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 Инеш 

Милли телде һаҡлау, уны быуындан быуынға тапшыра барыу- һәр 

халыҡтың мөһим бурысы. Мәғлүмәттәр буйынса, һәр аҙнала донъяла бер тел 

юҡҡа сыға бара. Тел менән бергә милләт тә, мәҙәниәт тә юғала. Белгестәр 

иҫәпләүенсә, бөгөнгө көндә 90% тел- юғалыу ҡурҡынысы аҫтында.Тел 

йәшәһен һәм үҫһен өсөн, ул телдә бер миллиондан ашыу кеше һөйләшергә 

тейеш. Туған телдәр мәктәптә законға ярашлы ата-әсәләрҙең ғаризаһына 

буйынса уҡытыла. Беренсе ҡарашҡа хөкүмәтебеҙ тарафынан, һәр милләт үҙ 

туған телен өйрәнә алһын өсөн, барыһын да булдырған. Тик милли телдәр 

бөткәндән бөтөп бара. Хатта башҡорт теле ЮНЕСКО тарафынан “көсһөҙ” 

статусы алып, уға бөтөнләй юғалыу ҡурҡынысы янай. Ә тел бөтһә халыҡ та, 

уның мәҙәниәте лә бөтә. Шуға ла башҡорт теле уҡытыусылары башҡа фәндәр 

уҡытыусыһынан туған телен, халҡыбыҙҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын, 

тарихын белгән, ихтирам иткән милли рухлы шәхес тәрбиәләүе менән 

айырылып тора. Был проект эшенең бөгөнгө көндә актуаль мәсьәләрҙең 

береһе булып тороуын күрһәтә.Туған тел аҙнаһына 3 сәғәт ҡаралһа ла, 

бөгөнгө көндә  был сәғәт һанын  мәктәп үҙе хәл итә һәм уны бер сәғәткә 

ҡалдырған осраҡтар ҙа бар. Ошо бер сәғәт эсендә   баланы үҙ туған теле 

нескәлектәрен биреп, халҡының мәҙәниәте, әҙәбиәте, тарихы менән 

таныштырып өлгөрөү мөмкин түгел. Шулай булһа ла, уҡытыусылар 

төшөнкөлөккә бирелмәй, икенсе эффектив юлдар эҙләй.  Эштең маҡсаты-

туған телде халыҡтың мәҙәниәте менән бергә алып барыу юлдарын эҙләү. 

Бурыстары: 1. Уҡыусыларҙың туған телде мәҙәниәт менән бергә өйрәнеү, 

баларҙың һәләттәрен үҫтерерлек эффектив алымдар, методтар, формалар 

эҙләү; 

2. Эффектив тип табылған юлдарҙы уҡыусыларҙа һынап ҡарау; 

3. Эш һөҙөмтәһенән сығып уны башҡа уҡытыусылар менән бүлешеү. 

Әгәр ошондай юлдарҙы тапҡанда түбәндәге һөҙөмтәләргә ирешергә булыр 

ине: 

-уҡыусылар башҡортса иркен аралашасаҡ; 

- башҡорт телен, әҙәбиәтен, мәҙәниәтен яҡшы беләсәк һәм яратасаҡ; 

-тормошта юғалып ҡалмайынса кешеләр алдында ҡурҡмай сығыш яһай, 

башҡортса йырлай, бейей, үҙ ҡарашын ышаныслы яҡлай аласаҡ. 
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Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса уҡыусыларҙың 

дәрестән тыш эшмәкәрлеген ойоштороу 
Уҡыусылар белемле, патриотик рухлы, тыуған илен, тәбиғәтен, 

мәҙәниәтен яратҡан, үҙ-үҙенән, тормоштан ҡәнәғәт була белгән  шәхес булып 

үҫһен өсөн дәрес материалы ғына етмәй. Бының өсөн Федераль дәүләт белем 

биреү стандарттары талаптары буйынса дәрестәрҙән тыш кластан тыш 

эшмәкәрлеккә сәғәттәр бүленгән. Ошо сәғәттәрҙе башҡорт теле һәм 

әҙәбиәтенә алып уның мәҙәни һәм әхләҡи йүнәлеше буйынса ойошторорға 

мөмкин. 

Кластан тыш эшмәкәрлектең төрҙәре: 

-танып белеү; 

-уйын; 

-эшмәкәрлек; 

-ял ваҡыттарын мауыҡтырғыс үткәреү; 

-тыуған яҡты өйрәнеү; 

-сәнғәт ижады; 

-социаль эшмәкәрлек; 

-әһәмиәтле проблемаларҙы хәл итеүгә ҡоролған аралашыу. 

Үрҙә һаналып үтелгән бөтә төрҙәр ҙә ыңғай тәрбиә һөҙөмтәһенә ҡоролған 

булырға тейеш. 

Кластан тыш эшмәкәрлек формалары. 

1. Экскурсиялар. Балалар менән  музейҙарға, күргәҙмәләргә, башҡорт 

концерттарына, спектаклдәренә йөрөүҙе ойоштороу. 

2. Түңәрәк өҫтәлдәр. Айырым темаларға түңәрәк өҫтәлгә йыйылып 

аралашыу, ниндәйҙер мәсьәләрҙе хәл итеү юлдарын эҙләү. Бында ата-

әсәйҙәрҙе, олатай-өләсәйҙәрҙе лә саҡырырға мөмкин. 

3. Конференциялар. Мәктәптә, районда, төбәк-ара үткән конференцияларға 

сығыш әҙерләп, унда сығыш яһатыу мөмкинлеге булдырыу.  

4.Ярыштар, конкурстар. Мәктәптә, районда, республикала үткән 

конкурстарҙың положениеһы менән уҡыусыларҙы таныштырыу, 

ҡыҙыҡһындырыу һәм уларҙы әҙерләп, ҡатнаштырыу мөмкинлеге биреү. 

Бынан тыш мәктәптә барыһы өсөн дә “Шиғыр һөйләү”, “Әкиәт күрһәтеү”, 

“Инша, шиғыр яҙыу”, “Минең талантым” конкурстарын ойошторорға 

мөмкин.  
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5. Олимпиадалар. Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән, Башҡортостан тарихы һәм 

мәҙәниәте буйынса район, республика кимәлендә олимпиадалар уҙғарыла. 

Уҡыусыларҙы ошо олимпиадаларға яҡшы итеп әҙерләүҙән башҡа, иң-иңдәрҙе 

һайлау маҡсатынан класс, мәктәп кимәлендә лә олимпиадалар ойошторор 

кәрәк. 

6. Сығыштар. Сығыш яһау серҙәренә өйрәткәндән һуң, иң тәүҙә уларҙы 

класта иптәштәре алдында һөйләп, йә булмаһа  йырлап, йә бейеп ҡарау 

мөмкинлеге булдырыу. Әҙерәк шымарғас, үҙ-үҙҙәренә ышаныс арта төшкәс 

мәктәп линейкаларында, концерттарында, кисәләрҙә сығыш яһарға тәҡдим 

итергә мөмкин. Тик бында шуны иҫтә тоторға кәрәк: бала етерлек кимәлдә 

әҙер булмай , насар сығыш яһаһа, бөтөнләйгә үҙенә ышанысын юғалтырға 

мөмкин. Репетиция ваҡытында аудио, видеояҙмаларға төшөрөп, бала менән 

бергә ҡарап, етешһеҙлектәре өҫтөндә бергә эшләү яҡшы һөҙөмтәләр бирә. 

Бала үҙ сығышына ситтән баһа бирергә лә өйрәнә. 

7. Эҙләнеү эштәре. Был эшмәкәрлек формаһы үҙ эсенә уҡыусыны эҙләнеү 

эштәре яҙырға өйрәтеү, уға ярҙам итеү һәм уны яҡларға өйрәтеүҙе үҙ эсенә 

ала. Бигерәк тә балалар үҙ шәжәрәһен өйрәнеүҙе ҡыҙыҡ тип таба.  Эҙләнеү 

эштәре менән мәктәп, район, төбәк-ара уҙғарылған фәнни-тикшеренеү 

лаборатор эштәрендә ҡатнашып, эштәрен китапсыҡта, гәзиттә баҫтырып 

сығарһаң, икеләтә һәйбәт күренеш. 

8. Файҙалы эштәр башҡарыу. Уҡыусыларҙы тирә-яғына, кешеләргә 

иғтибарлы һәм иғтирамлы булып үҫергә саҡырыу. Улар менән бергә шишмә 

буйын таҙартырға барыу, йә оло йәштәге әбейҙәргә барып унан төрлө 

фольклор өлгөләре, тәрбиәүи нәсихәттәр алып, бер ыңғайы уларға ярҙам итеп 

ҡайтһаң, улар тәрбиәле бала булып үҫәсәктәр. 

9. Бәхәстәр. Ниндәйҙер актуаль мәсьәләгә бәхәс ҡора белеү балаларҙың 

телмәрен гәнә түгел, фекр йөрөтөү даирәһен, үҙ фекерен яҡлай белеүҙәрен 

үҫтерәсәк. 

Шулай итеп, Федераль дәүләт белем биреү стандарттары талаптары 

буйынса кластан тыш эшмәкәрлек   парта артында ултырып ҡына 

уҡытылмай. Ундай дәрестәрҙең һаны 50% артмаҫҡа тейеш. 

Кластан тыш эшмәкәрлектең тәрбиәүи һөҙөмтәһе өс кимәлдә билдәләйҙәр. 

1. Һөҙөмтәнең беренсе кимәле- уҡыусының көнкүрештә кәрәкле ябай 

белемгә эйә булыуы һәм тормошта  үҙ-үҙен әхләҡ ҡағиҙәләре буйынса 

дөрөҫ тотоуы. 

2. Һөҙөмтәнеүң икенсе кимәле- уҡыусының йәмғиәт ҡиммәттәре буйынса 

тәүге кисерештәре һәм ыңғай мөнәсәбәттә булыуы. 
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3. Һөҙөмтәнең өсөнсө кимәле- уҡыусының йәмғиәттә үҙ аллы эш итә алыу 

тәжрибәһе булыу. 

Был һөҙөмтәләрҙе билдәләү алымдары:  

-күҙәтеү алып барыу; 

-анкета үткәреү; 

- тестар һөҙөмтәһе. 

Башҡорт фольклор түңәрәк эшенең йүнәлеше: 

-башҡорт фольклор жанрҙары менән төптәнерәк танышыу; 

-бейеү, йыр, йола байрамдарын үҙ аллы башҡарыу; 

-ижади һәләттәрен үҫтереү. 

Кластан тыш эшмәкәрлектең эш программаһы булырға тейеш. Ул 

өҫтәлмә белем биреү программаһына ҡуйылған талаптар нигеҙендә төҙөлә. / 

РФ Белем биреү Минстрествоһының хаты.11.12.2006й. № 06-1844/ 

Яҡынса программалар эш программаһын төҙөүгә нигеҙ булып тора һәм 

ул уҡыу йортоноң кластан тыш эшмәкәрлекте ойоштороу системаһын 

күрһәткән норматив-идара итеү документы булып тора. 

Эш программаһы түбәндәге өлөштәрҙән тора: 

-титул бите; 

-аңлатма яҙыу; 

-уҡыусының әҙерлек кимәленә талаптар; 

-календарь-тематик план; 

-эш программаһының йөкмәткеһе; 

-тикшереү юлдары; 

-уҡытыу-методик саралары. 

Уҡыусыларҙың кластан тыш эшмәкәрлеккә йөрөүҙәрен иҫәпкә алыу 

уҡытыусы тарафынан айырым журналда яҙып барыла.Был программа 

башҡорт фольклорын өйрәнеүгә ҡоролған. Балалар һәләттәрен концерт, кисә, 

байрам, конференция һәм конкурстарҙа ҡатнашып күрһәтәләр. 

Программа 8-10 йәшлек балаларға 2 йылға тәғәйенләнгән. Дәрестәр 

аҙнаһына 2 тапҡыр ҡаралған.  

Программаның төҙөлөшө.  
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Программа бала тарафынан башланғыс тәжрибә алыуға ҡорола. Улар 

ябай ғына жанрҙар, бейеү элементтары, балалар өсөн йырҙар, уйындар менән 

таныша, ритмды һиҙемләргә, көйҙө ишетеү һәләтен үҫтереүгә ҡорола. 

Башҡортса йыр, бейеү үҙенсәлектәрен үҙләштерәләр. 

Методтары: 

-Иллюстратив аңлатыу (элементтарҙы күрһәтеү, аңлатыу); 

-репродуктив (өйрәнеү, нығытыу); 

-тикшеренеү (үҙ аллы һәм уҡытыусы ярҙамында тема буйынса мәғлүмәт 

эҙләү, баһалау) 

-эҙләнеү ситуацияһын булдырыу (балаларҙы ижади эшләргә, практик эштәргә 

этәреү, ҡыҙыҡһындырыу); 

Башҡорт фольклор түңәрәгенең йөкмәткеһе. 

1. Инеш. Башҡорт фольклоры тураһында төшөнсә биреү, жанрҙары менән 

танышыу. 

2. Халыҡ бейеү сәнғәте. Уның тарихы, тематикаһы (эш, йола, уйын). 

3. Айырым һәм коллектив бейеүҙәр.Танылған бейеүселәр, бейеү 

ансамблдәре менән танышыу; 

4. Йыр. Халыҡ йырҙары, танылған йырсылар, балалар ансамблдәре менән 

танышыу, йыр өйрәнеү; 

5. Музыка ҡоралдары.Башҡорт музыка ҡоралдары менән танышыу, 

ҡумыҙҙа уйнарға өйрәнеү; 

6. Уйын фольклоры. Һанағыстар. Хәрәкәтле уйындар. 

7. Йырлы-бейеүле уйындар. “Наза”, “Косилка-молотилка” һ.б. танышыу, 

уйнау; 

8. Уйындағы йырҙар. Таҡмаҡтар. Таҡмаҡтар өйрәнеү; 

9. Халыҡ йолалалры. Исем ҡушыу”, “Йыйын”, “Кис ултырыу”, “Ҡарға 

бутҡаһы”, “Ҡар һыуына барыу” йолалары менән танышыу. 

Түңәрәк эшенең төп эш формаһы төркөм менән шөғөлләнеү. 

Балаларҙың башҡорт халыҡ фольклоры һәм мәҙәниәте тураһында белем 

даирәһен үҫтереү өсөн түбәндәге формалар ҡулланыла: 

-видеояҙмалар ҡарау; 

-бейеү көйөн тыңлау, ритмын асыҡлау, характерын билдәләү; 

-бейеү хәрәкәттәрен күрһәтеү, мәғә!нәһен асыҡлау; 

-төрлө варианттар менән сағыштырыу; 

-хәрәкәттәрҙе ҡабатлау, үҙләштереү; 
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-бейеү һалыу; 

-бейеүҙе тулы киленсә өйрәнеү; 

-репетициялар; 

-бейеүгә тап килгән костюмдар менән танышыу; 

Йыр өҫтөндә эшләгәндә: 

-йырҙың һүҙҙәре, авторы, композиторы менән танышыу; 

-аудиояҙмаһын тыңлау; 

-көйҙөң характерын асыҡлау; 

-уҡытыусының өлгөлө йырлауы; 

-йырҙы юллап өйрәнеү; 

-үҙ аллы йырлап ҡарау; 

-хәрәкәттәр өҫтәү; 

-репетициялар; 

-халыҡ алдында сығыш яһау. 

Коллектив менән эшләгәндә ТСО ҡулланыла(магитофон, ноутбук, 

интерактив таҡта, проектор, микрофон) 

Көтөлгән һөҙөмтәләр. 

Уҡыусылар түбәндәгеләрҙе белергә тейеш: 

-“ритм”, “һанау” төшөнсәһен, көй музыкаль такттарҙан һәм фразаларҙан 

торғанын; 

-фрагменттары буйынса йыр, бейеү көйҙәрен айырырға, характерын 

билдәләргә; 

-фольклор жанрының әкиәт, мәҡәл, көләмәс, әйтем һ.б. белергә; 

-тыңлаған көйҙөң башын һәм аҙағын билдәләй белергә; 

-көйҙөң башында йырға, бейеүгә һуңламай ҡушылып китеү; 

-өйрәнелгән бер нисә йыр, бейеүҙе үҙ аллы башҡара алыу; 

-хәрәкәттәрҙең мәғәнәһен аңлатыу; 

- үҙ аллы бейеү уйлап табыуҙың тәүге тәжрибәләре; 

-коллектив сығыштарҙа һәр кем үҙ сығышының яуаплылығын тойоу. 
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Дәрестә эш төрөн балалар үҙҙәре һайлап ала яла. Мәҫәлән, уҡытыусы 

тема, йә  йыр, бейеү элементтарын өйрәнгәндән һуң уны көйөнә ҡарап бейеү 

уйлап сығарырға, йә костюмдарға эскиз эшләргә, йәки берәй йоланы  күҙ 

алдына килтереүҙәре буйынса һүрәт төшөрөргәме уҡыусылар үҙҙәре тәҡдим 

итә алалар. Бер нисә тәҡдим ителгән йыр, бейүҙәр араһынан ҡайһыһын 

өйрәнергә теләүҙәрен әйтә алалар. Бейеү өйрәнгәндә лә уны үҙгәртеп 

ебәрергә мөмкин. Был уларҙың һәләттәренең мөмкинселектәре аса, алған 

белемдәрен нығыта, тәүге практик тәжрибә булдыра, үҙ аллы ижади 

һәләттәрен үҫтерә, ижади мөмкинлектәрен һынап ҡарата. 

Репетиция ваҡытында балалар кешеләр алдында сығыш яһау 

нескәлектәренә өйрәнәләр: сәхнәгә сығыу, үҙеңде тотоу, ҡайҙа ҡарарға, үҙең 

менән нисек таныштырырға, яңылышҡан ваҡытта нимә эшләргә, баш эйергә 

һ.б. 

Бынан тыш балалар менән бергә ял минуттарын да ойошторорға 

кәрәк. Бергәләп концерттарға, спектаклдәргә, күргәҙмәләргә йөрөү, ял итеү, 

сәй эсеү, уйнау. Был әлбиттә коллективты берләштерә. 
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Йомғаҡлау 
 

Шулай итеп, проект эшенең алдан ҡуйылған маҡсат һәм 

бурыстарына ирешелде, тип уйлайым. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса 

уҡыусыларҙың дәрестән тыш эшмәкәрлеген уңышлы ойоштороуға ирештем 

һәм түбәндәге һығымтаға кидем. 
Федераль дәүләт белем биреү станддарттарында балаларҙың 

дәрестән тыш эшмәкәрлегенә ҙур иғтибар бүленә. Кластан тыш саралар, 

түңәрәк эштәре уҡыусыларҙың белемен киңәйтә, дәрестә үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға, нығытырға, үҫтерергә ярҙам итә. Алған белемдәрен практикала 

ҡулланып ҡарау мөмкинлеген булдыра. Уҡыусылар үҙ иптәштәре, башҡа 

кешеләр алдында сығыш яһау, тасуири һөйләү күнекмәләрен нығыта. 

Ике йыллыҡ эш һөҙөмтәһе балаларҙа милли үҙаң, тыуған илгә, 

мәҙәниәткә һөйөү, патриотик тойғолары үҫеүгә килтерҙе. Шулай уҡ уларҙа 

ҡыйыулыҡ, сослоҡ, батырлыҡ сифаттары артыуы күренде. 

Балаларҙы кластан тыш эшмәкәрлек сәғәттәрендә өҫтәлмә 

шөғөләндереү  уларҙы башҡортса аралашырға, үҙ фекрҙәрен ҡурҡмайынса 

әйтергә өйрәтте. Үҙ көстәренә ышаныстары артты. 

Баланың тыумыштан бирелгән һәләтен күрә белеп, артабан үҫтерер 

кәрәк. Сәхнә кешене үҙгәртә, сығыш яһағанда балалар ҡыйыулана, үҙҙәренә 

ышаныс көстәре арта.  
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Конкурстарҙа ҡатнашыу 

 

 

Концерттарҙа сығыш яһау 
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Конкурстарҙа, фестивалдәрҙә ҡатнашыу, йола күрһәтеү 



15 
 

 



16 
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