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Һәләтле балалар 

 

Талантлы балаларҙы эҙләп табып, артабан үҫтереү, күңелдәрендә ижади 

осҡон ҡабыҙыу – уҡытыусының төп бурысы булып тора. 

Ғалимдар талантлылыҡтың бер нисә төрөн билдәләй: 

1) дөйөм интеллектуаль талант; 

2) ниндәй ҙә булһа фәнгә ҡарата һәләт; 

3) сәнғәт өлкәһендә (музыка, һүрәт төшөрөү) һәләт; 

4) ижади һәләт; 

5) ойоштороу һәләте. 

Уҡытыуҙы дөрөҫ алып барған осраҡта баланың тыумыштан килгән 

зирәклеге һәләтлелеккә әйләнә, ул үҙен төрлө яҡлап аса. 

Һәләтле балаларҙы ошондайыраҡ үҙенсәлектәре буйынса билдәләргә 

мөмкин : 

- телмәре, фекерләүе үҫешкән, хәтере яҡшы; 

- күҙәтеүсән, үҙ аллы; 

- иғтибарын йүнәлтә белә; 

- һәр нәмәгә ҡарашы бар; 

- ниндәйҙер фән менән айырыуса ҡыҙыҡһына; 

- уҡытыусы менән бәхәскә керә белә, күп кенә һорау бирә; 

- кешеләр менән уртаҡ тел тиҙ таба; 

- үҙенә һәм башҡаларға юғары талаптар ҡуя; 

- ғәҙел; 

- уңышҡа ынтыла, ҡыйыу; 

- уҡыуға ҡыҙыҡһыныуҙы арттыра торған төрлө өҫтәлмә сараларҙа теләп 

ҡатнаша (олимпиадаларҙа, бәйгеләрҙә, кисәләрҙә). 

Һәләтлелекте үҫтереү юлдары : 

1. Баланы уйландыра торған һорауҙар ҡуйыу. 

2. Төрлө кимәлдәге эш төрҙәре биреү. 

3. Төркөмдә һәм индивидуаль эш. 

4. Үҙ-үҙенә һәм башҡаларға һорау ҡуйырға өйрәтеү. 



5. Үтелгән теманы яңы тема менән бәйләү. 

6. Мәктәп программаһын ҡатмарлаштырыу. 

7. һәләтле балаларҙың башҡаларға ярҙам итеүен хуплау. 

8. Үҙ-үҙенә ышаныс тәрбиәләү. 

9. Әҙәплелек, сабырлыҡ сифаттарын үҫтереү. 

10. Еңеүҙәр менән маҡтау, ләкин артыҡ осондороп ебәреү ҙә зарарлы. 

 

Һәләтле балаларҙың үҙенсәлектәре 

 

1. Тиҫтерҙәренән айырмалы рәүештә юғары интелектуаль фекерләү 

ҡеүәһенә эйә, ижади яҡтан үҫешкән булаларэ 

2. Улар һәр саҡ яңылыҡҡа үрелеүсән, актив булалар. 

3. Һәр ижади эшкә ҙур яуаплылыҡ, ҡыҙыҡһыныу менән тотоналар. 

Һәләтле балалар категорияһы 

1.  Тигеҙ белем алыу шарттанрында юғары фекерләү ҡеүәһенә эйә 

булалар. 

2. Фәнни йәки ижади өлкәлә юҡары фекер йөрөтөргә һәләтле булалар. 

3. Белем алыуҙа өлгәшә алмаған, ләкин сағыу ҡыҙыҡһыныу һәләтенә , 

үҙенсәлекле психологик күрһәткестәргә, үҙенсәлекле фекер йөрөтөү 

резервтарына эйә булалар. 

 

Һәләтле балалар менән эш принциптары 

 
1. Дефференциация һәм индивидуализация принциптары. 

2. Эш төрҙәрен төрлөләндереү принцибы. 

3. Өҫтәмә эш төрҙәре һайлап алыу принцибы. 

4. Дәрестән тыш саралар аша тәҫьир итеү принцибы. 

5. Индивидуаль эш төрҙәрен алып барғанда предмет ара бәйләнеш 

булдырыу принцибы. 

6.  Уҡыусылыарҙың үҙ аллы эш төрҙәрен артырыу принцибы. 

 

 



Һүҙ сәнғәтенә һәләтле балалар менән эш 

 
№ Эш төрҙәре Яуаплылар 

1. Орфоэпик нормалар буйынса белемдәрен тәрәнәйтеү, 

күнекмәләр үткәреү. 

 

Ишкарина Ф. К. 

2. Ораторлыҡ сәнғәте нигеҙҙәре менән таныштырыу. 

 

Ишкарина Ф. К. 

3. Үҙ-үҙеңде тотоу, тышҡы ҡиәфәтеңә талаптар менән 

таныштырыу. 

 

Класс етәкселәре, 

Ишкарина Ф. К. 

4. Һәйбәт шиғыр өлгөләре менән таныштырыу. 

 

Ишкарина Ф. К. 

5. Уҡыусының тасуири уҡыу күнекмәләрен нығытыу 

маҡсатында фонояҙмалар менән эштәр ойоштороу. 

Ишкарина Ф. К. 

6. Һүҙ сәнғәтенә мөхәббәт тәрбиәләү, унда һалынған фекер 

менән тойғоларҙы төшөнә, тоя белергә өйрәтеү. 

Ишкарина Ф. К. 

7. Үҙ көстәренә ышанысты арттырыу маҡсатында төрлө 

кисәләрҙә, шиғри бәйгеләрҙә ҡатнаштырыу. 

Класс етәкселәре 

 

9. “Урал батыр” эпосы буйынса бәйгегә  ныҡлы әҙерлек 

алып барыу. 

 

Ишкарина Ф. К. 

10 Ата-әсәләр менән тығыҙ бәйләнеш урынлаштырыу, улар 

менән берлектә эш алып барыу. 

Класс етәкселәре, 

 уҡытыусы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Әҙәби ижадҡа һәләтле балалар менән эш 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Эш төрҙәре Яуаплылар 

1. Ижад итергә теләге булған балаларға иғтибарлы булыу. Класс етәкселәре 

Ишкарина Ф. К. 

2. Ижади эштәрен ентекле анализлап, йүнәлеш биреү. Ишкарина Ф. К. 

3. Әҙәби темаларға йыш инша яҙҙырыу, әҫәрҙәге 

күренештәргә, геройҙарға үҙ ҡарашыңды, баһаңды 

белдереүҙе талап итеү. 

Ишкарина Ф. К. 

4. Шиғри телмәр үҙенсәлектәре тураһында белемдәрен 

тәрәнәйтеү. 

Ишкарина Ф. К. 

5. Башы бирелгән әҫәрҙең дауамын уйлау буйынса хикәйә 

яҙҙырыу. 

Ишкарина Ф. К. 

6. Терәк һүҙҙәр буйынса хикәйә , шиғыр яҙыу. Ишкарина Ф. К. 

7. Гәзит жанрҙары тураһында мәғлүмәт биреү, 

публицистик иншалар яҙырға өйрәтеү. 

Ишкарина Ф. К. 

8. “Йәншишмә” гәзите, “Аманат” журналдарына күҙәтеү 

яһап тороу.  Ижади эштәрен гәзит-журналдарға тәҡдим 

итеү. 

Класс етәкселәре 

Ишкарина Ф. К. 

9. Иншалар конкурстарында ҡатнашыу. Класс етәкселәре 

Ишкарина Ф. К. 

10. Ата-әсәләр менән тығыҙ бәйләнеш урынлаштырыу, улар 

менән берлектә эш алып барыу. 

Класс етәкселәре 

Ишкарина Ф. К. 



Айырым фәнгә ҡарата һәләтле 

балалар менән    эш 

 
 Эш төрҙәре Үтәлеү 

ваҡыты 

Яуаплылар 

1. Индивидуаль эш алымдары ойоштороу. йыл 

дауамында 

уҡытыусы-

предметник 

 

2. Өҫтәлмә дәрестәр, консультациялар үткәреү. йыл 

дауамында 

уҡытыусы-

предметник 

 

3. Фән буйынса өҫтәлмә әҙәбиәт тәҡдим итеү. йыл 

дауамында 

уҡытыусы-

предметник 

 

4. Төрлө һынауҙар үткәреү: тест,  биремле контроль 

эштәр, викториналар. 

йыл 

дауамында 

уҡытыусы-

предметник 

 

5. Мәктәптә үткәрелгән фән аҙналыҡтарына, тематик 

кисәләргә йәлеп итеү,  фәнни- практик 

конференцияларҙа ҡатнаштырыу. 

йыл 

дауамында 

уҡытыусы-

предметник 

 

 

 

6.  Мәктәптә һәм район кимәлендә ойошторолған фән 

аҙналыҡтарында ҡатнашыу.  

 

 

йыл 

дауамында 

уҡытыусы-

предметник 

 

класс 

етәксеһе 

7. Ата-әсәләр менән тығыҙ бәйләнештә тороу. йыл 

дауамында 

уҡытыусы-

предметник 

 

8. Китапханасы менән бәйләнеш урынлаштырыу, 

уҡыусының ниндәй китаптар уҡыуы менән 

ҡыҙыҡһыныу. 

йыл 

дауамында 

уҡытыусы, 

китапханасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Һәләтле балалар һәм улар менән эш төрҙәре 

 
Класс Уҡыусының исем, фамилияһы Һәләтлелек төрө 

IX Купалова Альбина  ижади һәләт, башҡорт теле 

фәненә һәләт 

IX Купалова Эльвира ижади  һәләт (әҙәби ижад) 

VIII Хоҙайғолова Айзилә ижади  һәләт, һүҙ сәнғәте, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

фәненә ҡарата һәләт 

VII Биков Азамат һүҙ сәнғәте (тасуири һәләт) 

      VII Рәхмәтуллина Фәнилә һүҙ сәнғәте (тасуири һәләт), 

башҡорт мәҙәниәте фәненә 

ҡарата һәләт 

V Таганова Айзилә ижади  һәләт (әҙәби ижад) 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте , 

мәҙәниәте фәненә ҡарата 

һәләт 

IV Сыңғыҙова Илина ижади  һәләт, һүҙ сәнғәте, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

фәненә ҡарата һәләт 

 

  Уҡытыусы : Ишкарина Ф. К., башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 
 

 


