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Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар 

Уҡыу йылы аҙағында 2 класс уҡыусылары түбәндәге белем һәм күнекмәләргә эйә булырға тейеш: 

 

1. Һөйләгәнде йәки уҡығанды аңлай алыу (аудирование): 

 уҡытыусының, иптәшенең һөйләгәнен, уҡығанын аңлай алыу; 

 иҫәнләшеү, һаубуллашыу, рәхмәт әйтеү, ғәфү үтенеү, үтенесте белдереү, рөхсәт һорау (телмәр этикеты); 

 текстың йөкмәткеһе, ситуация буйынса һорау биреү. 

2. Уҡыған текст буйынса, күҙәтеүҙәр нигеҙендә һөйләй белеү, ситуацияға ярашлы һөйләшеү (говорение): 

 бәләкәй күләмле текстың йөкмәткеһен һөйләү, 

 һүҙлек һүҙҙәрен белеү, уларҙы дөрөҫ ҡулланып һөйләү, 

 диалог төҙөү, төркөмдәрҙә һөйләшеү, 

 үҙең, ғаилә ағзалары, уларҙың исемдәрен белеү, һөнәр-шөғөлдәре, туғанлыҡ мөнәсәбәте һ.б. тураһында һөйләү, 

 ваҡиғаға, персонажға үҙ мөнәсәбәтеңде әйтеп биреү, 

 башҡорт теленән руссаға һәм киреһенсә тәржемә итеү. 

3. Уҡыу (чтение): 

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

 поэтик әҫәрҙәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡыу, 

 уҡыған текстың йөкмәткеһен билдәләй алыу, персонаждарын әйтеү, 

 текстан һорауҙарға яуаптар табыу, уҡып күрһәтеү. 

4. Яҙыу (письмо): 

 хәрефтәрҙе матур, дөрөҫ, тейешле кимәлдә тоташтырып яҙыу, 

 ҙур булмаған тексты күсереп яҙыу, 

 шундай уҡ текст буйынса йә картина нигеҙендә 2-3 һорауға яуап яҙыу, 

 бирелгән ситуация буйынса 2-3 һөйләмдән торған текст яҙыу, 

 ныҡлы әҙерлектән һуң өйрәтеү характерындағы диктант, изложение, инша яҙыу (программала күрһәтелгән нормалар күләмендә). 

 

 

 

 

 

 

 



Уҡытыу  предметының  төп йөкмәткеһе 

1. Мин Башҡортостанда йәшәйем - 1 сәғәт. 

Башҡортостандың ҡалалары, ауылдары, йылғалары, күлдәре тураһында мәғлүмәт биреү. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен 

ҡабатлау, темаға ҡараған башҡорт һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеү күнекмәләрен камиллаштырыу. 

2. Ҡабатлау –  1  сәғәт. 

Беренсе класта өйрәнгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре, һөйләмдә һүҙҙәрҙең урыны. 

3. Һаумы мәктәп – 2  сәғәт. 

Балаларҙың үҙҙәре уҡыған мәктәп, уның үҙенсәлекле билдәләрен, урынлашыуын, кабинеттарын белеүе. Һүҙҙәрҙең предметты, 

билдәне, эште белдереүе. 

4. Мәктәп баҡсәһы – 2 сәғәт. 

Мәктәп баҡсаһы, еләк-емештәр, уларҙың ҡыуаҡтары, балаларҙың баҡсалағы эштәре. Ошо темаға ҡараған һүҙҙәр, уларҙы дөрөҫ әйтеү.  Һәм, ә, 

ләкин теркәүестәрен ҡулланыу. 

5. Беҙҙең класс – 3 сәғәт. 

Мәктәп, класс бүлмәләре, дәрестәр, кластағы уҡыусылар, уларҙың эштәре. Темаға ҡараған һүҙҙәрҙе өйрәнеү. Һүҙҙәрҙә ҡалын һәм нәҙек 

ялғауҙар. 

6. Ғаилә – 2  сәғәт. 

Үҙенең ғаиләһе, ғаилә ағзалары, уларҙың эштәре, туғанлыҡ мөнәсәбәте тураһында һөйләшеү. Башҡорт телендә эйәлек ялғауҙарын 

практик үҙләштереү. 

7. Аҙыҡ – түлек – 3 сәғәт. 

Аҙыҡ-түлек атамалары менән танышыу, башҡорт халыҡ аштары тураһында һөйләшеү.  Килеш ялғауҙарын пратик үҙләштереү.    

8. Ҡайҙа?Ҡайҙан? – 2 сәғәт. 

Аҙыҡ-түлек, һауыт-һабаның атамалары. Уларҙы йыйыштырыу, таҙа тотоу. Һөйләмдә һүҙҙәрҙең урыны. 

9. Нимә менән?- 2 сәғәт. 

Аш-һыу, аҙыҡ-түлек темаһына бәйле һүҙҙәр, уларҙың үҙенсәлектәрен белдереү. Аш-һыу әҙерләгәндәге ҡоралдар. Менән һүҙен практик 

ҡулланыу. 

10. Һанай беләһеңме? – 2 сәғәт.  

Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым хаҡы, уларҙың үлсәме, уларҙы һатып алыу, тәртипле тотоноу. Телмәрҙә һандарҙы практик ҡулланыу.  

11. Кейем-һалым – 3 сәғәт. 

Кейем-һалым исемдәре, уларҙың үлсәме, кейем һатып алыу, уларҙы бөхтә тотоу. Башҡорт телендә килеш һәм зат ялғауҙарын 

ҡулланыу. 

12. Уйындар, уйынсыҡтар – 3 сәғәт. 

Уйынсыҡ исемдәре, билдәләре, уйындар. Башҡорт  телендә ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. 

13. Һөнәрҙәр – 2 сәғәт. 



Кешеләрҙең һөнәрҙәре тураһында мәғлүмәт. Һөйләмдә хәбәрҙең урыны. 

14. Тән өлөштәре – 3  сәғәт. 

Кешенең организмы, тән өлөштәре атамаларын үҙләштереү, тәнде таҙа тотоу, һаулыҡты һаҡлау. Эйәлек алмаштарын һәм ялғауҙарын 

практик ҡулланыу. 

15. Таҙалыҡ. Көн тәртибе – 3 сәғәт. 

Шәхси гигиена, таҙалыҡты һаҡлау тураһында мәғлүмәт. Уҡыусының көн тәртибе, бөхтәлек, йыйнаҡлыҡ сифаттары тәрбиәләү.  Башҡорт 

телендә юҡлыҡ ялғауҙары. Һүҙҙәрҙең һөйләмдәге урыны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематик план. 2 класс. 
 

№ п/п Тема  Сәғәт 

саны 

Искәрмә Үткэр. дата Датага 

тозәтмә 

 

1 Башкортостан-тыуған илем. 1  3.09  

2 Башкорт теленен алфавиты. 1  10.09  

3 Ил төкөрһә-күл була. 1  17.09  

4 Һаумы, мәктәп! 1  24.09  

5 Контроль күсереп языу. «Башҡортостан ни ул?» 1  1.10  

6 Хаталар өстөндә эш. Х.Түләков «Тәүге көн». 1  8.10  

7 С.Кудаш «Хуш, йәшел йәй!» 1  15.10  

8 Йо, йө, йе, йү, йы, йә хәреф кушымсалары. 1  22.10  

9 Башкорт телендә ижектәр. 1  29.10  

10 Көлә-көлә көз килә.Ф.Рәхимғолова «Сентябрь килде». 1  12.11  

11 Башкорт теленен тартынкы өндәре һәм хәрефтәре. 1  19.11  

12 Һүзлек диктанты. Кабатлау. 1  26.11  

13  Кеше - эше менән.. 1  3.12  

14 Һөйләм азағында тыныш билдәләре. 1  10.12  

15 Контроль диктант «Кыш». 1  17.12  

16  Хаталар өстөндә эш. 1  24.12  



17 Тарих биттәреннән. 1  21.01  

18 Бурай – бурай карзар яуа. 1  28.01  

19 Башкортса һүззәрзә басым. 1  4.02  

20 Башкорт телендә басымдын үзенсәлектәре. 1  11.02  

21 Беззен ғаилә. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр, уларзын 

интонацияһы. 

1  18.02  

22 Шанлы йылдар. Т.Сәғитов «Минлеғәли Шайморатов». Һүззәрзен 

предметты, билдәне, эш-хәрәкәтте белдереүе 

1  25.02  

23 Контроль күсереп языу. «Бесәйем». 1  4.03  

24 8 Март – Катын-кыззар көнө. 1  11.03  

25 Предметты белдереүсе һүззәрзен янғызлык, уртаклык, берлек, 

күплек мәғәнәһендә килеүе. 

1  18.03  

26 Ай, Уралым, Уралым... 1  8.03  

27 Предмет исемдәренен вакыт, урын, эйәлек мәғәнәләрен 

белдереүе. 

1  15.04  

28 Әкиәттәр. Эш-хәрәкәтте белдереүсе һүззәрзен мәғәнә 

үзенсәлектәре. 

1  22.04  

29 Яз килде еремә. Предметтын билдәһен белдереүсе һүззәр. 1  29.04  

30 Эште, хәрәкәтте белдереүсе һүззәрзен мәғәнә үзенсәлектәре. 1  6.05  

31 Т.Карамышева «Кәкүк сәйе» 1  13.05  

32 Контроль диктант  «Көләс булһын әсәйҙәр!» 1  20.05  

33 Хаталар өстөндә эш. Кабатлау. 1  27.05  



 


