ҥҙлҽштереҥ. 

Коммуникатив УУЭ – һаулыҡты һаҡлау, спорт 

менҽн шҿғҿллҽнеҥ тураһында ҽңгҽмҽ ҡора 

белеҥ, икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ 

фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу,тасуири уҡыу 

оҫталығы; 

Танып белеү УУЭ – бирелгҽн текстарҙан   

кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба алыу ҡайҙа?ҡайҙан? 

һорауҙарына яуап бирҽ белеҥ оҫталығы, тҿрлҿ 

текстарҙы уҡыу һҽм логик һығымтаға 

килеҥ,башватҡыстар сисеҥ,  

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- кешелҽрҙең 

холҡо,эштҽре 

баһалау,сағыштырыу,яҡшылыҡтың ҿҫтҿнлҿгҿн 

кҥреҥ, һаулыҡты һаҡлау кеҥек сифаттарҙы 

тҽрбиҽлҽҥ. 

7. Почтала -8 сәғәт 

Почта. 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. 

С.Агиш ―Бүлҽк‖ 

Ҡылым темаһын ҡабатлау 

Контроль диктант №2 

Проект эше «Ҡотлау открыкаһы.» 

Телефон.  

Р. Хисаметдинова. 

Һүҙлек диктанты. 
Башҡорт теленҽ хас ҿн-

хҽрефтҽренең яҙылышы. 

Ҡыш. Ф.Рамазанова. 

Һорау,юҡлыҡ мҽғҽнҽһе. 

Һҿнҽрбаш. 

Сифат+исем һүҙбҽйлҽнештҽре. 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты 

менҽн сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм 

тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау; һҿйлҽмдҽ ҡылымды 

билдҽлҽҥ, уның барлыҡ-юҡлыҡ мҽғҽнҽһен 

айырыу. 

Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, Тыуған 

илең тураһында,ҥҙең йҽшҽгҽн ер хаҡында  ҽйтҽ 

белеҥ. 

Танып белеү УУЭ – почта тураһында 

мҽғлҥмҽтте ҡабул итеҥ, уның эше  тураһында 

ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ – башланғыс класс 

уҡыусыларының рухи ҡиммҽттҽрен билдҽлҽҥ, 

тҿрлҿ һҿнҽр кешелҽренҽ ихтирам  тҽрбиҽлҽҥ. 



8. Башҡортостан тәбиғәте –  

13  сәғәт 
Дүрт миҙгел 

Һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽре 

Ниндҽй байрам? 

Ф. Туғыҙбаев 

Ҡарҙағы эҙҙҽр.Е.Кучеров. 

Һаналып килеүсе һүҙҙҽр араһында 

тыныш билдҽлҽре. 

Башҡортостан тҽбиғҽте 

Яҙ етҽ. 

Һүҙлек диктанты. 

Хҽбҽр һҿйлҽм. 

Ташҡын. 

Ф.Бҽхтиҽров 

Хҽбҽр һҿйлҽмдҽрҙҽ интонация. 

Үгҽй инҽ япрағы.  

Ф Бҽширова 

Һҿйлҽм тҿрҙҽре. 

Искҽндҽрҙе кем уятты? 

Һорау һҿйлҽм. 

Халыҡ аҡылы нимҽ һҿйлҽй. 

Хҽбҽр һҿйлҽм. 

Имҽн сҽтлҽүеге. Ҽкиҽт. 

Һабаҡ. С.Кҽрим 

Ҿндҽү һҿйлҽм. 

Проект эше «Тәбиғәтте һаҡлау 

тураһында билдә» 

Контроль күсереп яҙыу№2 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты 

менҽн сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм 

тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау; һаналып килеҥсе 

һҥҙҙҽр араһында тыныш билдҽлҽре ҡуя алыу. 

Коммуникатив УУЭ – башҡортостан тҽбиғҽте 

тураһында ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең 

фекерен тыңлап аңлау, Тыуған илең тураһында, 

ҥҙең йҽшҽгҽн ер хаҡында  ҽйтҽ белеҥ. 

Танып белеү УУЭ – Башҡортостан тҽбиғҽте 

тураһында мҽғлҥмҽтте ҡабул итеҥ, тыуған 

тҿйҽк, ҥҙебеҙ йҽшҽгҽн урын, уның тҽбиғҽте  

тураһында ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ – башланғыс класс 

уҡыусыларының рухи ҡиммҽттҽрен 

билдҽлҽҥ,тҽбиғҽткҽ һаҡсыл ҡараш, һҿйҿҥ 

тҽрбиҽлҽҥ.  

 

9. Башҡортостандың иҫтәлекле 

урындары – 6 сәғәт 

Башҡортостан. 

Һҿйлҽм тҿрҙҽре. 

С.Юлаев– башҡорт халҡының милли 

геройы. 

Һҿйлҽмдҽрҙҽ һорау мҽғҽнҽһенең 

бирелеше 

Ҿфҿ ҡалаһы буйлап сҽйҽхҽт. 

Дуҫлыҡ монументы. 

Һаналып килеүсе һүҙҙҽр. 

Шүлгҽнташ мҽмерйҽһе. 

И. Күсемов 

Һүҙ тҿркҿмдҽре. 

Янғантау. Ғ. Ҽмири 

 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты 

менҽн сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм 

тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау; һҿйлҽм тҿрҙҽрен, һҥҙ 

тҿркҿмдҽрен айырыу, билдҽлҽҥ. 

Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, 

тураһында,Башҡортостандың иҫтҽлекле 

урындары, башҡорт халҡының милли геройы-

С.Юлаев  хаҡында   белеҥ. 

Танып белеү УУЭ – Башҡортостандың 

иҫтҽлекле урындары, башҡорт халҡының милли 

геройы-С.Юлаев   тураһында мҽғлҥмҽтте ҡабул 

итеҥ, тыуған тҿйҽк, ҥҙебеҙ йҽшҽгҽн урын, уның 

иҫтҽлекле урындары   тураһында ҽңгҽмҽлҽр 

ҥткҽреҥ. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ – башланғыс класс 

уҡыусыларының рухи ҡиммҽттҽрен билдҽлҽҥ, 

Башҡортостандың иҫтҽлекле 

урындарына,тҽбиғҽтенҽ  һаҡсыл ҡараш, 

башҡорт халҡының милли геройы- С.Юлаевҡа 

ҡарата ғорурлыҡ тойғоһо  тҽрбиҽлҽҥ.  



10. Башҡортостандың күренекле 

шәхестәре – 8 сәғәт 

Шҽхестҽр. 

Ҡылымдарҙың зат,һан,заман менҽн 

үҙгҽреүе. 

Юлбашсыбыҙ Зҽки Вҽлиди.  

З Шҽрипова 

Һандар. 

Батырҙарын ил онотмай.  

Р. Бикбаев 

 Исмҽғил Тасимов. Ф.Мҽжитова 

Контроль диктант №3 
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш.Бҿйҿк рҽссам.Ф. 

Фҽтҡуллина 

Тылсымлы бейеүҙҽр илендҽ. 

Ҡашҡар менҽн ҡарға. С. Ҽлибай 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты 

менҽн сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм 

тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау; һҿйлҽмдҽ һандарҙы 

айырыу. 

Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, 

Башҡортостандың кҥренекле шҽхестҽрехаҡында  

ҽйтҽ белеҥ. 

Танып белеү УУЭ – Башҡортостандың 

кҥренекле шҽхестҽре тураһында мҽғлҥмҽтте 

ҡабул итеҥ, улар тураһында ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ.  

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- Тыуған 

ил,халыҡ,телебеҙ  ҿсҿн хеҙмҽт иткҽн шҽхестҽр 

менҽн ғорурланыу,уларға ҡарата ҡыҙыҡһыныу, 

кешелҽр ҿсҿн яҡшы эштҽр эшлҽргҽ кҽрҽклеген 

аңлау,тыуған яҡтың кҥренекле урындарын 

һаҡлау; урманда хҽҥефһеҙлек сараларын 

тотоу,сҽлҽмҽтлек яҡлы булыу 

11. Ауыл тормошо. Башҡорт аты. – 10 

сәғәт 
Ҡалаламы,ауылдамы? 

Тҽүге аттар нисек булған? 

Башҡорт аты. 

Н. Игеҙйҽнова 

Һүҙ тҿркҿмдҽре 

Ипподром. 

Изложение№2 

Эхо. 

Ҡылым. 

Ҽтҽс менҽн бойҙай бҿртҿгҿ. 

Исем. 

Ҡурайсы. 

Т. Ғҽниева. 

Сифат. 

Сҿмбҿлҽ – уңыш байрамы 

Йыйнаҡ һҽм тарҡау һҿйлҽмдҽр 

Проект эше «Тыуған  ауылым» 

Регулятив УУЭ-Һҥрҽт, башватҡыстар 

ярҙамында дҽрес темаһын,маҡсатын асыҡлау, 

эште планлаштырыу, ҥҙенең һҽм иптҽштҽренең 

эштҽрен баһалау, һҥҙ тҿркҿмдҽрен кҥнегеҥҙҽр 

аша асыҡлау, һығымталар яһау. 

Коммуникатив УУЭ –ауыл тормошо, башҡорт 

аты темаларына  ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе 

кешенең фекерен тыңлап аңлау, текстан темаға 

ҡарата мҽғлҥмҽт таба алыу кҥнекмҽһен 

булдырыу, ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу 

оҫталығы. 

Танып белеү УУЭ – уҡылған текстарҙан    

кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба алыу оҫталығы, тҿрлҿ 

текстарҙы уҡыу һҽм логик һығымтаға 

килеҥ.Авторҙар хаҡында мҽғлҥмҽт алыу. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- халҡыбыҙ ғҿрҿф-

ғҽҙҽттҽренҽ,байрамдарына ҡыҙыҡһыныу уятыу, 

дуҫлыҡ тҿшҿнсҽһен дҿрҿҫ аңлауға килеҥ, 

тҽбиғҽткҽ дҿрҿҫ мҿнҽсҽбҽт булдырыу. 



8. Уҡыу процесын уҡыу-уҡытыу методик һәм материаль-техник яҡтан тәьмин итеү. 

Дәреслектәр: 

1. Толомбаев  Х.А.,  Дҽҥлҽтшина М.С.  Бҥлҽк: Рус мҽктҽптҽрендҽ уҡыусы башҡорт 

балалары ҿсҿн ҽлифба. – Ҿфҿ: Китап, 2011.   

2. Толомбаев  Х.А.,  Дҽҥлҽтшина М.С., Ғиниҽтуллина Ф.М. ―Эш дҽфтҽре‖ 

3. Толомбаев  Х.А.,  Дҽҥлҽтшина М.С.  Башҡорт  теле:  Уҡытыу  рус  телендҽ  алып  

барылған  мҽктҽптҽрҙең     2-се  класы  уҡыусылары  ҿсҿн  дҽреслек.  – Ҿфҿ : 

Китап, 2006. 

12. Башҡорт халыҡ ижады-9 сәғәт 
―Ҡурай  

тарихы‖ҽкиҽте. 

4-се синыф- 

та үтелгҽндҽрҙе нығытыу 

Ҽбйҽлил ҽкиҽте 

Бесҽй, Юлбарыҫ һҽм кеше ҽкиҽте 

Тҿлкҿ һҽм Торна ҽкиҽте 

Йырҙар Урал. Йҽмле Дим буйы. 

Мҽҡҽлдҽр. 

Йомаҡтар. 

Контроль диктант №4 

Хаталар ҿҫтҿндҽ эш.Башватҡыстар. 

 

Регулятив УУЭ –теманы, маҡсатты билдҽлҽҥ, 

һҿйлҽм, һҥҙ тҿркҿмдҽре  тураһында белгҽндҽрен 

йомғаҡлау, 

ҥҙҙҽренең белемдҽрен 

тикшереҥ,баһалау,иптҽштҽренең фекерҙҽрен 

тыңлау, 

дҿрҿҫлҽҥ,хаталарҙы табыу. 

Коммуникатив УУЭ – башҡорт халыҡ ижады 

темаларына ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, икенсе кешенең 

фекерен тыңлап аңлау, ҥҙ фекереңде кешегҽ 

еткерҽ алыу оҫталығы: 

Танып белеү УУЭ – ҿйрҽнелгҽн һҿйлҽм 

тҿрҙҽрен билдҽлҽҥ, кҽрҽкле мҽғлҥмҽт таба алыу 

оҫталығы, тҿрлҿ текстарҙы тасуири уҡыу 

,һҿйлҽҥ. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ- башҡорт халыҡ 

ижадын ҿйрҽнеҥгҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу, уҡылған 

ҽкиҽттҽр, мҽҡҽлдҽр аша уҡыусыларҙа ҥҙ-ара 

дуҫлыҡ тойғоһо тҽрбиҽлҽҥ, береңҽ ҡарата 

иғтибарлы, ярҙамсыл булырға ҿйрҽтеҥ. 

13. 

. 

Балалар фольклоры- сәғәт-4 сәғәт 
Алдаусы ҽкиҽттҽр.Ҡарға 

4-се синыфта ҥтелгҽндҽрҙе нығытыу 

Малай менҽн ҥрҽтник. 

Кҿлҽмҽстҽр. 

Башҡорт халыҡ уйындары. 

Регулятив УУЭ - план буйынса эшлҽргҽ 

ҿйрҽнеҥ, ҥҙ эшмҽкҽрлегеңде дҽрестең маҡсаты 

менҽн сағыштыра белеҥ, хаталарҙы табыу һҽм 

тҿҙҽтеҥ, ҥҙ-ҥҙеңде баһалау, йыл буйына 

ҥтелгҽндҽрҙе ҡабатлау, практикала ҡулланыу. 

Коммуникатив УУЭ - ҽңгҽмҽ ҡора белеҥ, 

икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, текстан 

ниндҽйҙер мҽғлҥмҽт таба алыу кҥнекмҽһен 

булдырыу, ҥҙ фекереңде кешегҽ еткерҽ алыу 

оҫталығы:  

Танып белеү УУЭ – балалар фольклорына 

ҡағылышлы текстарҙы  уҡыу, тҿп фекерен 

асыҡлау. 

Шәхескә йүнәтелгән УУЭ – башланғыс класс 

уҡыусыларының рухи киммҽттҽрен билдҽлҽҥ, 

уларҙың уратып алған мҿхиттең тҿрлҿ 

ҿлкҽлҽренҽ ҡарата мҿнҽсҽбҽтен 

формалаштырыу, уҡылған ҽкиҽттҽр, кҿлҽмҽстҽр 

аша уҡыусыларҙа ҥҙ-ара дуҫлыҡ тойғоһо 

тҽрбиҽлҽҥ, береңҽ ҡарата иғтибарлы, ярҙамсыл 

булырға ҿйрҽтеҥ. 



4. Толомбаев  Х.А.,  Дҽҥлҽтшина М.С.,Н.С.Бикбова.  Башҡорт теле: уҡытыу рус 

телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 3–се  кластары ҿсҿн дҽреслек. –  Ҿфҿ : Китап, 

2010. 

5. Толомбаев  Х.А.,  Дҽҥлҽтшина М.С.,Н.С.Бикбова.  Башҡорт теле: уҡытыу рус 

телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 3–се  кластары ҿсҿн дҽреслек. –  Ҿфҿ : Китап, 

2006. 

Ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт: 

6. Башҡортса – русса  мҽҡҽлдҽр һҽм  ҽйтемдҽр  һҥҙлеге. –  Ҿфҿ: Китап, 1994. 

7. Башҡорт  теленҽн  изложение  текстары  йыйынтығы. 1-4-се  класс уҡытыусылары 

ҿсҿн ҡулланма– Ҿфҿ Ғҽбитова З.М. Телмҽр  ҥҫтереҥ дҽрестҽре.  – Ҿфҿ: Китап, 

2009. 

8. Ғҽбитова З.М.Электрон дҽреслектҽр 2-4 кластар ҿсҿн,2011. 

9. Ғҽбитова З.М., Баһауетдинова М.И. Рус телле мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт теле уҡытыу. 

Методик кҥрһҽтмҽ. – Ҿфҿ: Китап, 2008 

10. Ғҽбитова З.М. Телмҽр ҥҫтереҥ дҽрестҽре. Башҡорт телен дҽҥлҽт теле итеп 

ҿйрҽнеҥселҽр ҿсҿн.- Ҿфҿ: Китап, 2009. 

11. Журналдар: «Башҡортостан  уҡытыусыһы»,  «Аҡбуҙат»,  «Аманат». 

12. Ял минуттары ҿсҿн кҥнегеҥҙҽр. Методик ҡулланма. Тҿҙҿҥселҽр:  Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., 

Дҽҥлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008. 

13. Башҡортостан Республикаһы Мҽғариф  министрлығы тарафынан раҫланған 

Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең I-XI кластары ҿсҿн башҡорт теле 

программаһына (Тҿҙҿҥселҽре: Толомбаев Х. А., Дҽҥлҽтшина М.С., Ғҽбитова З. М., 

Усманова М. Г.- Ижевск: «Книгоград», 2008) 

Интернет-ресурстар: 

1. Сайт, посвященный изучению башкирского языка - http://tel.bashqort.com/home 

2. Башкирский языковой портал - http://bashkort-tele.narod.ru/ 

Техник саралар: 

1.Мультимедия  компьютеры (ноутбук)   

2.Мультимедиопроектор . 

3.Телекоммуникацион саралар (электрон почта,Интернет селтҽре һ.б.) 

4. Экран.  

 

 

Ҡушымта 2 

Контроль диктанттар өсөн текстар 

1 класс уҡыусылары кҥсереп яҙырға ғына ҿйрҽнҽлҽр 

2 класс 

Диктант №1 

Мҽктҽптҽ. 

Айрат менҽн Ҽлфиҽ мҽктҽптҽ уҡыйҙар.Мҽктҽп ҙур,яҡты,матур.Айрат башҡорт 

теле,математика дҽрестҽрен ярата. Ҽлфиҽгҽ рус теле оҡшай.(18 һҥҙ) 

 

Диктант №2 

Ҡыш. 

Бына ҡыш килде. Ер аҡ юрған менҽн ҡапланды. Балалар һыуыҡтан ҡурҡмай. Улар тауҙа 

сана,саңғы шыуалар. Тиҙҙҽн Яңы йыл етҽ.(20 һҥҙ) 

 

Диктант №3 

Ҡайын. 

Ҿй янында ҡайын ҥҫҽ.Ул яҙ кҿнҿ япраҡ ярҙы. Йҽшел япраҡтары  эре,хуш еҫле. 

http://tel.bashqort.com/home
http://bashkort-tele.narod.ru/


Аҡ зифа буйлы ҡайын тирҽ-яҡты йҽмлҽп ултыра.( 22 һҥҙ) 

 

Диктант №4 

Йҽйге иртҽ. 

Матур йҽйге иртҽ.Ҡыҙарып ҡояш кҥтҽрелҽ.Томан тарала.Ҥлҽндҽрҙең баштары ысыҡ 

тамсыһында ялтырап кҥренҽ.Һандуғас йыры ишетелҽ.Тҽбиғҽт йоҡонан уяна.( 20 һҥҙ) 

 

3 класс 

Диктант №1 

Кҿҙ биҙҽктҽре. 

Кҿҙҿн баҫыуҙар бушап ҡала. Туңға һҿрҿлгҽн ерҙҽр ҡарағусҡыл булып 

кҥренҽ.Улар араһында йҽшел диңгеҙ кеҥек арыш баҫыуы йҽйрҽп ята.  

Урман тынып ҡалған. Ҡоштар ҙа һайрамай. 

Кҿҙгҿ кҿн ҥҙгҽреп кенҽ тора.Ҽле ҡар яуып ебҽрҽ,ҽле ҡояш ялтырай.(37 һҥҙ) 

Грамматик эш. 

1.Беренсе һҿйлҽмдҽге һҥҙҙҽрҙе ижектҽргҽ бҥлергҽ. 

2. Бер һорау һҿйлҽм уйлап яҙырға. 

 

Диктант №2 

Ҡоштарҙы һаҡлағыҙ! 

Башҡортостанда ҡыш биш ай тиерлек дауам итҽ.Ҡыш кҿнҿ ҡоштар бик 

асығалар һҽм һыуыҡтан интегҽлҽр. Ас ҡош нығыраҡ ҿшҿй.Ҡышын кҥп 

ҡоштарға аҙыҡ табыу ауырлаша. Балалар һҽм ололар ҡоштарҙы ашаталар.(30 

һҥҙ). 

Грамматик эш. 

Текстағы нимҽ? тигҽн һорауға яуап биргҽн һҥҙҙҽрҙең аҫтына һыҙырға. 

 

 

Диктант №3                                       

Йҽйлҽҥҙҽ. 

     Айрат йҽйлҽҥгҽ табан атланы. Ана,   Һаҡмар ялтырап кҥренҽ. Уның ярынан алыҫ тҥгел 

ике аҡ тирмҽ тора.  Тау итҽгендҽ йылҡы кҿтҿҥе  йҿрҿй. Улар рҽхҽтлҽнеп  ҡылған ашай. 

Ялан кҽртҽлҽ йҽш ҡолондар кҥренҽ. Улар ҽсҽлҽрен кҿтҽ.(33 һҥҙ) 

 

Диктант №4 

Матур иртҽ. 

   Бҿгҿн каникулдың тҽҥге кҿнҿ. Айһылыу торҙо ла тҽҙрҽне ҙур итеп асып ебҽрҙе.Бҥлмҽгҽ 

саф һауа бҿркҿлдҿ. Ҡыҙ тышҡа кҥҙ һалды.Ниндҽй матур иртҽ! 

    Йҽйге ҡояш юғары кҥтҽрелгҽн.Ҿй янында  турғайҙар сырылдаша,кҥгҽрсендҽр 

гҿрҿлдҽшҽ. Баҡсала тҿрлҿ-тҿрлҿ матур сҽскҽлҽр ҥҫҽ.Һоҡланғыс!( 40 һҥҙ) 

 

4 класс 

Диктант № 1 

Уңған ҡыҙҙар. 

Фҽниҽ апайҙың дҥрт ҡыҙы бар.Улар бик эшсҽндҽр. Ҡыҙҙар ҽсҽлҽренҽ һҽр ваҡыт ярҙам 

итҽлҽр. Мҽҙинҽ һыу килтерҽ. Ҽминҽ туҡмас ҡырҡа. Ҽҡлимҽ малдар ҡарай. Бҽлҽкҽй Динҽ 

ҡаҙҙар, тауыҡтар, ҿйрҽктҽр ашата.Улар уңған ҡыҙҙар. Ҽсҽлҽре һҿйҿнҽ. 

 

Диктант № 2 

Тыуған еребеҙ. 



Башҡортостандың тҽбиғҽте матур. Уның тауҙары бейек, йылғалары һҽм кҥлдҽре мул 

һыулы. Дим, Ашҡаҙар, Һаҡмар,Ҽй һҽм башҡа йылғалар тураһында халыҡ матур йырҙар 

сығарған. Ирҽндек, Алатау, Нарыш тауҙары кҥккҽ олғашҡан. Асылыкҥл, Яҡтыкҥл, 

Ҡандракҥл, Ҿргҽн, Талҡаҫ кҥлдҽре тирҽ – яҡҡа йҽм биреп тора. 

Диктант№ 3 

Яҙ килде. 

Оҙайлы ҡыштан һуң шаулап- гҿрлҽп йҽмле яҙ килҽ. Зҽңгҽр кҥктҽ ҡайнар ҡояш яна. Уның 

йылы нурҙары ҡарҙы ашай. Ҡышын яуған ҡар ҽкренлҽп йоҡара бара. Юл ситтҽре буйлап 

йырғанаҡтар аға. Тҿрлҿ ерҙҽ кҥлҽҥектҽр ялтырай. Ҡыйыҡтарҙан кҿмҿш тамсылар тама. 

Диктант№ 4 

Йҽй. 

Июнь, июль, август – йҽй айҙары. Уҡыусылар йҽйҙе ашҡынып кҿтҽлҽр. Йҿй кҿнҿ улар ял 

итҽлҽр. Һыу инҽлҽр, елҿк йыялар, бесҽн йыйыуҙа булышалар. Йҽшелсҽ баҡсаһында кишер, 

ҡыяр, картуф ҥҫтерҽлҽр. Уҡыусылар китап уҡыйҙар.Ҽсҽйҙҽргҽ булышалар.Сентябрҙҽ 

яңынан уҡый башлайҙар. 

 

 

 

 

 

Ҡушымта 3 

Яҙма эштәрҙе баһалау нормалары. 

(башҡорт балаларының эштәре өсөн, рус һәм башҡа милләт балаларының эштәре 

ҡаты тикшерелмәй) 

Диктанттарҙы баһалау. 

Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽр ҿсҿн ҽҙерлҽнгҽн диктанттар тексына бҿтҽ 

ҥҙ аллы һҽм ярҙамсы һҥҙҙҽр инҽ.Грамматик эштҽр ҿҫтҽп бирелгҽндҽ,диктант текстары бер 

аҙ ҡыҫҡартыла.Орфограммаларҙың һҽм пунктограммаларҙың дҿйҿм һаны тҥбҽндҽгелҽрҙҽн 

артмаҫҡа тейеш: Iкласта-3 орфограмма,  II -4/1  , III-  5/2 ,  IV-6/2 , V -8/3  VI-10/3 ,  VII -

12/6, VIII-14/6, IX-16/6     

Диктантты баһалағанда төҙәтелә,әммә иҫәпкә алынмай торған хаталар: 

1)мҽктҽп программаһына индерелмҽгҽн ҡағиҙҽлҽргҽ яҙылыштар; 

2)ҽле ҥтелмҽгҽн ҡағиҙҽлҽргҽ яһалған хаталар; 

3)автор ҡуйған ҡатмарлы пунктуация; 

4)механик рҽҥештҽ бер хҽреф урынына икенсеһен яҙыу. 

Тупаҫ булмаған хаталар: 

1)ҡағиҙҽлҽрҙең иҫкҽрмҽлҽренҽ ҡараған хаталар; 

2)бҽйлҽҥ юлы менҽн яһалған ҡушма яңғыҙлыҡ атамаларҙа ҙур хҽрефтең яҙылышына 

хаталар; 

3)бер тыныш билдҽһе урынына икенсеһен ҡуйыу; 

4)ҥҙлҽштерелгҽн һҥҙҙҽрҙең ялғауҙары яҙылышына хаталар. 

Диктант бер генә билдә менән баһалана. 

«5»-хатаһыҙ йҽки тупаҫ булмаған 1орфографик, 2пунктуацион хата булған эшкҽ: 

1/0,1/2,0/2. 

«4»-2 орфографик, 2 пунктуацион ,  1орфографик, 3 пунктуацион:  2/2,1/3,2/3,3/3,1/5,0/7. 

«3»- 4 орфографик, 4пунктуацион, 3 орфографик, 5 пунктуацион: 4/4,3/5,3/6, 

          ҿс бер типтағы хата ебҽрелһҽ,6/6 хаталы эшкҽ лҽ ҿс ҡуйыла. 



«2»- 9 орфографик, 9 пунктуацион:8/10,9/9 

«1»- уҡытыусы ҡарамағында. 

Өҫтәлмә эштәрҙе баһалау: 

«5»-бҿтҽ эш теҥҽл йҽки бер хата булғанда. 

«4»-эштең яртыһынан кҥберҽге дҿрҿҫ эшлҽнһҽ. 

«3»-яртыһынан ҽҙерегҽ дҿрҿҫ эшлҽнһҽ. 

«2»-бер эш тҽ дҿрҿҫ эшлҽнмҽгҽн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


