Аолафма яҙых.
Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 4-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.
Эш рспгаммаһы 35 тюғюфкю бүленгюн (аҙнаға 1 тюғюф).
Төҙөүте:
Дәсетлек: Тплпмбаев Х.А., Дюүлюфшина М.С. Башҡпсф феле: Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео
4-те клаты
хҡыхтыласы өтөн дюсетлек. – Өфө : Кифар, 2006.
Пспгсамма кимәле : базитлы
Уҡыфыхтыныо фел бхйынта хҡых- хҡыфых мефпдик кпмрлекфы: Ғюбифпва З. М., Тплпмбаев Х. А. Усыу мюкфюрфюсендю башҡпсф
фелен хҡыфыхҙы пйпшфпспх бхйынта мефпдик кюоюшфюс. – Өфө: Башҡпсфптфан, 2006. Уҡыфых схт фелендю алыр басылған
мюкфюрфюсҙю башҡпсф (дюүлюф) феле һюм фхған (башҡпсф) фел бхйынта бесҙюм фаларфас.
Уҡыхтылас өтөн фел бхйынта хҡых- хҡыфых мефпдик кпмрлекфы : Тплпмбаев Х.А., Дәүләфшина М.С. Башҡпсф феле:
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 4-те клаты хҡыхтыласы өтөн дюсетлек. – Өфө: Кифар, 2006.
Пспгсамма үҙентәлекфәсенео 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 авфпнпмиѐлы дөйөм белем бисеү хчсеждениеhыныо «Уҡых рланы»на ѐсашлы сюүешфю фпсмпшҡа ашысыла.

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 4-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.

VΙ 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, VΙ 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.
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Уҡыу планында предметтың урыны
Уҡыу планында башланғыс мҽктҽптҽ башҡорт телен дҽүлҽт теле булараҡ уҡытыуға 4 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 4 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
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;
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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;
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.
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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;
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;
5

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;
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 4 -класс уҡыусылары түбҽндҽге белем һҽм күнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға тейеш:
 “Башҡпсфптфан“ фемаһы бхйынта (фюбиғюфе, халҡы, хныо фпсмпшп, ҡалаласы, йылға- күлдюсе, кейем- һалымы, ижады ) фхсаһында
юогюмюлю ҡафнашых, һөйлюү.
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 Тюҡдим ифелгюн тифхациѐ бхйынта һпсахҙас бисю белеү, хҡыфыхтыныо (йюки башҡаласҙыо) һпсахҙасына ѐхар бисю белеү;
ѐхарфасҙы дөсөу инфпнациѐ менюн атыҡ, аолайышлы ифер юйфеү, һөйлюү.
 Ишефкюнде, күсгюнде 4-6 һөйлюм менюн бюйлюнешле ифер һөйлюү.
 Ҡытҡысыр шыма һюм фатхиси хҡых.
 Һүҙлек һүҙҙюсен белеү һюм хласҙы фелмюсҙю дөсөу ҡхлланых.
 Дюсетфю өйсюнелгюн гсаммафик мафесиалды рсакфик ҡхллана белеү.
 25-30 һүҙ күлюмендю дикфанф ѐҙых; пшп хҡ күлюмдю излпжение һюм инша ѐҙа белеү; ҡпфлах хафы (пфксыфка) ѐҙа белеү.
 Пспгсаммала күсһюфелгюн шиғысҙасҙы ѐффан белеү; 3-4 башҡпсф йысын башҡаса белеү, мюкфюрфео үҙешмюкюс тасаласында
ҡафнашых, тюхнюлю тығыш ѐһах. Бөфю эшфюс фхсаһында бюйлюнешле һөйлюй белеү.
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
4

70-80

150-200

50-60

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.
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Контроль характерҙағы яҙыу эштҽренең һаны уҡыу йылы эсендҽ түбҽндҽгесҽ тҽҡдим ителҽ:
Класс
Эш тҿрҙҽре
4
Күсереп яҙыу
1
Һорауҙарға яуаптар яҙыу
2
Диктант
4
Изложение
1
Инша
1
8
Бҿтҽһе
Методтар:
күҙҽтеү;
яуап һайлау;
ҡыҫҡа яуап;
башҡарыу процесын баһалау;
башҡарыу процесын һҽм һҿҙҿмтҽһен баһалау;
портфолио.
Уҡыфых рседмефыныо фөр йөкмәфкеһе.
1-те тенфябсь – Белем байсамы-1 тәғәф
Бөфю балалас өтөн ҙхс байсам- 1 тенфѐбсь, хҡых, йюйге каникхл, белем көнө, клатт, хндағы хҡыхтылас, хласҙыо эшфюсе
фхсаһында һөйлюшеүҙюс, юуюсҙюс хҡых. Башҡпсф феленео өндюсе һюм хюсеффюсе (ҡабафлах) . Темаға ҡасаған һүҙ байлығын
асффысых, бюйлюнешле фелмюс фөҙөү.
Мәкфәрфә – 3 тәғәф.
Уҡых, белем алых, мюкфюр фпсмпшп, клатфағы эшфюс, мюкфюр бинаһы, хндағы кабинеффас, дюсетфюс фхсаһында һөйлюшеүҙюс,
фектфас хҡых. Башҡпсф феленео лектикаһы. Һүҙ, хныо лектик һюм гсаммафик мюғюнюһе (рсакфик үҙлюшфесеү).
Ғаилә. Хеҙмәф- 5 тәғәф.
Ғаилю ағзаласы, хласҙыо эш-шөғөлдюсе. Олпласҙыо һюм балаласҙыо хеҙмюфе. Һөнюсҙюс фөслө, хласҙыо һюс бесеһе лю кюсюкле.
Һөнюс һайлах. Башҡпсф фелендю итем. Итемдео күрлек, беслек фпсмаласы. Яоғыҙлыҡ һюм хсфаҡлыҡ итемдюс. Синпним,
анфпним итемдюс.
Хпбби. Бхш ваҡыф – 2 тәғәф.
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Һюс кешенео ѐсафҡан шөғөлө, фөр эше бхла. Бынан фыш кеше ниндюйҙес эшфе ҡыҙыҡһыныр башҡаса. Балаласҙыо башҡасған
эшфюсе. Файҙалы эшфюс. Кешелюсгю ѐсҙам, кио күоеллелек фхсаһында һөйлюшеүҙюс, фектфас хҡых. Башҡпсф фелендю эшфе,
хюсюкюффе, белдесеүте һүҙҙюс (ҡылым). Ҡылымдыо мюғюнюлюсе, беслек һюм күрлек фпсмаһы. Ҡылымдасҙыо заф менюн
үҙгюсеше.
Тсантрпсф. Юл. Сәйәхәф – 7 тәғәф.
Юлһыҙ фпсмпш. Бөфю кеше ялда: йюйюүлелюс, машиналас, авфпбхтфас, фспллейбхтфас. Юлдас ҙа фөслө. Юл ҡағиҙюлюсе бас. Уны
күҙюфеү бик мөһөм. Юл бхйлар тюйюхюфкю лю тығалас. Сюйюхюффю кюсюкле юйбесҙюс фхсаһында һөйлюшеүҙюс, юуюсҙюс хҡых. Башҡпсф
фелендю ҡылым. Уныо заман мюғюнюлюсе. Үфкюн, хюҙесге, килютюк заманы. Уласҙыо гсаммафик күсһюфкетфюсе. Ҡылымдыо
һөйлюмдюге хсыны.
Всачфа. Ппликлиникала – 1 тәғәф.
Кеше үҙенео һахлығы фхсаһында үҙе хютфюслюй. Всачҡа күсеню, фөслө дасыхҙас ала. Уҡыхтыныо һахлығы ла бик мөһим. Шхға
ла был фема бхйынта күбесюк балаласҙыо һахлығы , тынығых, көн фюсфибен күҙюфеү кеүек мютьюлюлюс фхсаһында юогюмюлюс
үфкюсеү, фектфас хҡых кюсюк. Башҡпсф фелендю тифаф. Уныо мюғюнюлюсе. Сифаффасҙыо һөйлюмдю итемгю бюйлюнеүе. Дюсюжюлюс
менюн үҙгюсеүе.
Ппчфала – 2 тәғәф.
Ппчфа, фелефпн, фелегсаф, инфеснеф беҙҙео фпсмпшҡа ныҡлар килер инде. Уласҙы нитек файҙаланысға, рпчфала, фелегсаффа
үҙеоде нитек фпфпсға, фелефпндан нитек һөйлюшесгю – был мютьюлюлюс бик мөһим. Был фемала бына шхлас фхсаһында белем,
һюйбюф күнекмюлюс бисеү күҙ хоында фпфпла. Башҡпсф фелендю итем, ҡылым, тифаффасҙыо һөйлюмдю ҡхлланылышы (рсакфик
күнекмюлюс).
Башҡпсфптфан фәбиғәфе – 6 тәғәф.
Башҡпсфптфандыо бай фюбиғюфе, үуемлекфюсе һюм хайхандас дпнъѐһы. Тюбиғюффюге рседмеффасҙыо итемдюсе, хласға ҡыуҡата
хасакфеситфика бисеү. Йылғаласын, күлдюсен белеү. Тахҙас һюм хсмандас. Тюбиғюффе һаҡлах фхсаһында һөйлюшеүҙюс, фектфас
хҡых. Башҡпсф фелендю фио киуюкфюс.Һөйлюмдю хласҙыо ҡхлланылышын рсакфик үҙлюшфесеү.
Башҡпсфптфанда иуфәлекле хсындас – 1 тәғәф.
Башҡпсфптфан есендюге, Өфө ҡалаһындағы иуфюлекле, хникаль хсындас менюн фанышфысых. Башҡпсфптфандағы данлыҡлы
хҡых йпсффасы, тюнғюф һасайҙасы. Уласуа ҡыуҡата хасакфеситфика бисеү. Тыйған фөйюкфео мафхслығын күсһюфеү, юогюмюлюс
үфкюсеү, фектфас хҡых. Башҡпсф фелендю ѐбай һөйлюм фөсҙюсе.
Башҡпсфптфандыо күсенекле шәхетфәсе – 1 тәғәф.
Башҡпсфптфан фасихында, хныо бөгөнгө фпсмпшпнда күсенекле шюхетфюсҙео юһюмиюфе бик ҙхс. күсенекле шюхетфюс фхсаһында
юогюмюлюс үфкюсеү, фектфас хҡых. Һан, хныо фелмюсҙюге спле, һан фөскөмтюлюсе.
9

Ахыл фпсмпшп – 2 тәғәф.
Ахыл фпсмпшп, ахыл кешклюсенео көнкүсеше, эш- шөғөлдюсе. Игенте, малты мкоеханизафпс хеҙмюфе. Ахылда аффыо файҙаһы
фхсаһында һөйлюшеү, фектфас хҡых. Алмаш, һпсах һюм заф алмашфасы, фелмюсҙюге спле. Псакфик үҙлюшфесеү.
Башҡпсф халыҡ ижады – 4тәғәф.
Башҡпсф халыҡ ижады фхсаһында фөшөнтю. Әкиюффюс. Йысҙас. Мюҡюлдюс. Йпмаҡфас. Халыҡ ижадын өйсюнеүте ғалимдас
фхсаһында һөйлюшеүҙюс, фектфас хҡых. Башҡпсф фелендю сюүешфюс, фелмюсҙюге спле. Псакфик үҙлюшфесеү.

Календась – фемафик рланлашфысых
IV клатт, йылына – 35 тәғәф.
№

Тема

1

1 тенфѐбсь – Белем көнө.

2

Хюйесле тюғюффю!
Күоел фасфҡан йпсф.
Нимю хл фел?
Р.Ғюббютпва. Яоы мюкфюр.

3
4
5
6

биффюс

тюғюф
һаны

4
рланлаш.

иукюсмю
факфик

1 тисек - 9 тәғәф
Бесенте тенфябсь . Белем көнө. 1 тәғәф.
5-9
1
Мәкфәрфә. 3 тәғәф.
10-16
1
16-21
1
23-25

1
Ғаилә. Хеҙмәф. 5 тәғәф.
26-36
1

Беҙҙео ғаилю. Шюжюсю
ағаты.
Белеме бас меоде йығыс. 36-47
Синпнимдас,анфпнимдас,
пмпнимдас.

1

10

7
8
9

Яоғыҙлыҡ, хсфаҡлыҡ
итемдюс.Тамысҙас.
Телмюс үуфесеү
Хафалас өуфөндю эш.
Йпмғаҡлах

48-54

1
1
1
2 тисек – 7 тәғәф
Бхш ваҡыф. Хпбби. 2 тәғәф.

10

11

12
13
14
15
16
17
18

19

Ғ.Хөтюйенпв “Кеше
ғүмесе”.
Заф ѐлғахҙасы.
Ҡылымдасҙыо заман
менюн үҙгюсеше.
Г.Юнытпва “Ниоюлюс?”
Минео мюкфюркю ялым.
Тсамвай ялы.
Өфөгю тюйюхюф
Бесенте ѐсҙам.
Телмюс үуфесеү
Хафалас өуфөндю эш
Клатфан фыш хҡых.
Йпмғаҡлах.

Көсюш. Сифаф.

55-62

1

63-69

1

70-75
76-80
81-85
86-90

91-98

Тсантрпсф. Юл. Сәйәхәф. 7 тәғәф.
1
1
1
1
1
1
1
3 тисек.
Всачфа. Ппликлиникала. 1 тәғәф.
1
11

Ппчфала. 2 тәғәф.
20
21
22

Ппчфа. С.Агиш “Бүлюк”.
“Һөнюсбаш”.

28

Дүсф миҙгел.
Ташҡын
Имюн тюфлюүеге
Телмюс үуфесеү
Хафалас өуфөндю эш
Клатфан фыш хҡых.
Йпмғаҡлах.

29

Минео Башҡпсфптфаным

30

Күсенекле шюхетфюс.

31

Ҡалаламы, ахылдамы?
Сөмбөлю - хоыш
байсамы.

23
24
25
26
27

32

99-103

1
104-111
1
Башҡпсфптфан фәбиғәфе. 6 тәғәф.
112-120
1
120-127
1
128-135
1
1
1
1
1
4 тисек
Башҡпсфптфанда иуфәлекле хсындас. 1 тәғәф.
136-147
1
Башҡпсфптфандыо күсенекле шәхетфәсе. 1 тәғәф.
148-164
1
Ахыл фпсмпшп. 2 тәғәф.
165-176
1
176-180
1
Башҡпсф халыҡ ижады. 4 тәғәф.

33
34
35

Әкиюффюс. Мюҡюлдюс һюм 181-193
йпмаҡфас.
Телмюс үуфесеү
Хафалас өуфөндю эш.

1
1
1
12

36

Клатфан фыш хҡых.
Йпмғаҡлах
1
Башҡпсф фелен өйсәнеү өтөн хҡых - хҡыфых мефпдик ҡхлланмалас.
1. Утманпва М. Г. Башҡпсф феле гсаммафикаһы фаблицаласҙа һюм тхемаласҙа.
2. Тплпмбаев Х.А., Дюүлюфшина М. С., Сисазефдинпв З. Ә. Башҡпсфта өйсюнюйек. Усыу мюкфюрфюсенео 1 - 4 – те тиныффасы өтөн
башҡпсф феленюн элекфспн дюсетлек. – Өфө: Мюғасиф минитфслығы, 2003.
3. Атлаев Т. Х., Афнағплпва С.В. Телмюс үуфесеү бхйынта тяжефлы касфиналас.-Өфө:Кифар, 1996.
4. Башҡпсф юҙюбиюфе бхйынта ахдип-видепютбар. - Өфө: Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо Мюғасиф минитфслығы. 2005.
5. Башҡпсф феле гсаммафикаһы фаблицаласҙа. Фпнефика. Мпсфплпгиѐ. - Башҡпсфптфандыо бюлюкюй даһийы. Өфө : «Эдвит»
хҡыфых – мефпдика үҙюге, 2008.

Мафесиаль – фехник ҡхлланмалас.
1.
2.
3.
4.

Баҫма пособиялар: таблицалар, портреттар.
Ишетеп- күреү (экранно – звуковые) пособиялар: видеофильмдар, аудиояҙмалар.
ИКТ: компьютер, телевизор.
Уҡыу- практик ҡоролмалар: магнитлы класс таҡтаһы

Төр һәм өуфәлмә әҙәбиәф.
1. Тплпмбаев Х.А., Дюүлюфшина М.С. Башҡпсф феле: Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 4-те клаты
хҡыхтыласы өтөн дюсетлек. – Өфө : Кифар, 2006.
2. Ғюбифпва З.М. Телмюс үуфесеү дюсетфюсе. – Өфө: Кифар, 2009.
3. Башҡпсфта – схтта мюҡюлдюс һюм юйфемдюс һүҙлеге. – Өфө: Кифар, 1994.
4. Әүбюкиспва З.Ф., Әүбюкиспва Х.E., Дилмөхюмюфпв М.И. Мин башҡпсфта хҡыйым – Өфө: Кифар, 2007.
5. Башҡпсф феле фаблицаласҙа, тхемаласҙа hюм ҡағиҙюлюсҙю. Әүбюкиспва З.Ф.– Өфө, 2006.
6. Тел фөҙюфкетфюс, фиҙюйфкетфюс, һанамышфас. Төҙөүтелюс: Иуюнғплпва Ә.Ф., Дюүлюфҡплпва Г.Ш. – Өфө: Эшлекле динатфиѐ,
2008.
7. Жхсналдас: «Башҡпсфптфан хҡыфыхтыһы», «Аҡбхҙаф», «Аманаф».
6. Ял минхффасы өтөн күнегеүҙюс. Мефпдик ҡхлланма. Төҙөүтелюс: Иуюнғплпва Ә.Ф., Дюүлюфҡплпва Г.Ш. – Өфө: Эшлекле
динатфиѐ, 2008.
8. Башҡпсф феленюн излпжение фектфасы йыйынфығы. 1- 4 - те клатт хҡыфыхтыласы өтөн ҡхлланма– Өфө :
13

9. М. Ғ. Утманпва. Башҡпсфта схтта – тинпнимдас һүҙлеге. Өфө : Кифар, 2010.
10. Усаҡтин З. Ғ., Сисазефдинпв З. Ә., Схфьѐнпва Н. Ф. Башҡпсф феленео аолафмалы һүҙлеге.: Башланғыт тиныф хҡыхтыласы
өтөн. - Өфө : Кифар, 2005.
11. Саѐхпва Л. Г., Усактин З. Г., Хатанпва Д. М. Рхтткп - башкисткий иллятфсиспванный фемафичеткий тлпвась. Уфа: Кифар, 1998.
1. Баҫма пособиялар: таблицалар, портреттар.
2. Ишетеп- күреү (экранно – звуковые) пособиялар: видеофильмдар, аудиояҙмалар.
3. ИКТ: компьютер, телевизор.
4. Уҡыу- практик ҡоролмалар: магнитлы класс таҡтаһы.
Перечень образовательных Интернет- ресурсов
12. Сайт, посвященный изучению башкирского языка - http://tel.bashqort.com/home
13. Электронный журнал учителей башкирского языка и литературы - http://ostaz.ru/
14. Башкирский языковой портал - http://bashkort-tele.narod.ru/
15. Башкирский форум - http://www.bashforum.net/
http://bashkort-tele.livejournal.com/
16. www.morb.ru Официальный сайт Министерства образования Республики Башкортостан
17. www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование"
18. www.минобрнауки.рф.минобрнауки.рф Министерство образования и науки РФ
http://www.pravitelstvorb.ru/ Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан
19. www.apkpro.ru Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
20. www.ege.edu.ru официальный информационный портал ЕГЭ
21.
22.
23.
24.
25.

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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