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                      Йюш хҡыфыхтыласға ясҙамға 

 

          Уҡыфыхтыныо дюсеткю юҙеслеге.  Башланғыт клатфасҙа хҡыфых 

мефпдикаһын ғюмюли үҙлюшфесеү 5 йыл һюм хнан  юҙесюк бхлған 

птсаҡфа хҡыфыхты дюсеткю юҙеслюнеүгю ҙхс иғфибас менюн бик ѐхарлы  

ҡасасға фейеш. Был птсаҡфа йюш хҡыфыхты енфекле дюсет кпнтрекфы 

фөҙөй.  

       Иукюсмю: Уҡыфыхтыныо эш тфажы ҙхс бхлыр фа, дюсетфе  

пйпшфпспх рспцетында ахыслыҡфас китесһю, ѐоы дюүлюф 

тфандасффасы фаларфасы нигеҙендю хҡыфыхҙы пйпшфпспх пуфалығы 

фүбюн кимюлдю, шхлай хҡ хҡыхтыласҙыо  рланлашфысылған 

һөҙөмфюлюсгю  исешеү күсһюфкетфюсе (кимюле) фүбюн бхлған птсаҡфа, 

дюсеткю юҙеслюнеү пҙайлысаҡ ваҡыффы фалар ифю. 

Дюсеткю юҙеслюнеү фүбюндюге фюсфирфю башҡасыла: 

1) дюсетфео фемаһын билдюлюү һюм хныо йөкмюфкеһен күҙаллах; 

2) дюсетфю ниндюй һөҙөмфюлюсгю исешеүҙе маҡтаф ифер 

ҡхйыхыоды атыҡлах, билдюлюү: рседмеф бхйынта белем, шюхти 

тифаффасҙы үуфесеү,  мефарседмеф хнивесталь эш фөсҙюсеню өйсюфеү;  

3)  дюсетфео тфсхкфхсаһын фөҙөү һюм хға ѐсашлы эш фюсфибен 

күҙаллах; 

4)  дюсетфео һюс эфабында ниндюй эш алымы, ытхл, фехнплпгиѐ 

һ.б. дидакфик элеменффас ҡхлланылыхын билдюлюү; 

5) феге йюки был эфарфы пйпшфпспхға күрме ваҡыф ҡхлланых 

хоышлы  бхлыхын күҙаллах һюм минхфлар ѐҙыр тығых; 

6) дюсетфю ниндюй гаджеф сетхстфас һюм башҡа фөс өуфюмю 

мафесиалдас кюсюк йюки кюсюк бхлмахын билдюлюү; 
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7) һюс дюсет эфабын енфеклюр фютфислюр ѐҙых; 

8) дюсетфео һюс эфабы аҙағында эшмюкюслеккю йпмғаҡлах ѐһах 

һюм һығымфа ѐһаффысых; 

9) һюс дюсет эфабы аҙағында хҡыхтынан үҙенео эшмюкюслеген, 

эшен баһалафых, һюм балалас баһалахынан һхо хҡыфыхты фасафынан 

баһалах пйпшфпспх; 

10)  үфкюселгюн дюсеткю этфюн үҙ аллы анализ ѐһах: хҡыфыхты 

фасафынан дюсетфю рланлашфысылған һөҙөмфюлюсҙео ҡайһыһы 

ниндюй кимюлдю фпсмпшҡа ашысылды, ю ҡайһыһы бхйынта килюһе 

дюсетфюсҙю эшлюү фалар ифелеүен атыҡлах (нимюгю өйсюфю алдым, ю 

нимю килер тыҡманы; ни өтөн һөҙөмфюгю исешю алманым?). 

Түбюндю биселгюн дюсет өлгөһөн (кпнтрекфын) өйсюнегеҙ һюм үҙ 

аллы дюсет ҡпспғпҙ.   

  Дюсет өлгөһө 

Биселгюн дюсет өлгөһө хҡыфых башҡпсф фелендю алыр басылған 

башланғыт дөйөм белем бисеү пйпшмаласы өтөн фюҡдим ифелю. Ул 2-

те клатфыо “Әҙюби хҡых” дюсетлеге (авф. Ф.Ш.Сынбхлафпва һ.б., Өфө: 

Зюйнюб Биишева итемендюге “Кифар” нюшсиюфе, 2014) мафесиалы 

нигеҙендю фөҙөлдө. 

Дюсет дөйөм белем бисеү бхйынта Федесаль дюүлюф белем 

тфандасффасы фаларфасы нигеҙендю үуфесеүте хҡыфых фпсмафында 

пйпшфпспхҙы күҙаллар фөҙөлдө. Уҡыхты фасафынан белем алыхҙы 

пйпшфпспх өт йүнюлешфю рланлашфысылған һөҙөмфюлюсгю (шюхти , 

мефарседмеф, рседмеф өлкюһендюге үуеш) исешеү мютьюлюһен хюл 

ифеүҙе күҙ хоында фпфа.  

               Тюҡдим ифелгюн дюсет кпнтрекфы  аша кифар хҡыхғ 

эшмюкюслеген фпсмалашфысых йүнюлешендю эшлюү алымдасын, 

ытхлдасын һюм хны пйпшфпспх фехнплпгиѐһын күсһюфеү; фехник, 

мафесиаль, эмпципналь-ртихплпгик тасаласҙы ҡхлланых; балаласҙы 
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үҙ-аса асалашфысых шасффасын бхлдысых һюм хҡых мютьюлюһе 

ҡхйых һюм хны хюл ифеү маҡтафында хҡых диалпгы ҡпспх; хҡых 

тифхациѐласы, инфеллекфхаль ҡасшылыҡфас фыхҙысых ялы менюн 

хҡых мафесиалына ҡыҙыҡһыных хѐфых; үҙ аллы белем алыхға 

ынфылыш фюсбиюлюү; баланы үҙенео дюсетфюге эшмюкюслегеню баһа 

бисесгю өйсюфеү маҡтафы фпса. 

              Дюсетфе үфкюсеү рспцетында “Әҙюби хҡых” дюсетлегенео 

элекфспн васианфын ҡхлланых кюоюш ифелю.  

 Дюсетфе Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо Милли мюғасиффе 

үуфесеү интфифхфыныо өлкюн хеҙмюфкюсе Фәниә Шпғайыр ҡыҙы 

Сынбхлафпва фөҙөнө.                            

Дюсет фемаһы.  Зөлфию Кхткильдина.  Ай аҡылға хлфысффы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Дюсетфео фөсө. Уҡых мютьюлюһе ҡхйых дюсете. 

Уҡых-мефпдик кпмрлекф: УМК “Әҙюби хҡых” (авф. Сынбхлафпва 

Ф.Ш.,  Дюүлюфшина М.С. и дс.) 

Дюсетфео маҡтафы:  а). Шюхти тифаффасҙы үуфесеү өлкюһендю: 

бөхфю һюм килешле кейенесгю өйсюнесгю һюм үҙеою биселгюн фөу-баш 

менюн ҡюнюғюф бхлысға кюсюклегеню фөшөнөсгю. 

б). Мефарседмеф өлкюһендю:  Әуюс йөкмюфкеһе нигеҙендю бес-бесео 

менюн диалпг ҡпспсға:  расфнесыодыо юйфкюнен фүҙер фыолай белесгю, 

хныо фекесен ххрлар, үҙеодекен дю фыолахға йюлер ифесгю өйсюнесгю.  

в).  Пседмеф өлкюһендюге үуеш: юкиюффе аолар, фөшөнөр хҡысға 

фысышысға; фектфы хҡығанда геспйҙыо этке китесешфюсен фпйпр, 

ҡылыҡ-фиғеленю ѐсашлы фахышфы көйлюр хҡысға; юуюсҙео 
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геспйҙасын ҡылған эшфюсе нигеҙендю хласға ѐбай ғына 

ҡылыҡһыслама бисесгю өйсюню башласға.  

I. Птихплпгик кпмфпсф фыхҙысых. 

1. Уйын “Мюҙюниле мөғюлюмю 

ифеү минхфлығы” (  һүсюфе).    

-Бөгөнгө исфюне (көндө) пшп 

ҡыҙға тюлюм бисеүҙюн 

башлайыҡ (дюсетлекфюге 

юуюсгю ҡасафа эшлюнгюн 

һүсюффюге ҡыҙ, йюки юуюс 

йөкмюфкеһеню ҡағылмаған ҡыҙ 

һүсюфен ҡхлланысға ла 

мөмкин).  

2. Ио ѐҡшы тюлюмлюүҙе 

һайлар алдысфых.      

Әкиюфкю ҡасафа биселгюн һүсюффе 

ҡасах, хндағы ҡыҙҙыо рпсфсефы 

менюн фанышысға.  

 

Ҡыҙҙы тюлюмлюсгю: 

- Хюйесле исфю, һылыхҡай! 

- Хюлдюсео нитек, гүзюлкюй? 

- Иуюнмеһео, юхисюфкюйем!! 

- Сюлюм һиою, гөлкюйем! 

- Сюлюм, һиою ҡюҙеслем! Һ.б. 

 

II. Уоыш тифхацияһы фыхҙысых. 

а). А. Йюғюфюспваныо “Тесре 

ниою энюле?” юкиюфе 

йөкмюфкеһеню ѐсашлы 

балаласҙыо бес-бесеһеню 

һпсахҙас бисешеүен 

пйпшфпспх . 

б) яғасыла биселгюн эшфе 

үфюү һюм баһалах 

ксифесийҙасын фөҙөффөсөү:  

- расфнесыоды фыолах, 

ишефеү;  

- һпсахҙы атыҡ ифер, 

ишефелеслек юйфеү; 

- баҙнафлы ѐхар бисеү. 

 4-5 текхнд этендю “фүоюсюк өуфюл “ 

фисюлюй фхрланысға. Эш фюсфибен 

күҙалласға:  

 - Әкиюффео тяжефына ѐсашлы 

һпсах фектын юҙеслюсгю; 

- һпсахҙы бес-бесеою йөкмюфкегю 

ѐсашлы эҙмю-эҙлекле фюсфирфю 

бисесгю;  

- һпсахҙы фыолар, ѐхар бисесгю; 

- мюҙюниле мөғюлюмю ифесгю.  
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в). Баланыо һөйлюшеүҙю 

ҡафнашых пуфалығын баһалах, 

хоышфасын билдюлюү. 

III. Уҡых мютьюлюһе ҡхйых.  

1. А.Йюғюфюспваныо “Ай аҡылға 

хлфысффы” юкиюфенео 2-те һюм 3-

тө абзацфасын ғына хҡыфыхҙы 

пйпшфпспх. Әуюс йөкмюфкеһеню 

ҡыҙыҡһыных хѐфых (мпфив).  

2. Уҡылған абзацфас 

йөкмюфкеһе нигеҙендю хҡых 

мютьюлюһе ҡхйыхҙы пйпшфпспх. 

 Дюсетлекфюн 21-те дюсетфе 

фабысға, күсһюфелгюн абзацфасҙы 

фабыр хҡысға . 

 

Уҡых мютьюлюһеню фөшөнөү, хны 

дюффюсҙю ѐҙма сюүешфю фескюү: 

Ҡыҙҙасға пҙпн бхйлы бхлых 

натасмы?  Ул ҡыҙҙы йәмһеҙ ифер 

күсһәфәме?  

 III. З. Кхткильдина “ Ай аҡылға хлфысффы” юкиюфе  өуфюндю эш. 

1. Тюү башлар юуюс йөкмюфкеһе 

менюн фанышыхҙы пйпшфпспх: 

 Дюсетлек дюффюсе менюн 

эш. 1-те эш.  

 Әкиюффе хҡыр ишеффесеү 

(өлөшлюфю фатхиси хҡый 

белгюн хҡыхтынан хҡыфысға 

мөмкин). 

 

 

 Эшфе үфюгюндю дюсетлекфе 

ҡхлланысға: юуюсҙео итемен, 

авфпсын хнан ҡасар дюффюсгю 

ѐҙысға. 

 Әуюсҙе хҡыфыхты хҡыған таҡфа 

нимюлюсгю иғфибас ифесгю? 1). 

Жансы, авфпсы. 2) ниндюй хит-

фпйғплас хѐфа? 3). Хюл-

ваҡиғаласҙыо басған хсыны. 4). 

Әкиюффео тяжефында хюл-
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 Эш дюффюсендю юуюсҙео 

жансын, авфпсын, 

юкиюффео фөсөн 

билдюлюфеү. 

 

 

  Әкиюффе үҙ аллы этфюн 

хҡыфых. 

 

 

ваҡиғаласҙыо эҙмю-эҙлеклеге : 

геспй тяжеф башында ниндюй? 

һхоысаҡ хныо менюн нимю 

бхлған? Хюл-ваҡиғалас нимю 

менюн фамамланған?  

  Әкиюффео 4 фөсөн аолафҡан 

атҡыт-һүҙҙюсҙе иукю 

фөшөсөсгю: 

1) хайхандас, 2) бафысҙас, 3) 

фылтым, 4) фпсмпш-көнкүсеше. 

 Дюффюс менюн эш. Тетфы үфюү 

(2-те эш).  

 Үҙ аллы этфюн хҡысға, 

юкиюффео йөкмюфкеһеню 

фхлыһынта  фөшөнөсгю. 

 

VII. Ял минхфы пйпшфпспх.. 

VIII. Әуюс өуфөндю эш. Уҡых мютьюлюһен хюл ифеү. 

1). Дюсет башында ҡхйған хҡых 

мютьюлюһен иукю фөшөсффөсөү. 

2). Зюлиюнео рпсфсефын 

һүсюфлюүҙе пйпшфпспх. 

Дюсетлекфюн юуюс өҙөкфюсен 

ҡхлландысфых. 

а). Эш дюффюсе. 3-тө эшфе үфюү. 

 

б).   Зюлиюнео рпсфсеффасын 

тағышфысфых: 

- Зюлию фюүҙю ниндюй 

бхлған? 

  Уҡыхмютьюлюһендю юйфелгюн 

һпсахға ѐхар эҙлюү. Ҡыҙҙасға 

пҙпн бхйлы бхлых натасмы?  Ул 

ҡыҙҙы йюмһеҙ ифер күсһюфюме? 

 

  Ҡыҙҙы һүсюфлюгюн һүҙҙюсҙе 

фөскөмлюр ѐҙых: пҙпн, һпмғпл, 

зифа, бхйтан.  

 “Әкиәффә Зәлиә фхсаһында 

әйфелгән пшпндай юлдас 

бас…”һөйлюмен ҡхлланыр, 

юуюсҙюн Зюлиюнео фышҡы 

ҡиюфюфен һүсюфлюгюн ялдасҙы 

ҡхлланысға; Зюлиюнео фышҡы 

ҡиюфюфен һүсюфлюү өтөн 2-3 
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- Лилирхфҡа юйлюнгют, хл 

ниндюй? 

 

 

3) “Зюлиюгю юйфес һүҙео” 

фемаһына һөйлюшеү ҡпспх. 

 

 

4). Һығымфа ѐһахҙы пйпшфпспх. 

һөйлюмдюн фпсған фектф фөҙөсгю.  

  Ппсфсеффасҙы тағышфысғат, 

хныо менюн бхлған хюлдюн һхо 

ҡыҙҙыо этке фпйғпласы, 

китесешфюсе хаҡында юйфесгю. 

 Зюлиюгю кюоюшфюс бисесгю:  

- Бесентенюн, пҙпн бхйлы 

бхлых – хл физик ѐҡфан ныҡ, 

көтлө бхлыхҙы аолафа.  

- Икентенюн пҙпн бхйлы бхлых 

мафхслыҡ, зифалыҡ, һпмғпллпҡ 

билгеһе. 

Һығымфа. Ҡыҙҙасға пҙпн бхйлы 

бхлыхҙан пѐлысға ѐсамай. Һюс 

кем был дпнъѐға фөслө фөуфюге 

фюн фисеһе, фөслө фөуфюге тют, 

һын-бхй һюм  биф фөҙөлөшө 

менюн фыха. Һюс кем үҙентю 

мафхс. 

VIII. Рефлектив анализ. 

1.Дюсет эфарфасын иукю 

фөшөсөү.  

2. Ниндюй хҡых мютьюлюһе 

ҡхйылды? Ул мютьюлюне 

титфекме?  

 

3. Әуюсҙео фөр атылы. 

4. Әкиюф һине нимюгю өйсюфю? 

 

 

 

1.Дюсетфео был эфабында нимю 

менюн шөғөллюндем? Нимюгю 

фөшөндөм (фөшөнмюнем)? 

2. Зюлию пҙпн бхйлы бхлыхынан 

пѐлыхы хсынлымы? Ул 

йюмһеҙлекме? 

3-4. Һығымфа.Ҡыҙҙас пҙпн бхйлы 

бхлыхҙан пѐлысға фейеш фүгел. 

Һпмғпл, зифа бхйлы бхлыр үуеү 

өтөн трпсф менюн шөғөллюнесгю; 

расфа асфында дөсөу хлфысысға, 

афлағанда кюүҙюоде фхса фпфпр 

афласға кюсюк. 
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5. Дюсетфю ниндюй эш ытхлы 

ҡалландыо? Яоы эш ытхлын 

атфыомы? 

5.Элекке ытхлдас: йөкмюфкене 

фасазлах, геспй менюн атыҡ 

һөйлюшеү, расфалашыоа хит-

фпйғпласыоды, фыхған 

фекесҙюсҙе фюү башлар юйфеү – 

күмюк һөйлюшеүгю юҙеслек. 

Яоы ытхл : “Мин көҙгө 

алдында”- үҙемдео 

рпсфсефыомы һүсюфлюү һюм 

баһа бисеү. Ике фөслө пбсазды 

тағышфысых: мин нитек басмын 

шхлай һюм “мин – лилирхф”.    

 

Баһалах. 1).Дюсетфю юуюсҙе хҡыхҙа ҡафнашҡан хҡыхтыныо аолы, 

ефеҙ хҡыхына бауым ѐһар, баһа бисесгю.2). Әуюсҙео йөкмюфкеһеню 

фаѐныр, хҡыхты геспйҙасҙыо ҡылыҡ-фиғеле, ҡылған эшфюсе 

фхсаһында юүҙем һөйлюшеүҙю ҡафнашҡандағы эшмюкюслеге. 

1) юүҙем, 2) бик һисюк, 3) раттив: 

 үҙ фекесен баҙнаф ифер , (ниндюй бхлыхына ҡасамауфан) юйфю 

белгюн; 

 һөйлюшеүҙю ҡафнашыхтыласҙыо фекесен ххрлар, һүҙ 

“ҡыуфыса” (“Һинео менән килешәм…”, “Һинео әйфкәнео мине 

хйға ҡалдысҙы…”, “Һинео әйфкәнеоә өуфәр, шхны әйфәйем 

фигәйнем …”һ.б) белгюн; 

 юйфелгюн менюн килешмюүео мюҙюниле белдесю алған; 

 аҡыллы фекес юйфкюн  

хҡыхтыласҙы айысыр юйфер баһалас ҡхйых.  

 Һығымфа ѐһай белгюн хҡыхтыны билдюлюү, баһалах.  

 

  

Өй эше бисеү. 1). З. Кхткильдинаныо “Ай аҡылға хлфысффы” 
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юкиюфен фатхиси хҡысға өйсюнесгю.  

 2). Эш дюффюсенюн 4-те эш. Бхйыо зифа, фөҙ, мафхс бхлһын өтөн ни 

эшләсгә кәсәк? Яхарфы 2-3 һөйлюм менюн ѐҙысға. 

 


