


Аңлатма яҙыу 

Башҡорт теленҽн эш программаһы 2-4 кластар ҿсҿн тҿҙҿлгҽн. Был эш программаһында Федераль 

һҽм Республика закондары талаптары тормошҡа ашырыла: 

1. Рҽсҽй Федерацияһының ―Мҽғариф тураһында‖  Законы (29.12. 2012 й. N 273-ФЗ) 

2. Рҽсҽй Федерацияһы Мҽғариф Министрлығы тарафынан 06.10.2009 й. раҫланған ―Рҽсҽй 

Федерацияһының башланғыс дҿйҿм белем биреү Федераль дҽүлҽт белем биреү стандарттары‖ 

(Приказ РФ №373 от 06.10. 2009); Рҽсҽй Федерацияһы Фҽн һҽм Мҽғариф Министрлығының 

―Рҽсҽй Федерацияһының башланғыс дҿйҿм белем биреү Федераль дҽүлҽт белем биреү 

стандарттарына үҙгҽреш индереү‖ тураһындағы бойороғо ( 26.11.2010 РФ бойороғо №1241) 

3. ―Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтары телдҽре тураһында‖  Законы 

4. Башҡортостан Республикаһының  ―Мҽғариф тураһында‖  Законы 

5. Башҡортостан Республикаһының милли мҽғарифты үҫтереү концепцияһы (17 декабрь 2010 й.  

бойороғо №1989) 

6. Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһының  10 – сы урта дҿйҿм белем биреү мҽктҽбе  

―Белем биреү үҙҽге‖нең уҡыу планы (31.08.2015 й. бойороғо №353) 

7. Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһының  10 – сы урта дҿйҿм белем биреү мҽктҽбе  

―Белем биреү үҙҽге‖нең уҡыу предметтары буйынса эш программалары тураһындағы 

положениеһы (25.02.2015 й. бойороғо №096) 

8. Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһының  10 – сы урта дҿйҿм белем биреү мҽктҽбе  

―Белем биреү үҙҽге‖нең уҡыусыларҙың белемен тикшереү тураһындағы положениеһы 

(25.02.2015 й. бойороғо №096) 

9.  ―Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте программаһы‖ (уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 

1 – 11 кластары ҿсҿн): Ижевск – ―Книгоград‖, 2008. Программаны 1 - 4 кластар ҿсҿн Х. А. 

Толомбаев һҽм М. С. Дҽүлҽтшина, 5 – 11 кластар ҿсҿн З. М. Ғҽбитова һҽм М. Г. Усманова 

тҿҙҿгҽн.     

“Башҡорт теле” предметына дөйөм характеристика 

   Рус мҽктҽптҽренең башланғыс кластарында тҿп бурыс балаларҙы башҡортса 

һҿйлҽшергҽ, уҡырға ҿйрҽтеү булғанлыҡтан, лингвистик материал, ҽҙҽби текстар нигеҙендҽ, 

тел сараларын ҽҙҽби текста күҙҽтеү, табыу, дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм яҙыу, ҽңгҽмҽ һҽм ижади эштҽр 

ваҡытында дҿрҿҫ ҡулланырға ҿйрҽтеү йүнҽлешендҽге эштҽр аша башҡарыла. Был күренеш 

ҽҙҽбиҽт һҽм тел материалының тематик бҽйлҽнешен дҽ, мҽғҽнҽүи бҽйлҽнешен дҽ тҽьмин итҽ, 

тҽрбиҽүи сараларҙы үткҽреүгҽ киң юл аса. 

Рус телле мҽктҽптҽрҙҽ эшлҽүсе башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусылары сит телдҽрҙҽ 

уҡытыу алымдарын, уның ҡаҙаныштарын ижади файҙаланырға тейеш. Тел һҽм ҽҙҽбиҽт 

дҽрестҽрен бер-береһе менҽн бҽйлҽп алып барыу яңы һүҙҙҽрҙе, терминдарҙы һүҙлеккҽ яҙып 

барыу, һүҙлекте һҽр дҽрестҽ тулыландыра барыу уҡыусыларҙы һүҙ байлығын арттырыуҙа, 

уларҙың яҙыу һҽм һҿйлҽү телмҽрен үҫтереүгҽ булышлыҡ итҽсҽк. 

      Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ уҡыусыларҙан бҽлҽкҽй күлҽмле диктанттар, изложениелар, 

иншалар яҙҙырыу ҙа бик мҿһим. Телмҽр үҫтереүҙҽ бындай эштҽрҙең файҙаһы бик күп. 



        Бындай мҽктҽптҽрҙҽ балаларға башҡорт теле буйынса теоретик мҽғлүмҽт биреү түгел, ҽ 

уҡыусыларҙың башҡорт телендҽ һҿйлҽшҽ, уҡый, аңлай алыу, элементар яҙыу күнекмҽлҽрен 

формалаштырыу һҽм үҫтереү беренсе планда ҡала килҽ. Программала тҽҡдим ителгҽн 

теоретик материал ҡағиҙҽлҽрҙе ятлау юлы менҽн түгел, ҽ уҡылған текстарҙан телдең 

орфоэпик, орфографик, грамматик нормаларын күҙҽтеү, табыу, уларҙы аралашыу 

процессында ҡулланыу тҿп урында тора. 

Программа кимҽле : базис 

Программаның йҿкмҽткеһе  3 йүнҽлештҽ тҿҙҿлгҽн 

- телмҽр эшмҽкҽрлеген формалаштырыу; 

- тел менҽн ҽҙҽби материалдары бергҽ ҡушып ҿйрҽнелҽ (интеграция). 

- лингвистик һҽм ҽҙҽби күренештҽр, уҡыу материалы нигеҙендҽ, практик ҡулланыу маҡсатынан 

сығып ҿйрҽнелҽ (коммуникатив йүнҽлеш). 

Башҡорт телен уҡытыу маҡсаттары: 

Урыҫ телле мҽктҽптҽрҙҽ тҿрлҿ миллҽт  балаларына башҡорт телен уҡытыу маҡсаты күп яҡлы, һҽм 

ул бер нисҽ аспекттан тора: 

1. Уҡыусыларҙы башҡорт ҽҙҽби телендҽ дҿрҿҫ һҿйлҽшергҽ, ҿйҙҽ, йҽмғиҽт урындарында, хеҙмҽт 

процесында башҡорт ҽҙҽби телен практик файҙаланырға ҿйрҽтеү. 

2. Башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик нормалары буйынса белем һҽм күнекмҽлҽр биреү. 

3. Башҡорт телендҽ нҽшер ителҽ торған гҽзит-журналдарҙы, ҽҙҽби китаптарҙы үҙ аллы уҡып аңлау 

күнекмҽлҽрен биреү. 

4. Үҙ фекереңде билдҽле кимҽлдҽ бҽйлҽнешле итеп һҿйлҽй һҽм яҙа алыу күнекмҽлҽрен 

формалаштырыу. 

5. Телде ҿйрҽнеү барышында балаларҙы башҡорт халҡының фҽһемле тарихы, бай мҽҙҽниҽте, 

ҽҙҽбиҽте, сҽнғҽте, күренекле шҽхестҽре, йолалары, тыуған илдең тҽбиғҽте һ.б. менҽн 

таныштырыу, уларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, уның теленҽ, үҙе йҽшҽгҽн 

тҿйҽккҽ ихтирам һҽм һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

6. Бҿтҽ һаналғандарға таянып, башҡорт телен ҿйрҽнеү нигеҙендҽ, балаларҙа башҡорт теленҽ һҽм үҙ 

туған телдҽренҽ ихтирам тҽрбиҽлҽү, уларға патриотик һҽм интернациональ тҽрбиҽ биреү. 

       Күренеүенсҽ, тҽҡдим ителгҽн программа башланғыс кластарҙа башҡорт телен ҿс йүнҽлештҽ 

ҿйрҽнеүҙе - башҡортса телмҽр эшмҽкҽрлеген формалаштырыу һҽм камиллаштырыу, башҡорт теленең 

фонетик, лексик, грамматик үҙенсҽлектҽрен аңлау һҽм үҙлҽштереү, бҽйлҽнешле текст менҽн эш итҽ 

белергҽ ҿйрҽнеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ милли тҽрбиҽ тураһында ла проблема күтҽрелҽ. 

Программала ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар 

1. Танып белеү маҡсаты 

     Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мҽҙҽниҽтен, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрен, тарихи үткҽнен, бҿгҿнгҿһҿн, 

килҽсҽген белергҽ һҽм аңларға, хҿрмҽт итергҽ, ҽҙҽбиҽт-сҽнғҽт вҽкилдҽренең ижади ҡаҙаныштары 

менҽн үҙенең рухи үҫешен байыта алыу мҿмкинлеген файҙаланырға тейеш.  

            Күп миллҽтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт халҡының республикала 

тҿп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, билдҽле шҽхестҽр, уларҙың эштҽре, ижады менҽн 

таныштырыу башланғыс этапта танып белеү маҡсатының йҿкмҽткеһен тҽшкил итҽ. 



2. Үҫтереү маҡсаты 

            Белем биреү маҡсаты методика фҽнендҽ бик оҙаҡ йылдар буйы иң беренсе маҡсат итеп 

һаналды. Лҽкин башҡа дидактик маҡсаттарҙы икенсе  урында ҡарау белем биреү маҡсатының 

тейешле дҽрҽжҽлҽ тормошҡа ашырылмауына килтерҽ. Шҽхестең белемле булыуы уның фекерлҽү 

һҽлҽте үҫешенҽн тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тҽрбиҽ маҡсаттарын даими күҙаллап эшлҽү - 

сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты (Л.С.Выготский). Был хҽҡиҡҽтте бигерҽк тҽ башланғыс 

кластарҙа, балаларҙың белем алыу эшмҽкҽрлеге башланған осорҙа иҫтҽ тотоу мҿһим. 

        Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбҽндҽге йүнҽлештҽрҙҽ үҫтереүгҽ айырыуса 

иғтибар талап ителҽ:  

 Фекерлҽүҙе үҫтереү менҽн бҽйле психик функциялар: логик фекерлҽү, сҽбҽп-һҿҙҿмтҽ 

бҽйлҽнештҽрен табыу, индуктив, дедуктив фекерлҽү; 

 Хҽтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 

 Аралаша белеү һҽлҽтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия хистҽре); 

 Ихтыяр кҿсҿ, маҡсатлылыҡ , ҽүҙемлек кеүек һҽлҽттҽрҙе үҫтереү. 

 

3. Тәрбиәүи маҡсат 

        Уҡыусыларҙың тейешле дҽрҽжҽлҽге тҽрбиҽһенҽн башҡа уҡытыу процесын ойоштороу мҿмкин 

түгел. Ҽлбиттҽ, уҡытыусының шҽхси сифаттары, уҡыусы менҽн махсус ойошторолған мҿғҽлҽмҽһе 

уҡытыу һҽм тҽрбиҽ процесында ҙур роль уйнай. Лҽкин тҽрбиҽ процесы беренсе сиратта уҡытыуҙың 

йҿкмҽткеһе һҽм методтары менҽн бҽйле. Тимҽк, уҡытыуҙың йҿкмҽткеһен һайлағанда, материалдың 

тҽрбиҽүи мҿмкинлектҽрен иҫҽпкҽ алыу - программа һҽм дҽреслек авторҙары ҿсҿн тҿп талап. 

Балаларҙың йҽш үҙенсҽлектҽренҽ тура килгҽн, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, ҽхлҽҡи проблемаларҙы үҙ 

эсенҽ алған йҿкмҽтке, беренсенҽн, уҡытыу процесында тҽрбиҽүи функция башҡарһа, икенсенҽн, 

туранан-тура коммуникатив мотивация тыуҙырыу менҽн бҽйле. Программаға балалар араһындағы 

мҿнҽсҽбҽттҽрҙе сағылдырған, ҽхлҽҡи проблемаға эйҽ булған бҽлҽкҽй күлҽмле ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽр һҽм 

автор текстары индерелде. 

4. Белем биреү маҡсаты 

  Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмҽлҽре, филологик белемдҽре 

сиктҽрендҽ генҽ ҡалмайынса, телмҽр эшмҽкҽрлегенең бҿтҽ тҿрҙҽрендҽ лҽ ҡулланырлыҡ кимҽлдҽ 

булырға тейеш. Шул ваҡытта ғына башҡорт телен туған тел булараҡ ҿйрҽнеү бурысы үтҽлҽ. 

 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һҿйлҽү; 

2) уҡыған тексты аңлы һҿйлҽү; 

3) шиғыр, тиҙҽйткестҽрҙе яттан һҿйлҽй белеү; 

4) йҽштҽштҽре, ололар менҽн билдҽле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һҽм монологик телмҽр ойоштора белеү; 

5) үҙенең һҽм йҽштҽштҽренең эшмҽкҽрлеге, тирҽ-яҡ мҿхит хаҡында үҙенең мҿнҽсҽбҽтен 

белдереп, бҽйлҽнешле һҿйлҽй белеү. 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

1) уҡытыусының дҽрес, уйын ситуациялары менҽн бҽйле һорауҙарын, күрһҽтмҽлҽрен аңлау; 

2) ҽңгҽмҽлҽштҽшенең таныш материалға нигеҙлҽнгҽн һҿйлҽмен аңлау, уға мҿнҽсҽбҽтен 

белдереү; 

3) тыңлағанда һҿйлҽм, һүҙбҽйлҽнештҽрҙе билдҽлҽү, интонацияны айырыу; 



4) ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙең, текстарҙың йҿкмҽткеһен тыңлап аңлау; 

5) аудиотаҫмалағы ҽкиҽт, хикҽйҽне ишетеп аңлау. 

 Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

1) аңлап, дҿрҿҫ итеп уҡыу; 

2) текстағы тыныш билдҽлҽренҽ ҡарап, тейешле пауза һҽм интонацияларҙы үтҽү; 

3) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

4) унан кҽрҽкле мҽғлүмҽтте табып уҡыу; 

5) бҽлҽкҽй күлҽмле шиғырҙарҙы яттан һҿйлҽү. 

 Яҙыу телмәрен үҫтереү 

1) айырым һҿйлҽмдҽрҙе, бҽлҽкҽй текстарҙы үҙгҽрешһеҙ, дҿрҿҫ итеп күсереп яҙыу; 

2) матур яҙыу күнекмҽлҽре; 

3) байрам открыткалары  яҙыу; 

4) һүҙлек диктанты яҙыу.  

 

Программаның педагогик (методик) нигеҙҙәре. 

      Рус мҽктҽптҽрендҽ башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтенҽн уҡыу программаһы дҿйҿм педагогик (методик) 

талаптарға, принциптарға нигеҙлҽнҽ. 

      Улар түбҽндҽгелҽргҽ ҡайтып ҡала: 

 Ҿйрҽнелгҽн материалды анализлау, сағыштырыу, предметтарҙы ниндҽйҙер билдҽлҽре буйынса 

классификациялау, дҿйҿмлҽштереү; 

 Предметтарҙың тҿп үҙенсҽлектҽрен айыра, аңлата белеү; 

 Предметҡа, күренешкҽ ҡарата үҙ фекерендҽ ҽйтҽ һҽм уны иҫбатлай белеү; 

 Уҡыусыларға ҽхлҽҡи һҽм эстетик тҽрбиҽ биреү; 

 Уҡытыуҙы коммуникатив йүнҽлештҽ алып барыу; 

 Башҡорт теле системаһының бҿтҽ кимҽлдҽрен (фонетик, лексик, морфологик, синтаксик, 

стилистик, пунктуацион) иҫҽпкҽ алыу һҽм практик файҙаланыу; 

 Телмҽр эшмҽкҽрлеген бҿтҽ тҿрҙҽре ҿҫтҿндҽ эшлҽү; 

 Предмет-ара бҽйлҽнеш, тарих, сҽнғҽт, мҽҙҽниҽт, ҽҙҽбиҽт, халыҡ ижады һҽм традицияларына 

нигеҙлҽнеп ҿйрҽнеү. 

Уҡыу предметының уҡыу планындағы урыны 

 

Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһы ―Белем биреү үҙҽге‖ 10-сы урта дҿйҿм белем 

биреү мҽктҽбе муниципаль  дҿйҿм белем биреү учреждениеһының  ―Уҡыу планы‖нда башҡорт телен 

2-4 кластарҙа аҙнаһына 1 сҽғҽт,  йылына 35 сҽғҽт уҡытыу ҡаралған. Шуға ярашлы ―Башҡорт теленҽн 

программа‖ла бүленгҽн сҽғҽттҽр һаны ҡыҫҡартыла, бирелгҽн материал тулыһынса ҿйрҽнелҽ. 

Ҿс йыллыҡ ҿлгҿ уҡыу планы башҡорт телен  2-4 кластарҙа 105 сҽғҽт күлҽмендҽ уҡытыуҙы күҙ 

уңында тота: уҡыу йылына 2-се класс - 35, 3-сҿ класс - 35, 4-се класс - 35 сҽғҽт,  аҙнаһына һҽр класта 

1 сҽғҽт  уҡытыла. Сҽғҽттҽр һаны иҫҽбенҽ кластан тыш уҡыу, һорауҙарға яуаптар, контроль күсереү, 

контроль диктант, инша, изложение яҙыу ҙа инҽ.  

 

Планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

Тҿп мҽктҽп сығарылыш уҡыусыларының башҡорт теленҽн программаны үҙлҽштереүҙең 

шәхси һҿҙҿмтҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: 



1) башҡорт телен башҡорт халҡының тҿп милли-мҽҙҽни ҡиммҽте булараҡ аңлау, интеллектуаль, 

ижади һҽлҽтлектҽрен һҽм шҽхестең мораль- этик сифаттарын үҫтереүҙҽ туған телдең ролен, уның 

мҽктҽптҽ белем алыу процесындағы ҽһҽмиҽтен билдҽлҽү; 

2) башҡорт теленең эстетик ҡиммҽтен аңлау; туған телгҽ ҡарата ихтирам, уның менҽн 

ғорурланыу тойғоһо тҽрбиҽлҽү; милли мҽҙҽни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау 

тураһында хҽстҽрлек күреү; телмҽр үҙ камиллаштырыуға ынтылыу; 

3) аралашыу процесында кҽрҽкле һүҙлек запасына эйҽ булыу һҽм үҙ фекереңде иркен еткереү 

ҿсҿн тейешле грамматик сараларҙы үҙлҽштереү; үҙ телмҽреңде күҙҽтеү һҽм уны баһалау күнекмҽһен 

булдырыу. 

Башҡорт теленҽн программаны үҙлҽштереүҙең метапредмет һҿҙҿмтҽлҽре булып: 

1) телмҽр эшмҽкҽрлегенең бҿтҽ тҿрҙҽрен үҙлҽштереү: 

аудирование һҽм уҡыу: 

- телдҽн һҽм яҙма хҽбҽр иткҽн мҽғлүмҽтте (коммуникатив йүнҽлеш, текст темаһы, тҿп фекер; 

тҿп һҽм ҿҫтҽмҽ мҽғлүмҽт) адекват ҡабул итеү; 

- тҿрлҿсҽ уҡыу күнекмҽлҽрен булдырыу (эҙлҽнеү, ҡарап сығыу, танышыу, ҿйрҽнеү), тҿрлҿ 

стилдҽге, жанрҙағы текстарҙы үҙлҽштереү; 

- тҿрлҿ стилдҽге һҽм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; тҿрлҿ тҿрҙҽге аудирование 

менҽн эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 

- тҿрлҿ сығанаҡтарҙан мҽғлүмҽтте һайлап алыу һҽлҽтлеге (матбуғат саралары, уҡыу ҿсҿн 

тҽғҽйенлҽнгҽн компакт-дискылар, Интернет ресурстары); тҿрлҿ типтағы һүҙлектҽр менҽн иркен 

ҡулланыу, белешмҽ ҿсҿн ҽҙҽбиҽт, шулай уҡ электрон ҡулланмаларҙан һайлап алыу күнекмҽлҽрен 

булдырыу; 

- һайлап алыу алымдары менҽн эш итҽ белеү һҽм тҽғҽйен темаға материалды системаға 

килтереү; уҡыу йҽ аудирование һҿҙҿмтҽһендҽ алынған мҽғлүмҽтте үҙ аллы эҙлҽй алыу күнекмҽлҽренҽ 

эйҽ булыу; мҽғлүмҽтте ҡайтанан эшлҽй алыу, еткерҽ белеү; 

- стилистик үҙенсҽлектҽрҙе иҫҽпкҽ алып, йҿкмҽткенҽн һҽм ҡулланылған тел сараларынан 

сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 

һҿйлҽү һҽм яҙыу: 

- алдағы уҡыу эшмҽкҽлегенең (индивидуаль һҽм коллектив) маҡсатын билдҽлҽү һҽлҽтлелеге, 

хҽрҽкҽттең эҙмҽ-эҙлелеге, ҿлгҽшелгҽн һҿҙҿмтҽлҽрҙе баһалау һҽм уларҙы телдҽн һҽм яҙма формала 

адекват аныҡ итеп ҽйтеү; 

- тыңланған йҽ уҡылған тексты тҽҡдим ителгҽн кимҽлдҽ (план, һҿйлҽү, конспект, аннотация) 

һҿйлҽй алыу; 

- тҿрлҿ стилдҽ һҽм жанрҙа, адресланыуға ҡарап һҽм аралашыу ситуацияһына карап телдҽн һҽм 

яҙма текст тҿҙҿй алыу; 

- телдҽн һҽм яҙма формала үҙ фекереңде иркен еткерҽ белеү, тексты логик яҡтан эҙмҽ-эҙлекле 

тҿҙҿү талаптарын һаҡлау; 



- тҿрлҿ тҿрҙҽге монологты (хҽбҽрлҽү, һүрҽтлҽү, фекер йҿрҿтҿү; тҿрлҿ тҿрҙҽге монологтарҙың 

берлҽшеүе) һҽм диалог (этикеты һүҙ эсенҽ алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға ҿндҽү, диалог-

фекер алышыу һ.б; тҿрлҿ тҿрҙҽге диалогтың берлҽшеүен) үҙлҽштереү; 

- ғҽмҽлдҽ тҿрлҿ телмҽрҙҽге аралшыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хҽҙерге башҡорт ҽҙҽби 

теленең стилистик нормаларын һҽм яҙма телдҽ тҿп орфографик һҽм пунктуацион ҡағиҙҽлҽрҙе 

һаҡлау; 

- телмҽр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмҽр аралашыу процесында ым-ишара, 

мимиканы урынлы ҡулланыу; 

- уҡыу процесында һҽм кҿндҽлек аралашыуҙа үҙ телмҽреңде контролдҽ тота алыу; йҿкмҽткенҽн, 

һүҙҙҽрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмҽреңде баһалай белеү; грамматик һҽм телмҽр 

хаталарын таба һҽм уларҙы тҿҙҽтҽ алыу; үҙ тексыңды мҿхҽррирлҽү һҽм камиллаштыра белеү; 

- үҙ тиңдҽштҽрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менҽн сығыш яһау; бҽхҽстҽ, 

тҿрлҿ аргументтар ҡулланып, кҿнүҙҽк проблемалар буйынса сығыштарҙа ҡатнашыу; 

2) алынған белем һҽм күнекмҽлҽрҙе кҿндҽлек тормошта ҡуллана белеү; туған телде башҡа 

фҽндҽрҙҽ белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу; тел күренештҽрен анализлау буйынса алған 

белем һҽм күнекмҽлҽрҙе предмет-ара (сит тел, ҽҙҽбиҽт һ.б. дҽрестҽрҙҽ) ҡулланыу; 

3) аралашыу процесында тирҽ-яҡтағы кешелҽр менҽн коммуникатив маҡсатлы бҽйлҽнештҽ, 

ниндҽйҙер эш тҿрҿн бергҽ эшлҽү, бҽхҽстҽ, күтҽрелгҽн кҿнүҙҽк темаларҙа фекер алышыуҙа ҡатнашыу; 

шҽхестҽр менҽн мҽҙҽни аралашыу барышындағы тҿрлҿ ситуацияларҙа телмҽр этикетының милли- 

мҽҙҽни нормаларын үҙлҽпггреү. 

Предмет һҿҙҿмтҽлҽре: 

1) телдең тҿп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халының милли теле, 

Башҡортостан Республикаһының дҽүлҽт теле булыуы тураһында, тел менҽн халыҡ мҽҙҽниҽттең 

бҽйлҽнештҽре тураһында, кеше һҽм йҽмғиҽт тормошондағы роле тураһында ҡараш булдырыу; 

2) гуманитар фҽндҽр системаһында туған телдең урынын һҽм мҽғарифта тулыһынса уның ролен 

аңлау; 

3) туған тел тураһында тҿп фҽнни нигеҙҙе үҙлҽштереү; уның кимҽл һҽм берҽмектҽр бҽйлҽнешен 

аңлау; 

4) тел ғилеменең тҿп аңлатмалары: лингвистика һҽм уның тҿп бүлектҽре; тел һҽм телмҽр, телмҽр 

аралашыуы, һҿйлҽү һҽм яҙма телмҽр, монолог, диалог һҽм уларҙың тҿрҙҽре; аралашыу ситуациялары, 

фҽнни, публицистик, рҽсми-эшлекле стилдҽр, матур ҽҙҽбиҽт теле; фукциональ- мҽғҽнҽүи телмҽр 

тҿрҙҽре (хикҽйҽлҽү, һүрҽтлҽү, фекер йҿрҿтҿү); текст, текст тҿрҙҽре; телдең тҿп берҽмектҽре, уларҙың 

билдҽлҽре һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу үҙенсҽлектҽрен үҙлҽштереү; 

5) башҡорт теленең лексиксикаһы һҽм фразеологияһының тҿп стилистик ресурстарын, башҡорт 

ҽҙҽби теленең тҿп нормаларын, һҿйлҽү этикет нормаларын үҙлҽштереү; 

6) телдең тҿп берҽмектҽрен, грамматик категорияларын анализлау һҽм таныу, тел берҽмектҽрен 

аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 

7) һүҙгҽ тҿрлҿ анализ тҿҙҽрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), тҿп 

билдҽ һҽм структура күҙлегенҽн сығып, күп аспектлы анализ яһау; 



8)   тел-һүрҽтлҽү саралары һҽм уларҙы үҙ телмҽреңдҽ ҡулланыу; 

9) туған телдең эстетик фукцияһын таныу, матур ҽҙҽбиҽт текстарын анализлағанда телмҽрҙең 

эстетик кимҽлен баһалау. 

II класта “Башҡорт теле” предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре.  

А. Шәхси һөҙөмтәләр: 

Уҡыусы түбҽндҽге белемдҽрҙе формалаштыра 

- Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу;  

- Мҽктҽп йыһаздарына, уҡыу ҽсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу;  

- Тыуған ил, ер, тел тҿшҿнсҽлҽре, тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау тураһында аң-белем 

биреү; 

Уҡыусының түбҽндҽге белемдҽрҙе формалаштырыу мҿмкинселеге бар 

- Һау-сҽлҽмҽт йҽшҽү рҽүешен үҙлҽштереү. 

-  Үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һҽм яуаплы ҡарау; 

- Атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽренҽ, уҡытыусыларға, яҡындарына, мҽктҽп хеҙмҽткҽрҙҽренҽ иғтибарлы 

һҽм ихтирамлы булыу; 

Б. Предмет һөҙөмтәләре: 

Уҡыусы үҙлҽштерҽ 

- Башҡорт теленең бҿтҽ ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре, ҿн менҽн хҽрефтең айырмаһын аңлау 

-  Һүҙгҽ ҿн анализы, ижек анализы яһау, ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡылар, тартынҡыларҙы айыра алыу, 

уларҙы дҿрҿҫ ҽйтеү, шулар нигеҙендҽ һүҙҙҽр тҿҙҿү.  

- Кем? Нимҽ? Кемдҽр? Нимҽлҽр? һорауҙарын һҽм уларға яуап булған һүҙҙҽрҙе белеү һҽм ҡулланыу. 

Ни эшлҽй? Ни эшлҽне? һорауҙарын ҡуллана белеү. Ниндҽй? Ҡайһы? Ҡайҙа? һорауҙарының мҽғҽнҽ 

үҙенсҽлектҽрен аңлау, уларға яуап биреү. Минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың 

алмаштарының мҽғҽнҽлҽрен тҿшҿнҿү, уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

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

практик үҙлҽштереү. 

- Һүҙҙҽрҙе ижеклҽп, дҿрҿҫ, аңлы, шыма һҽм тасуири уҡыу. 

- Яҙма һҽм баҫма текстарҙы күсереп яҙыу. Диктант яҙыу.  

- Таныш темаға хикҽйҽ тҿҙҿп һҿйлҽү. 

- Һҿйлҽм тҿрҙҽрен билдҽлҽү (хҽбҽр, һорау, ҿндҽү) һҽм уларҙы тейешле интонация менҽн уҡыу, 

һҿйлҽмде дҿрҿҫ яҙыу, һҿйлҽм аҙағында тейешле тыныш билдҽлҽрен ҡуя белеү. 

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

- Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  



Уҡыусының үҙлҽштереү мҿмкинселеге бар 

Ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе уҡыу, тыңлау, һорауҙарға яуап биреү, йҿкмҽткеһен һҿйлҽү. 

Яҙма һҽм баҫма текстарҙы аңлау  

Таныш темаға һҿйлҽшеү. 

 Уҡытыусының һҿйлҽгҽнен йҽки уҡығанын аңлай алыу:  

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

- текст буйынса иптҽштҽренҽ йҽки уҡытыусыға һорауҙар биреү;  

- программала бирелгҽн шиғырҙарҙы яттан белеү. 

Тексты аңлы уҡыу һҽм уның йҿкмҽткеһе менҽн бҽйлҽнгҽн эштҽрҙе эҙмҽ-эҙлекле үтҽү. Уның 

нигеҙендҽ ҡоролған һҿйлҽшеү йҽки тикшереү эштҽрен үтҽү.  

Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  

Һүҙҙҽрҙе ижеккҽ бүлеү, юлдан юлға күсереү.  

В. Метапредмет һөҙөмтәләр:  

Уҡыусы ҿйрҽнҽ: 

- Үтенес менҽн уҡытыусыға, класташыңа, ҿлкҽндҽргҽ ҿндҽшеү. 

-- Аралашыу оҫталығын шымартыу, кеше фекерен ихтирам итеү. 

- Парлап, тҿркҿмдҽ эшлҽгҽндҽ этикет ҡағиҙҽлҽрен үтҽү. - Үҙ аллы уҡыу, мҽғлүмҽтле булыу 

оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеү-эҙлҽнеү эшен планлаштырыу; парлап, тҿркҿмлҽп, команда 

менҽн эшлҽү.  

- Алған мҽғлүмҽтте ҡағыҙға теркҽү. 

Уҡыусының ҿйрҽнеү мҿмкинселеге бар: 

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

- Диалог, монолог ҡора белеү. 

- Мҽғлүмҽт алыу сығанаҡтары менҽн эш итҽ белеү. 

- Эште планлаштырыу, уны тормошҡа ашырыу.  

- Уҡыу объектын ҿйрҽнеү процесында күҙҽтеү, сағыштырыу, анализлау һҽм һығымта яһау. 

III класта “Башҡорт теле” предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре.  

А. Шәхси һөҙөмтәләр: 

Уҡыусы түбҽндҽге белемдҽрҙе формалаштыра 

− Үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һҽм яуаплы ҡарау; 



− Атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽренҽ, уҡытыусыларға, яҡындарына, мҽктҽп хеҙмҽткҽрҙҽренҽ иғтибарлы 

һҽм ихтирамлы булыу; 

− Мҽктҽп йыһаздарына, уҡыу ҽсбаптарына ҡарата һаҡсыл булыу; 

− Тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау; 

Уҡыусының түбҽндҽге белемдҽрҙе формалаштырыу мҿмкинселеге бар 

− Һаулыҡты нығытыу.  

− Ҡунаҡта, кинола йҽки экскурсия һҽм башҡа йҽмҽғҽт урындарында ҽҙҽпле булыу, файҙалы ял 

итеү; 

− Кеше менҽн аралашыу этикетын үҙлҽштереү. 

Б. Предмет һөҙөмтәләре: 

Уҡыусы үҙлҽштерҽ 

− Уҡытыусы уҡыған йҽки һҿйлҽгҽн, үҙе уҡыған тексты аңлай алыу. 

− Тексты шыма, аңлы, дҿрҿҫ, тотош һүҙлҽп уҡыу; логик баҫымдарҙы, паузаларҙы дҿрҿҫ ҽйтеү.  

− Һүҙ тҿркҿмдҽрен айыра белеү.  

Уҡыусының үҙлҽштереү мҿмкинселеге бар 

− Уҡыған ҽҫҽр, картина, экскурсия, ҡараған фильм, билдҽле ситуация буйынса ҽңгҽмҽлҽ ҡатнаша 

алыу. 

В. Метапредмет һөҙөмтәләр:  

Уҡыусы ҿйрҽнҽ: 

− Дҽрес барышында уҡытыусы менҽн берлектҽ эшлҽү; дҽрескҽ маҡсат ҡуйыу һҽм уны дҽрес 

һуҙымында күҙ уңында тота белеү һҽм тормошҡа ашырыу, эште дҿрҿҫ планлаштырыу, 

эҙлҽнеү эше алып барыу.  

− Тиҫтерҙҽре һҽм оло кешелҽр менҽн итҽғҽтле һҿйлҽшеү, кеше менҽн мҿнҽсҽбҽт ҡороу 

оҫталығын үҙлҽштереү. 

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

Уҡыусының ҿйрҽнеү мҿмкинселеге бар: 

− Үҙ аллы белем алыу, мҽғлүмҽт йыйыу һҽм уларҙы ҡуллана белеү. 

− Эҙлҽнеү эше һҿҙҿмтҽлҽре буйынса презентация эшлҽү. 

− Эшлҽгҽн эштҽрен дҿрҿҫ баһалау һҽм кҽрҽк саҡта тҿҙҽтмҽлҽр индереү. 

− Мҽҙҽниле аралашыу этикетына ҿйрҽнеү; үҙ фекереңде ҡыҫҡа һҽм аңлайышлы итеп еткереү, 

уны яҡлай белеү. 

 



IV класта “Башҡорт теле”  предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре.  

А. Шәхси һөҙөмтәләр: 

Уҡыусы түбҽндҽге белемдҽрҙе формалаштыра 

− Үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һҽм яуаплы ҡарау;  

− Мҽктҽп һҽм класс йыһаздарына, уҡыу ҽсбаптарына һаҡсыл булыу; 

− Һаулыҡты нығытыу һҽм һаҡлау; 

Уҡыусының түбҽндҽге белемдҽрҙе формалаштырыу мҿмкинселеге бар 

− Тыуған ил, туған тел матурлығын, күркҽмлеген тоя белеү, уларҙы һаҡлау, үҙ халҡының 

традицияларын, йолаларын ҿйрҽнеү, таратыу. 

− Атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽренҽ, уҡытыусыларға, яҡындарына, мҽктҽп хеҙмҽткҽрҙҽренҽ 

иғтибарлы һҽм ихтирамлы булыу; 

Б. Предмет һөҙөмтәләре: 

Уҡыусы үҙлҽштерҽ 

− Һүрҽтлҽү, хикҽйҽлҽү тибындағы текстарҙы тыңлау һҽм аңлап ҡабул итеү. 

− Бирелгҽн тема буйынса диалог тҿҙҿү;    

− Программала бирелгҽн шиғырҙарҙы яттан тасуири һҿйлҽй белеү. 

− Тексты дҿрҿҫ, аңлы, тасуири уҡыу. 

− Ижади диктанттар, ҿйрҽтеү изложениелары һҽм иншалары яҙыу;  

Уҡыусының үҙлҽштереү мҿмкинселеге бар 

− Бирелгҽн тема буйынса  диалогты дауам итеү.  

− Иптҽшең яҙғанын һҽм үҙ яҙмаларыңды тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмҽлҽре. 

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

алышыу (кластан тыш уҡыу күнекмҽлҽре).  

 

В. Метапредмет һөҙөмтәләр:  

Уҡыусы ҿйрҽнҽ: 

Уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуйыу,  

Теге йҽки был тема буйынса кҽрҽкле мҽғлүмҽт туплау,  

Мҽҙҽниҽтле аралашыу оҫталығына, телмҽр этикетына эйҽ булыу, үҙ фекерен яҡлағанда, уй-

тойғоларын еткерҽ алырлыҡ аныҡ, эҙмҽ-эҙ бҽйҽн итеү,  

Билдҽле кимҽлдҽ башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙлҽштереү һҽм телмҽрҙҽ 

ҡуллана белеү. 



Уҡыусының ҿйрҽнеү мҿмкинселеге бар: 

Уҡыу мҽсьҽлҽлҽрен сисҽ белеү. 

эште планлаштыра белеү, 

Теге йҽки был тема буйынса кҽрҽкле мҽғлүмҽт туплау, эҙлҽнеү эше алып барыу, уның буйынса 

презентация эшлҽй белеү.  

Ҽңгҽмҽсенең уй-тойғоларын аңларға тырышыу, уның менҽн иҫҽплҽшҽ һҽм уртаҡ фекергҽ килҽ белеү. 

Башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙлҽштереү һҽм телмҽрҙҽ ҡуллана белеү. 

 

Башланғыс кластарҙа башҡорт телен  уҡытыуҙың тематик йөкмәткеһе. 

  

№ 

Бүлектҽр Сҽғҽт 
һаны 

 2 класс 35 

1  Тыуған  Башҡортостан 10 

2  Һаумы, мҽктҽп 1 

3  Мҽктҽп баҡсаһы 1 

4  Беҙҙең класс 4 

5  Ғаилҽ. Ҡайҙа? Ҡайҙан? 3 

6  Аҙыҡ – түлек. Нимҽ менҽн? 1 

7  Һанай белҽһегеҙме? 1 

8  Уйын, уйынсыҡтар 4 

9  Һҿнҽрҙҽр  1 

10  Кейем-һалым 2 

11  Һҿнҽрҙҽр 2 

12  Тҽн ҿлҿштҽре 1 

13  Емеш-елҽк. Йҽшелсҽ. 1 

14  Таҙалыҡ 1 

15  Кҿн тҽртибе. 3 

 3 класс 35 
1  Танышыу 2 

2  Ҡайҙа? 2 

3  Мҽктҽптҽ 3 

4  Һҿнҽрҙҽр 2 

5  Йыл миҙгелдҽре 5 

6  Кейемдҽр 4 

7  Ғаилҽ 3 

8  Тыуған кҿн 4 

9  Башҡортостан 4 

10  Сҽйҽхҽт 2 

11  Байрамдар 3 

12  Ҡабатлау 1 

 4 класс 35 

1  1 сентябрь – Белем кҿнҿ 1 
2  Мҽктҽптҽ 4 
3  Ғаилҽ. Хеҙмҽт 5 
4  Хобби. Буш ваҡыт 4 
5  Транспорт. Юл. Сҽйҽхҽт 2 
6  Табипта. Поликлиникала 1 
7  Почтала 2 



8  Башкортостан тҽбиғҽте 5 
9  Башҡортостанда иҫтҽлекле урындар 3 
10  Башкортостандың күренекле шҽхестҽре 2 
11  Ауыл тормошо. Башҡорт аты 2 
12  Башҡорт халыҡ ижады 2 
13  Балалар фольклоры 1 

 

Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһы ―Белем биреү үҙҽге‖ 10-сы урта дҿйҿм белем 

биреү мҽктҽбе муниципаль  дҿйҿм белем биреү учреждениеһының  ―Уҡыу планы‖нда башҡорт телен 

2-4 кластарҙа аҙнаһына 1 сҽғҽт,  йылына 35 сҽғҽт уҡытыу ҡаралған. Шуға ярашлы ―Башҡорт теленҽн  

программа‖ла бүленгҽн сҽғҽттҽр һаны ҡыҫҡартыла, бирелгҽн материал тулыһынса ҿйрҽнелҽ. 

Һҿйлҽү һҽм яҙма телмҽрҙең предмет йҿкмҽткеһе белем биреү һҽм тҽрбиҽүи маҡсаттарға, 

шулай уҡ башланғыс класс уҡыусыларының йҽш үҙенсҽлектҽренҽ тап килҽ, башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽтенҽ бүленҽ.  

  

№ 

Бүлектҽр Уҡыусының эшмҽкҽрлеге 

 2 класс 

1. Тыуған  Башҡортостан Башҡортостан, уның тҽбиғҽте, ҡалалары, ауылдары 

тураһында элементар белем алыу. Башҡорт теленең 

үҙенсҽлекле ҿндҽрен, темаға ҡараған башҡорт һүҙҙҽрен 

дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽнеү 

2. Һаумы, мҽктҽп Мҽктҽп, уньң үҙенсҽлекле билдҽлҽрен, урынлашыуын, 

кабинеттарын, дҽрестҽрҙе белеү. Улар тураһында һҿйлҽү. 

Башкорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре, 

һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽрҙең урыны тураһында белемдҽрҙе 

активлаштырыу. 

Диалогтар, этикет ҿлгҿлҽре, шиғырҙар менҽн танышыу. 

 

3. Мҽктҽп баҡсаһы Мҽктҽп баҡсаһы, елҽк-емештҽр, уларҙың ҡыуаҡтары, 

балаларҙың баҡсалағы эштҽре тураһында яңы һүҙҙҽр 

үҙлҽштереү. Уларҙы дҿрҿҫ ҽйтеү. Килеш ялғауҙарын 

файҙаланыу, һҽм, ҽ, лҽкин теркҽүестҽрен ҡулланыу. 

Диалогтар, йомаҡтар, текстарҙы уҡыу. 

Ҡушымтанан,  «Беҙ  башҡортса  уҡыйбыҙ»  китабынан 

баҡса темаһына ҡараған материалдар менҽн танышыу.  

4. Беҙҙең класс Мҽктҽп, класс бүлмҽлҽре, дҽрестҽр, кластағы уҡыусылар, 

уларҙың эштҽре. Темаға ҡараған башҡорт һүҙҙҽрен, 

һҿйлҽмдҽрен дҿрҿҫ уҡыу. һүҙҙҽрҙҽ ҡалын һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. Килеш ялғауҙарын практик ҡулланыу. 

Диалогтар, тиҙҽйткестҽр, йомаҡтар, күнегеү текстарын 

үҙлҽштереү. 

5. Ғаилҽ. Ҡайҙа? Ҡайҙан? Үҙенең ғаилҽһе, ғаилҽ ағзалары, уларҙың эштҽре, һҽнҽре, 

уларға туғанлыҡ   мҿнҽсҽбҽте,   ғаилҽ   шҽжҽрҽһе,   

файҙалы эштҽр тураһында һҿйлҽшеү. Укыу, яҙыу 

күнекмҽлҽрен үҫтереү. Башҡорт телендҽ эйҽлек (зат) 

ялғауҙарын, килеш ялғауҙарын практик үҙлҽштереү. Тиң 

киҫҽкле һҿйлҽмдҽр менҽн практик эштҽр башҡарыу. 

Хат яҙыу. Диалогтар, күнегеү текстары, 

һанашмаҡтарменҽн танышыу.  

 

6. Аҙыҡ – түлек. Нимҽ менҽн? Аҙыҡ - түлек, уларҙы табыу, ҽҙерлҽү, ҿҫтҽлде биҙҽү 



тураһында белемдҽрҙе арттырыу. Ааҙыҡ-түлеккҽ 

мҿнҽсҽбҽт, уға һаҡсыл ҡараш булдырыу, башҡорт 

аштары менҽн танышыу. 

Башҡорт телендҽ килеш ялғауҙары, һҿйлҽмдең тиң 

киҫҽктҽре, һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽрҙең урыны тураһында 

белемдҽрҙе актуаллҽштереү. 

Диалогтар, күнегеү текстары, йомаҡтар, мҽҡҽлдҽр менҽн 

танышыу.  

 

7. Һанай белҽһегеҙме? Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым хаҡы, уларҙың үлсҽме, уларҙы 

һатып алыу, тҽртипле тотоноу тураһында белемдҽрҙе 

ектуаллҽштереү.    Телмҽрҙҽ һандарҙы практик ҡулланыу. 

Зат ялғауҙарын ҡушыу. Ҡем булыпэшлҽй? һорауын 

үҙлҽштереү, уға яуап биреү. Күнегеү текстары, 

диалогтар, һүрҽттҽр менҽн эшлҽү.  

 

8. Уйын, уйынсыҡтар Уйынсыҡ исемдҽре, уйынсыҡтарҙың билдҽлҽре, уйындар 

темаһына яңы һүҙҙҽр үҙлҽштереү. Башҡорт телендҽ 

ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙарҙы, килеш һҽм зат ялғауҙарын 

практик ҡулланыу. Диалогтар тҿҙҿү, күнегеүҙҽр 

башҡарыу. 

9. Кейем-һалым Кейем-һалым исемдҽре, уларҙың үлсҽме, кейем һатып 

алыу, уларҙы бҿхтҽ тотоу тураһында белемдҽрҙе 

актуаллҽштереү. 

   Башҡорт телендҽ килеш һҽм зат ялғауҙарын 

ҡулланырға ҿйрҽнеү. Диалогтар, күнегеү текстары, 

телҽктҽр менҽн танышыу, яңы һүҙҙҽр үҙлҽштереү. 

10. Һҿнҽрҙҽр Кешелҽрҙең һҽнҽрҙҽре, эштҽре, шҿғҿлдҽре тураһында 

мҽғлүмҽт алыу. Башҡорт телендҽ нҽҙек һҽм ҡалын 

ялғауҙар, һҿйлҽмдҽ тиң киҫҽктҽр, һҿйлҽмдҽ хҽбҽрҙең 

урынын практик үҙлҽштереү. Дҽреслектҽге күнегеү 

текстары, диалогтар, мҽҡҽлдҽр, йомаҡтар менҽн 

танышыу. 

11. Тҽн ҿлҿштҽре Кешенең организмы, тҽн ҿлҿштҽре (ағзалары) атамаларын 

үҙлҽштереү. Тҽнде таҙа тотоу, һаулыҡты һаҡлау тураһында 

белемдҽрҙе актуаллҽштереү. 

Зат ялғауҙарын, эйҽлек алмаштарын һҽм ялғауҙарын практик 

ҡулланыу. Ҿндҽрҙең сиратлашыуын практик үҙлҽштереү. 

Дҽреслектҽге күнегеүҙҽр текстары, диалогтар, йомаҡтар менҽн 

танышыу. 

12. Емеш-елҽк. Йҽшелсҽ. Баҡса, елҽк - емеш, йҽшелсҽлҽрҙең атамаларын 

үҙлҽштереү, йҽшелсҽлҽрҙең, елҽктҽрҙең билдҽлҽрен 

белеү. Башҡорт телендҽ күплек, килеш ялғауҙарын 

ҡулланыу. Диалогтар, күнегеү текстары, йомаҡтар, 

тиҙҽйткестҽр менҽн  танышыу.  

 

13. Таҙалыҡ Шҽхси гигиена, таҙалыкты һаклау, сынығыу тураһында 

мҽғлүмҽт алыу. Башкорт телендҽ  юҡлык ялғауҙарын 

үҙлҽштереү. Килеш ялғауҙары, һүҙҙҽрҙең һҿйлҽмдҽге 

урыны тураһында мҽғлүмҽт алыу. Күнегеү текстары 

менҽн танышыу, диалогтарҙа ҡатнашыу.  

14. Кҿн тҽртибе Уҡыусының кҿн тҽртибе, ул тҽртипте һаклау, бҿхтҽлек, 

йыйнаҡлыҡ тураһында мҽғлүмҽт алыу, үҙеңдҽ һҽйбҽт 

сифаттар тҽрбиҽлҽү. Башкорт теленең ҿндҽре, хҽрефтҽре, 

һүҙҙҽргҽ ялғауҙар ҡушыу, һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибен 

үҙлҽштнрнү. Диалогтар, мҽҡҽлдҽр, күнегеү текстары, 



кҿлҽмҽстҽр менҽн танышыу. 

 3 класс 
1. Танышыу Түбҽн кластарҙа ҿйрҽнелгҽндҽрҙе ҡабатлау, тҽрҽнҽйтеү. 

Сҽнғҽтле һҿйлҽшеү. Тҿрлҿ ситуацияларҙа һҿйлҽшеү. 

Грамматик материалды үҙлҽштереү: 

Башҡорт теленең үҙҽнсҽлекле ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре. 

«Ҡайҙан?» һорауы һҽм шул һорауға яуап биреү. Хат яҙырға 

ҿйрҽнеү 

2. Ҡайҙа? «Ҡайҙа?» һорауы, уға яуап биреү.  

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Килеш һҽм күплек ялғауҙары, һорау һҽм хҽбҽр һҿйлҽм. 

Интонация һҽм тыныш билдҽлҽре  

Бирелгҽн темаларға диалог тҿҙҿү 

Телефондан һҿйлҽшҽм, һанай ҙа белҽм. Шатлығымдың сиге 

юк! һҽр ҽйберҙең үҙ урыны бар. Барыр юлды нисек һорайҙар? 

3. Мҽктҽптҽ Тема буйынса белемдҽрҙе тҽрҽнҽйтеү, һүҙлек запасын 

арттырыу. Укыу эшмҽкҽрлеге, укыу ҽсбаптары, уларҙы бҿхтҽ 

тотоу тураһында яңы һүҙҙҽр үҙлҽштереү.  

Кҿн режимы, таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ тураһында ҽңгҽмҽлҽрҙҽ 

ҡатнашыу. Класта дуҫлыҡ, берҙҽмлек, иман тураһында 

һҿйлҽшеүҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Башҡорт телендҽ ҿндҽрҙең, хҽрефтҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелеше һҽм 

яҙылышы. Ялғауҙарҙың яҙылышы. 

 Ярай, ярамай, мҿмиин һүҙҙҽренең ҡулланылышын 

активлаштырыу. 

4. Һҿнҽрҙҽр Тема буйынса үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау, белемде тҽрҽнҽйтеү, 

һҿйлҽшеү, уҡыу күнекмҽлҽрен артабан үҫтереү. Туғанлыҡ 

мҿнҽсҽбҽттҽре, һҽнҽр атамалары, таныш һҽм яҡын кешелҽрҙең 

шҿғҿл-һҿнҽрҙҽре, уларҙың яҡшы сифаттары тураһында 

һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. 

Башҡорт телендҽ телҽк мҽғҽнҽһенең бирелеше, ул формаларҙы 

практик үҙлҽштереү. Булып эшлҽй һүҙбҽйлҽнешен ҡулланыу. 

Дҽреслектҽге күнегеүҙҽр текстары, диалогтарын үҙлҽштереү. 

5. Йыл миҙгелдҽре Башҡортостанда, үҙебеҙ йҽшҽгҽн тҿйҽктҽ кҿҙ, ҡыш, яҙ, йҽй 

миҙгелдҽре, уларҙың билдҽлҽре тураһында белемдҽрҙе 

активлаштырыу. Тҽбиғҽттең тҿрлҿ күренештҽре. Миҙгелдҽргҽ 

бҽйлҽнешле ололарҙың эштҽре, хҽстҽрҙҽре. Миҙгелдҽргҽ 

ярашлы балаларҙың эштҽре, уйындары тураһында 

һҿйлҽшеүҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу, мҽҡҽлдҽр, һынамыштар менҽн 

танышыу. 

 Кҿн торошона бҽйле һүҙҙҽрҙе дҿрҿҫ ҡулланыу, телмҽр 

күнекмҽлҽрен үҫтереү, һҿйлҽм тҿрҙҽрен үҙлҽштереү. 

Тасуирлау элементтары менҽн танышыу. Иғлан яҙыу. 

Дҽреслектҽге күнегеүҙҽр текстары, диалогтар, йомаҡтар менҽн  

танышыу.  

 

6. Кейемдҽр Кейем исемдҽрен үҙлҽштереү, элек ҿйрҽнгҽндҽрҙе иҫкҽ 

тҿшҿрҿү. Кейемде һаҡлап, ҡҽҙерлҽп тотоу, һҽр береһен үҙ 

урынына ҡуйыу. Кейем һҽм шҽхси гигиена. Кейем һҽм 

матурлыҡ, кейем һҽм тыйнаҡлыҡ һ.б. тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, 

текстар уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Башҡорт телендҽге йҿкмҽтеү йүнҽлешен, шарт һҿйкҽлешен 

практик үҙлҽштереү. Был формаларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

Матур телҽктҽр ҽйтергҽ ҿйрҽнеү. Дҽреслектҽге күнегеү 

текстары, диалогтар, телҽктҽр, ҡотлауҙарҙы үҙлҽштереү  

 

7. Ғаилҽ Ғаилҽ ағзалары, уларҙың үҙеңҽ туғанлык мҿнҽсҽбҽттҽре. Был 

атамаларҙы үҙлҽштереү. Темаға бҽйлҽнешле яҡындарҙың эш - 

шҿғҿлдҽре, уй-хыялдары, килҽсҽккҽ пландары. Ғаилҽ 



шҽжҽрҽһе, уның ҽһҽмиҽте хакыңда һҿйлҽшеүҙҽр, текстар 

уҡыу. 

Башҡорт телендҽ бойороҡ  һҽм  шарт һҿйкҽлешен практик 

үҙлҽштереү. Уларҙың формаларын телмҽрҙҽ ҡулланыу.  

Яҙыу һҽм һҿйлҽү күнекмҽлҽрен камиллаштырыу. 

Дҽреслектҽге диалогтар, телҽктҽр, мҽҡҽлдҽр менҽн танышыу. 

 

8. Тыуған кҿн Балаларҙың тыуған кҿн байрамы, уға ҽҙерлек мҽшҽҡҽттҽре. 

Тыуған кҿн байрамын үткҽреү йолаһы. Ҡунаҡтар саҡырыу, 

уларға хҿрмҽт күрһҽтеү, мҽжлестҽ үҙеңде тотоу һ.б. тураһында 

һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу, шиғырҙар ятлау. Итҽғҽтлелек 

нормаларын үҙлҽштереү. 

Башҡорт телендҽге бойороҡ, телҽк һҿйкҽлеше формаларын 

практик үҙлҽштереү. Ҽҙҽплелек нормаларын белдереүсе һүҙҙҽр 

һҽм һҿйлҽмдҽр. Саҡырыу ҡағыҙы, ҡотлау яҙырға ҿйрҽнеү. 

Дҽреслектҽге диалогтар, күнегеү текстары, ҡотлауҙар, 

саҡырыу текстары менҽн танышыу. 

 

9. Башҡортостан Башҡортостан, уның дҽүлҽт символдары, уларҙың мҽғҽнҽһе. 

Башҡорт иле, уның халҡы, тарихы, ер-һыуы. 

Башҡортостандың данлы урындары. Бирелгҽн темалар 

буйынса белемдҽрҙе активлаштырыу 

Исем, яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽрҙе практик үҙлҽштереү, 

телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

10. Сҽйҽхҽт Сҽйҽхҽт, уның кешегҽ файҙаһы, ҽһҽмиҽте, сҽйҽхҽт урындары, 

йүнҽлештҽре, спорт һҽм сынығыу тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, 

текстар уҡыу. Килеш ялғауҙары, кире ҡағыу формаларын, 

«менҽн» бҽйлҽүесен телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

Диалогтар, күнегеү текстары, белдереүҙҽр, мҽҡҽлдҽр менҽн 

танышыу.   

11. Байрамдар Башкортостанда байрамдар, уларҙың тҿрҙҽре, ҽҙерлек 

мҽшҽҡҽттҽре. Башҡорт халҡының милли байрамдары 

тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. Предметтың 

билдҽлҽрен, уларҙың сағыштырыу формаларын практик 

үҙлҽштереү. Телмҽр күнекмҽлҽрен камиллаштырыу. 

Диалогтарҙа ҡатнашыу, күнегеү текстарын үҙлҽштереү. 

 

12. Ҡабатлау Был темала уҡыу йылы буйынса ҿйрҽнелгҽндҽрҙе ҡабатлау, 

белгҽндҽрҙе тҽрҽнҽйтеү, һүҙлекте байытыу. Телмҽр 

күнекмҽлҽрен камиллаштырыу. 

 4 класс 

1. 1 сентябрь – Белем кҿнҿ Бҿтҽ балалар ҿсҿн ҙур байрам — 1 сентябрь, уҡыу, йҽйге 

каникул, белем кҿнҿ, класс, ундағы уҡыусылар, уларҙың 

эштҽре тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу. 

Башҡорт теленең ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре (ҡабатлау). 

Темаға ҡараған һүҙ байлығын арттырыу, бҽйлҽнешле 

телмҽр тҿҙҿү. 

Дҽреслектҽге диалогтар, күнегеү текстарын үҙлҽштереү  

Танышыу, ҡотлау, иҫҽнлҽшеү, һаубуллашыу һүҙҙҽрен 

үҙлҽштереү. 
2. Мҽктҽптҽ Уҡыу, белем алыу, мҽктҽп тормошо кластағы эштҽр, мҽктҽп 

бинаһы, ундағы кабинеттар, дҽрестҽр тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, 

текстар уҡыу. Башҡорт теленең лексикаһы, һүҙ, уның лексик 

һҽм грамматик мҽғҽнҽһен практик үҙлҽштереү. 

Дҽреслектҽге диалогтар, күнегеү текстары, мҽҡҽлдҽр, 

йомаҡтар менҽн танышыу 

3. Ғаилҽ. Хеҙмҽт Ғаилҽ ағзалары, уларҙың эш-шҿғҿлдҽре тураһында белемдҽрҙе 

арттырыу. Ололарҙың һҽм балаларҙың хеҙмҽте, һҽнҽрҙҽр 

тҿрлҿ, уларҙың һҽр береһе лҽ кҽрҽкле, һҿнҽр һайлау тураһында 



фекер йҿрҿтҿргҽ ҿйрҽнеү.  

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Башҡорт телендҽ исем. Исемдең күплек, берлек формалары. 

Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. Синоним, антоним исемдҽр. 

4. Хобби. Буш ваҡыт Һҽр кешенең яратҡан шҿғҿлҿ, тҿп эше тураһында белемдҽрҙе 

арттырыу. Балаларҙың башҡарған эштҽре, файҙалы эштҽр 

тураһында фекер  йҿрҿтҿү. Кешелҽргҽ ярҙам, киң күңеллелек 

тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Башҡорт телендҽ эште, хҽрҽкҽтте белдереүсе һүҙҙҽр (ҡылым). 

Кылымдың мҽғҽнҽлҽре, берлек һҽм күплек формаһы. 

Кылымдарҙың зат менҽн үҙгҽреше. 

Минең яратҡан шҿғҿлҿм. Буш ваҡытты һин нисек үткҽрҽһең? 

Телевизор алдында. Компьютер уйындары. Маркалар йыйыу 

ҡыҙыҡмы? Рок музыка күңеллеме? темаларына диалогтар 

тҿҙҿү 

5. Транспорт. Юл. Сҽйҽхҽт Юл, транспорт, сҽйҽхҽт, сҽйҽхҽттҽ кҽрҽкле ҽйберҙҽр 

тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Башҡорт телендҽ ҡылым. Уның заман мҽғҽнҽлҽре. Үткҽн, 

хҽҙерге, килҽсҽк заман. Уларҙың грамматик күрһҽткестҽре. 

Ҡылымдың һҿйлҽмдҽге урыны 

Бирелгҽн темаларға диалогтар тҿҙҿү 

Мҽктҽпкҽ юл. 

Юл билдҽлҽре нимҽ һейлҽй? 

Йҽйҽү йҿрҿү файҙалымы? 

Ҡала урамында йҿрҿү ҡағиҙҽлҽре. 

Машина һҽм мин.  

 Сҽйҽхҽт ҡағиҙҽлҽре. 

 

6. Табипта. Поликлиникала Табипта. Поликлиникала темаһы  буйынса күберҽк һаулыҡ, 

сынығыу, кҿн тҽртибен күҙҽтеү кеүек мҽсьҽлҽлҽр тураһында 

ҽңгҽмҽлҽрҙҽ ҡатнашыу, текстар уҡыу . 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Башҡорт телендҽ сифат. Уның мҽғҽнҽлҽре. Сифаттарҙың 

һҿйлҽмдҽ исемгҽ бҽйлҽнеүе. Дҽрҽжҽлҽр менҽн үҙгҽреүе. 

Бирелгҽн темаларға диалогтар тҿҙҿү 

Спорт тҿрҙҽре. 

Беҙ саңғыла ярышабыҙ. 

Тауҙан сана шыуыу спортмы? 

Һин спорттың ниндҽй тҿрҿн яратаһың?  

Спортсмендарҙан кемдҽрҙе белҽһең? 

 

7. Почтала Почта, телефон, телеграф, интернет ты нисек файҙаланырға, 

почтала, телеграфта үҙеңде нисек тоторға, телефондан нисек 

һҿйлҽшергҽ - шулар тураһында белем, һҽйбҽт күнекмҽлҽр 

алыу. 

Башҡорт телендҽ исем, ҡылым, сифаттарҙың һҿйлҽмдҽ 

ҡулланылышы буйынса практик күнекмҽлҽр алыу. 

Дҽреслектҽге диалопгар, күнегеү текстарын үҙлҽштереү 

 

8. Башкортостан тҽбиғҽте Башҡортостандың бай тҽбиғҽте, үҫемлектҽре һҽм хайуандар 

донъяһы менҽн танышыу. Тҽбиғҽттҽге предметтарҙың 

исемдҽрен үҙлҽштереү, уларға ҡыҫҡаса характеристика биреү. 

Тҽбиғҽтте һаҡлау тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Башҡорт телендҽ тиң киҫҽктҽр (терминды биреү мотлаҡ түгел: 

һаналып килгҽн һүҙҙҽр тип мҽғҽнҽһен аңлатыу отошло), 

һҿйлҽмдҽ уларҙың ҡулланылышын практик үҙлҽштереү. 

 



9. Башҡортостанда иҫтҽлекле 

урындар 

Башҡортостан ерендҽге, Ҿфҿ ҡалаһындағы иҫтҽлекле, уникаль 

урындар менҽн танышыу. Башҡортостандағы данлыҡлы уҡыу 

йорттары, сҽнғҽт һарайҙары тураһында белемдҽрҙе арттырыу.. 

Уларға ҡыҫҡаса характеристика биреү. Тыуған тҿйҽктең 

матурлығын күрһҽтеү, ҽһҽмиҽтен асыу буйынса ҽңгҽмҽлҽрҙҽ 

ҡатнашыу, текстар уҡыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Башкорт телендҽ ябай һҿйлҽм тҿрҙҽре: хҽбҽр, һорау, ҿндҽү 

һҿйлҽмдҽр. Уларҙы практик үҙлҽштереү һҽм телмҽрҙҽ 

ҡулланыу. 

 

10. Башкортостандың күренекле 

шҽхестҽре 

Башкортостан тарихында, уның бҿгҿнгҿ  тормошонда 

күренекле шҽхестҽрҙең ҽһҽмиҽте тураһында һҿйлҽшеүҙҽрһҽ 

ҡатнашыу. Күренекле шҽхестҽр тураһында ҽңгҽмҽлҽрҙҽ 

ҡатнашыу, текстар уҡыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Һан, уның телмҽрҙҽге роле, һан тҿркҿмсҽлҽре. Уларҙы практик 

үҙлҽштереү һҽм телмҽрҙҽ кулланыу. 

11. Ауыл тормошо. Башҡорт аты Ауыл тормошо, ауыл кешелҽренең кҿнкүреше, эш-шҿғҿлдҽре 

тураһында яңы һүҙҙҽр үҙлҽштереү. Игенсе, малсы, 

механизатор хеҙмҽте. ауылда аттың файҙаһы тураһында 

һҿйлҽшеү, текстар уҡыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Алмаш, һорау һҽм зат алмаштары. Алмаштарҙың телмҽрҙҽге 

роле. Практик үҙлҽштереү һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

12. Башҡорт халыҡ ижады Башҡорт халыҡ ижады тураһында белемдҽрҙе арттырыу. 

Ҽкиҽттҽр, йырҙар, мҽҡҽлдҽр, йомаҡтар менҽн танышыу. 

Халыҡ ижадын ҿйрҽнеүсе ғалимдар тураһында һҿйлҽшеүҙҽрҙҽ 

ҡатнашыу, текстар уҡыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Башҡорт телендҽ рҽүештҽр. Уларҙың телмҽрҙҽге роле. 

Рҽүештҽрҙе практик үҙлҽштереү һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

Бирелгҽн темаларға диалогтар тҿҙҿү 

Башҡорт халҡының ниндҽй ҽкиҽттҽрен белҽһең?  

Мҽҡҽлдҽр ниңҽ кҽрҽк?  

13. Балалар фольклоры Балалар ижадында йырҙар, ҡобайыр элементтары, ҽкиҽттҽр, 

кҿлҽмҽстҽр, тел кҿрмҽлдергестҽр, тиҙҽйткестҽр менҽн 

танышыу. Балалар ижады ҽҫҽрҙҽрен уҡыу, ҽңгҽмҽлҽрҙҽ 

ҡатнашыу. 

Бирелгҽн грамматик темаларҙы үҙлҽштереү: 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. Тҿрлҿ интонациялы һҿйлҿмдҽрҙҽ 

һүҙҙҽрҙең урыны. Практик үҙлҽштереү һҽм телмҽрҙҽ 

ҡулланыу. 

 

Уҡыусыларҙың белемдәрен баһалау нормалары. 

 

1. Балаларҙың уҡыу һҽлҽтлектҽрен баһалау.  

Уҡыу техникаһын тикшереү.  

Ижеклҽп уҡыу күнекмҽлҽрен формалаштырыу. Уҡыусының индивидуаль темпына ярашлы 

тиҙлек менҽн һүҙҙҽрҙе тотош уҡыу. Һүҙҙҽрҙе, һүҙбҽйлҽнештҽрҙе, һҿйлҽмдҽрҙе һҽм ҡыҫҡа текстарҙы 

аңлы уҡыу. Дҿрҿҫ интонация һҽм пауза менҽн уҡыу. Аңлы һҽм тасуири уҡыу күнекмҽлҽрен үҫтереү.  

Ҡысҡырып уҡыу.  

Ижеклҽп уҡыуҙан уҡыусының индивидуаль темпына ярашлы тиҙлек менҽн һүҙҙҽрҙе аңлы 

рҽүештҽ тотош уҡыуға күсеү. Уҡыу тиҙлеген эҙмҽ-эҙлекле үҫтереү.  

Эстҽн уҡыу.  



Эстҽн уҡығанда ҽҫҽрҙең мҽғҽнҽһен аңлау. Уҡыуҙың тҿрҿн билдҽлҽү. Текстан кҽрҽкле 

информация таба белеү.  

Балаларҙың уҡыу тиҙлеге минутына түбҽндҽгесҽ билдҽлҽнҽ: 

 

Класс Һүҙ Билдҽ Эстҽн уҡыу 

2 25 - 30 90 - 120 35 - 45 

3 35 - 40 120 - 140 55 - 65 

4 45 - 50 150 - 200 75 - 85 

 

2. Яҙма эштәрҙең төрҙәре, күләме һәм уларҙы баһалау нормалары. 

Уҡытыу рус телендҽ барған мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт  теленҽн яҙма эштҽрҙең тҿрлҿ формалары 

ҡулланыла.  

Яҙма эштҽрҙең киң ҡулланыла торған түбҽндҽге тҿрҙҽрен күрһҽтергҽ була: 

- һүҙҙҽрҙе, типик фраза һҽм һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙыу; 

- һүҙлек диктанты; 

-        аңлатмалы, иҫкҽртмҽле, һайланма диктанттар; 

- ғҽҙҽти диктанттар; 

- һорауҙарға яуаптар яҙыу; 

- изложениелар; 

- иншалар; 

- тестарға яуаптар яҙыу. 

Һаналған яҙма эштҽр башланғыс кластарҙа элементар характерҙа, ҿйрҽтеү маҡсатында һҽм 

ныҡлы ҽҙерлектҽн һуң ғына яҙҙырыла. Ҽҙерлек эштҽре тҿрлҿсҽ булырға мҿмкин: һүҙҙҽрҙе, 

һҿйлҽмдҽрҙе яҙыр алдынан бер нисҽ тапҡыр телдҽн ҽйттереү, ниндҽй хҽрефтҽр яҙылыуын анализлау 

(ҽйттереү), һүҙҙҽрҙе һауала, таҡтала яҙып ҡарау, таҡтала яҙылғандарҙы күмҽклҽп тикшереү, 

хаталарын тҿҙҽтеү һ.б. Фҽҡҽт ошондай һҽм шуларға оҡшаш ҽҙерлек эштҽре башҡарылғас ҡына, 

контроль эштҽр дҽфтҽренҽ яҙыла.  

Уҡыу йылы эсендҽ башҡорт теле  1-4 кластарҙа 105 сҽғҽт уҡытылған осраҡта контроль 

характерҙағы яҙыу эштҽренең күлҽме түбҽндҽгесҽ тҽкдим ителҽ: 

 

 

Эш тҿрҙҽре 

Кластар 

1 2 3 4 

Күсереп яҙыу 2 2 2 1 

Һорауҙарға яуап 2 2 2 2 

Диктант 2 4 4 5 

Изложение 0 2 2 2 

Иншалар 0 2 2 2 

 

Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһы ―Белем биреү үҙҽге‖ 10-сы урта дҿйҿм белем 

биреү мҽктҽбе муниципаль  дҿйҿм белем биреү учреждениеһының  ―Уҡыу планы‖нда башҡорт телен 

2-4 кластарҙа аҙнаһына 1 сҽғҽт,  йылына 35 сҽғҽт уҡытыу ҡаралған. Шуға ярашлы контроль эштҽрҙең 

күлҽме лҽ ҡыҫҡартыла. 

 

Эш тҿрҙҽре Кластар 

2 3 4 

Күсереп яҙыу 1 1 1 

Һорауҙарға яуап 2 1 1 

Диктант 1 1 2 

Изложение 0 1 1 



Иншалар 0 1 1 

 

Ҿйрҽтеү характерындағы яҙыу эштҽре, һүҙлек диктанттары ғҽҙҽттҽге дҽрестҽрҙҽ үткҽрелҽ. 

Уларҙың күлҽмен билдҽлҽү укытыусы ҡарамағына калдырыла.  

Яҙма эштҽргҽ (бигерҽк тҽ изложениелар менҽн иншаларға) икешҽр сҽғҽт ваҡыт биргҽн 

осраҡтар була. Бындай сакта яҙыу ваҡытын уҡытыусы үҙенсҽ билдҽлҽргҽ хоҡуҡлы. 

Уҡытыу рус телендҽ барған мҽктҽптҽрҙҽ туған (башҡорт) теле һҽм ҽҙҽбиҽте дҽрестҽре лҽ, яҙма 

эштҽр үткҽреү методикаһы ла бик үҙенсҽлекле. Шуға ла яҙма эштҽр, уларға ҡуйылған баһалар 

балаларҙың телгҽ ҿйрҽнеүендҽ дҽртлҽндереү сараһы булып хеҙмҽт итһен (һҽр хҽлдҽ шуға ынтылырға 

кҽрҽк), балаларҙа башҡорт телен ҿйрҽнеүгҽ ҡыҙыҡһыныу уятһын. Икенсенҽн, уҡыусыларҙың белем 

һҽм күнекмҽлҽр күлҽме, сифаты башҡорт теленҽн дҽүлҽт стандарттарына яуап бирергҽ тейеш. 

Ҿсҿнсҿнҽн, шул уҡ күрһҽткестҽр уҡытыусыларға аттестация үткҽргҽндҽ лҽ иҫҽпкҽ алына.   

 

Методик ҡулланмалар һәм дәреслектәр. 

 

Уҡытыусы өсөн: 

1. Башҡорт теленҽн программа. (Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 1 – 11 

кластары ҿсҿн) Тҿҙҿүселҽре: Ғҽбитова З.М., Усманова М. Ғ., Ижевск -  2008. 

2. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 2 - се класс уҡыусылары 

ҿсҿн дҽреслек. Авт.: Толомбаев Х. А., Ҿфҿ – 2014 
3. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 3 - сҿ        класс уҡыусылары ҿсҿн 

дҽреслек. Авт.: Толомбаев Х. А., Ҿфҿ - 2010 

4. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 4 - се класс уҡыусылары 

ҿсҿн дҽреслек. Авт.: Толомбаев Х. А., Ҿфҿ – 2006 

5. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һҽм схемаларҙа. Авт.: Усманова М. Ғ., Ҿфҿ – 

2007 

6. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с грамматическим 

приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-Петербург – 2007 

7. Журнал. Аҡбуҙат. 

8. Күңелле минуттар. Г. Н. Баһауетдинова. Ҿфҿ - 2010 

9. Ҡыҙыҡлы грамматика. З. Ғ. Ураҡсин. Ҿфҿ - 1993 

10. Телдең күркҽмлек саралары. Күнегеүҙҽр менҽн. Псҽнчин В. Ш. Ҿфҿ – 2003 

11. Телмҽр һҽм зиһен. Р. Ғ. Аслаева. Ҿфҿ, Китап - 2005 

12. Тормош һабаҡтары: 2 – 3 синыфтар ҿсҿн уҡытыусыларға ҡулланма. Бураҡаев И. Д., 

Бураҡаева М. С., Ҿфҿ – 1996 

13. Уйнат, уйлат баланы. Г. Х. Аслаева. Ҿфҿ  - 1993 

14. Шиғыр уҡыйыҡ. Г. Х. Аслаева. Ҿфҿ - 1999 

15. Ҽкиҽт – хыял асҡысы, йомаҡ – зиһен асҡысы. Ф. Нҽҙершина. Ҿфҿ, Китап – 2007 

16.  Йҽш уҡытыусыға ярҙамға. Авт.: Абуталипова Р. Ҽ.,Ҿфҿ – 2003 

 

 

Уҡыусылар өсөн: 

1. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 2 - се класс уҡыусылары 

ҿсҿн дҽреслек. Авт.: Толомбаев Х. А., Ҿфҿ – 2014 
2. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 3 - сҿ        класс уҡыусылары ҿсҿн 

дҽреслек. Авт.: Толомбаев Х. А., Ҿфҿ - 2010 

3. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 4 - се класс уҡыусылары 

ҿсҿн дҽреслек. Авт.: Толомбаев Х. А., Ҿфҿ – 2006 

4. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һҽм схемаларҙа. Авт.: Усманова М. Ғ., Ҿфҿ – 

2007 

5. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с грамматическим 

приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-Петербург – 2007 

6. Аҡбуҙат журналы. 

7. Тормош һабаҡтары: 2 – 3 синыфтар ҿсҿн уҡытыусыларға ҡулланма. Бураҡаев И. Д., 

Бураҡаева М. С., Ҿфҿ – 1996 

8. Шиғыр уҡыйыҡ. Г. Х. Аслаева. Ҿфҿ - 1999 



9. Ҽкиҽт – хыял асҡысы, йомаҡ – зиһен асҡысы. Ф. Нҽҙершина. Ҿфҿ, Китап – 2007 

 

  Уҡытыуҙа ҡулланылған техник саралар: 

Ноутбук 

Проектор 

Телевизор 

Магнитофон 

DVD 

 

Интернет-ресурстар  

http://huzlek.bashqort.com 

http://mfbl.ru/mfbl/bashrus 

http://bashkir_russian.academic.ru 

bashklip.ru›site/bashgram.pdf 

http://tel.bashqort.com/short-grammar 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грамматика_башкирского_языка 

http://sdo.bspu.ru/mod/page/view.php?id=207 

http://blang.ru 

http://www.tugantel-tv.ru 
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