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Календарь-тематик планлаштырыу 

4 сирек Дистанцион уҡыу 

 

№ Дәрестең темаһы 
Сәғәттәр 

һаны 
Практик дата Фактик дата 

Иҫкәрмә 

 

 IV сирек – 15 сәғәт     

1 Хәбәр һәйләм 1 02.04 07.04 Темалар 

ҡушылып 

уҡытылды 

2 Һорау  һөйләм. Өндәү һөйләм 1 04.04 07.04 Темалар 

ҡушылып 

уҡытылды 

3 Оо-Өө хәрефле һүҙҙәр 1 09.04 09.04  

4 Уу-Үү хәрефле һүҙҙәр 1 11.04 14.04  

5 Э хәрефе һүҙ башында 1 16.04 17.04  

6 Йй хәрефе ҡайҙа  һәм ҡасан яҙыла? 1 18.04 21.04  

7 Үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә Ее,Ёё, Юю, Яя хәрефтәре 1 23.04   

8 Һүҙҙә [ й у] , [ йа] өнөн хәреф менән тамғалау. Ю,Я хәрефе 1 25.04   

9 Һүҙҙә [ й э] ,өнөн хәреф менән тамғалау. Е хәрефе 1 30.04   

10 Һүҙ төркөмдәре. Предмет атамаһын, хәрәкәтен, билдәһен  

белдергән һүҙҙәр 
2 02.05, 07.05 

  

11 Ярҙамсы һүҙҙәр: һәм,менән, : ғына-генә,ҡына-кенә 1 14.05   

12 Контроль күсереп яҙыу «Яҙ етте» 1 16.05   

13 Хаталар өҫтөндә эш. Йомғаҡлау дәресе 1 21.05   

14 Өндәр иленә сәйәхәт 1 23.05   
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I класс 

 Уҡыу предметын үҙләштереүҙең һөҙөмтәләре 

 Программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш: 

                  1. Шәхси сифаттарҙы үҫтерергә: 

- уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырырға; тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға ҡарата ихтирамлы булырға; 

- мәктәп йыһаздырына, уҡыу әсбаптарыны һаҡсыл ҡараш булдырға; 

- тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында аң-белем бирергә; 

- һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштерергә. 

                2. Предмет буйынса белем алыуҙа: 

- һүҙәрҙе мәғәнәүи яҡтан төркөмләргә (предметтың атамаһын, билдәһен, хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр); 

- һөйләм төрҙәрен билдәләргә (хәбәр, һорау, өндәү) һәм уларҙы тейешле интонация менән уҡырға; һөйләмде дөрөҫ яҙырға (ҙур хәреф, 

аҙағында тыныш билдәләре (.?!);  

- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе айыра, таный белергә; һөйләмде күсереп яҙғанда ярҙамсы һүҙҙәрҙе (да-тә, та-тә, ла-лә, ғына-генә, ҡына-кенә) 

билдәләргә һәм дөрөҫ яҙылышын аңлата белергә; 

- предметтың  атамаһын  белдергән  һүҙҙәрҙе  уртаҡлыҡ  һәм  яңғыҙлыҡ  исемдәргә  айыра  белергә;  кеше  исемен,  фамилияһын,  ер-һыу  

атамаһын,  хайуан  ҡушаматтарын  ҙур  хәреф  менән яҙырға; 

-өндәрҙе  һуҙынҡыларға,  тартынҡыларға  айырырға,  нәҙек-ҡалын  һуҙынҡыларҙы,  парлы  яңғырау-һаңғырау,  парһыҙ  яңғырау  һәм  

һаңғырау  тартынҡыларҙы  дөрөҫ  билдәләргә,  график  рәүештә  тамғаларға; 

- һүҙҙең  өн-  моделен  төҙөргә; 

-6-7, 7-8 һөйләмдән  торған  тексты  күсереп  яҙырға; 

- 25-30  һүҙҙән  торған  тексты  диктант итеп  яҙа  белергә; 

- һүҙҙе  ижеккә  бүлергә,  уны  юлдан  юлға  күсерә  белергә; 

- о-ө, у-ү, э  хәрефтәре; йә,йө, йү, йе (һүҙ  уртаһы), йо, йы ҡушымсалары  булған  һүҙҙәрҙе  дөрөҫ  яҙырға;  я,е,ё, ю   хәрефтәре  менән  булған  

2-3,3-4  хәрефтән  торған  һүҙҙәрҙе  дөрөҫ  яҙырға;  тартынҡы  өндөң  аҙағында   килгән  нәҙеклек  билдәһен  рус  теленән  үҙләштерелгән  

һүҙҙәрҙә  дөрөҫ  яҙырға. 

              3. Универсаль уҡыу  эш  төрҙәрен үҙләштереүҙә: 

 -  үтенес  менән  уҡытыусыңа,  класташтарыңа,  өлкәндәргә  өндәшергә; 

-  уҡыу  объектын  өйрәнеү  процесында күҙәтергә, сағыштырырға,  анализларға һәм  һығымта  яһарға; 

-  аралашыу  оҫталығын  шымартыу:  тыңларға,  яуап  бирергә, һорарға,  кеше  фекерен  ихтирам  итергә; 

-    диалог,  монолог  ҡора  белергә; 

-  мәғлүмәт  алыу  сығанаҡтары  менән  эш  итә  белергә,  алған  мәғлүмәтте  эшкәртә  белергә,  маҡсатҡа  ярашлы  ҡулланырға; 

-    мәғлүмәт  алыу  маҡсатында  һорау   һөйләм   ҡорорға; 

-   парлап,  төркөмдә  эшләгәндә  этикет  ҡағиҙәләренг  күҙәтергә,  эште  планлаштырырға,  уны  тормошҡа  ашырырға; 

-3-4,4-5   һөйләмдән  торған  иғлан,  ҡотлау, белдермә  яҙа  белергә. 
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 Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

 

Хәреф өйрәнеүгә тиклем осор  

Предмет һәм һүҙ. Һүҙ. Предмет. Был ике төшөнсәне сағыштырыу. Предметты тотабыҙ, күрәбеҙ. Һүҙҙең исем атау функцияһы. Һорау төҙөргә 

өйрәтеү. 

Предмет. Уның эше. Хәрәкәте. Предмет хәрәкәтен белдергән һүҙҙәрҙе тупларға. Предмет атамаһын  белдергән һүҙгә ярашлы уның эш-

хәрәкәтен белдергән һүҙ табырға. Һүҙбәйләнештәр төҙөргә. Уларҙың график һыҙмаһын төшөрөргә. 

Предмет хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. Ни эшләйҙәр? Предметтың атамаһы һәм уның эше, хәрәкәте. 

Предмет билдәһен белдергән һүҙҙәр. Предмет ниндәй? Предметҡа хас билдәлрҙе әйтергә. Уларҙы күҙәтергә, сағыштырырға. Предмет 

атамаһына ярашлы билдә-һүҙҙәр уйларға. Һүҙбәйләнештәрҙе график һыҙма ярҙамында күрһәтергә. 

Һөйләм. Һүҙбәйләнеш. Һүҙбәйләнештәр төҙөргә. Уларҙы телмәрҙән айырып алырға. Бирелгән һүрәт йөкмәткеһенә нигеҙләнеп 

һүҙбәйләнештәр төҙөргә. Һүҙбәйләнештәрҙең график һыҙмаһын һыҙырға. 

Һөйләм.Һөйләмгә һүҙ өҫтәү. Һөйләм тураһында төшөнсә. Һөйләмдең башы, аҙағы. Уның аҙағындағы тыныш билдәләре. 

Ярҙамсы һүҙҙәр.Һәм, менән, ғына—генә, ҡына—кенә ярҙамсы һүҙҙәре. Уларҙың һөйләмдәге функцияһы, ҡулланылышы.  

Өн.Һүҙ. Һүҙҙе тыңлау. Уның һәр өнөн тауыш ярҙамында айырып әйтеү. Өндәрҙең урынын билдәләү. Уның өн моделен төҙөү. 

Һуҙынҡы,тартынҡы өндәр. Ижек. Тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәрҙе график тамғалау. Һүҙҙең өн моделен төҙөү. Һүҙҙәрҙе ижеккә бүлеү 

ысулдары.Өндө тартынҡыға һәм һуҙынҡыға айырыу. 

Нәҙек һәм ҡалын өндәр.Ҡалын һәм нәҙек әйтелешле өндәр. Ярым нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡы өндәр. Һүҙҙәрҙә сингарманизм законы.   

Һаңғырау, яңғырау тартынҡылар. Шау һәм тауыш ярҙамында яһалған тартынҡы өндәр. Тартынҡыларҙы яңғырау һәм һаңғырау өндәргә 

төркөмләү. График тамғалау. 

Һүҙҙең өн моделе. Һуҙынҡы, тартынҡы өндәр.Нәҙек, ҡалын тартынҡылар. Яңғырау, һаңғырау тартынҡылар. 

Баҫым. Баҫымдың һүҙҙең аҙаҡҡы ижегенә төшөүе. 

Хәреф—өндөң тамғаһы. Боронғо кешеләрҙең аралашыу ысулдары. Уның хәҙерге заман шарттарына тура килмәүе. Алфавитты ҡарау. 

Уның хәрефтәрен өйрәнеү. 

 [ә] өнө. Уны Әә хәрефе менән тамғалау 

[а] өнө. Уны Аа хәрефе менән тамғалауӘә – Аа хәрефтәре 

[ө] өнө. Уны Өө хәрефе менән тамғалау[о] өнө. Уны Оо хәрефе менән тамғалау 

Өө – Оо хәрефтәре.[ү] өнө. Үү хәрефе 

[у] өнө. Уу хәрефе.Үү – Уу хәрефтәре 

[э] өнө. Ээ (е) хәрефе[ы] өнө. Ыы хәрефе 

[и] өнө. Ии хәрефе[м] өнө. Мм хәрефтәрен яҙҙырыу. 

[н] өнө. Нн хәрефтәрен яҙҙырыу.[ң] өнө. ң хәрефен яҙҙырыу 

[л] өнө. Лл хәрефтәрен яҙҙырыу[р] өнө. Рр хәрефтәрен яҙҙырыу 

[й] өнө. Йй хәрефтәрен  яҙҙырыу[г] өнө. Гг хәрефтәрен яҙҙырыу 

[к] өнө. Кк хәрефтәрен яҙҙырыу[ғ] өнө. Ғғ хәрефтәрен яҙҙырыу 

[ҡ] өнө. Ҡҡ хәрефтәрен яҙҙырыуГг – Кк, Ғғ – Ҡҡ хәрефтәре 
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[б] өнө. Бб хәрефтәрен  яҙҙырыу.[п] өнө. Пп хәрефтәрен яҙҙырыу 

[з] өнө. Зз хәрефтәрен яҙҙырыу[с] өнө. Сс хәрефтәрен яҙҙырыу 

[ҙ] өнө. Ҙҙ хәрефтәрен яҙҙырыу[ҫ] өнө. ҫ хәрефен яҙҙырыу 

Ҙҙ - ҫ хәрефтәре[д] өнө. Дд хәрефтәрен яҙҙырыу 

[т] өнө. Тт хәрефтәрен яҙҙырыу[уы],[ үэ] өндәре.Уу,Үү хәрефтәрен яҙыу 

[ж] өнө. Жж хәрефтәрен яҙыу[ш] өнө. Шш хәрефтәрен яҙыу 

[в] өнө. Вв хәрефтәрен яҙыу[ф] өнө. Фф хәрефтәрен яҙыу 

Ике өндө ([йа]) белдергән Яя хәрефтәрен яҙҙырыу 

Ике өндө ([йэ]) белдергән Ее хәрефтәрен яҙҙырыу 

Ике өндө ([йу]) белдергән Юю хәрефтәрен  яҙҙырыу 

Ике өндө ([й’о]) белдергән Ёё хәрефтәрен яҙҙырыу 

Нәҙек, ҡалын айырыу тамғаһы (ь, ъ). Уларҙы яҙҙырыу 

[һ] өнө. Һһ хәрефтәрен яҙҙырыу[х] өнө. Хх хәрефтәрен яҙҙырыу 

[щ] өнө. Щщ хәрефтәрен яҙҙырыу[ч] өнө. Чч хәрефтәрен яҙҙырыу 

[ц] өнө. Цц хәрефе. Алфавит. Тикшереү эше 

Туған тел 

Алфавит.Алфавитта хәрефтәр һаны, тәртибе. Уның ҡулланылыш өлкәһе. 

Хәреф һәм өн (инеш дәрес). Хәрефтәрҙең аталышы. Хәреф—өндөң тамғаһы. 

Һуҙынҡы өндәр.Тартынҡы өндәр.Өндәрҙе һуҙынҡы һәм тартынҡыларға айырыу. Таблицаһын төҙөү. Уларҙың функцияһы. 

Нәҙек һәм ҡалын әйтелешле һүҙҙәр.Һүҙҙең берәй тартынҡы йәки һуҙынҡы хәрефен тейешле хәрефменән алмаштырыу һәм уның мәғәнә 

менән үҙгәреүе. 

Һүҙҙе ижеккә бүлеү, юлдан юлға күсереү.Һүҙҙе һамаҡлап ижеккә бүлеү. Ижеккә бүлеү ысулдарын үҙләштереү. 

Баш хәреф. Кеше исем-фамилияларының яҙылышы.Кеше исемдәре, фамилиялары.Уларҙың мәғәнәһе.Яҙылышы. 

Баш хәреф. Хайуан ҡушаматтары.Хайуан ҡушаматтарынбаш хәреф менән яҙҙырыу. 

Ҙур хәреф. Ер-һыу атамалары 

Һөйләм.Хәбәр һәйләм.Һорау  һөйләм.Өндәү һөйләм. 
Оо-Өө хәрефле һүҙҙәр.У-ү хәрефле һүҙҙәр 

Э хәрефе һүҙ башында.Йй хәрефе ҡайҙа  һәм ҡасан яҙыла? 

Үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә е,ё, ю, я хәрефтәре 

Һүҙҙә [ йу] ,өнөн хәреф менән тамғалау. Ю хәрефе. 

Һүҙҙә [ йэ] ,өнөн хәреф менән тамғалау. Е хәрефе 

Һүҙҙә [ йа] ,өнөн хәреф менән тамғалау. Я хәрефе 

Һүҙ төркөмдәре. Предмет атамаһын белдергән һүҙҙәр 

Ярҙамсы һүҙҙәр: һәм,менән.Ярҙамсы һүҙҙәр: да-дә, ҙа-ҙә, та-тә, ла-лә. 

Ярҙамсы һүҙҙәр: ғына-генә,ҡына-кенә 
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№ Дәрестең темаһы 
Сәғәттәр 

һаны 

план буйынса 

үткәрелеү көнө 

факт буйынса 

үткәрелеү көнө 

иҫкәр

мә 

 

 
I  сирек – 31 сәғәт 

   

1 Предмет һәм һүҙ 1 04.09   

2 Предмет. Уның эше. Хәрәкәте. 1 05.09   

3 Предмет хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. Ни эшләйҙәр? 1 06.09   

4 Предмет билдәһен белдергән һүҙҙәр. Предмет ниндәй? 1 07.09   

5 Һөйләм. Һүҙбәйләнеш 2 11.09, 12.09   

6 Һөйләм. Һөйләмгә һүҙ өҫтәү. 1 13.09   

7 Ярҙамсы һүҙҙәр 1 14.09   

8 Өн.Һүҙ 1 18.09   

9 Һуҙынҡы,тартынҡы өндәр. Ижек 1 19.09   

10 Нәҙек һәм ҡалын өндәр 1 20.09   

11 Һаңғырау,яңғырау тартынҡылар 2 21.09, 25.09   

12 Һүҙҙең өн моделе 2 26.09, 27.09   

13 Баҫым 1 28.09   

14 Хәреф—өндөң тамғаһы 1 02.10   

15 [ә] өнө. Уны Әә хәрефе менән тамғалау 2 03.10, 04.10   

16 [а] өнө. Уны Аа хәрефе менән тамғалау 1 05.10   

17 Әә – Аа хәрефтәре 1 09.10   

18 [ө] өнө. Уны Өө хәрефе менән тамғалау 2 10.10, 12.10   

19 [о] өнө. Уны Оо хәрефе менән тамғалау 1 16.10   

20 Өө – Оо хәрефтәре 

 

1 17.10   

21 [ү] өнө. Үү хәрефе 2 18.10, 19.10   

22 

 

[у] өнө. Уу хәрефе 1 23.10   
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23 Үү – Уу хәрефтәре 1 24.10   

24 [э] өнө. Ээ (е) хәрефе 1 25.10   

25 [ы] өнө. Ыы хәрефе 1 26.10   

 II  сирек – 32 сәғәт     

26 [и] өнө. Ии хәрефе 1 06.11   

27 [м] өнө. Мм хәрефтәрен яҙҙырыу 1 07.11   

28 [н] өнө. Нн хәрефтәрен яҙҙырыу. 1 08.11   

29 [ң] өнө. ң хәрефен яҙҙырыу 1 09.11   

30 [л] өнө. Лл хәрефтәрен яҙҙырыу 1 13.11   

31 [р] өнө. Рр хәрефтәрен яҙҙырыу 1 14.11   

32 [й] өнө. Йй хәрефтәрен  яҙҙырыу 1 15.11   

33 [г] өнө. Гг хәрефтәрен яҙҙырыу 1 16.11   

34 [к] өнө. Кк хәрефтәрен яҙҙырыу 1 20.11   

35 [ғ] өнө. Ғғ хәрефтәрен яҙҙырыу 1 21.11   

36 [ҡ] өнө. Ҡҡ хәрефтәрен яҙҙырыу 1 22.11   

37 Гг – Кк, Ғғ – Ҡҡ хәрефтәре 1 23.11   

38 [б] өнө. Бб хәрефтәрен  яҙҙырыу 1 27.11   

39 [п] өнө. Пп хәрефтәрен яҙҙырыу 1 28.11   

40 [з] өнө. Зз хәрефтәрен яҙҙырыу 

 

1 29.11   

41 [с] өнө. Сс хәрефтәрен яҙҙырыу 

 

1 30.11  

 

 

42 Зз—Сс хәрефтәре 1 04.12   

43 

 

[ҙ] өнө. Ҙҙ хәрефтәрен яҙҙырыу 1 05.12   

44 [ҫ] өнө. ҫ хәрефен яҙҙырыу 1 06.12   

45 Ҙҙ - ҫ хәрефтәре 

  

1 07.12   

 

46  [д] өнө. Дд хәрефтәрен яҙҙырыу 1 11.12   
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47 [т] өнө. Тт хәрефтәрен яҙҙырыу 1 12.12   

48 Дд—Тт хәрефтәре 1 13.12   

49 [уы],[ үэ] өндәре.Уу,Үү хәрефтәрен яҙыу 1 14.12   

50 [ж] өнө. Жж хәрефтәрен яҙыу 1 18.12   

51 [ш] өнө. Шш хәрефтәрен яҙыу 

 

1 19.12   

52 Жж—Шш 

 

1 20.12   

53 [в] өнө. Вв хәрефтәрен яҙыу 1 21.12   

54 [ф] өнө. Фф хәрефтәрен яҙыу 

 

1 25.12   

55 Вв—Фф хәрефтәре 1 26.12   

56 Ике өндө ([йэ]) белдергән Ее хәрефтәрен яҙҙырыу 1 27.12   

57 Ике өндө ([йу]) белдергән Юю хәрефтәрен  яҙҙырыу 1 28.12   

 III  сирек – 25 сәғәт     

58 Ике өндө ([й’о]) белдергән Ёё хәрефтәрен яҙҙырыу 1 

 

15.01   

59 Ике өндө [йа ] белдергән Яя хәрефтәрен яҙҙырыу 1 16.01   

60 Яя, Ее,Юю, Ёё хәрефтәре.Үҙләштерелгән һүҙҙәр 1 17.01   

61 Нәҙек, ҡалын айырыу тамғаһы (ь, ъ). Уларҙы яҙҙырыу 1 18.01   

62 

 

[һ] өнө. Һһ хәрефтәрен яҙҙырыу 2 22.01, 23.01   

63 [х] өнө. Хх хәрефтәрен яҙҙырыу 1 24.01   

64 [щ] өнө. Щщ хәрефтәрен яҙҙырыу 2 25.01, 29.01   

65 [ч] өнө. Чч хәрефтәрен яҙҙырыу 2 30.01, 31.01   

66 [ц] өнө. Цц хәрефе 2 01.02, 05.02   

67 Алфавит . 2 06.02, 07.02   
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68 Туған тел. Алфавит  1 12.02   

69 Хәреф һәм өн (инеш дәрес) 1 14.02   

70 Һуҙынҡы өндәр һәм хәрефтәр 1 26.02   

71 Тартынҡы өндәр һәм хәрефтәр 1 28.02   

72 Нәҙек һәм ҡалын әйтелешле һүҙҙәр 1 05.03   

73 Һүҙҙе ижеккә бүлеү 1 07.03   

74 Һүҙҙе ижеккә бүлеү, юлдан юлға күсереү 1 12.03   

75 Баш хәреф. Кеше исем-фамилияларының яҙылышы 1 14.03   

76 Баш хәреф. Хайуан ҡушаматтары 1 19.03   

77 Баш хәреф. Ер-һыу атамалары 1 21.03   

 IV сирек – 15 сәғәт     

78 Хәбәр һәйләм 1 02.04   

79 Һорау  һөйләм. Өндәү һөйләм 1 04.04   

80 Оо-Өө хәрефле һүҙҙәр 1 09.04   

81 Уу-Үү хәрефле һүҙҙәр 1 11.04   

82 Э хәрефе һүҙ башында 1 16.04   

83 Йй хәрефе ҡайҙа  һәм ҡасан яҙыла? 1 18.04   

84 Үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә Ее,Ёё, Юю, Яя хәрефтәре 1 23.04   

85 Һүҙҙә [ й у] , [ йа] өнөн хәреф менән тамғалау. Ю,Я хәрефе 1 25.04   

86 Һүҙҙә [ й э] ,өнөн хәреф менән тамғалау. Е хәрефе 1 30.04   

87 Һүҙ төркөмдәре. Предмет атамаһын, хәрәкәтен, билдәһен  

белдергән һүҙҙәр 

2 02.05, 07.05   

88 Ярҙамсы һүҙҙәр: һәм,менән, : ғына-генә,ҡына-кенә 1 14.05   

89 Контроль диктант «Яҙ етте» 1 16.05   

90 Хаталар өҫтөндә эш. Йомғаҡлау дәресе 1 21.05   

91 Өндәр иленә сәйәхәт 1 23.05   

 


