
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                               

(литературное чтение на родном (башкирском) языке)) 

Башланғыс дөйөм белем биреүҙең 1-4 кластары өсөн «Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» 

уҡыу предметының өлгө  эш программаһы (артабан – Программа) һәр уҡыу йылына предметтың 

йөкмәткеһен, уҡытыуҙың төп методик стратегияларын, «Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» 

уҡыу предметы алымдары аша уҡыусыларҙы тәрбиәләү юлдарын билдәләй.  

Программаныэ норматив базаһы: 

– Рәсәй Федерацияһының конституцияһы; 

– «Рәсәй Федерацияһында мәғариф тураһында» Федераль законы (29.12.2012, №273-ФЗ); 

– «Рәсәй халыҡтары телдәре тураһында» Рәсәй Федерацияһы законы (үҙгәреш һәм 

өҫтәлмәләр менән)  (25.10.1991 №1807-1); 

– Башланғыс дөйөм белем биреүҙең Федераль дәүләт белем биреү стандарттары (Рәсәй 

Федерацияһының мәғариф министрлығы тарафынан 31.05.2021 раҫланған, № 286); 

– Башланғыс дөйөм белем биреүҙең    өлгө төп белем биреү программалары (дөйөм белем 

биреү буйынса федераль уҡытыу-методик берләшмәһе ҡарары менән раҫланған, протокол № 1/22 

18.03.2022); 

– Өлгө тәрбиә программалары(дөйөм белем биреү буйынса федераль уҡытыу-методик 

берләшмәһе ҡарары менән раҫланған, протокол № 3/22 23.06.2022). 

Программа нигеҙендә федераль дәүләт белем биреү стандарттарының методологияһын 

тәшкил иткән системалы эшмәкәрлек ҡарашы ята. 

Программа Башҡортостан Республикаһының һәм Рәсәй Федерацияһының  башланғыс 

дөйөм белем туған (башҡорт) телендә алып барылған мәғариф ойошмалары өсөн эшләнде, ул 

шулай уҡ «Туған тел һәм туған телдә әҙәби уҡыу» предмет өлкәһен алып барған уҡытыусыларға 

методик ярҙам күрһәтеүгә лә йүнәлтелгән. 

Программа йөкмәткеһе системалы эшмәкәрлек принцибына ярашлы төҙөлгән һәм федераль 

дәүләт белем биреү стандарттарының «Туған телдә әҙәби уҡыу»  предмет өлкәһенә ҡаралған 

башланғыс дөйөм белем биреү программын үҙләтереү һөҙөмтәләренә ирешеүгә йүнәлтелгән.  

Программа башҡорт телендә аралашҡан һәм үҙ телен белгән уҡыусылар өсөн төҙөлгән. 

Дәреслек һәм эш программаһын төҙөүсе авторҙар уҡыу материалының күләмен һәм йөкмәткһен 

киңәйтә, балаларҙы үҫтереү һәи тәрбиәләүгә булышлыҡ иткән эш төрҙәрен тәҡдим итә ала.  

Эш программаһын тормошҡа ашырыуҙа  белем биреү ойошмаһы  һәр төрлө белем биреү 

технологияларын, электрон уҡытыу сараларын, дистанцион уҡытыу ресурстарын ҡулланыу 

хоҡуғына эйә. Шулай уҡ Программаны үҙләштереүҙә модуль принцибы ла ҡулланылырға 

мөмкин. 



Уҡыусыларҙың белемгә ихтыяжын һәм ҡыҙыҡһыныүҙарын ҡәнәғәтләндереү маҡсатында 

үҙләштерелә торған программа сиктәрендә мәғариф ойошмаларының локаль акттарында 

ҡаралған тәртиптә индивидуаль уҡыу, шул иҫәптән тиҙләтелгән уҡытыу пландары эшләнеү 

мөмкинлеге лә күҙ уңында тотола.  

Программа йөкмәткеһе дәрестән тыш эшмәкәрлектә лә  тормошҡа ашырыла ала: предмет 

аҙналыҡтары, экскурсиялар, мәктәп кимәлендәге тематик саралар, конкурстар һ.б. 

«Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» уҡыу предметына дөйөм характеристика 

Туған әҙәбиәт – тормошто танып-белеүҙең  үҙенсәлекле ысулы, төп милли-мәҙәни ҡиммәт 

һәм донъя мәҙәниәте күренеше, әхлаҡ һәм традицияларҙы һаҡлау һәм тапшырыу сараһы. 

Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу – башланғыс класс уҡыусыларын әҙерләү 

системаһында мөһим предметтарҙың береһе, сөнки ул уҡыусыларҙың донъяны позитив һәм 

тулайым ҡабул итеүенә, әхлаҡ һәм яуаплы үҙаң тәрбиәләүгә булышлыҡ итә. 

Шулай уҡ предмет саралары ярҙамында уҡыусыларҙың функциональ грамоталылығы 

формалаша. Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу курсын уңышлы үҙләштереү, туған тел, рус 

теле һәм рус телендә әҙәби уҡыу менән предме-ара бәйләнешен һәм шулай уҡ «Туған (башҡорт) 

әҙәбиәте (5-9-сы кластар)» дисциплинаһы менән бәйләнеште иҫәпкә алып, башланғыс белем 

биреүҙәге башҡа предметтарҙы һөҙөмтәле өйрәнеүгә булышлыҡ  итә. 

Башланғыс белем биреү кимәлендә туған әҙәбиәтте өйрәнеү динамик уҡыуҙың дөйөм уҡыу 

күнекмәһен һәм текст, мәғлүмәт менән эшләй белеү һәләтен  формалаштыра, шулай уҡыусының 

күҙәтә, сағыштыра, анализлай, эҙләнеү эштәре процесында уҡыу материалын дөйөмләштерә 

белеүҙәрендә сағылыш тапҡан психик функцияларын (телмәр, фекерләү, хәтер, иғтибар һ.б.) 

үҫтерә.  

«Туған (башҡорт) теленән әҙәби уҡыу» курсы нигеҙендә башҡорт әҙәбиәтенең милли 

мәҙәниәттәр өсөн берҙәм ҡиммәттәр системаһы коды булыу идеяһы ята. Әҙәбиәт ул ҡиммәттәрҙе 

һаҡлау ғына түгел, үҫеп килеүсе быуынға тапшырыу, бала аңында бөгөнгө менән киләсәкте 

бәйләп тороусы сара ла булып тора. 

Уҡыу предметы йөкмәткеһенә башҡорт теленә тәржемә ителгән Рәсәй һәм сит ил әҙәбиәте 

индерелгән. Улар араһында рус классиктары А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, 

Н.А.Некрасов һәм билдәле балалар яҙыусылары В.А.Осеева, В.В.Бианки әҫәрҙәре айырым урын 

алып тора.  

Бынан тыш «Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» өлгө программаһының материалы 

уҡыусыларҙы донъя фольклоры (украин, татар, дағыстан, рус, һинд, япон, халыҡ әкиәттәре); рус 

әҙәбиәте әҫәрҙәре (М.Пришвин, С.Михалков, П.Синявский, В.Маяковсский һ.б); сит ил әҙәбиәте 

әҫәрҙәре (Э.Хемингуэй, О.Уайльд, бер туған Гриммдар, Ш.Перро һ.б.) менән таныштырыуға 

йүнәлтелгән. 



Үрҙә һанап үтелгән текстар балаларға гражданлыҡ, патриотик, әхлаҡ, хеҙмәт, экологик  

тәрбиә биреүҙе маҡсат итеп ҡуя, әҙәбиәтте милли һәм донъяуи мәҙәни күренеш итеп күҙалларға 

мөмкинлек бирә.  

«Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» уҡыу предметының маҡсаты һәм бурыстары 

«Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» уҡыу предметының маҡсаты – башҡорт телендә 

дөрөҫ, аңлы, йүгерек һәм тасуири уҡырға өйрәтеү;  телмәр эшмәкәрлеген үҫтереү; әхлаҡ 

нормаларын формалаштырыу һәм туған мәҙәниәтебеҙҙың мөһим өлөшө булған әҙәбиәткә 

үҙенсәлекле ҡараш тәрбиәләү. 

«Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» уҡыу предметының бурыстары: 

– әҙәби уҡыу материалы аша танып белеү һәләтлектәрен һәм төрлө текстарҙың йөкмәткеһен 

һәм үҙенсәлектәрн аңлау, баһалау, анализлау; 

– тарихи-мәҙәни, әхлаҡ, эстетик ҡиммәттәр сығанағы булған әҙәбиәткә ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

– башҡорт әҙәбиәте әҫәрҙәрен өйрәнеү нигеҙендә  туған (башҡорт) теленең әҙәби-эстетик 

мөмкинлектәре тураһында белемдәрен тулыландырыу; 

– телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен дә үҫтереү, уҡылған әҫәрҙәр  темаһы буйынса 

телдән һәм яҙма фекерҙәр формалаштырыу тәжрибәһе булдырыу.  

«Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» уҡыу предметының өлгө программаһының 

төп йөкмәтке һыҙығы 

Программала уҡыу предметының йөкмәткеһе түбәндәге бүлектәрҙән тора: «Мин уҡый 

беләм!» (1-се ласс),    «Уҡы, уйла, фекерлә!» (2-се класс),   «Белем көнө» (3-сө класс),  «Мәктәбем 

– тыуған йортом» (4-се класс). Был бүлектәргә башҡорт классиктарының һәм заман 

яҙыусыларының әҫәрҙәре индерелгән. 

Балаларҙа гражданлыҡ һәм патриот сифаттары тәрбиәләүгә булышлыҡ иткән әҫәрҙәргә  

айырым урын бирелгән. Бындай әҫәрҙәр «Күңел матурлығы һәм  матур ғәҙәттәр  иленә сәйәхәт» 

(1-се класс), «Тыуған ерем, тыуған йортом – күңелем нуры» (2-се класс),  «Минең йортом, минең 

илем, минең халҡым – минең киләсәгем» (3-сө класс), «Тыуған илеңдең тарихын бел!» (4-се 

класс)  бүлектәрендә бирелгән.  Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһе Тыуған ил, тыуған ер, тыуған ер байлығы, 

ата-бабаларыбыҙ мираҫы һ.б. төшөнсәләрен аса. Шулай итеп, Программала әҙәби әҫәрҙәрҙе 

һайлап алыуҙың төп принцибы текстарҙың Тыуған илгә һөйөү һәм уның байлығына һаҡсыл 

ҡараш тәрбиәләү йүнәлешле булыуы тора.  

Әхлаҡ сифаттарын формалаштырыуға ла Программала ҙур иғтибар бирелә. Бындай 

йүнәлешле текстар «Әҙәп төбө – матур ғәҙәт» (2-се класс),   «Башҡарған эштәр һүҙҙәргә ҡарағанда 

күберәк һөйләй» (3-сө класс), «Дуҫлыҡтың ҡәҙерен бел!» (4-се класс) бүлектәрендә урын алған. 

Улар балаларҙы  кешенең эске донъяһын таный белергә ҡыҙыҡһындыра,  тормош ҡиммәттәре 

һәм тиҫтерҙәре менән аралашыуҙа мораль-әхлаҡ ҡағиҙәләре тураһында уйланырға мәжбүр итә. 



Әҫәрҙәр балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә тап килерлек, уларҙың психологик үҙенсәлектәрен 

иҫәпкә алып һайланған.  

Балаларҙа сәләмәт тормошҡа ҡарата ыңғай ҡараш формалаштырған һәм хеҙмәт тәрбиәһен 

сағылдырған «Әсәйҙәр һәм кескәйҙәр» (1-се класс), «Байлыҡ, муллыҡ, именлек – ныҡыш  хеҙмәт 

емеше»  (2-се класс), «Кешене хеҙмәт биҙәй» (4-се класс) бүлектәренә индерелгән әҫәрҙәр мөһим 

урын биләй. 

Программаға индерелгән әҫәр геройҙарының күбеһе – кесе йәштәге мәктәп балаларының 

тиҫтерҙәре, улар ҡабул итеү аша уҡыусылар үҙҙәре өсөн мотлаҡ булған мәҙәни-тарихи 

төшөнсәләрҙе аса, үҙләштерә. Шулай уҡ Программала балалыҡ донъяһын төрлө дәүерҙәрҙә 

асҡан, уларҙың үҫеш юлын, характеры сынығыуҙы һәм әхлаҡ йүнәлештәре формалаштырыуҙы 

күрһәткән әҫәрҙәр индерелгән. Һайлап алынған әҫәрҙәр балаларға тиҫтерҙәре күҙлегенән башҡорт 

әҙәбиәтен төрлө тарихи дәүерҙәрҙә үҙләштерергә мөмкинлек бирә. Бынан тыш, Программала 

хәҙерге әҙәбиәт әҫәрҙәренә лә ярайһы урын бирелгән, был  әҫәрҙәрҙың йөкмәткеһе заман 

балаларына яҡын һәм аңлайышлы. 

Региондың милли-мәҙәни үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып, уҡытыусылар яҡташ 

яҙыусыларының әҫәрҙәрен дә индерә ала.  

«Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу» уҡыу предметының уҡыу планындағы 

урыны 

Федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы рәүештә «Туған (башҡорт) телендә 

әҙәби уҡыу» уҡыу предметы «Туған тел һәм туған телдә әҙәби уҡыу» предмет өлкәһенә инә һәм 

мотлаҡ өйрәнелергә тейеш предмет булып иҫәпләнә. 

Системалы курс булараҡ, туған (башҡорт) телдә әҙәби уҡыу 1-се класта, «Әлифба» 

дәреслеге буйынса «Грамотаға өйрәтеү»  курсы  тамамланғас,  башлана.  

Уҡытыу башҡорт телендә алып барылған белем биреү ойошмаларында  предметты 

өйрәнеүгә 1-се класта – 17 сәғәт (аҙнаға 1 сәғәттән 17 аҙна), 2-се класта – 34 сәғәт (аҙнаға 1 

сәғәттән 34 аҙна), 3-сө класта – 34 сәғәт (аҙнаға 1 сәғәттән 34 аҙна), 4-се класта 34 сәғәт (аҙнаға 1 

сәғәттән 34 аҙна) бирелә. 

Шулай итеп, дүрт йыл өйрәнеүгә 1-4 –се кластарҙа дөйөм  сәғәттәр һаны 119 сәғәт тәшкил 

итә.  

 

 

 

 

 

 


