


4 класс өсөн календарь-тематик план  
 

№ Лексик тема Грамматик тема Кит.  бите Һүҙлек һүҙҙәре Күргәҙмәлелек Тикшереү эше Өй эше Дата  

Актив һүҙҙәр Пассив һүҙҙәр  

 1.Беренсе сентябрь. Белем көнө  1 сәғәт.  

1. Тәүге көн.  Ҡалын һәм нәҙек 
һуҙынҡылар. 

7 -9 Исем: шишмә, бит, дуҫ 
 Сифат: серле 
 

Исем: оҫта, ишек 
 Сифат: хөрмәтле  
Ҡылым: асам 
  

2.Һүрәттәр, алфавит, уҡыу 
әсбаптары, һуҙынҡылар 
таблицаһы, электрон 
һүҙлек(алфавит) 

 9 –сы күнегеү   

 2.Мәктәптә. 3 сәғәт.  

2. Хәйерле сәғәттә Ҡалын һәм нәҙек 
ялғауҙар 

10- 11 Исем: уңыш,  
 Сифат: хәйерле  
Ҡылым: теләйҙәр 
 

Исем:урам 
 Сифат: көләс 
 

3.Төҫлө һүрәттәрҙе проектор аша 
күрһәтеү,эйәлек ял-ғауҙары 
таблицаһы  

 Һүҙлек 
һүҙҙәрен 
ҡабатлау 
(яттан 
яҙҙыртыу) 

13-сө күнегеү, 
һөй-ләргә 
әҙерләнергә 

  

3. Башҡортостан Башҡорт теленең 
үҙенсәлекле өндәре. 
Эйәлек ялғауҙары. 

11-13 Исем:йәшник, ил, Ватан 
Сифат: йомарт 
Ҡылым: өйрәнергә 
теләйҙәр 
 

Исем:һаҡсы,миң,һарай,тәң-
кә,һаҙлыҡ, ынйы 
  
 

4.Башҡортостан картаһы, 
“Йәншишмә”гәзите, электрон 
һүҙлек (алфавит) 

 17-се күнегеү, 
дөрөҫ уҡырға 
өйрәнергә. 
16- -сы күнегеү, 
ятларға. 

  

4. Ф.Ғөбәйҙуллина 
“Ҡәләмдәрем”  

Эште белдереүсе 
һүҙҙәр 

18 - 19 Исем: Ер шары, сирәм 
 Сифат:  
Ҡылым:  
 

Исем: томбойоҡ 
 Сифат: боҙоҡ, йыйнаҡ 
Ҡылым: бәүелтә, буяйым 
 

6.Ф.Ғөбәйҙуллинаның китаптары, 
төҫлө ҡәләмдәр, йылға һүрәте, 
авторҙың портреты, электрон 
дәреслек  1-4 кл.” проектор аша 
күрһәтеү Төҫтәр”  

 Шиғырҙы тасури 
уҡырға 
өйрәнергә. 

  

3.Ғаилә. Хеҙмәт. 4 сәғәт.  

5. Беҙҙең ғаилә. Исемдәрҙең зат 
ялғауҙары 

26 - 28 Исем:еҙнә, еңгә 
Ҡылым: саҡырҙылар 
һ.б.һүҙ төркөмдәре: 
ҡайҙан? тағы,нисек 

Исем: 
 Сифат:  
Ҡылым:  
 

1.Электрон дәреслек, 1-4 кл. 
һүрәттәр, таблица 

 35 се күнегеү, 
һүҙлек һүҙҙәрен 
ятларға 

  

6. Һөнәрҙәр. 
Ф.Туғыҙбаева 
“Икмәк көсө” 

-сы,-се, -со, сө 
ялғауҙары. 

30- 31 Исем: һөнәр, күрше, 
игенсе, орлоҡ, ҡат, сүп 
 Сифат: йомшарта, 
төҙәтә 
Ҡылым: маҡтанды, һөрә  

Исем: тирмән, тирмәнсе.  
  
  
 

3.Һүрәттәр, фотолар, электрон 
дәреслек  1-4 кл.” проектор аша 
күрһәтеү. 

 Шәжәрәңде 
төҙөп, һөйләргә 
әҙерләнергә 

  

7. “Белеме бар 
меңде йығыр” 

Синонимдар. 36-38 Исем: риүәйәт, ярма. 
Балдаҡ, асҡыс , сүкеш, 
шағир 
Сифат: теремек 

Исем: хеҙмәтсе, аҡыл эйәһе, 
ихтирам  
 

4. Электрон һүҙлек, карточкалар Һөнәрҙе 
белдереүсе 
һүҙҙәр яһау, 
һөйләмдәр 
төҙөү эше 

53- сө күнегеү   

8. Ф.Фәтҡуллина”Э
шҡыуарҙар” 

Антонимдар 40 - 42 Исем: бурыс, ризыҡ, 
 Сифат: тере аҡса 
Ҡылым: файҙаланыу 
һ.б.һүҙ төркөмдәре: 
берәмләп 

Исем: иҫәбенә, тиктомаҫ 
 Сифат:  
Ҡылым: теҙә 
һ.б.һүҙ төркөмдәре: ҡыйын 

5.Электрон дәреслек, 1-4 кл, 
“Магазин” уйынын уйнау өсөн 
әйберҙәр, аҙыҡ- түлек макеттары, 
картиналар 

 Тексты уҡырға, 
антонимдарҙы 
тап. 

  

 
 

4. Буш ваҡыт. Хобби. 4 сәғәт.  



9. Ғ. Хөсәйенов. 
Кеше ғүмере. 

Ҡылым – эш – 
хәрәкәтте белдереүсе 
һүҙҙәр. 

55 Ғүмер, ғалим,быуат, 
Файҙалы  

 ял итергә, йыуынырға, 
сисенергә, кейенергә 

таблица Кылым, Ғ. Хөсәйенов 
портреты,  
 

 79 – сы күнегеү, 
һорауҙарға яуап 
яҙ; 78 – се 
күнегеү, уҡы. 

  

10. Хобби. Ҡылымдың хәҙерге 
заман ялғауҙары. 

56-57 Шөғөл,төп эш, кәрәкле Шөғөлләнергә,мауығырға,йыйы
рға,  

таблица Кылым, Хобби темаһына 
һүрәттәр. 
 

 Бирелгән 

ҡылымдарҙы 

хәҙерге заманда 

тәржемә менән 

яҙырға. 

Яҙ, ярат, уйна, 
йоҡла, тәржемә 
ит.; ҡағиҙәне 
ятларға. 

  

11. Мөхәррәм 
бабай – 
умартасы. 

Хәҙерге заман 
ҡылымының зат һәм 
һан ялғауҙары. 

59-60 Тәмле, аш, бал, 
теләк,теләргә 

Умарта, кәрәҙ, батман, ҡапҡас,  таблица Кылым,  таблица№1   
Изменение глаголов настоящего 
времени по лицам и числам.  
Башҡорт балы тураһында 
һүрәттәр. 

 59-сы бит, 

уҡырға; 

Бирелгән 
ҡылымдарҙы 
хәҙерге заманда 
зат һәм һан 
менән 
үҙгәртергә:ярат, 
тыңла.; ҡағиҙәне 
белергә. 

  

12. Ғабдрахман 
Ҡадиров – 
спортсы. 

 Ҡылымдың үткән 
заман  ялғауҙары. 

63-66 Атҡаҙанған, боҙҙа, ярыш, 
ярышырға  
 

Төп шөғөл, мауығырға, 
мотоуҙыштар 
 

таблица№2   Изменение глаголов 
прошедшего времени по лицам и 
числам. Ғабдрахман Ҡадиров һ.б 
күренекле спортсыларҙың 
һүрәттәре. 
 

 Бирелгән 

ҡылымдарҙы 

үткән заманда 

тәржемә менән 

яҙырға. 

Яҙ, ярат, уйна, 
йоҡла, тәржемә 
ит.; ҡағиҙәне 
ятларға;96 – сы 
күнегеү, уҡы; 
таблицаны  иҫтә 
ҡалдыр. 

  

 6. Табипта. Поликлиникала. 3 сәғәт.  

13. Беренсе ярҙам. Башҡорт телендә 
бойороу мәғәнәһе 

 Исем:һаулыҡ 
Ҡылым: ауырыу 
Һ.б.: һүҙ төркөмдәре: 
”Ашығыс ярҙам”, беренсе 
ярҙам, башым ауырта, 
тамағым ауырта 

Ҡылым: ҡайғыртырға, ҡуҙғатма, 
ысҡындыр 
Һ.б.: һүҙ төркөмдәре: яҡын – 
тирәлә, бәләгә тарыған 
 

1-4 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек “Дауаханала” темаһы; 
5-11 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек. Тема 8. “Кешенең тән 
өлөштәре. Кешенең эске 
ағзалары” 

    

14. “Кем көслө?” Сифат.  Исем: бысраҡ, таҙалыҡ 
Сифат: көслө 

Исем:бетсәкәй, тамаҡ, тире 
Ҡылым: түҙә алманы 

5-11 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек. Тема 8. “Кешенең тән 

    



 Һ.б.: һүҙ төркөмдәре: күҙгә 
күренмәгән, , өҫтән, көндөҙ, 
аҫтан 

өлөштәре. Кешенең эске 
ағзалары” 

15. Һаулыҡ  һаҡлау. Исем + сифат 
(берлектә һәм 
күплектә) 

93-95 Исем: һыуыҡ, көрәш, 
күнекмә 
Сифат:саф 
Ҡылым: сынығыу 
 

Сифат: ауыр, йоҡа 
Ҡылым: ҡыҙарҙы, яу асырға, 
сөскөрөргә, тирләне 
Һ.б.: һүҙ төркөмдәре: ҡыҫҡа 
еңле, башта, тәүҙә 

1-4 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек “Дауаханала” темаһы; 
5-11 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек. Тема 8. Кешенең тән 
өлөштәре. Кешенең эске 
ағзалары 

    

 7. Почтала. 3 сәғәт.  

16. Почтала. С. 
Агиш “Бүләк” 

Ҡылым темаһын 
ҡабатлау 

112-114 Исем: хат, бүләк 
Ҡылым:шылтыратыу, 
ҡотлау, телеграмма 
ебәреү 
 
 

Исем: имза, яр, ышаныс 
ҡағыҙы, йыйылыш, сәхнә 
Сифат: тәрән, кәрәкле 
Ҡылым:ҡармаҡларға, 
төшөрҙөләр, әйтеп тороу, күҙ 
ташланы, тапшырҙы, ҡулдарын 
ҡыҫты, телгә алды 

Тема 15. Телеграф. Телефон.     

17. “Һөнәрбаш” Кеше сифаттары 116-118 Сифат: яҡшы, һәйбәт, 
аҡыллы, көслө, тәртипле, 
етди, иғтибарлы, 
яғымлы, ялҡау, оялсан 
 

Исем: сысҡан, ҡатырға, иҫәпсе, 
ҡумта, хата, ярҙамсы, ҡараш, 
ҡамсы,  
Сифат:уҫал, яҫы, серле, еҫле,  
Ҡылым: ҡора, тоташтырҙы, 
баҫты, беркетте, баҫҡыланы, 
яфаландым, сәләмләшәбеҙ, 
ҡыҙыҡһынам, дан тота  
Һ.б.: һүҙ 
төркөмдәре:берәйһенә, бығаса 

     

18. Ҡыш.Тикшереү 
эше. 

Телмәр үҫтереү 117-119 Исем: һыуыҡ, йәнлек, 
ярҙам, ыжғыр буран, 
сана, саңғы 
Ҡылым: шыуыу 

Исем: һырғалаҡ 
Ҡылым: ҡалтырата, бөркәнде, 
семетә, өшөтә 
 

Тема 25. Ҡыш дауам итә.     

 8. Башҡортостан тәбиғәте.  6 сәғәт.  

19. Дүрт миҙгел Һөйләмдәрҙә тыныш 
билдәләре 

122-125 Исем:миҙгел, ҡыш, яҙ, 
йәй, көҙ 
Сифат:аҡ, зәңгәр, һары, 
йәшел, ҡыҙыл, күк 
Ҡылым: һарғая, йәшәрә, 
яуа 

Исем:йәш, көрт 
Сифат:дыуамал, ярһыу, 
йыуаш, шифалы,тбиҙәкле 
Ҡылым:күшегеү, һыҙғыра, 
үкһеү, шашыу 
 

Тема 2. Йыл миҙгелдәре. Йәй. 
Көҙ. 
Тема 25. Ҡыш дауам итә. 
Тема 26. Йәмле яҙ, һағындыҡ 
һине.  
1-4 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек “Тәбиғәт күренештәре” 
темаһы 
Балалар өсөн караоке 

    

20. Е.Кучеров. 
“Ҡарҙағы 
эҙҙәр.” 

“Ҡылым” темаһын 
ҡабатлау 

125-127   Ҡор 
   Ары(раҡ) 
   Боролдолар 
   Эҙ 
  Тигеҙ 
   Серле булып 

 карточкалар, плакаттар, 
һүрәттәр, мультимедиа 

 1. Текс 
ты тасуири 
уҡырға. 
2.Текст 
аҙағындағы 
һорауҙарға 

  



 яуап бирергә. 
21. Башҡортостан 

тәбиғәте 
Һаналып килеүсе 
һүҙҙәр араһында 
тыныш билдәләрер. 

128-130 Исем:тәбиғәт, байлыҡ, 
алтын, тимер, баҡыр, 
күмер, үҫемлектәр, 
йәнлектәр 
Сифат:матур 
Ҡылым:дан тота, һаҡла 

Исем:сүп, зыян, янғын 
Сифат: 
Ҡылым:серей 
Һ.б. һүҙ төркөмдәре:иҫ киткес, 
бөтөнләй 
 

Тема 17. Башҡортостан буйлап 
сәйәхәт. 
1-4 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек “Башҡортостан 
йылғалары һәм күлдәре”, 
“Башҡортостан ҡалалары” 
темалары 

    

22. Яҙ етә. Һөйләм төрҙәре 131-132 Исем:ҡояш, ағастар, 
япраҡ, ҡоштар, көндәр, 
төндәр, оя, 
боҙбармаҡтар, 
күләүектәр 
Ҡылым:йылыта, ҡайта, 
оҙая, ҡыҫҡара, ҡора, 
күренә, йыйыла. 

Исем: теләк, бәхет 
Ҡылым:тиңләшә, йөрөтә, 
йырлайҙар, шатланалар, 
теләйҙәр 
 

Тема 26. Йәмле яҙ, һағындыҡ 
һине.  

    

23. Ф. Бәширова. 
”Үгәй инә 
япрағы” 

Һорау һөйләмдәрҙә 
интонация 

 Исем:үгәй инә япрағы, 
дарыу үләндәре, дауа 
Сифат:шифалы 
Ҡылым: һауығыу 
 

Исем:ҡәнәфер, үгәй ҡыҙ, сәй 
ҡурғашы, ҡатын 
Сифат:уҫал, әрәм 
Һ.б. һүҙ төркөмдәре:бер ус, эре 
генә, йыш ҡына 

Тема 9. Үҫемлектәр. 
1-4 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек “Тәбиғәт һәм 
үҫемлектәр” темаһы; 

    

24. Халыҡ аҡылы 
нимә һөйләй. 

Хәбәр һөйләмдәрҙә 
интонация. 

 Исем:һынамыш, халыҡ, 
аҡыл, тәбиғәт,  
Сифат:аяҙ, һыуыҡ 

Исем: көләмәс, 
Сифат: 
Ҡылым: таныу 

Тема31. Мәҡәлдәр һәм 
әйтемдәр. Фразеологизмдар. 
1-4 синыфтар өсөн электрон 
дәреслек “Мәҡәлдәр” темаһы; 

    

 9. Башҡортостандың иҫтәлекле урындары 2 сәғәт.  

25. Башҡортостан. 
С.Юлаев – 
башҡорт 
халҡының 
милли геройы. 

Һөйләмдәрҙә һорау 
мәғәнәһенең 
бирелеше. 

137-138   Башҡортостан картаһы, Өфө 
күренештәре, баян, мульти медия 
проекторы. 
 

 1. Һүҙле
к һүҙҙәрен 
ятларға. 
2. 218-
се күнегеүҙе 
бирелеш 
буйынса 
эшләргә. 
141-се биттәге 
“Дуҫлыҡ 
монументы” 
тексының 
йөкмәткеһен 
һөйләргә. 

  

26. Өфө ҡалаһы 
буйлап сәйәхәт. 

Һаналып килеүесе 
һүҙҙәр. 

139-141 баш ҡала, дуҫлыҡ, 
барырға, нисек?, йәйәү, 
атларға, ҡайҙан?, оҡшау 

һәйкәл, һуҫар, Башҡортостан картаһы, 
магнитафон, Шүлгәнташ 
мәмерйәһе төшөрөлгән һүрәттәр, 
сканворд эшләнгән плакаттар. 

кроссворд 1. Һүҙлек 
һүҙҙәрен ятлау. 
2. 224-се 
күнегеүҙе 
бирелеш 
буйынса 
башҡарыу. 
3. Шүлгәнташ 

  



мәмерйәһе 
тураһында 
һөйләү 

 10. Башҡортостандың күренекле шәхестәре 2 сәғәт.  

27. Батырҙарын ил 
онотмай. (Муса 
Мортазин). 

Һан. Ябай һәм ҡушма 
һандар. 

152-154 батыр Ҡаһарман, 
һуғыш, батырлыҡ,  
көмөш ҡылыс, 
алтын сәғәт, 
исемле пистолет, 
дәрәжә, хәрби  
 

мультимедия проекторы, Муса 
Мортазин портреты, Һандар 
яҙылған карточкалар (балалар 
уны табло итеп асалар), 
карточкалар (эштәр). 

кроссворд Батырҙар 
тураһында 
мәҡәлдәр яҙып 
килергә, 
һүҙҙәрҙе 
ятларға. 
 

  

28. Ҡасим 
Дәүләткил 
деев, Фәйзи 
Ғасҡаров 

Йыйыу һәм 
сама һандары 

157-164 рәссам, киреһенсә, шым, 
буш урын, әрләй, урын 
алды 

Етем, эләгәсәк Мультимедия, күргәҙмә 
материалдар,   карточкалар, 
сәскә таждары 
 

ребус -Ҡасим 
Дәүләткилдеев, 
Фәйзи Ғәскәров 
тураһында 
викторина 
һорауҙары 
әҙерләргә 
йәки 
-Сама, йыйыу  
һандарын 
ҡулланып, 
диалог төҙөргә.  

  

 11. Ауыл тормошо. 4 сәғәт.  

29. Ат – кеше- 
нең дуҫы 

Ҡылымдар- 
ҙың күплек 
ялғауы 

166-170 Ҡойроҡ, еҫ, тәгәрмәс, 
һулыш, артҡы, тупаҫ, 
йыуан, алғы,  ысын, 

Тояҡ, егеү әйберҙәре, һиҙгер, 
елдерә. 

Видеотаҫма, мультимедия, эш 
дәфтәрҙәре 

 Аттар 
тураһында 
өҫтәлмә 
мәғлүмәт яҙырға 
йәки  
ат һүрәте 
төшөрөргә 

  

30. Тәбиғәт- 
те  һаҡла- 
йыҡ! 

“Ҡылым”  
темаһын 
ҡабатлау 

170-172 Янғын, ярҙам, хәбәр ит, 
алып сыҡ, һүндереү. 

Сара күреү  сканворд, 
 компьютер, 
дәреслек, 
мультимедия 

кроссворд    

31. Әкиәт.  
Әтәс менән 
бойҙай 
бөртөгө. 

Алмаштар  172-175 Йомортҡа, май, майларға Бесән, тамағына торҙо, 
сабырһыҙ. 

мультимедиа, 
һүрәттәр 

Карточкалар 
менән эш 

Әкиәт буйынса 
кроссворд 
төҙөргә 

  

32. Сөмбөлә –  
уңыш байрамы 

Йыйнаҡ  
һәм тарҡау 
һөйләмдәр 

176-180 Уңыш, күстәнәс Утау, баҙ, имен-аман, туған-
тыумаса. 

мультимедиа, компьютер, 
һүрәттәр, 
карточкалар 

 “һеҙ тағы ла 
ниндәй башҡорт 
байрамдарын 
беләһегеҙ?” 
дәфтәргәтяҙып 
килергә. 

  

 12. Башҡорт халыҡ ижады. 1 сәғәт.  

33. Әкиәттәр. 
“Ҡурай  

 181-186 
 

Ҡыйын, таралған, әкиәт, 
ваҡиға, хыял, тылсымлы 

Мөгөҙ, туған тейеш, өр ҙә өр, 
мөгөҙлө, 

Ҡурай, 
мультимедиа, компьютер, 

    



тарихы”.  
Мәҡәлдәр һәм 
йомаҡтар. 

188-190  Мәҡәл, фекер, йомаҡ, 
йәшереү. 

Ололар һүҙе, уй йомоу, 
табышмаҡ.  

һүрәттәр, 
карточкалар 

 13. Үтелгән темаларҙы йомғаҡлау. 1 сәғәт.  

34. Алдаусы  
әкиәттәр һәм 
көлә- 
мәстәр. Үтелгән 
темаларҙы 
йомғаҡлау. 

    мультимедиа, компьютер, 
һүрәттәр, 
карточкалар 

 Бер көләмәс 
һөйләргә  
йәки ятларға 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


