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1. Туған (башҡорт) теле һҽм  ҽҙҽбиҽте предметын ҿйрҽнеүҙҽ   

планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр 

- Шәхсән һөҙөмтәләр 

- -уҡыусының мҽктҽпкҽ яҡшы ҡарашы кимҽлендҽ  эске позицияһы; 

- -социаль, уҡыу, танып-белеү һҽм тышҡы мотивтарҙы  үҙ эсенҽ алған 

уҡыу эшмҽкҽрлегенең  киң мотивациялы  нигеҙҙҽре; 

- -яңы  уҡыу материалына һҽм уны эшлҽү сараларына   ҡыҙыҡһыныу; 

- -уҡыу эшмҽкҽрлегендҽ уңыш сҽбҽптҽрен аңлауға ориентация; 

- -үҙеңдең   уҡыу эшмҽкҽрлегенҽ баһа бирҽ белеү; 

- -гражданлыҡ нигеҙҙҽре,  үҙеңде   «Мин» ғаилҽ ағзаһы, Стҽрлетамаҡ 

ҡалаһында йҽшҽүсе, халыҡ һҽм Башҡортостан Республикаһы вҽкиле, 

Рҽсҽй гражданины  итеп ҡабул итеү; 

- -тҿп  ҽхлаҡи нормаларҙы белеү һҽм буйһоноу; 

- -оят, ғҽйеп кеүек этик хистҽрҙе үҫтереү; 

- -сҽлҽмҽт тормошҡа ориентир; 

- -экологик мҽҙҽниҽт нигеҙҙҽре: тҽбиғҽт донъяһы ҡиммҽттҽрен ҡабул 

итеү; 

- -донъя һҽм ватан мҽҙҽниҽте нигеҙҙҽре менҽн танышыу сиктҽрендҽ 

матурлыҡ хистҽре тҽрбиҽлҽү; 

-  

- Башҡорт телен дҽүлҽт теле   булараҡ уҡытыу   программаһын 

үҙлҽштереүҙең метапредмет һөҙөмтәләре : 

- Уҡыу.Текст менән   эш 

- Текст  менән  эш:мәғлүмәт  эҙләү һәм уҡығанды аңлау. 

- Башланғыс  класс   сығарылыш уҡыусыһы ҿйрҽнҽ: 

- -текста факттар,  мҽғлүмҽттҽр табырға; 

- -текстың    темаһын  һҽм тҿп фекерен билдҽлҽргҽ; 

- -тексты мҽғҽнҽүи ҿлҿштҽргҽ бүлергҽ, план тҿҙҿргҽ; 

- -текстағы тҿп ваҡиғаларҙы айырырға һҽм уларҙың эҙмҽ-эҙлелеген 

билдҽлҽргҽ; 

- -текста һүрҽтлҽнгҽн объекттарҙы бер-береһе менҽн сағыштырырға; 

- -билдҽһеҙ  рҽүештҽ бирелгҽн мҽғлүмҽтте аңлау; 

- -һүҙ, схема, таблица, диаграмма формаһында бирелгҽн мҽғлүмҽтте 

аңлау; 

- -тексты унда бирелгҽн мҽғлүмҽт буйынса ғына түгел, ҽ жанры, 

структураһы, һүрҽтлҽү саралары  буйынса аңлау; 

- -тҿрлҿ уҡыу тҿрҙҽрен ҡулланыу; 

- -һүҙлектҽр менҽн эш итҽ белеү. 

- Текст  менән  эш: мәғлүмәтте үҙгәртеү һәм интерпретациялау. 

- Башланғыс  класс   сығарылыш уҡыусыһы ҿйрҽнҽ: 

- -тексты ҡыҫҡа һҽм тулы итеп, яҙма рҽүештҽ һҽм телдҽн һҿйлҽргҽ; 

- -факттарҙы текстың дҿйҿм идеяһы менҽн тура килтерергҽ, текста 

күрһҽтелмҽгҽн ябай бҽйлҽнештҽр булдырырға; 



 
 

- -тексҡа таянып һығымта яһарға, аргументтар табырға; 

- -текстың тҿрлҿ ҿлҿшҿндҽге мҽғлүмҽтте дҿйҿмлҽштерергҽ; 

- -тексҡа таянып ҡуйылған һорауға яуап бирерлек монологик һҿйлҽмдҽр 

тҿҙҿргҽ. 

- Текст  менән  эш: мәғлүмәтте баһалау. 

- Башланғыс  класс   сығарылыш уҡыусыһы ҿйрҽнҽ: 

- -уҡылған текст буйынса баһаһын һҽм үҙ фекерен ҽйтергҽ; 

- -текстың йҿкмҽткеһен, структураһын һҽм тел үҙенсҽлектҽрен баһаларға; 

- -уҡылған йҽки тыңланған текст нигеҙендҽ фекер алышыу диалогында 

ҡатнашыу. 
 

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.(16 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. (11 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 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. Щщ хҽрефтҽре. 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 

 

№ Тема Сҽғҽт һаны, кластар 

1 2 3 4 

1 Ҽлифбаға тиклемге осор 18    

2 Ҽлифба осоро 9    

3 Ҽлифба аҙағы осоро 6    

4 Хҽрефтҽр һҽм ҿндҽр  3  2 

5 Һүҙ  10   

6 Морфология. Исем  19  6 

7 Ҡылым    8 

8 Сифат    5 

9 Һан     

10 Синтаксис  2  4 

11 Бҽйлҽнешле телмҽр үҫтереү    2 

12 Һүҙ составы һҽм һүҙъяһалыш    7 

 Бҿтҽһе 33 34 34 34 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


