
 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 

по    башкирскому языку 

  

2-4 классы   

 

1. Х.А.Тулумбаев, М.С.Давлетшина «Башкирский язык», для учащихся 2-го класса 

русских школ, изучающих башкирский язык  первый год 

2. Х.А.Тулумбаев, М.С.Давлетшина  «Башкирский язык», для учащихся  3 кл., 4 кл. 

русскоязычных школ 

3. 
 

 

 

 

Срок освоения:  4 года 

 

Составила    учитель    

башкирского  языка 

                                                     I категории  

 

Сагитова Гузалия  Ринатовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Константиновка 
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2 класс 

Тыуған Башkортостан 

 

       Был тема башkортса белмәгән балаларға үzzәре йәшәгән Башkортостандың 

kалалары һәм ауылдары, йылғалары һәм күлдәре, ғөмүмән, Башkортостан, уның халkы, 

тарихы   тураһында  мәғлүмәт биреүгә бағышлана. БР символикаһы ла иcкә алына. 

 

Башkорт теле 
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Башkорт теленеn  oн heм хeрефтeрен  танып яzа белергe oйрeтеy.  

Башkорт телендә һөйләшеү, аралашыу, уkыу, яzыу өсөн, балаларzың билдәле кимәлдә 

һүzлек запасы булырға тейеш. 

Һаумы, мәктәп! 

 
      Бөтә балалар өсөн ҙур байрам – 1 сентябрь, уҡыу, йәйге каникул,  белем көнө, класс, 

ундағы уҡыусылар, уларҙың эштәре тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу.  Башҡорт 

теленең өндәре  һәм хәрефтәре (ҡабатлау). Темаға ҡараған һүҙ байлығын арттырыу. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

Тән өлөштәре. 

 

         Кешенең организмы, тән өлөштәре атамаларын үzләштереү. Тәнде таzа тотоу, 

һаулыkты һаkлау. Зат ялғауzарын, эйәлек алмаштарын һәм ялғауzарын практик 

kулланыу. Өндәрzең сиратлашыуы.  

Дәреслектәге күнегеү текстары, диалогтар, йомаkтар. 

Ә.Вәхитова. Дарыу бирә. 

Ш.Ғәлиев. Тешем. 

К.Ушинский. Дарыу. 
 

Мине4  1аиләм 

 

         Үzенең ғаиләһе, ғаилә ағзалары, улраzың эштәре, һөнәре, уларға туғанлыk 

мөнәсәбәте, ғаилә шәжәрәһе, файzалы эштәр тураһында һөйләшеү.башkорт телендә 

эйәлек ялғауzарын, килеш ялғауzарын практик үzләштереү. Тиң киcәкле һөйләмдәр 

менән практик эштәр.  

Мин ним9 яратам 

 

        Уйынсыk исемдәре, уйынсыkтарzың билдәләре, уйындар. Башkорт телендә kалын 

һәм нәzек ялғауzар. Килеш һәм зат  ялғауzарын практик kулланыу. 

Диалогтар, күнегеү текстары. 

Гәзит-журналдарzан уkыусылар һайлаған текстар. 

Ф.Рәхимғолова Шауламағыz. 

 
Мине4 м9кт9бем 

 

        Балаларzың үzzәре уkыған  мәктәп, уның үzенсәлекле билдәләрен, урынлашыуын, 

кабинеттарын, дәрестәрzе белеүе. Улар тураһында һөйләү. Башkорт теленең өндәре. 

Һүzzәрҙең предметты, билдәне, эште белдереүе. 

 

Мине4 класым. 

 

        Балаларzың үzzәре уkыған  класс, уның үzенсәлекле билдәләрен, урынлашыуын, 

дәрестәрzе белеүе. Улар тураһында һөйләү. Башkорт теленең өндәре. Һүzzәрҙең 

предметты, билдәне, эште белдереүе. 
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Мин м9кт9пк9 йыйынам. 

 

    Уҡыусыларҙың тема буйынса белемдәрен тәрәнәйтеү, һүҙлек запасын арттырыу. Уҡыу 

эшмәкәрлеге, уҡыу әсбаптары, уларҙы бөхтә тотоу. Көн режимы, таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. 

Класта дуҫлыҡ, берҙәмлек, иман тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. Башҡорт телендә 

өндәрҙең, хәрефтәрҙең  дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы. 

 
Мин м9кт9пт9. 

 

   Балаларzың үzzәре уkыған  мәктәп, уның үzенсәлекле билдәләрен, урынлашыуын, 

кабинеттарын, дәрестәрzе белеүе. Улар тураһында һөйләү. Башkорт теленең өндәре. 

Һүzzәрҙең предметты, билдәне, эште белдереүе. 

 
 

Мин д9рест9н сы3тым. 

 

    Балаларzың үzzәре уkыған  мәктәп, уның үzенсәлекле билдәләрен, урынлашыуын, 

кабинеттарын, дәрестәрzе белеүе. Улар тураһында һөйләү. Башkорт теленең өндәре. 

Һүzzәрҙең предметты, билдәне, эште белдереүе. 

 

Мине4 уйынсы3тарым. 

 

        Уйынсыk исемдәре, уйынсыkтарzың билдәләре, уйындар. Башkорт телендә kалын 

һәм нәzек ялғауzар. Килеш һәм зат  ялғауzарын практик kулланыу. 

Диалогтар, күнегеү текстары. 

Гәзит-журналдарzан уkыусылар һайлаған текстар. 

 

Мин уйнар1а яратам. 

 

        Уйынсыk исемдәре, уйынсыkтарzың билдәләре, уйындар. Башkорт телендә kалын 

һәм нәzек ялғауzар. Килеш һәм зат  ялғауzарын практик kулланыу. 

Диалогтар, күнегеү текстары. 

 

Мин уйнар1а сы1ам. 

     Уkыусының көн тәртибе, ул тәртипте һаkлау, бөхтәлек, йыйнаkлыk тураһында 

мәғлүмәттәр. Һәйбәт сифаттар тәрбиәләү. Башkорт теленең өндәре, хәрефтәре, һүzzәргә 

ялғауzар kушыу, һөйләмдә һүzzәр тәртибе. 

Диалогтар, мәkәлдәр, күнегеү текстары, көләмәстәр. 

 

Мин уйнар1а сы3тым. 

 

         Уkыусының көн тәртибе, ул тәртипте һаkлау, бөхтәлек, йыйнаkлыk тураһында 

мәғлүмәттәр. Һәйбәт сифаттар тәрбиәләү. Башkорт теленең өндәре, хәрефтәре, һүzzәргә 

ялғауzар kушыу, һөйләмдә һүzzәр тәртибе. 

Диалогтар, мәkәлдәр, күнегеү текстары, көләмәстәр. 

 

Мине4 кеск9й ду6тарым. 
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Үҙаллылыҡ  һәм дуҫтарыңа ҡарата хөрмәтләү  хисе тәрбиәләү. 

 

Мин ял ит9м. 
 

Башҡортостанда, үҙебеҙ йәшәгән төйәктә көҙ, ҡыш, яҙ, йәй миҙгелдәре, уларҙың 

билдәләре. Тәбиғәттең төрлө күренештәре. Миҙгелдәргә бәйләнешле ололарҙың эштәре, 

хәстәрҙәре. Миҙгелдәргә ярашлы балаларҙың эштәре, уйындары тураһында һөйләшеүҙәр, 

әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр, һынамыштар менән танышыу. 

 

 

3 класс 

 

                                                                    Танышыу.  

 

             Түбән кластарҙа өйрәнелгәндәрҙе ҡабатлау, тәрәнәйтеү. Сәнғәтле һөйләшеү. 

Төрлө ситуацияларҙа һөйләшеү.      Башҡорт теленең  үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре. 

Ҡайҙан  һорауы һәм шул һорауға яуап биреү. Хат яҙыу 

Дәреслектәге күнегеү текстары, диалогтар, йомаҡтар. 

Уҡыусыларҙың үҙҙәре  һәм уҡытыусы һайлаған текстар. 

К.Кинйәбулатова .Дуҫтарым күп. 

З.Әхмәтйәнова. Нәби менән әбей. 

Ф.Иҫәнғолов. Танышыу. Хәлдәрен беләм. 

 

Мәктәптә.  

 

             Уҡыусыларҙың тема буйынса белемдәрен тәрәнәйтеү, һүҙлек запасын арттырыу. 

Уҡыу эшмәкәрлеге, уҡыу әсбаптары, уларҙы бөхтә тотоу. Көн режимы, таҙалыҡ, 

йыйнаҡлыҡ. Класта дуҫлыҡ, берҙәмлек, иман тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. 

Башҡорт телендә өндәрҙең, хәрефтәрҙең  дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы. 

Дәреслектәге күнегеүҙәр текстары, диалогтар, кәңәштәр, көләмәстәр. 

С.Әлибай. Өсөнсөләр.   

Ялҡау Зилә. 

 

Уҡыусыларҙың дәрестән тыш булған эштәре тураһында һөйләргә өйрәнеү. 

Бирелгән һорауҙарға дөрөҫ итеп яуап бирергә белеү. 

Темаға ярашлы текстар төҙөй белеү. 
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Һөнәрҙәр.  

 

             Тема буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау, белемде тәрәнәйтеү, һөйләшеү, уҡыу 

күнекмәләрен артабан үҫтереү. Туғанлыҡ мөнәсәбәттәре. Һөнәр атамалары, таныш һәм 

яҡын кешеләрҙең шөғөл-һөнәрҙәре, уларҙың яҡшы сифаттары тураһында һөйләшеүҙәр, 

текстар уҡыу. 

Дәреслектәге күнегеүҙәр текстары, диалогтар. 

Ҡушымталағы материалдар, Уҡыусыларҙың үҙҙәре һайлаған текстары. 

М.Дилмөхәмәтов. Йылы һүҙ. 

 

                                                           Йыл миҙгелдәре. 

 

          Башҡортостанда, үҙебеҙ йәшәгән төйәктә көҙ, ҡыш, яҙ, йәй миҙгелдәре, уларҙың 

билдәләре. Тәбиғәттең төрлө күренештәре. Миҙгелдәргә бәйләнешле ололарҙың эштәре, 

хәстәрҙәре. Миҙгелдәргә ярашлы балаларҙың эштәре, уйындары тураһында һөйләшеүҙәр, 

әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр, һынамыштар менән танышыу. 

Дәреслектәге күнегеүҙәр текстары, диалогтар, йомаҡтар. 

Ш.Ғәлиев. Миҙгелдәр. 

Р. Солтанова. Йомарт алмағас. 

Р.Әбүталипова.  Тейен. 

З.Ҡотлогилдина. Ҡарағат. 

Кейем-һалым  

 

       Кейем исемдәрен үҙләштереү, элек өйрәнгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. Кейемде һаҡлап, 

ҡәҙерләп тотоу, һәр береһен үҙ урынына ҡуйыу. Кейем һәм шәхси гигиена. Кейем һәм 

матурлыҡ, кейем һәм тыйнаҡлыҡ һ.б. тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Шиғырҙар 

ятлау. 

Дәреслектәге күнегеүҙәр текстары, диалогтар, теләктәр, ҡотлауҙар. 

Магазинда. 

Г.Мөхәмәтдинова. Күлдәк  

 Ф.Туғыҙбаева. Минеке. 

 
Ғаилә   

            Ғаилә ағзалары, уларҙың үҙеңә туғанлыҡ мөнәсәбәттәре. Был атамаларҙы 

үҙләштереү.  Темаға бәйләнешле яҡындарҙың эш-шөғөлдәре, уй-хыялдары, киләсәккә 

пландары. Ғаилә шәжәрәһе, уның әһәмиәте хаҡында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. 

Дәреслектәге күнегеүҙәр текстары, диалогтар, теләктәр, ҡотлауҙар. 

М.Баймөхәмәтова. Китәм, вәт. 

С.Сурина. Кем нимәгә өйрәтә. 

Р. Сөләймәнов. Йәннәт булырмы. 

Н.Сәлимов.Кемдәр маладис була. 

Ҡәләм кемгә булырға тейеш. 

С.Әлибай. Байрам килгән. 
Тыуған көн   

 

               Балаларҙың тыуған көн байрамы, уға әҙерлек мәшәҡәттәре. Тыуған көн 

бйрамын үткәреү йолаһы. Ҡунаҡтар саҡырыу, уларға хөрмәт күһәтеү, мәжлестә үҙеңде 
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тотоу һ.б. тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу, шиғырҙар ятлау. Итәғәтлек 

нормаларын үҙләштереү.  Башҡорт телендәге бойороҡ, теләк һөйкәлеше формаларын 

практик үҙләштереү. Әҙәплелек нормаларын белдереүсе һүҙҙәр һәм һөйләмдәр. 

Дәреслектәге диалогтар, күнегеү текстары, ҡотлауҙар, саҡырыу текстары. 

М.Дәүләтшина. Байрам.  

Ф. Ғөбәйҙуллина. Беҙҙең дуҫ. 

 
Тәбиғәт   

 

           Балаларҙың тәбиғәт тураһында белгәндәрен әйттереү, яңы темалар үтеү. 

Башҡортостаныбыҙҙың тәбиғәтен һаҡларға өндәү. Матурлыҡты күрергә өйрәтеү.  

Дәреслектәге диалогтар, күнегеү текстары 

Тәбиғәт. 

Ф.Туғыҙбаева. Бер генә һүҙ. 
Эш табылды. 

И. Тимерханов.  Ике ҡуян балаһы.  

Кем батыр? 

 
Башҡортостан   

   

              Башҡортостан, уның дәүләт символдары, уларҙың мәғәнәһе. Башҡорт иле, уның 

халҡы, тарихы, ер-һыуы. Башҡортостандың данлыҡлы урындары. Исем, яңғыҙлыҡ һәм 

уртаҡлыҡ исемдәрҙе практик үҙләштереү, телмәрҙә ҡулланыу. 

Дәреслектәге диалогтар, күнегеү текстары, мәҡәлдәр 

Башҡортостан. 

Башҡортостандың байлығы. 

Өфө ҡалаһы буйлап. 

Сәйәхәт.   

 

     Сәйәхәт, уның кешегә файҙаһы, әһәмиәте, сәйәхәт урындары, йүнәлештәре, спорт һәм 

сынығыу тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. 

Дәреслектәге диалогтар, күнегеү текстары 

Европа-Азия 

Өфө урамында. 

Сәфәр йөрөгөҙ-сәләмәт булырһығыҙ. 
М. Хисамова. Егәрле Гөлбикә. 

Р. Лотфуллина. Ялым күңелле үтә.  

Ғ. Ибраһимов. Хәйлә. 

 

 

 

Байрамдар.  

 

             Башҡортостанда байрамдар, уларҙың төрҙәре,  әҙерлек мәшәҡәттәре.  Башҡорт 

халҡының милли байрамдары  тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Предметтың 

билдәләрен, уларҙың сағыштырыу формаларын практик үҙләштереү.  Телмәр 

күнекмәләрен камиллаштырыу. 
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Дәреслектәге диалогтар, күнегеү текстары 

Ф. Ғөбәйҙуллина. Алъяпҡыс тектем. 

Г. Юнысова. Ҡәҙерле байрам. 

С. Галин. Байрамдар. 

Д. Исламов. Һабантуй. 

Ҡарға бутҡаһы. 

Ф. Ғөбәйҙуллина. Башҡортостан флагы. 

Ф. Туғыҙбаева. Һаумы, йәй. 
 

   

 

 

 

4класс 

 



 

12 

 

 

 

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение  

каждой  темы 

 

2 класс 

 

 № 

п/п      

Наименование разделов/тем Количество 

часов,  

отводимых на 

изучение темы 

1 Тыу1ан Баш3ортостан. 2 

2 Баш3орт теле . 4 

3 *аумы, м9кт9п! 3 

4 Т9н 5л5шт9ре. 1 

5 Мине4   1аил9м.  5 

6 Мин ним9 яратам 3 

7 Мине4 м9кт9бем 1 

8 Мине4 класым 1 

9 Мин  м9кт9пк9 йыйынам 2 

10 Мин м9кт9пт9 1 

11 Мин д9рест9н сы3тым 4 

12 Мине4  уйынсы3тарым 5 

13 Мин уйнар1а яратам 3 

14 Мин уйнар1а сы1ам 3 
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15 Мин уйнар1а сы3тым 1 

16 Мине4  кеск9йду6тарым 6 

17 Мин ял ит9м 25 

 итого 70 

 

 

 

 

3 класс 

 

 № 

п/п      

Наименование разделов/тем Количество 

часов,  

отводимых на 

изучение темы 

1 Танышыу 7 

2 М9кт9пт9 9 

3 *5н9р29р 4 

4 Йыл ми2гелд9ре 8 

5 Кейем-8алым 7 

6 !аил9  3 

7 Тыу1ан к5н 3 

8 Т9би19т 8 

9 Баш3ортостан 3 

10 С9й9х9т  7 

11 Байрамдар 11 

 Итого  70 

 

 

4 класс 

 

 № 

п/п      

Наименование разделов/тем Количество 

часов,  

отводимых на 

изучение темы 

1 К5н д9 м9кт9пк9  барам 11 

2 Мин 1аил9мде яратам 8 

3 &2ем й9ш9г9н ер тура8ында  85йл9йем 9 

4 Ауылда/3алала  й9ш9йем 10 

5 Йыл ми2гелд9ре 89м 8ауа торошо  тура8ында 85йл9ш9бе2 11 

6 Т5рл5  х9лд9р тура8ында  85йл9ш9бе2 7 

7 *атып  алыр1а 5йр9н9м 14 

 Итого  70 
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