


  №                 Дәрестәр темаһы             Һүҙлек  һүҙҙәре     Йыһазландырыу  Үткәреү 
 ваҡыты 

Үткәрелгән 
  ваҡыт 

      Иҫкәрмә 

  I                                                               Һаумы,  мәктәп!  ( 4 сәғәт)    

1.  Белем көнө. Башҡорт теленең өн-
хәрефтәре. 

Белем донъяһына, байрамса, өйрә- 
нәләр, сәйәхәт, тантаналы, тылсым- 
лы, елеү. 

Башҡорт алфавиты.    

2.  Беҙҙең ғаилә. Исем.  Ғәҙел, иғтибарлы, сит телдәр, татыу  
йәшәйбеҙ, инәй, көслө. 

Таблица.    

3.  Беҙҙең мәктәп. Исемдәрҙең күплек 
ялғауы. 

Өс ҡатлы, сисенеү бүлмәһе, тамаша  
залы, уҡытыусылар бүлмәһе. 

Таблица.    

4.  Ҡурай моңо. Сифат. Сит илдәр, сығыш яһаған, боронғо, 
килеп сыҡҡан, аңлата, атама, йәшен, 
айырма,бушамай, сеймал,һәр ваҡыт.  

Һүҙлектәр.    

  II                                                            Үҙем  тураһында. ( 5  сәғәт)    
5.  Үҙем тураһында. Исемдәрҙең килеш 

менән үҙгәреше. 
Таныш булайыҡ, шуға, яҙҙылар, әле- 
гә, бер үҙем, бер кемде лә, күсте, тиҙ 
танышырһың. 

Таблица, карточкалар,  
эл. дәреслек. 

   

6.  Мәктәпкә барғанда. Берлектәге 
исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше.  

Бер аҙҙан, Ағиҙел аръяғынан, 
осраны, 
ҡойма башынан, һикереп төштө,  
ҡурҡманылар. 

Таблица.    

7.  Икмәк – ҡәҙерле аҙыҡ. Берлектәге 
исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. 

Яҙыҡ, ҡәҙерлә аҙыҡ, баҫып ашарға, 
Емеш, йәлләмә. 

Таблица.    

8.  Беҙҙең ғаилә. Күплектәге 
исемдәрҙең килеш  менән 
үҙгәреше. 

Бер туғандар, яҡшы йәшәйбеҙ, бер 
үҙем, икәүләп, ҡсәүләп. 

Таблица, төҫлө һүрәттәр.    

9.  Беҙҙең әсәй. Алмаш. Зат алмаштары Иртә тора, тегә, бәйләй, аҫыл биҙәк- 
тәр, иҫкә төшөрә, күңелдә йәшәй, күҙ 
алдыңда. 

Һүҙлектәр.    

  
III 

                                                            
                                                                           Йыл  миҙгелдәре. ( 5  сәғәт) 

   

10.  Йыл миҙгелдәре. Һорау алмаштары. Ямғыр, моңһоу, миҙгел, ашлыҡ, оҡ- 
шай, уңыш, өлгөрҙө, ҡупшы, наҙла- 
нып, тау битләүе. 

Төҫлө һүрәттәр, таблица.    

11.  Минең бүлмәм. Күрһәтеү 
алмаштары. 

Был, ошо, теге, шул, былар, тегеләр, 
шулар, мендәр, түшәк, юрған, тәртип. 

Таблица.    

12.  Һорауҙарға яуаптар. Билдәһеҙлек Әллә кем, кемдер, әллә нимә, нимә- Карточкалар, таблица.    



алмаштары. лер, әллә ниндәй, әллә ҡайҙан, әллә 
нисек, әллә ҡасан. 

13.  Дүрт ҡыҙ. Билдәләү алмаштары. Һәр кем, һәр береһе, һәр ҡайҙа, һәр 
төрлө, һәр ваҡыт, бөтә, бөтәһе, үҙ, 
кейем-биҙәктәр, булһын ине, теләр 
инем, ҡуйын дәфтәре. 

Һүҙлектәр, таблица.    

14.  Көҙ – рәссам. Юҡлыҡ алмаштары. Бәхәсләшәләр, һүрәт төшөрә, рәс- 
сам, буяу, йәйгесә, ҡайын, йүкә, са- 
ған, уҫаҡ, сағыуыраҡ. 

Таблица, карточкалар.    

 IV                                                               Башҡортостанды  беләһеңме?  (2  сәғәт)    

15.  Урал – башҡорт иле. Яңғыҙлыҡ һәм 
уртаҡлыҡ  исемдәр. 

Уҡ-һаҙаҡ, аямаған, түгеү, һис бирмә- 
гән,дәүләт, тарих, элек, ерһеҙ, йәбер- 
ләнгән халыҡ, үҙ ерҙәрен. 

Башҡортостан картаһы,  
төҫлө һүрәттәр.  

   

16.  Башҡортостан райондары һәм 
ҡалалары. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ 
исемдәр.  

Иң ҙур район, баш ҡала, 
урынлашҡан,  
төрлө милләт, таулы, урманлы, дала. 

Башҡортостан картаһы.    

  V                                                     Кеше.  Тән  ағзалары.  Шәхси  гигиена.  ( 3  сәғәт)    

17.  Тән ағзалары. Башҡорт телендә 
эйәлек төшөнсәһе. 

Битен йыуа, гимнастика яһай, тешен 
таҙарта, урынын йыя. 

Төҫлө һүрәттәр.    

18.  Хәрәкәттә – бәрәкәт. Ҡылым. Йүгерә, һикерә, һөйләшә, килә, ала, 
эшләй, йыуа, ҡайта. 

Һүрәттәр, һүҙлектәр.    

19.  Дарыу үләндәре. Ҡылым. Дарыу үләндәре, иғтибар итмәйбеҙ, 
танырға, файҙаланыу, дауалап була, 
ауырыуҙар. 

Дарыу үләндәре рәсем- 
дәре. 

   

  
VI 

                                                             
                                                               Яңы  йыл  менән. ( 4 сәғәт) 

   

20.  Декабрҙә. Ҡылым. Ҡаты һыуыҡтар, яланғасланыу, ҡап- 
ланыу, йәнлек, ҡарағай. 

Таблица.    

21.  Тау шыуғанда. Ҡылымдарҙың 
һорауҙары. 

Елдерәм, икмәк валсыҡтары, 
тағараҡ, 
элеп ҡуйыу,  һуған, һарымһаҡ, ҡай- 
натма, саф һауа.   

Таблица.    

22.  А.Исмәғилев. «Яуа ҡарҙар». 
Ҡылымдарҙың  зат һәм һан менән 
үҙгәреше.  

Төрөнөү, киң, яҡты өмөт, хыял, 
уйҙар, 
иғтибарлы бул, әңгәмәләшеү, 
һөйләү- 
се, һөйләшеү. 

Таблица, карточкалар.    



23.  Яңы йыл ҡайҙа нисек үтә? Ҡабатлау. Йыш, дөгөнө буяйҙар, шар асып ҡуя- 
лар, кәкре муйын, батмай, теккән, һү- 
рәт төшөрә, һипкән. 

Төҫлө һүрәттәр, карточка- 
лар. 

   

VII                                   Аҙыҡ-түлек.  Кейем-һалым.  Магазин.  Өй.  Баҙар. (3  сәғәт)    
24.  Аҙыҡ-түлек магазинында. Исемдәр. Аҙыҡ-түлек, ҡап, ҡаймаҡ, ҡара икмәк, 

һатыу, һатып алыу. 
Төҫлө һүрәттәр.    

25.  Ф.Туғыҙбаева. «Яңы күлдәк». 
Синонимдар. 

Балалар донъяһы, һайлашты, тап-та- 
ман, матурлыҡты таный, килешә,  
һаҡлап кей. 

Таблица, һүҙлектәр.    

26.  Ф.Туғыҙбаева. «Тыуған көн». 
Синонимдар. 

Көтөк булдыҡ, эйәр, тәүфиҡлы, оло- 
лау,һөйөп, танау сөйөү, тантана көнө. 

Һүҙлектәр.    

VIII                                                                 8  март – ҡатын-ҡыҙҙар  көнө.  ( 2  сәғәт)    

27.  Ф.Мөхәмәтйәнов. «Әсәйем». 
Антонимдар. 

Турау, бәлеш, туҡмас киҫә, һырлап  
сәскә төшөрә, маҡтау, тәм-том, аш- 
һыу, ялтырап-нитеп тормай. 

Карточкалар.    

28.  З.Әхмәтйәнова. «Нәби менән әбей».  
Антонимдар. 

Һикереп, баҫып бара, уртаҡ фекер, 
бергә, һыйынды, донъя. 

Һүҙлектәр, карточкалар.    

IX                                                                       Яҙ  етте.  (3 сәғәт)    
29.  Ә.Ихсан. «Яҙ». Омонимдар. Ҡарҙар ирей, һыу таша, аяҙ күк. Таблица.    

30.  Минең дуҫым компьютер. 
Алмаштар. 

Бүләк итте, бүлмә бүлергә, аптырап  
ҡарағас, иҫәпләй, шиғырҙар баҫа, 
ялҡытмай, зыян. 

Төҫлө һүрәттәр.    

31.  Ф.Рәхимғолова. «Еңеү көнө».  
Һорауҙар  төҙөү. 

Ҡәҙер-хөрмәт, ҡәҙер итеү, һаҡлау, 
ҡә- 
һәрләү, хөрмәт итеү, хөрмәтләү. 

Карточкалар.    

   
 X 

                                                              
Яҙғы  эштәр. ( 2 сәғәт) 

   

32.  К.Ушинский. «Баҡсасы һәм уның 
улдары». Йы, йе, йо, йү ҡушым-
талары. 

Баҡсасылыҡ, үлер алдынан, эҙләрһе- 
геҙ, ҡаҙып бөтөргәндәр, йомшарған,  
элеккегә. 

Карточкалар.    

33.  Эш ҡоралдары. Һан. Тәпке, һәнәк, тырма, көрәк, утайҙар,  
тырмайҙар,ҡаҙалар, сүп-сар, барыһы, 
үҙ ғүмерендә, йолалар. 

Таблица.    

  
XI 

                                                          
Яҙғы  байрамдар.  Ҡабатлау.  (3  сәғәт) 

   

34.  Ҡуҙғалаҡ, йыуа байрамы. Ҡабатлау. Ҡуҙғалаҡ, йыуа, балтырған, ялан, ри- 
зыҡ, күмәкләп, таҡмаҡ әйтәләр. 

Таблицалар, карточкалар.    



35.  Урманда. Исемдәр. Уҫаҡ,  ҡыштырлай, тумыртҡа  туҡыл-
дай, хуш еҫ бөркөлә,  безелдәй,  си-
ңеркәләр,  шыҡырыҡлай.  

Һүҙлектәр, таблица.    

36.  Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Йомғаҡлау. Өн, хәреф, тартынҡы, һуҙынҡы, ҡа- 
лын, нәҙек, ҡаты, йомшаҡ, ижек, һүҙ, 
һөйләм, хикәйә. 

Һүҙлектәр, таблицалар.    

 


