
 



Аңлатмалы яҙыу 

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте предметы буйынса төҙөлгән был эш  программаһы 

тубәндәге документтарға нигеҙләнеп эшләнде 

-Рәсәй Федерацияһының башланғыс белем биреү буйынса  икенсе  быуын дәүләт 

стандарттары ; 

   - Уҡытыу башҡорт телендә ойошторолған мәктәптәргә тәҡдим ителгән уҡытыу  

программаһы ( авторҙары Сынбулатова Ф.Ш., Дәүләтшина М.С.); 

Ф.Ғ.Хисаметдиновнаның  "Өйрәнәйек ,башҡорт телен" китабы ҡулланылды. 

 -Башҡорт йәкшәмбе мәктәбенең өҫтәлмә белем биреү мәктәбе учреждениеһының 

2017-2018 йылына эш планы булараҡ тәғәйенләнде.   

Өҫтәлмә белем биреү өсөн Башланғыс мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

дәрестәрендә белем биреүҙең төп бурыстары: 

-                туған телдә камил һөйләшеү, фекереңде еткерә белеү, тел һәм телмәр 

күнекмәләрен тәрән үҙләштереүгә өлгәшеү; 

-                уҡыусыларҙың төрлө эшмәкәрлекте (уҡыу һәм белем алыу, хеҙмәт, 

аралашыу күнекмәләрен) үҙләштереүҙәренә ирешеү, универсаль уҡыу эш төрҙәренә 

өйрәтеү; 

-                башҡорт халҡының рухи мираҫын өйрәнеүгә ҡыҙыҡһы-ныу тәрбиәләү; 

-                дәреслек, өҫтәмә материал, һүҙлектәр, белешмә әҙәбиәт менән эш итеү 

күнекмәләрен камиллаштырыу; 

-                башҡорт телен башҡа фәндәр буйынса белем алыу сараһы булараҡ 

ҡулланырға әҙерләү; 

-                уҡыусыларҙың логик фекерләү һәләттәрен үҫтереү. 

Актуаллек : программа шартлы рәүештә бөтә яҡтан үҫешкән шәхес тәрбиәләүгә 

ишара яһай.Бала саҡтан телгә, ғөрөф ғәҙәттәргә, йолаларға ,халыҡ ижадына 

ылыҡтырыу ысын мәғәнәһендә рух үҫтереүҙә берҙән-бер сара булып тора.Бының 

менән килешмәү мөмкин түгел. Арҙаҡлы шәхесебеҙ, шағир Рәми Ғарипов бик 

тапҡыр әйткән был хаҡта ..."Илен һөймәҫ кенә ,телен һөймәҫ,иле юҡтың ғына -теле 

юҡ".... 

Яңылыҡ индереү: Туған телде өйрәнеү аша, туған илгә генә түгел ,башҡа төрлө 

милләтргә ихтирам уяна. Ата-бабаларҙың тере мираҫтарын онотоу рухи зәғифлеккә 

алып килеүе һәммәбеҙгә мәғлүмдер.Бала кешенең күңеле саф була һәм 

ихласлыҡ.,бер ҡатлылыҡ аша ошо ҡиммәтле һыҙаттар аша  тормошто 

өйрәнеп,танып белеүгә юл асыла.Уҡыусы балаларға ылыҡтытырлыҡ ҡыҙыҡлы 

мәғлүмәттәрҙе туплау төп бурыс һанала.Ата-әсәләрҙе байрамдарға йәлеп итеү уҡыу 

процесына ыңғай йоғонтоһо яһаясаҡ.Һис шикһеҙ , ғаилә телгә һөйөү тәрбиәләүҙә 

ҙур роль уйнай. 

Уҡытыу программаһы артабанғы принциптарға нигеҙләнә: 

-Баланың үҫешенә уңайлы шарттар тыуҙырыу. 

-Тиҙәйткестәр, йырҙар , милли уйындар аша баланың кинәйәһен үҫтереү, һүҙлек 

байлығын арттырыу. 

-фәннилек һәм системалылыҡ принциптары; 

-баланың психик һәм физик һаулығын һаҡлау. 



Программаның нигеҙендә коммуникативлыҡ принцибы   ята. 

 

Уҡытыу йүнәлеше : 

- башҡорт халыҡ ижады менән таныштырыу,уйындар ҡулланыу. 

-ижади һәләттәрен асыуға булышлыҡ итеү. 

Программа тәрбиәүи аспектҡа нигеҙләнә. 

 

Программаның йөкмәткеһе: 

Баланың шәхсән үҫешенә шарттар тыуҙырыу 

Белемгә, ижадҡа мотивация тыуҙырыу, ынтылыш уятыу. 

Балаларҙы рухи ҡиммәттәргә ылыҡтырыу. 

Өҫтәлмә белем биреүсе уҡытыусының ғаилә менән тығыҙ бәйләнештә булыуы 

мотлаҡ һанала. 

 

Башҡорт телен үҙләштереүҙең шәхси, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

Яңы стандарттарға ярашлы уҡыу сифатын өйрәнгәндә, йәғни тикшереү 

процесында, түбәндәге һөҙөмтәләр күҙаллана: 

шәхси үҫеш кимәле; 

метапредмет кимәле; 

предмет буйынса белем кимәле. 

Шәхси үҫеш кимәле. Баланы шәхөс итеп үҫтереү, кешелек сифаттарын тәрбиәләү. 

Уны үҙ аллы үҫешкә, камиллашыу оҫталығына өйрәтеү. һөҙөмтәлә уҡымышлы, үҙ 

еренең, иленең, халҡының ҡиммәттәренә төшөнгән, уны һанлаған һәм һаҡлаған, 

яҡлаған социум итеп формалаштырыуға башланғыс нигеҙ һалыу. 

Эш программаһының маҡсаты, ысулдары: 

Маҡсаты:  

Телгә һөйөү уятыу, телмәр байлығына иғтибар йүнәлтеү.Рухи ҡиммәтргә иғтибар 

бүлеү.Тулы үҫешеүгә шартар тыуҙырыу. башҡорт өндәрен таҙа әйтеүгә ҡайтып 

ҡала. 

Ысулдары: 

 белем биреү: 

1.Башҡорт т өндәрен дөрөҫ һәм таҙа әйтеүгә булышлыҡ итеү.  

2.Ижектәрҙе дөрөҫ бүлергә өйрәтеү. 

3.Тасуир уҡырға өйрәтеү. 

Үҫтереү: 

1.Логик фекерләүҙе үҫтереү. 

2.Хәтерләү һәләтен үҫтереү 



3.Бәйләнешле телмәргә,тулы яуап биреү  ғәҙәте һәләтен үҫтереү. 

Тәрбиәүи: 

1.Тел,халыҡ ижадына һөйөү тәрбиәләү. 

2.Бер-береңә, башҡа милләттәргә , өлкәндәргә ҡарата ихтирам тәбиәләү. 

3.Ныҡышмалылыҡ, маҡсатҡа ынтылышлылыҡ тәбиәләү. 

I.                      Методик тәьминиәт. 
 

Белем биреү программаһын атҡарыу шарттары 

методик яҡтан тәьминиәт: 

-педагогик талаптарҙың аныҡ һәм асыҡ булыуы 

-уҡытыуға уңай шарттар булыуы. 

-СД уйнатҡыс, компьютер булыуы шарт. 

Тикшереү һәм үҙ-үҙеңде тикшереү алымы: 

-практик: 

-алым: 

- ятлаған шиғырҙы хәтерҙән башҡарыу 

-алым: 

-үҙ-үҙеңде видеояҙмаға яҙҙырып баһа биреү. 

Технологиялар: 
• бәйләп,беректереп уҡытыу 

• һаулыҡ һаҡлау технологияһы  

• төрлө кимәлдәрҙе төрләндереп уҡытыу технологияһы. 

Уҡытыу программаһы 3 йылда тормошҡа ашырыуға яйлаштырылған. 

Программа 7-12 йәшлек уҡыусы балалар өсөн тәғәйенләнде. 

Уҙғарылыу тәртибе: 

Дәрес аҙнаһына- 3 тапҡыр үҡытыла. 

 1-се төркөмдә -3 ,  

2-се төркөмдә -3 сәғәт. 

 Йәмғеһе аҙнаһына -6 сәғәт ҡаралған.  

 Төп шөғөлдәрҙең формаһы: 

                                                 -әңгәмә 

                                                 - викторина 

                                                 -сәйәхәт 

                                                 - төркөмлө уҡыу 

                                                 -сығыштар яһау 

Программаның структураһы: 

Берекмәнең программаһы аңлайышлылыҡ, күргәҙмәлелек, фәннилек 

принциптарына таянып төҙөлдө.Үткән һәр бер тема ҡабатлауға, нығытыуға һәм 

уҡыусы балаларҙың үҙаллылығына нигеҙләнде. Программа балаларҙың үҫешенә, 

индивидуаль үҙенсәлегенә таянып атҡарыла. Уңышлы уҡыған балалар 

тотороҡлоҡта ҡалмайҙар, артабан белемдәрен үҫтереүгә мөмкинселектәр асылып 

бара.Ҡыҫҡаһы, бер бала ла үҙен уңышһыҙ итеп тоймаясаҡ.Шуның өсөн 

программала өс кимәл күҙалланған : башланғыс, нигеҙле һәм алға китешле. 



 Башланғыс кимәл (стартовый уровень).Балаларға аңлайышлы, алған 

белемдәрен ҡабатлау, нығытыу һәм үҙаллы эшләй алырлыҡ кимәлен үҙ эсенә 

ала.Был кимәлдә уҡыусы балалар яңылышыуы , дөрөҫ яуап бирә алмауҙары ла 

ихтимал. 

нигеҙле кимәл (базовый уровень).Был кимәлгә еткән балалар тәрәнерәк фекер 

йөрәтә, үҙаллы эшләй , яуап бирә, ижади башланғыстар төҫмөрләнә. 

алға китешле кимәл (продвинутый уровень).Был кимәлдәге балалар 

уҡытыусының ижадташы.Улар ынтылыусан, ныҡышмалы, өҫтәмә күнекмәләр 

эшләйҙәр.Улар өсөн уҡыу материалы еңел бирелә. 

Көтөләсәк һөҙөмтәләр: 

Һорауҙарға тулы яуап бирәләр.Үҙҙәре менән таныштыра алалар.Ғаиләләре 

тураһында мәғлүмәт бирә, йыл миҙгелдәре, төҫтәр, аш-һыу, йорт хайуандары, 

яратҡан шөғөлдәре тураһында мәғлүмәт бирә алалар. 

Өйрәнәләр:  

балалар өсөн яҙылған шиғырҙарҙы ятлап тасуири уҡырға. мәғәнәһен 

аңларға.Бәйләнешле һөйләм төҙөргә. 

Уҡыу программаһының үҙләштереү эшмәкәрлегенең  

ҡылыҡһырламаһы 

 

Кимәлдең атамаһы 

 

Башланғыс Нигеҙле  Алғакитешле 

Үтәлеү 

эшмәкәрлеге ысулы 

Репродуктив Продуктив Ижади 

 

Үтәлеү 

эшмәкәрлеге ысулы 

Ярҙам итеп, 

схемаға таянып 

Хәтерҙә ҡалғаны, 

һиҙемләп 

Эҙәрлекле юл 

Өйрәнеп белеү. 

компетентлыҡ 

диалогтар 

төҙөү, яуап бирә 

алыу 

Шиғырҙан артыҡ 

предметтарҙы 

табыу, 

тәржемәһен 

белеү, шул 

һүҙҙәр менән 

һөйләм төҙөү 

Башҡорт өндәрен таҙа 

әйтеү.Уҡытыусы менән 

иркен аралашыу, ирекле 

һөйләшеү, яуап биреү күҙ- 

аллана 

 

Уҡыу планы - 1-се  уҡыу йылы 

аҙнаһына 3 тапҡыр. Йәмғеһе-144 сәғәт 

 

№ 

п/п 

       Бүлектәр атамаһы, 

темалар 

Сәғәттәр һаны Аттестация,.тик

шереү формаһы 
тәғлиим

әимәт 

ғәмәлл

лд 

йәмғе 

1 Әйҙәгеҙ, танышайыҡ ! 1 2 3 әңгәмә 

2 Исемең матур, кемдәр ҡуйған. 2 8 10 әңгәмә 



3 Графика. өн һәм хәреф. 10 10 20 күҙәтеү 

3.1 Баҫым. Алфавиттағы хәрефтәр 

тәртибе. 

5 5 10 күҙәтеү 

3.2 Һүҙ. 4 6 10 ижади эш 

3.3 Һөйләм. 4 6 10 асыҡ дәрес 

3.4 Башҡорт теле 

Фонетика. Әлифба осоронда 

«өн һәм хәреф» темаһы 

буйынса алған белемдәрҙе 

системаға килтереү. Һуҙынҡы 

һәм тартынҡы өндәр.  

5 5 10 ижади эш 

3.5 Орфография һәм пунктуация 5 5 10 бәйге. 

4. Орфоэпика 10 40 50 ижади эш 

3.5 Баҫым. 5 5 10 бәйге. 

5. Үтелгәндәрҙе 

нығытыу. 

10 10 10 ижади эш 

3.5 Телмәр үҫтереү. 30 30 30 бәйге. 

5. Өн һәм хәреф. 2 3 5 ижади эш 

5. Китап – тирә-яҡты өйрәнеү 

сығанағы 

3 2 5 ижади эш 

3.5 Омонимдар. 3 4 7 бәйге. 

5. Орфография һәм пунктуация 2 3 5 ижади эш 

5. Телмәр үҫтереү 10 10 10 ижади эш 

                    Йәмғеһе (итого)   144  

  


