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Инеш һүҙ. Ғилем өлҽшкҽндҽн кҽмемҽй, арта ғына бара 

Башҡорт халыҡ ижадында оҫталар, оҫталыҡ тураһында  бихисап мҽҡҽлдҽр 

табырға була: ―Сҽсҽн барҙа телеңде тый, оҫта барҙа ҡулыңды тый‖, ―Ҡулың оҫта 

булһын, һҥҙең ҡыҫҡа булһын‖, ―Эш оҫтаһынан ҡурҡа‖,  ―Оҫта — донъя тотҡаһы‖,  

―Оҫта ҡоралынан билгеле‖, ―Оҫта ҥлһҽ, ҡулы ҡалыр‖,  һ.б.  Уңышлы эшлҽҥсе, 

юғары һҿҙҿмтҽлҽргҽ ирешеҥсе кешене ғҽҙҽттҽ ―оҫта‖ тиҙҽр. Был һҥҙҙе ҽйткҽндҽ, иң 

беренсе оҫта тҿҙҿҥсе, оҫта ағас юныусы һҿнҽрмҽндҽр кҥҙ алдына баҫа, 

рҽссамдарҙың, скульпторҙарҙың оҫтаханалары булыуын иҫкҽ тҿшҿрҽбеҙ. Был 

һҿнҽрҙҽрҙең оҫталығын кҥреп, тотоп ҡарап була, ҽ уҡытыусы ҥҙенең оҫталығын 

нисек асып һала һуң ул?  

―Уҡытыусы – оҫта артист, лҽкин уға ҡул сапмайҙар, ул оҫта скульптор, лҽкин 

уны кҥрмҽйҙҽр, ул оҫта табип, лҽкин уға пациенттары бик һирҽк кенҽ дауалаған ҿсҿн 

рҽхмҽт ҽйтҽ, ҡайһы берҙҽре хатта дауаланырға ла телҽмҽй. Ҽ рухланыу ҿсҿн ҡайҙан 

кҿс алырға һуң? Бары тик ҥҙеңдҽн, ҥҙеңдең хеҙмҽтеңдең бҿйҿклҿгҿнҽн.‖ Педагогия 

теоретигы С.Л.Соловейчиктың ошо һҥҙҙҽре лҽ уҡытыусы һҿнҽренең оҫталыҡ 

сиктҽре сикһеҙ  икҽнлеген кҥрһҽтеп тора.  

Ҿфҿ ҡалаһында ҥткҽрелгҽн «Оҫта уҡытыусы» һҿнҽри оҫталыҡ конкурстары, 

улар ҥткҽргҽн ―мастер-класс‖тар бик кҥп ижади эшлҽгҽн уҡытыусыларҙы асыҡларға 

ярҙам итте, уларҙың ыңғай тҽжрибҽлҽре ҡала масштабында йҽйелдерелде. Был 

конкурста ҡатнашҡан һҽр уҡытыусы ҥҙенең эшлҽҥ һҿҙҿмтҽһендҽ иң уңышлы, 

һҿҙҿмтҽле, эффектлы тип һанаған эш алымдары менҽн оҫталыҡ кластары, 

семинарҙар, тҥңҽрҽк ҿҫтҽлдҽрҙҽ ихлас уртаҡлашты.  

Тимҽк, мастер-класс – ғҽҙҽти эшсҽнлеген камиллаштырырға телҽҥселҽр ҿсҿн, 

шул ҿлкҽлҽге оҫта ҥткҽрҽ торған тҽжрибҽ уртаклашыу жанры. Теге йҽки был ҿлкҽлҽ 

кҥнекмҽ формалаштырыуға йҥнҽлтелгҽн танып белеҥҙең заманса формаһы. «Оҫта 

уҡытыусы » -– ниндҽйҙер ҿлкҽлҽ иң яҡшы белгес, ниндҽй ҙҽ булһа һҿнҽр менҽн 

шҿғҿллҽнеҥсе квалификациялы хеҙмҽткҽр; ҥҙ эшсҽнлегендҽ ҙур кҥнекмҽлҽргҽ 

ирешкҽн кеше; ниндҽй ҙҽ булһа эште етеҙ, оҫта  башҡарыусы. 

Ябай итеп ҽйткҽндҽ, мастер-класс  – «был проблеманы  сисеҥҙең  эффектив 

ысулын мин белҽм, хҽҙер Һеҙҙе лҽ ҿйрҽтҽм» тигҽн һҥҙ. 

Мастер-класс – ике яҡлы процесс, унда «ҿйрҽтеҥсе – остаз» һҽм «ҿйрҽнеҥсе –  

уҡыусы»ның ҡатнашыуы, ҿҙлҿкһҿҙ аралашыуы мҿһим. Нҽҡ ошо ҥҙенсҽлек «мастер-

клас»ты белем кҥтҽреҥҙең башҡа формаларынан (семинарҙан, тҥңҽрҽк ҿҫтҽлдҽн, 

коллоквиумдан) айырып тора  ла инде. 

Мастер-кластың асылы: актуаль проблеманы сисеҥ ысулын ғҽҙҽти эшсҽнлек 

ойоштороу аша танытып белдереҥ. 

Мастер-класс үткҽреүҙең яҡынса алгоритмы  – ҡуйылған бурысты ҥтҽҥ 

ҿсҿн кҽрҽк булған кҥнекмҽлҽр эҙмҽ-эҙлеклелеге: 

• проблеманы сисеҥҙҽ барлыҡ ҡатнашыусыларҙы ла ҽҥҙемлҽштереҥ маҡсаты 

менҽн «уҡыусы»ларҙы төркөмдҽргҽ берлҽштереү; 

• «остаз»дың да, «уҡыусы»ларҙың да ижади мҿмкинлектҽрен асыусы 

алымдарҙы ҡулланып, ҡуйылған проблеманы аҙымлап сисеүҙе ойоштороу; 

• һығымта яһап, проблема сиселешен моделлҽштереү. 
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Һөнҽри конкурстарҙа ҡатнашырға телҽүселҽргҽ тҽҡдимдҽр: 
- мастер-класта асыҡланасаҡ идеяғыҙ итеп педагогикала йҽ иһҽ предмет 

методологияһында ҽһҽмиҽтле ҥҙҽк идеяны һайлағыҙ; 

- ҡуйған маҡсат һҽм бурыстарығыҙ тема менҽн айырылғыһыҙ булһын; 

-  «уҡыусы»ларҙа ҡыҙыҡһыныу уятырҙай проблемалы һорау,       проблемалы 

бирем уйлап табығыҙ; 

- ҡулланылышҡа  тҽғҽйенлҽнгҽн тейешле техник сараларҙың, танып белеҥ 

эшсҽнлеген ойоштороу алымдарының маҡсатҡа ярашлы, эшсҽнлектең 

эффективлылығын тҽьмин итҽ торғандарын ғына алығыҙ; 

- мастер-класты ҥткҽреҥ планын бик ентеклҽп тҿҙҿгҿҙ.  

Педагог даими ҥҙгҽрештҽргҽ ҽҙер булырға, алдағы кҿн ҿсҿн хеҙмҽт итергҽ, һҽр 

башҡарған эш һҿҙҿмтҽле булһын ҿсҿн тырышырға тейеш. Уҡытыусы тҽжрибҽнҽн 

«аҡыл» алырға, белемен системаға һалырға, уҡытыуҙа ҥҙ алымдарын булдырырға,  

белемен кҥтҽрергҽ, тҿрлҿ мҽғлҥмҽт базаһынан  кҽрҽклеһен эҙлҽп таба, 

информацияны һайлап ала белергҽ тейеш. Шул уҡ ваҡытта, уҡыусылар яҙмышы 

ҿсҿн яуаплылыҡ тойоу, тҿплҿ һҽм аҡыллы ҡарарҙар ҡабул итеҥ, конфликттарҙы 

сисергҽ, уртаҡ проекттар барышында башҡаларҙың фекере менҽн иҫҽплҽшҽ белеҥ ҙҽ 

кҽрҽк.Оҫта уҡытыусы – белемле, алдынғы ҡарашлы, ижади фекерлҽҥсе, яңылыҡҡа 

ынтылыусы, тҽҥҽккҽл, сҽмле, тҽжрибҽһе менҽн ихлас уртаҡлашыусы, кҿндҽлек 

башҡарылған эшен оҫта сҽнғҽт дҽрҽжҽһенҽ кҥтҽреҥсе шҽхес. Был йыйынтыҡта 

шундай уҡытыусыларыбыҙҙың оҫталыҡ дҽрестҽренең  яҡынса программаларын, 

мастер-кластарҙың айырым ҿлгҿлҽрен,  асыҡ дҽрестҽрен бирҽбеҙ. 
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   Монасипова Гөлсөм Мөбҽрҽк ҡыҙы 

Ҿфҿ  ҡалаһы ҡала округы «Мҿхҽмҽт Исҡужин 

исемендҽге 136-сы башҡорт лицейы» муниципаль 

бюджет дҿйҿм  белем биреҥ учреждениеһының беренсе 

категориялы башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы. 

1991 йылда Башҡорт дҽҥлҽт университетының башҡорт 

филологияһы һҽм журналистикаһы факультетын 

тамамлаған. Педагогик  эш стажы – 18 йыл. ―Баш 

ҡаланың башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы – 

2017‖ конкурсы еңеҥсеһе, ―Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте 

уҡытыусыһы – 2017‖ тҿбҽк-ара конкурсы лауреаты, 

―Педагог-мастер‖ ҡала конкурсы еңеҥсеһе.  

 

Оҫталыҡ дҽресе  программаһының темаһы: “Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ 

яңы технологиялар ҡулланыу аша шҽхес тҽрбиҽлҽү алымдары” 

 

Уҡыусыларҙа тормошҡа яңыса ҡараш формалаштырыуҙа дҽрестҽрҙе 

педагогик, методик талаптарға яуап бирерлек итеп ойоштороу ҿсҿн уҡытыуҙың 

эффектив формаларын, метод һҽм алымдарын эҙлҽргҽ, табырға, уңышлыларын 

практикаға индерергҽ кҽрҽк. Балаларҙың танып белеҥ кҥнекмҽлҽрен, ҥҙ аллы 

эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ активлығын, телмҽр эшмҽкҽрлеген һҽм ижади фекерлҽҥен 

ҥҫтерергҽ ярҙам иткҽн методтар, ысулдар, саралар кҥптҽн билдҽле, эҙлҽнеҥ ҿсҿн 

урын да юҡ кеҥек. Ҽ бына ҥҙең генҽ уйлап тапҡан, бала кҥңеленҽ дҽрт биргҽн, 

килҽсҽккҽ ҽйҙҽҥсе хыял ҡанаттары ҥҫтергҽн, уйнатҡан, уйлатҡан эш тҿрҙҽре, 

алымдар һҽр уҡытыусының ижад лабораторияһында аҫыл таштар кеҥек балҡып 

торасаҡ, оҫталыҡ мҽктҽбенең табыштары буласаҡ. Тҽжрибҽле уҡытыусылар ҿсҿн 

методикалағы ҡайһы бер алымдар, ысулдар ҥтҽ ябай булып кҥренергҽ лҽ мҿмкин. 

―Яңылыҡ асам‖ йҽки ―асыш яһайым‖ тип, дҽрес һайын бер методты, системаны 

тикшереп, тҽжрибҽ ҥткҽреҥ менҽн мауығырға ла ярамай, минеңсҽ. Дҽрестең 

темаһына, маҡсатына, тҿрҿнҽ, уҡыусыларҙың йҽш ҥҙенсҽлегенҽ, белем кимҽленҽ тап 

килерлек, программа материалын һҿҙҿмтҽле ҥҙлҽштерергҽ ярҙам итерлеген һайлап 

алыу отошло буласаҡ. Ошо маҡсат менҽн башҡорт теле дҽрестҽрендҽ рухлы, камил, 

сҽмле, халҡыбыҙға, илебеҙгҽ кҽрҽкле шҽхестҽр ҥҫтереҥ юлындағы эшмҽкҽрлек 

алымдарымды, идеяларымды, педагогик инициативаларымды туплап, 

хеҙмҽттҽштҽремҽ  ―Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ яңы технологиялар ҡулланыу 

аша шҽхес тҽрбиҽлҽү алымдары”  темаһына оҫталыҡ дҽрестҽремде тҽҡдим 

итҽм. 

Актуаллек. Беҙҙең тҿп маҡсат – фекер йҿрҿтҿҥгҽ һҽлҽтле, һҽр эшкҽ яуаплы 

ҡараусы, ҡуйған маҡсатына ирешеҥсе, алған белемен тейешле дҽрҽжҽлҽ ҡуллана 

белеҥсе шҽхес тҽрбиҽлҽҥ. Мҽктҽпте тамамлаған һҽр уҡыусы зиһенле булырға, фекер 
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йҿрҿтҽ белергҽ, ҿҙлҿкһҿҙ ҥҙ аллы белем алырға һҽм камиллыҡҡа ынтылырға тейеш. 

Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыларына килгҽндҽ, телебеҙгҽ, мҽҙҽниҽтебеҙгҽ 

ыңғай ҡарашлы сҽлҽмҽт рухлы, ҥҙ халҡының патриоты булған шҽхес тҽрбиҽлҽҥ – иң 

алда торған бурыстарҙың береһе. ―Шҽхес — стандарт булмаған ҡарашы, фаразы, 

фекерлҽҥе менҽн бҿйҿк‖
1
 

Фҽнни мҽғлүмҽт. Шҽхесте ҥҫтереҥҙең тҿп факторы – эшмҽкҽрлек. 

Эшмҽкҽрлек процесында уҡыусыға яңы белем биреҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ мҽсьҽлҽлҽрен 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,  

Л.В. Занков, А.М. Асмолов, Д.Б. Эльконин һҽм башҡа билдҽле ғалимдар, кҥренекле 

психологтар тҿплҿ ҿйрҽнгҽн. Яңы технологиялар менҽн шҽхесте тҿрлҿ яҡлап 

ҥҫтереҥ системаһын Башҡортостанда юлға һалыусы, уның методикаһын белгҽн 

ғалимдар: М.Ғ.Усманова, Х.А.Толомбаев, М.С. Дҽҥлҽтшина, Ф.Ш. Сынбулатова, 

Ҽ.Т. Мҽҥлийҽрова, З.М. Ғҽбитова. ―Башҡортостан уҡытыусыһы‖ журналында ла 

был темаға бик кҥп мҽҡҽлҽлҽр донъя кҥреп тора. 

Шҽхесте шҽхес тҽрбиҽлҽй. Уҡытыусыға талаптар. Башҡорт теле 

уҡытыусыһы - предмет уҡытыусыһы ғына тҥгел, ҽ бҿгҿнгҿ заман уҡыусыһында 

ватансылыҡ, кешелеклелек, маҡсатҡа ынтылыусанлыҡ, зауыҡ, хатта эшҡыуарлыҡ 

сифаттары тҽрбиҽлҽгҽн бҿйҿк шҽхес ул, сҿнки уның ҡулына иң ҙур ҡорал - тҽрбиҽ 

ҡоралы тапшырылған. Шул ҡорал менҽн дҿрҿҫ файҙаланған осраҡта, маҡсатына 

ҿлгҽшҽсҽк Башҡортостаныбыҙҙың килҽсҽге тҽрбиҽлҽнҽсҽк.  

Башҡорт  теле уҡытыусыһы бҿгҿнгҿ кҿндҽ уҡыусыларҙа телебеҙгҽ ҡарата 

мҿхҽббҽт тҽрбиҽлҽй, уның байлығын, матурлығын, фекер тҽрҽнлеген асып бирҽ; уны 

мҽҙҽниҽтле итҽ; һҽр яҡлап ҥҫтерҽ, шҽхес итеп тҽрбиҽлҽй. Шуға кҥрҽ  уҡытыусы 

уҡыусының тормошта ҥҙ урынын табырға ярҙам итеҥсе тҿп ышанысы булып ҡала.  

В.А. Сухомлинский: ―Дҽрес – ҡыҙыҡһыныусанлыҡ һҽм ҽхлаҡи инаныуҙар 

факелын тоҡандырыусы осҡон
2
‖ – тигҽн. Шул осҡондо тоҡандырыу, балала телгҽ 

ҡыҙыҡһыныу, телҽк менҽн ҿйрҽнеҥ ҿсҿн уҡытыусыға һҽр дҽресендҽ ғҽжҽплҽнеҥ, 

һоҡланыу тойғолары уятырлыҡ уҡытыу методтары ҡулланырға кҽрҽк. Ҽлбиттҽ, һҽр 

дҽрес — уҡытыусының ҥҙ аллы ижади эше. Был ғҽҙҽти дҽрестҽрҙҽн тайпылып, 

стандартҡа һыймаған дҽрестҽр менҽн эш итеҥ тигҽнде аңлатмай. Шулай ҙа һҽр 

класта традицион булмаған дҽрестҽр ҥҙенең эффектын бирҽ. Оҫталык дҽрестҽрендҽ  

ижади шҽхес ҥҫтереҥҙе тормошҡа ашырыу маҡсатында тҥбҽндҽге  ижади эш 

тҿрҙҽрен тҽҡдим итергҽ мҿмкин: 

традицион булмаған дҽрестҽр (дҽрес-уйын, дҽрес-ярыш, дҽрес-лекция, дҽрес-

сҽйҽхҽт, дҽрес-осрашыу, дҽрес-ринг, дҽрес-йыйын һ.б.); 

тҿрлҿ кҥнегеҥҙҽр (уйын, башватҡыс, кроссвордтар һ.б); 

сҽнғҽт тҿрҙҽрен урынлы  ҡулланыу (йыр,  музыка ҡоралдары, бейеҥ); 

 яҙма эштҽр (картина буйынса инша, ижади изложениелар, иншалар); 

                                           
1
 Аҙнағолов Р.Ғ. ―Наҙанлыҡтан ҡурҡыу кҽрҽк‖, ―Башҡортостан‖ газетаһы, 12 октябрь, 2012  

2
 Сухомлинский В.А. 100 советов учителю. – М.: Учгиз, 1995.- 45 с. 
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ижади характерҙағы эштҽр (шиғырҙар, ҽкиҽттҽр, хикҽйҽлҽр ижад итеҥ); 

халык ижадын ҿйрҽнеҥ (фольклор материалдарын ҡулланыу); 

шҽжҽрҽ тҿҙҿҥ; 

рецензия, докладтар, сығыштар; 

сҽхнҽлҽштереҥҙҽр ҽҙерлҽҥ; 

эҙлҽнеп – тикшеренеҥ эшенҽ йҽлеп итеҥ; 

уҡыусыларҙың ижади эштҽрен балалар баҫмаларына ебҽреҥ; 

рефераттар, папкалар тҿҙҿҥ; 

кластан тыш сараларҙа ҡатнашыу. 

Информацион технологиялар телде ҿйрҽнеҥҙҽ ҡыҙыҡлы һҽм фҽһемле метод, 

аҡыл эшмҽкҽрлеген оптималлҽштереҥҙең эффектлы сараһы булып тора. Дҽрестҽрҙҽ 

информацион ағым ҙур. Хҽҙер Интернет селтҽрендҽ бик кҥп башҡорт телендҽ 

сайттар барлыҡҡа килде. Башҡорт йырҙары, башҡорт ҽҙҽбиҽте, фотоальбомдар, 

тарихи сайттарҙа уҡыусылар ҡыҙыҡһынып дҽрескҽ кҽрҽкле материалдарҙы эҙлҽй, 

ҡуллана. 

Компьютер ярҙамында башҡорт теле дҽрестҽрендҽ бер тҿркҿм дидактик 

мҽсьҽлҽлҽрҙе хҽл итеп була: лексиканы ҿйрҽнеҥ (компьютер һҥҙлектҽн файҙаланыу); 

дҿрҿҫ ҽйтелеш ҿҫтҿндҽ эш (башҡорт теле дҽреслектҽрен, тауыш яҙыу 

программаларын файҙаланыу); орфографик кҥнегеҥҙҽр (орфографик һҥҙлекте һҽм 

компьютерҙың орфографияны тикшереҥ программаһын файҙаланыу); грамматик 

кҥренештҽрҙе ҥҙлҽштереҥ (тестар ярҙамында); эҙлҽнеҥ процесында яңы мҽғлҥмҽт 

алыу, һҿйлҽҥ телмҽрен ҥҫтереҥ, һҿйлҽмдҽр, текстар тҿҙҿҥ, редакторлау; 

видеофильмдар ҡарау, видеороликтар эшлҽҥ, кҥрһҽтеҥ һ.б. ―Башҡорт теле.ru‖ 

дҽреслектҽрен дҽ файҙаланырға мҿмкин. Был дҽреслек бҿтҽ кластарҙа ла урынлы, 

сҿнки рус мҽктҽбендҽ уҡыған балаларҙың һҥҙлек байлығы ҙур тҥгел, ҽ сағыу  тҿҫтҽге 

һҥрҽттҽр, йыр, музыка, шиғыр, кроссворд, уйындар, мҽҡҽлҽлҽр, кҿлҽмҽстҽр, 

диалогтар башҡорт телендҽ тҿрлҿ темаға аралашырға, грамоталы уҡырға, яҙырға 

ҿйрҽтҽ, компьютер ҡулланып уҡытыу традицион уҡытыуға ҡарағанда мҽғлҥмҽтте 

кҥберҽк һҽм нығыраҡ ҥҙлҽштерергҽ мҿмкинселек бирҽ.  

Ата-ҽсҽлҽр менҽн берлектҽ асыҡ дҽрестҽр ҥткҽргҽндҽ ата-ҽсҽ һҽм балалар 

араһында интеллектуаль турнирҙар ойоштороу, дҽрестҽрҙе уйын-дҽрес итеп, 

балаларҙың белем, фекерлҽҥ дҽрҽжҽһен кҥрһҽтерлек, балалар асылып эшлҽрлек итеп 

ойоштороу ыңғай һҿҙҿмтҽлҽр бирҽсҽк.  

Ғҿмҥмҽн, башҡорт теле дҽрестҽрендҽ яңы технологиялар аша шҽхес тҽрбиҽлҽҥ 

алымдары кҥп тҿрлҿ. Һҽр дҽрес — уҡытыусының ҥҙ аллы ижади эше. Минеңсҽ, 

―ижад – ул донъяны ҥҙеңсҽ асыу ғына тҥгел, шул табыштарыңды башҡаларға еткерҽ 

белеҥ һҽлҽте лҽ‖. 
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Маҡсат: башҡорт телен ҿйрҽнеҥсе балаларҙың танып белеҥ һҽлҽтен, 

ҡыҙыҡһыныуын арттырған, логик фекерлҽргҽ ҿйрҽткҽн, шҽхес ҥҫтереҥсе эффектлы 

алымдарҙы ҡулланып уңышҡа кҿйлҽҥ. 

Был маҡсатҡа ирешеү өсөн, ошондай  бурыстар ҡуйылды: 

1. Ижади эшкҽ ылыҡтырыу, ҡыҙыҡһыныу арттырыу ҿсҿн методик ҽҙҽбиҽтте, 

дҽреслектҽрҙе, электрон дҽреслектҽрҙе, уҡыу программаларын байҡау, танып белеҥ 

кҥнекмҽлҽренең тҿп нигеҙҙҽрен ҿйрҽнеҥ. 

2. Һҽр балала айырым шҽхесте кҥрҽ белеҥ. 

3. Уҡыусыларҙың белем алыуға эҙлҽнеҥҙҽр аша килеҥен ойоштороу. 

4. Балала ҥҙ кҿсҿнҽ ышанысын, маҡсатҡа, уңышҡа ынтылышын ҥҫтереҥ. 

5. Кешелеклелек, ҽҙҽплелек кеҥек сифаттар, ижади юғарылыҡҡа, матурлыҡҡа  

ынтылыш тҽрбиҽлҽҥ. 

6. Белем биреҥҙҽ инновацион алымдар ҡулланыу. 

Төп принциптар: 

1. Уҡыусыларҙың  ижади һҽлҽтен ҥҫтереҥ ҿсҿн шарттар булдырыу. 

2. Уҡыу материалын аңлы ҥҙлҽштереҥ принцибы.  

3. Коммуникатив нигеҙҙҽ ҿйрҽтеҥ принцибы.  

4.Функционаллек принцибы. Уҡыу эшмҽкҽрлеген тҽбиғи аралашыу 

шарттарына яҡынайтыу. 

Гипотеза: киң мҽғлҥмҽт саралары нигеҙендҽ яңы алымдар, технологиялар 

ҡулланып, уҡыусыларҙа башҡорт телен һҽм ҽҙҽбиҽтен ҿйрҽнгҽндҽ уңыш ситуацияһы 

булдырырға, уларҙың ҡыҙыҡһыныуын арттырырға, йҽмғиҽткҽ ҿлгҿргҽн шҽхес 

ҽҙерлҽргҽ була. 

Планлаштырылған эш формалары, төрҙҽре: лекция, оҫталыҡ дҽрестҽре, 

семинар, тҥңҽрҽк ҿҫтҽл, дҽрес-осрашыу, асыҡ дҽрестҽр, эшлекле уйындар. 

Тҽғҽйенлҽнеше: оҫталыҡ класы башҡорт телен туған тел һҽм дҽҥлҽт теле 

булараҡ уҡытҡан уҡытыусылар ҿсҿн тҽғҽйенлҽнгҽн. 

Көтөлгҽн һөҙөмтҽлҽр: шҽхес формалаштырыусы тҿрлҿ ситуация тҿрҙҽрен 

ҡулланып, дҽрес пландары, дидактик материалдар һҽм кҥнегеҥҙҽр тҿҙҿҥ, уларҙы 

практикала ҡулланырға ҿйрҽтеҥ, дҽрестҽрҙең технологик картаһын тҿҙҿҥ. 

Оҫталыҡ класының практик ҽһҽмиҽте: эшебеҙҙең һҿҙҿмтҽһе булып 

уҡыусыларҙың шҽхесен формалаштырыуға ҡоролған тҿрлҿ  типтағы дҽрес 

ҿлгҿлҽрен,  дидактик матералдарҙы, кҥнегеҥҙҽрҙе, кҽңҽштҽрҙе ҥҙ эсенҽ алған 

брошюра сығарыу. 
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Оҫталыҡ дҽрестҽренең йөкмҽткеһе: 

 

№ 
Тема һҽм 

үткҽрелҽсҽк 

дата 

Төп маҡсаттар 
Эш 

төрҙҽре 

С
ҽғ

ҽт
тҽ

р
 

һ
ан

ы
 

Ҡатнашыусы

ларға тҽҡдим 

ителҽсҽк 

эштҽр 

1 Инеш. Кем ул 

шҽхес? Уңыш 

серҙҽре. Ижади-

лыҡ. Креатив-

лыҡ 

 01.11.2017 

Эшлекле тҿркҿм һҽм оҫталыҡ 

класының программаһы менҽн 

танышыу. Ҥҙемдең педагогик 

эш тҽжрибҽм менҽн 

уртаҡлашыу 

 

 

 

Лекция. 

Педагогик 

тҽжрибҽне 

презента-

циялау. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Интернет-

сайттарҙа эш. 

Оҫталыҡ 

дҽресенең 

маҡсатын һҽм 

бурыстарын 

билдҽлҽҥ 

2 Дҽрестҽ милли 

матбуғат 

баҫмаларын 

ҡулланыу аша 

шҽхес 

тҽрбиҽлҽҥ   

11.12.2017 

Дҽрестең этаптарында милли 

матбуғат баҫмаларын 

ҡулланыу. Гҽзит-журналдар 

аша шҽхес тҽрбиҽлҽҥ 

алымдарын кҥрһҽтеҥ. Теоретик 

белем биреҥ 

Оҫталыҡ 

дҽресе. 

Тҿркҿмдҽр

менҽн 

эшлҽҥ. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Милли 

матбуғатты 

ҡулланыу аша 

шҽхес ҥҫтереҥ 

алымдарын 

ҡулланып 

дҽрес 

моделдҽрен 

тикшереҥ. 

3 Буктрейлерҙар 

менҽн эшлҽҥ 

тҿрҿ. Китап 

уҡыу аша шҽхес 

тҽрбиҽлҽҥ    

11.01.2018 

Буктрейлерҙың ҽһҽмиҽтен, уны 

эшлҽҥ  барышында этаптарҙы, 

китап уҡыуҙы уҡыусыға 

аңлатыу  юлдарын барлау 

Практик 

эш. 

Тҿркҿмдҽр 

менҽн 

эшлҽҥ 

4/5 Уҡытыусылар

ға ҥҙаллы 

буктрейлер 

эшлҽргҽ 

тҽҡдим итеҥ. 

  

4 Шҽхесте шҽхес 

тҽрбиҽлҽй. 

Профессиональ 

конкурстарҙа 

ҡатнашыу – ҥҙ-

ҥҙеңҽ ышаныс 

тҽрбиҽлҽҥ 

мҽктҽбе 

25.01.2018 

Заман башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы ниндҽй 

сифаттарға эйҽ булырға тейеш? 

Педагогтың даими 

ҥҙгҽрештҽргҽ ҽҙер булыу, 

алдағы кҿн ҿсҿн хеҙмҽт итеҥ, 

һҽр башҡарған эш һҿҙҿмтҽле 

булһын ҿсҿн тырышыу 

программаһы 

Семинар-

практикум. 

Тҿркҿмдҽр

менҽн  

эшлҽҥ. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Тҽҡдим 

ителгҽн 

методтар һҽм 

алымдарҙы 

тикшереҥ. 

Рефлексия 
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5 Уңышлы шҽхес 

менҽн ҽңгҽмҽ 

(Билдҽле 

шҽхесте 

саҡырыу, 

ҽңгҽмҽ ҡороу) 

15.02.2018 

Уҡытыусылар менҽн ижади 

тҿркҿм булдырыу. Уңышлы 

булыу серен асыҡлау. Ҽҫҽр 

ҿҫтҿндҽ эшлҽҥ алымдары 

менҽн танышыу 

Дҽрес—

осрашыу. 

Тҿркҿмдҽр

ҙҽ эшлҽҥ. 

Практик 

эш 

4/5 Тҽҡдим 

ителгҽн текст 

буйынса эш 

тҿрҙҽре тҿҙҿҥ. 

Рефлексия 

  

6 Халыҡтың 

нигеҙе - милли 

рухлы шҽхес.  

Ҽ. Ҽминевтың 

―Усман ташы‖ 

ҽҫҽре буйынса 

ҽңгҽмҽ-бҽхҽс 

15.03.2018 

Ҽңгҽмҽ—бҽхҽс. Баланың белем 

алыу, аҡыл һҽм ҥҙ аллы 

эшмҽкҽрлеген ҽҥҙемлҽштереҥ 

ана шул эҙмҽ-эҙлекле 

ҥткҽрелгҽн эшлекле бҽхҽстҽн 

башлана. Ҽҫҽр ҿҫтҿндҽ эшлҽҥ 

алымдары менҽн танышыу. 

Проблемалы уҡытыу нигеҙендҽ 

текст менҽн эшлҽҥҙҽ ҡыҙыҡлы, 

отошло алымдар менҽн 

уртаҡлашыу ойошторорға 

уйлайым. Тҿрлҿ кҥнегеҥҙҽр, эш 

тҿрҙҽре уйлау дауам итеҥ 

кҥҙаллана 

Тҥңҽрҽк 

ҿҫтҽл. 

Ҽңгҽмҽ.  

Практик 

эш 

4/5 Дидактик 

материалдар, 

кҽңҽштҽр 

ҽҙерлҽҥ. 

Рефлексия 

7 Стандарт 

булмаған дҽрес 

тҿрҿ ҡарау 

12.04.2018 

Башҡорт теле, биология, 

һынлы сҽнғҽт предмет 

уҡытыусыларының ҡатнаш 

дҽресен ҡарау. Предмет-ара 

бҽйлҽнештҽрҙе ҥҙлҽштереҥ. 

Уҡытыусының ҥҙ белемен 

арттырыу, ҥҙ ҿҫтҿндҽ эшлҽҥ 

ҿсҿн практик кҽңҽштҽр биреҥ 

Асыҡ 

дҽрес 

Тҿркҿмдҽр

ҙҽ эшлҽҥ. 

Ҽңгҽмҽ. 

Практик 

эш 

4/5 Дҽрескҽ 

анализ 

Рефлексия 

8 Шҽхесте  

ҥҫтереҥҙҽ ижади 

эштҽр 

 25.04.2018 

Башҡорт теле  дҽрестҽрендҽ шҽ

хесте формалаштырыуҙы кҥҙ 

уңында тотҡан тҿрлҿ ижади 

эштҽрҙең ҡулланылышын 

кҥрһҽтеҥ. Яңы ситуация 

тҿрҙҽрен табыу, эш 

процесында ҡулланыу 

Практик 

дҽрес. 

Лекция, 

имитацион 

уйын. 

Дискуссия 

4/5 Тҽҡдим 

ителгҽн ижади 

эштҽрҙе 

тикшереҥ. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эш. Рефлексия. 
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9 Оҫталыҡ класын 

йомғаҡлау.    

Тҥңҽрҽк ҿҫтҽл 

―Методик 

ҡумта‖          

18.05.2018 

 Оҫталыҡ класы – ул беҙҙең 

эшебеҙҙе баһалау, рефлексия 

ҥткҽреҥ. Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ уҡыусыларҙың 

шҽхесен ҥҫтереҥсе тҿрлҿ 

алымдар ҡулланылып тҿҙҿлгҽн 

дҽрес ҿлгҿлҽре, методик 

тҽҡдимдҽр, кҥрһҽтмҽлҽрҙҽн, 

дидактик материалдарҙан 

торған брошюра сығарыу тора 

Уйын. 

Тҥңҽрҽк 

ҿҫтҽл. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Дидактик 

материалдар, 

презентация-

лар, дҽрес 

ҿлгҿлҽре 

ҽҙерлҽҥ. 

Рефлексия 

 

Эшлҽргҽ телҽмҽһҽң сҽбҽп эҙлҽйһең, эшлҽргҽ телҽһҽң, юлдарын, ысулдарын 

табаһың, ти халыҡ. Минең оҫталыҡ дҽресем хеҙмҽттҽштҽремҽ яңы офоҡтар асыр, 

ҥҙҙҽренҽ ышаныс уятыр, ҽ иң мҿһиме – уҡытыусыларға ҥҙҙҽрен белемле, яңылыҡҡа 

ынтылыусы, ышаныслы, һҽлҽтле шҽхес итеп танытырға ярҙам итер, тип уйлайым. 

Мастер-класс. Ижадилыҡ һҽм креативлыҡ 

Маҡсаты: башҡорт теле уҡытыусыларына ―ижад‖ һҽм ―креативлыҡ‖ 

тҿшҿнсҽлҽрен асып бирергҽ, ошо темаға танып белеҥ һҽлҽтен, 

ҡыҙыҡһыныусанлыҡты арттырған, логик фекерлҽҥгҽ ҿйрҽткҽн, шҽхес ҥҫтереҥсе 

эффектлы алымдарҙы ҡулланып, уҡытыусыны уңышҡа кҿйлҽҥ буйынса эшлекле 

уйындар ҥткҽреҥ.  

Оҫталыҡ дҽресе барышы. 

М.Һаумыһығыҙ! Бҿгҿн беҙ ―Оҫта‖, ―Ижад‖, ―Креативлыҡ‖ исемендҽге 

планеталар кҥсҽре менҽн бергҽ ҽйлҽнҽсҽкбеҙ. 

Танышыу. Танышыу ҿсҿн йомғаҡты алабыҙ ҙа иптҽшебеҙгҽ ташлайбыҙ, ул 

исемен, ҥҙе тураһында ҡыҙыҡлы мҽғлҥмҽт ҽйтҽ лҽ артабан ташлай. (Мин Гҿлсҿм 

Мҿбҽрҽк ҡыҙы, мин кешелҽ ихласлыҡты яратам). Беҙҙең танышыуыбыҙ нимҽгҽ 

оҡшаны? Ҥрмҽкес ауына. Тағы нимҽгҽ? Электр сымына. Тағы нимҽгҽ? (яуаптар 

тыңлана). Бҿгҿн һеҙҙе мин ҥҙемдең ауыма элҽктерҙем һҽм ошо сиктҽрҙҽн сығармай, 

ептҽр аша ҥҙебеҙҙең энергияны бер-беребеҙгҽ ихлас ҿлҽшеп һҽм алып, ижади шҽхес 

һҽм креатив алымдар тураһында эшлекле һҿйлҽшеҥ һҽм эшлекле уйындар 

ҥткҽрҽсҽкбеҙ. 

Нимҽ ул ижад?  

Нимҽ ул ижад? Ижад – бер туҡтауһыҙ нимҽлер уйлап табыу. Мҽҫҽлҽн, беҙ 

шағирҙарҙың, яҙыусыларҙың, рҽссамдарҙың тормош һҽм ижад юлын ҿйрҽнҽбеҙ, 

балаларҙан ижади эштҽр яҙҙырабыҙ. Кеше ижадтан лҽззҽт алырға тейеш.  

Уҡытыусының ижад шишмҽлҽре бихисап: 

- тҽбиғҽттҽн биргҽн һҽлҽт; 

- эҙлҽнеҥҙҽн туҡтамау; 
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- коллегаларыңдың тҽжрибҽһен ҿйрҽнеҥ; 

- махсус ҽҙҽбиҽт уҡыу, теоретик ҽҙерлек; 

- коллегаларың, уҡыусылар менҽн ихлас аралашыу һ.б. 

Уҡытыусының ижади эшлҽҥе билдҽлҽре: 

- эшкҽ яңылыҡ индереҥ йҽки заманлаштырыу; 

- эштең башҡаларҙан айырылып тороуы; 

- ҥҙ ҿҫтҿндҽ туҡтауһыҙ эшлҽҥе; 

- ижади эшлҽҥ емеше менҽн бҥлешеҥ. 

Һҽр бер йҽмғиҽткҽ ижади ҡарашлы шҽхестҽр кҽрҽк. Һҽр  кем тҽбиғҽттҽн 

биргҽн һҽлҽттҽрен тулыһынса аса алмай. Кҥп нҽмҽ ғаилҽнҽн һҽм мҽктҽптҽн тора. 

Мҽктҽптҽ шҽхес тҽрбиҽлҽҥҙҽ, уның тҽбиғҽтен асыуҙа беренселек, ҽлбиттҽ, 

уҡытыусыла. Ҽҥҙем, ижади ҡарашлы уҡытыусы ғына ижади заманаға яраҡлашҡан 

шҽхес тҽрбиҽлҽй ала. Ҽлеге заман уҡытыусыларға иҫ китмҽле оло эш йҿкмҽткҽн һҽм 

беҙҙҽн һҿҙҿмтҽ кҿтҽ. Был эште йырып сығыр ҿсҿн уҡытыусыға теоретик ҽҙерлекле, 

уҡытыу һҽм тҽрбиҽлҽҥ алымдарын белгҽн, юғары мҽҙҽниҽтле, белемле, заман менҽн 

бергҽ атлаған, хҽҙерге балаларҙың тын алыштарын тоя белгҽн, улар менҽн оҫта 

аралашыусы булырға кҽрҽк. Тимҽк, бындай уҡытыусы ҥҙенең гражданлыҡ 

миссияһын һҽм уңышлылыҡ стратегияһын белҽ. Ижади шҽхестҽн генҽ ижади шҽхес 

ҥҫеш ала. 

Ҽ бына фекерлҽҥҙең һығылмалылығы һҽм стандарт булмауы икенсе термин 

менҽн атала. Креатив фекерлҽй тигҽнде ишеткҽнегеҙ бармы? Йҽки ―фирмабыҙ 

креатив фекерлҽҥсе хеҙмҽткҽрҙҽр эҙлҽй‖ тигҽн иғландарҙы кҥргҽнегеҙ барҙыр. 

―Креатив‖ һҥҙе инглиз теленҽн тҽржемҽ иткҽндҽ ―ижад итеҥ‖ тигҽнде аңлата. 

Ул беҙҙең аңда нығынған ижад итеҥ тҿрҙҽре – һҥрҽт тҿшҿрҿҥ, шиғыр яҙыу, 

артислыҡ һҽлҽттҽрен сағылдырыу ғына тҥгел. Креативлыҡ критик ситуацияларҙа, 

аныҡ алгоритмдар булмағанда, хатта  киҫкен шарттарҙа юғалып ҡалмау. 

Креативлыҡ – ул ижади һҽлҽттҽр  системаһы.    
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М. К. Уҡытыусыларҙың ижади шҽхесен үҫтереүсе эшлекле уйындар 

(төркөмлҽп эшлҽйбеҙ) 

 

Риүҽйҽт. Борон заманда бер  монах йҽшҽгҽн, ти. Ул бар ғҥмере буйы 

яҡшылыҡ менҽн яманлыҡ, изгелек менҽн игеһеҙлек, ожмах һҽм тамуҡ тураһында 

уйланып ҥткҽргҽн, ти. Бер ваҡыт йоҡлап киткҽс,  шундай сҽйер тҿш кҥрҽ, баҡтиһҽң, 

ул Тамуҡҡа элҽккҽн икҽн. Тамуҡта кешелҽр оло ҡаҙан эргҽһендҽ ултыралар, тик 

барыһы ла ас һҽм йонсоу икҽн. Ҡараһа, һҽр береһенең ҡулында ҡалаҡ, тик һабы бик 

оҙон икҽн. Улар ашты сумырып алалар ҙа ауыҙҙарына алып барып еткермҽй, тҥгеп-

сҽсеп бҿтҽлҽр икҽн. Шунан ул  Ожмахҡа барып элҽккҽн, ти. Шул уҡ картина. Уртала 

ҡаҙан, тирҽ-яғында оҙон һаплы ҡалаҡтар тотоп кешелҽр ултыралар, ти. Тик 

барыһының да кҽйефе шҽп, улар туҡ һҽм кҥңелдҽре кҿр. Абайлабыраҡ ҡараһа, улар 

ашлы ҡалаҡтарын ҥҙҙҽренең ауыҙына тҥгел, ҽ кҥршеһенҽ алып баралар икҽн. 

Шулай итеп, бҿгҿн беҙ, риҥҽйҽттҽге кеҥек, эргҽлҽге кешелҽр менҽн йҽки 

тҿркҿмлҽп эшлҽйбеҙ. 

1. “Шҽхес”  һүҙендҽге хҽрефтҽргҽ сифаттар уйлап табырға. 

Ш – шҽп, шиғри кҥңелле, шанлы, шат, шау-шыулы, шаян, шифалы, шҿһрҽтле, 

шуҡ, шҽфҡҽтле, шым 

Ҽ –ҽҙҽпле, ҽҥҙем, ҽхлаҡлы, ҽҙерлекле, ҽкиҽти, ҽҥрҽтеҥсе, ҽҥҽҫ, ҽһҽмиҽтле 

Х – хҽйлҽкҽр, хисле, хайран, хаҡ, хаҡлы, халыҡсан, хеҙмҽт һҿйҿҥсҽн, холоҡло, 

хҿрмҽтле, хужалыҡсыл, хыялланыусан, хыянатһыҙ, хҽйерле, хҽстҽрле, хҽстҽрһеҙ, 

хҽтерле, хҽтҽр  

Е-етеш, егҽрле, етеҙ, егеттҽрсҽ, елкҽле, елле, емешле, ентекле, еңелмҽҫ,  

С- сос, сҽсҽн телле, сҽмле, сҽмсел, сабыр, сағыу, самалы, саф, серле, сибҽр, 

сигенеҥһеҙ, сҽлҽмҽт, сифатлы, сыҙам 

Һығымта. Ҿйрҽнелгҽн һҥҙбҽйлҽнештҽр комплексынан ҡотолоп, киңерҽк 

фекер йҿрҿтҽргҽ тырышайыҡ. 

2. А4. Уртаһына нҿктҽ тҿшҿрҿлгҽн ҡағыҙ таратыла. Һорау ҡуйыла? Һеҙ был 

һҥрҽттҽ нимҽ кҥрҽһегеҙ? Уның тураһында нимҽ ҽйтер инегеҙ? Башлыса, кҥптҽр 

нҿктҽ кҥрҽлҽр һҽм уҡытыусыға иғтибарҙы нҿктҽнҽн тыш булған аҡлыҡҡа, 

сафлыҡҡа, бушлыҡҡа, тимҽк фантазияның, уйҙың сикһеҙлегенҽ ишара.  

Һығымта: Тирҽ-яғыбыҙҙа икһеҙ-сикһеҙ донъя, ҽ беҙҙең бар иғтибарыбыҙ тик 

бер нҿктҽлҽ. Ҽйҙҽгеҙ, бҽлҽкҽй нҽмҽлҽ туҡталып ҡалмайыҡ! 

3. «Яңы тормош». 

 Бҿтҽ ҽйберҙҽр ҙҽ иртҽме-һуңмы кҽрҽкһеҙгҽ ҽйлҽнҽ һҽм уларҙы беҙгҽ ташлау, 

быраҡтырыу ғына ҡала. Тик эргҽбеҙҙҽ генҽ шундай кешелҽр йҽшҽй, улар ошо 

кҽрҽкмҽгҽн ҽйберҙҽргҽ яңы тормош бҥлҽк итҽлҽр. Бҿгҿн һеҙгҽ лҽ һҽр бер эшлектҽн 

сыҡҡан тип иҫҽплҽнгҽн ҽйбергҽ 20-нҽн ашыу ҡулланыу ысулы уйлап табырға кҽрҽк: 

- буш консерва һауыты 

- шартлаған шар ҡыуығы 
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- янып сыҡҡан лампочка 

- ручканың бҿткҽн стержне 

- газета  

- тҿймҽ 

- хушбуй һауыты 

- боҙолған зонт 

- кипкҽн роза таждары 

- кҽрҽкмҽгҽн диск 

Һығымта: беҙҙең тормошта ла белемдҽребеҙ ―буш багаж‖ булып ята. 

Шуларҙы дҿрҿҫ ҡулланырға кҽрҽк, тип уйлайым.  ―Белемлегҽ йот юҡ, белемһеҙгҽ 

ҡот юҡ‖. 

4. Кире функциялар. Кире тҽғҽйенлҽнештҽре булған ҽйберҙҽрҙе яҙып 

сығығыҙ.   

Ҡайсы – елем, һыуытҡыс – йылытҡыс һ.б. 

Һығымта: донъябыҙ бер яҡлы ғына тҥгел. Ыңғайҙың кире яғы, насарҙың 

яҡшы яғы була. Кешелҽр ҙҽ шулай. Тҽрҽнерҽк ҡарап ҿйрҽнҽйек. 

5. «Друдлдар» 

Друдлдар – баш эшлҽткестҽр, йҽғни эшлҽнеп бҿтмҽгҽн һҥрҽттҽр. Һҽр кеше был 

һҥрҽттҽрҙҽ ҥҙенең фантазияһына ярашлы ҽйберҙҽр кҥрҽ. Һеҙгҽ таратып бирелгҽн 

ярты-йорто һҥрҽттҽрҙҽ һеҙ нимҽ кҥрҽһегеҙ?    

 
Һығымта: кешенең фантазияһы сикһеҙ.  

6.“Образдар системаһы” 

Төнъяҡ Боҙло океаны, айсберг, тишек карап, ҡотҡарыу түңҽрҽге. Ошо 

образдарҙы мөхҽббҽт  менҽн берлҽштерегеҙ.  

Ҽ бына шағир Салауат Ҽбҥзҽр ошо образдарҙы берлҽштереп ―Океан‖ исемле 

шиғыр ижад иткҽн: 

Тҿньяҡ Боҙло океаны 

Кҥңелең һинең, 

Йҽрем. 

Һалҡын нур бҿркҿп 

Ялтырай 

Айсберг — 

Кҥҙҙҽрең. 

 

Йҿрҽгеңде 

Карап итеп, 

Мҿхҽббҽтем 
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Отолдо. 

Ултырып 

Тишек карапҡа 

Тулҡындарға 

Йотолдо. 

 

Океанда 

Бата һҿйҿҥ, 

Ҡалмағас 

Бер кҽрҽге. 

Бары 

Ҥҙемдең йҿрҽгем — 

Ҡотҡарыу тҥңҽрҽге. 

 

 

Һигеҙ һанын нимҽгҽ оҡшатыр инегеҙ? 

Салауат Ҽбҥзҽрҙең ―Һигеҙ‖ шиғырындағы сағыштырыуҙарға иғтибар итегеҙ: 

 

Һигеҙ һаны — 

Ҡатын-ҡыҙҙар һыны: 

Ҿҙҿлҿрҙҽй нескҽ билдҽре. 

Һигеҙ — игеҙ йҿрҽк, 

Тигеҙ тормош, 

Мҿхҽббҽт һҽм сафлыҡ билдҽһе. 

 

Һигеҙ һаны ике тамсы һымаҡ, 

Ике тамсы — 

Ғҥмер нигеҙе!.. 

Ғашиҡтарҙың никах балдағы ла 

Хҽтерлҽтеп ҡуя 

Һигеҙҙе. 

 

Ҽммҽ тормош гел байрамдан тормай, 

Йылдың кҿндҽре кҥп 

Һигеҙһеҙ. 

Тик, һҿйҿклҿ ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ, 

Нишлҽр инек икҽн беҙ 

Һеҙһеҙ! 
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Һығымта. Шағирҙар булдырған ҡыйыу һҽм креатив образдар шиғырҙарҙы 

уҡымлы һҽм заманса итҽ, фекер киңлеген булдыра. Тимҽк, Салауат Ҽбҥзҽр ҙҽ 

креатив фекерлҽҥсе шағир.  

7. «Булмаҫтайҙы булдырып»  

Стандарт булмаған ситуациялар бирелҽ. ―Һеҙ был осраҡта ни эшлҽр инегеҙ?‖-

тигҽн һорау ҡуйыла.   

Кҥҙ алдына килтерегеҙ, һеҙ ҿйҙҽн сығып барғанда, болоттарҙан тҿшҿп торған 

оҙон бауҙар, ептҽр, арҡандар кҥреп ҡалдығыҙ икҽн ти. Һеҙ нимҽ эшлҽр инегеҙ? 

Беҙҙең алда абсурд булып кҥренеҥҙҽн ҡурҡмағыҙ!   

Тыуған кҿнҿгҿҙҙҽ һеҙгҽ фил бҥлҽк иттелҽр, ти. Артабан һеҙҙең тормошоғоҙ 

фил менҽн бергҽ ҥтҽ. Һеҙ ҡҽҙимге тормошта филде нисек ҡулланыр инегеҙ? Беҙҙең 

алда абсурд булып кҥренеҥҙҽн ҡурҡмағыҙ!   

Һығымта. Стандарт булмаған ситуациялар ҥҙҙҽре ҥк кешене тҿпһҿҙ 

фантазияға этҽрҽлҽр, ҽлбиттҽ, унан сығыу юлдарын һҽр кем ҥҙенсҽ хҽл итҽ, ҽммҽ 

креатив фекерлҽҥсе кеше бында ла барыһын да таң ҡалдырасаҡ. 

8. «Реклама» 

Газета ҿсҿн һҥҙҙҽр тик бер хҽрефкҽ генҽ башланған реклама уйлап табырға 

кҽрҽк. Мҽҫҽлҽн, Иртҽгҽ Ирҽндектең иркен итҽгендҽ иң итҽғҽтле ике игеҙҽк ир иккҽн 

икмҽген иң кҥңелле ирмҽккҽ илтҽсҽк. Быйыл Бҿрйҽн башҡорттары бал байрамына 

барасаҡтар, Баймаҡ башҡорттары буҙа байрамына бармаҡсылар һ.б. 

Һығымта. Ябай ғына тойолған был конкурста фекер һығылмалығы, тел 

байлығы, уйҙар осошо талап ителҽ һҽм һҿҙҿмтҽлҽ, донъяға шҽп реклама текстары 

тыуа. 

9. “Сағыштырыу”   

1. Ер  ҡар менҽн ҡапланған, гҥйҽ .... 

2. Кҥлдең ҿҫтҿндҽ боҙ ..................... һымаҡ ялтырай. 

3. Диңгеҙ ҿҫтҿндҽ тулҡындар  ........................... һымаҡ уйнай. 

4. Ҡояш ..................... һымаҡ аяуһыҙ ҡыҙҙыра. 

 5. Таң нурҙары ........... һымаҡ балҡый. 

6. Бҥлмҽнең  ишеге .............. һымаҡ шығырлай.  

7. Балалар класта .................... һымаҡ тауышланалар.  

8. Туҡталыштағы ҡыҙыҡай ......................... һымаҡ тора.  

9. Малай .......... һымаҡ йҿҙҽ. 

10. Еҥеш кҥлдҽк ........................ һымаҡ. 

11. Кҥл ҿҫтҿндҽ .................... томан ятҡан. 

12. Ямғыр тамсылары ............... битемдҽн аға.   

13. Һыйырҙар ҥлҽндҽн ...................... һымаҡ килҽ. 

14. Автобус ҡала урамынан  ....................... һымаҡ килҽ.  

15. Балерина сҽхнҽлҽ ................ һымаҡ йҿрҿй. 

16. Был фекер минең башымда .....................һымаҡ урынлашты. 
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17. Кеше яныма ...................... һымаҡ шул тиклем шым яҡынлашты. 

18. Тышта ел ................. һымаҡ ҿрҽ. 

19. Урамда ................. һымаҡ  шул тиклем ҡараңғы.  

20. Уҡытыусы ................. һымаҡ иҫе китеп дҽрес аңлата. 

Һығымта. Сағыштырыуҙар аша кешенең фантазияһының сикһеҙ икҽнлеген 

тҿҫмҿрлҽргҽ була. 

10. «Ниндҽй һүҙ артыҡ?» 

Һоҫтаин, уҡоҫтаытыуоҫтасым шоҫтаундоҫтаай ноҫтааҙоҫталап, 

ҡоҫтаароҫтааның коҫтаҥҙҙоҫтаҽремҽ. Һоҫтаҥноҫтамҽҫлек ҙуроҫта дҽртоҫтатҽр 

һаоҫталдоҫтаың боҫтаҽлоҫтаҽкҽсоҫта йҿроҫтаҽгемоҫтаҽ.  

Ҡатишекртишека иктишекмтишекҽк митишекңҽ бҽлтишекҽкҽйҙтишекҽн  

тантишекыш, бетишеклҽмтишек унтишекың етишекрҙҽ ҥҫкҽтишекнен! 

Ғайыршийырҡтарйыр  һейырҙгҽйыр  ҿйырндҽйыршҽмйыр, мҿхйырҽббҽйыртте 

һайырҡлайырғыҙйыр! 

Тыфатиршта буфатиррафатирн, мифатирн ҿйфатирҙҽ тофатиррафатирм, 

тифатирк тҽфатирҙрҽфатир афатирша мифатирн афатируыҙ йыфатиррам! 

Бығашиҡл доғашиҡнъяғашиҡға беғашиҡҙ киғашиҡлгҽнғашиҡбеҙ иғашиҡкҽн, 

юғашиҡҡҡа тҥғашиҡгеғашиҡл юғашиҡҡҡағашиҡ тҥғашиҡгелдеғашиҡр!  

Һығымта. Беҙҙең тормоштан да ваҡытты, хҽлде, энергияны һурып тороусы 

ваҡ-тҿйҽк мҽшҽҡҽттҽрҙе алһаҡ, беҙҙең булмышыбыҙ ҙа азат ҡош кеҥек киңлектҽргҽ 

ынтылыр ине! 

11.  Рефлексия. Иң аҙаҡҡы уйын.  Тоҡтан ҽйберҙе алғанда телҽк хушлашыу 

телҽген ҽйтергҽ. Мҽҫҽлҽн, стакан элҽккҽн икҽн ―Мин һеҙгҽ ошо стаканығыҙ яртылаш 

буш тҥгел, ҽ һҽр ваҡыт яртылаш тулы булһын тип телҽйем‖ һ.б.  

Йомғаҡлау.  

Креативлыҡ феномены тураһында Гилфорд исемле ҽфҽнде шулай тип ҽйткҽн: 

Креатив кеше һҽм ябай кеше араһында ниндҽй айырмалыҡтар бар тип уйлайһығыҙ? 

Креатив кешелҽр бер һорауға кҥп яуап эҙлҽй, ҽ ябай кешелҽр бер һорауға бер дҿрҿҫ 

тип һаналған яуап эҙлҽй. Мин һеҙгҽ бер һорауға кҥп яуаптар табырлыҡ ижади 

эшлҽҥсе уҡытыусылар булып, ҥҙегеҙҙең иң яҡшы сағылышығыҙ булырҙай 

уҡыусылар ҥҫтереҥегеҙҙе телҽйем. 

Тема:Башҡортостандың ҡҽлҽм оҫталары, яҙыусылар һҽм шағирҙар 

Мөнир Ҡунафин, Ҽхмҽр Үтҽбай һҽм Сабир Шҽрипов менҽн осрашыу 

Осрашыуҙың маҡсаты: 

1. Яҙыусылар һҽм шағирҙарҙың ижады һҽм тормош юлы менҽн яҡынданыраҡ 

танышыу. 

2. Башҡорт теле уҡытыусылары менҽн яҙыусылар араһында йылы мҿнҽсҽбҽт 

урынлаштырыу, уларҙың ижадын нығыраҡ аңлау. 

3. Улар менҽн ҽңгҽмҽ ҡороу, ҡыҙыҡһындырған һҽм борсоған һорауҙарға 

шҽхсҽн яуап алыу. 



19 

 

Осрашыу барышы 

Алып барыусы. Ҡасандыр француз яҙыусыһы Антуан-де Сент-Экзюпери ―Иң 

ҙур байлыҡ – кеше менҽн аралашыу бҽхете‖ тип яҙған. Ҽ талантлы кешелҽр менҽн 

аралашыу был бҽхетте тағы ла һиммҽтерҽк итҽ. Бҿгҿн был осрашыу беҙҙе тағы ла 

байытыр, яңы кҿстҽр ҿҫтҽр, офоҡтарыбыҙҙы киңҽйтер тигҽн ышаныста ҡалам. 

Бҿгҿн беҙ, ҡалабыҙҙың башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусылары билдҽле 

замандаштарыбыҙ Сабир Шҽрипов, Ҽхмҽр Ҥтҽбаев, Мҿнир Ҡунафин менҽн 

осрашабыҙ.  

Бҿгҿнгҿ кисҽлҽ ҡатнашыусы ялҡынлы ижад юлын мҽңгелек дуҫ-иптҽш итеп 

һанаған хҿрмҽтле һҥҙ оҫталары менҽн танышып ҥтҽйек: 

Сабир Нҽғим улы Шҽрипов – Белорет районы Баҡый ауылында тыуған. Был 

ауыл шулай уҡ Советтар Союзы Геройы Зҿбҽй Ҥтҽғоловтың тыуған ауылы булыуы 

менҽн дҽ билдҽле. ―Ҡайтам ҽле ауылыма‖ телетапшырыуында Сабир ағай ҥҙенең 

ауылына мауыҡтырғыс сҽфҽр ҡылғайны. Башҡортостандың атҡаҙанған мҽҙҽниҽт 

хеҙмҽткҽре, Яныбай Хамматов, Ғҽли Ибраһимов исемендҽге ҽҙҽби премиялар 

лауреаты Сабир Шҽриповтың "Тауҙарҙағы эҙ", "Хушлашмайым...", "Ҡайынлы 

артылыш", "Аҡ ҡулсатыр" кеҥек китаптарын уҡыусылар йылы ҡабул итте. Бер нисҽ 

йыл элек кенҽ автор "Зҽңгҽр катер" романы менҽн ҽҙҽбиҽт һҿйҿҥселҽрҙе серле 

донъяға сҽйҽхҽткҽ алып сыҡҡайны. Мауыҡтырғыс сюжетлы, ҥҙенсҽлекле һҥрҽтлҽҥ 

алымдарына ҡоролған, геройҙарҙың эске кисерешен оҫта асып биргҽн ҽҫҽр 

уҡыусыларҙың кҥңелен яуланы. "Ҡолонташ" исемле һҽлмҽк китабы ла уҡыусылар 

кҥңеленҽ ҥҙ юлын тапты. Сабир Шҽриповтың китаптары уҡымлы, теле халыҡсан, 

―Юл хикмҽттҽре‖ кҥпселек кҿлҽмҽстҽргҽ лҽ тарала башланы шикелле. 

Үтҽбаев Ҽхмҽр Ғүмҽр улы — башҡорт яҙыусыһы, шағир һҽм журналист. 

Башҡортостан Яҙыусылар союзы (1992), Башҡортостан Республикаһы һҽм Рҽсҽй 

Федерацияһы Журналистар союздары (2006) ағзаһы. Башҡортостан 

Республикаһының атҡаҙанған мҽҙҽниҽт хеҙмҽткҽре (2014), Шҽһит Хоҙайбирҙин 

исемендҽге премия лауреаты (2007). Ҽхмҽр Ғҥмҽр улы Баймаҡ районының 

таланттар тҿбҽге фабрикаһы булған Буранбай ауылынан. Заманында колхозда чабан, 

кочегар булып эшлҽй. Бер йыл Магнитогорск ҡалаһында эшлҽп, ундағы 

телевидениела башҡорт редакцияһын ойоштороуҙа ҡатнаша. Ҿфҿлҽ ―Шоңҡар‖ 

журналының баш мҿхҽррир урынбаҫары вазифаһын ҥтҽй. 1994 йылда Башҡортостан 

Яҙыусылар берлеге идараһы рҽйесенең урынбаҫары итеп тҽғҽйенлҽнҽнҽ. Ҽхмҽр 

Ҥтҽбайҙың тҽҥге китабы - 1988 йылда сыҡҡан ―Яҙым килде‖ шиғри йыйынтығы. 

1992 йылда ―Һағыныу‖ хикҽйҽлҽр китабы донъя кҥрҽ. ―Хҽнйҽр‖, ―Буранбайҙың 

яҙған хатын уҡып‖ исемле шиғырҙар йыйынтығы, ―Эҫе Ҿфҿ урамдары‖ 

публицистика китабы сыға. Ҽхмҽр Ҥтҽбайҙың ижадына традицион алымдарҙы 

кҿтҿлмҽгҽнсҽ авангардистик элементтар менҽн байытып, балҡытып алыу 

ынтылышы хас, ҽ һуңғы ҽҫҽрҙҽрендҽ саф авангардистик яңы фекер һулышы, 

символистик романтизм кҿслҿ. 1996 йыл Ҽхмҽр Ҥтҽбай ҿсҿн бик уңышлы булды: 
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―Ҡара мунса‖, ‖Ун ике‖ поэмаларын яҙҙы. Ҽхмҽр Ҥтҽбай - Ш. Хоҙайбирҙин 

исемендҽге премия лауреаты, ―Киске Ҿфҿ‖ гҽзитенең баш мҿхҽррир урынбаҫары. 

Мөнир Сҽхиулла улы Ҡунафин – Ғафури районының данлыҡлы Сҽйетбаба 

ауылынан. Ул башҡорт журналисы, шағир, Рҽсҽйҙең һҽм Башҡортостандың 

Журналистар һҽм Яҙыусылар (2005) союздары ағзаһы. Башҡортостан 

Республикаһының атҡаҙанған мҽҙҽниҽт хеҙмҽткҽре (2015). «Шоңҡар» журналының 

баш мҿхҽррире. 1988 йылда Рҽми Ғарипов исемендҽге 1-се Башҡорт республика 

гимназия-интернатын, 1993 йылда Башҡорт дҽҥлҽт университетының башҡорт 

филологияһы һҽм журналистика факультетын тамамлай. Шиғриҽт, проза менҽн бер 

рҽттҽн Мҿнир Ҡунафин драматургияла ла яңынан-яңы ҥрҙҽр яулай. Уның 

Стҽрлетамаҡ башҡорт драма театры сҽхнҽлҽштереҥендҽ «Тыңлайыҡ ваҡыт 

аҡҡанын…» философик спектакле тамашасы тарафынан йылы ҡабул ителде. 

―Люксембургҡа барып ҡайтҡансы‖, «Бер ус бойҙай» драмалары ла сҽхнҽлҽрҙҽ 

гҿрлҽп ҥтте. Мҿнир Ҡунафиндың хикҽйҽлҽре уҡыусыларҙы битараф ҡалдырмай.  

Был осрашыу беҙҙең ҿсҿн, шулай уҡ яҙыусылар ҿсҿн дҽ  ҽһҽмиҽтле. Сҿнки тап 

башҡорт теле уҡытыусылары башҡорт ҽҙҽбиҽтен уҡыусы, ҥҙе аша ҥткҽреҥсе, уны 

аңлатыусы, таратыусы булып тора.  

1. Бҿгҿнгҿ осрашыуҙа йылы мҿнҽсҽбҽт урынлашһын ҿсҿн, ҽйҙҽгеҙ, шуны 

ҽйтеп китҽйек: беҙҙең осрашыуға килгҽн шҽхестҽребеҙҙе лҽ уҡытыусы тип атарға 

мҿмкиндер. Хатта Сабир Нҽғим улы заманында педучилищены ла бҿтҿргҽн. Таҡта 

янында аҡбур тотоп дҽрес алған, дҽрес биргҽн сҽғҽт-минуттарығыҙ, һеҙгҽ йоғонто 

яһаған уҡытыусы-мҿғҽллимдҽрегеҙ тураһында бер-нисҽ һҥҙ ҽйтеп китһҽгеҙсе. 

2. Кешене кеше иткҽн аң-белемде беҙ нҽҡ мҽктҽп партаһы артында алабыҙ, 

беҙҙең килҽсҽктҽ кем булыуыбыҙ, ниндҽй һҿнҽр һайлауыбыҙ – барыһы ла тиерлек 

уҡытыусы ҡулында. Мҿғжизҽлҽр тыуҙырыусы ғалимдар ҙа, хистҽренҽн йыр яһаусы 

шағирҙар ҙа, батырлыҡта тиңдҽше юҡ геройҙар ҙа, сҽхнҽлҽрҙе балҡытыусы артистар 

ҙа – бҿтҽһе лҽ уҡытыусыға бурыслы. 

Сабир Шҽриповтың ―Юл хикмҽттҽре‖ циклынан ―Баҙарға барһаң ‖хикҽйҽһенҽн:  

Эштҽн ҡайтышлай йыш ҡына бҽлҽкҽйерҽк баҙар аша һуҡтырам – турараҡ, 

ҡыҙығыраҡ. Шунда бер мҽл шаҡы-шоҡо менҽн сауҙа иткҽн элекке һабаҡташты 

осраттым. Тапҡан кҽсеп! Кем бит ҽле?.. 

 Кҥрештек, һҿйлҽштек. Уңайһыҙландымы, икенсе юлы кҥрҽйем ҽле ҥҙен 

тиһҽм, баҙарҙың аулағыраҡ мҿйҿшҿнҽ кҥсеп ултырғайны. Ҿсҿнсҿгҽ иһҽ кҥрше 

баҙарҙа тап иттем, инде эргҽһенҽ ҥҙем барманым. Эйе, ханым заманында дҽртле генҽ 

йҽмҽғҽт эшмҽкҽре, һҽйбҽт мҿғҽллимҽ ине... 

Уҡытыусы... Һатыусы... Бер эштең дҽ насары юҡ, оялма, һине һҿнҽреңде 

алмаштырырға мҽжбҥр иткҽн заман ҥҙе оялһын тиһҽм, килешер микҽн? Тик ул 

баҙарға ниңҽлер аяғым тартмай. 

Мҿнир Ҡунафиндың ―Кешелеккҽ тоғролоҡ‖ ҽҫҽрендҽ лҽ Нҽфисҽнең тап 

уҡытыусы булыуы кҥп бҽхҽстҽр тыуҙырҙы. ―Шулай ҙа  уҡытыусының кҿндҽлек 
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эшен белеп еткермҽгҽнмен икҽн,‖- тип ҽйтеп тҽ ҡуйғайны Мҿнир Сҽхиулла улы. 

Уҡыу, уҡытыу, уҡытыусылыҡ эшен ҥҙебеҙ кҿн дҽ башҡарһаҡ та, аптыранып ҡуябыҙ, 

дҿрҿҫ эшлҽйбеҙме икҽн, дҿрҿҫ йҥнҽлеш һайлағанбыҙмы? Хҽҙерге заманда тел һҽм 

ҽҙҽбиҽт уҡытыу нисек ойошторолорға, килҽһе быуынға телде нисек тапшырырға 

икҽн. Уйығыҙҙы еткерһҽгеҙ ине, Мҿнир Сҽхиулла улы.  

3. Сабир Нҽғим улы, Ҽхмҽр Ғҥмҽр улы, Мҿнир Сҽхиулла улы, һеҙҙең кеҥек 

тҽрҽн философиялы шағирҙарҙы, яҙыусыларҙы, тҿплҿ фекер эйҽлҽрен тыуҙырған 

ата-ҽсҽлҽр, балалыҡ йылдарығыҙ тураһында ла белге килҽ. 

4. Оло тормошҡа ниндҽй хыялдар менҽн аяҡ баҫтығыҙ? Ул хыялдарҙың 

ҡайһыһы ҥтҽлде, ҡайһылары ҥкенес булып ҡалды?  

5. Йҽшерен-батырын тҥгел, кҥп ата-ҽсҽлҽр балаларын яҙыу-һыҙыу эшенҽ 

бармаҫҡа ҿгҿтлҽй. Аҡсаһы юҡ, йҿрҿйһҿ кҥп тип ҡурҡалар һҽм ҡурҡыталар. Ҽ һеҙҙең 

осраҡта нисек булды? 

6. Ҽҙҽбиҽткҽ ниндҽй ҽҫҽр менҽн килеп индегеҙ? Ғҿмҥмҽн, ҥҙегеҙҙең яратҡан 

ҽҫҽрегеҙ бармы? Булһа, ниндҽй? 

7. ―Ҡайҙа ғына барма, ҡара һаҡалың ҥҙең менҽн бергҽ йҿрҿй инде...‖, тип яҙҙы 

бер публицистик ҽҫҽрендҽ Ҽхмҽр Ҥтҽбаев. Яҙыусы, шағир, журналист ябай кешенҽн 

ҡайһы яғы менҽн ҡырҡа айырылып торорға тейеш тип уйлайһығыҙ? 

8. ―Был донъяла йҽшҽҥҙҽре еңел, Ауыр икҽн башҡорт булыуҙары‖,-  тип 

яҙғайны Ҽхмҽр Ҥтҽбай. Уға ҡушылып, нимҽ ҽйтер инегеҙ? 

9. Бер ғаилҽ, ғаилҽлҽ ике шҽхес... икеһе лҽ ижад кешеһе, яҙыусы-ғалимҽ, 

яҙыусы, шағир- журналист – журналист, был юлы башҡорт теле уҡытыусыһын да 

ижад кешеһенҽ һанайбыҙ, был ысынлап та шулай. Дҿрҿҫҿн генҽ ҽйтегеҙ ҽле, ижад 

һҽм ғаилҽ һыйышамы? 

10. Сабир Шҽрипов уҡыусылар менҽн  бер ҽңгҽмҽлҽ "китабым сыҡты, ул инде 

минеке тҥгел" тип ҽйтеп ҡуйғайны. Яңы яҙылған китабыңды уҡыусылар хҿкҿмҿнҽ 

сығарыу ниндҽй тҽьҫораттар тыуҙыра? 

11. Мҿнир Ҡунафинға һорау: ―Кешелеккҽ тоғролоҡ‖ ҽҫҽрендҽге сюжетта 

ысынбарлыҡ менҽн художестволы уйҙырма нисбҽте нисегерҽк? Тормоштан алынған 

ваҡиғаға таянып яҙылғанмы ҽллҽ уйҙырмаға ла урын бармы? 

12. Сабир Шҽриповҡа һорау: һеҙ тҽбиғҽт кешеһе, урман-ҡырҙарҙы кҥп 

ҡыҙыраһығыҙ, балыҡ тоторға ла яратаһығыҙ. Тҽбиғҽтте белеҥ, географик 

белемдҽрегеҙ ҽҫҽрҙҽрҙе ижад итергҽ ярҙам итҽме?  

13. ―Интернет – минең дуҫым, эш урыным, аралашыу мҿмкинлегем,‖- тип ҽйтҽ 

алаһығыҙмы. Ҽҫҽрҙҽрҙе боронғоса ҡулъяҙма рҽҥешендҽ яҙаһығыҙмы ҽллҽ 

компьютерҙа баҫаһығыҙмы? 

14. Һеҙҙең яратып уҡыған китаптарығыҙ, ҽҙиптҽрегеҙ? Ниндҽй ҽҙиптҽр һеҙгҽ ҥрнҽк? 

15. Ҽгҽр агрономдан, уңышҡа нимҽ сҽбҽп булды, тип һораһаҡ, ул кҽрҽкле 

ашламалар индереҥе тураһында ҽйтер ине. Ҽ һеҙҙең уңышығыҙҙың нигеҙен ниндҽй 

―ашламалар‖ тҽшкил итҽ? 
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16. Хҽҙер кеше китап уҡымай тип зарланырға яратабыҙ. Ниңҽ, кем ҿсҿн яҙам 

тип уйланғанығыҙ юҡмы? 

17.  Был һорауҙы бер нисек тҽ урап ҥтеп булмай – һеҙҙең ижади пландарығыҙ, 

уйҙарығыҙ, маҡсаттарығыҙ? 

18.  Кҽбҽнде ослап ҡуяйыҡ ҽле. Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыларына 

ҽйтер һҥҙҙҽрегеҙ, кҽңҽштҽрегеҙ? 

Кҥңелендҽ шиғыр осҡоно йҿрҿтҿҥселҽрҙҽн кемдер донъя гҥзҽллегенҽ 

һоҡланыуын, кемдер шатлығын йҽ хҽсрҽт-зарын, кемдер мҿхҽббҽтен аҡ ҡағыҙ 

битенҽ тҿшҿрҽ. Шулай кҥңелендҽ ташҡан хис-тойғоларҙы башҡалар менҽн дҽ 

уртаҡлашырға телҽй улар.Бҿгҿн беҙ ҙур кинҽнес менҽн яҙыусы, шағир һҥҙҙҽрен 

тыңланыҡ, һорауҙарыбыҙға яуаптар алдыҡ, 

Ҽҙҽбиҽт, ҽҙип, ҽҙҽп… бер тамырҙан яралған һҥҙҙҽр. Ҽҙип һҥҙе -  аҡыллы һҥҙ. 

Яҙыусылар ауыҙынан ишеткҽн аҡыллы һҥҙҙҽр беҙҙең уҡытыусылар, һеҙҙең 

уҡыусылар кҥңелендҽ изгелек орлоғо булып шытып сығыр.  

Хҿрмҽтле ҡунаҡтар, һеҙгҽ барығыҙға ла шундай онотолмаҫлыҡ минуттар 

бҥлҽк иткҽнегеҙ ҿсҿн ҙур рҽхмҽт.  Беҙ ошондай  матурлыҡҡа, ҽҙҽбиҽткҽ ғашиҡ  

кешелҽр менҽн аралашыуыбыҙға бик шатбыҙ. Сҽлҽмҽтлек, оҙон ғҥмер телҽп 

хушлашабыҙ. Кҥңелегеҙҙҽ илһамлы ижад ҡомары һҥрелмҽһен, ҡҽлҽмегеҙ ҥткер, 

фекерегеҙ тос булһын. ―Тел тигҽн даръя бар, тҿбҿндҽ ынйы – мҽрйен бар,                                               

белгҽндҽр сумып алыр, белмҽгҽндҽр ҡоро ҡалыр‖ (халыҡ мҽҡҽле). 
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Вҽлиева Рҽсимҽ Ҽлһҽм ҡыҙы 

Ҿфҿ ҡалаһы ҡала округы 38-се  мҽктҽп муниципаль 

автономиялы дҿйҿм белем биреҥ учреждениеһының юғары 

категориялы башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы. 2006 

йылда Башҡорт дҽҥлҽт университетының башҡорт 

филологияһы һҽм журналистикаһы факультетын тамамлаған. 

Педагогик  эш стажы – 18 йыл. ―Баш ҡаланың башҡорт теле 

һҽм ҽҙҽбиҽте йыл уҡытыусыһы – 2017‖ конкурсы лауреаты, 

―Башҡортостан Республикаһының башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы – 2017‖ тҿбҽк-ара конкурсы 

номинанты, ―Педагог-мастер‖ ҡала конкурсы еңеҥсеһе. 

 

Оҫталыҡ дҽресе программаһының темаһы: 

«Сингапур методикаһы элементтары  аша уҡыусыларҙың коммуникатив 

компетентлығын формалаштырыу” 

 

XXI быуат – фҽн быуаты, иҡтисадтың һҽр тармағында юғары инновация һҽм 

технологиялар менҽн эшлҽй  белеҥ быуаты. Ул уҡытыусылар алдына яңы бурыстар 

ҡуйҙы. Быға тиклем йҽшҽп килгҽн ғҽҙҽти дҽрестҽр, тҽрбиҽҥи саралары менҽн генҽ 

сиклҽнеп ҡалмайынса, яңыса эш итеҥҙе талап итҽ. Уҡыусыларға белем биреҥҙе генҽ 

тҥгел, ҽ белем алырға, алған белемдҽрен тормошта ҡулланырға ҿйрҽтеҥҙе тҿп бурыс 

итеп ҡуя. Был беҙҙҽн белем биреҥҙең яңы алымдарын һҽм методтарын ҡулланып эш 

итеҥҙе, бҿгҿнгҿ кҿн талаптарына яуап биргҽн дҽрестҽр ойоштороуҙы талап итҽ. 

Яңы технологияларҙың барыһы ла кҥпмелер дҽрҽҗҽлҽ сағылыш тапҡан 

Сингапур методикаһы мине ҥҙенҽ йҽлеп итте, айырыуса ҡыҙыҡһыныу уятты. 

Сингапур  белем биреҥ методикаһын ҥҙҙҽренең дҽрестҽрендҽ Татарстан, Тҿмҽн 

ҿлкҽһе һҽм Ҿфҿнҿң Дим районында эшлҽҥсе  коллегаларыбыҙ ҿйрҽнҽ һҽм актив 

ҡуллана. 

Сингапур  белгестҽре, яңы система барлыҡҡа килтергҽндҽ, Рҽсҽйҙҽге иң яҡшы 

булған методтарҙы алып, америка тҽжрибҽһе аша ҥткҽргҽндҽр. Иң мҿһиме,  

коллектив йҽки кооператив белем биреҥ –  Выготскийҙың системаһы икҽнен улар  

таныйҙар.  

Сингапур белем биреҥ структураларын метод, методика, технология тип тҽ 

йҿрҿтҽлҽр. Дҿрҿҫҿрҽге был метод тҥгел, ҽ уҡыу процесы менҽн идара итеҥ. Улар  

командаларҙа эшлҽҥ формаһына, психологик комфорт урынлаштырыу, уҡыусыларға 

хҽҥефһеҙ (тыныс) мҿхит булдырыу, тҿрлҿ структуралар ҡулланыуға нигеҙлҽнгҽн. 

Сингапур системаһында дҽрес ваҡытында бҿтҽ класс эш менҽн мҽшғҥл. Балаларға 

уйларға, ҥҙ фекерен ҽйтҽ белергҽ, һҽр ваҡыт актив булырға мҿмкинлек бирер ҿсҿн 

тренинг формаһында белем һҽм кҥнекмҽлҽр бирелҽ. Парталарҙы нурҙар формаһында 

ҡуялар, бер уҡыусы ла уҡытыусыға арҡаһы менҽн ултырмай. 
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Тҿркҿмдҽрҙҽ, парҙарҙа эшлҽҥ беҙҙең уҡытыу системаһында быға тиклем 

ҡулланылһа ла, унда  тҿп  иғтибар  кҿслҿ уҡыусылар менҽн  эшлҽҥгҽ  йҥнҽлтелҽ ине.  

Сингапур методистары эҙмҽ-эҙлекле рҽҥештҽ эш итҽ: улар бҿтҽ  нҽмҽгҽ  номер 

ҡуя - уҡытыусылар ҡулланған модулдҽн башлап парталарға тиклем, хатта балаларға  

ла. Һҽр партала номерлы бирка тора, ҡағыҙ бите ята, унда уҡыусыларҙың номеры 

кҥрһҽтелгҽн: 1, 2, 3, 4. 1 һаны янында ултырған уҡыусы был дҽрестҽ – ―беренсе  

номер‖ булырға кҥнегергҽ тейеш. Балалар дҽрес буйы номер аҫтында эшлҽйҙҽр. 

Уҡытыусы уҡыусылар араһында эште  һҽм ваҡытты рациональ бҥлеҥ ҿсҿн номерҙар 

ҡуллана. Ҽ балаларҙың яуаптары ҽҙер булғас,  яуап бирҽ башлаһалар, уҡытыусы 

исем менҽн мҿрҽжҽғҽт итҽ. 

Сингапур системаһы модулдҽре менҽн эшлҽй башлағанда, дҿйҿм белем биреҥ 

мҽктҽбенҽ ғҽҙҽти булмаған  ―партнер‖,  йҿҙ буйынса партнер (ҡаршыла ултырыусы) 

һҽм иңбаш партнеры (янда ултырыусы) һҥҙҙҽрен  уҡыусыларға ла уҡытыусыларға 

ла  аңлатырға кҽрҽк була. Дҽрестҽ бҿтҽ методика ла ҡулланылмай, ҽ ҡайһы бер 

структуралары  ғына алына. Элек бер нисҽ бала ғына эшлҽһҽ, хҽҙер бҿтҽһе лҽ эш 

менҽн мҽшғҥл. Индивидуаль һҽм тҿркҿмдҽрҙҽ эш бергҽ алып барыла. 

Был системалағы тағы ла бер ҡыҙыҡ мҽлгҽ иғтибарҙы йҥнҽлтҽһе килҽ: бҿтҽ 

белем биреҥ структуралары  командала эшлҽргҽ,  тҿркҿм  ағзаларын ишетергҽ, 

тыңларға ҿйрҽтҽ. Мҽҫҽлҽн, КОНТИНИУС РАУНД РОБИН (ContinuousRoundRobin) 

белем  биреҥ   структураһы буйынса,  фекер алышыуҙан һуң, уҡытыусы уҡыусының 

был һорау буйынса нимҽ уйлағанын һирҽк  һорай. Кҥп ваҡыт  һорау  былай  бирелҽ:  

―Ҡаршылағы  (йҿҙ буйынса)     партнерың нимҽ ҽйтте?‖  йҽ  ― Эргҽлҽге (иң баш 

буйынса)  партнерың нимҽ уйлай?‖ 

Актуаллек. Икенсе быуын Федераль дҽҥлҽт белем биреҥ стандарттарында 

эшмҽкҽрлек ысулдарын ҥҙлҽштереҥ нигеҙендҽ ҥҫешкҽн шҽхес тҽрбиҽлҽҥгҽ 

йҥнҽлтелгҽн стратегия һайланған.  

Ошонан сығып,  социаль заказдың белем сифатына талабы – коммуникатив 

компетентлы уҡыусы  ҽҙерлҽҥ.  

Федераль дҽҥлҽт мҽғариф стандарттарының нигеҙендҽ белем биреҥҙе  

универсаль эшмҽкҽрлек итеп ойоштороу ята. Был уҡыусы менҽн аралашыу 

ысулдарын яңынан ҡарап сығыуҙы талап итҽ. Хеҙмҽттҽшлекте ойоштороу  һҽм уны 

тормошҡа ашырыуға йҥнҽлтелгҽн коммуникатив компетентлыҡты формалаштырыу 

айырыуса мҿһим. Ул  башҡаларҙы тыңлай, аңлай белеҥ, улар менҽн диалог ҡороу, 

ҽңгҽмҽсенең фекерен иҫҽпкҽ алыу, мҽғлҥмҽтте ҡабул итеҥ һҽм 

тапшырыу,  хеҙмҽттҽшлек итҽ белеҥ оҫталығын ҥҙ эсенҽ ала. 

М.С. Дҽҥлҽтшина ҥҙенең ―Башҡорт телен уҡытыу методикаһы‖ тигҽн 

ҡулланмаһында коммуникатив компетентлыҡ тураһында тҥбҽндҽгелҽрҙе ҽйтҽ: 

―Уҡытыу-тҽрбиҽ эше рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт телен 

уҡытыуҙың тҿп маҡсаты – уҡыусыларҙа коммуникатив компетентлыҡ 

формалаштырыу.  
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Белем биреҥҙең Федераль дҽҥлҽт стандартарында ҡабул ителгҽнсҽ, бҿгҿнгҿ 

кҿндҽ уҡыусыларҙа белем, оҫталыҡ, кҥнекмҽ булдырыу урынына тҿрлҿ 

компетентлыҡтар формалаштырыу ҡаралған. Мҽктҽпте тамамлаусы йҽштҽрҙең 

килҽсҽге ошо компетентлыҡтарҙың ҥҫеше менҽн бҽйле‖. 

Ҽгҽр ҙҽ беҙ коммуникатив компетентлыҡты ҥҫтерһҽк, балаға бирелгҽн белем 

―буш багаж‖ булып ҡалмаясаҡ, ҽ ул тҿрлҿ аралашыу ситуацияларында кҽрҽкле 

ҡоралға ҽйлҽнҽ. 

Федераль дҽҥлҽт белем биреҥ стандарттарының нигеҙендҽ белем биреҥҙҽ 

хеҙмҽттҽшлекте ойоштороу  һҽм уны тормошҡа ашырыуға йҥнҽлтелгҽн 

коммуникатив комптентелыҡты формалаштырыу айырыуса мҿһим. Тимҽк,  социаль 

заказдың белем сифатына талабы – коммуникатив компетентлы уҡыусы  ҽҙерлҽҥ.  

Ул  башҡаларҙы тыңлай, аңлай белеҥ, улар менҽн диалогҡа кереҥ, ҽңгҽмҽсенең 

фекерен иҫҽпкҽ алыу, мҽғлҥмҽтте ҡабул итеҥ һҽм тапшырыу,  хеҙмҽттҽшлек итҽ 

белеҥ оҫталығын ҥҙ эсенҽ ала. 

Дҿйҿм  алғанда, сингапур методикаһының элементтарын ҡулланыуҙың 

актуаллеге шунда: 

 предметҡа булған ҡыҙыҡһыныуҙы ҥҫтереҥгҽ булышлыҡ итҽ; 

 белем биреҥ процесын тиҙлҽтҽ; 

 материалды ҥҙлҽштереҥҙең сифатын яҡшырта; 

 индивидуаллҽштереҥҙе һҽм дифферинциаллаштырыуҙы тҽьмин итҽ; 

 уҡытыусы менҽн уҡыусы хеҙмҽттҽшлегенҽ булышлыҡ итҽ; 

 коммуникатив компетентлыҡты  формалаштыра. 

Фҽнни мҽғлүмҽт. Коммуникатив компетентлыҡты  С.Л. Братченко,  

Ю.И. Емельянов, А.П. Панфилова, О.П. Санникова, В.Д. Ширшов һҽм башҡа 

ғалимдар ҿйрҽнгҽн. Мҽҫҽлҽн, педагогия фҽндҽре докторы, профессор Трофимова 

Галина Сергеевна, коммуникатив компетентлыҡ  ―шҽхес-ара аралашыу 

тҽжрибҽһенҽ, белем, тҽрбиҽлелек, ҥҫеш  кимҽленҽ бҽйле, коммуникатив 

эшмҽкҽрлектең һҿҙҿмтҽһен тҽьмин итеҥгҽ йҥнҽлтелгҽн  шҽхестең гуманитар 

сифаттарына нигеҙлҽнгҽн интеграциялы ―һҽлҽт‖, тип ҽйтҽ. Был автор ҥҙенең 

хеҙмҽттҽрендҽ  коммуникатив  компетентлыҡтың педагогик концепцияһын, уны 

баһалау критерийҙарын, дидактик моделен һҽм коммуникатив компетентлыҡты 

формалаштырыу этаптарының тҿҙҿлҿшҿн биргҽн. Башҡорт телен уҡытыу 

методикаһында был ҿлкҽлҽ филология фҽндҽре кандидаты З.М. Ғҽбитова, педагогия 

фҽндҽре кандидаты М.С. Дҽҥлҽтшина эшлҽй. Сингапур методикаһының ҥҙҽген 

тҽшкил иткҽн кооператив уҡытыу уҙған быуатта барлыҡҡа килгҽн һҽм ҥҫеш алған 

Курт Левин, Джон Дьюи, Лев Выготский кеҥек философ һҽм психологтарҙың 

идеяларына нигеҙлҽнгҽн. Хеҙмҽттҽшлек проблемаһына тҿрлҿ ваҡытта педагогтар  

В.К. Дьяченко, Б. Таль, Е.С. Полат, Е.И. Пассова, Е.Г. Иванова мҿрҽжҽғҽт иткҽн. 

Оҫталыҡ класының маҡсаты: башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыларына 

методик ярҙам, тҽжрибҽ уртаҡлашыу, башҡорт теле дҽрестҽрендҽ уҡыусыларҙың  
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коммуникатив компетентлығын ҥҫтереҥгҽ булышлыҡ иткҽн  сингапур 

методикаһының эффектлы элементтарын ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Оҫталыҡ класының бурыстары: 

 уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын ҥҫтереҥгҽ ҡоролған сингапур 

методикаһының элементтарын ҿйрҽнеҥ;  

 ошо йҥнҽлештҽ ижади эшмҽкҽрлегемдең шҽхси эш стилен демонстрациялау; 

 ҥҙ тҽжрибҽмде педагогик эшмҽкҽрлегемдең алымдарын һҽм формаларын 

турана- тура һҽм аңлатма биреп кҥрһҽтеҥ юлы менҽн тапшырыу; 

 кҥнекмҽлҽр процесында программала ҡуйылған проблемаларҙы хҽл итеҥҙең 

методик ҡараш һҽм ысулдарын бергҽлҽп эшкҽртеҥ; 

 мастер-кластың эшен дҿйҿмлҽштереҥ, системалаштырыу һҽм биҙҽҥ.  

Төп принциптар: 

1. Уҡыусыларҙың  ижади һҽлҽтен ҥҫтереҥ ҿсҿн шарттар булдырыу. 

2. Уҡыу материалын аңлы ҥҙлҽштереҥ. 

3. Уҡыу материалын системалы ҥҙлҽштереҥ.  

4. Коммуникатив нигеҙҙҽ ҿйрҽтеҥ.  

5. Уҡыусыларҙың шҽхси ҥҙенсҽлектҽрен иҫҽпкҽ алыу, теорияны практика 

менҽн бҽйлҽп уҡытыу. 

Гипотеза: сингапур методикаһының элементтарын урынлы ҡулланғанда, 

уҡыусыларҙа башҡорт телен һҽм ҽҙҽбиҽтен ҿйрҽнгҽндҽ  аралашыу ситуацияһы 

булдырырға, уларҙың ҡыҙыҡһыныуын, аралаша белеҥ оҫталағын арттырырға, 

интеллектуаль һҽм ижади һҽлҽттҽрен ҥҫтерергҽ, йҽмғиҽткҽ ҿлгҿргҽн шҽхес ҽҙерлҽргҽ 

була. 

Планлаштырылған эш формалары, төрҙҽре: лекция, оҫталыҡ дҽрестҽре, 

практик -семинар, тҥңҽрҽк ҿҫтҽл. 

Тҽғҽйенлҽнеше: оҫталыҡ класы башҡорт телен туған тел һҽм дҽҥлҽт теле 

булараҡ уҡытҡан уҡытыусылар ҿсҿн тҽғҽйенлҽнгҽн. 

Көтөлгҽн һөҙөмтҽлҽр: йҽш уҡытыусыларҙың профессиональ 

компетентлығын ҥҫтереҥ, тҽҡдим ителгҽн тема менҽн ҡыҙыҡһындырыу, эш стилен 

ҥҙгҽртергҽ мотивация булдырыу.  

Оҫталыҡ класының практик ҽһҽмиҽте: сингапур методикаһының 

элементтарын ҡулланып эшлҽҥгҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу, методик ярҙам кҥрһҽтеҥ һҽм 

матбуғатта баҫтырыу ҿсҿн мҽҡҽлҽ ҽҙерлҽҥ. 
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Оҫталыҡ дҽрестҽренең  йөкмҽткеһе 

 

Тема һҽм 

үткҽрелҽсҽк дата 
Төп маҡсаттар Эш төрҙҽре 

С
ҽғ

ҽт
тҽ

р
 

һ
ан

ы
 

Ҡатнашыусы

ларға тҽҡдим 

ителҽсҽк 

эштҽр 

Инеш. Нимҽ ул 

Сингапур белем 

биреҥ 

структуралары?      

30.10.2017 

Эшлекле тҿркҿм 

һҽм оҫталыҡ 

класының 

программаһы 

менҽн танышыу 

Лекция. 

Педагогик 

тҽжрибҽне 

презентациялау. 

Анкета ҥткҽреҥ. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Интернет-

сайттарҙа эш. 

Оҫталыҡ 

дҽресенең 

маҡсатын һҽм 

бурыстарын 

билдҽлҽҥ 

Дҽрестҽ сингапур 

методикаһының 

элементтарын 

ҡулланып, 

уҡыусыларҙың 

коммуникатив 

компетентлығын 

формалаштырыу  

30.11.2017 

Дҽрестең ҡайһы 

этаптарында һҽм 

ниндҽй кластарҙа 

сингапур 

методикаһының 

элементтарын 

ҡулланыу отошло 

булыуын 

кҥрһҽтеҥ. 

Теоретик белем 

биреҥ, Manage 

Mat (Мэнэдж 

Мэт) 

инструменты 

менҽн танышыу 

Оҫталыҡ дҽресе. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Сингапур 

методикаһы 

элементтарын 

ҡулланып, 

дҽрес 

моделдҽрен 

тикшереҥ 
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Round Robin 

(Раунд Робин) 

«Тҿркҿмдҽрҙҽ 

тҥңҽрҽк буйынса», 

Rally Robin (Релли 

Робин) «Парҙарҙа 

бер – бер артлы» 

Mix-Pair-Share 

(Микс Пэа Шэа) 

«Буташтырыу – 

парҙарҙа – фекер 

алышыу», Timed 

Pair Share (Таймд 

Пэа Шэа) «Ваҡыт 

– парҙарҙа – фекер 

алышыу», Think-

Write-Round Robin 

(Финк-Райт-Раунд 

Робин) «Уйла – яҙ 

– тҿркҿмдҽрҙҽ 

фекер алыш», All 

Write Round Robin 

(Ол Райт Раунд 

Робин)  

Фекер алышыу 

31.01.2018 

Коммуникатив 

кҥнекмҽлҽрҙе 

формалаштыра 

торған 

структуралар 

менҽн танышыу 

һҽм дҽрестҽрҙҽ 

ҡулланыу 

 

Практик эш. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ 

Дҽрес – уйын 

4/5 Тҿрлҿ 

стрктураларҙы 

ҡулланып, 

индивидуаль 

дҽрес пландарын 

йҽ дҽрестең бер 

этабын тҿҙҿҥ. 

Рефлексия 
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4 Inside-Outside 

Circle (Инсайд-

аутсайд сѐкл) 

«Эске һҽм тышҡы 

тҥңҽрҽк», Clock 

buddies (Клок 

Баддис) «Ваҡыт 

яғынан дуҫтар», 

Quiz-Quiz-Trade 

(Куиз-Куиз-Трэйд) 

«Һорау бир – 

һорау бир- 

карточкаларҙы 

алмаштыр», Mix-

Freeze-Group 

(Микс-Фриз-Груп) 

«Буталыу – 

урындарҙа ҡалыу-

тҿркҿмдҽргҽ 

берлҽшеҥ», Stir the 

Class (Стѐ зе 

класс) «Класты 

буташтыр», 

Continuous Round 

Robin (Континиус 

Раунд Робин) 

«Тҿркҿмдҽрҙҽ 

дауамлы фекер 

алышыу», 

Simultaneous 

Round Table 

(Сималтиниус 

Раунд Тэйбл) «Бер 

ваҡытта 

тҿркҿмдҽрҙҽ яҙма 

эш» 

30.11.2017  

Хеҙмҽттҽшлекте 

формалаштыра 

торған 

структуралар 

менҽн танышыу 

һҽм уларҙы 

ҡулланыу 

 

Семинар-

практикум. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Тҽҡдим ителгҽн 

методтар һҽм 

алымдарҙы 

тикшереҥ. 

Рефлексия 
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5 Corners (Конэрс) 

«Мҿйҿштҽр», 

Connect-Extend-

Challenge 

(Коннект-Экстэнд-

Чэлэндж) «Бҽйлҽҥ 

– киңҽйтеҥ – 

уйлау»,Anticipatio

n-Reaction-Guide 

(Эй-Ар-Гайд) 

«Фараз – тҽьҫир 

итеҥ – етҽкселек»  

28.12.2017 

Тҽнҡитле фекер 

йҿрҿтҿҥ 

кҥнекмҽлҽрен  

формалаштыра 

торған 

структуралар 

менҽн танышыу 

һҽм уларҙы 

ҡулланыу 

 

Дҽрес—

осрашыу. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ. 

Практик эш 

4/5 Тҿрлҿ 

структураларҙы 

ҡулланып 

индивидуаль 

дҽрес пландарын 

йҽ дҽрестең бер 

этабын тҿҙҿҥ. 

Рефлексия 

 

6 Zoom In (Зум Ин) 

«Арттырыу» Raft 

(Рафт) «Роль-

Аудитория-

Форма-Тема», Jot 

Thoughts (Джот 

тотс)Фекерҙҽрегез

ҙе яҙығыҙ», Tic-

Tac-Toe (Тик-Тэк-

Тоу) «Крестик һҽм 

нолик» 

10.01.2018 

Креатив фекер 

йҿрҿтҿҥ 

кҥнекмҽлҽрен  

формалаштыра 

торған 

структуралар 

менҽн танышыу 

һҽм уларҙы 

ҡулланыу 

 

 Асыҡ дҽрес. 

Ҽңгҽмҽ.  

Практик эш 

4/5 Дидактик 

материалдар, 

кҽңҽштҽр 

ҽҙерлҽҥ. 

Рефлексия 

7 Стандарт булмаған 

дҽрес тҿрҿ ҡарау 

15.02.2018 

Башҡорт теле, 

биология, һынлы 

сҽнғҽт предмет 

уҡытыусыларының 

ҡатнаш дҽресен 

ҡарау. Предмет-

ара бҽйлҽнештҽрҙе 

ҥҙлҽштереҥ. 

Уҡытыусының ҥҙ 

белемен арттырыу, 

ҥҙ ҿҫтҿндҽ эшлҽҥ 

ҿсҿн практик 

кҽңҽштҽр биреҥ 

Тҥңҽрҽк 

ҿҫтҽл. 

 Ҽңгҽмҽ. 

Практик эш 

4/5 Дҽрескҽ анализ. 

Рефлексия 
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8 Коммуникатив 

компетентлыҡты 

формалаштырыуҙа  

ижади эштҽр 

27 .03.2018 

 Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ тҿрлҿ 

ижади эштҽрҙең 

ҡулланылышын 

кҥрһҽтеҥ. Яңы 

ситуация тҿрҙҽрен 

табыу, эш 

процесында 

ҡулланыу 

Практик 

дҽрес. 

Лекция. 

Дискуссия 

4/5 Тҽҡдим ителгҽн 

ижади эштҽрҙе 

тикшереҥ. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ эш. 

Рефлексия 

9 Оҫталыҡ класын 

йомғаҡлау.  

―Методик ҡумта‖ 

26.04.2018 

 Оҫталыҡ класы — 

ул беҙҙең эшебеҙҙе 

баһалау, рефлексия 

ҥткҽреҥ. Башҡорт 

теле дҽрестҽрендҽ 

уҡыусыларҙың 

коммуникатив 

компетентлығын 

формалаштырыусы 

сингапур 

методикаһының 

алымдары 

тураһында мҽҡҽлҽ 

ҽҙерлҽҥ 

Уйын. 

Тҥңҽрҽк 

ҿҫтҽл. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Дидактик 

материалдар, 

презентациялар, 

дҽрес ҿлгҿлҽре 

ҽҙерлҽҥ. 

Рефлексия 

   

Сингапурса уҡытыу беҙҙең уҡытыусыларҙы хҽҙерге белем биреҥ формаһынан 

ситлҽштереҥ тҥгел,  бары был программаларҙы яңы метод менҽн уҡыусыға 

ҡыҙыҡлы итеп еткереҥ мҿмкинлектҽре тураһында һҥҙ бара.  Был методтар ҙа  беҙгҽ 

ят ҽйбер тҥгел, кҥбеһе таныш. ―Проблемалы уҡытыу‖, ―Ижади ҥҫеш технологияһы‖ 

уҡытыу алымдарына оҡшашлығы ла бар. Тҿп маҡсат – балала тҽнҡитле ҡараш 

формалаштырыу, йҽғни, проблеманы тҽрҽнҽйтеп ҿйрҽнеп хҽл итеҥ. Дҿрҿҫҿрҽге, 

ниндҽй ҙҽ  булһа проблеманы алабыҙ ҙа уны сисеҥ юлдарын бергҽлҽп эҙлҽйбеҙ. 

Сингапурса уҡытыу методикаһы бына шуның менҽн айырыла ла инде. Унда телде 

уйын, хҽрҽкҽт менҽн ҿйрҽнҽлҽр. Был бик дҿрҿҫ алым, тип уйлайым. 

Дҽрестҽр уҡытыусы һҽм уҡыусы араһындағы хеҙмҽттҽшлеккҽ нигеҙлҽнҽ. 

Уҡыусыларҙы эшкҽ ылыҡтырыу, ҡыҙыҡһындырыу маҡсатында эш кҥберҽк 

тҿркҿмдҽрҙҽ ойошторола. Тҿркҿмдҽге һҽр бала ҥҙенең фекерен ҽйтҽ, башҡаларҙың 

фекерен ишетҽ ала. Дҽрестҽрҙең уңайлы яғы шунда: дҽрестҽ бҿтҽ бала ла һҿйлҽшҽ, 

тҿркҿмдҽге балаларға ҥҙ фекерен еткерҽ. Балалар бер-береһен тыңларға, бергҽлҽп 

ҡарар ҡабул итергҽ  ҿйрҽнҽлҽр. Беҙҙең тҿп маҡсатыбыҙҙың  береһе - уҡыусыны 

аралашырға ҿйрҽтеҥ. Шулай итеп, тҿркҿмдҽрҙҽге эш уҡыусыларҙы һҿйлҽргҽ, 



32 

 

аралашыуға ҿйрҽтеҥҙҽ бер уңышлы йҥнҽлеш булып тора. Дҽрестҽ һҥлпҽнерҽк 

уҡыусы ла фекер туплап ҡалырға мҽжбҥр була, оялып, ҡыйынһынып тороусы 

уҡыусылар ҙа фекерен ҽйтҽ ала. Уҡытыусыға ҽйтергҽ оялһа, янындағы иптҽшенҽ 

еткерҽ йҽ яҙып бирҽ ала. Элек дҽрестҽ уҡытыусы бер нисҽ баланың ғына яуабын 

тыңлап ҿлгҿрһҽ, был методика  дҽрес барышында  кластағы барлыҡ уҡыусының  да 

белемен баһаларға мҿмкинлек бирҽ. 

Ҽгҽр ҙҽ башҡорт теле дҽрестҽрендҽ  уҡыусыларҙа  коммуникатив  

компетентлыҡ  формалаштырыуҙа  Сингапур белем биреҥ структураларының 

эффектив  элементтарын һайлап алып,   дҿрҿҫ, урынлы ҡулланһаҡ, уҡыусыларҙың 

интеллектуаль һҽм ижади һҽлҽте ҥҫер, аралаша белеҥ оҫталығы артыр, тҿрлҿ 

тормош ситуацияларында тҽрбиҽ-этик нормаларын дҿрҿҫ ҡулланасаҡтар. 

Мастер-класс. Тема: Сингапур белем биреү методикаһының 

элементтарын башҡорт теле дҽрестҽрендҽ  ҡулланыу 

- Хҽйерле кҿн, хҿрмҽтле коллегалар! 

Мҽктҽптҽ уҡыу-уҡытыу процесын ойоштороуҙың тҿп формаһы булып дҽрес 

тора. Икенсе быуын стандарттарын тормошҡа ашырыу ҿсҿн бҿгҿнгҿ кҿн, йҽғни, 

хҽҙерге заман дҽресе ниндҽй булырға тейеш? Дҽрестең һҽр бер этабын балалар 

ҥҙҙҽренҽ яңылыҡ асырлыҡ, ниндҽй ҙҽ булһа уңышҡа ирешерлек итеп 

планлаштырырға тырышам.  ―Сингапур белем биреҥ структуралары аша 

уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын формалаштырыу‖ тип аталған 

методик темам маҡсаттарыма тулыһынса тура килҽ.   

Маҡсат һҽм бурыстар. Сингапур методикаһының  структуралары менҽн 

танышырбыҙ, бер - нисҽ структураны практик рҽҥештҽ ҡулланырға ҿйрҽнербеҙ, 

дҽрестҽ был методиканың ҽһҽмиҽтен асыҡларбыҙ. 

Сингапур методикаһының ҥҙҽген кооператив уҡытыу тҽшкил итҽ. 

Кооператив уҡытыу – бҽлҽкҽй тҿркҿмдҽрҙҽ хеҙмҽттҽшлеккҽ ҡоролған уҡытыу 

методикаһы. Ҙур тҿркҿм (йҽ класс) бер нисҽ бҽлҽкҽй тҿркҿмгҽ бҥленҽ һҽм 

уҡытыусының махсус кҥрһҽтмҽһе буйынса шҿғҿллҽнҽ. Һҽр уҡыусы биремде, уҡыу 

материалынан ҥҙ ҿлҿшҿн аңлағанса эшлҽй, һуңынан уҡыусылар эш һҿҙҿмтҽлҽре 

менҽн башҡаларҙы таныштыралар, фекер алышалар. Сингапурҙа 250-лҽп структура  

ҡулланыла. Уларҙың исемдҽре патентланған, ҥҙгҽртергҽ ярамай. 

Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ Сингапур методикаһының элементтарын 

ҡулланыу дҽрестең тҿрлҿ этаптарын ҡыҙыҡлы, йҽнле итеп ҥткҽрергҽ мҿмкинлек 

бирҽ. Был структуралар универсаль, уларҙы  дҽрестҽ генҽ тҥгел, ҽ кластан тыш сара 

ҥткҽргҽндҽ лҽ, класс сҽғҽттҽрендҽ лҽ, кисҽлҽрҙҽ лҽ ҡулланып була.  

Һеҙҙең ҿҫтҽлдҽрегеҙҙҽ класс менҽн идара итеҥ инструменты МЕНЕДЖ МЕТ ята. 
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Унда иңбаш һҽм йҿҙ буйынса партнерҙар кҥрһҽтелгҽн. Балалар дҽрес буйы 

номер аҫтында эшлҽйҙҽр. Уҡытыусы уҡыусылар араһында эште  һҽм ваҡытты 

рациональ бҥлеҥ ҿсҿн номерҙар ҡуллана. Ҽ балаларҙың яуаптары ҽҙер булғас,  

уҡытыусы исем менҽн мҿрҽжҽғҽт итҽ. Бҿгҿнгҿ оҫталыҡ дҽресендҽ мин һеҙҙең менҽн 

идара итеҥ ҿсҿн МЕНЕДЖ МЕТ ҡулланасаҡмын. 

Сингапур белем биреҥ структураларын нисек итеп дҽрестҽ ҡулланып була? 

Ҽйҙҽгеҙ, улар менҽн танышып, эшлҽп ҡарайыҡ. Бер-беребеҙҙе сҽлҽмлҽйбеҙ, йҿҙ 

буйынса партнерҙарға баш ҡағабыҙ, иңбаш партнерҙарға ―биш бирҽбеҙ‖. 

1. Rally Robin (Релли Робин) «Парҙарҙа бер – бер артлы»  

1) Уҡыусылар билдҽле бер ваҡыт эсендҽ бирелгҽн эште уйлайҙар йҽки яҙалар. 

2) Иңбаш партнерына яратҡан кино тураһында һҿйлҽргҽ 30 секунд ваҡыт 

бирелҽ. Яуап уҡылмай, ҽ һҿйлҽнҽ. А партнеры башлай, таймер ҡуйыла. 

3) Һҿйлҽп бҿткҽс, Б партнерҙары ―Һине тыңлауы бик ҡыҙыҡ булды‖ тип ҽйтҽ, 

ҽ А партнеры рҽхмҽт ҽйтҽ. 

4) Бер нисҽ Б партнеры нимҽ ишеткҽне тураһында һҿйлҽй. 

5) Хҽҙер Б партнерҙары һҿйлҽй (30 секунд). Бер нисҽ А партнеры нимҽ 

ишеткҽнен һҿйлҽй. 

Был структура ҡулланыу нимҽ бирҽ? 

У.: 

- бҿтҽ уҡыусылар ҙа эш менҽн мҽшғҥл; 

- тыңлай белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ ҿсҿн ситуация булдырыу; 

- дҽрестҽ тигеҙ ҡатнашыу, һҿйлҽшеҥ, фекереңде ҽйтеҥ. 

М.: 

2. ДЖОТ ТОТС (JOD THOUGHTS) – «Фекерҙҽрегеҙҙе яҙығыҙ» 

1) 1-се һҽм 3-сҿ номер аҫтында ултырыусылар ҡағыҙ бите ала, уртаға бҿклҽп 

икегҽ бҥлҽлҽр һҽм иңбаш партнерҙарына бирҽлҽр. 

2) Хҽҙер һҽр береһе уртаға бҿклҽп ике ҿлҿшкҽ һҽм  тағы ла икегҽ бҥлҽ, ҿҫтҽлдҽ 

бҿтҽһе 16 ҡағыҙ барлыҡҡа килҽ. 
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2016 йылдың 17 июлендҽ Рҽсҽй президенты Владимир Путин 2019 йылда 

Башҡортостан Республикаһы ойошторолоуҙың 100 йыллығын байрам итеү 

тураһындағы Указға ҡул ҡуйҙы. Башҡортостан темаһына ҡараған һҥҙҙҽр уйлап 

биттҽргҽ яҙырға тейеш булаһығыҙ. 

3) Һҽр һҥҙҙе бер биткҽ яҙып, ҡысҡырып ҽйтеп, ҿҫтҽлдең уртаһына һҥҙ яҙылған 

яғы менҽн һалалар. Һҽр ҿҫтҽлдҽ 16 һҥҙ килеп сыҡты. Афарин! Беҙ уҡыусыларҙың  

һҥҙҙҽрҙе нисек иҫтҽ ҡалдырыуҙарын, дҿрҿҫ яҙылышын   тикшерҽбеҙ (тҿрлҿ 

фломастерҙар менҽн яҙалар, шунлыҡтан уҡытыусы бҿтҽ һҥҙҙҽрҙе лҽ кҥрҽ). 

Corners (Конэрс) «Мөйөштҽр» структураһы (һҽр мҿйҿшкҽ алдан тема 

буйынса исемдҽр тҽғҽйенлҽнҽ). Уҡыусылар ҥҙҙҽре телҽгҽн яуап варианты булған 

мҿйҿшкҽ барып баҫалар һҽм, парҙарға берлҽшеп, ни ҿсҿн был мҿйҿштҿ 

һайлағандарын аңлаталар. 

Хҽҙер һҥҙҙҽр араһынан исемдҽрҙе һайлап алығыҙ ҙа нидҽй ялғау тура килҽ шул 

мҿйҿшкҽ барығыҙ. 

ДЖОТ ТОТС структураһының дауамы итеп артабанғы структураны 

ҡулланып була. 

3. ТИК-ТЭК-ТОУ (Tic-Tac-Toe) –  «Крестик һҽм нолик» 

Карточкаларға яҙылған һҥҙҙҽрҙҽн һҿйлҽмдҽр тҿҙҿйҽсҽкбеҙ. 

1) 1-се номерлы уҡыусы һҥҙҙҽрҙе йыйып ала ла йҽнҽшҽлҽге ҿҫтҽл менҽн 

һҥҙҙҽрҙе алмаштыра. 

2) 2-се номерлы уҡыусы 9 һҥҙҙе һайлап ала. 

3) 3-сҿ номер аҫтында ултырған уҡыусы 1-ҙҽн 9-ға тиклем һҥҙҙҽргҽ номер ҡуя. 

4) 4-се номерлы уҡыусы 3*3 форматында һҥҙҙҽрҙе ҿҫтҽлгҽ теҙҽ. 

 Шул байрам  айҡанлы беҙ республика тураһында кино төшөрһҽк унда 

ниндҽй фекерҙҽр яңғырауын телҽр инегеҙ.  

Хҽҙер һҽр уҡыусы бер һыҙыҡта булған (вертикаль, диагональ, горизонталь) 

һҥҙҙҽрҙе ҡулланып 3 һҿйлҽм тҿҙҿй. 2 минут ваҡыт бирелҽ. 

Һҿйлҽмдҽр (Континиус Раунд Робин) «Төркөмдҽрҙҽ дауамлы фекер 

алышыу» структураһы ярҙамында бер-бер артлы уҡыла, һҽр уҡыусы сиратлап 

берҽр һҿйлҽм уҡый, шул һҿйлҽмдҽрҙҽн  бҽлҽкҽй текст тҿҙҿргҽ була. Һҽр ҿҫтҽлдҽн 

бер уҡыусы сығыш яһай. 

Афарин. Был структура уҡыусыларҙың теманы нисек ҥҙлҽштергҽндҽрен кҥрергҽ ярҙам итҽ. 

Башҡорт теле дҽресендҽ һҿйлҽм тҿҙҿлҿшҿн ҥткҽндҽ бик уңышлы алым. 

Бик актив эшлҽҥегеҙ ҿсҿн рҽхмҽт. Ҽ хҽҙер оҫталыҡ дҽресен йомғаҡлар 

алдынан һеҙгҽ оҡшаған мҿйҿшкҽ барырға тҽҡдим итҽм. Һеҙ ҽле эшлҽгҽн структура 

Corners (Конэрс) «Мөйөштҽр» тип атала. Хҽҙер мин һеҙгҽ һорауҙар бирҽм, ҽ һеҙ 

бер-берегеҙ менҽн фекер алышып яуап бирҽ алаһығыҙ.  

  

http://www.bashinform.ru/news/875917-vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-prazdnovanii-100-letiya-obrazovaniya-bashkortostana/
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Рефлексия. 

1. Һеҙгҽ был структураларҙың ҡайһыһы оҡшаны? 

2. Был структуралар ярҙамында ниндҽй кластарҙа дҽрес ҥткҽреҥ отошлораҡ 

булыр ине? 

3. Дҽрестең ниндҽй этаптарында һҽм ниндҽй тема ҥткҽндҽ ҡулланыр инегеҙ?  

4. Сингапур методикаһының элементтарын ҡулланыу уҡыусыларҙың ниндҽй 

һҽлҽттҽрен ҥҫтерҽ? 

5. Ниндҽй мҽғлҥмҽт һеҙҙең ҿсҿн яңы булды? 

6. Оҫталыҡ дҽресенҽн һуң ниндҽй һорауҙар, идеялар тыуҙы?   

Йомғаҡлау 

Сингапур методикаһының элементтарын башҡорт теле дҽрестҽрендҽ 

ҡулланыу ошондай һҿҙҿмтҽлҽр бирҽ:  

- балаларҙың телгҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныуын арттыра, танып – белеҥ һҽлҽтен 

ҽҥҙемлҽштерҽ, һҥҙ байлығын ҥҫтереҥгҽ ярҙам итҽ;  

- яңы быуын стандарттары шарттарында уҡыусының шҽхси эшмҽкҽрлеген 

ҥҫтерҽ, логик фекерҽҥен формалаштыра, проблеманы ҡуя һҽм хҽл итергҽ ҿйрҽтҽ, 

тыуған илен, телен яратҡан, миллҽттенең килҽсҽген ҡайғыртҡан шҽхес тҽрбиҽлҽнҽ; 

- тотош дҽрес барышын ҥҙгҽртеҥҙе талап итмҽй, ҽ тик уның  уҡытыусы 

ҡарамағына һайланған бер-нисҽ элементын ғына ҡулланыуҙы кҥҙ уңында тота; 

- психологик комфорт урынлаштыра, уҡыусыларға тыныс мҿхит булдыра; 

- дҽрес барышында  кластағы барлыҡ уҡыусының  да белемен баһаларға 

мҿмкинлек бирҽ; 

- класта кҥтҽренке кҽйеф тыуҙыра: дисциплинаны тҽртипкҽ һала; 

мотивацияны, белем алыуҙы, кҽйефте яҡшырта; 

- уҡыусылар позитив хеҙмҽттҽшлек иткҽн ваҡытта, уртаҡ эшмҽкҽрлек 

формалаша; 

- тҿркҿмдҽ эшлҽгҽн саҡта ҥҙ-ара хеҙмҽттҽшлек итҽ белеҥ,  бер-береһен 

тыңлай, башҡалар фекерен ҡабул итҽ, аңлай белеҥ кеҥек сифаттар тҽрбиҽлҽнҽ.  
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     Нурыева Рузана Фҽнил ҡыҙы 

Ҿфҿ ҡалаһы ҡала округы ―Мостафина Фатима Хҽмит 

ҡыҙы исемендҽге 20-се Ҿфҿ ҡала башҡорт гимназияһы‖ 

муниципаль бюджет дҿйҿм белем биреҥ 

учреждениеһының юғары категориялы башланғыс 

кластар уҡытыусыһы. 1999 йылда Салауат педагогия 

колледжын, 2005 йылда Стҽрлетамаҡ дҽҥлҽт педагогия 

академияһының башланғыс кластар факультетын  

тамамлаған. Педагогик  эш стажы – 18 йыл. 

―Башҡортостандың  баш ҡалаһы башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте йыл уҡытыусыһы – 2017‖ конкурсы 

номинанты. ―Педагог-мастер‖ ҡала  конкурсы еңеҥсеһе. 

 

Оҫталыҡ дҽресе программаһының темаһы: “Федераль дҽүлҽт белем 

биреүҙең яңы стандарттары талаптарына ярашлы башҡорт теле дҽрестҽрендҽ 

проблема ҡуйыу һҽм рефлексия этаптары ” 

 

 Оҫталыҡ  дҽресенең  эш программаһы 

Бҿгҿнгҿ тормош һҽм техник прогресс кешелҽрҙең ҥҙҙҽрен дҽ ҥҙгҽрергҽ, 

тормош менҽн бергҽ йылдам атларға мҽжбҥр итҽ. Хҽҙерге заман кешенҽн уратып 

алған донъяға тиҙ генҽ яраҡлашыуҙы, ҥҙ аллы фекер йҿрҿтҿргҽ ҿйрҽнеҥҙе талап итҽ. 

Бҿгҿнгҿ сығарылыш класы  уҡыусыһы килеп сыҡҡан тормош ҡаршылыҡтарын һҽм 

ситуацияларын уңышлы йырып сығырҙай, ҡуйған маҡсаттарына ирешерҙҽй белемгҽ 

эйҽ булырға тейеш. 

 Оҫталыҡ класының маҡсаты: башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыларына 

методик яҡтан ярҙам кҥрһҽтеҥ, Федераль дҽҥлҽт белем биреҥҙең яңы стандарттары 

талаптарына ярашлы башҡорт теле дҽрестҽрендҽ проблема ҡуйыу һҽм рефлексия 

этаптарын ойоштороу һҽм уларҙың ҥҙенсҽлектҽре менҽн таныштырыу. 

Ул маҡсатҡа тҥбҽндҽге бурыстарҙы хҽл итеҥ аша ҿлгҽшергҽ ниҽтлҽйем: 

1) Федераль дҽҥлҽт белем биреҥ стандарттары талаптарына ярашлы дҽрес 

структураһы менҽн таныштырыу; 

2) рефлексия термины, классификацияһы тураһында киңерҽк мҽғлҥмҽт биреҥ; 

3) башҡорт теле дҽрестҽрендҽ проблема ҡуйыу алымдары менҽн рефлексия 

ҥткҽреҥҙең тҿрҙҽре менҽн таныштырыу; 

4) профессиональ компетентлыҡты ҥҫтереҥ. 

Актуаллек. Мҽктҽптҽ уҡыу процесын ойоштороуҙың тҿп формаһы булып 

дҽрес тора. Икенсе быуын стандарттарын тормошҡа ашырыу ҿсҿн бҿгҿнгҿ кҿн, 

йҽғни, хҽҙерге заман дҽресе ниндҽй? 
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Хҽҙерге заман дҽресендҽ уҡыусылар ҥҙ аллы белем алырға ынтылырға, 

тҽнҡитле һҽм ижади фекерлҽргҽ, дҿрҿҫ һҽм бҽйлҽнешле һҿйлҽргҽ, ҥҙенең 

эшмҽкҽрлегенҽ баһа бирергҽ, проблема ҡуйып, уны сисергҽ ҿйрҽнергҽ тейеш.  

Федераль дҽҥлҽт белем биреҥҙең яңы стандарттары талаптарына ярашлы 

тҿҙҿлгҽн дҽрестҽрҙе Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.М. Асмолов, Д.Б. Эльконин һҽм башҡа ғалимдар, 

кҥренекле психологтар тҿплҿ ҿйрҽнгҽн. Был ҿлкҽлҽ шулай уҡ ҥҙебеҙҙең 

Башҡортостан ғалимдары А.З. Рҽхимов, В.П. Сухов, педагогия фҽндҽре 

кандидаттары С.С. Пичугин, Ф.Ш. Сынбулатова, М.С. Дҽҥлҽтшина,  

Ҽ.Т. Мҽҥлийҽрова., З.М. Ғҽбитова һҽм башҡаларҙың хеҙмҽттҽренҽн бик кҥп 

мҽғлҥмҽттҽр алыу мҿмкинселеге бар. 

Гипотеза: Федераль дҽҥлҽт белем биреҥҙең яңы стандарттары буйынса дҽрес 

тҿҙҿлҿшҿнҿң теоретик нигеҙҙҽрен һҽм дҽрестең иң мҿһим билдҽһе булып һаналған  

системалы эшмҽкҽрлек ысулын, дҽрестҽ проблема ҡуйыу һҽм рефлексия этаптарын 

ҥҙлҽштергҽндҽн һуң, уҡытыусылар икенсе быуын стандарттары талаптарына 

ярашлы дҽрес барышын тҿҙҿргҽ һҽм моделлҽштерергҽ ҿйрҽнҽсҽктҽр.  

Принциптары: кҥргҽҙмҽлелек, системалылыҡ, эҙмҽ-эҙлеклелек, 

аңлайышлылыҡ, ҽҥҙемлек. 

Планлаштырылған эш төрҙҽре: лекция, оҫталыҡ дҽрестҽре, семинар, 

семинар – практикум, тҥңҽрҽк ҿҫтҽл, асыҡ дҽрестҽр, эшлекле уйындар. 

Программа башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте, башланғыс класс уҡытыусылары ҿсҿн 

тҽғҽйенлҽнгҽн. 

Көтөлгҽн һөҙөмтҽлҽр: яңы быуын стандарттары буйынса дҽрес тҿҙҿлҿшҿнҿң 

проблема ҡуйыу һҽм рефлексия этаптарын ҡулланып, дҽрес пландары, дидактик 

материалдар һҽм кҥнегеҥҙҽр тҿҙҿҥ, уларҙы практикала ҡулланырға ҿйрҽтеҥ, 

дҽрестҽрҙең технологик картаһын тҿҙҿҥ. 

Оҫталыҡ класының практик ҽһҽмиҽте: эшебеҙҙең һҿҙҿмтҽһе булып 

башҡорт теле дҽрестҽрендҽ проблема ҡуйыу һҽм рефлексия этаптарын киң 

сағылдырған тҿрлҿ  типтағы дҽрес ҿлгҿлҽрен,  дидактик матералдарҙы, 

кҥнегеҥҙҽрҙе, кҽңҽштҽрҙе ҥҙ эсенҽ алған брошюра сығарыу.        
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Оҫталык дҽрестҽренең йөкмҽткеһе: 

 

Тема һҽм үтк

ҽрелҽсҽк дата 

Төп маҡсаттар Эш төрҙҽре 

С
ҽғ

ҽт
 һ

а
н

ы
 

Ҡатнашыусыл

арға 

тҽҡдим ителҽс

ҽк эштҽр 

Инеш. Яңы 

быуын 

стандарттары 

буйынса дҽрес 

тҿҙҿлҿшҿ 

18.10.2017 

Группа һҽм оҫталыҡ 

класының 

программаһы менҽн 

танышыу. Ҥҙемдең 

педагогик эш 

тҽжрибҽм менҽн 

уртаҡлашыу 

Башланғыс 

кластар буйынса 

директор 

урынбаҫары 

Ғҽзизова Э.М. 

ҡатнашлығында 

лекция. 

Педагогик 

тҽжрибҽне 

презентациялау.

Анкета 

4/5 Оҫталыҡ 

дҽресенең 

маҡсатын һҽм 

бурыстарын 

билдҽлҽҥ. 

Интернет-

сайттарҙа эш 

Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

проблема 

ҡуйыу 

алымдары      

22.11.2017 

Яңы талаптарға 

ярашлы  дҽрес 

тҿҙҿлҿшҿ менҽн 

танышыу. Башҡорт 

теле дҽрестҽрендҽ 

проблема ҡуйыу 

алымдары. Теоретик 

белем биреҥ 

Оҫталыҡ дҽресе. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Яңы быуын 

стандарттары 

буйынса 

башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

проблема 

ҡуйыу 

алымдары 

менҽн 

таныштырыу 

Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

проблема 

ҡуйыу 

алымдары        

20.12.2017 

Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

проблема ҡуйыу 

алымдары менҽн 

танышыу 

Оҫталыҡ дҽресе. 

Практик эш. 

Ҽңгҽмҽ. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ эш 

4/5 Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

проблема 

ҡуйыу 

алымдарын 

ҥҙлҽштереҥ 

Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

проблема 

ҡуйыу 

алымдары        

24.01.2018 

Уҡытыусыларға 

башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

проблема ҡуйыу 

алымдарын практик 

рҽҥештҽ кҥрһҽтеҥ 

Уҡыусылар 

менҽн дҽрес 

ҥткҽреҥ. 

Семинар-

практикум. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ эш 

4/5 Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

проблема ҡуйыу 

алымдарын 

практик рҽҥештҽ 

кҥрһҽтеҥ 
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Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

рефлексия 

этабы менҽн 

таныштырыу 

21.02.2018 

Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

дҽрескҽ рефлексия 

яһау ҥҙенсҽлектҽре. 

Теоретик белем 

биреҥ 

 

Дҽрес—семинар. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ.  

Практик эш 

 

4/5 Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

дҽрескҽ 

рефлексия яһау 

ҥҙенсҽлектҽре 

менҽн 

таныштырыу 

Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

рефлексия 

этабы 

21.03.2018 

Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

рефлексия яһау 

тҿрҙҽрен практик 

рҽҥештҽ кҥрһҽтеҥ 

Уҡыусылар 

менҽн дҽрес 

ҥткҽреҥ. 

Тҥңҽрҽк ҿҫтҽл. 

Ҽңгҽмҽ.  

Практик эш 

4/5 Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

дҽрескҽ 

рефлексия яһау 

ҥҙенсҽлектҽрен 

ҥҙлҽштереҥ 

Методик 

кҽңҽштҽр. 

―Уй+хҽрҽкҽт 

═ оҫталыҡ― 

18.04.2018 

Уҡытыусылар 

менҽн ижади 

тҿркҿм булдырыу. 

Дҽрестең проблема 

ҡуйыу һҽм 

рефлексия 

этаптарында тҿрлҿ 

эш тҿрҙҽре, 

кҥнегеҥҙҽр уйлау, 

тҿҙҿҥ. Яңы ситуация 

тҿрҙҽрен табыу, эш 

процесында 

ҡулланыу 

Дҽрес-

семинар.Тҿркҿм

дҽрҙҽ 

эшлҽҥ.Практик  

эш. Имитацион 

уйын. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Тҽҡдим 

ителгҽн текст 

буйынса эш 

тҿрҙҽре тҿҙҿҥ. 

Рефлексия 

 

Башҡорт теле 

дҽрестҽренең 

тҿрлҿ 

этаптарында 

ижади эштҽр 

25.04.2018 

 Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ тҿрлҿ 

ижади эштҽрҙең 

ҡулланылышын 

кҥрһҽтеҥ 

Практик дҽрес. 

Лекция. 

Имитацион 

уйын. Дискуссия 

4/5 Тҽҡдим 

ителгҽн ижади 

эштҽрҙе 

тикшереҥ. 

Дҽрес 

фрагментын 

моделлҽштереҥ 

(тҿркҿмдҽрҙҽ 

эш) 
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Оҫталыҡ—

класын 

йомғаҡлау 

16.05.2018 

 Оҫталыҡ класы — 

ул беҙҙең эшебеҙҙе 

баһалау, рефлексия 

ҥткҽреҥ. Башҡорт 

теле дҽрестҽрендҽ 

проблема ҡуйыу 

һҽм рефлексия 

этаптарын киң 

сағылдырған тҿрлҿ  

типтағы дҽрес 

ҿлгҿлҽрен ҡулланып 

тҿҙҿлгҽн дҽрестҽр, 

методик тҽҡдимдҽр, 

кҥрһҽтмҽлҽрҙҽн, 

дидактик 

материалдарҙан 

торған брошюра 

сығарыу 

Тҥңҽрҽк 

ҿҫтҽл. 

«Педагогик 

идеялар» 

аукционы. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эш. 

Рефлексия 

4/5 Дидактик 

материалдар, 

презентациялар, 

дҽрес ҿлгҿлҽре 

ҽҙерлҽҥ. Оҫталыҡ-

класы эше буйынса 

уй-фекерҙҽр менҽн 

уртаҡлашыу, 

рекомендациялар, 

тҽҡдимдҽр 

индереҥ. 

Рефлексия 

 

 

Матер-класс. Тема: Федераль дҽүлҽт белем биреүҙең яңы стандарттары 

талаптарына ярашлы башҡорт теле дҽрестҽрендҽ рефлексия этабы. 

 

Дҽрестең маҡсаты һҽм дидактик бурысы: башҡорт теле һҽм башланғыс 

класс уҡытыусыларын Федераль дҽҥлҽт белем биреҥ стандарттары талаптарына 

ярашлы башҡорт теле дҽрестҽрендҽ рефлексия этабын ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре, 

уның классификацияһы менҽн таныштырыу һҽм рефлексия тураһында киңерҽк 

мҽғлҥмҽт биреҥ. 

Йыһазландырыу: Microsoft Power Point 2010 программаһында презентация, 

таратма материал, йҽшел, һары, ҡыҙыл тҿҫтҽге смайликтар, ҡҽлҽм, таблица. 

Шартлы тамғалар: У. – уҡытыусы, К. – коллегалар, Б. – бала. 

Дҽрес барышы 

У. Хҿрмҽтле коллегалар, тҽҙрҽгҽ ҡарағыҙ ҽле! Ниндҽй йыл миҙгеле? 

К. Кҿҙ. 

У. Эйе, кҿҙ. Ҽ беҙ ҽле йҽйҙе онотоп ҿлгҿрмҽгҽнбеҙ. Ҽйҙҽгеҙ, кҥҙҙҽребеҙҙе 

йомоп бер минутҡа ғына булһа ла йҽмле йҽй айҙарына, йҽшел ҥлҽнле, сағыу сҽскҽле 

болондарға ҽйлҽнеп ҡайтайыҡ. Болонда сҽскҽнҽн – сҽскҽгҽ сағыу кҥбҽлҽктҽр осоп 

йҿрҿй, ошо кҥбҽлҽктҽрҙең оҡшағанын ҥҙегеҙҙең усығыҙға ултыртығыҙ. Ҽ мин һеҙгҽ 

бер легенда һҿйлҽйем. Ер йҿҙҿндҽ бҿтҽ нимҽне лҽ белгҽн бер аҡыл эйҽһе йҽшҽгҽн. 

Уның уҡыусыһы киреһен дҽлиллҽргҽ телҽгҽн. Ни эшлҽгҽн? Ул усына бер кҥбҽлҽкте 

ултыртҡан, устарын йомған һҽм аҡыл эйҽһенҽн былай тип һораған: Хҿрмҽтле, аҡыл 
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эйҽһе, минең устарымда ниндҽй кҥбҽлҽк: тереме йҽки ҥлеме? Ҽ ҥҙе - тере тип ҽйтһҽ, 

кҥбҽлҽкте ҥлтерҽм; ҥле тип ҽйтһҽ – кҥбҽлҽкте осороп ебҽрҽм, тип уйлай. Аҡыл эйҽһе 

ҽҙерҽк уйлап торған да яуап биргҽн. Нимҽ тип яуап бирҙе икҽн? 

К. Бҿтҽһе лҽ һинең ҡулыңда. 

У. Эйе, аҡыл эйҽһе, бҿтҽһе лҽ һинең ҡулыңда тигҽн. Ошо легенданың 

мҽғҽнҽһен нисек аңланығыҙ? (Коллегаларҙың яуаптарын тыңлайым.) 

У. Беҙгҽ, уҡытыусыларға, уҡыусының ҥҙен кҽрҽкле, яратылған, ҽ иң мҿһиме – 

уңышлы тип хис итеҥе бик мҿһим. 

Ысынлап та, бҿтҽһе лҽ беҙҙең ҡулдарҙа, белеҥебеҙсҽ, уңышты тик уңыш ҡына 

тыуҙыра. Уҡытыусының иң мҿһим ҡағиҙҽһе – һҽр уҡыусының бҽлҽкҽй генҽ булһа ла 

алға китешен кҥреп, һиҙеп, уны хуплау. 

Бҿгҿнгҿ мастер – кластың темаһы: ―Федераль дҽҥлҽт белем биреҥҙең яңы 

стандарттары талаптарына ярашлы башҡорт теле дҽрестҽрендҽ рефлексия этабы‖. 

ФДББ бҿтҽбеҙгҽ лҽ аңлашыла, хҽҙерге заман дҽрес этаптарын да белҽбеҙ. Ҽ нимҽ ул 

рефлексия?  

Һеҙҙең алдығыҙҙа белемдҽрҙе теркҽп бара торған таблица ята, икенсе графа 

«Белҽм» тип атала. Һеҙ ошо графаға рефлексия тураһында нимҽ белгҽнегеҙҙе яҙып 

ҡуйығыҙ. 

 

Термин 

 

Белҽм 

 

Белергҽ телҽйем 

 

Белдем 

 

Рефлексия    

 

Ҽйҙҽгеҙ, ҡулды ҡулға тотоношайыҡ һҽм бер – беребеҙгҽ ҡарап йылмаяйыҡ. 

Һеҙ бҿгҿнгҿ мастер – класта нимҽ белергҽ телҽйһегеҙ? Таблицаның икенсе графаһын 

тултырығыҙ. (Маҡсат ҡуябыҙ). Мин һеҙҙең маҡсатығыҙ тормошҡа ашыр, тип 

ышанам. 

Хҽҙерге заман белем биреҥ процесы принциптарының береһе – ҽҥҙемлелек, 

ижадилыҡ һҽм аңлап белеҥ принципы. Бала ҥҙенең һҽр хҽрҽкҽтен аңлап, тойоп 

башҡарһа ғына ҽҥҙем була ала. Дҽрестҽ баланың аң даирҽһен ҥҫтереҥҙҽ рефлексия 

этабы бик мҿһим роль уйнай. Рефлексив эшмҽкҽрлекте ойоштороу ҥҙ маҡсат 

булырға тейеш тҥгел икҽнен оноторға ярамай, ул баланың ҥҙаллылыҡ, 

конкурентлыҡ кеҥек шҽхси сифаттарын  ҥҫтерергҽ тейеш.  

 Үҙаллылыҡ. Уҡытыусы уҡыусы ҿсҿн яуап бирмҽй, ҽ уҡыусы ҥҙенең 

эшмҽкҽрлеген анализлап, ҽҥҙемлекте, һҽлҽтте, булмышын билдҽлҽй. 

Уҡыусы дҽрестҽ хаталанһа, яңылышһа,  ҡурҡып ҡалмай, ҽ ситуацияны 

баһалай, анализлай һҽм ҥҙ алдына яңы бурыстар ҡуйып, еренҽ еткереп эшлҽп ҡуя. 

Конкурентлыҡ һҽлҽте. Уҡыусы башҡаларға ҡарағанда яҡшыраҡ эшлҽй, 

тырыша, тҿрлҿ ситуациянан эффектлы, уңышлы сыға белҽ.   

У. Хҿрмҽтле коллегалар! Рефлексия нимҽ ул? Һеҙ уны нисек аңлайһығыҙ? 
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К. Рефлексия – йомғаҡлау, дҿйҿмлҽштереҥ. 

У. Латин теленҽн тҽржемҽ иткҽндҽ, рефлексия – ―ҥткҽнгҽ мҿрҽжҽғҽт‖ тигҽнде 

аңлата.  

Сит телдҽр һҥҙлеге буйынса, рефлексияны ―ҥҙеңдең эске торошоң тураһында 

фекер йҿрҿтҿҥ‖ тип аңларға була.  

Хҽҙерге заман педагогикаһында рефлексия – ул эшмҽкҽрлеккҽ һҽм уның 

һҿҙҿмтҽлҽренҽ ҥҙанализ.  

У. Уҡыу рефлексияһының классификацияһы нисек икҽн? (Коллегаларҙың 

яуаптары). 

Уҡыу рефлексияһының классификацияһы. 

1) йҿкмҽтке буйынса: телдҽн һҽм яҙма; 

2) эшмҽкҽрлек формаһы буйынса: индивидуаль, коллектив, тҿркҿмдҽ; 

3) ҥткҽреҥ ысулы буйынса: һҥрҽт, һорау, анкета; 

4) функция буйынса: физик (ҿлгҿрҙҿм – ҿлгҿрмҽнем, еңел – ауыр); сенсор 

(ҡыҙыҡлы – кҥңелһеҙ, уңайлы – уңайһыҙ); интеллектуаль (нимҽ аңланым – 

аңламаным, ниндҽй ҡыйынлыҡтар тойҙом).  

У. Рефлексия ниндҽй тҿрҙҽргҽ бҥленҽ икҽн? 

Рефлексия тҿрҙҽре. 

У. Рефлексияның функцияларынан сығып, тҥбҽндҽге тҿрҙҽре билдҽле: 

 Кҽйеф һҽм эмоциональ торошто кҿйлҽҥ тҿрҿ. 

 Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе тҿрҿ. 

 Эшмҽкҽрлек тҿрҿ.  

1. Кҽйеф һҽм эмоциональ торошто кҿйлҽҥ рефлексияһын ҥткҽреҥ. 

У. Был рефлексия тҿрҿн һеҙ нисек итеп ҡулланыр инегеҙ? Ниндҽй алымдар 

бар икҽн? Иң тҽҥҙҽ һеҙҙең фекерҙҽрегеҙҙе ишеткем килҽ. (Коллегаларҙың яуаптары). 

У. Кҽйеф һҽм эмоциональ торошто кҿйлҽҥ рефлексияһын дҽрестең ҡайһы 

ҿлҿшҿндҽ ҥткҽрергҽ була? (Коллегаларҙың яуаптары). 

У. Кҽйеф һҽм эмоциональ торошто кҿйлҽҥ рефлексияһын дҽрес аҙағында ғына 

тҥгел, ҽ уның тҿрлҿ этабында ла ҥткҽреп була. Был тҿрҙҿ ҡулланғанда эмоцияларҙы 

сағылдырған тҿрлҿ тҿҫтҽге карточкалар, һҥрҽттҽр, йҿҙ һҥрҽттҽре, тҿрлҿ билдҽлҽр 

тҿшҿрҿлгҽн карточкалар, шиғырҙар ҡулланырға мҿмкин. (Мҽҫҽлҽн, смайликтар, 

кҽйеф, гномдар, тойғо ағасы, ҡояш һҽм болот, шыршыны биҙҽ.) 

Смайликтар. Иң ябай вариант: нейтраль (битараф), кҥңелһеҙ, кҥңелле йҿҙҙҽр 

тҿшкҽн бит формалары. 

Ҡояш һҽм болот. Уҡытыусы балаларға ҡояш һҽм болот һҥрҽтен кҥрһҽтҽ һҽм 

кҽйефтҽрен улар менҽн сағыштырырға тҽҡдим итҽ. Ҽгҽр кҽйеф һҽйбҽт булһа, 

ҡояшты һайларға, насарыраҡ булһа, болотто, саҡ ҡына килеп сыҡмаһа – ҡояш менҽн 

болотто кҥрһҽтергҽ. 

Кҽйеф йҽки гномдар, ҽгҽр кҽйеф яҡшы булһа – гном шатлана, насар булһа, 

гном ҡайғыра. 



43 

 

 Эмоциональ – нҽфис биҙҽлеш. Балаларға пейзаж тҿшҿрҿлгҽн ике картина 

тҽҡдим ителҽ. Шулай уҡ бер картина моңһоу һауа торошло пейзаж менҽн, ҽ 

икенсеһе – аяҙ, ҡояшлы пейзаж менҽн. Балалар ҥҙҙҽренең кҽйефтҽренҽ тап булған 

картинаны һайлайҙар, кҥрһҽтҽлҽр. 

Ҽгҽр бала кҽйефе булмаған смайликты кҥрһҽтһҽ, унан мотлаҡ сҽбҽбен, 

нимҽнең килеп сыҡмағанын һорарға кҽрҽк. 

2.Эшмҽкҽрлек рефлексияһы. 

Эшмҽкҽрлек рефлексияһы уҡыу процесын оптимизацияларға ярҙам итҽ. Ошо 

алым менҽн уҡыусылар ҥҙҙҽренең уҡыу материалын аңлау – аңламауҙарына байҡау 

яһайҙар. Тимҽк улар ҥҙҙҽре уҡыу процесының эффектлылығын ҥҫтереҥҙҽ 

ҡатнашалар. Рефлексияның был тҿрҿ дҽрестең бҿтҽ этаптарында ла уҡыусыларҙың 

ҽҥҙемлеген баһаларға ярҙам итҽ, мҽҫҽлҽн, уңыш ситуацияһы этабында йҽки дҽрес 

аҙағында. (Светофор, поезд, уңыш ағасы, ҡояшҡай, уңыш баҫҡысы.) 

Светофор. Уҡыусының алдында ҡыҙыл, йҽшел, һары тҿҫтҽге карточкалар ята. 

Ул ҥҙенҽ кҽрҽкле тҿҫтҿ генҽ кҥтҽрҽ: йҽшел – белдем, һары – оҡшаны, ҡыҙыл – 

оҡшаманы. Шулай уҡ карточкаларҙы билдҽлҽр менҽн дҽ ҡулланырға була: ҿндҽҥ, 

һорау, плюс, минус. 

Поезд. Таҡтала поезд макеты, уның һҽр вагоны – дҽрес этабы. Уҡыусы 

алдында смайликтар. Ул дҽрестең ҡайһы этабында яҡшы эшлҽгҽн, шул вагонға 

смайликты йҽбештерҽ. 

Уңыш ағасы. Уҡыусы ағас япрағы йҽки алма формаһындағы тҿҫлҿ 

карточкаларға дҽрес тураһындағы ҥҙ фекерен яҙа һҽм таҡталағы ағасҡа беркетҽ. 

Йҽшел – хатам булманы, яҡшы эшлҽнем; һары – 1, 2 хатам булды, уртаса эшлҽнем; 

ҡыҙыл – 3,4 хатам булды, тырышырға кҽрҽк.  

3.Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе рефлексияһы.  

Дҽрес аҙағындағы рефлексия – жанр классикаһы. Уҡытыусы дҽрес аҙағында 

уҡыусының эмоциональ торошон ғына тҥгел, ҽ уның ҿсҿн дҽрес ниндҽй кимҽлдҽ 

продуктив булғанын да асыҡларға тейеш. Уҡыусы дҽрестҽ ҥҙҙҽренең ҽҥҙемлеген, 

белем биреҥ формаһының файҙалы һҽм ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс  булыуын, 

коллектив эште баһаларға бурыслы. Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе рефлексияһы   

- иң оптималь тҿр һанала. Ул уҡыу материалының йҿкмҽткеһен асыҡларға ярҙам 

итҽ. Был осраҡта тҿрлҿ – тҿрлҿ алымдар ҡулланыла.  (Плюс – минус – ҡыҙыҡ, 

рефлексив экран, анкета, 10 балл, синквейн, уңыш ағасы.) 

Баҫҡыс. Уҡыусы баҫҡыста ҥҙенең белем кимҽлен билдҽлҽй. Һуңғы баҫҡыс –

бер нимҽ лҽ килеп сыҡманы, уртансыһы –проблемалар булды, юғары – барыһы ла 

һҽйбҽт, уңышлы. 

Плюс – минус – ҡыҙыҡлы. Был кҥнегеҥҙе телдҽн һҽм яҙма рҽҥештҽ лҽ 

ҥткҽрергҽ мҿмкин. Яҙма рҽҥештҽ ҥткҽргҽндҽ уҡыусыға ҿс графалы таблица 

тултырырға тҽҡдим ителҽ. «П» - дҽрестҽ оҡшаған ваҡыттар, мҽғлҥмҽттҽр, эш 

формалары, файҙалы кҽңҽштҽр яҙыла. «М» - дҽрестҽ оҡшамаған моменттар, уҡыусы 
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ҥҙенҽ кҽрҽкмҽгҽн тип һанаған мҽғлҥмҽттҽрҙе, аңлашылмаған һорауҙарҙы яҙып ҡуя. 

«Ҡыҙыҡлы» - уҡыусы дҽрестҽге ҡыҙыҡлы мҽғлҥмҽттҽрҙе, факттарҙы, уҡытыусыға 

һорауҙарын яҙа.  

Рефлексив экран. Уҡыусы алдында тамамланмаған һҿйлҽмдҽр менҽн экран 

тора. Ул оҡшаған һҿйлҽмде һайлап ала һҽм тамамлап ҡуя. 

Бҿгҿн миңҽ дҽрестҽ ... оҡшаны. 

Дҽрес мине ... турала уйландырҙы. 

Дҽрестҽ ҥҙ эшем менҽн ... . 

У. Хҿрмҽтле коллегалар мин һеҙгҽ башҡорт теле дҽресенең рефлексив анализ 

этабының фрагментын тҽҡдим итҽм, рефлексияның ниндҽй тҿрҿнҽ ҡарай икҽн? 

 У. Беҙ кисҽ башҡорт теле дҽресендҽ ―Ҿн‖ темаһын ҥтеп бҿтҿп, ―Хҽреф – 

ҿндҿң тамғаһы‖ тигҽн темаға кҥсер алдынан, ошондай рефлексив анализ яһаныҡ. 

У. Беҙ нимҽ ҽйтҽбеҙ? Нимҽлҽр ярҙамында һҿйлҽшҽбеҙ?  

Б. Һҥҙ. 

У. Һҥҙ нимҽнҽн тҿҙҿлҽ?  

Б. Ҿндҽрҙҽн. 

У. Ҿндҽр ниндҽй булалар?  

Б. Һуҙынҡы, тартынҡы ҿндҽр. 

У. Тартынҡы ҿндҽр ниндҽй тҿркҿмгҽ бҥленҽлҽр?  

Б. Һаңғырау, яңғырау. 

У. Ҽ һуҙынҡылар?  

Б. Нҽҙек һҽм ҡалын. 

У. Ҿндҽр тураһында тағы нимҽ ҽйтҽ алаһығыҙ?  

Б. Ҿндҽрҙе беҙ ҽйтҽбеҙ һҽм ишетҽбеҙ. 

У. Таҡтала уҡыусының яуаптарын моделлҽштереп барабыҙ. 

У. Шулай итеп, был дҽрестең рефлексияһын ниндҽй тҿргҽ индереп була? 

У. Рефлексив анализ – ул дҽрестҽ эшлҽнелгҽн эштҽрҙе барлау, ҿйрҽнелгҽнде 

эҙмҽ – эҙлекле иҫкҽ тҿшҿрҿҥ, эште контроллҽҥ һҽм баһалау, уның һҿҙҿмтҽлелеген 

кҥҙаллау. Дҽрестең тҽҥге ҿлҿшҿндҽ нимҽ эшлҽнем? Шунан? Артабан нимҽ менҽн 

шҿғҿллҽндем? Нимҽлҽргҽ ҿлгҽштем? Нимҽ эшлҽп ҿлгҿрмҽнем? Нимҽ килеп 

сыҡманы? Шулай итеп бала ҥҙенең эшмҽкҽрлеген анализлай. Рефлексив анализ 

процесында ҥҙенҽн – ҥҙе һорауҙар тыуа: был эштҽр һҿҙҿмтҽһендҽ мин нимҽгҽ 

ҿйрҽндем? Ниндҽй яңылыҡ астым? Был алған белем йҽки һҿнҽр миңҽ ҡасан, ҡайҙа 

кҽрҽк булыр? Шулай итеп уҡыусы ҥҙенең дҽрестҽге эшмҽкҽрлегенҽ һығымта яһай. 

Ҽгҽр бала был һорауҙарға яуап алып, уҡыу материалын ҥҙлҽштергҽн һҽм дҽрестҽге 

эшмҽкҽрлегенҽн ҡҽнҽғҽт икҽн – ҥҫеш бар, бала эшмҽкҽрлеге һҿҙҿмтҽле. 

Йомғаҡлау. Рефлексияның тҿрҿн һайлағанда мотлаҡ рҽҥештҽ дҽрестең 

маҡсатын, уҡыу материалының йҿкмҽткеһен һҽм уның ауырлыҡ кимҽлен белергҽ 

кҽрҽк. Шулай уҡ уҡыусыларҙың йҽш һҽм психологик ҥҙенсҽлектҽрен дҽ оноторға 

ярамай.  
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У. Хҽҙер һеҙ 1-се кластың башҡорт теле дҽреслегенең ―Баш хҽреф. Исем – 

фамилияларҙың яҙылышы‖ тигҽн темаға рефлексия яһап ҡарағыҙ. Ниндҽй тҿрҙҿ 

ҡулланғанығыҙҙы ҽйтергҽ онотмағыҙ. 

К. Коллегаларҙың яуаптары, фекерҙҽре. 

У. Шулай итеп, хҿрмҽтле коллегалар, беҙ дҽрес башында барыһы ла беҙҙең 

ҡулда тип юҡҡа ғына ҽйтмҽнек. Хҽҙер кҥбҽлҽктҽрегеҙҙе таҡтаға беркетеҥегеҙҙе 

һорайым. 

У. Беҙҙең мастер – кластан һуң һеҙ ҥҙегеҙҙең һорауҙарығыҙға яуап 

таптығыҙмы? Кҿтҿлгҽн һҿҙҿмтҽлҽргҽ ҿлгҽштегеҙме? Таблицаның һуңғы графаһын 

тултырыуығыҙҙы һорайым. Беҙ кҥп нҽмҽне булдыра, эшлҽй алабыҙ! Барыһы ла 

беҙҙең ҡулда!!! 

Уҡытыусы алдынғы технологияларҙы ҡулланып, ҥҙенең һҿнҽри оҫталығын 

ҥҫтереҥ ҿҫтҿндҽ даими эшлҽгҽндҽ; балаларға тҽрҽн ихтирам менҽн, шҽхес итеп 

ҡарағанда ғына уның кҥңелендҽ ижад сатҡылары уятып була, тип иҫҽплҽйем. 
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Ҽбелғужина Гөлназ Ғҽни ҡыҙы 

Ҿфҿ ҡалаһы ҡала округы 29 – сы мҽктҽп муниципаль бюджет 

дҿйҿм белем биреҥ  учреждениеһының юғары категориялы 

башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы. 2000 йылда Башҡорт 

дҽҥлҽт университетының башҡорт филологияһы һҽм 

журналистикаһы факультетын тамамлаған. Педагогик  эш стажы 

– 13 йыл. ―Башҡортостан Республикаһының мҽғариф 

отличнигы‖, ―Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте  йыл уҡытыусыһы – 

2008‖ район конкурсы номинанты, ―Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте  

йыл уҡытыусыһы – 2012‖ район конкурсы еңеҥсеһе, ―Башҡорт 

теле һҽм ҽҙҽбиҽте  йыл уҡытыусыһы – 2012‖ республика 

конкурсы номинанты, ―Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте  йыл 

уҡытыусыһы – 2017‖ район конкурсы  призеры, ―Педагог-мастер‖ 

ҡала конкурсы еңеҥсеһе.  

 

Оҫталыҡ дҽресе  программаһының темаһы: «Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ 

электрон белем биреүҙең үҙенсҽлектҽре» 

 

Бҿгҿнгҿ кҿндҽ ҥҫешкҽн илдҽрҙҽ электрон технологиялар ярҙамында белем 

биреҥ киң таралған. Рҽсҽй Федерацияһы хакимиҽтенең председатель урынбаҫары 

Ольга Голодец тҽҡдиме буйынса 2013 йылдан, илдҽ электрон уҡытыу тҿп йҥнҽлеш 

алды. Уҙған йылдарҙа уҡыу йорттарының материаль-техник базаһы ярайһы уҡ 

нығытылды. Мҽктҽптҽр заманса техник һҽм методик ҽсбаптар менҽн байытылды.  

Электрон уҡытыуҙың тҿп маҡсаты нимҽлҽ һуң? Уҡыусы, ҡайҙа ғына йҽшҽҥенҽ 

ҡарамаҫтан, тиңдҽштҽре менҽн бер ҥк кимҽлдҽ белем алыуға хоҡуҡлы. Педагог был 

йҽһҽттҽн ҥҙендҽ ҙур яуаплылыҡ тойорға бурыслы. Электрон белем биреҥ 

уҡытыусыны эштҽн ситлҽтеҥ тигҽн һҥҙ тҥгел. Улар икеһе бер-береһен тулыландыра, 

кҿсҽйтҽ, камиллаштыра.  Шулай ҙа был системаны индереҥ тиҙлеге менҽн 

ҡҽнҽғҽтлҽнерлек тҥгел ҽле.  Заман технологиялары ҽҥҙем индерелһҽ лҽ, уның менҽн 

ҡулланған уҡытыусылар һирҽк.  Мин ҥҙемдең  һҽр  дҽресемде,  тҿрлҿ миллҽт 

балаларына телгҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу, Тыуған илгҽ һҿйҿҥ тҽрбилҽҥ  маҡсатында,  

заманса технологиялар ҡулланып ҥткҽрергҽ тырышам.  Коллегаларыма “Башҡорт 

теле дҽрестҽрендҽ электрон белем биреүҙең үҙенсҽлектҽре”  темаһына оҫталыҡ 

дҽрестҽремде тҽҡдим итҽм. 

Төп  маҡсат: дҽрестҽ компьютерҙың мҿмкинлектҽрен  файҙаланып,  тҿрлҿ 

миллҽт балаларына башҡорт теленҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу, башҡорт телен 

аңларға,  телдҽ аралашырға ҿйрҽтеҥ. Ошо маҡсаттан сығып тҥбҽндҽге бурыстарҙы 

ҡуябыҙ: 

- беренсенҽн, туған телдҽрҙе ҿйрҽнеҥҙең абруйын кҥтҽрергҽ; 
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- икенсенҽн,  мастер-класта ҡатнашыусыларҙың эш тҽжрибҽһен байытыу ҿсҿн шарттар 

булдырыу; 

- ҿсҿнсҿнҽн, MOODLE  системаһында эшлҽҥ тҽжрибҽһе менҽн уртаҡлашыу; 

- дҥртенсенҽн, мастер-класта ҡатнашыусыларға MOODLE системаһында эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ; 

- бишенсенҽн, MOODLE системаһында 2-9 кластар ҿсҿн курстар тҿҙҿҥ. 

Программаның актуаллеге:  

- MOODLE cистемаһы аша башҡорт телен ҥҙлҽштереҥҙең еңел булыуы; 

-тҽрҽн, тҿплҿ белем биреҥ менҽн бер рҽттҽн, тҽҥҽккҽл, ижади ҡарашлы, 

ҥҫешкҽ һҽм камиллашыуға һҽлҽтле шҽхес тҽрбиҽлҽҥ; 

-ҥҙ-аллылыҡ тҽрбиҽлҽҥ. 

Планлаштырылған эш төрҙҽре: лекция, асыҡ саралар, тҥңҽрҽк ҿҫтҽл, 

практик - семинар. 

Көтөлгҽн һөҙөмтҽлҽр: 

йҽш уҡытыусыларҙың профессиональ компетентлығын ҥҫтереҥ,  MOODLE 

cистемаһын ҥҙлҽштереҥ, тҽҡдим ителгҽн темаға ҡарата ҡыҙыҡһыу уятыу, курстар 

тҿҙҿҥ. 

Гипотеза. Ҥҙ аллы  эшлҽҥ  уҡыусыны: 

-кҥп тҿрлҿ мҽғлҥмҽттҽр ағымында юғалып ҡалмаҫҡа, тик ҥҙенҽ генҽ кҽрҽген 

һайлап ала белеҥ ысулдарына ҿйрҽтҽ; 

-ҥтелгҽн тема буйынса ҡараштарын киңҽйтҽ, белемдҽрен тҽрҽнҽйтҽ; 

-ҥҙаллылыҡ тҽрбиҽлҽй; 

-ҥҙҙҽрен баһаларға ҿйрҽтҽ. 

Дҽрестҽрҙҽ электрон белем биреҥ бер нисҽ йҥнҽлештҽ алып барыла.  

1 - се    йҥнҽлеш.  Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ MOODLE  системаһын 

ҡулланыу.  

Moodle уҡытыу системаһы – уҡыусыла ҥҙаллылыҡ тҽрбиҽлҽҥгҽ ҡоролған 

концепция.  Был  система 1999 йылда  Мартин Дугиамас  тарафынан асыла. Moodle 

уҡытыу системаһы интерфейсы  82 телгҽ тҽржемҽ ителгҽн,  донъяның 200 илендҽ 50 

меңдҽн артыҡ ойошма ҡуллана. 2012 йылдың октябрендҽ  Moodle уҡытыу 

системаһы Топ -100 исемлегенҽ инде. Бҿгҿнгҿ кҿндҽ Moodle уҡытыу системаһы  

дистанцион уҡытыу системалары араһында иң кҥп  ҡулланыусылар ҽҙерлҽҥселҽр 

иҫҽбендҽ. Һҽр компьютерға ирекле рҽҥештҽ  ҡуйыла, автор хоҡуҡтары закон 

тарафынан яҡланыла. Уҡытыусы теркҽлгҽндҽн һуң,  уҡыу материалы буйынса 

курстар тҿҙҿй, ҽ яуаплы башҡарыусы уҡыусыларҙы теркҽй. Moodle уҡытыу 

системаһының ҥҙенсҽлектҽре: тҿрлҿ эш алымдары ҡулланырға була, уҡыусыларҙың 

белем сифатын даими контролдҽ тотоу, ҽҥҙемлеген кҥҙҽтеҥ мҿмкинселеген бирҽ, 

уҡыусыларҙың  белем кимҽлен иҫҽпкҽ алып, дҽрес материалын ҥҙгҽртергҽ, 

ҿҫтҽмҽлҽр индерергҽ мҿмкин. 

2015-2016  уҡыу йылында   беҙҙең мҽктҽп Moodle уҡытыу системаһын уҡытыу 

процесында ҡулланыу тураһында ҡарар ҡабул итте.   



48 

 

Система буйынса курстарымды тҿҙҿнҿм.  Уҡыусыларым ҙур телҽк  менҽн 

башҡорт телен ҿйрҽнҽ.   Ҽгҽр уҡыусы дҽрес темаһын аңламаһа йҽки  ҿҫтҽлмҽ белем 

алыу телҽге булһа, ҥҙ аллы Moodle  системаһына инеп, ҿйрҽнҽ, белемен тикшерҽ ала. 

Ҡулланылған эш алымдары: 

Лекция, таблица, һҥҙлек эше, Википедия, йырҙар, тҿрлҿ кҥнегеҥҙҽр, 

видеояҙма, уйындар, тест, Ленинг апс программаһында эштҽр. 

Электрон уҡытыуҙың икенсе йҥнҽлеше булып электрон дҽреслектҽрҙе 

ҡулланыу тора. Уларҙы дҽрестҽ ҿс тҿрлҿ файҙаланып була: 

1) демонстратив планда; 

2) индивидуаль рҽҥештҽ; 

3) интерактив таҡтаны файҙаланыу. 

Электрон уҡытыу – ул информацион технологияларҙы, программаларҙы 

ҡулланыу эшмҽкҽрлеге, йҽғни уҡытыусы һҽм уҡыусының ҥҙ-ара бҽйлҽнешен 

телекоммуникацион селтҽр аша булдырыу. Мҽктҽптҽ электрон уҡытыуҙың төп 

маҡсаты булып, дҽрестҽ компьютерҙың мҿмкинлектҽрен кҥберҽк файҙаланыу тора. 

Рус мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыу – ҥтҽ яуаплы, аҡыл менҽн кҥңел 

кҿсҿн талап итеҥсе эш. Һҽр дҽрескҽ уҡыусы телҽк менҽн килһен ҿсҿн, унда 

ғҽжҽплҽнеҥ, һоҡланыу, ҡҽнҽғҽтлҽнеҥ тойғолары уятырлыҡ эш алымдарын һайларға 

кҽрҽк. Тҿрлҿ миллҽт балалары ҿсҿн башҡорт теле дҽресе яратҡан фҽн булһын ҿсҿн, 

дҽресте ҡыҙыҡһындырырлыҡ итеп ҡорорға кҽрҽк. Бының ҿсҿн заманға ярашлы 

инновацион техник саралар ҡулланыу мотлаҡ. 

Компьютер технологияларының ҿҫтҿнлҿгҿ – кҥргҽҙмҽлелек, мҽғлҥмҽттҽрҙең 

график һҥрҽтлҽнеше (текст, тҿшҿрҿлгҽн графика, слайдтар, реалистик һҥрҽттҽр), 

стереотауыш (музыка, тҿрлҿ тауыштар), анимация (хҽрҽкҽтсҽн һҥрҽттҽр, видео) 

берлегендҽ бирелеҥе. Технологияның принцибы – компьютерҙа, Интернет 

селтҽрендҽ айырым бер программа менҽн эшлҽҥ генҽ тҥгел, ҽ мҽғлҥмҽттҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереҥ ҿсҿн бер нисҽ программа ҡулланыу. Уларға яңы техник саралар ҙа, 

уҡытыуҙың яңы формалары һҽм методтары ла, уҡытыу процесына яңыса ҡараш инҽ.  

Компьютер ярҙамында башҡорт теле дҽрестҽрендҽ бер тҿркҿм дидактик 

мҽсьҽлҽлҽрҙе хҽл итеп була: лексиканы ҿйрҽнеҥ (компьютер һҥҙлектҽр файҙаланыу), 

дҿрҿҫ ҽйтелеш ҿҫтҿндҽ эш (башҡорт теле дҽреслектҽрен, тауыш яҙыу 

программаларын файҙаланыу); орфографик кҥнегеҥҙҽр (орфографик һҥҙлекте һҽм 

компьютерҙың орфографияны тикшереҥ программаһын файҙаланыу);  грамматик 

кҥренештҽрҙе ҥҙлҽштереҥ (тестар ярҙамында); эҙлҽнеҥ процесында яңы мҽғлҥмҽттҽр 

алыу, һҿйлҽҥ телмҽрен ҥҫтереҥ, һҿйлҽмдҽр һҽм текстар тҿҙҿҥ, редакторлау) һ.б.  

Бының ҿсҿн бҿгҿнгҿ кҿндҽ башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте буйынса компьютерға 

һалынған программалар, ҽсбаптар бар. Тестар, диагностик эштҽр, кҥсереҥ, 

изложение, инша яҙыу эштҽре, таблицалар ярҙамында эшлҽп була. Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ компьютерҙы ҡулланыу тҥбҽндҽге эш тҿрҙҽрен ҥҙ эсенҽ ала: яңы 

материал аңлатҡанда компьютер ярҙамында кҥп мҽғлҥмҽт бирергҽ мҿмкин. Тҿрлҿ 
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фото, портреттар, картиналар, һҥрҽттҽр, кҥргҽҙмҽ ҽсбаптар эшлҽргҽ була. 

Яҙыусылар, шағирҙар тураһында фоторҽсемдҽр, видеофильмдар, видеороликтар 

кҥрһҽтеҥ; ҽҙиптҽр уҡыған шиғырҙарҙы тыңлатыу; биографияларына ҡағылышлы 

видеоматериалдарҙы кҥрһҽтеҥ; сҽнғҽтле уҡыу кҥнекмҽлҽре булдырыу; ҽҙҽби ҽҫҽр 

мотивтары буйынса тҿшҿрҿлгҽн спектакль һҽм  кинофильмдарҙан ҿҙҿктҽр кҥрһҽтеҥ; 

уҡылған ҽҫҽр буйынса ижади эштҽр башҡарыу; компьютер презентациялары 

ҽҙерлҽҥ; һҥрҽттҽр тҿшҿрҿҥ; йҽнһҥрҽттҽр, видеофильмдар тҿшҿрҿргҽ мҿмкин. 

Дҿйҿм алғанда, был саралар уҡыусыларҙа башҡорт телен ҿйрҽнеҥгҽ ыңғай 

мотивация булдырырға, уларҙың белемен һҽм культураһын камиллаштырырға ярҙам 

итҽ, уҡыуға һҿйҿҥ, телҽк арта.  

Бының ҿсҿн бҿгҿнгҿ кҿндҽ башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте буйынса                                       

компьютерға һалынған программалар, ҽсбаптар бар:  

1. Башҡортса ҿйрҽнҽйек: электрон дҽреслек /Тҿҙ. Х.А.Толомбаев Х.А.,  

Дҽҥлҽтшина М.С., Сиражетдинов З. Ҽ. 

2. Башҡорт теле: 5- 11 кластар ҿсҿн/ УсмановаМ.Ғ., Ғҽбитова З.М.  

3. Башҡорт теле: 7-8 кластар ҿсҿн компьютер дҽреслеге/ Сиразетдинов З. Ҽ.  

4. Башҡорт ҽҙҽбиҽте: 5-9 сы кластар ҿсҿн электрон ҡулланма.  

5. Башҡорт теленҽн электрон һҥҙлектҽр. 

1) Урыҫса-башҡортса һҥҙлек (Ураксин З.Г. ―Русско-башкирский словарь‖ 

китабы буйынса тҿҙҿлгҽн). 

2) Аңлатмалы һҥҙлек. Ураксин З.Ғ.  

3) Орфография һҥҙлеге. Суфьянов Н.Ф.  

Электрон һҥҙлектҽрҙе ҿй эшен тикшергҽндҽ, яңы тема аңлатҡанда, ҥткҽн 

темаларҙы  ҡабатлағанда ҡулланырға мҿмкин. Компьютерҙа эшлҽҥ ваҡыты 15-20 

минуттан артмаҫҡа тейеш.  

Был технологияны ҡулланыу уҡытыусы алдына бик кҥп талаптар ҡуя. Иң 

башта уҡытыусы компьютер менҽн эш итҽ белергҽ тейеш. Дҽрестең һҽр бер этабы 

яҡшы уйланылған, белем кимҽлен арттырыуға йҥнҽлтелеҥе бик мҿһим.  

Дҽрестҽ компьютер ҡулланыу – дҽрес буйы уҡыусы компьютер артында 

эшлҽргҽ тейеш тигҽнде аңлатмай. Сҿнки компьютер артында оҙаҡ ултырыу 

уҡыусының һаулығына зыян килтереҥе мҿмкин, уҡыусы китап менҽн дҽ эш итҽ 

белергҽ тейеш.Компьютерҙы башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте дҽрестҽрендҽ нисек 

ҡуллана башларға?  

- Ябайҙан ҡатмарлыға кҥсеҥ принцибы менҽн эшлҽй башлау. 

- Уҡыусыға бҽлҽкҽй тексты компьютерҙа йыйырға тҽҡдим итеҥ. Һҽр ҿҙҿк һҽм 

һҿйлҽм уҡыусыларҙың ҥҫеш кимҽленҽ тап килергҽ тейеш.  

- Тҿрлҿ тестар башҡарыу.  

- Быларҙан тыш бирелгҽн һҥҙҙҽр буйынса һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ, тексты редакторлау 

һҽм башҡа тҿрлҿ эштҽр башҡарыу була.  
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- Шулай уҡ балаларҙың һҿйлҽҥ телмҽрен ҥҫтереҥ мҽлендҽ лҽ компьютерҙы ҽҥҙем 

ҡулланып була.  

Дҿйҿмлҽштереп ҽйткҽндҽ, компьютер дҽрестҽренең ыңғай һҽм кире яҡтарын 

ҽлегҽ аныҡ ҡына билдҽлҽҥе ауыр, сҿнки ошондай дҽрестең планын ныҡ уйлап 

эшлҽгҽндҽ, уҡытыусы ҥҙенең белем кимҽлен камиллаштырыу ҿҫтҿндҽ эшлҽҥҙе һҽр 

ваҡыт дауам иткҽндҽ, компьютер уҡытыусының ныҡ ҙур ярҙамсыһы буласаҡ.  

Дҽрестҽрҙҽ электрон һҥҙлектҽрҙе ҡулланыу (һҥҙлек менҽн эш тҿрҿ). Электрон 

һҥҙлектҽрҙе ҿй эшен тикшергҽндҽ, яңы теманы аңлатҡанда, ҥткҽнде ҡабатлағанда 

ҡулланыу бик отошло. Интернет селтҽрендҽ башҡорт теле дҽрестҽрендҽ уңышлы 

файҙаланыу ҿсҿн электрон ҡулланмалар ҙа бар.  

Уҡыусыларҙың ҥҙҙҽрен дҽ ҥҙаллы электрон белем алыуға йҽлеп итҽм. Улар 

интернет ресурстарын файҙаланып тҿрлҿ проект эштҽре башҡаралар.  Электрон 

журналдың ярҙамы  ла баһалап бҿткҿһҿҙ. Уҡыусылар, уларҙың ата-ҽсҽлҽре менҽн дҽ 

бҽйлҽнешкҽ инеп була. 

Дҿйҿм  алғанда, электрон уҡытыу уҡыусыларҙа башҡорт телен ҿйрҽнеҥгҽ 

ыңғай мотивация булдырырға, уларҙың белемен һҽм культураһын 

камиллаштырырға ярҙам итҽ, уҡыуға телҽк арта. 

Ҽҙҽбиҽт дҽрестҽрендҽ презентацияларҙы – MS Power Pointта, текстар, 

кроссвордтар, тестарҙы MS EXSEL, Flash, Visual Basic программаларында эшлҽргҽ 

мҿмкин. 
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Оҫталыҡ дҽрестҽренең йөкмҽткеһе 

 

Тема һҽм 

үткҽрелҽсҽк 

дата 

Төп маҡсаттар Эш төрҙҽре 

С
ҽғ

ҽт
 

һ
а

н
ы

 

Үҙ аллы эштҽр 

Инеш.  Башҡорт 

теле 

дҽрестҽрендҽ 

электрон белем 

биреҥҙең 

ҥҙенсҽлектҽре 

12.10.17 

 

Оҫталыҡ 

класының 

программаһы 

менҽн 

таныштырыу.  

Педагогик эш 

тҽжрибҽһе менҽн 

уртаҡлашыу 

Лекция. 

Педагогик 

тҽжрибҽне 

презентациялау. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Ҥҙ тҽжрибҽңде 

презентациялау 

Яңы 

технологиялар 

ҡулланып, белем 

биреҥҙең 

сифатын кҥтҽреҥ 

23.11.17 

  Башҡорт теле  

дҽрестҽрендҽ  яңы 

технологиялар 

менҽн танышыу 

Оҫталыҡ дҽресе. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Яңы 

технологиялар. 

Сығыш ҽҙерлҽҥ 

 Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

электрон, 

дҽреслектҽр, 

һҥҙлектҽр 

ҡулланып, 

уҡыусыларҙың 

телмҽр байлығын 

арттырыу 

14.12.17 

Электрон,дҽресле

ктҽр, һҥҙлектҽрҙе  

ҡулланыу 

ысулдары менҽн 

танышыу 

 Практик эш. 

Ҽңгҽмҽ. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ 

4/5 Электрон 

дҽреслектҽр 

менҽн 

танышыу 

MOODLE  

системаһына 

тҽҥге аҙымдар 

25.01.17 

MOODLE  

системаһы менҽн 

танышыу 

Семинар-

практикум. 

Ҽңгҽмҽ 

4/5 Электрон 

һҥҙлектҽр 

менҽн эш 
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Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

MOODLE  

системаһын 

ҡулланып, 

уҡыусыларҙың 

ҥҙ аллы эшлҽҥ 

эшмҽкҽрлеген 

ҥҫтереҥ 

22.02.17 

 Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

MOODLE  

системаһын 

ҡулланыуҙы 

ҥҙлҽштереҥ 

Дҽрес—

семинар. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ. Практик 

эш 

4/5 Семинар 

дҽресенҽ 

һорауҙар ҽҙерлҽҥ 

MOODLE  

системаһында 

―Башҡорт телен 

ҿйрҽнҽм‖ курсы 

16.03.17 

MOODLE  

системаһында 

―Башҡорт телен 

ҿйрҽнҽм‖ курсы 

менҽн танышыу, 

курстар тҿҙҿҥ 

Практик эш. 

Парҙарҙа эш 

4/5 Парҙарҙа 

практик эшкҽ 

ҽҙерлҽнеҥ 

 

Федераль дҽҥлҽт 

белем биреҥ 

стандарттарын 

тормошҡа 

ашырыуҙа  

LearningApps. 

org 

программаһын  

ҡулланыу 

6.04.17 

Федераль дҽҥлҽт 

белем биреҥ 

стандарттарын 

тормошҡа 

ашырыуҙа  

LearningApps.org 

программаһын  

ҡулланып 

ҿйрҽнеҥ 

Оҫталыҡ  

дҽресе. 

4/5 Электрон 

дҽреслектҽр 

менҽн эшлҽп  

ҡарау, бирелгҽн 

һорауҙарға яуап  

ҽҙерлҽҥ 

Электрон мҽктҽп 

– кҿн талабы 

27.04.17 

Электрон уҡытыу 

аша уҡыусыларҙа 

телгҽ ҡарата 

һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ 

юлдары 

Лекция, ҽңгҽмҽ, 

тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ 

4/5 Тҥңҽрҽк ҿҫтҽлгҽ 

сығыш ҽҙерлҽҥ 

Йомғаҡлау 

дҽресе. 

Рефлексия.  

Фекер алышыу 

17.05.17 

  

Башҡорт теле 

дҽрестҽрендҽ 

электрон белем 

биреҥҙең 

ҥҙенсҽлектҽрен 

нығытыу 

Уйын.Тҥңҽрҽк 

ҿҫтҽл.Ҽңгҽмҽ 

4/5 Рефлексия 
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ФГОС шарттарына ярашлы һуңғы ваҡытта бик матур дҽреслектҽр сыҡты. 

Һеҙҙең иғтибарығыҙға компьютерға кҥсереп алынған электрон дҽреслектҽрҙе тҽҡдим 

итҽм, һҽр дҽресте  компьютер, проектор  ҡулланып, дҽрестҽремде тҿрлҿ, 

мауыҡтырғыс итеп ҥткҽрергҽ тырышам. 

Уҡытыусы алдынғы технологияларҙы ҡулланып, ҥҙенең һҿнҽри оҫталығын 

ҥҫтереҥ ҿҫтҿндҽ даими эшлҽгҽндҽ, балаларға тҽрҽн ихтирам менҽн  шҽхес итеп 

ҡарағанда ғына уның кҥңелендҽ ижад сатҡылары уятып була, тип иҫҽплҽйем. 

Мастер-класс. Тема: “Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ MOODLE системаһын 

ҡулланыу”. 

- Һаумыһығыҙ, хҿрмҽтле коллегалар!  

Белем биреҥҙең йҿкмҽткеһе һҽм маҡсаттары ҥҙгҽрҽ, уҡытыуҙың яңы саралары 

тҽҡдим ителҽ, ҽленҽн-ҽле реформалар тыуып тора, лҽкин дҽрес белем биреҥҙең тҿп 

формаһы булып ҡала килҽ. Кҥпме генҽ яңылыҡтар индерелһҽ лҽ, уҡытыусы менҽн 

уҡыусы дҽрестең тҿп геройҙары булыуҙан туҡтамай. Уҡытыусының уҡыусыны 

шҽхес итеп ҡабул итеҥе, уның кисерештҽренҽ, эске донъяһына иғтибарлы булыуы 

мҿһим. 

Башҡорт телен уҡытыуҙың сифатын кҥтҽреҥҙҽ яңы инновацион технологиялар   

ҡулланып эшлҽҥ  дҽресте бар яҡлап байыта, уҡыусыла предметҡа ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу, ихтирам, һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽй.   

 ―Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ MOODLE системаһын ҡулланыу‖  тип аталған 

оҫталыҡ дҽресендҽ  ҥҙемдең эш тҽжрибҽмдҽ ҡулланған уңышлы алымдарҙың  береһе 

- Moodle системаһы менҽн таныштырып китҽсҽкмен. 

1. Теоретик өлөш. 

Moodle  LMS класына ҡарай  (Learning Management System) — уҡытыу 

системаһы менҽн идара. Беҙҙең илдҽ бындай программа дистанцион уҡытыу 

системаһы тип йҿрҿтҿлҽ. Moodle  80 телгҽ тҽржемҽ ителеп, 30000 ашыу уҡыу 

йортонда ҡулланыла. Был системала уҡытыусы теркҽлгҽндҽн һуң, ҥҙенең телҽге 

буйынса календарь – тематик план буйынса  курстар тҿҙҿй ала. Электрон курстарҙа 

тҿрлҿ элементтар ҿҫтҽргҽ була:  тҿрлҿ кҥнегеҥҙҽр, видеояҙмалар,  лекция, һҥҙлек 

эше, википедия, йырҙар, уйындар, тестар. Курстар ҽҙер булғас, уҡыусыларҙы теркҽҥ 

мотлаҡ.  Был системала бирелгҽн эштҽрҙе дҽрестҽ лҽ, ҿйҙҽ лҽ  ҡулланырға мҿмкин.  

Тест эштҽренҽ баһалар  шунда уҡ ҡуйыла. Moodle уҡытыу системаһының 

ҥҙенсҽлектҽре: тҿрлҿ эш алымдары ҡулланырға була, уҡыусыларҙың белем сифатын 

даими контролдҽ тотоу, ҽҥҙемлеген кҥҙҽтеҥ мҿмкинселеген бирҽ, уҡыусыларҙың  

белем ҥҙенсҽлеген иҫҽпкҽ алып, дҽрес материалын ҥҙгҽртергҽ, ҿҫтҽмҽлҽр индерергҽ 

мҿмкин. 
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2. Практик өлөш.  

Уҡытыусылар  был системала теркҽлеҥ ҥткҽндҽн һуң, башҡорт теле курсына 

инҽлҽр.  

 
 

Ошондай формала курстың бите. Биттең урта ҿлҿшҿндҽ йҿкмҽтке.   

«Редактировать» режимында ресурстар һҽм интерактив элементтарҙы ҿҫтҽҥ 

башҡарыла. Тҿп биттең ҿҫ яғында, уң яҡта «Редактировать» кнопкаһына баҫып, һҽр 

бҥлектҽ исемлек кҥренҽ «Добавить ресурс», «Добавить элемент курса». Кҽрҽкле 

элементты йҽ ресурсты һайлап, «Сохранить» кнопкаһына баҫабыҙ. 

Шулай уҡ ссылканы ҡуйып, кҽрҽкле мҽғлҥмҽтте һаҡларға мҿмкин. 

 

 
 

Дистанцион уҡытыуҙың тҿп ҥҙенсҽлеге булып тест тора. Был системала 

уҡыусының белемен тикшергҽндҽн һуң, эштҽр шунда уҡ баһалана. Шуның ҿсҿн 

Moodle системаһында тестар тҿҙҿй белеҥ мотлаҡ.  



55 

 

 
«Редактировать» кнопкаһына баҫып, «Добавить элемент курса» тест  

исемлегенҽ баҫабыҙ. Кҽрҽкле һорауҙарҙы йыйғандан һуң,  «Сохранить» кнопкаһына 

баҫабыҙ. 

 

 
3. Рефлексия.  

Бҿгҿнгҿ оҫталыҡ дҽресем аҙағына ла етте. Дҽрескҽ йомғаҡ яһап китҽйек.  

- Һеҙгҽ оҫталыҡ дҽресе оҡшанымы? 

- Ниндҽй эш тҿрҿн ҡулланыр инегеҙме? 

- Һеҙҙең һорауҙарығыҙ, фекерҙҽрегеҙ. 

4.Йомғаҡлау. 

Бҿгҿнгҿ оҫталыҡ дҽресем бик эшлекле атмосферала ҥтте. Коллегаларым ҙур 

телҽк менҽн Moodle системаһында курс тҿҙҿргҽ ҿйрҽнде. 
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Бердина Ғҽлимҽ Рҽис ҡыҙы 

Ҿфҿ ҡалаһы ҡала округы  «Аҡбуҙат» 75-се 

башҡорт балалар баҡсаһы»  муниципаль бюджет 

мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ учреждениеһының  

юғары категориялы ҿлкҽн тҽрбиҽсеһе. 2006 

йылда Башҡорт дҽҥлҽт университетының 

башҡорт филологияһы һҽм журналистикаһы 

факультетын тамамлаған. Педагогик  эш стажы 

– 11 йыл. «Педагог-мастер» ҡала конкурсы 

еңеҥсеһе. 

 

 

 

Оҫталыҡ дҽресе программаһының  темаһы: 

«Экологик тҽрбиҽ – мҽктҽпкҽсҽ белем биреү педагогикаһының  

актуаль йүнҽлеше» 

 

 Һуңғы йылдарҙа белем биреҥ учреждениеларында  экологик белем һҽм тҽрбиҽ 

биреҥгҽ иғтибар арта. Белем тураһындағы Законға ярашлы белем биреү 

бурыстарының береһе –  рухи - ҽхлаҡлы шҽхес формалаштырыу. Рухи-ҽхлаҡи 

тҽрбиҽ: тыуған ергҽ һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ, ҥҙ халҡың менҽн ғорурланыу, уратып алған 

донъя менҽн тығыҙ бҽйлҽнеште кҥрһҽтеҥ, ҥҙ илеңдең байлығын арттырыу һҽм 

һаҡлау телҽге уятыу. 

Рухи - ҽхлаҡи тҽрбиҽ биреҥҙең йҥнҽлештҽре: 

- гражданлыҡ, ватансылыҡ тҽрбиҽһе биреҥ; 

- ҽхлаҡи тойғолар һҽм этик аң тҽрбиҽлҽҥ; 

- хеҙмҽт һҿйҿҥсҽнлек тҽрбиҽлҽҥ; 

- экологик тҽрбиҽ биреҥ. 

Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларға экологик тҽрбиҽ биреҥ – экологик культура 

формалаштырыуға йҥнҽлтелгҽн ҿҙлҿкһҿҙ уҡытыу-тҽрбиҽ биреҥ барышы ул. 

Балалар баҡсаһында мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларҙан экологик культуралы 

шҽхес тҽрбиҽлҽҥ – мҿһим йҥнҽлештҽрҙең береһе. Сҿнки тҽбиғҽттең бысраныуы, 

уның эҙемтҽлҽре экологик белем биреҥҙе балалар баҡсаһынан уҡ башлауҙы талап 

итҽ. Кеше – тҽбиғҽттең бер ҿлҿшҿ. Уларҙы бер бҿтҿн тип ҡарау ҽхлаҡи-экологик 

тҽрбиҽ биреҥгҽ, кешенең тҽбиғҽттҽ тотҡан урынын билдҽлҽҥгҽ булышлыҡ итҽ. Һҽр 

бала иғтибарлы, кҥҙҽтеҥсҽн, ҡыҙыҡһыныусан. Был осорҙа уларҙың фекерлҽҥ кимҽле, 

тирҽ-йҥнде хҽтерҙҽ ҡалдырыу, телмҽрҙҽре ҥҫешкҽн мҽл. Тап ошо осорҙа балаларҙа 

тҽбиғҽткҽ һҿйҿҥ уятыу, һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ тойғоларын уятыу мотлаҡ. Бҿгҿн 

беҙҙең бурыс – йҽшҽгҽн мҿхитебеҙҙе таҙараҡ, яҡшыраҡ итеҥ маҡсатында 

ҡулыбыҙҙан килгҽн эштҽрҙе башҡарыу. Экологик тҽрбиҽ тигҽн нҽмҽ кешенең 
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ҡанында булырға тейеш, тигҽн фекерҙҽмен. Тҽрбиҽ, мҽҙҽнилек бала саҡтан 

һалынырға тейеш: ғаилҽлҽ, балалар баҡсаһында, мҽктҽптҽ һ.б. Ҥрҙҽ ҽйтелгҽндҽр 

барыһы ла теманың актуаллеген билдҽлҽй. 

Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балала уратып алған мҿхиткҽ, тҽбиғҽт кҥренештҽренҽ, 

объекттарына аңлы, һаҡсыл мҿнҽсҽбҽт формалаштырыу – экологик тҽрбиҽнең төп 

маҡсаты. Был маҡсатҡа ирешеҥ ҿсҿн бер-береһе менҽн ҥҙ-ара бҽйле булған 

бурыстарҙы тормошҡа ашырыр кҽрҽк:  

- мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларға аңлайышлы булған элементар экологик белем биреҥ; 

- тҽбиғҽт донъяһына ҡарата ҡыҙыҡһыныу ҥҫтереҥ; 

- бала һҽм тҽбиғҽт ҿсҿн хҽҥефһеҙ булған экологик тҽртип кҥнекмҽлҽре 

формалаштырыу; 

- уратып алған тҽбиғҽткҽ гуманлы һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ; 

- тҽбиғҽт кҥренештҽрен кҥҙҽтеҥ кҥнекмҽлҽре формалаштырыу; 

- ҥҙ – ҥҙеңде тҽбиғҽттең бер ҿлҿшҿ икҽнен, тҽбиғҽт һҽм кеше араһындағы ҥҙ –

ара бҽйлҽнеште аңлатыу; 

- тҽбиғҽткҽ булған һаҡһыҙ ҡараштың нимҽгҽ килтереҥен кҥрҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Экологик белем биреү принциптарын билдҽлҽп ҥтҽйек: 

Фҽннилек. Балаларға экологик белем биреҥҙе, танып белеҥ эшмҽкҽрлеген 

ҥҫтереҥҙе кҥҙаллай. 

Йҽш үҙенсҽлегенҽ тура килеү. Материал балаларға аңлайышлы булырға тейеш. 

Гуманлылыҡ.  Был принцип экологик культура тҿшҿнсҽһе менҽн тығыҙ 

бҽйлҽнештҽ. Балаға һҽр объекттың матурлығын, сафлығын кҥрһҽтеҥ, уларҙы беҙҙең 

кескҽй туғандарыбыҙ итеп кҥрҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Эшмҽкҽрлек. Балаға тҽбиғҽтте һаҡлар ҿсҿн нимҽ эшлҽргҽ кҽрҽклеген аңлатыу мҿһим.  

Бөтөнлөк. Был принцип уратып алған донъяны бер бҿтҿн итеп ҡабул итеҥҙе кҥҙаллай. 

Тҽбиғи ерлек. Региональ ысынбарлыҡты танып белеҥҙе кҥҙаллай. 

Системалылыҡ һҽм күсҽгилешлек.  Ябайҙан ҡатмарлыға һҽм системалы 

рҽҥештҽ белем биреҥҙе аңлата. 

Тҥбҽндҽ оҫталыҡ дҽресен ҥткҽреҥҙҽ программаның яҡынса ҿлгҿһҿн тҽҡдим итҽм. 
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Оҫталыҡ дҽрестҽренең йөкмҽткеһе 

 

Тема Төп маҡсаттар Эш төрҙҽре 

С
ҽғ

ҽт
 

һ
а

н
ы

 

Тҽҡдим ителгҽн 

эштҽр 

Инеш. 

Экологик 

тҽрбиҽ – 

мҽктҽпкҽсҽ 

белем биреҥ 

педагогикаһын

ың актуаль 

йҥнҽлеше. 

Нимҽ ул 

экологик 

тҽрбиҽ? 

26.092017 

Оҫталыҡ 

дҽресенең 

программаһы 

менҽн 

таныштырыу 

Лекция. Педагогик 

тҽжрибҽне 

презентациялау. 

Анкета  

һорауҙарына 

яуаптар 

5/4 Интернет 

сайттарҙа эш. 

Экологик тҽрбиҽ 

тураһында 

сығыш ҽҙерлҽҥ 

Экологик 

тҽрбиҽ биреҥҙҽ 

интеграциялы 

белем биреҥ 

эшмҽкҽрлеге 

20.10.2017 

Экологик тҽрбиҽ 

биреҥҙҽ 

интеграциялы 

белем биреҥ 

ысулдары менҽн 

таныштырыу 

Оҫталыҡ 

дҽресе.Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ 

5/4 Ҥҙ эш 

алымдарын 

тҽҡдим итеҥ, 

презентация 

ҽҙерлҽҥ 

Экологик 

йҿкмҽткеле 

тҽжрибҽлҽр 

21.11.2017 

Мҽктҽпкҽсҽ 

йҽштҽге балалар 

ҿсҿн эҙлҽнеҥ-

тикшеренеҥ 

эштҽре менҽн 

таныштырыу 

Семинар-практикум 5/4 «Йҽш эколог 

мҽктҽбе»нҽ 

талаптар ҽҙерлҽҥ 

Экологик 

байрамдар 

21.12.2017 

 

Экологик 

байрамдар менҽн 

танышыу 

Асыҡ сара. Ата-

ҽсҽлҽр менҽн 

байрам ҥткҽреҥ 

5/4 Экологик 

байрамдарҙың 

сценарийҙарын 

тҿҙҿҥ 

Экологик 

тҽрбиҽ биреҥҙҽ 

милли 

матбуғаттың 

роле 

19.01.2018 

Экологик тҽрбиҽ 

биреҥҙҽ балалар 

журналдарын 

файҙаланыу 

Тҿркҿмдҽрҙҽ эш. 

Асыҡ дҽрес 

5/4 Милли 

матбуғатҡа 

экологик тҽрбиҽ 

хаҡында 

материал 

ҽҙерлҽҥ 
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Экологик тҽрбиҽ биреүҙҽ интеграциялы белем биреү эшмҽкҽрлеге. 

Экологик тҽрбиҽ биреҥҙҽ тҿп методик алым – кҥҙҽтеҥ. Ҽммҽ кҥҙҽтеҥ аша алған 

белемдҽр балаларҙың аңында ҡалһын  ҿсҿн, белемде тҿрлҿ эшмҽкҽрлек аша 

нығытырға тҽҡдим ителҽ: һҥрҽтлҽҥ, музыка аша, театр, эҙлҽнеҥ – тикшеренеҥ 

эшмҽкҽрлектҽрендҽ һ.б. Шуға кҥрҽ, тағы бер методик алым – интеграциялы тҽбиғи 

белем биреҥ эшмҽкҽрлеге. Мҽҫҽлҽн, ―Гҽлсҽр ҡыш‖ темаһына балаларҙы ҡар яуыу 

менҽн таныштырыу алып барыла. Экскурсиянан һуң, ҡар яуғанын кҥҙҽткҽс, 

шиғырҙар уҡырға мҿмкин. Артабан балалар ҡышҡы тҽбиғҽтте һҥрҽтлҽйҙҽр, музыка 

тыңлайҙар, ҡар бҿртҿктҽре булып бейейҙҽр һ.б. Бындай эшмҽкҽрлек баланы 

уйланырға, фекер йҿрҿтҿргҽ, ижади һҽлҽттҽрен асырға, уйлап сығарырға һҽм 

тҽбиғҽт закондарын аңларға ҿйрҽтҽ.  

Экологик йөкмҽткеле тҽжрибҽлҽр. Экологик йҿкмҽткеле тҽжрибҽлҽр 

ҥткҽреҥ ҙҽ бик файҙалы. Бындай тҽжрибҽлҽр ҥткҽреҥ ҿсҿн тҿркҿмдҽ экологик йҽки 

тҽбиғҽт мҿйҿшҿ булдырыла. Унда эксперименттар ҿсҿн кҽрҽк – яраҡтар туплана. 

Балалар баҡсаһында тҽбиғҽт мҿйҿшҿ – балаларҙы хеҙмҽткҽ ҿйрҽтеҥ һҽм кҥҙҽтеҥ 

Тҽбиғҽттҽ 

ҥҙеңде тотоу 

ҡағиҙҽлҽре 

21.02.2018 

Балалаларҙы 

тҽбиғҽттҽ ҥҙ-

ҥҙҙҽрен тотоу 

ҡағиҙҽлҽрен 

ҥҙлҽштереҥгҽ 

ярҙам итеҥсе 

алымдар менҽн 

танышыу 

Семинар-практикум  5/4 Тҽбиғҽттең 

«Ялыу 

кенҽгҽ»һен 

ҽҙерлҽҥ 

Экологик 

тҽрбиҽ биреҥҙҽ 

ерле материал 

21.03.2018 

Экологик тҽрбиҽ 

биреҥҙҽ тыуған 

илгҽ һҿйҿҥ, 

ғорурланыу 

хистҽрен 

тҽрбиҽлҽҥ 

Экскурсия 

ойоштороу 

5/4 Тҽдим  ителгҽн 

методтар һҽм 

алымдарҙы 

тикшереҥ 

Экологик 

тҽрбиҽ биреҥҙҽ 

ата-ҽсҽлҽрҙең 

роле 

20.04.2018 

Балаларға 

экологик тҽрбиҽ 

биреҥҙҽ ата-

ҽсҽлҽр менҽн 

бҽйлҽнешле 

эшлҽҥ 

Тҥңҽрҽк ҿҫтҽл 5/4 Анкетаны 

анализлау. 

Рефлексия 

Оҫталыҡ 

дҽресен 

йомғаҡлау 

21.05.2018 

Оҫталыҡ 

класының эшен 

баһалау 

Фекер алышыу. 

Йомғаҡлау 

5/4 Дидактик 

материалдар, 

презентацияларҙ

ы  тапшырыу 
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эштҽрен ойоштороу урыны. Кҿндҽлек тормошта тҽбиғҽтте кҥҙҽтергҽ ҿйрҽнеҥ, уның 

объекттары тураһында ҡайғыртыу, тереклек ҿсҿн яуаплылыҡ хистҽре тҽрбиҽлҽй. 

Тҽбиғҽт мҿйҿшҿндҽ ҥҫемлек йҽ хайуандарҙы кҥҙҽтеҥ мҽлендҽ улар тураһында дҿйҿм 

тҿшҿнсҽ формалаша. Балалар уларҙың ҥҫеше, ихтыяжы, сезонлы ҥҙгҽреше, уларҙы 

тҽрбиҽлҽҥ алымдары менҽн таныша. Ундағы объекттар балаларҙың йҽш 

ҥҙенсҽлегенҽ ҡарап һайлана. Бҥлмҽ гҿлдҽре – балаларға экологик тҽрбиҽ биреҥҙҽ бик 

яҡшы дидактик материал. Улар яҡтылыҡҡа, йылылыҡҡа һҽм дымға булған 

ихтыяждарына ҡарап урынлаштырыла. Тҽбиғҽт мҿйҿшҿнҽ балалар ҿсҿн хҽҥефһеҙ, 

кҥҙҽтеҥе һҽм тҽрбиҽлҽҥе еңелерҽк булған хайуандар һайлана. Һҽр тҽрбиҽсе 

тарафынан тҽбиғҽттең ҥҫемлектҽр һҽм хайуандар, ҡоштар һҽм бҿжҽктҽр донъяһынан 

тороуын, уларҙың һҽр береһендҽ ҥҙенҽ генҽ хас ҥҙенсҽлектҽр булыуын, ҥҙ-ара 

бҽйлҽнештҽре, айырмалары тураһында мҽғлҥмҽттҽр биреҥ маҡсат итеп алынған. 

Тҽбиғҽтте ҿйрҽнеҥ ҿсҿн тҿрлҿ мҿйҿштҽр булдырылған. Йҽнһеҙ тҽбиғҽт объекттары 

(тупраҡ, балсыҡ, ҡом, таш, ағас, файҙалы ҡаҙылмалар һ.б.), йҽнле объекттар (гҿлдҽр, 

йорт һҽм ҡыр хайуандары һҥрҽттҽре, гербарийҙар, емеш-елҽк, йҽшелсҽ һ.б.), 

кҥлҽмле модулдҽр, схема-таблицалар, кҥҙҽтеҥ кҿндҽлектҽре, тҽжрибҽ уҙғарыу ҿсҿн 

тҿрлҿ ҡоролмалар урынлаштырылған. Тҿрлҿ тҽжрибҽлҽр ҥткҽреҥ ҙҽ балаларға бик 

оҡшай. Был уларға тҽбиғҽтте яҡынданыраҡ танып-белергҽ, яҡшыраҡ аңларға 

мҿмкинлек бирҽ. Тҽжрибҽлҽр ярҙамында балалар яңы белем ала, ижади эҙлҽнҽлҽр. 

Уларҙың кҥңелендҽ яңы һорауҙар тыуа. Тҿрлҿ юлдар менҽн һығымта эшлҽргҽ 

ҿйрҽнҽлҽр. 

Экологик байрамдар. Беҙҙең балалар баҡсаһында тҿрлҿ экологик байрамдар 

йыш уҙа: ―Кҿҙгҿ байрам‖, ―Ҡоштар кҿнҿ‖, ―Нардуған‖, ―Науруз‖, ―Урман – ҙур 

байлыҡ‖ һ.б. Улар тҽбиғҽт һҽм кеше, йҽнлектҽр һҽм ҡоштар донъяһы тураһында 

тағы ла кҥберҽк мҽғлҥмҽт бирергҽ ярҙам итҽ. 

Экологик тҽрбиҽ биреүҙҽ ата-ҽсҽлҽрҙең роле. Психолог Сергей Степанов: 

―Балаларға иғтибар һҽм ҡарау кҽрҽк, ҽлбиттҽ. Ҽммҽ уларҙың ҡыҙыҡһыныусан, яҡшы 

кешелҽр булып ҥҫеҥе ҿсҿн ата-ҽсҽлҽренең дҽ шундай булыуы мҿһим‖, – ти. 

Тҽбиғҽткҽ һаҡсыл мҿнҽсҽбҽт, экологик мҽҙҽнилек, минеңсҽ, балала ҥҙ тыуған 

йортона һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥҙҽн, ата-ҽсҽ тҽрбиҽһе һҽм ҿлгҿһҿнҽн башланырға тейештер. 

Ата-ҽсҽ йортон тҿҙҿк, таҙа тота икҽн, бала  шуны кҥреп, ошо ҿлгҿгҽ ынтыла, ата-

ҽсҽһенҽ ярҙам итеп ҿйрҽнҽ. Уның бындай ҡылығы йҽшҽҥ рҽҥешенҽ ҽйлҽнҽ. Ҽ был 

иһҽ ҥҙ сиратында  артабан оло йортобоҙ – туған тҽбиғҽт һҽм мҿхитебеҙ шарттарына 

ҡарата ла кҥсҽ.  

Тҽбиғҽттҽ үҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽре. Экологик тҽрбиҽ эше балаларға 

тҽбиғҽттҽ ҥҙ-ҥҙҙҽрен тотоу  ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥгҽ ярҙам итҽ. Был ҡағиҙҽлҽрҙе 

ҥҙлҽштереҥҙҽ экологик тҽрбиҽ биреҥ шарттарын иҫҽпкҽ алыу мҿһим. Беренсе шарт – 

балаларға экологик тҽрбиҽ биреҥ системалы рҽҥештҽ һҽм тҽрҽнҽйтелҽ барып 

ойошторолорға тейеш. Икенсе шарт – урындағы тҽбиғҽт ресурстарын һаҡлауҙа 

балаларҙың ҡулынан килерлек эшмҽкҽрлек ойошторола (балалар баҡсаһын 
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йҽшеллҽндереҥ, сҽскҽ тҥтҽлдҽрен ҡарау, орлоҡтар йыйыу, ҡоштарҙы ашатыу һ.б).  

Ғҿмҥмҽн, һҽр баланың аңына тҽбиғҽтте һаҡлау буйынса ҙур белгес, география 

фҽндҽре докторы, профессор Д.Л. Армандтың ҽйтеп ҡалдырған фекерен һеңдерергҽ 

кҽрҽк: «Һин тҽбиғҽткҽ ҡунаҡҡа ғына килгҽнһең! Ҡунаҡта ҥҙеңде ҽҙҽпһеҙ тоторға 

ярамаған кеҥек, тҽбиғҽттҽ лҽ ҥҙеңде яҡшы тот!». 

Экологик тҽрбиҽ биреүҙҽ ерле материал. Экологик тҽрбиҽ биреҥҙҽ ерле 

материалды мотлаҡ ҡулланыу кҽрҽк. Бала Тыуған еренең матурлығын, 

Башҡортостан тҽбиғҽтенең гҥзҽллеген тойоп ҥҫергҽ тейеш. Бының ҿсҿн 

экскурсиялар ойоштороу ярҙамға килҽ. Экскурсиялар  ойоштороуҙа балаларҙа 

экологик аң ҥҫтереҥ генҽ тҥгел, тҽрбиҽҥи һҽм һауыҡтырыу бурыстары ла тормошҡа 

ашырыла. Унда балалар уйнай, кҥҙҽтҽ, ҥҙҙҽре кҥргҽнде һҿйлҽй. Иң мҿһиме – 

балаларҙа тҽбиғҽткҽ һоҡланыу, матурлыҡты булдырыу һҽм һаҡларға ынтылыу 

телҽге тыуа. Экскурсиялар ваҡытында таныштырыу ҿсҿн тҿрлҿ ҡырағай һҽм 

культуралы ҥҫемлектҽрҙе, мҥк, бҽшмҽк, ҡырмыҫҡа илҽҥҙҽрен, ҡош ояларын, урман, 

болон, сҽскҽлҽрҙе һҽм бҿжҽктҽрҙең кҥплҽп йыйылған урынын һайларға була. 

Экскурсия мҽлендҽ комплекслы кҥнегеҥҙҽр, уйындар, эҙлҽнеҥ-тикшеренеҥ 

эшмҽкҽрлеге ойошторола. 

Шулай итеп экологик белем биреҥ буйынса эш формаларын һанап китҽйек: 

- экскурсиялар; 

- экологик кҥңел асыуҙар, байрамдар; 

- эҙлҽнеҥ – тикшеренеҥ эштҽре. 

Экологик белем биреү алымдары: кҥҙҽтеҥ, кҥргҽҙмҽ материалдар 

ҡулланыу,дидактик уйындар, тҽжрибҽлҽр, нҽфис ҽҙҽбиҽт, матбуғат баҫмалары  

ҡулланыу, ҽңгҽмҽлҽр, тҽбиғҽттҽ хеҙмҽт. 

Балаларға экологик тҽрбиҽ биреҥҙҽ һҽр эш тҿрҿ ярҙам итҽ ала. Уларҙың 

барыһы ла – баланың һҽлҽтен асыусы, кешелек сифаттарын формалаштырыусы, 

рухи ҥҫешенҽ йҥнҽлеш биреҥсе аң-белем кимҽлен ҥҫтереҥсе тҽрбиҽ берҽмеге. 

Тыуған илгҽ, еребеҙгҽ, халыҡҡа хҿрмҽт, һҿйҿҥ уятыу, тҽбиғҽткҽ һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽҥ бала саҡтан уҡ башлана. Был йҽһҽттҽн тҽрбиҽселҽрҙең иңдҽрендҽ ҙур 

яуаплылыҡ ята. Ҽлбиттҽ, балаға тҽбиғҽттең матурлығын кҥрергҽ, уны һаҡларға, 

яратырға ҿйрҽтеҥ еңел булмаған эш. Шулай ҙа, ҽгҽр экологик тҽрбиҽ биреҥҙе 

ваҡытында башлаһаҡ, ыңғай һҿҙҿмтҽ оҙаҡ кҿттҿрмҽҫ. Йомғаҡлап шуны ҽйтергҽ 

мҿмкин, балалар кҥңеленҽ матурлыҡ һҽм мҽрхҽмҽтлелек орлоҡтары сҽсеҥ, 

битарафлыҡты еңеҥ, балаларҙы тҽбиғҽтте һаҡлаусылар  итеп тҽрбиҽлҽҥ – беҙҙең изге 

бурыс. Кешене бала сағынан рухи байлығын дҿрҿҫ йҥнҽлештҽ арттырырға, халҡына 

тоғро хеҙмҽт итерлек итеп тҽрбиҽ бирергҽ кҽрҽк, тип иҫҽплҽйем. 
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Тема:  “Беҙҙең ҡалала осраусы ҡышлаусы ҡоштар”(уҡыу сҽғҽте) 

Маҡсат: Балаларҙың беҙҙең яҡтың ҡоштары тураһындағы белемен 

тҽрҽнҽйтеҥ, уларҙың кҿнкҥрешенҽ, йҽшҽҥ ҥҙенсҽлегенҽ иғтибар итеҥ. 

Ҡоштарға һаҡсыл ҡараш, тҽбиғҽткҽ һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 

Балаларға тирҽ-яҡ мҿхитте, хайуандар донъяһын һаҡлау сараларын аңлатыу. 

Белем биреү эшмҽкҽрлегенең йөкмҽткеһе 

 

I. Инеш 

- Һаумыһығыҙ, балалар! 

- Балалар, бҿгҿн беҙгҽ бик кҥп ҡунаҡтар килгҽн. Ҽйҙҽгеҙ,  ҡунаҡтар менҽн дҽ иҫҽнлҽшҽйек. 

- Һаумыһығыҙ! 

(Ҿҫтҽлгҽ вазала гҿллҽмҽ ҡуйыла. Хат кҥрһҽтҽм) 

Төп өлөш. 

1. Проблема ҡуйыу 

- Бҿгҿн балалар баҡсаһына килгҽндҽ юлда миңҽ бер һайыҫҡан осраны. Ул 

һеҙгҽ бына ошо матур ҡышҡы гҿллҽмҽне һҽм хат бирҙе. Хат кемдҽн һҽм нимҽ 

тураһында икҽн? Уҡып ҡарайыҡмы? 

 (Хатты асып уҡыйым) 

2. Проблеманы сисеү 

- Ҡарағыҙ ҽле, балалар, кем яҙған был хатты? 

Б.  Ҡоштар яҙған, ҡоштарҙың эҙҙҽре. 

- Дҿрҿҫ, ҡоштарҙың эҙҙҽре бит был. Нимҽ тураһында яҙа икҽн беҙгҽ ҡоштар. 

Уҡып ҡарайыҡ ҽле. 

Ала ҡарға аҡ тирҽктҽ 

Ултыра бик бойоғоп, 

Елдҽр иҫһҽ, бҽҫтҽр оса, 

Ботаҡтарҙан ҡойолоп. 

 

Ҡарт ҡараманы шаңҡыта 

Таңдан сыбар тумыртҡа, 

Шул тиклем ҥс булыр икҽн 

Ағас йырыусы ҡортҡа! 

 

Ҡыу еректең ботағына 

Ҡунып алған һайыҫҡан, 

Кем килгҽнен, кем киткҽнен 

Кҥҙҽтҽ ул алыҫтан. 

- Шиғырҙа нимҽ тураһында һҥҙ бара? (Балаларҙың яуаптары) 
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Б.Шиғырҙа ағастар тураһында һҥҙ бара. 

Б.Ҡоштар тураһында ҽйтелҽ. 

Б.Ҡышҡы урман тураһында һҥҙ бара. 

-Афарин, ҡыҙҙар-малайҙар! Ҡыш, ҡышҡы урман ҡоштар тураһында ҽйтелҽ. 

Ҽйҙҽгеҙ ҽле, иҫкҽ тҿшҿрҿп ҥтҽйек, ҡыш миҙгеленҽ ниндҽй кҥренештҽр хас? 

Б.Ҡар менҽн тирҽ-яҡ ҡар менҽн ҡапланған, йылға боҙ менҽн ҡапланған, тышта 

һыуыҡ, ағастар яланғас, кҥп ҡоштар йылы-яҡҡа киткҽн... 

-Ҡыҙҙар-малайҙар, нисек уйлайһығыҙ, ни ҿсҿн ҡайһы бер ҡоштар беҙҙең менҽн 

ҡышларға ҡалмайҙар? 

Б. Сҿнки ҡоштарға аҙыҡ табыуы ҡыйын, асығалар... 

-Дҿрҿҫ, афарин! Ҽ беҙ ҡышҡылыҡҡа беҙҙең янда ҡалмаған ҡоштарҙы нисек 

атайбыҙ? 

Б. Кҥсер ҡоштар, йылы яҡҡа осоусы ҡоштар... 

- Беҙҙең янда ҡалған ҡоштарҙы нисек атайбыҙ? 

Б.Ҡышлаусы ҡоштар. 

- Дҿрҿҫ, балалар! Был хатты беҙгҽ тимҽк ниндҽй ҡоштар ебҽргҽн? 

Б. Ҡышлаусы ҡоштар 

II. Төп өлөш 

М. Ҽ ниндҽй ҡоштар яҙғанын һеҙ ҽҙерлҽгҽн шиғырҙарҙы тыңлағас, белербеҙ. 

Һайыҫҡан. 

Кҥпме генҽ тыңлаһаң да: 

Шыҡыр-шыҡыр, шыҡыр-шыҡыр...- 

Моғайын да, һайыҫҡандан 

Кҥп һҿйлҽҥсе берҽҥ юҡтыр. 

Бирегеҙ,-ти- микрофонды, 

Йыр буйынса ярышам,- ти, 

Кҥрерһегеҙ, һис кенҽ лҽ 

Һандуғастан ҡалышмам! – ти. 

-Ниндҽй ҡош тураһында һҥҙ бара? 

Б. Һайыҫҡан тураһында  

- Ҡарағыҙ ҽле  һайыҫҡандың һҥрҽтенҽ (һайыҫҡан һҥрҽте). 

Уның башы, арҡаһы, ҡанаттары ҡара, ҽ яурындары һҽм эсе аҡ.Нимҽ тип яҙа 

икҽн һайыҫҡан? Тыңлағыҙ ҽле: мин бҿтҽ нҽмҽне лҽ ашаһам да, йҽғни икмҽк ыуағы, 

орлоҡтар, туңған емеш-елҽк, хатта сысҡан һҽм ит киҫҽктҽрен, миңҽ ҡыш кҿнҿ аҙыҡ 

табыуы бик ауыр. Шуға ла ҡыш кҿндҽрен мин кешелҽр йҽшҽгҽн ергҽ яҡында 

ҥткҽрҽм. Бына шулай тип яҙа һайыҫҡан. 

-Килҽһе  шиғырҙа ниндҽй ҡош тураһында ҽйтелҽ икҽн? (Турғай һҥрҽте) 
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Турғай 

Туҡ-туҡ-туҡ килҽ турғай, 

Миңҽ ни һҿйлҽй, йырлай? 

Тышта һыуыҡ ҡар, тиҙер, 

Сыҡ, миңҽ ем һал, тиҙер. 

Ниндҽй ҡош тураһында шиғыр? 

Б. Турғай тураһында. 

-Турғай – бик теремек бҽлҽкҽй ҡошсоҡ. Арҡаһы ҡара һоро тҿҫтҽ ҡара таптар 

менҽн, эсе, сикҽлҽре асыҡ һоро, ҡанаттары һары-һоро, арҡыры аҡ һыҙат менҽн. 

Нимҽ тип яҙа икҽн турғай:  беҙ, турғайҙар бҿтҽ нҽмҽне лҽ ашайбыҙ: туңған емеш-

елҽк, орлоҡтар, бҿжҽктҽр, икмҽк ыуағы, ит киҫҽге лҽ. Тик ҡыш беҙҙең ҿсҿн дҽ бик 

ауыр ҥтҽ. 

2. Күҙҙҽргҽ гимнастика эшлҽп алайыҡ. (Экранда күҙҙҽргҽ гимнастика) 

- Экрандағы ҡыҙылтҥштҽн кҥҙҙе алмай ҡарайбыҙ. 

Ҡыҙылтүштҽр (ҡыҙылтүштҽр һүрҽте) 

Баҡсалағы ағастарға 

Теҙелгҽн ҡыҙылтҥштҽр. 

Муйындағы мҽрйендҽре 

Гҥйҽ ҡыҙыл тҽлгҽштҽр. 

- Ниндҽй ҡош был? 

Б. Был ҡыҙылтҥш. 

- Турғайҙан ҙурыраҡ был матур ҡоштар беҙгҽ себер яҡтарынан ҡышларға килҽ 

икҽн. Башы ҡара, арҡаһы кҥкһел, ҽ кҥкрҽге ҡыҙыл, суҡышы йыуан ҡара тҿҫтҽ. 

-Бына нимҽ тип яҙалар икҽн ҡыҙылтҥштҽр:  себер тарафтарыда ҡыш иртҽ 

башланғас, беҙгҽ ем табыуы ауырлаша һҽм беҙ һеҙҙең яҡтарға тҽҥге ҡар яуыу менҽн 

ҡышларға килҽбеҙ. Ағастарҙың орлоҡтарын, туңған емештҽрен ашап туҡланабыҙ. 

-Һҽм килҽһе ҡош тураһында беҙгҽ Алмаз һҿйлҽп ҥтер. Тыңлайбыҙ, иғтибар 

менҽн. 

Күгҽрсен (кҥгҽрсен һҥрҽте) 

Туны кҥк кенҽ 

Итеге ҡыҙыл. 

Йырлай ҙа йырлай, 

Гҿр-гҿр килҽ гел. 

-Ниндҽй ҡош тураһында ҽйтелҽ? 

Б.Кҥгҽрсен тураһында шиғыр. 

-Афарин! Ҡарағыҙ ҽле һҥрҽткҽ. Бик матур кҥк тҿҫлҿ кҥгҽрсендҽр. 

-Ҽйҙҽгеҙ ҽле тыңлап ҡарайыҡ, кҥгҽрсен ҥҙе тураһында нимҽ яҙа икҽн: беҙ 

кҥгҽрсендҽр бик яҡшы кҥрҽбеҙ, тҿҫтҽрҙе айырабыҙ. Беҙ тик ҥлҽн, емеш-елҽк, ағас 

орлоҡтары ғына ашайбыҙ, шуға ла беҙгҽ аҙыҡ табыуы бик ҡыйын ҡыш кҿнҿ.  

-Килҽһе ҡош тураһында тыңлайыҡ. 
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Тумыртҡа (тумыртҡа һүрҽте) 

Тумыртҡа – урман докторы, 

Ағас йҿрҽген тыңлай. 

Уның ҽйткҽн һҽр бер һҥҙен 

Урман ҡабатлай, тынмай. 

-Ниндҽй ҡош был? 

Б. Был тумыртҡа. 

-Бик матур сыбар ҡош: кҽҥҙҽһенең ҿҫкҿ ҿлҿшҿ ҡара, башында һҽм муйынында 

аҡ таптар, йыйылған саҡта ҡанатында аҡ һыҙыҡтар бар, ҡойроғоноң тҿбҿ һҽм тҥбҽһе 

ҡыҙыл. Суҡышы осло һҽм кҿслҿ.  

-Беҙҙе, тумыртҡаларҙы, һеҙ паркта осрата алаһығыҙ. Ағастарҙы соҡоп тҿрлҿ 

бҿжҽктҽр, ағастарҙың орлоҡтары, емештҽр менҽн туҡланабыҙ. Суҡыштарыбыҙ бик 

кҿслҿ, сҽтлҽҥекте лҽ яра алабыҙ, ти тумыртҡа. 

-Балалар тумырҡаларҙың телдҽре бик оҙон икҽн, улар тҿпкҽ йҽшеренгҽн 

бҿжҽктҽрҙе лҽ һҿйрҽп сығаралар.  

-Балалар ниндҽй хат ебҽргҽн беҙгҽ ҡоштар? 

Б.Ҡыш кҿнҿн нисек ҥткҽреҥҙҽре тураһында, нимҽ ашауҙары тураһында 

яҙғандар. 

- Ҡыш кҿнҿ ҡоштарға аҙыҡ табыуы еңелме? 

Б.Ҡыш кҿнҿ ҡоштарға бик ауыр. 

- Ысынлап та, ҡыҙҙар-малайҙар, ҡоштарға бик ауыр ҡышты ҥткҽреҥе. Шуның 

ҿсҿн улар беҙҙең ярҙамға мохтаждар. Ҽ беҙ нисек ярҙам итҽ алабыҙ? 

Б.Ҡоштарға ашарҙарына ем бирҽ, тағараҡтар эшлҽй алабыҙ. 

- Эйе, ҽгҽр ҙҽ беҙ уларға ашарға биреп торһаҡ, беҙҙҽн  ҙур ярҙам буласаҡ.  

Саф һауаға сыҡҡанда кҿндҽ тағараҡтарға ем алып сығып һалырбыҙ. 

3. Физкультминутка  

-Ҽйҙҽгеҙ ҽле, балалар, ял итеп ―Осто, осто‖ уйынын уйнап алайыҡ. Уйындың 

шартын иҫегеҙгҽ тҿшҿрҽм: ҽгҽр ҡош исемен ҽйтһҽм, ҡулдарыбыҙҙы ҡанат кеҥек 

ҡағабыҙ, ҽгҽр башҡа осмай торған ҽйберҙҽрҙе ҽйтһҽм тик кенҽ торабыҙ. 

Башлайыҡмы уйынды? 

-Ҽйҙҽгеҙ, осто-осто турғайҙар осто, таҡталар осто, һайыҫҡандар осто, балалар 

осто, сҽскҽлҽр осто, ҡыҙылтҥштҽр осто, китаптар осто... 

-Афарин, ҡыҙҙар-малайҙар!Ҡулдарыбыҙҙы тағы берҙе ҡанаттар кеҥек ҡағып 

алдыҡ та урындарға ултырҙыҡ. 

4. Ижади эш. (Балаларға эшлҽргҽ ярҙам итҽм. Ҽҙер шаблондарҙы 

таратабыҙ). 

-Беҙҙең эшмҽкҽрлекте тамамлар алдынан  был матур гҿллҽмҽне ҡағыҙҙан 

йҽбештереп эшлҽнгҽн ҡошсоҡтар менҽн биҙҽргҽ тҽҡдим итҽм. Ҡайсы менҽн нисек 

эш итҽбеҙ? 

Б. Ипле генҽ, тирҽ-яҡҡа болғап ултырмайбыҙ. 
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5. Балаларҙың үҙ аллы эшмҽкҽрлеге. 

- Ҡайсылар менҽн эш итеҥ ҡағиҙҽһен иҫтҽн сығармайбыҙ. Ҽйҙҽгеҙ, эшкҽ 

тотонайыҡ. 

- Бик матур килеп сыҡты, балалар! Афарин! Хатта ҡоштарыбыҙ ҙа 

ҡыуаныстарынан һайрап ебҽрҙелҽр. Тыңлағыҙ ҽле. (Ҡоштар һайрауы) 

III. Йомғаҡлау 

- Шулай итеп беҙ бҿгҿн нимҽ тураһында һҿйлҽштек? 

Б.  Ҡышлаусы ҡоштар тураһында һҿйлҽштек. 

- Ниндҽй һығымта яһайбыҙ? 

-  Ҡоштарға ҡыш кҿнҿ ярҙам итергҽ кҽрҽк. 

- Афарин! Бик дҿрҿҫ һығымта. 

- Ошоноң менҽн эшмҽкҽрлегебеҙ тамам. 

- Иғтибарығыҙ ҿсҿн ҙур рҽхмҽт!  
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Для заметок 

 

 


