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1. Туған (башҡорт) теле һҽм  ҽҙҽбиҽте предметын ҿйрҽнеүҙҽ   

планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр 

Шҽхси һҿҙҿмтҽлҽр:  

- Башҡорт теленең, башҡорт ҽҙҽбиҽтенең  башҡорт халҡының иң тҿп милли –мҽҙҽни 

ҡиммҽте икҽнен аңлау; 

- Туған телгҽ ихтирамлы булыу, уны милли мҽҙҽниҽт күренеше булараҡ һаҡлау, 

телмҽр мҽҙҽниҽтен камиллаштырырға ынтылыу; 

- Башҡорт телендҽ ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе уҡыуға ихтияж булдырыу; 

- Аралашыу процесында уйыңды, хистҽреңде тулы кимҽлдҽ иркен сағылдыра алыу 

ҿсҿн етерлек һүҙ байлығы булдырыу, грамматик сараларҙы үҙлҽштереү. 

Метапредмет һҿҙҿмтҽлҽр: 

- телмҽр эшмҽкҽрлегенең бҿтҽ тҿрҙҽрен дҽ үҙлҽштереү; 

- ишеткҽн һҽм уҡыған мҽғлүмҽттҽрҙең мҽғҽнҽһен дҿрҿҫ аңлау; 

- тҿрлҿ тилдҽге һҽм жанрҙағы текстарҙы тыңлап, дҿрҿҫ аңлау; 

- тҿрлҿ сығанаҡтарҙан (ҽҙҽбиҽт, СМИ, интернет) кҽрҽкле мҽғлүмҽтте эҙлҽп таба 

алыу, һүҙлектҽр, белешмҽ материалдар менҽн эшлҽй белеү; 

- билдҽле темаға ярашлы материал эҙлҽй, таба, системалаштыра белеү, уларҙы 

анализлай һҽм һайлай алыу; 

- йҿкмҽткеһе, стилистик үҙенсҽлектҽре, тел сараларын ҡулланыуы яғынан тҿрлҿ 

телмҽрҙҽрҙе сағыштырыу, баһа бирҽ белеү; 

- уҡылған йҽки тыңланған тексты тҿрлҿ кимҽлдҽ (тулы, ҡыҫҡартып, план 

формаһында) һҿйлҽй белеү; 

- фекереңде яҙып һҽм телдҽн иркен һҽм дҿрҿҫ ҽйтҽ белеү; 

- башҡорт телмҽр этикетын һаҡлап, тҿрлҿ кешелҽр менҽн һҽм тҿрлҿ шарттарҙа 

һҿйлҽшеүҙҽргҽ, ҽңгҽмҽлҽргҽ ҡушыла белеү; 

- телмҽреңҽ (яҙма тексҡы һҽм һҿйлҽүгҽ) баһа бирҽ алыу, уны тҿҙҽтҽ, камиллаштыра, 

редакторлай белеү; 

- аудитория алдында сығыш яһай алыу; 

- башҡорт теленҽн һҽм ҽҙҽбиҽтенҽн алған белемдҽрҙе рус теле һҽм ҽҙҽбиҽте 

(предмет-ара кимҽл) буйынса белемдҽр менҽн сағыштыра, анализлай белеү. 

Предмет һҿҙҿмтҽлҽре: 

- телдең тҿп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли 

теле булыуы, телдең мҽҙҽниҽттҽн айырылғыһыҙ булыуы тураһында тҿшҿнсҽ алыуҘ 



 
 

- туған ҽҙҽбиҽттең башҡорт халҡы тормошондағы урыны, уны башҡа халыҡтар 

ҽҙҽбиҽттҽре менҽн уртаҡлығы һҽм үҙенсҽлеге тураһында белем алыу; 

- туған тел тураһындағы фҽнни мҽғлүмҽттҽрҙе үҙлҽштереү, уның берҽмектҽренең 

һҽм кимҽлдҽренең үҙ-ара бҽйлҽшенен аңлау; 

- башҡорт теленең лексикаһын һҽм фразеологияһын,орфоэпик, лексик, грамматик, 

стилистик нормаларын үҙлҽштереү; 

- телмҽр этикеты нормаларын белеү; 

- тел берҽмектҽрен, грамматик категорияларҙы таныу һҽм анализлай алыу, тел 

берҽмектҽрен телмҽр ситуацияһында урынлы һҽм дҿрҿҫ ҡулланыу; 

- һүҙгҽ, һүҙбҽйлҽнешкҽ, һҿйлҽмгҽ тҿрлҿ типтығы анализ (фонетик, һүҙъяһалыш, 

лексик, морфологик, синтаксик) яһай белеү, уларҙы рус теле менҽн сағыштыра 

алыу; 

- телмҽр практикаһында лексик, грамматик синонимияның мҿмкинлектҽрен аңлау, 

уларҙы дҿрҿҫ ҡуллана белеү; 

- ҽҙҽби-теоретик тҿшҿнсҽлҽрҙе рус ҽҙҽбиҽтендҽгелҽре менҽн сағыштыра, уларҙың 

оҡшаш һҽм айырмалы, үҙенсҽлекле яҡтарын таный белеү; 

- ҽҙҽби текстарҙы анализлағанда, туған телдең эстетик функцияһын баһалай белеү. 

 

2.Уҡытыу предметының тҿп йҿкмҽткеһе 

1 класс  

1-се класта һҿйлҽү һҽм яҙма телмҽрҙең предмет йҿкмҽткеһе белем биреү һҽм 

тҽрбиҽүи маҡсаттарға, шулай уҡ башланғыс класс уҡыусыларының йҽш үҙенсҽлектҽренҽ 

тап килҽ һҽм ҿс этаптан тора: 

1. Ҽлифбаға тиклемге осор.(18 сҽғҽт) 

Башҡортостан. Танышыу. Минең мҽктҽбем. Минең яратҡан уйындарым, уйынсыҡтарым. 

Беҙ һанарға ҿйрҽнҽбеҙ. Ниндҽй тҿҫ матур?  Йҽшелсҽлҽр. Емештҽр. Телмҽр ҿндҽре. 

Һуҙынҡы ҿндҽр. Нҽҙек һуҙынҡылар.Тартынҡы ҿндҽрҙе аңлатҡан хҽрефтҽрҙең функцияһы. 

Хҽбҽр һҿйлҽм.  Һорау һҿйлҽм.  

2. Ҽлифба осоро. (9 сҽғҽт) 

Башҡорт теленең алфавиты. Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре менҽн 

танышыу. Башҡорт һҽм рус телдҽрендҽ А, О, Ы, Э хҽрефтҽрен һҽм ҿндҽрен сағыштырыу. 

Үҙенсҽлекле ҿн һҽм хҽрефтҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелеше һҽм яҙылышы. Башҡорт телендҽ В 

хҽрефенҽ фонетик анализ.Баҫымлы ижек. Һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһе. 

3. Ҽлифбанан һуңғы осор. (6 сҽғҽт) 



 
 

Һҿйлҽм. Ике составлы һҿйлҽмдҽр. Бер составлы һҿйлҽмдҽр. Тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽр. 

Диалог.  

 

2 –се класс 

Танышыу. (3 сҽғҽт) 

Башҡорт теленең алфавиты. Йо, йҿ, йе, йү, йы, йҽ ҡушымсалары. Ижек. Баҫым. 

Хҽбҽр, һорау, ҿндҽү һҿйлҽмдҽрҙҽ интонация.  Тыныш билдҽлҽре.  

Минең мҽктҽбем. (7 сҽғҽт) 

Исем. Исемдең һан, зат, килеш менҽн үҙгҽреше. Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. 

Сифат. Сифат дҽрҽжҽлҽре тураһында башланғыс тҿшҿнсҽ. Ҡылым. Ҡылым һҿйкҽлештҽре 

тураһында башланғыс тҿшҿнсҽ. Ҡылымдың заман, зат, һан менҽн үҙгҽреше.  

Минең республикам. (6 сҽғҽт) 

 Ҡайҙа йҽшҽйһең? һорауы. Ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡылар. Баҫым. Беҙ ҡайҙа?  

һорауы. Һүҙҙҽрҙе юлдан юлға күсереү. 

Мин һҽм минең ғаилҽм. (7сҽғҽт) 

Ҡылымдың зат ялғауҙары. Уның алмашы. Мин, һин, ул алмаштары. Һҿйлҽмдең баш 

киҫҽктҽре. Тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽр. Ҡайҙан? һорауы. Билдҽ һүҙҙҽр. Нимҽ менҽн? һорауы. 

Мин һҽм минең дуҫтарым (7 сҽғҽт) 

 Ярҙамсы һүҙҙҽр. Парлы яңғырау һҽм һаңғырау тартынҡылар. Афавит. Цц хҽрефе. 

Чч. Щщхҽрефтҽре. Нимҽ эшлҽй? һорауына яуап булыусы һүҙҙҽр. Кем? Нимҽ? һорауҙарына 

яуап булыусы һүҙҙҽр 

Мине уратып алған донъя. (4 сҽғҽт) 

 Һҿйлҽм. Ҿндҽү билдҽһе. Һорау һҿйлҽм. Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. Һҿйлҽмдҽ 

һүҙбҽйлҽнеш. Һҿйлҽмдең тиң киҫҽктҽре. Тартынҡыларҙың сиратлашыуы. Тиң киҫҽктҽр. 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. 

 

3 класс  

1. Танышыу 2 – сҽғҽт. 

Иҫҽнлҽшеү. Танышыу диалогы. Башҡорт алфавиты. Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽре 

һҽм хҽрефтҽре.  

2. Минең мҽктҽбем 6 – сҽғҽт. 

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

йыйнаҡлыҡ. Класта дуҫлыҡ, берҙҽмлек, иман тураһында һҿйлҽшеүҙҽр,ҽҫҽрҙҽр 

уҡыу.Башҡорт телендҽ ҿндҽрҙең, хҽрефтҽрҙең дҿрҿҫ эйтелеше һҽм яҙылышы. Ярай, 

ярамай, мҿмкин һүҙҙҽренең ҡулланышын активлаштырыу.                                                               

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

йыйнаҡлыҡ. Класта дуҫлыҡ, берҙҽмлек, иман тураһында һҿйлҽшеүҙҽр,ҽҫҽрҙҽр 

уҡыу.Башҡорт телендҽ ҿндҽрҙең, хҽрефтҽрҙең дҿрҿҫ эйтелеше һҽм яҙылышы. Ярай, 



 
 

ярамай, мҿмкин һүҙҙҽренең ҡулланышын активлаштырыу.   

 3.Минең республикам- 6 сҽғҽт.Башҡортостанда иҫтҽлекле урындар, күренекле 

шҽхестҽр тураһында ҽҫҽрҙҽр уҡырға, һорауҙар бирергҽ, һығымта яһарға. Уҡыу 

материалын ҿйрҽнеү процесында диалогтарҙа ҡатнашырға.Мин һҽм минең ғаилҽм7  - 

сҽғҽт. Ғаилҽ ағҙалары, уларҙың үҙеңҽ туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽре. Был атамаларҙы 

үҙлҽштереү. Темаға бҽйлҽнешле яҡындарҙың эш-шҿгҿлдҽре, уй-хыялдары, килҽсҽккҽ 

пландары. Ғаилҽ шҽжҽрҽһе, уның ҽһҽмиҽте хаҡында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. 

4 Мин һҽм минең дуҫтарым 6  - сҽғҽт. 
Кешелҽрҙең үҙ-ара мҿнҽсҽбҽте, намыҫлы, егҽрле кешелҽр һҽм уларҙың эштҽре; курҡак, алдаксы, 

ялкау кешелҽр тураһында ҽҫҽрҙҽр укырға һҽм һҿйлҽргҽ; кешелҽрҙең яҡшы сифаттарын 

үҙлҽштерергҽ. Данлы кешелҽр менҽн осрашыуҙарҙа ҡатнашырға, улар тураһында альбомдар 

тҿҙҿргҽ, ишеткҽндҽр буйынса һүрҽттҽр тҿшҿрҿргҽ, ҽңгҽмҽлҽрҙҽ ҡатнашырға. 

Эште, процесты белдереүсе һүҙҙҽр                                                                                                            

5..Мине уратып алған донъя 4 - сҽғҽт.       

 Кеше һҽм тҽбиғҽт. Башҡортостан тҽбиғҽте. Беҙҙҽ йҽшҽгҽн кейектҽр, үҡемлектҽр, 

бҿжҽктҽр. Кешенең уларға мҿнҽсҽбҽте. Тҽбиғҽткҽ һаҡсыллыҡ тураһында 

һҿйлҽшеүҙҽр.Башҡорт телендҽ синоним һүҙҙҽрҙе сағыштырыу, ҡылымдарҙың заман 

формаларын, ҡаршы ҡуйыу теркҽүестҽрен  практик үҙлҽштереү. Телмҽр күнекмҽлҽрен 

ҡамиллаштырыу. 

4-се класс 

Танышыу. (2 сҽғҽт) 

 Һҿйлҽү телмҽре. Эске телмҽр. Далог. Һандарҙың грамматик үҙенсҽлектҽре. 

Минең мҽктҽбем. (10 сҽғҽт) 

 Ҿндҽш һүҙҙҽр. Тарҡау һҿйлҽм. Аныҡлаусы. Тултырыусы. Хҽл. Тиң киҫҽктҽр. 

Монолог. Диалог. Эйҽ менҽн хҽбҽр.Башҡорт теленең алфавиты (ҡабатлау). Башҡорт 

теленең үҙенсҽлекле ҿн һҽм хҽрефтҽре (ҡабатлау). Исем. Уртаҡлыҡ һҽм яңғыҙлыҡ 

исемдҽр. Исемдең һан, зат, килеш менҽн үҙгҽреше. Исемдең эйҽлек категорияһы. Сифат. 

Тҿп һҽм шартлы сифаттар. 

Минең республикам.(5 сҽғҽт) 

 Һүҙбҽйлҽнеш. Күп мҽғҽнҽле һүҙҙҽр. Тамырҙаш һүҙҙҽр. Ярҙамсы һүҙҙҽр. Сифат 

дҽрҽжҽлҽре. Ҡылым. Ҡылым һҿйкҽлештҽре. Уртаҡ ҡылым. Ҡылымдың заман, зат, һан 

менҽн үҙгҽреше. Һан. Һан тҿркҿмсҽлҽре. Һандарҙың грамматик үҙенсҽлектҽре. 

Мин һҽм минең ғаилҽм. (9 сҽғҽт) 

Килештҽр. Сифат. Яһалма сифаттар. Сифат дҽрҽжҽлҽре. Һан. Ябай һҽм ҡушма 

һандар. Тҿп һандар. Алмаштар.Тарҡау һҽм йыйнаҡ һҿйлҽмдҽр. Һҿйлҽмдең баш һҽм 

эйҽрсҽн киҫҽктҽре. 

Мин һҽм минең дуҫтарым. (4 сҽғҽт) 

 Ҡылым. Ҡылымдың заман формалары. Берлек һҽм күплек һан. Килҽсҽк заман. 

Хҽҙерге  заман. Үткҽн заман. 



 
 

Мине уратып алған донъя. (4 сҽғҽт)  

 Алмаш. Алмаш тҿркҿмсҽлҽре. Рҽүеш. Рҽүеш тҿркҿмсҽлҽре. Ярҙамсы һүҙ 

тҿркҿмдҽре: бҽйлҽүес, теркҽүес, ымлыҡ.  Синтаксис. Һүҙбҽйлҽнеш. Ябай һҿйлҽм. 

Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. Ҡушма һҿйлҽм. Һҿйлҽмдең интонация буйынса тҿрҙҽре.  

 

Тематик планлаштырыу 

1 се класс 

№ Тема Сҽғҽт һаны 

1 Ҽлифбаға тиклемге осор 18 

2 Ҽлифба осоро 9 

3 Ҽлифба аҙағы осоро 6 

1 Танышыу  3 

2 Минең мҽктҽбем 7 

3  Минең республикам 6 

4 Мин һҽм минең ғаилҽм 7 

5 Мин һҽм минең дуҫтарым  7 

6 Мине уратып алған донъя 4 

 Бҿтҽһе: 34 

 

 

3-сҿ класс 

№ Тема Сҽғҽт һаны 

1 Танышыу 2 

2 Минең мҽктҽбем 6 

3 Минең республикам 6 

4 Мин һҽм минең ғаилҽм 11 

5 Мин һҽм минең дуҫтарым 5 

6 Мине уратып алған донъя 4 

 Бҿтҽһе: 34 

 

 

                                   4-се класс 

№ Тема Сҽғҽт һаны 



 
 

1 Танышыу  2 

2 Минең мҽктҽбем 10 

3 Минең республикам 5 

4 Мин һҽм минең ғаилҽм 9 

5 Мин һҽм минең дуҫтарым 4 

6 Мине уратып алған донъя 4 

 Бҿтҽһе: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


