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ИТОГИ БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ «РАДИУС. 2017»
ПĔТĔМ РАÇÇЕЙРИ ШКУЛ АЧИСЕН АСЛĂ ОЛИМПИАДИ
«РАДИУС. 2017» ПĔТĔМЛЕТĔВĔСЕМ
3-11 КЛАССЕНЧЕ ВĔРЕНЕКЕНСЕН ЧĂВАШ ЧĔЛХИПЕ УСĂ
КУРАС ĂСЛАЙĔСЕМПЕ ХĂНĂХĂВĔСЕМ
ПЕЧНИКОВ Олег Иванович
педагогика наукисен кандидачĕ, доцент
Педагогикăпа психологи Ăслăх тĕпчев институчĕн
ăслăх сотрудникĕ
Чăваш Республики, Шупашкар хули
Асăннă Олимпиада Педагогикăпа психологи ăслăх тĕпчев институчĕн пуçарăвĕпе 2007 çултанпа
çулсерен иртет. Статьяра кăçалхи олимпиадăна хутшăннă ачасен ĕçĕсене тишкернĕ.
Тĕп сăмахсем: олимпиада, тест ыйтăвĕсем, творчество заданийĕсем, грамматика йăнăшĕсем, пуплев
йăнăшĕсем, графика, орфографи, пунтуаци, стиль çитменлĕхĕсем, ăслайсемпе хăнăхусем, ачасем çырнă
уйрăмах паха текстсем.

К

ăçал «Чăваш чĕлхи» секцийĕ февралĕн 1-7-мĕшĕсенче дистанци мелĕпе иртрĕ. Тест ыйтăвĕсемпе
творчество заданийĕсене шкул ачисем чăваш чĕлхипе усă курма хăш шайра пултарнине çак параметрсем тăрăх палăртас тĕллевпе йĕркеленĕ: тĕнчекурăм анлăшĕ, чăваш чĕлхипе çырулăх
ыйтăвĕсене ăнланни, шкул ачисем чăваш чĕлхипе çыхăннă историпе культура сведенийĕсене чухлани. Икĕ тата нумай чĕлхелĕх условийĕсенче чĕлхепе калаçаканшăн çакнашкал ыйтусем те пысăк
пĕлтерĕшлĕ: сăмах енчĕкĕн пуянлăхĕ, стилистика тата лексикăпа грамматика уçлăхĕнче харкама
шанчăклă туйни, грамматика нормисене пĕлни тата орфографипе пунктуаци правилисемпе пуплевре
тĕрĕс усă курас ăслайсемпе хăнăхусем. Мониторинг çăлкуçĕ вырăнне тупмалли юмахсемпе, ваттисен
сăмахĕсемпе, каларăшсемпе, çунатлă сăмахсемпе, сăмах майлашăвĕсемпе, предложенисемпе тата ытти программа материалĕпе усă курнă.
3 тупмалли юмах («Ирпе тăватă уран, кăнтăрла икĕ уран, каçпа виçĕ уран». – 3-мĕш класс; «Урлă ура
утаман». – 6-мĕш класс; «Икĕ вĕçлĕ, икĕ ункă, варринче – пăта». – 7-мĕш класс. Тупсăмĕсем: этем; упа;
хачă) ачасемшĕн ансат пулчĕ, пурте тĕрĕс хуравланă. «Хĕрлĕ хĕр пĕлĕт тăрăх çÿрет» тупмалли юмах
тупсăмне чухласа илменнисем 3-ĕн пулчĕç (вĕсем «хĕвел» вырăнне «уйăх» çырнă). Ваттисен
сăмахĕсемпе тата каларăшсемпе ĕçлемелли инструкци вырăнне сиктерсе хăварнă сăмаха кĕртсе лартма
хушнăччĕ. Çак тĕслĕхсене пурте пурнăçланă: «Улми (йывăççинчен) аякка ÿкмест». – 2-мĕш класс; «Паян тумалли ĕçе (ырана) ан хăвар». – 4-мĕш класс; «Маччана сурса (вырт)». – 5-мĕш класс; «Уй пек асли,
(вăрман) пек пуянни çук». -7-мĕш класс; «(Çынни) мĕнле, ĕçĕ çапла». – 10-мĕш класс).
Предложенисенчи сиктерсе хăварнă вырăна хальхи вăхăтри глаголсен пурлă тата çуклă формисенчи аффиксĕсене кĕртсе лартма тата ку предложенисене чăвашларан вырăсла куçарма хушнине
8-мĕш классем пурте пурнăçланă.
6-мĕш класра «Усал (хыпар) утпа çÿрет» каларăшра сиктерсе хăварнă сăмах вырăнне 2 ача «хĕр
арăм» лартнă.
8-мĕш класра 3 каларăш предложенире сиктерсе хăварни вырăнне пĕртен-пĕр сăмах – «йытă» –
лартмалла пулнă. 2 ача ку задание сиктерсе хăварнă.
«Çын (япалине) ан хапсăн» – 1 заданири тĕрĕс предложени (9-мĕш класс).
10-11-мĕш классенче 1 заданири тĕрĕс хурав: «Ăсти мĕнле, ĕçĕ çапла». Темиçен çапла
хуравланă: «Хуçи мĕнле, ĕçĕ çапла», «Çынни мĕнле, ĕçĕ çапла».
Фразеологизмсемпе çыхăннă çак заданисенче пĕлтерĕшĕсене ăнланнипе çыхăннă йăнăшсем çук:
«Хăйне мăнна хурать» тесе кам çинчен калаççĕ?» – 4-мĕш класс; «Тÿр пилĕк» тесе мĕнле çынна
калаççĕ?» – 7-мĕш класс; «Ылтăн алăллă» тесе мĕнле çынна калаççĕ?» – 9-мĕш класс; «Хурапа
шурра курнă çын» мĕнлескер вăл?» – 10-11-мĕш классем.
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Фразеологизм пĕлтерĕшне уçса парассипе 5-мĕш («Кам пирки «тăм пăшал» теççĕ?») тата 6-мĕш
(«Пĕр чĕлхе тупрĕç» тесе камсем çинчен калаççĕ?») классенче йăнăшнă. 5-мĕш класра 2 ача «Пеме
пĕлменскер пирки» хурав панă, темиçе ача ку задание сиктернĕ. 6-мĕш класри заданире темиçе ача
çакăн пек йăнăш хурав панă: «Чăвашла та, вырăсла та калаçма пĕлекенсем çинчен».
Чăваш чĕлхин графика никĕсĕсене пĕлни çинчен. 3-мĕш класра сăмахсене алфавит йĕркипе
вырнаçтарас задание пурте пурнăçланă. Шел пулин те, кунашкал задани 5-мĕш класра вĕренекенсенчен
нумайăшĕшĕн шăл çемми пулман. Ку заданире пĕр сасăпа (л сасă) пуçланакан сăмахсем сĕннĕччĕ.
Вĕсене алфавит йĕркипе вырнаçтарас тесен, 7 сăмаха асра тытмалла та çак сăмахсенчи сасăсемпе сас
паллисене хушас-кăларас операцие пурнăçламалла. Ачасем алфавит йĕркине ăса çирĕп вырнаçтарман
курăнать. Çавăн пекех хăш-пĕр ачасен самантлăх ас шайĕ палăрмаллах пĕчĕк пулмалла.
4-мĕш классемшĕн 5 задани (хытă, çемçе тата хутăш сăмахсенчен юлашкисене суйласа илесси)
йывăртарах пулчĕ. Виççĕшĕ «тăван» (ку хытă сăмах, мĕншĕн тесен пур уçă сасă та хытă е кайри
ретри сасă) сăмаха суйласа илнĕ, иккĕшĕ «асанне» сăмаха тĕрĕсех суйласа илнĕ те ун çумне тата
тĕрĕс маррине («тăван») хушса хунă).
9-мĕш классенчен виççĕшĕ сингармонизм саккунне пăхăнман сăмаха («асанне») палăртман.
Граммматика тата орфографи. Предложенири пăтраштарнă сăмахсене йĕркелесе лартмалли задание 3-мĕш (1 задани) тата 4-мĕш (6 задани) классем пурте пурнăçланă. 3-мĕш классем пурте çемçетÿ
палли ытлашши сăмаха (4 задани) тата хупă сасă вăрăмланнине йăнăш палăртнă сăмаха (7 задани)
тупассине çăмăллăнах пурнăçланă. 5-мĕш классемшĕн вырăс чĕлхинчен йышăннă сăмахсене
камăнлăх падежĕнче тĕрĕс вĕçленĕ варианта палăртасси йывăр пулман (4 задани). Вĕсем çăмăллăнах
хушу наклоненийĕнчи глагола 3 сăпати нумайлă хисеп форминче мĕнле çырмаллине палăртнă: -чч
сасă хыççăнхи хупă сасса çемçетет, çырура вара аффикс хытă е çемçе вариантлă пуласси тымар хытăçемçе пулнипе çыхăннă; хытă сăмахсенче çы, чы (çи, чи илтĕнсен те) çыраççĕ (3 задани).
7-мĕш класра вĕренекенсем пурте 9 задание тĕрĕс пурнăçланă (япаласем нумай пулнине
палăртнă чухне сăмах майлашăвĕн тĕп пайĕнчи япала ятне пĕрреллĕ хисепре лартмалла). 8-мĕш
классемшĕн 4 задани йывăрах пулман: сăвăра сиктерсе хăварнисем вырăнне хальхи вăхăтри глагол
аффиксĕсене кĕртсе лартасси (-аççĕ (-еççĕ). 10-мĕш класра вĕренекенсемшĕн япала ячĕсене
камăнлăх форминче вĕçлесси йывăрах мар (9 задани).
4-мĕш класра вĕренекенсем 4 задание пурнăçлама йывăрланарах тăнă: «Хăш сăмахра çемçетÿ
палли кирлĕ?» (Чăваш сăмахĕсенчи лч тата нч сасă майлашăвĕсенче тата çемçе уçă сасăсемпе
юнашар çемçетÿ палли лартмаççĕ. Ку правилăна вырăс чĕлхинчен йышăннă сăмахсем пăхăнмаççĕ:
«шинельлĕ». Хăш-пĕрисем йăнăшпа «пăнчă» сăмаха суйласа илнĕ.
5-мĕш класра вĕренекенсенчен пĕр пайĕ 9 задание пурнăçламан: «Хăш сăмахсене тĕрĕс мар
çырнă?» (Виççĕмĕш ушкăнри сăмахсене тĕрĕс мар çырнă: хĕвель (сăмахсенче çемçе уçă сасăсемпе
юнашар çемçетÿ палли лартмаççĕ); кальча (лч сасă майлашăвĕнче çемçетÿ палли ытлашши); вутчул (ку хутлă сăмахра 3 сăпатăн камăнлăх аффиксĕ кĕскелсе çемçетÿ паллине куçнă: вут чулĕ –
вутчуль). Пиллĕкĕшĕ ку задание сиктернĕ, тăваттăшĕ тĕрĕс хурав çумне тата пĕремĕш ушкăнри
сăмахсене хушса хунă: шалча, калча, панча. Виççĕшĕ кашни ушкăнранах пĕрер е икшер сăмах суйласа илнĕ. Хăшĕсем пĕрремĕш ушкăнри сăмахсене суйланă.
6-мĕш класра вĕренекенсенчен хăшĕ-пĕрисем вăйлă степеньри паллă ятне палăртма (4 задани)
йывăрланса тăнă. (Тĕслĕхсенче сап-сарă сăмаха панă. Ку сăмах дефиспа çырăнать. Çак ретрех дефиспа çырăнакан тепĕр сăмах – мăшăр япала ячĕ – пур: им-çам. Япала ячĕпе паллă ятне дефиспа
çырни ку сăмахсен пуплев пайне тĕрĕс палăртма иккĕлентернĕ курăнать). Иккĕн им-çам сăмаха
суйланă. Пĕр вĕренекен вырăс чĕлхинчен йышăннă япала ятне камăнлăх падежĕнче вĕçленин тĕрĕс
мар вариантне суйласа илнĕ (8 задани).
8-мĕш класра вĕренекенсенчен темиçен 2 задание («Хăш ушкăнра йăнăш çырнă сăмах пур?»)
тĕрĕс мар пурнăçланă. Тĕрĕс хурав (А вариант) вырăнне вĕсем е Ă, е Б вариантсем суйланă.
(Йăнăш çырнă сăмах А вариантра – хутлă сăмахсене пĕрле çыраççĕ: литпĕрлешÿ). 8-мĕш класс
валли 9 задани: «Паллă тунă сăмахсем мĕнле пуплев пайĕ пулаççĕ?» Паллă тунă сăмахсем – пулмалли причастисем – сăвă çаврăмĕсенче. Хăшĕ-пĕрисемшĕн ку сăмахсем – деепричастисем, хăшĕпĕрисемшĕн – инфинитивсем, виççĕн пулас причасти тесе шутлаççĕ. Çакнашкал заданиех (5 задани) 9 класс валли те панă: «Палăртнă сăмах хăш пуплев пайĕ пулать?» Тĕрĕс хурав: татăк.
Вĕренекенсен пĕр пайĕ А хурав (союз), тепĕр пайĕ Б хурав (наречи) суйласа илнĕ.
9-мĕш класра вĕренекенсенчен тăваттăшĕ 6 ыйтăва («Предложенири запятоя мĕнле пунктуаци
правилине пăхăнса лартнă?») тĕрĕс мар хуравланă. Правили ансат: Сыпăнуллă хутлă предложени
пайĕсене запятойпа уйăрса çыраççĕ (Тĕрĕс хурав: В).
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Камăнлăх формипе тĕрĕс усă курнă варианта палăртасси (5 задани) 10-11-мĕш классенче
вĕренекенсенчен улттăшĕшĕн ытла кăткăс пулнă, вĕсем ăна тĕрĕс мар хуравланă. (Тĕрĕс хурав: Б
(«Манăн аннемпе калаçать»).
Лексикăпа стилистика. 3-мĕш класс валли 6 («Ытлашши сăмахĕ хăшĕ?») тата 8 («Путмар» мĕн япала?»), 4-мĕш класс валли 1(«Хăш сăмахĕ ытлашши?») тата 2 («Хăш сăмахĕ глагол мар?»), 5-мĕш класс
валли 8 («Хĕр ачасемпе арçын ачасен ячĕсене ушкăнласа çыр») заданисем палăрмаллах ансат пулчĕс.
7-мĕш класран пĕр вĕренекен тăршшĕне пĕлтерекен («хăлаç») сăмаха пĕлмест, тепĕр вĕренекен
«кĕрепенкке»(фунт) сăмаха тăршшĕне палăртаканнисен йышне кĕртет. «Омоним» сăмах
пĕлтерĕшне пĕри пĕлмест.
9-мĕш класра вĕренекенсенчен улттăшĕ диалект сăмахĕсене литература чĕлхинчисемпе
пăтраштарать (9 задани).
10-11 классем валли 8 задани: «Çак сыпăк умне тивĕçлисене кĕртсе лартса 5 çĕнĕ сăмах ту: -ĕм».
9 вĕренекен ку сыпăкпа сăмах тăвакан аффикс вырăнне мар, сăмаха тата формăна
улăштараканнисем вырăнне усă курнă: вĕренекенĕм, чĕлĕм, чĕппĕм т. ыт. те.
Куçармалли заданисем. Куçару – чĕлхепе усă курассин репродукципе продукци шайне палăртмалли
питех те паха мел. Куçару вăл пысăк творчество ĕçĕ. 5-мĕш класра вĕренекенсем йывăрах мар «Пĕчĕк
хуçа» текста япăх мар куçарнă. Вĕсем текст содержанине аван ăнланнипе пĕрлех çыру хăнăхăвĕсем
япăхрах пулнине кăтартрĕç. Тирпейлĕ, хитре почеркпа çырнă пĕр йăнăшсăр ĕçсем сахал. Офографи,
пунктуаци, грамматика йăнăшĕсем кашни ĕçре тенĕ пекех тĕл пулаççĕ.
8-мĕш класра вĕренекенсем, пуплевре сахал усă курнăран пулас, сĕннĕ ретре вырăс чĕлхинчен
йышăннă сăмаха тупма (3 задани) йывăрланнă. Хăшĕ-пĕрисем ку сăмаха «сысна» тесе палăртаççĕ.
Тăххăрмĕшсем чăваш пуплевне вырăсла шухăшласа çыраççĕ. Акă «играю на гармошке» çаврăнăша
олимпиадăна хутшăнакансен пĕр пайĕ «купăс çинче вылятăп» тесе куçарать. Йăнăш куçарусем
хушшинче çаксем те пур: купăспа калатăп, купăспа вылятăп.
10-11 классенче вĕренекенсенчен чылайăшĕ Иван Яковлевич Яковлев «Чăваш халăхне панă Халала» ним улăштармасăр çырса илнĕ. Хăшĕ-пĕрисем орфографине те иртнĕ ĕмĕрти 20-мĕш
çултисенчинех хăварнă. Пысăк йăнăшсем шутне сăмах пĕлтерĕшĕсене тĕрĕс мар куçарнине,
сăмахсене сиктерсе хăварнине, чăваш предложенийĕнчи сăмахсен йĕркине шута илменнине
кĕртмелле. Акă оригиналти предложени: «Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ». Ача куçарăвĕ: «Упрăр тата юратăр ырă та ăслă вырăс халăхне». Оригинал: «Трудна была жизнь
этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем долгом и скорбном пути, но не утратил понимания своего высокого призвания». Куçару: «Йывăр пулнă пурнăç ку халăхăн, нумай хуйхă
курнă вăл хăйĕн вăрăм кун-çулĕнче». Малалла: «Любите его и сближайтесь с ним» («Юратăр ăна,
унпа пĕрле пулма тăрăшăр». Автор предложенири сăмахсен йĕркине вырăс чĕлхинчинех хăварса,
кашни сăмаха йĕркешерен куçарма тăрăшни куçкĕрет. Çав вăхăтрах хăш-пĕр сăмахсене тĕрĕс мар
куçарнă (чтите – сума сăвăр, хисеплĕр!) е пачах сиктерсе хăварнă (великий – аслă!). «Много горестей
и несчастий» тенине автор пĕр сăмахпа куçарать: «хуйхă», «призвание» тенине «чыс» сăмахпа
куçарнă (тайăн, чун туртни). «Сближайтесь» – «çывăхланăр» сăмахпа куçарни тĕрĕсрех.
Çакна палăртмалла: куçару тума пысăк шайри творчество кирлĕ. Пĕр текстах кашни автор
тĕрлĕрен куçарма пултарать. Чи кирли – текст содержанине май пур таран оригинала çывăх уçса
пани. Капи тĕлĕшĕнчен йăнăшсемпе çитменлĕхсем сахал мар пулин те, тишкернĕ ĕç оригинал
ăшлăхне пĕтĕмĕшле тĕрĕс уçса парать.
Текстпа ĕçлени. Çыхăнуллă пуплев. Виççĕмĕшсене 10 заданире «Пуçтах Тоня» текст тăрăх
лартнă ыйтусене хуравлама хушнă. Пĕрремĕш ыйтăва уйлав туса куçарма тивет. Иккĕмĕшпе
виççĕмĕш ыйтусем – грамматика ыйтăвĕсем. 11 задани – текст содержанин изложенине çырни. Ку
заданисене пĕтĕмĕшле илсен япăх мар пурнăçланă. Оригиналти предложенисенчи сăмахсен
йĕркинчен уйрăлайманни куçа тăрăнать. Харкам ăс-хакăл витĕр шăранса тухнă сăмахсем сахалтарах. Хăшĕ-пĕрисем текст содержанине кĕскен палăртаççĕ е пĕр предложенипех çырлааççĕ.
Сăмахран: «Ыттисене кÿентерекене, усал ĕç тăвакана пуçтах теççĕ». Пурте тенĕ пекех текстăн тĕп
шухăшĕпе дидактика пĕлтерĕшне ăнланса илнине палăртмалла. Сăмахран: «Текстра эпир пуçтах
Тоня çинчен вулатпăр. Вăл пурне те кÿрентерет. Юлашкинчен ăна çапăçакан хĕр ача теме пуçланă.
Ку ĕнтĕ япăх ен. Ун пек нихăçан та пулмалла мар». Пĕр вĕренекен идея сĕмне пăснă: «Тоньăна ку
килĕшмен, вăл ăна тĕксе янă. Арçын ача уншăн та макăрма пуçланă».
4-мĕш класра вĕренекенсем «Катаччи чупни» текстпа ĕçленĕ (10 задани: Текст тăрăх лартнă ыйтусене хуравлани; 11 задани: Текст содержанийĕн изложенине çырни). 1, 2 тата 4 ыйтусене пĕрер
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предложенипех хуравлама пулать. 3 ыйтăва уйлав туса хуравламалла: «Эсам çунана мĕн пирки
туртайман?» («Çуна йытăшăн ытла та йывăр пулнă, çавăнпа та вăл ăна туртайман»). Нумайăшĕ ку
ыйтăва кĕскен, пĕр предложенипе хуравланă: «Мĕншĕн тесен çуна йывăр пулнă». Хăшĕ-пĕрисем
факт йăнăшĕсем тăваççĕ: «Ванюкпа Эскам çуна кÿлсе катаччи чупаççĕ»; «Пĕррехинче Ванюк
юлташĕсене катаччи чуптарчĕ»; «Ванюк Эскампа япăх вылять». Пуплев тата логика
çитменлĕхĕсем тĕл пулаççĕ: «Ванюк Эскампа катаччи вылять»; «Пĕррехинче Ванюк хăйĕн
тусĕсене катаччи чуптарма шутлать. Çуна йывăр пулнă. Эскам юлашкинчен тарать».
Пиллĕкмĕшсем «Чĕкеç курăкĕ» текст тăрăх лартнă ыйтусене хуравланă. Ыйтăвĕсем уйлавлă:
«мĕншĕн?», «мĕн пирки?». Шел пулин те, ачасем текст оригиналĕнчен хăпайманни кунта та куçа
тăрăнать. Нумайăшĕ ыйтусене тивĕçекен предложенисене ним улăштармасăр çырса илнĕ. 4
вĕренекен 10, 11, 12 заданисене пачах пурнăçламан. 11 ыйту: «Калавра ытлашши предложенисем
хăшĕсем?». Темăпа содержани çыпăçуллă пулмаллине, çырура шухăш çыхăнулăхĕпе
пĕрпĕтĕмлĕхне палăртмаллине 13 вĕренекен ĕçĕ çирĕплетмест. Ку класрах пуçламăшĕ тăрăх калава
вĕçлемелле пулнă (12 задани). Нумайăшĕ текст оригиналне шыраса тупнă та ним улăштармасăр
çырса илнĕ. Çырса илнĕ чухне йăнăшсем туса тултарнă: сас паллисене, сас палли тăрринчи
паллăсене, орфограммăсемпе пунктограммăсене сиктерсе хăварни т. ыт.те. Çав вăхăтрах пурте
тенĕ пекех хайлавăн сипет тĕшшине ваттисен сăмахĕпе палăртса хăварать: «Ахальтен каламан çав
суяпа инçе каяймăн тесе» е «Пĕрре суятăн, тепре суятăн, виççĕмĕшĕнче ларса макăратăн».
Улттăмĕшсем тивĕçлĕ çĕре чарăну паллисем лартса текста юсанă (10 задани). Пур вĕренекен те
ку задание аван пурнăçланă. 11 задани те улттăмĕшсемшĕн ансат пулнă («Пушă вырăнсене предложенисене çыăнтармалли сăмахсемпе тултар»).
Çиччĕмĕшсемшĕн 10 («Пăтраштарнă предложенисенчен çыхăнуллă текст йĕркеле») тата 11
(«Паллă тунă сăмахсене урăххисемпе улăштарса теста илемлет») заданисем палăрмаллах ансат
пулнă. Вĕсем пурте ку заданисене аван пурнăçланă.
10 задани («Сăмахсенчен предложенисем йĕркеле те вĕсене «Йăмра» çыхăнуллă текста
пĕрлештер») саккăрмĕшсемшĕн те çăмăл пулни курăнчĕ.
Тăххăрмĕшсене 11 заданире «Филин» текст содержанине чăвашла çырса кăтартма ыйтнăччĕ.
Вырăсла текстăн чăвашла изложенийĕ шухăшсене грамматикăпа логика тĕлĕшĕнчен тĕрĕс çырса
кăтартма пултарнине кăтартса парать. Шел пулин те, ку класра ачасен çыăнуллă пуплев ăслайхăнăхăвĕсен шайĕ кĕтнинчен пĕчĕкрех пулни палăрчĕ. Акă еплерех пуплев йăнăшĕсемпе стиль
шăйрăкĕсем тĕл пулаççĕ ачасен ĕçĕсенче: «Питĕ хăрушă саспа ÿхлет тата»; «Вăрманçă ÿхĕне
кураймасăр персе пăрахма шутлать»; «Унта пĕр пÿрт кирпĕч йăваланать»; «Тепĕр кĕтесре ÿхĕ
çуначĕсемпе вĕçсе хăпарас пек хускалса тăрать»; «Кăмака мăрйи пÿрт виттипе маччана çĕмĕрсе
урайне ÿкрĕ»; «Вăрманçă тĕллерĕ те пăшалăн икĕ кĕпçипе пĕр харăс печĕ»; «Ÿхĕ куç хĕсмесĕр
пăхать»; «Кăмака мăрйи пÿрт маччине ÿксе çĕмĕрнĕ»; «Тепĕр кĕтессинче ÿхĕ чĕррипех утса
çÿренĕ»; «Арăмĕ кĕтесе пытанса ларнă, тепĕр кĕтесре ÿхĕ çÿлте»; «Ку пулăм хыççăн ÿхĕ вăрманçă
патĕнче пурăнма тытăнать»; «Çĕрле икĕ кĕпçеллĕ пăшалтан персе кăмака труби маччана çĕмĕрсе
урайне анса ÿкрĕ»; «Ÿхĕ тепĕр кĕтесре тăрать»; «Пăшалпа икĕ хут персе ячĕ»; «Ÿхĕ хăйĕн юррине
пуçлать»; «Тек хăйне лартăр» т. ыт. те.
Вуннăмĕш-вунпĕрмĕшсемшĕн 11 задани питĕ ансат пулчĕ: «Сиктерсе хăварнисем вырăнне
предложенисене çыхăнтаракан сăмахсем ларт».
Харкам текста ăслани. Виççĕмĕш класра вĕренекенсем «Манăн тус» калав çырчĕç. 25 ачаран 14шĕ темăна туллинех уçнă. Уйрăмах анлă сарăлнă йăнăшсемпе çитменлĕхсен шутне çаксене
кĕртмелле. Чăваш пуплевне калăпланă чухне авторсем вырăсла шухăшлаççĕ: «Ăна 9 çул»;
«…куçĕсем кăвак, çÿçĕсем сарă тĕслĕ»; «Питĕ хытă юрататăп» т. ыт. те. «Вăл виççĕмĕш класра,
çирĕммĕш шкулта вĕренет» (малтанах япалине, унтан унăн пайне асăнмалла); «Женя Шупашкарта
виççĕмĕш класра вĕренет» (япалапа унăн пайĕсем хушшинчи çыхăну йĕркине шута илмен. Шкул
ятне сиктерсе хăварнă). «Настя шанчăклă тус», – тесе вĕçлет хăй калавне пĕр вĕренекен, анчах та
калавĕнче çакна çирĕплетекен пĕр факт та çук. Тепĕр вĕренекен анлă текст вырăнне резюме çырса
панă: «Манăн тус пур. Вăл Яна ятлă. Яна тирпейлĕ, ĕçчен, ырă, хаваслă хĕр ача. Вăл мутанчăк мар».
Содержани çыхăнулăхĕпе пĕрпĕтĕмлĕхĕ тата çыру тирпейлĕхĕпе тĕрĕслĕхĕ тĕлĕшĕнчен çак авторсен
ĕçĕсем ыттисемпе танлаштарсан пахарах: Сыбатова Валерия, Леонтьева Ольга, Ефимов Егор, Романова
Тамара (Шупашкарти 49-мĕш вăтам шкул); Капитонова Татьяна, Яковлев Олег (Шупашкарти 20-мĕш
вăтам шкул); Семенова Камилла (Шупашкарти 29-мĕш вăтам шкул); Андреев Дмитрий (Пушкăртстанри
Пишпÿлекри 1-мĕш вăтам шкул); Иливанова Ксения (Шупашкарти 27-мĕш вăтам шкул).
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4 класра вĕренекенсем «Эпĕ кушакпа (йытăпа) çапла вылятăп» (12 задани) калав çырчĕç. 32
вĕренекентен 13-шĕ темăна туллинрех те тĕплĕнрех уçса панă. Куçа тăрăнакан йăнăшсем тĕпрен илсен ачасем черновиксăрах ĕçленипе çыхăннă. Çакна пула шухăш çыпăçулăхĕпе пĕрпĕтĕмлĕхĕ нумай
чухне такăнать. «Упреждающий синтез» механизмне аталантарас тĕлĕшпе ятарласа ĕçлеме кирли
куçкĕрет. Тÿрĕ пуплеве çырура палăртнă чухне кавычкăсене типографи шрифчĕсемпе усă курни
тĕлĕнтерчĕ. Çавăн пекех хăш-пĕр çĕрте йăнăш çырнă вырăнсене скобкăна хупасси йăлана кĕнĕ.
Акă мĕнле содержани йăнăшĕсем тĕл пулаççĕ ачасен ĕçĕсенче: «Унăн çăмĕ çăмламас тата çемçе»
(кирлĕ: тирĕ); «Кантăкран эпĕ килессе кĕтет» (кантăкран пăхаççĕ!); «Пирĕн Муся ытларах çывăрма
юратать. Çавăнпа шкултан килсен эпĕ кушак çурисемпе вылятăп» (ăнлансах пĕтермелле мар: кушак
çывăрма юратнăшăн автор унăн çурисемпе вылять-и?); «Кушак мунча кĕме юратать» (ку автор темскер пăтраштарать пулмалла). Пĕр автор калав вырăнне 7 пунктран тăракан отчет çырса панă.
Паха текст требованийĕсене (шухăшлав харпăрлăхĕ, текст ячĕпе содержани çыхăнулăхĕ, план
тăрăх çырни, абзацсем пурри, шухăшсен çыхăнулăхĕ т. ыт. те) çак авторсен ĕçĕсем пăхăнарах
параççĕ: Егорова Руслана (Вăрнарти 1-мĕш вăтам шкул); Петров Илья (Пушкăртстанри
Пишпÿлекри 1-мĕш вăтам шкул); Фролова Софья (Хĕрлĕ Чутайри Хусанкасси пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкул); Петрова Софья (Шупашкарти 49-мĕш вăтам шкул); Васильев Кирилл (Шупашкарти
1-мĕш гимнази); Васильева Ксения (Шупашкарти 2-мĕш пуçламăш шкул).
Пиллĕкмĕш класра вĕренекенсен 86 ĕçĕнчен пуçланă калава вĕçлеме никам пулăшмасăрах тăрăшни
ăнăçуллă пулнă тесе çаксене асăнмалла: Александрова Ксения, Сынков Максим (Шупашкарти 44-мĕш
лицей); Михайлова Елизавета (Пушкăртстанри Пишпÿлекри 1-мĕш вăтам шкул); Головукина Мария
(Шупашкарти 46-мĕш гимнази); Любимова Анна (Çĕнĕ Шупашкарти 18-мĕш вăтам шкул); Кудряшова
Александра (Шăмăршăри вăтам шкул); Кудрявцев Андрей (Шупашкарти 53-мĕш вăтам шкул).
6-мĕш класра вĕренекенсем килĕшекен чĕрчун çинчен калав çырнă та ăна ят панă. Характерлă
йăнăшсемпе шăйрăксенчен каллиграфипе графика правилисене шута илсех пĕтерменнине
асăнмалла. Абзацсене уйăрмаççĕ. Ачасем кушак, йытă, пакша, чĕрĕп, çÿлевĕç, попугай çинчен
çыраççĕ. Хăшĕ-пĕрисем ют текстсене çырса илнĕ. Кунта та сас паллисене, чарăну паллисене сиктерсе хăваракансем пур. Анлă сарăлнă çитменлĕхсем тесе юнашар предложенисенчех пĕрешкел
сăмахсемпе усă курнине каламалла. Синонимсемпе усă курманни, курмасăр иртнĕ вăхăт форминчи
глаголсене вырăнсăр кĕртсе лартни çине-çинех тĕл пулать. Вĕсен сăлтавĕ – черновиксăрах çырни.
Акă хăш-пĕр йăнăшсем: «Куçĕсем пысăк, çăмламас хÿреллĕ» (предложение шухăшласа
çитермесĕрех çырса хунă); «Пирĕн пурăнакан çуртра кушак пур» (кирлĕ: Эпир пурăнакан
çуртра…); «Эпĕ питĕ Темăна юрататăп» (кирлĕ: Эпĕ Темăна питĕ юрататăп); «Кушак çури хурапа
шурă тĕслĕ» (кирлĕ: Кушак çури хура шурă тĕслĕ); «Тепĕр такран» (кирлĕ: тепĕртакран) т. ыт. те.
Ыттисенчен пахарах тесе çак авторсен калавĕсене асăнмалла: Игнатьева Анжелика, Чернов Павел
(Пушкăртстанри Пишпÿлекри 1-мĕш вăтам шкул).
7-мĕш класра вĕренекенсем вĕçĕ тăрăх калав пуçламăшĕпе тĕп пайне хайларĕç (12 задани):
«Çапла иртсе кайрĕ канмалли кун». Типлă йăнăшсемпе çитменлĕхсем çаксем. Нумайăшĕ
плансăрах çыраççĕ. Çавна пула тепĕр хут каланисем, çине-çинех пĕр сăмахпа усă курни тĕл пулать.
Вырăсла шухăшласа чăвашла çырса хунине нимпе те пытараймăн: «Йĕлтĕрсем сыртăмăр»
(«Йĕлтĕр сыртăмăр» темелле); «А эпир аннепе тĕрлĕ фигуристски пируэтсем тăватпăр»(?); «Уроксене çăмăллăн шутларăм» («Задачăсене…» темелле); «Ăшă чей ĕçрĕмĕр» («Вĕри чей…» темелле);
«Ирех эпир асаттепе асанне пулăшма тытăнтăм» («упреждающий синтез» механизмĕ ĕçлемен);
«Кăнтăрла иртни вунтăватă сехетре» («Кăнтăрла иртни икĕ сехетре» темелле) т. ыт. те.
44 вĕренекенрен 17-шĕ темăна ыттисенчен тарăнрах та туллинрех уçса панă. Харкамлăхпа
шухăшлав чĕрĕлĕхĕ ыттисенчен çÿллĕрех шайра пулнипе çак авторсен хайлавĕсем уйрăларах
тăраççĕ: Тиманова Светлана (Тутарстанри Емелькино вăтам шкулĕ); Морозова Софья, Макарова
Софья (Шупашкарти 53-мĕш вăтам шкул); Какшанова Настя (Шупашкарти 53-мĕш вăтам шкул).
Умĕнхи класри пекех, саккăрмĕшĕсемшĕн те çак задани палăрмаллах çăмăл пулчĕ: «Вĕçĕ тăрăх
калав пуçламăшĕпе варрине ăсла. Калава ят пар». Калав вĕçĕ тĕп пайĕнчи шухăшсене пĕр тĕвве
çыхать («пиллĕк» паллă илнин историне çырса кăтартмалла). Акă мĕнлерех çÿп-çап куçа тăрăнать
ачасен ĕçĕсенче: «Иртнĕ урокра эпир çĕнĕ тема иртрĕмĕр» (вырăсла шухăшласа çырнă); «Тĕрĕс
хуравласа, учительница мана «пиллĕк» паллă лартса пачĕ»; «Асаплансан-асаплансан çапах та икĕвиçĕ йĕр [рет!] çыхрăм» (сăмах нуски çыхни çинчен). Акă тепĕр ĕç: «Ÿкерчĕк доска çинче çакăнса
тăрать. Эпĕ доска патĕнче [умĕнче!]. Вĕсем [камсем?] предложенисем калаççĕ». (Автор мĕн
çинчен, мĕн çырнине, малалла мĕн çырмаллине чухламасть. Шухăшсене малтан черновик çинче
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сарса хуманни куçкĕрет. 7+асамлă формула ĕçлемест). Грамматикăпа орфографи йăнăшĕсенчен
çаксем тăтăшах тĕл пулаççĕ: хупă сасăсем вăрăмланнине тĕрĕс палăртманни (паллаштарчĕ,
«пиллĕк» паллă т. ыт. те), çемçе сыпăксенче кирлĕ мар çĕртенех çемçетÿ палли лартни (тĕлĕнеть,
вĕренеть, йĕреть т. ыт. те). Саккăрмĕшсенчен 4-шĕ темăна туллинрех те тарăнрах уçса панă.
Харкамлăх тата пурнăçа чĕрĕрех курассин шайĕ ыттисенчен пысăрах пулнипе Назарова Екатерина
(Йĕпреç районĕнчи Хурамал вăтам шкулĕ) ĕçĕ уйрăлса тăрать.
9-мĕш класра пĕр-пĕр чĕрчун çинчен калав çырса ăна ят памалла пулнă. 18 ĕçрен 5-шĕнче
темăна туллинрех уçса панă. Харкамлăх шайĕ ыттисенчен çÿллĕрех пулнипе çак авторсем çырнă
калавсем уйрăлса тăраççĕ: Григорьева Мария (Çĕнĕ Шупашкарти 8-мĕш вăтам шкул); Филиппова
Снежана (Шупашкарти 53-мĕш вăтам шкул). Вĕçне çитичченех шухăшласа çитермесĕр çырса хунă
предложенисем: «Вăл питĕ ăслă кушак пулса»; «Апат çисен тасалма тытăнать, пĕр сехете яхăн
илем кĕрет»; «Хăйĕн хуçине нихçан та пăшăрхантармаç»; «Вăл апрель вĕçнелле вĕçсе килет те пире уйăх ытла хăйсен юррипе савăнтараççĕ»; «Мулкачăн питĕ лайăх илтни»; «Хĕлле вăл шурă,
çемçе, ăшă тата çăра пулать» т. ыт. те.
10-11-мĕш классенче вĕренекенсем ватă тăванĕсем çинчен калав ăсларĕç. Акă куçа тăрăнакан
йăнăшсемпе çитменлĕсем: «Эпир асаттепе асаннепе пĕр ялта пурăнатпăр»; «… пирĕн патне килет»; «Ултă мăнук астума пулăшаççĕ»; «Вăл тата чи тутлă куклисем пĕçерет»; «Вăл еплерех
тараватлă, çут çанталăка юрататчĕ, çырла вырăнĕсене пĕлетчĕ»; «Эпир ял пуçламăшĕнче, вăл ял
вĕçĕнче пурăнатпăр»; «Вĕсем Челнара пурăнаççĕ»; «Кукамай патне килсен вăл пире хăмла
çырлипе [пĕçернĕ!] кукăльсемпе хăналаса ярать»; «Эпир ăна питĕ вăйлă юрататпăр»; «Выçлăха,
сивĕлĕхе чăтса хĕллене каçнă» т. ыт. те.
Ку классенче хайланă калавсенчен Герасимова Екатерина (Йĕпреç районĕнчи Хурамал вăтам
шкулĕ) хайлавĕ ыттисенчен палăрмаллах уйрăлса тăрать.
Пĕтĕмлетÿсемпе сĕнÿсем. Олимпиада ĕçĕсен тишкерĕвĕ шкул ачисем программа материалне
пĕтĕмĕшле илсен аван ăса хывнине кăтартса пачĕ. Çырура тĕл пулакан йăнăшсемпе çитменлĕхсен
сăлтавĕсем заданисене пурнăçланă чухне тимлĕхе вĕçне çити тытса пырайманнипе çыхăннă. Сас палли тăррисенчи паллăсене сиктерни çулсеренех тĕл пулать. Творчество заданийĕсене пурнăçланă чухне ачасем малтан мĕн çырнине, малалла мĕн çырмаллине шута илмеççĕ. Çавна пула шухăшсем
таткаланчăк, çыхăнусăр пулса тухаççĕ. Творчество çыру ĕçĕсене черновиксăрах çырма хăнăхни
çÿлерех асăннă çитменлĕхе пĕтерме мар, малалла аталантарма пулăшать. Çакна тепĕр хут палăртса
хăварни вырăнлă пулма кирлĕ. Çырупа шухăшлав пĕр-пĕринпе тачă çыхăнура. Вĕсем пĕр-пĕрне
витĕм кÿрсе аталанаççĕ, пĕр-пĕриншĕн сăлтавпа тĕллев пулса тăраççĕ. Çырура шухăш кÿлепине
сарса хурса ăна курăмлă тума, шухăш çипписене кирлĕ пек çыхăнтарса пыма пулать. Çакă вăл
текст требованийĕсене туллин шута илме хушать.

ПУÇЛАМĂШ ШКУЛТА ВĔРЕНЕКЕНСЕН ЧĂВАШЛА ПУПЛЕВ
АТАЛАНĂВĔН ШАЙĔПЕ ÇЫХĂННĂ ХĂШ-ПĔР ЫЙТУСЕМ
АРТЕМЬЕВА Тамара Васильевна
педагогика наукисен кандидачĕ, доцент
Педагогикăпа психологи Ăслăх тĕпчев институчĕн
ăслăх сотрудникĕ
Чăваш Республики, Шупашкар хули
Статьяра пуçламăш классенче туянакан пĕлÿсемпе ăслайсем мĕн тери пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине
тĕрлĕрен тĕслĕхпе çутатса пама тăрăшнă. Олимпиадăна тăратнă ĕçсене тишкерсе, автор ачасен
аталанăвĕн шайĕ тĕпрен илсен шкул программине тивĕçтернине палăртать.
Тĕп сăмахсем: ĕç содержанийĕ, чĕлхе функцийĕсем, лингводидактика, пуплев ĕç-хĕлĕ, харкам, чĕлхе
тытăмĕ, сасă тишерĕвĕ, текст компетенцийĕ, чĕлхе компетенцийĕ, çыхăнуллă пуплев.

Ч

ĕлхе тĕлĕшĕнчен пуçламăш шкулта илнĕ пĕлÿ-ăслай вĕренекенсемшĕн питех те пĕлтерĕшлĕ пулни кĕрет. Çыхăнуллă калаçма-çырма, итлеме пултараймасăр ытти предметсене вĕренме те кансĕр.
Кунпа пĕрлех пуçламăш шкулти вĕренÿ малашнехи пĕлÿ-ăслай никĕсĕ пулнине те асра тытмалла.
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Малтанхи тапхăрта ачана ăнăçлă вĕренсе пыма вара, мĕн каласан та, тăван чĕлхе пулăшать. Çакна
çирĕплетсе паллă меслетçĕ Ф.И. Буслаев çапла каланă: «Родной язык так сросся с личностью ребенка,
что учить оному – значит вместе с тем развивать духовные способности учащегося» [2]. Вăл калани
паянхи куншăн та вăйра. Ачан ăс-тăн ÿсĕмĕ тăван пуплев аталанăвĕпе пĕрле кăна мар, ытларах
тăван пуплев пулăшнипе пулса пырать.
Çакă пуçламăш классенче ачасене тăван чĕлхене вĕрентессин пĕлтерĕшĕпе яваплăхне питех те
ÿстерет. Ĕç ăнăçлăхĕ вара ачасен мехелĕнчен çеç мар, вĕренĕве мĕнле йĕркеленинчен те нумай килет. Вăл шутра ачасен пĕлÿ-ăслайĕ, хăнăхăвĕсем еплерех йĕркеленсе пынине сăнаса-тĕрĕслесе,
хакласа тăнинчен те. Çакăн çине вĕренĕвĕн çĕнĕ стандарчĕсенче уйрăмах пусăмланă. Стандарт
ыйтнипе килĕшÿллĕн, ачасен пĕлÿ илес туртăмне аталантарни, йăнăшсене тишкерме, вĕсенчен
хăтăлса пыма вĕрентни, пĕлÿ илни мĕн тума кирлине, мĕншĕн пĕлтерĕшлĕ пулнине уçса пани, ачасен пĕлÿ шайне куллен сăнаса-хакласа палăртни тĕпре пулмалла. Çавăн пекех ачасене харкам
ĕçĕсене хăйсем тĕллĕн хаклама, пĕр-пĕрин ĕçне хак пама та вĕрентмелле.
Ачасен ĕçĕсене çĕнĕ стандартпа килĕшÿллĕн хаклани тĕрлĕ майпа пулса пыма пултарать. Вăл
шутра ăмăртусем (олимпиадăсем, викторинăсем, конкурссем) урлă та. Тĕрлĕ шайри олимпиадăсем
ирттерни шăпах ачасене хăйсем вĕренÿ программинче палăртнă задачăсене мĕнлерех пурнăçласа
пынине çеç мар, харкам мехелне (мĕн тума пултарнине) палăртма та пулăшать. Кун йышши
ăмăртусенче сĕнекен ĕçсем яланах программăра кăтартнисенчен содержани тĕлĕшĕнчен те, форми
тĕлĕшĕнчен те кăткăслăхĕпе, кăсăклăхĕпе чылай уйрăлса тăраççĕ. Çавăнпа çакăн пек ĕçсен
пĕлтерĕшĕпе функцийĕсем самай анлă. Вĕсем малтан асăннисемсĕр пуçне тата ачасене тăван
чĕлхепе кăсăклантараса ярас, вĕсен тăван чĕлхене тарăнрах пĕлес туйăмне амалантарса ярса аталантарса пырас задачăсене ăнăçлăрах пурнăçласа пыма та пулăшаççĕ.
Малалла Педагогикăпа психологин тĕпчев институчĕ нарăс уйăхĕн 1-7-мĕшĕсенче йĕркелесе
ирттернĕ «Радиус» Аслă олимпиадăн чăваш чĕлхи секцийĕнчи результатсене пăхса тухăпăр. Калаçу
пуçламăш класс ачисем пурнăçланă ĕçсем тавра пулĕ. Чи малтанах кĕскен олимпиада ыйтăвĕсемпе
ĕçĕсене мĕне кура калăплани çинче чарăнăпăр. Вĕсене паянхи куна пуçламăш шкулта вĕренекенсене
чĕлхе тĕлĕшĕнчен мĕне вĕрентмеллине, епле аталантарса пымаллине шута илсе йĕркеленĕ.
Хальхи тапхăрта чĕлхене вĕрентес ĕç содержанийĕ самай кăткăс. Çакă чĕлхен обществăри
функцийĕсен анлăшĕпе çыхăннă. Чĕлхе ачашăн хутшăну хатĕрĕ çеç мар: вăл уншăн ăс-тăнне, пуплевне аталантармалли, кăмăл-сипетне, туйăмне йĕркелемелли, таврари чăнлăха тĕпчемелли хатĕр те пулать. Вĕренÿ ĕç-хĕлне çакăн пек анлă пăхни ачана чĕлхе тĕлĕшĕнчен аталаннă харкам пек çитĕнтерме
май парать. Лингводидактикăра халĕ чĕлхене алла илессине (языковое развитие) тĕпе хураççĕ. Ачасене чĕлхе тытăмне çеç мар, пуплев ĕç-хĕлне (калу, çыру, вулав, итлев), хутшăну калăпĕсене, пуплев
культурине вĕрентмелле, халăх историйĕпе, культурипе паллаштармалла. Ку вара ачана чĕлхе
тĕлĕшĕнчен аталаннă харкам (языковая личность) пулса ÿсме пулăшассипе çыхăннă [1].
Çапла вара, паллă меслетçĕсем (Т.Г. Рамзаева) пуçламăш шкулта чĕлхене вĕрентес ĕçре çак
компонетсем пулмаллине палăртаççĕ: чĕлхе тытăмне вĕрентесси (тĕп ăнлавсемпе пулăмсем,
правилăсем; вĕсем çинче никĕсленсе йĕркеленекен чĕлхе пĕлĕвĕсемпе ăслайĕсем), пуплев ĕç хĕлне алла илесси (вулав, çыру, калу, итлев; пуплев пĕлĕвĕсемпе вĕсем çинче никĕсленсе
йĕркеленекен тĕрлĕ шайри пуплев ăслай-хăнăхăвĕ), хутшăну пуплев культурине вĕрентесси,
халăх культурипе паллаштарса пырасси [4].
Çакна шута илсе олимпиадăра вĕренекенсене пурĕ 12 ĕç сĕннĕ. Малтанах палăртса хăвармалла,
ыйтусемпе ĕçсем пурте чăваш шкулĕн 1-4 класĕсен «Тăван чĕлхепе литература вулавĕн тĕслĕх
программисемпе» килĕшсе тăраççĕ (3). Вĕсенчен пĕр ушкăнĕ ачасем тăван чĕлхен тĕп ăнлавĕсемпе
тата пулăмĕсемпе, правилисемпе, вĕсем çинче никĕсленсе йĕркеленекен чĕлхе пĕлĕвĕсемпе тата
ăслайĕсемпе çыхăннă. Виççĕмĕш класра вĕренекенсене сĕннĕ ыйтусене илес пулсан, кусем 4-7мĕш ĕçсем (4. Çемçетÿ палли (ь) ытлашши сăмаха палăрт. Укажи слово, где мягкий знак (ь) лишний. 5. Сăмахсене алфавит йĕркипе лартса тух. Переставь слова в алфавитном порядке. 6. Ытлашши сăмахĕ хăшĕ? Которое слово лишнее? 7. Хăш йĕркере йăнăш çырнă сăмах пур? В какой строке
имеется слово с ошибкой?). Тăваттăмĕш класрисене сĕннисенчен – 1-мĕш тата 2-мĕш, 4-мĕш тата
5-мĕш ĕçсем (1. Хăш сăмахĕ ытлашши? Которое слово лишнее? 2. Хăш сăмахĕ глагол мар? Какое
слово не является глаголом? 4. Хăш сăмахра çемçетÿ палли (ь) кирлĕ? В каком слове нужен мягкий
знак (ь)? 5. Хăшĕ хутăш сăмах? Какое слово смешанное?).
Ачасенчен ытларахăшĕ çак ĕçсене тĕрĕс пурнăçланă. Йăнăшсем те сахал янă. Вĕренекенсенчен пĕри
-лч, -нч пĕрлешĕвĕсемлĕ сăмахсенче çемçетÿ палли (ь) тĕрĕс мар лартнă (пăньчă). Çакă вĕренекенсем
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çыру ĕçĕсенче пур чухне те уроксенче паллашнă правилăсемпе усă курма пĕлейменнипе çыхăннă пулĕ
тетпĕр, сĕнни евĕрлĕ ĕçсене пурнăçланă чухне вĕсем ытларах хăйсен сасă сисĕмне шанаççĕ пулмалла.
Иккĕшĕ – хутăш сăмаха тĕрĕс палăртайман (тăван). Ку ачасен сасă тишкерĕвĕн хăнăхăвĕсем
çирĕпленсе çитейменнине кăтартать пулĕ. Виççĕшĕ сас палли ятне пĕлеймен. Ку вара алфавитпа
паллашнă чухне çак ыйтăва çителĕлĕ таран тимлеменнипе çыхăннă ĕнтĕ.
Çапла вара олимпиадăна хутшăннисем чăваш чĕлхи тытăмне тĕслĕхлĕ программăра кăтартнă
шайра аван пĕлнине палăртмалла. Ĕç пахалăхĕ, паллах, ачасем олимпиадăра сĕннĕ ĕçсене кĕрет
пурнăçламаннипе вĕсен тĕрлĕ пулăшу хатĕрĕсемпе (справочниксемпе, вĕренÿ пособийĕсемпе, словарьсемпе) усă курма май пулнинчен те килнĕ пулĕ тетпĕр. Анчах çакă, пирĕн шутпа, пĕрре те сивлемелли пулăм мар. Халĕ хатĕр пĕлÿ йышăнса ăса хывасси тĕпре мар: ачасене мĕн пĕчĕкрен вĕренме
вĕрентмелле. Ку вара тÿрремĕнех вĕсене пулăшу хатĕрĕсемпе усă курма хăнăхтарма хистет.
Олимпиадăра сĕннĕ ĕçсенчен ытларахăшĕ вĕренекенсем пуплев ĕç-хĕлне алла илессипе, ачасен пуплев пĕлĕвĕсемпе вĕсем çинче никĕсленсе йĕркеленекен тĕрлĕ шайри пуплев ăслай-хăнăхăвĕпе
çыхăннă. Çакăн йышши ĕçсене епле пурнăçланине тишкернĕ майăн ачасем сăмах майлашăвĕпе предложени шайĕнче ĕçлеме аван вĕренсе пыни курăнать.1-мĕш (3-мĕш класс) тата 6-мĕшпе 7-мĕш (4-мĕш
класс) ĕçсенче ачасен пăтраштарнă сăмахсенчен предложени, предложенисене йĕркипе вырнаçтарса
текст калăпламалла пулнă. (1. Пăтраштарнă сăмахсенчен предложени йĕркелесе çыр. Восстанови деформированное предложение. – 3-мĕш класс; 6. Пăтраштарнă сăмахсенчен предложени йĕркеле. Восстанови деформированное предложение. 7. Предложенисене йĕркипе вырнаçтарса тух. Текста ят пар.
Обозначь цифрами порядок предложений. Текст озаглавь. – 4-мĕш класс)
Çакăн евĕрлĕ ĕçсем ачасен çыхăнуллă çыру хăнăхăвĕсене аталантарас тĕлĕшпе малтанхи
тапхăрта питех те паха шутланаççĕ. Вĕсене пурнăçланă май ачасем уйрăм предложенисемпе текстсем еплерех йĕркеленнине ăнланса пыраççĕ. Вĕренекенсемшĕн пăтраштарнă сăмахсенчен предложенисем йĕркелесси те (1-мĕш тата 6-мĕш ĕçсем), предложенисене йĕркипе вырнаçтарса тухса
текст калăпласси, ăна ят парасси те (7-мĕш ĕç) чăрмавлă пулманнине ырласа палăртмалла.
Вĕренекенсем текста вуласа йышăнма, ăнланма пултарни те палăрчĕ. Вĕсем панă текст тăрăх
ыйтусене, тĕпрен илсен, тĕрĕс хуравлама пултарнă. Çапах та ачасен ĕçĕсене тишкернĕ май
вĕсенчен ытларахăшĕ ыйтусене ытларах текст çине тĕревленсе е хăш чухне тата текстри предложенисене тÿрремĕн çырса илсе хуравлани курăнать. Харкам тĕллĕн калăпланă хуравсем сахалтарах. Хăйтĕллĕнлĕх çителĕксĕр.
4-мĕш класс ачисене текст тăрăх сĕннĕ ыйтусем хушшинче уйлама хистекенни те пур (Эскам
çунана мĕн пирки туртайман?). Ачасенчен ытларахăшĕ туллин уйлама йывăрланса тăнă пулмалла,
ыйтăва кĕскен кăна хуравланă. Апла пулсан, малашне ачасен уйлав хăнăхăвĕсене аталантарас
тĕлĕшпе тĕллевлĕ ĕçлемелле пулĕ.
Олимпиадăна хутшăннисен (виççĕмĕш классен те, тăваттăмĕш классен те) ĕçĕсенче палăрнă
йăнăшсемпе çитменлĕхсенчен ытларахăшĕ 11-12-мĕш хушусене пурнăçлассипе çыхăннă. Ку ĕçсем –
ачасен текст компетенцийĕсем еплерех йĕркеленсе пынине, вăл шутра текстăн тĕрлĕ тĕсне (калав,
сăнлав, уйлав) калăплас (репродуктивлă тата продуктивлă шайра) пултарулăхĕ мĕнлерех аталаннине кăтартаканнисем.
11-мĕш ĕçсенче текст ăшлăхне çырса кăтартма ыйтнă (Текст ăшлăхне хăв сăмахусемпе çырса
пар. Изложи содержание текста своими словами). Ку ĕçе пĕр ача пачах та пурнăçламан.
Вĕренекенсенчен виççĕшĕ текст ăшлăхне туллин асăмласа çырса кăтартайман. Пĕр ĕçĕнче çак
хушăва тĕрĕс ăнланманнипе çыхăннă пулмалла. Ача текст содержанине çырса паман, унта мĕн
çинчен каланине кĕскен палăртнă кăна. (Ку текстра эпир Ванюк Эскам йытта çунана кÿлсе катаччи
чупнине куратпăр.) Ытларахăшĕ, пĕтĕмĕшле илсен, текст содержанине асăмласа çырма пултарнă.
Çапах та ку хутĕнче те вĕсем панă текст çине тĕревленме ăнтăлни курăнать. Тен, вĕсен умĕнче
хатĕр текст выртнипе çапла пулса тухнă?
Ытти çитменлĕхсем ыйтусене хуравланă май тата текст ăшлăхне хăйсем çырса кăтартнă чухне
предложенисене тĕрĕс йĕркелейменнипе çыхăннă. Малтан асăннă предложенире те (Ку текстра
эпир Ванюк Эскам йытта çунана кÿлсе катаччи чупнине куратпăр) çак çитменлĕхех куратпăр. Ытти тĕслĕхсене те палăртма пулать:
− Пĕррехинче Ванюк юлташĕсене йытăпа катаччи чуптарчĕ.
− Ванюкпа Эскам çунана кÿлсе катаччи чупаççĕ.
− Эскам туртайман. Ванюк кăшкăрнă, ăна çапнă.
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Хушăран, сайра пулин те, факт йăнăшĕсем те тĕл пулаççĕ. Тĕслĕхрен:
− Пĕррехинче Ванюк катаччи чупма шутлать.
− Пĕррехинче Ванюк тусĕсемпе ярăнма шутлать.
Кун йышши йăнăшсем тăвасси, паллах, ачасем текст ăшлăхне тимлĕн вулама, содержанине
пĕтĕмĕшле уçăмланисĕр пуçне унта сăнланнă уйрăм самантсене, вак детальсене тимлеме хăнăхса
çитейменнинчен килет.
12-мĕш ĕçсенче ачасене хăйсене панă темăпа килĕшÿллĕ текст йĕркелеме сĕннĕ. Виççĕмĕш
класс ачисен сăнлавлă текст («Манăн тус» ятлă калав ăсла. Калавунта тусун паха енĕсене çырса
кăтарт. Напиши рассказ «Мой друг». В рассказе опиши его хорошие качества), тăваттăмĕшĕсен
калуллă текст («Эпĕ кушакпа (йытăпа…) çапла вылятăп» калав ăсла. Напиши рассказ «Как я играю
с кошкой (собакой…)») калăпламалла пулнă. Ку вăл самай кăткăс, ăславлă ĕç. Сĕннĕ ĕçе çителĕклĕ
шайра пурнăçлас пулсан вĕренекенсен чылай ăслай-хăнăху йĕркеленсе çитмелле пулнă. Ачасен
хайлавĕсене çак критерисене шута илсе хакланă.
1. Хайлавра сĕннĕ темăна çителĕклĕ таран уçса пани (ячĕпе ăшлăхĕ шайлашса тăни).
2. Хайлава тĕрĕс тытăмлани, сюжет аталанăвне тĕрĕс йĕрлесе пыни (ĕçе е сăнлава çыхăнуллă,
йĕркине пăсмасăр, пĕр пулăм çинчен теприн çине куçса каймасăр, темиçе хут каламасăр, сиктерсе
хăвармасăр çырса кăтартнă).
3. Текстăн жанр тата тĕс уйрăмлăхĕсене шута илсе çырма пултарни.
4. Текст калăпăшĕ.
5. Текста лексика тата синтаксис тĕлĕшĕнчен тĕрĕс калăплани (лексика пуянлăхĕ, сăмахсемпе
тĕрĕс те вырăнлă усă курни, синонимсемпе тата антонимсемпе, сăнарлăх хатĕрĕсемпе усă курни;
предложенисен тĕрлĕ тĕсĕпе усă курни, вĕсене тĕрĕс йĕркелени).
6. Текста орфографи тата пунктуаци тĕлĕшĕнчен тĕрĕс çырни (5). Ку ĕçе ачасенчен виççĕшĕ пачах
та пурнăçламан. Ыттисем, тĕпрен илсен, тăватă ачасăр пуçне, пурте çыхăнуллă калав ăслама пултарнă.
Асăннă критерисене туллин тивĕçтерекен ĕçсем те пулчĕç. Ку ачасем содержанине темăпа
килĕшÿллĕ туллин уçса пама пултарнă. Вĕсен хайлавĕсен ăшлăхĕ ячĕпе килĕшÿллĕ. Ачасем текста кирлĕ пек тытăмлама пултарнă, кашни пайне тивĕçлĕ шайра йĕркеленĕ. Текстсем сюжет
аталанăвĕ тĕлĕшĕнчен самай интереслĕ. Калавсен чĕлхи яка, лексика тата синтаксис тĕлĕшĕнчен
пуян, сăнарлă. Çакăн пек ĕçсен шутĕнче, тĕслĕхшĕн Семенова Камилла (3 класс) тата Петрова
Софья (4 класс) ĕçĕсене палăртма пулать.
Пĕтĕмĕшле илсен, олимпиадăна хутшăннисенчен ытларахăшĕн калав ăшлăхĕ ячĕпе килĕшÿллĕ.
Анчах ячĕпе содержанийĕ шайлашса тăман ĕçсем те тĕл пулаççĕ. Тĕслĕхрен, ача хăйĕн калавне
«Эпĕ кушакпа выляни» ят парать. Калав пуçламăшĕнче хăйсен кушак, унăн çурисем пуррине
асăнать те малалла кушак çурисем мĕнле вылянине çырса кăтартать. Е тата ача хăй кушакпа выляни çинчен каласа парас вырăнне малтан Тигр ятлă кушакне сăнласа парать те унтан тепĕр Моська
ятлă кушакпа епле выляни çинчен çырать.
Хăш-пĕр ĕçсенче панă хушуран пăрăнни те пур. Акă ача хушурипе килĕшуллĕ хăй кушакпа е
йытăпа мĕнле вылянине çырса кăтартас вырăнне калавне «Леопольдпа Барбос» ят парать те çак
чĕр чунсене сăнланине тĕпре туса хурать.
Ачасенчен ытларахăшĕ, тĕпрен илсен, хăйĕн калавне тĕрĕс тытăмланă: пуçламăшне, тĕп пайне,
вĕçне тивĕçлĕ калăпланă. Çапах ку тĕлĕшрен те çитменлĕхсем палăрчĕç. Тĕслĕхрен, пĕр ĕçре калавăн
пуçламăшĕ те, вĕçĕ те çук: ача тÿрех кушакĕпе вылякан вăйăсене каласа кайнă. Уйрăм ĕçсенче калавăн
тытăм пайĕсем пур, анчах тĕп пайне çителеклĕ йĕркелесе çитерейменни курăнать. Сюжет аталанăвĕ те,
çыхăнулăх та çук. Тĕслĕхрен, пĕр ĕçре тĕп пайĕнче вăйă тĕсĕсене шутласа кайни çеç: Эпĕ çăмха
перетĕп, вăл унпа чупать. Эпĕ кăранташ ывăтатăп, Мăркка шăлĕсемпе çаклатса килет…
Çапах та çитменлĕхсенчен ытларахăшĕ текста чĕлхи тĕлĕшĕнчен тĕрĕс, вырнаçуллă калăпласа
çитерейменнипе çыхăннă. Хăш-пĕр ача предложенисене, абзацсене тивĕçлĕ йĕркелеймен. Чылай
чухне çакă вырăсларан чăвашла куçарса çырнипе пулни курăнать:
− Эпĕ пианинăпа вылятăп.
− Эпĕ тата Шарик шывра ишетпĕр.
− Пирĕн килте спорт пÿлĕмĕ пур. Эпĕ унта чупатăп, сикетĕп, çакăнатăп.
Хăш-хăш предложенисенче вырăсларан куçарнă çаврăмсем тĕл пулаççĕ: Мурка çăм çыххипе
выляма юратать. Çавăнпа эпĕ час-часах унпа вылятăп. Кушак çăм çыххи хыççăн хытă чупать, унпа
савăнать, мана питĕ кулăшла.
Ачасен ĕçĕсенче сăмах шайĕнчи çитменлĕхсем те пулчĕç. Сăмахсемпе вырăнсăр усă курни,
предложенисенче сăмахсен йĕркине пăсни тĕл пулать.
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− Кантăкран эпĕ килессе кĕтет.
− Эпĕ кушакпа питĕ лайăх выляма юрататăп.
Хушăран тимсĕрлĕхпе янă йăнăшсем те курăнкалаççĕ: Эпĕ вĕсене лавккаран илнĕ теттесем ярса
паратăп. Тен, кунта тÿрремĕн куçарни (ярса паратăп – завожу)? Çапла вара вĕренекенсен текст
компетенцине, çыхăнуллă пуплевне аталантарас тĕлĕшпе чылай ыйту тухса тăрать.
Кунсăр пуçне ачасен ĕçĕсенче орфографипе грамматика йăнăшĕсем чылаййине те палăртса
хăвармалла. Вĕсем сăмахра сас паллисене сиктерсе хăвараççĕ, ылмаштарса çыраççĕ, сăмахсен
грамматика вăл е ку формине тĕрĕс калăпламаççĕ, вырăнлă усă курмаççĕ. Ку вара ачасен орфографи тата пунктуаци, грамматика ăслайĕсене йĕркелесе аталантарассипе çыхăннă.
Олимпиада ĕçĕсемпе ыйтăвĕсене калăпланă чухне ачасен культурологи компетенцийĕсен
аталанăвне, тĕрĕсрех каласан, вĕсем халăх сăмахлăхĕн туприне хăйсен ÿсĕмĕпе тивĕçлĕ шайра
пĕлни-пĕлменнине палăртса хаклассине те тимленĕ. Ачасен ваттисен сăмахĕсене, ытарлă каланисене аса илсе пĕлтерĕшĕсене уçăмлатмалла пулнă (Ваттисен сăмахне çырса пĕтер. Заверши пословицу. 3. «Хăйне мăнна хурать» тесе кам çинчен калаççĕ? Кого называют человеком, ставящим себя
высоко?) Ку ĕçсем ачасемшĕн йывăрах пулман курăнать. Йăнăшсем пулмарĕç. Апла пулсан
вĕрентекенсем ачасене тăван халăхăн сăмахлăхĕн пуянлăхĕпе паллаштарас, вĕсен пуплев
сăнарлăхне аталантарас задачăсене пурнăçлас тĕлĕшпе куллен тăрăшаççĕ теме пулать пулĕ.
Çапла вара, олимпиада ĕçĕсене тишкерсе пахалани çакна кăтартать: вĕренекенсем тăван
чĕлхене пĕлни, харпăрлани, пĕтĕмĕшле илсен, вĕренÿ программинче палăртнине тивĕçет.
Вĕрентекенсене урокра ытларах вĕсен текст компетенцийĕсене калăплас, çыхăнуллă пуплевне пур
енлĕн аталантарассине ятарласа тимлеме сĕнесшĕн.
Тата çакна та палăртса хăварасшăн. Пуçламăш класра чĕлхене вĕрентессин ăнăçулăхĕ ĕçе мĕнле
йĕркеленинчен те нумай килет. Юлашки вăхăтра паллă меслетçĕсем чĕлхене вĕрентес ĕç-хĕл лингвистика тата пуплев компоненчĕсене пĕрлĕхлĕ харпăрлассипе çыхăнмалла, чĕлхене вĕрентнĕ май
унăн пур сийĕсем те пуплевре епле çыхăнса тăнине шута илмелле.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 3-11 КЛАССАХ
ПЕЧНИКОВ Олег Иванович
кандидат педагогических наук, доцент
заведующий лабораторией дидактики родных языков и литератур
НИИ педагогики и психологии
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Названная олимпиада проводится с 2007 г. по инициативе НИИ педагогики и психологии ежегодно. В
статье проанализированы работы участников этой олимпиады.
Ключевые слова: олимпиада, тестовые вопросы, творческие задания, грамматические ошибки, речевые
ошибки, графика, орфография, пунктуация, стилистические недочеты, умения и навыки, оригинальные тексты учащихся.
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В

этом году секция «Чувашский язык» работала 1-7 февраля. Тестовые вопросы и творческие
задания распределены с таким расчетом, чтобы более обьективно и наиболее полно оценить
функциональную грамотность учащихся по ряду параметров. К этим параметрам относятся: широта
мировоззрения, понимание вопросов чувашского языка и письменности, осведомленность учащихся
в историко-культурных сведениях, связанных с чувашским языком. Немаловажное значение имеют
для носителя языка в дву- и полиязычных условиях и такие вопросы, как: богатство словарного запаса, чувство комфортности в стилистическом и лексико-грамматическом пространстве, знание
грамматических норм и навыки употребления в речи орфографических и пунктуационных правил.
В качестве мониторингового материала были предложены загадки. Первые три («Ирпе тăватă
уран, кăнтăрла икĕ уран, каçпа виçĕ уран». – 3 класс; «Урлă ура утаман». – 6 класс; «Икĕ вĕçлĕ, икĕ
ункă, варринче – пăта». – 7 класс. Отгадки: человек; медведь; ножницы) трудностей для учащихся
не представляли, с ними справились все. «Хĕрлĕ хĕр пĕлĕт тăрăх çÿрет» («Красна девица по небу
ходит») не отгадали 3 (вместо отгадки хĕвел («солнце») они все написали уйăх («луна).
В качестве инструкции для работы с пословицами и поговорками было предложено задание вставить пропущенное слово. С этими образцами справились все: «Улми (йывăççинчен) аякка ÿкмест»
(«Яблоко (от яблони) не далеко падает»). – 3 класс; «Паян тумалли ĕçе (ырана) ан хăвар» («Не оставляй (на завтра) то, что можно сделать сегодня»). – 4 класс; «Маччана сурса (вырт)» («Лежать поплевывая на потолок»). – 5 класс; «Уй пек асли, (вăрман) пек пуянни çук» («Нет величественнее поля, богаче
(леса)». – 7 класс; «(Çынни) мĕнле, ĕçĕ çапла» («Каков (человек), такова работа». – 10 класс.
С заданием заполнить пропуски в предложениях аффиксами положительного и отрицательного
форм настоящего времени и перевести эти предложения с чувашского на русский язык (8 класс)
справились все участники.
В 6 классе поговорка «Усал (хыпар) утпа çÿрет» («Дурная (весть) передвигается на коне») вместо недостающего слова (помечено в скобке) 2 вставили «хĕр арăм» («женщина»).
В 8 классе нужно было в 3-х предложениях-поговорках подобрать единственное слово для подстановки: «йытă» («собака»). 2 – просто-напросто пропустили это задание.
«Çын (япалине) ан хапсăн» («Не зарись на чужую (вещь)» – правильный ответ на задание в 9
классе. Некоторые участники написали: «Не зарись на чужой чемодан».
Верный ответ на задание в 10-11 классах – «Ăсти мĕнле, ĕçĕ çапла» («Каков мастер, такова работа»). Несколько ответов было: «Хуçи мĕнле, ĕçĕ çапла» («Каков хозяин, такова работа»);
«Çынни мĕнле, ĕçĕ çапла» («Каков человек, такова работа»).
На следующие задания с фразеологизмами ошибок в понимании значений нет: «Хăйне мăнна хурать» тесе кам çинчен калаççĕ?» («Кого называют человеком, ставящим себя высоко?»). – 4 класс; «Тÿр
пилĕк» тесе мĕнле çынна калаççĕ? (Какого человека называют «прямая поясница»?). – 7 класс; «Ылтăн
алăллă» тесе мĕнле çынна калаççĕ?» («Какого человека называют «золоторукий?». – 9 класс; «Хурапа
шурра курнă çын» мĕнлескер вăл?» («Какой он человек, «видавший и черное и белое»?). – 10 класс.
Допущены ошибки в раскрытии значений фразеологизма в 5 («Кам пирки «тăм пăшал» теççĕ?»
(«Про кого говорят «глиняное ружье»?) и 6 («Пĕр чĕлхе тупрĕç тесе камсем çинчен калаççĕ?»
(«Про кого говорят «нашли общий язык»?) классах.
Ошибочные ответы в 5 классе («Пеме пĕлменскер пирки». («Про не умеющего стрелять») были
у 2. Некоторыми участниками это задание пропущено. Ошибочные ответы в 6 классе («Чăвашла
та, вырăсла та калаçма пĕлекенсем çинчен». («Про тех, кто умеет разговаривать и на чувашском, и
на русском») были обнаружены у части участников.
О владении графическими основами чувашского языка. С заданием на перестановку слов в алфавитном порядке в 3 классе справились все. К сожалению, это задание явилось не под силу для
многих учащихся 5 класса Здесь были предьявлены слова на один звук (л). Для алфавитного порядка требовалось сортировать звуки и буквы последовательно слагая и вычитая их и одновременно держа в уме 7 слов и все звуки в этих словах. Видимо, алфавит учащимися усвоен слабо.
Так же можно полагать, что уровень оперативной памяти у части участников олимпиады низкая.
Определенную трудность представляло для четвероклассников 5 (выбор из предьявленных
твердых, мягких и смешанного слова последнего) задание. Трое не верно указали слово «тăван»
(твердое слово, ибо все звуки твердые или заднеязычные), а двое к верно подобранному слову
(асанне) приводят еще и «тăван». Трое девятиклассников не смогли определить неподчиненное
закону сингармонизма слово).
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Грамматика и орфография. Трудности не представляло для участников задание на восстановление
деформированного предложения. С 1 и 6 заданием соответственно для 3 и 4 класса справились все.
Все третьеклассники справились с заданиями на определение слов с лишним мягким знаком
(4 задание), нахождение слова с ошибкой с удвоением согласного (7 задание). Никакой трудности не
представляло для пятиклассников задание с определением правильного варианта склонения заимствованных из русского языка существительных в родительном падеже (4 задание). Без труда определились с верным написанием аффикса 3 лица множественного числа повелительного наклонения –
чч, когда этот звук смягчает последующий гласный, а на письме твердость-мягкость аффикса подчиняется твердости-мягкости корня; в твердых словах пишется сочетание çы, чы (3 задание).
Все семиклассники верно определили группу словосочетаний без ошибок, когда в сочетаниях
при выражении множественности предмета зависимой частью в главной части употребляется существительное в единственном числе (9 задание). Легко справились восьмиклассники с 4 заданием: подстановка вместо пропусков в тексте стихотворения аффиксов настоящего времени глагола
и лица (-аççĕ (-еççĕ). Не представляет трудности для десятиклассников парадигма склонения существительных в форме принадлежности (9 задание).
Определенную трудность для четвероклассников представляло 4 задание: «В каком слове
нужен мягкий знак»? (В словах с сочетаниями лч и нч и рядом с мягкими гласными в чувашских словах мягкий знак не ставится, но это правило не распространяется на заимствованные из
русского языка слова). В этом задании таким словом является слово «шинельлĕ». Некоторые
выбрали по ошибке слово «пăнчă».
Для части пятиклассников оказалось не под силу 9 задание: «Хăш сăмахсене тĕрĕс мар çырнă?»
(«Какие слова написаны неправильно»)? (В третьей группе слова написаны неправильно: хĕвель
(в словах рядом с мягкими гласными мягкий знак не пишется); кальча (в сочетании лч мягкий не
ставят); вутчул (в этом сложном слове притяжательный аффикс 3 лица трансформировался в Ь –
вут чулĕ – вутчуль). Пятеро пропустили это задание. Четверо добавили к верному ответу еще и
слова из первой группы: шалча, калча, панча. Трое выбирали по одному или два слова из всех
групп. Некоторые выбрали слова из первой группы.
В определении прилагательного в сильной степени затруднились участники из шестого класса
(4 задание) (в образцах приводится прилагательное в сильной степени сап-сарă. Оно пишется через дефис. В этом же ряду есть другое существительное (парное) через дефис: им-çам. Видимо это
обстоятельство послужило причиной засмущения части участников в определении точного ответа,
которые растерялись в ряду существительных и прилагательных). Двое выбрали вариант А: имçам. Один участник выбрал неверный вариант склонен:ия заимствованных из русского языка существительных в родительном падеже (8 задание).
Для некоторых участников из 8 класса 2 задание («Хăш ушкăнра йăнăш çырнă сăмах пур?» («В
какой группе есть нправильно написанное слово?») оказалось не под силу. Вместо верного ответа
А они выбрали ответы либо Ă, либо Б. (Неправильно написанное слово вкралось в ответ А: сложные слова пишутся слитно: литпĕрлешÿ).
9 задание для 8 класса: «Паллă тунă сăмахсем мĕнле пуплев пайĕ пулаççĕ?» («К какой части речи принадлежат помеченные слова»)? Помеченные слова – причастия долженствования – даны в
составе стихотворной строфы (тумалла). По мнению некоторых эти слова деепричастия, некоторые отнесли их ошибочно к инфинитиву, а трое участников отослали к будушему причастию.
Похожее задание (5 задание) для 9 класса: «Палăртнă сăмах хăш пуплев пайĕ пулать?» («Какой
частью речи является помеченное слово»)? Верный ответ: татăк (частица). Часть учащихся выбрала ответ А (союз), а часть – ответ Б (наречие).
Неверно ответили девятиклассники на 6 вопрос: «Предложенири запятоя мĕнле пунктуаци правилине пăхăнса лартнă?» («Какому пунктуационному правилу подчиняется запятая в этом предложении»)? Правило простое: части сложносочиненного предложения отделяются запятыми (ответ В). С заданием не справились четверо участников.
Неподьемным оказалось задание на нахождение правильно употребленной формы принадлежности для 10-11 классов (5 задание). Верный ответ Б («Манăн аннемпе калаçать»). Шесть участников с данным заданием не справилось.
Лексика и стилистика. Сравнительно легкими оказались 6 («Ытлашши сăмахĕ хăшĕ?» («Какое
слово лишнее»?) и 8 задание («Путмар» мĕн япала?») для 3, 1 («Хăш сăмахĕ ытлашши?» («Которое
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слово лишнее?») и 2 («Хăш сăмахĕ глагол мар?» («Какое слово не является глаголом?») для 4, 8
(«Хĕрачасемпе арçын ачасен ячĕсене ушкăнласа çыр». («Сгруппируй имена девочек и мальчиков и
напиши») задания для 5 классов.
1 участник из 7 класса не знаком со словом, обозначающим расстояние (хăлаç), по мнению одного
это должно быть «кĕрепенкке» («фунт»). Значения слов «омоним» и «этноним» путает один участник.
В 9 классе не смогли определиться с диалектизмами до конца (9 задание) 6 учащихся, они путают диалектные слова с литературными.
8 задание для 10-11 класса; «Çак сыпăк умне тивĕçлисене кĕртсе лартса 5 çĕнĕ сăмах ту: -ĕм».
(«Вставляя перед этим слогом соответствующие, составь 5 новых слов: -ĕм»). 9 участников использовало данный слог не как словообразующий, а как формообразующий аффикс.
Переводные задания. Перевод – хороший прием по выявлению репродуктивно-продуктивного
уровня владения языком. Перевод высокотворческая работа. Все пятиклассники очень неплохо
перевели сравнительно нетрудный текст «Маленькая хозяйка», содержание усвоено ими хорошо.
Но при этом письменная грамотность оставляет желать лучшего. Мало безупречно грамотно составленных текстов, отличающихся аккуратностью и прилежностью. Орфографические, пунктуационные, грамматические ошибки встречаются почти в каждом ответе.
Вероятно, из-за малоупотребительности затруднились восьмиклассники в разыскании заимствованного из русского языка слова «кĕлет» в ряду других (3 задание). По мнению некоторых это
слово «сысна». Думают на русском в построении чувашской речи девятиклассники. Вот как перевела выражение «играю на гармошке» часть участников – купăспа калатăп. Есть среди ошибок и
такие выражения: купăс çинче вылятăп, купăспа вылятăп.
Многие участники из 10-11 классов без всякого изменения списали отрывок из «Завещания чувашскому народу» Ивана Яковлевича Яковлева. При том некоторые оставили орфографию 20-х гг.
прошлого столетия. Встречаются грубейшие недочеты. Например, «Упрăр тата юратăр ырă та ăслă
вырăс халăхне». В оригинале: «Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ». Участник пишет: «Йывăр пулнă пурнăç ку халăхăн, нумай хуйхă курнă вăл хăйĕн вăрăм кун-çулĕнче».
Оригинал: «Трудна была жизнь этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем
долгом и скорбном пути». Дальше: «Юратăр ăна, унпа пĕрле пулма тăрăшăр». («Любите его и
сближайтесь с ним»). Не трудно заметить, что автор стремилась к подстрочному дословному переводу оригинала. При том некоторые слова переведены неточно (чтите – сума сăвăр, хисеплĕр)
или пропущены (великий – аслă). «Много горестей и несчастий» автор переводит одним словом
«хуйхă» – горе, «призвание» ошибочно перевела словом «чыс» – тайăн, чун туртни. «Сближайтесь» – более всего подходит слово «сывăхланăр». Необходимо отметить, что перевод требует высокого уровня творчества. Один и тот же текст у нескольких авторов может быть различным.
Главное: передать содержание текста на переводимом языке по возможности близко к оригиналу.
И проанализированная работа в основном точно передает содержание.
Работа с текстом. Связная речь. В 10 задании третьеклассникам было предложено ответить
на вопросы по тексту «Пуçтах Тоня» («Тоня забияка»). Первый вопрос требует рассуждения. Второй и третий вопросы – грамматические. Следующее задание – изложение содержания текста
своими словами. Следует отметить, что все участники неплохо справились с этими заданиями.
Бросается в глаза неспособность оторваться от порядка слов в предложениях оригинала. Своих
слов сравнительно маловато. Некоторые излагают содержание текста кратко или же довольствуются изложением основной мысли одним предложением: «Ыттисене кÿрентерекене, усал ĕç
тăвакана пуçтах теççĕ». Участница уловила дидактическую направленность: «Текстра эпир пуçтах
Тоня çинчен вулатпăр. Вăл пурне те кÿрентерет. Юлашкинчен ăна çапăçакан хĕрача теме пуçланă.
Ку ĕнтĕ япăх ен. Ун пек нихăçан та пулмалла мар». Одна участница грубо исказила идейную направленность: «Тоньăна ку килĕшмен, вăл ăна тĕксе янă. Арçын ача уншăн та макăрма пуçланă».
В 4 классе работали над текстом «Катаччи чупни» («Катание на санках»). (Ответы на вопросы по
тексту (10 задание) и изложение содержания текста своими словами (11 задание). На 1, 2, 4 вопросы
можно было ответить одним предложением. 3 вопрос требует рассуждения («Эскам çунана мĕн пирки туртайман?»). – «Çуна йытăшăн ытла та йывăр пулнă, çавăнпа та вăл ăна туртайман». Многие ответили вкратце, одним предложением: «Мĕншĕн тесен çуна йывăр пулнă». Некоторые допускают
фактические ошибки: «Ванюкпа Эскам çуна кÿлсе катаччи чупаççĕ»; «Пĕррехинче Ванюк
юлташĕсене катаччи чуптарчĕ»; «Ванюк Эскампа япăх вылять» (Надежда С.). Встречаются речевые и
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логические недочеты: «Ванюк Эскампа катаччи вылять» (Дарья Ф.), «Пĕррехинче Ванюк хăйĕн
тусĕсене катаччи чуптарма шутлать. Çуна йывăр пулнă. Эскам юлашкинчен тарать» (Кира И.).
В 5 классе отвечали на вопросы по тексту «Чĕкеç курăкĕ» («Подорожник»). Вопросы рассудительные: «мĕнле?», «мĕншĕн?» К сожалению, участники не смогли оторваться от текста. Многие
списали без изменения соответствующие предложения. 11 вопрос для 5 класса: «Калавра ытлашши предложенисем хăшĕсем?» («Какие предложения в тексте лишние?») Понимание связи темы и
содержания, связности и цельности выражаемого не обнаружили, помечая все лишние предложения, 13 участников. 12 заданием в этом классе работали над завершением рассказа по началу. К
сожалению, многие разыскали оригинал и списали без всякого изменения. При списывании допустили ряд ошибок (пропуски букв, надстрочных знаков и пунктограмм). В то же время почти все
непременно выводят в конце нравственную суть произведения в пословице, например: «Ахальтен
каламан çав суяпа инçе каяймăн тесе» («Недаром говорят, что ложью далеко не уедешь») или же:
«Пĕрре суятăн, тепре суятăн, виççĕмĕшĕнче ларса макăратăн» («Однажды соврешь, другой раз
соврешь, в третий раз сядешь и заплачешь»).
В 6 классе 10 заданием было: «Тивĕçлĕ çĕре чарăну паллисем лартса текста юса». («Исправь деформированный текст, расставляя знаки препинания»). Все участники справились с данным заданием. Легко справились шестиклассники и со следующим, 11 заданием («Пушă вырăнсене предложенисене
çыхăнтармалли сăмахсемпе тултар». («Вместо пропусков ставь слова-скрепы для связи предложений»).
Легкими оказались 10 («Пăтраштарнă предложенисенчен çыхăнуллă текст йĕркеле». («Составь
связный текст из перемешанных предложений») и 11 задания («Паллă тунă сăмахсене урăххисемпе
улăштарса текста илемлет». («Совершенствуй текст заменяя помеченные слова другими») для 7
класса. Все отвечавшие легко справились с ними.
Сравнительно легким оказалось 10 задание и для 8 класса («Сăмахсенчен предложенисем
йĕркеле те вĕсене «Йăмра» çыхăнуллă текста пĕрлештер. («Из набора слов выдели предложения и
составь с ними связный текст под названием «Ветла»).
11 задание для 9 класса: «Çак текст содержанине чăвашла çырса кăтарт». («Изложи содержание
этого текста на чувашском языке»). Текст: «Ÿхĕ-Филин». Задание репродуктивно-продуктивного
характера. В чувашском изложении требуется показать умение выражать мысли грамматически
правильно и логически грамотно. К сожалению, навыки связной речи в этом классе оказались не
на высоте. Вот какие ошибки и недочеты выявлены нами: «Питĕ хăрушă саспа ÿхлет тата».
«Вăрманçă ÿхĕне кураймасăр персе пăрахма шутлать». «Унта пĕр пÿрт кирпĕч йăваланать»
(«йăваланать» не уместное слово, оно имеет значение «переворачиваться с одного бока на дугой»).
«Тепĕр кĕтесре ÿхĕ çуначĕсемпе вĕçсе хăпарас пек хускалса тăрать» («В другом углу стоит филин
будто вот-вот взлетит». – Здесь о взлете и речи быть не может, ибо птица насмерть перепугана).
«Кăмака мăрйи пÿрт виттипе маччана çĕмĕрсе урайне ÿкрĕ» («ÿкрĕ» не подходит по стилю).
«Вăрманçă тĕллерĕ те пăшалăн икĕ кĕпçипе пĕр харăс печĕ» (верно: «кĕпçинчен»). «(Ÿхĕ) куç
хĕсмесĕр пăхать» (стилистически не удачное выражение). «Кăмака мăрйи пÿрт маччине ÿксе
çĕмĕрнĕ» (стилистически не удачное выражение). «Тепĕр кĕтессинче ÿхĕ чĕррипех утса çÿренĕ («В
другом углу прохаживался филин жив-живехенек». – После того, как перепугаещься, о спокойном
прохаживании не может быть речи). «Чĕрĕ чĕрчуна хăваласа яраймăн» («Живого животного не
прогонишь»). Стиле-фактические погрешности встечаются и в других работах: «Арăмĕ кĕтесе пытанса ларнă, тепĕр кĕтесре ÿхĕ çÿлте» («Жена спряталась в углу, в другом углу наверху сидит филин»;. «Ку пулăм хыççăн ÿхĕ вăрманçă патĕнче пурăнма тытăнать.» («После этого явления филин
стал жить у лесника»); «Çĕрле икĕ кĕпçеллĕ пăшалтан персе кăмака труби маччана çĕмĕрсе урайне
анса ÿкрĕ» («Ночью после выстрела из двухствольного ружья печная труба проломив потолок
упала на пол»; «Ÿхĕ тепĕр кĕтесре тăрать» («Филин стоит в другом углу»); «Пăшалпа икĕ хут персе ячĕ» («Ружьем выстрелил два раза»); «Ÿхĕ хăйĕн юррине пуçлать» («Филин начинает свою песню»); «Тек хăйне лартăр» («Пусть себе сидит». – Предложение написано по-русски).
Сравнительно легким оказалось 11 задание для 10-11 классов. («Сиктерсе хăварнисем вырăнне
предложенисене çыхантаракан сăмахсем ларт». («Вместо пропусков вставь слова-скрепы для связи
предложений»). Участники легко справились с ним.
Создание собственного текста. Третьеклассники писали рассказ «Манăн тус». («Мой друг»)
(12 задание). Из 25 написавших 14 наиболее полно раскрыли тему. Наиболее характерные ошибки.
При построении чувашской речи над детьми довлеет привычка думать на русском: «Ăна 9 çул»,
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«…куçĕсем кăвак, çÿçĕсем сарă тĕслĕ», «питĕ хытă юрататăп». «Вăл виççĕмĕш класра, çирĕммĕш
шкулта вĕренет» (вначале нужно называть предмет, затем его часть), «Женя Шупашкарта
виççĕмĕш класра вĕренет» (не соблюдена иерархия частей и предметов. Пропущено название
школы). «Настя шанчăклă тус» («Настя надежный товарищ»), – завершает рассказ Мария З., а в
рассказе нет ни слова об этом. Виктория С. пишет резюме: «Манăн тус пур. Вăл Яна ятлă. Манăн
тус тирпейлĕ, ĕçчен, ырă, хаваслă хĕр ача. Вăл мухтанчăк мар». («У меня есть подруга. Ее зовут
Яна. Моя подруга аккуратная, работящая, добрая, веселая девочка. Она не хвастливая»).
Наиболее отвечающими требованиям связности и цельности передаваемого содержания и графического оформления на письме являются тексты следующих авторов: Сыбатова Валерия, Леонтьева Ольга, Ефимов Егор, Ротманова Тамара (СОШ № 49), Капитонова Татьяна, Яковлев Олег
(СОШ № 20), Семенова Камилла (СОШ № 29), Андреев Дмитрий (СОШ № 1 с. Бишбуляк), Иливанова Ксения (СОШ № 27).
12 заданием в 4 классе было предложено написание рассказа «Эпĕ кушакпа (йытăпа çапла
вылятăп». («Как я играю с кошкой (собакой)»). Из 32 написавших наиболее полно раскрыли тему:
13. Наиболее типичные ошибки: «Вăл мечĕкпе выляма юратать, мечĕк хыççăн чупма юратать»
(в первой половине предложения мысль завершена, во второй половине уточнена, Это получилось
оттого, что работа написана без черновика, и мысль не до конца сформулирована в памяти. Чувствуется, что нужно больше работать над совершенствованием глубины упреждающего синтеза).
Бросается в глаза употребление в прямой речи типографских знаков для обозначения начала и
конца прямой речи вместо кавычки. Также в школе практикуется заключение в скобки ошибочно
написанного: вроде бы и не ошибка вовсе!)
«Унăн çăмĕ çăмламас тата çемçе» (верно: унăн тирĕ…), «кантăкран эпĕ килессе кĕтет» (стиль
йăнăшĕ). «Пирĕн Муся ытларах çывăрма юратать. Çавăнпа шкултан килсен эпĕ кушак çурисемпе
вылятăп» (логика йăнăшĕ). Снежана С. написала рассказ в форме отчета из 7 пунктов, Дарья Ф.
содержание резюмировала. Петр С. что-то путает: «Кушак мунча кĕме юратать». («Кошка любит
мыться в бане»). Наиболее полно отвечают текстовым требованиям (самостоятельность мышления, наличие заголовка, плана, абзацных членений, связность мысли и т. д.) тексты следующих
участников: Егорова Руслана (Вурнарская СОШ № 1), Петров Илья (СОШ № 1 с. Бишбуляк),
Фролова Софья (Хозанкинская ООШ), Петрова Софья (СОШ № 49), Васильев Кирилл (Гимназия
№ 1), Васильева Ксения (НОШ № 2).
Из 86 участников из 5 класса самостоятельно, своими словами старались завершить рассказ по началу (12 задание) эти учащиеся: Александрова Ксения, Сынков Максим (лицей № 44), Михайлова Елизавета (СОШ № 1 с. Бишбуляк), Головукина Мария (Гимназия № 46), Любимова Анна (Лицей № 18
г. Новочебоксарск), Кудряшова Александра (Шемуршинская СОШ), Кудрявцев Андрей (СОШ № 53).
В 6 классе в качестве текстового задания было предложено написать рассказ про понравившегося животного и озаглавить. Из 28 написавших наиболее успешно справились с заданием 6 участников. Более отвечают текстовым требованиям работы Игнатьевой Анжелики и Чернова Павла
(СОШ № 1 с. Бишбуляк). Из типичных недочетов в оформлении работы можно назвать несоблюдение элементарных правил. Абзацные членения не выделяются. Много каллиграфических и графических ошибок. Дети пишут про кошку, попугая, белку, собаку, рысь, ежика. Некоторые списали чужие творения. По нашему мнению, из-за того, что сразу пишут на беловик, допускаются речевые ошибки. В соседних предложениях употребляют одни и те же слова.
Вот какие ошибки, допущенные большей частью из-за невнимательности, встречаются в детских рассказах: Мусăна (надо: Мусьăна); «Куçĕсем пысăк, çăмламас хÿреллĕ (не до конца продуманное предложение); «Пирĕн пурăнакан çуртра кушак пур» (надо: Эпир пурăнакан çуртра…»);
«Эпĕ питĕ Темăна юрататăп» (надо: «Эпĕ Темăна питĕ юрататăп»); «Кушак çури хурапа шурă
тĕслĕ» (надо: «Кушак çури хура шурă тĕслĕ»); «Тепĕр такран» (слово пишется слитно!). Высокой
степенью самостоятельности и оригинальностью отличаются рассказы Чернова Павла и Игнатьевой Анжелики (СОШ № 1 с. Бишбуляк).
В 7 классе в качестве 12 задания было предложено «По концу рассказа сочинить начало и середину». («Çапла иртсе кайрĕ канмалли кун». («Так прошел выходной день»). Из 44 участников наиболее полно раскрыли тему 17. Оригинальностью и свежестью мышления отличаются сочинения
слудующих участников: Тиманова Светлана (Емелькинская СОШ), Морозова Софья, МакароваСофья (СОШ № 53), Какшанова Настя (СОШ № 50).
Типичные ошибки и недочеты. Пишут не по плану. Удержать в памяти весь ход мыслей трудно.
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Поэтому встречаются повторы. «Йĕлтĕрсем сыртăмăр», «А эпир аннепе тĕрлĕ фигуристски пируэтсем
тăватпăр» (автор думал на русском); «Уроксене çăмăллăн шутларăм» (надо: «Задачăсене…); «Ăшă чей
ĕçрĕмĕр» (надо: «Вĕри чей»). «Ирех эпир асаттепе асанне пулăшма тытăнтăм» (механизм упреждающего синтеза дремлет); «Кăнтăрла иртни вунтăватă сехетре…» (надо: «Кăнтăрла иртни икĕ сехетре»).
Как и в предыдущем классе, сравнительно легкое задание для 8 класса: «По конечному предложению сочини начало и середину рассказа. Озаглавь». Конечное предложение служит своего
рода средоточием основной мысли (надо описать историю о получении оценки «пять»). 4 участника из 8 класса (всего 13 участников) наиболее полно раскрыли тему. Вот какие ошибки и недочеты бросаются в глаза: «Иртнĕ урокра эпир çĕнĕ тема иртрĕмĕр»; «Тĕрĕс хуравласа, учительница
мана «пиллĕк» паллă лартса пачĕ»; «Асаплансан-асаплансан çапах та икĕ-виçĕ йĕр [рет!] çыхрăм»
(речь идет о вязании носка). А это пишет Софья В. «Ÿкерчĕк доска çинче çакăнса тăрать. Эпĕ доска патĕнче [умĕнче темелле!]. Вĕсем [камсем?] предложенисем калаççĕ». (Ачасем мĕн çинчен мĕн
çырнине, малалла мĕн çырмаллине асра тытса тăмаççĕ). Дремлет волшебная формула 7+2.
Среди грамматических ошибок наиболее часто встречаются ошибки на удвоение согласных
(паллаштарчĕ), постановка лишнего мягкого знака в мягких словах (тĕлĕнеть).
Большой оригинальностью и свежестью впечатления отличается рассказ Назаровой Екатерины
(Хормалинская СОШ).
В 9 классе из 18 написавших рассказ об одном из животных наиболее полно раскрыли тему 5. Высокой оригинальностью отличаются рассказы Григорьевой Марии (СОШ № 8 г. Новочебоксарск) «Чее
тилĕ» («Хитрая лиса») и Филипповой Снежаны (СОШ № 53) «Шанчăклă тус» («Надежный друг»).
Недостроенные предложения: «Вăл питĕ ăслă кушак пулса»; «Апат çисен тасалма тытăнать, пĕр
сехете яхăн илем кĕрет»; «Хăйĕн хуçине нихçан та пăшархантармаç»; «Пирĕн кушак Муçкă ятлă»;
«Вăл апрель вĕçнелле вĕçсе килет те пире уйăх ытла хăйсен юррипе савăнтараççĕ»; «Мулкачăн
питĕ лайăх илтни»; «Хĕлле вăл шурă, çемçе, ăшă тата çăра пулать».
В 10-11 (8 и 10 участников) классах составляли рассказ о старших родственниках. Вот характерные ошибки десятиклассников: «Эпир асаттепе асаннепе пĕр ялта пурăнатпăр»; «… пирĕн патне килет»; «Ултă мăнук астума пулăшаççĕ»; «Вăл тата чи тутлă куклисем пĕçерет»; «Вăл еплерех
тараватлă, çут çанталăка юрататчĕ, çырла вырăнĕсене пĕлетчĕ»; «Эпир ял пуçламăшĕнче, вал ял
вĕçĕнче пурăнатпăр»; «Вĕсем Челнара пурăнаççĕ».
А это пишут одиннадцатиклассники: «Кукамай патне килсен вăл пире хăмла çырлипе
[пĕçернĕ!] кукăльсемпе хăналаса ярать»; «Эпир ăна питĕ вăйлă юрататпăр»; «Тĕрлĕ куклисемпе
савăнтарать». «Выçлăха, сивĕлĕхе чăтса хĕллене каçнă». Самостоятельностью рассуждения отличается работа Герасимовой Екатерины (Хормалинская СОШ).
Основные выводы. Анализ олимпиадных работ показывает, что в основном школьники хорошо
усваивают программный материал. Ошибки и недочеты допускаются большей частью из-за невнимательности. Из года в год тянутся пропуски надстрочных знаков в чувашских буквах. Несоблюдение мягкости-твердости слогов ведет к типичным ошибкам в употреблении мягкого знака.

К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
АРТЕМЬЕВА Тамара Васильевна
кандидат педагогических наук, доцент
научный сотрудник лаборатории дидактики родных языков и литератур
НИИ педагогики и психологии
г. Чебоксары, Чувашская Республика
В статье планомерно проводится мысль о большой значимости приобретаемых в начальных классах
знаний, умений и навыков. На основе анализа работ участников олимпиады автор отмечает, что в основном знания, умения и навыки учащихся начальных классов отвечают программным требованиям.
Ключевые слова: содержание работы, функции языка, лингводидактика, речевая деятельность, звуковой разбор, текстовая компетенция, языковая компетенция, связная речь.
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О

владевание обучающимися грамотной, выразительной литературной устной речью, ее нормированным, логически последовательным оформлением на письме – важные требования
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО). Это первоначальный этап лингвистической подготовки и речевого развития, обеспечивающий успешность дальнейшего обучения. Языковое развитие, полученное в начальной
школе, является базой и фундаментом обучения всех предметов и успешного усвоения в дальнейшем основ наук. При этом на начальном этапе обучения велика роль родного языка. Родной язык
для младших школьников является основой всего процесса обучения и средством развития их
мышления, интеллектуальных и творческих способностей. О чем в свое время известный методист
Ф.И. Буслаев отметил следующее: «Родной язык так сросся с личностью ребенка, что учить оному –
значит вместе с тем развивать духовные способности учащегося» [2]. Его слова актуальны и по
нынешний день, что возлагает большую ответственность в организации процесса обучения родному языку и литературному чтению в младших классах.
Результативность языкового развития, несомненно, в первую очередь достигается целесообразным подбором языкового материала и практических методов обучения. При этом необходимо, однако, отметить и важную роль контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся,
которое дает учителю возможность прослеживать, насколько обучение соответствует современным
целям образования. Нынешняя методика предлагает множество форм контроля и оценки, самоконтроля и самооценки знаний, умений и навыков обучающихся. Достаточно эффективными являются
и различные конкурсы, интеллектуальные игры, в том числе и олимпиады. На олимпиадах обычно
предлагаются задания повышенной сложности, требующие умения оперировать имеющимися знаниями, что позволяет развивать у ученика умения самостоятельно оценивать не только степень усвоения им программного содержания предмета, но и уровень своих учебных успехов в целом и своего потенциала, мотивировать его на дальнейшее развитие, возбуждать интерес к предмету.
Далее проанализируем работы, представленные обучающимися 3-4 классов на секции «Чувашский язык» Большой Всероссийской Олимпиады школьников «Радиус», который проводился
1-6 февраля НИИ педагогики и психологии.
Тестовые вопросы и творческие задания, предложенные на олимпиаде, составлены исходя из
программного содержания обучения родному языку в школах с родным (нерусским) языком обучения, определенного в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Также были учтены методические положения видных исследователей. Известный ученый в области начального языкового образования Т.Г. Рамзаева, в содержании и структуре современного начального языкового образования
как основные выделяет следующие компоненты: языковую систему – совокупность лингвистических знаний и формируемые на основе знаний языковые умения; речевую деятельность как реализацию языка, включающую процессы чтения, письма, слушания, говорения, также орфографические и пунктуационные умения, орфоэпические навыки; речевые произведения, которые используются в процессе овладевания языком и речью в качестве дидактического материала; способы
деятельности, обеспечивающие усвоение системы языка и формирование языковых, речевых и
общепознавательных умений; культуру речевого поведения; культуру народа – носителя языка [4].
Содержание начального обучения родному языку в школах с родным (чувашским) языком обучения также направлено на формирование теоретических представлений о системе чувашского языка и его закономерностях и на развитие речевых умений обучающихся.
Участникам олимпиады было предложено 12 заданий. Следует уточнить, что содержание и направленность заданий соответствуют требованиям Примерных программ по чувашскому языку и литературному чтению для 1-4 классов чувашской школы [3]. Из предложенных часть заданий носит
лексический, фонетический, грамматический характер. Для их решения были необходимы элементарные исследовательские навыки в области языка и речи. Учащимся нужно было найти необходимую информацию, проанализировать ее и сделать вывод. Это – в третьем классе 4-7 задания
(4. Çемçетÿ палли (ь) ытлашши сăмаха палăрт. Укажи слово, где мягкий знак (ь) лишний. 5.Сăмахсене
алфавит йĕркипе лартса тух. Переставь слова в алфавитном порядке. 6. Ытлашши сăмахĕ хăшĕ? Которое слово лишнее? 7. Хăш йĕркере йăнăш çырнă сăмах пур? В какой строке имеется слово с ошибкой) и 1, 2, 4 и 5 задания в четвертом классе (1. Хăш сăмахĕ ытлашши? Которое слово лишнее? 2. Хăш
сăмахĕ глагол мар? Какое слово не является глаголом? 4. Хăш сăмахра çемçетÿ палли (ь) кирлĕ? В каком слове нужен мягкий знак (ь)? 5. Хăшĕ хутăш сăмах? Какое слово смешанное?)
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Всеми участниками, за исключением двух, эти задания выполнены правильно. И ошибок допущено незначительное количество. Так, одним из участников в словах с сочетаниями -лч, -нч неправильно поставлен мягкий знак (пăньчă). В чувашских словах в сочетаниях -лч, -нч мягкий знак
не ставится, однако данное правило не распространяется на заимствованные слова в силу чего
пишется шинельлĕ. Эта ошибка скорее всего связано с неумением использовать изученные правила на практике. Двое участников затруднились в определении смешанных слов, что указывает на
недостаточную сформированность навыков звукового анализа. Трое ошиблись в названии букв
алфавита. Видимо, на это при знакомстве с алфавитом не обратили должного внимания.
Таким образом, возможен вывод о том, что участниками олимпиады усвоен комплекс знаний из
разных разделов науки о языке, соответствии программным требованиям, и они умеют применять
знания по языку в решении практических задач. На результативность, наверное, повлиял тот факт,
что олипиада носила заочный характер, в силу чего участникам предоставлялась возможность
пользоваться разными источниками. Однако, это ни в коем случае не осуждается, ибо современные требования к обучению предполагают формирование умений находить информацию из разных источников. И в процессе усвоения родного языка обучающиеся также должны учиться работать со справочной литературой, разного рода словарями.
Большинство заданий, предложенных на олимпиаде, связаны с речевой деятельностью, включающей процессы чтения, письма, слушания, говорения, также формированием орфографических и
пунктуационных умений, орфоэпических навыков. Анализ результатов выполнения участниками заданий такой направленности показывает, что у них в достаточной степени сформированы первоначальные навыки связной письменной речи. Так, им в первом (3 класс), шестом и седьмом (4 класс)
заданиях была предложена работа над деформированным предложением и текстом (1. Пăтраштарнă
сăмахсенчен предложени йĕркелесе çыр. Восстанови деформированное предложение. – 3-мĕш
класс; 6. Пăтраштарнă сăмахсенчен предложени йĕркеле. Восстанови деформированное предложение.
7. Предложенисене йĕркипе вырнаçтарса тух. Текста ят пар. Обозначь цифрами порядок предложений. Текст озаглавь. – 4-мĕш класс). На первых порах обучения связной речи работа по восстановлению
деформированного предложения и текста считается весьма полезной, ибо в ходе подобных упражнений
обучающиеся усваивают правила построения связного текста. Необходимо с одобрением заметить, что
для участников олимпиады и восстановление деформированного предложения (1 и 6 задания), и восстановление деформированного текста (7 задание), видимо, не представляло особой сложности.
С данными заданиями все справились успешно.
Также выявился у участников достаточный уровень сформированности навыков восприятия
текста через чтение. Им были предложены следующие задания: 10. Текст тăрăх ыйтусене хуравла.
Ответь на вопросы по тексту. 11. Текст ăшлăхне хăв сăмахусемпе çырса пар. Изложи содержание
текста своими словами. – 3класс. 10. Текст тăрăх ыйтусене хуравла. Ответь на вопросы по тексту.
11. Текст ăшлăхне хăв сăмахусемпе çырса пар. Изложи содержание текста своими словами. – 4
класс. Все участники в целом на вопросы по содержанию предложенного текста ответили правильно. Однако анализ их ответов показывает, что они в основном строятся на материале текста,
встречаются и предложения, списанные с текста дословно. Оригинальных, самостоятельно выстроенных предложений немного.
Один из предложенных четвероклассникам вопросов требует рассуждения (Эскам çунана мĕн
пирки туртайман?). Большинство участников или затруднились рассуждать, или не до конца уяснили характер вопроса. Они ответили кратко, без рассуждения. Рассуждение – ниболее сложный
способ изложения мыслей, т. к. основывается на понимании причинно-следственных связей в явлениях и событиях. Эти умения вырабатываются постепенно. Видимо, в дальнейшей работе учителям желательно обратить внимание на формирование навыков построения устных и письменных
высказываний разных типов, в том числе и рассуждения.
В 11-х заданиях предлагался пересказ содержания предложенных текстов. (Текст ăшлăхне хăв
сăмахусемпе çырса пар. Изложи содержание текста своими словами.) Такого рода задания открывают
возможности оценивания умения анализировать и сравнивать, четко и грамотно выражать свои мысли. Один участник данное задание не выполнял. Трое затруднились в точном и полном пересказе содержания. У одного из них это, видимо, связано с тем, что не точно уяснил суть задания. Он не пересказал содержание, а кратко сообщил, о чем этот текст (Ку текстра эпир Ванюк Эскам йытта çуна
çине кÿлсе катаччи чупнине куратпăр). Остальные участники в целом представили достаточно полный пересказ. Однако, при анализе работ участников заметно, что и в данном случае они в основном
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были привязаны к тексту. Оригинальных пересказов мало. Может быть это связано с тем обстоятельством, что текст все время был доступен им. Остальные ошибки и недочеты при ответе на вопросы и
пересказе содержания текста в основном связаны со структурированием предложений. В приведенном ранее примере (Ку текстра эпир Ванюк Эскам йытта çуна çине кÿлсе катаччи чупнине куратпăр)
видим тот же недочет. Можно привести и другие примеры из работ участников:
− Пĕррехинче Ванюк юлташĕсене йытăпа катаччи чуптарчĕ.
− Ванюкпа Эскам çуна кÿлсе катаччи чупаççĕ.
− Эскам туртайман. Ванюк кăшкăрнă, ăна çапнă
Редко, но встретились и фактические ошибки. К примеру:
− Пĕррехинче Ванюк катаччи чупма шутлать.
− Пĕррехинче Ванюк тусĕсемпе ярăнма шутлать.
Такого рода ошибки и недочеты, видимо, можно объяснить со сложностями в умении усваивать не только общее содержание текста, но обращать более пристальное внимание на отдельные
ситуации и факты, детали событий.
В 12-х заданиях предлагалось составить текст по заданной теме. Третьекласникам надо было
составить текст описание («Манăн тус» ятлă калав ăсла. Калавунта тусун паха енĕсене çырса
кăтарт. Напиши рассказ «Мой друг». В рассказе опиши его хорошие качества.), четвероклассникам – текст повествование («Эпĕ кушакпа (йытăпа…) çапла вылятăп» калав ăсла. Напиши рассказ
«Как я играю с кошкой (собакой…)»). Это достаточно сложное творческое задание, связанное с
умением создавать текст на продуктивном уровне. Для успешного выполнения упражнений такой
направленности необходимо владение комплексом речеведческих знаний и речевых умений. Работы участников оценивались изходя из следующих критерий:
1. Раскрытие темы (соответствует ли содержание теме, полно ли она раскрыта?).
2. Композиция, последовательность (изложен ли материал логически стройно, связно, нет ли
нарушений последовательности, нет ли повторов и существенных пропусков?).
3. Ясно ли выражена главная мысль?
4. Тип текста, стиль (оправдан ли тип текста, соблюдается ли целесообразность выбора языковых средств исходя из типа и стиля текста?).
5. Объем текста.
6. Лексика и синтаксис текста (разнообразие лексики, уместность использования слов, использование синонимов и антонимов, средств образности; разнообразие или однообразие синтаксических конструкций).
7. Орфографическая и пунктуационная грамотность [5].
Есть работы, полностью отвечающие вышеуказанным критериям. В этих работах содержание
соответствует теме и она раскрыта полно. Правильно определены тип и стиль текста. Обучающиеся смогли построить текст по логическим частям, соблюдая нужную последовательность и связность в передаче мыслей, не упуская главную мысль. Работы отличаются богатсвом лексического
материала и синтаксических конструкций. В качестве примера можно привести следующие работы: «Манăн тус» (Семенова Камилла, 3 класс); «Кушак çурипе выляни» (Петрова Софья, 4 класс).
Данное задание трое участников не выполняли. Остальные, за исключением четверых, смогли
составить связный текст соответствующего типа. Они сумели правильно озаглавить, определить
содержание текста, последовательно изложить материал, используя необходимые языковые средства. Однако в работах многих наблюдаются недочеты в построении текста, речевые ошибки.
У большинства участников содержание текста соответствует заданной теме и заявленному автором
названию текста. Однако выявились и тексты, где содержание не соответствует названию. К примеру,
один из участников свой текст назвал «Эпĕ кушакпа выляни» («Как я играю с кошкой»). В начале рассказа сообщает, что уних есть кошка и у нее котята. Затем описывет, как играют котята. Или же участник вместо того, чтобы рассказать о своих играх с кошкой в начале рассказа описывет кошку по кличке
Тигр, а затем начинает повествовать о ее играх с другой кошкой по кличке Моська.
В некоторых работах наблюдается отклонение от условий задания. Так, один участник вместо того,
чтобы согласно условию составить рассказ о своих играх с собакой (кошкой), называет свой рассказ
«Леопольд и Барбос» и в соответствии с названием описывает этих животных – кошку и собаку.
У большинства участников текст в основном структурирован правильно, все части построены и
оформлены соответствующе. Однако при анализе работ выявились и некоторые недочеты и ошиб22
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ки. Это ошибки в содержании. Так, в одной работе нет ни начала, ни конца текста, участник сразу
начинает перечислять свои игры с кошкой. В отдельных работах все структурные части представлены, но в основной части нет развития сюжета. Есть только перечисление игр: Эпĕ çăмха
перетĕп, вăл унпа чупать. Эпĕ кăранташ ывăтатăп, Мăркка шăлĕсемпе çаклатса килет…
Но все же следует заметить, что в работах участников больше всего наблюдаются речевые
ошибки. Встречаются лексико-стилистические ошибки.
− Кантăкран эпĕ килессе кĕтет.
− Эпĕ кушакпа питĕ лайăх выляма юрататăп.
Некоторые участники допустили лексико-стилистические и синтаксико-стилистические ошибки, обусловленные прямым переводом с русского на чувашский язык.
− Эпĕ пианинăпа вылятăп.
− Эпĕ тата Шарик шывра ишетпĕр.
− Пирĕн килте спорт пÿлĕмĕ пур. Эпĕ унта чупатăп, сикетĕп, çакăнатăп.
Таким образом, возникают некоторые вопросы по формированию у обучающихся текстовых компетенций. Ко всему этому необходимо отметить, что в работах участников олимпиады достаточно
часто встречаются орфографические (пропуск, замена букв), морфолого-стилистические (неправильное образование форм слов, неправильное словоизменение и словообразование) ошибки.
При разработке заданий для олимпиады решали задачу определения и уровня сформированности социокультурных компетенций обучающихся, в частности знания ими устного словесного
творчества чувашского народа, ибо невозможно познать язык в отрыве от познания всего того, что
создано народом, говорящем на этом языке [4]. Участникам предлагались следующие задания:
2. Тупсăмне туп. Отгадай загадку. 3. Ваттисен сăмахне çырса пĕтер. Заверши пословицу. – 3 класс;
3. «Хăйне мăнна хурать» тесе кам çинчен калаççĕ? Кого называют человеком, ставящим себя высоко? 9. Ваттисен сăмахне çырса пĕтер. Заверши пословицу. – 4 класс. Все участники успешно
справились с ними. Следовательно, они в соответствии со своим возрастом и образовательной
программой владеют богатством устного творчества чувашского народа, что свидетельствует о
плодотворной работе учителей в этом направлении.
Таким образом, участники олимпиады показали достаточный в соответствии с требованиями
программы уровень владения чувашским языком, который определяется совокупностью показателей, в частности, готовностью решать практические задачи (грамматические, орфографические,
лексико-стилистические), применять языковые знания в учебных ситуациях.
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Приложение. Хушăм

НАИБОЛЕЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ
УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
ĂСТАЛĂХĔПЕ ЫТТИСЕНЧЕН УЙРĂЛАРАХ ТĂРАКАН КАЛАВСЕМ
Манăн тус
Манăн тус Эля ятлă. Вăл Муркаш районенче пурăнать. Пиллĕкмĕш класра вĕренет.
Эля тĕплĕ, активлă, çирĕп кăмăллă, ырă, лăпкă, хитре, ĕçчен, маттур хĕр ача. Эпир унпа часчасах тĕрлĕ вăйăсем вылятпăр. Пушă вăхăтра эпир йĕлтĕрпе ярăнатпăр, пĕрле кĕнеке вулатпăр. Эля
ăслă, тимлĕ хĕр ача. Вăл манăн халапсене тимлесе итлет.
Мана Эльăпа питĕ хаваслă тата интереслĕ. Тусăм шÿтлеме юратать. Çынсемпе лăпкă калаçать.
Эльăна йывăрлăхра пулăшасса шанма пулать. Вăл шанчăклă юлташ.
Эпĕ хамăн тусăма юрататăп, хисеплетĕп. Эля маншăн чăн-чăн юлташ.
(Семенова Камилла, 3 класс)
Кушак çурипе выляни
Манăн кушак çури пур. Вăл Хăмăркка ятлă. Эпĕ ăна шăши тытма вĕрентетĕп. Хутаçран çип
çăмхи илетĕп те çăмха сÿтĕлмелле мар çыхса хуратăп.
Акă эпĕ çип вĕçĕнчен тытса пÿлĕмре чупма пуçлатăп. Хăмăркка пăхса ларать-ларать те çăмха
çине сиксе ларать. Эпĕ чарăнатăп. Кушак çури çăмхана вĕçертет те хутланса ларать. Эпĕ çăмхана
майĕпен шутаратăп. Хăмăркка тимлĕ сăнать. Çăмха аяккарах кайма пуçласан каллех «шăши» çине
сиксе ларать. Маттур, Хăмăркка!
(Петрова Софья, 4 класс)
Манăн юратнă чĕрчун
Манăн юратнă кушак пур. Вал Капитошка ятлă. Капитошка пысăк мар. Унăн çăмĕ хĕрлĕ сарă
тĕслĕ, куçĕсем – симĕс. Ман кушак кăнтăрла çывăрма, каçпа выляма юратать. Эпир çывăрма выртсан вăл тытăнать чупма, алхасма…
Кушаксем ăслă тесе ахальтен каламаççĕ. Пĕррехинче Капитошка пирĕн килти кайăксене – попугайсене тапăннă. Читлĕх алăкне уçнă та кайăксене çисе янă. Вара эпир кушака кукамай патне яла
ăсатрăмăр. Виçĕ кунтан кукамай шăнкăравлать кушака çухатрăм тесе. Тата тепĕр икĕ кунтан Капитошка киле персе те çитрĕ. Кукамай патĕнчен пирĕн пата çитме çичĕ çухрăм!
Кушака курсан эпир шăллăмпа питĕ савăнтăмăр. Кушака çурăмăр, çитертĕмĕр. Атте:
«Пурăнтăрах килте», – терĕ. Эпĕ хамăн кушака питĕ юрататăп.
(Чернов Павел, 6 класс)
Юратнă Ифиоп
Манăн юратнă чĕрчун – кушак. Вал Ифиоп ятлă. Ифиоп шурă тĕслĕ, хура пăнчăллă. Хăй пысăк
мар, пĕр çулта.
Ман кушак сĕт, сосиска, яшка шÿрпи, пулă юратать. Кашни кунах Ифиоп мана шкултан кĕтсе илет.
Манăн кушак – тухтăр. Асаттен ури ыраткалать. Вăл диван çине выртсанах кушак унăн ури çине пырса
выртать. Çапла ыратни иртет тет асатте. Манăн кушак ăслă чĕрчун. Эпĕ ăна питĕ юрататăп.
(Игнатьева Анжелика, 6 класс)
Канмалли кун
Ирпе эпир аппапа пĕрле кил-çурта пуçтаратпăр. Вăл вăхăтра анне кухньăра тутлă апат хатĕрлет.
Апатланнă хыççăн эпир кинона е уçăлма тухса каятпăр. Канмалли кун килте лармастпăр. Акă
паян çемйипех Лакрей вăрманне кайма кăмăл турăмăр.
Лакрей вăрманĕнче питĕ хитре, сывлăшĕ те унта уçăрах. Чылайччен çÿрерĕмĕр эпир вăрманта,
вăхăт иртнине те сисмерĕмĕр.
Каçпа эпир киле ывăнса килтĕмĕр. Çывăрма иртерех выртатпăр, мĕншĕн тесен ыран шкула каймалла.
Çапла иртсе кайрĕ канмалли кун.
(Макарова Софья, 7 класс)
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Вырсарни кун
Эпир паян шкула каймастпăр, мĕншĕн тесен канмалли кун.
Кашни ача канмалли куна усăллă иртерме тăрăшать. Эпĕ те кĕтнĕ куна хама кирлĕ пек ирттерсе
яма шутларăм. Ирхине тăраниччен çывăртăм, тăрсан ирхи апат çирĕм. Унтан эрне хушшинче
пуçтарăнса кайнă ĕçсене пурнăçа кĕртме пуçларăм.
Мĕнрен пуçлам-ши? Хăш ĕçне чи малтан пурнăçласан лайăх-ши? Ĕçĕ нумай, кунĕ кĕске.
Нумай шутласа тăмарăм, аннене хваттере тирпейлеме пулăшрăм, килти ĕçсене те турăм. Юлташ
библиотекăна чĕнчĕ, унта та кайса килме вăхăт тупрăм.
Кунĕ аван, хĕвеллĕ пулчĕ. Канмалли кунсенче эпир çемйипех конькипе е йĕлтĕрпе ярăнма
юрататпăр. Акă паян та эпир каток çине конькипе ярăнма кайрăмăр, хамăрăн сывлăха çирĕплетрĕмĕр.
Вăхăт хăвăрт шăвать. Урамра часах тĕттĕмленчĕ. Хĕлле… Ĕенсе, тулли кăмăлпа эпир киле
таврăнтăмăр. Таврăнсан, кăштах кансан, эпĕ телевизор пăхрăм. Кĕçех çывăрмалли вăхăт та
çитрĕ.Тунти кун шкула кайма портфеле хатĕрлесе хутăм та çывăрма выртрăм.
Çапла иртсе кайрĕ паянхи канмалли кун. Çитес вырсарни куна чăтăмсăррăн кĕтетĕп.
(Какшанова Анастасия, 7 класс)
Вăрмана кайса курни
Кĕтнĕ канмалли кун çитрĕ. Çанталăк лăпкă та уяр. Çакăн пек çанталăкра камăн-ха килте ларас килтĕр?
Эпĕ йĕлтĕрпе ярăнма юрататăп. Кÿршĕре пурăнакан Лена тусăма чĕнтĕм те, вăрманалла çул
тытрăмăр. Уа айĕнчи юр кăчăртатса пырать.
Часах вăрмана çитрĕмĕр. Эпир хамăра асамлă тĕнчене лекнĕ пек туйрăмăр. Йывăçсем шап-шурă
пĕркенчĕк пĕркеннĕ, çав тери илемлĕ лараççĕ. Унта-кунта куян йĕрĕсем курăнкалаççĕ.
(Тиманова Светлана, 7 класс)
Канмалли кун
Кунсем питĕ хăвăрт иртеççĕ. Акă канмалли кун та çитрĕ.
Вырсарни кун эпĕ тăхăр сехетре тăратăп. Тăрсанах вырăн пуçтаратăп, çăвăнатăп, апат çиетĕп.
Унтан хваттере тирпейлетĕп: тусан шăлатăп, урай çăватăп, чечексене шăваратăп, попугай читлĕхне
тасататăп. Ĕçлесе пĕтерсен Маша тусăмпа урама тухатпăр. Пĕр сехет уçăлса çÿренĕ хыççăн киле
таврăнатăп та урок тума ларатăп. Урок туса 2-3 сехет иртсе каять. Каçхи апат хыççăн эпĕ компьютер умне ларатăп е кĕнеке вулатăп. Тăхăр сехет те вăтăр минутра çывăрма хатĕрленетĕп.
Çапла иртсе кайрĕ канмалли кун.
(Морозова Софья, 7 класс)
Эпĕ йăнăшни
Эпĕ 8-мĕш класра вĕренетĕп. Пур предметпа та ĕлкĕрсе пыратăп. Кĕнеке вулама юрататăп,
çынсемпе хутшăннă чух хама сăпайлă тытатăп.
Паян та хими урокĕнче доска умĕнче питĕ лайăх хуравларăм, «пиллĕк» паллă илтĕм. Тăхтав
вăхăтĕнче ман пата Галя (пĕрле вĕренекен хĕр ача) пычĕ те:
− Женя, эсĕ мана çак задачăна шутлама пулăшаймастăн-ши? – тесе ыйтрĕ именчĕклĕн.
− Çук, Галя, пултараймастăп, – терĕм эпĕ сиввĕн. – Ман вăхăт çук.
Юлташ ман çине шывланнă куçĕпе пăхса илчĕ те шăппăн утса кайрĕ.
Çак калаçу хыççăн пĕр эрне иртрĕ. Эпĕ çак вăхăтра чирленине пула ими урокĕсене сиктертĕм.
Учебникри тивĕçлĕ парагафа темиçе хут вуласа тухса та ним те ăнланмарăм.
Гальăран мана пулăшма ыйтрăм. Вăл мана ним пулман пек пулăшма килĕшрĕ. Çакăн хыççăн
эпир Гальăпа туслашса кайрăмăр. Тем вăхăт иртсен эпĕ унран каçару ыйтрăм. Галя ман çине
ăшшăн пăхса кулса илчĕ, пĕр сăмах та каламарĕ.
Çав кун эпĕ уроксенче питĕ лайăх ĕçлерĕм. Маншăн веçех ăнланмалла пулчĕ. Кашни урокрах
мана «пиллĕк» лартса пачĕç.
(Назарова Екатерина, 8 класс)
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Çав тиллех пулчĕ-ши?
Ку ĕç пĕр пилĕк-ултă çул каялла пулса иртрĕ.
Эпир аннепе иксĕмĕр авăн уйăхĕнче Шăмăршăран хулана кайма тухрăмăр. Çул хĕрринчи
чарăнура автобус кĕтсе тăратпăр. Тăрук пирĕнтен инçех мар тилĕ курăнса кайрĕ. Асфальт çул çине
тухасшăнччĕ пулас, анчах пире асăрхарĕ те дамба айккине каялла чăмрĕ. Унтан çул хĕрринчи
айлăмпа «Ирбис» заправка еннелле лĕпсĕртетрĕ.
Акă хайхи тилĕ пĕр çĕр метр пек кайнă хыççăн айлăмран асфальт çул çине хăпарчĕ. Машинăсем
çуккипе усă курса çул урлă питĕ хăвăрт чупса каçрĕ те ял енчи масара кĕрсе çухалчĕ.
Тепĕр темиçе кунтан ялтан асатте çитрĕ. Эпир ялтан кайнă каçхине картаранах чăхха тилĕ тытса
кайрĕ тет. Нимĕн те тăваймарăм тет. Питĕ хуйхăрать.
Эпир аннепе хамăр курнă тилĕ çинчен асаттене каласа патăмăр. Эпир курнă тиллех вăрă-хурах
пулнă-ши?
(Григорьева Мария, 9 класс)
Шанчăклă тус
Эпĕ чĕрчунсене юрататăп. Вĕсем ырă чунлă, çепĕç куçлă. Вĕсем çине пăхатăн та – чун савăнать.
Вĕсене юратас, ыталас килет.
Пирĕн килте те çавăн пек чун йăпатмăш пурăнать. Вăл – манăн шанчăклă юлташ Мухтар. Пире
ăна ялтан асатте илсе килсе парнелесе хăварчĕ. Мухтар питĕ илемлĕ йытă. Унăн тирĕ шурă тĕслĕ,
хÿри вăрăм, шăлĕсем çивĕч, хăй çăмламас. Ют çынсене юратмасть вара.
Эпĕ Мухтара питĕ юрататăп. Ăна эпĕ апат çитеретĕп, çăмне тураса тасататăп, кунне икĕ хутчен
урама уçăлма илсе тухатăп. Мухтар вăл ăслă, кăмăллă чĕрчун. Эпир унпа уйрăлми туссем, яланах
пĕрле пулма тăрăшатпăр.
(Филиппова Снежана, 9 класс)
Кукамайăм
Манăн аттепе анне чăвашсем. Вĕсем Йĕпреç районĕнчи Чăрăшкасси ялĕнче çуралса ÿснĕ. Шел
пулин те, аттен ашшĕпе амăшĕ – манăн асаттепе асанне – пурнăçран тахçанах уйрăлса кайнă. Аннен те ашшĕ эпĕ çураличченех ĕçлеме кайсан хыпарсăр çухалнă
Кукамайăм вара манăн хамăр ялтах пурăнать. Эпĕ ун патне кашни кун тенĕ пек çÿретĕп. Вăл
мана ĕлĕкхи йывăр пурнăç çинчен каласа парать. Унăн аса илĕвĕсем мана тарăн шухăша яраççĕ.
Этем хăйĕн пурнăçĕнче мĕн кăна тÿсмест-ши! Мĕн чухлĕ йывăрлăх тÿсме пултарать-ши вăл…
Эпир, паянхи çамрăксем ытла та ачаш ÿсместпĕр-ши? Мĕн те пулин йывăртараххи сиксе тухсанах аптранă кăвакал кутăн чăмнă пек тытмастпăр-ши хамăра? Кукамайăм каласа панисем мана
çирĕпрех кăмăллă пулма вĕрентеççĕ тесе шухăшлатăп.
Эпĕ кăна çÿреместĕп кукамай патне.Кашни çулах хуларан ытти ачисемпе мăнукĕсем килеççĕ.
Вара пире кукамай хурăн çырли татма илсе каять. Унпа чухне эпир яланах вăрмантан тулли
савăтсемпе таврăнатпăр.
Питĕ юрататăп эпĕ кукамайăма. Нумай-нумай çул пурăнтăрччĕ вăл.
(Герасимова Екатерина, 11 класс)
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Материалы всероссийской научно-практической конференции
«ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН»
Пĕтĕм раççейри ăслăхпа практика конференцийĕн материалĕсем
«ЧĂВАШ ЧĔЛХИ КУЛЬТУРА ТĔЛĔНТЕРМĔШĔ»
ВЫРĂС ШКУЛĔНЧЕ ТĔРЕВ СЛАЙЧĔСЕМПЕ УСĂ КУРАССИ
АЛЕКСЕЕВА Вера Клавдиевна
чăваш чĕлхипе литература учителĕ
Пелепейри «Чăваш гимназийĕ» МБВУ
Пушкăрт Республики, Пелепей хули
Вырăс шкулĕнче тĕрев слайчĕсемпе уроксенче мĕнле усă курмалли çинчен каласа панă. Шкулта ĕçленĕ
чух усă курма пулать.
Тĕп сăмахсем: тĕрев слайчĕ, компьютер, информаци, çĕнĕ технологи.

Э

пир информаци ĕмĕрĕнче пурăнатпăр. Паллах, çакă шкул ĕçĕнче те палăрать. Халĕ кашни
класрах компьютер пур. Кашни учителĕн паянхи саманара техникăпа урокра тĕрĕс, туллин,
ăнăçлă усă курма пĕлмелле.
Паянхи вĕрентĕвĕн тĕп тĕллевĕсенчен пери – кĕске вăхăтрах ачана информацин пысăк
калăпăшне ăса хывса унпа кулленхи ĕç-хĕлте усă курма вĕрентесси. Ку анлă задачăна пурнăçлас
тесен, педагогăн йăлана кĕнĕ вĕрентĕвĕн методикине хальхи информаци технологийĕсемпе тачă
çыхăнтарса усă курма пĕлес пулать. Вĕрентÿ ĕçĕнче компьютерпа усă курни уроксене чĕĕлĕх
кĕртет. Компьютер кăтарту пособийĕсен шутне ÿстермелли хатĕр. Аудиоçыру, графика, тĕс, анимацисемпе усă курса çĕнĕ электронлă дидактика материалĕсем хатĕрлеме май пур. Вĕсем урокăн
пахалăхне ÿстереççĕ, унăн содержанине пуянлатаççĕ, вĕренÿ ĕçне тухăçлăрах тăваççĕ.
Хальхи вăхăтра пирĕн гимназире иттерекен уроксенче çĕнĕ технологисемпе усă курма майсем
çителĕклĕ. Çавăнпа та эпĕ информаци технологийĕсемпе хамăн кулленхи ĕçре усă курма тăрашатăп.
Чăваш чĕлхи урокĕсен тĕп тĕллевĕсем – литература чĕлхине ăнланма, сасăсене тĕрĕс калама
вĕрентесси, ачана пуплев уйрăмлахĕсене туйма хăнăхтарасси, вуланине каласа парас, харкам
тĕллĕн калавсем тăвас хăнăхусене аталантарасси. Паян вара эпĕ хамăн ĕçре тĕрев слайчĕсемпе
мĕнле ĕçленине кăтартса парасшăн. К.В. Иванов пирки эпир кашни çул уроксенче калаçатпăр.
Ачасем ун çинчен пĕлеççĕ. Пĕрремĕш урокра эпĕ хам каласа паратăп пулсан, иккĕмĕшĕнче вара –
вĕсем. Тĕрев слайчĕсемпе эпĕ вĕсене паллаштаратăп. Предложенисене çыртаратăп. Вĕсем вара эпĕ
калани çумне хăйсенне хушса каласа параççĕ.Ку ĕçре ачасен тĕрĕс калаçма пĕлни те, пусăма тĕрĕс
лартни те, каласа пама мĕлни те курăнать. Вĕренекенсем К.В. Иванов çинчен ас туса та юлаççĕ,
ÿкерчĕксене те курма вĕренеççĕ, хăш-пĕр чух хăйсем те тĕрев слайчĕсем туса килеççĕ.
Тĕрев слайчĕ ачана хăйĕн кăмăлне каякан ĕçе суйласа илме май паракан хатĕр. Ăна хатĕрленĕ май
кашни ачан активлăхĕпе пуçарулăхĕ, ушкăнпа ĕçлеме пултарни, тавра курăмĕ аталанать. Çак мелпе
чăваш чĕлхи урокĕнче тĕрлĕ ÿсĕмри ачасемпе ĕçлеме пуçлать. Унăн паха енĕсене асăнса хăварас килет:
− вĕренекенсем проект вĕçĕнче хăйсем туса хатĕрленĕ япалана е ĕçе кураççĕ;
− кашни ачан пултарулăхне уçса пама, класри лидера тупса палăртма, ĕçлĕх туйăмне аталантарма пулăшать;
− тема суйласа илнĕ вăхăтра ачан аталанăвне шута илмелле, вăйлăр аххисене – йывăртараххи,
вăйсăртараххисене – ансатраххи;
− тĕрев слайдне хатĕрленĕ тапхăрта анлăлатнă пĕлÿпе вĕренекен ытти предметсене алла илнĕ
чухне те, кулленхи пурнăçра та усă курма пултарать;
− вĕренÿре ку мелпе усă курни ачана хăй тĕллĕн аталанма, пĕлÿ шайне ÿстерме пулăшать.
Ĕçĕн пайтине кура тĕпчев, пултарулăх, вăйă, информаци, тишкерÿ тĕрев слайчĕсем пулăшаççĕ.
Чăваш чĕлхи урокĕнче тĕрев слайчĕсемпе ĕçленин чи пахи – ăна чăвашла хÿтĕлени. Тĕрев
слайчĕсене хÿтĕленĕ чухне ачасене илемлĕ сăмахсемпе усă курма хăнăхтармалла.
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Çак мел чăваш чĕлхи урокĕнче усă курма тухăçлă пулнине тĕрлĕ классенче хатĕрлесе хÿтĕленĕ
слайдсем çирĕплетсе параççĕ.
Традициллĕ вĕрентÿре класри пур ача та учитель хушнă ĕçе пурнăçлать пулсан, тĕрев
слайчĕсемпе ĕçленĕ чухне кашни ача хăй суйласа илнĕ ĕçе пурнăçлать, вĕренÿ тĕллевне татса пама
тăрăшать, кăсăкланса хавхаланать, çĕнĕ пĕлĕве ăса хывать.
Çак ĕçе пурнăçламалли мелсенчен пĕри вăл – шырав мелĕ. Унăн çул-йĕрĕ тĕрлĕрен: пĕр-пĕр
темăна уçса паракан литературăна шырани, ИКТ мелĕпе усă курни т. ыт. те.
Ку пултарулăх мелĕ ачасене харпăр хăйĕн ÿнер хевтине палăртма хăнахтарать, илем сисĕмтуйăмне ÿстерет, таврари тĕнчене сăнама хĕтĕртет. Ку мелпе усă курса вĕренекенсем курăмлăсăнарлă тата логикăллă шухăшлавĕсене малалла аталантараççĕ, сăмах йышне пуянлатаççĕ, литература нормисене пăхăнса калаçма хăнăхаççĕ.
Çĕнĕ технологисемпе усă курса ирттернĕ уроксем ытти предметсемпе тачă çыхăннă. Вулав,
ÿкеру тата музыка урокĕсем хушшинчи çыхăну ачасене пур енлĕн аталанма май парать. Çак уроксем чăннипех те вĕрентĕве интереслĕ, тулли, тухăçлă тăваççĕ, ачасен çыхăнуллă пуплевне аталантарма, тавра курăмне ÿстерме, пĕтĕмлетÿсем тума май параççĕ. Ачасем предмета интересленсех
вĕренме пуçлаççĕ.
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Статьяра вăталăх классенче вĕренекенсен пĕлĕвĕсене хакламалли çĕнĕ формăсене çырса кăтартнă. Ку
формăсемпе чăваш чĕлхиллĕ шкулсенче тăван чĕлхене вĕрентнĕ чухне усă курмалли майсене тишкернĕ.
Тĕп сăмахсем: тăван чĕлхене вĕрентесси, тăван чĕлхепе вĕрентмелли шкул, пĕлÿсене хакламалли çĕнĕ
формăсем.

пĕрремĕш ĕмĕр пирĕн пурнăçа чылай çĕнĕлĕх илсе кĕчĕ. Çак улшăнусем шкула та пырса
Ç ирĕм
тивеççĕ. Паян шкулта ачана пĕлÿ пани çеç çителĕксĕр. Ăна хăй тĕллĕн пĕлÿ пухма вĕрентсе
пымалла, шухăшлавне йĕркелесе аталантармалла, унпа пурнăçра тĕрĕс усă курма хăнăхтармалла.
Ачан кирлĕ информацие шырама, суйлама, унпа пĕлсе усă курма хăнăхса пымалла. Апла пулсан,
пĕлÿ тĕнчине илсе кĕнĕ хыççăн унăн малалла хăй тĕллĕн те аталанакан пултаруллă вĕренекен пулмалла. Ачана вĕренме вĕрентмелле, тарăн та çирĕп пĕлÿ пама тăрăшмалла.
Чăваш чĕлхи наци шкулĕсен вăталăх класĕсенче вĕрентÿ, ăс-тăн пару никĕсĕ, унăн тĕп хатĕрĕ шутланать. Пуплевĕн тĕп ĕçĕ-хĕлĕсене аталантарасси те ытларах чăваш чĕлхине вĕрентни çинче никĕсленсе
пырать. Çавна кура вăталăх классенче тăван чĕлхене вĕрентес ĕç тĕллевĕсем чылай кăткăс, анлă.
Вĕренÿ тĕллевĕсем ачасем чăваш чĕлхи предмечĕпе мĕн-мĕн пĕлмеллипе (вĕренÿре
йĕркеленмелли компетенцисемпе) тачă çыхăннă. Тăван чĕлхене вăтам классенче вĕреннĕ май ачасен хутшăну, чĕлхе тата лингвистика, культуроведени компетенцийĕсене йĕркелесси тĕпре пулмалла. Çак компетенцисем сахал мар ăслай-хăнăху алла илессипе çыхăннă (7).
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Çапла вара, хальхи вăхăтра чăваш чĕлхине вăтам классенче вĕрентнин тĕп тĕллевне вĕренÿ программинче ачасен пуплевне якатса пуянлатассипе, вĕсене хăйсен шухăшне çыхăнуллă çырса е сăмах
вĕççĕн палăртма хăнăхтарассипе, чĕлхепе усă курса информаци пухма вĕрентессипе, тăван халăхăн
пуян историйĕпе, культурипе паллаштарассипе, ăна ăша хывтарассипе çыхăнтарнă. Çак тĕллеве
ăнăçлă пурнăçлама тĕрĕслев ĕçне кирлĕ пек йĕркелени те питех те пĕлтерĕшлĕ. Вĕрентекенĕн ачасене
пĕлÿ-ăслай пухма çеç пулăшни çителĕксĕр, ăна вăхăтра тĕрĕслесе тăма та пĕлмелле (7).
Тĕрĕслев хăйне евĕр анлă та кăткăс ĕç. Меслетçĕсем тĕрĕслев (контроль, оценивание) термина
тĕрлĕрен ăнлантарса панине асăрхама пулать. Акă, тĕслĕхрен, С.И. Ожеговăн словарĕнче «контроль»
сăмаха çапла ăнлантарнă: «контроль – это проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки» [5, с. 417]. М.Р. Львовăн терминсен справочникĕнче тĕрĕслев ĕçĕсем çинчен çапла ăнлантарнă:
«контрольные работы – средство выявления знаний, умений и навыков учащихся. Проводятся в конце изучения темы, раздела преимущественно в письменной форме, позволяющей одновременно проверить знания всех учащихся класса» [3, с. 163]. Е.В. Телеева меслетçĕ тĕрĕслев ĕçĕн задачине çапла
палăртать: «…задача контроля – это педагогически целесообразная организация и направление умственных действий обучаемых в процессе осуществления контрольной процедуры» [6, с. 46].
Ачасен пĕлÿ-хăнăху шайне тĕрĕслемелли мелсем, пĕтĕмĕшле илсен, пур чĕлхе меслетлĕхĕнче те
пĕр евĕрлĕ. Çапла вара, çÿлерех илсе кăтартнă шухăшсем пурте чăваш чĕлхине вĕрентес ĕçре
тĕрĕслев ĕçĕсем йĕркеленĕ чух та шута илмелли шухăшсем шутланаççĕ.
Вăталăх классенчи ачасем 11-13 çулсенче пулаççĕ. Психологсем çак ÿсĕмри ачасен кăмăлтуйăмĕ те, пĕвĕ те улшăннине палăртаççĕ. Ачасем хăйсене пысăкрах, аслăрах туйма пуçлаççĕ;
вĕсен хăй тĕллĕнлĕхĕ, никама пăхăнманни уççăнрах палăрма пуçлать. Ыттисенчен çирĕпрех ыйтма,
вĕсен ĕçĕсенчи кăлтăксене асăрхасси ÿсет (3). Çавăнпа та ку ÿсĕмри ачасене чĕлхене вĕрентнĕ чухне учителĕн ачасен активлăхне ÿстерес, вĕсен калаçăвĕпе çырăвне аталантарас, хăй тĕллĕн ĕçлеме
вĕрентес тĕллевпе уроксенче тухăçлă меслетсем суйласа илме тата вĕсемпе пĕлсе усă курма пултармалла. Вăл шутра тĕрĕслев формисем те ачасен ÿсĕм уйрăмлăхĕсене тивĕçтермелле.
Пĕлĕве тĕрĕслени вĕренĕвĕн тĕрлĕ саманчĕсенче (çĕнĕ темăна вĕреннĕ хушăра, тĕрлĕ
хăнăхтарусемпе ĕçленĕ чухне, ятарласа тĕрĕслев валли уйăрнă вăхăтра т. ыт. те) пулса пыма пултарать. Учителĕн çак ĕçе тĕрлĕ мелпе усă курса пурнăçлама май пур. Вĕсене икĕ ушкăна уйăрма пулать: йăлана кĕнисем тата пĕлĕве çĕнĕлле тĕрĕслеме май параканнисем.
Йăлана кĕнĕ çыру тĕрĕслев ĕçĕсем шутĕнче ытларах çаксене асăнаççĕ: изложени; диктант; сочинени.
Вĕренÿ программинче кусемсĕр пуçне тата çак формăсемпе меслетсене палăртнă: тест; синквейн; кластер; диктант; грамматика вăййи. Юлашки вăхăтра вĕренÿ ĕçне кĕрсе пыракан тĕрĕслевĕн çĕнĕ формисем шутĕнче вара çаксене палертма пулать: программăланă тĕрĕслев; ачасем вĕреннине мĕнле ăса хывнине рейтинг мелĕпе хакласси; тест форми; портфолио мелĕ; рефлекси мелĕ.
Хамăрăн тишкерÿре эпир вăталăх классенче тăван чĕлхене вĕрентнĕ чухне усă курма май пур
çĕнĕ тĕрĕслев формисене пăхса тухас терĕмĕр.
Хальхи вăхăтри ачасен пĕлĕвне тĕрĕслемелли системăра программăланă тĕрĕслевпе анлă усă
кураççĕ. Ку ĕç форми çакăн евĕр пулса иртет: вĕренекене ыйтусем параççĕ, кашни ыйту патне
виçĕ-тăватă хурав сĕнеççĕ, вĕсенчен пĕри тĕрĕсси. Çак ĕç сахал вăхăт хушшинче пулса иртнипе
паха шутланать. Ĕçе е хут листи çинче, е компьютерпа усă курса ирттерме пулать. Анчах та çак
мелĕн çитменлĕхĕ те пур: унпа усă курса материала пĕлнине пĕр енлĕ çеç тĕрĕслеме пулать, ачан
пĕлĕвне пĕтĕмĕшле хаклаймастăн.
Тест – паянхи куна ачан пĕлĕвне хакламалли тăтăшах усă куракан форма. Уйрăмах ĕçе компьютерпа усă курса йĕркелесси анлă сарăлса пырать. Тестсемпе ытларах пĕр-пĕр уйрăм темăна вĕренсе
пĕтернĕ хыççăн усă кураççĕ. Форма тăрăх вĕсем икĕ тĕрлĕ пулаççĕ: хупписем тата уççисем.
Тест ĕçĕсене хатĕрленĕ чухне ачасен пĕлÿ шайне, вĕсен интересĕсемпе пултарулăхне, уйрăмлăхне
шута илмелле. Ачасем теста мĕнле шутласси чылай чухне вĕсен опытĕнчен килет. Пĕр енчен пăхсан
тестсемпе усă курни ачасен пĕлĕвне хăвăрт тĕрĕслеме май парать. Тепĕр енчен, тестсенчен
ытларахăшĕ содержанипе ытла ансăр. Вĕсем ачасен пĕлÿ-ăслай шайне пĕтĕмĕшле хак пама май
памаççĕ. Ачасем тест ыйтăвĕсене чуххăмăн хуравлани те пулкалать. Çаксем йăлтах тест
результачĕсен объективлăхне самай чакараççĕ. Çавăнпа та тест формипе ялан усă курни тĕрĕсех мар.
Тĕрĕслев ĕçĕсене çĕнĕлле пурнăçламалли тепĕр форма вăл – ачасем мĕн вĕреннине епле ăса
хывнине рейтинг мелĕпе хакласси. Кун пек тĕрĕслевре вĕренекен кашни ĕçе пурнăçланăшăн балл
пуçтарать. Хаклакан ĕçĕсем тĕрлĕрен пулма пултараççĕ. Калăпăр, урока çÿрени, тетраде йĕркелесе
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пыни, урокра ĕçлени, пĕлтерÿ хатĕрлени, класпа пĕрле пурнăçланă тĕпчев ĕçĕ, харкам тĕллĕн
пурнăçланă тĕпчев ĕçĕ, тĕрлĕ йышши тĕрĕслев ĕçĕсем, килти ĕçе пурнăçлани, олимпиадăсемпе
ăмăртусене хутшăнни. Çавăн пекех ĕçлесе илнĕ балсен шутне чакарма та пултараççĕ. Пĕтĕмĕшле
балсен сумми чĕрĕк вĕçĕнче оценкăна куçать. Рейтинг формипе усă курни учительшĕн те усăллă:
ачасен пĕлÿ шайĕ ÿссе пырасси, дисциплина лайăхланать, уроксене сиктересси чакать. Çакă вара
учителĕн ĕçне çăмăллатать, вĕрентÿ пахалăхне ÿстерет.
Урокра ачасен активлăхне ÿстерме, мĕн вĕреннине çăмăлраххăн ăса вырнаçтарма пулăшакан
тепĕр тĕрĕслев форми рефлекси мелĕ шутланать. Рефлекси – «каялла таврăнни» тенине пĕлтерет.
Ăна туса ирттернĕ ĕçе пĕтĕмлетни тесе ăнланмалла. Çĕнĕ вĕренÿ стандарчĕ те ачана хăй мĕн
пĕлнипе пĕлменнине уйăрма, хушнине тума мĕн чăрмантарнине ăнкарма, çĕнĕ пĕлĕве хăйне туптарма, ĕç çул-йĕрне палăртма хăнăхтарма ыйтать. Урокра рефлексие виçĕ тĕрлĕ йĕркелеме пулать.
Кăмăл-туйăм рефлексийĕ. Уроксенче ку меле тĕрлĕрен йĕркелеме сĕнеççĕ. Калăпăр, урок
пуçланиччен учитель доска çине ачасем пĕлекен юрă ячĕсене çырса хурать. Вĕсенчен пĕри
хаваслă, тепри – тунсăхлă, виççĕмĕшĕ – шавлă. Ачасем хăйсен кăмăлĕпе килĕшсе тăракан юрă
ячĕ патне пĕр-пĕр паллă лартаççĕ. Хăш юрă тĕлĕнче ытларах паллă, учитель çав юрра итлеттерет. Урок вĕçĕнче те çак ĕçех туса ирттереççĕ. Тата ачасене хăйсен кăмăлне сăмахпа çавăн пекех
«Хăвна мĕнле туятăн?» евĕр ыйтусене хуравлаттарса та палăрттарма пулать. Кăмăл-туйăм рефлексине ачасен вĕренес кăмăлне урок пуçламăшĕнче, вĕçĕнче е кирек хăш тапхăрĕнче те урокпа
кăсăклантарса ярас тĕллевпе ирттермелле.
Вĕренÿ материалĕн рефлекси мелĕсем урокра вĕреннĕ материала мĕнле шайра ăса хывнине
тишкерме май параççĕ. Вĕсене урокăн пĕтĕмлетÿ тапхăрĕнче ирттерсен вырăнлă. Вĕсенчен
чылайăшне çырса пурнăçламалла. Рефлекси ирттернине ятарласа çырса тумалли тетрадь – «Уроксен çул-йĕр картти» – пулма пултарать.
Ĕç-хĕл рефлексине харкам ĕç-хĕлне пĕтĕмлетес тĕллевпе урокăн тĕрлĕ тапхăрĕнче е урок
вĕçĕнче ирттерни вырăнлă. Çакă ачана харпăр хăй мĕнле ĕçленине, урокри харкам çитĕнĕвне,
вĕренÿ материалне, ĕç ăслайĕсене тишкерсе пĕтĕмлетме май парать. Урокра вырăнлă та пĕлсе
ирттернĕ тишкерÿ-пĕтĕмлетÿ (рефлекси) учителе ачасем сĕннĕ ĕçе епле ăнланса пурнăçланине,
вĕсене мĕн чăрмантарнине, çĕннине мĕн чухлĕ илнине, урокра илнĕ информаципе пурнăçра усă
курма пултарнине, вĕсем çак тапхăрта мĕн чухлĕ те пулин улшăннине ăнланма пулăшать.
Çапла вара, йăлана кĕнĕ тĕрĕслев мелĕсем пур чухне те учителе ачан пĕлĕвне туллин хаклама
май параймаççĕ. Вĕренекен вĕрентÿ процесĕн хăш тапхăрне япăхрах пĕлнине кăтартаймаççĕ.
Пĕлĕве тĕрĕсленĕ чух çĕнĕ формăсемпе усă курни чылай чухне пысăк пулăшу парать, чăваш
чĕлхине вĕрентес ĕçе самаях çăмăллатать, çĕнĕлĕх кĕртет.
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Статьяра чăваш шкулĕсенче япала ячĕсене вĕрентессин шайĕпе çыхăннă хăш-пĕр ыйтусене пăхса тухнă.
Тĕп сăмахсем: чĕлхене вĕрентесси, тăван (вырăс мар) чĕлхеллĕ шкул, япала ячĕ, ăса хывнин шайĕ,
вĕрентÿ щайĕ.

Я

пала ячĕсене чĕлхе наукин морфологи пайĕнче вĕрентеççĕ. Япалана (е япалалăха) пĕлтерекен
пуплев пайне япала ячĕ теççĕ.
Морфологи тĕлĕшĕнчен япала ячĕсем ытти сăмахсенче падеж, хисеп, вăхăт, камăнлăх
категорийĕсенче пулнипе уйрăлса тăраççĕ. Ку категорисенчен чи палли – падеж категорийĕ. Синтаксис тĕлĕшĕнчен пăхсан япала ячĕ анлă тата тăтăшах усă куракан пуплев пайĕсенчен пĕри шутланать. Пуплевре вăл предложенин пур членĕ те, ытларах подлежащипе дополнени, пулать. Чăваш
чĕлхинче хăш-пĕр япала ячĕсем предложенире пулăшу пĕлтерĕшлĕ пулаççĕ, урăх япала ячĕ хыççăн
тăрса вĕсем вăхăта е вырăна тĕрĕсрех кăтартса параççĕ (1).
Япала ячĕ – пуплевре анлă тата тăтăш усă куракан пуплев пайĕсенчен пĕри шутланать. Япала
ячĕсĕр пуплев йĕркеленеймест. Çавна май ачасем япала ячĕсем çинчен тата вĕсен формисемпе пуплевре вырăнлă та тĕрĕс усă курма вĕрентесси питех те пĕлтерĕшлĕ. Çавăнпа хамăрăн тишкерĕве
эпир чăваш шкулĕсенче чăваш чĕлхи урокĕсенче япала ятне вĕрентес ыйтупа çыхăнтартăмăр.
Чăваш шкулĕшĕн чăваш чĕлхи тăван чĕлхе шутланать. Кунта вăл вĕрентӱ предмечĕ кăна мар,
вĕрентӱ чĕлхи те. Çавăнпа вĕренÿ программи те самай анлă. Çакă чĕлхен кашни пайне вĕрентес
тĕлĕшпе те çапла. Акă Тĕслĕх программăра 6-мĕш класс ачисем япала ячĕпе çыхăннă анлă материал пĕлменнине палăртнă.
Ку вăл япала ячĕн пĕлтерĕшне, морфологи паллисене пĕлессипе; ытти сăмахсемпе е вĕсен
ушкăнĕсемпе мĕнле мелсемпе çыхăннине ăнланассипе, çыхăну мелĕсен синонимлăхĕпе усă курма
пултарассипе; тухăçлă аффикссем хушса иккĕмĕшле япала ячĕсем тума пĕлессипе; хисеп формисемпе тĕрĕс (пĕлтерĕшне тата мĕнле сăмахсем пăхăнса тăнине кура) усă курма пултарассипе; тулли
мар пĕлтерĕшлĕ япала ячĕсене палласа илме, сăмах хăш текстра тулли пĕлтерĕшлĕ иккенне (кун
иртет те, çул иртет), хăшĕнче тулли пĕлтерĕшлĕ маррине (пĕр кун иртрĕ, виç çул иртрĕ) курма, пуплевре тĕрĕс усă курма пултарассипе çыхăннă. Вĕренекенсен чăваш чĕлхинчи япала ячĕ вырăс
чĕлхинчипе мĕн енчен пĕрешкел е уйрăм пулнине те ăнланмалла.
Çапла вара халĕ чăваш шкулĕсенче тăван чĕлхене алла илнĕ май япала ятне вĕрентессин
ăшлăхĕпе вĕренÿ задачисем самай анлă. Çакă вĕрентекенсен яваплăхне те ÿстерет. Ачасен пĕлӱ,
ăслай-хăнăху шайне тарăнлатма, вĕсен пуплевне аталантарма, пуплевне тĕрĕс те сăнарлă тума
вĕренӱ ĕçĕнче вырăнлă суйласа илнĕ меслетсемпе мелсене пăхăнса ĕçлени пулăшать. Ачасен пĕлÿ,
ăслай-хăнăху шайне пĕлсе тăни вара тухăçлă меслетсем суйласа илме май парать.
Эпир чăваш шкулĕнче вĕренекен ачасем япала ятне пĕлнин шайне тĕрĕслес тĕллевпе тĕпчев
ирттертĕмĕр. Вăл Сĕнтĕрвăрри районĕнчи Шуршăл вăтам шкулĕнче иртрĕ, унта 6-мĕш класра вĕренекен
9 ача хутшăнчĕ. Тĕпчевре çак меслетсемпе усă куртăмăр: сăнав, ачасен ĕçне тишкерни, ятарлă тĕрĕслев
ĕçĕ ирттерни. Малтанхи тапхăрта вĕренекенсем пĕр-пĕринпе мĕнлерех хутшăннине, вĕсен пуплевне,
ачасем пуплевре япала ячĕн формисемпе тĕрĕс те вырăнлă усă курма пултарнине сăнарăмăр. Япала
ячĕсене илес пулсан, вĕренекенсенчен ытларахăшĕ япала ячĕсен формисене тĕрĕс калăпласа вĕсемпе
вырăнлă усă кураççĕ. Анчах сăнав ачасем кулленхи хутшăнура хăйсен пуплевне пит сăнаманнине, уяманнине те кăтартрĕ. Вĕсем чăвашла калаçăва кирлĕ мар çĕртех вырăс сăмахĕсемпе çаврăнăшсем кĕртсе
яма пултараççĕ, пуплевре лексика тата грамматика диалектизмĕсем тĕл пулаççĕ.
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Малалла ачасене «Туслăхпа юлташлăх» изложени çыртарас терĕмĕр. Изложени ачасен пуплев
харпăр хăй тĕллĕнлĕхне курма, çыхăнуллă пуплев аталанăвĕн шайне (çыхăнулăхне, пуянлăхне,
тĕрĕслĕхне) , вĕсем вăл е ку пуплев пайĕсемпе еплерех усă курнине сăнама та май парать. Ку класра вĕренекенсем çыракан изложени калăпăшĕ вăтамран 130-180 сăмахран пулмалла.
Изложени тексчĕ
Туслăхпа юлташлăх
Мĕн тери хаклă та паха япала иккен çакă аслă çĕр çинче туслăхпа юлташлăх. Аван юлташа ансат шыраса тупаймăн: ăна çул çинче ăнсăртран тĕл пулма, йӱнĕ хакпа сутăн илме те çук.
Юлташ вăл – чĕре, чун ăшши, куç шăрçи хĕлхемĕ, икĕ алăн хăвачĕ, шăм-шакăн тĕрекĕ.
Юлташ вăл – татти-сыпписĕр хаваслăхпа хĕпĕртӱ, ĕçре иксĕлми вăй-хал, ĕçкĕ-çикĕре вĕçĕмсĕр
савăнăç паракан çывăх çын.
Юлташ вăл – хăй телейсĕр чухне сана ăраскал параканĕ, чирлĕ чухне сыватса сиплекенĕ,
хăрушлăх лекнĕ чухне саншăн хăйĕн пуçне хураканĕ.
Юлташ вăл–нимле тăшман çапса аркатайми чул хӱме, никам çĕнтерейми хурçă крепость.
Юлташ вăл – тăшманшăн вилĕм, туссемшĕн пурнăç, тăван халăхшăн мухтав.
Юлташпа калаçса кăмăла уçатăн, чĕрӱне лăплантаратăн, ăс-хакăла пуянлататăн.
Епле этем пурăнма пултартăр çывăх юлташ пулмасан çакă тĕнчере?
Кам пултăр çĕр çинче юлташпа тусран хакли, çывăххи?
Çук, пĕр çын та пурăнма пултараймасть çут тĕнчере юлташсемпе тусемсĕр.
Хаклăран та хаклă япала туслăхпа юлташлăх кулленхи пурнăçра, хаклă вăл çул-çӱревре, анчах
унтанта хаклăрах çапăçу хирĕнче, тăшман вучĕ айĕнче.
Нимрен те çирĕпрех пĕр нушапа-шăпапа, пĕр шухăшпа-ĕмĕтпе тĕвĕленсе çирĕпленнĕ юлташлăх
тертлĕ йывăр кунсенче, кашни татăк çăкăра çурмашарăн пайласа çисе пурăннă вăхăтсенче. Ǎна пĕр
çын та хăй ĕмĕрĕнче нихçан та манма пултараймасть.
(186 сăмах, И. Тукташ çырнинчен)
Изложение икĕ паллăпа хакларăмăр: пĕрремĕш паллă – содержанипе пуплев пахалăхĕшĕн;
иккĕмĕшĕ – тĕрĕс çырнăшăн. Икĕ палли те чăваш чĕлхине пĕлнин шайне кăтартать.
Содержани тĕлĕшĕнчен хакланă чухне меслетçĕсем сĕнекен çак критерисене шута илтĕмĕр:
1) çырни темăпа, тĕп шухăшпа килĕшсе тăни;
2) ĕçсене туллин çырса пани, фактсене тĕрĕс çырса кăтартни;
3) стиле яка тытса пынине пыманни;
4) шухăша çыхăнуллăн йĕркелесе çырни.
Пуплев пуянлăхĕпе илемлĕхĕ тĕлĕшĕнчен хакланă чухне çак самантсене шута илĕмĕр:
1) сăмах йышĕ;
2) предложенисене грамматика тĕлĕшĕнчен тĕрĕс йĕркелени;
3) стиль пĕрлĕхĕпе сăнарлăхĕ;
4) пуплев çитменлĕхĕсем (2).
Хаклавра орфографи, пунктуаци, грамматика йăнăшĕсене шута илтĕмĕр. Хамăр тĕпчевпе
килĕшÿллĕн, тĕп вырăнта ачасем япала ячĕсемпе епле усă курнине сăнасси пулчĕ.
Ачасен ĕçĕсене тĕрĕслесе тухнă хыççăн çакăн пек пĕтĕмлетӱ тума пулать. Пĕтĕмĕшле илсен,
вĕренекенсем çырса пани темăпа килĕшӱллĕ. Ачасенчен ытларахăшĕ тĕп шухăша ăнланса, туллин,
пăтраштармасăр çырса кăтартнă, хăшĕ-пĕрин çеç шухăш татăлни тĕл пулать. Сăмах йышĕ
нумайăшĕн çителĕклĕ, вĕсем предложенисене грамматика тĕлĕшĕнчен тĕрĕс йĕркеленĕ, стиль енчен килĕшӱллĕ çырнă.
Япала ячĕсемпе мĕнлерех усă курнине илес пулсан, çакна палăртса хăвармалла: пĕтĕмĕшле илсен, вĕренекенсем япала ячĕн формисемпе пĕлсе усă кураççĕ, темиçе ача ĕçĕнче кăна япала
ячĕсемпе çыхăннă йăнăшсем (йапала, йулташлăх, анзат, етем, çин) курăнчĕç. Кусем те орфографи
йăнăшĕсем. Çапах та ачасен пуплевĕ сăмах йышĕн пуянлăхĕ енчен (вăл шутра япала ячĕсемпе усă
курас тĕлĕшĕнчен пăхсан та) çителĕксĕр аталаннине палăртса хăвармалла. Нумайăшĕ тавтологи
йăнăшĕсенчен хăтăлайман, кирлĕ çĕрте çывăх пĕлтерĕшлĕ япала ячĕсемпе усă курайман.
Çапла вара, тĕпчеве хутшăннă вĕренекен ачасем, тĕпрен илсен, япала ятне тĕслĕхлĕ
программăра ыйтнă шайра алла илсе пынине палăртмалла. Çапах вĕсен пуплев пуянлăхĕ
çителĕксĕр пулнине те асăнса хăвармалла. Уйрăмах кулленхи хутшăнури калаçу чĕлхи чухăн.
Паллă ăсчахсем иртнĕ ĕмĕртех сĕннĕ мелсемпе меслетсен пĕлтерĕшĕ паян та чакман. Анчах та
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пурнăç çĕнĕлĕхсем ыйтать. Меслетлĕхре те çĕнĕ йышши «утăмсем» кирлĕ, мĕншĕн тесен хальхи
вĕренекенсене кăсăклантарма çăмăл мар. Психологи науки пуплев чĕлхепе усă курас ĕç-хĕл пулнă
май этемĕн кулленхи ĕçĕ-хĕлĕн тĕревĕ пулнине палăртать. Этем калаçасшăн çеç калаçмасть,
çырасшăн çеç çырмасть, вуласшăн çеç вуламасть, тăнласшăн çеç тăнламасть. Ку ĕç-хĕле вăл
пурнăçри вăл е ку ĕç-хĕлпе çыхăнуллăн тăвать. Çавна кура тăван чĕлхене вĕрентессине, пуплеве
аталантарассине вĕренекенсен тĕп ĕçĕ-хĕлĕсемпе тачă çыхăнтарсан аван пулмалла.
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кĕ пин те вунçиччĕмĕш çулхи çулхи кăрлач уйăхĕн 22-мĕшĕнче Тĕнче литературинче сумлă ят
хăварнă, Чăваш Республикин халăх поэчĕ Петр Петрович Хусанкай çуралнăранпа çĕр вунă çул
çитрӗ. Çак çавра юбилей ячӗпе унӑн пултарулӑхне сума сӑвакансем тӗрлӗ мероприяти туса ирттерчӗç.
Чӑвашсен паллӑ çыравçи Стихван Шавли Хусанкай пултарулăхне хакласа çапла каланӑ: «Иванов, Çеçпĕл, Хусанкай – тăван поэзири чи çутă ятсем. Халь пурăнакан поэтсем пурте вĕсен орбити
тавра çаврăнаççĕ-ха». Халӑх сӑвӑçин чӑваш литературинче тӗрлӗ çулти вулакана тивӗçтерекен хайлав нумай. Унӑн «Сӑпка юррине» чӑваш ачисем мӗн пӗчӗкренех илтсе ÿсеççӗ, хӑш-пӗр сӑввисен
сыпӑкӗсене ача сачӗсенчех пӑхмасӑр вӗренеççӗ.
Пуянлӑхпа çеç пурнас пур – ан та çыр,
Суха та ан ту, ан çӗкле мӑлатук.

Пул хӑюллӑ, тÿрӗ чунлӑ!
Ӗненӗр: хам юлташсене
Тыттармӑп эпӗ нихӑçан…

Пурнас тен пулсан – çӗр çинче çанӑ тавӑр!
Пӗр элекçе те ал ан тӑс, юлташ!
Ирӗк ӗçÿшӗн ударлӑ тӑр!

Этемӗн пултӑр йӑлт илемлӗ, – …
Сӑн-пичӗ, тумӗ, ӗмӗтленнӗ
Ӗмӗчӗсем те, чунӗ те…

Кулӑ та шÿт – çын хастарӗ,
Ӗç хӑвӑртрах юртать.
Ӗç пултӑр тирпейлӗ, таса та илемлӗ.

Эс тӑрӑш хӑвӑн халӑхушӑн,
Ун ӑраскалӗшӗн эс çун!

Ан кулайтӑрччӗ курайман тӑшман…

Вилмешкӗн эпӗ хӑрамастӑп,
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Хам халӑхшӑн вилни – телей…
Эс, чӑваш, пӑхма йӑваш та
Тӑшманпа тӗлех пулсан
Эс пултарӑн-ха, чӑваш!

Мана та шел вӗт, сӑввӑма
Пӑнчӑпала пӑнчӑхлантарсассӑн.
Çампа пурне те калама
Пултараймасть хӑш чух ман сассӑм.

Атӑл – халӑх пархатарӗ,
Атӑл – пирӗн ӑраскал!
Хӑш çӗршыв сана мантарӗ?
Çук санран писмешкӗн хал.

Хӗрарӑм – чи хӑрушӑ чун:
Унпа та, унсӑр та пурнаймӑн.
Пурнас тесен – кӗрешӗр, тÿсӗр.
Халӑх çӑварӗ – хапха,
Тӗрлӗрен кӑларать
Хӑлха илтнӗ сӑмаха.

Эпир – чӑваш интеллигенцин
Пӗрремӗш сийӗ, пирӗнпе
Пур халӑх – çав энциклопедин
Чӑн авторӗ пуль тетӗп эп.

Чӑваша чӑвашлах лайӑх-çке
сӑйланмашкӑн…

Мӑшӑрлӑх илес пулать
Çамрӑкрах пике,
Кÿршӗрен ӑна суйла!

Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр…
Чӑвашпа пӗрле хӗпӗртетӗп,
Хуйхӑрсан та чӑвашпа пӗрле.

Сыхлан. Ан сӑхтарах мӗнпур
Аташнӑ, суккӑр сӑпсана.

Чунпа ÿт нихçан та
Пурӑнаймӗç уйрӑм…

Аслӑ туслӑхӑмӑра
Тӗрӗслер вутпа.
Çунас çук вӑл çулӑмра –
Чи таса тупа.
Хытарӑпӑр хӑюллӑн
Чуна та чӗрене.
Хӗç пултӑр ӑшри çулӑм,
Çӗнмешкӗн вӗренер.

Вилсессӗн те – ху юратмасӑр
Çынна ан чуптутар хӑвна!
Манӑн çӑлтӑр тÿпере!..
Кирек кам та хӑй ачишӗн çунӗ –
Хӑть вӑл ырӑ пултӑр, хӑть начар.
Чӑвашпа пӗрле эп хӗпӗртӗп,
Хурлансан та – чӑвашпа пӗрле.
Пур вӑя та этем пӑхӑнтарӗ,
Пур хӑватӑн та пулӗ чикки.

Хамӑр çӗршӗн, çӗнтерÿшӗн,
Чи таса тӑванлӑхшӑн
Пӗрле вӑрçӑн. Пӗрле тÿсӗн,
Вилӗн те кирлех пулсан.

Шуррине хурисӗр курма çук-тӑр
Пылакки йÿççисӗр çук, пӗлеп.

Чӗлхе тени вӗт пирӗн –
Услам çу.

Ман юман пулса кашламалла!..

Çынна никам та йытӑ пек
Юратаймасть çак çӗршывра.

Тӑван чӗлхемӗрех илемлетесчӗ,
Ӑна вӗрсе кӗртесчӗ чӗрӗ чун.

Пӗр пурнӑç хаклӑ çӗр çинче…

Ман чунӑн тÿрӗ кӗпçине
Аваймӗ çуклӑх, сум хисепӗ.

Лашу ÿксессӗн çуран ут,
Калла чакма ан асӑнӑр.

Сӑвӑç пулас тесен –ан çывӑр,
Апат ан çи, анчах – ӗçле!
Çын йывӑрлӑхне чӗрÿ патне йышӑн,
Çӑкӑр вырӑнне чул парса ан ултала –
Эп пӗлетӗп: халь сывлӑш та класлӑ.

Эп – пултарулӑхпа илем,
Аслӑлӑхпа чӑнлӑх этемӗ.
Эпир начар та халӑх мар-çке…
Хӑй чура пулса курнӑ этем
Нихӑçан чура тумӗ çынна.

Эп çӗр çул пурӑнмашкӑн та хатӗр –
Ӗçлесе, кӗрешсе, юратса.

Ман çӗршывӑн ÿсӗмӗ –
Пур патшалӑх тÿсӗмӗ.

Вучах мӗнне пӗлетӗп эп,
Пӗлеп хура çӑкӑр хакне.

Тӗнчешӗн эп нимех те мар та,
Ман ӗçӗм кирлӗ халӑха.

Çыратӑп суясӑр, савса, хал парса.

Йӑваш кӑмӑллисем телейлӗ…

Санран пӗр çын кӑна туса
Кӑшт йӑнӑшнӑ-мӗн çутçанталӑк.
Ӗçлетӗп чапшӑн – сумшӑн мар.

Кам ӗмӗтпе таса, чипер –
Ӑна ытти те – пыл та çу-мӗн.
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Чӗлхемӗрте пур пултару,
Эпир пулмах, пулмах çуралнӑ!

Вӑйли нихçан та кӗвӗçмест
Кашни ман сӑввӑм – юлашки пекех.

Эп саманан ал тымарне сӑнларӑм,
Хам пултӑм унӑн харсӑр чӗри пек.

Ӑçта пулсан та эп –
Çẽршыв манпа пӗрле.

Ача-пӑча – атте-анне сасси,
Ача-пӑча вӑл – халӑх пуласси.

Юман аттем! Эп санăн йӗкелÿ.
Эп пурнӑçран кӗтместӗп канӑç

Эпир – шкул ӗçченӗсем – вӗрентÿпе воспитани ӗçӗнче Петӗр Хусанкай каланисемпе тӑтӑшах
усӑ куратпӑр. Вӗсенче халӑхӑн ӑс-тӑнӗ, пуянлӑхӗ, пуласлӑхĕ.
УСĂ КУРНĂ ЛИТЕРАТУРА
1. Хусанкай П.П. Çырнисен пуххи. 1-6 томсем. – Шупашкар: Чӑваш кӗнеке изд-стви, 1997 –
2006.

КОНСТАНТИН ИВАНОВ ЭТЕРЛĔХĔ – ХУЛА ШКУЛĔНЧЕ
АРХИПОВА Мария Ильинична
чăваш чĕлхипе литература учителĕ
ЯКОВЛЕВА Ольга Николаевна
чăваш чĕлхипе литература учителĕ
Шупашкарти «10-мĕш ВШ» МБВУ
Чăваш Республики, Шупашкар хули
Авторсем К.В. Иванов пултарулăхне хула ачисене хăйсем вĕрентнин опытне çырса кăтартаççĕ. Вĕсен
опычĕпе паллашни ытти вĕрентекенсене те усăллă пулма пултарать.
Тĕп сăмахсем: К.В. Иванов поэзийĕ, эткерлĕх, вилĕмсĕр сăвăç, халăх поэчĕ.

И

кĕ пин те вунпиллĕкмĕш çул Литература çулталăкě пулчě. Пирěн аслă поэтăмăр Константин
Васильевич Иванов 125 çул тултарнине пěтěм тěнче паллă турě. Вăл 1890-мěш çулта
Пушкăрт республикин Слакпуç ялěнче кун çути курнă. Çав çул пěтěм тěнче Константин Иванов
çулталăкне палăртрě. Константин Васильевич мěн пěчěкрен пурне те пěлме-ăнланма тăрăшнă,
вырăс литературин классикěсен: Пушкинăн, Лермонтовăн, Кольцовăн, Некрасовăн, Тургеневăн,
Толстойăн тата ытти çыравçăсен хайлавěсене юратса вуланă, чăваш писателěсен ал çырăвěсемпе
паллашнă. Ģакă пěтěмпех Ивановăн кăмăлне çěклентерсе янă, чăваш чěлхин пуянлăхне, хăйěн
пултарулăхěн вăйне тарăнрах туйса илме пулăшнă.
К.В. Иванов – аслă та вăйлă талант. Вăл вырăс çыравçисен произведенийěсене çав тери хитре,
пурне те килěшÿллě куçарнă, хăй те илемлě хайлавсем çырнă. Унăн çырас, ěçлес кăмăлě иксěлми
çăлкуç пек тапса тăнă, вăл хăйěн тăван халăхне чěререн юратнă, уншăн çунса ěçленě, пусмăрлăасаплă вăхăтра хăйěн ěмěр манми поэмине çырса хăварнă.
«Нарспи» поэма – Константин Иванов пултарулăхěн чи çÿллě шайне кăтартакан произведени.
Ку поэма вулакансен чěринчен тухма пěлмест. Мěншěн-ха? Мěншěн тесен «Нарспи» – этемěн ырă
шухăшěсене, ěмěчěсене хускатакан, чăннипех те ырра вěрентекен чаплă произведени; вăл –
çуркунне юрри, çурхи хěвел ăшши, ешěл вăрман, йывăçсен, чечексен шăрши, çурхи вěçен кайăксен
юрри; вăл – шыв-шурăн кěмěл шăнкăравлă сасси… Пуринчен те ытла тěлěнтерекенни вара –
поэмăна вунçиччěри-вунсаккăрти яш каччă çырни. Вăл, çамрăк пулин те, самана йěркисене
ăнланнă, мул тěнчине парăннă çемьесене витěр пěлнě. «Нарспи» поэмăна Константин Иванов чунчěре хистенипе, талант вăйěпе çырнă. Унăн кашни йěрки пирěн чуна тыткăнлать.
Ĕмĕр ытла иртнĕ унтанпа. Апла пулин те, унăн содеожанийĕ, темипе идейи паянхи куна та
хăйсен илĕртӳлĕхне çухатман. Çухатман кăна мар, «Нарспи» поэма малтанхи пекех илемлĕн
янăрать, паянхи кун та актуаллă: хăй тавра пуçтарать, хавхалантарать, поэмăра çырса кăтартнă ĕçпуç çинчен калаçтарать, тавлаштарать.
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Мĕн пулăшнă-ха Константин Иванова çакăн пек паха хайлав шăрçалама. Пирĕн шутпа, чи малтанах – «Турă пани – талант», анчах вырăссен каларăшне кăштах урăхлатса: «Ах если бы к таланту
прибавить трудолюбие, а к трудолюбию талант», – тенĕ пек, «Турă пани» – тăрăшмасан е
пулăшакан пулмасан сая кайма пултарать. К.В.Иванов шăпинче вара çак ҫӳлерех асăннă пулăмсем
пурте – турă пани, пулăшакансем, тăрăшни – пĕрле пĕтĕçсе тĕнчене чаплă поэт парнеленĕ.
Пуринчен ытла «Нарспире» палăрнă Иванов генийě чăваш культурин шăпине Яковлев пекех, анчах
хăйне майлă, хăй вăхăтěнче, пěтěм малашлăхшăн татса панă, теме пултаратпăр эпир… Виçě пин йěрке
сăвăра ěлěкхи чăваш пурнăçěн пěтěм энциклопедийě курăнать. Гоголь, Пушкин çинчен каланă пек ку,
чăнах та, аравасăр, нимěнле калăпа шăнăçайми япала, – тенě чăваш халăх поэчě Петěр Хусанкай.
Çут çанталăк пекех, сăвăçăмăр вилěмсěр! Çакă чăваш поэзийě кунран-кун вăй илсе пынинче
курăнать. Константин Иванов пултарулăхě каярахри ăрури çыравçăсене те паха произведенисем хайлама хавхалантарнă. Çавăнпа та К. Иванов поэзийě паян кун та пирěншěн ытарайми тěслěх. Пирěн
шкулта та илемлě хайлав çыракансем ачасем хушшинче те, вěрентекенсем хушшинче те чылай.
К.В. Иванов – чăвашсен пěрремěш фотохудожникě, пултаруллă ал ăсти. И.Т. Трофимов ун
çинчен çапла аса илет: «Вăл картинăсем ÿкерме юрататчě, унăн ÿкерчěкěсем çине пăхсан вěсене
вун виçě çулхи ача ÿкернě теме çукчě». Эпир те çулсеренех юбилярсен пултарулăхě тăрăх
ÿкерчěксен конкурсне ирттеретпěр.
Ҫыннăн талант пулсан, ăна пулăшса пырсан, хăй тăрăшсан кашниех пурнăçра çитĕнӳсем тума
пултарать. К.В. Иванова пирĕн аслă вĕрентекенĕмĕр И.Я. Яковлев пулăшса пынă. Вăл йĕркелесе
янă Чĕмпĕр шкулĕ чăн-чăн талантсене туптаса кăларакан шкул пулса тăнă. Хальхи хула шкулĕнчен
чăвашла калаçакан, сăвă-юрă çыракан, Чăваш çĕр-шывĕн илемне ӳкерсе кăтартакан ачасем
вĕрентсе кăларма пултарсан вара пирĕн ĕç сая кайманни курăнать.
Хула шкулĕнче эпир К.В. Иванов пултарулăхĕпе паллашатпăр, унăн «Нарспи» сыпăкĕпе
пĕрремĕш урока пуçлатпăр. Сăвă ярăмĕпе чăваш чĕлхин çепĕçлĕхне, илемлĕхне кăтартма
тăрăшатпăр. Малалла вĕренсе пынă май «Ҫулталăк вăхăчĕсем» сăвă ярăмĕсемпе паллашатпăр. Вĕсем
тăрăх калаҫу ирттерсе хамăр таврари çут ҫанталăк ҫине поэт куҫĕпе пăхатпăр, вăл курнă илеме курма
тăрăшатпăр, сăвва пăхмасăр калама вĕренетпĕр. Тăваттăмĕш класра вара К.В. Ивановăн пурнăҫĕпе
пултарулăхне тĕплĕнрех пăхса тухатпăр: «Нарспи» поэма сыпăкĕпе паллашатпăр, пăхмасăр калама
вĕренетпĕр, унăн содержанийĕ тăрăх хатĕрленĕ ӳкерчĕксен курăмне йĕркелетпĕр. Аслăрах классенчи
ачасемпе К.В. Иванов пултарулăхĕпе паллашнă хыҫҫăн урокра сăвă ҫыратпăр. Еплерех пулса иртет–
ха ҫак ĕҫ? Доска ҫине сăввăн пĕрремĕш йĕркине ҫырса хуратпăр. Рифма, ритм терминсене вырăс литератури урокĕнче вĕренни ҫине таянса аса илтеретпĕр. Ун хыҫҫăн ачасем сĕнекен йĕркене
хушатпăр. Ҫапла пĕрле ĕҫлесе класра пĕр ҫаврăм сăвă калăплатпăр. Килте ачасем ҫак сăвва малалла
тăсаҫҫĕ е пачах урăх сăвă хайлаҫҫĕ. Паллах, пурин те чăвашла сăвă пулмасть, нумайăшĕ вырăсла та
ҫыраймасть. Апла пулин те, ҫакăн йышши ĕҫсем туса ирттерни пултаруллă ачасене тупса палăртма,
вĕсене малалла аталантарма май парать.
Аслăрах класри ачасемпе вара урокра çеç ĕçлени сахал тесе шутлатпăр. Ҫакна шута илсе, эпир
вĕренекенсене тĕрлĕ шайра иртекен класс тулашĕнчи мероприятисене явăçтарма тăрăшатпăр.
Хамăр шкулти чăваш чĕлхи вĕрентекенĕсен тата вĕренекенсен вăйĕпе темиçе çул хушши ĕнтĕ
Чăваш чĕлхи кунне халалласа «Янра, чăваш юрри!» концерт ирттеретпĕр. Ку концерта пĕрремĕш
класран пуçласа вунпĕрмĕш класс таранах хаваспах хутшăнаççĕ. Ҫак уява ирттерсе эпир талантлă
ачасене тупса палăртатпăр. Вĕсене вĕрентсе пулăшса пыратпăр. Пирĕн шкулти ачасем хулара иртекен пултарулăх конкурсĕсенче час-часах малти вырăнсене йышăнаççĕ.
К.В. Иванов эткерлĕхне упрасси вĕрентекенсенчен нумай килет. Чăваш поэзийĕн çăлтăрĕн ячĕ
ĕмĕрсем урлă çутатасса шанса вĕрентӳ ĕçĕнче вăй хуратпăр. Эпир ачасенче чăвашлăх туйăмне аталантарас, тăван атте – аннене юратма, хисеплеме хистесе ӳстерес тесе тăрăшатпăр.
К. Иванов – халăх поэчě, мěншěн тесен вăл халăхăн çутă шухăш-ěмěчěсемпе пурăннă. Уншăн
таса кăмăлпа ěçленě, çавăнпа унăн пултарулăхě чăваш халăхěшěн кăна мар, тěнчери ытти тăванла
халăхсемшěн çывăх пулса тăнă. Унăн ячě чăваш литератури ÿсěмěнче чăн-чăннипех çутă шурăмпуç
çăлтăрě пек çиçсе тăрать, – тенĕ М. Сироткин, филологи наукисен докторě.
Константин Иванов – чăваш халăхěн мăнаçлăхěпе мухтавě, çěнě çырулăхěпе илемлě сăмахлăхне
никěслекенě. Хамăр шухăша çак сăвă йěркисемпе вěçлес килет:
Тутар та, вырăс та, пăлхар та –
Паян сана тěнче пěлет,

Ĕмěрÿ пулайрě вăрăм мар та –
Яту сан вилěмсěр, поэт!
Геннадий Айхи
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Статьяра тăван чĕлхеллĕ шкулсенче чăваш чĕлхи урокĕсенче синтаксиса вĕрентнĕ чухне терминсемпе
ĕçлессин уйрăмлăхĕсене çырса кăтартнă. Ку ыйтăва татса памалли майсене çутатнă. Авторсен
шухăшĕсем терминологин практика тата теори ыйтăвĕсемпе кăсăкланакансемшĕн усăллă пулма кирлĕ.
Тĕп сăмахсем: термин, сăмах, сăмах майлашăвĕ, содержани, пулу мелĕ.

П

ĕлÿлĕх тĕнчине кĕме, унта харпăр хăйне çирĕп туйма ачана тăван чĕлхе пулăшать. Ача тăван
чĕлхе пулăшнипе çĕнĕ ăнлавсене ăса хывать, шухăшлама, хăйĕн шухăшĕсене уçса пама
хăнăхать. Унăн ăс-тăн ÿсĕмĕ ытларах тăван пуплев пулăшăвĕпе пулса пырать. Вĕренÿре кирлĕрен
те кирлĕ ăслайсемпе хăнăхусене аталантарса çирĕплетесси те тÿрремĕнех тăван чĕлхене алла илессипе çыхăнать. Чĕлхене вĕрентес ыйту самай пысăк та анлă. Çавăн пекех тăван чĕлхене вĕрентес
уçлăхра учителĕн ачасене ятарлă ăнлавсене, терминсене вĕрентес, вĕсемпе пĕлсе те тĕрĕс усă курма хăнăхтарас ыйтăва та пурнăçласа пыма тивет.
Паллă чĕлхеçĕ, лингводидакт М.Р. Львов ăнлава çапла палăртать: «Понятие – это форма мышления, отражающая существенные свойства и связи явлений, это единица мышления [2, с. 3]. Ытти
наукăри пекех, меслетлĕхре те ăнлавсем пĕр вăхăтрах ăслăлăхăн аталану никĕсĕ те, унăн шайĕн
кăтартăвĕ те пулса тăраççĕ. Ăнлавпа тепĕр пулăм – термин – тачă çыхăннă. Ун урлă эпир вăл е ку
ăнлава тĕрĕс кăтартма пултаратпăр. Чăваш чĕлхине VIII-IX классенче вĕрентнĕ чух унта тĕл пулакан синтаксис терминĕсен пĕлтерĕшне уçса парас ыйту шкул ĕçĕнче пысăк пĕлтерĕшлĕ.
Чăваш шкулĕсенче чăваш чĕлхи урокĕсенче лингвистика терминĕсене вĕренни – ачасен теори
пĕлĕвне те, шухăшлавне те, пĕтĕмлеÿсем тăвас пултарулăха та çÿллĕ шая çĕклеме май парать, ачасен орфографи пĕлÿлĕхне ÿстерме, тĕрĕс вулама, тĕрлĕ стильпе çырнă хайлавсене тĕплĕн тишкерме май паракан чи пĕлтерĕшлĕ условисенчен пĕри. Уроксенче терминсемпе ĕçлесси теплерен хăй
пĕччен пулса иртекен, ыттисемпе çыхăнса тăман ĕç пулмалла мар: системăллă йĕркеленсе пымалла, çавăнпа та кашни урокрах терминсемпе ĕçлесси пулса пымалла, вĕсене ăнланса илме май паракан хăнăхтару ĕçĕсене тумалла. Çав вăхăтрах вĕрентекенĕн универсаллă вĕренÿ хатĕрĕсене
анлăлатакан меслетсемпе тата мелсемпе тухăçлă усă курма пĕлмелле.
Чăваш сăмахĕсен мĕнпур йышĕнче çынсен уйрăм ушкăнĕнче çеç усă куракан сăмахсем те пур.
Чĕлхе наукинче ун пек сăмахсен йышне ятарлă лексика теççĕ.
Ятарлă лексика шутне тĕрлĕ наука терминĕсем тата профессионализмсем кĕреççĕ. Ятарлă
сăмахсем халăхăн пĕчĕкрех ушкăнĕнче усă куракан, сайра калакан сăмахсем пулса тăраççĕ.
Термин тесе тĕрлĕ наукăра, техникăра тата искусствăра усă куракан ятарлă сăмахсене калаççĕ.
Вĕсем наукăпа техникăри, искусствăри тĕрлĕ япаласемпе пулăмсене тата ăнлавсене пĕлтерекен
căмахсем шутланаççĕ, çавăнпа та наука, искусство, техника ыйтăвĕсемпе çырнă кĕнекесенче, тĕрлĕ
учебниксенче ытларах тĕл пулаççĕ.
Терминсем, тĕпрен илсен, пĕр пĕлтерĕшлĕ. Анчах та хăш-пĕр наука терминĕ икĕ е виçĕ
пĕлтерĕшлĕ те пулма пултарать. Тĕслĕхрен, чĕлхе наукинчи хăш-пĕр терминсем яланах икĕ
пĕлтерĕшлине асăнмалла: фразеологи – 1) чĕлхе наукин хытса ларнă сăмах çаврăнăшĕсем çинчен
вĕрентекен пайĕ; 2) чĕлхери мĕнпур сăмах çаврăнăшĕсен йышĕ [3, с. 75].
Пирĕн ĕçре сăмах синтаксис терминĕсем çинчен пырать.
Чăваш синтаксисне çутатакан чăвашла çырнă ĕçсен хисепĕ йышлă мар, пурте тенĕ пекех вĕсем
вăтам тата аслă шкул валли çырнă пособисем шутланаççĕ. Çавна пула вĕсен содержанийĕ те,
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тĕпрен илсен, çирĕплетнĕ программăсенчен тухса тăрать: пособисем программăра палăртнă ыйтусене хускатаççĕ. Кашни урока тĕп терминсен определенийĕсенчен пуçлани (практика урокĕ пулсан та)
тĕрĕс ĕç теме пулать, мĕншĕн тесен ачасем иртнĕ урокра вĕреннĕ тĕп ăнлавсене аса илмесĕр практика ĕçне нумай чухне тĕплĕн пурнăçлаймаççĕ. Терминологине аса илес ĕçе вĕрентекен ун валли
вăхăт ытла нумай уйăрмасассăн та ăна вăл тĕрлĕрен йĕркелеме пултарать.
Терминсен пĕлтерĕшне уçса парас ĕçре хăш-пĕр чух вĕрентекенĕн терминăн историйĕпе те паллаштарма тивет. Ăна уйрăмах термин эквивалентлă пулнă чух туса пымалла. Тĕслĕхрен: чĕнÿ «обращени», кÿртĕм сăмахсем «вводные слова» т. ыт. те. Термин икĕ вариантлă пулнине ачасене каласа
хăвармаллах. Çакă тепĕр чух, кирлĕ самантра, иккĕленÿллĕ шухăшсенчен хăтарать, кун пек каласан
та, ун пек каласан та пĕр ăнлавпах çыхăнни ачашăн уçăмланать. Çавăн пекех ачасене шырав-тĕпчев
ĕçне явăçтарса кĕртсе яма та май парать. Тĕслĕхрен: Çак термин мĕншĕн икĕ вариантпа çÿрет-ши?
Мĕнпе çыхăннă? Çакна мĕнле майпа ăнлантарса пама пулать? Ăна пĕлес тесен пирĕн мĕнле материалсемпе паллашма тивет? Ачасене çапла майпа чĕлхе истоийĕ патне илсе тухма пулать.Ун пек чух терминсене те ачасем лайăхрах ас туса юлаççĕ, унăн пĕлтерĕшне те тарăнрах ăса хываççĕ.
Чĕлхе ыйтăвĕсемпе чăвашла çырма пуçлаканĕ Тимухха Хĕветĕрĕ пулнă. 1924 çулта вăл «Чăваш
чĕлхи грамматики. Синтаксис тĕсĕсем» ятпа пĕчĕк кĕнеке кăларать. Синтаксис ăнлавĕсен хăш-пĕр
чăвашла ячĕсем шăпах çакăнта кун кураççĕ. 1928 çулта Шупашкарта унăн «Чăваш чĕлхин грамматики» ятлă ĕçĕ иккĕмĕш хут пичетленсе тухать. Кунта предложени мĕн иккенне ăнлантарни, ăна
каланин тĕллевĕ тăрăх ушкăнлани, тытăмне членсем çине пайласа пăхни пур. Усă куракан
ăнлавсене автор кашнинех тивĕçлĕ сăмахсемпе палăртать. Синтаксис термина вырăсларан çав
хальлĕнех йышăнать, ăна валли чăвашла эквивалент шырамасть (грамматика, морфологи, фонетика, интонаци терминсем те вырăсли майлах юлнă).
30-мĕш çулсен вĕçнелле, чăваш терминологине вырăслатас туртăм вăй илнĕ, синтаксисра унччен усă курнă терминсем те чылайăшĕ вырăслисемпе ылмашăннă. С.П. Горский хатĕрленĕ шкул
учебникĕ (пĕрремĕш хут вăл 1939 çулта тухать), Т.М. Матвеевпа Ф.Т. Тимофеев терминĕсене
пăрахăçласа, предложени, подлежащи, сказуемăй, управлени, согласовани, примыкани, обращени,
вводнăй сăмах тата ытти çавăн евĕр терминсем çине куçать. Унчченхи хăш-пĕр терминсене
улăштарасси предложени тытăмĕнчи пулăмсене урăхларах ăнлантарассинчен те килнĕ.
С.П. Горский учебникĕсенче (вăл 1979 çулчченех тухса тăнă) çирĕпленнĕ терминсенчен çаксене
палăртса хăвармалла: сыпăнуллă çыхăну, пăхăнуллă çыхăну (пирвайхи шкул учебникĕсенче ку
ăнлавсем шайлашăнса çитеймен), сыпăнуллă хутлă предложени (унччен юнашарлă хутлă пуплев
пулнă), пăхăнуллă хутлă предложени (унччен çумлă хутлă пуплев пулнă), пăхăнуллă предложени
(унччен çум пуплев), урăх çын сăмахлă предложени (унччен ют сăмахлă пуплев), урăх çын
сăмахĕсем (унччен ют сăмах), пайăр ят (унччен пайăр сăмах) т.ыт.те.
Çур ĕмĕр хушши аталаннă синтаксис терминĕсенче тĕрлĕ сийсем, тĕрлĕ тапхăрти туртăмсен
йĕрĕсем палăраççĕ. Ку терминсем хушшинче ăнăçлисем те, ăнăçсăртараххисем те, системăра
хăйсене тивĕçлĕ вырăн йышăнса ыттисемпе килĕшÿллĕн шайлашса пыраканнисем те, шайла шсах çитейменнисем те, содержанийĕпе уçăмлисем те, уçăмсăртараххисем те – пурте пур. Малтанхи тапхăрта термин ĕçĕнче тăван чĕлхе мелĕсем çине ытларах тайăнма тăрăш нă пулсан, 30мĕш çулсен вĕçĕнчен пуçласа терминсене вырăсларан йышăнас туртăм вăйланать. Хальхи
вăхăтра вара интернационаллă терминсен хисепĕ ÿссе пырать (тема, рема, дирема, монорема,
паратаксис, гипотаксис т. ыт. те).
Хальхи вăхатра VIII-IX классен вĕренÿ кĕнекисене кĕртнĕ терминсен хăш-пĕр тĕслĕхĕсем:
Синтаксис «синтаксис». Чĕлхе наукин пуплев епле йĕркеленни çинчен вĕрентекен наука
пайĕ. Сăмахсем пуплевре мĕнле формăллă пуласси вĕсен лексикăпа грамматика пĕлтерĕшĕсенчен
те, хăш сăмахпа çыхăннинчен те, ытти сăлтавсенчен те килме пултарать. Çаксене пурне те синтаксис тĕпчет [1, с. 17].
Пунктуаци «пунктуация». Çырура чарăну паллисем лартмалли йĕрке. Пунктуацин тĕп тĕллевĕ –
текста ăнланмалла тăвасси.
Предложени «предложение». Уйрăм шухăша палăртакан, пĕр сăмах е сăмахсен пĕрлешĕвĕ.
Тытăмĕ предложенисен расна пулма пултарать – тĕп членсемлĕ те, вĕсемсĕр те, пĕр сăмахлă та,
темиçе сăмахлă та.
Чĕнÿ «обращение». Кама е мĕне чĕнсе каланине пĕлтерекен сăмах. Вĕсем нимĕнле члена та
пăхăнмаççĕ, нимĕнле ыйту çине те ответлемеççĕ, çавăнпа предложени членĕ те пулмаççĕ [1, с. 94].
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Кÿртĕм сăмахсем «вводные слова». Калаканĕ хăйĕн шухăшне мĕнле хакланине (çирĕплетнине,
иккĕленнине, кăмăлланине т. ыт. те) палăртакан сăмахсем [1, с. 99]
Определени «определение». Япала ятне ăнлантаракан кĕçĕн член. Определени япалан тĕрлĕ паллине кăтартма пултарать: мĕнрен тунине (чул çурт), япала камăннине е мĕнĕннине (атте сăмахĕ), вăхăта
(çурхи кун), вырăна (хирти тырă), хисепе (вăтăр ача) тата ыт. те. Хăй ăнлантаракан сăмахпа определени
вырăнĕ-йĕркипе те, аффикссемпе те, хыçсăмахсемпе те çыхăнать [1, с. 61] т. ыт. те.
Чăваш чĕлхи учителĕн VIII-IX классенче 65-70 термин çинче чарăнма тивет. Хăш-пĕрисемпе ачасен маларах та паллашма тÿр килнĕ. Тĕслĕхрен: предложени «предложение», сăмах майлашăвĕ
«словосочетание», хутлă предложени «сложное предложение», подлежащи «подлежащее»,
сказуемăй «сказуемое», дополнени «дополнение», определени «определение», обстоятельство «обстоятельство» тата ыттисем те. Теприсемпе вара ачасем пĕрремĕш хут тĕл пулаççĕ: цитатăсем «цитаты», сыпăнуллă хутлă предложени «сложносочиненное предложение», пăхăнуллă хутлă предложени «сложноподчиненное предложение» тата ыттисем те.
Чăваш шкулĕсенче чăваш чĕлхи урокĕсенче лингвистика терминĕсене вĕрентнĕ хушăра тĕрлĕ
пăтăрмахсем сиксе тухма пултараççĕ. Ун пек ан пултăр тесен терминсене вĕрентмелли йĕркене
пăхăнни питĕ пĕлтерĕшлĕ, мĕншĕн тесен вĕрентекен терминсене ăнлантарнă чухне мĕн хыççăн мĕн
тумаллине, терминсен пĕлтерĕшĕсене мĕнле майпа ачасем патне илсе çитерсен лайăхрах пулнине
чухлама тивĕç, ĕç процесне курăмлăрах ирттерме тăрăшмалла.
Терминсене вĕрентмелли йĕрке:
1 утăм. Кашни терминăн форми тата шалашĕ пур. Паллах, термин шалашĕ пĕлтерĕшлĕрех,
кирлĕрех. Анчах эпир чăн малтан формине сăнатпăр, ăна ăнланса илме май паратпăр. Тĕслĕхрен,
термин кĕске е вăрăм пулни тÿрех куçа курăнать: синтаксис «сăмах майлашăвĕсемпе предложенисене тĕпчекен чĕлхе наукин пайĕ», предложени «вĕçленнĕ шухăша палăртакан сăмах е сăмахсен
йĕрки», хутлă предложени «икĕ е темиçе тĕп членран тăракан предложени», хутсăр предложени
«пĕр тĕп членран тăракан предложени» тата ыттисем те.
2 утăм. Формине сăнасан эпир шалашне тишкеретпĕр. Чылай чухне терминсем ют чĕлхесенчен
кĕнĕ, çакăнта вĕсен чĕлхе пĕрлĕхĕнчи анлă пĕлтерĕшĕ палăрать. Тĕслĕхе вырăсла илер: грамматика
(др. греч. γραμματική от γράμμα – «буква») – наука, которая является разделом языкознания, изучающая грамматический строй языка, закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке (словоформ, синтагм, предложений, текстов). Грек чĕлхинчен тухнă «сас палли»
сăмах мĕне пĕлтернине пĕлсен вĕренекен термин пĕлтерĕшне хăй майлăн тÿрех ăнланма пултарать.
3 утăм. Малалла термин мĕнле илтĕннине тата мĕнле çырăннине тимлĕн сăнамалла. Терминсене çырасси литература нормисемпе килĕшсе тăмалла. Çавăнпа та ачасене терминсене тĕрĕс вуласа
памалла, вĕсене тимлĕн итлесе ларма хăнăхтармалла. Кайран вара терминсене, ачасем лайăхрах ас
туса юлччăр тесе, тетрадьсем çине çыртармалла. Паллах, терминсем илтĕнме пĕр евĕрлĕ, çырăнма
урăхларах пултараççĕ. Анчах терминсене çыртарнă чухне питĕ асăрхануллă пулмалла, ачасем
йăнăшсем тума пултаракан уйрăмлăхсене кăтартса хăвармалла.
4 утăм. Кайран правилăсене вĕренме ыйтмалла, тĕслĕхсем çине таянса терминăн пĕлтерĕшне
уçса пама хăнăхтармалла.
5 утăм. Хăнăхтарусем тутарнă май вĕреннĕ терминсен уйрăмлăхне тарăннăн ăнланса илме май памалла.
6 утăм. Правилăсен тетрадьне е словарьне йĕркелеттермелле.
7 утăм. Май пур чухне терминсен пулăвне этимологи тишкерĕвĕ урлă ăнлантарса пама ыйтмалла.
8 утăм. Чăвашла терминсене вырăсла теорипе танлаштарса тишкермелле.
9 утăм. Тĕрлĕ стильпе çырнă текстсенчи наука терминĕсене урăхларах пăхни çине таянмалла;
10 утăм. Чăвашла терминсене вырăс чĕлхинчен куçару мелĕпе йышăннине кăтартмалла.
Терминсене вĕрентес ĕçре çак йĕркене пăхăнса ĕçлесен, пирĕн шутпа, вĕрентекен ĕçĕ тухăçлă
пулса пыма тивĕç.
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Статьяра рефлекси тĕсĕсем çинчен çырса кăтартнă. Педагогика практикинче юлашки вăхăтра рефлекси çине пысăк тимлĕх уйăраççĕ. Рефлекси вăл этем харпăр хăй пурнăçĕнче пулса иртнĕ хăтланусемпе
ĕçсене пахаласа шухăшлани. Ансатраххăн каласан, рефлекси вăл этем хăйпе хăй калаçни. Паянхи
педагогикăра рефлексине харкам ĕçсемпе вĕсен пайтине хак пани тесе ăнланаççĕ.
Тĕп сăмахсем: рефлекси, эссе, «Хушас, кăларас, кăсăклă», тĕрев сăмахĕсем, калаçу йĕркелемелли сăмахсем.

Ш

култи учитель – хăйне евĕр тĕпчевçĕ. Ĕç тухăçлăхне ÿстермелли мелсемпе формăсем шырасси паянхи кун куллен тумалли ĕçсенчен чи кирли пулса тăрать. Вĕрентĕве кăсăклăрах,
илĕртÿллĕрех йĕркелес тесе ырми-канми тăрăшакан педагогсем ĕçре пысăк çитĕнÿсем тăваççĕ.
Чăваш чĕлхипе литературине вĕрентмелли методика çулсеренех пуянланса, аталанса пырать. Çĕнĕ формăсемпе ăслайсем шкул практикинче кулленех çуралаççĕ. Пĕр -пĕрин опычĕпе
паллашни, педагогикăри тĕрлĕ проблемăсене пĕрле сÿтсе явни, çĕнĕлĕхсене тишкерни
вĕрентекенсене ĕçре пысăк пулăшу парать.
Юлашки вунă çул хушшинче критикăллă шухăшлав технологине (технология критического
мышления) тĕпе хурса вĕрентесси вăй илчĕ. Кун пек чух урок виçĕ пĕлтерĕшлĕ пая пайланать:
1) «вызов» – кăсăклантарса яни. Кунта темăна палăртни, проблемăллă ыйту лартни, çак тема
пирки ачасем мĕн пĕлнине ыйтса пĕлни, вĕсен пĕлес туртăмне вăратни» кĕреççĕ [3];
2) ку тапхăрта «Курăнать мĕнле… Илтĕнет мĕнле…», «+», «–», «кăсăклă» е «+», «–», «Тĕрĕс – тĕрĕс
мар», «Ансат тата кăткăс ыйтусем», «Ĕненетĕр-и?» таблицăсемпе, кластерсем тăвассипе ĕçлемелле;
3) «осмысление» – ăнлану е ăнланса илни. Текста вуланă май ачасем кăранташпа хăйсене
шухăшлаттаракан, кăсăклантаракан вырăнсене паллă туса пыраççĕ. «Инсерт», «Борт журналĕ»,
Икĕ е виçĕ енлĕ дневник – çак мелсемпе усă курни ачасене ăнланса вулама, материала тарăнрах
ăнланма пулăшать;
4) «рефлексия» – харкам хаклав (пĕтĕмлетни), ачасем мĕн çĕннине пĕлни, тĕпчевçĕ е автор
шухăшĕпе вĕренекенсен шухăшĕ пĕр килнипе килменнине палăртаççĕ. Ачасем хăйсен шухăшне
ăнлантарса пама, хÿтĕлеме тăрăшаççĕ.
Рефлекси – латин чĕлхинчен кĕнĕ сăмах, «каялла таврăнни» тенине пĕлтерет. Ăна туса ирттернĕ ĕçе
пĕтĕмлетни тесе ăнланма пулать. Ку таранччен эпир рефлекси термин вырăнне урока пĕтĕмлетни
теттĕмĕр. Çĕнĕ вĕренÿ стандарчĕ ачана хăй мĕн пĕлнипе пĕлменнине уйăрма, хушнине тума мĕн
чăрмантарнине ăнланма, çĕнĕ пĕлĕве хăйне шыраса тупма, ĕç çул-йĕрне палăртма хăнăхтарма ыйтать.
Вĕренÿре пулмалли результатсене стандартра палăртнă. Вĕсем харкам, метапредмет (пĕлу-тĕпчев,
хутшăну, ĕç, йĕркелÿ), предмет результачĕсем. Рефлекси те метапредмет результачĕсен шутне кĕрет: ĕçе
мĕнле тунине тĕрĕслесси, вĕсен сăлтавне палăртасси, çĕнĕ теллев лартасси. Çавăнпа та учителĕн ку ĕç
çине вăхăтпа тимлĕхе ытларах уйăрма тивет. Рефлекси виçĕ енлĕ: кăмăл-туйăма рефлексилени, вĕренÿ
материалне рефлексилени, ĕç-хĕле рефлексилени [1, с. 69].
Чăваш чĕлхи урокĕсенче ачасен сăмах пуянлăхне ÿстересси программа кăларса тăратнă тĕп
задачăсенчен пĕри пулса тăрать. Çак задачăна кашни урокрах пурнăçласа пымалли учительсемшĕн
паллă ĕнтĕ. Тăван чĕлхен грамматика тытăмĕпе паллаштарнă май грамматика формисемпе анлă усă
курма вĕрентсе пымалла. Тĕрĕс те илемлĕ вулама-калаçма, çырма вĕрентесси те – кашни урокра тумалли ĕç [2]. Çак ыйтусене татса панă çĕрте ачасен пĕлĕвне хаклассине, пĕтĕмлетессине паянхи кун çĕнĕ
стандартпа килĕшÿллĕ рефлекси мелĕпе усă курса йĕркелесе пыни пĕлтерĕшлĕ пулнине палăртмалла.
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Урока ачасен вĕренес кăмăлне (урок пуçламăшĕнче, вĕçĕнче е кирек хăш тапхăрĕнче те) рефлексилес тата урокпа кăсăклантарса ярас тĕллевпе ирттермелле. Ăна çак мелсемпе тума пулать:
1. «Хăв сăнна кăтарт». Ачасем хăйсен кăмăлне смайликсемпе кăтартма пултараççĕ.  – кăмăл
хавхалануллă,  – кăмăл аван,  – кăмăл пусăрăнчăк. Смайликсем вырăнне тĕрлĕ ÿкерчĕксемпе
усă курма пулать. Акă ачасем кăмăл хавхалануллă пулнине «хĕвел», аван пулнине «хĕвеле кăштах
пĕлĕт хупланă», пусăрăнчăк пулнине «пĕлĕт» ÿкерчĕксемпе кăтартма пултараççĕ. Паллăсен хисепне ытларах та тума пулать. Вĕсен пĕлтерĕшĕ пурне те каламасăрах ăнланмалла пулма тивĕç.
2. «Кăмăл-туйăм çыххи». Ку мелпе усă курма учителĕн класра тĕрлĕ тĕслĕ хутран тунă чечексем
тата вĕсене чиксе хумалли икĕ кăкшăм пулмалла. Тĕс пĕлтерĕшне учитель ачасемпе калаçса
татăлса палăртма пултарать. Тĕслĕхрен, «кăвак» чечек вĕренес кăмăл пуррине, «шупки» кăмăл питех пулманнине палăртать. Урок пуçламăшĕнче пĕр çыхă пулĕ, урок вĕçĕнче – тепĕр çыхă.
Кăкшăмри е вазăри «кăн-кăвак чечек çыххи» чи кĕтнĕ результат пулĕ.
3. «Кăмăл йывăççи» (е «Пултарулăх йывăççи»). Ку мел те маларах çырса кăтартнă принциппах
пулса пырать. Класра курăнакан вырăнта хытă хутран тунă йывăç кÿлепи (пĕрре е иккĕ) çакăнса
тăмалла. Ун çумĕнче хут кĕсьесенче е тĕрлĕ тĕслĕ çаврашкасем е, тĕслĕхрен, чечексем, пан улмисем,
çулçăсем пулмалла. Вĕсем мĕне пĕлтерни пирки учитель ачасемпе калаçса татăлать (пан улми – аван
кăмăл, çулçă – хуçăк кăмăл, чечек – вăтам кăмăл). Ачасем улмуççи патне пырса хăйсен кăмăлне
тивĕçтерекен палла çыпăçтарса хăвараççĕ, урок вĕçĕнче каллех хăйсен кăмăлне палăртаççĕ. Нумай
çимĕçлĕ улмуççи урок ачасене кăмăла кайнине пĕлтерет.
Ачасемпе рефлекси результачĕ пирки калаçса илес пулать. Урок умĕнхи тата урок вĕçĕнчи рефлексире кашнин палли мĕнле? Ÿсĕм лайăх енне улшăннипе улшăнманнине танлаштарни лайăх.
Ÿсĕм пурришĕн алă çупса пĕр-пĕрне саламлама пулать.
Урокăн тĕрлĕ тапхăрĕнче, тĕрлĕ ĕç хыççăн рефлекси туса ирттермелле. Ăна вырăнта ларса
та тума пулать:
4. «Светофор». Акă ачасем тĕрлĕ тĕслĕ карточка кăтартаççĕ: симĕсси – кун пек ĕç татах кирлĕ,
килĕшрĕ; сарри – килĕшрĕ, анчах тунă ĕç чуна тыткăнламасть; хĕрли – ĕç килĕшмерĕ, кăсăклă мар.
5. Кăмăл-туйăма палăртакан кĕвĕ. Урок пуçланиччен учитель доска çине ачасем пĕлекен юрă
ячĕсене çырса хурать. Вĕсенчен пĕри хаваслă, тепри кичем, виççĕмĕшĕ шавлă. Ачасем хăйсен кăмăлне
килĕшекен юрă ячĕ тĕлне паллă лартаççĕ: калаçса татăлнă тăрăх е кăшкăру палли, е нота, е тата урăх
паллă. Хăш юрă тĕлĕнче ытларах паллă, çав юрра учитель итлеттерет. Урок вĕçĕнче те çаплах.
6. Кăмăла палăртакан ÿкерчĕк. Вĕрентекен класс умне çут çанталăкăн тĕрлĕ вăхăтне е тĕрлĕ
сăнне сăнлакан ÿкерчĕксем çакса хурать: хура кĕркунне, çуллахи уяр кун, хĕллехи çил-тăман.
Шăнкăрав янраса кайсан ачасем хăйсен кăмăлĕпе тÿр килекен ÿкерчĕк тĕлне пухăнса тăраççĕ. Урок
вĕçĕнче те çаплах. Мĕншĕн вăл е ку ÿкерчĕке суйласа илнине ăнлантарса параççĕ.
7. «Кăмăлна мĕнле сăмахпа палăртма пуларатăн?», «Хăвна мĕнле туятăн?» евĕр ыйтусем çине
хуравлаттарни. Ку мелсем урокра вĕреннĕ материала мĕнле шайра ăса хывнине тишкерме май
параççĕ. Вĕсене урокăн пĕтĕмлетÿ тапхăрĕнче ирттерсен вырăнлă. Вĕсенчен чылайăшне çырса
тумалла. Акă вĕсен хăш-пĕр тĕсĕсем.
1. Вĕçлемен предложенисем. Çурма хатĕр анкетăра ачасем харпăр хăй шухăшне тивĕçлĕ сăмаха
суйласа илсе çыраççĕ: Паян эпĕ çĕнни … (илтĕм, илмерĕм). Маншăн тема … (йывăр е çăмăл) пулчĕ.
Эпĕ пур ĕçе те… (пурнăçларăм е пурнăçлаймарăм). Эпĕ темăна … (ăнлантăм, ăнланмарăм). Халĕ эпĕ …
(тишкерÿ тума, тĕрĕс çырма, илемлĕ вулама, пăхмасăр калама т. ыт. те) пултаратăп. Маншăн …
(словарьпе ĕçлесси, презентаци, правило тăвасси т. ыт. те) çĕнни пулчĕ. Маншăн … (çĕнĕ тема, аса
илни, вуланине каласа пани т. ыт. те) пĕлтерĕшлĕ пулчĕ. Урок материалĕ маншăн … (çĕнĕ, кăсăклă,
усăллă е пачах хирĕçле т. ыт. те) пулчĕ.
2. Афоризм (çунатлă сăмах) суйла. Учитель е доска çине, е çул-йĕр карттинче урока пĕтĕмлетме
афоризмсем çырса панă. Ачасен урок материалне тивĕçтерекен афоризма суйласа илмелле, йĕрпе
туртса е çăлтăр лартса паллă тумалла.
1. Куç хăрать те, алă тăвать.
2. Çын туман ĕç çук.
3. Çиччĕ виç те пĕрре кас.
Хăй мĕншĕн вăл е ку афоризма суйланине сăмахпа каласа ăнлантармалла.
3. Алгоритма пăхăнса сăвă çырасси. Кун евĕрлĕ ĕçсен шутне синквейн, хокку (хайку),
диамантăна кĕртме пулать.
Синквейн вăл – творчествалла ĕç форми. Ятарлă алгоритмпа 5 йĕркерен тăракан, рифмăламан,
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кĕске сăвă çаврăмĕ, калас шухăша уçса паракан литература хайлавĕ. Синквейн ахаль сăвă çаврăмĕ
çеç мар, ăна уйрăм правилăна пăхăнса çыраççĕ:
1-мĕш йĕрке – сăвă ячĕ, тема (ытларах чухне япала ячĕ). Кунта синквейнăн тĕп шухăшне
палăртакан сăмах пулма тивĕç;
2-мĕш йĕрке – тĕп шухăша палăртма пулăшакан, темăна сăнласа паракан икĕ паллă ячĕ;
3-мĕш йĕрке – темăпа çыхăннă ĕçе уçса пама пулăшакан виçĕ глагол;
4-мĕш йĕрке – темăпа çыхăннă уйрăм шухăша палăртма пулăшакан туйăм (сăвва çыракан çак
тема çине мĕнлерех пăхнине кăтартса паракан, тăватă сăмахран тăракан предложени);
5-мĕш йĕрке – пĕрремĕш йĕркери сăмахăн синонимĕ (япала ячĕ). Япала ячĕпе усă курса тĕп
шухăша пĕтĕмĕшле пĕтĕмлетни (вăл чи малтанхи, пĕрремĕш сăмахпа çыхăнмалла).
Урок
Усăллă, илемлĕ
Кăсăклантарать, шухăшлаттарать, ăс парать
Çамрăкла вĕренни чул çинче
Пĕлÿ
Хокку (хайку) – рифмăланман 3 йĕркеллĕ 17 сыпăкран тăракан сăвă, шухăша кĕске те витĕмлĕ
палăртать. Тĕслĕхрен:
Урокра эп вĕрентĕм,
Тăрăшсах ĕçлерĕм.
Эп хаваслă.
Диаманта – çичĕ йĕркеллĕ сăвă, пĕрремĕш йĕркери сăмахпа çыхăннă шухăш аталанса пырса
хирĕçле пĕлтерĕше куçать.
1-мĕшпе 7-мĕш йĕркесенче пĕрер антоним япала ячĕ (тăхтав, урок);
2-мĕш йĕркере – пĕрремĕш япала ятне ăнлантаракан икĕ паллă ячĕ (кĕске, кичем);
3-мĕш йĕркере – 1-мĕш йĕркери япала ячĕпе çыхăннă виçĕ глагол (кан, утса çÿре, урока хатĕрлен);
4-мĕш йĕркере – икĕ хирĕçле пĕлтерĕшлĕ ят сăмах майлашăвĕ: пĕри тăхтав сăмахпа, тепри урок
сăмахпа çыхăнать (шавлă тăхтав, кăсăклă урок);
5-мĕш йĕркере – пĕрремĕш йĕркери иккĕмĕш япала ячĕпе çыхăнакан виçĕ глагол (шухăшлаттарать,
ĕçлеттерет, вĕрентет);
6-мĕш йĕркере – çав япала ятне ăнлантаракан икĕ паллă ячĕ (усăллă, кăсăклă).
4. «Класпа çырнă çыру».
Учитель парттăсем тăрăх хут ярать. Ачасен çав хут çине пĕрер предложени çырмалла. Вĕçĕнче
ушкăнпа çырнă çыру пулса тăрать. Кашни çыракан предложени умĕнхи текстпа çыхăнуллă пулмалла. Малтанхи предложение е учитель хăй çырса парать, е пĕр-пĕр ача пуçлать. Тĕслĕхрен, çыру
пуçламăшĕ: Паянхи урок материалĕ…, тепĕр ача малалла çырать çĕнĕ, виççĕмĕшĕ – эпĕ паянччен
ку темăпа пачах нимĕн те пĕлмен тата ыт. те.
5. Эссе – пĕр-пĕр тема вĕреннĕ е текстпа ĕçленĕ хыççăн çуралнă шухăшсене пĕтĕмлетсе çырнă
ирĕклĕ çыру.
6. Вĕреннĕ материалти пĕлтерĕшлĕ информацие суйласа илсе кĕскен телеграмма, инструкци,
сĕнÿ, хыпар çырни. Ку хăйне евĕр çĕнĕ ĕç тĕсĕ – пĕр формăпа панă информаци шухăшне пăсмасăр
тепĕр майлă тума пултарни: текста таблицăпа, схемăпа е граф формипе панă материала сăмахпа
каласа пани. Ку мел пĕр шухăш тепринпе мĕнле çыхăннине палăртма питĕ меллĕ. Урăхла вăл когници (пĕлÿ) схеми, пĕр-пĕр ăнлавăн çыххи пулать.
Рефлекси туса ирттересси пĕлтерĕшлĕ пулнине кура ку ĕç валли ятарлă тетрадь пулсан лайăх.
Акă тĕслĕх анкета. Тивĕçлĕ хурава вĕренекенĕн аялтан туртса палăртмалла:
1. Анкета.
1) Урокра эпĕ активлă/пассивлă пултăм.
2) Хамăн урокри ĕçпе эпĕ кăмăллă/кăмăлсăр.
3) Маншăн урок вăрăм пулчĕ/хăвăрт иртрĕ.
4) Урокра эпĕ ывăнтăм/ывăнмарăм.
5) Килти ĕç маншăн йывăр/çăмăл, кăсăклă/интереслĕ мар пек туйăнать.
6) Урокра ман кăмăл çĕкленчĕ/пăсăлчĕ/хуçăлчĕ.
7) Урокри материал ăнланмалла мар, усăллă/усăсăр, кăсăклă/кăсăклă мар.
Паллах, ку е вăл рефлекси мелне шкул ачисен ÿсĕм шайне шута илсе усă курмалла. Кĕçĕн
классенче рефлекси валли смайлсем, кăмăла палăртакан ÿкерчĕксем, «Кăмăл йывăççи»,
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«Светофор» мелĕсемпе усă курни вырăнлăрах. Вăтам классенче вара «Кăмăл йывăççи», «Класпа
çырнă çыру», «Вĕçленмен предложенисем», анкета, «Рефлекси тĕкĕрĕ» мелĕсем вырăнлăрах. Аслă
классенче «çитĕнÿ картлашки», «+», «–», «интереслĕ» мелсем меллĕ пулма тивĕç.
Урокра вырăнлă та пĕлсе ирттернĕ рефлекси учителе ачасем хăйсем тунă ĕçе ăнланса пурнăçланине,
вĕсене мĕн чăрмантарнине, вĕренекенсем çĕннине мĕн чухлĕ илнине, урокра илнĕ информаципе
пурнăçра усă курма пултарнине, вĕсем çак тапхăрта мĕн чухлĕ те пулин улшăннине ăнланма пулăшать.
Вĕренекенсем хăйсем ĕçне хакланипе пĕрлех класри ытти ачасен ĕçне те хак пама вĕренсе пыраççĕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Статьяра тăван (вырăс мар) чĕлхеллĕ шкулсенче чăваш чĕлхи урокĕсенче кÿртĕм сăмахсене вĕрентессин
хăш-пĕр уйрăмлăхĕсене çырса кăтартнă. Ку ĕçĕн майĕсене асăннă.
Тĕп сăмахсем: кÿртĕм сăмахсем, меслетсемпе мелсем, индукци, дедукци, пулу мелĕ, ирĕклĕ диктант.

Х

альхи шкул программине тишкернĕ май çакна палăртма пулать: кÿртĕм сăмахсене VIII класра вĕренме программăра пĕтĕмпе 2 сехет палăртнă. Сехетсем сахал пулнине шута илсе пуплеве аталнтарас ĕçе учителĕн грамматика материалне вĕрентнĕ май туса пыма тивет. VIII класс
ачисен кÿртĕм сăмахсене тĕрĕс çырма, пĕлтерĕшне тата пуплев стильне кура вĕсемпе калаçура тата
çырура вырăнлă усă курма хăнăхмалла [1].
Вĕрентĕве тĕрĕс йĕркелес тесен, ачасен ÿсĕм уйрăмлăхĕсене, вĕсен пуплев аталанăвĕн шайне
пĕлни пĕлтерĕшлĕ. Ку вăл вĕрентÿ ĕçĕнче тивĕçлĕ мелсемпе меслетсем суйласа илме май парать.
VIII класра кÿртĕм сăмахсене вĕрентесси тĕрлĕ майпа пулма пултарать. Вĕсене вĕрентнĕ чух усă
курмалли меслетсем: учитель ăнлантарăвĕ, калаçу, çыру, дедукци тата индукци меслечĕ, курăмлăх
хатĕрĕсем, грамматика вăййисем.
Чăваш чĕлхине вĕрентес ĕçре кăтарту тата курăмлăх хатĕрĕсемпе усă курни пысăк пĕлтерĕшлĕ.
Кăтарту пособийĕсемпе урокра усă курни тата вĕсем нумайччен ачасен куçĕ умĕнче çакăнса тăни
ачасене тĕрĕс çырма хăнăхтарас ĕçе те пурнăçлама май парать. Кăтарту пособийĕсем темăсемпе
тачă çыхăнмалла, çакăн чухне тин вĕсем темăна ăнланма пулăшаççĕ.
Кÿртĕм сăмахсемпе çыхăннă темăсене уçса пама ыталарах шырав-тĕпчев меслечĕпе ĕçлени,
уйрăмах индукци меслечĕ çине таянса урока йĕркелени ачасен материала ăнланаслăхне, вĕсен
шухăшлавне чылай çÿллĕ шая çĕклет.
Индукци е индукциллĕ шухăшлав тесе вакрах ăнланусенчен пĕр пĕтĕмлетÿллĕ шухăш патне
куçнине калаççĕ. Кун пек чухне учитель уйрăм тĕслĕхсем (сасăсене, предложенисене, текстсене)
тишкерме сĕнет, ыйтусем парать. Ачасем тĕслĕхсене пайăн-пайăн тишкерсе ăнланаççĕ. Унтан теори пĕтĕмлетĕвне йĕркелеççĕ.
Программăра палăртнă тăрăх, кÿртĕм сăмахсене икĕ урок хушшинче пăхса тухмалла. Ĕçе учитель ыйту-хурав формипе, индукци меслечĕ çине таянса туса пынă чух доска çине вĕрентекен
предложенисем çырса парать:
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1. Атте ыран хулана каять.
2. Атте ыран хулана каять пулас [2, с. 99].
3. Телее, атте ыран хулана каять.
4. Ман шутпа, атте ыран хулана каять.
Унтан вĕренекенсен умне çакăн пек ыйтусем кăларса тăратма пулать:
− 1-мĕшпе 2-мĕш предложенисене танлаштарăр. Содержанийĕпе вĕсем пĕр-пĕринчен мĕнпе
уйрăлса тăраççĕ?
− Палăртнă сăмахсем мĕне пĕлтернине ăнлантарса парăр.
− 2-мĕш предложенинче палăртнă сăмах предложенин мĕнле членĕ хыççăн тăрать?
− 3-мĕшпе 4-мĕш предложенисенче палăртнă сăмахсем сказуемăй умĕнче е хыçĕнче вырнаçнă?
− Вĕсем предложени членĕ пулаççĕ-и?
− Ачасем, çак палăртнă сăмахсенче сире мĕн тĕлĕнтерет? Вĕсен хушшинче мĕнле уйрăмлăх
асăрхарăр?
− Çав сăмахсене мĕнле чарăну паллисемпе уйăрнă?
− Вĕсене мĕнле интонаципе вуламалла-ши? Танлаштарăр.
− Кÿртĕм сăмахсем мĕн тума кирлĕ?
Ачасем тишкернĕ предложенисем урлă çакăн пек пĕтĕмлетÿ тăваççĕ:
Калаканни хăй шухăшĕ çине епле пăхнине, мĕнле хакланине кÿртĕм сăмахсемпе кăтартать.
Кÿртĕм сăмахсем нимĕнле пуплев пайĕ те пулмаççĕ, предложенире нимĕнле ыйтура та тăмаççĕ.
Çак шухăша ытти тĕслĕхсемпе те çирĕплетсе хăвармалла, вĕренекенсене хăйсене тĕслĕхсем туптармалла, кÿртĕм сăмахсем кĕртсе предложенисем çырма хушмалла. Учитель ачасем тунă
пĕтĕмлетĕве анлăлатать, терминпа паллаштарать.
Калаканĕ хăйĕн шухăшне мĕнле хакланине (çирĕплетнине, иккĕленнине, кăмăлланине т. ыт. те)
палăртса калама пулăшакан сăмахсем. Кÿртĕм сăмахсем, чăн та, нимĕнле пуплев пайĕ те пулмаççĕ,
çыннăн кăмăлне кăтартаççĕ.
Вĕрентекенĕн кÿртĕм сăмахсем предложенире мĕнле сăмахсемпе çыхăннине е çыхăнманнине те
палăртмалла, çак ĕçе ачасене явăçтармалла.
Вĕрентекенĕн кÿртĕм сăмахсене çырура, ăçта мĕнле чарăну паллисем лартмалли уйрăмлăхсене
уçса памалла, тĕслĕхрен: сказуемăй умĕн тăнă чухне кÿртĕм сăмахсене запятойпа уйăраççĕ (Телее,
часах пире машина хуса çитрĕ).
Çакăнтах кÿртĕм сăмахсен тытăмĕ çинчен каласан та аван: ку тĕлĕшĕнчен вĕсем пĕр сăмахран
та, темиçе сăмахран та пулаççĕ. Кÿртĕм сăмахсен ушкăнне пăхсан вĕсен кашнин хăйĕн пĕлтерĕшĕ
пур. Тĕслĕхрен, Яланхи пекех, манăн пичче ирхине шкулалла уттарччĕ предложенине илер. Ку
предложенире кÿртĕм сăмах ялан пулнă пеккине кăтартать. Шутласа пăх-ха, хулана иртерех каймалла мар-ши? Ку тĕслĕхре паллă тунă сăмах каласа пĕлтерни çине мĕнле те пулин пăхтарас тесе,
итлекене чĕнсе каланине пĕлтерет.
Тин çеç вĕреннĕ теори материалне хăнăхтару ĕçĕсемпе çирĕплетсе хăвармалла.
Хăнăхтарусемпе ĕçлеме пуçличчен кĕнекере панă материала вуласа кĕске тезис пек е план пек
çыртарса калаттарни те лайăх пулмалла.
Çавăн пекех вĕрентекен тата çакăн евĕр ĕç туса ирттерме пултарать: пĕр-пĕр илемлĕ литературăран
уйрăм сыпăк илмелле, унти кÿртĕм сăмахсене кăларса пăрахмалла, вĕсен вырăнне вĕренекенсене
хăйсене кÿртĕм сăмахсене туптармалла, унтан ачасем тупнă сăмахсене автор кÿртĕм сăмахĕсемпе
танлаштарса пăхмалла, вĕсене пахалăх тĕлĕшĕнчен хаклама ыйтмалла. Çапла туни вĕренекенсен
активлăхне ÿстерет, пуплевне аталантарать, урока интереслĕрех ирттерме май парать. Тĕслĕхрен:
Тарăн та пысăк шыв пăтранмасть теççĕ. Санăн чун-чĕрÿ чăнах та мĕнлерех тарăн-ши, мĕнлерех
пысăк-ши? Ара çитнĕ ачусене вăрçа ăсатнă чух калани: «Эсир, çамрăксем, пирĕн тăпрамăра килсе
таптăр, сирĕн тăпрăра пирĕн, ваттисен, таптамалла ан пултăрчĕ», – тени сарăмсăр сая кайнине
пĕлсен тĕнчене шăнăçайми хаяр хыпар сан чĕрÿне мĕнле шăнăçайрĕ-ши?
Кÿртĕм сăмахсемпе ачасем çырура та, калаçура та, шкул пĕтернĕ хыççăн та анлă усă кураççĕ,
анчах тепĕр чух çак предложенисенче йăнăшсем тунине чылаях курма пулать:
1. Чарăну паллисене тĕрĕс лартмаççĕ.
2. Кÿртĕм сăмах ăçта пуçланнине е вĕçленнине тĕрĕс палăртаймаççĕ.
Апла пулсан ку ыйтупа вĕрентекенĕн тăрăшсах ĕçлемелле. Тишкермелли материала, сÿтсе явмалли тĕслĕхсене литература произведенийĕсенчен, халăх сăмахлăхĕнчен илмелле. Çакă та
вĕренекенсене пурнăçпа çывăхлатать, кÿртĕм сăмахсен тĕрлĕ тĕсне курма май парать.
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Ачасен активлăхне ÿстерес, вĕсене кÿртĕм сăмахсемпе харпăр хăй тĕллĕн тĕрĕс усă курма вĕрентсе
çитерес тĕллевпе грамматика урокĕсенче творчествăлла ĕçсем нумай тутармалла. Кÿртĕм сăмахсемпе
ĕçленĕ чух вĕренекенсен шухăшлавне, чĕлхине пуянлатакан ĕçсен шутне çаксем кĕреççĕ:
1) тĕрлĕ конструкциллĕ предложенисем йĕркелени;
2) илемлĕ литературăран çавăн йышши предложенисене çыртарса илни;
3) шÿтлĕ пĕчĕк кулăшсем хайлама хушни;
4) прозăлла çырнă произведенин пĕр-пĕр сыпăкне пьеса пек çырма ыйтни;
5) курни-илтни çинчен каласа партарни;
6) пĕр-пĕр темăпа пĕр-пĕринпе калаçтарни;
7) изложенисем, сочиненисем çыртарни тата ытти ĕçсем.
Морфологи тата пунктуаци енчен кашни орфограммăна, пунктограммăна ас туса тăма çăмăл
мар. Тĕрлĕ сăлтавсене пула (ачасен тимлĕхĕ, аталанăвĕ пĕр пек маррине кура) кÿртĕм сăмахсемпе
усă курнă чух вĕренекенсем нумайччен йăнăшсем тăваççĕ.
Çавăнпа та пур ачана та тĕрĕс çырма вĕрентес ĕçре йăнăш тăвасран асăрхаттарасси пысăк вырăн
йышăнать. Чăваш чĕлхипе çĕнĕ пĕлÿ паракан кашни урокрах учитель ачасене, çав сăмахра, предложенире мĕнле йăнăш пулма пултарнине шута илсе, мĕнле калатпăр?, мĕнле каламалла?, мĕнле
çыраççĕ?, предложенире мĕнле чарăну паллисем лартнă?, вĕсене мĕншĕн лартнă?, чарăну паллисем
мĕнле правилăпа çыхăнса тăраççĕ? евĕрлĕ ыйтусемпе ĕçлеме тивĕç.
Ачасен тимлĕхне, астуса юласлăхне ÿстерме пулăшакан çыру ĕçĕсенчен пĕри вăл – «Аса илÿ»
диктанчĕ. Аса илÿ диктантне ирттернĕ чух вĕрентекенпе ачасем текстри е сăвăри орфограммăсемпе
пунктограммăсене тишкерсе тухаççĕ. Унтан учитель çав текста (урокрах е килте вĕренсе килме)
пăхмасăр каласа памалăх вĕренме вăхăт парать. Кайран вĕренекенсем материала мĕнле астуса
юлнă тăрăх хăйсем тĕллĕн çырса параççĕ. Тĕслĕхрен, ачасене çакăн евĕрлĕ текстпа ĕçлеттерме пулать. Кунта пунктограммăсем те, кÿртĕм сăмахсем те йышлă тĕл пулаççĕ.
Укăлча хапхине уçса тăван яла кĕретĕп. Мана хирĕç ăшă çил выляса чупать, урам тăршшĕпе
ÿсекен йывăç тăррисене хумхантарать. Акă атте лартнă йăмрасем. Тен, астăваççĕ вĕсем мана, тен,
лапсăркка симĕс пуçĕсене тайса, мана саламлаççĕ.
Эпĕ ÿснĕ виç чÿречеллĕ пÿрт çеç курăнмасть. Çавăнпах-и, тен, чунра салху. Ун вырăнĕнче
пысăк та хитре çурт ларать (Ф. Орл).
Тимлĕн итлесе ларма хăнăхман ача правилăсене тĕрĕс вĕреннĕ хыççăн та йăнăшсем тăвать.
Кун пек чухне учителĕн ачан тимлĕхне ÿстерес тĕлĕшпе ытларах ĕçлеме тивет. Ку тĕлĕшпе
ирĕклĕ диктант, комментариллĕ диктансем, çырса илни, асăрхаттару, ăнлантару диктанчĕсем
тата ытти çыру ĕçĕсем те усăллă.
Шкул ачисене тĕрĕс çырма вĕрентес ĕçре пунктуаци правилисене лайăх пĕлни пысăк вырăн
йышăнать, çакна учителĕн яланах асра тытмалла. Пунктуаци правилисене лайăх пĕлекен ача кирек
мĕнле йывăр предложение çырнă чух та ăна тĕрĕслеме, материала тĕрлĕ енчен тишкерÿ тума пултарать, яланах ăнланса ĕçлет. Ун пек вĕренекенĕн йăнăшсем питĕ сайра тĕл пулаççĕ, йăнăшсемсĕр
ĕçлет тесен те тĕрĕс пулĕ.
Начар çыракан ачасемпе вăхăтран вăхăта тĕрĕслев ĕçĕ умĕн 10-15 минутлăх хатĕрлев ĕçĕ туса
ирттерсен аван. Йăнăшсенчен хăтăлас тĕллевпе ĕçленĕ çĕрте вăйăсем ирттерни те пысăк
пĕлтерĕшлĕ [3, с. 76].
Çакăн пек занятисенче çитес çыру ĕçĕсенче тĕл пулакан пунктограммăсемпе тата орфограммăсемпе
паллаштармалла, правилăсене аса илмелле, тĕслĕхсемпе тĕрлĕ енлĕ ĕçлемелле. Çыру урокĕнче йăнăш
сахал туни е пĕр йăнăш та туманни ачана хавхалантарать, час-часах ун пек чухне çав ачасем тăрăшарах
вĕренме, тимлĕрех итлесе ларма пуçлаççĕ.
Изложени, сочиненисене тĕрĕсленĕ чухне çыру ĕçĕсенче вĕренекен кÿртĕм сăмахсемпе мĕнле
усă курнине, чарăну паллисемпе пĕлсе ĕçленине шута илмелле.
Вĕрентекен ачасен ĕçĕсене тĕрĕсленĕ чух хăш ача мĕнле йăнăш тунине, мĕнле пунктограммăна
начар пĕлнине, тунă йăнăшсем мĕнле сăлтавсенчен килнине т. ыт. те шута илсе ĕçлени пысăк
пĕлтерĕшлĕ. Ачана хăйĕн йăнăшĕсемпе активлă ĕçлеттермелле, унăн уйрăмлăхне шута илсе пĕр
йăнăшах тĕрлĕ енлĕ тÿрлеттермелле, хăнăхтарусемпе çирĕплетсе хăварма май памалла.
Палăртнă темăна ачасем мĕнле ăса хывнине, вĕренекенсен пĕлÿ шайне, унпа пуплевре (калаçура,
çырура) мĕнле усă курма хăнăхса çитнине учитель тест формипе, ыйту-хурав мелĕпе, диктантăн тĕрлĕ
тĕсĕсемпе, сочинени е изложени çыртарнă май та тĕрĕслеме пултарать. Вĕренекенсен пĕлĕвне тест
формипе тĕрĕсленĕ чух ку ĕçе йĕркелеме ачасене хăйсене те явăçтармалла.
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Статьяра чăваш чĕлхи урокĕсенче текстпа ĕçлессин уйрăмлăхĕсене çырса кăтартнă, ку ĕçĕн тухăçлăхне
ÿстермелли вĕрентÿ условийĕсене асăннă. Текста тишкернĕ чухне вĕрентÿçĕ ачасемпе пĕрле материала
тепĕр хут хăйĕн чун-чĕри витĕр кăларма тивĕçлĕ. Ку çул-йĕр – автор шухăшĕсене вулавçă пек ăнкарса илнĕ
хыççăн харкам текста ăсласси патне. Çак çул-йĕре тĕрĕс йĕркелеме кашни ачан харкамлăхне тата
творчествăллă пултарулăх шайне аталантаракан хастар вĕрентÿ формисем пулăшаççĕ. Паянхи пурнăç
кăларса тăратакан ыйтусем чăваш чĕлхине вĕрентекене ĕçре çĕнĕ формăсем шырама хушаççĕ.
Тĕп сăмахсем: текст паллисем, пуплев стилĕсем, пуплевĕн функципе пĕлтерĕш ушкăнĕсем, лингвистика ăнлавĕсем.

Т

екстпа ĕçлесси пуплеве аталантарас ĕçĕн пĕр тĕсĕ, текстсене ачасен пĕлĕвĕпе килĕшÿллĕ суйласа
илмелле. Текста суйланă чух çак уйрăмлăхсене шута илмелле: текст содержани енчен ачасене
ăнланмалла пулмалла, текстра вĕреннĕ правилăсемпе çыхăннă орфограммăсемпе пунктограммăсем
пулмалла. Чăваш чĕлхи урокĕнче илемлĕ текстпа усă курни çакăн пек самантсене йĕркелеме пулăшать:
1) чăваш чĕлхи урокĕнче литература жанрĕсемпе паллаштарма;
2) чĕлхе илемлĕхне кăтартса пама;
3) грамматика материалĕн функцийĕсене уçса пама;
4) калав, ăслав, сăнлав формисемпе çырас ăсталăха ăнланса илме, çут çанталăка сăнас
пултарулăха ÿстерме т. ыт. те;
5) культурологи аспектне пурнăçлама;
6) воспитани ыйтăвне йĕркелесе пыма [1].
Текстпа ĕçленĕ чух чăваш чĕлхи урокĕсенче чĕлхе туйăмĕ аталанать, вĕренекенсене наци культури
ыйтăвĕсемпе çыхăнтарать. Чăваш чĕлхи урокĕсенче текстпа ĕçлени çакăн пек ыйтусене те йĕркелесе
пыма май парать: лексика, морфологи, синтаксис темисене тухăçлă вĕрентме; чĕлхе системине ăнланма;
чĕлхен хăйне евĕрлĕхне чухлама; ачасен чун хавалне ÿстерме; вĕсен пултарулăхне аталантарма.
Юлашки вăхăтра чăваш чĕлхи урокĕсенче ытларах илемлĕ текстсемпе усă курнине курма пулать.
Текстăн содержанийĕ çине пусăм туса ĕçлени – хальхи вăхăтра вĕренекенсемшĕн уйрăмах кирлĕ.
Вĕренекен илемлĕ литературăри текста тишкермесен, унăн содержанине ăнланмасан та пултарать. Илемлĕ литература хайлавне искусство шайĕнче ăнланса ăша хывасси – кăткăс пулăм. Ăна
пур енлĕн тишкерсе хакласси вара тата та кăткăсрах.
Чăваш чĕлхипе литературăна çыхăнтарса тăракан уроксен тĕллевĕ – чĕлхе, хутшăну, литература
компетенцийĕсене йĕркелесси тата чĕлхе вăрттăнлăхне туйма, илемлĕхне курма вĕрентесси,
эстетикăлла чĕлхе туйăмне аталантарасси. Вĕренекенсем чăваш чĕлхи урокĕсенче конкретлă лингвистика ăнлавĕсене ăнкарса вĕренмелле:
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− фонетикăпа синтаксислă ăнлава (вĕренекен текстри чарăну паллисен пĕлтерĕшĕсене тĕрĕс
ăнлансан, тĕрĕс интонаципе вуласан, çырура вара – тепĕр майлă: интонаци тăрăх чарăну паллисене
тĕрĕс лартма пултарнă чухне пурнăçа кĕрет);
− лексикăпа семантика ăнлава (текста тишкернĕ тата ăна хăй йĕркеленĕ чух синонимсем, антонимсем, омонимсем, сăмах майлашăвĕсемпе синтаксис конструкцийĕсем çине ытларах пусăм туса
ĕçленĕ чухне пулса пырать);
− парадигматикăллă ăнлава (текстри пуплев пайĕсен (сăмахсен) пĕлтерĕшĕсене ăнлансан
пурнăçа кĕрет);
− синтагматикăллă ăнлава (вĕçленнĕ шухăша тĕрлĕ вариантла çирĕплетме пĕлни, предложенири
сăмах йĕркин пĕлтерĕшĕсене ăнлансан пурнăçланать);
− стилистика ăнлава (текст йĕркелес уйрăмлăха ăнланни: жанр тĕлĕшĕнчен, композици, персонажсен чĕлхи тĕлĕшĕнчен, текста тишкернĕ тата ăна йĕркеленĕ чух сюжет йĕрне характеристика
пама пултарсан пулать).
Уроксен шалашĕ текстăн чĕлхе тишкерĕвĕ пулса тăрать. Текст чĕлхен чи пысăк единици шутланать, çав хушăрах пуплев единици те. Шăпах çавăнпа текста чăваш чĕлхине вĕрентес меслетлĕхре
дидактика единици пек те пăхаççĕ. Пĕр енчен, произведенире хайлавçăн хăйне евĕрлĕхĕ
сăнарланать, тепĕр енчен, вăл курăну, чĕлхе системине объектлă кăтартакан.
Текста пур чĕлхе единицисем те кĕреççĕ. Текстпа ĕçленĕ чух ачасене çакна курма вĕрентесси
чăваш чĕлхи урокĕсен тĕллевĕ теме пулать. Çав хушăрах текстăн çивĕч палăрнă идейи пур. Вăл содержани тăрăх уçăлать.
Текстпа ĕçлеме вĕрентес ĕçри теори никĕслĕхĕн виçĕ ушкăнне палăртаççĕ:
1. Текстăн паллисем: шухăш тĕллевĕ, каланине пĕтĕмлетни (тема, тĕп шухăш) тата ăна тĕрĕс
йĕркелени, шухăш аталанăвĕпе çыхăнни (панă тата çĕнĕ информаци, предложенисен çыхăнăвĕн
меслечĕсем, абзаца йĕркелени).
2. Пуплев стилĕсем: калаçу, наука, ĕç, илемлĕ.
3. Пуплев тĕсĕсем пĕлтерĕшĕпе тĕллевĕ тăрăх: калав, шухăшлав (ăслав, уйлав), сăнлав тата вĕсен
тĕсĕсем (япалана, вырăна, çутçанталăк тăрăмне, çынна сăнласа пани, япалана, пулăма, ĕç-хĕле хаклани) [2].
Шăпах текст чăваш чĕлхи учебникĕсен тытăмĕнче кирлĕ компонентсенчен пĕри пулса тăрать.
Ун урлă вĕренĕвĕн коммуникативлă, пĕлÿ, аталану, сапăрлăх тĕллевĕсем пурнăçланаççĕ.
«Çыхăнуллă пуплев» пайра текстпа ĕçлесси тĕп вырăнта тăрать. Кашни класра текстпа ĕçлесси,
предложени пекех, вĕренÿ çулĕ тăршшĕпе пурнăçланса пырать. Вăл чĕлхене пуплевре вĕрентес условисемпе çыхăнтарать. Кашни урокрах текстпа ĕçленĕ май ăна сăмах вĕççĕн калани е çырни пулса
пырать. Çавна май ачасен пуплевĕ те пĕчĕккĕн аталанса пырать.
Текстпа ĕçлессин компоненчĕсем: 1) «текст» ăнлав; 2) текстăн теми; 3) текстăн тĕп шухăшĕ; 4) текста
йĕркелесси; 5) текст пайĕсен хушшинчи çыхăну; 6) текстăн кашни пайĕнчи предложенисен хушшинчи
çыхăну; 7) текст тĕслĕхĕсем; 8) изложени çинчен ăнлантарни; 9) сочинени çинчен ăнлантарни.
Текстпа ĕçлесси вăтам классенче çак дидактика принципĕ çинче пулса пырать: «ансаттинчен
кăткăсси патне, çăмăллинчен йывăрри патне» [1].
Текстпа ĕçлессине çак уйрăмлăхсене шута илсе йĕркелесе пыма пулать.
1. Текста предложенисем çине уйăрни.
– Текста çырса илĕр, предложенисем çине уйăрăр.
Шĕшкĕ
«Кĕрхи йĕпе-сапа пуçланчĕ йĕпе-сапа хыççăн хĕл те персе çитрĕ шĕшке юр пĕтĕмпех хупласа
лартрĕ хĕлле пур йывăç та ÿсмесĕр тĕлĕрсе ларчĕ хĕл иртсен çуркунне пулчĕ шĕшкĕ юр айĕнчен
тухсанах чĕрĕлме тытăнчĕ».
(Трубина Мархви. «Шĕшкĕ» юмахран)
2. Сăмахсенчен предложени туни.
– Панă сăмахсенчен предложени йĕркелесе текст тăвăр, ăна ят парăр.
Сухаллă, пĕр, пирĕн, пурччĕ, качака, шурă (Пĕр шурă сухаллă качака пурччĕ пирĕн).Пахчине,
кĕретчĕ, качака, купăста, çав (Çав качака купăста пахчине кĕретчĕ).Тутлă, купăста, пуль, чĕрĕлле
(Купăста чĕрĕлле тутлă пуль).Юратать, çавăнпа та, качака, ăна (Çавăнпа качака ăна юратать та).
(Илле Тăхти. «Купăста» калавран)

47

ЧĂВАШ ЧĔЛХИ – КУЛЬТУРА ТĔЛĔНТЕРМĔШĔ
Чувашский язык как культурный феномен
3. Арканнă текстпа ĕçлени.
− Предложенисене йĕркипе вырнаçтарса çыхăнуллă текст тăвăр.
− Каçхине эпĕ ун патне çул тытрăм;
− Пĕррехинче асатте çывăхри кÿлле пулă тытма кайрĕ;
− Тулли уйăх мана çул кăтартса парать;
− Тытнă пуллисене илтĕм те киле килме тухрăм.
− Текстăн пайĕсене планпа шайлаштарса çыхăнуллă текст йĕркелĕр.
− Çуркунне савăнни;
− Çуркунне сасă пани;
− Чăн çуркуннен шăрши;
− Çуркунне килни.
«Акă юр хура пулса тăчĕ. Юхан шывсем çул тăрăх калаçма тытăнчĕç.
Кашни кун çерçи кăшкăрать.
Пĕтĕм юр ирĕлсе кайрĕ. Çеçпĕлсем курăнаççĕ. Кусем пĕрремĕш чечексем. Вĕсем чăн çуркунне
шăрши кăлараççĕ.
Хĕвел хытă хĕртме пуçларĕ. Виткĕчрен тумла пăрĕ макăрма пуçларĕ. Çуркунне кулса ячĕ».
4. Пултарулăх ĕçĕсем.
1) Текста сăмах майлашăвĕсемпе хайлани.
– Панă сăмах майлашăвĕсемпе усă курса, предложенисем йĕркелĕр, «Ылтăн кĕркунне» темăпа
çыхăнуллă текст çырăр:
Вăйă çаврăнать, сарă çулçăсем, çил сÿлетсе кайрĕ, кая юлнă чечек, шăпăрлă туна, çĕнĕ кĕрĕк,
ура айĕнче вашкăртатать, ылтăн кĕркунне.
2) Иллюстраципе усă курса план тăрăх текст çырни.
– Ÿкерчĕке пăхса тух, ят пар; план тăрăх текст йĕркеле.
План:
1) Часах кайăксем вĕçсе килеççĕ.
2) Мастерскойра ĕçлени.
3) Çĕнĕ пÿрт уявĕ.
Çĕнĕ стандартпа килĕшÿллĕн, паянхи кун текста вулас ыйту çине те урăхларах пăхаççĕ. Вĕрентÿ
ĕçĕнче вулавăн тухăçлă технологийĕпе усă курса ĕçлени ачасен пултарулăхне туллинрех аталантарма май панине палăртмалла.
5. Вулавăн тухăçлă технологийĕ.
Тĕллевĕ – текстра панă информацие кĕретĕн, уçăмсăр ăнланасси; тĕп шухăшне ăша хывасси.
Хатĕр – текстпа тапхăрăн ĕçленĕ май усă куракан тухăçлă мелсем.
Текстпа ĕçленĕ чухнехи тапхăрсем:
1. Текста вуличченхи тапхăр. Текст ятне, ÿкерчĕксене тата çавăн евĕрлĕ ытти уйрăмлăхсене
тишкернĕ май вăл мĕн çинчен пулассине палăртни (текста çиелтен, куç вĕçĕпе пăхса тухни).
Пайти (результачĕ):вулас кăмăл çуратни, вулава сăлтавлани.
2. Текста вуланă чухнехи тапхăр. Тишкерÿллĕ вулав (сасăпа вуланă тапхăрта) авторпа калаçнă
евĕр: çак тĕллевпе вуланă май чарăнусем тумалла:
− вулани тăрăх автор патне ыйтусем лартмалла (Ы);
− мĕнле хурав пуласса шухăшласа ăнкармалла (Х);
− малалла вуланă май малтанхи ыйтусен хуравĕсене текстра тупни, хăйĕннипе шайлаштарни,
тĕрĕслени (Т).
Пайти (результачĕ): факт шайĕнчи информацие тупса вуланипе пĕрлех вăрттăн каланă
шухăшсене те курма пултарни, текста хăй енчен ăнлантарса пани.
3. Текста вуланă хыççăнхи тапхăр. Текстăн тĕп шухăшне ăнланни, калăплани (вăл шутра
ăнлануллă вулав та).
Пайта (результат): автор шухăшне ăнланса илни, хăйĕн шухăшне тÿрлетни.
Çакна халĕ вулавăн тухăçлă технологийĕ çине таянса «Мĕн вăл юн?» текст урлă ĕçе вĕрентекен
мĕнлерех йĕркелесе пыма пултарнине кăтартса парăпăр.
МĔН ВĂЛ ЮН?
Ы: Хурав парас тесен мĕн пĕлмелле?
Х: Мĕнрен тăрать? Мĕншĕн кирлĕ?
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Ы: Текстра уйрăм палăртса çырнă сăмахсем пур-и?
Юн вăл – организмăн шалти хутлăхĕ. (Ы: Мĕншĕн хутлăх?) Мышцăсемпе шăмăсем тата ÿтпĕвĕн ытти пайĕсем уйрăм клеткăсенчен тăраççĕ. Юн тăвакан клеткăсем вара пĕр-пĕринпе
çыхăнмаççĕ, вĕсем шĕвек хутлăхра ишсе çÿреççĕ – юн плазминче. (Т: Мĕншĕн хутлăх – паллă! Ы:
Анчах та мĕн вăл плазма?)
Плазмăна хăйне уйрăммăн пăхсан вăл – витĕр курăнакан сарă шĕвек, тути тĕлĕшĕнчен тăварлă. Вăл
çав тери кăткăс шыв хутăшĕ, унта организмра тĕл пулакан пĕтĕм вещество пур. (Т: Лартнă ыйтусен хуравне тупрăр-и? Текст патне паракан икĕ ыйтуран хăшĕн çине хурав пама пултаратпăр? – Мĕнрен?)
Кашни юн тумламĕ 100 миллиона яхăн чĕрĕ клеткăран тăрать. Вĕсен хушшинче пуринчен те
нумайраххи хĕрлĕ юн клеткисем. Хĕрлĕ тĕс тăвакан вещество – гемоглобин. (Т: Текстри хăш
ыйту çине хурав тупрăмăр? – Мĕнрен? Ы: Автортан мĕн ыйтма пулать? – Мĕншĕн?)
Гемоглобин пулăшнипе çак клеткăсем ÿпкерен пĕтĕм органсем патне кислород куçараççĕ.
(Т: Мĕнле ыйту çине хурав илтĕмĕр? Мĕншĕн кирлĕ!)
Текстпа çакăн евĕр ĕçлени авторăн шухăш-туйăмне ăнланма, хитрелĕхе, сăнарлăха курма,
çыравçăн пуплевне ăнланса ăша хывма майсем туса парать, ачасене шухăша витĕмлĕ те тĕрĕс
йĕркелеме хăнăхтарса пырать, кирек мĕнле текстпа та хăйне кирлĕ пек усă курма вĕрентсе çитерет.
Чăваш чĕлхи урокĕсенче текстпа ĕçленĕ май вĕренекен материал ачасемшĕн малашнехи пурнăçра
кирлĕ пулнине туйса илме те майсем туса памалла.
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В статье рассматриваются формы и методы воспитательного процесса в условиях поликультурной
среды студенчества Чувашского госуниверситета. Уделено внимание реализации проекта Школы межэтнической журналистики, воспитанию посредством художественной литературы, взаимодействию различных форм и методов воспитания по формированию поликультурной компетенции обучающихся.
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Ч

увашская Республика представлена полиэтнической картиной самобытного сплава из 128 национальностей, где созданы 36 национально-культурных объединений, 22 из которых зарегистрированы официально в управлении юстиции. В России и за ее пределами активно работают 99
чувашских национально-культурных объединений. Для национально-культурных объединений
республики в скором будущем распахнет свои двери Дом дружбы народов. Поликультурную среду студенчества Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова дополняют бо49
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лее 1000 студентов из 44 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ. Сегодня вуз
является одним из крупных организаций в республике, объединяющий около 18 тыс. преподавателей, студентов, докторантов, аспирантов и ординаторов. Здесь обучаются молодые люди из разных стран с определенным менталитетом, своеобразным укладом жизни, традициями и обычаями.
Для всех студентов – первокурсников (в том числе и иностранных) разработана специальная программа по адаптации в вузовском социуме. Деканат по работе с иностранными студентами, отдел
по международным связям, преподаватели кафедры русского языка как иностранного, коллектив работников общежития № 4 Чувашского государственного университета, где проживают иностранные
граждане, уделяют много внимания иностранным студентам. Среди 15 факультетов университета
факультет русской и чувашской филологии и журналистики является ведущим центром по исследованию, развитию титульного языка и культуры Чувашской Республики, изучению русского языка как
иностранного. На факультете обучается около 500 студентов из 30 регионов страны, работает более
50 преподавателей и сотрудников. Факультет является центром журналистского образования в республике, признанным лидером в исследовании языков и литератур народов Урало-Поволжья. В воспитательном процессе особое место занимает поликультурная компетенция, которая способствует
усвоению знаний о культуре своего собственного народа, формированию представлений о многообразии культур в республике, России и мире, развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями других культур. Воспитательная деятельность осуществляется на факультете разными методами и формами: посредством круглых столов, пресс-конференций, презентаций, онлайнвебинаров, конкурсов, соревнований, встреч с известными людьми – артистами, политическими деятелями, журналистами, писателями и поэтами. Студенты факультета русской и чувашской филологии
и журналистики – постоянные участники и победители различных конкурсов всероссийского и международного уровня, активные члены в волонтерской, донорской деятельности. Для отработки творческих и практических навыков они занимаются в творческих студиях: редакциях газет и журналов,
на радио и телевидении, рекламных агентствах, книжных издательствах.
В последнее десятилетие с учетом новых социокультурных реалий мировая педагогическая
мысль разрабатывает различные образовательные модели. В докладе международной комиссии
ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в XXI в. подчеркивается, что «одна из
важнейших функций школы – научить людей жить вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную солидарность. В этих целях образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем
самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к
другим культурам» [1]. В России поликультурное воспитание стало ответом на потребности многонационального населения, обострившейся проблемы потока иммигрантов из стран ближнего и
дальнего зарубежья. В мире складывается непростая международная обстановка. Поликультурное
воспитание призвано поддерживать многообразие больших и малочисленных наций в условиях
глобализации современного мира. Оно является средством сохранения и развития этнических
культур, включения их ценностей в практику воспитания и обучения и тем самым – решения актуальных проблем педагогики. Через поликультурное воспитание молодежь приобщается к национальной, общероссийской, мировой культурам в целях духовного обогащения, формируется умение жить в поликультурной среде.
В целях поликультурного воспитания на отделении журналистики третий год реализуется проект «Гильдии межэтнической журналистики» – Школа межэтничской журналистики. Проектом
руководит выпускница факультета Светлана Кузнецова. В рамках образовательной программы
«Опыт освещения межнациональных отношений молодыми журналистами» студенты знакомятся
с этнокультурным многообразием Российской Федерации, особенностями освещения межнациональных отношений в средствах массовой информации, получают представление об этике этножурналиста, посещают национально-культурные автономии и национальные праздники. В процессе занятий проходят межрегиональные видеоконференции, встречи с руководителями национально-культурных объединений. Так, например, 22 февраля на встрече со студентами Школы
межэтнической журналистики побывала Лидия Филиппова, начальник отдела этноконфессиональных отношений Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Как журналист с большим стажем редакторской и преподавательской работы,
она поделилась опытом освещения тематики межнациональных отношений в медиа. 9 марта слушатели Школы межэтнической журналистики в стенах университета обсуждали с руководителем
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Роскомнадзора по Чувашской Республике, старшим госинспектором РФ по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Татьяной Евдокимовой некоторые правовые аспекты деятельности СМИ на межэтническом уровне. На встрече представитель Главы Чеченской Республики в Чувашии Талмас Манрукаев остановился на вопросах налаживания межнациональных, межконфессиональных и культурных связей между регионами страны. В ходе реализации проекта студенты публикуют свои материалы на страницах газет и журналов, выходят в
теле- и радиоэфир региональных и федеральных СМИ, приобретают необходимые навыки освещения вопросов межнациональных отношений.
На протяжении 17 лет на факультете журналистики (на отделениях русской и чувашской журналистики) авторами настоящей статьи читались лекции и проводились практические занятия по
истории чувашской литературы. Творчество таких чувашских поэтов и писателей, как К. Иванов,
М. Сеспель, П. Хузангай, В. Митта, Ф. Уяр, Л. Агаков, Ю. Скворцов, А. Артемьев, Г. Краснов –
яркий пример духовно-нравственного, культурно-просветительского, патриотического воспитания
молодежи посредством художественного слова [2]. Жизнь и творчество поэта, переводчика, публициста, журналиста и общественного деятеля Петра Хузангая имеет огромное учебновоспитательное значение для студентов. Он сделал очень много для укрепления дружбы между
народами не только России, но и всего мира. Изучение многогранной деятельности народного поэта Чувашии вызывает у студентов чувство национальной гордости, и глубокого уважения к обычаям, историко-культурным традициям чувашского народа.
Студенты в поликультурной среде в процессе обучения и воспитания приобщаются к чувашской национальной культуре, общероссийской и мировым культурам, к познанию и уважению
культур народов совместного проживания.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧУВАШЕЙ (на примере пословиц о семье)
ГЕРАСИМОВА Наталия Николаевна
учитель чувашского языка и литературы
ПЕТРОВА Людмила Алексеевна
учитель чувашского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Россия велика и многолика. На ее бескрайних просторах в городах и селах проживают сотни тысяч людей
самой разной национальности. И у каждого из них есть своя малая родина. Изучая историю родного края, мы
познаем много нового и удивительного, в ней отражен богатый опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Еще в старину о доме и семье говорили с большим уважением.
Наверное, поэтому семьи на Руси были большие и дружные. Подтверждением тому являются пословицы: Икĕ
çын - пĕр мăшăр, çичĕ çын – пĕр çемье. По представлениям древних чувашей, каждый человек обязательно должен был сделать два важных дела в своей жизни: поухаживать за стариками-родителями и достойно проводить их в «другой мир», вырастить детей достойными людьми и оставить их после себя крепко стоящими на
ногах. Вся жизнь человека проходила в семье, и для любого человека одной из главных целей в жизни было благополучие его семьи, родителей и детей. Для чувашей семья являлась первым условием благосостояния. Только
женатые люди в прошлом имели право голоса на сельских сходах, могли получить в надел землю, завести самостоятельное хозяйство, в котором необходимы были и мужские, и женские руки.
Ключевые слова: менталитет, семья, пословица, воспитание, предки.
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удрость, накопленная в народе веками, выражается в пословицах и поговорках. Особенно
много таких народных изречений о семье. В них глубоко раскрывается мир семейных отношений. Создание семьи для чувашей – моральный долг каждого человека: Мăшăрпа тĕнче
тăрать; Вĕçен кайăк та мăшăрлă. Холостые мужчины и незамужние женщины не обладали полными правами ни в семье, ни в обществе. В чувашском фольклоре они характеризуются отрицательно: Ват хĕр ячĕ усал ят; Авланман хусахран кулма хушнă. Чуваши считали, что с женитьбой торопиться не следует, а с замужеством лучше не затягивать: Çуралма васкаманнине авланма ан васка;
Арçын ватăлмасть, хĕрĕн качча тухма васкамалла. Глава семьи нес моральную и материальную
ответственность перед селением за поведение домочадцев: Мирте патша хуçа, килте арçын хуçа.
В старинных чувашских семьях жена была равноправна с мужем. Муж и жена уважали друг
друга, разводы были большой редкостью. О положении жены и мужа в чувашской семье старики
говорили: Хĕрарăм – кил турри, арçын – кил патши. С особой любовью и почетом относились к
матери. Для чувашей это понятие священное. Это слово никогда не использовали в бранной речи:
Анне – Кепе, унпа вăрçма юрамасть. Со дня рождения и до полного формирования ребенка в его
воспитании решающую роль играла мать. Во взаимоотношениях мужа и жены главенствующая
роль, безусловно, отводится мужу: Арăм тени упăшкинчен ан ирттĕр; Ар епле, йыш çапла; Ар
çинче çăпата кантри çĕрмест. В традиционном чувашском мировосприятии муж и жена составляют неразрывное целое: Йĕп ăçта, çип унта; Упăшкипе арăмĕ – çÿпçипе хупăлчи; Арлă-арăмлă
çыннăн пĕр çăвартан сурас пулать. Согласие и любовь являются одной из важнейших семейных
ценностей чувашей: Килĕшÿ – кил илемĕ; Килĕштерсе пурăнни чул хÿмерен çирĕп; Ăçта юрату –
унта çутă; Юратнă çĕрте – куç, ыратнă çĕрте – алă; Юратнă çыннăн кăлтăкĕ те палăрмасть. В чувашских пословицах встречаются ырă арăм – усал арăм «добрая жена – злая жена»: Ырă арăм –
мул, усал арăм – чул; Ырă арçын пуçтарать, усал хĕрарăм салатать. В чувашских пословицах тăлăх
арăм «вдова» вызывает жалость и сочувствие, а слово урçа «вдовец» характеризуется отрицательной оценкой: Тăлăх арăм пурнăçĕ тăварлă; Урçа упăшка – кашкăр упăшка.
Рождение ребенка чуваши считали одним из самых важных жизненных событий. Продолжение
рода считалось одной из главных целей брака. И поныне, благословляя новобрачных, желают:
«Иккĕн выртса виççĕн тăрăр». Радовались любому ребенку: и мальчику, и девочке. Желание иметь
больше мальчиков, а не девочек появилось позднее, когда землю стали распределять по количеству мужчин в семье (в XVIII в.). Вырастить дочь или несколько дочерей, настоящих невест, было
престижно. Ведь по традициям в женский костюм входило много дорогих серебряных украшений.
И только в трудолюбивой и богатой семье можно было снабдить невесту достойным приданым.
Чуваши издревле приветствовали многодетность: Сак тулли ача-пăча пултăр; Пĕр ача – çук ача, ик
ача – çур ача, виç ача – пĕр ача. Что касается пола ребенка, предпочтение отдавалось сыновьям:
Ĕнерен тына кĕтеççĕ, арăмран ывăл кĕтеççĕ. Интересуясь полом родившегося ребенка, чуваши
спрашивали: Ылтăн тупнă-и, кĕмĕл-и? Отсутствие детей считалось несчастьем: Ачасăр пурнăç –
калчасăр уй-хир. В воспитании детей чуваши отдавали предпочтение строгости, требованию безоговорочного послушания, раннему приобщению к труду: «Анне» теме вĕрентиччен итлеме вĕрент;
Ачапчана пĕчĕклех тăн парса ĕçпе пиçĕхтер. Чуваши по детям судили о родителях: Амăшне пăх та,
хĕрне ил; ашшĕне пăх та, ывăлне кай; Улми йывăççи кутнех ÿкет; Ырăран ырах пулать, усалтан
усалах пулать. В чувашских селениях никогда не было брошенных детей, помощь им считалась
благим делом: Тăлăх турата пăхса ÿстерни сăваплă ĕç.
Чувашский менталитет требует безграничного почитания родителей: Атте-аннерен хакли никам та çук тĕнчере; Атте-анне ирĕкĕнчен тухакан пуçне çухатнă. По отношению к отцу в традиционном чувашском мировосприятии закрепилось благоговейное почитание, а мать чуваши боготворят: Аçу чысне çухатсан хăвăн чысу çухалĕ; Аçу ятне ан варала; Анне хĕвелтен мала; Амăшне
вĕрекен анчăк кашкăр кулли пулнă.
Одними из самых важных воспитателей детей были бабушки и дедушки. Девушка, выходя замуж, переезжала в дом к мужу. Поэтому обычно дети жили в семье с матерью, отцом и его родителями. Все важные проблемы в семье решали, советуясь друг с другом, обязательно прислушивались к мнению стариков: Асатте кил хушши тытать, асанне кил ăшши. В чувашских пословицах
зафиксирована особая любовь к бабушке со стороны матери: Кукамай кучченеçĕ кулачăран
тутлăрах; Кукамай ачашлать те, ăс парать. Чувашский менталитет требует особого почитания старых людей: Ватта курсан çĕлĕке ил; Ваттисем калаçнă чух пуçна чиксе итлесе лар.
О значении семьи, о ее значимости в жизни человека мудрый народ сложил немало пословиц
и поговорок. Пословицы – это зеркало нашей жизни, нашей истории. Они могут рассказать нам
52

ЧĂВАШ ЧĔЛХИ – КУЛЬТУРА ТĔЛĔНТЕРМĔШĔ
Чувашский язык как культурный феномен
о прошлом лучше, чем исторические памятники. В старину семья воспринималась людьми как
одна из главных человеческих ценностей, поскольку от единства, сплоченности и многочисленности родни зависело благосостояние людей. Наши предки поддерживали крепкие родственные
связи, чтили семейные традиции и устои. Важнейшими семейными ценностями являлись: согласие, любовь, рождение детей, почитание родителей и стариков. На протяжении столетий главой
семьи был муж. Он принимал самые важные решения, был кормильцем и авторитетом для жены
и детей. Женщина была матерью и хранительницей очага. Нельзя забывать про важность общения детей с бабушками и дедушками, ведь именно они являются тем звеном, которое позволяет
молодым прикоснуться к истории семьи.
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Статьяра вĕренекенсен çитĕнĕвĕсене хаклас ĕçри хăш-пĕр çĕнĕлĕхсене пăхса тухнă.
Тĕп сăмахсем: лингводидактика; Федераллă патшалăх пĕтĕмĕшле пĕлÿ памалли тĕп вĕрентÿ стандарчĕ;
рефлекси; портфолио; балпа рейтинг системи.

П

атшалăхри социаллă лару-тăру тĕпрен улшăнни вĕрентÿ ĕçне те çĕнĕлле йĕркелеме хистет.
Шкулсенче вĕренĕвĕн çĕнĕ стандарчĕсем вăя кĕрсе пыраççĕ. Вĕсене йышăнни шкул ĕçне
тĕпрен улăштарса йĕркелеме хушать. Ку вара тÿрремĕнех вĕренÿ тĕллевĕсемпе задачисене çĕнĕлле
палăртассипе çыхăннă. Апла пулсан вĕренÿ хатĕрĕсем те, хаклав йĕркипе виçи те хальхи критерисене тивĕçтермелле. Çавăнпа та çĕнĕ туртăмсене тĕплĕн тишкерни кирлĕ. Педагогикăра ку ыйтупа
чылай тĕпчев ирттернине, çĕнĕ идейăсемпе шухăшсем çуралнине асăнмалла. Чăваш лингводидактикинче те ку ыйтусене хускатман мар [1].
Хамăрăн статьяра эпир чăваш шкулĕсенче тăван чĕлхене вĕрентес ĕçри çĕнĕ туртăмсемпе
çыхăннă ачасен çитĕнĕвĕсене хаклас ыйтăвăн хăш-пĕр саманчĕсене пăхса тухас терĕмĕр.
Малтанхи стандартра вĕренÿ содержанине ытларах тимлĕх уйăрнă пулсан, çĕнĕ стандарт шкул
пурнăçĕпе ĕçĕ-хĕлне пĕтĕмĕшле пăхма сĕнет. Паянхи шкулта ачана пĕлÿ пани çеç çителĕксĕр. Унăн
шухăшлавне йĕркелесе аталантармалла, ăна хăй тĕллĕн пĕлÿ пухма вĕрентсе пымалла, унпа
пурнăçра тĕрĕс усă курма хăнăхтармалла. Ачан кирлĕ информацине шыраса тупма, суйласа илме,
унпа пĕлсе усă курма хăнăхса пымалла.
Çапла вара, вĕрентÿ ĕçĕнче малашне ачан тĕпчесе е практикăра пĕлесси мала тухать. Çакна
меслетçĕсем те çирĕплетеççĕ. «…актуальным становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретной дисциплины» [2, с. 52].
Тепĕр майлă каласан, ачасене вĕренÿ ăслайĕсемпе хăнăхăвĕсене алла илме пулăшмалла,
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хăйсем тĕллĕн вĕренме, аталанма хатĕрлемелле. Çакă вара ачасен çитĕнĕвĕсене пахаласа хаклас
ĕçе те урăхла пăхма хистет. Ачасен ĕçне хаклас тĕлĕшпе кулленех хĕрÿ тавлашу пырать, ку ĕçе
тăтăшах улшăнусем кĕртеççĕ. Пĕрремĕш тата иккĕмĕш ăрури стандартсенче те ку тĕлĕшпе
палăрмаллах улшăнусем пурри курăнать.
Çĕнĕ стандартпа килĕшсе тăракан хаклавра пĕр-пĕр çирĕпленнĕ нормативпа танлаштарса хакласси, япăх пĕлÿ илнĕшĕн айăпласси, ачасене вăйлă тата вăйсăр ушкăнсене пайласси, учитель
вĕренекен пирки хăйĕн субъективлă шухăшне каласси, хăйĕн влаçне кăтартасси çук. Вĕсен
вырăнне ачасен пĕлÿ илес туртăмне аталантарни, йăнăшсене тишкерме, вĕсенчен хăтăлса пыма
вĕрентни, пĕлÿ илни мĕн тума кирлине, мĕншĕн пĕлтерĕшлĕ пулнине уçса пани, ачасен пĕлÿ шайне
палăртни, вĕсене хăйсене хаклама хавхалантарни тĕпре пулмалла.
Çĕнĕ стандартпа килĕшÿллĕн, ачасен çитĕнĕвĕсене хаклас ĕç вĕренекенсем мĕнле резул ьтатсем патне çитсе тухмаллипе тачă çыхăннă. Вĕсем виçĕ тĕрлĕ пулаççĕ: харкамлăх
результачĕсем, предметсен пĕрлĕхлĕ результачĕсем, предметăн пайрăмлă результачĕсем. Р езультатсен кашни ушкăнĕн йĕркеленĕвĕн шайне епле палăртасси вĕсен хăйнеевĕрлĕхĕнчен те,
ачасен ÿсĕм уйрăмлăхĕсенчен те килет [4].
Тĕслĕхрен, харкамлăх результачĕсен йĕркеленĕвĕн шайне пĕлес тесен ача рефлекси
ыйтăвĕсемпе, пĕр-пĕрне хакламалли хут, рефлекси карттипе усă курма пултарать.
Рефлекси йĕркелеме пулăшакан ыйтусем çакăн пек пулма пултараççĕ:
1. Эпĕ хама мĕншĕн ырлатăп?
2. Мана мĕн тĕлĕнтерчĕ?
3. Эпĕ мĕн тума пултараймарăм? Мĕншĕн?
Пĕр-пĕрне хакламалли хута çапла йĕркелеме сĕнеççĕ:
I пай (ĕçе тĕрĕслекен)
Творчествăлла ĕç/ портфолио/, шырав ĕçне тĕрĕсленĕ чухне чи кирли … тесе шутлатăп. Унсăрăн …
асăрхаттарса хăварас килет. Хамран … хушас килет. Ман шутпа, … паллă лартма пулать.
II пай (ĕçе пурнăçлакан)
Эпĕ … килĕшетĕп/ килĕшместĕп. Ĕçе … хушас тетĕп. Лартнă паллăпа килĕшетĕп/килĕшместĕп.
Рефлекси картти çапла пулма пултарать. (Унпа усă курса ачан хăй урокра мĕнле ĕçленине
пĕтĕмĕшле хаклама май пулать).
РЕФЛЕКСИ КАРТТИН ТĔСЛĔХĔ
Хуравсене суйласа ил

Урокра
миçе ача

+

-

Хуравлама
йывăртарах

1. Урокра мĕнле ĕçлени килĕшрĕ
2. Хам ушкăнра мĕнле ĕçленипе кăмăллă
3. Мана тивĕçтерекен хăнăхтару пулмарĕ
4. Урок питĕ кĕске пулчĕ
5. Урокра эпĕ ывăнтăм
6. Манăн кăмăл улшăнчĕ
7. Урокра панă материал интереслĕ

Портфолио мелĕ тесе вĕренӳ процесĕпе унăн результачĕсем ҫинчен кирлĕ информаци пуҫтарса
тишкернине, системăланине калаҫҫĕ. Ку мелпе усă курса вĕрентекен ачасен пĕлĕвне хаклама,
вĕсемпе хире-хирĕҫле ҫыхăну тытма пултарать.
Кунсăр пуçне юлашки çулсенче рейтингпа паллă системи вăя кĕрсе пырать. Вăл ачасен
пĕтĕмĕшле пĕлĕвне палăртма, вĕсен пĕлĕвне ÿстерме май парать, учителе хăйĕн ĕçне епле
йĕркелемеллине, мĕне ытларах тимлемеллине кăтартать.
Ачасен ĕçне хакланă чухне вĕсен предмет результачĕсене çеç пăхмалла мар, ытти предметсемпе
мĕн пĕлнине, ушкăнра мĕнле ĕçленине, хăйĕн шухăшĕсене калама, хăй тĕллĕн ĕçлеме пултарнине
шута илмелле. Хаклавра ачасем материала тишкерме пултарни те пĕлтерĕшлĕ пулмалла.
Ачасене мĕншĕн вăл е ку паллă илнине критерисем тăрăх сăлтавламалла. Критерисемпе
вĕренекенсене хăйсене те, ашшĕ-амăшĕсене вĕренÿ çулĕн пуçламăшĕнчех паллаштармалла. Ачасене харкам ĕçĕсене хăйсем тĕллĕн хаклама, пĕр-пĕрин ĕçне хак пама вĕрентмелле. Учитель вара
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ачасем лартнă паллăпа хăй лартнине танлаштарса пĕтĕмĕшле мĕншĕн çавăн пек паллă лартнине
ăнлантарса парать (комментари).
Ачасен ĕçĕсене çĕнĕ стандартпа килĕшÿллĕн хаклани урокăн тĕрлĕ тапхăрĕнче пулма пултарать.
Традицилле тата çĕнĕлле ирттерекен уроксенче ачасен ĕç-хĕлне хаклас йĕркере курăмлă
уйрăмлăхсем палăраççĕ.
ТРАДИЦИЛЛЕ ТАТА ÇĔНĔЛЛЕ ИРТТЕРЕКЕН УРОКСЕНЧЕ АЧАСЕН ĔÇ-ХĔЛНЕ
ХАКЛАС ЙĔРКЕРИ УЙРĂМЛĂХСЕМ
Урокăн пĕтĕмлетÿ тапхăрĕ

Традицилле урок

Çĕнĕ стандартпа килĕшÿллĕ
ирттермелли урок

Ачасен ĕçне хаклас туртăм

Ачасем урокра мĕнле ĕçленине учитель хак парать

Урок пĕтĕмлетĕвĕ

Ачасем мĕн астуса юлнине учитель
тĕрĕслет
Килте мĕн тумаллине учитель калать, ăнлантарса парать (ытларах чух
пурин валли те пĕр пек ĕç пулать).

Ачасем хăйсем результачĕсене
харкам тĕллĕн хаклаççĕ, пĕрле
вĕренекенсен ĕçĕсене те хаклама
пултараççĕ
Рефлекси иртет

Киле ĕç пани

Учитель
панă
темиçе
хăнăхтаруран ачасем хăйсем
пĕлĕвне кура суйласа илеççĕ

Çапла вара, ачасен пĕлÿ-ăслай шайне: çитĕнĕвĕсене палăртасси вĕренĕвĕн çĕнĕ стандарчĕпе
килĕшÿллÿ пулса пымалла. Хаклав меслечĕсемпе формисем ачасене активлăхне ÿстермелле. Вĕсем
харкам çитĕнĕвĕсемпе çитменлĕхĕсене хăйсем тишкерсе хак пама, малашнехи вĕренÿ задачисене
те хăйсемех палăртма вĕренсе пыччăр.
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
В статье рассматриваются роль чувашского языка в формировании этнопедагогической культуры народа, пути сохранения и развития языка, а также его использование в современной практике воспитания.
Ключевые слова: этнопедагогическая культура, языковая среда, чувашский язык.

Э

тнопедагогическая культура – социально-педагогический феномен, характеризующий меру
освоения традиционной педагогической культуры народа, понимания воспитательной сущности ее ценностей, их адекватного использования в современной практике воспитания. Этнопедаго55
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гическая культура представляет собой диалектическое единство объективной и субъективной сторон. Объективная сторона – традиционная педагогическая культура общества. Субъективная – этнопедагогическая культура личности, объединяющая этнопедагогическое сознание, этнопедагогическое мышление, этнопедагогическую деятельность, этническую специфику которым придает
менталитет нации. Объективные условия, в которых исторически складывалась судьба народа,
формируют черты характера, миросозерцание, миропонимание, ценностные ориентации, которые
в определенной степени составляют основу важнейших педагогических идей народа.
«Родной язык – хранилище духовной культуры народа. Культурное наследие народа неизбежно
находит отражение в его языке» [1, с. 3]. В языке отражаются и многие грани духовности. Нравственный облик чувашей определяли, например, такие качества, как скромность, трудолюбие, почитание старших, бережное (и даже трепетное) отношение к природе, осуждение лени и расхлябанности. У академика Г.Н. Волкова есть поучительный рассказ на эту тему – «Самое большое несчастье». Показательно то, какими словами осуждает чувашский язык лень: юлхав, кахал, наян,
ÿркенчĕк. Так автор рассказа называет лень самым большим несчастьем человека.
Язык главный признак нации. Это аксиома. Язык является первейшей предпосылкой существования любой нации, важнейшим компонентом и носителем духовной культуры, основной формой
проявления национального самосознания. «Язык – величайшее, мистическое явление человеческого существования. Я даже не знаю, могут ли быть какие-то достоверные объяснения его появлению. Язык дан людям для того, чтобы они, поняв друг друга, могли жить вместе» [5, с. 351].
Создание языковой среды – один из путей сохранения языка. Следует об этом задуматься и
начать говорить на чувашском языке с детьми, родственниками и знакомыми. Подобно тому
как не влезая в воду невозможно учиться плавать, подобно этому без активного использования
в речи невозможно научиться говорить на неродном языке. «Нельзя упускать из виду и то, что
пассивное знание языка в соответствующей ситуации достаточно быстро может стать активным
средством общения» [2, с. 71].
«Нет секрета в том, что каждый человек рождается на свет, не владея никаким языком. И в
принципе его можно обучить любому языку. Мать, разговаривая с ребенком, просто называет
предмет и показывает его, побуждая к действию, демонстрирует само действие. Именно материнский язык призван стать связующим звеном между поколениями» [8, с. 147].
Ни одной матери не приходит в голову при этом объяснять правила грамматики, будь то англичанка,
русская или чувашка. Это и есть аудиовизуальная методика обучения языку, существующая с древних
времен у каждого народа, у каждого племени. Сегодняшнее состояние чувашского языка таково, что
полагаться на одни только усилия семьи в этом вопросе невозможно. Причина в том, что большая часть
молодых чувашских семей не владеет родным языком, а значит, не может научить ему своих детей.
Естественно, что отсутствие языковой среды отрицательно влияет на изучение чувашского
языка. А чем мы можем мотивировать необходимость изучения чувашского языка? Необходимо
призывать и детей, и их родителей к осознанию того факта, что мы являемся определенным этносом не только в силу особенностей нашей внешности, но и в силу того, что наши предки передали
нам особое богатство – наш язык, отличительный от всех остальных языков на земле. Здесь уместно упомянуть о гражданской ответственности каждого из нас за духовное воспитание подрастающего поколения, что будут в дальнейшем ценить наши дети, какими постулатами они будут
руководствоваться в жизни: любовью, уважением к ближнему, вниманием к окружающим, терпимостью, примером нашего с вами поведения. Необходимо привить само осознание того, что родной язык также уникален, интересен по своей структуре и лексическому богатству.
Сохранение и возрождение родного языка является одной из самых актуальных проблем чувашского народа. Эта тема часто обсуждается на страницах газет, на телевидении и радио. Она волнует всех,
кто неравнодушен к родной истории, национальным традициям и тревожится за будущее нации.
Необходимо признать тот факт, что для сохранения и развития чувашского языка в последние
годы сделано немало. Приняты законодательные акты, в детских садах и школах чувашский язык
стали изучать как государственный все граждане республики, появились различные премии в этой
области, ежегодно проводятся олимпиады региональной компетенции. Но еще раз хочется подчеркнуть, что состояние языка, его жизнеобеспечение, функционирование зависит от каждого, и,
прежде всего, от семьи. Необходимо включить всю волю и желание, развить свой патриотизм,
чтобы научить говорить своих детей и внуков на родном языке.
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Мужествен, героичен Г.Н. Волков в защите чувашского языка, великолепен он при этом своим
примером щедрости и вниманием по отношению к другим языкам. «Кил илемĕ» («Свет в родном
окне») [6], «Асанне калавĕсем» («Бабушкины рассказы»») [3], «Чăваш чăвашпа чăвашла
калаçнинче – асамлă хăват» («В беседе чуваша с чувашом – волшебная сила») [4] – эти книги
Г.Н. Волкова необходимо иметь во всех школьных библиотеках республики. Их обязаны знать
учителя. Мало того, их необходимо включать в образовательную программу. Цитатами из них
важно украшать кабинеты чувашского языка. Чувашский язык, воспитание в процессе обучения
ему – в центре этнопедагогизации целостного процесса учебно-воспитательной работы в школе.
«Особенное, определяющее место в числе факторов народного воспитания занимает слово:
родное слово (материнский язык), а в полиэтнической России – двуязычие, а с точки зрения включения в мировую цивилизацию – по меньшей мере, трехязычие. Для реальной гармонизации межэтнических связей необходимо в корне изменить отношение к местным языкам. Многолетний
опыт показывает, что там, где национальные языки не подвергаются дискриминации, не игнорируются, не находятся в пренебрежении, охотно изучаются русскоязычными – не возникает проблемы с регулированием отношений между детьми разных национальностей» [7, с. 41].
Большую роль в поддержании мотивов к изучению чувашского языка играет использование на
уроках информации следующего рода. Ученикам следовало бы знать, что первородное слово как природный дар обеспечивает естественное функционирование мозга и всего организма, что в свою очередь способствует развитию интеллекта. Размышляя об удивительных духовных богатствах родного
языка, К.Д. Ушинский пришел к выводу о том, что «язык, который дарит нам народ, один уже может
показать нам, как бесконечно ниже стоит всякая личность, – как бы образована и развита ни была, как
бы ни была она богато одарена от природы, – перед великим народным организмом» [9, с. 146].
Увлеченность языком местного населения, высокая культура и образованность, – вот что должно отличать нас, жителей Чувашии, если мы действительно хотим быть успешными. Знание языка
не только дань уважения чувашской культуре, но и показатель нашей образованности.
Многоязычие, где ведущее место занимает родной чувашский язык, – вот могущественное
средство, которое позволяет стать сильнее, смелее, конкурентоспособнее.
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ЧĂВАШ ЧĔЛХИ УРОКĔСЕНЧЕ АЧАСЕН
АКТИВЛĂХНЕ ŸСТЕРЕССИ
ИЛЬИНА Валентина Петровна
чăваш чĕлхипе литература учителĕ
ИСАЕВА Любовь Петровна
чăваш чĕлхипе литература учителĕ
Шупашкарти «46-мĕш гимнази» МБВУ
Чăваш Республики, Шупашкар хули
Статьяра ачасен урокри активлăхне ÿстермелли условисене, чăваш чĕлхи урокĕсенче ирттермелли дидактика вăййисемпе вĕсен тĕллевĕсене çырса кăтартнă.
Тĕп сăмахсем: урок, дидактика хатĕрĕсем, вăйăсем, меслетсемпе мелсем.

Х

алăхăн культурăпа творчество аталанăвĕ чĕлхепе çыхăннă. Çавăнпа кирек камăн та хăйĕн
чĕлхине лайăх пĕлмелле, унăн пуянлăхне май килнĕ таран ăса хывассишĕн тăрăшмалла.
Урок – вĕрентÿ ĕçĕн тĕп форми. Вăл интереслĕ, çав вăхăтрах тухăçлă ирттĕр тесе учитель тĕрлĕ
енлĕ меслетсемпе усă курать. «Ача формăсемпе, сăнарсемпе, сасăсемпе, туйăмсемпе шухăшлать.
Кам урăхла шухăшлаттарма тăрăшать, вăл унăн ăс-кăмăлне ытахальтен тата сиен кÿрсе
ирĕксĕрлени пулать», – тенĕ К.Д. Ушинский.
Урок тĕсĕсем тĕрлĕрен пулма пултараççĕ: урок – калаçу, урок – викторина, урок – КВН, урок –
экскурси тата ытти те. Çак меслетсемпе йĕркеленĕ урок ачасен кăмăлне çĕклет, вĕренес туртăмне
аталантарать. Урокра тĕрлĕрен ĕç пурнăçлани, çав вăхăтрах пĕр ача та пушă тата ĕçсĕр аптраса
ларманни вĕренекенсен ывăннине ирттерсе, вĕсене тухăçлăрах ĕçлеме май парать.
Ачасен активлăхне ÿстермелли тепĕр мел вăл – дидактика вăййи. Дидактика вăййисем те ачан
ăс-тăнне аталантараççĕ. Аса илер-ха педагогика классикĕ Я.А. Коменский каланине: «Вăйă ачасене
вĕренÿре çăмăллăх парать, малашне те вĕренме хавхалантарать». Вăйă выляни – ачасемшĕн
савăнăç. Вĕсенчен кашниех вăйăра мала тухасшăн, çĕнтерÿçĕ ятне илесшĕн. Çав самантрах
вăйăсенче ача хăй умĕнче тăракан йывăрлăхсене çĕнтерме, юлташĕсене пулăшма хăнăхать.
Вăйăсемех грамматика пĕлĕвне тарăнлатма, тĕрĕс калаçас, çырас хăнăхусене аталантарма
пулăшаççĕ. Уроксенче çак мелсемпе усă курас тесен, ансат та çăмăл вăйăсем шыраса тупмалла.
Вăйăсене ирттернĕ чухне темĕнле дидактика хатĕрĕ те кирлĕ: теттесем, карточкăсем, ÿкерчĕксем,
таблицăсем, ваттисен смахĕсем… Сăмахран, падеж системине вĕрентнĕ чух кăтарту таблицисем
питĕ вырăнлă. Пуплев пайĕсене вĕреннĕ чух тĕрлĕ картинăсем пулăшаççĕ. Акă глагол çинчен
ăнлантарнă чух А. Степановăн «Тăрнасем вĕçеççĕ», Н. Сверчковăн «Çуркунне пулать» тата ĕçе
кăтартакан ытти картинăсемпе усă курма пулать. Кунта ачасем глаголсене тупса палăртаççĕ.
У.: Эсир ÿкерчĕк çинче мĕн куратăр?
А.: Тăрнасем вĕçеççĕ.
У.: «Вĕçеççĕ» глагол хăш вăхăтра?
А.: Хальхи вăхăтра.
Япала ячĕсене вĕреннĕ чух тĕрлĕрен сăмахсемпе кластер е синквейн туни те пулăшать ачасене.
Ачасене харпăр хăй тĕллĕн ĕçлеме хăнăхтаракан меслетсемпе мелсем суйласа илмелле. Çавăнпа
та учителĕн валеçÿ хатерĕсем те (ÿкерчĕксем, карточкăсем тата ытти те) пулма пултараççĕ. Вĕсем
ачасене ытларах шухăшлама, тимлĕ ĕçлеме хăнăхтарччăр.
Дидактика хатĕрĕсене вара ачасен хăйсен е учительпе пĕрле тусан лайăхрах та. Мĕншĕн тесен
кун пек чухне ачасен выляс кăмăлĕ татах та пысăкланать, хăйсене кăтартасси енчен те вĕсем айккинче юлмаççĕ. Кун пек чухне вĕрентекенĕн тĕп ĕçсене пурнăçласан та çитет:
− вăйă ятне асăнмалла;
− мĕнле материалпа усă курмаллине каламалла;
− мĕне асра тытмаллине, мĕнле йывăрлăхсем пулассине асăрхаттармалла;
− тĕслĕх илсе кăтартмалла.
Çапла вара ăмăртнă е вылянă чух ача – вĕренекен, хакланă чух – вĕрентекен. Çакă вăл ачан
пĕлĕвне аталантармалли çул-йĕр, активлăхне ÿстермелли меслет те. Пĕрле ĕçлени учителĕн
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вĕрентÿ юхамĕнчи йĕркелÿçĕ вырăнне çирĕплетет, унăн профессилле авторитетне çĕклет, пĕрлĕхлĕ
коллектив тума май парать, коллективра туслă, çав хушăрах ĕçлĕ хутшăнусем тăвать.
Халĕ хăш-пĕр вăйăсене те илсе кăтартас килет.
«Астуса юл!» Учитель ачасене пĕр-пĕр сăвă вуласа парать. Вĕренекенсен сăвăра тĕл пулакан ĕçхĕлсене астуса юлмалла. Хыççăн вĕсене тетрадь çине çырса хураççĕ. Кам нумайрах çырса тухать,
çав мала тухать.
Тĕллевĕсем: тимлĕхе аталантарасси, ĕç-хĕл çинчен туяннă пĕлÿсене çирĕплетесси.
«Ăçта мĕн çитĕнет?» Вылякансем виçĕ ушкăна пайланаççĕ: «Пахча çимĕç», «Ÿсен-тăран»,
«Тыр-пул». Учитель пĕр-пĕр тыр-пул, ÿсен-тăран, пахча çимĕç ятне асăнать. Вăл хăш «ушкăнра»
çитĕнет, çавсем алă çĕклеççĕ.
Учитель «урпа» тесен «Тыр-пул» ушкăн алă çĕклет, «купăста» тесен, «Пахча çимĕç» аллине
çĕклет тата ытти те. Кам йăнăшать ( тĕрĕс мар алă çĕклет е çĕклемесĕр юлать), очко çухатать. Хăш
ушкăнăн очкосен шучĕ ытларах, çав çĕнтерет.
Тĕллевĕсем: ачасен пуплевне аталантарасси, ăс-тăна çирĕплетесси.
«Çивĕч куç». Учитель ачасен умне тĕрлĕ япаласем ÿкернĕ баннер кăларса çакать (е проекторпа
экран çинче кăтартать). Вăл ачасене ÿкерчĕксем çине тимлĕн сăнаса пăхма, япаласене астуса юлма
ыйтать. Ачасем ÿкерчĕк çине 1-2 минут хушши пăхаççĕ. Хыççăн ÿкерчĕклĕ плаката учитель тепĕр
майлă çавăрса хурать. Кам мĕн чухлĕ астуса юлнине тетрадь çине çырса хурать. Пуринчен те нумайрах астуса юлни çĕнтерет.
Тĕллевĕсем: тимлĕхе аталантарасси, сăмах енчĕкне пуянлатасси.
«Кирлĕ сăмахсем». Учитель пĕр-пĕр сăмах тупса калать. Вылякансем çак сăмахри кашни сас
паллипех япала ячĕсем тупса çыраççĕ. Вĕрентекен тупса панă сăмахра миçе сас палли, ачасен
сăмахĕсенче те çавăн чухлех пулмалла.
Тĕллевĕсем: пуплеве аталантарасси, вĕреннĕ материала çирĕплетсе хăварасси.
Тăван чĕлхен тĕрлĕ ыйтăвĕене вĕрентнĕ чух урокра вылякан вăйăсем ытти дидактика
вăййисенчен уйрăлса тăраççĕ: вĕсем чĕлхери сасăсемпе (е сас паллисемпе), сăмахсемпе, предложенисемпе çыхăннă, вĕренекенсен пуплевне аталантарма пулăшаççĕ. Çавăнпа кунашкал вăйăсене
сăмах е чĕлхе вăййи теме май пур.
Урокра вылякан сăмах вăййисем çĕнĕ материала çăмăлрах, ытлашши тертленмесĕрех ăнланса
илме, ăша хывма пулăшаççĕ. Кирек мĕнле вăйă та ачасен пассивлăхне сирсе яма, вĕренекен материалне интересленме хистет; вăйă выляса ăса хывнă чĕлхе материалĕ ачан ăс-тăнĕнче тарăн та
нумайлăха çирĕпленсе юлать.
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ЧĂВАШ ШКУЛĔН ВĂТАЛĂХ КЛАСĔСЕНЧЕ АЧАСЕН СĂМАХ
ЙЫШНЕ АТАЛАНТАРАС ĔÇРЕ ХĂНĂХТАРУСЕМПЕ УСĂ КУРАССИ
КОЗУКОВА Анастасия Ярославовна
историпе филологи факультетĕнчи 5 курс студентки
«И.Я. Яковлев ячĕллĕ Чăваш патшалăх
педагогика университечĕ» АВ ФПБВУ
Чăваш Республики, Шупашкар хули
Статьяра чăваш шкулĕнче ачасен сăмах йышне пуянлатмалли меслетлĕхĕн хăш-пĕр уйрăмлăхĕсене
çырса кăтартнă. Ку ыйту çивĕчлĕхне палăртнă. 5-мĕш класра вĕренекенсен словарьне тишкернĕ. Лексикологине вĕреннĕ чухне сăмах йышне ÿстерес ĕçĕн формисене асăннă.
Тĕп сăмахсем: чăваш шкулĕ, лексикологине вĕрентесси, сăмах йышĕ, активлă словарь, аталантару, ĕç формисем.

Т

ăван пуплев кирек хăш халăх çыннишĕн те пысăк пĕлтерĕшлĕ. Тăван чĕлхене куллен илтсе, пуплесе
эпир темиçе пин çул аталанса пынă чĕлхен вăрттăнлăхне туйма вĕренетпĕр. Пуплеври сăмах йышĕ
пуян пулни вара ăна илемлĕрех, илĕртÿллĕрех, итлекене йăлăхтармалла мар йĕркелеме пулăшать [4].
Хальхи вăхăтра ачасен сăмах йышне аталантарас тěлěшпе чылай йывăрлăх тухса тăрать. Шкулта
вěренме пуçласан ачасен пуплевě пуянланса, илемленсе пымалла пек, анчах тепěр чух унăн пуплевě
çав шайрах юлнине е вăл ытла та çÿпěллě калаçма пуçланине асăрхатпăр. Кун сăлтавěсем шутěнче
меслетçěсем çаксене палăртаççě: 1) вěрентекен материала ачасем патне илсе çитерейменни;
2) вěреннине çителěклě таран çирěплетсе хăварайманни; 3) пуплеве аталантарассипе çыхăннă ыйтусене
чăваш чěлхи программипе учебникěсенче кирлě таран пăхманни; 4) ачасен чунěнче тăван чěлхен
пěлтерěшě мěн таран пысăк пулнине туйса илме, ăна ăнланса илме пулăшайманни т. ыт. те. Халě
вěренекенсем сахал вулаççě, çыраççě. Нумай чухне тата орфографи правилисене пăсса çыраççĕ. Çапла
вара ачасен пуплевне аталантарасси, вăл шутра сăмах йышне пуянлатасси те, хальхи вăхăтра çивĕч
ыйтусенчен пĕри пулать, çавăнпа эпир чăваш наци шкулĕнче лексикологие вĕрентнĕ май ачасен сăмах
йышне аталантарас ěç йěркине палăртма, ăнăçлă мелсемпе меслетсене кăтартма тěллев лартрăмăр.
Сăмах – питĕ кăткăс пулăм. Сăмах йышĕ пуянни пуплев тата ăс-тăн аталанăвĕн çÿллĕ шайне
кăтартать. Сăмах этеме вăй-хал, шанчăк парать. Çапла вара, сăмах йышне пуянлатасси, аталантарасси
вĕренекенсемшĕн пысăк пĕлтерĕшлĕ пулса тухать. Çĕнĕ сăмахсемпе паллашнă май вĕренекен çĕнĕ
ăнлавсене ăса хывать, унăн ăс-тăнĕ аталанать, çивĕчленет, тишкерÿ-пĕтĕçтерÿ, пĕтĕмлетÿ хăнăхăвĕсем
туптанаççĕ. Словарь ĕçĕ сăмах йышне пуянлатассипе пĕрлех кашни сăмахăн пĕлтерĕшне уçса парассипе, вĕсене пуплевре ăнăçлă, тивĕçлĕ усă курма хăнăхтарассипе çыхăннă.
Ачасен сăмах йышне аталантарас ĕç ăнăçлă пултăр тесен, вĕсен активлă словарь шайне пěлсе
тăни пĕлтерĕшлĕ. Вăтам классенче сăмах йышне аталантарасси çинчен калаçнă чух çакна асра
тытмалла: 11-12 çулхи ачасен лексики пуянах мар, вăл нумай-нумай сăмаха, çав шутра тĕрлĕ пуплев пайне кĕрекеннисене, пĕлеймест-ха [2].
Çак ÿсěмри ачасен сăмах йышěн пуянлăхне тěплěнрех пĕлес тĕллевпе эпир Муркаш районĕнчи Калайкасси вăтам шкулĕн 5-мĕш класĕнче тěпчев ирттертĕмĕр. Тěпчевре ачасен сăмах йышне сăнаса
палăртни, вěсен çыру ĕçĕсене тишкерни тĕпре пулчĕ. Сăнав ачасем урокра, тăхтав вăхăтĕнче тата ирĕклĕ
хутшăнура мĕнлерех сăмахсемпе усă курнине тĕпчеме май пачĕ. Тĕпрен илсен, ачасен активлă словарĕн
шайĕ вăтам. Вěсем хăйсен активлă словарĕнчи сăмахсене тĕрĕс калама пĕлеççĕ, вырăсларан йышăннă
сăмахсене калама-çырма вĕренсе çитнĕ (трактор, парта, кофе, бригада, журнал, дело, циркуль, адъютант
т. ыт. те), тăван сăмахсемпе вырăс чĕлхинчен йышăннă сăмахсене тĕрĕс пусăмлама та (портфе'ль,
портфельте', жюри', конференцие', делегатсе'м) пултараççě. Программăра кăтартнă орфограммăсене
тупма, сăмахсене мĕнле çырмаллине, пĕлтерĕшĕсене ăнлантарма, синонимсем, антонимсем е омонимсем тупма, синонимсемпе пуплевре тĕрĕс усă курма пĕлнине те кăтартрĕç. Çапах та ачасем таврари япаласене е чĕр чунсене сăнласа панă (çырса е сăмах вĕççĕн), пурнăçри пулăмсем е ĕç-пуç çинчен мĕн шутланине ăсласа, шухăша йĕркине, вĕçе-вĕçĕн каласа е çырса панă чухне пĕр-пĕр сăмахпа вĕçĕмсĕр те
вырăнсăр усă курассинчен хăтăлма вĕренсе çитейменни курăнчĕ.
Чĕрĕ калаçура тавтологи нумай пулни палăрчĕ. Çырнă чухне те ачасем çакăн йышши
йăнăшсенчен хăтăлаймаççĕ.
60

ЧĂВАШ ЧĔЛХИ – КУЛЬТУРА ТĔЛĔНТЕРМĔШĔ
Чувашский язык как культурный феномен
Нумай чухне ачасем чăвашла сăмахăн вырăсла куçарăвне лайăх пĕлеççĕ, анчах та чăваш
сăмахĕн синонимĕсемпе антонимĕсене йывăррăн шыраса тупаççĕ. Тĕпчевре пиллĕкмĕш класра
вĕренекенсем диалект сăмахĕсемпе анлă усă курни те палăрчĕ. Çакă çырура çукпа пĕрех, анчах та
тăхтавсенче, ирĕклĕ хутшăнура диалектизмсем, вырăс сăмахĕсемпе пĕрлех, тăтăшах тĕл пулаççĕ.
Уйрăмах вырăс сăмахĕсем нумаййи шутлаттарать. Вырăс сăмахĕсемпе пуплев калăпĕсем ачасен
тăван чĕлхине кĕрсе вырнаçаççĕ, ăна çÿпĕлеççĕ.
Ачасен вěренÿри çитěнěвěсем, çавăн пекех, вĕсен ÿсěмне, психика уйрăмлăхěсене тěрěс шута
илнинчен те нумай килеççě. Психологсем çирěплетнě тăрăх, чěлхене пуплевре вěренни ăнăçлăрах
та тухăçлăрах. Пуплеве аталантарассине вара вěренекенсен тĕп ěçĕ-хěлěсемпе тачă çыхăнтарсан
аван. Чěлхе материалĕ, вăл шутра лексики те, ăна çине-çине каланипе мар, асăмлас тĕллев
лартмасăрах унпа пуплевре усă курнă май тухăçлăрах асăмланать тесе палăртаççě тěпчевçěсем.
Урăхла каласан, чěлхене пуплевре вěренни ăнăçлăрах та тухăçлăрах. Çавăнпа та учителĕн ачасен
сăмах пуянлăхне ÿстерес тĕлĕшпе кашни урокра ĕçлеме тивет [3].
Шкул ачин кунсерен çĕнĕ сăмахсем вĕренмелле, ăша хывмалла. Çавăнпа ăста вěрентекенсем кашни урок пуçламăшĕнче сăмах диктанчĕ çыртарсан аван теççĕ. Сăмах диктанчĕсене чĕлхен тĕрлĕ
ыйтăвне (синоним, антоним, сăмахсен пулăвĕ, вĕсене тĕрĕс çырасси) вĕрентнĕ чух ирттерме май пур.
Вĕренекенсен сăмах йышне аталантарас тĕлĕшпе опытлă учительсем тĕрлĕ картинăсемпе, çав
шутра паллă чăваш тата вырăс художникĕсен картинисен репродукцийĕсемпе те анлă усă кураççĕ.
Çапах та ачасен сăмах йышĕ ытларах тĕрлĕ пуплев ĕçĕсемпе хăнăхтарусем пурнăçланă чух ÿссе
пымалла. Меслетçĕсем вăтам классенче усă курма сĕнекен пуплев хăнăхтарăвĕсен йышĕ самай анлă,
вĕсем тĕрлĕ. Тухăçлисен шутĕнче çакăн йышшисене палăртма пулать: вулавпа тăнлу хăнăхтарăвĕсем,
словарь диктанчĕсем, ятарлă пуплев хăнăхтарăвĕсем, творчествăлла калу тата çыру ĕçĕсем.
Тĕслĕхрен, ăславлă калу тата çыру ĕçĕсен шутĕнче калава анлăлатни пулма пултарать. Кунашкал ĕç икĕ текста танлаштарма май парать, вĕсенчен хăшĕ сăнарлăрах, илемлĕрех, витĕмлĕрех пулнине уçăмлă кăтартать. Çакнашкал ĕçсем шкул ачисене вăл е ку сăмахăн пуплеври вырăнĕпе
пĕлтерĕшне ăнланса илме пулăшаççĕ.
Тепĕр тĕслĕх, экскурсире, походра пулни çинчен калав çырни. Паллах, çыхăнуллă калавсене
кĕртмелли сăмахсене учитель малтанах хăй хатĕрлет. Ачасем пĕлмен çĕнĕ сăмахсем пулсан унашкаллисене пĕлтерĕшне ăнлантарса доска çине çырса парать. Ачасене курни-илтни, пулни çинчен 23 предложенипе кăна мар, анлăрах каласа пама та хăнăхтармалла, диалог тата монолог формисемпе калаçма вĕрентни те ачасен пуплевне аталантарать, сăмах йышне ÿстерме пулăшать.
Хăнăхтарусене вăйă формипе те ирттерме пулать. Урока вăйă элеменчĕсем кĕртни ачасен вĕренес
туртăмне хăпартать, ăнлавсене ас туса юлма май парать.
Синонимсене вĕрентесси çинчен те манмалла мар. Чăваш чĕлхинче синонимлă сăмахсем
йышлă. «Синоним» ăнлавпа чи малтан, терминне асăнмасăр, кĕçĕн класс ачисенех паллаштараççĕ.
1. Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ сăмахсене çыхăнтар. 2. Пĕр пек пĕлтерĕшлĕ сăмахсене çыхăнтар.
3. Сăмахсене икĕ ушкăна уйăр. 4. Хăш сăмахĕ ытлашши? Мĕншĕн? 5. Хăш сăмахĕ вырăнлăрах? –
çакăн йышши хăнăхтарусене пурнăçласа ачасем пуçламăш шкулта туяннă пĕлÿ-ăслайсене
çирĕплетнĕ май сăмах йышне пуянлатаççĕ, аталантараççĕ. Каярахпа вăтам классенче ачасем терминсемпе те паллашаççĕ, синонимсемпе анлăрах, тарăнрах ĕçлеме пуçлаççĕ. «Синонимсем» тема
ачасен пуплевне аталантарас, вĕсен лексикине пуянлатас ĕçе туса пыма питех те майлă, меллĕ.
Çавăнпа та унпа май килнĕ таран тухăçлă та пур енлĕ усă курма тăрăшмалла. Ачасен лексикине
синонимсемпе пуянлатса пыни, усă курма вĕрентни вĕсен пуплевне илемлĕ те сăнлăхлă тума май
парать. Çавăнпа та опытлă учительсем хăйсен ĕçĕнче синонимсемпе усă курма вĕрентмелли тĕрлĕ
хăнăхтару ирттереççĕ: сăмахсене ытти пĕрешкел пĕлтерĕшлисемпе ылмаштарни; панă синонимсемпе сăмах майлашăвĕсем туса çырни; синонимлă сăмах майлашăвĕсемпе предложенисем тупса
çырни; пĕрешкел пĕлтерĕшлĕ сăмахсене ушкăнлани (урăхла каласан, сăмахсен синоним ретне
çырни); синонимсенчен кирлине суйласа илсе предложенисене (е текста) çырса илни; текстри
палăртнă сăмахсем çумне кирлĕ синонимсене лартса çырни т. ыт. те.
Антонимсене вĕрентесси те ачасен словарьне аталантарас ĕçре пĕлтерĕшлĕ. Антонимсене лайăх
пĕлни тĕрлĕ япаласен хирĕçле енĕсене уçăмлă кăтартма май парать, çавна пула калас шухăш
витĕмлĕ те тарăн, контрастлă пулса тухать. Антонимсене вĕрентнĕ чух пуян опытлă вĕрентекенсем
ытларах çакăн йышши хăнăхтарусемпе ĕçсем сĕнеççĕ: панă сăмахсем патне антонимсем тупни;
антонимлă сăмах майлашăвĕсемпе предложенисем туса çырни; предложенире (е текстра) хирĕçле
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пĕлтерĕшлĕ сăмахсене тупни (ку хăнăхтарăва çырса та, сăмах вĕççĕн те ирттерме пулать); ваттисен
сăмахĕсенче, тупмалли юмахсенче антонимсене тупни; панă сăмах майлашăвĕсене антонимлисемпе ылмаштарса çырни, вĕсемпе предложенисем туни [5].
Кун йышши ĕçсем чылай. Учителĕн класри ачасен пĕлÿ шайне, вĕсен ÿсĕм уйрăмлăхĕсене шута
илсе тивĕçлĕ хăнăхтарусене суйласа илме, вĕсене пурнăçлама пĕлмелле.
Ачасен сăмах йышне аталантарас ĕçре сăмах пĕлтерĕшне ăнланни, ăна ăса хывни кăна çителĕксĕр.
Словарь ĕçĕн тепĕр енĕ – ачасемпе куллен хутшăннă майăн ытларах сăмах активлă лексикăна куçтăр
тесе тимлесси. Ку вăл вĕсемпе пуплевре час-часах усă курсан çеç пулса пырать. Сăвăсем калани, тупмалли юмахсемпе халап-юмах юптарни ачасене ытларах та ытларах сăмаха тĕрлĕ пуплевре калама,
ăнăçлăрах сăмах майлашăвĕсене ас туса юлма, кайран усă курма ытларах майсем туса пачĕ.
Çапла вара, ачасен сăмах йышне пуянлатасси, аталантарасси хăй тĕллĕн, хăй еккипе пулса пыракан ĕç мар, ăна ятарласа тимлемелле. Куллен, кунран-кун тăрăшса ĕçлемелле. Ĕçре тĕрлĕ меслетсемпе, мелсемпе усă курмалла. Ĕçе тĕрлĕ енлĕ йĕркелемелле.
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Статьяра ачасен творчествăллă çыру ăслай-хăнăхăвĕсен шайне тишкернĕ, чăваш шкулĕнчи тăван чĕлхе
урокĕсенче ку ĕçĕн тухăçлăрах формисемпе епле ĕçлемеллине çырса кăтартнă.
Тĕп сăмахсем: ăслав пултарулăхĕ, вĕрентÿ, тăван чĕлхе, творчествăллă çыру, ăслайсемпе хăнăхусен
шайĕ, ĕç формисем.

Ч

ĕлхен этем пурнăçĕнчи пĕлтерĕшĕ пысăк. Чĕлхене пула çеç эпир шухăшлама, шухăша каласа
пама, ыттисене пĕлтерме пултаратпăр, урăхла каласан, чĕлхе пире хутшăнма, çыхăну
йĕркелеме кирлĕ хатĕр пулса тăрать.
Раççей çĕршывĕнче темиçе тĕрлĕ халăх пурăнать. Вĕсен кашнин хăйĕн чĕлхи пур. Чĕлхе пур
халăх пурнăçĕнче те питех те пысăк вырăн йышăнать. Паян, социаллă лару-тăру хăвăрт улшăнса пыракан, халăхсен харкамлăх туйăмĕ вăйлăн аталанакан саманара, тăван чĕлхе пĕлтерĕшĕ татах та ÿсет.
Вăл – халăхăн тĕп пуянлăхĕ – унăн аталану палли пулса тăрать [1]. Пирĕн вара тăван чĕлхе – чăваш
чĕлхи. Шел пулин те, 21 ĕмĕр пуçламăшĕнче чăваш чĕлхин аталанăвĕ сÿнсе пырать. Çавăнпа шкулта
тăван чĕлхене вĕрентесси çав тери яваплă, пĕтерĕшлĕ ĕç, çак ĕç тĕллевĕ самай анлă. Паянхи пурнăç
ачана пур енлĕн аталанма ыйтать. Çавăнпа учителĕн чĕлхене вĕрентнĕ май вĕренекенсен
творчествăлла шухăшлавне аталантарасси çинчен те шутламалла. Ачан информацие ăнланма, ăша
хывма, хăй шухăшне палăртма, пĕтĕмлетÿ тума пĕлмелле, харпăр тĕллĕн ĕçлеме, чăвашла тĕрĕс
калаçса-çырса хутшăнма пултармалла. Кунпа пĕрлех унăн ăславлăх пултарулăхне вăратас, аталантарас тĕлĕшпе те ятарласа ĕçлемелле. Ăслав пултарулăхĕ çителĕклĕ аталанайман пулсан, унăн малаш62
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нехи пурнăçĕнче йывăрлăхсем тухаççĕ. Çавăнпа та эпир суйласа илнĕ калаçу теми паянхи куншăн
çивĕч тени вырăнлă тетпĕр. Вăл чăваш шкулĕсенче чăваш чĕлхи урокĕсенче ачасен ăслав
пултарулăхне аталантарас ĕçе мĕнле йĕркелесен ăнăçуллăрах пулма пултарни çинчен пулĕ.
Ăслав пултарулăхĕ ăнлава тĕрлĕ ăсчах тĕрлĕрен ăнлантарать. Тĕслĕхрен, вырăссен психологĕ
А.Н. Лук çапла калать: 1) ыттисем курман проблемăсене курма пултарни; 2) пĕр ăнлава тепĕр
ăнлавпа улăштарса шухăш тĕвелеме пултарни; 3) ыйтăва тĕрĕс татса пама пултарни; 4) япаласемпе
пулăмсене чăн куçпа курма пултарни; 5) шухăшлав çаврăнăçуллă пулни [5].
М.Р. Львов хăйĕн справочникĕнче ăслав пултарулăхĕ ăнлава ача ĕçе харкам тĕллĕн тума пултарнипе çыхăнтарать [6].
Паян ачасене вĕренме хавхалантарма питĕ йывăр. Чăваш чĕлхи урокĕсенче хăш-пĕр ачасем
вĕренÿ материалне те ăша хываймаççĕ. Çакă вăл ачасем хăйсен шухăшĕсене анлăн уçса парайманнинче, тĕп шухăша шыраса тупайманнинче, хăйсен шухăшĕсене туллин пĕтĕмлетсе парайманнинче
курăнать. Çак йывăрлăхсене çĕнтерсе пырас тесен учителĕн ачан ăслав пултарулăхне аталантарас
тĕлĕшпе ятарласа, системăллă ĕçлемелле. Тата ачасен вĕренÿри çитĕнĕвĕсем вĕсен ÿсĕмне, психика
уйрăмлăхĕсене тĕрĕс шута илнинчен те нумай килнине вĕрентÿçĕсен яланах асра тытмалла.
Психологи науки çакна палăртать: пуплев чĕлхепе усă курас ĕç-хĕл пулнă май этемĕн кулленхи ĕçĕ-хĕлĕн тĕревĕ пулса тăрать. Этем калаçасшăн çеç калаçмасть, çырасшăн çеç çырмасть,
вуласшăн çеç вуламасть, тăнласшăн çеç тăнламасть. Ку ĕç-хĕле вăл пурнăçри вăл е ку ĕç-хĕлпе
çыхăнуллăн тăвать. Çавна кура чĕлхе вĕрентессине, пуплеве аталантарассине вĕренекенсен тĕп
ĕçĕ-хĕлĕсемпе тачă çыхăнтарсан аван [7].
Вĕрентÿ тĕллевне, унăн тапхăрĕсене, мĕн тата мĕнлерех вĕрентмеллине палăртнă чухне те,
вĕрентĕве йĕркелесе пынă чухне вĕрентÿçĕсен ачасен ÿсĕмне шута илмелле, вĕсене ăс-тăн аталанăвĕн
шайĕ, кăмăл-туйăм туртăмĕ вĕрентÿпе пĕр килтĕр. Вара тин вĕрентÿ тухăçлă та ăнăçлă пулĕ.
Меслетçĕсем вĕрентÿпе вĕренÿ ачасемшĕн «шăл çемми» пулмаллине, ачасен ăс-хакăл шайне, чун
хавалне шута илни вĕрентÿ ĕçĕн тухăçлăхне, ăнăçлăхне ÿстернине палăртаççĕ. Вĕрентÿ материалĕ те,
вĕрентÿ меслечĕсемпе мелĕсем, вĕрентÿ хатĕрĕсем те çак чăнлăхпа килĕшсе тăмалла. Вĕрентÿ,
ансаттисенчен пуçласа, кăткăсрах пĕлÿсемпе ăслайсем, хăнăхусем патне илсе пымалла [6].
Вĕренÿ ĕçĕ ăнăçлă пулса пытăр тесен ачасен ÿсĕм уйрăмлăхĕсемпе пĕрлех тата пултарулăх
аталанăвĕн шайне пĕлни те пĕлтерĕшлĕ. Çакă вăл учителе урокра ачасен ăслав пултарулăхне
аталантарма мĕнле мелсемпе ĕçлесен ăнăçлăрах пулмаллине кăтартать. Çак тĕллевпе эпир пĕчĕк
тĕпчев ирттертĕмĕр. Унта Вăрнар районĕнчи Кÿстÿмĕр шкулĕн 6-мĕш тата 7-мĕш класс ачисем
хутшăнчĕç, ĕçе пурнăçлама чăваш чĕлхи учителĕ – Одинцова Людмила Станиславовна пулăшрĕ.
Тĕпчев тĕллевĕ – ачасен ăслав пултарулăхĕн шайне палăртасси. Çак пултарулăх шайне тĕрĕслеме
тĕрлĕ мелпе усă кураççĕ. Эпир улттăмĕш класра вĕренекенсене «Пулăшрĕç» ятлă сочинени евĕр
изложени çыртартăмăр, çиччĕмĕш классене ятарлă темăпа сочинени çырма сĕнтĕмĕр.
Ачасен ĕçĕсене икĕ паллăпа хакларăмăр – содержанипе пуплев пахалăхĕшĕн тата тĕрĕс
çырнăшăн. Икĕ палли те чăваш чĕлхине пĕлнин шайне кăтартать. Содержани пахалăхне пăхсан,
ачасенчен 32% ĕçе çÿллĕ шайра пурнăçланă. Тĕрĕс çырассине пăхсан – 32% çÿллĕ шайра, 68% –
вăтам шайра. Çапла вара пĕтĕмĕшле 33,5% – «4» паллăлăх, 66,5% – «3» паллăлăх çырнă. Ачасен
ĕçĕсене тишкерсе тухсан эпир вĕсем ытларах орфографи, грамматика тата пуплев йăнăшĕсем
тунине асăрхарăмăр. Орфографи йăнăшĕсенчен сăмах варринчи вăрăм хупă сасăсене 2 сас паллипе
палăртманни (иртерчĕ – ирттерчĕ, пĕремĕш – пĕрремĕш, вĕçĕн – вĕççĕн), кирлĕ çĕрте çемçелĕх
палли çырманни (пул – пуль), е ăна кирлĕ мар çĕрте лартни (кильмелле – килмелле), сас палли
сиктерсе хăварни (çака – çакна), пĕр сас палли вырăнне теприне çырни (юлтах – юлташ, пĕчерчĕç –
пĕтерчĕç) палăрчĕç. Грамматика йăнăшĕсем те чылай пулчĕç. Вĕсенчен нумайăшĕ вырăнти калаçу
уйрăмлăхĕсемпе çыхăннă йăнăшсем пулчĕç (карĕ – кайрĕ, ытать – ыйтать, кум пек – кун пек,
хăварашăн – хăварасшăн). Унсăр пуçне ачасем татăксемпе хыç сăмахсене çырнă чухне нумай
йăнăш тунă (никамта – никам та, кунпек – кун пек, нихăçанта – нихăçан та, темĕнçинчен – темĕн
çинчен, килчĕте – килчĕ те, унчух – ун чух)
Ĕçсене тĕрĕсленĕ май çавăн пекех предложенисене шухăш тĕлĕшĕнчен пĕр-пĕринпе çыхăнманни,
пĕлтерĕш тĕлĕшĕнчен сăмаха тĕрĕс суйласа илменни (вăл пĕчĕк класпа калаçу ирттерчĕ, туслă
юлташ), кирлĕ мар çĕртех пĕр сăмаха темиçе хут çырни, стиль тĕлĕшĕнчен килĕшÿсĕр сăмахсене
кĕртсе лартни чылай палăрчĕ. Йăнăшсенчен хăшĕсене ачасем тимсĕрлĕхĕпе тата вĕсем вырăсла
шухăшласа чăвашла куçарса çырнипе те сăлтавлама пулать.
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Ăслав пултарулăхне илес пулсан, вĕренекенсенчен нумайăшĕ учитель панă темăна тĕрĕс ăнланнă,
ăна туллин уçса пама тăрăшнă. Ачасем сочинени евĕр изложенин тытăмне тĕрĕс сыхласа хăварнă,
кашни пайĕ пĕр-пĕринпе вăчăра пек çыхăнса пыраççĕ. Сочинени çырнин результачĕсене илес пулсан
ачасенчен чылайăшĕ тĕп шухăша туллин уçса пама тăрăшнине палăртмалла. Анчах та вĕренекенсем
хăйсем палăртакан шухăша вĕçне çити çырса парайманни те, хăш-пĕр предложенисенче шухăша
вĕçлеменни те курăнать. Ачасен сăмах йышĕ çителĕклĕ пулсан та, вĕсен ĕçĕсем типĕ, чухăн,
вĕренекенсем хăйсен ĕçĕсенче илемлĕх мелĕсемпе питĕ сайра усă кураççĕ. Сюжета кăсăклă
аталантарма пултарайманни те палăрчĕ – пурин ĕçĕ те пĕр евĕрлĕ йĕркеленнĕ.
Çапла вара, тĕрĕслев чăваш шкулĕсенчи 6-мĕш тата 7-мĕш класс ачисен ăслав пултарулăхĕн
шайĕ пĕтĕмĕшле вăтам пулнине палăртрĕ. Çакă вара вĕрентекене ачасене ăслав пултарулăхне
аталантарас тĕлĕшпе ятарласа, тĕллевлĕ ĕçлеме хистет.
Чăваш шкулĕсенче 6-мĕш тата 7-мĕш класс ачисен ăслав пултарулăхне аталантарма
программăра ятарласа вăхăт уйăрман мар. Анчах çак сехетсем çителĕксĕр пуль тетпĕр.
Психологсем те вăтам класри ачасен ăслав пултарулăхĕн аталанăвĕнче çакнашкал йывăрлăхсем
палăртаççĕ. Ку çулхисем тантăшĕсем умĕнче хăйсен шухăшĕсене уçса пама вăтанса, шикленсе
тăраççĕ, çавăнпа та ачасем кашни хăйĕн шухăшлавне тĕплĕн, вĕçне çити уçса параймаççĕ. Çавăнпа
та учителĕн вĕренекенсен ăславлăхне аталантарма урокра тĕрлĕ вĕрентÿ меслечĕсемпе усă
курмалла. Меслетçĕсем вăтам класри ачасен ăслав пултарулăхне аталантарас ĕçре усă курмалли
чылай мелпе меслет палăртаççĕ. Вĕсенчен тухăçлăраххисем шутĕнче çаксене асăнмалла.
Ăсласа каласа пани. 5-7-мĕш классенче ачасене чăн пулманни çинчен калав çыртарма пулать. Çакна
2 мелпе тума май пур. Тĕслĕхрен, учитель темăна тата калав пуçламăшне хăй парать. Калăпăр, ячĕ
«Вăрманти пушар». Ăна çапла пуçлатпăр.
Урамра çуллахи ăшă çанталăк тăнă. Вăрман çумĕпе Мишшăпа ашшĕ уçăлса çÿренĕ, сасартăк…
Е тата учитель илемлĕ литература хайлавне илет те калавăн пуçламăшне вуласа парать, малалла
ачасен хăйсен шутласа ăсласа çырмалла.
Тепĕр мел вăл – вăл учитель сĕннĕ сюжет йĕрĕ тăрăх ăслани. Кун пек чухне вĕрентекен ачасене
ĕç-хĕл мĕнле йĕркепе пулса пынине калать те ун тăрăх хăйсене хайлама сĕнет.
Ачасен ăсла пултарулăхне аталантармалли мелсенчен тепри вăл – пĕр-пĕр япалана сăнласа пани. Темле япалана та сăнласа пама пулать: картинăна, чĕр-чунсене, çынсене, çут çанталăка тата ыт.
те. Тĕслĕхрен, ачасене çут çанталăкăн пĕр-пĕр пулăмне е объектне сăнлаттарма пулать. Малтан
учитель вĕренекенсемпе пĕрле мĕн-мĕн сăнласа памаллине сÿтсе явать, унтан хăйсем тĕллĕн
сăнлава йĕркелеме сĕнет. Çак ĕçре текст калăпăшĕ ытла пĕлтерĕшлĕ мар. Ачасем çут çанталăка
туллинрех сăнласа пама пултарни паха. Сочиненисене тĕрĕсленĕ чухне учитель çакăн çине вăйлă
пусăм тăвать. Картина тăрăх çырнă сочинени те ачасен ăславлăх пултарулăхне аталантарать.
Заметкăсем, çырусем, дневниксем те ачасен ăславлăхне çÿллĕ шая хăпартаççĕ. Кашни спектакль, концерт, музей, кино хыççăн пĕчĕк заметкăсем çыртарса шкулти хаçатра кăларттарни, тĕрлĕ
уявсенче пĕр-пĕрне кĕске çыру çырса саламлаттарни ачасен ăславлăхĕшĕн усăллă пулĕччĕ.
Çавăнпа та вĕрентекенĕн ачасене çак пĕчĕк çыру ĕçĕсене пурнăçлаттарса тăма тăрăшмалла.
Фантазиллĕ ÿкерчĕк. Ачан ăсра сăнарланнă чăн пурнăçра пулма пултарайман ÿкерчĕке сăнласа
памалла. Вĕренекен çыру ĕçне чĕрĕ, лайăх, ăнланмалла пурнăçланă пулсан, учитель ачасене çак
сочинени тăрăх ÿкерчĕк те ÿкерттерме пултарать.
Çавăн пекех вĕренекенсене пĕлÿ парас, вĕсен шухăшлас пултарулăхне, çыхăнуллă пуплевне
аталантарас ĕçре чăваш чĕлхипе литература урокĕсенче ирттерекен çыру ĕçĕсем – тĕрлĕ тĕслĕ диктантсемпе изложенисене çырма вĕрентни те пысăк вырăн йышăнать.
Харкам диктант – пултарулăх диктанчĕн пĕр тĕсĕ. Ăна ирттерме учитель доска çине пĕр-пĕр орфографи правилипе темиçе сăмах çырса парать. Çав сăмахсемпе усă курса ачасем хăйсем тĕллĕн диктант
çыраççĕ. Ирĕклĕ диктант – изложение аса илтерекен диктант. Ку çыру ĕçĕ ачасен асра тытас
пултарулăхне, тавçăрулăхне, шухăшлавĕпе ăнкарулăхне ÿстерме пулăшать. Учитель ачасене çыхăнуллă
текст вуласа парать. Ун хыççăн вĕренекенсем текст содержанине калаççĕ. Кайран учитель текста 3-4шар йĕркен вулать. Ачасем диктанта сăмах хыççăн сăмах вуласа çырнă пек мар, кашни предложение
хăйсем тĕллĕн çыраççĕ. Вĕренекенсен предложенисенчи шухăша сыхласа хăварма тăрăшмалла.
Ачан пултарулăхне аталантарас ĕçре изложенисем те пысăк вырăн йышăнаççĕ терĕмĕр.
Вĕренекеншĕн панă текст тĕслĕх пулса тăрать, çавăн тăрăх ача хăйĕн шухăшне каласа пама
вĕренет, çавăнпа пĕрлех чĕлхе пуянлăхĕн тĕрлĕ мелĕсене алла илет. Апла пулсан изложени
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çырассин тĕллевĕ текст содержанине туллин уçса, пĕр улăштармасăр каласа пани кăна пулсан,
пĕлтерĕшĕ ачасен пуплевне аталантарас ĕçре ытла та чакса ларнă пулĕччĕ. Творчество ĕçĕн
урокĕсем ачана хăй тĕллĕн шухăшласа çырма, ăс-тăнне пур енлĕн аталантарма пулăшмалла.
Текстсем тĕрлĕрен пулма пултараççĕ. Материал çумне мĕн хушса çырасси ытларах текст
содержанийĕнчен килет. Хăш-пĕр чухне ачашăн текст çумне хушса çырма хăйĕн тавра курăмĕ,
пурнăçра пухнă опычĕ те çителĕклĕ. Тепĕр чухне вара – ятарласа хатĕрленĕ материал кирлĕ. Çакна
вăл аслисен опытĕнче, хаçат-журналсенче е кĕнекесенче тупма пултарать. Енчен те текстра пĕрпĕр пулăм çинчен пĕтĕмĕшле çеç каласа хăварнă пулсан, шкул ачи çак пулăм çинчен тĕплĕн çырса
кăтартать. Тепĕр чухне текстра конкретлă материала çеç пани те тĕл пулать, ун пек чухне ачан хăйĕн
пĕтĕмлетсе çырма тивет. Текста улăштарса çырнă изложенисен уйрăмлăхĕ вĕренекенсем текста тĕрлĕ
майлă улăштарма, çĕнетме пултарнипе çыхăнса тăрать. Кун пек изложенисем ирттернĕ чухне
учителĕн вĕрентÿ ĕçĕнчи тĕп тĕллевĕ вăл – вĕренекенсене панă текста хăйĕн ятĕнчен калама
хатĕрленнĕ текст пек йышăнма хăнăхтарасси; иккĕмĕшĕнчен, текста улăштарнă май унăн чĕлхинче
тĕрлĕ улшăну пулма пултарнине ачасене тĕплĕн кăтартса, ăнлантарса парасси [3].
Çапла вара, вĕренекенсен ăславлăхне аталантарма чĕлхе меслетлĕхĕнче тĕрлĕ мелсем, ĕçсем
сĕнеççĕ. Кашни учитель вĕсенчен ачасен шайне, ÿсĕмне тивĕçекеннисене суйласа илет.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЛИЦ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ,
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учитель чувашского языка и литературы
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
В статье рассматривается исследовательская деятельность учащихся как эффективный способ организации самостоятельной работы в процессе обучения чувашскому языку и литературе. Национальнорегиональный компонент всегда актуален в образовании. Наша задача – воспитать достойного гражданина своего Отечества. Каждый год со своими работами наши ученики выступают на школьных, городских,
региональных научно-практических конференциях. Представляем опыт лингвистического анализа улиц города Чебоксары, названных в честь земляков.
Ключевые слова: исследовательский поиск, приемы исследовательской деятельности, самостоятельная
работа, онимы, ономастика.

А

ктуальность темы настоящего исследования обусловлена неизученностью онимов – названий
улиц города Чебоксары, которые не были предметом лингвистического наблюдения: семантической организации, фонетических и словообразовательных особенностей, морфологических свойств.
Материалом для настоящей работы послужила картотека онимов – названий улиц города, на65
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званных в честь земляков. Когда нам что-то не известно, мы обращаемся к литературе, газетам,
Интернету. Но оказалось, что полноценной книги по нашей теме нет. Мы опирались на книги
В.Д. Бондалетова «Русская ономастика», Михаила Юхмы «Имена улиц твоих, Чебокары»,
Н.И. Ашмарина «Материалы для исследования чувашского языка».
Цель нашей работы – провести лингвистический анализ названий улиц города Чебоксары, названных в честь земляков. К достижению цели ведет решение следующих задач:
− изучить публицистическую литературу по теме исследования;
− методом анкетирования узнать, знают ли учащиеся нашей школы количество улиц города
Чебоксары и улиц, названных в честь земляков;
− определить количество улиц города Чебоксары, названных в честь земляков;
− проанализировать названия улиц города Чебоксары на семантическом, фонетическом, словообразовательном и морфологическом уровнях;
− выявить особенности фонетического строения названий улиц города Чебоксары, способы их
словообразования;
− определить части речи и их грамматические категории, которые участвуют в оформлении названий улиц города Чебоксары.
Новизна работы состоит в том, что была предпринята попытка определить фонетические, морфологические и грамматические особенности названий улиц, показать классификацию названий
улиц города Чебоксары, названных в честь земляков по семантическим группам.
Результаты и материалы научной работы могут быть использованы в системных исследованиях
по проблемам топонимики и ономастики, в практических курсах в школе, при составлении словарей и справочников разных типов.
Структура работы включает в себя 3 части.
Результатом первого этапа работы является определение лексико-семантических групп онимов –
названий улиц города Чебоксары, названных в честь земляков.
Далее будут исследованы:
а) фонетические особенности названий улиц города Чебоксары, названных в честь земляков;
б) словообразовательные особенности названий улиц города Чебоксары, названных в честь земляков;
в) морфологические особенности названий интересующих нас улиц города Чебоксары.
В результате пришли к такому выводу:
В городе Чебоксары, которому в этом году исполнилось 547 лет, расположено 489 улиц и переулков. Классификация названий улиц города Чебоксары показала, что из них названы в честь земляков 49 улиц. После обобщения собранного материала мы получили следующую классификацию по
семантическим группам: участники военных событий – 8 человек, представители разных профессий –
15 человек, писатели и поэты – 15 человек, государственные деятели – 4 человек, деятели науки и
культуры – 7 человек, оставившие след в истории города – 2 человека.
В названиях улиц, названных в честь людей, чья жизнь была связана с городом Чебоксары,
преобладают по количеству фонем – 6 фонемные слова, по количеству слогов – 2-х и 3-хсложные,
по количеству слов – однословные.
Ударение фиксированное, чаще всего падает на 2-й слог в слове (48% языковых единиц).
В оформлении названий улиц города Чебоксары, названных в честь земляков, употреблены
имена существительные (96%) и числительные (4%).
Преобладают имена существительные в форме именительного падежа (100%).
Гипотеза исследования не подтвердилась – в честь людей, чья жизнь была связана с городом
Чебоксары, названо лишь 10,2% улиц от общего количества названий.
Мы решили внести предложение в городской отдел архитектуры о том, чтобы в будущем улицы
нашего города назывались в честь людей, которые жили и работали на благо нашего города.
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На примере анализа поэмы К. Иванова «Нарспи» и романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» автор размышляет об их мастерстве изображения явлений и картин природы.
Ключевые слова: пейзаж, явления природы, картины природы, контраст, пейзажные зарисовки, художественная выразительность, гармония.

К

онстантин Васильевич Иванов, как и великие русские писатели, – выдающийся мастер пейзажа. Он превосходно изображал самые разнообразные явления природы. Умел видеть и красочно описать красоту и гармонию окружающего мира, ярко нарисовать каждое в отдельности
взятое явление, показать закономерные связи между предметами реального мира. Необходимо
изучить его выдающееся произведение и оценить глубокие познания психологии, логики внутренней жизни героев, их сложные отношения с природой.
Наибольшей художественной выразительности К. Иванов достиг в поэме «Нарспи», которая
начинается с изображения прекрасных видов природы, ласкающих глаз и радующих человека
многообразием проявлений жизни. С большой любовью к родному краю и проникновенно описывает поэт природу окрестностей Сильби. Большое чувашское село раскинулось вдоль быстрой
речки, берега которой покрыты густым лесом [1].
Близ леса шумливо, быстро
Речка резвая бежит.
Солнце, ласково вышивая,
По воде лучом скользит.

Çырма юхать кĕрлесе
Аслă ялăн çумĕпе,
Хĕвел тĕрĕ тĕрлесе
Вылять унăн шывĕпе.

Природа воспроизводится автором не только как средство раскрытия каких-нибудь сторон народной жизни, а прежде всего являются отражением того мира, где жил и проводил свои нелегкие
трудовые дни чувашский народ на рубеже двух столетий. Образы природы помогают понять
сложные проявления единства человека и природы. В поэме «Нарспи» изображена многообразная
жизнь природы в ее непрерывном движении, изменении и развитии. Лес, поля, земля, животный
мир показаны весной и летом, т. е. в самые напряженные моменты жизни. Все это создается художником как бы глазами крестьянина, тесно связанного с природой.
Нарспи и Сетнер по своему складу ума и сердца – дети природы. Надо полагать: в формировании
их характеров решающую роль также играла величественная природа, на просторах которой они
росли, мужали, испытали счастье первой любви. Они противопоставлены миру чистогана, где все
подчинено слепой и разъедающей силе денег. Они столь же чисты и душевно богаты, как и окружающая их природа. Их тесная связь с природой видна в каждом событии, описанном в поэме.
Многие пейзажи, отражающие величие природы и происходящие в ней изменения, несут в себе
большую идейно-философскую нагрузку. Они являются художественным средством утверждения положительного идеала автора, глубоко верившего в торжество светлого, гуманного в общественных отношениях. И недаром после нарисованных окрестностей Сильби, восхищающих нас своей прелестью,
поэт переходит к описанию весеннего праздника чувашского народа. Праздник Семик, идущий из глубины веков. Поэт в яркой поэтической форме утверждает могущество человека в этом мире [1]:
Нет сильнее человека
Во вселенной никого:
Он на суше и на водах
Стал хозяином всего.

Çакă çутă тĕнчере
Вăйли çук та этемрен:
Шывсем çинче, çĕр çинче
Хуçа пулса вăл тăрать.
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Часто явления природы осознаются как приемы поэтизации определенных настроений, переживаний и раздумий изображаемых человеческих характеров. В подобных случаях автор как бы проводит
параллель между природой и человеком. Пейзаж при этом помогает нам лучше вникнуть в смысл переживаний героя, понять его характер. Единение героев с природой проявляется и в том, что они в минуты глубоких раздумий и страданий обращаются к природе как к самому близкому другу, прося у
ней пощады или разъяснения причин и следствий невыносимых душевных мук. Вот как воспроизводится природа глазами удрученной горем Нарспи и как она обращается в одиночестве к ней [1]:
Лес дремучий, лес дремучий,
Что так грозно ты шумишь?
Что ты воем, диким свистом
Душу бедную страшишь?

Сĕм-сĕм вăрман, сĕм вăрман,
Мĕншĕн хытă шавлатăн?
Мĕншĕн шăй-шай шăхăрса
Мĕскĕн чуна хăрататăн?

Ощущение своей связи с природой заставляет героиню обратиться к ней как к живому, перед которым можно излить свои чувства, поделиться свои горем. Здесь можно сказать, что К. Иванов обращается к источникам чувашской народной поэзии, пользуется фольклорными образами чувашского народа для раскрытия психологии своих героев. К. Иванов не мог обойтись без использования образцов
устного народного творчества своего народа. Именно в произведениях устного народного творчества
столь широко и постоянно проводятся параллели между природой и человеческой жизнью.
К. Иванов, хорошо знавший жизнь своего народа, его национальные особенности, чувствовал и
понимал, что некоторые стороны человеческой жизни близки к явлениям природы. Идея единства
человека и природы проходит через все основные события и обстоятельства, в которых оказываются и действуют главные герои поэмы. Картины природы в поэме «Нарспи» служат одним из
важнейших средств раскрытия характеров главных героев. Во многих местах поэмы природа воссоздается глазами главных героев – Нарспи и Сетнера, и как бы преломляется через их чувства,
настроения, надежды и отчаяния. В этих случаях природа почти полностью гармонирует с внутренним их состоянием, а пейзажные зарисовки выступают как дополнительные средства раскрытия характеров этих героев. Здесь хочется вспомнить 12 главу «В лесу», где изображается одинокая Нарспи, бегущая в сторону Сильби по дремучему лесу [1]:
Лес шумит, гудит дремучий,
Не видать просвета в нем.
Налетит внезапно ветер
И завоет все кругом.

Шавлать, кашлать сĕм вăрман,
Вĕçĕ-хĕрри курăнмасть.
Кутсăр-пуçсăр çил тухсан
Чарăнассăн туйăнмасть.

Константин Иванов видит природу глазами своего героя. Она воспринимается им в таком виде согласно с его мыслями и переживаниями. Пейзаж здесь как нельзя лучше оттеняет психологическое состояние человека. Одаренность, поэтичность его натуры проявляются и в умении видеть и чувствовать
тончайшие движения и перемены в природе, в способности понимать красоту окружающего мира.
Картин природы, изображенных в поэме, достаточно много. В некоторых эпизодах пейзаж
служит гимном молодости и свежести душевных сил героев, подчеркивает беспредельную радость
встречи любящих друг друга людей. В других местах пейзаж как бы усиливает их волнения. Но в
поэме есть пейзажи, нарисованные не в плане сходства и аналогии с человеческими настроениями,
а по принципу контраста, но таких зарисовок немного [2].
Таким образом, картины природы использованы поэтом прежде всего для более полного
воссоздания общей картины жизни трудолюбивого чувашского народа, в поте лица добыва ющего себе хлеб насущный. С их помощью художник слова очень часто создает необходимое
настроение, не противоречащее логике характеров и развивающейся жизни. Во многих местах
пейзаж выступает как средство выражения общественных, человеческих ценностей. В этих сл учаях природа как бы преломляется через чувства изображаемых героев и как нельзя лучше оттеняет психологическое состояние человека.
В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» воспроизведена картина жизни русского общества
первой трети XIX в. Онегин, Ленский, Татьяна – современники, ровесники декабристов, люди поколения двадцатых – тридцатых годов. Следует отметить, что сам Пушкин охарактеризовал свой
роман как «свободный». Автор ведет непринужденные беседы на различные темы, при этом важнейшими из лирических отступлений являются многочисленные пейзажные зарисовки.
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Пейзаж присутствует в «Евгении Онегине» в виде развернутых картин, чаще всего выполняющих
роль своеобразных введений к отдельным главам или предваряющих новые сюжетные эпизоды внутри. Так, описаниями природы открываются главы вторая, пятая и седьмая. Картину наступления деревенской зимы предваряет описание образа жизни Онегина в деревне (глава четвертая). Сюжетное содержание большей части романа связано с деревенской тематикой. Естественно поэтому обильное наполнение этих глав пейзажным элементом. Так, небольшой пейзаж дается в начале второй главы [3]:
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;

Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.

Пушкин высказывает свое ироничное отношение к произведениям сентименталистов, в которых
были созданы идиллические пейзажи, характерные для всей дворянской лирики конца XVIII – начала
XIX вв. В романе «Евгений Онегин» воссоздан реалистический пейзаж, отражающий впечатления
Пушкина от села Михайловское. Главными пейзажными зарисовками в романе являются лирические
отступления о природе. Описываются все четыре времени года, но очень по-разному и в разном объеме.
Пушкин не любил лето, поэтому данному сезону посвящены всего четыре строчки, являющиеся меткой иронической характеристикой: «карикатура южных зим». Любимому пушкинскому сезону – осени – посвящено также одно лирическое отступление, которое, в отличие от жизнеутверждающих стихотворений Пушкина, рисует гнетущую картину поздней осени – «довольно скучная
пора», что подчеркивается рядом деталей: «Реже солнышко блистало, короче становился день».
Достаточно часто пейзаж представлен читателю таким, каким его видит Татьяна: «В окно увидела Татьяна поутру побелевший двор». Пушкин отмечает, что смена времен года тесно связана с
душевным состоянием его «милого идеала». Именно поэтому чистота, внутренняя строгость, величавость и сдержанная гармония, присущие зиме, оказались природными свойствами Татьяны.
Совершенно по-другому соотносится природа с образом Ленского, чувствуется ироническое отношение автора к герою. Описания чувств Ленского к Ольге постоянно выдержаны в элегических тонах.
«Луна», «ночь», «уединенье» – стилистический комплекс жанра элегии доминирует в описании [3]:
Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,

Уединенья, тишину,
И ночь, и звезды, и луну.

Ленскому недоступно истинное понимание красоты природы, так как юный поэт увлекается
«романтическими розами», а не настоящими.
Таким образом, жизнь всех героев пушкинского романа оказывается вписана в жизнь природы.
Благодаря пейзажу в романе создается картина стремительно изменяющегося мира, в жизнь которого вплетаются судьбы героев «Евгения Онегина». Любовь Пушкина к природе раскрывается
разносторонне в романе: это и пространные лирические отступления, рисующие разные времена
года; и краткие пейзажные зарисовки; и, наконец, присущее лишь любимой героине Пушкина
точное и тонкое понимание родной природы.
Поэма «Нарспи» – это шедевр чувашской поэзии. В произведении отражены жизнь и быт чувашского народа, моральные устои, нравственные качества представителей двух поколений, их
материальный и духовный мир. Поэма, как и произведения русских писателей-классиков, ценна и
дорога тем, что служит путеводителем добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти. К. Иванов
был выдающимся мастером пейзажа. Картины природы в поэме «Нарспи» служат одним из важнейших средств раскрытия характеров главных героев – Нарспи и Сетнера. Чувашский поэт, опираясь на достижения великих русских художников слова, создал яркие пейзажи, преломленные
через чувства, раздумья и представления любимых им героев. Во многих местах пейзаж выступает
как средство выражения общественных, человеческих ценностей.
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УМЕНИЯ И НАВЫКИ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТА
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заведующий лабораторией дидактики родных языков и литератур
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В статье предложено рассредоточение текстовых умений и навыков в 4 группы. Приведены виды упражнений по каждой группе.
Ключевые слова: текст, выражение мысли, содержание и форма, опорные слова, языковые средства, диалогические единства, механизм упреждающего синтеза.

У

мения и навыки составления текста целесообразно подразделить на 4 группы:
1. Работа над содержанием текста (обучаем видеть и чувствовать связь между названием и
содержанием).
2. Работа над структурой текста (прививаем и углубляем навыки видения и чувствования взаимосвязи между содержанием и формой).
3. Работа над языковыми средствами (обучаем уяснению роли и места языковых средств в раскрытии намеченного содержания, выражении мысли, увязывании предложений и частей текста).
4. Работа над совершенствованием текста (прививаем умения и навыки редактирования содержания и формы).
Работа над содержательно-смысловой стороной текста предусматривает развитие следующих умений понимать и запоминать содержание; наблюдать и замечать; раскрывать содержание; подчинить
содержание теме; определить границы темы; подчинить содержание главной мысли текста.
Названные умения реализуются посредством упражнений следующего характера: свободное
рассказывание; подробный пересказ; свободный диктант; подробное изложение; ответы на вопросы (по тексту, по серии сюжетных картин, по теме); коллективное составление сказки; наблюдение над природой; выбор названия картины из нескольких данных; отгадывание загадок; словесное рисование картин; нахождение «самых нужных» слов; «стирание» в тексте «неглавных» слов;
выбор названия текста из нескольких данных; отгадывание названия сказки (рассказа) по опорным
словам; выписывание из текста опорных слов; составление опорных слов на заданную тему; нахождение в тексте лишних предложений; группировка предложений по нескольким темам; придумывание начала или конца текста; письменные ответы на вопросы по тексту (по теме); описание природных явлений; подбор поговорок и пословиц к тексту (к теме); письменный ответ на вопрос по тексту; сокращение количества предложений в тексте (сжатие текста); краткий пересказ и краткое изложение; выборочное изложение; озаглавливание картины (текста); подчеркивание (нахождение)
главных слов, раскрывающих основную мысль; подбор пословиц и поговорок, выражающих основную мысль текста; сочинение по пословицам и поговоркам (крылатым словам) и др.
Работа над структурой текста предполагает в первую очередь упражнения над составлением
плана, которые вводятся с опорой на сюжетные картинки. Обучение составлению плана направлено на то, чтобы учащиеся научились предельному сжатию текстовой ткани, т. е. составлению
краткой аннотации (реферированию) текста вопросительными, повествовательными, назывными
предложениями. Широко практикуются упражнения: восстановление деформированного плана по
серии сюжетны картин (по тексту); словесное рисование по повествовательному тексту; деление
текста на части по сюжетным картинам (плану); составление вопросов к тексту.
Работа над языковыми средствами имеет задачу научить правильно строить предложения, начинать и заканчивать текст, связывать соседние преждожения и части текста соответствующими
языковыми средствами (в основном знаменательными частями речи с предметным значением).
Здесь используются следующие упражнения и приемы: устное рассказывание по началу и концу;
трансформация речевых моделей; распространение грамматической основы; восстановление деформированных предложений (слова даются вначале в необходимой грамматической форме, затем
– в начальной); составление одного предложения из двух; нахождение слов-скрепов, связывающих
соседние предложения (части теста); вставка скрепа к двум предложениям; подбор синонимов и
антонимов. На продвинутом этапе для закрепления грамматических навыков предлагаются устные
изложения с изменением лица (рассказчика, действующих лиц), времени.
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Работа над совершенствованием (редактированием) предполагает предельно чуткое внимание
учителя к исправлению допущенных ошибок. Самое главное – содержание, поэтому приходится «не
замечать» ошибки в плане формы. Из школьной практики известно немало случаев, кода после исправления ошибки в ходе рассказывания учащийся оказывается неспособным продолжить начатый
монолог. Нетактичное переключение внимания с содержания на форму вредит естественному протеканию механизма упреждающего синтеза. Чтобы не затормаживать этот механизм, учитель фиксирует допущенные ошибки, не вмешиваясь в ответ учащегося. Работа над ошибками начинается по
завершении учеником своего монолога. Можно предложить учащимся вопрос: «Кто какие ошибки
заметил в прослушанном ответе?» Для работы над типичными вопросами целесообразно уделять на
уроке определенное время. Каждый урок содержит конкретную цель в совершенствовании умений и
навыков составления текста. Согласно тому, что в создании текста участвуют все языковые и речевые умения и навыки, другие, не выделенные как целевые, служат в качестве средства.
В речевом общении участвуют двое: говорящий и слушающий. В устном общении они попеременно меняются ролями: тот, кто говорил, становится слушающим, и наоборот. Они строят свою
речь исходя из целей общения. Наличие ситуации, одинаково знакомой обеим сторонам речевого
общения, позволяет избегать синтаксически осложненных конструкций. В диалоге много обращений, междометий, здесь преобладают усеченные, вопросительные и восклицательные предложения. Очень часто диалогическая речь состоит из одних простых предложений.
Нами замечено: на уроках родного языка диалог строится в основном по схеме «учитель – ученик». Это не отвечает практической направленности обучения. К работе по составлению диалога
нужно шире привлекать самих учащихся. Основными схемами общения должны быть: «ученикученик» и «ученик-ученики». Организация работы по данным схемам выдвигает ряд трудностей,
одна из которых – организация мотивации высказывания. Стимул к ответной реакции заключается
в первой реплике. Для стимуляции начальной реплики приходится искать разнообразные приемы,
как то: деловые игры «Пресс-конференция», «Журналист берет интервью» и т. п. В начальных
классах полезны диалоги-образцы по повседневным ситуациям и темам («На уроке», «После уроков», «На перемене», «Наши забавы» и др.)
Предлагаются диалогические единства в двух вариантах-эквивалентах на русском и родном
языках, которые служат своеобразным речевым образцом. Осваивая содержание диалога на русском языке, учащиеся приучаются подменять их эквивалентом на родном языке в соответствующих жизненных ситуациях с определенной целью После диалогов предлагаются подстановочные
таблицы с заданием заменить тот или другой элемент структуры. Таким образом, получается речевое произведение, обеспечивающее решение коммуникативной задачи. Многократное повторение
диалогов с изменением элементов структур реплик с одной стороны обогащает словарный запас
учащихся, с другой – является хорошим способом усвоения грамматических форм, с третьей –
приучает использованию речевых клише в жизненных ситуациях.
Работа над диалогическим единством разделяется на 4 этапа:
1. Чтение и усвоение содержания текста на русском и родном языках (про себя).
2. Чтение текста на втором языке с соблюдением ударений в словах, логических ударений и пауз в предложениях, интонации.
3. Перевод ситуации в новые жизненные условия и разыгрывание по ролям (с подстановкой вместо
помеченных слов других, указанных в таблицах). На этом этапе частно-речевые умения начинают переходить на уровень подсознания, зарождаются зачатки продуктивной речи (репродуктивная речь).
4. Запоминание образцов диалогов с целью использования их в подобных ситуациях. Данную работу целесообразно задавать для домашнего выполнения. Дома учащийся записывает
образец диалога в тетрадь, научается к следующему уроку строить разговор на тему без использования письменного образца.
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СЦЕНАРИИ И ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
СЦЕНАРИСЕМ ТАТА УРОК ПЛАНĔСЕМ
ТЕХНОЛОГИ КАРТТИ
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Николаевна
чăваш чĕлхипе литература учителĕ
Шупашкарти «36-мĕш ВШ» МБВУ
ФЕДОРОВА Галина Димитриевна
чăваш чĕлхипе литература учителĕ
Шупашкарти «18-мĕш ВШ» МБВУ
Чăваш Республики, Шупашкар хули
Урок теми: Йăмра
Чăваш чĕлхи: 8 класс (вырăсла тĕп пĕлÿ паракан шкул)
СОДЕРЖАНИ
I. ПРОЕКТ ЙĔРКИ
1. Предмет: Чăваш чĕлхи.
2. Класс: 8 класс.
3. Шкул: Шупашкарти 18-мěш тата 36-мĕш шкулсем.
4. Тема (блок): Ӳсен-тăран тĕнчи.
5. Урок теми: Йăмра.
6. Урок тĕсĕ: хутăш урок.
7. Технологисем: информаципе хутшăну, проблемăллă вĕренÿ, сывлăха упрас, харпăрлăха
аталантарас, кластер, синквейн, ушкăнра хутшăнса ĕçлес технологисем.
8. Мелсемпе меслетсем: пĕтĕм класпа ĕçлени; ачасен умне проблема кăларса тăратни, ăна
шутлани; çĕнĕ сăмахсемпе паллашни, вĕсене пуплеве кĕртни; ушкăнсенче ĕçлесе кластер туни,
пĕр-пĕрне тĕрĕслени; тишкерÿ тăрăх пĕтĕмлетÿ туни; тишкерÿллĕ тата шыравлă вулав; çурма
сасăпа тата сасăпа вулани; ыйтусене хуравлани; текстăн содержанине каласа кĕске монолог туни
(10-12 предложени); хăнăхтарăва харпăр хăй çырса туни; синквейн çырни; харпăр хăй ĕçне
тишкерни, хаклани; суйлавлă (альтернативăллă) килти ĕç.
9. Харкамăн (пайăррăн) пĕлÿ илмелли тĕллевсем: тĕллев лартса йывăрлăхсене çĕнтерни;
çĕннине вĕренес тата çирĕплетес туртăм аталанни.
10. Предметăн пĕрлĕхлĕ результачĕсен тĕллевĕсем:ç йĕркелев результачĕсем: харкам хăй умне
тĕллев лартса пурнăçлани; харпăр хăй тата пĕрле вĕренекенсем тунă ĕçе пĕтĕмлетни.
Хутшăну результачĕсем: хутшăнура пĕр-пĕрне итлесе илтме тăрăшни; хутшăнура тĕрлĕ роль
калăплама (ыйту паракан, хуравлакан, итлекен, канашсемпе сĕнÿсем илекен е паракан) пултарни;
мăшăрсенче, ушкăнсенче пĕр-пĕрне хисеплесе тата килĕштерсе ĕçлени.
Пĕлÿлĕх результачĕсем: панă информацие тишкерни; ун тăрăх кирлĕ пĕтĕмлетÿсем туни, вĕренÿ
тĕллевĕсене кура унпа ĕçлени; икĕ чĕлхеллĕ словарьпе усă курни.
11. Предметăн ятарлă пĕлÿ илмелли тĕллевĕсем: хамăр тăрăхри йывăç – йăмра çинчен монолог
формипе каласа пани; камăнлăх категорийĕнчи 3-мĕш сăпатри сăмахсене тĕрĕс çыхăнтарасси,
вĕсемпе пуплевре вырăнлă усă курни; панă сăмахсенчен предложенисем йĕркелеме пултарни;
кластер, синквейн, клоуз-тест çырас хăнăхусем аталанни.
12. Словарь ĕçĕ: а) ăнлантармалли пай; ă) çырма вĕрентмеллли пай.
13. Курăмлăх хатĕрĕсем: вĕренÿ кĕнеки, урока валли хатĕрленĕ ÿкерчĕкĕсем, слайдсем.
14. Кирлĕ хатĕрĕсем: компьютер, экран, проектор.
II. ПРОЕКТ РЕЗУЛЬТАЧĔ
1. Урокăн тулли технологи картти.
2. Урокра усă курнă презентаци.
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УРОК ЮХĂМĔ
Урок
тапхăрĕсем

Ĕç-хĕлĕн тĕп
тĕсĕсем
(основные виды
деятельности)
Вĕрентекенпе
ачасем пĕр-пĕрне
сывлăх сунни.

Вĕрентекен ĕçĕ
(деятельность
учителя)

Ачасем хорпа
сăвă каласа урокра ĕçлеме
хатĕрленни.
Шăнкăрав сас
пачĕ
Урока чĕнсе.
Пĕтĕм класс
шăпланчĕ
Парта хушшинче.
Дежурнăйпа
çанталăк çинчен
клаçни.

Класра туслă
ĕçлессине
йĕркелени.

Ыйтусем валеçсе
пани.

Ачасем
дежурнăя
ыйтусем парса
паянхи çанталăк
çинчен калаçни.

Калаçу,
ыйту-хурав,
диалог.

Фонетика
зарядки.
(2 мин.)

Сасăсене тĕрĕс,
йăнăшсăр вулани.
Слайд çинчи
пулăшу
ÿкерчĕкĕпе усă
курса тупмалли
юмахăн тупсăмне
тупни, урок
темипе тĕллевне
палăртни.

Вĕреннине
аса илсе
çирĕплет-ни
(13 мин.)

1. Вĕреннĕ йывăç
ячĕсене аса илни,
вырăсла тĕрĕс
куçарни.
Йывăçсен
ÿкерчĕкĕпе
ĕçлени.

Сасăсене тĕрĕс
палăртса
сăмахсене тĕрĕс
вулани.
Ачасем хăйсем
тĕллĕн урок
темине тата
тĕллевне
палăртни.
Тупмалли
юмахăн
тупсăмне
палăртни.
Ыйтусене
хуравлани.
1. Ӳкерчĕк-сене
тĕрĕс тупни.
Сасăпа чăвашла
тата вырăсла
калани.

Пĕтĕм
класпа ĕçлени.

Урок темипе
тĕллевĕ-сене
палăртни.
(2 мин.)

Ачасем сасăсене
йăнăшсăр
каланине
тĕрĕслени.
Ачасен ĕçне
йĕркелесе пыни.
Урок тĕллевĕсене
лартма пулăшас
тĕллевпе ыйту
пани.
Йăмра çинчен
мĕн пĕлнине
ыйтни.

Класа урока
йĕркелени.
(1 мин.)

I. Кăсăклантарсаяни

Пуплев
зарядки.
(0,5 мин)

Дежурнăйпа
калаçни.
(2 мин.)

1. Йывăç ячĕсен
вырăсла тĕрĕс
хуравне тупма
ыйтни, вĕсем
патне
шайлашуллă
ÿкерчĕк туптарни.
2. Панă
предложенисенче ÿкерчĕксем
вырăнне йывăç
ячĕсене тĕрĕс
лартма пулăшни.
Сăмахсене
йăнăшсăр
вулассине
йĕркелесе пыни:
ачасем тĕрĕс мар

I.
II.
III.
IV.
V.

НЛ

2. Слайд çинчи
ÿкерчĕксемпе усă
курса
предложени-сем
калăплани.

Ачасене сывлăх
сунни, урок
пуçланнине
пĕлтерни.
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Вĕренекен-сен
ĕçĕ-хĕлĕ
(деятельность
обуч-гося)
Вĕрентекене
сывлăх сунни,
сăвă каласа
парта хушшине
ларни.

Меслетсемпе
мелсем
(методы и приемы)
Пĕтĕм класпа
ĕçлени.

Хорпа
вулани,
илемлĕ вулав.

2. Слайд çинче
панă
предложенисенче
ÿкерчĕксем
вырăнне йывăç
ячĕсене тĕрĕс
ылмаштарни

Ачасен умне
проблема кăларса
тăратни, ăна
тишкерни.

1. Слайдсемпе
ĕçлени, пĕрле
сасăпа вулани.

2. Ӳкерчĕклĕ калав
туни.
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3. Грамматти-ка
материалĕ патне
куçса кайни.

4. Грамматика
материалне
мĕнлерех ăша
хывнине
тĕрĕслени.
Кану саманчĕ.
(1 мин.)

Çĕнĕ пĕлÿ
туянни. (Çĕнĕ
материал-па
ĕçлени).
(10 мин.)

В. Адюков
юрлакан „Кил
умĕнчи йăмра”
кĕввипе тĕрлĕ
хусканусем туни.
1. Словарь ĕçĕ.

2. Текстпа ĕçлени.

3. Суйлавлă
куçару туни.

Çĕнĕ
материала
малтан-ласа
çирĕплет-ни.

1. Текста
ăнланнине
тĕреслеме
ыйтусем çине
хуравлани.
2. Йăмра çинчен
вуласа ăнланнине
тĕрĕслени.

Вĕреннĕ
материала
çирĕплет-ни.

Клоуз-тест туни.

вуласан йăнăша
палăртни, ăна
тÿрлетме ыйтни.
Пĕр-пĕрне
хисеплесе
ĕçленине сăнани.
3. Теори
материалне аса
илсе тишкерÿ
тата пĕтĕмлетÿ
тума пулăшакан
ыйтусем пани,
сăмахсене тĕрĕс
каланипе
каламаннине
палăртни, ачасене
ĕçлеме
хавхалантар-ни.
4. Слайдра панă
сăмахсемпе
ачасене кластер
тума ыйтни.
Ачасене зарядка
тума сĕнни.

1. Çĕнĕ сăмахсене
ăнлантарса пани,
вулани.
2. Текста ăнланса
вулама ыйтни,
вуланине
тĕрĕслесе пыни.
3. Çĕнĕ сăмахсене
хăш шайра
ăнланнине
тĕрĕслени.
1. Текст тăрăх
ыйтусем пани,
хуравлама ыйтни.
2. Йăмра йывăç
çинчен синквейн
тума ыйтни.

Текста тепĕр хут
тишкерме ыйтни.
Тишкернĕ хыççăн
клоуз- тест тума
ыйтни. Ачасен
ĕçне йĕркелесе
пыни.
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3. Правилăпа
ĕçлени
Вулавпа куçару.
3. Камăнлăх
категорийĕн-чи
3-мĕш
сăпатри
сăмахсене
правилăна аса
илни, тĕрĕс
калани.
4. Правилăна
пăхăнса тĕрĕс
аффикссем
хушса кластер
туни.
Илемлĕ тĕрлĕ
хусканусем
туни.
1. Çĕнĕ
сăмахсемпе
паллашни.
2. «Йăмра»
текста вуласа
ăнланни.
3. Çĕнĕ
сăмахсене урок
темипе пуплеве
кĕртни.
1. Слайд çинчи
ыйтусен
хуравĕсене
текстра тупни.
2. Синквей
тумалли
утăмсене аса
илни, йăмра
çинчен
синквейн туни.
Текста тепĕр
хут тишкерни.
Клоуз-тест
туни.

4. Кластер туни.

Кĕвĕ итлени,
зарядка туни.

Вулав ĕçĕ
Ăнлануллă ăшри
вулав,
Суйлавлă вулвпа
куçару.

1. Ыйтусем çине
хурав тупма
вĕренни.
2. Синквейн туни.

Суйлавлă вулав,
шырав. Мăшăрпа
ĕçлени.
Клоуз-тест туни.
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Урокра
вĕреннине
пĕтĕмлетни.
Рефлекси.
(4 мин.)

1. Йывăçсем
çинчен ваттисен
сăмахĕсене аса
илни.

2. Блум чечекĕпе
ĕçлени.

II. Рефлекси.

3. Ачасен ĕçне
хаклани.

Киле ĕç пани.
(1 мин.)

Киле суйлавлă ĕç
пани.
Урока вĕçлени.

1. Слайд çинчи
йывăçсем çинчен
калакан ваттисен
сăмахĕсене
вулама ыйтни,
вырăсла куçарни.
2. Блум чечекĕпе
усă курса урокра
мĕн çинчен
калаçнине
пĕтĕмлетни.
3. Рефлекси
таблиципе усă
курса харпăр хăй
ĕçне хаклама
ыйтни.

Виçĕ ĕçрен пĕрне
суйласа илме
сĕнни:
− Йăмра çинчен
кĕскен каласа
пама вĕренмелле;
− «Йăмраллă ял»
ÿкерчĕк
ÿкермелле;
− Йăмра çинчен
çырнă сăвăсене
илемлĕ,
палăртуллă
вулама
вĕренмелле.

1. Ваттисен
сăмахĕсене
вулани,
ăнланни,
куçарни.
2. Ыйтусем
çине тĕрĕс,
кирлĕ хурав
пани.

3. Тĕслĕ
кăранташпа усă
курса харпăр
хăй ĕçне
таблицăна
пăхăнса
хаклани.
Килти ĕçе
дневниксем
çине çырса
хуни.

Вулав, куçару.

Блум чечекĕпе усă
курни.

Харпăр хăй ĕçне
тишкерни,
хаклани.

Суйлавлă килти ĕç.

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ШКОЛЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ОТКРЫТИЮ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В ЧУВАШИИ
СМИРНОВА Алина Леонидовна
учитель чувашского языка и литературы
ЩЕРБАКОВА Надежда Юрьевна
учитель чувашского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного открытию Года литературы в Чувашии.

Цель: повышение мотивации учащихся к изучению чувашской литературы и чтению.
Задачи:
− повышение педставления учащихся о роли чувашской литературы и книги в современном
обществе;
− приобщение обучающихся к чувашской духовной культуре;
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− воспитание любви к литературе, книге, чтению;
− воспитание уважительного отношения к традициям и культуре родного края.
Место проведения: актовый зал школы.
Участники: учащиеся школы.
Ход мероприятия:
При закрытом занавесе со сцены из микрофонов звучат голоса ведущих:
1 ведущий:
Пора узнать вам ближе мой народ,
А вышивок – сто тысяч Волшебство.
Сто тысяч слов питают речь его,
Так приходите все быстрее в зал,
Сто тысяч песен всюду он поет,
Пусть каждый убедиться в этом сам.
2 ведущий:
Савăнатăп хам чăваш пулнишĕн;
ат кĕперĕ пек тĕрришĕн;
Шăнкăр-шăнкăр юхакан юрришĕн;
Атăл шывĕ пек çемçе чĕлхишĕн Тăпăл-тăпăл тăпăлкка ташшишĕн;
Савăнатăп хам чăваш пулнишĕн. Асам
Открывается занавес. Под мелодию чувашской песни «Наш родной чувашский край» на сцену
выходят ведущие в чувашских национальных костюмах.
1 ведущий: Аван-и, чипер-и, сывă-и!
2 ведущий: Ырă кун пултăр, ачасем, хисеплĕ вĕрентекенсемпе хăнасем! Паянхи уява эпир Литература çулне халаллатпăр. Чăваш Енре 2015 çула К.В. Иванов çулĕ тесе йышăннă. Майăн 15мĕшĕнче пĕтĕм чăваш халăхĕ К.В. Иванов çуралнăранпа 125 çул çитнине паллă тăвать.
1 ведущий: Всем добрый день! Сегодняшний праздник мы посвящаем Году Литературы, а в Чувашии 2015 год обьявлен Годом классика чувашской литературы – Константина Иванова. Соответствующий указ подписал глава республики Михаил Игнатьев в целях «увековечивания памяти
и творческого наследия» К.В. Иванова, который внес «выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру».
2 ведущий: Праздничную программу открывает гимн Российской Федерации и Чувашской Республики
Слово предоставляется директору нашей школы…
На сцене книжный стеллаж с книгами о Чувашии. Входят 2 ученика, подходят книгам, рассматривают.
1 ученик: Посмотри, сколько книг! Красивые!
2 ученик: А главное – полезные. Все эти книги о нашей малой родине, о Чувашии. В этих книгах все о нашем крае, народе. Здесь немало книг чувашских классиков. А кого из них ты знаешь?
1 ученик: Конечно, К. Иванова. Ведь, в этом году мы отмечаем 125-летие со дня рождения нашего классика чувашской поэзии.
2 ученик: А ты не хочешь узнать о классиках побольше?
1 ученик: Хотелось бы.
2 ученик: Замечательно. Вот и сегодняшний наш праздник посвящен Чувашии, ее истории,
культуре, литературе.
1 ученик: Наша Чувашия славится своими знаменитыми людьми. А имена Ивана Яковлевича
Яковлева, Петра Хузангая, Михаила Сеспеля вам знакомы?
1, 2, 3 ученики: (хором) Да.
2 ученик: Все эти люди выходцы из Чувашии. Они прославили наш край на весь мир. Да-да. И
сейчас вы узнаете о них. Но только нам придется поездить во миру, по тем странам и городам, где
они жили и работали, где оставили плоды своих трудов. А теперь мы вас приглашаем в Виртуальное путешествие по знаменательным местам, связанным с выдающими людьми Чувашии.
1 ведущий: И начнем наше путешествие с Республики Татарстан. В деревне КошкиНовотимбаево в 1848 г.родился человек, которого без преувеличения можно назвать чувашским
просветителем. Его имя известно каждому: Иван Яковлевич Яковлев, писатель, переводчик, создатель современной чувашской письменности, Инспектор чувашских школ. Вся его жизнь была посвящена родному народу. В 1868 г. была основана чувашская Симбирская школа, где обучались
дети разных национальностей. И в нашей школе учатся дети разных народов. Сейчас они на своем
национальном языке представят себя.
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Звучит музыка. Из-за сцены «появляются» учащиеся в костюмах разных национальностей (чувашский, русский, татарский, украинский, курдинский…). Выстраиваются и начинают рассказывать о себе.
2 ведущий: Эта Республика подарила нам еще одного известного поэта, публициста. переводчика Петра Петровича Хузангая.
Предлагаем вам посмотреть выступление учащихся 9 «Б» класса Филипповой С. и Соколова А.
со стихотворением П. Хузангая «Эпир пулнă, пур, пулатпăр».
1 ведущий: А сейчас наш путь следует в Республику Башкортостан. В небольшой деревне
Слакбаш в 1890 г. родился классик чувашской литературы Константин Васильевич Иванов. Недолгой была жизнь поэта. Однако своему народу он оставил свои поэтические произведения и,
прежде всего, шедевр мировой литературы – поэму «Нарспи». Поэма «Нарспи» звучит как песня,
полная любви к чувашскому краю, чувашскому народу.
Не надо забывать и про другого великого чувашского поэта Якова Ухсая. Автор таких произведений, как «Дед Кельбук», «Тудимер» тоже родом из Башкирии, из того же села Слакбаш, родственник К.В. Иванова.
2 ведущий: Предлагаем вашему вниманию посмотреть сцену из поэмы «Нарспи». В ролях Сетнера и Нарспи учащиеся 10 «А» класса.
1 ведущий: Полетели на Украину. Здесь похоронен замечательный чувашский поэт Михаил
Сеспель. Сквозь его жизнь и творчество прошла революция. Борьбе за власть народа была посвящена его жизнь и его поэзия. Его родная деревня теперь носит его имя – Сеспель, она находится в
Канашском районе Чувашии. Буря революции унесла его далеко от родины. На Украине трагически погиб чувашский поэт, там его могила. Михаил Сеспель – поэт-революционер. Его бессмертные стихи живут в сердцах каждого из нас. Сейчас перед вами выступит ученик 9 «А» Кириллов
Н. со стихотворением «Чӑваш ачине».
1 ведущий:
Я в Чувашии живу,
Любит пляски наш народ,
Я Чувашию люблю,
В праздник пляшет и поет.
Чувашский танец (6 кл.)
2 ведущий:
Кайăксем юрлаççĕ
Çамрăксем тухаççĕ
Çепĕç юррине:
Вăйă картине.
Музыкальная композиция – хоровод (5 «В»)
На сцену выходят ведущие. Приглашают всех участников праздника на сцену. Праздничная
программа завершается песней Л. Семеновой «Шупашкар».
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Научное издание
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