
 

 

 

 



1. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеү предметының өйрәнеү 

һөҙөмтәләре. 

Шәхсән һөҙөмтәләр (мәктәп уҡыусыларының башҡорт теленән төп программаны 

үҙләштереүе); 

- Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булыуын аңлау: башҡорт 

телен өйрәнеүҙең эшмәкәрлек һәм профессиональ эшмәкәрлектә кәрәкле булыуын аңлау; 

- башҡорт телен ғәмәлдә ҡулланыуға әҙерлек: үҙ-ара аралашыуҙа толерантлыҡ; 

- башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау. 

Метапредмет һөҙөмтәләр (рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен өйрәнеү): 

- телдән һәм яҙма хәбәр ителгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 

- төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты төрлө уҡыу төрҙәрендә ҡабул итеү; 

- тыңланған һәм уҡылған тексты бирелгән эш төрҙәре (план, йөкмәткеһен һөйләү, 

конспект) менән яңынан һөйләй белеү; 

- аралашыу сфераһы һәм шартына ҡарап, телмәреңде һәм яҙма телмәреңде төҙөй белеү, 

әңгәмә, фекер алышыу, дискуссияла ҡатнаша алыу; 

- үҙ аллы белем ала белеү, төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары, интер- нет ресурстары, ваҡытлы 

матбуғат баҫмалары менән эшләй белеү; белешмә әҙәбиәт менән ҡуллана алыу; 

- тәғәйен темаға материалды һайлап ала һәм системаға килтереү ысулдарын үҙләштереү; 

үҙ ҡарашыңды анализлай, сағыштыра, күрһәтә, һығымта яһай, йомғаҡлай, нигеҙләй белеү; 

- башҡорт телен башҡа сығанаҡтарҙан мәғлүмәт алыу сараһы булараҡ ҡуллана алыу 

һәләтен үҫтереү; 

- үҙ телмәреңде баһалау күнекмәләрен үҙләштереү; 

- предмет-ара кимәлдә (туған тел, сит тел, әҙәбиәт) тел күренештәрен анализлайбелеү. 

Предмет һөҙөмтәләре 

- төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм 

монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең функциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең 

системаһы: фонетика, лексика; 

- башҡорт теленең телмәр берәмектәрен белеү, уларҙың билдәләре, һүҙ, 

һүҙбәйләнеш, һөйләм, уларҙың үҙенсәлектәре; 

- телмәр практикаһында ситуация һәм аралашыу стилендә тел берәмеген урынлы 

ҡулланыу; 

- фонетик һәм лексик системаның төп үҙенсәлектәрен һәм рус теле менән сағыштырмаса 

башҡорт теленең грамматик төҙөлөшөн белеү; 

- башҡорт әҙәби тел нормаларын һәм телмәр этикетын белеү, уларҙы әйтергә теләгән 

фекереңде төҙөгәндә, йәғни телдән һәм яҙма телмәр практикаһында ҡулланыу; 

- төрлө төрҙәге лингвистик, ике телле һүҙлектәр менән ҡуллана белеү; 

- төрлө функциональ стиль һәм жанрҙағы текст йөкмәткеһен уҡыу һәм аңлау: әҙәби 

(шиғыр, йыр, хикәйә) 



- ғәҙәти темпта тәҡдим ителгән мәғлүмәтте (уҡытыусы телмәре, радио һәм телевидение 

дикторы телмәре һ.б.) аңлау; 

- текст менән мәғлүмәт сығанағы булараҡ эш итә белеү, тексҡа төрлө аспектта 

анализ, тексты планға, тезисҡа, конспектҡа өйләндереүҙең төрлө информацион төрҙәрен 

үҙләштереү; 

- текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү. 

2. Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

Башҡорт телен уҡытыуҙың беренсе баҫҡысы 2-4-сы кластарға тура килә. 2-4-се 

кластарҙа уҡытыуҙың маҡсаты – башҡорт теленең өндәр системаһы, лексик байлығы, 

морфологик категориялары һәм синтаксик төҙөлөшө тураһында белем биреү. Башҡорт 

теле башланғыс кластарҙа еңелдән ауырға барыу принцибына ярашлы урынлаштырыла. 

Был кластарҙа үҙең хаҡында, Башҡортостан тураһында, тәбиғәт күренештәре, кейем-

һалым, кешенең шәхси гигиенаһы, һандар, һөнәрҙәр, Ватан тураһында өйрәнелә. 

Рус һәм башҡа мәктәптәрҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ 

үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәрен һанап китәбеҙ: 

1. Башҡорт теленең өндәр системаһы, лексик байлығы, морфологик категориялары 

һәм синтаксик төҙөлөшө тураһында белем биреү. 

2. Туған материалы еңелдән ауырға барыу принцибына ярашлы урынлаштырыла. 

Йөкмәткеһендә нигеҙҙә идея-тематик, тарихи-хронологик һәм жанр принцибы һаҡлана. 

Башҡортостандың мәҙәниәте, әҙәбиәте, сәнғәте өйрәнелә. 

3. Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби 

күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә 

(коммуникативйүнәлеш). Башланғыс кластарҙа башҡорт теленең өндәр системаһы, 

лексик байлығы, морфологик категориялары һәм синтаксик төҙөлөшө тураһында белеем 

биреү. 

 4.     Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү – үҙәк бурыс. 

   5.    2-4-се кластарҙа башҡорт телен өйрәнеү өсөн уҡытыу планында аҙнаға 1 сәғәт ваҡыт     

бирелә. Был дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға, элементтар яҙырға 

өйрәтеү бергә алып барыла. Тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә 

(интеграция). 

 6.     Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби 

күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә 

(коммуникатив йүнәлеш). 

2-се класта уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

Башҡорт теле: уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 

2- се класы өсөн башҡорт телен (дәүләт теле булараҡ) өйрәнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы. 

Х.А Толомбаев, М.С.Дәүләтшина, Ф.М. Ғиниәтуллина, Н.Н.Кинйәбаева.- Өфө: Китап, 

2017. 

1.Танышыу - 3 . 

Башҡортостандың ҡалалары, ауылдары, йылғалары, күлдәре тураһында мәғлүмәт биреү. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен ҡабатлау, темаға ҡараған башҡорт һүҙҙәрен дөрөҫ 

әйтеү күнекмәләрен камиллаштырыу. 

2. Был – мин – 2  



Үҙенең ғаиләһе, ғаилә ағзалары, уларҙың эштәре, туғанлыҡ мөнәсәбәте тураһында 

һөйләшеү. Башҡорт телендә эйәлек ялғауҙарын практик үҙләштереү. Балаларҙың үҙҙәре 

уҡыған мәктәп, уның үҙенсәлекле билдәләрен, урынлашыуын, кабинеттарын белеүе. 

Һүҙҙәрҙең предметты, билдәне, эште белдереүе. 

3. Минең ғаиләм-2 

Үҙенең ғаиләһе, ғаилә ағзалары, уларҙың эштәре, туғанлыҡ мөнәсәбәте тураһында 

һөйләшеү. Башҡорт телендә эйәлек ялғауҙарын практик үҙләштереү. 

4. Мин нимә яратам – 1  

Мәктәп баҡсаһы, еләк-емештәр, уларҙың ҡыуаҡтары, балаларҙың баҡсалағы эштәре. Ошо 

темаға ҡараған һүҙҙәр, уларҙы дөрөҫ әйтеү. Һәм, ә, ләкин теркәүестәрен ҡулланыу. 

5.Минең мәктәбем-8 

Мәктәп, уҡыу әсбаптары атамаларын белеү, уҡыусыларҙың эштәре тураһында ябай 

һөйләмдәр, диалог, монолог төҙөй белеү. 

6.Минең уйынсыҡтарым – 8 с. 

Уйынсыҡ исемдәре, билдәләре, уйындар. Башҡорт телендә ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. 

7.Мин ял итәм - 10 с. 

Ҡайҙа?  Ҡайҙан? һорауына яуап биреүсе һүҙҙәр.   

 
 

3-сө класта уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

Башҡорт теле: уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 

3- сө класы өсөн башҡорт телен (дәүләт теле булараҡ) өйрәнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы. 

М.С.Дәүләтшина, Н.Н.Кинйәбаева, Г. М Садыҡова- Өфө: Китап, 2017. 

1. Һаумы мәктәп - 2 с. 

Телмәрҙә исемдәрҙең эйәлек заты формаларын ҡуллана белеү. Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәрен дөрөҫ әйтеү һәм яҙыу; Башҡортостан тураһында 

(тәбиғәт ҡомартҡылары, халҡы, ҡалаһы) хәбәрҙар булыу, символикаһын белеү. Ү өн-

хәрефе. Мәктәп, уҡыу әсбаптары атамаларын белеү, уҡыусыларҙың эштәре тураһында 

ябай һөйләмдәр, диалог, монолог төҙөй белеү. Һүҙҙәрҙе ижектәргә бүлеү, ижектәр һанын 

билдәләй белеү. Ү өн-хәрефен текста таный, айыра, яҙа белеү. 

2. Мин танышам – 2 с. 

Һин кем? Ҙ, ҫ өн-хәрефтәре Башҡорт телендәге ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙың 

айырмаһын белеү һәм һүҙҙәрҙә билдәләү, дөрөҫ әйтеү һәм яҙыу. Башҡорт телендә 

төҙөлөшө яғынан дөрөҫ һөйләм төҙөй белеү. Кәрәк, кәрәкмәй, миңә, һиңә, мине, һине 

һүҙҙәрен ҡулланып һөйләмдәр, диалогтар төҙөй белеү. 

3.Мин һәм минең  ғаиләм – 2 с. 

Кем менән? Кемдең? Ө өн-хәрефе. Ғаилә, ғаиләлә кем булыуы тураһында ябай һөйләмдәр 

төҙөү, уларҙың схемаларын эшләп, хәбәрҙең һөйләмдә урынын билдәләү. Тема буйынса 

ҡыҫҡа һорауҙарға яуап биреү. Ө өн- хәрефен текста таный, айыра, яҙа белеү. Эйәлек 

ялғауҙарын практик үҙләштереү. 

 



4.Мин һөнәр һайлайым– 2 с. 

Һәм, ә. ләкин теркәүестәре. Темаға ҡараған һүҙлек һүҙҙәрен ҡабатлау, яңыларын 

үҙләштереү, телмәрҙә ҡулланыу. Килеш ялғауҙарын практик ҡулланыуҙы дауам итеү. 

Тема буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау, белемде тәрәнәйтеү, һөйләшеү, уҡыу күнекмәләрен 

артабан үҫтереү. Туғанлыҡ мөнәсәбәттәре. Һөнәр атамалары,таныш һәм яҡын кешеләрҙең 

шөғөл-һөнәрҙәре, уларҙың яҡшы сифаттары тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу, 

дәреслектәге күнегеүҙәр текстары, диалогтар. “Ҡушымта”лағы материалдар, 

уҡыусыларҙың үҙҙәре һайлаған текстар.  

5.Мин тәбиғәтте яратам – 3 с. 

Урманда. Нимәләр? Нимә эшләйҙәр? Ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар.Тема буйынса һүҙлек 

һүҙҙәрен үҙләштереү, практик ҡулланыу. Күплек ялғауҙарын практик үҙләштереү. 

6.Минең яратҡан миҙгелем - 12 с. 

Башҡортостанда, үҙебеҙ йәшәгән төйәктә көҙ, ҡыш, яҙ, йәй миҙгелдәре, уларҙың 

билдәләре. Нимә? Нимә эшләй? Тәбәғәттең төрлө күренештәре.Миҙгелдәргә бәйләнешле 

ололарҙың эштәре, хәстәрҙәре. Миҙгелдәргә ярашлы балаларҙың эштәре, уйындары 

тураһында һөйләшәләр, әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр, һынамыштар менән танышыу. 

Көн торошына бәйле һүҙҙәрҙе дөрөҫ ҡулланыу, телмәр күнекмәләрен үҫтереү. Һөйләм 

төрҙәре. Тасуирлау элементтары. Иғлан яҙыу. Темаға ҡараған һүҙлек һүҙҙәрен ҡабатлау, 

яңыларын үҙләштереү, телмәрҙә ҡулланыу. Килеш ялғауҙарын практик ҡулланыуҙы дауам 

итеү. 

7. Минең гардеробым – 3 с. 

Килеш һәм зат ялғауҙарын ҡулланыу. Темаға бәйле һүҙлек һүҙҙәрен ҡабатлау, яңыларын 

үҙләштереү, телмәрҙә ҡулланыу. Ниндәй? 

8.Минең тыуған көнөм.– 2 с. 

Ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. Килеш һәм зат ялғауҙарын ҡулланыу. Теләк һөйкәлеше. Темаға 

бәйле һүҙлек һүҙҙәрен ҡабатлау, яңыларын үҙләштереү, телмәрҙә ҡулланыу. Ҡалын һәм 

нәҙек һүҙҙәргә дөрөҫ ялғауҙар ҡушып әйтеү, яҙыу. 

9. Мин сәйәхәтсе– 6 с. 

Сәйәхәт. Башҡортостандың дәүләт символдары, халҡы, ер-һыуы. Зат ялғауҙарын, эйәлек 

алмаштарын практик ҡулланыу. Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Темаға бәйле һүҙлек 

һүҙҙәрен ҡабатлау, яңыларын үҙләштереү, телмәрҙә ҡулланыу. Зат ялғауҙарын, эйәлек 

алмаштарын практик ҡулланыу. Эш-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәр, уларҙың мәғәнә 

үҙенсәлектәрен үҙләштереү. 

 

4-се класта уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

Башҡорт теле: уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 

4- се класы өсөн башҡорт телен (дәүләт теле булараҡ) өйрәнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы. 

М.С.Дәүләтшина, Н.Н.Кинйәбаева, Г. М Садыҡова- Өфө: Китап, 2017. 

1.Көндә мәктәпкә барам– 4 с. 

Тыуған Башҡортостан тураһында әңгәмә: Тыуған ил, дәүләт символдары, республикала 

йәшәүсе халыҡтар, уларҙың дуҫлығы. «Мәктәп», «Белем көнө» темаларына әңгәмә. 

Башҡорт теле дәресенә ҡыҙыҡһыныу уятыу. Тема буйынса яңы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр 

өйрәтеү. Һөйләмдәр төҙөтөү, һорауҙарға яуаптар алыу, 1-ҙән 10-ға тиклемге һандар. 



«Танышыу» диалогын төҙөү. Башҡорт алфавит, башҡорт теленә генә хас өндәрҙе, 

хәрефтәрҙе өйрәтеү. Башҡорт теленең өндәре һәм хҽрефтәре (ҡабатлау һәм тәрәнәйтеү) . 

Әҫәрҙең темаһы һәм төп фекере. Мәктәп, уҡыу әсбаптары атамаларын белеү, 

уҡыусыларҙың эштәре тураһында ябай һөйләмдәр, диалог, монолог төҙөй белеү. Һүҙҙәрҙе 

ижектәргә бүлеү, ижектәр һанын билдәләй белеү. Мәктәп тормошо тураһында шиғырҙар. 

мәҡәләләр уҡыу. Темаға ҡарата һүрәттәр төшөрөү. Әңгәмәләр үткәреү. Башҡорт телендә 

исем. Уның аңлатҡан мәғәнәләре. Берлек һәм күплек мәғәнәләре. Шул мәғәнәләрҙе 

белдереүсе саралар(ялғауҙар). Әҫәрҙең темаһын төп фекерен билдәләү күнекмәләре. 

3.Мин ғаиләмде яратам. – 3 с. 

Ғаилә темаһына ярашлы һүҙлектәрен байытырға. Кешенең яҡшы һәм насар сифаттары 

тураһында әкиәттәр уҡыу, йомаҡтар ҡойоу, мәҡәлдәр, көләмәстәр менән эште дауам итеү. 

Шуларға нигеҙләнеп, һығымталар яһарға өйрәтеү, яҡшы сифаттар тәрбиәләү. Әкиәттәр 

буйынса инценировкалар төҙөү һәм сығыш яһау, әкиәттәргә, йомаҡтарға, мәҡәлдәргә 

бағышланған иртәлектәр ойоштороу.Сифат. Сифат мәғәнәләре. Сифаттың дәрәжәләре 

менән практик танышыу. Текстан образлылыҡ сараларын һайлап ала белеү һәм уларҙы 

ҡулланыу. Иптәшеңдең яҙғанын тикшереү һәм камиллаштырыу күнекмәләре. 

4.Үҙем йәшәгән ер тураһында һөйләйем. – 3 с. 

Үҙең йәшәгән ер, ил, йорт, район, ҡала хаҡында әңгәмә. Күршеләр тураһында һөйләшеү. 

Яратҡан урындар тураһында әңгәмәләшеү. Дуҫтар менән уйнаған уйындарҙы иҫкә 

төшөрөү. Алмаш, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. Күрһәтеү алмаштарының үҙенсәлеге 

менән танышыу. 

5.Ауылда, ҡалала йәшәйем- 6 

Ауыл һәм ҡала тормошон һүрәтләү. Тыуған ер хаҡында һөйләшеү. Башҡортостандың 

ҡалалары тураһында әҫәрҙәр уҡыу, белешмәләр алыу һәм һөйләү. Башҡортостандың 

иҫтәлекле урындары тураһында әҫәрҙәр уҡыу, белешмәләр алыу һәм һөйләү. 

Башҡортостан мөғжизәләренә арнап альбомдар төҙөү, стендтар эшләү.Һан. Ябай һәм 

ҡушма һандар.  Һандар, уларҙың мәғәнәләре һәм һөйләмдәге роле (практик үҙләштереү). 

Цифрҙар менән бирелгән һандарҙы һәм уларҙың ялғауҙарын дөрөҫ яҙыу күнекмәләре 

биреү.  Урынды һүрәтләргә өйрәтеү. Башҡортостандың мәҙәниәте, мәҙәниәт 

хеҙмәткәрҙәре тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү.Ымлыҡтар, уларҙың дөрөҫ яҙылышын, 

ҡулланылышын өйрәнеү. Мәктәпкә тиклем юлды хәүефһеҙ үтеү, юл ҡағиҙәләрен үтәү. 

6.Йыл миҙгелдәре һәм һауа торошо тураһында һөйләшәбеҙ– 4 с. 

Башҡортостандағы тәбиғәт күренештәре; ололарҙың һәм балаларҙың яҙғы эштәре; ҡоштар, 

хайуандар һәм үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. 

«Тәбиҡәттең моңдары” темаһына әҙәби монтаж әҙерләү һәм сығыш яһау. Тәбиғәткә 

экскурсия, шуның буйынса әңгәмҽләр үткәреү, һүрәттәр төшөрөү. Хәбәр, һорау, өндәү 

һөйләмдәр. Уларҙың телмәрҙәге роле. Бәйләнешле текст өҫтөндә эштәрҙе дауам итеү. 

Тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. Рәүеш. Автобиографияны һөйләү һәм яҙыу 

күнекмәләрен формалаштырыу. 

7. Төрлө хәлдәр тураһында һөйләшәбеҙ.-4 

Тормоштағы ҡыҙыҡлы хәлдәр тураһында әңгәмәләшеү. Үҙеңдең хыялың, кумирҙарың 

тураһында һөйләй белеү. Башҡортостандың яҙыусыларына, композиторҙарына, 

артистарына бағышлап альбомдар төҙөү. Һөйләм. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре 

менән практик танышыу һәм уларҙы ҡулланыу. Бәйләнешле телмәр өҫтөндә эште дауам 

итеү. Ҡылым. Ҡылымдарҙы практик ҡулланырға өйрәтеү. Текстан кәрәкле урындарҙы 

һайлап уҡыу. Иптәшең йәки үҙең яҙғандарҙы камиллаштырыу өҫтөндә эште дауам итеү. 



Ярҙамсы һүҙҙәр, уларҙың мәғәнәләре, һөйләмдәге роле. Әҫәрҙәге геройҙарға элементар 

характеристика бирергә өйрәтеү. 

9.Һатып алырға өйрәнәм– 10 с 

Уҡыусыларға финанс буйынса белем биреү. Зауыҡлы,бөхтә кейенеү серҙәрен өйрәнеү. 

Иптәштәреңә, ата- әсәйгә бүләк һайлау серҙәренә төшөнөү. Уҡыусыларҙың телмәрҙәрен 

байытыу. Йыл буйына үтелгән белемдәрен системаға һалыу. Ҡылым. Уның заман 

мәғәнәләре. Заманды күрһәтеүсе саралар (ялғауҙар). Текстың йөкмәткеһен төрлө заманда 

һөйләү. Текстағы һүрәтләү саралары.  

 

3.Тематик планлаштырыу 

II класс 

№ Бүлектәр / дәрес темаһы Дәрестәр һаны 

  

1 Танышыу.  3 

2 Был мин.  2 

3 Был минең ғаиләм  2 

4 Мин нимә яратам? -  2 сәғәт. 1 

5 Минең мәктәбем 1 

6 Минең класым 1 

7 Мин мәктәпкә йыйынам 1 

8 Мин уҡыусы 1 

9 Мин дәрестә 1 

10 Мин дәрестән сыҡтым 1 

11 Минең уйынсыҡтарым  3 

12 Мин уйнарға яратам 1 

13 Мин уйнарға сығам 1 

14 Мин уйнарға сыҡтым 1 

15 Минең кескәй дуҫтары 2 

16 Мин ял итәм 10 

 Барлығы 34 

 

 

 

 

 



III класс 

№ Бүлектәр / дәрес темаһы Дәрестәр һаны 

1 Һаумы мәктәп 2 

2 Танышыу  2 

4 Мин һәм минең ғаиләм 2 

5 Мин һөнәр һайлайым. 2 

6 Мин тәбиғәтте яратам 3 

7 Минең яратҡан миҙгелем 12 

8 Минең гардеробым. 3 

9 Минең тыуған көнөм. 2 

10 Мин сәйәхәтсе. 6 

 Барлығы 34 

 

IV класс 

 

 

№ Бүлектәр/ дәрес темаһы Дәрестәр һаны 

1. Көндә мәктәпкә барам 4 

2. Мин ғаиләмде яратам 3 

3. Үҙем йәшәгән ер тураһында һөйләйем. 3 

4. Ауылда, ҡалала йәшәйем 1 

5. Ҡалалағы, ауылдағы эштәр 5 

6. Йыл миҙгелдәре һәм һауа торошо тураһында һөйләшәбеҙ 2 

7. Һауа торошон беле- ниңә кәрәк? 2 

8. Төрлө хәлдәр тураһында һөйләшәбеҙ 4 

9. Һатып алырға өйрәнәм 10 

 
Барлығы 34 

 


