Аолафма яҙых.
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 9-ты клаты өтөн башҡпсф феленюн эш рспгсаммаһы.
Эш рспгсаммаһы 68 тюғюфкю бүленгюн (аҙнаға 2 тюғюф).
Төҙөүтеһе:
Дюсетлек: Башҡпсф феле: Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 9-ты клаты хҡыхтыласы өтөн дюсетлек.
Төҙөүтелюсе: Ғюбифпва З.М., Утманпва М.Ғ. – Өфө: Кифар, 2005.
Пспгсамма кимюле: базитлы
Уҡыфыхтыныо фел бхйынта хҡых-хҡыфых мефпдик кпмрлекфы:
Ғюбифпва З.М. Уҡыфых схт фелендю алыр басған мюкфюрфюсҙео 7-8-те клатфасы өтөн “Башҡпсф феле” дюсетлегеню мефпдик
күсһюфмюлюс. Өфө: Кифар, 2006–152 биф.
Утманпва М.Г., Ғюбифпва З.М. Башҡпсф феленюн дикфанффас һюм излпжениелас йыйынфығы: 5-11 клатт хҡыфыхтыласы өтөн
ҡхлланма. Өфө: Кифар, 2002-166 биф.
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙю башҡпсф феле бхйынта бесҙюм фаларфас.
Уҡыхтылас өтөн фел бхйынта хҡых-хҡыфых мефпдик кпмрлекфы: Башҡпсф феле: Уҡыфых схт фелендю алыр басылған
мюкфюрфюсҙео 9-ты клаты хҡыхтыласы өтөн дюсетлек. Төҙөүтелюсе: Ғюбифпва З.М., Утманпва М.Ғ.–Өфө: Кифар, 2005.
Пспгсамма үҙентюлекфюсенео хасакфеситфикаһы:
Эш рспгсаммаһы Башҡпсфптфан Ретрхбликаһы Мюғасиф минитфслығы фасафынан сауланған «Башҡпсф феленюн
рспгсамма» (Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео I-IX клатфасы өтөн) нигеҙендю фөҙөлдө.
Төҙөүтелюсе: Тплпмбаев Х. А., Дюүлюфшина М.С., Ғюбифпва З. М., Утманпва М. Г.- Ижевтк: «Книгпгсад», 2008.
Башҡпсфптфан Мюғасиф Минитфслығы фасафынан фюҡдим ифелгюн рспгсамма 15 - те хсфа дөйөм белем бисеү мюкфюбе
мхницираль авфпнпм дөйөм белем бисеү хчсеждениеhыныо «Уҡых рланы»на ѐсашлы сюүешфю фпсмпшҡа ашысыла.
Был эш рспгсаммаһында федесаль һюм сетрхблика закпндасы фаларфасы фпсмпшҡа ашысыла:
«Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы;
Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы;
«Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» законы;
Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы;
15-те хсфа дөйөм белем бисеү мюкфюбе мхницираль авфпнпмиѐлы дөйөм белем бисеү хчсеждениеhыныо «Уҡых
рланы»;
15-те хсфа дөйөм белем бисеү мюкфюбенео эш рспгсаммаласыныо фөҙөлөшөн һюм хға фаларфасҙы билдюлюүте лпкаль
акфы.

Пспгсамма йөкмюфкеһе 3 йүнюлешфюн фпса:
1. фелмюс эшмюкюслеген фпсмалашфысых;
2. фелдео титфемаһын ( фпнефика, псфпгсафиѐ, псфпэриѐ, гсаммафика, рхнкфхациѐ) өйсюнеү;
3. бюйлюнешле фектф менюн эшлюсгю өйсюфеүҙе күҙ хоында фпфа.
Пспгсамманыо йөкмюфкеһе һюм фөҙөлөшө.
Рхт һюм башҡа мюкфюрфюсҙю фелде белмюгюн балаласға башҡпсф фелен өйсюфеүҙео байфаҡ үҙентюлекфюсе бас. Уласҙыо ио
мөһимдюсен һанар кифюбеҙ:
Балаласҙы һөйлюшесгю өйсюфеү-үҙюк бхсыт.
1. Был дюсетфюсҙю балаласҙы башҡпсфта һөйлюшесгю, хҡысға, элеменфас ѐҙысға өйсюфеү бесгю алыр басыла. Тел менюн
юҙюби мафесиалдасы бесгю ҡхшыр өйсюнелю (инфегсациѐ).
2. Башҡпсф феле мпфлаҡ рсакфик сюүешфю өйсюнелю. Лингвитфик һюм юҙюби күсенешфюс, хҡых мафесиалы нигеҙендю,
рсакфик ҡхлланых маҡтафынан тығыр өйсюнелю (кпммхникафив йүнюлеш).
Уҡыхтыласҙыо белем кимюленю фаларфас.
1. Ҙхс бхлмаған эрик юуюсҙюсҙе йюки хласҙыо өҙөкфюсен һөйлюр бисеү. Ххдпжетфвп юуюсҙюсҙе интцениспвкалах.
2. Уҡыфыхты ҡхйған рспблемалы һпсах ѐсҙамында геспйға хасакфеситфика бисеү;
- фюҡдим ифелгюн юуюсҙе фюсжемю ифю белеү, фаныш бхлмаған һүҙҙюсҙе айыса белеү;
- 10-12 шиғысҙы ѐффан фатхиси һөйлюй белеү;
- эрик, лпгик, лиспэрик һюм дсамафик юуюсҙюсҙе айыса белеү.
3. Һпсахҙасға фхлы ѐхар һюм геспйҙасға баһалама бисеү;
- хҡылған юуюсҙюсгю үҙ мөнютюбюфеоде белдесю белеү.
4. Телмюс ағышында өндюсҙео үҙгюсеүен айыса һюм аолафа белеү;
- диалпгфасҙа башҡа кешелюсҙео фелмюсендюге псфпэрик хафаласҙы күҙюфю һюм фөскөмлюй белеү;
- һүҙлекфюс менюн файҙалана белеү;
- дикфанф, излпжение һюм иншалас ѐҙых;
- өндюш һүҙҙюс, хлас эсгюһендю фыныш билдюлюсенео ҡхйылышын белеү;
- һүҙҙюсҙе ѐһахты һюм үҙгюсфеүте ѐлғахҙасҙыо килеү фюсфибе (схт феле менюн тағышфысых).
- үҙ аллы һюм ѐсҙамты һүҙҙюсҙео фелмюсҙюге сплен атыҡлай белеү.
Уҡыфых рседмефыныо фөр йөкмюфкеһе
Һахмы, мюкфюр! (7 тюғюф)
Эш фөсҙюсе «Көҙ» фемаһы менюн беслекфю алыр басыла. «Көҙ» һюм «Мюкфюр» фемаһына шиғысҙас, юуюсҙюс хҡых;
мюҡюл, юйфемдюс, йпмаҡфас, һынамышфасҙы иукю фөшөсөү.
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Алдағы клатфасҙа үфелгюндюсҙе титфемалашфысых, ѐоы мюғлүмюф менюн фанышфысых. Һөйлюү һюм ѐҙых фелмюсен
үуфесеү ө
Есгю мюсхюмюф–илгю бюсюкюф (8 тюғюф)
Тыхған Ретрхбликаға ҡасафа мөхюббюф, ғпсхслыҡ фпйғпһп, фюбиғюфкю һаҡтыл ҡасаш фюсбиюлюү. Улас фхсаһында
һөйлюсгю, ѐҙысға өйсюфеү. Башҡпсфптфандыо ес ауфы, ес өуфө байлыҡфасы фхсаһында юогюмюлюс үфкюсеү, экткхстиѐлас
пйпшфпспх.
Афамалас ни һөйлюй? (8 тюғюф)
Кеше фпсмпшпнда афамаласҙыо да спле ҙхс. Унһыҙ фпсмпшфп күҙ алдына ла килфесер бхлмай. Тел ғилемендю хласҙы
өйсюнеүте фюн бас. Ул – пнпматфика. Онпматфика фюне үҙе бес нитю фасмаҡфан фпса: анфспрпнимика, эфнпнимика, милли,
халыҡ, ҡюбилю итемдюсен, зппнимика ҡпш-ҡпсф, хайхан ҡхшамаффасын, кптмпнимика өйсюнеүте фюн.
Был феманы үфеү хҡыхтыныо бала таҡфан хҡ үҙҙюсе йюшюгюн ахыл, ҡала, хласҙыо ѐнындағы афамаласҙыо мюғюнюлюсен
белесгю фелюгюн ҡыҙыҡһыныхын ҡюнюғюфлюндесю, фыхған фөйюк менюн ғпсхсланысға мөмкинлек бисю. Сөнки афамаласҙа ил
фасихы, ес һюм пшп есҙю йюшюгюн халыҡфыо фел үҙентюлекфюсе, халаҡ фпсмпшп, ғөсөф-ғюҙюфе, йплаласы һ.б. тағыла.
Беҙ ҡышфы ла ясафабыҙ (7 тюғюф)
Бюйлюнешле фелмюсҙео ѐҙма һюм фелдюн фпсмаласына бесҙюй юһюмиюф биселю. Ҡыш миҙгеле, хныо үҙентюлекфюсе
фхсаһында һөйлюү күҙ хоында фпфпла.
Башҡпсф феафсы (4 тюғюф)
Ретрхбликалағы феафсҙас һюм хласҙыо эшмюкюслеге хаҡында дөйөм мюғлүмюф бисеү. М.Ғафхси итемендюге Башҡпсф
академиѐ дсама феафсыныо баслыҡҡа килеү фасихы (халыҡ асфитфасы З.Бикбхлафпва, А.Мөбюсюкпв, Г.Мөбюсюкпва).
Теафсҙыо күсенекле асфитфасыныо фпсмпшп һюм ижады менюн фанышфысых, хлас фхсаһында һөйлюсгю өйсюфеү.Теафсҙыо
үфкюне һюм килютюге бхйынта фекес алышых пйпшфпспх.
Башҡпсф халыҡ ижады (7 тюғюф)
Халыҡ ижады фхсаһында дөйөм фөшөнтю. Фпльклпсҙыо кпллекфив ижад бхлыхын атыҡлах. Фпльклпс һюм ѐҙма
юҙюбиюффео айысмаһын билдюлюү, хлас фхсаһында һөйлюсгю өйсюфеү.
Башҡпсф афы (8 тюғюф)
Уҡыхтыласҙы башҡпсф афыныо килер тығыхы, фасихи үфкюне менюн фанышфысых. Аффасҙыо кеше фпсмпшпндағы
мөһим сплен билдюлюү. Йюш үҙентюлекфюсе бхйынта бүленеүен билдюлюү. Аффасға ҡасафа ҡыҙыҡһыныхтанлыҡ фпйғпһп
хѐфых, хлас фхсаһында күбесюк белеү фелюге фыхҙысых.
Башҡпсф халыҡ милли ашфасы (7 тюғюф)
Башҡпсф халҡыныо милли ашфасы менюн фанышфысых. Уласҙы юҙеслюү үҙентюлекфюсен билдюлюү. Башҡпсф милли
ашфасы фхсаһындағы фектфас менюн фанышфысых.
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Уҡыхтыласҙыо һөйлюү, ѐҙых фелмюсен үуфесеү өуфөндю енфекле эш дахам ифю.
Күоелле яҙ килю (12 тюғюф)
Башҡпсфптфандағы ѐҙғы фюбиғюф күсенешфюсе. Ҡала һюм ахылда ѐҙғы эшфюс: ҡпшфас, хайхандас һюм үуемлекфюс
фпсмпшп, ѐҙғы байсамдас фхсаһында юогюмюлюс үфкюсеү. Тюбиғюфкю экткхстиѐлас пйпшфпспх. Дасых үлюндюсенюн
гесбасийҙас фөҙөү, Еоеү көнөн билдюлюү. Һхғыш вефесандасы менюн птсашых, иуфюлекфюс ѐҙыр алых бхйынта эш дахам иф
Уҡых-хҡыфых рспгсаммаһында рланлашфасылған һөҙөмфюлюсҙе үҙлюшфеселеүен баһалах
1. Клатфа һюм өйҙю башҡасыла фпсған ѐҙма эшфюс өйсюфеү һюм фикшесеү хасакфесында бхла.
Уласға фүбюндюгелюс иню:
 башҡпсф феленюн фөслө фирфағы күнегеүҙюс;
 фюсжемю эшфюсе (башҡпсф феленюн схт феленю һюм кисеһентю);
 дюсетлекфюсҙюге юҙюби фектфасға рландас фөҙөү;
 һпсахҙасға ѐҙма ѐхарфас һюм иншалас;
 фел һюм юҙюби мафесиалдас бхйынта аналифик һюм дөйөмлюшфесеү фибындағы тхемалас, рспекффас һ.б. фөҙөү.
2. Башҡпсф феленео ағымдағы, тисек йюки йыл аҙағында, шхлай хҡ хҡых йылы башында инеү дикфанфы, ҙхс фемаласҙан
һхо йпмғаҡлах кпнфспль эшфюсе үфкюселю. Ағымдағы кпнфспль эшфюс рспгсамманыо өйсюнелгюн мафесиалын
үҙлюшфесеүҙе фикшесеү маҡтафында хҙғасыла. Уласҙыо фөсө һюм үфкюсеү йышлығы өйсюнелю фпсған мафесиалдыо
ҡафмаслылығынан, хҡыхтыласҙыо белем кимюленюн тығыр билдюлюню. Ағымдағы кпнфспль эшфюс өтөн хҡыфыхты йю
фпфпш дюсетфе, йю хныо бес өлөшөн геню файҙалана ала.
3. Уҡых йылы башында инеү дикфанфы, тисек һюм йыл аҙағында йпмғаҡлах кпнфспль эшфюсе мюкфюр админитфсациѐһы
менюн беслекфю фөҙөлгюн гсафик бхйынта үфкюселю. Кпнфспль эшфюсҙе тисекфео бесенте көнөндю һюм дүшюмбелю
үфкюсеү фюҡдим ифелмюй.
Пспгсамма мафесиалыныо үҙлюшфесеү кимюле хҡыхтыласҙыо дюсетфюсҙю фелдюн бисгюн ѐхарфасына һюм ѐҙма эшфюсеню
ҡасар баһалана. Быныо өтөн башҡпсф феленюн һюс клатфа фүбюндюге күлюмдю кпнфспль эшфюс, ѐҙма эшфюс үфкюсеү ҡасала.
Яҙма эш фөсҙюсе
һаны
Дикфанф
4
Излпжение
1
Тикшесеү эше
1
Инша
1
Яҙма эш фөсҙюсе (излпжение, инша) ѐҙых хҡыхтыласҙыо хҡых кимюленю, белеменю, мөмкинтелегеню ҡасар хҡыфыхты
ҡасамағына ҡалдысыла һюм хлас хсынына шхл хҡ күлюмдю фүбюндюге ѐҙма эшфюс үфкюсесгю мөмкин:
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-касфпчкалас менюн эш;
-фетф;
-һүсюф бхйынта һөйлюмдюс фөҙөү;
-фектфа һөйлюмдюсҙю һүҙҙюс фюсфибе;
-фесюк фектфас менюн инша ѐҙысға өйсюнеү:
-һүҙлек дикфанфы;
-һөйлюмдюс фөҙөү;
-һүҙлек менюн эш;
-һүсюфлюү иншаһы;
-тинквейн фөҙөү (тлайд фөҙөү: шюжюсюлюс, минео ғаилюм һ.б.)

Календась – фемафик рланлашфысых
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№

Тема

Сюғюффюс
һаны

Уҡыхтыласҙыо
эшмюкюслек фөсҙюсе

Үфкюсеү ваҡыфы
9 клатт
рланлаш.

Иукюсмю

факфик

I тисек – 17 тюғюф
Һахмы, мюкфюр (7 тюғюф)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

А.Игебаев. Бик фю кюсюк фынытлыҡ.
Итем
К.Мюсгюн. Мюкфюр. Һөйлюмдю
һүҙҙюс фюсфибе
М.Кюсим. Оҙпн-пҙаҡ бала таҡ.
Һүҙбюйлюнеш.
М.Аҡмхлла. Көҙ. Анфпнимдас.

1
1
1
1

Чехпв Башҡпсфптфанда. Сифаф
Йыл миҙгелдюсе. Көҙ. Эйю менюн
хюбюс.
Дикфанф

1

Н.Мхтин. Һай хсманым< Ҡылым.
Т.Ғюниева. Олп ѐлан. Итем-део
килеш менюн үҙгюсеше
Күсенекле шюхетфюс. Хюлдюс.
Башҡпсффас ҡайҙан килер тыҡҡан?
Ваҡыф хюле
Ҡыҙыл кифар. Рюүеш хюле
Ф.Мөхюмюфйюнпв ижады. Хюл
Кпнфспль дикфанф
Хафалас өуфөндю эш.Ҡылымдыо
заман
менюн үҙгюсеше

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

o Белем көнө хаҡында
һөйлюшеү,
o
һүсюф бхйынта
һпсахҙасға ѐхар бисеү;
o итемде, тифаффы ҡабафлах;
o ѐҙма фелмюс өуфөндю
эшлюү;
o һөйлюмдю һүҙҙюс фюсфибен
иуфю фпфпх;
o күсенекле
шюхетфюс,хласҙыо юуюсҙюсе
менюн фанышых.
Есгю мюсхюмюф – илгю бюсюкюф (8 тюғюф)
o фюбиғюф, хны һаҡлах
кюсюклеген, кеше менюн
фюбиғюффео бес бөфөн
бхлыхын фөшөнөү;
o ѐҙыхтылас, хласҙыо
юуюсҙюсе менюн фанышых,
фөр идеѐһын аолах, үҙ
фекесеоде ефкесю белеү
o хюлдюс менюн фаныша
башлах
o ѐҙма фелмюс үуфесеү
6
Афамалас ни һөйлюй? (8 тюғюф)

16.

А.Игебаев. Дпнъѐбыҙҙан ни ҡала?
Ҡылым замандасы
1

17.

Башҡпсфптфан йылғаласы.Һүҙлек
менюн эш.
1

o Башҡпсфптфан йылғаласы
фхсаһын-дағы юогюмюлю
ҡафнашых;
o Экплпгиѐ мютьюлюһе
хаҡында хйланых, фюбиғюффе
һаҡлах-һюс кемдео изге
бхсыты икюнен аолах;
o ҡылымды ҡабафлах;
o афамаласҙыо ки-лер
тығышын өйсю-неү, есле
мафесиал хаҡында һөйлюшеү;
II тисек 16 тюғюф

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ҡ.Асалбай. Ҡасаханһасай. Күлюм
–дюсюжю хюле
Ҡ.Асалбай. Янғанфахға мюҙхию.
Шасф хюле
Шихандас. Шасф хюле
Излпжение
Хафалас өуфөндю эш. Ғ.Хөтюйенпв.
Бафысша. Маҡтаф хюле
Ташфхғай. Сюбюр хюле
Р.Натиспв. Ш.Мөхюмюфйюнпв Кисе
хюлдюс
Ф. Рюхимғплпва. Ҡыш. Һөйлюм
Н.Мхтин. Усалда ҡыш. Һүҙлек
менюн эш.
Ҡышфыо һыхыҡ көндюсендю.

1
1
1
1
1

o күсенекле
шюхетфюс,хласҙыо юуюсҙюсе
менюн фанышых;
o
хюлдюсҙео фөсҙюсен өйсюнеү,хлас-ҙы
айыса, фектфа фаба белеү;
o ѐҙма фелмюс өуфөндю
эшлюү;

1
1
1
1
1

Беҙ ҡышфы ла ясафабыҙ (7 тюғюф)
o ҡыш миҙгеле фхсаһында
юҙюби юуюсҙюс хҡых ;
o һүсюф бхйынта
бюйлюнешле фелмюс фөҙөсгю
өйсюнеү;
o ҡышҡы байсам-дас
фхсаһында һөйлюшеү;
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28.

Өндюш һүҙ.
Ҡышҡы Насдхған. Ҡышҡы
байсамдас. Ҡылым

29.

Р.Шюкүс. Яоы йыл. Ҡылым

30.

Һахлыҡ һаҡлах. Һүҙлек менюн эш.

1
1

1
е хюсефенео үҙентюлекфюсен атыҡлах
31.
32.
33.
34

Ф.Фюфҡхллин. Өфөлю феафсҙас.
Өуфюлмюлек
Башҡпсфптфан феафсҙасы.
Өуфюлмюлек.
А.Мөбюсюкпв. Сағышфысых.
Теафс асфитфасы. Н. Истаева.
Х.Ҡхдашев. Тюсжемю эше

1
1
1
1

o ҡпшфасға, йюнлекфюсгю
ҡыш көнөндю ѐсҙам ифеү
кюсюклегеню фөшөнөү;
o Яоы йыл фхсаһын-да
һөйлюшеү, үҙ феке
сеоде юйфю белеү;
o ахысыхҙасҙан һаҡланых
тасаласын иуфю ҡалдысых;
Башҡпсф феафсы (4 тюғюф)
o Башҡпсфптфанда-ғы
феафсҙас фхсаһын-да
мюғлүмюф алых,
o билдюле асфитфасҙыо
ижады менюн фанышых;
III тисек – 20 тюғюф
фектфасҙы фюсжемю ифеү
Башҡпсф халыҡ ижады (7 тюғюф)

35.
36.
37.

Ә Сөлюймюнпв.Халыҡ ижады.
Һөйлюм.
Башҡпсф халыҡ юкиюфе. Һөйлюм.

39.
40.

“Усал бафыс “ эрпты. Ябай
һөйлюм.
“Алрамыша бафыс” юкиюфе. Ябай
һөйлюм фөсҙюсе
Башҡпсф халыҡ ижадында һандас.
Кпнфспль дикфанф

41.

Хафалас өуфөндю эш.Таҡмаҡфас.

38.

1
1
1
1
1
1
1

o Башҡпсф халыҡ
ижадыныо бпспнғп
замандасҙа хҡ баслыҡҡа
килеүен аолах;
o юкиюффюс менюн фанышых,
фөр феке-сен аолафа белеү,
һығымфа ѐһах;
o халыҡ ижадында
һандасҙыо үҙентю-лекфюсен
аолах;
o ѐҙма фелмюс үуфесеү;
o фаҡмаҡфас фхса-һында
8

мюғлүмюф алых, хласҙы
йысҙас менюн тағышфысых.
Башҡпсф афы (8 тюғюф)
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.

Н.Иҙелбаев. Ел, есюнем. Яоғыҙлыҡ
итемдюс
Б.Байым. Бюлюкют. Һандас.
Башҡпсф афы ниндюй бхла? Тио
киуюкле һөйлюмдюс.
Башҡпсф халыҡ йысҙасы. Тио
киуюкле һөйлюмдюс.
М. Кюсим. Минео афым. Тио
киуюкфюс эсгюһендю фыныш
билдюлюсе.
Ә.Әминев. Тхсаф. Тио киуюкфюс
эсгюһендю фыныш билдюлюсе.
С.Агиш. Тхсыҡай Ҡылым. Сифаф.
Башҡпсф афы. “Тио киуюкле
һөйлюмдюс” фемаһын нығыфых.
А.Баһхманпв. Икмюк. Ябай
һөйлюм.
Башҡпсф балы. Ҡхшма һөйлюмдюс.
З.Биишева. Дху бхлайыҡ. Ҡхшма
һөйлюмдюс.
Ә.Бюйсюмпв. Сүрсю. Ҡхшма
һөйлюмдюс.
Башҡпсф милли ашфасы.Ҡхшма
һөйлюм.

1
1
1
1
1
1
1
1

o Башҡпсф халҡы-ныо
фпсмпшпнда аффыо
айысым хсын алыр
фпспхын иубафлах;
o Йылҡыласға бхлған ытын
һөйөүҙе күсһюф-кюн
юуюсҙюс менюн фанышых,
һығымфа ѐһасға өйсюнеү;
o Тио киуюкфюсҙе, хлас
эсгюһендюге фыныш
билдюлю-сенео
ҡхйылышын схт феле
менюн тағышфысыр
өйсюнеү.

Башҡпсф халыҡ милли ашфасы (7 тюғюф)
o Башҡпсф
халҡы-ныо
1
милли ашфасы фхсаһында мюғлүмюф алых, иуфю
1
ҡалдысых;
1
1

1

o

Ябай

һөйлюмдюс

фхсаһындағы

белемдюсҙе

киоюйфеү;

IV тисек – 15 тюғюф
o Ҡхшма
һөйлюмдюс
фхсаһында
мюғлүмюфле
бхлых, фөсҙюсен өйсюнеү;
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55.
56.

Башҡпсф милли ашфасы.
Эйюсфеүле ҡхшма һөйлюмдюс.
Тетф

1

o Белемдюсҙе фикшесеү.

1
Яҙ килю (12 тюғюф)

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63
64.
65.
66.
67.
68.

Хафалас өуфөндю эш. Йыл
миҙгелдюсе. Яҙ.
Я.Хаммафпв. Яҙ башланды.
Мюҡюлдюс. Һүҙбюйлюнеш
А.Игебаев. Яҙ бүлюге. Өндюш
һүҙҙюс
Л.Фасхшафпва. Тал бөсөһө. Рюүеш.
Ҡылым
Ғ.Дюүлюди. Нөгөш шишмюлюсе.
Сифаф
Кпнфспль дикфанф Иянь.
Хафалас өуфөндю эш.
Ф.Ғөбюйҙхллина. Сөгөлдөс.
Йюй. Бюйлюүетфюс.
Инша .Ә.Лпффхллин “Ххшлашых”
касфинаһы.
М.Кюсим. Өт юхисюф. Һүҙлек эше
Д.Мысҙаҡаева. Йюйҙео ххшлашых
айы. Ҡабафлах
Йпмғаҡлах дюсете.
Үфелгюндюсҙе ҡабафлах.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

o ѐҙ миҙгеле, ѐҙ
күсенешфюсе фхса-һында
хҡылған юуюсҙюсгю ҡасафа
үҙеодео хй-фекесеоде
юйфю белеү;
o 9-ты клатфа үфелгюн һүҙ
фөскөмдюсе фхсаһындағы
мюғлүмюффюсҙе иукю
фөшөсөү, фелмюсҙю
хсынлы ҡхллана белеү;
o
үҙ фекесеоде ѐҙма
сюүешфю белдесю һюм
һығымфа ѐһай белеү;
o үфелгюндюсҙе ҡабафлах,
титфемалашфысых

1

Уҡых - хҡыфых мефпдик ҡхлланмалас итемлеге
1. Утманпва М. Ғ. Башҡпсф феле гсаммафикаһы фаблицаласҙа һюм тхемаласҙа.
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2. Усаҡтина З.Ғ. Башҡпсф феленео фсазеплпгик һүҙлеге. – Яоысфылған икенте баума, 2-те баума. - Өфө: Кифар, 2006.
3. Нюфиҡпва З.Ғ., Вюлиева Ф.Ф. Күсгюҙмю- дидакфик ҡхлланма «Афасин». Телмюс үуфесеү һюм башҡпсф фелен
үҙлюшфесеү кимюлен белдесеү диагнптфикаһы.
4. Утманпва М. Ғ. Башҡпсф феле гсаммафикаһы фаблицаласҙа. Фпнефика. Мпсфплпгиѐ.
5. Башҡпсфптфан Ретрхбликаһы Мюғасиф минитфслығы. «Башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе», «Башҡпсфптфан мюҙюниюфе»
фюндюсе бхйынта видепютбюр. «Аҡмхлла фахышы» Шағис-мюғсифюфте Миффахефдин Аҡмхлла юуюсҙюсен
башҡасыхтылас кпнкхсты Ретрхблика фпльклпс байсамы. «М.Аҡмхллаға – 175 йыл».
6. «Башҡпсфптфан мюҙюниюфе», «Башҡпсфптфан фасихы» фюндюсе бхйынта DVD фпсмафында видепютбюр № 3. Кейеҙ
бауых.
7. Ахдипкаттефалас балалас өтөн.
8. Дидакфик һюм фасафма мафесиалдас.
9. Ахдипютбар № 1. Мптфай Кюсим, Назас Нюжми, Зюйнюр Биишева һюм Рюми Ғасирпв башҡасыхында шиғысҙас.
10. Минитфестфвп пбсазпваниѐ Ретрхблики Башкпсфптфан. Дпкхменфальный фильм: «Вметфе дсхжнаѐ темьѐ!!”
11. Әхфюмпв М.Х. Башҡпсф феленео мпсфемалас (һүҙҙюсҙео мюғюнюлюсгю эйю бхлған өлөшфюсе) һүҙлеге: 10000 тамаһы
һүҙ.-Өфө: Башҡпсфптфан кифар нюшсиюфе, 1992.
12. Аҙнабаев Ә.М., Лафырпв Д.Р. Башҡпсф фелендю айысымланған эйюстюн киуюкфюс. - Өфө: Кифар, 2006.
13. Әхфюмпв М.Х. Омпнимдас (аҙаш һүҙҙюс) һүҙлеге. - Өфө: Кифар, 2006.
14. Раҡаева Ә.С., Дюүлюфшина М.С. Башҡпсф феленюн кпнфспль һпсахҙас, фетфас ҡхлланмаһы. - Өфө: Педкнига, 2008.
15. Усаҡтина З.Ғ., Усаҡтин Ю.З. Рхтткп-башкисткий тлпвась. Уфа, Белаѐ Река, 2008.
16. Рхтткп-башкисткий хчебный тлпвась./Саѐхпв Л.Г., Усактин З.Г., Атадхллина Ф.Ф., Сахирпва З.Г. Ппд седакцией
Саѐхпва Л.Г. и Усактина З.Г. – Уфа: Кифар, 2001.

1.
2.
3.
4.

Мафесиаль-фехник ҡхлланмалас
Баҫма пособиялар: таблицалар, портреттар.
Ишетеп- күреү (экранно – звуковые) пособиялар: видеофильмдар, аудиояҙмалар.
ИКТ: компьютер, телевизор.
Уҡыу- практик ҡоролмалар: магнитлы класс таҡтаһы.
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1. Ғюбифпва З.М., Утманпва М.Ғ. Башҡпсф феле: Уҡыфых хсыу фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 9-ты клаты
хҡыхтыласы өтөн дюсетлек. Өфө : Кифар, 2005.
2. Юлмөхюмюфпв М.Б. Башҡпсф феле һюм фхған юҙюбиюф дюсетфюсен үҙ-аса бюйлюнешфю хҡыфых. Өфө: Кифар, 2008.
3. Сифдиҡпва Г.Р. Башҡпсффасҙыо ғаилю фпсмпшп мюҡюлдюсҙю һюм юйфемдюсҙю. Өфө: «Висфхаль», 2002.
4. Баһахфдинпва М.И., Йюғюфюспва Г.Н. Башҡпсф феле һюм юҙюбиюфенюн фсадиципн бхлмаған дюсетфюс (мефпдик
ҡхлланма). Өфө: Инфпсмсеклама, 2003.
5. Аҙнағплпв Р.Ғ. Есле һөйлюш шасффасында башҡпсф феленю өйсюфеү мефпдикаһы. Өфө: Кифар, 2006.
6. Аҙнабаева Ә.М., Лафырпв Д.Р. Башҡпсф фелендю айысымланған эйюстюн киуюкфюс. Өфө: Кифар, 2006.
7. Бикбаева Т.Я., Ҡхнафина Т.Я. Излпжениелас өтөн фектфас йыйынфығы. Милли мюкфюрфюсҙео 5-11 тиныффасында
эшлюгюн хҡыфыхтылас өтөн ҡхлланма. Өфө, «Эдвит» хҡыфых-мефпдика үҙюге, «Башҡпсфптфандыо бюлюкюй даһийы»,
2008.
8. Утманпва М.Ғ., Ғюбифпва З.М. Башҡпсф феленюн дикфанффас һюм излпжениѐлас йыйынфығы: Уҡыфых схт фелендю алыр
басылған мюкфюрфюсҙео 5 – 11 клатт хҡыхтыласы өтөн ҡхлланма. Өфө: Кифар, 2002.
9. Ризаифдин Фюхсефдин, Мюжиф Ғафхси, Шюйехзада Бабич. / Төҙөүтеһе И.Ә.Шасарпв. Өфө : Кифар, 2007.
10. Алдысханпва Ә.Р., Кюсимпва Ә.Р. Салахаф бафыс – ил икюн. Өфө: Кифар, 2009
Перечень образовательных Интернет- ресурсов
Сайт, посвященный изучению башкирского языка - http://tel.bashqort.com/home
Электронный журнал учителей башкирского языка и литературы - http://ostaz.ru/
Башкирский языковой портал - http://bashkort-tele.narod.ru/
Башкирский форум - http://www.bashforum.net/
http://bashkort-tele.livejournal.com/
www.morb.ru Официальный сайт Министерства образования Республики Башкортостан
www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование"
www.минобрнауки.рф.минобрнауки.рф Министерство образования и науки РФ
http://www.pravitelstvorb.ru/ Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан
9. www.apkpro.ru Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
10. www.ege.edu.ru официальный информационный портал ЕГЭ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.
12.
13.
14.
15.

www.zankov.ru Образовательная система Л.В.Занкова
kpolyakov.narod.ru Методические материалы и программное обеспечениедля школьников и учителей
window.edu.ru информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
fcior.edu.ru федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
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