
“МАТЕМАТИКА” КУРСЫННАН ЭШ ПРОГРАММАСЫ 

3 класс. "Перспектив башлангыч мәктәп" УМК 

АҢЛАТМА ЯЗУЫ 

 

Математикадан эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп тӛзелде: 

- «Мәгариф турында» Россия Федерациясе Законы (гамәлдәге  редакциядә); 

- Федераль дәүләт белем бирү стандартлары (РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы, №373, 

06.10.2009); 

- Федераль дәүләт белем бирү стандартларына кертелгән үзгәрешләр (РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы 

приказы №1241,26.11.2010) 

 - Дәүләт аккредитацияле һәм гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

учреждениеләрнең белем бирү процессында 2013 – 2014 нче уку елына тәкъдим ителгән (рӛхсәт ителгән) 

дәреслекләрнең федераль исемлеге; 

- Программы по учебным предметам. 1-4 классы. Москва: Академкнига/ Учебник, 2012. 

- «Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законы (гамәлдәге  редакциядә); 

- Математика курсыннан эш программасы. 3 сыйныф , тӛзүче автор Сәгъдиева И.Т., Казан РИО ГБУ 

“РЦМКО”, 2013. 

 - Программа 170 сәгатькә нигезләнеп тӛзелгән. Математика фәненә  базис укыту планында атнага 4 

сәгать һәм 1  сәгать мәктәп компонентыннан бирелә. 

Эш программасының эчтәлеген үтәү ӛчен кулланыла: 
1. А.Л Чекин Математика 1 кисәк, 2 кисәк Казан/”Хәтер” , 2012. 

2.  Математика курсыннан эш программасы. 3 сыйныф, тӛзүче автор Сәгъдиева И.Т., ТР Мәгарифне 

үстерү институтының милли мәгариф лабораториясе фәнни хезмәткәре.   Казан РИО ГБУ “РЦМКО”, 2013 

ел  

3. О.А Захарова,  Е.П Юдина “Математика в вопросах и  заданиях” , тетрадь для самостоятельной работы. 

Под редакцией Р. Г.Чураковой 2011. 

Математика фәне түбәндәге максатны куя. 

-кече яшьтәге мәктәп укучысының математик үсешен тәэмин итү, математик күзаллауны әйләнә-тирә 

чынбарлыкны микъдар һәм пространство нисбәтләрендә сүрәтләү ӛчен куллану, дәвамлы акыл 

эшчәнлегенә сәләтле булу, логик фикер йӛртү, пространстволы кузаллау, математик сӛйләм нигезе 

формалаштыру. 

Математика курсы башлангыч гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт мәгариф стандарты кысаларында 

математика буенча программада каралган материалны үз эченә алган математик тӛшенчәләр һәм аларның 

үзлекләрен абстракт дӛньясына алып керүне генә түгел, әлеге тӛшенчәләр ярдәмендә сүрәтләнә 

(модельләштерелә) торган чынбарлыкта беренчел ориентлашу күнекмәләре булдыру мӛмкинлеге бирүне 

дә максат итеп куя:әйләнә-тирә дӛнья формалар күплеге буларак, зурлыкларын сан белән күрсәтергә 

мӛмкин булган предметлар күплеге буларак карала.Шулай ук балага әйләнә-тирә чынбарлыкны танып 

белү ысуллары тәкъдим ителә. 

                                  Бурычлар: 

-Уку һәм гамәли мәсьәләләрне математик чаралар белән чишү осталыгы формалаштыру, 

- зурлыкларның мәгънәсен һәм аларны үлчәү ысулларын аңлау, 

- сюжетлы мәсьәләләр чишү ӛчен арифметик ысуллар куллану, 

- арифметик гамәлләр башкару,фикер йӛртүдә критика булдыру, 

-математик сӛйләм нигезе  формалаштыру, 

- белем алуны дәвам итү ӛчен математик әзерлекне күрсәтү. 

-коммуникатив универсаль уку гамәлләрен формалаштыру (эшлекле партнерлы аралашу,тӛркемдә узара 

ярдәмләшү,сораулар формалаштыру,үз фикереңне дәлилләү) 

-регулятив универсаль уку гамәлләрен формалаштыру (эшчәнлекне планлаштыру,кагыйдәне истә тоту, 

аларга ияреп эшли белү) 

-танып белү универсаль уку гамәлләрен формалаштыру(логик һәм алгоритмик, тамга символик гамәлләр) 

-шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләрен үстерү 

             Уку предметы эчтәлегенең рухи кыйммәтләре:  

Уку - тәрбия процессының нигезендә түбәндәге кыйммәтләр ята:  

-әйләнә - тирә дӛньяны фактлар, процесс, күренешләрне ӛйрәнү барышында бербӛтен итеп кабул итү; 

-саннар, зурлыклар геометрик фигуралар турындагы математик күзаллау табигать һәм кеше эшчәнлеге 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән -объектларны кабул итүнең тӛп шарты булып тору; 



-математик тел, алгоритмнар, математик логика элементларын белү укучыга коммуникатив эшчәнлектә 

зур таяныч булу. 

 

 

 

 

 

КУРСНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ 

 
 Саннар һәм зурлыклар (20 сәгать) 

 Нумерация һәм саннарны чагыштыру. 

 Икеурынлы саннарның телдән һәм язма нумерациясе: саннарны унарлап язуда разрядлы принцип. 

“Түгәрәк” дистәләр. 

 Ӛчурынлы саннарның телдән һәм язма нумерациясе. “Түгәрәк” йӛзләр. Ӛчурынлы саннарны 

разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтү. 

 Саннарны унарлы нумерация нигезендә чагыштыру.   Саннарны саннар нурында сурәтләү. 

Саннарның натураль рәте турында тӛшенчә. 

 Рим язма нумерациясе белән танышу.    Санлы тигезлекләр һәм тигезсезлекләр.  Санлы эзлеклелекләр 

турында беренчел күзаллаулар. 

 Зурлыклар һәм аларның үлчәнеше. 

 Предметларны масса буенча үлчәмичә чагыштыру. Масса берәмлеге – килограмм, центнер.   Вакыт 

озынлыгы.. Вакыт берәмлекләре. 

 Зурлык яки күплек санын бирелгән берәмлек ярдәмендә үлчәү буларак бүлү. 

 Арифметик гамәлләр (46 сәгать) 

 Санлы аңлатма һәм аның кыйммәте. 100 эчендә разряд аша күчеп һәм разряд аша күчмичә телдән 

кушу һәм алу. Суммадан сумманы алу кагыйдәсе. 100 эчендә разрядлап кушу һәм алу ысуллары. 

Саннарны аермалары буенча чагыштыру. Баганалап кушу һәм алу язмасы, аның гамәлләрне юллап 

язудан ӛстенлеге. Баганалап кушу һәм алу ысулы. Кушу һәм алу гамәлләрен калькулятор ярдәмендә 

үтәү һәм тикшерү. 

 Компонентлар һәм гамәл нәтиҗәсе арасында бәйләнеш (кушу һәм алу ӛчен). Тигезләмә – билгесез 

компонент белән гамәл язмасы формасы. Билгесез кушылучыны, билгесез киметүчене, билгесез 

кимүчене табу кагыйдәләре. 

 Тапкырлау – бертӛрле кушылучыларны кушу. Тапкырлау тамгасы (·). Тапкырлаучылар, 

тапкырчыгыш һәм аның кыйммәте. Тапкырлауның таблицалы очраклары. 0 гә һәм 1 гә тапкырлау 

очраклары. Тапкырлауның урын алыштыру үзлеге. 

 Санны берничә тапкыр арттыру. 

 Гамәлләрне үтәү тәртибе: тапкырлау һәм кушу, тапкырлау һәм алу. Беренче һәм икенче баскыч 

гамәлләре. 

 Бүлү белән предметлы гамәлләр дәрәҗәсендә танышу. Бүлү тамгасы (:). Эзлекле алу бу-ларак бүлү. 

Бүленүче, бүлүче, ӛлеш һәм аның кыйммәте. Ӛлеш (санның яртысы, ӛченче, дүртенче, бишенче һ.б. 

ӛлешләре). Санның бирелгән ӛлешен табу буларак бүлү. Санны берничә тапкыр киметү. 

 Зурлыкны яисә күплек санын бирелгән берәмлек ярдәмендә үлчәү буларак бүлү. 

 Арифметик гамәлләр үзлекләрен исәпләүләрне җиңеләйтү ӛчен куллану. 

 Текстлы мәсьәләләр (36 сәгать) 

 Математик биремнең аерым тӛре буларак арифметик текстлы (сюжетлы) мәсьәлә. Арифметик 

сюжетлы мәсьәләне текст рәвешендә формалаштыру. Тексттан “артык” мәгълүматны аерып чыгару. 

Мәсьәләнең кыскача язылышы. 

 Бирелгәннәр һәм табылырга тиешле саннар (зурлыклар) арасында бәйләнешләрне график 

модельләштерү. 

 Гади мәсьәлә. Тӛзелмә мәсьәләне берничә гади мәсьәләгә таркату. Тӛзелмә мәсьәлә чишелешен 

“адымлап” (гамәлләп) һәм бер аңлатма рәвешендә язу. 

 Кире мәсьәлә турында тӛшенчә.   Тигезләмәләр ярдәмендә кушу һәм алуга карата гади арифметик 

сюжетлы мәсьәләләр модельләштерү һәм чишү. 

 Вакытка карата мәсьәләләр (вакыйганың башы, ахыры, озындыгы).  Текстлы мәсьәләләрне 

арифметик ысул белән чишү. 

 Геометрик фигуралар (10 сәгать) 



 Турының чиксезлеге. Ярымтуры буларак нур. Почмак. Почмак тӛрләре: туры, кысынкы, җәенке. 

Күппочмакта почмаклар. Турыпочмаклык. Турыпочмаклыкның аерым очрагы буларак квадрат.    

Әйләнә һәм түгәрәк. Әйләнә (түгәрәкнең) үзәге, радиусы, диаметры. Әйләнәне (түгәрәк-не) циркуль 

ярдәмендә тӛзү. Бирелгән кисемтәгә тигез кисемтә тӛзү ӛчен циркуль кулла-ну. 

 Геометрик зурлыклар (12 сәгать) 
 Озынлык берәмлеге – метр. Метр, дециметр һәм сантиметр арасындагы нисбәтләр 

 Сынык сызык озынлыгы. Күппочмак периметры. Квадрат һәм турыпочмаклык периметрын исәпләү. 

 Мәгълүмат белән эш (12 сәг) 

 Берурынлы саннарны ( 0 дән башка ) тапкырлау таблицасы. Таблицаның юлларны, баганаларын уку 

һәм тутыру. Мәгълүматны таблицада бирү. Таблицаны биремне формалаш-тыру ӛчен куллану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИК ПЛАН   

Дәрес темасы Дата  

план факт  

1.  Кабатлаудан башлыйк. Саннар белән гамәлләр 2   

2.  Кабатлау. Геометрик фигуралар һәм зурлыклар 3   

3.  Кабатлау. Мәсьәләләрне модельләштерү 4   

4.  Кабатлау. Берурынлы саннарны тапкырлау  таблицасы. 

Контроль эшкә әзерлек. 

6   

5.  Кереш контроль эш. 8   

6.  Хаталар ӛстендә эш. Тапкырлау һәм бүлү 9   

7.  Таблицалы бүлү очраклары 10   

8.  Мәсьәләләр чишәргә ӛйрәнәбез 11   

9.  Мәсьәләләр чишүне ныгытабыз 12   

10.  Яссы ӛслекләр һәм яссылык 15   

11.  Яссылыкта сурәтләр 16   

12.  Куб һәм аның сурәте 17   

13.  Куб сурәтен ясауны ныгытабыз 18   

14.  Йӛзәрләп санау һәм «түгәрәк» йӛзлекләр 19   

15.  Ун йӛз яисә мең    

16.  Берәмлек меңнәр разряды    

17.  Дүртурынлы саннарның исемнәре    

18.  Дүртурынлы саннарны язу.    

19.  Дистә меңнәр разряды    

20.  Йӛз меңнәр разряды    

21.  Берәмлекләр классы һәм меңнәр классы    

22.  Разрядлар һәм класслар таблицасы    

23.  Кушу һәм алуга мисаллар чишү    

24.  Күбурынлы саннарны разрядлы чагыштыру    

25.  Исәпләүләрне һәм саннарны чагыштыруны ныгытабыз. 

Контроль эшкә әзерлек. 

   

26.  Контроль эш «Меңнәр классы».    

27.  Хаталар ӛстендә эш  “Меңнәр классы”    



28.  Метр һәм километр    

29.  Килограмм һәм грамм    

30.  Килограмм һәм тонна    

31.  Центнер һәм тонна    

32.  Зурлыкларны исәпләүне һәм чагыштыруны ныгытабыз    

33.  Таблица һәм мәсьәләнең кыскача язылышы    

34.  Мәсьәләләр чишү.    

35.  Баганалап кушу алгоритмы.     

36.  Баганалап алу алгоритмы    

37.  Кушу һем алуга катлаулы (тезмә) мәсьәләләр    

38.  Бәя, сан, кыйммәт табуга мәсьәләләр чишү    

39.  Баганалап исәпләүләрне ныгытабыз    

40.  Логик мәсьәләләр    

41.  «Түгәрәк» санны берурынлы санга тапкырлау . Контроль 

эшкә әзерлек. 

   

42.  1 нче чирек ӛчен контроль эш.    

43.  Хаталар ӛстендә эш.    

44.  1 нче чиректә ӛйрәнгәннәрне кабатлау.    

45.  Сумманы санга тапкырлау    

46.  Күбурынлы санны берурынлы санга тапкырлау    

47.  Тапкырлауны юллап һәм баганалап язу    

48.  Тапкырлауның оештыру үзлеге    

49.  Тапкырлаучыларны тӛркемләү    

50.  Санны тапкырчыгышка тапкырлау    

51.  Исәпләүләрне ныгытабыз.    

52.  Мӛстәкыйль эш «Тапкырлауның үзлекләре»    

53.  Саннарны һәм зурлыкларны кабатлы чагыштыру    

54.  Саннарны кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр    

55.  Аерманы табу һәм кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр.    

56.  Саннарны һәм зурлыкларны чагыштыруны ныгытабыз.    

57.  Сантиметр һәм миллиметр    

58.  Миллиметр һәм дециметр    

59.  Миллиметр һәм метр    

60.  Озынлыкларны үлчәүне һәм исәпләүне ныгытабыз. 

Контроль әзерлек. 

   

61.  Контроль эш. Зурлыклар.    

62.  Хаталар үстендә эш. Озынлык үлчәү берәмлекләре.    

63.  Саннарны санлы нурда күрсәтү    

64.  Бирелгән саннарны диаграмма ярдәмендә күрсәтү    

65.  Диаграммаларны уку һәм язу.    

66.  Диаграмма ярдәмендә мәсьәләләр чишү    

67.  Мәсьәләләр чишәргә ӛйрәнәбез    

68.  Почмак.    

69.  Почмакларны ничек чагыштырырга    

70.  Почмакны ничек үлчәргә    

71.  Почмакларны градусларда үлчәү һәм транспортир    

72.  Почмакларны үлчәүне һәм чагыштыруны ныгытабыз    

73.  Турыпочмаклы ӛчпочмак    

74.  Җәенкепочмаклы ӛчпочмак    

75.  Кысынкы почмаклы ӛчпочмак    

76.  Үтелгәнне ныгыту. Контроль эшкә әзерлек.    

77.  1 нче яртыеллык ӛчен контроль эш     

78.  Хаталар ӛстендә эш. Тӛрле яклы һәм тигезьянлы 

ӛчпочмаклар 

   

79.  Тигезьянлы һәм тигезьяклы ӛчпочмаклар    



80.  Төрле төрдәге өчпочмаклар төзү.    

81.  Ӛчпочмаклар тӛзүне ныгытабыз    

82.  Барлык гамәлләргә карата тезелмә мәсьәләләр    

83.  Берсен, санын, барысын табуга мәсьәләләр чишү    

84.  Натураль рәт һәм башка санлы эзлеклелекләр    

85.  Берурынлы санга баганалап тапкырлау    

86.  10 санына тапкырлау    

87.  Өчурынлы саннарны 10 га тапкырлау    

88.  «Түгәрәк» икеурынлы санга тапкырлау    

89.  Санны суммага тапкырлау    

90.  Икеурынлы санга тапкырлау    

91.  Икеурынлы санга баганалап тапкырлау язмасы    

92.  Баганалап тапкырлауны ныгытабыз. Контроль  эшкә әзерлек    

93.  Контроль эш «Икеурынлы санга тапкырлау»    

94.  Хаталар өстендә эш. Баганалап тапкырлауны 

ныгытабыз 

   

95.  Билгесез тапкырлаучыны табу    

96.  Билгесез бүлүчене ничек табарга    

97.  Билгесез бүленүчене ничек табарга    

98.  Тигезләмәләр чишүне ныгытабыз.    

99.  Мәсьәләләрне тигезләмәләр ярдәмендә чишәргә ӛйрәнәбез    

100.  1 санына бүлү    

101.  Санны үз-үзенә бүлү    

102.  0 санын натураль санга бүлү    

103.  0 гә бүләргә ярамый!    

104.  Сумманы санга бүлү    

105.  Аерманы санга бүлү    

106.  Бүлү үзлекләрен куллануны ныгытабыз.    

107.  Контроль эш «Бүлүнең үзлекләре»    

108.  Хаталар өстендә эш. Бүлү үзлекләрен куллануны 

ныгытабыз 

   

109.  Нинди мәйдан зуррак?    

110.  Квадрат сантиметр    

111.  Күппочмак мәйданын үлчәү    

112.  Мәйданны палетка ярдәмендә үлчәү    

113.  Мәйданнарны үлчәүне ныгытабыз.    

114.  “Мәйдан табу” темасы буенча мөстәкыйль эш    

115.  100 санына тапкырлау    

116.  Квадрат дециметр һәм квадрат сантиметр    

117.  Квадрат метр һәм квадрат дециметр    

118.  Квадрат метр һәм квадрат сантиметр.     

119.  Җитмәгән саннар белән мәсьәләләр.    

120.  Җитмәгән саннарны ничек табарга.    

121.  1000 санына тапкырлау    

122.  Квадрат километр һәм квадрат метр    

123.  Квадрат миллиметр һәм квадрат сантиметр    

124.  Квадрат миллиметр һәм квадрат дециметр    

125.  Квадрат миллиметр һәм квадрат метр. Контроль эшкә 

әзерлек. 
   

126.  3 нче чирек ӛчен контроль эш.    

127.  Хаталар ӛстендә эш. Мәйдан берәмлекләрен куллануны 

ныгытабыз 

   

128.  Мәйданнарны исәпләүне ныгытабыз.Турыпочмаклык 

мәйданын исәпләү 

   

129.  Геометрик фигуралар тӛзү    



130.  Артык саннар белән мәсьәләләр    

131.  Чишелешнең рациональ юлын сайлау    

132.  Тӛрле мәсьәләләр    

133.  Мӛстәкыйль эш «Мәсьәләләр чишү»    

134.  Бер үк тапкыр арттыру һәм киметү    

135.  «Түгәрәк» дистәләрне 10 санына бүлү    

136.  «Түгәрәк» йӛзләрне 100 санына бүлү    

137.  «Түгәрәк» меңнәрне 1000 санына бүлү    

138.  “Түгәрәк” саннарны 10, 100, 1000 саннарына бүлүне 

кабатлау 

   

139.  Икеурынлы санны берурынлыга телдән бүлү    

140.  Икеурынлы санны икеурынлыга телдән бүлү    

141.  Телдән бүлүне ныгытабыз һәм үтелгәнне 

кабатлыйбыз.Контроль эшкә әзерлек. 

   

142.  Контроль эш «Таблицадан тыш бүлү»    

143.  Хаталар ӛстендә эш. Симметрик фигуралар тӛзү    

144.  Фигураларны тӛзү һәм кисү    

145.  Геометрик фигураларның мәйданнарын исәпләүне кабатлау    

146.  Тигез тӛзелгән һәм тигез зурлыктагы фигуралар    

147.  Ӛчпочмакның биеклеге    

148.  Исәпләүләрне ныгытабыз.    

149.  1 000 000 га кадәр саныйбыз. Контроль эшкә әзерлек.    

150.  Еллык контроль эш.    

151.  Хаталар ӛстендә эш. Беренче һәм икенче баскыч гамәлләрен 

кабатлау. 

   

152.  Гамәл тәртибен кабатлау.    

153.  Үлчибез. Исәплибез. Чагыштырабыз.    

154.  Үлчибез. Исәплибез. Чагыштырабыз (кабатлау).    

155.  Шакмаклы кәгазьдә геометрия,кабатлау.    

156.  Без ничек мәсьәләләр тӛзергә һәм чишәргә ӛйрәндек.    

157.  Мәсьәләләр тӛзүне кабатлау.    

158.  Мәсьәләләр чишүне кабатлау    

159.  Санлы эзлеклелекләр    

160.  Мәгълүмат белән эшләү    

 Компьютерда эшләү практикасы    

161.  Компьютер белән танышу. Компьютер белән эшләү 

кагыйдәләре  
   

162.  Компьютер төзелеше. Манитор    

163.  Клавиатура һәм   “тычкан”.    

164.  Компьютер программалары.    

165.  Язу төрләре. Зурлыкларны көйләү.    

166.  Компьютерда эшләрне саклату.    

167.  Информацияне эзләтү.    

168.  Электрон диск белән эш.    

169.  Контроль биремнәр    

170.  Информация саклату. Информация йөртүче 

җайланмаларга файллар саклату. 
   

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМ ДӘРӘҖӘСЕНӘ ТАЛӘПЛӘР 
 Укучылар ӛйрәнәчәк: 

 беренче ике класс кысаларында барлык саннарны укырга һәм язарга; 

 ӛйрәнелгән саннарны разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтергә; «түгәрәк» саннарны 

разрядлы кушылучылар сыйфатында кулланырга; 

 ӛйрәнелгән саннарны чагыштырырга һәм чагыштыру нәтиҗәсен тамгалар (>,<, =) ярдәмендә язарга; 

 бирелгән санлы эзлеклелекнең нинди кагыйдә буенча тӛзелүен танып белергә. 



 күбурынлы саннарны кушу һәм алуны баганалап исәпләргә; 

 тапкырлауның оештыру үзлеген кулланырга; 

 тапкырлаучыларны тӛркемләргә; 

 санны суммага һәм сумманы санга тапкырлау кагыйдәсен кулланырга; 

 сумманы санга бүлү кагыйдәсен кулланырга; 

 нуль һәм бер белән тапкырлау һәм бүлү кагыйдәләрен белергә; 

 җәяле һәм җәясез 2-4 гамәлле аңлатмаларның кыйммәтләрен табарга; 

 билгесез тапкырлаучы, билгесез бүлүче, билгесез бүленүчеләрне табу кагыйдәләрен белергә; 

 күбурынлы саннарны «баганалап» кушарга һәм алырга; 

 икеурынлы санны берурынлыга телдән тапкырларга; 

 икеурынлы санны берурынлыга һәм икеурынлы санны икеурынлыга телдән бүләргә; 
 исәпләүләр башкару һәм аларның дӛреслеген тикшерү ӛчен калькулятор кулланырга; 

 исәпләүләрне башкару һәм гадиләштерү ӛчен арифметик гамәлләрнең элек ӛйрәнгән үзлекләрен 

кулланырга. 

 ӛчпочмак тӛрләрен почмаклары зурлыгы (турыпочмаклы, җәенкепочмаклы, кысынкыпочмаклы) һәм яклары 

озынлыгы (тигезьянлы, тигезьянлы ӛчпочмакның аерым очрагы булган тигезьяклы, тӛрле яклы) буенча 

танып белергә; 

 бирелгән якның озынлыгы буенча турыпочмаклык тӛзергә; 

 бирелгән периметр буенча турыпочмаклык тӛзергә; 

 бирелгән радиус буенча әйләнә тӛзергә; 

 циркуль ярдәмендә әйләнәләр сызарга һәм аларда линейка ярдәмендә радиус һәм диаметрлар үткәрергә; 

мәсьәләләр чишү ӛчен бер әйләнәнең радиусы һәм диаметры арасындагы нисбәтләрне кулланырга; 
 кубны яссылыкта сурәтләргә; аның моделен тӛзергә. Укучылар ӛйрәнергә мӛмкинлек алачак: 

 почмак зурлыкларын үлчәүне башкарырга; 
 фигураларның мәйданнарын фигураны кисәкләргә бүлеп һәм  кисәкләрдән фигура тӛзеп 

чагыштырырга; «тигез тӛзелгән» һәм «тигез зурлыктагы» фигуралар терминнарын кулланырга; 

 ӛчпочмак биеклеген тӛзергә һәм  аны мәсьәләләр чишү ӛчен кулланырга. 
 турыпочмаклык мәйданын үлчәп (палетка ярдәмендә) һәм исәпләп  билгеләргә; турыпочмаклык мәйданы 

формуласын (S=аЬ) кулланырга; 

 озынлык берәмлекләрен - километр, миллиметр һәм аларның метр белән нисбәтләрен кулланырга; 

 мәйдан берәмлекләрен - квадрат сантиметр (кв.см яисә см
2
), квадрат дециметр (кв.дм яисә дм

2
), квадрат 

метр (кв.м яисә м
2
), квадрат километр (кв. км яисә км

2
) һәм алар арасындагы нисбәтләрне кулланырга; 

 тӛрле мәйдан берәмлекләрен кулланып, фигура мәйданын күрсәтергә (мәсәлән, 1 дм
2
 6 см

2
һәм 106 кв.см

2
). 

• мәсьәләнең кыскача язылышын таблицалы формада тӛзергә һәм кулланырга; 

• тапкырлау һәм бүлүгә гади мәсьәләләр чишәргә; 

• тӛзелмә мәсьәләләрнең чишелешен гамәлләп һәм бер аңлатма белән язарга һәм исәпләргә. 

 мәгълүматны күрсәтү һәм кабатлы һәм аермалары буенча чагыштыруга мәсьәләләр тӛзүдә баганалы (яисә 

юллы) диаграммалар кулланырга; 

 кирәкле мәгълүматны белешмәлекләрдән һәм уку басмаларыннан эзләргә. 

Укучылар ӛйрәнергә мӛмкинлек алачак: 

 бирелгән санлы эзлеклелекнең тӛзелү кагыйдәсен формалаштырырга; 

 тискәре булмаган бӛтен саннар рәте тӛзелешен һәм  аның геометрик интерпритациясен аңларга. 

 санны суммага һәм  сумманы санга тапкырлау кагыйдәсен әйтә белергә; 

 санны суммага бүлү кагыйдәсен әйтә белергә; 

  0гә  бүлүнең мәгънәсезлеген нигезләргә; 

 арифметик гамәлләрнең (операцияләрнең) микъдар мәгънәсен ҺӘМ алар арасындагы үзара 

бәйләнешне аңларга. 

• тӛрле мәйдан берәмлекләрен кулланырга (квадрат миллиметр, квадрат километр, ар яисә «сутый», 

гектар). 

 бер үк мәсьәләнең тӛрле формулировкаларын кулланырга; 

 бер үк мәсьәләнең тӛрлечә чишелешен табарга; 

• тӛзелмә мәсьәлә чишүнең алгоритмик характерын аңларга. 

• разрядлар һәм класслар таблицасын чиксез киңәйтү мӛмкинлекләрен аңларга; 

 тӛрле мәгълүмат чыганакларын кулланып кирәкле мәгълүматны табарга. 
 

УНИВЕРСАЛЬ УКУ ГАМӘЛЛӘРЕ ФОРМАЛАШТЫРУНЫҢ КӚТЕЛГӘН НӘТИҖӘЛӘРЕ 

  

 



№ Бүлек Планлаштырылган нәтиҗәләр 

Танып белү УУГ Регулятив УУГ Коммуникатив УУГ Шәхескә 

кагилышлы  УУГ 

1 Саннар һәм 

зурлыклар  

- дәреслектә 

ориентлаша белү; 

- шартлы 

билгеләрнең телен 

белү; 

- дәреслек һәм 

мӛстәкыйль эш 

дәфтәрендәге 

мәгълүматлар белән 

эшли белү; 

- дәреслек һәм 

мӛстәкыйль эш 

дәфтәрендәге 

шартлы билгеләрне 

туры китерү. 

-кагыйдәләрне, 

күрсәтмәләрне истә 

тотып гамәлләр кылу; 

- гамәлләрне таләп 

ителгән вакытта 

башлау һәм тәмамлау; 

- үз эшчәнлегеңне 

контрольгә алу, 

биремне үтәүнең 

дӛреслеген тикшерү; 

- тормыш тәҗрибәсен 

куллану; 

- эшләнгән эшнең 

сыйфатын һәм 

дәрәҗәсен билгеләү. 

 

- тормыш 

тәҗрибәсен 

куллану; 

- күршең белән 

хезмәттәшлек итү. 

- ачыклаучы 

сораулар бирә белә. 

- эчтән һәм 

кычкырып аңлап 

уку. 

- тӛрле фикерләрне 

исәпкә алу һәм үз 

позицияңне 

нигезләү. 

- дәреслек 

геройларына, 

күршеңә ярдәм 

итүдә танып-белү 

инициативасы 

күрсәтү; 

- үз уңышларың, 

уңышсызлыкларың 

турында фикер 

йӛртү; 

- үз 

мӛмкинлекләреңне 

бәяләү; 

- үз эшчәнлегенең 

нәтиҗәләрен 

яхшыртуга ихтыяҗ 

формалаштыру; 

- •үз сүзләрең һәм 

гамәлләрең ӛчен 

җаваплылык 

2 Арифметик 

гамәлләр 

-дәреслек һәм 

мӛстәкыйль эш 

дәфтәрендәге 

шартлы билгеләрне 

туры китерү. 

- схемалар кулланып 

биремнәр үтәү. 

 - уку мәсьәләләрен 

модельләштерүдә 

билгеләр 

(символлар) 

кулланырга. 

-кагыйдәләрне, 

күрсәтмәләрне истә 

тотып гамәлләр кылу; 

- үз эшчәнлегеңне 

контрольгә алу, 

биремне үтәүнең 

дӛреслеген тикшерү; 

- тормыш тәҗрибәсен 

куллану; 

- кагыйдә, алгоритм 

буенча бирем 

үтәлешенең дӛреслеген 

тикшерү 

 

- тормыш 

тәҗрибәсен 

куллану; 

- күршең белән 

хезмәттәшлек итү. 

- тӛрле фикерләрне 

исәпкә алу һәм үз 

позицияңне 

нигезләү. 

 

 

- дәреслек 

геройларына, 

күршеңә ярдәм 

итүдә танып-белү 

инициативасы 

күрсәтү; 

- үз 

мӛмкинлекләреңне 

бәяләү; 

- үз эшчәнлегенең 

нәтиҗәләрен 

яхшыртуга ихтыяҗ 

формалаштыру; 

- мәгънә барлыкка 

китерү 

3 Текстлы 

мәсьәләләр 

- дәреслектә 

ориентлаша белү; 

- тексттан 

билгеләнгән ӛзекне 

табу; 

- дәреслек һәм 

мӛстәкыйль эш 

дәфтәрендәге 

мәгълүматлар белән 

эшли белү; 

 

 

-кагыйдәләрне, 

күрсәтмәләрне истә 

тотып гамәлләр кылу; 

- гамәлләрне таләп 

ителгән вакытта 

башлау һәм тәмамлау; 

- үз эшчәнлегеңне 

контрольгә алу, 

биремне үтәүнең 

дӛреслеген тикшерү; 

- тормыш тәҗрибәсен 

куллану; 

- эшләнгән эшнең 

сыйфатын һәм 

дәрәҗәсен билгеләү. 

- тормыш 

тәҗрибәсен 

куллану; 

- күршең белән 

хезмәттәшлек итү. 

- эчтән һәм 

кычкырып аңлап 

уку. 

 

 

 

- дәреслек 

геройларына, 

күршеңә ярдәм 

итүдә танып-белү 

инициативасы 

күрсәтү; 

- үз 

мӛмкинлекләреңне 

бәяләү; 

- үз эшчәнлегенең 

нәтиҗәләрен 

яхшыртуга ихтыяҗ 

формалаштыру; 

- мәгънә барлыкка 

китерү 

4 Геометрик 

фигуралар 

- дәреслектә 

ориентлаша белү; 

- шартлы 

билгеләрнең телен 

белү; 

- тӛп билгеләрне 

аерып алу нигезендә 

кагыйдә 

формалаштыру 

- фикерләүдә логик 

-кагыйдәләрне, 

күрсәтмәләрне истә 

тотып гамәлләр кылу; 

- гамәлләрне таләп 

ителгән вакытта 

башлау һәм тәмамлау; 

- тормыш тәҗрибәсен 

куллану; 

- эшләнгән эшнең 

сыйфатын һәм 

- тормыш 

тәҗрибәсен 

куллану; 

- күршең белән 

хезмәттәшлек итү. 

- тӛрле фикерләрне 

исәпкә алу һәм үз 

позицияңне 

нигезләү. 

 

- дәреслек 

геройларына, 

күршеңә ярдәм 

итүдә танып-белү 

инициативасы 

күрсәтү; 

- үз 

уңышларың/уңышс

ызлыкларың 

турында фикер 



чылбыр тӛзү 

- рәсем, схемалар 

кулланып биремнәр 

үтәү 

 

 

дәрәҗәсен билгеләү. 

 

 йӛртү; 

- үз эшчәнлегенең 

нәтиҗәләрен 

яхшыртуга ихтыяҗ 

формалаштыру; 

- мәгънә барлыкка 

китерү 

5 Геометрик 

зурлыклар 

- материаль 

объектлар кулланып 

биремнәр үтәү; 

- дәреслек һәм 

мӛстәкыйль эш 

дәфтәрендәге 

мәгълүматлар белән 

эшли белү; 

- дәреслек һәм 

мӛстәкыйль эш 

дәфтәрендәге 

шартлы билгеләрне 

туры китерү. 

 

- гамәлләрне таләп 

ителгән вакытта 

башлау һәм тәмамлау; 

- үз эшчәнлегеңне 

контрольгә алу, 

биремне үтәүнең 

дӛреслеген тикшерү; 

- тормыш тәҗрибәсен 

куллану; 

- эшләнгән эшнең 

сыйфатын һәм 

дәрәҗәсен билгеләү. 

 

- тӛрле фикерләрне 

исәпкә алу һәм үз 

позицияңне 

нигезләү.- тормыш 

тәҗрибәсен 

куллану; 

- күршең белән 

хезмәттәшлек итү. 

 

 

- дәреслек 

геройларына, 

күршеңә ярдәм 

итүдә танып-белү 

инициативасы 

күрсәтү; 

- үз 

уңышларың/уңышс

ызлыкларың 

турында фикер 

йӛртү; 

- үз 

мӛмкинлекләреңне 

бәяләү; 

- үз эшчәнлегенең 

нәтиҗәләрен 

яхшыртуга ихтыяҗ 

формалаштыру; 

6 Мәгълүмат 

белән эш 

- материаль 

объектлар кулланып 

биремнәр үтәү; 

- дәреслек һәм 

мӛстәкыйль эш 

дәфтәрендәге 

шартлы билгеләрне 

туры китерү 

-. Мәгълүматны 

таблицада бирү. 

Таблицаны биремне 

формалаштыру ӛчен 

куллану.   

- гамәлләрне таләп 

ителгән вакытта 

башлау һәм тәмамлау; 

- үз эшчәнлегеңне 

контрольгә алу, 

биремне үтәүнең 

дӛреслеген тикшерү; 

- тормыш тәҗрибәсен 

куллану; 

- эшләнгән эшнең 

сыйфатын һәм 

дәрәҗәсен билгеләү. 

 

-  

- тормыш 

тәҗрибәсен 

куллану; 

- күршең белән 

хезмәттәшлек итү. 

 

 

- дәреслек 

геройларына, 

күршеңә ярдәм 

итүдә танып-белү 

инициативасы 

күрсәтү; 

- үз 

уңышларың/уңышс

ызлыкларың 

турында фикер 

йӛртү; 

- үз 

мӛмкинлекләреңне 

бәяләү; 

- үз эшчәнлегенең 

нәтиҗәләрен 

яхшыртуга ихтыяҗ 

формалаштыру. 
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