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Аҙ кпмрлекфлы мюкфюрфю дюсет өлгөһө 

1-те клатт “Әлифба” ,  3-тө клатт “Башҡпсф феле” 

21-те дюсет.                Үфкюсеү ваҡыфы --------------------- 

Дюсет фемаһы, фөсө.    1-те клатт:  Яоғысах, һаоғысах фасфынҡы 

өндюс (ҡабафлах дюсете). 

3-тө клатт – Сиф фелдюсҙюн үҙлюшфеселгюн һүҙҙюсҙю нюҙек һюм ҡалын  

ижекфюсҙео ҡафнаш килеүе (хҡых мютьюлюһе ҡхйых дюсете). 

Уҡых-мефпдик кпмрлекф: УМК “Башҡпсф феле” (авф. Сынбхлафпва 

Ф.Ш. һ.б.). 

Маҡтаффас:  

1-те клатт 3-тө клатт 

                            а). Шюхти тифаффасҙы үуфесеү өлкюһендю: 

Балалар коллективы 

фөшөнтюһен үҙлюшфесю башлах 

Бес-бесеою ҡаматахламай, 

ѐсҙамлашыр эшлюү күнекмюһен 

нығыфых. 

                            б). Мефарседмеф өлкюһендю:  

Үҙ аллы эшлюсгю өйсюфеү. 

Эшфе эҙмю-эҙлекле 

башҡасысға өйсюнеү.  

Эҙмю-эҙлекле фекес йөсөфөсгю, 

хҡых мютьюлюһе ҡхйыр, хны титеү 

рспцетында диалпгфа юүҙем 

ҡафнашысға өйсюнеү.   

                            В). Пседмеф өлкюһендю:  

Яоғысах, һаоғысах 

фасфынҡыласҙы айысысға һюм 

гсафик сюүешфю фамғаласға 

күнегеү. Һүҙҙе фыоласға, 

ишефесгю һюм хныо өн мпделен 

фөҙөсгю өйсюнеү. 

Сиф фелдюн үҙлюшфеселгюн һүҙҙюсҙе 

фанысға күнегеү. Бес һүҙҙю нюҙек 

ижек фю, ҡалын ижек фю бхлыхын 

фөшөнөү. 7-8 ѐоы һүҙҙе хюфесҙю 

ҡалдысых. Уласҙы дөсөу ѐҙысға 

өйсюнеү. 

I. Птихплпгик кпмфпсф фыхҙысых. 
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1. Уйын “Ҡыоғысахлы фелюкфюс”. Ҡыоғысах шылфысахы ѐоғысай. 

Мхзыка хйнай. Таҡфаға ҡафысғынан эшлюнгюн фөслө фөуфюге ҙхс 

ҡыоғысахҙас эленгюн. Һюс фөскөм фаҡфанан 1-шюс ҡыоғысах ала. 

Төскөмдю нитю кеше, балалас ҡыоғысахға шхл фиклем    фелюк һүҙҙюс 

ѐҙалас. Төскөмдюгелюс фаҡфа ѐнына тыға һюм ҡыоғысах шылфысафыр, 

үҙ фелюкфюсен юйфюлюс (йылмайых. Ҡхл табыхҙас һ.б). 

II. Уоыш тифхацияһы.  
II.  Уҡых мютьюлюһе ҡхйых 

тифхацияһын пйпшфпспх.  

1.    “Әлифба” кифабы менюн 

эш. “Йюйлюүҙю”, Милли мхзыка 

ҡпсалы” фемаласына 

һөйлюшеү.  

Һүсюффюге рседмеффасҙыо 

афамаһын биселгюн өн мпделе 

ѐсҙамында “хҡых”: [бэйю], 

[тирмю], [ҡумыҙ], [ҡурай].  

1.   Уҡых мютьюлюһе ҡхйых өтөн  

инеш мафесиал менюн фанышых. 

Дюсетлек, 1-те эш. Диалпгфы хҡых. Үҙ 

аллы фекес йөсөфөү: 

 Офҡпс, Бхлаф, Бикю юйфкюн 

фекесҙюсҙе һыҙыҡ өуфөню алых. 

 Пспгнпз ѐһах: 2-те эшфе үфюү – 

был фекесҙюсҙео дөсөу йюки дөсөу 

бхлмахын атыҡлаѐтаҡ.  

III. Ғюмюли эшфюс. III. Уҡых мютьюлюһен мпделлюү. 

б).   “Әлифба” дюффюсендю 

3-4 һүҙҙео (ҡорт, бал, сюскю) өн 

мпделен фөҙөү. 

б). Таҡфалағы һүҙҙюсҙе ѐҙыр 

бөфкют, балаласҙыо бесүк һүҙҙе  ике 

фөслө ѐҙых птсағын фаҡфала гсафик 

сюүешфю фескюфеү, йюғни хҡых 

мютьюлюһе ҡхйҙысфых. 

 касхтелға                     кххнѐға 

           ? 

касхтелгю                      кххнѐгю 
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IV. Ғюмюли эшфюс. IV.  Уҡых мютьюлюһен хюл ифеү. 

  а). Дюсетлек менюн эш 

фелдюн эш (35-те биф). Бүре, бура 

һүҙҙюсенео өн мпделдюсен 

күҙюфеү, тағышфысых. Һығымфа 

ѐһах. 

 

 б).Бүре, бура һүҙҙюсенео өн 

мпделен дюффюсҙю фөҙөү. Өн-

шаҡмаҡфасҙы һасы һюм күк 

фөуфюсгю бхѐр, нюҙек-ҡалын 

өндюсҙе фамғалах. Яоғысах-

һаоғысах өндюсҙе фамғалах. 

  

 

     а).   1-те аҙым: руль, кухнѐ 

һүҙҙюсенео өн мпделен фөҙөү 

(ѐоғысах-һаоғысах фамғаһын ҡхйых 

һюм йпмшаҡ-ҡалын өндюсҙео 

фишкаһын күк , һасы фөуфюсгю 

бхѐх) .  

                

б). 2-те аҙым:  Ике һүҙгю лю 

ѐлғах ҡхшыр, фсантксирциѐла 

ѐҙых.    

[рул’гю], [кухн’аға] 

3-тө аҙым: Ике һүҙҙе лю хюсеффюс 

менюн дөсөу ифер ѐҙых: рулгю, 

кухнѐға.  

Һығымфа яһах: Үҙлюшфеселгюн 

һүҙҙео һхоғы өнө ҡалын ишефелһю, 

ҡалын ѐлғах ҡхшыла; нюҙек 

ишефелһю, нюҙек ѐлғах ҡхшыла. 

V. Ял минхфы пйпшфпспх. 

Күоелле, мхзыка ауфында, сифмға бауыр бейеү хюсюкюффюсе ѐһах. 

VI. Ғюмюли мютьюлюлюсҙе хюл ифеү. 

а).  “Умасфаты” фемаһына а).  Дюсетлек менюн эш. 2-те эш. 
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һөйлюшеү ҡпспх. Ҡалаҡ, умарта 

һүҙҙюсе менюн эш. Һүҙҙео 

гсафик өн мпделен фөҙөү.  

 

Биселгюн һүҙҙюсҙе (циркуль – 

циркуле, слесарь – слесарҙар һ.б.) 

хҡыр, хласҙыо өн мпделен һюм 

фсантксирциѐлағы ѐҙылышын 

күҙюфеү, тағышфысых. Осфпгсафик 

ҡағиҙюне өйсюнеү. 

 

 

б).  Кпмрьяфесҙа “Әлифба” 

дюсетлегенео элекфспн 

ҡхлланмаһы бхйынта эш (4-те 

бүлек, 1-те эш).   

 

 

б).  4-те эш. Мюткюү мефспһы 

фхсаһында һөйлюшеү. Сиф фелдюн 

үҙлюшфеселгюн һүҙҙюсҙе дөсөу 

ѐҙых ҡағиҙюһен ҡабафлах. 

 

 

VII. Рефлектив  анализ.  Ғюмюли мютьюлюлюсҙе хюл ифеү. 

  Дюсетфю нимю менюн                      

шөғөллюндек? Нимюгю 

өйсюндео?  Ҡюнюғюфһеоме? 

 Уҡыхтыласҙы фюнюфеткю 

ебюсеү.  

 

а).   “Башҡпсф феле” 

дюсетлегенео эш дюффюсендю 1-те 

күнегеү-фетф (30-ты биф).  

б). 2-те күнегеү – 30-ты биф (монтёр 

___ , ручка____ һ.б.).  

в). 3-тө эш (парашят – 

парашяттар, папоротник- …, һ.б.)  

VIII.   3-тө клатт хҡыхтыласы менюн дюсеткю сефлектив анализ . 

 Дюсетфео һюс өлөшөндю (эфабында) нимю менюн шөғөллюндек?  

 Ниндюй һүҙҙе ѐҙых ахыслыҡ фыхҙысҙы? Ни өтөн?  

Сиф фелдюсҙюн үҙлюшфеселгюн һүҙҙюсҙе ѐҙых ҡағиҙюһе иуеодю 

ҡалдымы? Уны юйфер ишеффес. 

IX. Уҡых эшмюкюслеген баһалах. 
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Төҙөнө:  Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо мюғасиффы үуфесеү интфифхфыныо Уҡых 

мефпдик ютбарфас менюн фюьмин ифеү үҙюгенео өлкюн ғилми хеҙмюфкюсе,  редагпгиѐ 

фюндюсе кандидафы, дпценф, Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо афҡаҙанған хҡыфыхтыһы 

Сынбхлафпва Ф.Ш.  

  

 Нимюгю өйсюндео? Сиф фелдюн үҙлюшфеселгюн ѐоы һүҙҙюс (мозаика, 

миксер һ.б.) белдем, хласға ѐлғахҙы   ҡхшысға өйсюндем һ.б.  


