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Аңлатмалы яҙыу
“Әҙәби уҡыу”
законға,

“Дөйөм

предметы буйынса программа “Мәғариф тураһында”ғы
белем

биреү

йөкмәткеһенең

фундаменталь

үҙәге”

документына, “Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын Федераль дәүләт
хөкүмәт

стандарттарына”,

“Рәсәй

Мәғарифын

2020

йылға

тиклем

модернизациялау концепцияһы”на, Д.Б.Эльконин – В.В.Давыдов үҫтереүсе
уҡытыу

системаһына,“Башҡортостан

халыҡтары

телдәре”

законына,

“Башҡорт мәғарифын үҫтереү концепцияһы”на, 2017/2018 уҡыу йылында
дөйөм белем биреү учреждениеларында ҡулланыу өсөн Башҡортостан
Республикаһының Мәғариф министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән уҡыу
әсбаптары исемлегенә, Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡала округы
муниципаль мәғариф учреждениеһы Мостай Кәрим исемендәге 158 -се Өфө
ҡала Башҡорт гимназияһынының уҡыу планына таянып эшләнде.
Уҡытыу – методика комплекты түбәндәге әҙәбиәт менән тәьмин ителә:
 Сынбулатова Ф.Ш., Атнағолова С.В., Кәримов С.Ғ. Әҙәби уҡыу. Дөйөм
белем биреү учреждениеларының беренсе класы өсөн уҡыу китабы.
Яңыртылған 2-се баҫма.– Өфө: Китап, 2012.
 Сынбулатова Ф.Ш., Мараканова Р.Й. “Әҙәби уҡыу” дәреслегенә эш дәфтәре.
Дөйөм белем биреү учреждениеларының 1-се класы өсөн.- 2-се баҫма. – Өфө:
Китап, 2013.
 Сынбулатова Ф.Ш., Нурыева Р.Ф., Латипова Д.Р. Уҡыу китабы. Башҡорт
мәктәптәренең 1-се класы өсөн.- Өфө: Китап, 2009.
 М.С. Дәүләтшина, С.В. Атнағолова. Туған тел: Башланғыс мәктәптең
икенсе класы өсөн уҡыу китабы. – Өфө: Китап, 2010.
 Сынбулатова Ф.Ш. “ Туған тел” дәреслегенә методик ҡулланма. 1-2-се
кластар. – Өфө: Китап, 2008.
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 Мәүлийәрова Ә.Т. Яңы стандарттар буйынса дөйөм белем биреү
мәктәптәренең 1- 4–се кластар өсөн “Туған тел” дәреслегенә программа. –
Өфө: Китап, 2010.
 Һүҙлектәр.
 Сынбулатова Ф.Ш., Мәүлийәрова Ә.Т., Дәүләтшина М.С. Әҙәби уҡыу
дәреслеге.Башланғыс мәктәптең өсөнсө класы өсөн уҡыу китабы.
Өфө:Китап, 2011.
 МәүлийәроваӘ.Т., Хажиева Г.С., Ишембәтова С.Т. Уҡыу китабы. Башҡорт
мәктәптәренең 3-сө класс уҡыусылары өсөн.- Өфө:Китап, 2010.
 Сынбулатова Ф.Ш., Мәүлийәрова Ә.Т.,Дәүләтшина М.С. Әҙәби уҡыу
дәреслегенә эш дәфтәре.3- сө класс. Ике киҫәктә.- Өфө:Китап, 2011.
 Ә.Т. Мәүлийәрова, Ф.Ш.Сынбулатова. Әҙәби уҡыу. Дөйөм белем биреү
учреждениеларының дүртенсе класы өсөн уҡыу китабы. Ике киҫәктә.- Өфө:
Китап, 2012.
 Ә.Т. Мәүлийәрова, Ф.Ш.Сынбулатова. Әҙәби уҡыу дәреслегенә эш
дәфтәре.3 - сө класс. Ике киҫәктә.- Өфө: Китап, 2012.
 Башҡорт әҙәбиәте буйынса аудио-видео әсбап.- Өфө: Башҡортостан
Республикаһының Мәғариф министрлығы. 2005.

“Әҙәби уҡыу” курсының предмет һөҙөмтәләре
(шәхси, предмет, метапредмет)
“Әҙәби уҡыу” предметын өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре булып
уҡыусыларҙа формалаштырылған түбәндәге сифаттар тора:
 Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт;
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 төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән

хеҙмәттәшлек

күнекмәһе, конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын белеү,
толерантлыҡ;
 әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү;
 хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү;
 башҡа

кешеләрҙең

хис-тойғоларын

аңлай

һәм

билдәләй

белеү,

уртаҡлаша алыу;
 матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә
һаҡсыл ҡараш;
 нәфис

һүҙҙең

матурлығын

тоя

белеү,үҙеңдең

телмәреңде

камиллаштырыуға ынтылыу;
 ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт,
яуаплылыҡ тойғолары;
 текст авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу,уҡыуға ихтыяж;
 үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа
биреү;
 мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсеэтик тойғолар – намыҫлана, ояла
белеү, ғәйебеңде танып ғәфү үтенеү.
Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып әҙәби әҫәрҙәрҙең текстары, уларға
бирелгән һорауҙар һәм эштәр, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы тора.
Метапредмет һөҙөмтәләре булып универсаль уҡыу эшмәкәрлеген (УУЭ)
формалаштырыу тора.
Көйләүсе универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:
 дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы табып әйтә белеү;
 уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү;
 ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк
осраҡта үҙеңдең эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү;
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 уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға
ярашлы үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү.
 Универсаль уҡыу эшмәкәрлеген

формалаштырыу сараһы булып

һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын
баһалау технологияһы тора.
Танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:
 текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу;
 уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу
өсөн уҡыу, күҙ йүгертеп уҡып сығыу, мәғлүмәт алыу өсөн ентекләп
уҡыу;
 телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү төрлө
формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация,
схема, таблица);
 мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема,
таблица төҙөү);
 һүҙлектәр, белешмә материал менән менән файҙалана белеү;
 анализлай һәм синтезлай белеү;
 сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү;
 фекерләй белеү;
 Танып-белеү УУЭ үҫтереү сараһы булып дәреслектең текстары һәм
уның методик аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы тора.
Коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:
 Телдән һәм яҙма формала яуап бирә белеү;
 телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ
ҡулланыу, телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы беле;
 үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә
алыу;
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 башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға
тырышыу, кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды төҙәтә белеү;
 дөйөм эшмәкәрлек барышында ҡарар ҡабул итә белеү;
 һорауҙар бирә белеү.

Предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнекмәләрҙең формалашыуы тора:
 әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш
булыуын, әхлаҡи ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан
быуынға еткереү сараһы икәнлеген аңлау;
 уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның
кешеләре , тирә-яҡ донъя тураһында хәбәрҙар булыу;
 уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә
белеү;
 аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып уҡыу;
 текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк
һүҙҙәргә ҡарап уның йөкмәткеһен күҙаллау.
 таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү;
 тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү;
 текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү;
 текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү;
 тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү;
 геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү;
 телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү;
 уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү;
 уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн
оҡшағанын (оҡшамағанын) аңлата алыу;
 асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙәрҙе хикәйә, повесть, пьеса
жанрҙарына бүлә белеү;
 проза әҫәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү;
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 нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә
белеү;
 уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау.
Уҡылғанды аңлау алымдарын формалаштырыу:
Әҫәрҙең исеме менән эшләү оҫталығы (уның тура һәм күсмә мәғәнәһен аңлау,
исемен йөкмәткеһе, төп фекере менән тиңләштереү, төрлө текст атамалары
араһынан

бер

авторҙыҡын

таныу).

Әҫәрҙең

йөкмәткеһен

исеме,

иллюстрациялар, терәк һүҙҙәр ярҙамында күҙалларға өйрәтеү, тексҡа үҙ аллы
исем уйлау.
Оҫталыҡты үҫтереү:
 Текста йәки текстың өлөштәрендә терәк һүҙҙәрҙе айырырға өйрәтеү, төп
фекер менән терәк һүҙҙәр араһында бәйләнеш булдырыу;
 Тексты өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош әҫәрҙең йәки һәр
өлөштөң төп фекерен билдәләү;
 Ябай план төҙөү(текстың һөйләмдәренән төҙөлгән план);
 Текстың

структураһын

уҡытыусы

тәҡдим

иткән

план

менән

тиңләштереү;
 Герой тураһындағы хикәйәнең планын үҙ аллы төҙөү;
 Тексты уҡыу алдынан ҡуйылған һорауҙарға яуап биреү;
 Тексҡа үҙ аллы һорауҙар төҙөү. Уҡыу барышында уның йөкмәткеһен
күҙаллау;
 Ниндәйҙер фекерҙе иҫбатлау өсөн һайлап уҡыу;
 Бәйләнешле һөйләү һәм яҙма телмәрҙе үҫтереү.
Өйрәтеү:
 Тексты план буйынса тулы һәм ҡыҫҡартып һөйләү;
 Текстың төрлө өлөштәрен һайлап һөйләү;
 Тексҡа телдән һүрәтләмә төҙөү;
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 Бер герой исеменән телдән хикәйә төҙөү;
 Шиғырҙарҙы һәм проза әҫәрҙәрен тасуири уҡыу, өҙөктәрен дөрөҫ
интонация , темп, тон менән, логик баҫым ҡуйып яттан һөйләү.
 Һәр бүлек аҙағында ижади характерҙағы

яҙма эштәр үткәреү.

Ижади эштәр: иншалар, хикәйәләр, шиғырҙар яҙыу.
Башланғыс класта уҡыу дәрестәренең тағы ла бер маҡсаты булып
балаларҙы нәфис әҙәбиәт уҡырға өйрәтеү, уны төп мәктәптә системалы
өйрәнеүгә

әҙерләү,

уҡыуға

ҡыҙыҡһыныу

уятыу,

грамоталы

уҡыусы

тәрбиәләүҙең нигеҙен булдырыу тора. Грамоталы уҡыусы – ул уҡыу
техникаһын белгән, уҡығанын аңлаған , китаптарҙы белгән һәм уларҙы
донъяны танып-белеү сараһы итеп таныған кеше.
Был маҡсатҡа ирешеүҙә түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итергә кәрәк:
Уҡыу техникаһын һәм тексты аңлау алымдарын формалаштырыу – бер үк
ваҡытта уҡыу процесына ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм уҡыу ихтыяжын булдырыу;
Әҙәбиәт аша балаларҙа әхлаҡи ҡиммәттәр тәрбиәләү;
Балаларҙы һүҙ сәнғәтенә ылыҡтырыу, әҙәби-теоретик төшөнсәләр менән
әҫәрҙәрҙе анализлау аша практик таныштырыу;
Һөйләү һәм яҙма телмәрҙе (һүҙ байлығын), балаларҙың ижади һәләттәрен
үҫтереү.
Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы.
Был технология текст менән эшләүҙең 3 этабын үҙ эсенә ала:
1.

Тексты уҡығанға тиклем үткәрелгән эштәр
Текстың йөкмәткеһен күҙаллау, уның мәғәнәүи, тематик, эмоциональ

йүнәлешен

асыҡлау,

әҫәрҙең

исеменә,

авторына,

терәк

һүҙҙәргә,

иллюстрацияларға таянып төп геройҙарын билдәләү;
Дәрес маҡсаттарын уҡыусыларҙың эшкә дөйөм ( уҡыу, эмоциональ,
психологик һ.б.) әҙерлек кимәленән сығып асыҡлау.
2.

Тексты уҡыу барышында башҡарылған эштәр.
Тексты беренсел уҡыу: класта үҙ аллы уҡыу, уҡытыусы уҡығанды

тыңлау, уҡыусылар менән сиратлашып уҡыу (текстың үҙенсәлектәренә,
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уҡыусыларҙың индивидуаль мөмкинлектәренә бәйле). Тексты тәү тапҡыр
ҡабул итеү кимәлен тикшереү. Уҡыусыларҙың күҙаллауы менән текстың
йөкмәткеһе тура килеү-килмәүен асыҡлау.
Тексты ҡайтанан уҡып сығыу. Ашыҡмайынса, уйлап ҡабаттан уҡыу
(бөтөн тексты йәки өлөштәрен). Тексты анализлау (алымдар: автор менән
диалогҡа инеү, аңлатмалы уҡыу, уҡылған буйынса әңгәмә ҡороу, терәк
һүҙҙәрҙе табыу һ.б.).Һәр мәғәнәүи өлөшкә асыҡлаусы һорауҙар биреү.
Текстың йөкмәткеһенә таянып әңгәмә ҡороу, уҡылғанды йомғаҡлау, тексҡа
ҡарата дөйөмләштереүсе һорауҙар биреү. Кәрәк булғанда,

текстың

фрагменттарына мөрәжәғәт итеү, тасуири уҡыу.
3.

Тексты уҡып сыҡҡас башҡарылған эштәр.
Текст буйынса концептуаль әңгәмә. Уҡылғанды күмәкләп тикшереү,

дискуссия. Уҡыусыларҙың әҫәргә биргән баһаһын автор позицияһы менән
сағыштырыу. Текстың төп идеяһын асыҡлау.
Яҙыусы менән танышыу. Яҙыусы шәхесе тураһында әңгәмә. Өҫтәлмә
сығанаҡтар менән эшләү.
Текстың

исеме,

иллюстрациялары

менән

эшләү,

мәғәнәһен

асыҡлау.

Рәссамдың тексҡа төшөргән һүрәте менән уҡыусыларҙың күҙаллауҙарын
сағыштырыу (мәҫәлән, уҡыусылар был тексҡа ниндәй һүрәт төшөрөрҙәр ине).
Уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлеге менән бәйле ижади эштәр. Китап
уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм системалы уҡыу күнекмәһе балыҡҡа килтереү
ҙур тырышлыҡ, психологик һәм педагогик оҫталыҡ талап итә. Тейешле
кимәлдә уҡыу техникаһын үҙләштергән һәм китап уҡыу күнекмәһенә эйә
булған балаға мәғлүмәтле булыу мөмкинлектәре асыла. Бала тирә-яҡ донъяны,
үҙен уратып алған мөхитте, тәбиғәт күренештәрен, хатта кеше психологияһын
һәм

кешеләр

араһындағы

мөнәсәбәтте,йәғни

тормошто

китап,

гәзит

журналдарҙан һәм башҡа заман мәғлүмәт саралары ярҙамында өйрәнә.
Уҡыу техникаһының иң юғары нөктәһе-тасуири уҡыу.Тасуири уҡыған
уҡыусы һәр образдың эшләгән эштәрен, уй-фекерҙәрен, кисерештәрен үҙ
йөрәге, күңеле аша үткәреп, хистәр тулҡынында еткереүсе булып тора. Бала
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дәрес аҙағына тексты тасуири уҡый алһа-был уның дәрестәге иң юғары
ҡаҙанышы тип баһаларға кәрәк.
4.Уҡыу тематикаһы, төп темалар һәм бәйләнешле телмәр үҫтереү.
Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм тәрбиә биреү
йәһәтенән мөһим яҡтарын үҙ эсенә ала, баланы әҙәби һәм фәнни-популяр
мәҡәләләрҙәге, әҫәрҙәге тема менән таныштыра.
Программаға ингән уҡыу өсөн бирелгән текстар күләме яғынан яйлап үҫә
барыу тәртибендә бирелгән, баланың психик һәм физик үҫешен иҫәпкә алып
һайлап алынған.
5. Кластан тыш уҡыу.
Башланғыс кластарҙа әҙәбиәт менән таныштырыу кластан тыш уҡыу
дәрестәрендә дауам итә. Кластан тыш уҡыу шулай уҡ балаға тәрбиә биреү һәм
шәхес үҫтереү сараһы итеп ҡарала. Кластан тыш уҡыуҙың маҡсатыуҡыусыларҙы хәҙерге көндәге балалар әҙәбиәте менән һәр яҡлап таныштырыу,
китапҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм үҙ аллы даими уҡыу күнекмәһе булдырыу.
Уҡытыусы

ярҙамында балалар республикала

сыҡҡан "Йәншишмә"

гәзите, "Аҡбуҙат", "Аманат " журналдары менән танышып, даими уҡып
баралар.
6 .Һүҙҙәр менән эш.
Уҡыусыларҙы дөрөҫ һөйләргә, аныҡ һәм тасуири уҡырға, һүҙҙе урынлы
ҡулланырға өйрәтеү, уларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һүҙбәйләнештәр,
фразеологик берәмектәр, һөйләм, бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш уҡыу
дәрестәрнең төп йөкмәткеһен тәшкил итә.
Башланғыс кластарҙа әҙәби һәм фәнни- публицистик әҫәрҙәрҙе уҡыу,
уныү телен үҙләштереү, аңлата белеү, телмәрҙә ҡуллан алыу айырыуса
мөһим.Шунлыҡтан һәр класҡа бирелгән һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү
буйынса дауамлы һәм системалы эшләү талап ителә.
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Тел күнекмәләре араһында һүҙлек эше, һөйләмдәр, ябай хикәйәләр
төҙөү, уҡығанды дөрөҫ итеп һөйләү ҙур әһәмиәткә эйә. Шуға ла тексты уҡыу
алдынан йәки уҡытыусының тәүге ҡат уҡыуынан һуң, ундағы яңы һүҙҙәр,
фразалар, һөйләмдәр аңлатыла, һүҙлек эше үткәрелә. Әҫәрҙе өлөшләп һайлап,
ролләп сылбыр буйынса уҡыу, йөкмәтке буйынса һорауҙарға яуап биреү,
әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләү кеүек эштәр башҡарғанда ла һүҙлек эше иғтибар
үҙәгендә тора.
7.Уҡыу техникаһы.
 Уҡыу йылы аҙағына 4-се класс уҡыусыһының әҙерлек кимәленә
талаптар.
 Уҡыусы:тексты аңлап , тасуири уҡый;тексты эстән уҡый;
 уҡыған әҫәрҙең темаһын һәм төп асылын, мәғәнәһен билдәләй;
 Әҫәрҙең исемен, авторын атай;
 Әҫәрҙең йөкмәткеһенә тап килерлек интонация һайлай;
 темп һәм тонды дөрөҫ билдәләп, логик баҫым, пауза ҡуйып, тейешле
тауыш менән уҡый;
 уҡылған әҫәрҙе мәғнәүи яҡтан өлөштәргә бүлеп, планын төҙөй;
 Әҫәҙе ентекле итеп, хәл –ваҡиғаларҙы эҙмә-эҙлекле һөйләй;
 Әҫәрҙе ҡыҫҡаса һөйләй;
 Әҫәрҙең йөкмәткеһе, идея-тематикаһы буйынса әңгәмәләшә.

III.Программаның йөкмәткеһе
Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы
тарафынан раҫланған

программаға нигеҙләнеп төҙөлдө, башланғыс дөйөм

белем биреүҙең Федераль дәүләт белем биреү стандартына тура килә.
Программа етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәһе формалаштырыуға йүнәлтелгән:
“Башҡорт әҙәбиәте” дәрестәрендә һүҙҙәрҙе һөйләмдә интонацион бәйләп уҡыу
(ҡысҡырып уҡыу), уҡыу етеҙлеген үҫтереү (шымыраҡ уҡыуға күсеү, йыл
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аҙағына

бышылдап

уҡыу)

өйрәнәләр.

Етеҙ

уҡыу,уҡыу

техникаһын

камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып барыла. Һәр дәрестә текстың
йөкмәткеһен үҙләштереү һәм уның төп идея тематикаһын асыҡлау өҫтөндә
ентекле эш ойошторола. Бала тормош тәжрибәһенән сығып, теге йәки был
хәл-ваҡиғаға, күренешкә, кешенең холоҡ-фиғеленә үҙ фекерен белдерә.
Әҫәрҙәге ситуация, хәл-ваҡиғаларҙы ентекле анализлап, етди дәлилдәр
килтереп, балалар дөрөҫлөктө иҫбатларға тырыша. Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс
тыуа. Бындай ситуациялар файҙалы әңгәмәләшеү,э шлекле һөйләшеүгә
әйләнергә тейеш.
1-се класта .Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм
тәрбиә биреү йәһәтенән мөһим яҡтарын үҙ эсенә ала.Баланы әҙәби һәм фәннипопуляр мәҡәләләрҙәге,әҫәрҙәге тема менән таныштыра.
1-се класс өсөн "Әҙәби уҡыу" дәреслегендә уҡыу материалы 5 бүлектә бирелә.
1-се бүлек "Мин уҡый беләм" ( 1 сәғәт) тип атала.Был бүлектә уҡыусылар
өйрәнелгән хәрефтәрҙән торған ҡыҫҡа текстарҙы һалмаҡлап уҡыйҙар.Уҡырға
өйрәнеү-ҙур ҡаҙаныш, уҡый белеү-кыҙыҡлы шөғөл икәнен төшөнәләр.Китап
уҡыуға теләк тәрбиәләнә. Китап уҡыуға ылыҡтырылалар.
2-се бүлек -"Әкиәт уҡырға яратам"( 7 сәғәт).
Әкиәт

тураһында

төшөнсә

биреү.Әкиәттәрҙең

күбеһендә

ҡулланылған

тылсымлы предметтарға иғтибар иттереү.Был предметтарҙың иң сетерекле
мәлдә - көтөлмәгәндә хасил булыуҙары, геройҙы иң ауыр ситуацияларҙа ла
ҡотҡарып алып ҡалыусы тылсымлы көскә эйә булыуҙарын һәм улар
булышлығында әкиәттә изгелектең яуызлыҡты еңеүен күрһәтеү.
Әкиәтте тасуири уҡырға,тыңларға һәм һөйләргә өйрәтеү.Балалар яратып ҡабул
иткән әкиәттәрҙе сәхнәләштереү.
3-сө бүлек-"Атай-ғаилә башлығы"( 5 сәғәт) ,4-се бүлек -"Әсәйҙәр һәм
бәпәйҙәр"( 5 сәғәт).
Был бүлектәрҙә шиғыр, әкиәт, хикәйәләр баланы уратып алған яҡын кешеләре:
атай, әсәй,ҡартатай, ҡартәсәй, олатай, өләсәй, ағай, ҡусты, апай, һеңлеләре
тураһында.Текстар ярҙамында етеҙ һәм аңлы

уҡыу күнекмәләре бирә
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башлайбыҙ.Ошондай текстарҙың балаға тәрбиәүи йоғонтоһо ла көслө.Улар
ярҙамында туғанлыҡ хистәрен тағы ла тәрәнерәк тойорға.туғандарына
иғтибарлы, яғымлы, ярҙамсыл булырға өйрәтә..мәҙәниле шәхестең төп
күрһәткесе,тәрбиәлелектең

төп

эстәлеге

-туғандарыңа

булған

юғары

мәҙәнилек.Ошоларҙы һыҙыҡ өҫтөнә алып, ентекле тәрбиәүи эш алып
барылырға тейеш.
5- се бүлек " Матурлыҡ донъяһына сәйәхәт"( 4 сәғәт)етеҙ һәм аңлы уҡыу
күнекмәләрен үҫтереү,хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, йөкмәтке буйынса
һорауҙарға яуап биреү, уның идея- тематикаһын асыҡлау, йөкмәткеһен тексҡа
яҡын итеп һөйләп өйрәнеү һәм тасуири уҡыу кеүек күнекмәләрҙе
формалаштырыуға ҡоролған булырға тейеш.
Баланы

үҙен

уратып

алған

тәбиғәткә

иғтибарлы,

күҙәтеүсән

булырға,матурлыҡты тоя белергә һәм ундағы күренештәрҙе тасуирлап
һөйләргә өйрәтеү.
Уҡыу техникаһы.
Һалмаҡлап, ижекләп ( оҙон һүҙҙәрҙе ) һәм тулы һүҙҙәр менән дөрөҫ итеп,
йыл аҙағына минутына 25-30 һүҙ уҡыу.
Текст һәм бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш
Китап уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм системалы уҡыу күнекмәһе балыҡҡа
килтереүҙур

тырышлыҡ,

психологик

һәм

педагогик

оҫталыҡ

талап

итә.Тейешле кимәлдә уҡыу техникаһын үҙләштергән һәм китап уҡыу
күнекмәһенә эйә булған балағамәғлүмәтле булыу мөмкинлектәре асыла.бала
тирә-яҡ донъяны, үҙен уратып алған мөхитте,тәбиғәт күренештәрен.хатта кеше
психологияһын һәм кешеләр араһындағы мөнәсәбәтте.йәғни тормошто
китап.гәзит журналдарҙан һәм башҡа заман мәғлүмәт саралары ярҙамында
өйрәнә.
Программа

етеҙ

һәм

аңлы

уҡыу

күнекмәһе

формалаштырыуға

йүнәлтелгән: 1 -се класта туған тел дәрестәрендә һүҙҙәрҙе һөйләмдә
интонацион бәйләп уҡыу (ҡысҡырып уҡыу),уҡыу етеҙлеген үҫтереү (шымыраҡ
уҡыуға күсеү,йыл аҙағына бышылдап уҡыу) өйрәнәләр.Етеҙ уҡыу,уҡыу
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техникаһын камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып барыла.Һәр дәрестә
текстың йөкмәткеһен үҙләштереү һәм уның төп идея тематикаһын асыҡлау
өҫтөндә ентекле эш ойошторола.Бала тормош тәжрибәһенән сығып.теге йәки
был

хәл-ваҡиғаға,күренешкә,кешенең

холоҡ-фиғеленә

үҙ

фекерен

белдерә.Әҫәрҙәге ситуация, хәл-ваҡиғаларҙы ентекле анализлап, етди дәлилдәр
килтереп, балалар дөрөҫлөктө иҫбатларға тырыша.Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс
тыуа.Бындай

ситуациялар

файҙалы

әңгәмәләшеү,эшлекле

һөйләшеүгә

әйләнергә тейеш.
Уҡыу техникаһының иң юғары нөктәһе-тасуири уҡыу.Тасуири уҡыған
уҡыусы һәр образдың эшләгән эштәрен,уй-фекерҙәрен,кисерештәрен үҙ
йөрәге,күңеле аша үткәреп,хистәр тулҡынында еткереүсе булып тора.Бала
дәрес аҙағына тексты тасуири уҡый алһа-был уның дәрестәге иң юғары
ҡаҙанышы тип баһаларға кәрәк.

Грамотаға өйрәтеү, 1 класс
Дә
рес
һа
ны

Дәрестең темаһы

Сәғ.
һаны

Үткәреү
ваҡыты

1

Һаумы, мәктәп! Белем байрамы. Нимә ул предмет.
Предмет һәм һүҙ. Предметтың атамаһын белдергән
һүҙҙәр.

1

12.09

2

Предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. Предметтың
билдәһен белдергән һүҙҙәр. Һүҙбәйләнеш Һөйләм
Һөйләмгә һүҙ өҫтәү.

1

26.09

3

Ярҙамсы һүҙҙәр. Өн.Һүҙ. Һуҙынҡы һәм тартынҡы
өндәр Нәҙек, ҡалын әйтелешле һүҙҙәр
Яңғырау.һаңғырау тартынҡы өндәр

1

09.10

4

Баҫым .Хәреф өндөң тамғаһы Ә өнө,Ә хәрефе. А өнө,
А хәрефе. Ө өнө,Ө хәрефе О өнө,О хәрефе.

1

23.10

5

Ү өнө,Ү хәрефе У өнө,У хәрефе. Э өнө,Э (е) хәрефе.
Ы өнө,Ы хәрефе И өнө,И хәрефе

1

13.11

6

М өнө,М хәрефе. Н-Ң өнө,хәрефтәре. Л өнө,Л

1

27.11

Факт.

14

хәрефе. Р өнө,Р хәрефе. Й өнө,Й хәрефе. Г өнө,Г
хәрефе. К өнө,К хәрефе.
7

Ғ,Ҡ өнө,Ғ,Ҡ хәрефе.Б өнө,Б хәрефе. П өнө,П хәрефе.
З өнө,З хәрефе C өнө,С хәрефе Ҙ,Ҫ өнө,Ҙ,Ҫ хәрефе.

1

11.12

8

Д өнө,Д хәрефе. Т өнө,Т хәрефе Ж өнө,Ж хәрефе Ш
өнө,Ш хәрефе В өнө,В хәрефе Ф өнө,Ф хәрефе.

1

25.12

9

Ь.Ъ хәрефе Һ өнө,Һ хәрефе.Х өнө,Х хәрефе. Ц,Ч,Щ
өндәре, хәрефтәре. Алфавит

1

22.01

Дәрес
һаны

Сәғ. һаны
Дәрестең темаһы

Үткәреү
ваҡыты

1

Мин уҡый беләм Әкиәт уҡырға яратам. Шалҡан. 1
Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ Тирмә.

05.02

2

Атай-ғаилә башлығы Минең иң яҡын
кешеләрем. Атай менән әсәйҙән өйрәнәбеҙ Атай
һәм улдар

1

19.02

3

. Ҡояш ҡайтҡан Ихтыяр көсө. Тәүге дәрес
Ҡартатайым кәңәштәре.

1

05.03

4

Иң-иң матуры Әсәйем. Өс ҡыҙ Иң матур һүҙ.
Минең әсәйем кем

1

19.03

5

Улдар. Бәхәс Йәй.Көҙ Төҫлө япраҡтар

1

02.04

6

Яҙғы шау. Яҙ

1

16.04

7

Иғтибарлы булыу игелек Изгелек

1

30.04

8

Аҡ таҫмалы Зөһрә. Гөлзәйнәптең уйынсыҡтары

1

14.05

Факт.
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