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АҢЛАТМА  ЯҘЫУ 

Уҡытыу рус  телендҽ ойошторолған дҿйҿм белем биреү ойошмаларының 1-4 кластарында ―Туған (башҡорт) теле‖ уҡыу предметын 
ҿйрҽтеү ҿсҿн тҿҙҿлгҽн ҿлгҿ программа  Федераль дҽүлҽт башланғыс дҿйҿм белем биреү стандартына (Рҽсҽй Федерацияһы Мҽғариф 
министрлығының 2022 йылдың 31 майында раҫланған 286-сы һанлы ҡарары), Тҿп башланғыс дҿйҿм белем биреү программаһына 
(18.03.2022 йыл № 1/22), шулай уҡ ―Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтарының туған телдҽрен уҡытыу концепцияһы‖на (Рҽсҽй Федерацияһы 
Мҽғариф министрлығының Коллегияһында 2019 йылдың 1 октябрендҽ раҫланған), ―Башҡортостан Республикаһында дҽүлҽт телдҽрен һҽм 
халыҡтарҙың туған телдҽрен уҡытыу концепцияһы‖на (Башҡортостан Республикаһы Башлығының  30.12.2020 йылдағы  №УГ-613 указы) 
һҽм ―Дҿйҿм беле биреү ойошмаларының 1-4 кластары ҿсҿн ―Туған (башҡорт) теле‖ уҡыу предметы буйынса ҿлгҿ эш программаһы‖ на 
(тҿҙҿүсеһе – Нафикова З.Ғ.)  ярашлы  тҿҙҿлгҽн. 

 Программа  үҙ эсенҽ аңлатма яҙыуҙы, уҡытыуҙың йҿкмҽткеһен, программа эстҽлеген үҙлҽштереүҙе билдҽлҽгҽн һҿҙҿмтҽлҽрҙе һҽм 
тематик планлаштырыуҙы ала. 

Аңлатма яҙыуҙа предметты ҿйрҽтеүҙҽ торған маҡсаттар һҽм бурыстар, телде ҿйрҽнеүгҽ башланғыс класс уҡыусыларының психологик 
яҡтан мҿмкинлектҽрен асыҡлаған характеристика бирелҽ. Предметтың уҡыу планындағы урыны күрһҽтелҽ, йҿкмҽткенең эстҽлегенҽ, 

билдҽлҽнгҽн һҿҙҿмтҽлҽрҙе аныҡлауға һҽм тематик планлаштырыуға ҡарата аңлатма бирелҽ. 
Предметтың йҿкмҽткеһендҽ башланғыс мҽктҽптҽ мотлаҡ уҡытылырға тейешле йүнҽлештҽр алынған. 
Һҽр класта йҿкмҽткене үҙлҽштереү һҿҙҿмтҽһендҽ уҡыусыларҙың ниндҽй универсаль уҡыу  күнекмҽлҽренҽ (танып-белеү - 

познавательные, аралаша белеү -  коммуникативные, хатаны тҿҙҽтҽ белеү, эште дҿрҿҫ йүнҽлештҽ кҿйлҽү һҽлҽте - регулятивные) эйҽ булырға 
тейешлеге бирелҽ. 

Билдҽлҽнгҽн һҿҙҿмтҽлҽр үҙ эсенҽ  башланғыс кластарҙа ―Туған (башҡорт) теле‖ уҡыу предметын ҿйрҽнеү аша шҽхси, метапредмет 
һҿҙҿмтҽлҽрҙе, шулай уҡ һҽр класс аҙағында предметты ҿйрҽнеүҙҽ ирешелгҽн уңыштарҙы ала. 

Тематик планда программа йҿкмҽткеһе һҽр бүлек буйынса бирелҽ, уҡыу эшмҽкҽрлегенҽ характеристика, йҿкмҽткене үҙлҽштереүҙҽ 
ҡулланылған алымдар, методик ысулдар, уҡытыуҙы ойоштороу тҿрҙҽре күрһҽтелҽ. 

―Туған (башҡорт) теле‖ предметы ―Туған тел һҽм туған телдҽ ҽҙҽби уҡыу‖ белем биреү ҿлкҽһенҽ инҽ һҽм уҡыу планының мотлаҡ 
уҡытыла торған ҿлҿшҿн тҽшкил итҽ. Предметты ҿйрҽтеү ҿсҿн тҿҙҿлгҽн был ҿлгҿ программа Башҡортостан Республикаһында һҽм Рҽсҽй 
Федерацияһында дҿйҿм белем биреү ойошмаларының 1-4 кластарында башҡорт телен туған тел булараҡ ҿйрҽтеү ҿсҿн тҽҡдим ителҽ. 

Уҡытыу рус телендҽ ойошторолған дҿйҿм белем биреү ойошмаларының 1-4 кластарында ―Туған (башҡорт) теле‖ предметын ҿйрҽтеү 
ойошманың мҿмкинлегенҽ ҡарап һҽм мҽғариф тураһындағы хоҡуҡи акттарға ярашлы ата-ҽсҽлҽрҙең ғаризаһына таянып ойошторола. 

 

 

 

 

 



 

“Туған (башҡорт) теле” уҡыу предметына дҿйҿм ҡылыҡһырлама 

―Туған (башҡорт) теле‖ предметын ҿйрҽтеүгҽ тҽғҽйенлҽнгҽн ҿлгҿ программа уҡытыу рус телендҽ ойошторолған дҿйҿм белем биреү 
ойошмаларының 1-4 кластарында ҡулланыуҙы күҙаллай. 

―Туған (башҡорт) теле‖ предметын ҿйрҽтеү грамотаға ҿйрҽтеүҙҽн башлана. Был эш  рус телендҽ грамотаға ҿйрҽтеү менҽн бергҽ 
параллель рҽүештҽ атҡарыла.  Ике телдең ҿндҽрен һҽм хҽрефтҽрен сағыштырыу, уларҙың оҡшашлығын һҽм айырмаһын айыра белеү аша 
уҡыусылар уҡырға, яҙырға ҿйрҽнҽлҽр, фонематик яҡтан ҿндҽрҙең яңғырашын ишетеп, уларҙы бер-береһенҽн айырырға, һүҙ тҿҙҿп  
мҽғҽнҽһенҽ тап килтереп һүҙбҽйлҽнеш, һҿйлҽм  ҡорорға ҿйрҽнҽлҽр. 

Яҙыу уҡырға ҿйрҽтеү процессы менҽн бергҽ уҡыу һҽм яҙыу эшмҽкҽрлектҽрен бер-береһе менҽн тап килтереү (координация) 
принципы аша үткҽрелҽ. 

Башланғыс класта уҡыусыларҙың туған телдҽ артабан белем алыуына нигеҙ һалына, функциялы грамоталылыҡ формалаша. 
Грамотаға ҿйрҽтеү башында уҡыусыларҙы тел тураһындағы мҽғлүмҽттҽр һҽм ҽҙҽби телдҽ аралашыу күнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтеү 

маҡсаттары менҽн таныштырыу тора. Был этаптың йҿкмҽткеһе балаларҙа уҡыу эшмҽкҽрлегенҽ ҡарата телҽк, ынтылыш һҽм уҡыу 
процесының үҙенҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыуҙы күҙаллай. Беренсе сиратта һҽр баланың телде аңлап ҡабул итеүен,  бигетҽк тҽ тыңлау һҽм 

һҿйлҽү эшмҽкҽрлегенең үҫешен билдҽлҽүгҽ иғтибар бирелҽ. Уның менҽн бер рҽттҽн баланы уҡыу эшмҽкҽрлегенҽ йҽлеп итеү, мҽктҽп 
ҡағиҙҽлҽренҽ күнектереү тора. 

Башҡорт теле донъяһына балаларҙы йҽлеп итеү - һүҙ менҽн таныштырыуҙан башлана. Һүҙҙең мҽғҽнҽһен тҿшҿндҿрҿү, тҿрлҿ аралашыу 
осраҡтарында уның ҡулланылған функцияһын тойомларға ҿйрҽтеү, һҿйлҽшеү барышында мҽғҽнҽһенең үҙгҽрешен аңларға күнектереү, 
фонетик һҽм грамматик яҡтан формаларын дҿрҿҫ ҡабул итҽ белеү - рус теленҽ нигеҙлҽнеп ойошторола. 

Уҡыусыларҙың  тҽүбашлап һҿйлҽм тураһындағы тҿшҿнсҽлҽре формалаша, фонематик ишетеү һҽлҽте  һҽм башҡорт теленең 
үҙенсҽлекле ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтҽ белеүе, тҿрлҿ һүҙҙҽрҙҽ ҿндҽрҙең килеү тҽртибен билдҽлҽүе үҫешҽ. 

Улар схема-моделдҽр ҡулланып, һүҙгҽ ҿн анализы эшлҽй башлайҙар, һүҙҙҽрҙе ижектҽргҽ бүлергҽ,  моделдҽ бирелгҽн схема буйынса 
һүҙҙе ―уҡырға‖ ҿйрҽнҽлҽр. 

Ҽҙерлек осоронда һуҙынҡылар (ҡалын һҽм нҽҙек)һҽм тартынҡылар (һаңғырау һҽм яңғырау) тураһында тҿшҿнсҽлҽр формалаша, 
башҡорт теленең  үҙенсҽлекле ҿндҽре һҽм уларҙы билдҽһе булған хҽрефтҽр ҿйрҽнелҽ. 

Яҙыу дҽрестҽрендҽ балалар дҽфтҽрҙе партаға дҿрҿҫ һалыу, ручканы ҡулда тейешле рҽүештҽ тотоу, партала дҿрҿҫ ултырыу 
ҡағиҙҽлҽрен үҙлҽштерҽлҽр. Тҽүҙҽ хҽрефтҽрҙең ҿлҿштҽрен, элементтарын, аҙаҡ – үҙҙҽрен яҙырға ҿйрҽнҽлҽр. 

Артабан тартынҡы һҽм һуҙынҡы ҿндҽрҙе, уларҙың хҽрефтҽрен яҙырға ҿйрҽнҽлҽр; ике ҿндҿ аңлатҡан һуҙынҡылар, ҿн аңлатмаған 
хҽрефтҽр менҽн танышалар. Был осорҙоң тҿп маҡсаты булып  уҡырға ҿйрҽнеү тора. Балалар ике тҿрлҿ уҡыуҙы үҙлҽштерҽлҽр: орфографик 
уҡыу (нисек яҙылған, шулай), орфографик уҡыу (нисек ҽйтелҽ, шулай уҡыйым); был осорҙа ижек таблицалары менҽн эшлҽйҙҽр, ижектҽрҙе 



бер-береһенҽ ҡушып уҡыу, яҙыу ысулдарына ҿйрҽнҽлҽр; бҿтҽ хҽрефтҽрҙе лҽ бер-береһенҽ тҿрлҿсҽ ҡушып яҙыу алымдарына эйҽ булып, 
һүҙҙҽрҙе, һҿйлҽмдҽрҙе, кҽлҽкҽй генҽ текстарҙы яҙа башлайҙар.  

Грамотаға ҿйрҽтеүҙең  һуңғы ҡабатлау һҽм дҿйҿмлҽштереү этабында ҽкренлҽп һүҙҙҽрҙе тулыһынса уҡыуға күсеү, эстҽн уҡыу алымын 
үҙлҽштереү формалаша. Һүҙҙҽрҙе, һҿйлҽмдҽрҙе, тексты  аңлап, дҿрҿҫ һҽм етеҙ уҡыу камиллаша һҽм үҫешҽ. 

Балалар уйын формаһында ойошторолған тҿрлҿ диалогтарҙы уҡыу аша телмҽр этикеты менҽн танышалар (телдҽн рҽхмҽт ҽйтеү, 
һаулыҡ һорашыу, хушлашыу һ.б.) 

Ҿндҽрҙең ҽйтелешен үҙлҽштереү, һүҙ байлығын арттырыу һҽм грамматик тҿшҿнсҽлҽрҙе үҙлҽштереү класта, ҿйҙҽ үҙ-ара һҿйлҽшеү 
барышында формалаша, баланың аң-белем кимҽлен үҫтереүгҽ ярҙам итҽ. 

Был осорҙа уҡыусылар ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽр уҡый башлайҙар, ҽлифба байрамына бағышланған проект эштҽре башҡарып, үҙҙҽре ҿйрҽнгҽн 
уҡыу һҽм яҙыу күнекмҽлҽренҽ баһа бирергҽ ҿйрҽнҽлҽр. 

Грамотаға ҿйрҽнеү осоро тамамланғас, ―Туған (башҡорт) теле‖ һҽм  ―Туған (башҡорт) телендҽ ҽҙҽби уҡыу‖ предметтары айырым 
уҡытыла башлай һҽм уҡыусыларҙы башҡорт теленҽ системалы рҽүештҽ ҿйрҽтеү башлана. Уның йҿкмҽткеһе башҡорт теле ғилеменең тҿп 
бүлектҽренҽ ҡараған тҿшҿнсҽлҽр системаһын үҙ эсенҽ ала һҽм телмҽр берҽмектҽрен, уларҙың аңлатҡан мҽғҽнҽлҽрен һҽм үтҽгҽн 
функцияларын коммуникатив компетенциялар формалаштырыу маҡсатында ҿйрҽтеүҙе ала.  

Башҡорт телен ҿйрҽнгҽндҽ һүҙлекте үҙлҽштереү иң мҿһим урынды ала. Һүҙ, уның мҽғҽнҽһе, ҽйтелеше, яҙылышы ҿҫтҿндҽге эш 
уҡыусылар менҽн системалы рҽүештҽ алып барыла. Балаларҙы хҽбҽр, һорау, ҿндҽү һҿйлҽмдҽр тҿҙҿргҽ, бирелгҽн ҿлгҿ буйынса, һуңынан үҙ-

аллы диалогтар, монологтар ҡорорға; уҡылған ҽҫҽр, ҡаралған видеофильм, күҙҽтелгҽн тҽбиғҽт күренеше тураһында, йҽ һүрҽт буйынса 
тҿркҿмдҽрҙҽ, йҽки үҙ-аллы текстар тҿҙҿргҽ  ҿйрҽтеү системалы рҽүештҽ алып барыла. 

Программала уҡыусылар үҙ-ара иркен аралаша алһын ҿсҿн һҽр класс ҿсҿн актив үҙлҽштерелҽ торған һүҙҙҽр исемлеге бирелҽ. 
Башланғыс класс уҡыусыларының башҡорт теленҽн һүҙ байлығы 3000 тирҽһе һүҙҙе тҽшкил итҽ. Шуның эсенҽн 600 һүҙ беренсе класта ҽүҙем 
үҙлҽштерелҽ, 700 һүҙ – икенсе класта, 800 һүҙ – ҿсҿнсҿ класта, 850 – дүртенсе класта ҿйрҽнелҽ. Үҙ телҽге буйынса уҡытыусы һҽр класта 
ҿҫтҽлмҽ рҽүештҽ 50-70 һүҙ ҿйрҽтеүҙе планлаштыра ала. 

Һүҙлекте байытыу барышында уҡыусылар һүҙҙҽрҙең аңлатҡан мҽғҽнҽһенҽ, уларҙың бер йҽки бер нисҽ мҽғҽнҽне, йҽ ҡапма-ҡаршы 

мҽғҽнҽне аңлата алыуына тҿшҿнҽлҽр. Үҙгҽртеүсе һҽм яһаусы ялғауҙар ярҙамында яңы һүҙҙҽр яһалыуын үҙлҽштерҽлҽр. 
Башланғыс класс уҡыусылары һүҙҙең фонетик һҽм морфологик составы, тҿп һүҙ тҿркҿмдҽре һҽм уларҙың грамматик категориялары, 

һҿйлҽмдҽге синтаксик роле тураһындағы мҽғлүмҽттҽр менҽн танышалар. 
Аралашыу маҡсатына, шарттарына һҽм үҙенсҽлектҽренҽ ҡарап, тел сараларын ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеү ҿсҿн башҡорт теле 

стилистикаһының тҿрлҿлҿгҿ тураһында мҽғлүмҽттҽр бирелҽ. Һҿйлҽү телмҽренҽ хикҽйҽлҽү, ҽңгҽмҽлҽшеү, бҽхҽслҽшеү, һүрҽтлҽү инҽ. Рҽсми 
стилдҽ белдереү, саҡырыу ҡағыҙы, резюме һ.б. яҙыла. Публицистик ҽҫҽрҙҽр исемлегенҽ сығыш яһау, мҽҡҽлҽ яҙыу, интервью биреү, фҽнни 
стилдҽ - аннотация, баһалама, доклад, һ.б. инҽ. 



Орфография һҽм пунктуация ҡағиҙҽлҽрен үҙлҽштереү телдең тҿп берҽмектҽре булған һүҙҙе һҽм һҿйлҽмде ҿйрҽтеү менҽн бер рҽттҽн 
алып барыла. Шул уҡ ваҡытта программала уҡыусыларҙы, терминдарҙы ҽйтмҽйенсҽ, фонетика һҽм морфология бүлектҽренең йҿкмҽткеһе 
менҽн таныштырыу ҡарала. 

Программала текст ҿҫтҿндҽ эшкҽ айырыуса урын бүленҽ. Текста һҿйлҽмдҽрҙең бер-береһе менҽн бҽйле килеүе, текстың тҿҙҿлҿү 
үҙенсҽлектҽре, уның тҿрҙҽре тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙең уҡыусылар аңында формалаштырыу, уға бҽйле практик күнекмҽлҽрҙе үтҽй 
белеүҙҽренҽ ирештереү маҡсаты ҡуйыла.  

Уҡыусыларҙы һҽр бер уҡыу эшмҽкҽрлеге нигеҙендҽ башҡорт теленҽ комплекслы ҿйрҽтеү башҡорт һҽм рус яҙыусылары, шағирҙары 
ҽҫҽрҙҽре, башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады нигеҙендҽ ҡорола.  

Тҿп маҡсат булып балаларҙа башҡортса үҙ-ара аралаша белеү күнекмҽлҽрен формалаштырыу һҽм үҫтереү тора. Шуның ҿсҿн 
уҡығанда, яҙғанда, грамматик ҡағиҙҽлҽрҙе ҿйрҽнгҽндҽ, һҿйлҽмдҽр, бҽйлҽнешле текстар тҿҙҿү буйынса күнегеүҙҽр башҡарғанда уҡыусылар 
һҿйлҽү телмҽре аша аралашып эш итергҽ тейештҽр: һорауҙар биреү, уларға яуап ҡайтарыу; үҙе, яҡындары, класташтары, дуҫтары тураһында 
һҿйлҽү, диалогтар, монологтар ҡороу, текст буйынса тҿрлҿ күнегеүҙҽр башҡарыу һ.б. 

Программала эҙмҽ-эҙлекле мәғлүмәт менҽн эш итҽ белеүҙең ябай ғына булған тҽүге күнекмҽлҽрен формалаштырыу ҡаралған. 
Башҡорт телен үҙлҽштереү барышында уҡыусыларҙа мәғлүмәти мәҙәниәткә нигеҙ һалына: улар яҙырға, уҡырға, дҽреслек менҽн һҿҙҿмтҽле 
эшлҽргҽ, лингвистик һүҙлектҽрҙе, белешмҽ материалдарҙы ҡуллана белергҽ күнегҽ. Уҡыусыларҙың тҿрлҿ форматта бирелгҽн мҽғлүмҽт 
сығанаҡтары менҽн эшлҽй белеүе ҡарала (текст, һүрҽт, таблица, схема, һүҙҙең моделе, хҽтерҙҽ ҡалдырыу ҿсҿн тҿҙҿлгҽн инструкция). Улар 
анализларға, сағыштырып баһаларға, бирелгҽн мҽғлүмҽтте үҙгҽртеп, икенсе йҿкмҽтке биреп, эш итергҽ ҿйрҽнҽлҽр. Шулай уҡ яңы мҽғлүмҽт 
тҿрҙҽрен үҙҙҽре барлыҡҡа килтереү һҽлҽтенҽ эйҽ була башлайҙар: белдереү, хат яҙыу, баһалама биреү, ҡотлау открыткаһы ҽҙерлҽү, кескҽй 
күлҽмле инша яҙыу, ижади эш йыйылмаһы тҿҙҿү, класс стенгазетаһын ҽҙерлҽү һҽм башҡалар. 

Уҡыусыларҙың аң-белемде ҽүҙем үҙлҽштереүенҽ проект эшмәкәрлекте ойоштороу ҡарала. Был эш тҿрҿ балаларҙың дҽрестҽ ҿйрҽнгҽн 
белемдҽрен нығытырға, киңҽйтергҽ мҿмкинлек бирҽ, уларға ижади яҡтан үҫеү шарттарын тыуҙыра, балаға үҙ-үҙенҽ ыңғай баһа бирҽ белергҽ 
ҿйрҽтҽ. Шулай уҡ ололар һҽм тиҫтерҙҽре менҽн дҿйҿм эшлҽй белеү күнекмҽлҽрен формалаштыра, кҽрҽкле мҽғлүмҽтте бергҽлҽп эҙлҽргҽ, 
системаға һалырға һҽм тейешенсҽ ҡулланырға күнектерҽ. 

Программала грамматик һҽм орфографик материалдар концентризм принцибы буйынса бирелҽ, йҽғни бер үк тема кластан класҡа 
ҡабатланып, тҽрҽнҽйтеп, киңҽйтеп ҿйрҽтелҽ. 

Ҿлгҿ программа уҡытыусыларға заман талаптарына тура килгҽн һҽм яңы алымдарға ҡоролған эш программаһын тҿҙҿгҽндҽ методик 
яҡтан ярҙам күрһҽтеү маҡсатында тҿҙҿлгҽн: 

- ―Туған (башҡорт) теле‖ предметын уҡытыу барышында  Федераль дҽүлҽт  башланғыс белем биреү стандартында (31.05.2022й.) 
ҡуйылған талаптарға ярашлы уҡытыу процесында балаларҙа шҽхси, метапредмет һҽм предмет һҿҙҿмтҽлҽрҙең формалаштырыу мҿмкинлеген 
бирҽ;  



- Федераль дҽүлҽт башланғыс дҿйҿм белем биреү стандартына (Рҽсҽй Федерацияһы Мҽғариф министрлығының 2022 йылдың 31 
майында раҫланған 286-сы һанлы ҡарары), Тҿп башланғыс дҿйҿм белем биреү программаһына (18.03.2022 йыл № 1/22), Ҿлгҿ тҽрбиҽ 
программаһына (дҿйҿм белем биреү буйынса Федераль уҡытыу-методик берлҽшмҽ тарафынан 2.06.2020 йылда раҫланған, протокол №  

2/20), шулай уҡ ―Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтарының туған телдҽрен уҡытыу концепцияһы‖на (Рҽсҽй Федерацияһы Мҽғариф 
министрлығының Коллегияһында 2019 йылдың 1 октябрендҽ раҫланған), ―Башҡортостан Республикаһында дҽүлҽт телдҽрен һҽм 
халыҡтарҙың туған телдҽрен уҡытыу концепцияһы‖на (Башҡортостан Республикаһы Башлығының  30.12.2020 йылдағы  №УГ-613 указы) 
ярашлы ―Туған (башҡорт) теле‖ уҡыу предметының йҿкмҽткеһен һҽм планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽрен һҽр бер уҡыу йылына дҿрҿҫ 
билдҽлҽргҽ ярҙам итҽ. 

- Һҽр бүлекте йҽки теманы уҡытыу ҿсҿн тҽҡдим ителгҽн яҡынса сҽғҽттҽр һанына һҽм тҿп эшмҽкҽрлек тҿрҙҽренҽ таянып, класс 
уҡыусыларының үҙенсҽлектҽрен иҫҽпкҽ алып, уҡытыусы календарь-тематик план тҿҙҿй ала. 
 Ҿлгҿ программа Тҿп белем биреү программаһында мотлаҡ уҡытыла торған  ―Туған тел һҽм туған телдҽ ҽҙҽби уҡыу‖ белем биреү ҿлкҽһенең 
йҿкмҽткеһен тулыһында үҙлҽштереү маҡсатын үтҽргҽ ярҙам итҽ. 

“Туған (башҡорт) теле” уҡыу предметын ҿйрҽтеҥ маҡсаты һҽм бурыстары 

Рус телендҽ белем алған башланғыс класс уҡыусыларын үҙ туған теленҽ ҿйрҽтеү маҡсаты булып уҡыусыларҙың йҽш 
мҿмкинлектҽрен һҽм үҙ ихтыяждарын ҡҽнҽғҽтлҽндереү ҿсҿн башҡортса телдҽн һҽм яҙма рҽүештҽ тирҽ-йүндҽ башҡалар менҽн уңышлы 
аралаша белеү күнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтеү һҽм функциональ яҡтан грамоталы шҽхес булыуҙы формалаштырыу тора. 

Башҡорт телен ҿйрҽтеү бурыстары: 
- башҡорт телен тҿрлҿ яҡлап ҿйрҽнеү аша (фонетика, орфография, лексика, грамматика) уҡыусыларҙы дҿйҿм лингвистик йҽһҽттҽн 

үҫтереү; 

- туған тел йҽшҽйештҽ башҡалар менҽн мҽҙҽни һҽм социаль юҫыҡта, шулай уҡ үҙ-ара тейешле мҿнҽсҽбҽттҽр ҡороусы сара икҽнлеген 
тҿшҿндҿрҿү; 

- илде, тыуған яҡты, халыҡты ярата белеү хистҽрен, баланың үҙен Башҡортостандың, Рҽсҽйҙең вҽкиле, гражданины булараҡ ҡабул 
итеүҙе формалаштырыу; 

- ―Туған (башҡорт) теле предметын ҿйрҽнеүгҽ һҽм уның аша аң- белем алыуға ыңғай һҽм тотороҡло ынтылыш  формалаштырыу. 
Был маҡсаттар башҡорт теленҽ ҿйрҽтеү барышында уҡыу эшмҽкҽрлегенең бҿтҽ тҿрҙҽрен дҽ практик яҡтан тормошҡа ашырыуға бҽйле 

булып, иң беренсе сиратта коммуникатив принципҡа таяныуҙы күҙаллай. Балаларҙы башҡортса һҿйлҽшергҽ ҿйрҽтеү һҽм тел ғилемен 
үҙлҽштереү бер юҫыҡта үҙ-ара бҽйлҽнеп, үрелеп, бер-береһен тулыландырып алып барыла. 

Телгҽ ҿйрҽтеүҙең практик йүнҽлеше компетентлылыҡ үҫтереү нигеҙҙҽренҽ таянып эш итеүҙе беренсе урынға ҡуйып, башланғыс класс 
уҡыусыларында коммуникатив (аралаша белеү), тел нормаларын ябай ғына кимҽлдҽ үҙлҽштереү (тел нормаларын һҽм лингвистик белемдҽр), 
тел аша мҽҙҽниле булыу (тарихты, мҽҙҽниҽтте, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрҙе, ҽхлаҡи нормаларҙы, йҽшҽү үҙенсҽлектҽрен ҿйрҽнеү) компетенцияларын 
формалаштырыуҙы билдҽлҽй. 



Коммуникатив компетенция булып башланғыс класс уҡыусыларының программа кимҽлендҽ башҡорт телендҽ һҿйлҽшҽ, аралаша 
белеүе, телмәр компетенцияһы булып – уҡыусының башҡорт теле системаһын практик яҡтан үҙлҽштереүе, лингвистик компетенция булып 
тел ғилеме тураһындағы фҽнни белемдҽргҽ эйҽ булыуы, мәҙәни компетенция булып тел аша башҡорт халҡының мҽҙҽниҽтен ҿйрҽнеүе тора. 

Рус телендҽ уҡытыу ойошторолған уҡыу ойошмаларында 1-4 класс уҡыусыларын бер-береһе менҽн тығыҙ бҽйлҽнештҽ торған уҡыу 
эшмҽкҽрлеге тҿрҙҽре (тыңлау, һҿйлҽү, уҡыу, яҙыу) аша программа материалдарын үҙлҽштерергҽ һҽм башҡортса аралашырға ҿйрҽтеүҙе 
күҙаллай. Шул уҡ ваҡытта телгҽ ҿйрҽтеү баланың лингвистик компетенцияға эйҽ булып, тел сараларын ҡулланыуҙа отҡорлоҡ, зирҽклек 
күрһҽтеүенҽ лҽ ныҡ бҽйле булып тора. 

 

 “Туған (башҡорт) теле” уҡыу предметының уҡыу планындағы урыны 

 Башланғыс класта балаларҙың рус теле менҽн берлектҽ башҡорт телен ҿйрҽнеүе уларға лингвистик белем биреүҙең һҽм башҡортса 
телмҽр үҫтереүҙең тҽү башы булып,  килҽсҽктҽ телде тҽрҽнерҽк ҿйрҽнеүгҽ нигеҙ һала. 
 ―Туған (башҡорт) теле‖ предметының йҿкмҽткеһе стандартта һҽм Башланғыс дҿйҿм белем биреү ҿлгҿ программаһында ҡаралған 
талаптарға яуап бирҽ.  Уҡыу планы буйынса дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны 258 (88 сҽғҽт 1-cе класта, шул иҫҽптҽн 66  сҽғҽт грамотаға ҿйрҽтеү, 22 
сҽғҽт телде системалы ҿйрҽтеү ҿсҿн, 68 – ҽр сҽғҽт 2 –се һҽм  3 – сҿ кластарҙа, 34 сҽғҽт  -4  класта). 
 Беренсе класта грамотаға ҿйрҽтеүҙҽн һуң ―Туған (башҡорт) телендҽ ҽҙҽби уҡыу‖ предметын айырым уҡытыу башлана.  
 

“Туған (башҡорт) теле” уҡыу предметы йҿкмҽткеһенең тҿп йҥнҽлештҽре 
―Туған (башҡорт) теле‖ предметының материалдарын системалы, эҙмҽ-эҙлекле ҿйрҽтеү түбҽндҽге йүнҽлештҽрҙе үҙ эсенҽ ала: 

- лингвистик белем нигеҙҙҽре: фонетика һҽм орфоэпия, һүҙъяһалыш (морфемика), лексика, грамматика (морфология һҽм синтаксис); 
- графика, орфография һҽм пунктуация; 
- бҽйлҽнешле телмҽр үҫтереү. 

Лингвистик материал уҡыусыларҙа башҡорт теле системаһы тураһында тҽүге тҿшҿнсҽлҽрҙе формалаштыра, ҽҙҽби тел нормаларын 
практик яҡтан үҙлҽштереүгҽ ярҙам итҽ.  

Тел тураһында үҙлҽштерелгҽн белем аша уҡыусыларҙа орфографик һҽм пунктуацион грамоталылыҡ формалаша. Балалар тел 
сараларын аңлы рҽүештҽ ҡулланырға ҿйрҽнҽлҽр. Ошо нигеҙҙҽ уларҙа тел һҽм телмҽр үҙенсҽлектҽрен тойомлай, һиҙемлҽй белеү һҽлҽте үҫешҽ, 

тимҽк, уҡыусыларҙың телмҽр мҽҙҽниҽте һҽм дҿйҿм аң-белем кимҽле артабан үҫеш ала. Бындай ҡараш Федераль дҽүлҽт башланғыс дҿйҿм 
белем биреү стандарты ҡуйған талаптарға тап килеп, башланғыс класс уҡыусыларын тҿрлҿ уҡыу эшмҽкҽрлеген үҙ-аллы башҡарырға, 
белемдҽрен практик рҽүештҽ кҿндҽлек йҽшҽйештҽ ҡуллана белергҽ ҿйрҽтҽ. 
 Алда күрһҽтелгҽнсҽ, предметтың йҿкмҽткеһе концентризм принцибына таянып ҡоролған, йҽғни бер үк бүлектҽр һҽм темалар кластан 
класҡа ҡабатланып килҽ. Материалдарҙы тулыландырып, киңҽйтеп, тҽрҽнҽйтеп, алдан ҿйрҽнелгҽн белемдҽргҽ таянып үҙлҽштереү ҡарала. 



Программаның былай тҿҙҿлҿшҿ балаларға телде ҿйрҽнеүҙҽ, башҡортса яҙырға, уҡырға һҽм аңлы рҽүештҽ аралашыу-һҿйлҽшеү процесына 
уңай шарттар тыуҙыра.  
   

 

“Туған (башҡорт) теле” уҡыу предметының йҿкмҽткеһе: 

1 класс   
 

(34 сҽғҽт),  шул иҫҽптҽн грамотаға ҿйрҽтеҥгҽ 28 сҽғҽт,  предметты системалы рҽҥештҽ ҿйрҽтеҥгҽ – 8 сҽғҽт бҥленҽ. 
 Программала ―Туған (башҡорт) теле‖ предметының йҿкмҽткеһе уҡыусыларға башланғыс дҿйҿм белем биреү этаптарына бҽйле ҡарала. 
Уҡыусылар тҽү башлап уҡыу эшмҽкҽрлеге тҿрҙҽрен үҙлҽштерҽлҽр: тыңларға, һҿйлҽргҽ, уҡырға, яҙырға ҿйрҽнҽлҽр. Башланғыс белем алыу 
рус телендҽ ойошторолғанлыҡтан, беренсе класс уҡыусылары башҡорт телен ҿйрҽнеүҙе түбҽндҽге этаптар аша һҽм рус теле менҽн бер 
юҫыҡта ҿйрҽнҽлҽр.  

Грамотаға ҿйрҽтеҥ 

 Башҡорт телен ҿйрҽтеү рус телендҽге кеүек үк үҙ эсенҽ ала: 
1. Грамотаға ҿйрҽтеү һҽм телмҽр үҫтереү. Телдҽн ҽҙерлек осоро. 
2. Ҽлифба осоро. Грамотаға ҿйрҽтеү, уҡыу, яҙыу, телмҽр үҫтереү. 
3. Ҽлифба аҙағы осоро. Һҿйлҽү һҽм яҙма телмҽрҙе комплекслы үҫтереү.  
Программала грамотаға ҿйрҽтеүҙең телдҽн ҽҙерлек осоронда беренсе класс уҡыусыларын түбҽндҽгелҽргҽ ҿйрҽтеү һалынған: 

- башҡорт телендҽ яңғыраған телмҽрҙе тыңлап аңлай, мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿнҽ белеү күнекмҽлҽрен формалаштырыу; 
- башҡорт телендҽ ҽйтелгҽн телмҽр ағышынан һүҙҙе, ижекте, ҿндҿ, ҿндҽр ҡушылмаһын, бигерҽк тҽ башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен 
айыра, таный, ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеү; 
- телдҽн ҽйтелгҽн, йҽки уҡылған текстың аңлатҡан мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿнҿү. 

Программаның беренсе класс ҿсҿн тҽғҽйенлҽнгҽн йҿкмҽткеһе мҽктҽпкҽ килгҽн балаларҙың телмҽр үҫеше кимҽленең тҿрлҿ булыуын 
иҫҽпкҽ алып билдҽлҽнҽ. Шунлыҡтан грамотаға ҿйрҽтеү этабында алдан үткҽрелҽ торған телдҽн ҽҙерлек осоронда, беренсенҽн, лексик һҽм 

грамматик материалдарҙы күберҽк ҡабатлатыу һҽм нығытыу планлаштырыла. Икенсе яҡтан, ошо рҽүешле балаларҙың белем кимҽлен 
тигеҙлҽп, уларҙы грамотаға ҿйрҽтеүгҽ ҽҙерлек эше алып барыла: һҿйлҽшеү телмҽрен үҫтереү; ҿндҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелешен нығытыу; аралашыу 

ҿсҿн кҽрҽкле һүҙҙҽрҙе ҿйрҽнеп, һүҙлекте байытыу; йыш ҡулланыла торған телмҽр ҿлгҿлҽрен, һҿйлҽм ҡалыптарын үҙлҽштертеү; һҿйлҽмдҽр 
тҿҙҿргҽ, уларҙы кҽрҽкле интонация менҽн бирҽ белергҽ ҿйрҽтеү. 



Һҿйлҽмдҽге һүҙҙҽр, грамматик конструкциялар һҿйлҽү эшмҽкҽрлеге аша үҙлҽштерелҽлҽр (күргҽҙмҽ материал буйынса ҽңгҽмҽ, дҽрес 
ваҡытында йҽки дҽрестҽн тыш үткҽрелгҽн телмҽр уйындары, кескҽй күлҽмле шиғырҙар ятлап һҿйлҽү, һүрҽттҽр буйынса хикҽйҽ тҿҙҿү, күргҽн 
хҽл-ваҡиғалар тураһында һҿйлҽшеү, диалог һҽм монолог тҿҙҿү һ.б.) 

Беренсе класта рус мҽктҽптҽрендҽ уҡыған уҡыусыларға башҡорт телен ҿйрҽтеү ҿсҿн  ҽлифбаға тиклемге телдҽн ҽҙерлек осорона 20 
сҽғҽт, хҽреф ҿйрҽнеү осорона 26 сҽғҽт, ҽлифбанан һуңғы осорға 20 сҽғҽт бүленҽ. Башҡорт ҿндҽрен һҽм хҽрефтҽрен ҿйрҽтеүгҽ айырым 
дҽреслек тҿҙҿлмҽй. Бҿтҽ материал беренсе класс ҿсҿн ―Туған (башҡорт) теле‖ дҽреслегендҽ бирелҽ. 

Ҽлифбанан һуңғы осорҙа күбеһенсҽ телмҽр үҫтереү, дҿрҿҫ уҡырға, яҙырға ҿйрҽнеү күнекмҽлҽренҽ иғтибар бирелҽ. Ҿндҽрҙе, һүҙҙҽрҙе, 
ябай ғына һҿйлҽмдҽрҙе ҿйрҽнеү барышында уҡыусылар  уҡыу эшмҽкҽрлеге тҿрҙҽрен (һҿйлҽү, тыңлау, уҡыу, яҙыу) үҙлҽштерҽлҽр. Был осор 
ҙа балаларҙың аралашыу, аң-белемгҽ эйҽ белеү күнекмҽлҽрен ҿйрҽнеүенҽ бҽйле алып барыла.  

Һҿйлҽү һҽм яҙма телмҽр уҡыусыларҙа түбҽндҽге күнекмҽлҽрҙең  формалашыуын тҽьмин итҽ: 
- башҡорт ҿндҽрен, ҿндҽр ҡушылмаһын һҽм ижектҽрҙе ишетеп аңлап, уларҙы дҿрҿҫ ҽйтеүҙе; 
- ябай ғына таныш темаларға бҽйле диалог ҡороуҙы; 
- аңлау ҿсҿн еңел булған бҽлҽкҽй генҽ тексты дҿрҿҫ уҡыуҙы;  
- ҿйрҽнеү һҽм тикшереү маҡсатында үткҽрелгҽн яҙма эштҽрҙе ҿйрҽнелгҽн орфограммаларҙы һаҡлап, хҽрефтҽр яҙылышын дҿрҿҫ 

башҡарып яҙырға ҿйрҽтеү. 

Телмҽр ҥҫтереҥ 

Сюжетлы һүрҽттҽр, һүҙле уйындар, дҽрестҽ ҿйрҽнелгҽн һҽм күҙҽтеү материалдары аша рус телендҽ ҿйрҽнелгҽн материалдарға таянып, 
кескҽй генҽ хикҽйҽ тҿҙҿү. 

Тексты тыңлағанда йҽки үҙ-аллы уҡығанда уның мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿнҿү. 
Һҥҙ һҽм һҿйлҽм 

Һүҙҙе һҽм һҿйлҽмде бер-береһенҽн айыра белеү. Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽрҙе айырыу, уларҙың теҙелеп килеү тҽртибен үҙгҽртеү.  
Һүҙҙе ҿйрҽнеү һҽм тикшереү мҿмкинлеген аңлау. Һүҙҙең мҽғҽнҽ аңлатыуын тҿҫмҿрлҽү,  тҿшҿнҿү. 

Фонетика 

Телмҽр ҿндҽре. Һуҙыңҡы ҿндҽр ([о], [ы], [э], [ҿ], [ү], [ҽ]) һҽм тартыңҡы ҿндҽр ([ҡ], [ғ], [һ], [ҙ], [ҫ], [ң]) һҽм уларҙы билдҽлҽүсе хҽрефтҽр 
тураһында тҽүге тҿшҿнсҽлҽр. 

Һүҙҙең ҿндҽре һҽм уларҙың мҽғҽнҽһе. Һүҙҙҽ ҿндҽрҙең теҙелеп килеүен һҽм иҫҽбен билдҽлҽү. Бер йҽки бер нисҽ ҿн буйынса бер-

береһенҽн айырылып торған һүҙҙҽрҙе сағыштырыу. Һүҙгҽ ҿн анализы эшлҽү. Ҿн моделдҽре менҽн эшлҽү: ҿн моделе буйынса һүҙ тҿҙҿү, 
һүҙҙең ҿндҽре буйынса модель ҡороу. 

Һуҙынҡыларҙы һҽм тартынҡыларҙы айырыу. Йомшаҡ һуҙынҡыларҙы ҡалын һуҙынҡыларҙан, ҡаты тартынҡыларҙы нҽҙек 
тартынҡыларҙан, яңғырау тартынҡыларҙы һаңғырау тартынҡыларҙан айырыу. 

Баҫымды билдҽлҽү. 



Ижек. Һүҙҙҽ ижектҽрҙең иҫҽбе. Баҫымлы ижек. 
Графика 

Ҿндҿ хҽрефтҽн айырыу: хҽреф ҿндҿң билдҽһе. Башҡорт графикаһының ижек принцибына таяныуы. Е, ѐ, ю, я  хҽрефтҽренең 
функцияһы. Ике ҿндҿ [в] и [w] аңлатҡан Вв хҽрефе. 

Башҡорт алфавитында хҽрефтҽр тҽртибе. ҫ и ң хҽрефтҽренең баш хҽрефтҽре юҡлығы, сҿнки был хҽрефтҽрҙҽн башланған һүҙҙҽр юҡ. 
Уҡыу 

Ижеклҽп уҡыу (һуҙынҡы ҿнгҽ таянып). Ижектҽрҙе һуҙып уҡыу.  Ижек таблицалары һҽм бергҽ ҡушылған ижектҽр формаһын уҡыу. 
Һүҙҙҽрҙе ижектҽргҽ бүлмҽй, бҿтҿн килеш балаға хас тиҙлектҽ уҡыу. Тыныш билдҽлҽренҽ иғтибар итеп, тауышты үҙгҽртеп, интонация һҽм 
пауза һаҡлап уҡыу. Һүҙҙҽрҙе, һүҙбҽйлҽнештҽрҙе, һҿйлҽмдҽрҙе аңлап уҡыу. Кескҽй күлҽмле шиғырҙы, тексты тасуири уҡыу.  

Орфоэпик уҡыу (һүҙҙҽрҙе тулыһынса ижектҽргҽ бүлмҽй уҡыу). Орфографик уҡыу (һҽр ҿндҿ асыҡ итеп ҽйтеп уҡыу) -  күсереп яҙғанда 
йҽки уҡытыусы ҽйтеп яҙҙыртҡанда үҙ-үҙеңде тикшерергҽ күнегеү. 

Яҙыу 

Дҽфтҽр битендҽ һҽм класс таҡтаһында дҿрҿҫ йүнҽлеш һаҡлап яҙыу. Яҙыу ваҡытында гигиеник талаптар.  
Баш һҽм бҽлҽкҽй хҽрефтҽр һыҙмаһы, уларҙы дҿрҿҫ яҙыу. Ҽйтелешендҽ һҽм яҙылышында айырмаһы булмаған һүҙҙҽрҙе, һҿйлҽмдҽрҙе 

тыңлап ишетеү аша яҙыу. Дҿрҿҫ күсереп яҙыу алымдары һҽм тҽртибе.  
Хҽрефте аңлатмаған график саралар: һүҙҙҽр араһында буш урын ҡалдырыу, һүҙҙҽрҙе юлдан-юлға күсереү билдҽһе. 

Орфография һҽм пунктуация 

Дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҡулланыу: һүҙҙҽрҙе бер-береһенҽн айырып яҙыу, яңғыҙлыҡ исемдҽрҙе,  һҿйлҽм башында һүҙҙе ҙур хҽрефтҽн  
яҙыу, һүҙҙҽрҙе юлдан-юлға күсергҽндҽ һыҙыҡса ҡуйыу, һҿйлҽм аҙағында тыныш билдҽлҽре. 

 

Телде системалы ҿйрҽтеҥ курсы 

Тел тураһында дҿйҿм мҽғлҥмҽт 

Тел кешелҽрҙең тҿп аралашыу ҡоралы. Һҿйлҽшеүҙең маҡсаты һҽм аралашыу осраҡтары. 
Фонетика 

Телмҽр ҿндҽре. Һуҙынҡы һҽм тартынҡы ҿндҽр, уларҙың айырмаһы. Һүҙҙҽ баҫым. Нҽҙек һуҙынҡылар (и, ә, ү, э(е), ө), ҡалын 
һуҙынҡылар (а, у, о, ы).  

Йомшаҡ һҽм ҡаты тартынҡылар, уларҙың айырмаһы. Яңғырау һҽм һаңғырау тартынҡылар, уларҙың айырмаһы. Тартынҡы ҿн [й’].  
[ж], [ш], [ч’], [щ’] хҽрефтҽре. 

Ижек, һүҙҙҽ ижектҽр һаны. Һүҙҙе ижектҽргҽ бүлеү. Баҫымлы ижек.  



Графика 

Ҿн һҽм хҽреф. Уларҙың айырмаһы. Яҙыуҙа тартынҡыларҙың ҡалынлығын   а, о, у, ы хҽрефтҽре менҽн билдҽлҽү. Яҙыуҙа 
тартынҡыларҙың йомшаҡлығын   е, ѐ, ю, я, и, э хҽрефтҽре менҽн билдҽлҽү. Айырыу билдҽлҽре ь һҽм  ъ. 

Ю, я, ё хҽрефтҽре һүҙ башында рус телендҽге кеүек үк яҙылалар: юрған, япраҡ, ѐлка. Е хҽрефе ике функция үтҽй:һүҙ башында йэ 

булып ишетелҽ, лҽкин  е хҽрефе яҙыла. Һүҙ уртаһында һҽм аҙағында э  ҿнҿ ишетелһҽ лҽ, е яҙыла: ер [йэр], етмеш [йэтмэш]. 
В хҽрефе ике ҿндҿ аңлата: рус теленҽн ингҽн һүҙҙҽрҙҽ [в]: вагон, ваза, башҡорт һүҙҙҽрендҽ [w]: ваҡыт [wаҡыт]. Ҽммҽ яҙыуҙа һҽр саҡ 

Вв хҽрефе менҽн билдҽлҽнҽ. 
Башҡорт телендҽ [ң, ҫ ] ҿндҽренең баш хҽрефтҽр юҡ. 
Хҽрефте аңлатмаған график саралар: һүҙҙҽр араһында буш урын ҡалдырыу, һүҙҙҽрҙе юлдан-юлға күсереү билдҽһе. 
Башҡорт алфавиты: хҽрефтҽрҙең  килеү тҽртибе һҽм дҿрҿҫ ҽйтелеше. Алфавит буйынса һүҙҙҽрҙе теҙеү.  

Орфоэпия 

Башҡорт теленең ҽйтелеш нормаларына ярашлы һүҙҙҽрҙҽ ҿндҽрҙе, ҿндҽр теҙмҽһен дҿрҿҫ ҽйтеү.  
Лексика 

Һүҙ - телмҽр берҽмеге (таныштырыу). 
Һүҙҙең предметтың атамаһын, билдҽһен, эш-хҽрҽкҽтен аңлатыуы (таныштырыу). Һүҙҙҽрҙең яңғырауын ишетеп, мҽғҽнҽһен аңлау 

маҡсатында уларҙы рус теленҽн башҡортсаға тҽржемҽ итеү. Дҽреслектҽ бирелгҽн русса-башҡортса һүҙлекте ҡуллана белеү. 
Мҽғҽнҽһе аңлашылмаған һүҙҙҽрҙе табып билдҽлҽү. 

Синтаксис 

Һҿйлҽм - телмҽр берҽмеге (таныштырыу). Һүҙ һҽм һҿйлҽм (уларҙың айырмаһын һҽм оҡшашлығын күҙҽтеү). 
Һорауҙар ярҙамында һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽрҙең бҽйлҽнешен билдҽлҽү. Тҿҙҿлҿшҿ  боҙолған һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫлҽп яңынан тҿҙҿү. Һүҙҙҽр 

йыйылмаһынан һҿйлҽм тҿҙҿү. 
Орфография и пунктуация 

Дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҡулланыу: 
- һүҙҙҽрҙе бер-береһенҽн айырып яҙыу; 
- яңғыҙлыҡ исемдҽрҙҽ, йҽнлек ҡушаматтарында, һҿйлҽм башында һүҙҙе ҙур хҽрефтҽн  яҙыу; 
- һүҙҙҽрҙе юлдан-юлға күсергҽндҽ һыҙыҡса ҡуйыу; 
- һҿйлҽм аҙағында тыныш билдҽлҽре: нҿктҽ, һорау һҽм ҿндҽү. 
Дҿрҿҫ күсереп яҙыу алымдары һҽм тҽртибе.  

Телмҽр ҥҫтереҥ 

Телмҽр кешелҽрҙең бер-береһе менҽн аралашыу ҡоралы. Текст телмҽр берҽмеге (таныштырыу). 



Аралашыу тҿрҙҽре: уның маҡсаты, кем менҽн, ҡайҙа һҿйлҽшеү бара. Ҽйтелгҽнде тыңлап, уға яуап ҡайтарып, үҙ-ара аралашыу 
(ролдҽргҽ бүлеп диалог уҡыу, видеоматериалдар ҡарап, аудиояҙмалар тыңлап, ҽңгҽмҽлҽшеү).  

Аралашыу этикеты (сҽлҽмлҽү, ғҽфү үтенеү, хушлашыу, рҽхмҽт ҽйтеү, һорау менҽн мҿрҽжҽғҽт итеү). 

2 класс (34 сҽғҽт) 

Тел тураһында дҿйҿм мҽғлҥмҽт. 
Тел кешелҽрҙең тҿп аралашыу ҡоралы һҽм милли мҽҙҽниҽт күренеше. Рҽсҽйҙҽ һҽм Ер шарында тҿрлҿ телдҽр барлығы тураһында ябай 

ғына тҿшҿнсҽлҽр. Телде ҿйрҽнеү ысулдары: күҙҽтеү, анализлау. 
Фонетика и графика 

Ҿндҽрҙең һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһенҽ тҽъҫире. Ҿндҿ хҽрефтҽн айырыу. Һуҙыңҡы һҽм тартыңҡы ҿндҽрҙе  бер-береһенҽн айырыу. Нҽҙек  һҽм 
ҡалын һуҙынҡыларҙы айырыу. Яңғырау һҽм һаңғырау тартынҡылар, уларҙың айырмаһы. Йомшаҡ һҽм ҡаты тартынҡылар, уларҙың 
айырмаһы. 

Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽре [ғ], [ҙ], [ҫ], [ҡ], [ң], [һ]. Уларҙы аңлатҡан хҽрефтҽр. 
Парлы һҽм парһыҙ тартыңҡылар. 
Башҡорт телендҽ сингармонизм законы (һуҙынҡы ҿндҽр гармонияһы). 
Айырыу билдҽлҽре ь һҽм  ъ. 

Һүҙ башында һҽм һуҙыңҡыларҙан һуң  е, ѐ, ю, я хҽрефтҽре. 
В хҽрефе аңлатҡан ҿндҽр[в] и [w]: Валя, Вәсилә, вагон, ваҡ. (нығытыу).  

У, ү хҽрефтҽре һуҙыңҡылар араһында, шулай уҡ һүҙ аҙағында [уы], [ҥэ] тип уҡылалар һҽм  тартыңҡы ҿндҿ белдерҽлҽр: бау, ауыл, 
бәүелсәк, килеү. 

Һүҙҙҽрҙе ижектҽргҽ бүлеү. Алфавитты һүҙлектҽр менҽн эш иткҽндҽ ҡулланыу. 
Хҽрефте аңлатмаған график саралар: һүҙҙҽр араһында буш урын ҡалдырыу, һүҙҙҽрҙе юлдан-юлға күсереү билдҽһе, абзац, пунктуация 

билдҽлҽре (ҿйрҽнелгҽн кимҽлдҽ).  
Орфоэпия 

Башҡорт теленең ҽйтелеш нормаларына ярашлы һүҙҙҽрҙҽ ҿндҽрҙе, ҿндҽр теҙмҽһен дҿрҿҫ ҽйтеү (ҿйрҽнелгҽн һүҙҙҽрҙҽ).  

Башҡорт телендҽ баҫымдың үҙенсҽлҽеге: баҫым һүҙҙең аҙаҡҡы ижекгенҽ һҽр саҡ тип ҽйтерлек тҿшҽ; юҡлыҡты белдергҽн ма, -мә 

киҫҽксҽлҽре алдынан килгҽн ижек гел баҫымлы була; һорау алмаштарында (ҡа'йҙа? ни'сә?) беренсе ижеккҽ һҽр ваҡыт баҫым тҿшҽ. 
Лексика 

Һүҙҙең ҽйтелешенең һҽм мҽғҽнҽһенең берҙҽмлеге. Һүҙҙең лексик мҽғҽнҽһе (дҿйҿм тҿшҿнсҽ). Мҽғҽнҽһен аңлатырға кҽрҽк булған 
һүҙҙҽрҙе табыу. Уларҙың мҽғҽнҽһен текст буйынса йҽки аңлатма һүҙлек аша билдҽлҽү.  

Бер һҽм күп мҽғҽнҽле һүҙҙҽр (күҙҽтеү аша тҿшҿндҿрҿү).  



Башҡорт теленең аңлатма һүҙлеге. Телмҽрҙҽ синонимдарҙы һҽм антонимдарҙы ҡулланыуҙы күҙҽтеү.   
Һҥҙ составы (морфемика) 

Тамыр һүҙҙең тҿп ҿлҿшҿ. Тамырҙаш һүҙҙҽр. Уларҙың билдҽлҽре. Бер тамырҙан торған һүҙҙҽрҙе синонимдарҙан, омонимдарҙан айырыу 
(терминды ҿйтмҽйенсҽ). Һүҙҙең тамырын билдҽлҽү. 

Ялғау - һүҙҙең үҙгҽреүсҽн ҿлҿшҿ. 

Морфология 

Исем (таныштырыу): дҿйҿм мҽғҽнҽһе, ниндҽй һорауҙарға яуап бирҽ. Телмҽрҙҽ ҡулланышы. Башҡорт телендҽ Кем? Кемдәр? һорауы 

тик кешелҽргҽ ҡарата ғына бирелҽ. Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. 
Ҡылым (таныштырыу): дҿйҿм мҽғҽнҽһе, ниндҽй һорауҙарға яуап бирҽ. Телмҽрҙҽ ҡулланышы. Ҡылымдарҙа юҡлыҡты беледереүсе –

ма, - мә киҫҽксҽлҽре. 
Сифат (таныштырыу):  дҿйҿм мҽғҽнҽһе, ниндҽй һорауҙарға яуап бирҽ. Телмҽрҙҽ ҡулланышы.  
Һан. Ябай һҽм ҡушма һандар. 

Синтаксис 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽрҙең бҽйлҽнеше (ҡабатлау). Һҿйлҽм -  
телмҽр берҽмеге. Һҿйлҽм һҽм һүҙ, уларҙың айырмаһы. Һҿйлҽмдҽ логик баҫымды  билдҽлҽүҙе күҙҽтеү.  
Ҽйтелеү маҡсаты буйынса һҿйлҽмдҽр тҿрҿ: хҽбҽр һҿйлҽм, һорау һҿйлҽм, ҿндҽү һҿйлҽм. 

Орфография и пунктуация 

Яңғыҙлыҡ исемдҽрҙҽ, йҽнлек ҡушаматтарында, һҿйлҽм башында һүҙҙе ҙур хҽрефтҽн  яҙыу. Һҿйлҽм аҙағында тыныш билдҽлҽре. 
Орфограмма тураһында тҿшҿнсҽ. Дҽреслектҽн орфографик һүҙлекте ҡулланыу. 

Яҙғанда үҙ-үҙеңде тикшереп, хаталарҙы тҿҙҽтергҽ күнектереү: 
- яңғырау һҽм һаңғырау тартынҡыларҙың сиратлашыуы (китап – китабым); 
- һүҙҙҽрҙе юлдан-юлға күсергҽндҽ һыҙыҡса ҡуйыу; 
- ҡылымдарҙа –ма, - мә киҫҽксҽлҽрен бергҽ яҙыу; 
- һҿйлҽм аҙағында тыныш билдҽлҽре: нҿктҽ, һорау һҽм ҿндҽү билдҽһе; 
- яңғыҙлыҡ исемдҽрҙҽ, йҽнлек ҡушаматтарында, һҿйлҽм башында һүҙҙе ҙур хҽрефтҽн  яҙыу. 

 

Телмҽр ҥҫтереҥ 

Һҿйлҽшеү ҿсҿн кҽрҽкле телмҽр сараларын һайлап ҡулланырға ҿйрҽтеү (бирелгҽн һорауға яуап биргҽндҽ, үҙ фекерен белдергҽндҽ).  
Һҿйлҽшергҽ ҿйрҽтеү (нисек башларға, дауам итергҽ, иғтибарҙы йҽлеп итергҽ  тамаларға).  



Практик рҽүештҽ диалог ҡорорға ҿйрҽтеү. Аралашыу этикеты (сҽлҽмлҽү, ғҽфү үтенеү, хушлашыу, рҽхмҽт ҽйтеү, һорау менҽн 
мҿрҽжҽғҽт итеү). 

Һүрҽт буйынса телдҽн хикҽйҽ тҿҙҿү. Һорауҙар ярҙамында хикҽйҽ тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеү. 
Текст. Текстың билдҽлҽре: һҿйлҽмдҽрҙең мҽғҽнҽ буйынса бер-береһенҽ бҽйле килеүе һҽм тамаланған уй-фекерҙе аңлатыуы. Текстың 

темаһы. Тҿп мҽғҽнҽһе. Текстың башы (исеме). Бирелгҽн тексҡа исем уйлау. Текст ҿлҿштҽренең (абзац) бер-бер артлы мҽғҽнҽүи яҡтан 
теҙелеп килеүе. 

Һүҙҙҽрҙең һҿйлҽмдҽ килеү тҽртибе һҽм абзацтың урыны боҙолоуҙы тҿҙҽтеү. Текст тҿрҙҽре: һүрҽтлҽү, хикҽйҽлҽү, фекерлҽү һҽм 
уларҙың үҙенсҽлектҽре. 

Дҽреслектҽге аңлатма һҽм орфографик һүҙлектҽрҙе ҡулланыу. 
Дҿрҿҫ интонация һаҡлап тексты тасуири уҡыу. Ҡотлау һҽм ҡотлау открыткаһы яҙыу. 
20-35  һүҙҙҽн торған хикҽйҽлҽү тексын һорауҙар аша тулыһынса һҿйлҽп биреү. 
 

3 класс (34 сҽғҽт)  

Тел тураһында дҿйҿм мҽғлҥмҽт 

Башҡорт теле – башҡорт халҡының теле. Телде ҿйрҽнеү алымдары: күҙҽтеү, сағыштырыу, анализлау, лингвистик тикшереү ойоштороу. 
Фонетика һҽм графика 

Ҿндҿ хҽрефтҽн айырыу. Һуҙынҡы  һҽм тартынҡы ҿндҽрҙе  бер-береһенҽн айырыу. Нҽҙек  һҽм ҡалын һуҙынҡыларҙы айырыу. Яңғырау 
һҽм һаңғырау тартынҡылар, уларҙың айырмаһы. Йомшаҡ һҽм ҡаты тартынҡылар, уларҙың айырмаһы (үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау). Айырыу 
билдҽлҽре ь һҽм  ъ. Был билдҽлҽр булған һүҙҙҽрҙҽ ҿн һҽм хҽрефтҽр һаны. 

У һҽм ү хҽрефтҽре һуҙыңҡы ҿндҽр араһында һҽм һүҙ аҙағында. 
Алфавитты һүҙлектҽр, белешмҽ сығанаҡтар, каталогтар  менҽн эш иткҽндҽ ҡулланыу. 

Орфоэпия 

Ҽйтелеш нормалары буйынса башҡортса һҿйлҽшкҽндҽ һүҙҙҽрҙҽ ҿндҽрҙе, ҿндҽр теҙмҽһен дҿрҿҫ ҽйтеү (ҿйрҽнелгҽн һүҙҙҽрҙҽ).  
Лексика 

Һүҙҙең лексик мҽғҽнҽһе (ҡабатлау). Һүҙҙҽрҙең тура һҽм күсмҽ мҽғҽнҽһе (таныштырыу). Синонимдар һҽм антонимдар (таныштырыу), 
уларҙы тҿрлҿ һүҙ тҿркҿмдҽренҽн килгҽн һүҙҙҽргҽ табыу. Иҫкергҽн һүҙҙҽр (таныштырыу). 

Һҥҙ составы (морфемика) 
Һүҙҙең тамыры. Тамырҙаш һүҙҙҽр. Уларҙың билдҽлҽре. Бер тамырҙан торған һүҙҙҽрҙе синонимдарҙан, омонимдарҙан айырыу 

(терминды ҽйтмҽйенсҽ). Һүҙҙең тамырын билдҽлҽү(ҡабатлау). Ялғау тураһында ҡабатлау. 
 



Морфология. Һҥҙ тҿркҿмдҽре 

Исем: дҿйҿм мҽғҽнҽһе, ниндҽй һорауҙарға яуап бирҽ. Телмҽрҙҽ ҡулланышы.  Күплектҽге һҽм берлектҽге исемдҽр. Исемдҽрҙең килеш 
һҽм һан менҽн  үҙгҽреүе. Исемдҽргҽ морфологик (грамматик) анализ. 

Сифат:  дҿйҿм мҽғҽнҽһе, ниндҽй һорауҙарға яуап бирҽ. Телмҽрҙҽ ҡулланышы. Тҿп һҽм шартлы сифаттар (терминды аңлатмайынса). 
Сифат дҽрҽжҽлҽре (тҿп, сағыштырыу, артыҡлыҡ, аҙһытыу). Сифатҡа грамматик анализ. 

Ҡылым: дҿйҿм мҽғҽнҽһе, ниндҽй һорауҙарға яуап бирҽ. Телмҽрҙҽ ҡулланышы. Ҡылымдарҙың заман һҽм һан менҽн үҙгҽреүе. 
Ҡылымдарҙа юҡлыҡты беледереүсе –ма, - мә киҫҽксҽлҽре. Хҽҙерге һҽм үткҽн заман ҡылымдарына берлектҽ һҽм күплектҽ һорауҙар ҡуйыу. 
 Алмаш (дҿйҿм тҿшҿнсҽ). Зат алмаштары, уларҙың һанда һҽм килештҽ  үҙгҽреүе:: берлектә –мин,һин, ул; күплектә – беҙ, һеҙ, улар. 
Алмашҡа грамматик анализ. 

 Һан. Ябай һҽм ҡушма һандар. Телмҽрҙҽ тҿп һҽм рҽт һандарын айырыу һҽм ҡулланыу. Һандарҙың килеш менҽн үҙгҽреүе. Килеш 

һорауҙары. 

Синтаксис 

Һөйләм. Һорауҙар ярҙамында һҿйлҽм эсендҽ һүҙҙҽр бҽйлҽнешен асыҡлау. Һҿйлҽмдең  баш киҫҽктҽре – эйҽ һҽм хҽбҽр. Һҿйлҽмдең  
эйҽрсҽн киҫҽктҽре (тҿрҙҿргҽ бүлмҽйенсҽ). Йыйнаҡ һҽм тарҡау һҿйлҽм. Ҽйтелеү маҡсаты буйынса һҿйлҽм тҿрҙҽре.  Һҿйлҽмдҽ ҿндҽш һүҙ. 

Һҿйлҽмдҽ  һәм, ләкин теркҽүестҽре менҽн килгҽн тиң киҫҽктҽрҙе күҙҽтеү. 
 

Орфография һҽм пунктуация 

Яҙғанда үҙ-үҙеңде тикшереп, хаталарҙы тҿҙҽтеү. Орфографик һүҙлекте ҡулланыу. Дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҡулланыу: 
- айырыу ҡатылыҡ билдҽһе ъ: (Аҡъяр, ҡулъяулыҡ); 

- айырыу йомшаҡлыҡ билдҽе ъ: (кҿньяҡ, тҿньяҡ); 
- ҡылымдарҙа –ма, - мә киҫҽксҽлҽрен бергҽ яҙыу; 
- һүҙ аҙағында ялғауҙар ҡушылғанда [ҡ], [к], [п] ҿндҽре [ғ], [г], [б] ҿндҽре менҽн сиратлаша: ҡалаҡ – ҡалағым; көрәк – көрәгем; 

китап – китабым; 
- ҿндҽш һүҙҙҽн һуң ҿтҿр ҡуйыу. 

Телмҽр ҥҫтереҥ 

Аралашыу этикет нормалары: телдҽн һҽм  яҙма саҡырыу, үтенес, ғҽфү үтенеү, рҽхмҽт ҽйтеү, кире ҡағыу; 
Уҡыу барышында һҽм кҿндҽлек аралашыуҙа телмҽр этикетын һаҡлау; 
Диалогта һҽм дискуссияла үҙ фекереңде дҿрҿҫ итеп еткерергҽ һҽм дҽлиллҽргҽ күнегеү; 



Икенсе класта башланған текст  менҽн эште дауам итеү: һҿйлҽмдҽрҙең мҽғҽнҽ буйынса бер-береһенҽ бҽйле килеүе һҽм тамаланған уй-

фекерҙе аңлатыуы. Текстың темаһы. Тҿп мҽғҽнҽһе. Текстың башы (исеме). Бирелгҽн тексҡа исем уйлау. Текст ҿлҿштҽренең (абзац) бер-бер 
артлы мҽғҽнҽүи яҡтан теҙелеп килеүе. Һҿйлҽмдҽрҙҽ алмаштарҙы,  синонимдарҙы, һәм, ләкин теркҽүестҽрен ҡулланыу; 

Текста терҽк һүҙҙҽр. Һүҙҙең мҽғҽнҽһен аңлатма һүҙлек аша билдҽлҽү. 
Текст тҿрҙҽрен билдҽлҽү (һүрҽтлҽү, хикҽйҽлҽү, фекерлҽү). Үҙ-аллы текст тҿҙҿү. Хат, белдереү тҿҙҿү. Тексты тейешле мҽғлүмҽтте  

аңлау, тҿшҿнҿү ҿсҿн, йҽки танышыу ҿсҿн уҡыу. 
План буйынса  текстың йҿкмҽткеһен яңғыҙ, йҽки коллектив менҽн бергҽлҽп  һҿйлҽү. 

4 класс (34 сҽғҽт) 

Тел тураһында дҿйҿм мҽғлҥмҽт. 
Рҽсҽйҙҽ тҿрлҿ миллҽт халыҡтары йҽшҽйлекте, улар аралашҡан телдҽрҙең дҽ, мҽҙҽниҽттҽрҙең дҽ тҿрлҿ-тҿрлҿ булыуын аңлау. Туған тел 

халыҡтарҙың рухи һҽм ҽхлаҡи байлығы. 
Башҡорт теле – Башҡортостан Республикаһының дҽүлҽт теле. Телде ҿйрҽнеү алымдары: күҙҽтеү, сағыштырыу, анализлау, лингвистик 

тикшереү ойоштороу, мини-күҙҽтеү, проект эше башҡарыу. 
Фонетика һҽм графика 

Ҿндҽрҙе һүҙҙҽн айырым һҽм һүҙ эсендҽ ҡуйылған маҡсат буйынса сағыштыра, тҿркҿмлҽй белеү. Һүҙгҽ ҿн-хҽреф анализы эшлҽү. 
Орфоэпия 

Һҿйлҽшеү һҽм уҡыу барышында дҿрҿҫ интонация һаҡлау. Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеү нормалары; 
Һүҙҙҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелешен орфоэпик һүҙлектҽн тикшерергҽ ҿйрҽнеү. 

Лексика 

Телмҽрҙҽ синонимдарҙы, антонимдарҙы, иҫкергҽн һүҙҙҽрҙе (ябай осраҡтарҙы) ҿйрҽнеүҙе дауам итеү һҽм ҡулланырға ҿйрҽнеү. 
Телмҽрҙҽ фразеологизмдарҙы ҡулланыуҙы (ябай осраҡтарҙы) күҙҽтеү. 

Һҥҙ составы (морфемика) 
Һүҙҙең нигеҙе. Һүҙҙе үҙгҽртеүсе ялғауҙар (ауыл-ға). Яңы һүҙ яһаусы ялғауҙар (ауыл-даш). Һүҙҙең сотавын тикшереүгҽ схема. Һүҙҙе 

схема менҽн  сағыштырыу. 
Морфология 

Ҥҙ аллы һҽм ярҙамсы һҥҙ тҿркҿмдҽре 

Исем: исемдҽрҙең килеш менҽн  үҙгҽреүе. Эйҽлек заты ялғауҙары. Исемдең грамматик үҙенсҽлектҽре: һан, килештҽрҙҽ үҙгҽреүе 
(ҡабатлау). 

Сифат:  Сифат дҽрҽжҽлҽре (тҿп, сағыштырыу, артыҡлыҡ, аҙһытыу). Морфологик анализ (ҡабатлау). 



Ҡылым: хҽбҽр һҽм бойороҡ һҿйкҽлеше формалары. ҡылымдарҙың зат, һан һҽм заман менҽн үҙгҽреүе. Ҡылымдың үткҽн, хҽҙерге һҽм 
килҽсҽк заман формаларына һорау ҡуя белеү. Бойороҡ һҿйкҽлеше ҡылымы аңлатҡан эш-хҽрҽкҽттҽр. Ҡылымдың һҿйлҽмдҽ тотҡан роле. 
Ҡылымға морфологик анализ. 

Алмаш: Зат алмаштары, уларҙың һан менҽн үҙгҽреүе:: берлектә – мин,һин, ул; күплектә – беҙ, һеҙ, улар (ҡабатлау). Урын һҽм ваҡыт 
алмаштары (таныштырыу). 

Рәүеш (дҿйҿм тҿшҿнсҽ): дҿйҿм мҽғҽнҽһе, ниндҽй һорауҙарға яуап бирҽ. Телмҽрҙҽ ҡулланышы. 
Һан.  Тҿп һҽм рҽт һандары. Ҡушма һандарҙың барлыҡҡа килеүе. Һандарҙың килеш менҽн үҙгҽреүе. Һанға морфологик анализ. 
Ярҙамсы һүҙҙәр (дҿйҿм тҿшҿнсҽ): бәйләүестәр (менән, өсөн); теркәүестәр (дҿйҿм мҽғҽнҽһе, телмҽрҙҽ ҡулланышы). Һәм, ләкин 

теркҽүестҽре ябай һҽм ҡушма һҿйлҽмдҽрҙҽ. 
Синтаксис 

Һүҙ, һүҙбҽйлҽнеш һҽм һҿйлҽм. Уларҙың оҡшашлығы һҽм айырмаһы. Ҽйтелеү маҡсаты буйынса һҿйлҽм тҿрҙҽре (хҽбҽр, һорау, ҿндҽү 
һҿйлҽмдҽр). Йыйнаҡ һҽм тарҡау һҿйлҽмдҽр. Һҿйлҽмдең эйҽрсҽн киҫҽктҽре: 

Аныҡлаусы – предметтың билдҽһен, эйҽһен, иҫҽбен аңлата һҽм  ―ниндҽй?, ҡайһы?, кемдең?, нисҽнсе?‖ һорауҙарына яуап бирҽ. 
Тултырыусы – предметты аңлата һҽм тҿп килештҽн башҡа бҿтҽ килеш һорауҙарына яуап бирҽ. 
Хҽл – эш-хҽрҽкҽттең ҡайҙа, ҡасан, нисек барғанын  белдерҽ һҽм һҿйлҽмдҽ хҽбҽрҙе асыҡлап килҽ. 
Тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽр. 
Ябай һҽм ҡушма һҿйлҽмдҽр. 
Ябай һҿйлҽмгҽ синтаксик анализ. 

Орфография һҽм  пунктуация 

1-се, 2-се, 3-сҿ кластарҙа ҿйрҽнелгҽн дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҡабатлау. Һүҙҙҽрҙең яҙылышын орфографик һүҙлектҽн тикшерҽ белеү. 
Дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҡулланыу: 

- тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽ тыныш билдҽлҽре (һәм, ләкин теркҽүестҽре менҽн, йҽки теркҽүесһеҙ булғанда); 
- тура телмҽр эргҽһендҽ тыныш билдҽлҽре (күҙҽтеү); 
- хҽрефтҽрҙең һыҙмаһын дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен үтҽү. 

Телмҽр ҥҫтереҥ 

1-се, 2-се, 3-сҿ кластарҙа ҿйрҽнелгҽндҽрҙе ҡабатлау һҽм нығытыу: телдҽн һҽм яҙма формала аралашыу  (хат, ҡотлау открыткаһы, 
белдереү һ.б.); диалог, монолог, текстың темаһын, тҿп мҽғҽнҽһен билдҽлҽүҙе нығытыу. 

Бирелгҽн һҽм үҙ аллы тҿҙҿлгҽн текстарҙы дҿрҿҫлҽү, аныҡлау, яңы һүҙҙҽр ҿҫтҽү. 

Изложение яҙыу: телдҽн йҽки яҙма рҽүештҽ текстың эстҽлеген тулыһынса асып биреү. Телдҽн текстың һайлап алынған ҿлҿшҿн 
һҿйлҽү. 

Сочинение – яҙма эш тҿрҿ. Ҿйрҽнеү һҽм танышыу маҡсатында уҡыу. Текстаг тейешле мҽғлүмҽтте эҙлҽү. 



Һүҙҙең мҽғҽнҽһен  белешмҽ сығанаҡтарҙан, шулай уҡ федераль исемлеккҽ индерелгҽн электрон ресурстар аша эҙлҽп ҡулланыу. 
 

Телмҽр эшмҽкҽрлеге тҿрҙҽре  
(башланғыс мҽктҽптең бҿтҽ кластары ҿсҿн дҽ, курсив менҽн кҥрһҽтелгҽн материалдар тел ҿйрҽнеҥгҽ ҙур ынтылышы һҽм 

һҽлҽте булған балаларға тҽғҽйенлҽнҽ ) 
 Тыңлау (аудирование).  Телдҽн аралашыуҙың маҡсатын һҽм сҽбҽбен аңлы рҽүештҽ дҿрҿҫ ҡабул итеү. Бирелгҽн тексты 

тыңлап, ишетеү аша тҿп һҽм ҿҫтҽлмҽ мҽғлүмҽтте ҡабул итҽ, аңлай, уның тҿп идеяһын билдҽлҽй һҽм йҿкмҽткеһен һорауҙар аша бирҽ белеү. 
Һҿйлҽҥ. Һҿйлҽшеү маҡсатына һҽм шарттарына ярашлы тейешле телмҽр сараларын ҡулланыу. Диалог формаһындағы аралашыуҙы 

үҙлҽштереү. Һҿйлҽшеүҙе башлау, дауам итеү, тамамлау, аралашыу барышында үҙенҽ иғтибар йҽлеп итҽ белеү. Ҿйрҽнелгҽн темалар буйынса 
телдҽн монолог тҿрҙҽрен үҙлҽштереү (һүрҽтлҽү, хикҽйҽлҽү, фекерлҽү).  

Уҡыу һҽм кҿндҽлек йҽшҽйештҽ һҿйлҽшеүҙҽ ҡулланылған этик нормаларҙы үҙлҽштереү (һаулыҡ һорашыу, хушлашыу, ғҽфү үтенеү, 
рҽхмҽт ҽйтеү, үтенес менҽн мҿрҽжҽғҽт итеү һ.б.) Орфоэпик нормаларҙы һәм дөрөҫ интонация һаҡлап һөйләшеү. 

Уҡыу. Күнекмҽлҽрҙе үтҽү бирелмҽлҽрен (орфография ҡағиҙҽлҽре, грамматик тҿшҿнсҽлҽр, һорауҙарҙың  һҽм күнегеүҙҽрҙең 
йҿкмҽткеһе) уҡыу һҽм тҿшҿнҿү, күнегеүҙе үтҽү ҿсҿн тексты ҡайтанан уҡып сығыу, кҽрҽкле мҽғлүмҽтте табыу маҡсатында текстан кҽрҽкле 
ҿлҿштҿ һайлап уҡыу.  

Яҙыу. Тҽү башлап яҙырға ҿйрҽтеү һҽм дҿрҿҫ яҙыу күнекмҽлҽрен формалаштырыу. Хҽрефтҽрҙе, хҽрефтҽр ҡушылмаһын, ижектҽрҙе, 
һүҙҙҽрҙе, һҿйлҽмдҽрҙе  дҿрҿҫ яҙырға күнектереү.  

Яҙғанда гигиена талаптарын үтҽргҽ ҿйрҽтеү. Ҡул суҡтарының һығылмалығын, иркен рҽүештҽ хҽрҽкҽтлҽнеүен үҫтереү. Ҽкренлҽп тиҙ 
яҙыуға күсеү. Үтелгҽн ҡағиҙҽлҽрҙе һаҡлап күсереп яҙыу, ҽйтелгҽнде ишетеп яҙыу. 

Уҡылған йәки тыңлаған текстың йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәре менән ҡабатлап яҙыу (тулыһынса, ҡыҫҡаса, һайланма рәүештә).  
Хикҽйҽлҽү, шулай уҡ һүрҽтлҽү текстарын үҙ һүҙҙҽре менҽн ҡабатлап яҙырға ҿйрҽтеү. Тҿрлҿ стилдҽге, жанрҙағы, тҿрҙҽге телмҽр 

ҿлгҿлҽре тҿҙҿргҽ ҿйрҽнеү (хат, записка, ҡотлау, баһалама, белдереү).  
Балаларға үҙҙәренә ҡыҙыҡлы булған темалар буйынса ҡыҫҡа ғына күләмле инша төҙөү (уҡылған әҙәби әҫәр, ҡаралған һүрәт, 

видеоролик йәки күҙәтеү тәьҫораттары һөҙөмтәһендә).  
Текст. Тексты телмҽр эшмҽкҽрлегенең һҿҙҿмтҽһе итеп ҡабул итеү (практик эш кимҽлҽндҽ). Текст билдҽлҽре. Текста тҿп теманы, тҿп 

фекерҙе билдҽлҽү. Текстың планын тҿҙҿү. Хикҽйҽлҽү һҽм һүрҽтлҽү текстарының үҙенсҽлектҽре.  
Балаларға ҡыҙыҡлы булған темалар буйынса уҡыу эшмәкәрлеге барышында һәм көнкүрештә аралашыу шарттарына ярашлы  ҡыҫҡа 

ғына күләмле һүрәтләү текстары төҙөү (алдан эҙмә-эҙлекле үткәрелгән әҙерлек буйынса).  
Тексты бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү (башҡортсанан руссаға һәм киреһенсә). 



Таныш булмаған һүҙҙҽрҙе белешмҽ баҫмалар, шулай уҡ  верификация үтеп, федераль исемлеккҽ ингҽн электрон ресурстар аша 
асыҡлау. 

 

Башланғыс дҿйҿм белем биреҥ кимҽлендҽ “Туған (башҡорт) теле” уҡыу предметы программаһын ҥҙлҽштереҥ буйынса 

 билдҽлҽнгҽн һҿҙҿмтҽлҽр: 
 

―Рҽсҽй Федерацияһында мҽғариф тураһында‖ғы законда һҽм Федераль дҽүлҽт башланғыс дҿйҿм белем биреү стандартында ҡуйылған 
талаптар буйынса ―Туған (башҡорт) теле‖уҡыу предметын ҿйрҽнеп, башланғыс мҽктҽпте тамамлаған уҡыусылар түбҽндҽге һҿҙҿмтҽлҽргҽ эйҽ 
булырға тейештҽр: 

Шҽхси һҿҙҿмтҽлҽр: 
Шҽхси һҿҙҿмтҽлҽр мҽктҽптҽ ойошторолған  уҡыу һҽм тҽрбиҽ процесына бҽйле һҽм уның сағылышы булып тора. Уҡытыу һҽм тҽрбиҽ 

эше тыуған ерҙең тарихына, мҽҙҽниҽтенҽ, халыҡ йолаларына, традицияларына таянып  үткҽрелҽ һҽм был эштҽ ―Туған (башҡорт) теле‖ уҡыу 
предметының ҽһҽмиҽте үтҽ лҽ ҙур. 

Башҡорт теле дҽресендҽ алынған аң-белем балаларға рухи аҙыҡ булып, уларға илен, халҡын, телен яратҡан шҽхес булып үҫергҽ ярҙам 
итҽ. Уларҙа түбҽндҽге кешелек сифаттары тҽрбиҽлҽнҽ: 

Гражданлыҡ һәм илһөйәрлек һыҙаттарын тәрбиәләү: 
- бала үҙен Башҡортостандың һҽм Рҽсҽйҙең бер вҽкиле итеп күҙаллай, уларҙың тарихына, мҽҙҽниҽтенҽ битараф булмаған шҽхес 

булып үҫергҽ тырыша;  
- телде халыҡтарҙың милли ҡомартҡыһы, мҽҙҽни байлығы итеп ҡабул итҽ; 
- башҡорт теленең рус теле менҽн бер рҽттҽн республиканың дҽүлҽт теле һҽм кешелҽр менҽн аралашыу ҡоралы икҽнлегенҽ тҿшҿнҽ; 
- тыуған яҡтың һҽм илдең үткҽненҽ, бҿгҿнгҿһҿнҽ, килҽсҽгенҽ битараф түгел; 
- халыҡтар араһындағы дуҫлыҡты, берҙҽмлекте хуплай; уны үҫтереү, киңҽйтеү сараларында ҽүҙем ҡатнаша; 
- йҽмғиҽттҽ кешелҽр бер-береһенҽ ҡарата хҿрмҽтле, мҽрхҽмҽтле булып, ҽхлаҡи һҽм этик нормаларҙы  ҡабул итеп, уларға таянып 

йҽшҽргҽ тейешлекте аңлай һҽм үтҽргҽ тырыша. 
Рухи һҽм ҽхлаҡи тҽрбиҽ: 
- һҽр бер кешенең үҙенҽ генҽ хас булған сифаттары булыуын таный; 
- башҡаларҙы хҿрмҽтлҽү, улар менҽн ыңғай мҿнҽсҽбҽттҽ булыу, ауыр ваҡыттарҙа ярҙам ҡулы һуҙыу һыҙаттары формалаша; 
- кешелҽргҽ физик һҽм мораль яҡтан  насарлыҡҡа этҽргҽн холоҡ-фигел торошон ҡабул итмҽй; 
Эстетик тҽрбиҽ: 
- мҽҙҽниҽткҽ ҡарата хҿрмҽтле, халыҡ йолаларына, ижадына һҽм сҽнғҽт тҿрҙҽренҽ ыңғай ҡарашлы; 
- үҙен күңеле ятҡан ижади эшмҽкҽрлектҽ һынап ҡарау телҽге бар. 

Физик тҽрбиҽ, һау булып ҥҫеҥ мҽҙҽниҽтен формалаштырыу: 
- йҽшҽйештҽ  һау һҽм хҽүефһеҙ йҽшҽү ҡағиҙҽлҽрен үтҽргҽ тырышыу (үҙе һҽм башҡалар ҿсҿн); 



- физик һҽм психик һаулыҡҡа һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү. 
Хеҙмҽт тҽрбиҽһе: 
- кеше тормошонда һҽм йҽмғиҽттҽ хеҙмҽттең ҡиммҽтен аңлау. Хеҙмҽт һҿҙҿмтҽлҽренҽ һаҡсыл һҽм яуаплы булыу. Тҿрлҿ хеҙмҽт 

эшмҽкҽрлегендҽ ҡатнашып,  практик күнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға ынтылыу. Тҿрлҿ һҿнҽрҙҽргҽ ҡыҙыҡһыныу күрһҽтеү. 
Экологик яҡтан тҽрбиҽ: 
- тҽбиғҽткҽ ҡарата һаҡсыл булыу, ҿҙҿби ҽҫҽрҙҽр аша уны ҡурсылау, һаҡлау сифаттарын тҽрбиҽлҽү; 
- тҽбиғҽткҽ зыян  килтереүҙе ҡабул итмҽү. 
Фҽнни яҡтан донъяны танып-белеҥ ҡиммҽттҽре: 
- уратып алған донъя тураһында фҽнни тҿшҿнсҽлҽрҙең формалашыуы; 
- аң-белемгҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу, ҽүҙемлек, үҙ аллылыҡ, отҡорлоҡ, ынтылыш тҽрбиҽлҽү. 
 

Метапредмет һҿҙҿмтҽлҽр: 

―Туған (башҡорт) теле‖ уҡыу предметының йҿкмҽткеһен үҙлҽштереү һҿҙҿмтҽһендҽ уҡыусыларҙа түбҽндҽге танып-белеҥ универсаль 
уҡыу кҥнекмҽлҽре формалашасаҡ: 

Төп логик күнекмәләр:   
-  предметтарҙы сағыштырыу, оҡшашлыҡтарын табыу; 

 - рус телендҽ алған белемдҽрен башҡорт телен ҿйрҽнгҽндҽ уларҙы сағыштырыу нигеҙендҽ ҡуллана белҽ башлай; 
 - уҡытыусы тҽҡдим иткҽн алгоритмға таянып, телмҽр берҽмектҽрен тҿркҿмлҽү ҿсҿн  оҡшашлыҡты һҽм айырманы билдҽлҽү; 
 - күнегеүҙе үтҽү ҿсҿн етешмҽгҽн  мҽғлүмҽтте табыу тҽртибен үҙ аллы ҡулланыу; 
- башҡорт телендҽ яңғыраған телмҽрҙе (ололарҙың, тиҫтерҙҽренең һҿйлҽүе, балалар ҿсҿн радио һҽм телевизион тапшырыуҙар, 

компьютер саралары аша бирелгҽн текстарҙы, һ.б.) таный, аңлай, тейешенсҽ ҡабул итҽ; 
- башҡортса яҙылған һүҙҙҽрҙе, ижектҽрҙе, ҿндҽрҙе, ҿндҽр теҙмҽһен дҿрҿҫ ҽйтҽ, уҡый, улар менҽн һҿйлҽмдҽр тҿҙҿй ала; 
 Төп эҙләнеү-тикшереү күнекмәләре: 
- туған телдҽ яҙа һҽм һҿйлҽү белеү кешене мҽҙҽни яҡтан билдҽлҽүсе күрһҽткес икҽнлеген аңлай; 
- программала ҡаралған башҡорт ҽҙҽби теленең нормаларын (орфоэпика, лексика, грамматика) һҽм үҙ-ара аралашыу этикетын 

үҙлҽштереп, йҽшҽйештҽ ҡуллана башлай; 
- тҿрлҿ аралашыу осраҡтарында ололар һҽм тиҫтерҙҽре менҽн тейешле этикет ҡағиҙҽлҽрен һаҡлап, ыңғай мҿнҽсҽбҽттҽ эш итҽ белҽ; 
- күнекмҽне үтҽү буйынса бирелгҽн бер нисҽ варианттан иң отошлоһон һайлай белергҽ ҿйрҽтеү; 
- бирелгҽн алгоритм буйынса тҿрлҿ анализдар эшлҽй белеү (ҿн-хҽреф анализы,  һүҙ составына анализ, грамматик анализ, синтаксик 

анализ )- программа материалдары кимҽлендҽ; 
- күнегеүҙе үтҽү ҿсҿн етешмҽгҽн мҽғлүмҽтте таба белеү. 
- башҡорт телендҽ һҿйлҽшеү һҽм аралашыу кимҽле буйынса үҙ-үҙенҽ баһа бирергҽ ҿйрҽнҽ. 
- уҡыу мҽсьҽлҽлҽрен сискҽндҽ туған телдҽ тҿрлҿ сығанаҡтарҙан кҽрҽкле мҽғлүмҽтте табып, тейешенсҽ ҡуллана белҽ; 



 

 

Мәғлүмәт менән эшләү: 

- практик күнекмҽлҽрҙе үтҽү маҡсатында мҽғлүмҽт табыуҙа һүҙлектҽр, белешмҽ ҡулланмалар ҡуллана; алгоритм буйынса тейешле 
мҽғлүмҽтте табып ҡуллана, уның дҿрҿҫлҿгҿн уҡытыусы ҿйрҽтеүенсҽ тикшерҽ белҽ; 

- интернеттан мҽғлүмҽт эҙлҽгҽндҽ информация хҽүефһеҙлеге ҡағиҙҽлҽрен ололар ярҙамында һаҡлап, улар менҽн кҽңҽшлҽшеп эш 
итергҽ күнегҽ; 

- телмҽр берҽмектҽрен тикшереү йҽки күҙҽтеү һҿҙҿмтҽлҽре буйынса лингвистик мҽғлүмҽтте үҙ-аллы схемалар, таблицалар аша еткерҽ 
белҽ. 

 Башланғыс мҽктҽп аҙағында уҡыусыларҙа коммуникатив  универсаль уҡыу кҥнекмҽлҽре формалаша: 
Аралашыу:  
- бирелгҽн темаға диалог ҡора ала, һорауҙарға ҡыҫҡа йҽки тулыһынса асыҡлап яуап ҡайтара белҽ. Диалогты башлап йҽки дауам итеп 

алып китҽ ала; 
- алдан ҽҙерлҽнеп, йҽки ҽҙерлекһеҙ тексты етеҙ, аңлы рҽүештҽ һҽм тасуири итеп уҡый ала. Текстың йҿкмҽткеһен ҡыҫҡаса, йҽки 

ентеклҽп, йҽки һайлап алып һҿйлҽп бирҽ ала; 
- бер нисҽ предметты, йҽки күренеште ябай ғына рҽүештҽ сағыштырып, телдҽн һҽм яҙып һүрҽтлҽй белҽ; 
- уҡыу эшмҽкҽрлегенҽ бҽйле ябай ғына һҿйлҽмдҽр менҽн үҙ фекерен ҽйтҽ һҽм үҙенең дҿрҿҫлҿгҿн иҫбатлай ала; 
-башҡарған проект эше тураһында телдҽн отчет бирҽ, йҽки презентация буйынса, һ.б. һҿйлҽй белҽ; 
- кроссвордтар, ребустар, йомаҡтар сисҽ белҽ. 
- телмҽр этикетын һаҡлап һаулыҡ һораша, хушлаша, ғҽфү үтенҽ, рҽхмҽт ҽйтҽ, ниндҽйҙер үтенес менҽн мҿрҽжҽғҽт итҽ белҽ. 
Берлектҽге эшмҽкҽрлек: 
- оҙаҡ йҽки ҡыҫҡа ваҡытта башҡарыла торған коллектив эштҽрҙең маҡсаттарын һҽм үтҽлеү этаптарын билдҽлҽй белҽ (проект эше, 

мини-тикшереү һ.б.);  
- тҿркҿмдҽ бергҽлҽп башҡарылған эште һҽм уның һҿҙҿмтҽһен һҿйлҽшеп, килешеп, ролдҽр буйынса бүлешеп башҡарыу; 
- тҿркҿмдҽ бергҽ эшлҽгҽндҽ тҿрлҿ ролдҽрҙе башҡара алыу һҽлҽтен үҫтереү (етҽксе, башҡарыусы), үҙ-аллылыҡ, зирҽклек, ҽүҙемлек 

күһҽтеү. 

 Башланғыс мҽктҽп аҙағында уҡыусыларҙа эште кҿйлҽҥсе  универсаль уҡыу кҥнекмҽлҽре формалаша: 
Үҙ эшеңде ойоштороу: 
- уҡыу күнегеүҙҽрен үтҽү ҿсҿн бирелгҽн эште башҡарыу планын һҽм тҽртибен билдҽлҽү; 
Үҙ эшеңде тикшереү:  
- күнегеүҙҽр үтҽгҽндҽ уңыштың йҽки хатаның сҽбҽбен асыҡлау; 



- уҡыу эшмҽкҽрлегенҽ бҽйле ябай ғына һҿйлҽмдҽр менҽн үҙ фекерен ҽйтҽ һҽм үҙенең дҿрҿҫлҿгҿн иҫбатлай ала; 
- үҙ эшен үҙ аллы тикшереп, баһалай белеү һҽлҽтенҽ эйҽ; 

Предмет һҿҙҿмтҽлҽре 

―Туған (башҡорт) теле‖ уҡыу предметын дүрт йыл буйынса уҡытыу балала туған телгҽ ҡарата яратыу, уны ҿйрҽнеүгҽ ынтылыш 

тҽрбиҽлҽй. Бала үҙен Башҡортостандың һҽм Рҽсҽйҙең бер вҽкиле итеп күҙаллай башлай, уларҙың тарихына, мҽҙҽниҽтенҽ битараф булмаған 
шҽхес булып үҫергҽ тырыша, башҡорт телен халыҡтың милли ҡомартҡыһы, мҽҙҽни байлығы итеп ҡабул итҽ.  

Башҡорт теленең рус теле менҽн бер рҽттҽн республиканың дҽүлҽт теле һҽм кешелҽр менҽн аралашыу ҡоралы икҽнлегенҽ тҿшҿнҽ. Бала 
башҡортса яҙырға, уҡырға, тирҽ-йүндҽ кешелҽр менҽн аралашырға ҿйрҽнеп, үҙендҽ оло ғорурлыҡ тойғолары һиҙҽ. 

Беренсе класс аҙағында уҡыусы  түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ эйҽ була: 
- һүҙҙе һҽм һҿйлҽмде айыра;  һүҙҙе һҿйлҽм эсенҽн табып, ҽйтҽ ала; 
- һүҙҙҽн ҿндҽрҙе айырып, ҽйтҽ белҽ; 
-  тартынҡы һҽм һуҙынҡы ҿндҽрҙе айыра; 
-  ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡыларҙы айыра; 
- йомшаҡ һҽм ҡаты, шулай уҡ яңғырау һҽм һаңғырау тартынҡыларҙы (һүҙ эсендҽ һҽм һүҙҙҽн тыш) айыра; 
- ―ҿн‖һҽм ―хҽреф‖ тҿшҿнсҽһен айыра; 
- һүҙҙҽ ижектҽр һанын билдҽлҽй; 
- һүҙҙҽ ижектҽргҽ бүлҽ; 
- башҡорт алфавитының хҽрефтҽрен дҿрҿҫ ҽйтҽ; алфавит хҽрефтҽре буйынса һүҙҙҽрҙе тҿркҿмлҽй ала; 
- баш һҽм бҽлҽкҽй хҽрефтҽрҙең һыҙмаһын боҙмайынса, хҽрефтҽрҙе бер-береһенҽ ҡушып һҽм һүҙҙҽрҙе  аңлайышлы матур итеп яҙа; 
- ҿйрҽнелгҽн дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҡуллана: һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽрҙе айырып яҙыу; һҿйлҽм аҙағында тыныш билдҽлҽре: нҿктҽ, һорау һҽм 

ҿндҽү билдҽлҽрен ҡуйыу; һҿйлҽм башын, яңғыҙлыҡ исемдҽрҙе (исемдҽр, фамилиялар, хайуан ҡушаматтары) баш хҽрефтҽн яҙыу; һүҙҙҽрҙе 
юлдан юлға ижек аша күсереү; 

- һүҙҙҽрҙе һҽм һҿйлҽмдҽрҙе хатаһыҙ, буш урын ҡалдырмай, күсереп яҙа (текст 25 һүҙҙҽн кҽм  түгел); 
- телдҽн ҽйтелгҽн тексты хатаһыҙ, хҽрефтҽрҙе боҙмай, яҙа (текста 3-5 һүҙҙҽн торған һҿйлҽмдҽр була, һүҙҙҽр һаны 20 артмаҫҡа тейеш). 

Һүҙҙҽрҙең яҙылышы ҽйтелеше менҽн тап килергҽ тейеш; 
- ҿйрҽнелгҽн ҡағиҙҽлҽрҙҽ ебҽрелгҽн хаталарҙы таба һҽм тҿҙҽтҽ; 
- тыңланған тексты аңлай; 
- мҽғҽнҽһен аңлап, ҡысҡырып һҽм эстҽн ҡыҫҡа ғына тексты интонация менҽн 

 уҡый ала;  
-  текстан аңлашылмаған һүҙҙе таба белҽ; 
- бирелгҽн һүҙҙҽр менҽн һҿйлҽм тҿҙҿй; 
- сюжетлы һүрҽттҽр һҽм күҙҽтеүҙҽр ярҙамында телдҽн 3-5 һүҙҙҽн торған текст тҿҙҿй; 



- уҡыу күнекмҽлҽрен үтҽгҽндҽ ҿйрҽнелгҽн тҿшҿнсҽлҽрҙе ҡуллана. 

Икенсе класс аҙағында уҡыусы  түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ эйҽ була: 

- тел  аралашыу ҡоралы икҽнлекте тҿшҿнҽ; 
 - ҡуйылған маҡсатҡа ярашлы тартынҡы ҿндҽрҙе һүҙ эсендҽ йҽки унан тыш баһалай: ҡаты һҽм йомшаҡ тартынҡыларҙың парлы 

һҽм парһыҙ булыуын билдҽлҽй ала; яңғырау һҽм һаңғырау тартынҡыларҙың парлы һҽм парһыҙ булыуын билдҽлҽй ала; 
- һүҙҙе ижектҽргҽ бүлҽ һҽм ижек һанын билдҽлҽй белҽ; 
- һүҙҙҽ ҿндҽр һҽм хҽрефтҽр һанын билдҽлҽй, шулай уҡ  е, ѐ, ю, я хҽрефтҽре булған һүҙҙҽрҙҽ; 
- тамырҙаш һүҙҙҽрҙе таба белҽ; 
- һүҙҙҽ тамырҙы билдҽлҽй ала; 
- һүҙҙҽ ялғауҙы билдҽлҽй белҽ; 
- текстан күп мҽғҽнҽле һүҙҙҽрҙе табып, мҽғҽнҽһен аңлата ала. Һүҙлек буйынса мҽғҽнҽне асыҡлай белҽ;  
- Кем? Нимҽ? Һорауҙарына яуап биргҽн һүҙҙҽрҙе таба; 
- Нимҽ эшлҽй? Нимҽ эшлҽне? Һорауҙарына яуап биргҽн һүҙҙҽрҙе таба; 
- Ниндҽй? Һорауҙарына яуап биргҽн һүҙҙҽрҙе таба; 
- ҽйтелеү маҡсаты буйынса һҿйлҽм тҿрҙҽрен билдҽлҽй; 
- һүҙҙҽ йҽки һүҙҙҽр араһында ҿйрҽнелгҽн орфограмманы таба ала; 
- ҿйрҽнелгҽн дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҡуллана: һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽрҙе айырып яҙыу; һҿйлҽм аҙағында тыныш билдҽлҽре: нҿктҽ, һорау һҽм 

ҿндҽү билдҽлҽрен ҡуйыу; һҿйлҽм башын, яңғыҙлыҡ исемдҽрҙе (исемдҽр, фамилиялар, хайуан ҡушаматтары) баш хҽрефтҽн яҙыу; һүҙҙҽрҙе 
юлдан юлға ижек аша күсереү; ялғауҙарҙы, айырыу нҽҙеклек һҽм ҡатылыҡ билдҽлҽрен бергҽ яҙыу; 

- һүҙҙҽрҙе һҽм һҿйлҽмдҽрҙе хатаһыҙ, буш урын ҡалдырмай, күсереп яҙа (текст 50 һүҙҙҽн кҽм  түгел); 
- телдҽн ҽйтелгҽн тексты хатаһыҙ, хҽрефтҽрҙе боҙмай, яҙа (текста 3—5 һүҙҙҽн торған һҿйлҽмдҽр була, һүҙҙҽр һаны 45- тҽн артмаҫҡа 

тейеш). Һүҙҙҽрҙең яҙылышы ҽйтелеше менҽн тап килергҽ тейеш; 
-  ҿйрҽнелгҽн ҡағиҙҽлҽргҽ бҽйле ебҽрелгҽн хаталарҙы таба һҽм тҿҙҽтҽ; 
- дҽреслектҽ бирелгҽн аңлатма, орфографик, орфоэпик һүҙлектҽрҙе ҡуллана; 
- бирелгҽн тема буйынса 2-4 һҿйлҽмдҽн торған телдҽн диалог һҽм монолог тҿҙҽ белҽ; 
- уҡылған йҽки тыңланған текст буйынса 1-2 һҿйлҽмдҽн торған телдҽн йҽки яҙып ябай ғына һығымта бирҽ белҽ; 
- бирелгҽн һүҙҙҽр менҽн, һорауҙар аша уларҙың бер-береһе менҽн бҽйлҽнешен  асып, һҿйлҽм тҿҙҽ; 
- текст темаһын билдҽлҽй, уға исем бирҽ белҽ; 
- бер нисҽ бирелгҽн һҿйлҽмдҽн текст тҿҙҽ ала; 
- һорауҙарға таянып, 30-45 һүҙҙҽн торған хикҽйҽнең эстҽлеген  тулыһынса асыҡлап яҙыу (изложение); 
- ҿйрҽнелгҽн телмҽр тҿшҿнсҽлҽрен үҙ һүҙҙҽре менҽн аңлата ала. 

 



Ҿсҿнсҿ класс  аҙағында уҡыусы  тҥбҽндҽге кҥнекмҽлҽргҽ эйҽ була: 
- башҡорт телен ғорур башҡорт халҡының милли ҡомартҡыһы, мҽҙҽни байлығы итеп ҡабул итҽ һҽм уны рус теле менҽн бер рҽттҽн 

республиканың дҽүлҽт теле һҽм кешелҽр менҽн аралашыу ҡоралы икҽнлегенҽ тҿшҿнҽ; 
- ҿндҽрҙе ҡуйылған маҡсатҡа ярашлы һүҙ эсендҽ йҽки унан айырым сағыштыра, тҿркҿмлҽй белҽ; 
- һүҙгҽ ҿн-хҽреф анализы эшлҽй ала; 
- һүҙҙҽрҙҽ йомшаҡлыҡ һҽм ҡатылыҡ билдҽлҽренең функцияһын билдҽлҽй, ҿн һҽм хҽреф һанын теүҽллҽй белҽ, шул рҽттҽн е, ѐ, ю, я 

хҽрефтҽренҽн торған һүҙҙҽр менҽн дҽ. 
- тамырҙаш һүҙҙҽрҙе омонимдарҙан һҽм синонимдарҙан  (терминды ҽйтмҽйенсҽ) айыра белҽ; 
-  текста һүҙҙең мҽғҽнҽһен билдҽлҽй; 
- тура  мҽғҽнҽле һҽм күсмҽ мҽғҽнҽле һүҙҙҽрҙе айыра; 
- исем һүҙ тҿркҿмҿн таба, уның һанын, килешен билдҽлҽй; 
- сифат һүҙ тҿркҿмҿн таный; 
- ҡылым һүҙ тҿркҿмҿн таный, һанын, заманын билдҽлҽй; 
- зат алмаштарын  таба (тҿп формала); текста исемде артыҡ ҡабатлау булмаһын ҿсҿн зат алмаштарын ҡуллана белҽ; 
- ҽйтелеү маҡсаты буйынса һҿйлҽм тҿрҙҽрен билдҽлҽй; 
- һҿйлҽмдҽ баш һҽм эйҽрсҽн киҫҽктҽрҙе билдҽлҽй ала; 
- йыйнаҡ һҽм тарҡау һҿйлҽмдҽрҙе айыра белҽ; 
- һүҙҙҽ йҽки һүҙҙҽр араһында ҿйрҽнелгҽн орфограмманы таба ала; 
- һүҙҙҽрҙе һҽм һҿйлҽмдҽрҙе хатаһыҙ, буш урын ҡалдырмай, күсереп яҙа (текст 70 һүҙҙҽн кҽм  түгел); 
- телдҽн ҽйтелгҽн тексты хатаһыҙ, хҽрефтҽрҙе боҙмай, яҙа (текста 3—5 һүҙҙҽн торған һҿйлҽмдҽр була, һүҙҙҽр һаны 65- тҽн артмаҫҡа 

тейеш). Һүҙҙҽрҙең яҙылышы ҽйтелеше менҽн тап килергҽ тейеш; 
- ҿйрҽнелгҽн ҡағиҙҽлҽргҽ бҽйле ебҽрелгҽн хаталарҙы таба һҽм тҿҙҽтҽ; 
- тҿрлҿ типтағы тексты аңлай һҽм текстан тейешле мҽғлүмҽтте таба белҽ; 
- уҡылған йҽки тыңланған текст буйынса 1—2 һҿйлҽмдҽн торған телдҽн йҽки яҙып ябай ғына һығымта бирҽ белҽ; 
- бирелгҽн тема буйынса 3-5 һҿйлҽмдҽн торған телдҽн диалог һҽм монолог тҿҙҽ белҽ; 
- телдҽн  һҽм яҙып 2-3 һҿйлҽмдҽн торған текст тҿҙҽ белҽ. Текстың йҿкмҽткеһе саҡырыу, һорау, ғҽфү үтенеү, рҽхмҽт ҽйтеү,  кире ҡағыу 

темалары менҽн бҽйле булырға тейеш. 
- текстағы һҿйлҽмдҽрҙең бер-береһе менҽн бҽйле булыуын билдҽлҽй (зат алмаштары, синонимдар, һәм, ләкин теркҽүестҽр ярҙамында); 
- текста мҽғҽнҽне асыусы тҿп һүҙҙҽрҙе билдҽлҽй;  

- текстың темаһын һҽм тҿп мҽғҽнҽһен билдҽлҽй; 
- план тҿҙҿп, уның буйынса текст ҽҙерлҽй белҽ; 
- бирелгҽн план буйынса үҙ аллы йҽки бергҽлҽп изложение яҙыу; 
-  ҿйрҽнелгҽн телмҽр тҿшҿнсҽлҽрен үҙ һүҙҙҽре менҽн аңлата ала. 



- аңлатма һүҙлек ярҙамында һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһен асыҡлай. 

Дҥртенсе класс  аҙағында уҡыусы  тҥбҽндҽге кҥнекмҽлҽргҽ эйҽ була: 
- Рҽсҽй Федерацияһында йҽшҽгҽн тҿрлҿ миллҽт халыҡтарының теле һҽм мҽҙҽниҽте ил халҡы ҿсҿн рухи һҽм ҽхлаҡи ҡиммҽт булыуын, 

уларҙы һаҡлау һҽм артабан үҫтереү һҽр кемдең бурысы икҽнлекте аңлай; 
- башҡорт теле башҡорт халҡының теле, ул илгҽ исем биргҽн тел, ул халыҡтың тарихын, мҽҙҽниҽтен һаҡлаусы һҽм ҡурсылаусы. Шуға 

ла ул Башҡортостандың дҽүлҽт теле тип иғлан ителгҽн, уны ҿйрҽнеү, ул телдҽ һҿйлҽшеү һҽр кемдең бурысы тигҽнде бала ҡабул итергҽ 
тейеш;- туған телдҽ яҙа һҽм һҿйлҽү белеү кешене мҽҙҽни яҡтан билдҽлҽүсе күрһҽткес икҽнлекте аңлай; 

- һүҙҙҽргҽ ҿн-хҽреф анализы эшлҽй белҽ (дҽреслектҽ бирелгҽн алгоритм буйынса); 
- бирелгҽн һүҙҙҽргҽ синоним һайлай белҽ; 
- бирелгҽн һүҙҙҽргҽ антоним һайлай белҽ; 
- телмҽрҙҽ мҽғҽнҽһенҽ аңлатма кҽрҽк булған һүҙҙҽрҙе таба, текстағы ҿҙҿк буйынса уны аңлата ала; 
- һүҙҙең составына анализ үткҽрҽ, һүҙ  составына схема тҿҙҿй; схема менҽн һүҙҙең составын сағыштырып, һығымта яһай белҽ; 
- грамматик билдҽлҽр буйынса һүҙҙең ниндҽй һүҙ тҿркҿмҿнҽ ҡарауын билдҽлҽй ала; 
- исем һүҙ тҿркҿмҿнҿң грамматик билдҽлҽрен таба, уның һанын, килешен билдҽлҽй; исемгҽ грамматик анализ эшлҽй; 
- сифат һүҙ тҿркҿмҿнҿң грамматик билдҽлҽрен таба, уларҙың ниндҽй ялғауҙар ярҙамында барлыҡҡа килеүен, тҿп сифатҡа (ҙур, йәш, 

аҡ) йҽки шартлы сифатҡа (алтын сҽғҽт, ҡышҡы кҿн) ҡараймы, сифат дҽрҽжҽһен билдҽлҽй; сифатҡа грамматик анализ эшлҽй; 
- ҡылым һүҙ тҿркҿмҿн таный, һанын, заманын билдҽлҽй; ҡылымға грамматик анализ эшлҽй; 
- зат алмаштарының грамматик билдҽлҽрен таба (тҿп формала): зат, һан; текста исемде артыҡ ҡабатлау булмаһын ҿсҿн зат 

алмаштарын ҡуллана белҽ; 
- һҿйлҽмде, һүҙбҽйлҽнеште, һүҙҙе бер-береһенҽн айыра; 
- ҽйтелеү маҡсаты буйынса һҿйлҽм тҿрҙҽрен билдҽлҽй; 
- йыйнаҡ һҽм тарҡау һҿйлҽмдҽрҙе айыра белҽ; 
- тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽрҙе таба белҽ; 
- ябай һҿйлҽмгҽ синтаксик анализ эшлҽү тҽртибен белҽ; 
- һүҙҙҽ йҽки һүҙҙҽр араһында ҿйрҽнелгҽн орфограмманы таба ала; 
- һүҙҙҽрҙе һҽм һҿйлҽмдҽрҙе хатаһыҙ, буш урын ҡалдырмай, күсереп яҙа (текст 85 һүҙҙҽн кҽм  түгел); 
- телдҽн ҽйтелгҽн тексты хатаһыҙ, хҽрефтҽрҙе боҙмай, яҙа (текста 3—5 һүҙҙҽн торған һҿйлҽмдҽр була, һүҙҙҽр һаны 80-дҽн артмаҫҡа 

тейеш); 
- бирелгҽн тема буйынса 4-6 һҿйлҽмдҽн торған телдҽн диалог һҽм монолог тҿҙҽ белҽ; 
- аралашҡанда тейешле телмҽр сараларын ҡуллана белҽ; 
- телдҽн  һҽм яҙып  3-5  һҿйлҽмдҽн торған текст тҿҙҽ белҽ. 
- текстың темаһын һҽм тҿп мҽғҽнҽһен билдҽлҽй; 
- тҿҙҿлгҽн  план буйынса текст ҽҙерлҽй белҽ; 



- телдҽн һҽм яҙма рҽүештҽ тексты эҙмҽ-эҙлекле һҿйлҽй ала; 
- текстҡа план тҿҙҿй белҽ; 
- телдҽн текстың ҿҙҿгҿн һайлап һҿйлҽй ала (выборочный пересказ); 
- алдан ҽҙерлек буйынса бирелгҽн темаға сочинение яҙа; 

- ҿйрҽнелгҽн тҿшҿнсҽлҽрҙе үҙ һүҙҙҽре менҽн аңлата ала; 
- һүҙҙең мҽғҽнҽһен белешмҽ ҡулланмалар, шулай уҡ  электрон ресурстар аша аңлата белҽ. 

  

Предметтың йҿкмҽткеһен яҡынса тематик яҡтан планлаштырыу 

Программаны тормошҡа ашырғанда уҡытыу-методик материалдарҙан торған электрон белем биреү сараларын ҡулланыу тҽҡдим 
ителҽ (ҡушымта). 

Күрһҽтелгҽн сҽғҽттҽр һаны тҽҡдим формаһында бирелҽ, уларҙы белем биреү ойошмаһының мҿмкинлегенҽн, уҡыусыларҙың 
предметты үҙлҽштереү һҽлҽтенҽн сығып үҙгҽртергҽ мҿмкин. 

1 класс –33 сҽғҽт 

№ Дҽрес темаһы Сҽғҽт һаны  

Теманы ҿйрҽнеҥ датаһы 

 

Иҫкҽрмҽ-

лҽр 

Белемде 
тикшереҥ
: форма, 
тҿрҙҽре 

Барлығы Контр. 
эштҽр 

Практ. 
эштҽр 

I cирек (8 сҽғҽт) Планлаш-

тырылған  
дата 

Фактик дата 

1 Сҽлҽмлҽү һүҙҙҽре 1 0 0 Сентябрь 

1-се аҙна 
  Телдҽн, 

индивиду
ль 

2 Танышыу. Минең исемем 1 0 0 2-се аҙна   Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

3 Хушлашыу, һаубуллашыу 1 0 0 3-сҿ аҙна   Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

               Һҥҙ һҽм һҿйлҽм. Мине уратып алған донъя  (5 сҽғҽт)                                                             

4 Һүҙ. Беҙҙең класс. Беҙҙең 1 0 0 4-се аҙна   Телдҽн, 



мҽктҽп тҿркҿм 
менҽн 

5 Һүҙ мҽғҽнҽһе.Уҡыу кҽрҽк-

яраҡтары 

1 0 0 Октябрь 

1-се аҙна 

  Телдҽн, 
индивиду

ль 

6 Һҿйлҽм. Миҙ –уҡыусы. 
Минең уҡытыусым  

1 0 0 2-се аҙна   Телдҽн, 
парлы 

7 Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр. Класта 
кем  дежур?  

1 0 0 3-сҿ аҙна   Телдҽн, 
индивиду

ль 

8 Һүҙҙе һҿйлҽмдҽн айырыу. 
Тҽнҽфес. Уйындар 
уйнайбыҙ. 

1 0 0 4-се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

2 сирек  (8 сҽғҽт) 
 

9 Телмҽр ҿндҽре.  Ҡалын 
һуҙынҡылар [а], [у], [о], 
[ы]. Беҙҙең ғаилҽ. Ғаилҽлҽ 
беҙ нисҽү? 

1 0 0 Ноябрь 

2-се аҙна 

     Телдҽн, 
индивиду

ль 

10 Нҽҙек һуҙынҡылар [ҽ], [ү], 
[ҿ], [э], [и]. Ата-ҽсҽйемдең 

шҿғҿлҿ 

 

1 0 0 3-сҿ аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

11 Тартынҡы [ҡ], уның 
хҽрефе.  Йорт эштҽрендҽ 
ярҙам итҽм 

 

1 0 0 4-се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

12 Тартынҡы [ғ], уның 
хҽрефе. Туҡланыу: 
иртҽнге аш, тҿшкҿ аш, 
киске аш.  

1 0 0 Декабрь 

1-се аҙна 

 

 

 

 

 

 

  Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

13 Тартынҡы  [һ], уның 
хҽрефе. Ваҡыт: тҿн һҽм 

1 0 0 Декабрь 

2-се аҙна 

     Телдҽн, 
тҿркҿм 



кҿн. Аҙна кҿндҽре. менҽн 

14 Тартынҡы  [ҙ], уның 
хҽрефе. Беҙҙең байрамдар: 
минең тыуған кҿн 

1 0 0 3-сҿ аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

15  Тартынҡылар  [ҫ], [ң], 
уларҙың хҽрефтҽре. Яңы 

йыл байрамын кҿтҽбеҙ 

1 0 0 4-се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

16 Телмҽр үҫтереү. Сюжетлы 
картиналар ҿҫтҿндҽ эш 

1 0 0 5-се аҙна      Телдҽн, 
индивиду

ль, 
тҿркҿм 
менҽн 

3 сирек (9 сҽғҽт) 
 

17 Ҿн һҽм хҽреф. Кейем 
магазинында   

1 0 0 Ғинуар 

2-се аҙна 

     Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

18 Башҡорт алфавиты. 
Аҙыҡ-түлек магазинында 

1 0 0 3-сҿ аҙна      Телдҽн, 
индивиду

аль 

19  Е, ѐ, ю, я  хҽрефтҽренең 
функцияһы. Минең 
бесҽйем. Минең этем.  

1 0 0 4-се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

20 В  хҽрефе һҽм [в] и [w] 
ҿндҽре. Минең яратҡан 
сҽскҽм. Баҡсала гҿллҽмҽ 
йыябыҙ.  

1 0 0 1-се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

21 Башҡорт алфавитында 
хҽрефтҽр теҙмҽһе. 
Кинотеатрға барабыҙ. 

1 0 0 2-се аҙна 

 

     Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

22 Ижектҽр. Нимҽ ул Тыуған 
ил? Беҙ ҡайҙа йҽшҽйбеҙ?  

1    0 0 4-се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 



23 Һүҙҙҽ баҫым. Баҫымлы 
ижек. Беҙҙең ҡала нисек 
атала? Беҙҙең ауыл нисек 
атала?  

1 0 0 Март 

1- се аҙна 

     Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

24 Асыҡ ижек. Бүлҽк һайлау 
(дуҫыма, уҡытыусыға, 
ата-ҽсҽлҽргҽ, 

яҡындарыма) 

1 0 0 2- се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

25 Ябыҡ ижек. Ҽсҽйҙҽр 
байрамы. 

1 0 0 3-сҿ аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

4 сирек (8 сҽғҽт) 
                    

26 Хҽрефтҽр яҙылышы. 
Беҙҙең баҡса: түтҽлдҽрҙҽ 
нимҽ үҫҽ? Йҽшелсҽлҽрҙе 
йыябыҙ 

1 0 0 Апрель 

1-се аҙна 

     Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

27 Ижеккҽ бүлеү, юлдан-

юлға күсереү. Беҙҙең 
баҡса: емеш-елҽк 

1 0 0 2-се аҙна      Телдҽн, 
индивиду

аль 

28 Тыныш билдҽлҽр:нҿктҽ, 
ҿтҿр. Тыуған тҽбиғҽт: 
урманда ниндҽй ағастар 
үҫҽ?   

1 0 0 3-сҿ аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

29 Тыныш билдҽлҽр: һорау, 
ҿндҽү. Беҙҙең яҡтың ҡыр 
хайуандары: ҡуян, тҿлкҿ, 
бүре, айыу, мышы 

1 0 0 4-се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

30 Ҙур хҽрефтҽр. Йорт 
хайуандары: һыйыр, 
һарыҡ, кҽзҽ, ат, эт, бесҽй 

1 0 0 Май 

1-се аҙна 

     Телдҽн, 
тҿркҿм 
менҽн 

31 Тексты күсереп яҙыу 
ҡағиҙҽлҽре. Йорт 

1 0 0 2-се аҙна      Телдҽн, 
тҿркҿм 



ҡоштары: тауыҡ, ҽтҽс, 
ҡаҙ, ҿйрҽк,күркҽ. Беҙ 
уларҙы нисек 
тҽрбиҽлҽйбеҙ? 

менҽн 

32 Диалог. Уҡыуҙа һҽм ҿйҙҽ  
аралашыу ҡағиҙҽлҽре 
(сҽлҽмлҽшеү, хушлашыу, 
ғҽфү үтенеү, рҽхмҽт  
ҽйтеү, үтенес менҽн 
мҿрҽжҽғҽт итеү). 

1 0 0 3-сҿ аҙна      Телдҽн, 
парлы 

һҽм 

тҿркҿмдҽ 
эш 

33 Текст. Йҽй етте. Беҙ нисек 
йҽйҙе үткҽрҽбеҙ? 

1 0 0 4-се аҙна      Телдҽн, 
индивиду

аль 

Программа буйынса дҿйҿм 
сҽғҽттҽр һаны 

33 0 0  

 

2 класс (34 сҽғҽт) 

№ Дҽрес темаһы 

 

Сҽғҽт һаны  

Теманы ҿйрҽнеҥ датаһы 

 

Иҫкҽрмҽлҽр Белемде 
тикшереҥҙең 
форма һҽм 

тҿрҙҽре Барлығы Контроль  
эштҽр 

Практик 

эштҽр 

Планлаштырылған 
дата 

Фактик дата 

  I cирек (8 сҽғҽт) 
 

1.  Мин башҡорт 
телен ҿйрҽнҽм. 
Башҡорт теле 
башҡа телдҽр 
араһында. 

1 0 0 Сентябрь 1-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

2.  Танышыу. 
Хҽлдҽрең нисек? -

1 0 0 Сентябрь 2-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 



мы/-ме ялғауҙары  

3.  Минең мҽктҽбем. 
 

1 0 0 Сентябрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

4.  Яңы уҡыу йылы 
менҽн!.  
Кем? Нимҽ? 
Һорауҙары.   

1 0 0 Сентябрь 4-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

5.  Уҡыу кҽрҽк-

яраҡтары. 
Фонетика. 
Башҡорт теленең 
ҿндҽр составы  

1 0 0 Октябрь 1-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
индивидуаль 

6.  Һуҙынҡы ҿндҽр. 

Уларҙың 
ҡулланылыу 

үҙенсҽлектҽре  

1 0 0 Октябрь 2-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

7.  Һандар. Аҙнала 
нисҽ кҿн?‖ 

1 0 0 Октябрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

8.  Беҙҙең мҽктҽп. 1 0 0 Октябрь  4-се аҙна    

II сирек (8 сҽғҽт) 
9.  Тартынҡы ҿндҽр. 

Уларҙың 
ҡулланылыу 

үҙенсҽлектҽре. 

1 0 0 Ноябрь 2-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

10.  Һүҙ аҙағына 
ялғауҙарр 
ҡушылыу 

барышында 
тартынҡы 
ҿндҽрҙең 

ҡулланылыу. 

1 0 0 Ноябрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

11.  Ҡ хҽрефенең Ғ-ға, 1 0 0 Ноябрь 4-се аҙна   Телдҽн, яҙма 



К хҽрефенең Г-ға 

күсеү осраҡтары. 
тҿркҿм менҽн 

12.  П хҽрефенең Б-ға 

күсеү осраҡтары  
1 0 0 Декабрь 1-се аҙна   Телдҽн, яҙма 

индивидуаль 

13.  Э, Е ҿндҽренең 
һүҙҙҽрҙҽ яҙылыу 
үҙенсҽлектҽре. 

1 0 0 Декабрь 2-се аҙна   Яҙма, 
индивидуаль 

14.  Ю, Я ҿндҽре. Яңы 
йыл байрамы. 

1 0 0 Декабрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

15.  Контроль күсереп 
яҙыу. 

1 1 0 Декабрь 4-се аҙна   Яҙма 

16.  Хаталар ҿҫтҿндҽ 
эш. Үтелгҽндҽрҙе 
ҡабатлау. 

1 0 0 Декабрь 5-се аҙна   Телдҽн, яҙма 

III сирек (10 сҽғҽт) 

17.  В хҽрефенең һүҙ 
эсендҽ ҽйтелеү 
үҙенсҽлектҽре. 

1 0 0 Ғинуар 3-сҿ аҙна   Телдҽн, яҙма 

индивидуаль 

18.  З, Ҙ ҿндҽре һҽм 
хҽрефтҽре. 

1 0 0 Ғинуар 4-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

19.  С, ҫ ҿндҽре һҽм 
хҽрефтҽре. 

1 0 0 Февраль 1-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
индивидуаль 

20.  Н, ң ҿндҽре һҽм 

хҽрефтҽре. 
1 0 0 Февраль 2-се аҙна   Телдҽн, яҙма 

тҿркҿм менҽн 

21.  ъ, ъ хҽрефтҽре. 1 0 0 Февраль 3-сҿ аҙна   Яҙма 

22.  Башҡорт теленең 
алфавиты. 

1 0 0 Февраль 4-се аҙна   Яҙма 

23.  Һүҙ тураһында 
тҿшҿнсҽ. 

1 0 0 Март 1-cе аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

24.  Үҙ аллы һҽм 
ярҙамсы һүҙҙҽр. 

1 0 0 Март 2-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 



Кем? Һорауына 
яуап биреүсе 
һүҙҙҽр. 

25.  Ниндҽй?  
һорауына яуап 
биреүсе һүҙҙҽр. 

1 0 0 Март 3-сҿ аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

26.  Һүҙ тҿҙҿлҿшҿ. 
Тамыр. 

1 0 0 Март 4-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

IV сирек (8 сҽғҽт) 

27 Һүҙҙең нигеҙе. 1 0 0 Апрель 1-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

28 Ялғауҙар. 1 0 0 Апрель 2-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

29 Һҿйлҽм 

тураһында 
тҿшҿнсҽ. 

1 0 0 Апрель 3-сҿ аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

30 Һҿйлҽмдең баш 
киҫҽктҽре. 

1 0 0 Апрель 4-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

31 Башҡорт телендҽ 
һҿйлҽм тҿҙлҿшҿ. 

1 0 0 Май 1-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

32 Орфография. 
Пунктуация.  
Кеше 
исемдҽренең, 
атамаларҙың 
дҿрҿҫ яҙылышы. 

1 0 0 Май 2-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

33 Диктант. 1 1 0 Май  3-сҿ аҙна   Яҙма 



34 Хаталар ҿҫтҿндҽ 

эш. Йомғаҡлау 
дҽресе. 

1 0 0 Май 4-се аҙна   Телдҽн, яҙма 
тҿркҿм менҽн 

Программа буйынса 
дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны 

34 2 0     

 

3 класс (34 сҽғҽт) 

№ Дҽрес темаһы 

 

Сҽғҽт һаны  

Теманы ҿйрҽнеҥ датаһы 

 

Иҫкҽрмҽлҽр Белемде 
тикшереҥҙең 
форма һҽм 

тҿрҙҽре Барлығы Контроль  
эштҽр 

Практик 

эштҽр 

Планлаштырылған 
дата 

Фактик дата 

  I cирек (8 сҽғҽт) 
 

27.  Телмҽр. Телмҽр 

тҿрҙҽре. 
1 0 0 Сентябрь 1-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 

менҽн, яҙма 

28.  Эске телмҽр. 1 0 0 Сентябрь 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

29.  Ҡайҙа? Һорауы. 1 0 0 Сентябрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

30.  Инеш диктант  1 0 0 Сентябрь 4-се аҙна   Яҙма 

31.  Хаталар ҿҫтҿндҽ 
эш. Яҙма телмҽр.   

1 0 0 Октябрь 1-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

32.  Ҡайҙан? һорауы. 1 0 0 Октябрь 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

33.  Текст. 1 0 0 Октябрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

34.  Текст ҿлҿштҽре. 1 0 0 Октябрь  4-се аҙна   Яҙма, яҙма 

II сирек (8 сҽғҽт) 
35.  Һҿйлҽм. 1 0 0 Ноябрь 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 

менҽн, яҙма 



36.  Һҿйлҽмдең баш 
киҫҽктҽре. 

1 0 0 Ноябрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

37.  Һҿйлҽмдең 

эйҽрсҽн 
киҫҽктҽре. 

1 0 0 Ноябрь 4-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

38.  Йыйынаҡ һҿйлҽм. 1 0 0 Декабрь 1-се аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

39.  Тарҡау һҿйлҽм. 1 0 0 Декабрь 2-се аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

40.  Һҿйлҽмдең тиң 
киҫҽктҽр. 

1 0 0 Декабрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

41.  Диктант. 1 1 0 Декабрь 4-се аҙна   Яҙма 

42.  Хаталар ҿҫтҿндҽ 
эш. Үтелгҽндҽрҙе 
ҡабатлау. 

1 0 0 Декабрь 5-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

III сирек (10 сҽғҽт) 

43.  Бер һҽм күп 
мҽғҽнҽле һүҙҙҽр. 

1 0 0 Ғинуар 3-сҿ аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

44.  Антоним һүҙҙҽр. 
Синоним һүҙҙҽр. 

1 0 0 Ғинуар 4-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

45.  Омоним һүҙҙҽр. 1 0 0 Февраль 1-се аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

46.  Тамырҙаш һүҙҙҽр. 
Яһалма һүҙҙҽр. 

1 0 0 Февраль 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

47.  Тҿп башҡорт 
һүҙҙҽре. 

1 0 0 Февраль 3-сҿ аҙна   Яҙма 

48.  Үҙлҽштерелгҽн 

һүҙҙҽр. 

1 0 0 Февраль 4-се аҙна   Яҙма 

49.  Ҽ, э (е) ҿндҽре. 1 0 0 Март 1-cе аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 



50.  Тартынҡы ҿндҽр, 
уларҙың 
билдҽлҽре. 

1 0 0 Март 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

51.  У,ү хҽрефтҽренең 
дҿрҿҫ уҡылышы. 

1 0 0 Март 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

52.  В,  Й,  Ъ, Ь 
хҽрефтҽре. 

1 0 0 Март 4-се аҙна   Яҙма 

IV сирек (8 сҽғҽт) 

27 Исем. 1 0 0 Апрель 1-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

28 Килеш 
формалары. 

1 0 0 Апрель 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

29 Ҡылым. 1 0 0 Апрель 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

30 Ҡылымдың заман 
формалары. 

1 0 0 Апрель 4-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

31 Сифат. 1 0 0 Май 1-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

32 Алмаш. 1 0 0 Май 2-се аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

33 Контроль диктант 1 1 0 Май  3-сҿ аҙна   Яҙма 

34 Хаталар ҿҫтҿндҽ 
эш. 

1 0 0 Май 4-се аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

Программа буйынса 
дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны 

34 2 0     

 

 

 

 



4 класс (34 сҽғҽт) 

№ Дҽрес темаһы 

 

Сҽғҽт һаны  

Теманы ҿйрҽнеҥ датаһы 

 

Иҫкҽрмҽлҽр Белемде 
тикшереҥҙең 
форма һҽм 

тҿрҙҽре Барлығы Контроль  
эштҽр 

Практик 

эштҽр 

Планлаштырылған 
дата 

Фактик дата 

  I cирек (8 сҽғҽт) 
 

53.  Телмҽр һҽм тел. 1 0 0 Сентябрь 1-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

54.  Текст. 1 0 0 Сентябрь 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

55.  Инеш диктант.  1 1 0 Сентябрь 3-сҿ аҙна   Тҿркҿм менҽн, 
яҙма 

56.  Хаталар ҿҫтҿндҽ 
эш.  
Текст тҿрҙҽре. 

1 0 0 Сентябрь 4-се аҙна   Яҙма 

57.  Ҿндҽш һүҙ. 1 0 0 Октябрь 1-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

58.  Һҿйлҽмдең эйҽһе 
һҽм хҽбҽре. 

1 0 0 Октябрь 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

59.  Эйҽрсҽн киҫҽктҽр. 
Аныҡлаусы. 

1 0 0 Октябрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

60.  Тултырыусы. 1 0 0 Октябрь  4-се аҙна   Яҙма, яҙма 

II сирек (8 сҽғҽт) 
61.  Хҽл. 1 0 0 Ноябрь 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 

менҽн, яҙма 

62.  Һҿйлҽмдең тиң 
киҫҽктҽре. 

1 0 0 Ноябрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

63.  Һүҙбҽйлҽнеш. 1 0 0 Ноябрь 4-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 



64.  Башҡорт теленең 
һүҙлек составы.  

1 0 0 Декабрь 1-се аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

65.  Һүҙ, уның 
мҽғҽнҽһе. 

1 0 0 Декабрь 2-се аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

66.  Һүҙ һҽм уның 
составы. 
Ялғауҙар, уларҙың 
тҿрҙҽре. 

1 0 0 Декабрь 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

67.  Контроль 
диктант. 

1 1 0 Декабрь 4-се аҙна   Яҙма 

68.  Хаталар ҿҫтҿндҽ 
эш. Йомғаҡлау 
дҽресе. 

1 0 0 Декабрь 5-се аҙна   Яҙма 

III сирек (10 сҽғҽт) 

69.  Тамырҙаш һүҙҙҽр. 
Ҡушма һүҙҙҽр. 

1 0 0 Ғинуар 3-сҿ аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

70.  Ҡушма һүҙҙҽрҙең 

яһалыу ысулдары 

1 0 0 Ғинуар 4-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

71.  Ҿндҽр һҽм 

хҽрефтҽр. 
1 0 0 Февраль 1-се аҙна   Телдҽн, 

индивидуаль, яҙма 

72.  Һүҙ тҿркҿмдҽре.  1 0 0 Февраль 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

73.  Исем. Яңғыҙлыҡ 
һҽм уртаҡлы 
исемдҽр. 

1 0 0 Февраль 3-сҿ аҙна   Яҙма 

74.  Исемдҽрҙең эйҽлек 
заты. 

1 0 0 Февраль 4-се аҙна   Яҙма 

75.  Исемдҽрҙең килеш 
формаһы. Тҿп һҽм 
эйҽлек килеш. 

1 0 0 Март 1-cе аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

76.  Тҿбҽү һҽм тҿшҿм 
килеш. 

1 0 0 Март 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 



77.  Урын-ваҡыт һҽм 
сығанаҡ килеш. 

1 0 0 Март 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

78.  Сифат. 1 0 0 Март 4-се аҙна   Яҙма 

IV сирек (8 сҽғҽт) 

27 Сифат дҽрҽжҽлҽре. 1 0 0 Апрель 1-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

28 Һан. Ябаай һҽм 
ҡушма һандар. 

1 0 0 Апрель 2-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

29 Һан тҿркҿмсҽлҽре. 1 0 0 Апрель 3-сҿ аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

30 Алмаштар. 1 0 0 Апрель 4-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн 

31 Ҡылым.  1 0 0 Май 1-се аҙна   Телдҽн, тҿркҿм 
менҽн, яҙма 

32 Ҡылымдың заман 
формадары 

1 0 0 Май 2-се аҙна   Телдҽн, 
индивидуаль, яҙма 

33 Контроль диктант 1 1 0 Май  3-сҿ аҙна   Яҙма, тҿркҿм 
менҽн 

34 Хаталар ҿҫтҿндҽ 
эш. Үтелгҽндҽрҙе 
ҡабатлау. 

1 0 0 Май 4-се аҙна   Яҙма 

Программа буйынса 
дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны 

34 3 0     

 

 

 

 




