
Чăваш чĕлхи урокĕсенчи ФГОС мелĕпе ирттермелли ĕç тĕсĕсем

Верен  предмечĕ:ӳ  Чăваш чĕлхи.
Вĕрентекен:     Ефимов Анатолий Дмитриевич, Шупашкарти пĕтĕмшле пĕл  ӳ
паракан 18-мĕш вăтам шкулти чăваш чĕлхипе литература учителĕ.
Клас: 5 б.
Кĕнеке авторĕсем: Г. В. Абрамова, А.Л.Краснова, С.А. Разумова. Чувашский язык: для 
5 класса русской школы. 
Урок теми: Пирĕн шкул.

Пирĕн шкул
Эпĕ Шупашкарти 59 шкулта вĕренетĕп. Вăл Лебедев урамĕнче вырнаçнă. Пирĕн

шкул питĕ пысăк, пилĕк хутлă. Шкулта медпункт, библиотека, столовăй, тĕрлĕ кабинет,
икĕ бассейн пур.

Столовăй  пĕрремĕш  хутра.  Эпир  кунта  çиетпĕр.  Столовăйра  ырă  та  ĕçчен
поварсем ĕçлеççĕ. Всĕсем тутлă пĕçереççĕ.  

Библиотека иккĕмĕш хутра. Вăл пысăк, çутă, таса, хăтлă. Унта вĕрне  кĕнекисем,ӳ
энциклопедисем, илемлĕ литература пур. 

Бассейн иккĕмĕш хутра. Кунта эпир ишетпĕр, сывлăха çирĕплететпĕр. 
Мана хамăр шкул килĕшет. 

Таблица кластер
 (76 стр.)

Стр., 
абзац

Япала ячĕ Паллă ячĕ Глагол

1 
абзац

Шупашкар(ти)
шкул(та)
Лебедев

урам(ĕнче)
шкул

шкул(та)
медпункт

библиотека
столовăй
кабинет
бассейн 

(10)

питĕ пысăк
тĕрлĕ

(2)

вĕренетĕп
вырăнаçнă

(2)

2
абзац

столовăй
столовăй(ра)

(2)

ырă
ĕçчен
тутлă

(3)

çиетпĕр
ĕçлеççĕ

пĕçереççĕ
(3)



3
абзац библиотекă(ра)

вĕрен( ) кĕнек(исем)ӳ
энциклопеди(сем)

литература
(4)

пысăк
çутă
таса

хăтлă
иемлĕ

(5)
4

абзац
бассейн

сывлăх(а)
(2)

ишетпĕр
çирĕплететпĕр

(2)

5
абзац

шкул
(1)

килĕшет
(1)

Пурĕ: 19 япала ячĕ
шкул - 4

Паллă ячĕ - 10 Глагол - 8

Синквейн

шкул
пысăк, хăтлă

вĕренетĕп, çирĕплететпĕр, килĕшет
                               Мана хамăр шкулта вĕренме килĕшет

Телей

Эссе
Эпĕ  59  шкулта  вĕренетĕп.  Вăл  пысăк,  çутă,  таса,  хăтлă.  Шкулта  медпункт,

библиотека,  столовăй,  тĕрлĕ  кабинет  пур.  Столовăйра  çиетпĕр.  Библиотекăра
кĕнекесем,  энциклопедисем,  илемлĕ  литература  пур.  Бассейнра  сывлăха
çирĕплететпĕр.

Мана хамăр шкул килĕшет. 

Клоуз тест

Ĕç.  Сиктерсе хăварнă сăмахсене (япала ячĕсене) кирлĕ формăра кĕртсе лартса текст 
йĕркелĕр.

Пирĕн шкул
(1), (2)  Эпĕ ____________ 59 _________________ вĕренетĕп. Вăл 

 (3) ________________  урамĕнче вырнаçнă. Пирĕн шкул питĕ пысăк, пилĕк хутлă. (4),
(5), (6),(7) Шкулта _________, __________, __________, тĕрлĕ _________, икĕ 



(8) _______ пур.
(9)  ____________пĕрремĕш хутра. Эпир кунта çиетпĕр. Столовăйра ырă та ĕçчен

(10) ___________ ĕçлеççĕ. Всĕсем тутлă пĕçереççĕ.  
(5)  _____________ иккĕмĕш хутра. Вăл пысăк, çутă, таса, хăтлă.

 (11), (12), (13) Унта____________, ____________, илемлĕ ______________ пур. 
(8),  (14)_________  иккĕмĕш  хутра.  Кунта  эпир  ишетпĕр,  __________

çирĕплететпĕр. 
(2) Мана хамăр ______  килĕшет. 

Сĕннĕ вариантсем:
(1)  Канаш, Хусан, Шупашкар
(2)  шкул, институт, коледж
(3)   Лебедев, Эльмен, Иванов
(4)  больница, медпункт, кабинет 
(5)  библиотека, парк, кинотеатр
(6)  Кафе, столовăй, ресторан
(7)  п лĕм, зал, ӳ кабинет
(8)  бассейн, юхан шыв, к лĕ ӳ
(9)кухня, столовăй, магазин
(10) официантсем, техничкăсем, поварсем
(11) вĕрен  кĕнекисем,ӳ  тетрадьсем, альбомсем
(12) энциклопедисем, словарьсем, брошюрăсем, 
(13) фильм, литература, хут
(14) сывлăх, вăй, çирĕплĕх

Кластер
а) Мĕн тăвать? ыйтуллă хĕвел кластер. 

 шавлать вĕренет

ташлать

шутлать

вулать

çырать

Шкул мĕн
тăвать?

чупать



ă) Мĕнле? ыйтуллă хĕвел кластер. 

б) Кам? Мĕн? ыйтуллă хĕвел кластер. 

хăтлă

илемлĕ ăшă

Шкул мĕнле?
ырă çутă

ырă
таса

пысăк

юлташ

вĕрентек
ен

урок

арçын ача хĕр ача



Виçĕ енлĕ дневник

Тĕп сăмах Автор çырать Эпĕ шухăшлатăп
шкул Пирĕн шкул питĕ пысăк,

пилĕк хутлă.
Шкул ачасем валли тунă çурт. Вăл
пысăк та çутă пулмалла. 4-5 хутли
пулни унта ачасене вĕретнме кирлĕ

тĕрлĕ кабинетсем уçма пулать.
Шкулта  медпункт,
библиотека, столовăй, тĕрлĕ
кабинет, икĕ бассейн пур.

Шкулта медпункт, библиотека,
столовăй, вĕрен  кабинечĕсем татаӳ
бассейн пурри ачасене ăслă çеç мар,

çирĕп сывлăхлă çитĕнме те пулăшать.
столовăй Столовăйра  ырă  та  ĕçчен

поварсем ĕçлеççĕ. 
Кăмăл турам пĕр турам теççĕ: ырă
çын апчĕ те ырă та тутлă пулать.

Всĕсем тутлă пĕçереççĕ.  Ачасен сывлăхĕ тĕрĕс те пĕлсе
пĕçернĕ апат-çимеçрен питĕ нумай
килет. Вăл çамрăк организма тĕрĕс

аталанма пулăшать.
библиотека Унта  вĕрне  кĕнекисем,ӳ

энциклопедисем,  илемлĕ
литература пур. 

Библиотекăра тĕрлĕ кĕнеке пурри
ачасен ас-хакăлне стерме пулăшатьӳ

çеç. Ман шутпа çудтан çул кĕнекесене
çĕнетсех тăмалла.

бассейн Кунта  эпир  ишетпĕр,
сывлăха çирĕплететпĕр.

Сывлăха ачара упрама вĕренмелле.
Шкулта бассейн пурри пит аван.
Пирĕн шкулта бассейн çукки мана

питĕ пăшăрхантарать.
Шкул мĕн тата

кам?кĕнеке

ăс
ача

парта

кĕнеке



Çупкам кластер

Фишбоун

                            нумай ача          вĕренме               сывлăха               апат                 сывлăха
                                                            кĕнекесем кирлĕ       упрамалла          çимелле           çирĕплемелле

                  пысăк              библиотека            медпункт              столовăй                  бассейн 
                         
                                                

Столовă
й 

Библиот
ека 

Кĕнеке П лĕм  ӳШКУЛ

Энциклопеди 

Директо
р Ача 

Вĕрен
текенВидеоте

ка ăвашСловарь

Завуч 
Учебни

к  
Предметникс

ем 

Атте-
анне

Асатте-
асанне

Аппа Математ
ика Пичче 

 Чăваш 
Вырăс 

Шăллăм

В.П.М.Г. А.Д. Г.Д.

Пирĕн шкул
Шкул пĕл  çăлкуçĕӳ .



Блум чечекĕ 

Венн унки
Текстри столовăйпа библеотекăна «Венн унки» мелĕпе танлаштарăр:

                        

                            Столовăй                                            Библиотека 
                          
                             çиеççĕ                                                       вулаççĕ
                        чашăк-кашăксем          хăтлă              кĕнеке-журналсем
                                                               пысăк
                         апат-çимĕç                  ăшă                    библиотекарь
                        поварсем                        çутă
                                                               ачасем
                                                           сĕтел-пукан
                                                  
                                  
         
               

Шкул пĕл  çăлкуçĕ тетĕн-иӳ
эсĕ?

Эсĕ мĕншĕн шкулта хăвна 
лайăх туятăн?

Шкулпа колледж хушшинче
мĕнле уйрăмлăх пур?

Шкул мĕнле?Шкул 

Чĕр чунсен шкул пур-ши?

Шкулсăр компьютер
пулатчĕ-ши?



 


