
Башланғыс дөйөм белем биреү буйынса

“Туған(башҡорт)   телендə əҙəби уҡыу”  уҡыу предметының

 эш программаһына  аннотация

    Дөйөм белем биреү ойошмаларында башҡорт телен туған тел булараҡ өйрəнеү буйынса

программа федераль дəүлəт стандарттарында ҡуйылған талаптар һəм һөҙөмтəлəр,

Башҡортостан Республикаһы Мəғариф   министрлығы тарафынан раҫланған  «Башҡорт

теленəн программа»  (Уҡытыу рус телендə алып барылған  мəктəптəрҙең I-IX  кластары

өсөн. Төҙөүселəре : Толомбаев Х. А.,  Дəүлəтшина М.С., Ғəбитова З. М., Усманова М. Г.-

Ижевск:  «Книгоград»,  2008),  уҡытыу рус телендə алып барылған дөйөм белем биреү

ойошмаларының 1-4 кластары өсөн “Туған (башҡорт) тел һəм əҙəбиəт” предметы буйынса

белем биреү өлгөлө программалары. – Өфө: Китап, 2017 нигеҙендə төҙөлдө.

    Уҡыу - уҡытыу-методик комплекттары:

1) Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ.Нафикова.  Башҡорттеле: Уҡытыу рус телендəалыпбарылған дөйөм

белем биреү ойошмаларының  2  –се классы өсөн   туған  (башҡорт)  телен һəм əҙəбиəтен

өйрəнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы. – Өфө :Китап, 2018й.;

2) Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ.Нафикова.  Башҡорттеле: Уҡытыу рус телендəалыпбарылған дөйөм

белем биреү ойошмаларының  3  –сө классы өсөн   туған  (башҡорт)  телен һəм əҙəбиəтен

өйрəнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы. – Өфө :Китап, 2017й.;

3) Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ.Нафикова.  Башҡорттеле: Уҡытыу рус телендəалыпбарылған дөйөм

белем биреү ойошмаларының  4  –се классы өсөн   туған  (башҡорт)  телен һəм əҙəбиəтен

өйрəнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы. – Өфө :Китап, 2017й.;

Туған (башҡорт) телендə əҙəби уҡыуға   өйрəтеүҙең маҡсаты һəм бурыстары:

- Уҡыусыларҙа башҡорт телен өйрəнеүгə   ҡарата ыңғай ҡараш,  хөрмəт һəм һөйөү

тəрбиəлəү;  уның ккешелəр менəн аралашыу сараһы,  йəшəйештə яңы аң-белем алыу

сығанағы:  кешелек донъяһында ҡабул ителгəн əхлаҡи-əҙəп һəм этик нормаларҙы

үҙлəштереүгə ярҙам итеүсе ҡиммəтле ҡомартҡы икəнлеген балаларға төшөндөрөү;

- Аралашыу маҡсатына һəм шарттарына ярашлы телмəр ағышын башҡорт телендə

əйтелгəнде аңлы рəүештə ҡабул итергə,  тейешле тел сараларын ҡулланып,  яуап

ҡайтарырға, фекер йөрөтөргə өйрəтеү;

- Диалогта ҡатнашып, үҙфекерен əйтергə, ябай ғына монолог ҡороп һөйлəргə, кескəй

генə күлəмле текстарҙы һүрəтлəү,  хикəйəлəү һəм фекерлəү формаһында   төҙөп яҙырға

өйрəтеү;

- Көндəлек тормошта һəм аң-белем алыу процесында башҡорт телен үҙ-ара

аралашыу ҡоралы булараҡ үҙлəштереү;  яҙма һəм һөйлəү телмəре аша аралашыуға əҙер

булыу һəлəтен формалаштырыу һəм үҫтереү.



Туған (башҡорт) телендə əҙəби уҡыу   предметын өйрəнеүҙə планлаштырылған

һөҙөмтəлəр

Шəхси һөҙөмтəлəр:

- Бала үҙен Башҡортостандың һəм Рəсəйҙең бер вəкиле итеп күҙаллай,  уларҙың

тарихына, мəҙəниəтенə битараф булмаған шəхес булып үҫергə  тырыша;

- Телде халыҡтарҙың милли ҡомартҡыһы, мəҙəни байлығы итеп ҡабул итə;

- Башҡорт теленең рус теле менəн бер рəттəн республиканың дəүлəт теле һəм

кешелəр менəн аралашыу ҡоралы икəнлегенə төшөнə;

- Туған телдə яҙа һəм һөйлəү белеү кешене мəҙəни яҡтан билдəлəүсе күрһəткес

икəнлеген аңлай;

- Программала ҡаралған башҡорт əҙəби теленең нормаларын  (орфрэпия,  лексика,

грамматика) һəм үҙ-ара аралашыу этикетын үҙлəштереүгə телəге барлыҡҡа килə;

- Төрлө аралашыу осраҡтарында ололар һəм тиҫтерҙəре менəн тейешле этикет

ҡағиҙəлəрен һаҡлап, ыңғай мөнəсəбəттə эш итə белə башлай;

- Башҡорт телендə һөйлəшеү һəм аралашыу кимəле буйынса үҙ-үҙенə бирергə

өйрəнə.

Метапредмет һөҙөмтəлəре:

- Башҡорт телендə яңғыраған телмəрҙе  (ололарҙың,  тиҫтерҙəренең һөйлəүе,  балалар

өсөн радио һəм телевизион тапшырыуҙар,  компьютер саралары аша бирелгəн

текстарҙы һ.б.) таный, аңлай, тейешенсə ҡабул итə белə:

- Бирелгəн темаға диалог ҡора ала,  һорауҙарға ҡыҫҡа йəки тулыһынсаяуап ҡайтара

белə. Диалогты башлай йəки дауам итеп алып китə ала;

- Алдан əҙерлəнеп йəки əҙерлекһеҙ тексты етеҙ, аңлы рəүештə һəм тасуири уҡый ала.

Текстың йөкмəткеһен ҡыҫҡаса йəки ентеклəп, йəиһə һайлап алып һөйлəп бирə ала;

- Бер нисə  предметты йəки күренеште ябай ғына рəүештə сағыштырып, телдəн һəм

яҙып һүрəтлəй ала;

- Телдəн һəм яҙма рəүештə ҡотлау, саҡырыу ҡағыҙы, хат төҙөй белə;

- Уҡыу эшмəкəрлегенə бəйле ябай ғына һөйлəмдəр менəн үҙ фекерен əйтə һəм үҙенең

дөрөҫлөгөн иҫбатлай ала;

- Эшен үҙ аллы тикшереп, баһалай белеү һəлəтенə эйə була;

- Əҙəби əҫəрҙəр йəки сюжетлы һүрəт буйынса бирелгəн темаға үҙенең тормош

тəжрибəһенə таянып, кескəй генə текст (инша) яҙа белə;

- Башҡарған проект эше тураһында телдəн отчет бирə,  йəки презентация һ.б.

буйынса һөйлəй  ала;

- Кроссвордтар, ребустар, йомаҡтар сисə белə.



Предмет һөҙөмтəлəре:

- Башҡорт телендə əйтелгəнде тыңлап аңлай;

- Һөйлəү һəм яҙма телмəрҙең айырмаларын белə;

- Телмəр этикетын һаҡлап һаулыҡ һораша,  хушлаша,  ғəфү үтенə,  рəхмəт əйтə,

ниндəйҙер үтенес менəн мөрəжəғəт итə белə;

- Текст төрҙəре буйынса (уҡып-өйрəнеү тексы, фəнни-популяр, əҙəби текстар) айыра

белə;

- Тексты өлөштəргə бүлеү, уларҙы исемлəү өҫтөндə үҙ аллы эшлəй белə;

- Тексҡа план төҙөп, план буйынса уның йөкмəткеһен һөйлəй белə;

- Башҡортсанан рус теленə   йəки,  киреһенсə,  рус теленəн башҡорт теленə тəржемə

итə ала;

- Төрлө телмəр эшмəкəрлегендə (тыңлау, һөйлəү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһалау, кəрəк

булһа, хатаһын төҙəтə белеү эштəрен үтəй ала;

- Изложениеның һəи иншаның ябай ғына төрҙəрен яҙа белə;

- Аңлатма, орфографик һүҙлектəр ҡуллана белə;

- Яҙыу барышында хəрефтəрҙең,  һүҙҙəрҙең дөрөҫ яҙылышын тикшереп,  хатаны

төҙəтə белə;

- Проект эштəрен башҡарғанда мəғлүмəтте үҙгəртə,  сағыштыра,  һуңында һығымта

яһай белə.

Дөйөм белем биреү учреждениеһының базис уҡыу планына ярашлы.  Мəктəп уҡыу

планына ярашлы “Туған (башҡорт) телендə əҙəби уҡыу” предметына 2-4 кластарҙа  бөтəһе

105 сəғəт бүленə.

2 класс аҙнаһына 1 сəғəт йылына 35 сəғəт

3 класс аҙнаһына 1 сəғəт йылына 35 сəғəт

4 класс аҙнаһына 1 сəғəт йылына 35 сəғəт

Эш программаһы үҙ эсенə уҡыу предметының йөкмəткеһен, тематик планды  ала.




