


Календарь-тематик планлаштырыу 
№ Үтәлеү 

ваҡыты 

Бүлек исеме 

Дәрес темаһы 

Йөкмәткенең 

өлөштәре 

Дәрес 

төрө 

Тикшереү 

һәм үҙ аллы 

эш төрҙәре 

Уҡыусыларҙың 

белеменә 

талаптар 

УМК Өйгә эш 

1.  1-се сирек 

9 аҙна 

  

Сентябрь 

1-се аҙна 

1-4.09 

Башҡорт теле – беҙҙең 

туған телебеҙ.  

Фонетика,орфо- 

графия,орфоэпия 

буйынса үтелгән- 

дәрҙе ҡабатлау 

5-6-сы кластарҙа 

үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. Башҡорт 

теле–беҙҙең туған 

телебеҙ. (әңгәмә) 

Телмәр үҫтереү. 

Интерактив таҡта 

менән эш. 

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау, 

телмәр 

үҫтереү  

Карточкалар 

менән эш, та-

суири уҡыу, 

һорауҙарға яуап 

биреү. 

Тел темаһына әңгәмә  

ҡора белеү, 

һорауҙарға дөрөҫ 

яуап бирә белеү, 

5-6-сы кластарҙа  

үтелгәнде систе-

малаштырыу. 

Карточка-

лар, тест 

һорауҙары, 

Интерактив 

таҡта, 

проектор. 

Методик  

ҡулланма. 

4-5-се бит  

уҡырға,тел 

тураһында 

10 мәҡәл 

яҙып 

килергә 

2. Сентябрь 

1-се аҙна 

1-4.09 

“Морфология һәм 

лексика” буйынса    

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

“Мофология һәм 

лексика” буйынса 

үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау.  Көҙ миҙ-

геле тураһында 

әңгәмә 

Үтелгәндәр

ҙе 

ҡабатлау, 

телмәр 

үҫтереү 

Тасуири уҡыу, 

Һүҙҙәргә анализ 

эшләү,    һүҙлек 

эше 

Көҙ миҙгеле тура-

һында  текст төҙөй 

белеү. Һүҙҙәргә  

лексик һәм мор-

фологик анализ   

яһай белеү. Тасуири 

уҡыу күнекмәләре. 

Интерактив 

таҡта,проект

ор. Мето-

дик  ҡул-

ланма. Кар-

точкалар, 

таблицалар 

“Алтын көҙ” 

темаһына 

инша яҙырға 

3. Сентябрь 

2-се аҙна 

6-11.09 

Өйрәтеү диктанты 

“Аласыҡ” 

Уҡыусыларҙың 

белемен баһа-лау, 

үтелгәндәрҙе   

ҡабатлау, система-

лаштырыу 

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау 

дәресе 

диктант Үтелгәндәрҙе 

системалаштырыу 

Диктанттар 

йыйынтығы 

Ҡағиҙәләрҙе  

ҡабатларға 

4. Сентябрь 

2-се аҙна 

6-11.09 

Синтаксис. 

Һүҙбәйләнеш. 

 

Синтаксистың төп 

маҡсаты. Һүҙбәйләнеш 

һәм һөйләм. 

Синтаксис һәм 

һүҙбәйләнеш тура-

һында төшөнсә биреү. 

Һүҙбәйләнеш һәм 

һөйләмдең 

айырмаһын билдәләү. 

Яңы 

материал-

ды 

үҙләште-

реү дәресе 

Һорауҙарға яуап 

биреү, һүҙлек 

эше, ижади эш 

(мини-инша 

яҙыу) 

Айырым һүҙбәйлә-

нештәр яһау,улар 

менән һөйләмдәр    

төҙөргә өйрәнеү, әң-

гәмә ҡороу. 

Дәреслек, 

дидактик 

материал-

дар, табли-

цалар. 

22-се 

күнегеү,  16-

сы бит 

5. Сентябрь 

3-сө аҙна 

13-18.09 

Һүҙбәйләнештең 

яһалыу юлдары. 

Һүҙбәйләнештәрҙең 

ике юл - теҙмә һәм 

эйәртеүле юлдар 

менән барлыҡҡа 

килеүен аңлатыу, 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һүҙбәйләнеш-

тәр менән 

һөйләмдәр   

төҙөү, һүҙлек 

эше, тасуири 

Һүҙбәйләнештәр 

ҡулланып, һөйләм-

дәр төҙөү, анализ 

яһау, телмәр үҫтереү, 

индивидуаль эш 

Дәреслек, 

дидактик 

материал-

дар, табли-

цалар, кар-

35-се 

күнегеү,  22-

се бит  
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уларҙың айырмаһын 

төшөндөрөү. Тәрбиә-

үи әңгәмә үткәреү. 

уҡыу, телмәр 

үҫтереү 

точкалар 

6. Сентябрь 

3-сө аҙна 

13-18.09 

Эйәтеүле бәйләнештең 

төрҙәре. Ярашыу. 

Эйәртеүле бәйләнеш 

төрҙәре тураһында 

төшөнсә биреү. 

Һөйләмдәрҙе дөрөҫ 

уҡыу. Картина 

буйынса эш. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һөйләмдәр 

төҙөү, үҙ аллы 

ҡағиҙә сығарыу, 

анализ яһау. 

Картина 

буйынса әңгәмә. 

Һүҙбәйләнештәр 

төҙөү, дөрөҫ инто-

нация менән уҡый 

белеү, һорауҙарға 

яуап биреү. Картина 

буйынса инша яҙыу. 

Дәреслек, 

дидактик 

материал-

дар. Ә.Лот-

фуллиндың 

портреты, 

“Алтын көҙ” 

картинаһы. 

“Бәхетле 

ҡартлыҡ” 

темаһына  

инша яҙырға 

7. Сентябрь 

4-се аҙна 

20-25.09 

Башҡарылыу Башҡарылыу менән 

танышыу, башҡа төр 

һүҙбәйләнештән 

айырырға өйрәнеү. 

Халҡыбыҙ тарихына 

ихтирам, хөрмәт  

тойғолары тәр-биәләү. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һүҙбәйләнеш-

тәр менән  

һөйләм яҙып, 

текст төҙөү,  

схема һыҙыу, 

индивидуаль эш 

Һөйләмдәр яҙып, 

текст төҙөй, 

схемаһын һыҙа  

белеү. Дөрөҫ уҡыу, 

шыма итеп һөйләй 

белеү  оҫталығын 

үҫтереү. 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

риалдар, 

плакаттар. 

32-се  бит, 

60-сы 

күнегеү 

8. Сентябрь 

4-се аҙна 

20-25.09 

Йәнәшәлек Йәнәшәлек бәйлә-

неше менән таны-

шыу, уны айырырға 

өйрәнеү. Халыҡтың 

тарихы, арҙаҡлы шә-

хестәре менән 

ғорурлыҡ хистәре 

тәрбиәләү. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һүҙбәйләнеш-

тәр менән  

һөйләм яҙып, 

текст төҙөү,  

схема һыҙыу, 

индивидуаль эш 

Һөйләмдәр яҙып, 

текст төҙөй, 

схемаһын һыҙа  

белеү. Дөрөҫ уҡыу, 

шыма итеп һөйләй 

белеү  оҫталығын 

үҫтереү. 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

материалдар

,плакаттар 

67-се 

күнегеү, 

35-се бит 

 

9. Октябрь 

5-се аҙна 

27.09-2.10 

Һөйкәлеү Һөйкәлеү бәйләнеше 

менән танышыу, уны 

айырырға өйрәнеү. 

Изгелек, дуҫлыҡ, 

берҙәмлек тураһында 

әңгәмә ҡороу. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һүҙбәйләнеш-

тәр менән  

һөйләм яҙып, 

текст төҙөү,  

схема һыҙыу, 

һүҙлек диктанты 

Һөйләмдәр яҙып, 

текст төҙөй, 

схемаһын һыҙа  

белеү. Грамоталы 

яҙа белеү. Эйәртеүле 

бәйләнеш төрҙәрен  

айыра белеү. 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

риалдар, 

плакаттар 

76-сы 

күнегеү, 

38-се бит 
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10 Октябрь 

5-се аҙна 

27.09-2.10 

Инша. Ә.Лотфуллин-

дың “Хушлашыу” 

картинаһы буйынса 

Уҡыусыларҙың 

фекерләү ҡеүәһен, 

һүрәтте аңлай белеү 

һәләтен үҫтереү. 

Һүрәт буйынса текст  

төҙөргә өйрәтеү. 

Телмәр 

үҫтереү 

дәресе 

Индивидуаль эш Иншаның тулы 

булыуына, теманың    

эҙмә-эҙлекле асы-

лыуына һәм һөйләм-

дәрҙең  стилистик   

яҡтан дөрөҫ төҙө-

лөүенә иғтибар итеү  

Дәреслек, 

авторҙың  

портреты,  

хеҙмәттәр, 

картинанан 

репродук-

ция 

Эште 

тамамларға 

11 Октябрь 

6-сы аҙна 

4-9.10 

 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Хаталар өҫтөндә 

эш,ҡағиҙәләрҙе иҫкә   

төшөрөү,ҡабатлау, 

системалаштырыу 

Төҙәтеү, 

хаталарҙы 

анализлау 

дәресе 

Индивидуаль эш Иншаны анализлай, 

хаталарҙы табып 

төҙәтә белеү,һығым- 

та яһарға өйрәнеү 

Дәреслек, 

картинанан 

репродук-

ция 

Грамматик    

материалды 

ҡабатларға 

12 Октябрь 

6-сы аҙна 

4-9.10 

Һүҙбәйләнеш һәм 

ҡушма һүҙ 

Ҡушма һүҙҙәрҙе 

ҡабатлау, системаға 

һалыу. Һүҙбәйләнеш 

менән ҡушма һүҙ- 

ҙәрҙең айырмаһын 

билдәләү. Тыуған 

тәбиғәткә, уның яҙ-  

мышына изге, һаҡ- 

сыл ҡараш тәрбиә-

ләү. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һүҙбәйләнеш-

тәр, ҡушма   

һүҙҙәр менән  

һөйләм яҙыу, 

текст төҙөү,  

дөрөҫ итеп 

уҡыу,  

һорауҙарға  яуап 

биреү 

Тасуири уҡыу һәләт-

лектәрен, ҡушма 

һүҙҙәрҙе дөрөҫ уҡыу 

күнекмәләрен 

үҫтереү, һүҙбәйлә-

нештәр, һөйләмдәр 

төҙөү аша эҙмә-эҙ-

лекле фекер йөрө-

төргә өйрәнеү 

Дәреслек, 

дидактик  

һәм тарат- 

ма мате- 

риалдар, 

плакаттар 

84-се 

күнегеү, 

42-се бит 

13 Октябрь 

7-се аҙна 

12-16.10 

Нығынған 

һүҙбәйләнештәр 

Ирекле һүҙбәйлә-

нештән нығынған   

һүҙбәйләнеште   

айырырға өйрәнеү.   

Синонимдарҙы  ҡа-

батлау. Мәҡәлдәр   

аша халыҡ ижадына 

ҡыҙыҡһыныу уятыу 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Нығынған һүҙ-

бәйләнештәр 

менән  һөй-

ләмдәр төҙөү, 

дөрөҫ уҡыу, 

карточка менән 

эш 

Нығынған һүҙбәйлә-

нештәрҙең мәғәнә-

ләрен өйрәнеү, һүҙ-

лек байлығын арт-

тырыу, фекерҙе  

асыҡ образлы аңлата 

алыу һәләтен 

үҫтереү 

Интерактив 

таҡта, 

проектор, 

дәреслек, 

«Фразеологи

к берәмек-

тәр” һүҙле-

ге, таратма 

материал, 

плакаттар 

47-се бит,48-

се биттәге   

һорауҙарға   

яуап әҙер-

ләргә 

14 Октябрь 

7-се аҙна 

12-16.10 

Контроль диктант. 

“Музыкант” 

Уҡыусыларҙың 

белемен баһа-лау, 

үтелгәндәрҙе   

ҡабатлау, система-

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау, 

телмәр 

диктант Үтелгәндәрҙе 

системалаштырыу 

Диктанттар 

йыйынтығы 

Ҡағиҙә-

ләрҙе  

ҡабатларға 
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лаштырыу үҫтереү 

дәресе 

15 Октябрь 

8-се аҙна 

18-23.10 

Хаталар өҫтәндә эш.  

Һүҙбәйләнеш төрҙәрен 

ҡабатлау. 

Уҡыусыларҙың 

эштәренә анализ  

яһау, етешһеҙлек-

тәрен күрһәтеү, 

хаталар өҫтөндә эш. 

Ҡағиҙәләрҙе иҫкә   

төшөрөү, ҡабатлау, 

системалаштырыу 

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау, 

телмәр 

үҫтереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һүҙлек эше 

Үтелгәндәрҙе 

системалаштырыу 

Диктанттар 

йыйынтығы, 

таратма 

материал 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға, 

һөйләмдәр 

яҙырға 

16 Октябрь 

8-се аҙна 

18-23.10 

Ябай һөйләм. 

Һөйләмдең  баш һәм 

эйәрсән  киҫәктәре. 

Эйә менән хәбәр. 

Ябай һөйләм,уның 

баш һәм эйәрсән ки-

ҫәктәре тураһында 

төшөнсә биреү. Эйә,  

хәбәр төҙөлөшөн,   

ниндәй һүҙ  төркөм-

дәренән  килеүен 

үҙләштереү. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Ябай һөйләм   

яҙыу, схема 

төҙөү, таратма 

материал менән 

эш 

Һөйләмдәрҙе дөрөҫ 

уҡыу, эйә менән 

хәбәрҙе табып, һүҙ 

төркөмөн дөрөҫ 

билдәләү, телмәрҙә 

урынлы  ҡуллана 

белеү 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

риалдар, 

плакаттар 

101,103-сө 

күнегеүҙәр, 

51-се, 52-се 

биттәр 

17 Октябрь 

9-сы аҙна 

25-28.10 

Эйә менән хәбәр 

араһында һыҙыҡ. 

Ябай һөйләм,уның 

баш һәм эйәрсән ки-

ҫәктәре тураһында 

төшөнсә биреү. Эйә,  

хәбәр араһында  

һыҙыҡ ҡуйылыу 

осраҡтарын аңлатыу 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Ябай һөйләм   

яҙыу, схема 

төҙөү, таратма 

материал менән 

эш 

Һөйләмдәрҙе дөрөҫ 

уҡыу, эйә менән 

хәбәрҙе табып, һүҙ 

төркөмөн дөрөҫ 

билдәләү, телмәрҙә 

урынлы  ҡуллана 

белеү 

Интерактив  

таҡта,проект

ор. Дәрес-

лек, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар 

113-сө 

күнегеү, 

56-сы бит 

18 Октябрь 

9-сы аҙна 

25-28.10 

1-се сирек буйынса  

тест яҙыу. 

Уҡыусыларҙың 

белемен баһалау, 

үтелгәндәрҙе   

ҡабатлау, система-

лаштырыу 

Ҡатнаш 

дәрес 

Индивидуаль 

эш, 

һүҙлек эше 

Үтелгәндәрҙе 

системалаштырыу 

“Башҡорт 

теленән 

тестар” 

йыйылмаһы 

Грамматик  

материал-ды 

ҡабатларға 

19  2-се сирек 

7 аҙна 

Ноябрь 

1-се аҙна 

Һөйләмдең эйәрсән 

киҫәктәре. 

Аныҡлаусы. 

Һөйләмдең эйәрсән 

киҫәктәре, аныҡлау-

сы тураһында тө-

шөнсә. Уҡыусылар-

ҙың һөйләү телмәрен 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һорауҙарға яуап 

биреү,  һөйләм 

төҙөү, таратма 

материал менән 

эш 

Аныҡлуасыларҙы 

һөйләмдә дөрөҫ һәм 

урынлы ҡуллана 

белеү 

Таблица, 

дәреслек, 

таратма 

материал 

“Йөҙ һум 

аҡсаң 

булғансы, 

йөҙ дуҫың 

булһын” 
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үҫтереү Инша 

яҙырға 

20 Ноябрь 

1-се аҙна 

8-13.11 

Тиң һәм тиң булмаған 

аныҡлаусылар. 

Һөйләмдең эйәрсән 

киҫәктәре, тиң һәм 

тиң булмаған аныҡ-

лаусы тураһында тө-

шөнсә. Уҡыусылар-

ҙың һөйләү телмәрен 

үҫтереү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һорауҙарға яуап 

биреү,  һөйләм 

төҙөү, таратма 

материал менән 

эш 

Аныҡлуасыларҙы 

һөйләмдә дөрөҫ һәм 

урынлы ҡуллана 

белеү 

Таблица, 

дәреслек, 

таратма 

материал 

128-се 

күнегеү, 

63-сө бит. 

 

21 Ноябрь 

1-се аҙна 

8-13.11 

Өҫтәлмәлек Өҫтәлмәлек - аныҡ-

лаусының бер төрө   

булыуын күрһәтеү. 

Уҡыусыларҙың 

һөйләү  телмәрен 

үҫтереү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һорауҙарға яуап 

биреү,  һөйләм 

төҙөү, таратма 

материал менән 

эш 

Өҫтәлмәлектәрҙе  

һөйләмдә дөрөҫ һәм 

урынлы ҡуллана 

белеү 

Интерактив  

таҡта, 

проектор, 

тарихи  

китаптар,  

плакаттар 

136-сы 

күнегеү, 

69-сы бит 

22 Ноябрь 

2-се аҙна 

15-20.11 

Тултырыусы   Тултырыусылар 

тураһында төшөнсә. 

Текстың йөк- 

мәткеһен үҙләш-тереү, 

яҙыу һәм һөйләү 

күнекмәләрен  үҫтереү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һорауҙарға яуап 

биреү,  һөйләм 

төҙөү, 

варианттар 

менән эш 

Темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләш-

тереү, тултырыусы-

ларҙы  дөрөҫ бил- 

дәләй белеү һәм   

һөйләмдә   урынлы 

ҡулланыу 

Таблица, 

дәреслек, 

таратма 

материал 

141-се 

күнегеү, 

72-сы бит 

23 Ноябрь 

2-се аҙна 

15-20.11 

Тура һәм ситләтелгән 

тултырыусы. 

Тура һәм ситләтелгән 

тултырыусылар 

тураһында төшөнсә. 

Текстың йөкмәткеһен 

үҙләштереү, яҙыу һәм 

һөйләү күнекмәләрен  

үҫтереү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Һорауҙарға яуап 

биреү,  һөйләм 

төҙөү, 

варианттар 

менән эш 

Темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләш-

тереү, тултырыусы-

ларҙы  дөрөҫ бил- 

дәләй белеү һәм   

һөйләмдә   урынлы 

ҡулланыу 

Таблица, 

дәреслек, 

таратма 

материал 

146-сы 

күнегеү, 

74-се бит 

 

24 Ноябрь 

3-сө аҙна 

22-27.11 

Изложение. 

“Башҡорт көсө” 

Уҡыусыларҙың 

белемен баһалау, 

үтелгәндәрҙе систе-

малаштырыу,   текст 

менән эшләү   күнек-

мәләрен үҫтереү 

Яҙма эш  Индивидуаль эш Һөйләмдәрҙең сти-

листик яҡтан     

дөрөҫ  төҙөлөүенә 

иғтибар итеү 

5-9-сы 

кластар өсөн 

изложение-

лар йыйын-

тығы 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 
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25 Ноябрь 

3-сө аҙна 

22-27.11 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Ҡышҡы байрамдар. 

Уҡыусыларҙың яҙма  

эштәренә анализ яһау, 

хата өҫтөндә эш 

үткәреү. Ҡағиҙә-ләрҙе 

иҫкә төшөрөү, ҡышҡы 

байрамдар тураһында 

мәғлүмәт биреү 

Ҡатнаш 

дәрес 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, һүрәттәр 

менән эш 

Ҡағиҙәләрҙе иҫкә 

төшөрөү, хаталарҙы 

анализлау, хаталар   

өҫтөндә эш эшләү,   

темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләште-

реү һәм берәй 

байрам тураһында  

һөйләү 

5-9-сы 

кластар өсөн 

изложение-

лар 

йыйынтығы,  

байрамдар 

тураһында 

презента-

ция 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

26 Ноябрь 

4-се аҙна 

29.11-4.12 

Хәлдәр. Рәүеш һәм 

күләм-дәрәжә хәлдәре. 

Хәлдәргә тулы тө-

шөнсә биреү. Улар-

ҙың ниндәй һүҙ 

төркөмөнән килеүен 

билдәләү, хәлдәрҙең 

төркөмсәләрен танып 

белергә өйрәтеү. 

Тәбиғәткә һаҡсыл 

ҡараш тәрбиәләү. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш,һөйләмдәр   

төҙөү, һорау-

ҙарға яуап биреү 

Темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләш-

тереү, һөйләмдә     

хәлдәрҙе  табып, тө-

рөн билдәләй белеү, 

уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схема 

159-сы 

күнегеү, 

81-се бит, 

153-сө 

күнегеү, 

78-се бит 

27 Декабрь 

4-се аҙна 

29.11-4.12 

Урын һәм ваҡыт 

хәлдәре. 

Хәлдәргә тулы тө-

шөнсә биреү. Улар-

ҙың ниндәй һүҙ 

төркөмөнән килеүен 

билдәләү, хәлдәрҙең 

төркөмсәләрен танып 

белергә өйрәтеү. 

Тәбиғәткә һаҡсыл 

ҡараш тәрбиәләү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, һорау-

ҙарға яуап биреү, 

һөйләм-дәргә 

синтаксик 

анализ яһау 

Темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләш-

тереү, һөйләмдә     

хәлдәрҙе  табып, тө-

рөн билдәләй белеү, 

уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схема 

165-се 

күнегеү,  

 84-се бит    

28 Декабрь 

5-се аҙна 

6-11.12 

Шарт һәм кире хәлдәр. Хәлдәргә тулы тө-

шөнсә биреү. Улар-

ҙың ниндәй һүҙ 

төркөмөнән килеүен 

билдәләү, хәлдәрҙең 

төркөмсәләрен танып 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, һорау-

ҙарға яуап биреү, 

һөйләм-дәргә 

тулы синтаксик 

Темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләш-

тереү, һөйләмдә     

хәлдәрҙе  табып, тө-

рөн билдәләй белеү, 

уларҙы телмәрҙә 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

171-се 

күнегеү, 88-

се бит 

184-се 

күнегеү, 

таблицаны 
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белергә өйрәтеү. 

Хеҙмәт кешеһенә  

һөйөү тәрбиәләү 

анализ яһау,  

схемаһын һыҙыу 

урынлы ҡулланыу риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схема 

тултыр 

29 Декабрь 

5-се аҙна 

6-11.12 

Сәбәп һәм маҡсат 

хәлдәре. 

Хәлдәргә тулы тө-

шөнсә биреү. Улар-

ҙың ниндәй һүҙ 

төркөмөнән килеүен 

билдәләү, хәлдәрҙең 

төркөмсәләрен танып 

белергә өйрәтеү. 

Йола, ғөрөф-ғә-

ҙәттәргә ҡыҙыҡһыныу 

уятыу 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, һорау-

ҙарға яуап биреү, 

тест яҙыу 

Темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләш-

тереү, һөйләмдә     

хәлдәрҙе  табып, тө-

рөн билдәләй белеү, 

уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схема 

180-се 

күнегеү, 

91-се бит 

 

30 Декабрь 

6-сы аҙна 

13-18.12 

Контроль диктант. 

“Ҡышлаусы ҡоштар” 

Уҡыусыларҙың бе-

лемен баһалау, 

үтелгәндәрҙе  ҡабат-

лау, системалашты-

рыу 

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау 

дәресе 

Индивидуаль эш Үтелгәндәрҙе  

системалаштырыу 

Диктанттар 

йыйынтығы 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

31 Декабрь 

6-сы аҙна 

13-18.12 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе нығытыу, 

йомғаҡлау 

Яҙма эштәргә анализ 

яһау, хата өҫтөндә эш. 

Уҡыусыларҙың яҙыу 

һәм һөйләү телмәрен 

үҫтереү, уларҙың 

белемен баһалау 

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау, 

телмәр 

үҫтереү 

дәрес 

Индивидуаль 

эш, вариант  

буйынса эш 

Хаталар өҫтөндә 

эшләү, үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

Диктант, 

текстар 

йыйынтығы,

дидактик       

һәм таратма 

материал 

Теорияны 

ҡабатларға 

32 Декабрь 

7-се аҙна 

20-25.12 

2-се сирек буйынса  

тест яҙыу. 

Уҡыусыларҙың 

белемен баһалау, 

үтелгәндәрҙе   ҡа-

батлау, системалаш-

тырыу 

Ҡатнаш 

дәрес 

Индивидуаль 

эш, 

һүҙлек эше 

Үтелгәндәрҙе 

системалаштырыу 

“Башҡорт 

теленән 

тестар” 

йыйылмаһы 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 

33 Декабрь 

7-се аҙна 

20-25.12 

 

 

Һөйләмдә   һөйләм 

киҫәктәренең 

урынлашыу тәртибе. 

Һөйләм киҫәктәренең 

һөйләм эсендә 

билдәле бер урыны 

булыуы, инверсия, 

логик баҫым төшөн-

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау, 

телмәр 

үҫтереү 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, һорау-

ҙарға яуап биреү 

Темаға ҡағылышлы 

лексиканы үҙләш-

тереү, һүҙҙҙәр 

тәртибен дөрөҫ  ҡул-

ланып һөйләмдәрҙе  

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

188-се 

күнегеү 

96-сы бит, 

тексты тәр-

жемә итергә 
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сәләрен аңлатыу. 

Күнегеү текстары  

буйынса әңгәмә 

үткәреү 

дәресе дөрөҫ төҙөү һәм 

телмәрҙә ҡулланыу 

мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схема 

34 3-сө сирек 

11 аҙна 

 

Ғинуар 

1-се аҙна 

15-22.01 

Изложение. “Гете 

менән осрашыу" 

Уҡыусыларҙың 

белемен баһалау, 

үтелгәндәрҙе 

системалаштырыу.   

Текст менән эшләү   

күнекмәләрен үҫтереү 

Яҙма эш  Индивидуаль эш Һөйләмдәрҙең сти-

листик яҡтан     

дөрөҫ  төҙөлөүенә 

иғтибар итеү 

5-9-сы 

кластар өсөн 

изложение-

лар йыйын-

тығы 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 

35 Ғинуар 

1-се аҙна 

15-22.01 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Башҡорт халҡының 

арҙаҡлы шәхестәре 

тураһында әңгәмә. 

Уҡыусыларҙың яҙма  

эштәренә анализ яһау, 

хата өҫтөндә эш 

үткәреү. Ҡағиҙәләрҙе 

иҫкә төшөрөү, 

арҙаҡлы шәхестәр 

тураһында мәғлүмәт 

биреү 

Ҡатнаш 

дәрес 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, һүрәттәр 

менән эш 

Ҡағиҙәләрҙе иҫкә 

төшөрөү, хаталарҙы 

анализлау, хаталар   

өҫтөндә эш эшләү,   

темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләште-

реү һәм берәй шәхес 

тураһында  һөйләү 

5-9-сы 

кластар өсөн 

изложение-

лар 

йыйынтығы,   

шәхестәр 

тураһында 

презентация 

“Минең 

уңыштарым

” 

Хикәйә 

яҙырға 

36 Ғинуар 

2-се аҙна 

24-29.01 

Ике һәм бер составлы 

һөйләмдәр.      Ике 

составлы һөйләмдәр. 

Ике һәм бер составлы 

һөйләмдәр тураһында 

төшөнсә    биреү, 

уларҙы айырырға 

өйрәтеү. Тыуған ергә 

һөйөү, арҙаҡлы 

шәхесебеҙ  Ҡаһым 

түрә өлгөһөндә 

ғәҙеллек, ҡаһар-

манлыҡ сифаттары 

тәрбиәләү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, кар-

точкалар менән 

эш, 

тәржемә итеү 

Һөйләм төрҙәрен 

дөрөҫ ҡулланып 

һөйләмдәр төҙөү, 

сағыштыра белеү,   

анализ яһау,схема 

һыҙыу, телмәрҙә  

дөрөҫ ҡулланыу, 

бирелгән темаға 

хикәйә яҙа белеү 

Интерактив  

таҡта, 

проектор. 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схема.Та-

рихи әҫәрҙәр 

199-сы 

күнегеү,  

100-сө бит 

 

37 Ғинуар 

3-се аҙна 

24-29.01 

Бер составлы һөй-

ләмдәрҙең төрҙәре.  

Билдәле эйәле 

һөйләмдәр 

Бер составлы һөй-

ләмдәрҙең  телмәр-

ҙәге ролен, билдәле 

эйәле һөйләмдәр 

менән танышыу. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

Мәҡәлдәрҙең асы-

лына төшөнөү, 

халыҡ тарихына, 

арҙаҡлы 

шәхестәребеҙ эше-нә  

Дәреслек, 

дидактик 

материал- 

дар, плакат-

тар, табли-

204-се 

күнегеү, 

104-се бит 
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Уның телмәрҙә киң 

ҡулланылыуы, сти-

листик функцияһы 

тураһында аңлатыу 

точкалар менән 

эш 

ихтирам тәрбиә-ләү, 

күнегеү буйынса 

әңгәмә ҡороу, һөй-

ләмдәр төҙөй  һәм  

ҡуллана белеү 

ца, схема-

лар. Тарихи 

әҫәрҙәр. 

38 Ғинуар 

3-сө аҙна 

31.01-5.02 

Билдәһеҙ эйәле һөйләм Билдәһеҙ эйәле 

һөйләмдәр менән та-

ныштырыу. Уларҙы 

айырырға өйрәнеү 

күнекмәләрен бул-

дырыу. Дөрөҫ, эҙмә-

эҙлекле,йөкмәткеле 

һөйләмдәр төҙөү 

күнекмәләрен үҫте-

реү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш,һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу,тәрже-мә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш 

 Һөйләм төрҙәрен 

дөрөҫ билдәләү, 

анализ яһау, 

схемаһын һыҙыу, 

текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  

бидәләү,һөйләй 

белеү 

Дәреслек, 

дидактик 

материал- 

дар,плакат-

тар,табли-

ца,схема-лар 

210-сы 

күнегеү, 

106-сы бит 

39 Февраль 

3-сө аҙна 

31.01-5.02 

Эйәһеҙ һөйләм Эйәһеҙ һөйләмдәр 

менән танышыу,          

уларҙы айырырға 

өйрәнеү, һөйләм төҙөү 

күнекмәләрен үҫтереү, 

халыҡтың 

боронғо тормошо 

менән  ҡыҙыҡһыныу 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш 

 Һөйләм төрҙәрен 

дөрөҫ билдәләү, 

анализ яһау, 

схемаһын һыҙыу, 

текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  

бидәләү, һөйләй 

белеү 

Дәреслек, 

дидактик 

материал- 

дар, плакат-

тар, табли-

ца,схема-лар 

217-се 

күнегеү, 

110-сы бит 

40 Февраль 

4-се аҙна 

7-12.02 

Атама һөйләм. Бер   

составлы һөйләм 

төрҙәрен ҡабатлау. 

Атама һөйләмдәр 

менән танышыу, 

уларҙың әһәмиәтен 

күрһәтеү, башҡа 

төрҙәрҙән айыра 

белергә өйрәтеү. 

Бер составлы һөй-

ләмдәр буйынса 

белмде нығытыу, 

тәрәнәйтеү, бер-бе-

һенән айырырға 

өйрәтеү.  

Ҡатнаш 

дәрес 

Индивидуаль 

эш,һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш 

 Һөйләм төрҙәрен 

дөрөҫ билдәләү, 

анализ яһау, 

схемаһын һыҙыу, 

текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  

бидәләү  һәм уларҙы 

телмәрҙә ҡулланыу, 

һөйләй белеү 

Интерактивт

аҡта,проек 

тор. Дәрес-

лек, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар, 

һүрәттәр 

222-се 

күнегеү,113-

сө бит, 

223-се 

күнегеү  
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41 Февраль 

4-се аҙна 

7-12.02 

Аңлатмалы диктант.   

“Таныш моң” 

Уҡыусыларҙың бе-

лемен баһалау. 

Үтелгәндәрҙе   

ҡабатлау, система-

лаштырыу 

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау 

дәресе 

Индивидуаль эш Үтелгәндәрҙе  

системалаштырыу 

Диктанттар 

йыйынтығы 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

42 Февраль 

6-сы аҙна 

14-19.02 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәнде ҡабатлау. 

Уҡыусыларҙың эш-

тәренә анализ яһау, 

етешһеҙлектәрен 

күрһәтеү, хаталар 

өҫтөндә эш. Ҡағиҙә-

ләрҙе иҫкә   төшөрөү, 

ҡабатлау 

Төҙәтеү 

(корекция-

лау) дәресе 

Индивидуаль 

эш, 

һүҙлек эше 

 Диктантты анализ-

лау, хаталарҙы 

системалаштырыу 

Диктанттар 

йыйынтығы, 

таратма 

материал 

Бер сос-

тавлы һөй-

ләм төрҙәре 

буйынса 

таблица 

төҙөргә 

43 Февраль 

6-сы аҙна 

14-19.02 

Тулы һәм кәм 

һөйләмдәр 

Тулы һәм кәм 

һөйләмдәр менән 

таныштырыу, улар-

ҙың телмәрҙәге ролен  

күрһәтеү. Тулы һәм 

кәм һөйләмдәр менән  

диалогтар төҙөү. Дө-

рөҫ уҡыу күнекмәлә-

рен үҫтереү. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Парлап эшләү, 

һөйләм, диалог   

төҙөү, 

тәржемә итеү, 

карточкалар 

менән эш 

 Һөйләм төрҙәрен 

дөрөҫ билдәләү, 

анализ яһау, 

 текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  

бидәләү  һәм уларҙы 

телмәрҙә ҡулланыу, 

һөйләй белеү 

Дәреслек, 

дидактик 

мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

234-се 

күнегеү, 

119-сы бит 

44 Февраль 

7-се аҙна 

21-26.02 

Тиң киҫәкле һөйләмдәр Һөйләмдең тиң 

киҫәктәрен танырға 

өйрәтеү, уларҙың үҙ-

ара бәйләнеү сара-

лары тураһында тулы 

белем биреү. 

Тарихыбыҙға ҡыҙыҡ-

һыныу тәрбиәләү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Төркөмләп эш, 

һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш 

Тиң киҫәктәрҙе 

ҡулланып һөйләм 

яҙып, бәйләнешле  

текст  төҙөй белеү, 

тиң киҫәктәрҙе 

телмәрҙә урынлы 

ҡулланыу, һөйләй 

белеү 

Интерактивт

аҡта,проек 

тор,дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

 

Әҙәби 

әҫәрҙән тиң 

киҫәкле       5 

һөйләм яҙып 

алырға 

45 Февраль 

7-се аҙна 

 

21-26.02 

Тиң киҫәктәр эргәһендә 

тыныш  билдәләре 

Тиң киҫәктәр эргә-

һендә тыныш 

билдәләрен ҡуйыу 

күнекмәләрен бул-

дырыу. Белемдәрен  

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Төркөмләп эш, 

һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

  Бирелгән текстарҙа 

тиң киҫәктәрҙе та- 

бып билдәләү, улар 

янында тыныш 

билдәләрен дөрөҫ 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

244-се 

күнегеү, 

124-се бит 
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системалаштырыу,  

тәрәнәйтеү. Тәбиғәт-

кә һөйөү, һаҡсыл 

ҡараш тәрбиәләү 

точкалар менән 

эш 

ҡуя белеү,  телмәрҙә 

урынлы ҡулла-ныу, 

һөйләй белеү 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

 

46 Февраль 

8-се аҙна 

28.02-5.03 

Тиң киҫәктәр эргә-

һендә дөйөмләш-

тереүсе һүҙҙәр. 

Тест яҙыу. 

Тиң киҫәктәр эргә-

һендә дөйөмләш-

тереүсе һүҙҙәр 

тураһында менән 

таныштырыу. Күнегеү 

текстары аша 

тәрбиәүи әңгәмә 

ҡороу, логик фекер-

ләүен үҫтереү 

 

Ҡатнаш 

дәрес 

Төркөмләп эш, 

һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш 

  Бирелгән текстарҙа 

тиң киҫәктәрҙе та- 

бып билдәләү, улар 

янында тыныш 

билдәләрен дөрөҫ 

ҡуя, дөйөмләште-

реүсе һүҙҙәрҙе  

белеү,  телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу, 

һөйләй белеү 

Интерактивт

аҡта,проек 

тор,дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

 

250-се 

күнегеү, 

128-се бит 

47 Март 

8-се аҙна 

28.02-5.03 

Һөйләм киҫәктәре 

менән бәйләнеше 

булмаған һүҙҙәр. 

Өндәш һүҙҙәр. 

Өндәш һүҙҙәрҙең 

синтаксик асылы, 

уларҙың телмәрҙәге 

роле, һөйләмдә ҡул-

ланыу урындарын 

билдәләү. Улар 

янында тыныш бил-

дәләренең ҡуйы-

лышын аңлатыу. 

Өндәш һүҙҙәр булған 

шиғри  әҫәрҙәрҙе 

интонация менән 

уҡыу. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу,тәрже-мә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш, тасуири 

уҡыу 

Өндәш һүҙҙәр менән 

һөйләм төҙөй белеү,    

тыныш билдәләрен 

дөрөҫ ҡуйыу, анализ  

яһай, схемаһын һыҙа  

белеү, өндәш һүҙҙәр-

ҙе телмәрҙә  урынлы 

ҡулланыу, 

шиғырҙарҙы тасуири 

уҡыу 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

Әҙәби 

әҫәрҙән 

өндәш һүҙ 

менән 6 

һөйләм яҙып 

алырға. 

48 Март 

9-сы аҙна 

7-12.03 

Өндәш һүҙҙәр 

эргәһендә тыныш  

билдәләре 

Өндәш һүҙҙәрҙең  

 телмәрҙәге роле, 

һөйләмдә ҡулланыу 

урындарын билдә-ләү, 

улар янында 

тыныш билдәлә-ренең 

ҡуйылышын  аңлатыу. 

Өндәш һүҙ-ҙәр булған 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш, тасуири 

уҡыу 

Өндәш һүҙҙәр менән 

һөйләм төҙөй белеү,    

тыныш билдәләрен 

дөрөҫ ҡуйыу, анализ  

яһай, схемаһын һыҙа  

белеү, өндәш һүҙҙәр-

ҙе телмәрҙә  урынлы 

ҡулланыу, 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

260-сы 

күнегеү, 

133-сө бит 
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шиғри  әҫәрҙәрҙе 

интонация менән 

уҡыу 

шиғырҙарҙы тасуири 

уҡыу 

49 Март 

9-сы аҙна 

7-12.03 

Инеш һүҙ һәм инеш 

һөйләмдәр 

Инеш һүҙ һәм инеш 

һөйләмдәрҙе танырға  

өйрәтеү. Уларҙың 

башҡа һөйләм 

киҫәктәре менән 

бәйләнеше булмауын 

аңлатыу, бәйләнешле 

телмәр  үҫтереү  

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Төркөмләп 

эш,һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, карточка-

лар менән эш 

Бирелгән текстар-ҙан 

инеш һәм инеш 

һөйләмдәрҙе билдә-

ләү, уларҙы телмәр-

ҙә дөрөҫ ҡулланыу,   

анализ яһау, схема  

һыҙыу, бәйләнешле 

һөйләй белеү 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

270-се 

күнегеү, 

141-се бит 

 

50 Март 

10-сы аҙна 

14-19.03 

Инеш һүҙ һәм инеш 

һөйләмдәр эргәһендә 

тыныш билдәләре 

Инеш һүҙ һәм инеш 

һөйләмдәрҙе танырға  

өйрәтеү. 

Улар янында тыныш 

билдәләре ҡуйылы-

шын аңлатыу. 

Бәйләнешле телмәр  

үҫтереү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Парлы эшләү, 

һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, карточка-

лар менән эш 

Бирелгән текстарҙан 

инеш  һүҙ һәм инеш 

һөйләмдәрҙе 

билдәләү, улар эргә-

һендә тыныш билдә-

ләрен дөрөҫ ҡуя 

белеү, телмәрҙә  

ҡулланыу,   анализ 

яһау 

 

 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

140-сы 

биттәге 

Һорауҙарға 

яуаптар 

яҙырға 

51 Март 

10-сы аҙна 

14-19.03 

Инша. Р.Нурмөхә-

товтың “Батыр тура-

һында  легенда. Тыу-

ған ауылда” картинаһы 

буйынса. 

Уҡыусыларҙың 

фекерләү ҡеүәһен, 

һүрәтте аңлай белеү 

һәләтен үҫтереү. 

Һүрәт буйынса текст  

төҙөргә өйрәтеү. 

Телмәр 

үҫтереү 

дәресе 

Индивидуаль эш Иншаның тулы 

булыуына, теманың    

эҙмә-эҙлекле асы-

лыуына һәм һөйләм-

дәрҙең  стилистик   

яҡтан дөрөҫ төҙө-

лөүенә иғтибар итеү  

Дәреслек, 

авторҙың  

портреты,  

хеҙмәттәр, 

картинанан 

репродук-

ция 

Үтелгәнде 

ҡабатларға 

52 Март 

11-се аҙна 

21-26.03 

Хаталар өҫтөндә эш.  

Үтелгәнде ҡабатлау, 

йомғаҡлау. 

 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Ҡағиҙәләрҙе иҫкә   

төшөрөү. Ҡабатлау, 

системалаштырыу. 

Төҙәтеү, 

хаталарҙы 

анализлау 

дәресе 

Индивидуаль эш Иншаны анализлай, 

хаталарҙы табып 

төҙәтә белеү, һығым- 

та яһарға өйрәнеү 

Дәреслек, 

картинанан 

репродук-

ция 

Үтелгәндәр 

буйынса 

тест 

һорауҙары 

төҙөү  (10 

һорау) 
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53  

Март 

11-се аҙна 

21-26.03 

Һөйләмдең 

айырымланған 

эйәрсән киҫәктәре 

Айырымланыу 

тураһында төшөнсә. 

Айырымланыу тура-

һында төшөнсәне 

аңлатыу. Эйәрсән 

киҫәктәрҙең айы-

рымланыуы, улар 

янында тыныш бил-

дәләре ҡуйылышын 

билдәләү. Һуғыш 

ветерандарына хөрмәт 

тәрбиәләү. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Төркөмләп эш, 

һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш 

Бирелгән текстарҙан 

айырымланған 

эйәрсән киҫәктәрҙе  

билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ 

ҡулланыу,   анализ 

яһау, схема  һыҙыу, 

бәйләнешле һөйләй 

белеү 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

275-се 

күнегеү. 

144-се бит 

54 4-се сирек 

8 аҙна 

 

Апрель 

1-се аҙна 

4-9.04 

Өҫтәлмәлектәрҙең 

айырымланыуы. 

Өҫтәлмәлектәрҙең 

айырымланыуы, 

һөйләмдәге роле. 

Улар янында тыныш 

билдәләренең 

ҡуйылышын аңлатыу, 

телмәрҙә ҡулланырға 

өйрәтеү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Төркөмләп эш, 

һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, кар-

точкалар менән 

эш 

Бирелгән текстарҙан 

айырымланған 

эйәрсән киҫәктәрҙе  

билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ 

ҡулланыу,   анализ 

яһау, схема  һыҙыу, 

бәйләнешле һөйләй 

белеү 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор,дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

283-сө 

күнегеү, 

148-се бит 

55 Апрель 

1-се аҙна 

4-9.04 

Аныҡлаусыларҙың 

айырымланыуы 

Аныҡлаусыларҙың 

айырымланыуы,һөйлә

мдәге роле.Улар 

янында тыныш бил-

дәләренең ҡуйылы-

шын аңлатыу, тел- 

мәрҙә ҡулланырға 

өйрәтеү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль  

эш,һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, таратма  

материал  менән 

эш 

Бирелгән текстар-ҙан 

айырымланған 

аныҡлаусыларҙы  

билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ 

ҡулланыу,   анализ 

яһау, схема  һыҙыу, 

бәйләнешле телмәр 

үҫтереү 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

290-сы 

күнегеү, 

151-се бит 

56 Апрель 

2-се аҙна 

11-16.04 

Хәл әйтемдәре һәм 

уларҙың үҙенсәлеге 

Хәл әйтемдәре, 

уларҙың һөйләмдәге 

роле. Улар янында 

тыныш билдәлә-ренең 

ҡуйылышын аңлатыу, 

телмәрҙә ҡулланырға 

өйрәтеү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль  

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәрже-мә 

итеү, Һорауҙар-

ға яуап биреү 

Бирелгән текстар-ҙан 

хәл әйтемдәрен 

дөрөҫ   билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу,   

анализ яһау, схема  

һыҙыу, бәйләнешле 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

294-се 

күнегеү, 

153-сө бит 
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телмәр үҫтереү схемалар 

57 Апрель 

2-се аҙна 

11-16.04 

Хәл әйтемдәренең  

айырымланыуы 

Хәл әйтемдәренең 

айырымланыуы, 

һөйләмдәге роле. 

Улар янында тыныш 

билдәләренең 

ҡуйылышын аңлатыу. 

Телмәрҙә ҡулланырға 

өйрәтеү. 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль  

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, һо-

рауҙарға яуап 

бирә белеү 

Бирелгән текстар-ҙан 

хәл әйтемдәрен 

дөрөҫ   билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу,   

анализ яһау,схема  

һыҙыу, бәйләнешле 

телмәр үҫтереү 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

308-се 

күнегеү, 

160-сы бит 

58 Апрель 

3-сө аҙна 

18-23.04 

Хәл әйтемдәренең  

айырымланыуы. 

Хәл әйтемдәренең 

айырымланыуы, 

һөйләмдәге роле. 

Улар янында тыныш 

билдәләренең 

ҡуйылышын 

өйрәнеүҙе дауам итеү 

Яңы 

материал-

ды 

нығытыу 

дәресе 

Индивидуаль  

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, һо-

рауҙарға яуап 

бирә белеү 

Бирелгән текстар-ҙан 

хәл әйтемдәрен 

дөрөҫ   билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу,   

анализ яһау, схема  

һыҙыу, бәйләнешле 

телмәр үҫтереү 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

311-се 

күнегеү, 

162-се бит, 

Һорауҙарға 

яуап бирергә 

59 Апрель 

3-сө аҙна 

18-23.04 

Контроль диктант. 

“Яралы һалдат 

шатлығы” 

Уҡыусыларҙың бе-

лемен баһалау. 

Үтелгәндәрҙе   

ҡабатлау, система-

лаштырыу 

Үтелгән-

дәрҙе 

ҡабатлау 

дәресе 

Индивидуаль эш Үтелгәндәрҙе  

системалаштырыу 

Диктанттар 

йыйынтығы 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

60 Апрель 

4-се аҙна 

25-30.04 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Уҡыусыларҙың эш-

тәренә анализ яһау, 

етешһеҙлектәрен 

күрһәтеү. Хаталар 

өҫтөндә эш. Ҡағиҙә-

ләрҙе иҫкә   төшөрөү, 

ҡабатлау 

Төҙәтеү 

(корекция-

лау) дәресе 

Индивидуаль 

эш, һүҙлек эше 

 Диктантты анализ-

лау, хаталарҙы 

системалаштырыу 

Диктанттар 

йыйынтығы, 

таратма 

материал 

Индивидуал

ь эште 

башҡарырға 

61 Апрель 

4-се аҙна 

25-30.04 

 

Тура һәм ситләтелгән 

телмәр 

Тура һәм ситләтелгән 

телмәр тураһында 

белешмә биреү. 

Уларҙың айырмаһын 

билдәләү. Телмәрҙә 

ҡуллана белергә 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль  

эш, һөйләмдәр 

һүҙбәйләнеш-тәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, 

тәржемә итеү, 

Бирелгән күнегеү-

ҙәрҙә тура һәм 

ситләтелгән тел-

мәрле һөйләмдәр- ҙе  

дөрөҫ   билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә 

Интерактивт

аҡта,проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

316-сы 

күнегеү, 

165-се бит 
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өйрәтеү. Хеҙмәт кеше-

һенә хөрмәт тәрбиә-

ләү 

һорауҙарға яуап 

бирә белеү, 

диалог төҙөү 

урынлы ҡулланыу,   

схема  һыҙыу, бәй-

ләнешле телмәр 

үҫтереү 

таблица-

схемалар 

62 Май 

5-се аҙна 

2-7.05 

 

Тура телмәрле һөй-

ләмдәр. Уларҙа тыныш 

билдәләре ҡуйылышы. 

Тура телмәрле 

һөйләмдәр тура-һында 

белешмә биреү. Улар 

янында  тыныш 

билдәләре 

ҡуйылышын, телмәр-

ҙә ҡуллана белергә 

өйрәтеү 

Яңы 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

Индивидуаль  

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, һорауҙар-

ға яуап бирә 

белеү 

 Текстарҙан тура 

телмәрле һөй-

ләмдәрҙе  билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу,   

схема  һыҙыу, бәй-

ләнешле телмәр 

үҫтереү 

Интерактивт

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

322-се 

күнегеү, 

170-се бит 

63 Май 

5-се аҙна 

 

2-7.05 

 

Тура телмәрле һөй-

ләмдәр. Уларҙа тыныш 

билдәләре ҡуйылышы. 

Тура  телмәрле һөй-

ләмдәр, улар янында 

тыныш билдәләре 

ҡуйылышын өйрә-

неүҙе дауам итеү, 

телмәрҙә ҡуллана 

белергә өйрәтеү. 

Хеҙмәт кешеүенә 

хөрмәт тәрбиәләү 

Яңы 

материал-

ды 

нығытыу 

дәресе 

Индивидуаль  

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә 

итеү, һо-

рауҙарға яуап 

бирә белеү 

 Текстарҙан тура 

телмәрле һөйләм-

дәрҙе   билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу,   

схема  һыҙыу, 

тыныш  билдәләрен 

дөрөҫ  ҡуя белеү 

бәйлә-нешле телмәр 

үҫ-тереү 

Интерактивт

аҡта, проек 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

Әҙәби 

әҫәрҙән тура 

телмәрле   

һөйләмдәр 

яҙып алырға 

64 Май 

6-сы аҙна 

10-14.05 

 

Үтелгән темалар 

буйынса тест һорау-

ҙарына яуап яҙыу. 

Уҡыусыларҙың 

белемен баһалау, 

үтелгәндәрҙе   ҡа-

батлау, системалаш-

тырыу 

Ҡатнаш 

дәрес 

Индивидуаль эш Үтелгәндәрҙе 

системалаштырыу 

“Башҡорт 

теленән 

тестар” 

йыйылмаһы 

Грамматик  

материал-ды 

ҡабат-ларға 

65 Май 

6-сы аҙна 

10-14.05 

 

 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Телмәр үҫтереү өҫтөндә 

эш. 

Уҡыусыларҙың тест 

яуаптарына анализ 

яһау, етешһеҙлектә-

рен күрһәтеү. Хаталар 

өҫтөндә эш. 

Ҡағиҙәләрҙе иҫкә   

төшөрөү, ҡабатлау. 

Төҙәтеү 

(корекция-

лау) дәресе 

Индивидуаль 

эш, 

һүҙлек эше 

 Тест яуаптарын  

анализлау, хаталар- 

ҙы системалаш-

тырыу 

 Башҡорт 

теленән 

тестар” 

йыйылмаһы 

таратма 

материал 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

66 Май Диалог. Цитаталар Диалог һәм цитаталр Яңы Индивидуаль   Текстарҙан диалог Интерактивт 333-сө 
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7-се аҙна 

16-21.05 

тураһында аңлатма 

биреү, айырмаһын   

билдәләү. Телмәрҙә  

ҡулланырға өйрәтеү 

материал-

ды үҙләш-

тереү 

дәресе 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, схема 

һыҙыу, диалог 

төҙөү 

цитаталарҙы таба 

белеү, уларҙы тел-

мәрҙә урынлы ҡул-

ланыу, схема һыҙыу, 

тыныш  билдәләрен 

дөрөҫ  ҡуя белеү, 

телмәр үҫтереү 

аҡта, проек- 

тор, дидак-

тик мате-

риалдар, 

плакаттар, 

таблица-

схемалар 

күнегеү, 

177-се бит 

67 Май 

7-се аҙна 

16-21.05 

 

Изложение. “Вәли 

менән Ғәли” 

Уҡыусыларҙың 

белемен баһалау, 

үтелгәндәрҙе систе-

малаштырыу.   Текст 

менән эшләү   күнек-

мәләрен үҫтереү 

Яҙма эш  Индивидуаль эш Һөйләмдәрҙең сти-

листик яҡтан     

дөрөҫ  төҙөлөүенә 

иғтибар итеү 

5-9-сы 

кластар өсөн 

изложение-

лар йыйын-

тығы 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 

68 Май 

8-се аҙна 

23-30.05 

 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Йыл буйына үтел-

гәндәрҙе йомғаҡлау. 

Уҡыусыларҙың яҙма  

эштәренә анализ яһау, 

хата өҫтөндә эш 

үткәреү. Ҡағиҙәләрҙе 

иҫкә төшөрөү, йыл 

буйына үтелгәндәр  

тураһында мәғлүмәт 

биреү 

Ҡатнаш 

дәрес 

Индивидуаль 

эш, һөйләмдәр   

төҙөү, фекер 

уртаҡлашыу 

Ҡағиҙәләрҙе иҫкә 

төшөрөү, хаталарҙы 

анализлау, хаталар   

өҫтөндә эш эшләү,   

темаға ҡағылышлы  

лексиканы үҙләште-

реү,йыл буйына 

үтелгәндәр  тура-

һында  һөйләү 

5-9-сы 

кластар өсөн 

изло-

жениелар 

йыйынтығы,    

презента-

ция 

Әҙәби 

әҫәрҙәр 

уҡырға 

69 Бөтәһе 70 сәғәт       
 


