Рабочая программа по башкирскому языку для 5 класса
Составитель рабочей программы: Гиззатуллина И. Б., учитель башкирского языка и литературы.
1. Аңлатма яҙыу (пояснительная записка)
Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 5-се класы ҿсҿн башҡорт теленҽн эш программаһы.
Эш прогаммаһы 68 сҽғҽткҽ бүленгҽн (аҙнаға 2 сҽғҽт).
Төҙөүсе: Ғиззәтуллина Ирина Байтимер ҡыҙы
Дәреслек: М.Ғ.Усманова,З.М.Ғҽбитова. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 5-се класы уҡыусылары ҿсҿн
дҽреслек. – Ҿфҿ : Китап, 2010.
Программа кимәле : базис
Уҡытыусының тел буйыса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:
З.М.Ғҽбитова, Х.А.Толомбаев. Урыҫ мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу буйынса методик кҽңҽштҽр.Ҿфҿ – 2006.
М.Ғ.Усманова, З.М.Ғҽбитова. Башҡорт теленҽн диктант һҽм изложениелар йыйынтығы. Ҿфҿ – Китап – 2009.
Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:
Дҽреслек: М.Ғ.Усманова,З.М.Ғҽбитова. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 5-се класы уҡыусылары ҿсҿн. –
Ҿфҿ : Китап, 2010.
2. Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы(общая характеристика учебного предмета)
Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мҽғариф министрлығы тарафынан раҫланған «Башҡорт теленҽн программа» (Уҡытыу
рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең I-IX кластары ҿсҿн) нигеҙендҽ тҿҙҿлдҿ. Тҿҙҿүселҽре Толомбаев Х. А., Дҽүлҽтшина М.С.,
Ғҽбитова З. М., Усманова М. Г.- Ижевск: «Книгоград», 2008.
Башҡортостан Мҽғариф Министрлығы тарафынан тҽҡдим ителгҽн программа Бҽлҽбҽй ҡалаһының 1-се гимназия муниципаль дҿйҿм
белем биреү учреждениеhының «Уҡыу планы»на ярашлы рҽүештҽ тормошҡа ашырыла.
Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа ашырыла:
«Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтары телдҽре тураһында» законы, Рҽсҽй Федерацияһының «Мҽғариф тураһында» Законы, «Башҡортостан
Республикаһы халыҡтары телдҽре тураһында» законы, Башҡортостан Республикаһының «Мҽғариф тураһында» Законы.
3.Программаның йөкмәткеһе 3 йүнәлештә төҙөлгән(описание места учебного предмета):

- телмҽр эшмҽкҽрлеген формалаштырыу;
- тел менҽн ҽҙҽби материалдары бергҽ ҡушып ҿйрҽнелҽ (интеграция).
- лингвистик һҽм ҽҙҽби күренештҽр, уҡыу материалы нигеҙендҽ, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып ҿйрҽнелҽ (коммуникатив
йүнҽлеш).
Башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаттары һәм бурыстары:
 Уҡыусыларҙа башҡорт телендҽ һҿйлҽгҽнде, уҡығанды, радио-телетапшырыуҙар тыңлағанды аңлау күнекмҽлҽре булдырыу
(аудирование).
 Башҡорт теленең ҿндҽрен, һүҙҙҽрен дҿрҿҫ ҽйтеп,үҙ-ара һҿйлҽшергҽ, тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар буйынса һҿйлҽргҽ
ҿйрҽтеү.
 Дҽреслектҽге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендҽ сыға торған “Йҽншишмҽ”, “Аҡбуҙат”, “Аманат” гҽзитжурналдарын үҙ аллы һҽм аңлы уҡыу күнекмҽлҽрен биреү.
 Аралашыуҙа кҽрҽк була торған типик һҿйлҽмдҽрҙе күсереп,үҙ фекерҙҽрен билдҽле кимҽлдҽ үҙ аллы яҙыу күнекмҽлҽрен булдырыу.
 Башҡорт телен ҿйҙҽ, йҽмҽғҽт тормошонда, хеҙмҽт процесында практик файҙаланырға ҿйрҽтеү.
4. Уҡыу предметын өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, курса.
Башҡорт телен ҿйрҽнеүҙең шҽхси һҿҙҿмтҽлҽренҽ түбҽндҽгелҽр инҽ: донъяны күп телле һҽм мҽҙҽниҽтле йҽмғиҽт булараҡ ҡабул итеү;
үҙеңде илдең гражданины итеп тойоу; телде (шул иҫҽптҽн башҡорт телен) тҿп аралашыу сараһы булараҡ ҡабул итеү; башҡорт теле
саралары ярҙамында (балалар фольклоры, балалар ҽҙҽбиҽтенең ҡайһы бер үрнҽктҽре) уҡыусының башҡорт халҡының тормошо менҽн
танышыуы.
 Метапредмет һөҙөмтәләр:
 уҡыусының коммуникатив һҽлҽттҽрен үҫтереү; элементар коммуникатив мҽсьҽлҽне сисеү ҿсҿн адекват тел һҽм телмҽр сараларын
һайлау һҽлҽтен үҫтереү; танып белеү һҽм эмоциональ сфераларын үҫтереү; башҡорт телен ҿйрҽнеүгҽ мотивация булдырыу;
уҡытыу-методик комплекcтың тҿрлҿ компоненттары (дҽреслек, аудиодиск һ.б.) менҽн эшлҽргҽ ҿйрҽтеү.
 Предмет һҿҙҿмтҽлҽре:
 башҡорт теле нормалары (фонетик, лексик, грамматик) тураһында белешмҽ; (курс йҿкмҽткеһе кимҽлендҽ).

А. Коммуникатив сферала (башҡорт телен аралашыу сараһы булараҡ ҿйрҽнеүҙҽ)
 Телмҽр эшмҽкҽрлегенең түбҽндҽге тҿрҙҽрендҽ телмҽр компетенцияһы:
 һҿйлҽү телмҽрендҽ:
 - аралашыуҙың типик ситуацияларында этикет диалог алып барыу;
 - уҡыусының үҙе, ғаилҽһе, дуҫы тураһында һҿйлҽүе; предмет, картинаны һүрҽтлҽүе; персонажды ҡыҫҡаса ҡылыҡһырлауы;
 Тел компетенцияһы (тел сараларын үҙлҽштереү).
 башҡорт теленең ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм айырыу; һүҙҙҽргҽ һҽм фразаларға дҿрҿҫ баҫым ҡуйыу;




















тҿрлҿ һҿйлҽм тҿрҙҽрен интонация менҽн уҡыу;
башланғыс мҽктҽп курсында ҿйрҽнелгҽн уҡыу һҽм орфографик ҡағиҙҽлҽрҙе ҡулланыу; тыңлап аңлауҙа:
уҡыусының уҡытыусы һҽм класташтарының телмҽрен тыңлап аңлауы; аудиояҙмаларҙағы текстарҙың йҿкмҽткеһен аңлауы;
уҡыуҙа:
ҿйрҽнелгҽн тел материалына таянып тҿҙҿлгҽн ҙур булмаған текстарҙы ҡысҡырып уҡыу;
ҿйрҽнелгҽн тел материалы менҽн бер рҽттҽн яңы һүҙҙҽрҙе лҽ үҙ эсенҽ алған текстарҙы эстҽн уҡыу һҽм уларҙың тҿп йҿкмҽткеһен
аңлау, текстан кҽрҽкле информацияны табыу;
яҙма телмҽрҙҽ:
яҙыу техникаһына эйҽ булыу;
үрнҽк буйынса байрам менҽн ҡотлау һҽм шҽхси хат яҙыу.
башланғыс мҽктҽп курсында ҿйрҽнелгҽн лексик берҽмектҽрҙе (һүҙҙҽр, һүҙбҽйлҽнештҽр, баһалау лексикаһы, телмҽр клишелары) һҽм
грамматик күренештҽрҙе таныу һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу.
Социомҽҙҽни компетенция.
географик атамаларҙы, билдҽле балалар ҽҫҽрҙҽренең персонаждарын, популяр ҽкиҽттҽрҙең сюжеттарын, балалар фольклорының
ҙур булмаған ҽҫҽрҙҽрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү;
Б. Танып белеү сфераһы:
башҡорт һҽм рус телдҽренең күренештҽрен сағыштыра белеү; ҿлгҿ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽй белеү; ҡағиҙҽлҽр, таблицаларҙы
ҡуллана белеү; үҙ-үҙеңде баһалай белеү;
В. Дҿйҿм ҡиммҽттҽргҽ йүнҽлеш сфераһында:
башҡорт телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереү сараһы булараҡ ҡабул итеү; балалар фольклоры ярҙамында башҡорт
халҡының рухи ҡиммҽттҽрен үҙлҽштереү.
Г. Эстетик сферала:башҡорт телендҽге хис-тойғо һҽм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙлҽштереү; балалар ҽҙҽбиҽте үрнҽктҽре
менҽн танышҡанда матурлыҡты танырға ҿйрҽнеү.
Д. Хеҙмҽт сфераһында: уҡыу процесында билдҽлҽнгҽн планға ярашлы эшлҽй белеү.
5. Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе (содержание учебного предмета)

Һаумы, мәктәп! (8 сәғәт)
Был тема (1 сентябрь – Белем кҿнҿ.Мҽктҽп, уҡыу, белем алыу, тел ҿйрҽнеү) башлыса “Кҿҙ” темаһы менҽн бергҽ үрелеп бара. Бер үк
ваҡытта, уҡыусыларҙың йҽйге каникулды нисек үткҽреүе тураһында ҽңгҽмҽ үткҽреү, фекер алышыуҙар ойошторола. Был темаларға
ҡағылышлы һүҙҙҽр, һүҙбҽйлҽнештҽр, һҿйлҽмдҽр иҫкҽ тҿшҿрҿлҽ, һүҙлек запасын байытыу йҽһҽтенҽн яңылары үҙлҽштерелҽ.Башҡорт
теленең ҿн-хҽрефтҽре, ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡылар. Исем. Исемдҽрҙең һан менҽн үҙгҽреше. Һҿйлҽмдҽ һүҙ тҽртибе. Сифат.

Үҙем тураһында (6 сәғәт)
Был теманы үҙлҽштереү барышында уҡыусы үҙе тураһында,үҙенең ғаилҽ ағзалары, яҡындары тураһында һҿйлҽргҽ ҿйрҽнергҽ тейеш.
Исемдҽрҙең килеш менҽн үҙгҽреше. Алмаш. Зат алмаштары. Зат алмаштарының килеш менҽн үҙгҽреше. к-г,ҡ-ғ тартынҡыларының
сиратлашыуы.
Йыл миҙгелдәре (7 сәғәт)
Йыл миҙгелдҽре, һҽр йыл миҙгеленҽ хас үҙенсҽлектҽр менҽн танышыу. Йыл миҙгелдҽрен, һҽр миҙгелгҽ ҡараған ай исемдҽрен дҿрҿҫ ҽйтҽ
һҽм телмҽрҙҽ ҡуллана белеү. Һорау алмаштары.Күрһҽтеү алмаштары. Күрһҽтеү алмаштарының килеш менҽн үҙгҽреше. Билдҽһеҙлек
алмаштары. Билдҽлҽү алмаштары.
Башҡортостанды беләһеңме? (7 сәғәт)
Уҡыусыларҙы үҙҙҽре йҽшҽгҽн республиканың үткҽне, бҿгҿнгҿһҿ, килҽсҽге менҽн таныштырыу. Уҡыусы аңына үҙе йҽшҽгҽн ерҙең –
Башҡортостандың тарихы, уның байлығы, күренекле шҽхестҽре һ.б. хаҡында бер бҿтҿн тыуҙырыу һҽм ул турала һҿйлҽй белеүҙҽренҽ
ҿлгҽшеү. Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. Юҡлыҡ алмаштары.
Кеше. Тән ағзалары.Шәхси гигиена. (6 сәғәт)
Был тема кешенең тҽн ағзалары, эске органдарының атамаларын белеү менҽн бергҽ шҽхси гигиена, кҿн тҽртибе, һаулығы менҽн берлектҽ
алып барыла. Кешегҽ һау-сҽлҽмҽт булыу ҿсҿн нимҽ эшлҽргҽ кҽрҽклеге тураһында ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, ҽҫҽрҙҽр уҡыу. Башҡорт телендҽ
эйҽлек тҿшҿнсҽһе. Ҡылым.
Яңы йыл менән. (8 сәғәт)
Яңы йыл темаһы ҡыш темаһы менҽн берлектҽ алып барыла. Ҡыш миҙгеленең үҙенсҽлектҽрен билдҽлҽү, Яңы йыл менҽн туғандарҙы, яҡын
кешелҽрҙе ҡотларға ҿйрҽтеү, һҽр байрамдың үҙенҽ генҽ хас күренештҽре тураһында һҿйлҽтеү. Ҡылымдың зат һҽм һан менҽн үҙгҽреше.
Аҙыҡ-түлек.Кейем-һалым. Өй . Магазин. (6 сәғәт)
Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым атамаларын ҿйрҽнеү, һатып алыу этикеты менҽн таныштырыу, һҿйлҽшергҽ, аралашырға ҿйрҽтеү. Синоним.

8 март – Ҡатын-ҡыҙҙар көнө. (4 сәғәт)
Ҽсҽй тураһында шиғыр, хикҽйҽлҽр уҡыу. Ҽсҽйҙең донъяла иң ҡаҙерле кеше икҽнен, уны ихтирам итергҽ, яратырға, ҡаҙерлҽргҽ кҽрҽклекте
аңлатыу. Был тема ғаилҽ темаһы менҽн берлектҽ бара, шуның ҿсҿн алдағы кластарҙа үтелгҽн ғаилҽ темаһы ҡабатлана. Ҡотлау
открыткалары яҙырға, ҡотлау һүҙҙҽрен ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеү. Антоним.
Яҙ етте. ( 6 сәғәт)

Яҙ билдҽлҽрен күрҽ һҽм яҙ миҙгеленең үҙенсҽлектҽрен ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеү. 1 май, 9 май байрамдары, дуҫлыҡ тураһында һҿйлҽшеү.
Омоним.
Яҙғы эштәр.(5 сәғәт)
Яҙғы эштҽр, яҙғы баҡса эштҽре,баҫыу эштҽре тураһында һҿйлҽшеү. Һан. Үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау.
Яҙғы байрамдар. (2 сәғәт)
Башҡорт халҡының, Башҡортостанда йҽшҽүсе башҡа халыҡтарҙың яҙғы тҽбиҽғҽт менҽн бҽйле ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре һҽм матур йолалары
тураһында һүҙ алып барыла. Уҡыусыларға уларҙың кеше тормошондағы ҽһҽмиҽте, мҽғҽнҽлҽрен, уларҙы тергеҙеү кҽрҽклеген еткереү.
Грамматика буйынса үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау.
Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштарылған һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен баһалау
Класта һҽм ҿйҙҽ башҡарыла торған яҙма эштҽр ҿйрҽтеү һҽм тикшереү характерында була.
Уларға түбҽндҽгелҽр инҽ:
 башҡорт теленҽн тҿрлҿ типтағы күнегеүҙҽр;
 тҽржемҽ эштҽре (башҡорт теленҽн рус теленҽ һҽм киреһенсҽ);
 дҽреслектҽрҙҽге ҽҙҽби текстарға пландар тҿҙҿү;
 һорауҙарға яҙма яуаптар һҽм иншалар;
 тел һҽм ҽҙҽби материалдар буйынса аналитик һҽм дҿйҿмлҽштереү тибындағы схемалар, проекттар һ.б. тҿҙҿү.
Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йҽки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында инеү диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау
контроль эштҽре үткҽрелҽ. Ағымдағы контроль эштҽр программаның ҿйрҽнелгҽн материалын үҙлҽштереүҙе тикшереү маҡсатында
уҙғарыла. Уларҙың тҿрҿ һҽм үткҽреү йышлығы ҿйрҽнелҽ торған материалдың ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимҽленҽн сығып
билдҽлҽнҽ. Ағымдағы контроль эштҽр ҿсҿн уҡытыусы йҽ тотош дҽресте, йҽ уның бер ҿлҿшҿн генҽ файҙалана ала.
Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һҽм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль эштҽре мҽктҽп администрацияһы менҽн берлектҽ
тҿҙҿлгҽн график буйынса үткҽрелҽ. Контроль эштҽрҙе сиректең беренсе кҿнҿндҽ һҽм дүшҽмбелҽ үткҽреү тҽҡдим ителмҽй.
Программа материалының үҙлҽштереү кимҽле уҡыусыларҙың дҽрестҽрҙҽ телдҽн биргҽн яуаптарына һҽм яҙма эштҽренҽ ҡарап
баһалана. Бының ҿсҿн башҡорт теленҽн һҽр класта түбҽндҽге күлҽмдҽ контроль эштҽр, яҙма эштҽр үткҽреү ҡарала:
Яҙма эштәрҙең төрҙәре:
Күсереп яҙыу-1
Һорауҙарға яуаптар-1
Диктант-4
Изложение-1
Инша-2

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18

Календарь-тематик планлаштырыу.
V класс. Йылына – 68 сҽғҽт
Тема
сҽғҽт
биттҽр
һаны

VА
план. үткҽр.

1-се сирек – 18 сҽғҽт
I-IV кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 8 сәғәт.
Белем кҿнҿ. Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе.
1
4-5
Ф.Ғҿбҽйҙуллина.Рҽйфҽ мҽктҽпкҽ бара. Башҡорт теленең ҿн
1
5-8
һҽм хҽрефтҽре. Алфавит.
Беҙҙең ғаилҽ. Ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡылар.
1
9-10
Мҽктҽп. Исем. Исемдең күплек ялғауы.
1
11-12
Беҙҙең мҽктҽп. Исемдең һан менҽн үҙгҽреүе.
1
12-14
Беҙҙең класс. Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе.
1
16-19
Дуҫтар. Ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡылар.
1
19-22
Күсереп яҙыу.Ҡурай моңо. Сифат.
1
23-27
Үҙем тураһында. 8 сәғәт.
Танышыу. Исемдең килеш менҽн үҙгҽреше.
1
33-36
Үҙем тураһында. Исемдең килеш менҽн үҙгҽреше.
1
37-40
Минең ҽсҽйем. Алмаш. Зат алмаштары.
1
45
Беҙҙең ғаилҽ. Зат алмаштарының килеш менҽн үҙгҽреше..
Ҿлҽсҽйгҽ хат яҙам. К-г,ҡ-ғ,п-б тартынҡыларының
сиратлашыуы.
Мҽҡҽлдҽр. йо, йө ижектҽре.
Контроль диктант. Кҿҙгҿ урман.
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. М.Ғафури. Ҡыр ҡаҙы.
Йыл миҙгелдәре (8 сәғәт)
Был ҡайһы ваҡыт? Сифаттың исем менҽн ярашыуы.
Кҿҙ кҿнҿ һауа торошо. Һорау алмаштары.

1
1

46-53
58-60

1
1
1

61-62
12
56-57

1
1

63-64
65-67

иҫкҽрмҽ

VБ
план.

үткҽр.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34
35
36
37
38.
39.
40.
41.
42.
43

2-се сирек. 16 сҽғҽт.
Был минең бүлмҽм. Күрһҽтеү алмаштары.
1
68-71
Альбинаның дуҫтары. Билдҽһеҙлек һҽм билдҽлҽү
1
72-73
алмаштары.
Дүрт телҽк. Билдҽһеҙлек һҽм билдҽлҽү алмаштары.
1
74-75
Инша. Алтын кҿҙ.
1
77,83-84
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш.Г.Ситдикова. Тҿҫлҿ ҡҽлҽмдҽрем
1
81-82
Уҡыу техникаһын тикшереү. Яратҡан миҙгелем.
1
84-85
Башҡортостанды беләһеңме? 7 сәғәт.
Урал – башҡорт иле. Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр.
1
87-89
Башҡортостан флагы. Юҡлыҡ алмаштары.
1
90-92
Салауат Юлаев һҽйкҽле. Һҿйлҽм тҿҙҿлҿшҿн ҡабатлау.
1
95-96
Изложение. Ҡурай.
1
Башҡортостан байлыҡтары. Һорау һҿйлҽмдҽр.
1
97-99
Контроль диктант. Тҽбиғҽтте һаҡлайыҡ!
1
15
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. Ҿфҿ - Башҡортостандың баш ҡалаһы.
1
100-101
Кеше. Тән ағзалары. Шәхси гигиена. 6 сәғәт.
Тҽн ағзалары. Башҡорт телендҽ эйҽлек тҿшҿнсҽһе.
1
103-106
Шҽхси гигиена. Башҡорт телендҽ эйҽлек тҿшҿнсҽһе.
1
107-109
Табипта. Эйҽлек тҿшҿнсҽһе.
1
110-111
3-сҿ сирек. 20 сҽғҽт.
Кем нимҽ эшлҽй? Ҡылым.
114-116
Дарыу үлҽндҽре. Ҡылым.
1
117-119
Диктант. Грипп ауырыуы.
1
121-125
Яңы йыл менән! 8 сәғәт.
Башҡортостанда ҡыш. Һҿйлҽмдҽ һүҙ тҽртибе.
1
123-125
Һорауҙарға яуап. Ҡышҡы уйындар.
1
126,128
Ҡоштарға ярҙам.
1
127,134
Яуа ҡарҙар. Ҡылымдарҙың зат һҽм һан менҽн үҙгҽреше.
1
131-133
Яңы йыл ҡайҙа нисек үтҽ?
1
139-141
Экскурсия. Ергҽ аҡ ҡарҙан юрған ябылған.
1
парк

44
45
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59
60.
61
62.
63.
64
65.
66.
67.
68.

Инша. Ҡышҡы матурлыҡ.
1
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. Ҡар ҿй. Ғинуар.
137,142
Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. Магазин. Өй. Баҙар. 6 сәғәт.
Аҙыҡ-түлек.
1
143-145
Кейем-һалым. Синонимдар.
1
146-148
Магазинда.
1
156-157
Мул уңыш үҫтерҽбеҙ. Ҡылым.
1
153-154
Контроль диктант. Кем нимҽ ярата?
1
20
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. Ҡымыҙ – файҙалы эсемлек.
1
162-164
8 март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө. 4 сәғәт.
8 март – ҡатын ҡыҙҙар кҿнҿ. Антонимдар.
1
163-165
Минең ҽсҽйем. Интонация буйынса һҿйлҽм тҿрҙҽре.
1
167-168
Беҙҙең ғаилҽ.
1
169-170
4-се сирек. 14 сҽғҽт.
Эш бҿткҽс, уйнарға ярай.
1
171-172
Яҙ етте. 6 сәғәт.
Яҙ килҽ. Омонимдар.
1
175-176
Башҡортостанда яҙ. Синонимдар. Антонимдар.
1
180
Ҡайтығыҙ ҡоштарым! Зат алмаштары.
1
177-178
1 май – яҙ байрамы.
1
181
9 май – Еңеү байрамы. Кем?Нимҽ? һорауҙары.
1
184-185
Экскурсия. Яҙ етте.
1
Яҙғы эштәр. 5 сәғәт.
Баҡса эштҽре.ЙЫ,ЙЕ,ЙО,ЙӨ,ЙҮ ҡушымсалары.
1
189-190
Суфия – яҡшы табип. Һан.
1
192-194
1
199
Яҙғы эштәр.
Контроль диктант. Яңғыҙ ҡайын.
1
21
Хаталар ҿҫтҿндҽ эш. Алмаш. Яҙғы сҽскҽлҽр.
1
196-198
Яҙғы байрамдар. Йомғаҡлау. 2 сәғәт.
Яҙғы байрамдар. Алмаш (ҡабатлау).
1
200-202
Уҡыу техникаһын тикшереү. Йҽй айҙары.
1
203-206

7. Башҡорт (дәүләт) телен өйрәнеү өсөн уҡыу - уҡытыу методик ҡулланмалар (описание учебно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности)
1.Усманова М. Г. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һҽм схемаларҙа. 2006.
2. Урыҫ мҽктҽптҽренең 5-6 – сы синыфтары ҿсҿн башҡорт теленҽн электрон дҽреслек. – Ҿфҿ: Мҽғариф министрлығы, 2003.
3. Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмҽр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Ҿфҿ:Китап, 1996.
4. Башҡорт ҽҙҽбиҽте буйынса аудио-видеоҽсбап.- Ҿфҿ: Башҡортостан Республикаһының Мҽғариф министрлығы. 2005.
5. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа. Фонетика. Морфология. Ҿфҿ : «Эдвис» уҡытыу – методика үҙҽге, 2008.

6. З.М.Ғҽбитова, Х.А.Толомбаев.Электрон дҽреслек. Башҡорт теле.ru. Ҿфҿ,2006.





Материаль-техник ҡулланмалар
телевизор;
компьютер;
принтер;
DVD-проигрыватель.
Төп һәм өҫтәлмә әҙәбиәт

1.З.М.Ғҽбитова, М.Ғ.Усманова. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең
5-се класы уҡыусылары ҿсҿн
дҽреслек. – Ҿфҿ : Китап, 2010.
2.З.М.Ғҽбитова, Х.А.Толомбаев. Урыҫ мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу буйынса методик кҽңҽштҽр.Ҿфҿ – 2006.
3.М.Ғ.Усманова, З.М.Ғҽбитова. Башҡорт теленҽн диктант һҽм изложениелар йыйынтығы. Ҿфҿ – Китап – 2009.
4.Ғҽбитова З.М. Телмҽр үҫтереү дҽрестҽре. – Ҿфҿ: Китап, 2009.
5.Башҡортса – русса мҽҡҽлдҽр һҽм ҽйтемдҽр һүҙлеге. – Ҿфҿ: Китап, 1994.
6.Ҽүбҽкирова З.Ф., Ҽүбҽкирова Х.E., Дилмҿхҽмҽтов М.И. Мин башҡортса уҡыйым – Ҿфҿ: Китап, 2007.
7.Башҡорт теле таблицаларҙа, схемаларҙа hҽм ҡағиҙҽлҽрҙҽ. Ҽүбҽкирова З.Ф.– Ҿфҿ, 2006.
8.Тел тҿҙҽткестҽр, тиҙҽйткестҽр, һанамыштар. Тҿҙҿүселҽр: Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., Дҽүлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008.
9.Журналдар: «Башҡортостан уҡытыусыһы», «Аҡбуҙат», «Аманат».
10.Ял минуттары ҿсҿн күнегеүҙҽр. Методик ҡулланма. Тҿҙҿүселҽр: Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., Дҽүлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008.
11.М.В.Зҽйнуллин. Хҽҙерге башҡорт теле.Морфология. - Ҿфҿ: Китап, 2005.
12.Толомбаев Х.А., Ғҽбитова З.М. Башҡорт теленҽн тестар. - Ҿфҿ: 2005
13.Русско-башкирский учебный словарь.Саяхова Л.Г., Ураксин З.Г. - Уфа:2003
8. V класс уҡыусыларының белем кимәленә талаптар (планируемые результаты изучения учебного предмета)
1.Уҡытыусы уҡыған йҽки һҿйлҽгҽн, үҙең уҡыған тексты аңлай алыу; 3-6 һҿйлҽмдҽн торған диалогты аңлау, уны дауам итҽ белеү;
2. Уҡыған ҽҫҽр, картина, экскурсия, ҡараған диафильм буйынса ҽңгҽмҽлҽ ҡатнашыу;
- предметны, күренеште элементар рҽүештҽ һүрҽтлҽү, уға үҙ мҿнҽсҽбҽтеңде булдырыу;
- хҽбҽр, һорау, ҿндҽү һҿйлҽмдҽрҙе, поэтик ҽҫҽрҙҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн һҿйлҽү;
- 5 – 7 шиғырҙы яттан тасуири һҿйлҽй белеү;
- тиҙҽйткестҽрҙе, һынамыштарҙы шыма итеп ҽйтҽ белеү.

3.Тексты шыма, аңлы, тасуири уҡыу;
-текстың ҿлҿштҽренҽ, иллюстрацияларына исем биреү;
-текстан аңлашылмаған һүҙҙҽрҙе табыу, мҽғҽнҽлҽрен аңлатыу, һүҙлектҽр менҽн эш итеү;
-хикҽйҽ, ҽкиҽт, мҽҡҽл, йомаҡ жанрҙарын айыра белеү.
4. Ҙур булмаған һҿйлҽмдҽрҙе күсереп һҽм яттан яҙыу;
- текст буйынса һорауҙарға яуап яҙыу;
- 6-10 һҿйлҽмдҽн торған текстың йҿкмҽткеһен яҙыу;
-бер телдҽн икенсе телгҽ тҽржемҽ итеү;
-ҿйрҽтеү характерындағы изложение, иншалар яҙыу.

