


7-се класс өсөн календарь-тематик план 

 

№ 
 

Лексик тема Грамматик тема Һүҙҙәр Дәресле
ктәге 

биттәр, 
сығанаҡ

тар 

Күргәҙмәлек Яҙма эштәр Өй эше Дата 

актив һүҙҙәр пассив һүҙҙәр 

“Яңынан мәктәпкә” - 2 сәғәт 

1  1сентябрь- Белем 
байрамы 

6 синыфта 
үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау 

Мәктәп, 
файҙа,тыныслыҡ
, яуап, һорау, 
 

Күркәм, 
ышаныс,бел-
гес,кәрәҙ,  
Ҡапа,та- 

3-сө бит Слайдтар    

2 М.Кәрим 
“Уҡытыусыма” 
шиғыры 

Сифат. Сифат 
дәрәжәләрен 
ҡабатлау 

тырышырға,мәғә
нә,тамамлар- 
ға,һағыныу,төркө
м,кәңәш,емеш, 
 

бын,иҫтән 
сығыу,үке- 
неү,яуыз, 

4-5-се 
биттәр 

М.Кәримдең 
портреты, 
китаптары, 
слайдтар 

   

 “Ауыл тормошо” – 3 сәғәт 

3 “Алтын башаҡтар” 
(әкиәт) 

Ҡылым 
төркөмсәләре. 
Исем  ҡылым. 

Еләк-
емеш,алтын,баҫ
ыу,уңған 
тоҡ,биҙрә,үлән, 
йәмле, 
ауыл,хайуан,япр
аҡ ҡойоу,   мал 
көтөү,бал 
ҡорто,кәрәҙ, 

Ауыл  тормошо, 
мөғжизә,күпереп 
бешкән, туҡ 
башаҡ,ашларға, 

21-22-се 
биттәр 

Мультимедиапрое
ктор, слайдтар 

   

4 Икмәк үткән юл. Сифат ҡылым.  ҡоротҡостар,сәск
ес, ҡара 
ер,ҡырау, 

20-23-сө 
биттәр 

    

5 Н.Мусин “Тәбиғәтте 
һаҡлау – беҙҙең 
бурыс” 

Уртаҡ ҡылым    28-29-сы 
биттәр 

Н.Мусиндың 
портреты, 
слайдтар 

   

 “Башҡортостан буйлап сәйәхәт” -  5 сәғәт 

6 Башҡортостан 
йылғалары 

Исем Донъя, Урал 
тауы,ҡая. 
Урман,Ағиҙел,Ҡа
риҙел,баҡыр,тим
ер 

Дала,мәшһүр, 
тау юлдары, 
данлыҡлы, 

 Мультимедиапрое
ктор, слайдтар 

   

7 Башҡортостан 
ҡалалары 

Яңғыҙлыҡ һәм 
уртаҡлыҡ исем 

күгәреп ята,ата-
бабалар төйәге, 
тырыш, хеҙмәт, 
ирек яулап  
 

 хазина,төйәк, 
ҡорбан булған, 
ете ырыу, изге 
һөйәге 

 Мультимедиапрое
ктор, слайдтар 

   

8 Башҡорт халыҡ 
йыры “Урал” 

Яңғыҙлыҡ 
исемдәр 

Ҡан, йән, бейек, 
яңғыҙ, ирек 

Ҡорбан булған, 
күгәреп ятҡан, 
ирек яулап, ете 
ырыу 

35-36-сы 
бит 

Слайдтар, 
электрон һүҙлек, 
аудиояҙма 

 Шиғыр ятларға: 
1 вариант – 1,2. 
2вариант-3,4, 

 



9 Р.Ғарипов “Урал 
йөрәге” 

Яңғыҙлыҡ 
исемдәрҙең 
яһалышы 

Күкрәк, йөрәк. 
тамыр, бәхет, 
изге 

Изге төйәк, 
шәхес, бығау, 
ҡурсып, яҙмыш 

38-се бит Слайдтар, 
электрон һүҙлек, 
аудиояҙма 

 Шиғырҙы 
тасуири уҡы,2-
се куплетты 
яттан яҙ 

 

10 Башҡортостан 
байлыҡтары 

Сифат ҡылым Имән, дәүләт, 
алтын, баҡыр, 
тарих 

Мал-тыуар, 
терәк, 
тамырланған, 
азатлыҡ, байраҡ 

39-сы бит Слайдтар, 
электрон һүҙлек, 
аудиояҙма 

 41-се күнегеү  

 “Спорт. Спорт кәрәк-яраҡтары” – 5 сәғәт 

11 Спорт – ул һаулыҡ, 
көс, матурлыҡ 

Сифат ҡылым Көс, сәләмәт, 
сыҙамлы, үҫмер, 
күнекмәләр, 
күнегеүҙәр, 
һаулыҡ 

Шөғөлләнеү, 
етешһеҙлек, 
ҡыҙыҡһыныу 

45-46-сы 
бит 

  Спортҡа, 
һаулыҡҡа 
ҡағылышлы 
мәҡәлдәр яҙып 
килергә 

 

12 Башҡортостанда 
спорт төрҙәре 

Ҡылым 
төркөмсәләрен 
ҡабатлау 

Ярыш, шарт, 
төр, йөһөү, уйын 

Ҡәҙерен белеү, 
күндерҙем, күн 
туп, һайлап 
алған 

47-49-сы 
биттәр 

Мультимедиапрое
ктор, компьютер 

 52-се күнегеү  

13 Спорт өлкәһендә 
данлыҡлы кешеләр 

Киләсәк заман 
сифат ҡылым 

Тәрбиәләй, 
башҡара, үтәй, 
көрәшсе, ике 
тапҡыр 

Яуланы, 
әүерелә, 
данлыҡлы, 
еңеүсе, донъя 
чемпионы 

50-53-сө  
биттәр 

Слайдтар,элек-
трон дәреслек 

 Бирелгән 
һүҙҙәр буйынса 
ижади 
диктантҡа 
әҙерләнергә 

 

14 Милли уйындар Сифат ҡылым Бәйге, көрәш, 
майҙан, йыйын, 
һанашмаҡ 

Махсус, мотлаҡ, 
абруйлы, 
күпселек, 
таҡҫыллыҡ, 
йылғыр 

55-56-сы 
биттәр 

Слайдтар,элек-
трон дәреслек 

 64-се күнегеү  

15 Башҡортостан 
чемпиондар иле 

Сифат ҡылым Еңеүсе, ярыш, 
алҡыш, еңел, 
уйын 

Яҡташыбыҙ, 
спортсылар 
араһында, 
йәшәгән осорҙа, 
донъя еңеүсеһе 

58-се 
биттәр 

Слайдтар,элек-
трон дәреслек 

 ижади 
диктантҡа 
әҙерләнергә 

 

 “Мин һәм беҙҙең ғаилә” - 5 сәғәт 

16 К.Шафикова “Әсәй 

күҙҙәре” 
Сифат Атай, әсәй, 

олатай, 
өләсәй… 

Ҡайғырта, 
хәстәрләй, 
наҙлы… 

63-64-се 
биттәр 

К.Шафикованың 
портреты, 
фонояҙма, ғаилә 
һүрәте 

   

17 “Әсә һүҙе” (Башҡорт 
халыҡ ижадынан) 

Ҡылым Бәхет,ҙур, 
уйынсыҡ, яҡты, 
бишек йыры 

Йөҙ, нур, теләк, 
бөйөк 

 64-66-сы 
бит, 
башҡорт 
теленән 
күнегеүҙә
р 
йыйынты
ғы 

Карточкалар, 
«Сәңгелдәк йыры” 

яҙылған фонояҙма 

 Үҙегеҙҙең яҡын 
күргән кешегеҙгә 
ниндәй теләктәр 
теләр инегеҙ? 
Яҙып килегеҙ. 
 

 

18 Дуҫым, серҙәшем Хәл ҡылым Бәхетле, әсәй, 
сер, эш, һөнәр 

Ҡағиҙә, серҙәш, 
шөғөл 

69-70 -се 
биттәр, 

Хәл ҡылымдың 
яһалышын 

 • «5» билдәһенә- 
диалог төҙөргә 

 



З.М.Ғәби
това 
“Телмәр 
үҫтереү 
дәрестәр
е”, 
М.Х.Әхтә
мов 
“Граммат
ика 
һүҙлеге” 

сағылдырған 
таблица, 
карточкалар 

“Дуҫым менән 
һөйләшеү” 

• “4” билдәһенә-
һүҙлек менән 
эш. 10 һүҙ 
күсереп яҙырға, 
хәл ҡылым 
яһарға. 
 

19 Туғанлыҡты 
белдереүсе һүҙҙәр 

Хәл ҡылым Туған, туй, 
кәләш, еҙнә, 
апай 

Йәшмә, ғәжәп, 
ҡәйнә, килен, 
ҡайны 

71-73-сө 
биттәр, 
М.Х.Әхтә
мов 
“Граммат
ика 
һүҙлеге” 

Туй мәлен 
сағылдырған 
картина, 
һүҙлектәр, 
таблица 

 һүҙлек 
диктантына 
әҙерләнергә;  
94 –се күнегеүҙе 
эшләргә. 

 

20 “Мин һәм беҙҙең 
ғаилә” темаһы 
буйынса 
үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау 

 Килен, кәләш, 
өләсәй, ейән, 
апай, олатай, 
апай, әсәй, атай, 
әкиәт 

  63-77-се 
биттәр, 
М.Бураҡа
ева 
“Тормош 
һабаҡтар
ы” 

Тест, карточкалар,  
-сө дәрестә 
ҡулланған 
һүрәттәр 

Тест Ата-әсәгә 
ҡағылышлы 
мәҡәл яҙырға, 
мәҡәлдәрҙе 
ятларға 

 

 “Әсәй, әсәкәйем” – 2 сәғәт 

21 Ф.Рәхимғолова 
“Беҙҙең әсәй” 

Теркәүестәр Әсәй, күлдәк, 
кеше, ҡояш, 
һаулыҡ 

Теркәүес, биҙәк, 
мөхәббәт,  
шәфҡәтле 

 79-81-се 
биттәр 

Ф.Рәхимғолова-
ның портреты, 
шағирәнең 
китаптары, әсә 
тураһында йыр 
яҙылған фонояҙма 

 Һүҙлек менән 
эшлә,теркәүестә
рҙе ятла. 
Терәкәүестәрҙе 
ҡулланып 
һөйләмдәр 
төҙөргә. 

 

22 Й.Солтанов 
“Ҡәнәфер сәскәһе” 

Теркәүестәр Сәскә, бүләк, 
әсәй, байрам 

Ҡәнәфер, хуш 
еҫ, йән 

 83-84-се 
биттәр 

Й.Солтановтың 
портреты 

 • ата-әсә, ғаилә 
тураһындағы 
мәҡәлдәргә 
ребус эшләргә; 

• «Хәтерҙә 
ҡалдырығыҙ” 
рубрикаһындағы 
һүҙҙәр менән 
һөйләмдәр 
төҙөргә    

 

 “Сәнғәт оҫталары”- 3 сәғәт 

23 Х.Әхмәтов – 
композитор 
З.Исмәғилев – 
композитор 
Р.Заһретдинов – 

Эйәртеү 
теркәүестәре 

Бейеүсе, рәссам, 
шиғыр, йыр, 
башҡорт халыҡ 
йыры 

Сәнғәт, көй, 
ижад, етем 

 86-87-се 
биттәр 

Х.Әхмәтовтың 
портреты, 
Башҡортостан 
картаһы,аудиояҙ-
ма, слайдтар 

 • Х.Әхмәтов 
тураһында 
һөйләргә; 

• 111-се күнегеү; 

 



ҡубыҙсы  

• .З.Исмәғилев 
тураһында 
һөйләргә; 

• Р.Заһретдинов 
тураһында 
һөйләргә. 
 

24 Р.Туйсина – 
бейеүсе 

Һүҙбәйләнеш  Йола, ғөрөф-
ғәҙәт, Башҡорт 
дә-ләт халыҡ 
бейеүе 

91-94-се 
биттәр 

Р.Туйсинаның 
портреты,  
Башҡортостан 
картаһы, 
видеояҙма, 
таратма, 
материалдар, 
слайдтар 

 • Р.Туйсина 
тураһында 
һөйләргә; 

• Байрам 
концерты, йыр-
моң ярата, 
бейеү түңәрәге 
һүҙбәйләнештәр
е менән 
һөйләмдәр 
төҙөп яҙырға; 

• “Театрҙа”, 
“Касса янында”, 
“Артистар менән 
осрашыу” 
темаларының 
береһен һайлап 
диалог төҙөргә. 

 

25 Сәнғәт оҫталары 
темаһы буйынса 
үтелгәнде ҡабатлау 

Эйәртеү 
теркәүестәре 

Сәнғәт, ҡурай 
бүлеге, халыҡ 

Атҡаҙанған 
халыҡ артисы 

 А.Айытҡоловтың 
портреты,  
таратма, 
материалдар 

Үҙ аллы эш Үтелгәнде 
ҡабатларға. 

 

 “Исемең матур – кемдәр ҡушҡан? Исемдәрҙә - ил тарихы” – 2 сәғәт 

26 Исемдәрҙең 
мәғәнәһе. Исемдең 

матур икән. 
 

Бәйләүес Ғорурлыҡ, 
тәрбиә, шәхес, 
кәңәш, иғтибар, 
яуап, яуаплылыҡ 

Мәғәнә, 
әйтелеш, ғүмер 
буйы, яҙмыш 

98-102-се 
биттәр 

Т.Күсимова, 
С.Бикҡолова 
“Башҡорт 
исемдәре” китабы, 
К.Кинйәбулатован
ың портреты, 
таратма 
материалдар, 
слайдтар 

 133-сө күнегеү: 

• тәржемә итергә; 

• тәржемә итергә 
һәм һөйләмдәр 
төҙөргә;  
 

 

27 Ер-һыу атамалары. 
“Ҡәнифә юлы”. 

Бәйләүес Топонимия, 
ырыу, йәй, 
һылыу, тау 
һырты 

Йәйләү, йылҡы, 
Тимерҡаҙыҡ 
йондоҙо 

 Таратма 
материалдар, 
аудиояҙма, 
слайдтар 

 Яҙма эшкә 
әҙерләнергә 

 

“Борон-борон заманда” – 2 сәғәт 

28 “Ирәндек әкиәте”. 
 I бүлек 

 әкиәт, әкиәт 
һөйләү, батыр, 
оҫта, бәхет, 

Тылсымлы 
әкиәт, тормош-
көнк-реш, 

105-107 -
се биттәр 

Мультимедиапрое
ктор, слайдтар 

 • “Әкиәтте дауам 
ит!” ( Өйҙә 
“Ирәндек” 

 



көслө, ҡыйыу, 
тоҡ, яуыз бай, 
ялсы, ирек 

хайуандар 
тураһында 
әкиәттәр, 
хазина, дейеү, 
аждаһа, мәсекәй 
әбей, халыҡ 
өсөн 

әкиәтенең 
дауамын уйлап 
килергә.) 

• “ Оморҙаҡтың 
урынында 
булһаң, бай 
менән нисегерәк 
һөйләшер 
инең?” 
темаһына 
диалог төҙөргә. 

• әкиәттән 
яңғыҙлыҡ 
исемдәрҙе 
табырға һәм 
һөйләмдәр 
төҙөп яҙырға.  

 
 

29 “Ирәндек әкиәте”. 
 II бүлек. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киҫәксәләр 
тураһында 
төшөнсә 

Уй, бәке, кеҫә Хәйлә, төшөү 
юлы, өйрәндек, 
тиреһен  
һыҙырып алған 

 108-109-
сы 
биттәр 

Мультимедиапрое
ктор, слайдтар 

 • “Ирәндек” 
әкиәтенең 
аҙағын уйлап 
килергә. 

• үҙегеҙгә 
оҡшаған 
әкиәттән 
киҫәксәләр 
булған 5 һөйләм 
яҙып килергә. 

• батырлыҡ 
тураһында 3 
мәҡәл яҙып 
килергә. 

 

Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ – 4 сәғәт 

30 Р.Мөхәммәтов. 
“Тауышһыҙ Талип”. 

Мөнәсәбәт 
һүҙҙәр 

Мәктәп, һалдат, 
аҡбур, көслө 
тауыш, таҡта, 
шиғыр, класс, 
күңелһеҙ 

Маташа, сират 
етте, быяла, 
кинәт, ҡапыл, күҙ 
һалды, һикереп 
төштө 

124-125-
се биттәр 

Мультимедиапрое
ктор, слайдтар, 
экран, картина 

 • “Тауышһыҙ 
Талип” 
хикәйәһенең 
дауамын уйларға. 

• “Аманат” 
журналынан 
мөнәсәбәт 
һүҙҙәр булған өс 
һөйләм күсереп 
яҙырға. 

• дәреслектәге 
165-се 
күнегеүҙәге 2-се, 
6-сы мәҡәлдәрҙе 

 



яттан яҙып 
өйрәнергә. 

31 С.Әлибаев.”Ҡайын 
һыуы” 

Ярҙамсы һүҙҙәр Ағас, йылға, 
ҡайын ағасы, 
ҡоштар, бысаҡ, 
таштар, балыҡ, 
ҡояш ҡыҙҙыра 

Ҡайын туҙы, ағас 
шыбырлай, 
шишмә 
ҡороғайны, тау 
битлә-е 

126-127-
се биттәр 

Мультимедиапрое
ктор, слайдтар, 
яҙыусы портреты, 
карта 

 • “Әгәр мин 

“Ҡайын һыуы” 

әҫәрендәге ике 

малай урынында 

булһам, ни 

эшләр 

инем...”тигән 

темаға хикәйә 

төҙөргә. 

• 171-се күнегеү, 

128-се 

бит.Бирелгән 

портреттарға 

нигеҙләнеп, 

мөнәсәбәт 

һүҙҙәр ҡулланып 

яҡын дуҫыңдың 

портретын 

һүрәтләргә. 

• үҙегеҙ һайлап 

берәр киҫәксә, 

теркәүес, 

бәйләүес менән 

һөйләмдәр 

төҙөп яҙырға. 

 
 
 
 
 
 
 

32 Яҙ сәскәләре Ымлыҡтар Сәскә, умырзая, 
тәбиғәт, ҡар 
һыуҙары, ҡояш 
йылыта 

Йомортҡа 
ҡабығынан, 
йәшел ҡыяҡ, 
ҡыҫҡа ғүмерле, 
сәскә таждары, 
һәр бәбәге, 
өмөт, илһам, 
сафлыҡ 

123-сө, 
132-133-
сө биттәр 

Мультимедиапрое
ктор, слайдтар, 
магнитофон 

 • “Әгәр мин 
сәскә үҫтереүсе 
булһам, ...” 
темаһына мини-
инша яҙырға. 

• башҡортса 
әҙәби 
китаптарҙан 
ымлыҡтар булған 
өс һөйләм табып 
күсерергә. 

• дәреслектәге 
йомаҡтарҙың 
береһен яттан 
яҙырға 

 



әҙерләнергә. 
 

 

33 Дөйөмләштереү 
дәресе 

Грамматиканы 
ҡабатлау 

Сәйәхәт, 
туҡталыш, сәсән 
тирмәһе 

Берҙәмлек, 
иғтибарлы, 
иғтибарлылыҡ, 
таяныс, серҙәш, 
ярҙамсы, яҡшы 
сифаттар, 
намыҫлы 

 Мультимедиапрое
ктор, слайдтар 

   

 Йәмле йәй  етә - 1 сәғәт 

34 З.Ҡотлогилдина 
“Йәй”. Йомғаҡлау 
дәресе. 

Хәбәр, һорау, 
өндәү 
һөйләмдәр. 
Үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау. 

Йәй,көн, йылы, 
матур, гүзәл, 
сәскә, күбәләк, 
ауыл 

Ҡырсынташ, 
ҡайнар, сәсәй 
Ижад, ижад итә, 
әхирәт 

 З.Ҡотлогилдина-
ның портреты, 
слайдтар 
 

 «Йәй” шиғырына 
һүрәт төшөрөргә 

 

 


