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 доценчĕ 
I. ПРОЕКТ ТЫТĂМĔ. 

Проект теми: Вырăс шкулĕсенчи 9-мĕш класра «Тăван çĕр-шыв – Чăваш 

Республики» темăпа ирттермелли материалсем. 

Проект тĕллевĕсем: Вырăс шкулĕсенчи 9-мĕш класра вĕренекен ачасен калаçу 

чĕлхине анлăлатса аталантарнă май тăван çĕр-шыв иксĕлми пуянлăхĕпе илемлĕхне, тăван 

халăх культурипе тараватлăхне туйса ăна хаклама, юратма вĕрентесси. 

Проект задачисем:  

 Чăваш чĕлхи урокĕсенче тăван ен историйĕпе унăн культурине, халăх ăс-хакăлĕпе çут-

çанталăк илемлĕхне уçса парасси. 

  Тăван халăх йăли-йĕркине курса ăна туйма вĕрентесси. 

 Чăваш чĕлхине хисеплесе юратма, унпа типтерлĕн те çепĕç калаçма хăнăхтарасси. 

 Тăван ен çинчен пухнă материалсене пĕтĕçтерсе пĕтĕмлетме, куç умне пурнăç кăларса 

тăратакан ыйтусене курса вĕсене тĕрĕс хаклама тата туллин хуравлама хăнăхтарасси. 

 Пухнă материалсенчен ачасемпе тĕпчев ĕçĕсем хатĕрлесси. 

 Шкулта иртекен наукăпа практика конференцийĕнче тата Республикăри «Самант» журнал 

ирттерекен «Йăмраллă ял» проекта анлăн хутшăнасси. 

 Проект тухăçлăхĕ: Тăван ен, тавралăх, ял-йыш ыйтăвĕсемпе илемлĕхĕ çинчен 

кăсăкланнă май ачасем чăваш чĕлхи урокĕсенчи ыйтусене урок тулашне кăларса хăйсен 

калаçу ăсталăхне туптаççĕ. Тăван чĕлхерен ютшăнма, вăтанма пăрахаççĕ. Чĕлхе пуянлăхне 

туйса унпа анлăн усă курма вĕренеççĕ.  

 Проект актуаллăхĕ: Чăваш чĕлхи урокĕсенче «Тăван ен» е «Чăваш Республики» 

евĕрлĕ темĕсем тăтăшах тĕл пулаççĕ. Раççейри нумай халăхсем хушшинчи туслăха уçса панă 

май, эпир ку уроксенче ачасене тăван ене юратма, тăван халăхăмăра хисеплеме вĕрентетпĕр. 

Унăн пуянлăхĕ, авалтан килекен иксĕлми ăс-хакăлĕ кашни ачара пурри куç кĕретех. Çав 

пуянлăха тупма, ăна уçса чун-чĕрене пуянлатма вĕрентесси вара – учитель ĕçĕ. Çавăн пек 

çеç, хулара çитĕнекен ачасем хăйсене тăван халăхăмăртан ют тытма пăрахĕç, çавăн пек çеç, 

вĕсем тăван чĕлхене хисеплĕç. Ун техĕмне туйса юратса калаçĕç, тен, çырса калавсем те 

калăплĕç. «Ик чĕлхе – икĕ ăс», – тенĕ Чăваш халăх патриархĕ И.Я. Яковлев. Кунпа килĕшмех 

тивет. Тăван чĕлхене юратакан ача пурнăçра нихăçан та катăк пулмĕ. Вăл малалла аталанĕ, 

тăван халăхăмăра савса ăна чапа кăларĕ. 

 Тĕп шухăшĕ: Ачасен тавра-курăмне чăваш чĕлхи витĕмĕ урлă аталантарса тăван çĕр-

шыв çинчен тĕплĕн те туллин, хăйсен умне лартнă тĕллевсемпе шухăшсене тӳррĕн те 

уççăмăн палăртса калаçма хăнăхтарасси. 

Проекта пурнăçлама усă курнă мелсемпе меслетсем: 

 Ачасемпе тăван çĕр-шыв, тăван кĕтес темăпа калаçу иртересси. 

 Тăван ен илемне курма, ăна сăнлама вĕрентесси. 

 Кĕнеке тата хаçат-журналсенчи текстсене тишкересси. 

 Таврана, пурнăçа сăнласси. 

 Ял-йышпа, тантăшсемпе калаçмалли ыйту тăрăмне йĕркелесе хатĕрлесси. 

 Ыйтусене пĕтĕмлетсе калăпласси. Текстласси. 
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Ĕç сăнĕсем: 

 Ушкăнпа. 

 Пĕчченшер. 

Проекта хутшăнакансем: 

 Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 18-мĕш вăтам шкулти 9 «а» класра вĕренекен ачасем. 

 Проекта пурнăçа кĕртмелли вырăн: 

 Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 18- мĕш вăтам шкул. 

 Чăваш Республикинчи «Самант» журналта иртекен «Йăмраллă ял» проект. 

 Проекта пурнăçа кĕртмелли тапхăр: 

 Хатĕрленӳ тапхăрĕ. 

 Тĕп тапхăр. 

 Пĕтĕмлетӳ тапхăрĕ. 

Проекта пурнăçа 

кĕртмелли тапхăрсем 

Ĕçсен содержанийĕ 

I. Хатĕрленӳ 

тапхăр (апрель 

пуçламăшĕ) 

 

- Шкул тата çумри библиотекăсенчи чăвашла тухса 

тăракан хаçат-журналсемпе, тĕрлĕ йышши 

словарьсемпе паллашасси. 

- «Тантăш» хаçатпа «Самант» журналти 

материалсене тишкерсе хакласси. 

- Пĕр-пĕр темăпа çыхăнуллă ыйтусем хатĕрлесе 

текст йĕркелесси. 

- Тăван ялсене кайса унта палăртнă темă тавра ял-

йышпа е тантăшсемпе калаçасси. 

- Проект темине уçса пани, ун тавра калаçни. 

Результатсем: 

- Ачасем хăйсен тавра-курăмне анлăлатаççĕ. 

- Пухса килнĕ материалсене уроксенче   усă курса 

калаçусем йĕркелеççĕ. Темисене палăртаççĕ. 

- Кластерсем туса йĕркелеççĕ. 

II. Тĕп тапхăр. 

(апрель варри) 

- Палăртнă темăсемпе калаçу урокĕсем ирттереси. 

- Шкулти наукăпа практика конференцийĕнче тухса 

калаçасси. 

- Кирлĕ сĕнӳсем парасси. 

Результатсем: 

-Пуçтарнă материалсемпе уроксенче анлă усă 

куратăп. 

- «Яла кайсан – урăх тĕнчене лекен!» темăпа шкулта 

иртекен наукăпа практика конференцийĕнче тухса 

калаçнă. 1,2,3 вырăнсем. 

 

III. Пĕтĕмлетӳ 

тапхăрĕ. (апрель 

вĕçĕ) 

- Палăртнă темăсене анлăлатса тарăнлатасси, вĕсен 

тĕп тĕллевĕпе пĕтĕмлетĕвĕсене тăвасси, анлă текст 

калăпласси. 

Результатсем: 

Палăртнă темăсене илемлетсе «Самант» журнал 

2012 çулта ирттерекен «Йăмраллă ял» проектне ярса 

парасси. 

 Гипотеза: 

 Ачасем тăван ен, тăван тавралăх çинчен кăсăкланнă май хăйсен тавра-курăмне 

ӳстерсе чĕлхе туйăмне çирĕплетме тивĕç. Ăна анлăлатса пынă май тăван чăваш чĕлхин 

пуянлăхне туйса тарăнăн усă курма вĕренĕç. Тус-тăвана, хурăнташа хисеплесе сума-сăвĕç. 
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Ют çын шухăшĕсене ăнланса калаçĕç. Пурнăç тĕрлĕ енлĕхне курма, туйма вĕренĕç. Аслă 

пурнăç таппине çирĕп утăмсемпе утăмласа кĕрĕç. 

 Теори бази: 

 Чăваш Республикин пĕтĕмĕшле вăтам пĕлĕвĕн патшалăх вĕренӳ стандарчĕн нацонально-

региональнăй компоненчĕ. 

 Андреев И.А. Вырăс шкулĕсенчи чăваш чĕлхине вĕрентмелли программа. – Ч. 2009ç. 

Программăпа – методика материалĕ. 

 Андреев И.А., Гурьева Р.И. Чăваш чĕлхиĕĕ – Ч., Издательстсво çурчĕ, 2009ç. 

 Республикăра чăвашла тухса тăракан хаçатсемпе журналсем.  

 Проекта пурнăçа кĕртесси: 

Аслă классенчи ачасене тĕпчевпе проект шайĕнче ирттерекен ĕçсене явăăтарни вĕсен 

тавра курăмне анлăлатса пуянлатать çеç. Ачасем тăван чĕлхене хисепленисĕр пуçне унăн 

пуянлăхне курса туйма, ăна хаклама вĕренеççĕ. Таврари пулăмсене, обществăри тĕрлĕ 

кăткăс ыйтусене курса вĕсем çине хуравсем шыраççĕ, тупсăмне тупса хăйсен евĕр туллин 

те илемлĕн хуравлаççĕ. Ку ачасен ăс-тăнĕнче тăван таврана юратма, хисеплеме тата чăваш 

чĕлхипе анлăн усă курса типтерлĕн те вырăнлă калаçма хистет. Проекта хутшăннă ачасем 

тĕнче çине пачах урăх куçсемпе пăхаççĕ. Вĕсем хăйсен пултарулăхне тĕрлĕ енлĕ аталантарса 

кросвордсем, ребуссем йĕркелерĕç. Тăван ен çинчен альбом рефератсем турĕç. Шкулта 

иртекен пур мероприятисенче хутшăнса хăйсене кăтартрĕç. 

 Кĕтнĕ çимĕçĕ: 

Шкулта ирттернĕ наукăпа практика конференцийĕнче: 

 Надя Григорьева «Ялта романтиксем юлман» - 1-мĕш;  

 Вероника Сакмарова «Çур ял – пирĕн тăван-хурăнташ» - 2-мĕш;  

 Алина Мышкина «Яла кайсан – урăх тĕнчене лекен» - 3-мĕш вырăнсем йышăнчĕç. 

 Пичетленнĕ материалсем: 

 Надя Григорьева «Ялта романтиксем юлман» // Самант. – 2012.- №4.- с. 16. 

 Вероника Сакмарова «Çур ял – пирĕн тăван-хурăнташ» // Самант. – 2012.- №6.- с. 10. 

 Алина Мышкина «Яла кайсан – урăх тĕнчене лекен» //Самант. – 2012.- №8.- с. 16. 

 Проекта усă курасси: 

Ачасен «Ялта романтиксем юлман», «Çур ял – пирĕн тăван-хурăнташ» тата «Яла 

кайсан – урăх тĕнчене лекен» ĕçĕсене чăваш чĕлхи урокĕсенче анлă усă куратăп.  

«Вырăс шкулĕсенчи 9-мĕш класра «Тăван çĕр-шыв – Чăваш Республики» темăпа 

ирттермелли материалсем» проекта чăваш чĕлхипе литература тата урок тулашĕнчи ĕçсенче 

анлă усă куратăп. 

Проект смети: 

 CD дисксем. 

 Фотографисем. 

 Хутсем. 

Ачасен журналистика тĕпчев ĕçĕн тĕслĕхĕ:  

 

9 «а» класра вĕренекен Григорьева Надя  

Республикăри ялсенче романтиксем юлман 

Ĕç тытăмĕ: 

I. Ĕç йĕрки. 

1. Ĕç теми. 

2. Тема актуаллăхĕ. 
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3. Ĕç тĕллевĕсем. 

4. Ĕç задачисем. 

5. Тĕпчев обьекчĕ.  

6. Тĕпчев предмечĕ. 

7. Ĕçе пурнăăлама усă курнă мелсемпе меслетсем. 

8. Гипотеза. 

9. Кĕтнĕ çимĕçĕ.   

II.  Ялта романтиксем юлман. 

III.  Пĕтĕмлетӳ. 

IV. Усă курнă литература. 

I. Ĕç йĕрки 

1. Ĕç теми. 

Республикăри ялсенче романтиксем юлман. 

2. Тема актуаллăхĕ. 

Ялсенче пурăнакан çамрăксем кун-çул таппинчен юлмасăр хăйсен пурнăçне 

туптамалли вырăнне, нумай чухне паян пурнăç ăине кӳренсе аллисене усса лараççĕ. Хутран-

ситрен вĕсем чăвашла манса эрех-сăра, пирус туртма та пăхаççĕ. Хăйсен шăпипе хăйсем 

хуçине пĕлмеççĕ. Эпĕ хамăн ĕçре шăп та лăп çав ыйтусене çутатса парасшăн. Ку – 

çамрăксемшĕн чи кирлĕ ыйтусенчен пĕри вăл! 

3. Ĕçĕн тĕллевĕсем. 

 Ял çамрăкĕсемпе калаçса вĕсен ыйтăвĕсене тупса палăртасси, çав ыйтусен тупсăмне 

тупса уçса парасси, актуаллăхне палăртса çамрăксем патне калаçу тата хаçат-журналсем 

урлă илсе çитересси. Проблемăна çутатасси. 

4. Ĕç задачисем. 

 Республикăра тухса тăракан хаçат-журналсенче хамăн темăна çывăх материалсене тупса 

паллашасси; 

 Ял çамрăкĕсемпе калаçса ыйтусене палăртасси; 

 Шухăшсене пухса калăпласси; 

 Текст йĕркелесси. 

 Шкулта иртекен наукăпа практика конференцинче тухса калаçасси; 

 «Самант» журналти «Йăмраллă ял» проекта хутшăнасси. 

5. Тĕпчев обьекчĕ. 

 Ялта пурăнакан çамрăксем. Вĕсен пурнăçĕ, ĕçĕ-хĕлĕ. 

6. Тĕпчев предмечĕ. 

 Ялта пурăнкан çамрăксен пурнăç умне тухса тăракан ыйтăвĕсем, вĕсен тупсăмĕ. 

7. Ĕçе пурнăçлама усă курнă мелсемпе меслетсем. 

 Тĕпчев. 

 Хаклани. 

 Калаçни. 

 Пĕтĕмлетни. 

8. Гипотеза. 

Ман шутпа, паянхи çамрăксен ыйтăвĕсене тӳремĕн, куçа-куçăн, çутатса пани – пурнăçа 

курма пулăшать кăна. Эпĕ çырнă материала итлекенсем, тен, вулакансем те пулсан, вĕсем 

кăшт та пулин улшăнасса шанатăп. Çĕрĕшĕнчен пĕри çеç – хăйĕн шăпине хăй кӳлсе 

çавăхласа тытсан – эпĕ хамăн ума лартнă тĕллевсене пурнăçларăм тесе шутлама пултарăп. 

Çапла пулатех! Шанатăп! 

9. Кĕтнĕ çимĕçĕ.   

Çамрçксем эпĕ лартнă ыйту тăрăх калаçу пуçарасса, çав калаçура кашни хăйĕн валли 

пĕтĕмлетӳсем тăвасса кĕтетĕп.  

II.  Республикăри ялсенче романтиксем юлман 
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ан атте Хĕрлĕ Чутай, анне Красноармейски районĕнчен. Çуллахи каникулта эпĕ анне 

ялне, Хусакассине çӳретĕп. Уйăх е ытларах унта канатăп. Кукаçи-куками çĕре кĕчĕç, ялта 

анне аппăшĕ пурăнать. Хама таçти тĕнче шăтăкне килсе лекнĕн туймастăп. Туссем, ман пек 

хуларан килнĕ çамрăксем пур, вĕсемпе калаçса илетĕн. Çитменнине, ялĕ Шупашкартан 

аякра мар, эрнере пĕрре хулана килсе каятăп.   

Хусакасси пысăк мар, çамрăксем сахалтарах. Хула ачисемпе танлаштарсан, вĕсем кăшт 

айвантарах темелле-и, примитивлăрах пек туйăнаççĕ. Ăс-тăн пирки каламастăп ĕнтĕ, 

воспитани çапларах вĕсен, вырăсла каласан - "закомплексованнăйрах". Эрех ĕçкелекенсем 

те пур вĕсем хушшинче. 

Ялта хĕр ачасем нумайрах. Вĕсене пит мухтас килмест ман. Пирĕнпе, хула хĕр ачисемпе, 

пит калаçмаççĕ. Маншăн лайăхах мар вĕсем. Тата, темшĕн, арçын ачасене улăштарма 

юратаççĕ, тĕрлĕ каччăпа çӳреççĕ. Пирус туртакан хĕрсем те пур. Сăра та ĕçеççĕ. Вĕсен 

шучĕпе çакă чаплă, капла çынран юлмаççĕ. Ӳссе çитсе хĕр пулнă тесе шутлаççĕ. Телевизор 

çинчи пек пурнасшăн. Хăш чух вĕсене ĕçлемелле, вĕренмелле, пурнăçа хăвăн тумалла тесе 

калатăп та, çамрăк-ха эсĕ, сан вăхăтра хамăр та çапла шутланă тесе çеç хуравлаççĕ.  

Мана атте-анне ялан пурнăçра пурте хăвăнтан килет, саншăн никам та нимĕн те туса 

памасть тесе вĕрентет. Тĕрĕс калаççĕ вĕсем. Эпĕ пур çĕре те çитме тăрăшатăп, обществăллă 

пурнăçра чĕрĕ пулни хама та килĕшет.    

Ялти арçын ачасем - уйрăм тема. Принцсем пирки каламастăп та. Рыцарьсен вăхăчĕ те 

иртсе кайрĕ, халĕ романтиксем те пĕтсе пыраççĕ. Ялĕпе те калаçма юрăхлă темиçе арçын 

ача кăна пур. Тĕрех палăртас, ял ачисем рационаллă шутлаççĕ, кичемрех вĕсем, ялĕпе те 

пурĕ икĕ романтик çеç. Пĕри - Миша, вăл хуларан çӳрет, аслă, 20-ре. Тепри - Дима, хальлĕхе 

ялта, 15-ре. Вĕсемпе калаçма интереслĕ, ыттисемпе ун пек мар, вĕсем «ялан» пуласлăх 

пирки шутлаççĕ, укçа-тенкĕ питĕ илĕртет вĕсене. 

Çамрçк пулсан та клуба тухкаласа кĕретĕп, пĕччен мар ĕнтĕ, аппапа. Вăл Оля ятлă, 19-та. 

Ял клубĕнче пире кичемрен Красноармейскине çӳретпĕр. Райцентрта паллакан арçын 

ачасем пур - Никитăпа Стас. Вĕсен ашшĕ-амăшĕ-сем ялтан. Никитăпа Стас час-часах 

аслашшĕ-асламăшĕ патне килсе каяççĕ. Тĕрлĕ уявра вĕсем яланах ялта.  

Хуларан килсен ял тăрăхĕ, çут çанталăкĕ куçа савăнтарать. Çумрах Çавал юхса иртет. 

Эпир аттепе пулла та çӳретпĕр. Пулăсене пит палласах каймастăп, уланкăна кăна уйăратăп. 

Çавал хĕрне нумай çын канма çӳрет. Хуларан килнисем юхан шыв çине тухса кĕреймесен 

чуна темĕскер çитмест теççĕ. 

Ялта хал çитернĕ таран аннен аппăшне пулăшма тăрăшатăп. Хуçалăхра ĕçлетĕп, пĕчĕк 

ачасемпе ларатăп. Ĕçченлĕхпе ял ачисене çитейместĕн ĕнтĕ, вĕсем мĕн пĕчĕкрен тем ĕçне те 

пĕлеççĕ. Ĕç тесен закомплексовăнăçĕ çук вĕсен. Манпа танлаштарсан, ун пек чух 

профессорсем вĕсем. 

Ман шутпа, хула-ял пĕтĕмĕшле танлаштарăвĕнче, ялти шкулта вĕренекенсене пĕчĕк чух 

аталанма тулли услови çукрах. Пурнçă ытла пĕр пек, ахальтен каламаççĕ стенасем те 

вĕрентеççĕ тесе. Чи начарри - йыш çукки, йĕри-тавра ача-пăча кĕрлесе тăнă пулсан урăхлрах 

ĕçетчĕç, кулатчĕç вĕсем. Эпир те хуларан килнисем ун пек чух урамра пĕр чарăнми чăвашла 

калаçса çӳреттĕмĕрччĕ пуль. Атте-анне каланă тăрăх, вĕсем çамрăк чух урам тулли ачаччĕ 

тет. Ялта çавăн чухлĕ ача ĕсме пултарни пуçа вырнаçмасть. 

Аслă классенче тин ял ачисем хулари тантăшĕсемпе танлашаççĕ темелле. Каларăм ĕнтĕ, 

хăш-пĕрисем ытлашшипех «пысăкланса» каяççĕ. Тепĕр тесен, хулари ачасем те пин тĕрлĕ. 

III. Пĕтĕмлетӳ. 

Мана атте-анне ялан пурнăçра пурте хăвăнтан килет, саншăн никам та нимĕн те туса 

памасть тесе вĕрентет. Тĕрес калаççĕ вĕсем?  Çавăнпа та эпĕ пур çĕре те çитме тăрăшатăп, 

обществăллă пурнăçра чĕрĕ пулни хама та килĕшет. 

  Манпа çамрăксем килĕшессе, вĕсем те чăвашра чăвашла калаçса общество пурнăçне 

активлă хутшанасса шанатăп. 

IV. Усă курнă литература. 
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 Ефимов А.Д. 45 тем по чувашскому языку. Учебное пособие. Чебоксары. 2006. – 

102 с. 

 Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, Чуваш. кн. изд.-во, 2003. – 526 с., ил. 

 Современная Чувашия. Под общей редакцией кандидата филосовских наук Ф.И. 

Шоркова.2007. – 500 с.  

 Самант. – 2012.- №1,2,3. 

Хушса панисем: 

№1 

Ыйтусен йĕрки: 

1. Санăн аçупа аннӳ Чăваш Республикин хăш районĕнче çуралса ӳснĕ? 

2. Унта халĕ кам та пулин пурăнать-и? 

3. Эсĕ аçупа аннӳн тăван ялне кайса çӳретĕн-и? 

4. Ялти çамрăксемпе туслашма çăмăл-и? Мĕншĕн? 

5. Яла кайсан эсĕ мĕнле чĕлхепе пуплешме тăрăшатăн? 

6. Саншăн чăваш чĕлхи ют мар-и? Сана унпа ăçта лайăхрах калаçма – ялта е хулара? 

Мĕншĕн? 

7. Паянхи хула çамрăксем яла канма çеç каяççĕ тени тĕрĕс-и?  

8. Эсĕ ялта аслисене пулăшатăн-и?  

9. Ял пурнăçĕ çăмăлтарах е хулара? 

10. Ялти пурнăç çинчен мĕн шутлатăн? Унти каччăсемпе хĕрсем сан шутпа еплерех? 

Пурнăçран юлса пымаççĕ-и? 

№2 

Фото альбом. Проекта пурнăçа кĕртнĕ самантсем: 

 Хатĕрленӳ тапхăрĕ (апрель пуçламăшĕ). 

             

Шкул тата çумри библиотекăсенчи чăвашла тухса тăракан хаçат-журналсемпе, тĕрлĕ 

йышши словарьсемпе паллашрăмăр. «Тантăш» хаçатпа «Самант» журналти материалсене 

тишкерсе хакларăмăр. 
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Ялсене тухса унти çамрăксемпе калаçрăмăр, вĕсен нуши-масипе паллашрăмăр. Хамăра 

кăсăклантаракан ыйтусен тупсăмне шырарăмăр. 

 Тĕп тапхăр (апрель варри). 

                       

Калаçу урокĕсем ирттертĕмĕр. Шкулти наукăпа практика конференцийĕнче тухса 

калаçрăмăр. 

 Пĕтĕмлетӳ тапхăрĕпе результатсем: 

                   

Палăртнă темăсене анлăлатса тарăнлатрăмăр, вĕсен тĕп тĕллевĕпе пĕтĕмлетĕвĕсене 

турăмăр. Вĕсене илемлетсе «Самант» журнал ирттерекен «Йăмраллă ял» проектне ярса 

патăмăр. 

Çитĕнӳ! «Самант» журнал ирттерекен «Йăмраллă ял» проектра пичетленнĕ 

материалсене тишкернĕ самант. 
№3 

Пичетленнĕ материалсем: 
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№4 

Хисеп грамоти. 

 


