2. Аңлатма яҙыу
Уҡыу предметының дҿйҿм характеристикаһы
Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 2-се класы ҿсҿн башҡорт теленҽн эш программаһы тҿҙҿгҽндҽ башланғыс дҿйҿм
белем биреүҙең яңы федераль дҽүлҽт стандарттары, федераль һҽм республика закондары талаптары тормошҡа ашырыла:
Мҽғариф министрлығының 1089-сы номерлы 5.03.2004 йылғы ”Дҽүлҽт белем биреү стандарттарының федераль компоненттарын
раҫлау тураһында ”Законы;
«Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтары телдҽре тураһында» Законы;
Рҽсҽй Федерацияһының «Мҽғариф тураһында» Законы;
«Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдҽре тураһында» законы;
Башҡортостан Республикаһының «Мҽғариф 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.
Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мҽғариф министрлығы тарафынан раҫланған «Башҡорт теленҽн программа» (Уҡытыу рус
телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең I-IX кластары ҿсҿн) нигеҙендҽ тҿҙҿлдҿ. Тҿҙҿүселҽре Толомбаев Х. А., Дҽүлҽтшина М.С., Ғҽбитова З.
М., Усманова М. Г.- Ижевск: «Книгоград», 2008.
Программа йөкмҽткеһе 3 йүнҽлештҽ төҙөлгҽн.
1. Балаларҙы һҿйлҽшергҽ ҿйрҽтеү мҿһим бурыс.
2. Тел менҽн ҽҙҽби материал бергҽ ҡушып ҿйрҽнелҽ( интеграция).
3. Лингвистик һҽм ҽҙҽби күренештҽр, уҡыу материалы нигеҙендҽ, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып ҿйрҽнелҽ ( коммуникатив
йүнҽлеш).
Маҡсаттар һҽм бурыстар.
Башҡорт теленҽ ҿйрҽтеү буйынса 2-се класс уҡыусылары алдында түбҽндҽге бурыстар ҡуйыла:
Ҿйрҽнелгҽн материалдарҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу.
Тҽҡдим ителгҽн темалар буйынса балаларҙың һүҙлек составын арттырыу, телмҽр күнекмҽлҽрен камиллаштырыу.
Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмҽлҽрен үҫтереү.
Ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул һорауҙарға һүрҽт, картина, текст нигеҙендҽ ижади яуап бирҽ белеү.
Темаға тап килгҽн шиғырҙар ятлау, йырҙар ҿйрҽнеү һҽм башҡарыу, экскурсияларҙа, уйындарҙа ҡатнашыу, концерттар ҽҙерлҽү һҽм
сығыш яһау. Һҽр осраҡта ла телмҽр тҿҙҿү иғтибарға алына.
6. Ҽйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙҽрҙе, ябай һҿйлҽмдҽрҙе тҽүҙҽ күсереп, шунан яттан яҙыу.
7. Һҽр тема буйынса эш барышында тыуған Республика менҽн танышыуҙы дауам итеү.
8. Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан тҽбиғҽтенҽ, сҽнғҽтенҽ, ҽҙҽбиҽтенҽ ихтирам тҽрбиҽлҽү.
1.
2.
3.
4.
5.

ΙΙ класта башҡорт телен дҽүлҽт теле булараҡ уҡытыуҙың интегратив маҡсатын уҡыусыла элементар коммуникатив компетенция
формалаштырыу тҽшкил итҽ.
Элементар коммуникатив компетенция – уҡыусының типик ситуацияларҙа телдҽн һҽм яҙма рҽүештҽ башҡорт теле саралары
ярҙамында аралашыуға ҽҙерлеге һҽм һҽлҽте. Шулай итеп, ΙΙ класта башҡорт телен уҡытыуҙың түбҽндҽге маҡсаттарын билдҽлҽп була:
уҡыусыһының телмҽр мҿмкинлектҽрен һҽм ихтыяждарын иҫҽпкҽ алып телдҽн (тыңлап аңлау һҽм һҿйлҽү) һҽм яҙма (уҡыу һҽм яҙыу) рҽүештҽ
аралашыу оҫталығын формалаштырыу;
уҡыусыларҙы башҡорт балалар фольклоры һҽм нҽфис ҽҙҽбиҽт үрнҽктҽре менҽн таныштырыу; башҡа миллҽт вҽкилдҽренҽ ҡарата ихтирам
тҽрбиҽлҽү;
уҡыусыларының телмҽр, интеллектуаль һҽм танып белеү һҽлҽтен һҽм уҡыу оҫталығын үҫтереү; башҡорт телен артабан үҙлҽштереүгҽ
мотивация булдырыу;
башҡорт теле саралары ярҙамында уҡыусыны тҽрбиҽлҽү һҽм уның тҿрлҿ яҡлы үҫешенҽ булышлыҡ итеү.
«Башҡорт теле» предметының эшмҽкҽрлекле характеры донъяны бҿтҿн, эмоциональ һҽм актив ҡабул итеүсе башланғыс класс уҡыусыһының
тҽбиғҽтенҽ тап килҽ.
Уҡыу предметы йөкмҽткеһенең дөйөм ҡиммҽттҽргҽ ориентацияһы (йүнҽлеше)
Башланғыс мҽктҽптҽ башҡорт телен ҿйрҽнгҽндҽ уҡыусыларҙың дҿйҿм телмҽр үҫеше стимуляциялана; коммуникатив мҽҙҽниҽте
үҫҽ; дҿйҿм ҡиммҽттҽргҽ ориентацияһы формалаша һҽм дҽрестҽ аралашыу процесында, балалар фольклоры үрнҽктҽре һҽм текстар менҽн
танышҡанда ҽхлҽҡи тҽрбиҽ нигеҙҙҽре барлыҡҡа килҽ; сит мҽҙҽниҽткҽ ҡарата толерантлыҡ формалаша.
Уҡыу планында предметтың урыны
Уҡыу планында башланғыс мҽктҽптҽ башҡорт телен дҽүлҽт теле булараҡ уҡытыуға 2 класта 35 сҽғҽт бүленгҽн (аҙнаһына 1 сҽғҽт)
Һылтанма: эш программаһы ММБ ултырышында ҡабул ителгҽн «Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт теле
буйынса берҙҽм талаптар»ҙы иҫҽпкҽ алып тҿҙҿлдҿ (Протокол № 1 , 29 август 2015 йыл.)
Уҡыу предметын өйрҽнеүҙең һөҙөмтҽлҽре.
Шҽхси һҿҙҿмтҽлҽр
Башҡорт телен 2 класта ҿйрҽнеүҙең шҽхси һҿҙҿмтҽлҽренҽ түбҽндҽгелҽр инҽ: донъяны күп телле һҽм мҽҙҽниҽтле йҽмғиҽт булараҡ
ҡабул итеү; үҙеңде илдең гражданины итеп тойоу; телде (шул иҫҽптҽн башҡорт телен) тҿп аралашыу сараһы булараҡ ҡабул итеү; башҡорт
теле саралары ярҙамында (балалар фольклоры, балалар ҽҙҽбиҽтенең ҡайһы бер үрнҽктҽре) уҡыусының башҡорт халҡының тормошо менҽн
танышыуы.
Метапредмет һҿҙҿмтҽлҽр
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уҡыусының коммуникатив һҽлҽттҽрен үҫтереү; элементар коммуникатив мҽсьҽлҽне сисеү ҿсҿн адекват тел һҽм телмҽр сараларын
һайлау һҽлҽтен үҫтереү;
уҡыусының танып белеү һҽм эмоциональ сфераларын үҫтереү; башҡорт телен ҿйрҽнеүгҽ мотивация булдырыу;
уҡытыу-методик комплекcтың тҿрлҿ компоненттары (дҽреслек, аудиодиск һ.б.) менҽн эшлҽргҽ ҿйрҽтеү.
Предмет һҿҙҿмтҽлҽре
башҡорт теле нормалары (фонетик, лексик, грамматик) тураһында башланғыс белешмҽ; (курс йҿкмҽткеһе кимҽлендҽ) ҿн, хҽреф,
һүҙ кеүек тел берҽмектҽрен табыу һҽм сағыштырыу һҽлҽте.
А. Коммуникатив сферала (башҡорт телен аралашыу сараһы булараҡ ҿйрҽнеүҙҽ)
Телмҽр эшмҽкҽрлегенең түбҽндҽге тҿрҙҽрендҽ телмҽр компетенцияһы:
һҿйлҽү телмҽрендҽ:
- аралашыуҙың типик ситуацияларында элементар этикет диалог алып барыу;
- элементар кимҽлдҽ уҡыусының үҙе, ғаилҽһе, дуҫы тураһында һҿйлҽүе; предмет, картинаны һүрҽтлҽүе; персонажды ҡыҫҡаса
ҡылыҡһырлауы;
тыңлап аңлауҙа:
-уҡыусының уҡытыусы һҽм класташтарының телмҽрен тыңлап аңлауы; аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың йҿкмҽткеһен
аңлауы;
уҡыуҙа:
ҿйрҽнелгҽн тел материалына таянып тҿҙҿлгҽн ҙур булмаған текстарҙы ҡысҡырып уҡыу;
ҿйрҽнелгҽн тел материалы менҽн бер рҽттҽн яңы һүҙҙҽрҙе лҽ үҙ эсенҽ алған текстарҙы эстҽн уҡыу һҽм уларҙың тҿп йҿкмҽткеһен аңлау,
текстан кҽрҽкле информацияны табыу;
яҙма телмҽрҙҽ:
яҙыу техникаһына эйҽ булыу;
үрнҽк буйынса байрам менҽн ҡотлау һҽм ҡыҫҡа шҽхси хат яҙыу.
Тел компетенцияһы (тел сараларын үҙлҽштереү).
башҡорт теленең ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм айырыу; һүҙҙҽргҽ һҽм фразаларға дҿрҿҫ баҫым ҡуйыу;
тҿрлҿ һҿйлҽм тҿрҙҽрен интонация менҽн уҡыу;
башланғыс мҽктҽп курсында ҿйрҽнелгҽн уҡыу һҽм орфографик ҡағиҙҽлҽрҙе ҡулланыу;
башланғыс мҽктҽп курсында ҿйрҽнелгҽн лексик берҽмектҽрҙе (һүҙҙҽр, һүҙбҽйлҽнештҽр, баһалау лексикаһы, телмҽр клишелары) һҽм
грамматик күренештҽрҙе таныу һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу.
Социомҽҙҽни компетенция.
географик атамаларҙы, билдҽле балалар ҽҫҽрҙҽренең персонаждарын, популяр ҽкиҽттҽрҙең сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур
булмаған ҽҫҽрҙҽрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү;
Б. Танып белеү сфераһы:
айырым ҿндҽр, хҽрефтҽр, һүҙҙҽр, һүҙбҽйлҽнештҽр, ябай һҿйлҽмдҽр кимҽлендҽ башҡорт һҽм рус телдҽренең күренештҽрен сағыштыра белеү;
башланғыс мҽктҽп тематикаһы кимҽлендҽ ҿлгҿ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽй белеү;
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ҡағиҙҽлҽр, таблицаларҙы ҡуллана белеү;
үҙ-үҙеңде башланғыс класс уҡыусыһы кимҽлендҽ баһалай белеү;
В. Дҿйҿм ҡиммҽттҽргҽ йүнҽлеш сфераһында:
башҡорт телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереү сараһы булараҡ ҡабул итеү;
балалар фольклоры ярҙамында башҡорт халҡының рухи ҡиммҽттҽрен үҙлҽштереү.
Г. Эстетик сферала:
башҡорт телендҽге хис-тойғо һҽм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙлҽштереү;
балалар ҽҙҽбиҽте үрнҽктҽре менҽн танышҡанда матурлыҡты танырға ҿйрҽнеү.
Д. Хеҙмҽт сфераһында:
- уҡыу процесында билдҽлҽнгҽн планға ярашлы эшлҽй белеү.
3. Телмҽрҙең тематик йөкмҽткеһе.
Һҿйлҽү һҽм яҙма телмҽрҙең йҿкмҽткеһе белем биреү һҽм тҽрбиҽүи маҡсаттарға , башланғыс класс уҡыусыһының йҽш
үҙенсҽлектҽренҽ тап килҽ һҽм түбҽндҽге темаларҙы үҙ эсенҽ ала:
Башҡорт теленең үҙенсҽлекле хҽрефтҽрен һҽм ҿндҽрен ҿйрҽнеү.
Танышыу. Һаулыҡ һорашыу.
Мин һҽм минең ғаилҽм. Минең яратҡан шҿғҿлҿм. Кҿн тҽртибе. Магазин: кейем-һалым, аяҡ кейеме, аҙыҡ-түлек алыу. Яратҡан
ризығым. Ғаилҽ байрамдары: тыуған кҿн, Яңы йыл. Бүлҽктҽр.
Минең дуҫтарым. Йорт хайуандары.
Минең мҽктҽбем. Класс бүлмҽһе, уҡыу предметтары, уҡыу ҽсбаптары. Дҽрестҽр.
Тирҽ яҡтағы донъя. Минең йортом/ квартирам/ бүлмҽм: бүлмҽлҽр, йыһаздар. Тҽбиғҽт. Йорт хайуандары һҽм ҡырағай хайуандар. Яратҡан
миҙгелем. Һауа торошо.
Тыуған илем. Башҡортостандың баш ҡалаһы. Ҽҙҽби персонаждар. Балалар фольклоры.
Коммуникатив оҫталыҡтар.
Һҿйлҽү телмҽре
Диалогик форма:
типик ситуацияларҙа диалог алып барыу;
һорау-яуап рҽүешендҽге диалог.
Монологик форма:
- телмҽрҙең тҿп коммуникатив тҿрҙҽрен (тасуирлау, хикҽйҽлҽү, ҡылыҡһырлау) ҡулланыу.
Тыңлап аңлау
- уҡыусының уҡытыусы һҽм класташтарының телмҽрен аңлауы;
ҿйрҽнелгҽн тел материалына таянып эшлҽнгҽн аудиояҙмалағы ҙур булмаған текстарҙы аңлау.
Уҡыу
башҡорт теле материалына таянып эшлҽнгҽн ҙур булмаған текстарҙы ҡысҡырып уҡыу;
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ҿйрҽнелгҽн материалды һҽм бер нисҽ яңы һүҙҙе үҙ эсенҽ алған тексты эстҽн уҡыу һҽм аңлау, текстан кҽрҽкле информацияны табыу
(персонаждарҙың исемдҽре, географик атамалар һ.б.).
Яҙыу
текстан һүҙҙҽр, һүҙбҽйлҽнештҽр һҽм һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙыу оҫталығы;
Тел саралары һҽм уларҙы ҡулланыу күнекмҽлҽре.
Графика, каллиграфия, орфография.
Башҡорт теленең алфавиты. Йы, йе, йҿ, йү, йҽ ҡушымсалары. Ҿн һҽм хҽрефтең тап килеүе. Уҡыу ҡағиҙҽлҽре. Тҿп орфографик ҡағиҙҽлҽр.
Һүҙҙҽрҙең дҿрҿҫ яҙылышы.
Телмҽрҙең фонетик яғы.
Башҡорт теленең специфик ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм ишетеү. Тҿп орфоэпик нормалар. Башҡорт телендҽ баҫым. Һҿйлҽмдең интонацион
тҿрҙҽре.
4. Ҽҙерлек кимҽленҽ талаптар
Телмҽр эшмҽкҽрлегенең түбҽндҽге тҿрҙҽрендҽ телмҽр компетенцияһы:
һҿйлҽү телмҽрендҽ:
- аралашыуҙың типик ситуацияларында элементар этикет диалог алып барыу;
- элементар кимҽлдҽ уҡыусының үҙе, ғаилҽһе, дуҫы тураһында һҿйлҽүе; предмет, картинаны һүрҽтлҽүе; персонажды ҡыҫҡаса
ҡылыҡһырлауы;
тыңлап аңлауҙа:
уҡыусының уҡытыусы һҽм класташтарының телмҽрен тыңлап аңлауы; аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың йҿкмҽткеһен аңлауы;
уҡыуҙа:
ҿйрҽнелгҽн тел материалына таянып тҿҙҿлгҽн ҙур булмаған текстарҙы ҡысҡырып уҡыу;
ҿйрҽнелгҽн тел материалы менҽн бер рҽттҽн яңы һүҙҙҽрҙе лҽ үҙ эсенҽ алған текстарҙы эстҽн уҡыу һҽм уларҙың тҿп йҿкмҽткеһен аңлау,
текстан кҽрҽкле информацияны табыу;
яҙма телмҽрҙҽ:
яҙыу техникаһына эйҽ булыу;
үрнҽк буйынса байрам менҽн ҡотлау һҽм ҡыҫҡа шҽхси хат яҙыу.
Тел компетенцияһы (тел сараларын үҙлҽштереү).
башҡорт теленең ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм айырыу; һүҙҙҽргҽ һҽм фразаларға дҿрҿҫ баҫым ҡуйыу;
тҿрлҿ һҿйлҽм тҿрҙҽрен интонация менҽн уҡыу;
Социомҽҙҽни компетенция.
географик атамаларҙы, билдҽле балалар ҽҫҽрҙҽренең персонаждарын, популяр ҽкиҽттҽрҙең сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур
булмаған ҽҫҽрҙҽрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү;
Б. Танып белеү сфераһы:
айырым ҿндҽр, хҽрефтҽр, һүҙҙҽр, һүҙбҽйлҽнештҽр, ябай һҿйлҽмдҽр кимҽлендҽ башҡорт һҽм рус телдҽренең күренештҽрен сағыштыра белеү;
ҿлгҿ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽй белеү;
ҡағиҙҽлҽр ҡуллана белеү;
үҙ-үҙеңде башланғыс класс уҡыусыһы кимҽлендҽ баһалай белеү;
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В. Дҿйҿм ҡиммҽттҽргҽ йүнҽлеш сфераһында:
башҡорт телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереү сараһы булараҡ ҡабул итеү;
балалар фольклоры ярҙамында башҡорт халҡының рухи ҡиммҽттҽрен үҙлҽштереү.
Г. Эстетик сферала:
башҡорт телендҽге хис-тойғо һҽм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙлҽштереү;
балалар ҽҙҽбиҽте үрнҽктҽре менҽн танышҡанда матурлыҡты танырға ҿйрҽнеү.
Д. Хеҙмҽт сфераһында:
уҡыу процесында билдҽлҽнгҽн планға ярашлы эшлҽй белеү.
Уҡыусыларҙың белем кимҽленҽ талаптар
Уҡыу йылы аҙағында 2 -класс уҡыусылары түбҽндҽге белем һҽм күнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға тейеш:
1. Һҿйлҽгҽнде йҽки уҡығанды аңлай алыу (аудирование):
 уҡытыусының, иптҽшенең һҿйлҽгҽнен, уҡығанын аңлай алыу;
 иҫҽнлҽшеү, һаубуллашыу, рҽхмҽт ҽйтеү, ғҽфү үтенеү, үтенесте белдереү, рҿхсҽт һорау (телмҽр этикеты);
 текстың йҿкмҽткеһе, ситуация буйынса һорау биреү.
2. Уҡыған текст буйынса, күҙҽтеүҙҽр нигеҙендҽ һҿйлҽй белеү, ситуацияға ярашлы һҿйлҽшеү (говорение):
 бҽлҽкҽй күлҽмле текстың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү,
 һүҙлек һүҙҙҽрен белеү, уларҙы дҿрҿҫ ҡулланып һҿйлҽү,
 диалог тҿҙҿү, тҿркҿмдҽрҙҽ һҿйлҽшеү,
 үҙең, ғаилҽ ағзалары, уларҙың исемдҽрен белеү, һҿнҽр-шҿғҿлдҽре, туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽте һ.б. тураһында һҿйлҽү,
 ваҡиғаға, персонажға үҙ мҿнҽсҽбҽтеңде ҽйтеп биреү,
 башҡорт теленҽн руссаға һҽм киреһенсҽ тҽржемҽ итеү.
3. Уҡыу (чтение):
 тексты дҿрҿҫ, шыма, талғын уҡыу (орфоэпик нормалар нигеҙендҽ),
 поэтик ҽҫҽрҙҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн уҡыу,
 уҡыған текстың йҿкмҽткеһен билдҽлҽй алыу, персонаждарын ҽйтеү,
 текстан һорауҙарға яуаптар табыу, уҡып күрһҽтеү.
4. Яҙыу (письмо):
 хҽрефтҽрҙе матур, дҿрҿҫ, тейешле кимҽлдҽ тоташтырып яҙыу,
 ҙур булмаған тексты күсереп яҙыу,
 шундай уҡ текст буйынса йҽ картина нигеҙендҽ 2-3 һорауға яуап яҙыу,
 бирелгҽн ситуация буйынса 2-3 һҿйлҽмдҽн торған текст яҙыу
 ныҡлы ҽҙерлектҽн һуң ҿйрҽтеү характерындағы диктант, изложение, инша яҙыу (программала күрһҽтелгҽн нормалар күлҽмендҽ).
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5. Уҡыусыларҙың белемдҽрен баһалау нормалары.
1. Балаларҙың уҡыу һҽлҽтлектҽрен баһалау.
Уҡыу техникаһын тикшереү.
Ижеклҽп уҡыу күнекмҽлҽрен формалаштырыу. Уҡыусының индивидуаль темпына ярашлы тиҙлек менҽн һүҙҙҽрҙе тотош уҡыу. Һүҙҙҽрҙе,
һүҙбҽйлҽнештҽрҙе, һҿйлҽмдҽрҙе һҽм ҡыҫҡа текстарҙы аңлы уҡыу. Дҿрҿҫ интонация һҽм пауза менҽн уҡыу. Аңлы һҽм тасуири уҡыу
күнекмҽлҽрен үҫтереү.
Ҡысҡырып уҡыу.
Ижеклҽп уҡыуҙан уҡыусының индивидуаль темпына ярашлы тиҙлек менҽн һүҙҙҽрҙе аңлы рҽүештҽ тотош уҡыуға күсеү. Уҡыу тиҙлеген эҙмҽэҙлекле үҫтереү.
Эстҽн уҡыу.
Эстҽн уҡығанда ҽҫҽрҙең мҽғҽнҽһен аңлау. Уҡыуҙың тҿрҿн билдҽлҽү. Текстан кҽрҽкле информация таба белеү.
Балаларҙың уҡыу тиҙлеге минутына түбҽндҽгесҽ билдҽлҽнҽ:
Класс
Һүҙ
Билдҽ
Эстҽн уҡыу
2

30-40

100-120

35-40

2. Яҙма эштҽрҙең тҿрҙҽре, күлҽме һҽм уларҙы баһалау нормалары.
Яҙма эштҽрҙең тҿрҙҽре:
1) һүҙҙҽрҙе, фразаларҙы һҽм һҿйлҽмдҽрҙе күсереү;
2) диктант;
Һаналған яҙма эштҽрҙең башланғыс кластарҙа үткҽрелҽ торғандары элементар характерҙа, ҿйрҽтеү маҡсатында һҽм ныҡлы ҽҙерлектҽн һуң
ғына яҙҙырыла. Ҽҙерлек эштҽре тҿрлҿсҽ булырға мҿмкин: һүҙҙҽрҙе, һҿйлҽмдҽрҙе яҙыр алдынан бер нисҽ тапҡыр телдҽн ҽйттереү, ниндҽй
хҽрефтҽр яҙылыуын анализлау, ҡағиҙҽлҽрҙе ҡабатлау һ.б.
Контроль характерҙағы яҙыу эштҽренең һаны уҡыу йылы эсендҽ түбҽндҽгесҽ тҽҡдим ителҽ:
Класс
Эш тҿрҙҽре
2
2
Күсереп яҙыу
Һорауҙарға яуаптар яҙыу
1
Диктант
Изложение
Инша
3
Бҿтҽһе
Методтар:
күҙҽтеү;
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яуап һайлау;
ҡыҫҡа яуап;
башҡарыу процесын баһалау;
башҡарыу процесын һҽм һҿҙҿмтҽһен баһалау;
портфолио.

7. Ҽҙҽбиҽт
1. Башҡортса – русса мҽҡҽлдҽр һҽм ҽйтемдҽр һүҙлеге. – Ҿфҿ: Китап, 1994.
2. Башҡорт теле таблицаларҙа, схемаларҙа hҽм ҡағиҙҽлҽрҙҽ. Ҽүбҽкирова З.Ф.– Ҿфҿ, 2006.
3. Ғҽбитова З.М. Телмҽр үҫтереү дҽрестҽре. – Ҿфҿ: Китап, 2009.
4. Давлетшина М. С. Методика преподавания башкирского языка(1часть) - Уфа, 2010г.
5. Давлетшина М. С., Габитова З.М. Методика преподавания башкирского языка (2 часть) - Уфа,2011г.
6. Нафикова З.Г., Валеева В.В. Наглядно-дидактическое пособие по усвоению башкирского языка (на баш.яз.) Эдвис, 2008 г.
7. Рус телле мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт телен уҡытыу.Методик күрһҽтмҽ.Ғҽбитова З.М.,Баһаутдинова М.И., Йҽғҽфҽрова Г.Н.,Йҽғҽфҽров Р.Ғ.
БМҮИ нҽшриҽте. Ҿфҿ, 2008.
8. Тулумбаев Х. А., Давлетшина М. С. Башкирский язык ( учебник для 1 класса
русскоязычных школ) - Уфа, 2011
9. Тулумбаев Х. А., Давлетшина М. С. Башкирский язык ( учебник для 2 класса русскоязычных школ) - Уфа, 2012г.
10. Ҽүбҽкирова З.Ф., Ҽүбҽкирова Х.E., Дилмҿхҽмҽтов М.И. Мин башҡортса уҡыйым – Ҿфҿ: Китап, 2007.
11. Тел тҿҙҽткестҽр, тиҙҽйткестҽр, һанамыштар. Тҿҙҿүселҽр: Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., Дҽүлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008.
12. «Аҡбуҙат» журналы.
13. Ял минуттары ҿсҿн күнегеүҙҽр. Методик ҡулланма. Тҿҙҿүселҽр: Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., Дҽүлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия,
2008.
14. Программа по башкирскому языку для русскоязычных учащихся I - XI классов школ с русским языком обучения. Составители
программы: М.Г.Усманова, Х.А.Тулумбаев, М.С.Давлетшина, З.М.Габитова - Ижевск: "Книгоград", 2008.
Һүҙлектҽр
1. Ураксин З. Г. Русско-башкирский словарь. Уфа, 2005.
2. Саяхова Л.Г., Усманова М.Г. Башкирско-русский словарь. Санкт- Петербург, 2005 г.
9. Методик ҡулланмалар
1. Аҙнабаева Ф.Г., Йылҡыбаева Г.Р., Нарынбаева А.З. һ.б. Гҿлбостан: Балалар баҡсаһында телмҽр үҫтереү ҿсҿн методик ҡулланма. –
Ҿфҿ: Китап, 2008.
2. Азнабаева Ф.Г.. Фаизова М.И.. Русский язык в национальном дошкольном образовательном учреждении. – Уфа:Китап,2010.
3. Аслаев Т.Х., Атнағолова С.В. Башланғыс мҽктҽптҽ телмҽр мҽҙҽниҽтен үҫтереү дҽрестҽре.- Ҿфҿ:Китап,2009.
4. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы. Дҽүлҽтшина М.С. // Ҿфҿ, Китап, 2010.
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5. Башҡортса – русса мҽҡҽлдҽр һҽм ҽйтемдҽр һүҙлеге . // И.М.Ғарипов. Ҿфҿ, Китап, 1994
6. Башҡорт телен уҡытыуҙа актив формалар һҽм алымдар. Толомбаев Х.А., Асанбаева Р.Р., Ҿфҿ, БМҮИ, 2006
7. Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтенҽн традицион булмаған дҽрестҽр. // Баһауетдинова М.И, Йҽғҽфҽрова Ғ.Н., Ҿфҿ, Информреклама, 2003.
8. Башкирский язык для начинающих. Ф.Г. Хисамитдинова, З.Я. Шарипова, В.И. Хажин. Уфа, Баш. книжное изд-во, 1991.
9. Беҙ башҡортса уҡыйбыҙ.(1-2) .// Толомбаев Х.А. Дҽүлҽтшина М.С. Ҿфҿ, Китап, 2002.
10. Габитова З.М. методические рекомендации и организация работы по обучению башкирскому языку в русской школе.- Уфа: Китап,
2006.
11. Ғҽбитова З.М., Баһауетдинова М.И. Рус телле мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт теле уҡытыу. Методик күрһҽтмҽ. – Ҿфҿ: Китап, 2008
12. Ғҽбитова З.М. Телмҽр үҫтереү дҽрестҽре. Башҡорт телен дҽүлҽт теле итеп ҿйрҽнеүселҽр ҿсҿн.- Ҿфҿ: Китап, 2009.
13. Изучаем башкирский язык. Интенсивный курс обучения. .// Усманова М.Г. Ҿфҿ, Китап, 2011.
14. Йҽш уҡытыусыға ярҙамға // Абуталипова Р.Ҽ. Ҿфҿ, Китап, 2003.
15. Нафиҡова З.Ғ., Аҙнабаева Ф.Г. Тылсымлы ҿндҽр. Методик ҡулланма . - Ҿфҿ:Китап, 2010
16. Рус телле мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт телен туған тел булараҡ ҿйрҽнеүсе башланғыс кластар ҿсөн эш программалары.// Ғҽбитова З.М.,
АбдуллинаМ.Ф.. Ҿфҿ, Китап, 2011.
17. Рус телле мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт телен туған тел булараҡ ҿйрҽнеүсе башланғыс кластар ҿсөн эш программалары.// Ғҽбитова З.М.,
АбдуллинаМ.Ф.. Ҿфҿ, Китап, 2011.
18. Уҡытыусының тел буйыса уҡыу- уҡытыу методик комплекты (комплексы):
19. Урыҫ мҽктҽптҽренең 1 классы ҿсҿн “Башҡорт теле”дҽреслегенҽ методик күрһҽтмҽлҽр.// Толомбаев Х.А. Ҿфҿ, Китап, 2001.
20. Урыҫ мҽктҽптҽренең башланғыс синыфтарында башҡорт телен уҡытыу үҙенсҽлектҽре / Шарапов И.Ҽ. Ҿфҿ, Китап, 1997.
21. Урыҫ мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу буйынса методик кҽңҽштҽр // Ғҽбитова З.М., Толомбаев Х.А. Ҿфҿ, Китап,
2006.
1. Баҫма пособиялар: таблицалар, портреттар.
2. Ишетеп- күреү (экранно – звуковые) пособиялар: видеофильмдар, аудиояҙмалар.
3. ИКТ: компьютер, телевизор.
4. Уҡыу- практик ҡоролмалар: магнитлы класс таҡтаһы.
9.Перечень образовательных Интернет- ресурсов
2. Сайт, посвященный изучению башкирского языка - http://tel.bashqort.com/home
3. Электронный журнал учителей башкирского языка и литературы - http://ostaz.ru/
4. Башкирский языковой портал - http://bashkort-tele.narod.ru/
5. Башкирский форум - http://www.bashforum.net/
http://bashkort-tele.livejournal.com/
6. www.morb.ru Официальный сайт Министерства образования Республики Башкортостан
7. www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование"
8. 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
9

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

Календась – тематик рланлаштысыу
10

Лектик тема

Гсамматик тема

Сюғют
һаны

№

Уҡыутыласҙыо
эшмюкюслегеню
хасактеситтика

Үткюсеү ваҡыты
2 клатт
рланлаш.

фактик

I тисек 9 тюғют

1

2

3

Башҡпсфптфан
минео фыхған
Ретрхбликам

Танышых

Беҙ- хҡыхтылас

Ә өнө һюм хюсефе
*һ+, *ҙ+ өндюсе

Ө өнө һюм хюсефе.
Һинео итемео
нитек?
*и+, *а+ өндюсе
Ү өнө һюм хюсефе.
Был кем? Был
нимю? һпсахҙасы
*о+, *ю+ өндюсе
Ғ өнө һюм хюсефе.
Кем менюн?
Кемдео?
*п+ өнө

4

Беҙҙео ғаилю

5

Әтюйемю ѐсҙам
ифюм

Ҙ өнө һюм хюсефе.
Эйюлек зафы
ѐлғахҙасы

6

Ҡхтфымды(һеол
емде)ҡасайым

Ҡ өнө һюм хюсефе.
*ө+, *й+өндюсе

1

Дюсетлек менюн фанышых.
Уҡыфыхтыныо һөйлюгюнен
фыолах.
"Һахмыһығыҙ", "Һах
бхлығыҙ" һүҙҙюсенео
мюғюнюһен аолах, юйфеү.
Ә өнөн дөсөу юйфеү, хюсефен
ѐҙых.

1

Ө өнөн дөсөу юйфеү, хюсефен
ѐҙых.
Яоы һүҙҙюс менюн фанышых.

1

1

1

1

Был кем? Был нимю?
һпсахҙасын белеү.
Дюсетфео хҡых мютьюлюһен
ҡабхл ифеү.
Ғ өнөн дөсөу юйфеү, хюсефен
ѐҙых.
Кем менюн? Кемдео? һпсах-о
мюғюню үҙентюлекфюсен аолах.
Һпсахҙасға ѐхар бисеү.
Ғаилю ағзаласы менюн
фанышых.
Ҙ өнөн дөсөу юйфеү, хюсефен
ѐҙых.
Яоы һүҙҙюс менюн фанышых.
Ҡ өнөн дөсөу юйфеү, хюсефен
ѐҙых.
Яоы һүҙҙюс үҙлюшфесеү, иуфю

11

7

Беҙҙео мюкфюр

8

Беҙ мюкфюркю
басабыҙ

Һ өнө һюм хюсефе.
Кем? Кемдюс?
һпсахҙасы

о өнө һюм хюсефе
*х+өнө

1

1

9

Уҡых ютбарфасы

у өнө һюм хюсефе.
Нимю? Ҡайҙа?
һпсахҙасы
*ү+ өнө

10

Клатфа кем
дежхс?

Ҡайҙа? һпсахы
*ы+өнө

1

11

Беҙҙео дюсетфюс

Кемдюс? Ни
эшлюй?

1

1

ҡалдысых.
Шиғысҙас хҡых.
Дюсетфео хҡых мютьюлюһен
ҡабхл ифеү.
Һ өнөн дөсөу юйфеү, хюсефен
ѐҙых.
Яоы һүҙҙюс үҙлюшфесеү.
Һүсюффюс менюн эш.
Диалпг фөҙөү.
Һпсахҙасға ѐхар бисеү.
Ахдипѐҙманан шиғысҙас
фыолах.
о өнөн дөсөу юйфеү, хюсефен
ѐҙых. Татхиси хҡых.
Яоы һүҙҙюс үҙлюшфесеү.
Шиғыс ѐфлах.
у өнөн дөсөу юйфеү, хюсефен
ѐҙых. Уҡых ютбарфасын
дөсөу афах.
Һүҙ, ижек мпделдюсен
һыҙых.
Касфина бхйынта һөйлюсгю,
һпсах бисесгю, һпсахҙасға
ѐхар бисесгю өйсюнеү.
Башҡпсф феленео
үҙентюлекле өндюсен дөсөу
юйфеү. Яоы һүҙҙюс
үҙлюшфесеү.
Диалпг фөҙөү. Ҡайҙа?
һпсахына ѐхар бисеү.
А.Йюғюфюспваныо "Уоғандас"
шиғысын хҡых.
Гюзиф-жхснал
мафесиалдасын ҡасах.
Дюсетфео хҡых мютьюлюһен
ҡабхл ифеү.

12

һпсахҙасы
*э+, *е+ өндюсе

12

Беҙҙео клатт

Ух өнө һюм
хюсефе
*з+, *ҙ+ өндюсе

Ниндюй? Ни
фөулө? һпсахҙасы
*һ+ өнө

1

13

Төуфюс

1

14

Һанай
белюһеоме?

Нитю һпсахы?
*г,+ *ғ+ өндюсе

1

15

Уйынтыҡфас
дпньѐһында

Кем нимю ѐсафа?
һпсахы
*к+, *ҡ+ өндюсе

1

Яоы һүҙҙюс үҙлюшфесеү.
Яҙых өлгөлюсе дюффюсендю
хюсеффюс ѐҙых.Һөйлюм фөҙөү.
Касфина бхйынта һөйлюсгю.
Һпсахҙасға ѐхар бисесгю
өйсюнеү
Яоы һүҙҙюс үҙлюшфесеү.
Ух өнөн дөсөу юйфеү,
хюсефен ѐҙых.
Һүҙҙюсҙю у өнөн фабых.
"Беҙҙео клатт" фемаһы
бхйынта һүҙҙюсҙе
үҙлюшфесеү.Һөйлюмдюс
фөҙөү.Һүҙҙюсҙю нюҙек һюм
ҡалын ѐлғахҙас менюн
фанышых.
Төу афамаласы менюн
фанышых.
Шхл һүҙҙюс менюн
һүҙбюйлюнешфюс, һөйлюмдюс
фөҙөсгю өйсюнеү.
Эш дюффюсендю биселгюн
һүсюффюсҙе фөслө фөукю бхѐх.
Уҡыфыхты хҡыған һөйлюмде
аолах. Диалпг фөҙөү.
Башҡпсфта һанай белеү.
Эш дюффюсендю һанлы
һүсюффюсҙе бхѐх. Нитю
һпсахы менюн фанышых.
Клатфағы рседмеффасҙы
һанах.
Бюлюкюй күлюмле фектфасҙы
фюсжемю ифеү.
Уйындас, хйынтыҡ
афамаласы менюн
фанышых.Һөйлюмдюс фөҙөсгю
өйсюнеү.

13

Ясафҡан хйынтыҡфас
фхсаһында һөйлюү.
Һпсахҙасға ѐхар бисеү.
Йпмаҡфас хҡых.

16

17

18

Уйынтыҡфас
магазинында

Кемгю нимю
кюсюк? Кемдеке?
*т+, *у+ өндюсе

1

Кем нимю
эшлюй?

Башҡпсф феленео
үҙентюлекле
хюсеффюсе *о+
өндюсе

1

Кптспль күтесер яҙыу

Уйындас, хйынтыҡ
афамаласы менюн
фанышых.Һөйлюмдюс фөҙөсгю
өйсюнеү.
Ясафҡан хйынтыҡфас
фхсаһында һөйлюү.
Һпсахҙасға ѐхар бисеү.
Йпмаҡфас хҡых
Башҡпсф феленео
үҙентюлекле хюсеффюсен иукю
фөшөсөү.
Һүҙҙюс хйлар юйфеү.
Һөйлюмдюс фөҙөү.

1

III тисек 10 тюғют

19

Хафалас өуфөндю
эш. Тюн
өлөшфюсе

20

Һабын-беҙҙео
дхуыбыҙ

Нюҙек һхҙынҡы
өндюс

1

Заф ѐлғахҙасы

1

Кешенео фюн өлөшфюсе
афамаласын өйсюнеү.
Яоы һүҙҙюсҙе иуфю
ҡалдысых.
Шиғыс ѐфлах.
Касфиналағы рседмеффасҙы
күсһюфеү.
Мюҡюлдюс юйфеү.
Яоы һүҙҙюсҙе иуфю
ҡалдысых.
Һахлыҡфы һаҡлах
фөшөнтюлюсен фөшөнөү.
Заф ѐлғахҙасын рсакфик
ҡхлланых.
Дюсетлекфюн шиғысҙас хҡых.

14

21

Өу кейемдюсе

Ҡалын һхҙынҡы
өндюс

1

22

Аѐҡ кейемдюсе

Ижек, *йп+, *йө+
өндюсе

1

23

Йпсф
хайхандасы һюм
ҡпшфасы

А өнө һюм хюсефе,
ике фелдю дөсөу
юйфелеше

1

24

Ҡысағай
хайхандас

О өнө һюм хюсефе,
ике фелдю дөсөу
юйфелеше

1

25

Аҙыҡ-фүлек

Башҡпсф фелендю
килеш ѐлғахҙасы

1

Кейем-һалым итемдюсен
иуфю ҡалдысых.
Һүсюфен фөшөсөү һюм ѐҙых.
Яҙых дюффюсендю ѐоы һүҙҙюс
ѐҙых.
Йпмаҡфас титеү
Тема бхйынта мюғлүмюффе
ҡабхл ифеү.
Өу кейемдюсенео
афамаласын дюффюсгю ѐффан
ѐҙых.
Магнифпфпндан кейемдюсҙе
фаҙа фпфпх фхсаһында диалпг
фыолах.
Мюҡюлдюс юйфеү, ижекфюсгю
бүлеү.
Дюсетфео хҡых мютьюлюһен
ҡабхл ифеү.
Яоы һүҙҙюсҙе иуфю
ҡалдысых.
Йпсф хайхандасын ҡысағай
хайхандасҙан айыса белеү.
Һөйлюмдюс фөҙөү.
Дюсетфео хҡых мютьюлюһен
ҡабхл ифеү.
Яоы һүҙҙюс үҙлюшфесеү.
О өнөн һюм хюсефен, ике
фелдю дөсөу юйфеү.
Аҙык-фүлек афамаласын
дөсөу юйфеү.
Өндюсҙе дөсөу юйфеү.
Һөйлюгюнде фыолах һюм
кюсюкле һүҙҙюсҙе айыса
белеү.
Һүҙлек заратын байыфых.

15

26

27

28

Һөйлюмдю
һүҙҙюсҙео хсыны.
Ҡайҙан? һпсахы

1

Кпнтспль күтесер яҙыу "Ясҙамты"

1

Аҙыҡ-фүлек
магазинында

Хафалас өуфөндю
эш. Һөнюсҙюс
бик күр

Нюҙек һюм ҡалын
ѐлғахҙас

1

Тема бхйынта ѐоы һүҙҙюс
үҙлюшфесеү.
Һөйлюмдю һүҙҙюсҙе дөсөу
ҡхлланых.
Шиғыс фыолах, йөкмюфкеһен
аолах.
Һүҙлек заратын
асффысых.Рхт фелендюге
һүҙҙюс фюсфибен башҡпсф
фелендюге менюн
тағышфысых.

Асфикхлѐципн күнегеүҙюсҙе
ѐфлах.
Яоы һүҙҙюс үҙлюшфесеү.
Уҡых күнекмюлюсен үуфесеү.
Нюҙек һюм ҡалын ѐлғахҙас
менюн фанышых.
Һөнюсҙюс менюн фанышых.

I V тисек

29

Уҡых-беҙҙео
эшебеҙ

Һөйлюмдю фио
киуюкфюс

1

30

Емешелюк,йюшелтю

Башҡпсф фелендю
күрлек ѐлғахҙасы

1

8 тюғют

Тема бхйынта ѐоы һүҙҙюс
үҙлюшфесеү.
Һөйлюмдю һүҙҙюсҙе дөсөу
ҡхлланых.
Сяжефлы касфина бхйынта
һпсахҙасға ѐхар
бисеү.Шиғысҙас ѐфлах.
Тектфас хҡых.Йпмаҡфас
титеү.
Емеш-елюк, йюшелтю
афамаласын иуфю ҡалдысых.
Шиғысҙасҙы дөсөу хҡых.
Ахдипкаттефанан шиғысҙас
фыолах.

16

31

Таҙалыҡ

Башҡпсф фелендю
яҡлыҡ ѐлғахҙасы

1

32

Уҡыхтыныо көн
фюсфибе

Башҡпсф феленео
үҙентюлекле
хюсеффюсе

1

33

"Уҡыутыныо көн тюстибе" темаһы
буйынта кпнтспль диктант

1

34

Хафалас өуфөндю эш. Клатфан фыш
хҡых.

1

35

Йпмғаҡлах

1

36

Экткхстиѐ

1

Яоы һүҙҙюсҙе иуфю ҡалдысых.
Һүсюф бхйынта бюйлюнешле
фелмюс фөҙөсгю өйсюнеү.Тисюѐҡфағы рседмеффасҙыо
итемен афах.Диалпг фөҙөү.
Уҡыхтыныо көн фюсфибе
менюн фанышых.Бөхфюлек,
йыйнаҡлыҡ фхсаһында
мюғлүмюф алых.Башҡпсф
феленюн схттаға һюм
кисеһентю фюсжемю ифеү

Башҡпсф фелендю гюзиф
жхсналдасҙы хҡых фюсжемю
ифеү

ѐҙ миҙгеле, ѐҙ күсенешфюсе
фхсаһында хҡылған фектфас
бхйынта үҙеодео хйфекесеоде юйфю белеү

17

