
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аңлатма яҙыу. 

         Башҡорт теле – башҡорт халҡының туған теле һәм Башҡортостан 

Республикаһының дәүләт теле булып һанала. 

Туған  телдең метапредмет белем биреү функцияһы мәктәптә белем алыупроцесында 

бала шәхесен формалаштырыуҙа “Башҡорт теле” предметтың универсаль, дөйөмләштереү 

характерын билдәләй. Башҡорт теле баланың фекер үҫешенә булышлыҡ итә; белем һәм 

күнекмәләрҙе үҙ аллы үҙләштереү һәләттәрен үҫтерә, шулай уҡ уҡыусыларҙың үҫтереүсе 

уҡыу эшмәкәрлеген ойоштора. Туған тел башҡорт мәҙәниәтенән өйрәнеүгә нигеҙбулып 

тора һәм башҡорт әҙәбиәтенең рухи тел байлығын үҫтереүгә булышлыҡ итә; уҡыусыларҙы 

кешелектең мәҙәни тарихи тәжрибәһенә ылыҡтыра. Киләсәктә төрлө белемде үҙләштереү 

һәм һаҡлау формаһы булараҡ, башҡорт теле бөтә предметтар менән тығыҙ бәйләнештә 

тора һәм профессиональ күнекмәләрҙе үҙләштереү сифатына йоғонто яһай. Аралаша 

белеү, шул һөҙөмтәлә уңыштарға өлгәшеү, юғары профессиональ һәм социаль әүҙемлек 

шәхес тормошоноң төрлө өлкәләрендә өлгәшелгән уңыштарын билдәләүсе 

характеристикаһы булып тора. Туған тел баланың төрлө тормош ситуацияларында тәрбиә-

этик нормаларын формалаштырыу нигеҙе; үҙ ҡылыҡтарына дәлилле баһа биреү 

мөмкинлеген үҫтерә. 

 

Уҡыу предметына дөйөм характеристика. 

Күп милләт халыҡтары төйәк иткән Башҡортостанда, башҡа милли 

республикаларҙағы кеүек үк, төп аралашыу теле булып рус теле хеҙмәт итә. Рус теле аша 

башҡорт халҡы ла, рус булмаған башҡа милләт халыҡтары ла илебеҙ, донъя әҙәбиәте, 

мәҙәниәте, сәнғәте, һәйбәт йолалары, йәғни рухи байлыҡтары менән таныша. Юғары уҡыу 

йорттарына абитуриенттар рус теле һәм әҙәбиәтенән һынау тапшырып инә. Дәүләт 

ойошмаларында ла эш рус телендә алып барыла. 

Был күренештәрҙең эҙемтәһе шул: республикалағы милли составы күп төрлө булған 

ауыл, ҡасаба һәм ҡалаларҙа башҡорт балаларының байтағы туған телендә һөйләшә, 

аралаша белмәй. Шул арҡала туған теленән, мәҙәниәтен туған халҡының тарихынан 

айырылған, уны белмәгән кеше генә түгел, ә башҡа илдәргә, башҡа халыҡтарға, уларҙың 

телдәренә, мәҙәниәтенә ҡарата ихтирам һәм иғтибар тойғоһо булмаған быуын үҫә, ә былар 

бөтәһе лә ошо йәһәттән һиҙелерлек саралар күреү зарурлығын тыуҙыра.   

          1995 йылда үткәрелгән Беренсе Бөтә донъя башҡорттары Ҡоролтайы, башҡорт 

халҡын тергеҙеү, тыуған телде, тарих менән йолаларҙы, әҙәбиәт менән мәҙәниәтте өйрәнеү 

кәрәклеген билдәләп, тейешле ҡарарҙар ҡабул итте. 

          Башҡортостан Республикаһы Президентының Указы менән 1999 йылдың 15 

февралендә башҡорт теле, рус теле менән бер рәттән республикала дәүләт теле тип ҡабул 

ителде. Рус телендә белем биреүсе мәктәптәрҙә уҡыусы башҡорт балаларына туған телен 

өйрәнә алһын өсөн мөмкинлектәр тыуҙырылды. Ошо указға ярашлы һәм Башҡортостан 

Республикаһының   «Мәғариф тураһында » законы нигеҙендә республика мәктәптәрендә 

уҡытыу һәм тәрбиә биреү Концепцияһы төҙөлдө. Концепцияла әйтелә: « Ҡайһы ғына 

проблеманы алма: 

           Уҡытыусылар әҙерләүеме, программалар һәм дәреслектәр яҙыуымы, милли 

башҡорт мәктәбендә йәки башҡорт булмаған мәктәптәрҙә балаларға телде өйрәтеүеме- 

барыһын да хәл итеү өсөн башҡорттарҙың тел йәһәтенән өс төркөмгә бүленеүен иҫәпкә 

алырға кәрәк» 



 
 

 Былар түбәндәгеләр:  

1. башҡорт мөхитендә тыуып  үҫкән һәм башҡорт мәктәбендә әсә телендә 

уҡыған балалар; 

2. башҡорт мөхитендә үҫмәгән, рус һәм башҡа телдә эшләүсе мәктәптәрҙә 

белем алған, башҡорт телен предмет булараҡ өйрәнгән балалар; 

3. башҡорт телен белмәгән башҡа милләт балалары. Улар рус мәктәптәрендә 

белем алалар, башҡорт телен предмет булараҡ практик  күҙлектән сығып өйрәнәләр. 

Был программа Концепцияла күрһәтелгән икенсе һәм өсөнсө төркөм балаларына, 

йәғни уҡытыу рус телендә барған мәктәптәрҙә белем алыусы балаларға тәғәйенләнә. 

 Бындай мәктәпәтрҙә башҡорт теленә өйрәтеүҙе түбәндәге принциптарға нигеҙләнеп 

атҡарырға кәңәш ителә: 

1. Башҡорт телендә башҡорт менталитеты сағылышын күрһәтеү. 

2. Башҡорт теле- балаларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, уларҙың тарихи 

асылына ҡайтарыу асҡысы. 

3. Башҡорт телен  туған теленә таянып өйрәнеү. 

4. Башҡорт телен  тик телмәр һәм аралашыу, фәҡәт практик маҡсаттарҙан 

сығып өйрәнеү. 

Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан күп кенә рус 

мәктәптәрендә, шулай уҡ республиканың төньяҡ-көнбайыш райондарында быға тиклем 

татарса уҡытып килгән мәктәптәрҙә башҡорт телен уҡытыу индерелде. Ата-әсәләр ҙә үҙ 

балаларының туған телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү зарурлығы менән ҡыҙыҡһына башланы.   

Мәктәптә башҡорт теленә өйрәтеү «Уҡытыу  рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I-XI синыфтары өсөн башҡорт теле программа» һына нигеҙләнеп төҙөлә. 

 Эш прогаммаһы 70 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 2 сәғәт) , шул иҫәптән контроль эштәр өсөн  

4 сәғәт.  

                             Маҡсаттар һәм бурыстар: 

  

Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, радиотапшырыуҙар тыңлағанды 

аңлау күнекмәләре булдырыу (аудирование). 

 Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе күсереп, үҙ фекерҙәрен билдәле 

кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу. 

 Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик 

файҙаланырға өйрәтеү. 

 Башҡорт телен практик өйрәнеүгә бәйләп, балаларҙы башҡорт халҡының тарихы, 

мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, милли йолалары, башҡорт халҡының күренекле 

шәхестәре, уларҙың эшмәкәрлеге, ижады һәм башҡалар менән таныштырыу, 

балаларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, үҙҙәре йәшәгән 

төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. Текстағы яңы һүҙҙәр, фразаларҙы аңлатыу, 

һүҙлек эше үткәреү мотлаҡ.  

 Әҫәрҙе өлөшләп, һайлап, ролдәргә бүлеп, сылбыр буйынса уҡыу, тексты 

магнитофон яҙмаһынан тыңлау, йөкмәтке буйынса һорауҙарға яуап биреү кеүек 

эштәр башҡарғанда, һүҙлек эше иғтибар үҙәгендә тора. 

  5-6-сы кластарҙа алған белемдәр тулыландырыла. Темалар буйынса яҙыусылар, 

шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу, диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә.  

 Туған тел, белем, уҡытыусы, мәктәп һәм көҙгө байлыҡ тураһында һөйләшеү 

күберәк урын ала. 



 
 

 Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла.  

 

 
 

Уҡыу предметын үҙләшереүҙең шәхсән, метапредмет, предмет һөҙөмтәләре 

1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү 

характерында була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

 башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 

 тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

 тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 

2. Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы 

башында инеү диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. 

Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү 

маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың 

ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы 

контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана 

ала. 

3. Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һәм йыл аҙағында йомғаҡлау 

контроль эштәре мәктәп администрацияһы менән берлектә төҙөлгән график буйынса 

үткәрелә. Контроль эштәрҙе сиректең беренсе көнөндә һәм дүшәмбелә үткәреү тәҡдим 

ителмәй. 

Программа материалының үҙләштереү кимәле уҡыусыларҙың дәрестәрҙә телдән 

биргән яуаптарына һәм яҙма эштәренә ҡарап баһалана.  Бының өсөн башҡорт теленән һәр 

класта түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 

 

Яҙма эш төрҙәре диалог төҙөү, төшөп ҡалған хәрефтәрҙе ҡуйып яҙыу уҡыусыларҙың 

уҡыу кимәленә, белеменә, мөмкинселегенә ҡарап уҡытыусы ҡарамағына ҡалдырыла һәм 

улар урынына шул уҡ күләмдә түбәндәге яҙма эштәр үткәрергә мөмкин: 

-карточкалар менән эш; 

-тест; 

-һүрәт буйынса һөйләмдәр төҙөү; 

-текста һөйләмдәрҙә һүҙҙәр тәртибе; 

-терәк текстар менән инша яҙырға өйрәнеү: 

-һүҙлек диктанты; 

-һөйләмдәр төҙөү; 

-һүҙлек менән эш; 

-һүрәтләү иншаһы; 

-синквейн төҙөү (слайд төҙөү: шәжәрәләр, минең ғаиләмде…) 

 

 



 
 

Уҡытыу предметының йөкмәткеһе 

Беҙҙе мәктәп ҡаршылай – 8 сәғәт 

1 сентябрь- Белем көнө. Уҡыусыларҙың хеҙмәт көндәре башланыуы. Белем, тел 

тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү. Грамматика буйынса 1-5-се кластарҙа үткәндәрҙе ҡабатлау. 

Башҡортостан ере буйлап- 11 сәғәт 

Башҡортостан Республикаһы, уның тарихы, күренекле шәхестәре, байлыҡтары 

менән танышыу. Тема буйынса һөйләү телмәрен үҫтереү, ижади эштәр башҡарыу. 

Башҡорт телендә эйәлек төшөнсәһе. Сифат. Сифат дәрәжәләре. Синоним. Антоним. 

Омоним. 

Юл йөрөү ҡағиҙәләре һәм билдәләре- 5 сәғәт  

Хәүефһеҙлек, юл йөрөү ҡағиҙәләре,транспорт төрҙәре тураһында 

һөйләргә,өйрәтеү,уҡыу материалын тасуири,аңлы уҡыу. Рәүеш. 

Рәүеш дәрәжәләре. 

Почта.Телефон.Телеграф-5сәғәт 

Почтала үҙеңде тота,телефондан дөрөҫ һөйләшә белеү,хат яҙыу ҡағиҙәләренә 

өйрәтеү.Ҡылым.Ҡылым һөйкәлештәре.Хәбәр һөй-кәлеше.Хәҙерге заман. 

Ҡыш дауам итә– 8 сәғәт 

Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәре.Текстар уҡыу ,шиғырҙар,һынамыштар ятлау,һөйләү 

һәм яҙыу телмәрен үҫтереү,һүҙ байлығын арттырыу.Ҡылымдың хәбәр һөйкәлеше.Үткән 

заман. Киләсәк заман. 

Дуҫ ҡәҙерен бел–9 сәғәт  

Ысын дуҫлыҡтың ҙур мәғәнәгә эйә булыуы,уны һаҡлай белеү.Дуҫлыҡ хаҡында 

әҫәрҙәр уҡыу,мәҡәлдәр табыу. Ҡылымдың шарт һөйкәлеше. 

Башҡортостан йылғалары,күлдәре.Экология мәсьәләһе- 5 сәғәт.  

Башҡортостандың тәбиғәте,уның байлыҡтары тураһындағы мәғлүмәт менән 

таныштырыу.Республикалағы йылға, күлдәр тураһында текстар уҡыу.Уларҙың 

атамаларының мәғәнәһе,килеп сығышы тураһында һөйләшеү.Экология 

мәсьәләһе.Ҡылымдың теләк һөйкәлеше.  

Һанарға өйрән – 9 сәғәт 

Көн режимы. Аҙыҡ-түлек магазины.Телмәрҙә һандарҙы практик ҡулланыу.Һан.Һан 

төркөмсәләре.Ябай һәм ҡушма һандар. 

Бына тағы яҙ килде-6 сәғәт 

Яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәре. Яҙғы тәбиғәтте күҙәтеү.Осоп килеүсе ҡоштар 

тураһында һөйләшеү.1 май,9май  байрамдары.Грамматика буйынса 6-сы  класта  

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Тиҙҙән йәй етә-4 сәғәт 

Йәйге тәбиғәт, уҡыусыларҙың йәйге ялы тураһында әңгәмә. Тема буйынса текстар 

уҡыу,шиғырҙар ятлау. Тәбиғәткә экскурсия ойоштороу. Грамматика буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау, нығытыу. 

 

 

 

 

 

                          Тематик планлаштырыу 

VI класс, йылына 70  сәғәт. Аҙнаға 2 сәғәт иҫәбенән. 



 
 

 

Ҡ Тема Уҡыусыларҙың 

эшмәкәрлек 

төрҙәре 

Үткәреү ваҡыты иҫкәрмә 

 Планлаш 

тырылған 

фактик 

 Беҙҙе мәктәп ҡаршылай 8 сәғәт 

1.  Беренсе сентябрь-

белем 

көнө.Башҡорт 

теленен үҙенсәлекле 

өндәре, әйтелеше. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив

: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

2.09   

2.  Көҙгө тәбиғәт. Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив

: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

4.09  

3.      Беҙҙен 

мәктәп,беҙҙен 

класыбыҙ.             

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

9.09  



 
 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив

: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

4.  Һүҙ- тел 

матурлығы.Һан. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив

: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

11.09   

5.  Аҙна көндәре һәм 

минен аҙналыҡ 

режимым. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив

: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

16.09  

6.          Ҡоштар йылы 

якка китә                                          

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

18.09  



 
 

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив

: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

7.  Контрль диктант 

Светофор 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив

: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

23.09  

8.  Р. Сабитов. Белем 

иле. Һөйләм 

төрҙәре. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив

: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

25.09  

 

9.  Тыуған илем- 

Башҡортостан. 

Шәхсән: 

әхләки – этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: 

уҡыу мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

30.09   



 
 

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

10.  С. Юлаев. Тыуған 

илем. Башҡорт 

телендә эйәлек 

төшөнсәһе. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

02.10  

11.  Ә.Ихсан. 

Башҡортостан. 

Эйәлек зат ялғаулы 

исемдәрҙең килеш 

менән үҙгәреше. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

07.10  

12.  Ф.Фәтҡуллина 

“Мин батыр”. 

Сифат. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

09.10  



 
 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

13.  С.Бәҙретдинов. 

Файҙалы 

ҡаҙылмалар.  

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

14.10  

14.  Өфө- 

Башҡортостандың 

баш ҡалаһы. 

Сифаттарҙың 

яһалышы. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

16.10  

15.  Башҡортостандың 

тәбиғәте. Сифат 

дәрәжәләре. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

21.10  



 
 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

16.  Башҡортостан 

флагы. Сифат 

дәрәжәләре 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

23.10  

17.  Контроль диктант. 

“Илем - 

Башҡортостан” 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

28.10   

18.  Хаталар өҫтөндә эш. 

Һөйләй тарих 

биттәре. 

Синонимдар. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

30.10   



 
 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

19.  Бына ниндәй егеттәр 

бар! Антонимдар. 

Омонимдар. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

06.11  
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20.  Б.Байым. Светофор. 

Фразеологизмдар. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

11.11   

21.  Хәйерле юл. Рәүеш 

тураһында төшөнсә. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

13.11  



 
 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

22.  Троллейбуста. Рәүеш 

дәрәжәләре. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

18.11  

23.  Тикшереү эше.  Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

20.11  

24.  Хаталар өҫтөндә эш. 

А.Игебаев. Самолетта 

остом. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

25.11  



 
 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 
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25.  Телефондан нисек 

һөйләшергә? Ҡылым. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

27.11   

26.  “Ишәк, эт, бесәй, 

әтәс” әкиәте.Ҡылым 

һөйкәлештәре. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

02.12  

27.  Ҡылымдың бойороҡ 

һөйкәлеше. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

04.12  



 
 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

28.  Хат яҙыу.Ҡылымдың 

хәбәр һөйкәлеше. 

Хәҙерге заман 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

09.12  

29.  Газета- журналға 

язылыу. Хәбәр 

һөйкәлешенең хәҙерге 

заман юҡлыҡ 

формаһы. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

11.12   
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30.  Башҡортостанда ҡыш. 

Хәбәр һөйкәлеше. 

Үткән заман. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

16.12   



 
 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

31.  Контроль диктант 

“Ҡыш башы” 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

18.12 

32.  Ҡышлаусы ҡоштар. 

Үткән замандың 

юҡлыҡ формаһы. 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

23.12 

33.  Ни өсөн шыршыны 

биҙәйҙәр? 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

25.12 



 
 

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

34.  Хәбәр һөйкәлеше. 

Киләсәк заман. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

15.01 

35.  Экскурсия .Ҡыш- 

матур миҙгел!  
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

20.01 

36.  Кластан тыш уҡыу. 

Яңы йыл менән! 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

22.01 



 
 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

37.  Ж. Кейекбаев. Айыу 

ниңә ҡышын йоҡлай? 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

27.01  
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38.  Нимә ул дуҫлыҡ?  Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

29.01   

39.  Тикшереү эше Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

03.02  



 
 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

40.  Эт- кешенең тоғро 

дуҫы. Хаталар 

өҫтөндә эш 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

05.02  

41.  Д.Фәтихова. Кем дуҫ? Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

10.02  

42.  А. Ғабдрахманов. 

Әсәйемдең тыуған 

көнө. Ҡылымдың 

шарт һөйкәлеше.  

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

12.02  



 
 

эш итеү 

43.  Р.Бикбаев. Дуҫлыҡ 

ауыр саҡта һынала. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

17.02  

44.  Әсәй. Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

19.02  

45.  А. Йәғәфәрова. 

Дуҫлыҡ менән 

шаярмайҙар. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

24.02   



 
 

46.  “Йылан менән балыҡ” 

әкиәте. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

26.02   
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47.  Башҡортостан- икенсе 

Швейцария. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

02.03   

48.  Ағиҙел буйында.  Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

04.03  



 
 

49.  Тәбиғәтте нисек 

яратырға? Ҡылымдың 

теләк һөйкәлеше. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

09.03  

50.  Б.Мәһәҙиев. 

Башҡортостан-матур 

таштар иле. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

11.03  

51.  Контроль диктант 

“Алда йәй”  
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

16.03   
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52.  Һанай беләһеңме? Һан 

тураһында төшөнсә. 

Хаталар өҫтөндә эш 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

18.03   

53.  Көн режимы. Ябай 

һәм ҡушма һандар. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

23.03   

54.  Аҙык-түлек 

магазинында. Һан 

төркөмсәләре. Төп 

һандар. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

06.04   

55.  Өфө урамдарында. Шәхсән: әхләки 08.04  



 
 

Рәт һандары. – этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

56.  Йыйыу һандары. Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникатив: 

Һүҙлектәр менән 

эш итеү 

13.04  

57.  Сама һәм кәсер 

һандары. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

15.04  

58.   “Аҡбуҙат” 

ипподромы. «Һан» 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

20.04  



 
 

темаһын ҡабатлау. нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

59.  Борсоулы 

мәғлүмәттәр. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

22.04  

60.  Һорауҙарға яуаптар. Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

27.04  

 Бына тағы яҙ килде 6 

61.  Яҙ килде. Шәхсән: әхләки 

– этик 

29.04   



 
 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

62.  Кеше һәм үҫемлектәр. Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

04.05  

63.   Ҡоштарҙы 

ҡаршылайбыҙ. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

06.05  

64.  «Алтын тамсы» 

әкиәте. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

11.05  



 
 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

65.  Бесәй балаһы Петрик 

менән сысҡан (әкиәт) 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

13.05  

66.  Башҡорт егете 

Шәкирйән 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү 

18.05   

 Тиҙҙән йәй етә 4 

67.  Экскурсия. Йәйге 

тәбиғәтте күҙәтәбеҙ. 
Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

20.05   



 
 

 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү1 

68.  Контроль диктант. 

“Файҙалы үтһен ялың! 

”Һандар. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү1 

25.05  

69.  Хаталар өҫтөндә эш. 

Кластан тыш уҡыу. 

һаумы йәй. 

Шәхсән: әхләки 

– этик 

нормаларҙы 

һаҡлау  

Регулятив: уҡыу 

мәсьәләһен 

ҡабул итеү, 

бирелгән 

ситуацияға 

диалогтар төҙөү.  

Танып белеү: 

тема буйынса 

бәләкәй текстар 

төҙөү.  

Комуникат

ив: Һүҙлектәр 

менән эш итеү1 

27.05  

70.  6-сы класта 

үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. Йомғаҡлау. 
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