
Башланғыс дөйөм белем биреү

“Туған (башҡорт)   теле”  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.;

Программала ҡуйылған маҡсат һəм бурыстар

1. Башҡорт теленең лексикаһын,  фонетикаһын,  грамматикаһы буйынса төп белемде

үҙлəштереү.

2. Тəҡдим ителгəн темалар буйынса балаларҙың һүҙлек составын арттырыу,  телмəр

күнекмəлəрен камиллаштырыу.

3. Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмəлəрен үҫтереү.

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

нигеҙендə ижади яуап бирə белеү.

5. Темаға тап килгəн шиғырҙар ятлау,  йырҙар өйрəнеү һəм башҡарыу,  экскурсияларҙа,

уйындарҙа ҡатнашыу,  концерттар əҙерлəү һəм сығыш яһау.  Һəр осраҡта ла телмəр

төҙөү иғтибарға алына.

6. Əйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙəрҙе, ябай һөйлəмдəрҙе тəүҙə күсереп, шунан яттан

яҙыу.

7. Һəр тема буйынса эш барышында тыуған Республика менəн танышыуҙы дауам итеү.



8. Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан тəбиғəтенə, сəнғəтенə, əҙəбиəтенə ихтирам

тəрбиəлəү.

Уҡыу предметын өйрəнеүҙең һөҙөмтəлəре

Шəхси  һөҙөмтəлəр

                    Башҡорт телен 2-4 кластарҙа  өйрəнеүҙең шəхси һөҙөмтəлəренə түбəндəгелəр

инə: донъяны күп телле һəм мəҙəниəтле йəмғиəт булараҡ ҡабул итеү; үҙеңде илдең

гражданины итеп тойоу; телде   (шул иҫəптəн башҡорт телен) төп аралашыу сараһы

булараҡ ҡабул итеү; башҡорт теле саралары ярҙамында (балалар фольклоры, балалар

əҙəбиəтенең ҡайһы бер үрнəктəре) уҡыусының башҡорт халҡының тормошо менəн

танышыуы.

Метапредмет һөҙөмтəлəр

                   Уҡыусының коммуникатив   һəлəттəрен үҫтереү;  элементар коммуникатив

мəсьəлəне сисеү өсөн адекват тел һəм телмəр сараларын һайлау һəлəтен үҫтереү;

уҡыусының танып белеү һəм эмоциональ сфераларын үҫтереү;  башҡорт телен өйрəнеүгə

мотивация булдырыу;

уҡытыу-методик комплекcтың төрлө компоненттары  (дəреслек,  аудиодиск һ.б.)  менəн

эшлəргə өйрəтеү.

Предмет һөҙөмтəлəре

1. Һөйлəгəнде йəки уҡығанды аңлай алыу (аудирование):

, уҡытыусының, иптəшенең һөйлəгəнен, уҡығанын аңлай алыу;

, иҫəнлəшеү,  һаубуллашыу,  рəхмəт əйтеү,  ғəфү үтенеү,  үтенесте белдереү,  рөхсəт

һорау (телмəр этикеты);

, текстың йөкмəткеһе, ситуация буйынса һорау биреү.

2. Уҡыған текст буйынса, күҙəтеүҙəр нигеҙендə һөйлəй белеү, ситуацияға ярашлы

һөйлəшеү (говорение):

, бəлəкəй күлəмле текстың йөкмəткеһен һөйлəү,

, һүҙлек һүҙҙəрен белеү, уларҙы дөрөҫ ҡулланып һөйлəү,

, диалог төҙөү, төркөмдəрҙə һөйлəшеү,

, үҙең,  ғаилə ағзалары,  уларҙың исемдəрен белеү,  һөнəр-шөғөлдəре,  туғанлыҡ

мөнəсəбəте һ.б. тураһында һөйлəү,

, ваҡиғаға, персонажға үҙ мөнəсəбəтеңде əйтеп биреү,

, башҡорт теленəн руссаға һəм киреһенсə тəржемə итеү.

3. Уҡыу (чтение):

, тексты дөрөҫ, шыма, талғын уҡыу (орфоэпик нормалар нигеҙендə),

, поэтик əҫəрҙəрҙе дөрөҫ интонация менəн уҡыу,



, уҡыған текстың йөкмəткеһен билдəлəй алыу, персонаждарын əйтеү,

, текстан һорауҙарға яуаптар табыу, уҡып күрһəтеү.

4. Яҙыу (письмо):

, хəрефтəрҙе матур, дөрөҫ, тейешле кимəлдə тоташтырып яҙыу,

, ҙур булмаған тексты күсереп яҙыу,

, шундай уҡ текст буйынса йə картина нигеҙендə 2-3 һорауға яуап яҙыу,

, бирелгəн ситуация буйынса 2-3 һөйлəмдəн торған текст яҙыу,

, ныҡлы əҙерлектəн һуң өйрəтеү характерындағы контроль күсереп яҙыу,  диктант

яҙыу (программала күрһəтелгəн нормалар күлəмендə).

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.




