
Аңлатма яҙыу 

Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 1-4-се кластары өсөн 

туған телдә әҙәби уҡыу предметына эш программаһы. 

Эш программаһы туған телдә әҙәби уҡыу булараҡ  1-се класта 

база  кимәлендә өйрәнелә, 17 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 0.5 сәғәт), шул иҫәптән 

контроль эштәр өсөн: 2- күсереп яҙыу, 2- һорауға яуап үткәреү ҡарала,. 2-се 

класта 17 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 0.5 сәғәт), шул иҫәптән контроль эштәр 

өсөн: 2 - күсереп яҙыу, 2 - һорауға яуап үткәреү ҡарала, 3-сө класта 17 сәғәткә 

бүленгән (аҙнаға 0.5 сәғәт), шул иҫәптән контроль эштәр өсөн: 2- күсереп яҙыу, 

2- һорауға яуап үткәреү ҡарала, 4-се класта 17 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 0.5 

сәғәт), шул иҫәптән контроль эштәр өсөн: 2- күсереп яҙыу, 2- һорауға яуап 

үткәреү ҡарала 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: 

- Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе 

башланғыс кластар өсөн башҡорт теленән эш программалары. Дөйөм белем 

буйынса дәүләт федераль стандарттары талаптарынан сығып төҙөлдө. 

Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., Нәбиуллина М.М. авторлығында сыҡҡан 

1-4 кластар өсөн “Башҡорт теле” дәреслектәре нигеҙендә эшләнде. 

Төҙәүселәре: Ғәбитова З.М., Абдуллина М.Ф.,Кинйәбаева Н.Н., Насырова 

Н.Я., Солтанова Л.И., Хажиева З.Ф.. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары 

тормошҡа ашырыла: 

1. Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының №1089 бойороғо 

менән 5.03.2004 10.11.2011 йыл раҫланған Дәүләт белем биреү 

стандарттарының Федераль компоненты, Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм 

Фән министрлығының 10.11.2011 йыл №2643 31.01.2012 йыл № 69 бойороғо 

менән үҙгәртелгән. 

2. Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф тураһында” 

Федераль законы 29.12.2012 №273-ФЗ.  

3. Башҡортостан Республикаһының”Башҡортостан Республикаһының 

Мәғариф тураһында” законы 01.07.2013 №696-3 

4. ”Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында” законы 25 октябрь 

1991 №1807-1 (24.0ҡ.98, 11.12.2002 йыл үҙгәртелгән)  

5. ”Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһында” законы 15.02.1999йыл 

№216-3  

6. Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы 

31.12.2009 йыл №УП-730 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

-башҡортса телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм камиллаштырыу,  

-башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик үҙенсәлектәрен аңлау һәм 

үҙләштереү,  

-бәйләнешле текст менән эш итә белергә өйрәтеү. 

Программаның йөкмәткеһе һәм тө6өлөшө: 

Программа  һөйләшеү, телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм ү9тереүҙе 

кү6 уңында тотҡан тематиканы, уҡыу өсөн ә6әби ә9әрҙәрҙе, орфоэпия һәм 



орфография, элементар грамматик һәм пунктуацион материалдар6ы ү6 эсенә 

ала. Шулар менән бер рәттән мәҡәлдәр, йомаҡтар, ти6әйткестәр, көләмәстәр, 

һанашмаҡтар, уйындар ө9төндә эш үткәреү 6ә кү6 уңында тотола.  

1 класта туған (башҡорт) телен уҡытыу материалының йөкмәткеһе 

түбәндәгесә билдәләнде: 

1. Грамотаға өйрәтеү һәм телмәр үҫтереү. 

2. Грамотаға өйрәтеү һәм уҡыу, яҙыу, телмәр үҫтереү. 

Программа буйынса башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаты һәм бурыстары: 

1. Танып белеү маҡсаты 

           Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихи 

үткәнен, бөгөнгөһөн, киләсәген белергә һәм аңларға, хөрмәт итергә, әҙәбиәт-

сәнғәт вәкилдәренең ижади ҡаҙаныштары менән үҙенең рухи үҫешен байыта 

алыу мөмкинлеген файҙаланырға тейеш.  

            Күп милләтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт 

халҡының республикала төп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, 

билдәле шәхестәр, уларҙың эштәре, ижады менән таныштырыу башланғыс 

этапта танып белеү маҡсатының йөкмәткеһен тәшкил итә. 

2. Үҫтереү маҡсаты 

            Белем биреү маҡсаты методика фәнендә бик оҙаҡ йылдар буйы иң 

беренсе маҡсат итеп һаналды. Ләкин башҡа дидактик маҡсаттарҙы икенсе  

урында ҡарау белем биреү маҡсатының тейешле дәрәжәлә тормошҡа 

ашырылмауына килтерә. Шәхестең белемле булыуы уның фекерләү һәләте 

үҫешенән тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тәрбиә маҡсаттарын даими 

күҙаллап эшләү - сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты (Л.С.Выготский). 

Был хәҡиҡәтте бигерәк тә башланғыс кластарҙа, балаларҙың белем алыу 

эшмәкәрлеге башланған осорҙа иҫтә тотоу мөһим. 

          Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбәндәге йүнәлештәрҙә 

үҫтереүгә айырыуса иғтибар талап ителә:  

 Фекерләүҙе үҫтереү менән бәйле психик функциялар: логик фекерләү, 

сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен табыу, индуктив, дедуктив фекерләү; 

 Хәтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 

 Аралаша белеү һәләтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия 

хистәре); 

 Ихтыяр көсө, маҡсатлылыҡ , әүҙемлек кеүек һәләттәрҙе үҫтереү. 

3. Тәрбиәүи маҡсат 

             Уҡыусыларҙың тейешле дәрәжәләге тәрбиәһенән башҡа уҡытыу 

процесын ойоштороу мөмкин түгел. Әлбиттә, уҡытыусының шәхси 

сифаттары, уҡыусы менән махсус ойошторолған мөғәләмәһе уҡытыу һәм 

тәрбиә процесында ҙур роль уйнай. Ләкин тәрбиә процесы беренсе сиратта 

уҡытыуҙың йөкмәткеһе һәм методтары менән бәйле. Тимәк, уҡытыуҙың 

йөкмәткеһен һайлағанда, материалдың тәрбиәүи мөмкинлектәрен иҫәпкә алыу 

- программа һәм дәреслек авторҙары өсөн төп талап. Балаларҙың йәш 

үҙенсәлектәренә тура килгән, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, әхләҡи 

проблемаларҙы үҙ эсенә алған йөкмәтке, беренсенән, уҡытыу процесында 

тәрбиәүи функция башҡарһа, икенсенән, туранан-тура коммуникатив 



мотивация тыуҙырыу менән бәйле. Программаға балалар араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған, әхләҡи проблемаға эйә булған бәләкәй күләмле 

әҙәби әҫәрҙәр һәм автор текстары индерелде. 

4. Белем биреү маҡсаты 

          Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмәләре, 

филологик белемдәре сиктәрендә генә ҡалмайынса, телмәр эшмәкәрлегенең 

бөтә төрҙәрендә лә ҡулланырлыҡ кимәлдә булырға тейеш. Шул ваҡытта ғына 

башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеү бурысы үтәлә. 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һөйләү; 

2) уҡыған тексты аңлы һөйләү; 

3) шиғыр, тиҙәйткестәрҙе яттан һөйләй белеү; 

4) йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, 

ситуацияларҙа диалогик һәм монологик телмәр ойоштора белеү; 

5) үҙенең һәм йәштәштәренең эшмәкәрлеге, тирә-яҡ мөхит хаҡында үҙенең 

мөнәсәбәтен белдереп, бәйләнешле һөйләй белеү. 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

1) уҡытыусының дәрес, уйын ситуациялары менән бәйле һорауҙарын, 

күрһәтмәләрен аңлау; 

2) әңгәмәләштәшенең таныш материалға нигеҙләнгән һөйләмен аңлау, 

уға мөнәсәбәтен белдереү; 

3) тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны 

айырыу; 

4) әҙәби әҫәрҙәрҙең, текстарҙың йөкмәткеһен тыңлап аңлау; 

5) аудиотаҫмалағы әкиәт, хикәйәне ишетеп аңлау. 

Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

1) аңлап, дөрөҫ итеп уҡыу; 

2) текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм 

интонацияларҙы үтәү; 

3) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

4) унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу; 

5) бәләкәй күләмле шиғырҙарҙы яттан һөйләү. 

 Яҙыу телмәрен үҫтереү 

1) айырым һөйләмдәрҙе, бәләкәй текстарҙы үҙгәрешһеҙ, дөрөҫ итеп 

күсереп яҙыу; 

2) матур яҙыу күнекмәләре; 

3) байрам открыткалары  яҙыу; 

4) һүҙлек диктанты яҙыу.  
 


