
Аннотация 2-4 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла: 

«Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» законы,  

Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы,  

«Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» законы,  

Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы. 

Өфө ҡалаһы Совет районының 8-се урта дөйөм белем биреү мәктәбенең Уҡыу планы. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештә төҙөлгән. 
1. Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү мөһим бурыс. 

2. Тел менән әҙәби материал бергә ҡушып өйрәнелә (интеграция). 

3. Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу 

маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш). 

Маҡсаттар һәм бурыстар. 

Башҡорт теленә өйрәтеү буйынса 2-се класс уҡыусылары алдында түбәндәге бурыстар 

ҡуйыла:  

1. 1-се класта өйрәнелгән материалдарҙы телмәрҙә ҡулланыу.  

2. Тәҡдим ителгән темалар буйынса балаларҙың һүҙлек составын арттырыу, телмәр 

күнекмәләрен камиллаштырыу. 

3. Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмәләрен ү ҫтереү. 

4. Ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул һорауҙарға һүрәт, картина, текст 

нигеҙендә ижади яуап бирә белеү. 

5. Темаға тап килгән шиғырҙар ятлау, йырҙар өйрәнеү һәм башҡарыу, экскурсияларҙа, 

уйындарҙа ҡатнашыу, концерттар әҙерләү һәм сығыш яһау. Һәр осраҡта ла телмәр 

төҙөү иғтибарға алына. 

6. Әйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙәрҙе, ябай һөйләмдәрҙе тәүҙә күсереп, шунан 

яттан яҙыу. 

7. Һәр тема буйынса эш барышында тыуған Республика менән танышыуҙы дауам итеү. 

8. Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан тәбиғәтенә, сәнғәтенә, әҙәбиәтенә 

ихтирам тәрбиәләү. 
  



Аннотация 5-7 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла : 

 «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы;  

 Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Уҡытыу һәм тәрбиә биреү” концепцияһы; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы, 

 Өфө ҡалаһы Совет районының 8-се урта дөйөм белем биреү мәктәбенең Уҡыу 

планы. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

1. телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; 

2. телдең системаһын ( фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) 

өйрәнеү;  

3. бәйләнешле текст менән эшлэргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.  

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

Рус һәм башҡа мәктәптәпҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ 

үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәрен һанап китәбеҙ: 

1. Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү үҙәк бурыс. 

2. Был дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға, элементар яҙырға 

өйрәтеү бергә алып барыла. Тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә 

(интеграция). 

3. Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, 

уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә 

(коммуникатив йүнәлеш).  

 

  



Аннотация 8-9 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла : 

 «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы;  

 Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Уҡытыу һәм тәрбиә биреү” концепцияһы; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы, 

 Өфө ҡалаһы Совет районының 8-се урта дөйөм белем биреү мәктәбенең Уҡыу 

планы. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

4. телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; 

5. телдең системаһын ( фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) 

өйрәнеү;  

6. бәйләнешле текст менән эшлэргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.  

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

Рус һәм башҡа мәктәптәпҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ 

үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәрен һанап китәбеҙ: 

4. Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү үҙәк бурыс. 

5. Был дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға, элементар яҙырға 

өйрәтеү бергә алып барыла. Тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә 

(интеграция). 

6. Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, 

уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә 

(коммуникатив йүнәлеш).  
  



Аннотация 10-11 

       Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла: 

 «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» законы; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы; 

 «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» законы; 

 Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы, 

 Өфө ҡалаһы Совет районының 8-се урта дөйөм белем биреү мәктәбенең Уҡыу 

планы. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; 

телдең системаһын (фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү; 

бәйләнешле текст менән эшлэргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.  

 Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө 

 Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү  үҙәк бурыс. 

 10-11-се кластарҙа башҡорт телен өйрәнеү өсөн уҡытыу планында аҙнаға 1-әр сәғәт 

ваҡыт бирелә. Был дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға өйрәтеү 

бергә алып барыла. Тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә 

(интеграция). 

  Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу 

маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш). 

 

 

 


