


I. Календарь-тематик планлаштырыу 

№ Дәрестең  темаһы Сәғәт

тәр 

һаны 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек 

төрҙәре 

Үткәреү ваҡыты Иҫкәрмә  

Планла

штыр- 

ған 

Фактик Өй эше 

 

 

1. 

I сирек 

 

И. Кинйәбулатов. 

“Ҙур ышаныс һеҙгә, 

уҡытыусы”шиғыры 

 

 

1 

Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, һүҙлек 

эше, төп идеяһын асыҡлау, хәҙерге 

заманда белемдең әһәмиәте 

тураһында һөйләшеү. 

 

 

1-4.09 

 

 

 

Телде насар 

белгән 

уҡыусыларҙы 

иҫәпкә алыу. 

 

 

«Инша» хикәйәһен уҡып 

килергә. 

2. Ә. Әминев «Инша» 

хикәйәһе 

1 Тасуири уҡыу, һүҙлек эше, әңгәмә: 

башҡа фәндәр араһында әҙәбиәттең 

урынын билдәләү, образлылыҡ.  

6-11.09  Айырым 

уҡыусыларға 

индивидуаль 

эштәр 

әҙерләргә. 

Рәми Ғариповтың «Тел» 

шиғырын ятларға. 

3. Тыңлап таңға ҡалған 

тел. Рәми Ғарипов 

1 Рәми Ғарипов һәм Рәсүл Ғамзатов 

тураһында белешмә, тасуири уҡыу, 

һүҙлек эше, идея-тематик 

йөкмәткеһен асыҡлау. Телде һаҡлау 

тураһында әңгәмә ойоштороу. Ятлау 

6-11.09   Тыуған ил тураһындағы 

йырҙарҙың йөкмәткеһен 

үҙләштереү. 

4. Башҡорт халыҡ 

ижады. Йырҙар. 

Риүәйәттәр 

2 Халыҡ ижады тураһында үткәндәрҙе 

ҡабатлау. Халыҡ йырҙарының 

төрҙәре, тематикаһы тураһында 

һөйләшеү. «Урал», «Азамат», 

«Йәйләүлек», «Эскадрон» тарихи 

йырҙарының идея-тематик 

йөкмәткеһе; аудиояҙмалар тыңлау, 

ятлау. 

13-18.09  Башҡорт халыҡ 

йырҙары 

тураһында рус 

ғалимдары. 

 

 

«Урал» йырының өс 

строфаһын ятлау; 

Ҡаһым түрә тураһында 

мәғлүмәтәҙерләп килергә. 

5. «Ҡаһым түрә» йыры 1 Йырҙы тыңлау, ҡурай моңон 

тыңлатыу. Ҡаһым түрә образына 

ҡылыҡһырлама.  

20-25.09  Кантонлыҡ 

системаһы 

тураһында 

белешмә. 

«Кем ул Ҡолой кантон?»  

темаһына яуап әҙерләп 

килергә 

6. «Ҡолой кантон» 

йыры 

1 Кантонлыҡ осоро тураһында 

һөйләшеү, Ҡолой кантондың 

кемлеген асыҡлау. Түрәләр 

20-25.09  А. Солтанов 

башҡарыуында 

йырҙар тыңлау 

«Любизар» йырын 

әҙерләп килергә. 



2 
 

тураһында йырҙар. «Тәфтиләү», 

«Абдулла ахун». 

7. «Любизар» йыры 1 1812 йылғы Ватан һуғышы осорона 

ҡараған йырҙар. Һуғышта башҡорт 

халҡының батырлығын данлау. 

27.09-

2.10 

  “Ете ҡыҙ” фильмын 

ҡарарға. 

8. Халыҡ йырҙарында 

ҡатын-ҡыҙ яҙмышы 

1 «Зөлхизә», «Ғилмияза» йырҙарын 

тыңлау, йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Йырҙарҙың легендаһы менән 

танышыу.  

27.09-

2.10 

 Ф.Килдейәрова 

башҡарыуында 

йыр тыңларға 

мөмкин 

Ауылығыҙҙа һаҡланған 

легенда йәки риүәйәтте 

иҫкә төшөрөргә. 

9. Легендалар һәм 

риүәйәттәр 

1 Легендалар һәм риүәйәттәр 

тураһында. Проект йәки презентация 

эшләү. 

4-9.10   «Ҡуңыр буға» 

риүәйәтенән өҙөк уҡырға. 

10. «Ҡуңырбуға» 

риүәйәте 

3 Йөкмәткеһен үҙләштереү. 4-16.10   Рияз Исхаҡовтың 

фильмын ҡарау; 

риүәйәтте уҡып бөтөп, 

һорауҙарға яуап әҙерләү. 

11. «Буранбай» 

риүәйәте 

2 Риүәйәт менән танышҡандан һуң 

«Буранбай» йыры менән танышыу. 

Йөкмәткеһен үҙләштереү. 

18-23.10   Һүҙлек эше; 

риүәйәттең йөкмәткеһен  

һөйләргә; 

Тесҡа әҙерлек. 

12. Халыҡ йырҙарын 

йомғаҡлау 

1 Тест эшләү (ике вариантта) 25-28.10    

13. Сеңләүҙәр 1 Cеңләүҙең үҙенсәлеге. Уларҙы 

ҡатын-ҡыҙҙар тураһындғы йырҙар 

менән сағыштырыу. Туй йолаһынан 

күренеште ҡарау. 

8-13.11  Каникул Рияз Исхаҡовтың туй 

йолаһы тураһындағы 

фильмын ҡарау; 

“Кем ул Ерәнсә сәсән?” 

темаһына әҙерләнергә 

14. «Ерәнсә сәсән менән 

хан» әкиәте 

1 Башҡорт халыҡ әкиәттәре тураһында 

әңгәмә, уларҙың төрҙәрен ҡарау. 

Ерәнсә сәсәнгә характеристика. 

8-13.11   «Ҡорҡот ата» китабын 

уҡырға. 

15. Боронғо әҙәбиәтебеҙ 

үрнәктәре.  

3 “Күрәҙәлек китабы”, «Ҡорҡот ата» 

китабы, Әхмәт Йүгнәкиҙең шиғыры 

менән танышыу. 

15-27.11   Шиғыр буйынса һүҙлек 

эшен атҡарыу; 

В. Зефиров тураһында 

мәғлүмәт әҙерләргә 
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16. В.Зефиров 

«Йәнтүрә» хикәйәһе 

1 Тарихи осор, Йәнтүрә образы. 

Әҫәрҙең тәрбиәүи әһәмиәте. 

22-27.11   М. Аҡмулла 

биографияһын өйрәнергә. 

17.  Аҡмулла поэзияһы 3 Презентация ярҙамында мәғрифәтсе 

тураһында белешмә биреү. 

Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, һүҙлек 

эше. Шиғырҙарҙың идея-тематик 

йөкмәткеһе, әһәмиәте. Аҡмулла 

исемендәге премия лауреаттары. 

Ятлау. 

29.11-

11.12 

 Ятлау өсөн бер 

дәрес бүлергә. 

Терәк-схема төҙөргә,  

бер шиғырын ятларға. 

 

М. Ғафуриҙың 

биографияһын өйрәнергә. 

18. М.Ғафуриҙың 

тормошо һәм ижады 

1 Б.Мәҡсүтов иҫтәлектәре менән 

танышыу. Өфөләге тормошон 

тасуирлау. Белемгә ынтылышы. 

Тәүге халыҡ шағиры. 

6-11.12 

 

 Өфөләге 

М.Ғафури 

музейына 

экскурсияға 

барырға була. 

Шиғырҙарын уҡырға, 

анализларға. 

 

19. М.Ғафуриҙың 

поэзияһы менән 

танышыу 

3 Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, идея-

тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

13-25.12  Ятлау өсөн бер 

дәрес бүлергә. 

Һайлап бер шиғырын 

ятларға. 

20. Шиғыр төҙөлөшө. 

Эпик һәм лирик 

әҫәрҙәр.  

1 Әҙәбиәт теорияһын үҙләштереү, 

миҫалдар менән иҫбатлау. 

20-25.12  

 

 Мәҫәл жанрын өйрәнергә; 

мәҫәлде уҡырға 

21. “Һарыҡты кем 

ашаған?” мәҫәле 

1 Мәҫәл һәм аллегория тураһында 

һөйләшеү. Мәҫәлдәрҙең тәрбиәүи 

әһәмиәте. 

24-26.12   Мамин-Сибиряк 

тураһында белешмә 

әҙерләргә 

22. “Һунарсы ҡарт” 

хикәйәһе (Мамин-

Сибиряк буйынса) 

1 Хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Һүрәт төшөрөү. 

27-30.12  Ҡышҡы 

каникул 

Ш. Бабичтың тормош 

юлын өйрәнергә 

23. Ш.Бабичтың 

поэзияһы 

3 Шағирҙың тормош юлын һәм 

ижадын өйрәнеү, шиғырҙарын 

тасуири уҡыу, идея-тематик 

йөкмәткеһен үҙләштереү. Фильмдан 

өҙөк күрһәтеү. 

17-29.01  Ятлау өсөн бер 

дәрес бүлергә. 

Шиғырҙарҙың 

йөкмәткеһен 

үҙләштерергә; 

һайлау буйынса бер 

шиғырҙы ятларға. 

 

24. “Ҡурайҡайға” 

шиғыры 

1 Һүҙлек эше, идея-тематик 

йөкмәткеһен асыу. Башҡорт 

халҡының тарихы һәм рухи донъяһы. 

24-29.01 

 

  Д. Юлтыйҙың 

биографияһын 

үҙләштерергә. 



4 
 

Ҡурай моңон тыңлау. 

25. Д.Юлтый. 

“Тимеркәй 

фәлсәфәһе” хикәйәһе 

3 Автор тураһында белешмә, хикәйә 

жанрын иҫкә төшөрөү. Йөкмәткеһен 

үҙләштереү, һүҙлек эше. 

31.01-

12.02 

 

  «Тимеркәй фәлсәфәһе» 

нән өҙөк уҡырға; һүрәт 

төшөрөргә 

Һ. Дәүләтшинаның 

биографияһын өйрәнергә. 

26. Һәҙиә Дәүләтшина. 

«Бәхет ҡошо» (үҙем 

тураһында) 

1 Автобиографик әҫәр менән танышыу.  7-12.02   «Айбикә» повесынан өҙөк 

уҡырға. 

27. Һ.Дәүләтшина. 

«Айбикә» повесы 

4 Автор тураһында белешмә, әҫәрҙең 

йөкмәткеһен үҙләштереү, образдар 

системаһы. Һүҙлек эше, тасуири 

һөйләү күнекмәләре. Айбикә 

образына характеристика. Хикәйә 

теленең байлығы. 

14-26.02  Ятлау өсөн бер 

дәрес. 

Тасуири уҡырға 

Төп образға 

характеристика бирергә; 

Йөкмәткеһен тасуири  

һөйләргә. 

28. Әҙәбиәт теорияһы 1 Телмәр характеристикаһы, геройҙың 

эш-хәрәкәтен һүрәтләү, автор 

характеристикаһы, портрет – әҫәрҙә 

образдарҙы асыу сараларын өйәрнеү. 

Өйгә эшкә повесть, сатира, юмор 

терминдарын өйрәнеп, миҫалдар 

әҙерләп килергә. 

28.02-

5.03 

  «Һырға һабағы» 

хикәйәһенән өҙөк уҡырға. 

29. “Һырға һабағы” 

хикәйәһе 

2 Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Һүҙлек эшен ойоштороу. Образдарға 

характеристика. 

28.02-

12.03 

  Һүҙлек эше эшләргә; 

Рәшит Ниғмәтиҙең 

тормош юлын өйрәнергә. 

30. Р.Ниғмәти «Йәмле 

Ағиҙел буйҙары» 

поэмаһы 

2 Шағирҙың тормош юлын һәм 

ижадын өйрәнеү, поэма жанрын иҫкә 

төшөрөү. Поэманы тасуири уҡыу, 

һүҙлек эше, йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Художество үҙенсәлектәре. Халыҡ 

ижады традициялары. Лиро-эпик 

поэма. 

7-19.03  Ятлау өсөн бер 

дәрес бүлергә. 

Поэманы уҡырға; 

Өҙөк ятларға; 

Мостай Кәримдең 

биографияһын өйрәнергә. 

 

 

 

 

31. М.Кәрим. «Айгөл 4 Яҙыусының биографияһын 14-26.03  Ятлау өсөн бер «Айгөл иле»н ролдәргә 
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иле» драмаһы үҙләштереү. Драманы ролдәргә бүлеп 

уҡыу, һүҙлек эше. Уның йөкмәткеһе, 

темаһы, идеяһы. Образдарға 

характеристика. Драманың 

художество үҙенсәлеге. 

дәрес бүлергә 

 

Яҙғы каникул 

бүлеп уҡырға; 

спектаклдән өҙөк 

ҡарарға; 

Образдарға 

характеристикабирергә; 

өҙөк ятларға.  

32. Ап-аҡ мөғжизә 

(«Ғүмерем 

миҙгелдәре» 

китабынан) 

2 Автобиографик әҫәр менән танышыу, 

һүҙлек эше. Автор телмәренең 

матурлығын миҫалдар менән 

иҫбатлау. 

04-09.04   Әҫәрҙе уҡырға, һүҙлек 

эше эшләргә; 

М. Шолохов тураһында 

белешмә әҙерләргә. 

33. М. Шолохов “Кеше 

яҙмышы” хикәйәһе 

3 Фильм ҡарау. Андрей Соколов 

яҙмышын өйрәнеү.  

11-23.04   Хикәйәне уҡырға; 

фильмдан өҙөк ҡарарға. 

34. Ғайса Хөсәйенов. 

«Һуңғы тарпан» 

хикәйәте 

2 Йылҡы малы тураһында әңгәмә. 

Һүҙлек эше. 

18-30.04   Хикәйәтте уҡырға, һүҙлек 

эшен эшләргә; 

Я. Хамматовтың тормош 

юлын өйрәнергә. 

35. Я. Хамматов. 

“Ғәйзулла” 

(романдан өҙөк) 

3 Әҫәрҙең йөкмәткеһе менән танышыу. 

Образдарға характеристика. 

25-07.05   Романдан өҙөктө уҡырға; 

Характеристика бирергә; 

Р. Өмөтбаевтың тормош 

юлын өйрәнергә. 

36. Р.Өмөтбаев. 

«Атлыбашҡорт» 

повесы 

3 Авторҙың биографияһын өйрәнеү. 

Повестың йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Һүҙлек эше. Ат һәм ир-егет образы. 

10-21.05   Повесты уҡырға; 

һүрәт төшөрөргә. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатларға. 

37. Үтелгәндәрҙе 

йомғаҡлау 

2+2 Тест үткәреү. 16-31.05  Йәйге 

каникулға нимә 

уҡырға? 

Тесҡа әҙерләнергә 

Йәйгелеккә уҡырға 

әҙәбиәт исемлеген 

төҙөргә. 

38. Бөтәһе 70сәғ

әт 

     

 


