
Аңлатма яҙыу 
 

 “Туған (башҡорт) телдә әҙәби уҡыу” дәрестәренән эш программаһы түбәндәге 
документтарға нигеҙләнеп төҙөлдө: 

• Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында мәғариф тураһында” федераль законы 
(29 декабрь, 2012 йыл, № 273- ФЗ); 

• Башҡортостан Республикаһының “Башҡортостан Республикаһында мәғариф тураһында” 
законына (1 июль, 2013 йыл, № 696-з); 

• «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» ғы законы (25.10.1991 й.,№ 1808-1 ) 
• “Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында”ғы законы (15 февраль 

1999 й. N 216-з,  ( 5.01,  2.03. 2001 й.,  1.03. 2002 й.,  17.03. 2003 й., 5.04. 2004 й.,                 
3.11. 2006 й. үҙгәрештәр менән) 

• Төп белем белем биреү федераль дәүләт стандарттарының фундаменталь нигеҙе. – М: 
Просвещение, 2011. 

• Төп белем белем биреү федераль дәүләт стандарттары. – М: Просвещение, 2011 
• Төп белем биреү  буйынса өлгө программалар. Башҡорт теле  1-4 класс. -  Өфө: Китап, 

2015. (Ғәбитова З.М.) 
• Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан раҫланған “Уҡытыу 

рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн башҡорт теле һәм 
әҙәбиәте программаһы” (Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., 
Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә., Хажин В.И. – Ижевск, 2008) 
          Башҡортостан  Республикаһы Президентының  Указы менән 1999 йылдың  15 
февралендә башҡорт теле,  урыҫ теле менән бер рәттән,  республикала дәүләт теле тип 
ҡабул ителде. Башҡорт телен уҡытыу законлы нигеҙгә ҡуйылды.Уҡытыу урыҫ телендә 
алып барылған мәктәптәрҙә, Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы 
тарафынан тәҡдим ителгән уҡытыу планына ярашлы, башҡорт телен өйрәнеү өс төрлө 
программа нигеҙендә алып барыла: 
1) Башҡорт теленән программа.(Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I-
XI кластары өсөн).ТоломбаевХ.А.,Дәүләтшина М.С.,Ғәбитова З.М.,Усманова М.Ғ.-
Ижевск:КнигоГрад,2008. 
2) Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән программа.(Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған 
мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн). БР Мәғариф министрлығы.Тикеев Д.С.,Толомбаев 
Х.А.,Хөснөтдинова Ф.Ә.Өфө- 2005,2008. 
3)Башҡорт теленән программа.(V-XIкластар өсөн) БР Мәғариф министрлығы. 
Ижевск:КнигоГрад,2008. 
 Беҙҙең мәктәптә башҡорт кластары булмау сәбәпле, уҡытыу тәүге ике программаға  
нигеҙләнеп  ойошторолдо.  Икенсе программа менән башҡорт төркөмдәре шөғөлләнә. 
 Башҡорт теленән программа.(Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I-
XI кластары өсөн).ТоломбаевХ.А.,Дәүләтшина М.С.,Ғәбитова З.М.,Усманова М.Ғ.-
Ижевск:КнигоГрад,2008.           
 Был программа нигеҙендә  уҡытыу 1-4 кластарҙа алып барыла. 

•  Башҡорт телен һәм мәҙәниәтен белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәткәндә 
түбәндәге принциптарға нигеҙләнәнергә кәрәк: 
1.Башҡорт теле-балаларҙың башҡорт донъяһына алып инеү асҡысы. 
2. Башҡорт телендә башҡорт менталитеты сағылышын күрһәтеү. 
3. Башҡорт телен фәҡәт ғәмәли үҙләштереү маҡсатынан сығып өйрәнеү. 

 Шул нигеҙҙә башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаттары һәм бурыстары 
билдәләнде: 

• 1.Уҡыусыларҙы башҡорт телендә һөйләгәнде,уҡығанды,радио-телетапшырыуҙарын 
аңларға өйрәтеү (аудирование); 



• 2.Башҡорт теленең өндәрен,һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп,үҙ-ара һөйләшергә тәҡдим ителгән 
темалар,ситуациялар буйынса һөйләргә өйрәтеү(говорение). 

• 3.Һәр класс өсөн махсус төҙөлгән дәреслектәрҙәге,уҡыу ҡулланмаларындағы 
текстарҙы башҡорт телендә сыға торған “Йәншишмә”,”Аҡбуҙат” гәзит-
журналдарын үҙ аллы һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү(чтение) 

• 4.Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе  күсереп,үҙ фекерҙәрен билдәле 
кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу(элементарное письмо.) 

• 5.Башҡорт телен өйҙә,йәмәғәт тормошонда,хеҙмәт процесында практик 
файҙаланырға өйрәтеү. 

• 6.Башҡорт телен практик өйрәнеүгә бәйләп,балаларҙы башҡорт халҡының 
тарихы,мәҙәниәте,сәнғәте,әҙәбиәте,милли йолалары,башҡорт халҡының күренекле 
шәхестәре ,уларҙың эшмәкәрлеге,ижады һ.б. менән таныштырыу,балаларҙы 
башҡорт донъяһына алып инеү,башҡорт халҡына,үҙҙәре йәшәгән төйәккә ихтирам 
һәм һөйөү тәрбиәләү.        
 Программаға “Башҡорт теле” дәреслеге беркетелгән.   
 Уҡыу ҡулланмалары:                        
Бүләк: Рус мәктәптәрендә у7ыусы баш7орт балалары өсөн әлифба. Толомбаев 
Х.А., Дәүләтшина М.С. – Өфө: Китап, 2011.                
Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең  2 -се  класында уҡыған башҡорт балалары өсөн    
дәреслек.- Толомбаев Х. А., Нәбиуллина М. М. — Өфө: Китап,2009.     
Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең  3 –сө  класында уҡыған башҡорт балалары өсөн    
дәреслек.- Толомбаев Х. А., Нәбиуллина М. М. — Өфө: Китап,2010.    
Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең  4 –се  класында уҡыған башҡорт балалары өсөн    
дәреслек.- Толомбаев Х. А. — Өфө: Китап, 2011.      

Уҡыу  предметын үҙләштереүгә планлаштырылған  һөҙөмтәләр:   
 Эш программаһы башланғыс кластарҙа “Туған (башҡорт) телдә әҙәби уҡыу ” 
предметының шәхси, предмет, метапредмет һөҙөмтәләрен үҫтереүгә йүнәтелгән. 
 Шәхси  һөҙөмтәләре:         
 Баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттарын тәрбиәләү. Уны үҙ аллы үҫешкә, 
камиллашыу оҫталығына өйрәтеү. һөҙөмтәлә уҡымышлы, үҙ еренең, иленең, халҡының 
ҡиммәттәренә төшөнгән, уны һанлаған һәм һаҡлаған, яҡлаған социум итеп 
формалаштырыуға башланғыс нигеҙ һалыу.      
 • тел кешеләрҙең аралашыу сараһы икәнде аңлау, үҙләштереү;   
 • башҡорт телен милли мәҙәниәттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 
 • дөрөҫ һөйләү теле һәм яҙма тел кешенең индивидуаль мәҙәнилеге күрһәткесе;
 • үҙ телмәренә иғтибарлы булып үҙ-үҙен баһалау һәләтлелеге   
 • башҡа кешеләрҙең яҙма һәм һөйләү телмәренә иғтибар итеү (интонация, темп, 
тон, һүҙҙәр һәм тыныш билдәләренең ҡулланылышы һ. б.).     
 Был һөҙөмтәләргә ирешеүҙең сараһы булып дәреслектәге күнегеүҙәр тора.    
 Метапредмет һөҙөмтәләре:       
 Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, ойоштopoy һәм коммуникатив 
эшмәкәрлек, йәғни баланы үҙ аллы уҡырға, белем алырға өйрәтеү. Универсаль эш 
төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, шәхси, ойоштороу һәм коммуникатив эшмәкәрлек. 
Шәхси эшмәкәрлек баланы уҡымышлы һәм аңлы шәхес итеп үҫтереү. Эшмәкәрлекте уның 
тормош һәм кешелеклелек ҡиммәттәрен, әхлаҡи һәм мораль нормаларҙы аңлап ҡабул 
итеүеп, әйләнә - тирәләге күренештәргә һәм ваҡиғаларға шәхси ҡарашын 



формалаштырыуға йүнәлтеү. Ойоштороу эшмәкәрлеге танып белеү процесы менән идара 
итеүҙе күҙ уңында тота: эшмәкәрлекте күҙаллау, планлаштырыу, башҡарыу, тикшереү, 
үҙгәрештәр индереү һәм баһалауҙы үҙ эсенә ала. Танып белеү эшмәкәрлеге тейешле 
мәғлүмәтте эҙләп табыу һәм анализлауҙы, проблемаларҙы хәл итеү юлдарын эҙләүҙе һәм 
ҡулланыуҙы тәьмин итә.Аралашыу эшмәкәрлеге белем алыу процесында аралашырға 
өйрәнеүҙе ойоштороу ға йүнәлтелгән. Ул башҡа кешеләрҙе тыңлай белеү һәм аңлауҙы, 
мәғлүмәтте теүәл тапшырыуҙы үҙ эсенә ала.       
 • белем алыу (уҡыу-укытыу) бурыстарын хәл итеү өсөн төрлө сығанаҡтарҙан 
кәрәкле мәғлүмәт табыу маҡсатында, телде ҡуллана белеү оҫталығы;  
 • аралашыуҙың маҡсаты, бурысы, сараһы, тел шарттарында ориентирлашыу;
 • телмәрҙе һәм аралашыу ситуацияһын иҫәпкә алып, коммуникатив бурыстарҙы 
(диалог, монологик телмәр, яҙма текстар) уңышлы атҡарыу маҡсатында, адекват телмәр 
сараларын һайлап ала белеү;       
 • үҙ фекереңде һәм позицияңды мөмкин тиклем теүәл итеп аңлатырга ынтылыу;
 • һорауҙар биреү оҫталығы.       
 •әҙәбиәттән, фәнни-популяр мәҡәләләрҙән, белемде арттырырҙай материалдарҙы, 
кәрәкле мәғлүмәтте таба алыу;        
 •әҙәби әҫәрҙәрҙе анализлау (тексты өлөштәргә бүлеү, план төҙөү, тасуирлау 
сараларын таба белеү) һәм текстың төп фекерен асыҡлау;    
 •үҙеңдең фекереңде, уйыңды әңгәмәсеңә еткерә алыу;    
 •тирә-йүн, тәбиғәт менән гармонияла йәшәү ҡағиҙәләрен, ысулдарын үҙләштереү;
 •йәмғиәттәге тәртип һәм әхлаҡ ҡағиҙәләрен белеү;    
 •аңлы анализлау эшмәкәрлеген булдырыу;     
 •төркөмдәрҙә эшләүҙең әһәмиәтен аңлау һәм уларҙа эшләү тәртибен үҙләштереү 
 Предмет һөҙөмтәләре:                              
Уҡыу предметын өйрәнеүҙә яңы белем үҙләштереү, уны анализлау һәм ҡулланыу 
әлкәһендә тейешле тәжрибә туплау.                         
Предметты өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре түбәндәгеләр:    
 •компетентлы уҡыуҙы формалаштырыу;      
 •уҡыу техникаһын үҙләштереү;         
 •уҡылған йәки тыңланған әҙәби әҫәрҙәрҙе аңлау алымдарына эйә булыу; 
 •интерпретацияның төп элементтарын үҙләштереү;    
 •әҙәби әҫәрҙәрҙе, фәнни-популяр уҡыу текстарын анализлау һәм үҙгәртеү 
күнекмәләренә эйә булыу;         
 •үҙеңде ҡыҙыҡһындырған әҙәбиәтте үҙ аллы һайлай алыу;  
 •һүҙлектәр, белешмәләр менән эш итә белеү;     
 •үҙеңде ижади эшмәкәрлеккә һәләтле, белемле китап уҡыусы итеп тойоу; 
 •монологтар төҙөү, текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү;  
 •һүрәтләү, хикәйәләү, хөкөмләү элементтарын индереп, бәләкәй текстар төҙөү;
 •шиғырҙарҙы яттан һөйләү һәм таныш булмаған аудиторияла сығыш яһау 
күнекмәләренә эйә булыу.        
 Уҡыусыларҙың әҙерлек кимәленә талаптар.       
“Туған (башҡорт) телдә әҙәби уҡыу” предметын өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре булып 
уҡыусыларҙа формалаштырылған түбәндәге сифаттар тора: Тыуған илгә, уның теленә, 
мәҙәниәтенә, тарихына  һөйөү һәм хөрмәт;      
 төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән  хеҙмәттәшлек күнекмәһе, 



конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын белеү, толерантлыҡ;  
 әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү;    
 хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды  аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү; 
 башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу;
 матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл 
ҡараш;           
 нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү,үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға 
ынтылыу; ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, 
яуаплылыҡ тойғолары;         
 текст авторы менән диалог ҡороуға  ҡыҙыҡһыныу,уҡыуға ихтыяж;  
 үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 
 мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсеэтик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү,  
ғәйебеңде танып ғәфү үтенеү.                  
Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып әҙәби әҫәрҙәрҙең текстары, уларға бирелгән 
һорауҙар һәм эштәр, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы тора.       
“Туған (башҡорт) телдә әҙәби уҡыу” предметының дөйөм (метапредмет) һөҙөмтәләре 
булып универсаль уҡыу эшмәкәрлеген (УУЭ) формалаштырыу тора.    
Көйләүсе универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:        
  дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы табып әйтә  белеү;   
 уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 
 ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең 
эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү;      
 уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы 
үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү.                               
Универсаль уҡыу эшмәкәрлеген  формалаштырыу сараһы булып һөҙөмтәле уҡыу 
технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын баһалау технологияһы тора.
 Танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:     
 текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу;    
 уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ 
йүгертеп уҡып сығыу, мәғлүмәт алыу өсөн ентекләп уҡыу;    
 телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү төрлө формала 
бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, таблица);
 мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица 
төҙөү);          
 һүҙлектәр, белешмә материал менән менән файҙалана белеү;   
 анализлай һәм синтезлай белеү;       
 сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү;    
 фекерләй белеү;         
 Танып-белеү УУЭ үҫтереү сараһы булып дәреслектең текстары һәм уның методик 
аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы тора.     
 Коммуникатив  универсаль уҡыу эшмәкәрлеге     
 Телдән һәм яҙма формала яуап бирә белеү;     
 телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, 
телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы беле;    
 үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу;
 башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, 



кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды төҙәтә белеү;     
 дөйөм эшмәкәрлек барышында  ҡарар ҡабул итә белеү;   
 һорауҙар бирә белеү.                                                              
II.Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе.       
                                                 1 класс      
 Телдән әҙерлек курсы. - 33сәғәт.                              
Төрлө белем менән килгән уҡыусыларҙы башҡортса һөйләшергә, башҡорт әҙәби теленең 
үҙенсәлекле өндәрен танырға, ишетә һәм әйтә белергә, элементар формала диалог төҙөргә, 
һөйләгәнде һәм уҡығанды аңларға өйрәтеү төп урында тора. Хәрефтәрҙе өйрәнеүгә 
әҙерлек эше: моделдәр, схемалар, терәк сигналдар ярҙамында ижектәр, һүҙҙәр төҙөү, 
ижектә, һүҙҙә  нисә өн (хәреф) булыуын, өндәрҙең нәҙек һәм ҡалын булыуын билдәләү, 
уларҙың дөрөҫ әйтелешен үҙләштереү.                                                                     
Әлифбанан һуңғы осор. - 32сәғәт.                            
Балаларҙы уҡырға, яҙырға, текст менән эшләргә өйрәтеү. Дәреслектә бирелгән материалды 
дөрөҫ итеп ижекләп, һуңға табан һүҙләп уҡырға күнектереү. Текстарҙы матур итеп, дөрөҫ, 
тейешле интонация менән уҡырға өйрәтеү, йөкмәткене аңлау һәм һөйләү күнекмәләре 
формалаштырыу.                                                                                                                            
                2 класс                                                                            
Башҡортостан - тыуған илем. -2 сәғәт.          
Тыуған төйәк, үҙебеҙ йәшәгән урын тураһында әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр уҡыу.   
Һаумы, мәктәп!-1 сәғәт.           
1 сентябрь – Белем байрамы. Белем алыу, мәктәп тураһында әҫәрҙәр уҡыу, әңгәмәләр 
үткәреү.                   
Йәмле йәй үтте. – 6 сәғәт.                     
Башҡортостандағы йәйге тәбиғәт, уны һаҡлау, балаларҙың йәйге ялы һәм эштәре 
тураһында әҫәрҙәр уҡыу, һөйләшеүҙәр.            
Кеше эше менән матур. – 5 сәғәт.                                                 
Оло кешеләрҙең, балаларҙың тормошо һәм эштәре, һәйбәт сифаттары хаҡында хикәйәләр, 
әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. Мәҡәлдәр.                                                 
Тарих биттәренән.-  6 сәғәт. Башҡорт халҡы тарихынан хикәйәләр. Башҡорт халҡының 
элекке тормошо, азатлыҡ өсөн көрәше, халҡыбыҙҙың күренекле шәхестәре тураһында 
әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. Халыҡ тормошона бағышланған әҙәби монтаждар һәм кисәләр 
әҙерләү һәм үткәреү. Салауат Юлаев, Зәки Вәлиди, Муса Мортазин тураһында авторһар 
эшкәртмәһендәге материалдар.                                                                                            
Бурай-бурай ҡарҙар яуа...-7сәғәт.                                                                                                   
Башҡортостанда ҡышҡы тәбиғәт, балаларҙың ҡышҡы уйындары һәм эштәре тураһында 
хикәйәләр, әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. Тәбиғәтте күҙәтеү, йәнлектәрҙең һәм 
үҫемлектәрҙеү тормошо менән танышыу. Яңы йыл байрамы, уға әҙерлек.                     
Беҙҙең ғаилә. -3 сәғәт.                                                                                                                   
Ата-әсәләр, туғандар, уларҙың эштәре, хәстәрҙәре. Ата-әсәләрҙе ҙурлау, ололау, 
хөрмәтләү, балаларҙың ғаиләләге эштәре хаҡында хикәйәләр, мәҡәлдәр, шиғырҙар уҡыу, 
ятлау һәм һөйләү.                                                                                                                 
Шанлы йылдар. – 3 сәғәт.                                                                                                                                      
Халҡыбыҙҙың бөтә ил азатлығы, тыныслығы өсөн көрәше. Бөйөк Ватан Һуғышында 
башҡорт халҡының, башҡорт атлыларының ҡаһарманлығы хаҡында шиғырҙар, 
мәҡәләләр, хмкәйәләр уҡыуһәм һөйләү. Һалдаттарға бағышланған монтаж (фотоальбом) 



төҙөү. Һалдаттар, ветерандар менән осрашыу.                                                                            
8 Март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө. -  4 сәғәт.                                                                                 
Әсәйҙәр, өләсәйҙәр, апайҙар, һеңлеләр тураһында шиғырҙар, хикәйәләр, мәҡәләләр уҡыу 
һәм һөйләү. Әсәйҙәргә арнап монтаж әҙерләү, иртәлекләр үткәреү.                                                                                                                       
Ай Уралым, Уралым...- 8 сәғәт.                                                                                                                     
Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө тураһында шиғырҙар, хикәйәләр, мәҡәләләр уҡыу 
һәм һөйләү. “Тыуған республикам” темаһына материалдар йыйыу,альбом эшләү, монтаж  
әҙерләү һәм сығыш яһау.                                                                                                      
Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр.- 4 сәғәт.                                                                         
Башҡорт халҡының тормошо, кәсебе, кешеләрҙең яҡшы һәм насар сифаттары, туғанлыҡ 
һәм дуҫлыҡ хаҡында халыҡ ижады әҫәрҙәре: әкиәттәр, мәҡәлдәр, йомаҡтар, риүәйәттәр 
һ.б.                                                                                            
Яҙ килде еремә... - 10 сәғәт.                                                                                                           
Тәбиғәттә яҙғы күренештәр, ҡоштар, үҫемлектәр, балаларҙың, шулай уҡ ололарҙың яҙғы 
эштәре тураһында әҫәрһәр уҡыу һәм һөйләү.Темаға ҡарата авторҙар эшкәртеүендәге 
мәҡәләләр.  Кешеләрҙең хеҙмәт емеше – икмәк, уның ҡәҙере тураһында әҫәрҙәр уҡыу. Уға 
һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. Икмәккә арналған иртәлек үткәреү.Темаға бағышлап  авторҙар 
эшкәртеүендәге мәҡәләләр.Башҡортостанда яҙғы тәбиғәт , уға һаҡсыл ҡараш, яҙғы 
байрамдар, экология мәсьәләһенә ҡағылышлы әҫәрҙәр уҡыу ҙәм һөйләү.                                      
Йәйҙең йәмле көндәрендә...- 10 сәғәт.                                                                                    
Башҡортостанда йәйге тәбиғт, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге эштәре, ялы тураһында 
хикәйәләр, шиғырҙар, мәҡәләләр уҡыу һәм һөйләү. Тәбиғәткә экскурсия, походтар 
ойоштороу. 

                                                 3 класс.        
Һаумы, мәктәп!- 2 сәғәт. 
1 сентябрь- Белем байрамы. Мәктәп, балаларҙың белем алыуы тураһында әҫәрҙәр уҡыу, 
әңгәмәләр үткәреү.   
Йәйҙе иҫкә төшөрөү.- 3 сәғәт. 
     Йәйге тәбиғәт, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге эштәре, ялы хаҡында шиғырҙар, 
хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. Йәйге тәьҫораттар тураһында әңгәмәләр үткәреү, һүрәттәр 
төшөрөү. Авторҙар тарафынан темаға ҡарата эшкәртелгән мәҡәләләр.   
Алтын көҙ килә еремә. - 6 сәғәт.  
Башҡортостанда, тыуған төйәктә көҙгө тәбиғәт, ундағы буяуҙар байлығы, көҙгө муллыҡ, 
ололарҙың һәм балаларҙың көҙгө эштәре, осар ҡоштар, йәнлектәр тураһында әҫәрҙәр уҡыу 
һәм һөйләү. 
Көҙ темаһына альбом төҙөү, әҙәби монтаж әҙерләү, тәбиғәткә экскурсия үткәреү, тәбиғәтте 
һаҡлау буйынса конкрет эштәр башҡарыу, әңгәмәләр үткәреү, тәбиғәт һәм уҡылған әҫәрҙәр 
буйынса һүрәттәр төшөрөү. 
 Кешене кеше итеүсе- хеҙмәт.- 4 сәғәт. 
      Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте, яҡшы сифаттар 
тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү, мәҡәлдәр әйтеү. 
Абзацтың темаһын билдәләү. Абзацты һөйләмдәргә бүлеү. Айырым һөйләмдәрҙән бәләкәй 
хикәйә төҙөү. 
Нимә яҡшы, нимә насар?- 5 сәғәт.  
    Кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәте, намыҫлы, егәрле кешеләр һәм уларҙың эштәре; ҡурҡаҡ, 
алдаҡсы, ялҡау кешеләр тураһында әҫәрҙәр  уҡыу һәм һөйләү; балаларҙа яҡшы сифаттар 
тәрбиәләү. 



   Данлы кешеләр менән осрашыу, әңгәмәләр үткәреү, улар тураһында альбомдар төҙөү, 
ишеткәндәр буйынса һүрәттәр төшөрөү. 
Әкиәттәр.- 6  сәғәт. 
    Башҡорт халыҡ әкиәттәрендә  кешеләрҙең яҡшы һәм насар сифаттарының сағылышы. 
Халыҡ әкиәттәре һәм яҙыусылар  ижад иткән әкиәттәр. 
 «Әкиәт геройҙары» темаһына альбом төҙөү, һүрәттәр төшөрөү, инсценировкалар 
әҙерләү һәм күрһәтеү.Әкиәт, хикәйә, йомаҡ, мәҡәлдәрҙе бер- береһенән айырыу. Бирелгән 
ситуацияға ярашлы бәләкәй әкиәттәр төҙөү, шул әкиәттәргә һүрәттәр төшөрөү. 
Тәңкә- тәңкә ҡарҙар яуа...- 8 сәғәт. 
   Башҡортостанда ҡышҡы тәбиғәт, һауа торошо, үҫемлектәрҙең һәм йәнлектәрҙең ҡышлауы; 
ололарҙың һәм балаларҙың ҡышҡы эштәре, балаларҙың уйындары һәм эштәре тураһында 
хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. 
 Уҡылған әҫәрҙәр буйынса Яңы йылға ҡарата һүрәттәр төшөрөү, шыршы байрамына 
әҙерләнеү һәм уны үткәреү. Әҙәби геройҙарға характеристика элементтары. 
Уралып ятҡан Уралда.- 13 сәғәт. 
 Урал, уның тәбиғәте, байлығы, йылғалары, күлдәре, тауҙары, ҡалалары, экономикаһы, 
башҡорт әҙәбиәте, сәнғәте, күренекле кешеләре тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр 
уҡыу һәм һөйләү. “Башҡортостан- тыуған төйәгем” темаһына әҙәби монтаж, альбомдар 
әҙерләү, уҡылған әҫәрҙәр, тәьҫораттар буйынса әңгәмәләр үткәреү, һүрәттәр.                  
Ҡаһарманлыҡ юлынан. - 7 сәғәт. 
 Һалдат хеҙмәте- һәр ир-егеттең изге бурысы. Халҡыбыҙҙың ил дошмандарына  ҡаршы 
героик көрәше тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. 
 Ветеран һәм йәш һалдаттар менән осрашыу, әңгәмәләр үткәреү, һалдаттарға 
бағышланған  альбом  төҙөү.   
8 март- ҡатын- ҡыҙҙар көнө.- 3 сәғәт. 
 Илебеҙҙә ҡатын- ҡыҙҙар хеҙмәте, республикалағы данлы ҡатын- ҡыҙҙар, уларға 
ихтирам тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. 
 Алдынғы ҡатын- ҡыҙҙар менән осрашыу, әңгәмәләр үткәреү; “8 март- әсәйҙәр 
байрамы” тигән иртәлек әҙерләү һәм үткәреү, альбом төҙөү, һүрәттәр төшөрөү. 
 Текста элементар һүрәтләү саралары. 
Яҙҙар килә шаулап- гөрләп…- 6 сәғәт. 
 Башҡортостанда яҙғы тәбиғәт, уның күренештәре, хайуандар һәм үҫемлектәр 
тормошондағы үҙгәрештәр, кешеләрҙең яҙғы хеҙмәте тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, 
хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. 
 Ҡоштарҙы ҡаршылау, бүлмә гөлдәре үҫтереү, баҡса эштәре тураһында әңгәмәләр 
үткәреү,темағаҡаратаһүрәттәртөшөрөү.                                                                                   
Тиҙҙән йәй етә.- 1сәғәт.  
 Йәйге күренештәр, балаларҙың йәйге эштәре һәм ялы. Уйындар тураһында шиғырҙар, 
хикәйәләр,мәҡәләләруҡыуһәмһөйләү.                                                                                                              
Йәй. -4 сәғәт. 
 Тәбиғәткә экскурсиялар ойоштороу, әңгәмәләр үткәреү, йәй күренештәре тураһында 
һүрәттәр төшөрөү. 
                                                                    4 класс 
Мәктәп, Ватан.-1 сәғәт. 
             1 сентябрь – Белем байрамы. Ватан, мәктәп, уҡыу, уға мөнәсәбәт тураһында 
мәҡәләләр, шиғырҙар уҡыу һәм әңгәмәләр үткәреү. 
Йәйге хәтирәләр.-5 сәғәт.  
             Башҡортостанда йәйге тәбиғәт, балаларҙың йәйге эштәре, ялы тураһында 
хикәйәләр, шиғырҙар, әкиәттәр, мәҡәләләр уҡыу һәм һөйләү. Темаға ҡарата һүрәттәр 
төшөрөү. Әңгәмәләр үткәреү.  
 Тәбиғәт бүләктәре. -2 сәғәт. 



                Матур әҙәбиәттә көҙҙөң сағылышы. Башҡортостанда көҙгө тәбиғәт, балаларҙың 
һәм ололарҙың көҙгө эштәре, көҙгө байлыҡ тураһында хикәйәләр, шиғырҙар, мәҡәләләр 
уҡыу һәм һөйләү. “Көҙ” темаһына ҡарата экскурсиялар ойоштороу, япраҡтарҙан 
коллекциялар әҙерләү, һүрәттәр төшөрөү, ижади эштәр күргәҙмәһе ойоштороу. 
 Илем тарихы – халҡым тарихы. -6 сәғәт. 
            Халҡыбыҙҙың ауыр үткәне, михнәтле тормошо, азатлыҡ өсөн көрәше, билдәле 
шәхестәре тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. Гәзит һәм 
журналдарҙан темаға ярашлы материалдар йыйыу, альбом төҙөү. 
 Тормош – ижад.-2 сәғәт. 

Башҡорт халҡының талантлы ижад кешеләре тураһында уҡыу һәм һөйләү. Ижад 
төрҙәре менән таныштырыу. Ижад кешеләре тураһында ҡыҫҡаса белешмәләр төҙөү. 
Йәшәү – Ватанға хеҙмәт итеү. -4 сәғәт. 

Илебеҙ халыҡтарының хеҙмәте, бөгөнгө көн геройҙары, уларҙың Тыуған илгә, 
хеҙмәткә, уҡыуға ҡарашы; балаларҙың хеҙмәте тураһында әҫәрҙәр уҡыу. Данлы кешеләр 
менән осрашыу, әңгәмәләр үткәреү, уҡылған әҫәрҙәр буйынса һүрәттәр төшөрөү. 
Халыҡ әйтһә, хаҡ әйтә. -5 сәғәт. 

Кешенең яҡшы һәм насар сифаттары тураһында әкиәттәр уҡыу, йомаҡтар ҡойоу, 
мәҡәлдәр, көләмәстәр менән эште дауам итеү. Шуларға нигеҙләнеп, һығымталар яһарға 
өйрәтеү, яҡшы сифаттар тәрбиәләү. Әкиәттәр буйынса инценировкалар төҙөү һәм сығыш 
яһау, әкиәттәргә, йомаҡтарға, мәҡәлдәргә бағышланған иртәлектәр ойоштороу. 
Бурай-бурай ҡарҙар яуа.-4 сәғәт. 

Башҡортостанда ҡыш, уның билдәләре. Ололарҙың һәм балаларҙың ҡышҡы 
эштәре, уйындары; ҡышҡы байрамдар тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу 
һәм һөйләү. Ҡышҡы тәбиғәткә экскурсия ойоштороу, альбомдар әҙерләү, һүрәттәр 
төшөрөү. Тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 
Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ.-3 сәғәт. 

Тыныслыҡ, халыҡтар араһында дуҫлыҡ, үҙ-ара ярҙам, берҙәмлек тураһында 
шиғырҙар, мәҡәләләр, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. “Илебеҙ тыныс булһын” темаһына 
альбом төҙөү. 
Сәсәндәрҙән һүҙ ҡалыр.-2 сәғәт. 

Сәсәндәр тураһында белешмә. Күренекле сәсәндәрҙең тормошо һәм ижады. 
Балаларҙың сәсәнлек ижады. 
Балдай татлы һыуҙарым.-3 сәғәт. 

Башҡортостандың йылғалары һәм күлдәре тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. 
Тыуған төйәктәге йылға, күлдәр, шишмәләр тураһында альбом әҙерләү, һүрәттәр төшөрөү. 
Башҡортостан ҡалалары һөйләй.- 3 сәғәт. 

Башҡортостандың ҡалалары тураһында әҫәрҙәр уҡыу, белешмәләр алыу һәм 
һөйләү. Башҡортостан ҡалаларына арнап альбомдар төҙөү, стендтар эшләү. 
8 март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө - 2 сәғәт. 

Ҡатын-ҡыҙҙарҙың данлы эштәре, яҡшы сифаттары, уҡыусы ҡыҙҙар тураһында 
әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. “8 март – әсәйҙәр байрамы” темаһына иртәлек ойоштороу, 
данлы ҡатын-ҡыҙҙар менән осрашыуҙар ойоштороу. 
Башҡортостан мәҙәниәте.- 1 сәғәт. 

Башҡортостандың мәҙәниәте, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм 
һөйләү. Башҡортостандың яҙыусыларына, композиторҙарына, артистарына бағышлап 
альбомдар төҙөү, улар менән осрашыуҙар үткәреү. 
Тәбиғәттең теле асылған саҡ.-11 сәғәт. 

Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре; ололарҙың һәм балаларҙың яҙғы 
эштәре; ҡоштар, хайуандар һәм үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әҫәрҙәр 
уҡыу һәм һөйләү. “Яҙғы моңдар” темаһына әҙәби монтаж әҙерләү һәм сығыш яһау. 
Тәбиғәткә экскурсия, шуның буйынса әңгәмәләр үткәреү, һүрәттәр төшөрөү. 
Яҙ һәм хеҙмәт байрамы. - 5 сәғәт. 



Беренсе Май – дуҫлыҡ, хеҙмәттәшлек көнө. Халыҡтарҙың дуҫлыҡҡа ынтылышы. 
“Беренсе Май” темаһына әҙәби монтаж, сығыш яһау. 
Һаумы, йәмле йәй -10 сәғәт. 

Йәйге күренештәр; уҡыу йылының һөҙөмтәләре; йәйге эштәр; йәйгә план-хыялдар 
хаҡында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. Тәбиғәткә экскурсия, уның һөҙөмтәләре буйынса 
әңгәмәләр үткәреү. 
  

 


