
 



Аңлатма яҙыу 

           Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәтенән эш программаһы 2-4 кластар өсөн төҙөлгән. Был эш 

программаһында Федераль һәм Республика закондары талаптары тормошҡа ашырыла: 

1. Рәсәй Федерацияһының “Мәғариф тураһында”  Законы (29.12. 2012 й. N 273-ФЗ) 

2. Рәсәй Федерацияһы Мәғариф Министрлығы тарафынан 06.10.2009 й. раҫланған “Рәсәй 

Федерацияһының башланғыс дөйөм белем биреү Федераль дәүләт белем биреү стандарттары” 

(Приказ РФ №373 от 06.10. 2009); Рәсәй Федерацияһы Фән һәм Мәғариф Министрлығының 

“Рәсәй Федерацияһының башланғыс дөйөм белем биреү Федераль дәүләт белем биреү 

стандарттарына үҙгәреш индереү” тураһындағы бойороғо ( 26.11.2010 РФ бойороғо №1241) 

3. “Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында”  Законы 

4. Башҡортостан Республикаһының  “Мәғариф тураһында”  Законы 

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

бойороғо №1989) 

6. Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһының  10 – сы урта дөйөм белем биреү мәктәбе  

“Белем биреү үҙәге”нең уҡыу планы (31.08.2015 й. бойороғо №353) 

7. Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһының  10 – сы урта дөйөм белем биреү мәктәбе  

“Белем биреү үҙәге”нең уҡыу предметтары буйынса эш программалары тураһындағы 

положениеһы (25.02.2015 й. бойороғо №096) 

8. Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһының  10 – сы урта дөйөм белем биреү мәктәбе  

“Белем биреү үҙәге”нең уҡыусыларҙың белемен тикшереү тураһындағы положениеһы 

(25.02.2015 й. бойороғо №096) 

9.  “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы” (уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 

1 – 11 кластары өсөн): Ижевск – “Книгоград”, 2008. Программаны 1 - 4 кластар өсөн Х. А. 

Толомбаев һәм М. С. Дәүләтшина, 5 – 11 кластар өсөн З. М. Ғәбитова һәм М. Г. Усманова 

төҙөгән.     

“Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте” предметына дөйөм характеристика 

   Рус мәктәптәренең башланғыс кластарында төп бурыс балаларҙы башҡортса 

һөйләшергә, уҡырға өйрәтеү булғанлыҡтан, лингвистик материал, әҙәби текстар нигеҙендә, 

тел сараларын әҙәби текста күҙәтеү, табыу, дөрөҫ әйтеү һәм яҙыу, әңгәмә һәм ижади эштәр 

ваҡытында дөрөҫ ҡулланырға өйрәтеү йүнәлешендәге эштәр аша башҡарыла. Был күренеш 

әҙәбиәт һәм тел материалының тематик бәйләнешен дә, мәғәнәүи бәйләнешен дә тәьмин итә, 

тәрбиәүи сараларҙы үткәреүгә киң юл аса. 

Рус телле мәктәптәрҙә эшләүсе башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары сит телдәрҙә 

уҡытыу алымдарын, уның ҡаҙаныштарын ижади файҙаланырға тейеш. Тел һәм әҙәбиәт 

дәрестәрен бер-береһе менән бәйләп алып барыу яңы һүҙҙәрҙе, терминдарҙы һүҙлеккә яҙып 

барыу, һүҙлекте һәр дәрестә тулыландыра барыу уҡыусыларҙы һүҙ байлығын арттырыуҙа, 

уларҙың яҙыу һәм һөйләү телмәрен үҫтереүгә булышлыҡ итәсәк. 



      Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙан бәләкәй күләмле диктанттар, 

изложениелар, иншалар яҙҙырыу ҙа бик мөһим. Телмәр үҫтереүҙә бындай эштәрҙең файҙаһы 

бик күп. 

        Бындай мәктәптәрҙә балаларға башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса теоретик мәғлүмәт 

биреү түгел, ә уҡыусыларҙың башҡорт телендә һөйләшә, уҡый, аңлай алыу, элементар яҙыу 

күнекмәләрен формалаштырыу һәм үҫтереү беренсе планда ҡала килә. Программала тәҡдим 

ителгән теоретик материал ҡағиҙәләрҙе ятлау юлы менән түгел, ә уҡылған текстарҙан телдең 

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

процессында ҡулланыу төп урында тора. 

Программа кимәле : базис 

Программаның йөкмәткеһе  3 йүнәлештә төҙөлгән 

- телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; 

- тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә (интеграция). 

- лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан 

сығып өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш). 

Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәтен уҡытыу маҡсаттары: 

         Билдәле булыуынса, белем биреүҙең маҡсаты йәмғиәт тарафынан ҡуйылған социаль заказ 

менән билдәләнә. Башҡортостан Республикаһының мәғариф системаһы алдында ҡуйылған төп бурыс 

- ижади фекерләүсе, инициативалы, ижтимағи тормошта әүҙем ҡатнашыусы, белемле һәм үҙ телендә 

иркен аралашыусы шәхестәр тәрбиәләү. 

          Мәғариф системаһы алдында ҡуйылған стратегик  маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыуҙа 

башланғыс мәктәп беренсе баҫҡыс булып тора. 

Урыҫ телле мәктәптәрҙә башҡорт балаларына туған телде уҡытыу маҡсаты күп яҡлы, һәм ул бер 

нисә аспекттан тора: 

1. Уҡыусыларҙы башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ һөйләшергә, өйҙә, йәмғиәт урындарында, хеҙмәт 

процесында башҡорт әҙәби телен практик файҙаланырға өйрәтеү. 

2. Башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик нормалары буйынса белем һәм күнекмәләр биреү. 

3. Башҡорт телендә нәшер ителә торған гәзит-журналдарҙы, әҙәби китаптарҙы үҙ аллы уҡып аңлау 

күнекмәләрен биреү. 

4. Үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу күнекмәләрен 

формалаштырыу. 

5. Телде өйрәнеү барышында балаларҙы башҡорт халҡының фәһемле тарихы, бай мәҙәниәте, 

әҙәбиәте, сәнғәте, күренекле шәхестәре, йолалары, тыуған илдең тәбиғәте һ.б. менән 

таныштырыу, уларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, уның теленә, үҙе йәшәгән 

төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. 

6. Бөтә һаналғандарға таянып, башҡорт телен, әҙәбиәтен өйрәнеү нигеҙендә, балаларҙа туған телгә 

ихтирам тәрбиәләү, уларға патриотик һәм интернациональ тәрбиә биреү. 

       Күренеүенсә, тәҡдим ителгән программа башланғыс кластарҙа башҡорт телен өс йүнәлештә 

өйрәнеүҙе - башҡортса телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм камиллаштырыу, башҡорт теленең 

фонетик, лексик, грамматик үҙенсәлектәрен аңлау һәм үҙләштереү, бәйләнешле текст менән эш итә 

белергә өйрәнеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ милли тәрбиә тураһында ла проблема күтәрелә. 



Программала ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар 

1. Танып белеү маҡсаты 

     Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихи үткәнен, бөгөнгөһөн, 

киләсәген белергә һәм аңларға, хөрмәт итергә, әҙәбиәт-сәнғәт вәкилдәренең ижади ҡаҙаныштары 

менән үҙенең рухи үҫешен байыта алыу мөмкинлеген файҙаланырға тейеш.  

            Күп милләтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт халҡының республикала 

төп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, билдәле шәхестәр, уларҙың эштәре, ижады менән 

таныштырыу башланғыс этапта танып белеү маҡсатының йөкмәткеһен тәшкил итә. 

2. Үҫтереү маҡсаты 

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

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

тейешле дәрәжәлә тормошҡа ашырылмауына килтерә. Шәхестең белемле булыуы уның фекерләү 

һәләте үҫешенән тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тәрбиә маҡсаттарын даими күҙаллап эшләү - 

сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты (Л.С.Выготский). Был хәҡиҡәтте бигерәк тә башланғыс 

кластарҙа, балаларҙың белем алыу эшмәкәрлеге башланған осорҙа иҫтә тотоу мөһим. 

        Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбәндәге йүнәлештәрҙә үҫтереүгә айырыуса 

иғтибар талап ителә:  

 Фекерләүҙе үҫтереү менән бәйле психик функциялар: логик фекерләү, сәбәп-һөҙөмтә 

бәйләнештәрен табыу, индуктив, дедуктив фекерләү; 

 Хәтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 

 Аралаша белеү һәләтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия хистәре); 

 Ихтыяр көсө, маҡсатлылыҡ , әүҙемлек кеүек һәләттәрҙе үҫтереү. 

 

3. Тәрбиәүи маҡсат 

        Уҡыусыларҙың тейешле дәрәжәләге тәрбиәһенән башҡа уҡытыу процесын ойоштороу мөмкин 

түгел. Әлбиттә, уҡытыусының шәхси сифаттары, уҡыусы менән махсус ойошторолған мөғәләмәһе 

уҡытыу һәм тәрбиә процесында ҙур роль уйнай. Ләкин тәрбиә процесы беренсе сиратта уҡытыуҙың 

йөкмәткеһе һәм методтары менән бәйле. Тимәк, уҡытыуҙың йөкмәткеһен һайлағанда, материалдың 

тәрбиәүи мөмкинлектәрен иҫәпкә алыу - программа һәм дәреслек авторҙары өсөн төп талап. 

Балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә тура килгән, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, әхләҡи проблемаларҙы үҙ 

эсенә алған йөкмәтке, беренсенән, уҡытыу процесында тәрбиәүи функция башҡарһа, икенсенән, 

туранан-тура коммуникатив мотивация тыуҙырыу менән бәйле. Программаға балалар араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған, әхләҡи проблемаға эйә булған бәләкәй күләмле әҙәби әҫәрҙәр һәм 

автор текстары индерелде. 

4. Белем биреү маҡсаты 

  Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмәләре, филологик белемдәре 

сиктәрендә генә ҡалмайынса, телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрендә лә ҡулланырлыҡ кимәлдә 

булырға тейеш. Шул ваҡытта ғына башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеү бурысы үтәлә. 

 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һөйләү; 

2) уҡыған тексты аңлы һөйләү; 



3) шиғыр, тиҙәйткестәрҙе яттан һөйләй белеү; 

4) йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һәм монологик телмәр ойоштора белеү; 

5) үҙенең һәм йәштәштәренең эшмәкәрлеге, тирә-яҡ мөхит хаҡында үҙенең мөнәсәбәтен 

белдереп, бәйләнешле һөйләй белеү. 

 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

1) уҡытыусының дәрес, уйын ситуациялары менән бәйле һорауҙарын, күрһәтмәләрен аңлау; 

2) әңгәмәләштәшенең таныш материалға нигеҙләнгән һөйләмен аңлау, уға мөнәсәбәтен 

белдереү; 

3) тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

4) әҙәби әҫәрҙәрҙең, текстарҙың йөкмәткеһен тыңлап аңлау; 

5) аудиотаҫмалағы әкиәт, хикәйәне ишетеп аңлау. 

 

 Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

1) аңлап, дөрөҫ итеп уҡыу; 

2) текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияларҙы үтәү; 

3) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

4) унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу; 

5) бәләкәй күләмле шиғырҙарҙы яттан һөйләү. 

 

 Яҙыу телмәрен үҫтереү 

1) айырым һөйләмдәрҙе, бәләкәй текстарҙы үҙгәрешһеҙ, дөрөҫ итеп күсереп яҙыу; 

2) матур яҙыу күнекмәләре; 

3) байрам открыткалары  яҙыу; 

4) һүҙлек диктанты яҙыу.  

 

Программаның педагогик (методик) нигеҙҙәре. 

      Рус мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыу программаһы дөйөм педагогик (методик) талаптарға, 

принциптарға нигеҙләнә. 

      Улар түбәндәгеләргә ҡайтып ҡала: 

 Өйрәнелгән материалды анализлау, сағыштырыу, предметтарҙы ниндәйҙер билдәләре буйынса 

классификациялау, дөйөмләштереү; 

 Предметтарҙың төп үҙенсәлектәрен айыра, аңлата белеү; 

 Предметҡа, күренешкә ҡарата үҙ фекерендә әйтә һәм уны иҫбатлай белеү; 

 Уҡыусыларға әхләҡи һәм эстетик тәрбиә биреү; 

 Уҡытыуҙы коммуникатив йүнәлештә алып барыу; 

 Башҡорт теле системаһының бөтә кимәлдәрен (фонетик, лексик, морфологик, синтаксик, 

стилистик, пунктуацион) иҫәпкә алыу һәм практик файҙаланыу; 

 Телмәр эшмәкәрлеген бөтә төрҙәре өҫтөндә эшләү; 

 Предмет-ара бәйләнеш, тарих, сәнғәт, мәҙәниәт, әҙәбиәт, халыҡ ижады һәм традицияларына 

нигеҙләнеп өйрәнеү. 

 

 

 



Уҡыу предметының уҡыу планындағы урыны 

 

Өс йыллыҡ өлгө уҡыу планы туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәтен  2-4 кластарҙа 105 сәғәт 

күләмендә уҡытыуҙы күҙ уңында тота: 2-се класс - 35, 3-сө класс - 35, 4-се класс - 35 сәғәт. Һәр 

класта башҡорт милләтенән булған балалар төркөмө булдырыла. Төркөмдәрҙә  туған (башҡорт) теле 

һәм әҙәбиәте  аҙнаһына 1 сәғәт  уҡытыла.Сәғәттәр һаны иҫәбенә кластан тыш уҡыу, һорауҙарға 

яуаптар, контроль күсереү, контроль диктант, инша, изложение яҙыу ҙа инә.  

 

Планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

Төп мәктәп сығарылыш уҡыусыларының туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәтенән программаны 

үҙләштереүҙең шәхси һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 

1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, интеллектуаль, 

ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль- этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның 

мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 

2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, уның менән 

ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау 

тураһында хәстәрлек күреү; телмәр үҙ камиллаштырыуға ынтылыу; 

3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен еткереү 

өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм уны баһалау күнекмәһен 

булдырыу. 

Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәтенән программаны үҙләштереүҙең метапредмет 

һөҙөмтәләре булып: 

1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 

аудирование һәм уҡыу: 

- телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп фекер; 

төп һәм өҫтәмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 

- төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, өйрәнеү), төрлө 

стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 

- төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; төрлө төрҙәге аудирование 

менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 

- төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге (матбуғат саралары, уҡыу өсөн 

тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы һүҙлектәр менән иркен 

ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон ҡулланмаларҙан һайлап алыу күнекмәләрен 

булдырыу; 

- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға 

килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә 

эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 

- стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткенән һәм ҡулланылған тел сараларынан 

сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 

һөйләү һәм яҙыу: 



- алдағы уҡыу эшмәкәлегенең (индивидуаль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү һәләтлелеге, 

хәрәкәттең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау һәм уларҙы телдән һәм яҙма формала 

адекват аныҡ итеп әйтеү; 

- тыңланған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, аннотация) 

һөйләй алыу; 

- төрлө стилдә һәм жанрҙа, адресланыуға ҡарап һәм аралашыу ситуацияһына карап телдән һәм 

яҙма текст төҙөй алыу; 

- телдән һәм яҙма формала үҙ фекереңде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан эҙмә-эҙлекле 

төҙөү талаптарын һаҡлау; 

- төрлө төрҙәге монологты (хәбәрләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү; төрлө төрҙәге монологтарҙың 

берләшеүе) һәм диалог (этикеты һүҙ эсенә алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-

фекер алышыу һ.б; төрлө төрҙәге диалогтың берләшеүен) үҙләштереү; 

- ғәмәлдә төрлө телмәрҙәге аралшыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге башҡорт әҙәби 

теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм пунктуацион ҡағиҙәләрҙе 

һаҡлау; 

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

мимиканы урынлы ҡулланыу; 

- уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу; йөкмәткенән, 

һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү; грамматик һәм телмәр 

хаталарын таба һәм уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү; 

- үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш яһау; бәхәстә, 

төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа ҡатнашыу; 

2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; туған телде башҡа 

фәндәрҙә белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу; тел күренештәрен анализлау буйынса алған 

белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. дәрестәрҙә) ҡулланыу; 

3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы бәйләнештә, 

ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, күтәрелгән көнүҙәк темаларҙа фекер алышыуҙа ҡатнашыу; 

шәхестәр менән мәҙәни аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли- 

мәҙәни нормаларын үҙләпггреү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

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

Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ мәҙәниәттең 

бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында ҡараш булдырыу; 

2) гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса уның ролен 

аңлау; 

3) туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр бәйләнешен 

аңлау; 

4) тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика һәм уның төп бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр 

аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, 



фәнни, публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт теле; фукциональ- мәғәнәүи телмәр 

төрҙәре (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың 

билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 

5) башҡорт теленең лексиксикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, башҡорт 

әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 

6) телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел берәмектәрен 

аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 

7) һүҙгә төрлө анализ төҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), төп 

билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 

8)   тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 

9) туған телдең эстетик фукцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең 

эстетик кимәлен баһалау. 

 

II класта “Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте” предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре.  

А. Шәхси һөҙөмтәләр: 

Уҡыусы түбәндәге белемдәрҙе формалаштыра 

- Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу;  

- Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу;  

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

биреү; 

Уҡыусының түбәндәге белемдәрҙе формалаштырыу мөмкинселеге бар 

- Һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштереү. 

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

- Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы 

һәм ихтирамлы булыу; 

Б. Предмет һөҙөмтәләре: 

Уҡыусы үҙләштерә 

- Башҡорт теленең бөтә өндәре һәм хәрефтәре, өн менән хәрефтең айырмаһын аңлау 

-  Һүҙгә өн анализы, ижек анализы яһау, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар, тартынҡыларҙы айыра алыу, 

уларҙы дөрөҫ әйтеү, шулар нигеҙендә һүҙҙәр төҙөү.  

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

Ни эшләй? Ни эшләне? һорауҙарын ҡуллана белеү. Ниндәй? Ҡайһы? Ҡайҙа? һорауҙарының мәғәнә 

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

алмаштарының мәғәнәләрен төшөнөү, уларҙы телмәрҙә ҡулланыу. 



- Кешенең исеме, фамилияһы, ҡала, район, ауыл, китап, журнал исемдәренең дөрөҫ яҙылышын 

практик үҙләштереү. 

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

- Яҙма һәм баҫма текстарҙы күсереп яҙыу. Диктант яҙыу.  

- Таныш темаға хикәйә төҙөп һөйләү. 

- Һөйләм төрҙәрен билдәләү (хәбәр, һорау, өндәү) һәм уларҙы тейешле интонация менән уҡыу, 

һөйләмде дөрөҫ яҙыу, һөйләм аҙағында тейешле тыныш билдәләрен ҡуя белеү. 

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

- Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  

Уҡыусының үҙләштереү мөмкинселеге бар 

Әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыу, тыңлау, һорауҙарға яуап биреү, йөкмәткеһен һөйләү. 

Яҙма һәм баҫма текстарҙы аңлау  

Таныш темаға һөйләшеү. 

 Уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу:  

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

- текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;  

- программала бирелгән шиғырҙарҙы яттан белеү. 

Тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. Уның 

нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәү.  

Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  

Һүҙҙәрҙе ижеккә бүлеү, юлдан юлға күсереү.  

В. Метапредмет һөҙөмтәләр:  

Уҡыусы өйрәнә: 

- Үтенес менән уҡытыусыға, класташыңа, өлкәндәргә өндәшеү. 

-- Аралашыу оҫталығын шымартыу, кеше фекерен ихтирам итеү. 

- Парлап, төркөмдә эшләгәндә этикет ҡағиҙәләрен үтәү. - Үҙ аллы уҡыу, мәғлүмәтле булыу 

оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеү-эҙләнеү эшен планлаштырыу; парлап, төркөмләп, команда 

менән эшләү.  

- Алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәү. 

Уҡыусының өйрәнеү мөмкинселеге бар: 

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

- Диалог, монолог ҡора белеү. 



- Мәғлүмәт алыу сығанаҡтары менән эш итә белеү. 

- Эште планлаштырыу, уны тормошҡа ашырыу.  

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

 

III класта “Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте” предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре.  

А. Шәхси һөҙөмтәләр: 

Уҡыусы түбәндәге белемдәрҙе формалаштыра 

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

− Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы 

һәм ихтирамлы булыу; 

− Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына ҡарата һаҡсыл булыу; 

− Тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау; 

Уҡыусының түбәндәге белемдәрҙе формалаштырыу мөмкинселеге бар 

− Һаулыҡты нығытыу.  

− Ҡунаҡта, кинола йәки экскурсия һәм башҡа йәмәғәт урындарында әҙәпле булыу, файҙалы ял 

итеү; 

− Кеше менән аралашыу этикетын үҙләштереү. 

Б. Предмет һөҙөмтәләре: 

Уҡыусы үҙләштерә 

− Уҡытыусы уҡыған йәки һөйләгән, үҙе уҡыған тексты аңлай алыу. 

− Тексты шыма, аңлы, дөрөҫ, тотош һүҙләп уҡыу; логик баҫымдарҙы, паузаларҙы дөрөҫ әйтеү.  

− Һүҙ төркөмдәрен айыра белеү.  

Уҡыусының үҙләштереү мөмкинселеге бар 

− Уҡыған әҫәр, картина, экскурсия, ҡараған фильм, билдәле ситуация буйынса әңгәмәлә ҡатнаша 

алыу. 

В. Метапредмет һөҙөмтәләр:  

Уҡыусы өйрәнә: 

− Дәрес барышында уҡытыусы менән берлектә эшләү; дәрескә маҡсат ҡуйыу һәм уны дәрес 

һуҙымында күҙ уңында тота белеү һәм тормошҡа ашырыу, эште дөрөҫ планлаштырыу, 

эҙләнеү эше алып барыу.  

− Тиҫтерҙәре һәм оло кешеләр менән итәғәтле һөйләшеү, кеше менән мөнәсәбәт ҡороу 

оҫталығын үҙләштереү. 



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

Уҡыусының өйрәнеү мөмкинселеге бар: 

− Үҙ аллы белем алыу, мәғлүмәт йыйыу һәм уларҙы ҡуллана белеү. 

− Эҙләнеү эше һөҙөмтәләре буйынса презентация эшләү. 

− Эшләгән эштәрен дөрөҫ баһалау һәм кәрәк саҡта төҙәтмәләр индереү. 

− Мәҙәниле аралашыу этикетына өйрәнеү; үҙ фекереңде ҡыҫҡа һәм аңлайышлы итеп еткереү, 

уны яҡлай белеү. 

IV класта “Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте” предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре.  

А. Шәхси һөҙөмтәләр: 

Уҡыусы түбәндәге белемдәрҙе формалаштыра 

− Үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарау;  

− Мәктәп һәм класс йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу; 

− Һаулыҡты нығытыу һәм һаҡлау; 

Уҡыусының түбәндәге белемдәрҙе формалаштырыу мөмкинселеге бар 

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

традицияларын, йолаларын өйрәнеү, таратыу. 

− Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу; 

Б. Предмет һөҙөмтәләре: 

Уҡыусы үҙләштерә 

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

− Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү;    

− Программала бирелгән шиғырҙарҙы яттан тасуири һөйләй белеү. 

− Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу. 

− Ижади диктанттар, өйрәтеү изложениелары һәм иншалары яҙыу;  

Уҡыусының үҙләштереү мөмкинселеге бар 

− Бирелгән тема буйынса  диалогты дауам итеү.  

− Иптәшең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларыңды тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмәләре. 

− Өйҙә башҡортса гәзит-журналдар, китаптар уҡыу һәм класта шулар тураһында фекер 

алышыу (кластан тыш уҡыу күнекмәләре).  

 



В. Метапредмет һөҙөмтәләр:  

Уҡыусы өйрәнә: 

Уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуйыу,  

Теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт туплау,  

Мәҙәниәтле аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына эйә булыу, үҙ фекерен яҡлағанда, уй-

тойғоларын еткерә алырлыҡ аныҡ, эҙмә-эҙ бәйән итеү,  

Билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштереү һәм телмәрҙә 

ҡуллана белеү. 

Уҡыусының өйрәнеү мөмкинселеге бар: 

Уҡыу мәсьәләләрен сисә белеү. 

эште планлаштыра белеү, 

Теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт туплау, эҙләнеү эше алып барыу, уның буйынса 

презентация эшләй белеү.  

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

Башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштереү һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. 

 

Башланғыс кластарҙа туған (башҡорт) телен  уҡытыуҙың тематик йөкмәткеһе. 

  

№ 

Бүлектәр Сәғәт 
һаны 

 2 класс 35 

1. Башҡортостан – тыуған илем 1 

2. Һаумы, мәктәп! 2 

3. Йәмле йәй үтте 4 

4. Көлә – көлә көҙ килә 3 

5. Кеше эше менән матур 3 

6. Тарих биттәренән 3 

7. Бурай- бурай ҡарҙар яуа 4 

8. Беҙҙең ғаилә. 2 

9. Шанлы йылдар 2 

10. 8 март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө 2 

11. Ай Уралым, Уралым… 4 

12. Башҡорт халыҡ ижады 1 

13. Яҙ килә еремә 2 

16. Йәйҙең йәмле көндәрендә. 2 

 3 класс 35 
1. Һаумы, мәктәп!          1 

2. Йәйҙе иҫкә төшөрөү  1 

3. Алтын көҙ килә еремә 3 

4. Кешене кеше итеүсе – хеҙмәт  2 

5. Нимә яҡшы, нимә насар?  3 

6. Әкиәттәр 4 

7. Тәңкә-тәңкә ҡарҙар яуа... 3 



8. Уралып ятҡан Уралда…  3 

9. Ҡаһарманлыҡ юлынан 1 

10. 8 март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө 3 

11. Яҙҙар килә шаулап-гөрләп... 5 

12. Балаларҙың тормошо һәм эштәре 1 

13. Йәй  6 

 4 класс 35 

1. Мәктәп. Ватан. 1 

2. Йәйге хәтирәләр 3 

3. Илем тарихы – халҡым тарихы. 3 

4. Тәбиғәт бүләктәре 1 

5. Тормош - ижад 1 

6. Йәшәү – Ватанға хеҙмәт итеү 1 

7. Халыҡ әйтһә, хаҡ әйтә 1 

8. Бурай – бурай ҡарҙар яуа 3 

9. Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ 2 

10. Сәсәндәрҙән- тел ҡалыр 2 

11. Балдай татлы һыуҙарым 4 

12. Башҡортостандың ҡалалары 2 

13. 8 Март – халыҡ-ара ҡатын – ҡыҙҙар көнө 1 

14. Башҡортостандың мәҙәниәте 2 

15. Тәбиғәттең теле асылған саҡ 2 

16. Кеше – кеше булһын 2 

17. Яҙ һәм хеҙмәт байрамы 2 

18. Һаумы, йәмле йәй 2 

 

Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһы “Белем биреү үҙәге” 10-сы урта дөйөм белем 

биреү мәктәбе муниципаль  дөйөм белем биреү учреждениеһының  “Уҡыу планы”нда туған 

(башҡорт) теле һәм әҙәбиәтен 2-4 кластарҙа аҙнаһына 1 сәғәт,  йылына 35 сәғәт уҡытыу ҡаралған. 

Шуға ярашлы “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте  программаһы”нда бүленгән сәғәттәр һаны ҡыҫҡартыла, 

бирелгән материал тулыһынса өйрәнелә. 

Һөйләү һәм яҙма телмәрҙең предмет йөкмәткеһе белем биреү һәм тәрбиәүи маҡсаттарға, 

шулай уҡ башланғыс класс уҡыусыларының йәш үҙенсәлектәренә тап килә, башҡорт теле һәм 

әҙәбиәтенә бүленә.  

  

№ 

Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

 2 класс 

1. Башҡортостан – тыуған илем -алфавитты, башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм 

хәрефтәрен хәтерҙә ҡалдырырға, уларҙы дөрөҫ әйтергә 

һәм яҙырға өйрәнергә. 

-тыуған төйәк, үҙебеҙ йәшәгән урын тураһында 

әңгәмәләрҙә актив ҡатнашырға, темалар буйынса яңы 

һүҙҙәр үҙләштерергә 

 -бирелгән тексты төркөмдә уҡырға, уға ҡарата бирелгән 

эштәрҙе күмәкләп кәңәшләшеп атҡарырға 

2. Һаумы, мәктәп! - белем  алыу, мәктәп тураһында әҫәрҙәр уҡырға, 

әңгәмәләрҙә ҡатнашырға.  

- башҡорт телендәге үҙенсәлекле өндәр һәм хәрефтәрҙе 

хәтерҙә ҡалдырырға, уларҙың дөрөҫ әйтелешен һәм 

яҙылышын үҙләштерергә. 



3. Йәмле йәй үтте -Башкортостандағы йәйге тәбиғәт, уны һаклау, 

балаларҙың йәйге ялы һәм эштәре тураһында әҫәрҙәр 

уҡырға, һорауҙарға яуап бирергә, әңгәмәләрҙә 

ҡатнашырға;  

-башҡорт телендә ижектәргә бүлеү үҙенсәлектәрен 

үҙләштерергә, сингармонизм закондары менән 

танышырға, һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға өйрәнергә  

- йо-йө, йе, йү, йы, йә өн ҡушымсаларының әйтелеше һәм 

яҙылышын үҙләштерергә, һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү 

нормаларын үҙләштерергә; 

4. Көлә – көлә көҙ килә Башҡортостанда көҙгө тәбиғәт, кешеләрҙең көҙгө эштәре, 

ҡоштар һәм йәнлектәрҙең тормошо тураһында хикәйәләр, 

шиғырҙар, мәҡәләләр уҡырға, әңгәмәләрҙә ҡатнашырға; 

 Мәҡәлдәр, йомаҡтар, рәссамдарҙың картиналары менән 

танышырға; 

Башҡорт теленең тартынҡы өндәре һәм хәрефтәрен 

хәтерҙә ҡалдырырға, уларҙы дөрөҫ әйтергә һәм яҙырға. 

[к] - [г], [ҡ] - [ғ], [п] - [б] өндәренең сиратлашыуын 

үҙләштерергә. 

5. Кеше эше менән матур Оло кешеләрҙең, балаларҙың тормошо һәм эштәре, 

һәйбәт сифаттары хаҡында хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡырға һәм һөйләргә; 

 мәҡәлдәр менән танышырға һәм уларҙы хәтерҙә 

ҡалдырырға; 

Башҡорт телендә һөйләмдәрҙең интонацион төрҙәре һәм 

уларҙа тыныш билдәләренең ҡуйылышын үҙләштерергә.

  

6. Тарих биттәренән Башҡорт халҡы тарихынан хикәйәләр менән танышырға. 

Башҡорт халҡының элекке тормошо, азатлыҡ өсөн 

көрәше, халҡыбыҙҙың күренекле шәхестәре тураһында 

әҫәрҙәр уҡырға һәм һөйләргә. Халыҡ тормошона 

бағышланған әҙәби монтаждар һәм кисәләрҙә 

ҡатнашырға. 

Салауат Юлаев, Зәки Вәлиди, Муса Мортазин тураһында 

авторҙар  эшкәртмәһендәге материалдар менән 

танышырға. 

Башҡорт телендәге үҙенсәлекле тартынҡылар, 

дифтонгыларҙы  дөрөҫ әйтергә һәм яҙырға өйрәнергә. 

7. Бурай- бурай ҡарҙар яуа Башҡортостанда ҡышҡы тәбиғәт, балаларҙың ҡышҡы 

уйындары һәм эштәре тураһында хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡырға һәм һөйләргә. Тәбиғәтте күҙәтергә, 

йәнлектәрҙең һәм үҫемлектәрҙең тормошо менән 

танышырға.  

Башҡорт телендә баҫым үҙенсәлектәре, һөйләмдәрҙең 

интонацион төрҙәре, уларҙа һүҙҙәр тәртибе һәм тыныш 

билдәләрен күҙәтергә. Һығымта яһарға. 

8. Беҙҙең ғаилә. Ата-әсәләр, туғандар, уларҙың эштәре, хәстәрҙәре, ата-

әсәләрҙе ҙурлау, ололау, хөрмәтләү, балаларҙың 

ғаиләләге эштәре хаҡында хикәйәләр, мәҡәләләр, 

шиғырҙар уҡырға, ятларға һәм һөйләргә. 

Башҡорт телендә үҙенсәлекле һуҙынҡы һәм тартынҡы 

өндәрҙе дөрөҫ әйтә, яҙа белергә.  

Текста һорау, хәбәр һәм өндәү һөйләмдәрҙе айыра 

белергә, уларҙа тыныш билдәләрен дөрөҫ ҡуйып яҙырға, 

дөрөҫ интонация менән уҡырға. 



  

9. Шанлы йылдар Халҡыбыҙҙың бөтә ил азатлығы, тыныслығы өсөн 

көрәше,  Бөйөк Ватан һуғышында башҡорт халҡының, 

башҡорт атлыларының ҡаһарманлығы хаҡында 

шиғырҙар, мәҡәләләр, хикәйәләр уҡырға һәм һөйләргә, 

һалдаттарға бағышланған монтаж (фотоальбом) төҙөргә, 

һалдаттар, ветерандар менән осрашыуҙарҙа ҡатнашырға. 

Һүҙҙәрҙең лексик мәғәнәһе, уларҙың предметтарҙы, 

билдәләрҙе, эш-хәлде, хәрәкәтте белдереүен 

үҙләштерергә. Һүҙҙәрҙе сағыштырырға. Һығымта яһарға.

  

10. 8 март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө Әсәйҙәр, өләсәйҙәр, апайҙар, һеңлеләр тураһында 

шиғырҙар, хикәйәләр, мәҡәләләр уҡырға һәм һөйләргә. 

Әсәйҙәргә арналған сараларҙа ҡатнашырға 

Авторҙар эшкәртеүендә темаға ҡарата гәзит-журнал 

материалдары менән танышырға 

Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең (исемдәрҙең) яңғыҙлыҡ, 

уртаҡлыҡ, берлек һәм күплек мәғәнәләрен белдереүе һәм  

шул мәғәнәләрҙе белдереүсе саралар (ялғауҙар) менән 

танышырға, яҙма һәм һөйләү телмәрендә дөрөҫ ҡуллана 

белергә. 

 

11. Ай Уралым, Уралым… Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө тураһында 

шиғырҙар, хикәйәләр,  мәҡәләләр уҡырға һәм һөйләргә.  

«Тыуған республикам» темаһына материалдар 

йыйырға,альбом эшләргә, монтажда ҡатнашырға һәм 

сығыш яһарға. 

Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең ваҡыт, эйәлек, урын, 

йүнәлеш һ. б. мәғәнәләрҙе белдереүе, шул мәғәнәләрҙе 

белдереүсе саралар (ялғауҙар) менән танышырға, уларҙы 

яҙма һәм һөйләү телмәрендә дөрөҫ ҡуллана белергә. 

12. Башҡорт халыҡ ижады Башҡорт халҡының тормошо, кәсебе, кешеләрҙең яҡшы 

һәм насар сифаттары, туғанлыҡ һәм дуҫлыҡ хаҡында 

халыҡ ижады әҫәрҙәре: әкиәттәр, мәҡәлдәр, йомаҡтар, 

риүәйәттәр уҡырға, уларҙы һөйләргә өйрәнергә, темалар 

буйынса әңгәмәләрҙә ҡатнашырға. 

Эш-хәлде, хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙең 

(ҡылымдарҙың) мәғәнә үҙенсәлектәре, берлек һәм 

күплек, ваҡыт мәғәнәләрен белдереүсе саралар (ялғауҙар) 

менән танышырға, яҙма һәм һөйләү телмәрендә дөрөҫ 

ҡуллана белергә. 

13. Яҙ килә еремә Тәбиғәттә яҙғы күренештәр, ҡоштар, үҫемлектәр, 

балаларҙың, шулай уҡ ололарҙың яҙғы эштәре тураһында 

әҫәрҙәр уҡырға, һөйләргә, темаға карата авторҙар 

эшкәртеүендәге мәҡәләләр менән танышырға. 

Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәр (сифаттар), 

уларҙың мәғәнәне төрлө кимәлдә, шулай ук башҡа 

билдәләр менән сағыштырып күрһәтә алыуын һәм 

мәғәнәләрҙе белдереүсе саралар (ялғауҙар) менән 

танышырға, уларҙы яҙма һәм һөйләү телмәрендә дөрөҫ 

ҡуллана белергә. 

 Эш-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙең мәғәнә 

үҙенсәлектәрен ҡабатларға, һығымта яһарға. 

Башҡортостанда яҙғы тәбиғәт, уға һаҡсыл ҡараш, яҙғы 

байрамдар, экология мәсьәләһенә ҡағылышлы әҫәрҙәр 



уҡырға һәм һөйләргә, әңгәмәләрҙә ҡатнашырға. 

Кешеләрҙең хеҙмәт емеше - икмәк, уның ҡәҙере 

тураһында әҫәрҙәр уҡырға.  

16. Йәйҙең йәмле көндәрендә. Башҡортостанда йәйге тәбиғәт, ололарҙың һәм 

балаларҙың йәйге эштәре, ялы тураһында хикәйәләр, 

шиғырҙар, мәҡәләләр уҡырға һәм һөйләргә. Тәбиғәткә 

экскурсияла, походтарҙа ҡатнашырға. Авторҙарҙың тема 

буйынса эшкәрткән материалдары менән танышырға, 

темалар буйынса әңгәмәләрҙә ҡатнашырға. Предметтың   

атамаларын,    билдәләрен, эш-хәрәкәтте белдереүсе 

һүҙҙәрҙе үҙләштерергә. Һүҙҙәрҙе сағыштырырға. 

Уҡытыусыға һорауҙар бирергә. 

 3 класс 
1. Һаумы, мәктәп! Мәктәп, балаларҙың белем алыуы тураһында әҫәрҙәр уҡырға, 

әңгәмәләрҙә ҡатнашырға. 

 Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен иҫкә төшөрөргә, 

һорауҙарға  тулы һөйләмдәр менән яуап бирергә. 

2. Йәйҙе иҫкә төшөрөү  Йәйге тәбиғәт, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге 

эштәре, ялы хаҡында шиғырҙар, хикәйәләр уҡырға һәм 

һөйләргә. Йәйге тәьҫораттар тураһында әңгәмәләрҙә 

ҡатнашырға, һүрәттәр төшөрөргә. 

Авторҙар тарафынан темаға ҡарата эшкәртелгән 

мәҡәләләр менән танышырға 

Башҡорт телендә алфавитты яттан белергә.  

Өндәрҙе дөрөҫ әйтергә.  

Бирелгән ситуациялар буйынса бәләкәй хикәйәләр 

төҙөп һәм һөйләргә. 

3. Алтын көҙ килә еремә Башҡортостанда, тыуған төйәктә көҙгө тәбиғәт, ундағы 

буяуҙар байлығы, көҙгө муллыҡ, ололарҙың һәм балаларҙың 

көҙгө эштәре, осар ҡоштар, йәнлектәр тураһында әҫәрҙәр 

уҡырға һәм һөйләргә. 

 «Көҙ» темаһына альбом төҙөргә, әҙәби монтажда ҡатнашырға, 

тәбиғәткә экскурсияла ҡатнашырға, тәбиғәтте һаҡлау буйынса 

төрлө сараларҙа ҡатнашырға, әңгәмәләрҙә ҡатнашырға, 

тәбиғәт һәм уҡылған әҫәрҙәр буйынса һүрәттәр төшөрөөргә. 

Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең (исемдәрҙең) берлек, күплек, 

яңғыҙлыҡ, уртаҡлыҡ, урын, ваҡыт, объект һ. б. мәғәнәләрҙе 

белдереүен күҙәтергә, иҫкә төшөрөөргә, практик 

үҙләштерергә. 

 

4. Кешене кеше итеүсе – хеҙмәт  Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, ололарҙың һәм балаларҙың 

хеҙмәте, яҡшы сифаттар тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, 

шиғырҙар уҡырға һәм һөйләргә, мәҡәлдәр әйтергә. 

«Беҙҙең файҙалы эштәребеҙ» темаһына альбом төҙөргә. 

Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәр менән танышырға.  

Билдәнең төрлө  микдарҙа икәнен (сифат дәрәжәләрен) 

белдереүсе сараларҙы күҙәтергә, практик үҙләштерергә. 

Абзацтың темаһын билдәләргә.  

Абзацты һөйләмдәргә бүлергә.  

Айырым һөйләмдәрҙән бәләкәй хикәйә төҙөргә. 

5. Нимә яҡшы, нимә насар?  Кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәте, намыҫлы, егәрле кешеләр һәм 

уларҙың эштәре; курҡак, алдаксы, ялкау кешеләр тураһында 

әҫәрҙәр укырға һәм һөйләргә; кешеләрҙең  яҡшы сифаттарын 

үҙләштерергә. 

Данлы кешеләр менән осрашыуҙарҙа ҡатнашырға,  улар 

тураһында альбомдар төҙөргә, ишеткәндәр буйынса һүрәттәр 

төшөрөргә, әңгәмәләрҙә ҡатнашырға. 

Эште, процесты белдереүсе һүҙҙәр (кылым, хәбәр), уларҙың, 

төп мәғәнәләренән тыш, эш башҡарыусының (эйәнең) затын, 



берлеген, күплеген, вакыт һ. б. мәғәнәләр белдереүҙәрен 

күҙәтергә һәм практик үҙләштерергә.  

Әҫәрҙәге предметты һәм геройҙы (персонажды) һүрәтләү 

элементтарын күҙәтергә, сағыштырырға. 

 

6. Әкиәттәр Башҡорт халык әкиәттәрендә кешеләрҙең якшы һәм насар 

сифаттары күҙәтергә. Халык әкиәттәре һәм яҙыусылар ижад 

иткән әкиәттәрҙе сағыштырырға. 

«Әкиәт геройҙары» темаһына альбом төҙөргә, һүрәттәр 

төшөрөргә, инсценировкалар әҙерләргә һәм күрһәтергә. 

Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең (исемдәрҙең) һөйләмдә эш 

башҡарыусы булып килеүен, урын, вакыт, эйәлек, объект һ. б. 

мәғәнәләрҙе белдереүен күҙәтергә һәм үҙләштерергә. 

Әкиәт, хикәйә, йомаҡ, мәҡәлдәрҙе бер-береһенән айырырға. 

Бирелгән ситуацияға ярашлы бәләкәй әкиәттәр төҙөргә, шул 

әкиәттәргә һүрәттәр төшөрөргә. 

 

7. Тәңкә-тәңкә ҡарҙар яуа... Башкортостанда кышҡы тәбиғәт, һауа торошо, үҫемлектәрҙең 

һәм йәнлектәрҙең ҡышлауы; ололарҙың һәм балаларҙың 

ҡышҡы эштәре, балаларҙың уйындары һәм эштәре тураһында 

хикәйәләр, шиғырҙар уҡырға һәм һөйләргә. 

Уҡылған әҫәрҙәр буйынса Яңы йылға ҡарата һүрәттәр 

төшөрөргә, шыршы байрамына әҙерләнергә һәм унда 

ҡатнашырға. Әҙәби геройҙарға характеристика бирергә. 

Предметҡа хас билдәләрҙе әйтергә. Предметтың билдәһен 

белдереүсе һүҙҙәрҙең һөйләмдәге мәғәнәләрен күҙәтергә һәм 

практик үҙләштерергә. 

Текст тураһында мәғлүмәт алырға.  

Тексты өлөштәргә бүлергә, өлөштәргә исем бирергә.  

Текстың темаһын һәм төп фекерен практик үҙләштерергә. 

 

8. Уралып ятҡан Уралда…  Урал,  уның  тәбиғәте,   байлығы,   йылғалары, күлдәре, 

тауҙары, ҡалалары, экономикаһы, башҡорт әҙәбиәте, сәнғәте, 

күренекле кешеләре тураһында мәкәләләр, шиғырҙар, 

хикәйәләр уҡырға һәм һөйләргә. 

«Башкортостан - тыуған төйәгем» темаһына әҙәби монтаж, 

альбомдар әҙерләргә, уҡылған әҫәрҙәр, тәьҫораттар буйынса 

әңгәмәләр үткәрергә, һүрәттәр төшөрөргә. 

9. Ҡаһарманлыҡ юлынан Халҡыбыҙҙың ил дошмандарына ҡаршы героик көрәше, 

һалдат хеҙмәте тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр 

уҡырға һәм һөйләргә, М. Хәйҙең  “Беҙҙең армия”, Н. 

Иҙелбайҙың “Ел, ерәнем”әҫәрҙәрен үҙләштерергә.  

автобиография элементтары менән танышырға.  Изложение 

һәм инша элементтарын өйрәнергә 

10. 8 март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө Илебеҙҙә ҡатын-ҡыҙҙар хеҙмәте, республикалағы данлы 

ҡатын-ҡыҙҙар, уларға ихтирам тураһында мәкәләләр, 

шиғырҙар, хикәйәләр уҡырға һәм һөйләргә. 

Н. Иҙелбайҙың  “Әсәкәйем”,  Ф. Чанышеваның “Бала өсөн” 

әҫәрҙәрен үҙләштерергә.  Предметтың эшен, билдәһен, эш 

хәлдең билдәһен белдереүсе һүҙҙәр менән танышырға. 

11. Яҙҙар килә шаулап-гөрләп... Башкортостанда яҙғы тәбиғәт, уның күренештәре, хайуандар 

һәм үҫемлектәр тормошондағы үҙгәрештәр, кешеләрҙең яҙғы 

хеҙмәте тураһында мәкәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡырға 

һәм һөйләргә. 

Ҡоштарҙы ҡаршылау, бүлмә гөлдәре үҫтереү, бакса эштәре 

тураһында әңгәмәләрҙә ҡатнашырға, темаға ҡарата һүрәттәр 

төшөрөргә.  

Башҡорт телендә һөйләмдең интонацион төрҙәре менән 

танышырға. Уларҙа тыныш билдәләренә иғтибар итергә, 

тасуири уҡырға. Тексты өлөштәргә бүлергә, өлөштәргә исем 



бирергә.  

Ябай план менән  танышырға, план буйынса һөйләргә. 

11. Балаларҙың тормошо һәм 

эштәре 

Балаларҙың тормошо һәм эштәре тураһында әҫәрҙәр 

уҡырға, һорауҙарға яуап бирергә. Грамматик материал 

буйынса күнегеүҙәр башҡарырға. 
12. Йәй  Йәйге күренештәр, балаларҙың йәйге эштәре һәм ялы, 

уйындар тураһында шиғырҙар, хикәйәләр, мәҡәләләр 

уҡырға һәм һөйләргә. 

Тәбиғәткә экскурсияларға сығырға, әңгәмәләрҙә 

ҡатнашырға, йәй күренештәре тураһында һүрәттәр 

төшөрөргә. Грамматик материал буйынса күнегеүҙәр 

башҡарырға. 
 4 класс 

1. Мәктәп. Ватан. Ватан, мәктәп, уҡыу, уға мөнәсәбәт тураһында мәҡәләләр, 

шиғырҙарукырға һәм әңгәмәләрҙә ҡатнашырға.  

Башҡорт теленең өндәре һәм хәрефтәрен иҫкә төшөрөргә. 

Өндәрҙе күҙәтергә, уларҙы айырыу ыҫулдарын, юлдарын 

табырға. 

Әҫәрҙең темаһын  һәм төп фекерен билдәләй белергә. 

2. Йәйге хәтирәләр Башҡортостанда йәйге тәбиғәт, балаларҙың йәйге эштәре, ялы 

тураһында хикәйәләр, шиғырҙар, әкиәттәр, мәҡәләләр уҡырға 

һәм һөйләргә.Темаға карата һүрәттәр төшөрөргә, әңгәмәләр 

үткәрергә.  

Башҡорт телендә исем, уның аңлатҡан мәғәнәләре тураһында 

үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөргә. Берлек һәм күплек һандағы 

исемдәрҙе айыра белергә, сағыштырырға. Шул мәғәнәләрҙе 

белдереүсе сараларҙы күҙәтергә, ҡуллана белергә. 

Әҫәрҙең темаһын һәм төп фекерен билдәләргә. 

3. Илем тарихы – халҡым 

тарихы. 

Халкыбыҙҙың ауыр үткәне, михнәтле тормошо, азатлык өсөн 

көрәше, билдәле шәхестәре тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, 

шиғырҙарукырға һәм һөйләргә. 

Гәзит һәм журналдарҙан темаға ярашлы материалдар йыйырға, 

альбом төҙөргә. 

Исемдәрҙең эйәлек заты менән үҙгәрешен үҙләштерергә, уның 

мәғәнәләрен асыҡларға. Сифат, уның мәғәнәләре, һөйләмдәге 

ролен күҙәтергә. 

4. Тәбиғәт бүләктәре Матур әҙәбиәттә көҙҙөң сағылышы,  Башкортостанда көҙгө 

тәбиғәт, балаларҙың һәм ололарҙың көҙгө эштәре, көҙгө 

байлык тураһында хикәйәләр, шиғырҙар, мәҡәләләр укырға 

һәм һөйләргә. «Көҙ» темаһына карата экскурсияларҙа 

ҡатнашырға, япраҡтарҙан коллекциялар әҙерләргә, һүрәттәр 

төшөрөргә, ижади эштәр күргәҙмәһе ойошторорға. 

Исем, уның мәғәнәләре, исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше, 

килеш мәғәнәләрен күрһәтеүсе сараларҙы үҙлштерергә. 

Укылғанәҫәрҙәрбуйынса план төҙөргә, план буйынсаһөйләргә 

һәм яҙырға. Тәьҫораттарбуйынса һорауҙарбирергә, уларға 

яуаптар табырға. 

5. Тормош - ижад Башҡортостанда иҫтәлекле урындар, күренекле шәхестәр 

тураһында әҫәрҙәр уҡырға, һорауҙар бирергә, һығымта 

яһарға. Уҡыу материалын өйрәнеү процесында 

диалогтарҙа ҡатнашырға.  
6. Йәшәү – Ватанға хеҙмәт итеү  Илебеҙ халыҡтарының хеҙмәте, бөгөнгө көн 

геройҙары, уларҙың Тыуған илгә, хеҙмәткә, уҡыуға ҡарашы,  

балаларҙың хеҙмәте тураһында әҫәрҙәр уҡырға. 

Данлы кешеләр менән осрашырға, әңгәмәләрҙә ҡатнашырға, 

уҡылған әҫәрҙәр буйынса һүрәттәр төшөрөргә. 

Ҡылымдың һан, зат менәнүҙгәреше, барлыҡ һәм юҡлыҡта 

килеүен күҙәтергә. Ҡылымдарҙың заман мәғәнәләрен практик 

үҙләштерергә. Заман мәғәнәләрен белдереүсе сараларменән 



танышырға. Текстың йөкмәткеһен төрлөзаманда һөйләргә. 

Текстағы һүрәтләү сараларын табырға. Изложение һәм инша 

яҙыуөсөн материал  йыйырға. 

7. Халыҡ әйтһә, хаҡ әйтә Кешенең яҡшы һәм насар сифаттарытураһында әкиәттәр 

уҡырға, йомаҡтар ҡойорға, мәҡәлдәр, көләмәстәр менән 

танышырға. Шуларға нигеҙләнеп, һығымталар яһарға, яҡшы 

сифаттарҙы үҙләштерергә. Әкиәттәр буйынса инсценировкалар 

төҙөргә һәм сығыш яһарға, әкиәттәргә, йомаҡтарға, 

мәҡәлдәргә бағышланға сараларҙа ҡатнашырға. 

Ҡылымдың зат, һан, барлыҡ-юҡлыҡ, заман менән үҙгәрешен 

практик үҙләштерергә. 

Текстанобразлылыҡ сараларын һайлап ала белергә һәм уларҙы 

ҡулланырға. Иптәшеңдең яҙғанын тикшерергә һәм 

камиллаштырырға. 

8. Бурай – бурай ҡарҙар яуа Башҡортостанда ҡыш, уның билдәләре, ололарҙың һәм 

балаларҙың ҡышҡы эштәре, уйындары,  ҡышҡы байрамдар 

тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, шиғырҙар уҡырға  һәм 

һөйләргә. Ҡышҡы тәбиғәткә экскурсияла ҡатаншырға, 

альбомдар әҙерләргә, һүрәттәр төшөрөргә. Яңы йыл, ҡышҡы 

уйындар, ғөмүмән,  авторҙар тарафынан темаға ҡарата 

эшкәртелгән материалдар менән танышырға. 

һан һәм уның төркөмсәләрен практик үҙләштерергә. Цифрҙар 

менән бирелгән һандарҙы һәм уларҙың ялғауҙарын дөрөҫ 

яҙырға. 

Автобиографияны һөйләргә  һәм яҙырға. 

9. Берҙәмлек, дуҫлыҡ, 

тыныслыҡ 

Тыныслыҡ, халыҡтар араһында дуҫлыҡ, үҙ-ара ярҙам, 

берҙәмлек тураһында шиғырҙар, мәҡәләләр, хикәйәләр уҡырға  

һәм һөйләргә. 

«Илебеҙ тыныс булһын» темаһына альбом төҙөргә.  

Алмаш, зат алмаштарын практик ҡулланырға. Текстан кәрәкле 

урындарҙы һайлап уҡырға. Иптәшең йәки үҙең яҙғандарҙы 

камиллаштырыу өҫтөндә эшләргә. 

10. Сәсәндәрҙән- тел ҡалыр Күренекле сәсәңдәрҙең тормошо һәм ижады тураһында 

әҫәрҙәр уҡырға, һорауҙарға яуап бирергә. Сәсәндәр 

тураһында һөйләргә. Уҡытыусыға һорауҙар бирергә. 

Рәүеш аңлатҡан мәғәнәләрҙе практик үҙләштерергә. 

Сәсәндәр ижады буйынса альбом төҙөргә. 
11. Балдай татлы һыуҙарым Башҡортостандың йылғалары һәм күлдәре тураһында әҫәрҙәр 

уҡырға  һәм һөйләргә. Тыуған төйәктәге йылға, күлдәр, 

шишмәләр тураһында альбом әҙерләргә, һүрәттәр төшөрөргә. 

Ярҙамсы һүҙҙәр, уларҙың мәғәнәләре, һөйләмдәге ролен 

үҙләштерергә. Күҙәтергә, сағыштырырға, һығымта яһарға. 

Әҫәрҙәге геройҙарға элементар характеристика бирергә.. 

12. Башҡортостандың ҡалалары Башкортостандың ҡалалары тураһында әҫәрҙәр уҡырға, 

белешмәләр алырға һәм һөйләргә. 

Башҡортостан ҡалаларына арнап альбомдар төҙөргә, стендтар 

эшләргә. 

Ымлыҡтар, уларҙың мәғәнәләре һәм һөйләмдәге ролен 

практик үҙләштерергә. Урынды һүрәтләргә. 

13. 8 Март – халыҡ-ара ҡатын – 

ҡыҙҙар көнө 

Ҡатын-ҡыҙҙарҙың данлы эштәре, яҡшы сифаттары, уҡыусы 

ҡыҙҙар тураһында әҫәрҙәр уҡырға һәм һөйләргә. 

«8 Март - әсәйҙәр байрамы» темаһына иртәлектә ҡатнашырға, 

данлы ҡатын-ҡыҙҙар менән осрашыуҙарҙа ҡатнашырға. 

Һөйләм, йыйнаҡ һәм тарҡау һөйләмдәр өҫтөндә күнегеүҙәр 

башҡарырға. Бәйләнешле телмәр төҙөп һөйләргә. 

14. Башҡортостандың мәҙәниәте Башҡортостандың мәҙәниәте, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре 

тураһында әҫәрҙәр уҡырға һәм һөйләргә. Башҡортостандың 

яҙыусыларына, композиторҙарына, артистарына бағышлап 

альбомдар төҙөргә, улар менән осрашыуҙарҙа ҡатнашырға. 

Һөйләм, һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре менән практик 



танышырға, күнегеүҙәр башҡарырға уларҙы яҙма һәм һөйләү 

телмәрендә ҡулланырға. Бәйләнешле телмәр төҙөп һөйләргә. 

15. Тәбиғәттең теле асылған саҡ Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре; ололарҙың һәм 

балаларҙың яҙғы эштәре; ҡоштар, хайуандар һәм үҫемлектәр 

тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әҫәрҙәр уҡырға һәм 

һөйләргә. «Яҙғы моңдар» темаһына әҙәби монтажда 

ҡатнашырға. Тәбиғәткә экскурсияла ҡатнашырға, шуның 

буйынса әңгәмәләрҙә ҡатнашырға, һүрәттәр төшөрөргә. 

Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙе, уларҙың телмәрҙәге ролен 

күҙәтергә. Бәйләнешле текст өҫтөндә эштәрҙә ҡатнашырға. 

16. Кеше – кеше булһын Кешеләрҙең һәйбәт һәм яман сифаттары, тәрбиәлелек, 

кешеләргә һәм тәбиғәткә яҡшы мөнәсәбәт тураһында әҫәрҙәр 

уҡырға һәм һөйләргә. 

«Кеше һәр яҡтан да камил булырға тейеш» тигән темаға 

альбом төҙөргә, әңгәмәләрҙә ҡатнашырға. 

Һөйләм   киҫәктәре,   һөйләмдең  тиң  киҫәктәременән практик 

танышырға һәм уларҙы үҙләштерергә, ҡулланырға. 

17. Яҙ һәм хеҙмәт байрамы Беренсе Май - дуҫлыҡ, хеҙмәттәшлек көнө, халыҡтарҙың 

дуҫлыҡҡа ынтылышы тураһында әҫәрҙәр уҡырға, һорауҙарға 

яуап бирергә. «Беренсе Май» темаһына әҙәби монтажда 

ҡатнашырға. 

Темаға ҡарата авторҙар тарафынан эшкәртелгән 

материалдарҙы үҙләштерергә. 

Ябайһәмҡушмаһөйләмдәрбуйынса практик эштәр 

башҡарырға. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәтен күҙәтергә  һәм 

үҙләштерергә. 

18. Һаумы, йәмле йәй Башҡорт теле үтелгәндәр буйынса күнегеүҙәр башҡарырға. 

Йәйге күренештәр; уҡыу йылының һөҙөмтәләре; йәйге эштәр; 

йәйгә план-хыялдар хаҡында әҫәрҙәр уҡырға һәм һөйләргә. 

 

Уҡыусыларҙың белемдәрен баһалау нормалары. 

 

1. Балаларҙың уҡыу һәләтлектәрен баһалау.  

 

Уҡыу техникаһын тикшереү.  

Ижекләп уҡыу күнекмәләрен формалаштырыу. Уҡыусының индивидуаль темпына ярашлы 

тиҙлек менән һүҙҙәрҙе тотош уҡыу. Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе һәм ҡыҫҡа текстарҙы 

аңлы уҡыу. Дөрөҫ интонация һәм пауза менән уҡыу. Аңлы һәм тасуири уҡыу күнекмәләрен үҫтереү.  

Ҡысҡырып уҡыу.  

Ижекләп уҡыуҙан уҡыусының индивидуаль темпына ярашлы тиҙлек менән һүҙҙәрҙе аңлы 

рәүештә тотош уҡыуға күсеү. Уҡыу тиҙлеген эҙмә-эҙлекле үҫтереү.  

Эстән уҡыу.  

Эстән уҡығанда әҫәрҙең мәғәнәһен аңлау. Уҡыуҙың төрөн билдәләү. Текстан кәрәкле 

информация таба белеү.  

Балаларҙың уҡыу тиҙлеге минутына түбәндәгесә билдәләнә: 

 

Класс Һүҙ Билдә Эстән уҡыу 

1 20 - 25 80 - 90 25 - 30 

2 30 - 40 100 - 120 35 - 40 

3 40 - 50 120 - 150 45 - 65 



4 55 - 65 150 - 200 75 - 85 

 

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

Уҡытыу рус телендә барған мәктәптәрҙә туған (башҡорт )  теле һәм әҙәбиәтенән яҙма 

эштәрҙең төрлө формалары ҡулланыла.  

Яҙма эштәрҙең киң ҡулланыла торған түбәндәге төрҙәрен күрһәтергә була: 

- һүҙҙәрҙе, типик фраза һәм һөйләмдәрҙе күсереп яҙыу; 

- һүҙлек диктанты; 

-        аңлатмалы, иҫкәртмәле, һайланма диктанттар; 

- ғәҙәти диктанттар; 

- һорауҙарға яуаптар яҙыу; 

- изложениелар; 

- иншалар; 

- тестарға яуаптар яҙыу. 

Һаналған яҙма эштәр башланғыс кластарҙа элементар характерҙа, өйрәтеү маҡсатында һәм 

ныҡлы әҙерлектән һуң ғына яҙҙырыла. Әҙерлек эштәре төрлөсә булырға мөмкин: һүҙҙәрҙе, 

һөйләмдәрҙе яҙыр алдынан бер нисә тапҡыр телдән әйттереү, ниндәй хәрефтәр яҙылыуын анализлау 

(әйттереү), һүҙҙәрҙе һауала, таҡтала яҙып ҡарау, таҡтала яҙылғандарҙы күмәкләп тикшереү, 

хаталарын төҙәтеү һ.б. Фәҡәт ошондай һәм шуларға оҡшаш әҙерлек эштәре башҡарылғас ҡына, 

контроль эштәр дәфтәренә яҙыла.  

Өйрәтеү характерындағы яҙыу эштәре, һүҙлек диктанттары ғәҙәттәге дәрестәрҙә үткәрелә. 

Уларҙың күләмен билдәләү укытыусы ҡарамағына калдырыла.  

 

 

Уҡыу йылы эсендә туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте 1-4 кластарҙа 105 сәғәт уҡытылған 

осраҡта контроль характерҙағы яҙыу эштәренең күләме түбәндәгесә тәкдим ителә: 

 

 

Эш төрҙәре 

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 үҙәге” 10-сы урта дөйөм белем 

биреү мәктәбе муниципаль  дөйөм белем биреү учреждениеһының  “Уҡыу планы”нда туған 

(башҡорт) теле һәм әҙәбиәтен 2-4 кластарҙа аҙнаһына 1 сәғәт,  йылына 35 сәғәт уҡытыу ҡаралған. 

Шуға ярашлы контроль эштәрҙең күләме лә ҡыҫҡартыла. 

 

Эш төрҙәре Кластар 

2 3 4 

Күсереп яҙыу 1 1 1 

Һорауҙарға яуап 2 1 1 

Диктант 1 2 2 

Изложение 0 1 1 

Иншалар 0 1 1 

 

Яҙма эштәргә (бигерәк тә изложениелар менән иншаларға) икешәр сәғәт ваҡыт биргән 

осраҡтар була. Бындай сакта яҙыу ваҡытын уҡытыусы үҙенсә билдәләргә хоҡуҡлы. 

Уҡытыу рус телендә барған мәктәптәрҙә туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте дәрестәре лә, яҙма 

эштәр үткәреү методикаһы ла бик үҙенсәлекле. Шуға ла яҙма эштәр, уларға ҡуйылған баһалар 



балаларҙың телгә өйрәнеүендә дәртләндереү сараһы булып хеҙмәт итһен (һәр хәлдә шуға ынтылырға 

кәрәк), балаларҙа башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятһын. Икенсенән, уҡыусыларҙың белем 

һәм күнекмәләр күләме, сифаты башҡорт теленән дәүләт стандарттарына яуап бирергә тейеш. 

Өсөнсөнән, шул уҡ күрһәткестәр уҡытыусыларға аттестация үткәргәндә лә иҫәпкә алына.   

 

Методик ҡулланмалар һәм дәреслектәр. 

 

Уҡытыусы өсөн: 

 

1. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы. (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең 1 – 11 кластары өсөн) Төҙөүселәре: Тикеев Д. С., Толомбаев Х. А., Вилданов 

Ә. Х., Дәүләтшина М. С., Хөснөтдинова Ф. Ә., Хажин В. И.,  Ижевск -  2008. 

2. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 2 -се класс уҡыусылары 

өсөн дәреслек. Авт.: Толомбаев Х.А., Набиуллина М. М., Өфө - 2006 

3. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 3 -сө класс уҡыусылары 

өсөн дәреслек. Авт.: Толомбаев Х. А., Нәбиуллина М. М., Өфө - 2010 

4. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 4 -се класс уҡыусылары 

өсөн дәреслек. Авт.: Толомбаев Х. А.,  Дәүләтшина М. С. Өфө – 2011 

5. Башҡорт теленән диктанттар һәм изложениелар йыйынтығы. М. Ғ. Усманова., З. М. 

Ғәбитова. Өфө – 2009  

6. 1-4 кластар өсөн диктанттар йыйынтығы. Авт.:В. Ш. Сынбулатова, Р. Ф. Нурыева, Г. Б. 

Ғәлиуллина 

7. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа. Авт.: Усманова М. Ғ., Өфө – 

2007 

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

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

9. Башҡортса – русса темалар буйынса һүҙлек. Авт.: Усманова М. Ғ., Уфа - 2005 

10. Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен заманса уҡытыу. М. И. Баһауетдинова., Г. Н. Йәғәфәрова. 

Өфө - 2009 

11. Күңелле минуттар. М. И. Баһауетдинова. Өфө - 2010 

12. Ҡыҙыҡлы грамматика. З. Ғ. Ураҡсин. Өфө - 1993 

13. Телдең күркәмлек саралары. Күнегеүҙәр менән. Псәнчин В. Ш. Өфө – 2003 

14. Әкиәт – хыял асҡысы, йомаҡ – зиһен асҡысы. Ф. Нәҙершина. Өфө, Китап – 2007 

 

Уҡыусылар өсөн: 

 

1. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 2 -се класс уҡыусылары 

өсөн дәреслек. Авт.: Толомбаев Х.А., Набиуллина М. М., Өфө - 2006 

2. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 3 -сө класс уҡыусылары 

өсөн дәреслек. Авт.: Толомбаев Х. А., Нәбиуллина М. М., Өфө - 2010 

3. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 4 -се класс уҡыусылары 

өсөн дәреслек. Авт.: Толомбаев Х. А.,  Дәүләтшина М. С. Өфө – 2011 

4. Тормош һабаҡтары: 2 – 3 синыфтар өсөн уҡытыусыларға ҡулланма. Бураҡаев И. Д., 

Бураҡаева М. С., Өфө – 1996    

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

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

6. Башҡортса – русса темалар буйынса һүҙлек. Авт.: Усманова М. Ғ., Уфа - 2005 

7. Әкиәт – хыял асҡысы, йомаҡ – зиһен асҡысы. Ф. Нәҙершина. Өфө, Китап – 2007 

8. «Аманат» журналы 

9. «Йәншишмә» гәзите 

 

Интернет ресурстар: 

 

1. http://huzlek.bashqort.com 

2. http://mfbl.ru/mfbl/bashrus 

http://huzlek.bashqort.com/
http://mfbl.ru/mfbl/bashrus


3. http://bashkir_russian.academic.ru 

4. bashklip.ru›site/bashgram.pdf 

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

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

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

8. http://blang.ru 

9. http://www.tugantel-tv.ru 
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