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Введение 

       Каждый язык является частью мировой культуры, в котором отражаются история, 

психология народа, его духовное богатство, традиции и обычаи. В рамках реализации 

Законов Республики Башкортостан «Об образовании» и «О языках народов Республики 

Башкортостан» в образовательных учреждениях организовано обучение башкирскому языку, 

начиная с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте происходит формирование и 

становление личности ребенка, воспитываются чувства уважения к представителям других 

наций, любви к родному краю и Отечеству. Учеными доказано, что освоение звуковой 

стороны второго языка положительно влияет на развитие не только речевого, но и на 

уровень общего интеллектуального развития ребенка. Поэтому при составлении данной 

программы учитывались психологические особенности развития детей – огромное их 

желание к познанию нового в окружающем мире.    

Обучение башкирскому языку предполагает: 

- опору на природную детскую любознательность;                                                                                              

- поощрение познавательной инициативы ребенка - вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное отношение к ним;                                                  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение;                                                                                                                                   

- организацию речевой и образовательной среды, стимулирующей познавательную 

активность детей;                                                                                                                                                      

- предоставление информации из истории, литературы, культуры башкирского народа;                                                                                                                                          

- приобщение детей к нравственно-духовным ценностям, традициям и обычаям,                                           

к историческому прошлому, современным достижениям башкирского народа в 

интегрированном виде, путем вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

       Основным направлением обучения башкирскому языку в дошкольном учреждении 

является формирование и развитие у детей простейших умений и навыков овладения 

башкирской речью в устной форме. Таким образом, основным компонентом национальной 

культуры выступает национальный язык, благодаря которому сохраняется нация, правильное 

понятие о древних традициях и культуре, знания о своей религии. В образовательной 

деятельности при обучении башкирскому языку дошкольники получают не только новые 

знания о родной земле, о национальностях, проживающих на территории республики, а тем 

самым создаются условия для формирования нравственных чувств. 

 

I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

       Рабочая программа дошкольного образования по изучению башкирского языка для детей 

5-7 лет (далее Программа) является документом, с учетом которого организация, 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.  

       Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, особенностями образовательного 

учреждения, региона, образовательными потребностями и запросами воспитанников, их 

родителей (законных представителей), определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

       Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:                                                                                                                                              

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                                        

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);                                                                                                                                          



3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564);                                                                                                                                                 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);                                                                                                                                                                

5. Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

года);                                                                                                                                                                     

6. Примерная ООП ДО/                                                                                                   

Парциальные программы: Нафикова З.Г. «Шатлык»: Программа и конспекты занятий для 

обучения башкирской разговорной речи детей 5,5-6,5 лет; Азнабаева Ф.Г., Нафикова З.Г. 

«Оскон»;                                                                                                                                         

Методические пособия: Азнабаева Ф.Г., Елкебаева Г.Р. «Гульбостан»; Нафикова З.Г. 

«Говорим на башкирском языке»; Нафикова З.Г. «Изучаем башкирский язык».  

       Изучение дошкольниками башкирского языка осуществляется с пяти лет и направлено 

на социально - коммуникативное, речевое и познавательное развитие, в процессе которого 

старшие дошкольники овладеют устной формой общения, т.е. научатся правильно 

произносить характерные звуки башкирского языка (Ғғ, Ҙҙ, Ҡҡ, ң, Өө, ҫ, Үү, Һһ, Әә)  

понимать башкирскую речь со слуха и соответственно на нее реагировать. 

       Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 

корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию 

учреждения. Исполнителями Программы являются участники образовательного процесса в 

ДОО.  

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Ознакомление дошкольников с башкирским языком как средством общения и 

культурой башкирского народа.  

Задачи:                                                                                                                        
Образовательные                                                                                                                                                 

- учить отличать башкирскую речь (аудирование);                                                                                     

- расширить знание и представление о башкирском языке;                                                                            

- учить правильному произношению звуков, слов, фраз на башкирском языке, общаться со 

сверстниками и взрослыми (говорение);                                                                                                        

- совершенствовать общее языковое развитие дошкольников.                                           

Развивающие                                                                                                                                                       

- развивать интерес к башкирскому языку;                                                                                           

- развивать творчество и обогащать словарный запас.                                                       

Воспитательные                                                                                                                                                

- приобщать к истории, культуре, обычаям и традициям башкирского народа посредством 

языка. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

       Основой организации работы с детьми в данной программе является следующая система 

дидактических принципов:                                                                                                           

1.Принцип индивидуального подхода.                                                                  

Индивидуальный подход используется в целях создания условий для всестороннего развития 

каждого ребенка и предупреждения влияния на его развитие неприятных обстоятельств.                                                                                                  

2.Принцип доступности.                                                                                                                             

Дети должны, прежде всего, изучать те предметы и явления окружающего мира, которые им 

понятны и доступны.                                                                                                                              



3.Принцип систематичности и последовательности.                                                                  

Программный материал распределен таким образом, чтобы обеспечивалось его 

последовательное усложнение, связь последующего материала с предыдущим.                    

4.Принцип прочности усвоения знаний.                                                                                                     

В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу.                                                                               

5.Принцип наглядности.                                                                                                                         

Данный принцип играет важную роль в обучении детей дошкольного возраста, так как 

мышление дошкольника носит наглядно-действенный и наглядно-образный характер.  

       Форма обучения. Организованная образовательная деятельность проводится 2 раза в 

неделю с детьми подготовительной к школе группе (5-7 лет) в игровой форме.                                                                                                      

       Изучаемый материал подобран в соответствии с возрастными физиологическими 

особенностями, что позволяет избежать переутомления дошкольников.  

       Изучение башкирского языка ведётся в соответствии с комплексно – тематическим 

планированием.  

       Содержание программы:  

       Программа рассчитана на 64 академических часов (со второй недели сентября до третьей 

недели мая, исключая время, отведенное на зимние каникулы).  

ООД проводится 2 раза в неделю длительностью 30 минут.  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

       Дети научатся отличать русскую или башкирскую речь от одной на элементарном 

уровне общения (аудирование). Научатся понимать башкирскую речь со слуха и 

соответственно на нее реагировать, научатся правильному произношению звуков, слов (90), 

типических грамматических конструкций на двух языках, общаться со сверстниками и 

взрослыми по предложенным темам и ситуациям на уровне повседневного общения 

(говорение).  

Мониторинг 

       Педагогический мониторинг достижения детьми результатов деятельности проводится 

два раза в год: вводный (сентябрь), итоговый (май). По усмотрению педагога возможно 

проведение промежуточных срезов. Диагностика усвоения детьми башкирского языка 

проводится по следующим критериям. 

 

Критерии для диагностики усвоения детьми 5 – 7 лет башкирского языка. 

1.Барлыҡ өндәрҙе ишетә, айыра, дөрөҫ әйтә белә. (Слышит, различает, умеет правильно 

проговаривать все звуки башкирского языка).                                                                                                

2. Башҡорт телен өйрәнергә ҡыҙыҡһыныу белдерә. (Проявляет интерес к изучению 

башкирского языка).      

Знает, понимает и произносит слова по заданной теме на башкирском языке.  

Отвечает на вопросы. Составляет предложения. Читает стихи. Ведёт диалог.  

                                                                                                                                                                 

3. Танышыу. (Знакомство) - умение знакомиться на башкирском языке.                                                     

4. Балалар баҡсаһы. (Детский сад). 

5.Уйын бүлмәһе. (Игровая комната). 

6.Уйынсыҡтар. (Игрушки). 

7. Мәктәп менән танышыу. (Знакомство со школой).                                                                               

Уҡыу әсбаптары. Учебные принадлежности.                                                                                             

8. «Көҙ миҙгеле. (Время года осень).  

9. Һандар. (Числа). 

10. Минең ғаиләм. (Моя семья). Төҫтәр. (Цвета).  

11. Тән өлөштәре. (Части тела). 



12.Кейем-һалым. (Одежда). 

13.Аҙыҡ-түлек. (Продукты питания). 

14.Ҡыш миҙгеле. (Время года – зима).  

Ҡышҡы уйындар. (Зимние игры). 

15.Һауыт-һаба. (Посуда). 

16.Аҙна көндәре. (Дни недели).  

Көн тәүлеге. (Части суток). 

17.Яңы йыл ҡаршылайбыҙ. (Встречаем новый год). 

18.Йорт хайуандары. (Домашние животные). 

19.Йорт ҡоштары. (Домашние птицы). 

20.Ҡырағай хайуандар. (Дикие животные). 

21.Ҡоштар. (Птицы). 

23.Йәшелсәләр. (Овощи). 

24.Емештәр. (Фрукты, ягоды). 

25. Минең Ватаным. Минең Башҡортостаным. Минең ҡалам. Минең өйөм. (Моя Отчизна. 

Мой Башкортостан. Мой город. Мой дом). 

26. Яҙ миҙгеле. (Время года – весна). 

27. Үҫемлектәр, ағастар, ҡыуаҡтар.(Растения, деревья, кусты). 

28. Тәбиғәт күренештәре. (Природные явления). 

29. Һөнәрҙәр. (Профессии). 

30. Бөжәктәр. (Насекомые). 

31- 32. Ҡабатлау. (Повторение). 

1.5.Характеристика возрастных возможностей дошкольников                     

возраста для изучения башкирского языка 5-7 лет. 

       Дошкольники 5-7 лет отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них 

появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и 

прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. 

Игра сохраняет свою ведущую роль. Возможность опоры на игровую деятельность позволяет 

обеспечить естественную мотивацию речи на башкирском языке, сделать интересными и 

осмысленными даже самые элементарные задания. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление, навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются 

наглядными признаками ситуации, продолжает развиваться воображение. Внимание 

дошкольников становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

      У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

      В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается и 

диалогическая и монологическая речь.  

      В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; формированием позиции школьника.  

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»/  



Формирование словаря:                                                                                                                          

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; глаголами, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.                                                                                                              

Овладение детьми конкретным языковым материалом, т.е. словарным запасом, для 

элементарного общения с взрослыми и сверстниками.  

Звуковая культура речи:                                                                                                     

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.                                                                        

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»/  

       Воспитывать уважение к родному языку, желание его изучать.     

      Приобщение подрастающего поколения к национальной культуре и традициям 

башкирского народа, к его духовности и нравственно эстетическим ценностям. 

 

2.2.Комплексено-тематическое планирование содержания организованной 

деятельности детей. 

(Cентябрь – 2-се аҙна) 

Дәрес 1-2. Тема. “Танышыу” – “Знакомство”.  

Маҡсат: балаларға башҡорт теле тураһындағы тәүге төшөнсәләрҙе биреү; башҡорт һүҙҙәре 

менән таныштырыу; һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү; башҡорт телендәге специфик  өндәрҙе 

(ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә) дөрөҫ әйтергә өйрәнеүгә артикуляцион күнекмәләр үткәреү; фонематик 

ишетеү һәләттәрен үҫтереү; һүҙбәйләнештәрҙе уҙләштереү; бәйләнешле телмәр уҫтереү; 

балаларҙың хәтерен, иғтибарлығын тәрбиәләү; башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу 

уятыу.                                                                     

Һүҙлек эше: (14 һүҙ)                                                                                                                                             

мин - я 

һин - ты 

ул - он, она 

ҡыҙ - девочка  

малай - мальчик 

исем - имя 

һаумы - здравствуй 

һаумыһығыҙ - 

здравствуйте 

сәләм – привет 

һау булығыҙ - до 

свидания 

туп – мяч 

ҡурсаҡ – кукла 

матур - красивый  

Өндәр өҫтөндә эш: ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә. 

Артикуляцион күнегеүҙәр: “Йылмайыу”, “Торба”, “Энә”, “Көрәк”. 

Тын алыу юлына күнегеүҙәр: “Кем алыҫҡараҡ өрә”, “Шәмде һүндер”. 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ-с, ғ-г, һ-х, ҡ-к, ә-а, ң-н, ҙ-з, ү-у, ө-о. 

Ял минуты: Ел иҫә,иҫә,иҫә, ағастарҙы һелкетә. 

                       Ел бөтә, бөтә, бөтә, ағастар бейек үҫә. 

Типик грамматик конструкциялар: 

Был кем?  (Кто это?)   Был ҡыҙ.  (Это девочка).  Был малай.  (Это мальчик). 

Һинең исемең кем?  (Как тебя зовут?)  Минем исемем Айгөл.  (Меня зовут Айгуль). 

Уның исеме Азамат. (Его зовут Азамат).  Сәләм Азамат.  (Привет Азамат).  

Бәйләнешле телмәр: Был ҡурсаҡ. Ҡурсаҡтың исеме Айгөл. Айгөл матур.                                      

Азамат туп уйнай. Туп ҙур (бәләкәй). Айгөл Азамат менән уйнай. 



Бармаҡ уйыны: “Ҡул биреп һаулыҡ һорашыу”. Күнегеү: “Фокус” 

Йыһаз: башҡорт кейемендәге ҡурсаҡтар Айгөл һәм Азамат, ҡыҙ һәм малай һүрәте, туп 

(ҙур һәм бәләкәй), башҡорт алфавиты, хәрефтәр (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә). 

 

(Сентябрь – 3-сө аҙна) 

Дәрес 3-4. “Балалар баҡсаһы” – “Детский сад”.  

Маҡсат: балаларға башҡорт теле тураһындағы тәүге төшөнсәләрҙе биреү; башҡорт 

һүҙҙәре менән таныштырыу; һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү; башҡорт телендәге специфик  

өндәрҙе (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә) дөрөҫ әйтергә өйрәнеүгә артикуляцион күнекмәләр үткәреү; 

фонематик ишетеү һәләттәрен үҫтереү; һүҙбәйләнештәрҙе уҙләштереү; бәйләнешле телмәр 

уҫтереү; балаларҙың хәтерен, иғтибарлығын тәрбиәләү; башҡорт телен өйрәнеүгә 

ҡыҙыҡһыныу уятыу.                                                                     

Һүҙлек эше: (14 һүҙ)                                              “Ҡояшҡай” – “Солнышко”                                                                                             

балалар - дети 

тәрбиәсе - воспитатель 

баҡса – сад 

балалар баҡсаһы – детский сад 

беҙ - мы  

һеҙ – вы 

уйнай(ҙар) – играет(ют)  

хәйерле иртә - доброе утро 

хәйерле көн – добрый день 

хәйерле кис – добрый вечер 

хәйерле төн – доброй ночи 

тыныс йоҡо - спокойного сна

рәхмәт - спасибо 

Өндәр өҫтөндә эш: ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә. 

Артикуляцион күнегеүҙәр: “Йылмайыу”, “Торба”, “Сәғәт”, “Бәүелсәк”. 

Тын алыу юлына күнегеүҙәр: “Бал ҡорттары осалар”, “Шәмде һүндер”. 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Ел иҫә,иҫә,иҫә, ағастарҙы һелкетә. 

                       Ел бөтә, бөтә, бөтә, ағастар бейек үҫә. 

Типик грамматик конструкциялар: 

Был - балалар баҡсаһы. Балалар баҡсаһы ҙур.Мин баҡсамды яратам. Баҡсала тәрбиәсе 

эшләй. Малай баҡсаға бара. Ҡыҙыҡай баҡсаға бара. Балалар уйнай. 

Бәйләнешле телмәр: Был балалар баҡсаһы. Баҡсаның исеме Ҡояшҡай. Баҡса ҙур, матур. 

Мин баҡсаға барам. Тәрбиәсене беҙҙе көтә. Баҡсала беҙ уйнайбыҙ. 

Бармаҡ уйыны: “Ҡул биреп һаулыҡ һорашыу”. Күнегеү: “Фокус” 

Йыһаз: балалар баҡсаһы төшөрөлгән сюжетлы картиналар, башҡорт кейемендәге ҡурсаҡ 

Айгөл, тәрбиәсе, ҡыҙ, малай һүрәттәре, туп, алфавит, хәрефтәр (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә). 

 

(Сентябрь 4-се аҙна) 

Дәрес 5-6. Тема. “Уйын бүлмәһе” – “Игровая комната”. 

Маҡсат: балаларға башҡорт теле тураһындағы тәүге төшөнсәләрҙе биреү; башҡорт 

һүҙҙәре менән таныштырыу; һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү; башҡорт телендәге специфик  

өндәрҙе (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә) дөрөҫ әйтергә өйрәнеүгә артикуляцион күнекмәләр үткәреү; 

фонематик ишетеү һәләттәрен үҫтереү; һүҙбәйләнештәрҙе уҙләштереү; бәйләнешле телмәр 

уҫтереү; балаларҙың хәтерен, иғтибарлығын тәрбиәләү; башҡорт телен өйрәнеүгә 

ҡыҙыҡһыныу уятыу.                                                                     



Һүҙлек эше: (9 һүҙ)                                                  шкаф - шкаф                                                                                           

бүлмә - комната 

өҫтәл - стол 

ултырғыс - стул 

карауат – кровать 

ишек – дверь 

тәҙрә - окно 

уйынсыҡ(тар) – 

игрушка(ки) 

таҡта - доска

Өндәр өҫтөндә эш: ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә. 

Артикуляцион күнегеүҙәр: “Йылмайыу”, “Торба”, “Сәғәт”, “Бәүелсәк”. 

Тын алыу юлына күнегеүҙәр: “Бал ҡорттары осалар”, “Шәмде һүндер”. 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Ел иҫә,иҫә,иҫә, ағастарҙы һелкетә. 

                       Ел бөтә, бөтә, бөтә, ағастар бейек үҫә. 

Типик грамматик конструкциялар: 
Был нимә? Был – ишек. Был тәҙрә. Ҙур ултырғыс. Бәләкәй ултырғыс. Уйынсыҡтар шкафта 

торалар. Карауатта йоҡлайбыҙ. Ишекте ас (яп). Тәҙрәгә ҡарайым. 

Бәйләнешле телмәр: Был уйын бүлмәһе. Бүлмә ҙур, яҡты. Өҫтәл һәм ултырғыстар күп. 

Шкафта уйынсыҡтар бар. Балалар уйынсыҡ уйнаталар.  

Бармаҡ уйыны: “Ҡул биреп һаулыҡ һорашыу”. Күнегеү: “Фокус” 

Йыһаз: уйын бүлмәһе төшөрөлгән балалар уйнаған сюжетлы картиналар, башҡорт 

кейемендәге ҡурсаҡ Айгөл, туп, башҡорт алфавиты, хәрефтәр (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә). 

 

(Октябрь 1-се аҙна) 

Дәрес 7-8. Тема. “Уйынсыҡтар” – “Игрушки”. 

Маҡсат: башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү һәм телмәрҙә 

ҡулланыу, яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу, телмәр аппаратын үҫтереү,нығытыу, алдан өйрәнелгән 

һүҙҙәрҙе һәм яңы типик грамматик конструкцияларҙы ҡабатлау, нығытыу, өйрәнеү; 

бәйләнешле телмәр үҫтереү күнекмәләре үткәреү; башҡорт телен өйрәнеүгә теләк уятыу.  

Һүҙлек эше: (12 һүҙ) 

туп - мяч 

ҡурсаҡ - кукла 

машина - машина 

ҡуян - заяц 

айыу - медведь 

шар - шар 

бесәй - кошка 

эт - собака 

ат - лошадь 

төлкө - лиса 

терпе - ежик 

буре – волк

Өндәр өҫтөндә эш: ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә. 

Артикуляцион күнегеүҙәр: “Болот”, “Балыҡ”, “Йылан”, “Туп”. 

Тын алыу юлына күнегеүҙәр: “Суҡтарға өрөү”, “Паравоз һыҙғыра”.  

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 



Ял минуты: Сәп – сәп сәпәкәй, мин түгел бәләкәй, 

                       Был китап миңә бүләк, һаҡлап тоторға кәрәк. 

Типик грамматик конструкциялар: Был туп. Туп ҙур (бәләкәй). Туп йәшел төҫтә.  

Был ҡуян. Ҡуян уйынсыҡ. Бесәй йомшаҡ. Айыу ҙур. Эт өрә. Терпе энәле.                   

Бәйләнешле телмәр:  

Минең уйынсыҡтарым бар. Был машина. Был туп. Был эт. Һ.б.  

Уйындар: “Нимә юҡ?”, “Тылсымлы тоҡсай”. 

Йыһаҙ: уйынсыҡтар, башҡорт кейемендәге ҡурсаҡ Айгөл башҡорт алфавиты, хәрефтәр (ғ, 

ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә).  (Тема буйынса буяу). 

 

(Октябрь 2-се аҙна) 

Дәрес 9-10. Тема. “Мәктәп менән танышыу” – “Знакомство со школой”. 

“Уҡыу әсбаптары” – “Учебные принадлежности”. 

“Көҙ миҙгеле” – “Время года – осень” 

Маҡсат: балаларға башҡорт теле тураһындағы тәүге төшөнсәләрҙе биреү; башҡорт 

һүҙҙәре менән таныштырыу; һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү; башҡорт телендәге специфик  

өндәрҙе (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә) дөрөҫ әйтергә өйрәнеүгә артикуляцион күнекмәләр үткәреү; 

фонематик ишетеү һәләттәрен үҫтереү; һүҙбәйләнештәрҙе уҙләштереү; бәйләнешле телмәр 

уҫтереү; балаларҙың хәтерен, иғтибарлығын тәрбиәләү; башҡорт телен өйрәнеүгә 

ҡыҙыҡһыныу уятыу.                                                                     

Һүҙлек эше: (11 һүҙ)                                                  

белем - знания                                                                                         

мәктәп - школа 

уҡытыусы - учитель 

уҡыусы - ученик 

китап - книга 

дәфтәр – тетрадь 

ҡәләм - карандаш 

юйғыс – стёрка 

ҡайсы - ножницы 

көҙ – осень мҙгел – время года

Өндәр өҫтөндә эш: ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә. 

Артикуляцион күнегеүҙәр: “Болот”, “Балыҡ”, “Йылан”, “Туп”. 

Тын алыу юлына күнегеүҙәр: “Суҡтарға өрөү”, “Паравоз һыҙғыра”. 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Сәп – сәп сәпәкәй, мин түгел бәләкәй, 

                       Был китап миңә бүләк, һаҡлап тоторға кәрәк. 

Типик грамматик конструкциялар: 
Был нимә? Был мәктәп. Был китап. Был дәфтәр. Был ҡәләм. Ҡайсы ҡырҡа.                               

Был кем? Был уҡытыусы. Был уҡыусы. Уҡытыусы уҡыта. Уҡыусы уҡый.  

Бәйләнешле телмәр: Мин мәктәпкә барам. Мәктәптә белем алам. Уҡытыусы китап уҡый. 

Мин дәфтәргә яҙам. Рәсем төшөрәм.  

Бармаҡ уйыны: “Ҡояш”. Күнегеү: “Мәктәпкә атлайбыҙ” 

Йыһаз: мәктәп төшөрөлгән сюжетлы картиналар, ҡурсаҡ Айгөл, мәктәп әсбаптарының 

предметлы картиналары, портфель, башҡорт алфавиты, хәрефтәр (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә). 

 

(Октябрь 3-сө аҙна) 

Дәрес 11-12. Тема. “Һандар” – “Числа”. 



Маҡсат: балаларға башҡорт теле тураһындағы тәүге төшөнсәләрҙе биреү; башҡорт 

һүҙҙәре менән таныштырыу; һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү; башҡорт телендәге специфик  

өндәрҙе (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә) дөрөҫ әйтергә өйрәнеүгә артикуляцион күнекмәләр үткәреү; 

фонематик ишетеү һәләттәрен үҫтереү; һүҙбәйләнештәрҙе уҙләштереү; бәйләнешле телмәр 

уҫтереү; балаларҙың хәтерен, иғтибарлығын тәрбиәләү; башҡорт телен өйрәнеүгә 

ҡыҙыҡһыныу уятыу.                                                                     

Һүҙлек эше: (11 һүҙ)                                               

Һан(дар) – число(ла) 

бер - один 

ике - два 

өс - три 

биш -пять                                                                                          

дүрт - четыре 

алты – шесть 

ете - семь 

һигеҙ – восемь 

туғыҙ – девять 

ун - десять

Өндәр өҫтөндә эш: ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә. 

Артикуляцион күнегеүҙәр: “Болот”, “Балыҡ”, “Йылан”, “Туп”. 

Тын алыу юлына күнегеүҙәр: “Суҡтарға өрөү”, “Паравоз һыҙғыра”. 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Сәп – сәп сәпәкәй, мин түгел бәләкәй, 

                       Был китап миңә бүләк, һаҡлап тоторға кәрәк. 

Типик грамматик конструкциялар: 
Нисә малай? Биш малай. Нисә ҡыҙыҡай? Ике ҡыҙыҡай. Нисәдәмтәр? Дүрт дәфтәр. Һ.б. 

Бәйләнешле телмәр: Мин һанай беләм. Минең ун ҡәләмем бар. Азаматҡа өс ҡәләм 

бирәм. Айгөл ике ҡәләм һорай. 

Бармаҡ уйыны: “Вертолёт”. Күнегеү: “Ҡулдарымды йыуам бер, ике, өс...” 

Йыһаз: һандар рәте, ҡурсаҡ Айгөл, мәктәп әсбаптары, башҡорт алфавиты, хәрефтәр (ғ, ҙ, 

ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә). (Һандар буяу). 

(Октябрь 4-се аҙна) 

Дәрес 11-12. Тема. “Төҫтәр” – “Цвета”. 

“Геометрик фигуралар” – “Геометрические фигуры”. 

Маҡсат: балаларға башҡорт теле тураһындағы тәүге төшөнсәләрҙе биреү; башҡорт 

һүҙҙәре менән таныштырыу; һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү; башҡорт телендәге специфик  

өндәрҙе (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә) дөрөҫ әйтергә өйрәнеүгә артикуляцион күнекмәләр үткәреү; 

фонематик ишетеү һәләттәрен үҫтереү; һүҙбәйләнештәрҙе уҙләштереү; бәйләнешле телмәр 

уҫтереү; балаларҙың хәтерен, иғтибарлығын тәрбиәләү; башҡорт телен өйрәнеүгә 

ҡыҙыҡһыныу уятыу.                                                                     

Һүҙлек эше: (11 һүҙ)                                                
зәңгәр - синий 

аҡ – белый 

ҡара - чёрный 

ҡыҙыл - красный 

һары - жёлтый 

көрән – коричневый 

һоро – серый 

йәшел - зелёный 

түңәрәк – круг 

шаҡмаҡ – квадрат  

өсмөйөш - треугольник 

Өндәр өҫтөндә эш: ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә. 

Артикуляцион күнегеүҙәр: “Болот”, “Балыҡ”, “Йылан”, “Туп”. 

Тын алыу юлына күнегеүҙәр: “Суҡтарға өрөү”, “Паравоз һыҙғыра”. 



Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Сәп – сәп сәпәкәй, мин түгел бәләкәй, 

                       Был китап миңә бүләк, һаҡлап тоторға кәрәк. 

Типик грамматик конструкциялар: 

Шар ниндәй төҫтә? Шар зәңгәр төҫтә. Светофорҙа ниндәй төҫтәр? Светофорҙа ҡыҙыл, 

һары, йәшел төҫтәр. Был ҡәләм ниндәй төҫтә? Был ҡәләм көрән төҫтә.   

Бәйләнешле телмәр: Мин геометрик фигуралар төшөрәм. Түңәрәк ҡыҙыл төстә. Шаҡмаҡ 

зәңгәр төҫтә. Өсмөйөш һары төҫтә.  

Бармаҡ уйыны: “Вертолёт”. Күнегеү: “Ҡулдарымды йыуам бер, ике, өс...” 

Йыһаз: һандар рәте, ҡыҙыл, зәңгәр, һары төҫтә геометрик фигуралар, ҡурсаҡ Айгөл, 

мәктәп әсбаптары, башҡорт алфавиты, хәрефтәр (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә). 

 

(Ноябрь 1-се аҙна) 

Дәрес 13-14. Тема. “Минең ғаиләм” – “Моя семья”. 

Маҡсат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; телмәр аппаратын үҫтереү,нығытыу; башҡорт телендәге 

специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү күнекмәләре; алдан өйрәнелгән һүҙҙәрҙе һәм яңы 

типик грамматик конструкцияларҙы ҡабатлау, нығытыу, өйрәнеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереу күнекмәләре үткәреү; башҡорт телен өйрәнеүгә ынтылыш, теләк уятыу.  

Һүҙлек эше: (11 һүҙ)

әсәй – мама 

атай - папа 

өләсәй - бабушка 

олатай - дедушка 

ағай - брат 

апай – сестра 

ҡусты - братик 

һеңле - сестренка 

бармаҡ - палец 

ғаилә – семья 

өй - дом

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: “Ҙур – бәләкәй” – балаларҙа иғтибарлылыҡ тәрбиәләү. 

Типик грамматик конструкциялар: 

Был минең әсәйем.   (Это моя мама). 

Был минең атайым.  (Это мой папа). 

Был минең ғаиләм.   (Это моя семья). 

Беҙҙең ғаилә татыу.   (Наша семья дружная). 

Бәйләнешле телмәр: Был минең ғаиләм. Беҙ татыу йәшәйбеҙ.  Атайым төҙөүсе. Әсәйем 

һатыусы. Мин атайымды һәм әсәйемде яратам.  

Бармаҡ уйыны:     «Минең ғаиләм». 

                               Был бармаҡ – олатай, 



                               Был бармаҡ – өләсәй, 

                               Был бармаҡ – атай, 

                               Был бармаҡ – әсәй, 

                               Был бармаҡ – мин. 

                               Бына минең ғаиләм.  

Шиғыр ятлау: Инга Илембәтова “Мин үҙемде яратам”.   

Уйын: “Минең менән кемдәр йәшәй”. 

Йыһаҙ: ҡурсаҡ Айгөл, ғаилә һүрәте, “Мин үҙемде яратам йыры аудиояҙмаһы”, башҡорт 

алфавиты, хәрефтәр (ғ, ҙ, ҡ, ң, ө, ҫ, ү, һ, ә).   (Рәсем төшөрөү “Минең ғаиләм”) 

 

(Ноябрь 2-се аҙна) 

Дәрес 15-16. Тема. “Тән өлөштәре” – “Части тела”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; телмәр аппаратын үҫтереү, нығытыу; башҡорт 

телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү күнекмәләре; яңы типик грамматик 

конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр үҫтереү күнекмәләре үткәреү; 

иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (21 һүҙ)                                                                                                                                                 
баш - голова                                                                                                                                                  

сәс – волосы                                                                                                                                         

ҡолаҡ - ухо 

күҙ - глаз 

ҡаш - бровь 

бит - лицо 

танау - нос 

ауыҙ - рот 

тел - рот 

теш - зуб 

ҡул - рука 

аяҡ - нога 

арҡа - спина 

бармаҡ – палец 

эс – живот 

маңлай – лоб 

яурын – плочо 

тубыҡ – колени 

ус – ладонь 

кәүҙә - тело 

муйын - шея 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Һәр бер тән өлөшө менән хәрәкәт эшләү. 

Типик грамматик конструкциялар:  Был ҡулым ( күҙем, башым, һ.б) 

Бәйләнешле телмәр: Был мин. Минең исемем Булат. Миңә алты йәш. Минең башым, 

күҙем, ике ҡолағым, ике ҡулым, ике аягым,  бар. Мин сәләмәт һәм көслө малай. Мин 

сәләмәт һәм матур ҡыҙыҡай.  

Шиғыр ятлау: «Был мин» (Р.Ураҡсина) 

Бармаҡ уйыны: “Ҡулдарым” (Ғ. Ғәлиәскәрова) 

Шиғыр ҡабатлау, нығытыу: Инга Илембәтова “Мин үҙемде яратам”.   

Йыһаҙ: ҡурсаҡ Айғөл;тән өлөштәре һүрәте. (Рәсем төшөрөү “Мин үҙемде яратам”) 

               

(Ноябрь 3-сө аҙна) 

Дәрес 17-18. Тема. “Кейем-һалым” – “Одежда”. (Баш кейемдәре.Өҫ кейемдәре.               

Аяҡ кейемдәре -  Головные уборы. Верхняя одежда. Обувь). 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; телмәр аппаратын үҫтереү, нығытыу; башҡорт 

телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү күнекмәләре; яңы типик грамматик 

конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр үҫтереү күнекмәләре үткәреү; 

иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм аралашырға теләк уятыу.                                                                 



Һүҙлек эше: (10 һүҙ)                                                                                                                                                 

күлдәк – платье, рубашка 

салбар – брюки 

башлыҡ – шапка 

яулыҡ – платок 

быйма – валенки 

итек - сапоги 

кейә – одевает 

сисә - снимает 

төймә - пуговица  

бейәләй - варежки

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Һәр бер тән өлөшө менән хәрәкәт эшләү. 

Типик грамматик конструкциялар: Мин кейенә беләм, тышка сығабыҙ, төймә эләм, 

итек матур, быйма йылы, яулыҡ ябынам.  

Бәйләнешле телмәр: Мин башлыҡ кейәм. Башлыҡ зәңгәр төҫтә. Ул йомшаҡ, йылы. Был 

күлдәк. Күлдәк аҡ, таҙа. Мин күлдәк кейҙем. Күлдәктең төймәләре бар. 

Дидактик уйын: “Күлдәктәр ниндәй төҫтә?” 

Бармаҡ уйыны: “Ҡулдарым” (Ғ. Ғәлиәскәрова) 

Сюжетлы-ролле уйын:  “Кейем-һалым магазины”.   

Йыһаҙ: ҡурсаҡ Айғөл һәм Азамат; кейем-һалым һүрәттәре, төрлө төҫтәге күлдәктәр.   

              (Пластилин менән эшләү. “Биҙәкле күлдәк (ҡыҙҙар), камзол (малайҙар)” 

 

(Ноябрь 4-се аҙна) 

Дәрес 19-20. Тема. “Аҙыҡ-түлек” – “Продукты питания”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (13 һүҙ)                                                                                                                                                 

икмәк – хлеб 

Һөт – молоко 

һыу – вода 

сәй - чай 

аш – суп 

бутҡа – каша 

ит- мясо 

тәмле – вкусно 

ашығыҙ тәмле булһын – 

приятного аппетита 

ҡоймаҡ - блины 

ҡаймаҡ – сметана 

йомортҡа - яйцо  

бал - мёд

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: “Бал ҡорто бал йыя”. 



Типик грамматик конструкциялар: Икмәк тәмле, һөт йылы, һыу таҙа, сәй эҫе, ҡоймаҡ 

түңәрәк. Һ.б.  

Бәйләнешле телмәр: Мин магазинга барҙым. Магазиндан икмәк, һөт алдым. Сәй 

ҡайнаттым. Ҡоймаҡ бешерҙем. Беҙ бал менән сәй эсәбеҙ.  

Дидактик уйын: “Нимә юҡ булды?” – балаларҙың иғтибарлылығын уҫтереү. 

Бармаҡ уйыны: “Бутыр-бутыр бутҡа бешкән...” 

Сюжетлы-ролле уйын:  “Булат ҡунаҡ саҡыра”.   

Йыһаҙ: ҡурсаҡ Айғөл; аҙыҡ-түлек һүрәттәре.   

 

(Декабрь 1-се аҙна) 

Дәрес 19-20. Тема. “Ҡыш миҙгеле” – “Время года - зима”. 

“Ҡышҡы уйындар” – “Зимние игры”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (11 һүҙ)                                                                                                                                                 
ҡыш– зима 

ҡар – снег 

ҡар бөртөгө – снежинка 

ҡар бабай - снеговик 

буран - метель 

һыуыҡ – холод 

шатлана – радуется 

сана – санки 

саңғы – лыжи 

боҙ – лёд 

көрт - сугроб

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: “Ҡар бөртөктәре, боҙ, көрт”. (Ҡ. Даян) (Йыр аудиояҙмаһы) 

Типик грамматик конструкциялар: Ҡар йомшаҡ, ҡар ҡулда ирей, ҡар бөртөгө матур, 

ҡар бабай эшләнек,тышта буран, тышта һыуыҡ, балалар шатлана, сана шыуа, саңғы шыуа. 

Бәйләнешле телмәр: Ҡыш килде. Тышта ҡар яуа. Балалар сана, саңғы шуалар. Улар 

ҡышҡы кейем кейгән. Тышта һыуыҡ. Балалар ҡар бабай эшләйҙәр. Улар шатланалар. 

Бармаҡ уйыны: “Минең ғаиләм”. 

Дидактик уйын: “Кем нимә ярата?” – балаларҙың иғтибарлылығын уҫтереү. 

Йыһаҙ: ҡурсаҡ Айғөл; ҡыш һүрәттәре, балалар уйыны һүрәтләнгән сюжетлы картиналар, 

ҡышҡы кейемдәр һүрәттәре.   (Буяу “Ҡышҡы уйындар”) 

 

(Декабрь 2-се аҙна) 

Дәрес 21-22. Тема. “Һауыт-һаба” – “Посуда”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (11 һүҙ)                                                                                                                                                 

һауыт-һаба - посуда 

ҡалаҡ – ложка 

тәрилкә – тарелка 

сәйгүн – чайник 

сынаяҡ - чашка 

кәстрүл – кострюля 



таба – сковородка 

самауыр – самовар 

ҡапҡас – крышка 

сәнске – вилка 

табаҡ - миска

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: “Ҡар бөртөктәре, боҙ,”. (Ҡ. Даян) (Йыр аудиояҙмаһы) 

Типик грамматик конструкциялар: Һауыт-һаба йыуам, бәләкәй ҡалаҡ (сынаяҡ), ҙур 

ҡалаҡ (сынаяҡ) һ.б.  

Бәйләнешле телмәр: Самауырҙа сәй ҡайнай. Беҙ сәй эсәбеҙ. Сәй тәмле. Кәстрүлдә аш 

бешә. Әсәй табала ҡоймаҡ ҡоя. Ашап бөткәс һауыт-һаба йыуабыҙ. 

Дидактик уйын: “Һауыт-һаба һайлайбыҙ”. 

Бармаҡ уйыны: “Ҡулдарым”. 

Йыһаҙ: ҡурсаҡ Айғөл; һауыт-һаба һүрәттәре, тема буйынса сюжетлы картиналар. 

 

(Декабрь 3-сө аҙна) 

Дәрес 23-24. Тема. “Аҙна көндәре. Көн тәүлеге” – “Дни недели. Части суток”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (13 һүҙ)                                                                                                                                                 
көн тәүлеге – части суток   

кис - вечер 

төн – ночь 

төш - обед  

иртә - утро  

көн - день 

дүшәмбе - понедельник 

шишәмбе - вторник 

шаршамбы - среда  

кесаҙна - четверг 

йома - пятница 

шәмбе - суббота  

йәкшәмбе - воскресенье

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: “Ҡар бөртөктәре, боҙ,”. (Ҡ. Даян) (Йыр аудиояҙмаһы) 

Типик грамматик конструкциялар: Кис етте, төн ҡараңғы,көн яҡты (оҙон, ҡыҫҡа). 

Бәйләнешле телмәр: Беҙ иртән торабыҙ. Балалар баҡсаһына барабыҙ. Көндөҙ уйнайбыҙ. 

Кисен өйгә ҡайтабыз. Тонлә тыныс йоҡлайбыз. 

Дидактик уйын: “Көн һәм төн”. 

Бармаҡ уйыны: “Һаумыһығыҙ бармаҡтар”. 

Йыһаҙ: ҡурсаҡ Айғөл; тема буйынса сюжетлы картиналар, аҙна теҙмәһе һүрәте. 

 



(Декабрь 4-се аҙна) 

Дәрес 25-26. Тема. “Яңы йыл ҡаршылайбыҙ” – “Встречаем новый год”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (8 һүҙ) 

яңы йыл – новый год 

Ҡыш бабай – Дед Мороз 

Ҡарһылыу – Снегурочка 

бүләк – подарок 

шыршы – ёлка 

байрам – праздник 

бейей(беҙ) – танцует(ем) 

йырлай(быҙ) – поёт(м) 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: “Ҡар бөртөктәре, боҙ,”. (Ҡ. Даян) (Йыр аудиояҙмаһы) 

Типик грамматик конструкциялар: Шыршы байрамы, шыршы матур, шыршы йәшел, 

(энәле), яңы йыл килә. 

Бәйләнешле телмәр: Яңы йыл байрамы етә. Беҙ шыршы байрамына әҙерләнәбеҙ. Шиғыр 

ятлайбыҙ. Йыр һәм бейеү өйрәнәбеҙ. Байрамға Ҡыш бабай килә. Ул беҙгә бүләк бирә. 

Бармаҡ уйыны: “Һаумыһығыҙ бармаҡтар”. 

Шиғыр ятлау: “Шыршы”. 

             Шыршыматур, шыршы матур, 

             Шыршы һәр саҡ йәм-йәшел, 

             Энәләрен ҡоймай бер ҙә, 

             Һәр ваҡытта йәп-йәш ул. 

Уйын: “Шыршы биҙәйбеҙ”. 

Йыһаҙ: ҡурсаҡ Айғөл һәм Азамат; тема буйынса сюжетлы картиналар, уйынсыҡтар, 

шыршы.  (Пластилин менән эш. “Шыршы биҙәйбеҙ”.) 

                                                                                                                                      



(Январ.1-се аҙна) Каникулдар. 

(Январь. 2-се азна) 

Дәрес 27-28. Тема. “Йорт хайуандары” – “Домашние животные”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (11 һүҙ)                                                                                                                                                 
ат – лошадь 

эт – собака 

һыйыр – корова 

һарыҡ - овца 

кәзә - коза 

сусҡа – свинья 

ҡолон - жеребёнок 

быҙау – телёнок 

бәрәс – ягнёнок 

бесәй – кошка 

көсөк– щенок 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: “Ҡар бөртөктәре, боҙ, көрт”. (Ҡ. Даян) (Йыр аудиояҙмаһы) 

Типик грамматик конструкциялар: Ат саба, эт өрә, һыйыр һөт бирә, һарыҡ йөн бирә, 

кәзә мамыҡ бирә, сусҡа ашай, ҡолон йүгерә, быҙау үлән ашай, бәрәс һыу эсә, бесәй 

мыйаулай, көсөк уйнай. 

Бәйләнешле телмәр: Минең этем бар. Ул матур, шаян. Мин уны ашатам. Уның менән 

уйнайым. Ул минең дуҫым. 

Бармаҡ уйыны: “Бутыр, бутыр, бутҡа бешкән”. 

Дидактик уйын: “Берәү- күп?” – балаларҙың иғтибарлылығын уҫтереү. 

Йыһаҙ: йорт хайуандары һәм уларҙың балалары һүрәттәре, балалар уйыны.   

(Буяу “Ҡышҡы уйындар”) 

 

(Январь 3-се аҙна) 

Дәрес 29-30. Тема. “Йорт ҡоштары” – “Домашние птицы”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (7 һүҙ)                                                                                                                                                 
әтәс - петух 

тауыҡ – курица 

сепей – цыплёнок 

ҡаҙ – гусь 

бәпкә – гусёнок, утёнок  

өйрәк – утка 

күркә – индюк

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 



                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ.

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө – о. 

Ял минуты: “Ҡар бөртөктәре, боҙ,”.  

Типик грамматик конструкциялар: Әтәс ҡысҡыра, тауыҡ ҡытҡылдай, сепей ярма 

сүпләй, ҡаҙ ҡағына, бәпкә улән өҙә, өйрәк йөҙә, күркә йүгерә. 

Бәйләнешле телмәр: Был сепей. Ул һары төҫтә, бәләкәй. Сепей ҡысҡыра, һыу һорай.   

Дидактик уйын: “Кем нимә ашай”. 

Бармаҡ уйыны: “Ҡулдарым”. 

Йыһаҙ: йорт ҡоштары һүрәттәре, тема буйынса сюжетлы картиналар. 

 

(Январь 4-се аҙна) 

Дәрес 31-32. Тема. “Ҡырағай хайуандар” – “Дикие животные”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (8 һүҙ)                                                                                                                                                 

бүре – волк 



төлкө - лиса 

айыу – медведь 

ҡуян - заяц 

терпе - ёжик 

мышы - лось 

сысҡан - мышка 

тейен - белка 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: “Урманда,” 

Типик грамматик конструкциялар: бүре олой, төлкө йүгерә, ҡуян ҡурҡаҡ, терпе энәле, 

мышы мөгөҙлө, сысҡан кимерә, тейен һикерә, айыу бал ярата. 

Бәйләнешле телмәр: Был ҡуян. Ул аҡ төстә. Ҡуян ҡурҡаҡ. Тиҙ йүгерә. Ҡуян кишер ашай. 

Дидактик уйын: “Кемдең ҡойроғо”. 

Шиғыр ятлау:  

Танышайыҡ – мин ҡуян,  

Урман эсендә оям. 

Бары тик оямда гына 

Үҙемде батыр тоям. 

Йыһаҙ: тема буйынса сюжетлы картиналар.      

 

(Февраль 1-се аҙна) 

Дәрес 33-34. Тема. “Ҡоштар” – “Птицы”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (12 һүҙ) 

һарытүш – синица 

турғай – воробей 

сәүкә – галка 

ҡарға – ворона 

һайыҫҡан – сорока 

һандуғас – соловей 

ҡарлуғас – ласточка 

сыйырсыҡ – скворец 

күгәрсен – голубь 

тумыртҡа – дятел 

бөркөт – орел 

 ҡыҙылтүш - снегирь 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Остолар, остолар. 

Типик грамматик конструкциялар: Ҡарға оса, турғай һикерә, Һандуғас йырлай. 

Бәйләнешле телмәр:Ҡарға ағаста ултыра. Ул ҡара төҫтә. Ҡарға ҡысҡыра. Ул ҙур.  

Бармаҡ уйыны: “Ҡоштар”. 

Йыһаҙ: тема буйынса сюжетлы картиналар.                            



 (Февраль 2-се аҙна) 

Дәрес 35-36. Тема. “Йәшелсәләр” – “Овощи”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (11 һүҙ)                                                                                                                                                 

ҡыяр – огурец 

кишер – морковь 

һуған – лук 

һарымһаҡ - чеснок 

борос - перец 

картуф – картошка 

кәбеҫтә – капуста 

сөгөлдөр – свекла 

шалҡан – репка 

ҡабаҡ – тыква 

помидор - помидор

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Бер, ике, өс. 

Типик грамматик конструкциялар: ҡыяр йәшел, кишер баллы, һуған әсе, һарымһаҡ 

файҙалы, борос әсе, картуф тәмле, кәбеҫтә тоҙло, сөгөлдөр ҡыҙыл, шалҡан һары.  

Бәйләнешле телмәр: Был ҡыяр. Мин ҡыяр ашайым. Ул йәшел төҫтә. Ҡыяр тәмле.  

Бармаҡ уйыны: “Кәбеҫтә тоҙлайым”. 

Дидактик уйын: “Кем нимә ярата?” – балаларҙың иғтибарлылығын уҫтереү. 

Йыһаҙ: тема буйынса сюжетлы картиналар, муляждар.                             

 

(Февраль 3-сө аҙна) 

Дәрес 37-38. Тема. “Емештәр” – “Фрукты”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (7 һүҙ)                                                                                                                                                 

алма - яблоко 

әфлисүн – ложка 

ҡарбыҙ – арбуз 

йөҙөм – виноград 

өрөк - абрикос 

ҡара емеш – слива 

ҡауын - дыня 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 



Ял минуты: Урманда.                                                                                                                         

Типик грамматик конструкциялар: алма түңәрәк, әфлисүн тәмле, ҡарбыҙ һыулы, баллы 

Бәйләнешле телмәр: Был алма. Ул зур. Алма бешкән. Ул тәмле. Мин алма ашайым. Миңә 

алма бир. 

Дидактик уйын: “Нимә артыҡ”. 

Бармаҡ уйыны: “Кәбеҫтә тоҙлайым”. 

Йыһаҙ: тема буйынса сюжетлы картиналар. 

 

(Февраль 4-се аҙна) 

Дәрес 39-40. Тема. “Минең Ватаным. Минең Башҡортостаным. Минең ҡалам. Минең 

өйөм.” – “Моя отчизна. Мой Башкортостан. Мой город. Мой дом”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (6 һүҙ)                                                                                                                                                 

Ватан – Отчизна  

ҡала  - город 

өй – дом 

тыуған – родился 

туган – родной 

яратам - люблю 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Урманда. 

Типик грамматик конструкциялар: Минең Ваитаным, минең ҡалам, Минең өйөм.  

Бәйләнешле телмәр: Был минең өйөм. Бында мин йәшәйем. Минең өйөм матур. 

Дидактик уйын: “Көн һәм төн”. 

Шиғыр ятлау: Ватаным. Р. Ниғмәти. 

Бармаҡ уйыны: “Һаумыһығыҙ бармаҡтар”. 

Йыһаҙ: тема буйынса сюжетлы картиналар. 

 

(Март 1-се аҙна) 

Дәрес 41-42. Тема. “Яҙ миҙгеле” – “Время года - весна”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (6 һүҙ) 

яҙ – весна 

миҙгел – время года 

йылы – тепло 

яҡты – светло 

ирей – тает 

шарлауыҡ - ручей 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 



                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Ҙур, бәләкәй. 

Типик грамматик конструкциялар: Яҙ килә, тышта йылы, ҡар ирей, шарлауыҡ аға. 

Бәйләнешле телмәр: Яҙ килде. Ҡояш яҡтыра. Тышта көн йылы. Ҡар ирей.  

Бармаҡ уйыны: “Минең ғаиләм”. 

Шиғыр ятлау: “Ҡояш”. 

             Ҡояш апай сыҡ, сыҡ,  

             Һыуыҡ ағай кит, кит. 

Уйын: Йылы – һыуыҡ. 

Йыһаҙ: тема буйынса сюжетлы картиналар,                                                                                                                                       



(Март. 2-се аҙна)  

Дәрес 43-44. Тема. “Үҫемлектәр: ағастар, ҡыуаҡтар” – “Растения: деревья, кусты”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (10 һүҙ)                                                                                                                                                 

үҫемлек – растение 

ағас – дерево 

ҡыуаҡ -– кустарник 

үҫә - растёт 

япраҡ - лист 

үлән – трава 

бейек – высокий 

тәпәш – низкий 

ер – земля 

орлоҡ – семена 

һыу - вода

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о 

Ял минуты: Ел исә, иҫә, иҫә. 

Типик грамматик конструкциялар: ағас бейек, кыуак  үҫә, япраҡ йәшел, улән үсә. 

Бәйләнешле телмәр: Был ағас. Ул бейек үҫә. Ағаста япраҡтар күп. Ул матур. 

Бармаҡ уйыны: “Минең ғаиләм”. 

Дидактик уйын: “Тирмәкәй” – балаларҙың иғтибарлылығын уҫтереү. 

Йыһаҙ: үҫемлектәр һүрәттәре. 

(Март3-се аҙна) 

Дәрес 45-46. Тема. “Тәбиғәт күренештәре” – “Природные явления”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (9 һүҙ)                                                                                                                                                 
ямғыр - посуда 

ҡар – ложка 

боҙ – град 

йәйғор – радуга 

ел – ветер 

томан – туман 

болот – туча, облако 

һауа – воздух 

күк - небо 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Беҙ күңелле балалар. 

Типик грамматик конструкциялар: Ямғыр яуа, ҡар яуа, боҙ яуа, йәйғор сыға, ел иҫә.  



Бәйләнешле телмәр: Тышта ямғыр яуа. Көслө ел иҫә.  Мин өйҙә ултырам. Тәҙрәгә 

ҡарайым. Уйын: “Кояш һәм ямғыр”. 

Бармаҡ уйыны: “Ҡояш”. 

Йыһаҙ: тема буйынса сюжетлы картиналар. 

 

(Март 4-се аҙна) 

Дәрес 47-48. Тема. “Һөнәрҙәр” – “Профессии”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (7 һүҙ)                                                                                                                                                 
тәрбиәсе – воспитатель 



уҡытыусы - учитель 

төҙөүсе – строитель 

тегеүсе - швея 

һауынсы - доярка 

һатыусы - продавец 

табип – доктор                      

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Беҙ күңелле балалар. 

Типик грамматик конструкциялар: тегеүсе тегә, һатыусы һата, төҙөүсе төҙөй. 

Бәйләнешле телмәр: Был тәрбиәсе. Ул балалар ҡараә. Балалар тәрбиәсене тыңлай. 

Дидактик уйын: “Кемгә нимә кәрәк”. 

Бармаҡ уйыны: “Ямғыр яуа”. 

Йыһаҙ: тема буйынса сюжетлы картиналар. 

 

(Март. 5-се аҙна) 

Дәрес 49-50. Тема. “Бөжәктәр” – “Насекомые”. 

Максат: яңы һүҙҙәрҙе отоп алыу; үтелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлау, нығытыу; телмәр аппаратын 

үҫтереү, нығытыу; башҡорт телендәге специфик өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү 

күнекмәләре; яңы типик грамматик конструкцияларҙы өйрәтеү; бәйләнешле телмәр 

үҫтереү күнекмәләре үткәреү; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә ҡыҙыҡһыныу һәм 

аралашырға теләк уятыу.                                                                 

Һүҙлек эше: (5 һүҙ) 

күбәләк – бабочка 

үрмәкес – паук 

себен – муха 

ҡырмыҫҡа  – муравей 

сикерткә – кузнечик 

Уйындар: “Ҡаҙ ыҫылдай”: ҫ-ҫ-ҫ-ҫ-ҫ. 

                    “Тамаҡ сайҡау”: ғ-ғ-ғ-ғ-ғ. 

                    “Шар өрөү”: һ-һ-һ-һ-һ. 

                    “Ө өнөн йырлау”: ө-ө-ө-ө-ө. 

                    “Ә өнөн йырлау”: ә-ә-ә-ә-ә. 

                    “Ң өнөн тиҙ генә әйтеү”: ң-ң-ң-ң-ң. 

                    “Бал ҡорттары бал йыя”: ҙ-ҙ-ҙ-ҙ-ҙ. 

                    “Ү өнөн дөрөҫ әйтеү”: ү-ү-ү-ү-ү. 

                    “Ҡ өнөн дөрөҫ әйтеү”: ҡ-ҡ-ҡ-ҡ-ҡ. 

Өндәрҙе дифференциациалау: ҫ - с, ғ - г, һ - х, ҡ - к, ә - а, ң - н, ҙ - з, ү -у, ө - о. 

Ял минуты: Беҙ күңелле балалар. 

Типик грамматик конструкциялар: Күбәләк оса, үрмәксе үрмәләй, сикерткә һикерә. 

Бәйләнешле телмәр: Был күбәләк. Ул матур. Күбәләк сәскәнән сәскәгә оса. 

Йыһаҙ: бөжәктәр һүрәттәре. 

(Апрель. 1-се аҙна) 

Дәрес 51-52. Тема. “Тирмәкәй” әкиәтен сәхнәләштереү – Театрализованная игра 

“Теремок”. 

Максат: балаларҙы таныш әкиәтте сәхнәләштереү; башҡорт телендә аралашырға теләк 

уятыу. 

Йыһаҙ: хайуандар битлектәре. 

                                                                                                                                      



(Апрель. 2-се аҙна)  

Дәрес 53-54. Тема. “Шалкан” әкиәтен сәхнәләштереү – Театрализованная игра “Репка”.  

Максат: балаларҙы таныш әкиәтте сәхнәләштереү; башҡорт телендә ралашырға теләк уятыу. 

Йыһаҙ: хайуандар битлектәре. 

(Апрель. 3-се аҙна) 

Дәрес 55-56. Тема. “Бармаҡ уйындары” – “Пальчиковые игры”. 

Максат: балалар өйрәнелгән бармаҡ уйындарын ҡабатлау; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә 

ҡыҙыҡһыныу һәм аралашырға теләк уятыу.                                                                 

(Апрель4-се аҙна) 

Дәрес 57-58. Тема. “Ял минуттары” – “Физкультминутки”. 

Максат: балалар өйрәнелгән ял минуттарын ҡабатлау; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә 

ҡыҙыҡһыныу һәм аралашырға теләк уятыу.                                                                 

(Май. 1-се аҙна) (Май. 2- се аҙна) 

Дәрес 59-60. Тема. Йыр “Мин үҙемде яратам”. 

Максат: балаларҙы йыр менән таныштырыу.  

                                                     

(Май. 3-сө, 4-се аҙна) 

Дәрес 61-64. Тема. “Ҡабатлау” – “Повторение”. 

Максат: баларҙы өйрәнелгән һүҙҙәрҙә ҡабатлатыу; иғтибарлыҡ, хәтер үҫтереү, телгә 

ҡыҙыҡһыныу һәм аралашырға теләк уятыу.                                                                 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Основные рекомендации.  

Форма обучения. 

       Организованная образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю с детьми 

подготовительной к школе группе (6-7 лет), длительностью 30 минут, в игровой форме.   

       Программа рассчитана на 64 академических часов (со второй недели сентября до 

четвёртой недели мая, исключая время, отведенное на зимние каникулы).  

       Изучаемый материал подобран в соответствии с возрастными физиологическими 

особенностями, что позволяет избежать переутомления дошкольников.  

       Изучение башкирского языка ведётся в соответствии с комплексно - тематическим 

планированием.  

       В теплое время года (осенью, весной, летом) рекомендуется проводить 

целенаправленные наблюдения, тематические прогулки и экскурсии, дидактические, 

сюжетно - ролевые и подвижные игры, творческие проекты на открытом воздухе (на 

прогулочных верандах, игровых и спортивных площадках). В этом случае любую тему 

можно связать с пройденным материалом.  

       Режим дня и примерное распределение образовательной нагрузки утверждается 

педагогическим советом и руководителем ДОУ.  

 

Основные психолого - педагогические условия. 

       Высокое качество образовательных услуг в ДОУ по изучению башкирского языка для 

детей 6-7 лет, возможно при соблюдении следующих условий:                                                     

1.Создание эмоционально комфортной атмосферы в ДОУ и детском коллективе;                                                                                                                                  

2.Уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки;                                                                                                                                  

3.Вариативность мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические 

особенности каждого ребенка;                                                                                                          

4.Разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных 

образовательной деятельностью и программой развития;                                 

5.Многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности (общение, игра, познание 



и т.д.);                                                                                                                                                     

6.Получение каждым ребенком конкретного продукта как успешно достигнутого результата 

индивидуальной или коллективной деятельности (фиксация и презентация результата);                                                                                       

7.Наличие специально организованного места, включающего широкий выбор материалов, 

игрушек и других предметов для игр, инструментов, книг, пособий, предметов культуры, 

быта, произведений искусства.                                                                

 

3.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

       Очень важно, чтобы родители воспитанников (или их законные представители) имели 

возможность принимать участие в образовательном процессе (обсуждать с педагогом 

программу, по которой обучается ребенок, обращаться за квалифицированной помощью в 

освоении способов построения эффективных детско - родительских отношений).  

       Основная цель - взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников, создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (дети, родители, педагоги) плодотворно взаимодействуют друг с 

другом и находят возможности для своего личного роста – самоактуализации, 

самообразования, саморазвития, самовоспитания (каждый на своем уровне).  

        

    Для достижения данной цели следует сформировать круг взаимосвязанных задач:                                                                                                                                                               

 

1.Установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;                                                                                                                         

2.Создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей в 

жизни детского сада;                                                                                                                          

3.Оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах изучения башкирского языка;                                                      

4.Поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательного процесса;                                                                    

5.Непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

       Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и взаимопонимании. 

Индивидуальные и коллективные беседы. Консультации, анкетирование, информационные 

стенды, интернет - сайты, фотоальбомы, фотогазеты и др.  

       Совместная деятельность воспитанников, родителей и педагогов ДОУ: образовательные 

проекты, мастер – классы, совместное проведение ООД, ЧХЛ, театральные представления, 

развлечения, итоговые ООД, дни открытых дверей, творческие выставки и другие.  

 

Примерный план взаимодействия с родителями.                                                                      

1. Проведение родительского собрания в группе на тему «Роль родителей, семьи в обучении 

детей башкирской разговорной речи».                                                                                                        

2. Создание информационного стенда для родителей возрастной группы по обучению детей 

башкирскому языку «Говорим по-башкирски».                                                                                                

3. Проведение групповой, индивидуальной консультации для родителей на тему 

«Особенности организации обучения детей башкирской разговорной речи».                                                                                                                                            

4. Организация работы по включению родителей в процесс обучения детей башкирской 

разговорной речи с помощью индивидуальных тетрадей.                                                                            

5. После каждого занятия по обучению детей башкирскому языку воспитатели записывают 

группы слов по пройденным темам в индивидуальных тетрадях .                                                               

6. Дети вместе с родителями закрепляют пройденный материал в игровой форме.                                                                                                                                         

7. Проведение для родителей вечеров башкирского языка, литературных вечеров, на которых 



дети будут демонстрировать достигнутые успехи по овладению башкирской разговорной 

речью.                                                                                                                                                                      

8. Проведение дней открытых дверей для родителей, в эти дни родители получат 

возможность увидеть практическую работу воспитателя с детьми по обучению башкирскому 

языку.                                                                                                                                                                  

9. Организация выставок рисунков, поделок по пройденным темам.                                                        

10. Выпуск буклетов, памяток для родителей на тему «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

обучению детей башкирскому языку».  

 

3.3 Материально – технические условия реализации Программы. 

       Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно - пространственная среда проектируется на 

основе следующих принципов:                                                                                                                             

- содержательной насыщенности;                                                                                                                     

- гибкости (вариативности):                                                                                                                                     

- полифункциональности;                                                                                                                                 

- трансформируемости;                                                                                                                                     

- безопасности;                                                                                                                                                 

- доступности. 

 

3.4 Методическое обеспечение Программы 

1. Азнабаева Ф.Г., Елкебаева Г.Р. «Гульбостан». Методическое пособие по развитию речи 

для детских учреждений. Уфа. 2010 г.                                                                                                              

2. Азнабаева Ф.Г., Нафикова З.Г. «Оскон». Программа по обучению башкирскому языку. 

Уфа. 2003 г.                                                                                                                                                        

3. Нафикова З.Г. «Шатлык» Программа и конспекты занятий для обучения башкирской 

разговорной речи детей 5,5 – 6,5 лет, не посещающих детский сад. Уфа. 2010 г.                                                                                                                                

4. Нафикова З.Г. «Изучаем башкирский язык». Методическое пособие. Уфа. 2005 г.                                                                                                                                         

5. Э.В.Саитбатталова . «Путешествие в мир букв». Методическое пособие. Уфа. 2007 г.                                                                                                                                                                           

6. Э.В.Саитбатталова . «Путешествие в мир букв». Наглядное пособие. Уфа. 2014 г. 

Башкирский алфавит.                                                                                                                                          

7. Азнабаева Ф.Г., Агзамова З.А. «Играя, развиваемся». Наглядно дидактическое пособие для 

дошкольников. Уфа. 2010 г.                                                                                                                                      

8. Программа комплексного обучения и воспитания детей в башкирских детских садах З.Г. 

Нафиковой, Г.Г.Галиевой, Уфа, «Китап».                                                                                                      

9. Программа - руководство «Оскон» Ф.Г.Азнабаевой, Нафиковой З.Г.                                            

10.«Мой край - Башкортостан»: программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем Ф.Н. Фазлыевой, Уфа: Китап.                                                                                              

11. «Земля отцов»: Программа – руководство. Р.Х. Гасановой, Уфа, БИРО. 12.Галяутдинов 

И.Г. «Поиграем вместе, друзья!», Уфа «Китап» 1995 г.; 13.Галяутдинов И.Г. «Башкирские 

народные детские игры», Уфа «Китап» 2002 г.;                                                                                                                                     

14.Нафикова З.Г. «Растем, играя», Уфа «Китап» 2010;                                                                       

15.Р.Х. Гасанова «Я Родину хочу познать», Уфа, 2008;                                                                                             

16.Агишева Р.Л., Губайдуллина Ф.Х. «Я познаю Башкортостан». Уфа 2006                            

17.Азнабаева Ф.Г., Елкебаева, Г.Р., Нарынбаева А.З. «Гульбостан», Уфа 2010;                       

18.Азнабаева Ф.Г., Нафикова З.Г. «Волшебные звуки», Уфа «Китап» 2010;                             

19.Нафикова З.Г. «Говорим на башкирском» Уфа 2009;                                                                                            

20. Нафикова З.Г. «Афарин», Уфа 2007;                                                                                                            

21.Нафикова З.Г., Валеева Ф.Ф. «Наглядно- дидактическое пособие «Афарин» по развитию 

речи и диагностике речевого развития детей», изд. «Башкортостан» 2008 г.                                                                                                             

22.Р.Х. Гасанова «Я Родину хочу познать», Уфа, 2008; 

 Видеопрезентации:                                                                                                                                           

 «Я учу башкирский язык» - «Башкорт телен ойрэнэм»;                                                                             

 «Башкирский алфавит» - «Башкорт алфавиты».                                                

Дидактические игры:                                                                                                                                 

 «Замечательные кубики» - «Бик шэп шакмактар»;   «Веселый поезд» - «Кунелле поезд»;                                                                                                                                                                                  



 «Яркие цвета» - «Сагыу тостэр»;  «Кто это?» - «Был кем?»;                                                                                                                                                                                                                                                          

 «Моя семья» - «Минен гаилэм»;                                                                                                            

 «Птицы нашего края» - «Тыуган яктын коштары»;                                                                                   

 «Корзина овощей» - «Тырыз тулы йэшелсэ»;                                                                                            

 «В лесу» - «Урманда»;      «Веселый счет» - «Кунелле hандар».                                                                                                                          
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5. «Примерной основной образовательной программой дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 
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9. Нафикова З.Г. «Растем, играя», Уфа «Китап» 2010.                                                                           

10.Р.Х. Гасанова «Я Родину хочу познать», Уфа, 2008.                                                     

11.Нафикова З.Г. «Шатлык». Программа и конспекты занятий для обучения башкирской 

разговорной речи детей 5,5 – 6,5 лет, не посещающих детский сад. 

 

Аннотация к рабочей программе дошкольного образования по изучению башкирского языка 

для детей 6-7 лет 

Исполнитель программы: воспитатель – Мигранова Руфина Маратовна 

 Цель: ознакомление дошкольников с башкирским языком как средством общения и 

культурой башкирского народа.                                                                     

Задачи: -учить отличать башкирскую речь (аудирование);                                                                                                   

-расширить знание и представление о башкирском языке;                                                                               

-учить правильному произношению звуков, слов, фраз на башкирском языке, общаться со 

сверстниками и взрослыми (говорение);                                                                                                      

-совершенствовать общее языковое развитие дошкольника;                                                            

-развивать интерес к башкирскому языку;                                                                                                          

-развивать творчество и обогащать словарный запас;                                                                                      

-приобщать к истории, культуре, обычаям и традициям башкир посредством языка. Срок 

реализации: 2020-2021 учебный год. 

 Планируемые результаты: - дети научатся отличать русскую или башкирскую речь от одной 

на элементарном уровне общения (аудирование);                                                                                                                                               

- понимать башкирскую речь со слуха и соответственно на нее реагировать;                                             

-дети научатся правильному произношению звуков, слов (90), типических грамматических 

конструкций на двух языках, общаться со сверстниками и взрослыми по предложенным 

темам и ситуациям на уровне повседневного общения (говорение). 

 


