+ югары
_ уртача
– түбҽн
Баррмак уеннары, такмазалар, юаткычлар белү

Ҽсҽрнең ҽчтҽлегенҽ төшенү (сораулар ярдҽмендҽ)

Шигырьлҽрне яттан сөйлҽү

Шигырьлҽрне тыңлый белү

Бҽйлҽнешле
сөйлҽм үстерү

Ҽкиятлҽрне, хикҽялҽрне тыңлау

Таныш ҽкиятлҽрне рольлҽргҽ бүлеп сөйлҽү

Монологик сөйлҽм: күргҽн уенчыклар, рҽсемнҽр
турында 3 – 4 җөмлҽдҽн торган хикҽялҽрне тҽрбияче
артыннан кабатлау

Сөйлҽмнең грамматик
төзелеше
Диалогик сөйлҽм: сорауларга җавап бирү (рҽсемнҽр,
иллюстрациялҽр, уенчыклар буенча)

Аларның балаларын ҽйтү (берлек, күплек санда)

Кыргый җҽнлеклҽрне ҽйтү

Берлек санда ҽйтү
Күплек кушымчаларын ялгап дөрес ҽйтү

Балаларының атамаларын ҽйтү

Авазларны дөрес
ҽйтергҽ өйрҽтү

Кош – кортларны ҽйтү

Йөрт хайваннарын ҽйтү

Җөмлҽлҽрне дөрес төзү

Фонематик ишетү

Җөмлҽлҽрне ашыкмыйча, ачык, аңлаешлы итеп ҽйтү

Сүзлҽрне ачык ҽйтү

Сүз байлыгын үстерү

Тартык һҽм сузык авазларны ачык итеп ҽйтү

Табигать күренешлҽре: кар, яңгыр, кояш, җил исҽ
(кыш, яз, җҽй, көз)

Ҽйбернең нҽрсҽдҽн ясалуын ҽйтҽ белү: агачтан,
мамыктан,тимердҽн.

Төслҽрне ҽйтҽ, таба белү: яшел, кызыл, зҽңгҽр, сары,
ак, кара.

Ҽйберлҽрнең формаларын белү (зур, кечкенҽ)

Ҽйберлҽрнең өлеш кисҽклҽрен ҽйтҽ (җиң, яка, сҽдҽф)

Сүзне ҽйтҽ

Сүзне аңлый

Балаларның исеме фамилиясы

Кечкенҽлҽр төркеме.
Матур ҽдҽбият, халык авыз
иҗаты

+ югары
_ уртача
– түбҽн
Укылган ҽсҽрнең эчтҽлеге буенча сорауларга җавап
кайтара белү, геройларның сыфатларын күрҽ белү
(кимчелекле, тискҽре; мҽрхҽмҽтлелек, ярдҽмчелек –
күркҽм сыйфат.)

Геройларга бҽя бирү /яхшы, начар, усал, кыю

Ҽсҽрнең ҽчтҽлегенҽ төшенү (сораулар ярдҽмендҽ)

Бармак уеннары, такмазалар, юаткычлар белү

Бҽйлҽнешле
сөйлҽм үстерү

Шигырьлҽрне тыңлый, яттан сөйлҽү

Ҽкиятлҽрне, хикҽялҽрне тыңлау

Сюжетлы рҽсем эчтҽлеге буенча кечкенҽ хикҽя төзү

Кыска хикҽя ҽкиятлҽр эчтҽлеген сөйлҽү

Ҽңгҽмҽлҽргҽ катнашу, сораулар бирү, җавап бирү.

Таныш ҽкиятлҽрне рольлҽргҽ бүлеп сөйлҽү

Монологик сөйлҽм: күргҽн уенчыклар, рҽсемнҽр
турында 3 – 4 җөмлҽдҽн торган хикҽялҽрне тҽрбияче
артыннан кабатлау

Диалогик сөйлҽм: сорауларга җавап бирү (рҽсемнҽр,
иллюстрациялҽр, уенчыклар буенча)

Гади сүзлҽгҽ күплек (лар-лҽр, һҽм тартыкның
кушымчаларын ялгарга (ҽнием)

Кыргый җҽнлеклҽрне, аларның балаларын ҽйтү
(берлек, күплек санда)

Берлек санда ҽйтү
Күплек кушымчаларын ялгап дөрес ҽйтү

Йөрт хайваннарын, кош – кортларны, балаларын ҽйтү.

Җөмлҽлҽрне дөрес төзү

Сүзлҽрдҽге аерым авазларга басым ясау, ачык дйрес
ҽйтү

Фонематик ишетү

Җөмлҽлҽрне ашыкмыйча, ачык, аңлаешлы итеп ҽйтү

Сүз байлыгын үстерү

Йорт җиһазлары, яшелчҽ, җилҽк җимеш, хайв-ар,
гомуми төшенчҽ белдерҽ торган сүз.
Тартык , сузык авазларны, сүзлҽрне ачык ачык ҽйтү

Тҽүлекнең кайсы вакыты иртҽ, кйндез, кич, төн

Ҽйберлҽрнең кайда ничек урнашуын ҽйтү уңда, сулда,
югарыда, түбҽндҽ

Табигать күренешлҽре: кар, яңгыр, кояш, җил ....

Ҽйбернең нҽрсҽдҽн ясалуын ҽйтҽ белү: агачтан,
мамыктан,тимердҽн.

Төслҽрне ҽйтҽ, таба белү: яшел, кызыл, зҽңгҽр, сары...

Ҽйберлҽрнең формаларын белү (зур, кечкенҽ)

Ҽйберлҽрнең өлеш кисҽклҽрен ҽйтҽ (җиң, яка, сҽдҽф)

Сүзне аңлый, сүзне ҽйтҽ

Балаларның
исеме
фамилиясы
Уртанчылар төркеме
Авазларны
Сөйлҽмнең
дөрес
грамматик
ҽйтергҽ
төзелеше
өйрҽтү
Матур ҽдҽбият
,

+ югары
_ уртача
– түбҽн
Халык ҽкиятлҽрендҽ булган төрле сыйфатларны аңлау
(дөреслек, яманлык, гаделлек, тискҽрелек, саранлык )

Ҽкият, хикҽя, шигырь жанрларын аеру.

Халык ҽкиятлҽрен белү

Мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр, табышмаклар белү, аңлау, ҽйтү.

Ҽдҽбият ҽсҽрлҽрен сҽхнҽлҽштерү

Шигырне яттан сҽнгатьле уку.

Бҽйлҽнешле
сөйлҽм үстерү

Геройларның мөнҽсҽбҽтлҽрен үз сүзлҽрең белҽн ҽйтү

Ҽсҽрнең эчтҽлеген аңлау, төгҽл җавап кайтару.

Таныш вакыйгалар турында тулы җөмлҽлҽр белҽн
сөйлҽү, зур булмаган хикҽя төзү.

Рҽсемнҽргҽ карап тҽрбияче үрнҽгендҽ һҽм план
нигезендҽ кыска хикҽялҽр төзү, сөйлҽү

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне тҽрбияче сорауларыннан башка,
бҽйлҽнешле, эзлекле, сҽнгатьле итеп сөйлҽү.

Сораулар бирү, төгҽл, аңлаешлы җавап бирү.

Иптҽшлҽре белҽн узара тыныч, ягымлы сөйлҽшү,
игътибар б/н тыңлау

Гади һҽм кушма җөмлҽлҽр куллану

Җөмлҽдҽ сүзне урынына куеп, кушымчаларны дөрес
ялгап сөйлҽү. (авылдаш, кошчык, җилҽс, яшькелт....)

Исемнҽрне алмашлыклар белҽн алыштыру (Гөлназ
судан кайта. Ул судан кайта.)

Берлек сандагы сүзлҽрне күплек формасына
ҽйлҽндерү.

Еш бутап ҽйтелҽ торган авазларны ишетеп аера белү,
ачык, дөрес ҽйтү с - ц, с - з, ш - җ.

Авазларны дөрес ҽйтү: сузыкларны һҽм тартыкларны

Сүз байлыгын үстерү

Фонематик ишетү сҽлҽтен үстерү

Синонимнар куллану (мҽгънҽдҽш сүзлҽр)

Рҽвешлҽр белү: тырыш, җитез, уңган, оста, батыр... .

Сыфатлар белү (күңелле, күңелсез, каты, йомшак ... )

Техника атамаларын белү: трактор, тырма, чҽчкеч,
суыткыч ... һ.б..
кк комбайнчы остасмы
Төслҽрне белү

Һөнҽрлҽр аңлата торган сүзлҽр (буяучы, балта остасы,
комбайнчы , тракторчы, кием тегүче .... һ.б.

Сорауларга ашыкмыйча, аңларлык итеп җавап бирү.

Барлык авазларны, дөрес, ачык ҽйтү.

Балаларның
исеме
фамилиясы
Зурлар төркеме
Авазларны
Сөйлҽмнең
дөрес
грамматик
ҽйтергҽ
төзелеше
өйрҽтү
Матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽре,
халык аваз иҗаты

+ югары
_ уртача
_ түбҽн
Халык ҽкиятлҽрендҽ булган төрле сыйфатларны аңлау
(дөреслек, яманлык, гаделлек, тискҽрелек, саранлык )

Ҽкият, хикҽя, шигырь жанрларын аеру.

Халык ҽкиятлҽрен белү

Мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр, табышмаклар белү, аңлау, ҽйтү.

Ҽдҽбият ҽсҽрлҽрен сҽхнҽлҽштерү

Шигырьне яттан сҽнгатьле уку.

Геройларның мөнҽсҽбҽтлҽрен үз сүзлҽрең белҽн ҽйтү

Бҽйлҽнешле
сөйлҽм үстерү

Ҽсҽрнең эчтҽлеген аңлау, төгҽл җавап кайтару.

Зур булмаган ҽкиятлҽр, кыска хикҽялҽр төзү, сөйлҽү.

Таныш вакыйгалар турында тулы җөмлҽ б-н сөйлҽү.

Картина, сюжетлы рҽсем буенча хикҽя төзү, сөйлҽү.

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне тҽрбияче сорауларыннан башка,
бҽйлҽнешле, эзлекле, сҽнгатьле итеп сөйлҽү.

Сораулар бирү, төгҽл, аңлаешлы җавап бирү.

Иптҽшлҽре белҽн узара тыныч, ягымлы сөйлҽшү,
игътибар б/н тыңлау

Сөйлҽмдҽ кушма җөмлҽлҽр куллану

Тамырдан сүзлҽр ясый белү (урман + чы, + чылык)

Гади һҽм кушма җөмлҽлҽр куллану

Җөмлҽдҽ сүзне урынына куеп, кушымчаларны дөрес
ялгап сөйлҽү. (авылдаш, кошчык, җилҽс, яшькелт....)

Исемнҽрне алмашлыклар белҽн алыштыру (Гөлназ
судан кайта. Ул судан кайта.)

Берлек сандагы сүзлҽрне күплек формасына
ҽйлҽндерү.

Сүз һҽм сүз тезмҽлҽрен интонация белҽн ачык ҽйтү

Еш бутап ҽйтелҽ торган авазларны ишетеп аера белү,
ачык, дөрес ҽйтү с - ц, с - з, ш - җ.

Авазларны ишетеп аера белү, тартыкларны һҽм
сузыкларны дөрес ҽйтү

Сүз байлыгын үстерү

Фонематик ишетү:аерым авазлар б/н сүзлҽр ҽйтү, аваз
урынын билгелҽү, җөмлҽдҽ шул аваз б/н сүз табу.

Гомумилҽштерүче сүзлҽр белү (өс киеме-күлмҽк,
уенчыклар – курчак, шакм ак ; өй җиһазлары – өстҽл).

Предметларның исемен, сыйфатын, хҽрҽкҽтен
белдерүче сүзлҽр белү

Синонимнар куллану, антонимнар белү.

Төслҽр, сыйфатлар (күңелсез,каты,йомшак ) белү
кк комбайнчы
тырыш, җитез, уңган, оста, батыр... .
белү:остасмы
Рҽвешлҽр

Техника атамаларын белү: трактор, тырма, чҽчкеч, ...

Һөнҽрлҽр аңлата торган сүзлҽр (буяучы, балта остасы,
комбайнчы , тракторчы, кием тегүче .... һ.б.

Сорауларга ашыкмыйча, аңларлык итеп җавап бирү.

Барлык авазларны, дөрес, ачык ҽйтү.

Балаларның исеме
фамилиясы
Мәктәпкә хәзерлек төркеме
Авазларны дөрес
Сөйлҽмнең
ҽйтергҽ өйрҽтү
грамматик
төзелеше
Матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽре,
халык аваз иҗаты

_
уртача

_
түбҽн

+
югары

Тҽрбияче ярдҽмендҽ
шөгыльлҽрдҽ тизҽйткечлҽр,
күңелле шигырьлҽр, уеннар
куллана белү.

Уку ҽсбапларын белү, алар белҽн
эшли белү.

Аваз үзгҽрүдҽн яңа сүз барлыкка
килүен белү, охшаш сүзлҽрне
аера белү (бал-мал, кара-кала)

Тартык һҽм сузык, калын һҽм
нечкҽ авазларны ишетеп таный
белү

Сүзнең аваз составын анализлау:
сүздҽ ничҽ аваз булуын, урынын
билгелҽү.

Иҗеклҽрне авазларга таркату

Балаларның исеме
фамилиясе

Бер иҗекле сүзне бөтен килеш
ҽйтү , мондый сүзнең кисҽклҽргҽ
бүленмҽвен белү: ком, шҽл, боз.

Сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү (2 – 3)

Җөмлҽдҽ сүзлҽрнең урынын
белү.

Гади җөмлҽлҽрне сүзлҽргҽ
таркату.

2-4 сүздҽн торган җөмлҽ төзү.

Җөмлҽ нҽрсҽ ул?

Мәктәпкә хәзерлек төркеме
Грамота өйрҽтүгҽ ҽзерлек

