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УМЁН КАЛАНИ.

(П р е д и с  л о в и  е).

ХаЛ)Хи саманара ҫыр^ва пӗлмесӗр пурӑнма пит кансӗр. Пирӗн 
Т)ӑваш хушшииг§е ӗлӗк шкулсем сахал пирки нумайёшӗ ҫырӑва 
вӗренмесӗр йулнӑ. Ҫавӑнпа хал}ё Канаш влаҫӗ, хресҫенсемпе ӗҫ- 
лекенсене ырӑ пурнӑҫ тӑвас тесе, пурне те ҫырӑва вӗрентме тара
щат: ҫамрӑккисене ҫеҫ мар, ваттисене те. Мӑн ҫынсене (ватти- 
сене) вёрентме урӑх тӗрлӗ „Ликпунк" текен шкулсем уҫаҫҫё. Еу 
шкулсем ва^ли прокрамми те урӑх вара. Ҫав прокрамыӗсем пирӗн 
^ӑващ ликпунксем вал,ли 'ҫӑвашла кирлӗ. Ҫавӑнпа та вӗсене Леон
тиев йулташ вмрас "вё^хи ҫипт,ен ^ӑващла куҫарт}ӗ.

Ку вырӑс халӑх ва .р и  ҫырнӑ прокраммӑна куҫарнӑ '5ух, 
'ҫӑвашла вӗрентме ҫӑмӑл пултӑр тесе, ^ӑваш ^ӗлхи майнелле туса, 
ҫылай улӑштармалла нул^ё. Ку прокраммӑна вырӑсла прокрам- 
мӑран кӗлетки ан^ах кӗнӗ, ӳтпӗвӗ пётӗмпе ^ӑвашӑн: 1) ликпунксен^е 
кирлӗ кӗнекесем ҫин^ен каланӑ ^ух кунта вырйсла ҫырнисене те, 
Т)ӑващла ҫырнисене те кӑтартнӑ; 2) ликпунксен^е калаҫмалли тема- 
сем хушшине тДващ халӑхӗпе унӑн пурнӑҫӗ ҫин^ен те кӳртнӗ 
(стр. 14— 15); 3) ^ӑвашла вулама - ҫырма вӗрентмелли прокрам- 
мӑна пӗтӗмпе ҫӗнӗрен ҫырнӑ (стр. 20); 4) тата ^ӑвашла вулама- 
ҫырма вӗрентнӗ ^ух кирлӗ кӗнекисене кӑтартнӑ (стр. 22); 5) вула
ма— ҫырма, тата математиккӑна мӗнде вӗрентмелли ҫиндеп кала- 
нине автор1) улӑнггарса ҫырнӑ(стр. 23, 28); 6) тата мӗнле хрес^ен 
пукварӗпе вӗрентмелли ҫин^ен калӑнӑ (стр. 32).

г)  Автор— ҫыракан ҫын.
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Ликпунксен прокраммине хал,хи халӑх пурнӑҫӗ, тата щкул ӗҫӗде 
науккӑ (ӑслӑлӑх) кӑтартнӑ тӑрӑх ҫырнӑ: пур ҫӗрте те автор, май 
Еилнё 'йух, йе ^ӑваш пурнӑҫӗ ҫин^ен, йе пирӗн патшалӑх пурнӑҫӗ 
ҫин^ен, йе ха.%хи самана ҫинт>ен. йе ытти тӗрлӗ йапаласем ҫнн^ен 
калат. Прокраммӑна ҫырса ҫынна ӑнлантарасси пит те хӗн, ҫапах 
та  куҫаракан, ҫав йывӑррине пӑхыасӑр, пур йал ҫыннине те ӑн- 
ланмалла ҫӑмӑл ^ӗлхепе сыриӑ. Ку таран'рен т;ӑваш хушшинци 
-дикиунксем вал,ли рӑвашла прокраммӑ тавраш тухман, ҫавӑнпа та 
йна кӑларни пнрӗншӗн пнт хакла тӑрат: ^ӑнах та йалти ликпунк- 
■сент̂ е, посописем ҫук ҫӗрте, йе сахал ҫӗрте, ҫак прокраммӑ мӗн 
вуламаллине, мӗнле вёрентмеллине, мӗн тумаллине, ӑҫта каймал- 
лине кӑтартса пырат. Пирӗн шухӑнша —  ҫак прокраммӑ вёренте- 
кенсене пури^ен ытла петтехникумра вёренменисене нумай усӑ 
кӳмелле.

НКП-сри г|)ӑ в а т  тӗп пайӗ ҫт- 
мӗн^и Меттӑт Комиҫҫи.



Ҫырӑва пӗлмен ҫынсене вӗрентес ӗҫӗн меттӑ- 

^ёсене кӑтартса пыракансене.

Сайра ҫынсен ӑннӑ ӗҫӗ— пуриншӗн те пулмалла.

Пнрӗн Канаш респупликкин'р рево^утси пуҫланса кайсанах 
пӗр ҫын та ҫырӑва пӗлменни ан пултӑр теме тытӑн^ӗҫ. Вӑл шу- 
хӑш а сӑмахпа кӑна мар, ӗҫпе те туса пыма тытӑн^ёҫ. Пур ҫӗрте 
те ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсене ҫырӑва вӗренте пуҫларӗҫ. Ҫак ӗҫе 
туса пыракансен'вен хӑшӗ пӗри ӗҫӗ пуҫланса кайсанах ҫырӑва 
пӗлмен мӑн ҫынсене мёнле вӗрентсен аван пулассине сӑнаса пыра 
пуҫланӑ. Майё-майӗпе мӑн ҫыисене (ҫитӗннисене) авантарах вӗ- 
рентмелли майсём те тупса пынӑ. Ҫавӑн пек сӑнаса пына ӑннӑ 
ӗҫе кура ҫак прокраммӑсене туса хунӑ.

Ҫак прокраммӑсем трш малтан 1922-мӗш ҫулӑн кӑрла^ (йанвар) 
уйӑхӗн^е тухнӑ. 1922-мӗш ҫулӑн нарс (феврал) уйахён’це пӗтём 
Раҫҫейри ҫырӑва пёлмен ҫынсене вёрентес ёҫе туса тӑракансен 
сйесӗнре ӑна тӗплӗ пӑхса тухнӑ. Унтан тата ҫырӑва пӗдмед ҫын- 
сене вёрентмелли меттӑтсем ҫин^е ларакансен (ӗҫлекенсен) 2-мӗш 
конхверентсийӗ 1922-мӗш ҫулӑн авӑн (ҫен^апёр) уйӑхён^е пӑхса 
тухнӑ. Ҫапла сйеспа конхверентсинре пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн ҫитӗн- 
нпсен шкудӗсен^е пур ҫёрте те ҫак нрокраммӑсем тӑрӑх вӗрентме 
тмтӑннӑ.

Тёрлё вырӑнтн уритӗлсем ҫырӑва пёлмен ҫынсене вёрентнё 
Т)ух ҫак прокраммӑсене хӑйсене май улӑштаркаласа та пӑхаҫҫӗ, 
хӑшӗ-пӗри хӑйсенрен те хутӑштаркалаҫҫӗ. Лнцах вӗсем мӗнле 
улӑштарса, мӗне мёнле хутӑштарса пынисене пётӗм Раҫҫейӗпех 
пӗлсе пӗтерые пит кансӗр. Савӑнпа прокраммӑсене малтан кӑлар- 
нисен^ен улӑштарсарах ҫырма май ҫук. Тепӗр йен^ен: ҫак про- 
краммӑсем пур ҫёрте те кирлӗ, пур ҫӗртен те ыйтса ҫырусем йа- 
раҫҫё. Ҫавӑнпа ҫак прокраммӑсене малтанхи пекех ҫырса кӑлар-
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малла пулТ)ӗ. Малтанхи прокраммӑсем ҫумне ҫитӗннисене мӗнде 
кӗнекесемпе вӗрентмелли ҫищен ан'§ах хутӑштарнӑ.

Пирӗн ^ӑваш хушшинтщ ҫитённисен гакулӗсен^е ^ӑвашла вӗ- 
рентмелле. Хамӑрӑн тӑван ■рӗлхепе пурсӑмӑр та авантарах ӑнланат- 
пӑр. Ҫавӑнпа пирӗн прокраммӑсем те вырӑслипрон уйрӑмрах пул- 
малла. Пурин^ен малтан пирӗн прокраммӑсемпе тӑван (■ҫӑваш 
т]ӗлхи) т;ёлхе ҫинцен, ^ӑвашла вулама-ҫырма вӗрентмелле. Вы- 
рӑсла кӑларнӑ прокраммӑсеп^е кун ҫин^ен каламан, мӗншӗн те
сен, вырӑссен вырӑс ■ҫӗлхи ҫан^ен вӗренмелле. Унтан тата ҫитӗн- 
нисене вӗрентме пирӗн хамӑр ■ҫёваш ■ҫӗлхипе ҫырнй кёнекесем 
тухкала пуҫларӗҫ. Вӗсене ҫак прокраммӑсен^е кӑтартса пама- 
сӑр хӑвараймастпӑр. Ҫавӑнпа ҫитӗннисен шкулӗсен^е вӗрентмелли 
кӗнекесене кӑтартакан вырӑнсем те пирӗн прокраммӑсен^е выра- 
слинҫен унрӑмрах. Епир хамӑр ■ҫӗлхепе ҫырнӑ кӗнекесене кӑтартса 
паратпӑр.

Йулашкин^ен тата Ванеркке ҫыриа хрееҫен пукварӗпӗ вӗрент- 
мелли йӗркесене те кӑтартса паратпӑр.

Ҫапла ӗнте пирён ■ҫӑвашла прокраммӑсем выраслин^ен 'рглай 
уйрӑмрах.

Ҫырӑва пӗлмен ҫынсене вӗрентес ӗсӗн канҫӗрӗсем.

Ҫырӑва пёлмен мӑн ҫынсене ҫырӑва вӗрентмелли пуриншӗн те 
паллӑ.‘Пур уТ)Итёл те вӗсене вӗрентмеллине пӗлет. Ан^ах вӗренте 
пуҫласан пурте кансӗрленсе тӑраҫҫӗ, ӗҫе нийепле те тытӑнай- 
маҫҫё. Мӗншӗн тесен, пирӗн уртӗлсещ рн нумайёшӗ вулама 
саспаллисен^ен пуҫласа вӗрентме вёреннё. Ҫавӑнпа вӗсем пӗтӗм 
сӑмахсен-ден пуҫласа вбрентме питех тытӑнса кайаймаҫҫӗ. Унтан 
тата, пирӗн уртёлсем мӗн пур вӗрентнине пӗр-пӗр йапала 
тавра пӗрлештерсе пыма вӗренмен, урӑхла каласан—комплекс йӗр- 
кипе вёрентме вӗренеймен. Иулашкинрн тата, пирён уртёлсем 
тӑташах нолитиккӑ йёркисене нацар пӗлеҫҫӗ, хӑш 1 ухне вёренме 
пынӑ мӑн ҫынсенрн натрртарах иӗлекеннисем те тӗлпулкалаҫҫё. 
Ҫавӑнпа вӗренме ҫӳрекен мӑн ҫынсене кирлӗ йапаласене тӳрех 
каласа та параймаҫҫӗ. Ҫайла вара мӑн ҫынсене (ҫитӗннисене) 
шкулран сивӗтсе йама та пултараҫҫӗ.



Кансӗрлӗхсентуен мӗнле хӑтӑлмалла.

Вйл ӗҫе оӑмӑллатас тесен, пирён ҫырӑва пӗлмен ҫынсене вӗ- 
рентекен уртёлсен инструктсиллё шкулсемпе пӗрлепхес пулат. 
Инструктсиллё шкулсем мӗнле ӗҫленнсене пӑхса харпӑр-хӑйин 
ӗҫне аванлатса йама тӑрӑшас пулах. Инструктсиллё шкулсене 
хӑйсен ӗҫне авантарах пёлекен уртӗлсене пуҫтараҫҫӗ, тӗрлӗ 
кирлӗ йапаласене те ҫителёклӗрех пама тӑрӑшаҫҫӗ. Йепле те пул- 
-сан унти ӗҫе кӑтарса ытти уртёдсен ёҫӗсене те аванлатса йа- 
расшӑн тӑрӑшаҫҫё. Унти уроксене пур уртёлсен те итлесе тан- 
карма тӑрӑшас пулат.

Инструктсиллё шкула курма пыракан уртӗлсене ҫав шку- 
-лӑн ӗҫӗсене тӗплӗрех кӑтартса, ӑндантарса пымашкӑн ак мӗн 
тумалла: шкулти ӗҫ мӗнле пынине ҫырса пыракан кӗнекесене, вё- 
ренекенсен ёҫӗсене, шкуд мёнле ӗҫдени ҫинрн  ҫырнӑ отртсене— 
пурне те пёр вырӑна сарса хумалда. Шкула курма пыракансем 
пурте вӗсене курса, вуласа мӗнле ӗҫлемеллисене вӗренсех кай- 
малла тумалла. Еӗсемсӗр пуҫне ҫав инструктсиллё шкудсенр ҫы- 
рӑва пӗлмен ҫынсене мёнле вӗрентмеллисене кӑтартса ҫырнӑ кӗ- 
некесем те пулмалла. Курма пыракан уртёлсен те, пурин те 
вӗсене вулама'май тупма тӑрӑшмалла.

Унтая тата ҫитӗннисене вӗрентекен уртёлсен  хӑйсен ӗҫӗ- 
сем ҫинрн  тӗплӗрех сӳтсе—йавма (калаҫма) конхверентсисем 
тумалла. Ҫав коихверентсисенр ҫитёниисене (мӑн ҫынсене) вёрен- 
тмелли меттӑтСем ҫинрн  нумайтарах калаҫмалла. Ҫавӑн пек пурте 
пӗрлешсе тӑрӑшса ӗҫлесе пырсан пур кансӗрлёхсем те сирӗлсе 
кайма пултараҫҫё. Иӗри пӗлменнине тепӗри кӑтартса парат, пӗри 
те пӗлменнине инструктсиллё шкул кӑтартат, вӑл та пӗлсех пӗ- 
терейменнине кӗнекесем кӑтартса параҫҫё.

Политиккӑ тёлӗшёнрн уртӗлсене ҫӗклентерсе йарас тесен, 
вӗсене хаҫатсем кёнекесем парса пырсан пит аван. Унсӑрӑн 
пуҫне тата уртӗлсене политик йёркипе ушкӑнӑн ушканӑн ӗҫ- 
леттерсе пырсан та аван пулат. Политик йӗркипе халӑх хуш- 
шит,)е мӗнле калаҫмаллисене, мӗнле ёҫлемеллисене авантарах кӑ- 
тартса парсан, ушкӑнӑн ушкӑнӑн ӗҫлеттерсе пырсан, тӗрлӗ кир- 
лӗрех хаҫатсем—кёнекесем парса пырсан—ку й ен р н  те пит кан- 
сёрех пулмёрӗ.
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Ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсене вёрентес ӗҫре халӑх хушшин^ен 
тухнӑ вӗрентекенсем пит аван ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем халӑха мӗн кир- 
лисене ^ас туйаҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсем халӑха кирлё йапаласем ҫин- 
^ен ытларах калаҫса халӑха шкула илентерсе йараҫҫӗ. Вӗсем 
мӗнле ӗҫлени ҫин^ен тӑтӑшрах ыйтса пӗлсе пырсан пит аван.

Ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсене вёрентес ёҫре тршлӑ вӗреннӗ уры- 
тӗлсем ҫине ан^ах шанас пулмаст, пуринт,ен ытла. халӑха аван 
йертсе пыракан хута ӑста пӗлекен ҫынсем ҫине шанас нулат. 
Аван вёреннӗ у^итӗлсене инструктсиллё шкулсен^е ёҫлеттерсе 
ытти вӗрентекенсене ҫул кӑтартса пыртарас пулах. Пуринх;ен ытла 
ҫитӗннисене вӗрентмелли меттӑтсем ҫин^ен авантарах кӑтартса вё- 
рентсе пырас пулат.

Ҫырӑва пӗлменнисемпе ӑна на^ар пӗлекенсене вӗрентееси.

Ҫак иртнӗ виҫ ҫул хушшин^е ҫырӑва пӗлмен ҫынсене вӗрентни 
пире малашнехи ӗҫе мӗнле тумаллине аван ҫул кӑтартса парат. 
Халщууен вӗрентнӗ тӑрӑх ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсене вӗрентесси 
2 сыпӑка уйӑрӑлса тара!': малтан ҫырӑва сёмех пӗлменнисене в ё -  
рентмелле, унтан вара ҫырӑва на^ар пӗлекенсене вӗрентмелле.

Малтанхи сыпӑкӗ ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсене ҫитёынисен шку- 
лёнт,е 3— 4 уйӑх вӗрентсе, ҫьтрӑва вӗренес ӗҫӗн уҫҫине аит,ах кӑ- 
тартса парах. Мӑн ҫынсем ҫитӗннисен шкулӗсен^е мӗн пурӗ те 
пӑртакҫӑ вулама, ҫырма, шутлама ан^ах вӗренеҫҫӗ. Ҫитӗннисен 
шкудӗнре вӗреияӗ ҫынсем кӗнеке тавраш вуламасан, тӗрлӗ ҫыру- 
сем ҫыркаласах тӑмасан— вӗсем ҫӗнёрен ҫырӑва манса кайма нул- 
тараҫҫӗ. Вулама— ҫырма мансах каймасан та темӗн тӗрлӗ ӑстанах 
тухса кайаймаҫҫӗ. Хут мӗнле пулсан та ҫитӗннисен шкулӗнре вӗ- 
ренсе тухнӑ вӑхӑтра пирӗн м&н ҫынсен ҫырӑва на-рр пӗлекен 
вӑхӑ^ё ҫитет. Ҫырӑва манас мар тесен, ҫитӗннисен шкулён^с. вӗ- 
реннӗ йапаласене ҫирӗплентерес (тӗреклӗлентерес) тесен, нирӗн 
мӑн ҫынсене тӗрлӗ майпа йе хӑйсем тӗллён кӗнекесем вулаха,  
ҫырӑва на^ар пӗлекенсене вёрентекен шкулсене ҫӳреме пулашас 
пулат.

Ҫырӑва аванах пӗлеймен ҫынсене вёрентекен шкулсен^е унта 
вёренекен мӑн ҫынсене авантарах, хӑвӑртрах вулама-ҫырма вӗ- 
рентсе кӗнекесен^ен усӑ курма вӗрентесшӗн тӑрӑшаҫҫӗ. Унтан 
тата: хаҫатсене вуласа пурӑнӑҫ мён ле улшӑнса пынисене ^ухлама
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пурӑнӑҫ улшӑннӑ май усӑллӑ ӗҫсрм тума вӗрентесшӗн тӑрӑшаҫҫё' 
Йулашкин^ен тата: ҫав шкулсенце вӗренекен мӑн ҫынсен ^ёлхи 
ҫӑварӗсене уҫҫӑн калаҫма, пурин ҫинцен те тёплӗ калаҫма вӗрен- 
тесшён тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫаксене пурне 1’е аван вӗрентсе пырсан, кӗке- 
сен^ен, хаҫатсенрн, тёрлӗ ҫырусен^ен усӑ курма вёрентсен—мӑн 
ҫынсем ҫырӑва ҫёнӗрен манасси хӑрушах мар вара. Ун ^ухнеӗлёк 
ҫырӑва пӗлменнисем, на^артарах пӗлекенсем пурте хӑйсен пурӑ- 
нӑҫён^е ҫырнӑ, йапаласемпе усӑ курса, хӑйсен пурӑнӑҫне майӗ- 
майёпё ӑслӑлӑх (науккӑ) кӑтартнй пек аванлатса пыма тӑрӑ- 
шӗҫ. Унтан тата малалла вӗренме те шухӑщлама пултарӗҫ (ка- 
нашсемпе парти ӗҫӗсене туса тӑма вӗрентекен йе тӗрлӗ ӑсталӑха 
вӗрентекен, йе т. ы. шкулсент^е), хӑйсем тӗллӗн те вӗренме 
пултарӗҫ.

ХаЛ)И-рен ҫырӑва пӗлмен ҫынсене вёрентсе пыни малашне вӑл 
ёҫе мёнле туса пымаллине пит нумай кӑтартса па^ӗ. Ҫавӑнпа пи
рён халрщ ен ӑнса пынӑ ӗҫсене йаланах ӑсра тытса тӑмалла, ӑна 
кура малашнехи ӗҫсене тума тӑрӑшмалла. Х алрщ ен ӗҫленӗ тӑрӑх 
ҫырӑва пӗлмен ҫынсене ҫитӗннисен шкулӗсен^е 3—4 уйӑх хуштпи 
ернере б-шар 8-шар сехет вёрентсе пырсан, ун хыҫҫӑн вӗсене ҫы- 
рӑва аванах пӗлеймен ҫынсене вёрентекен шкулсен^е тата 6 уйӑх 
хушши ернере Р-шар 8 -тар  сехет вёрентсе пырсан— ҫырӑва пёл
мен ҫынсем ҫырӑва аванах вӗренме пултарӑҫ. Ан^ах мӑн сын- 
сене вӑл вӑхӑтра ҫырӑва авантарах пӗлекен тӑвас тесен, вӗсене 
а^а-пӑ^асене вёрентсе пынӑ пек вёрентсе пырас. пулмаст. Ҫамрӑх 
а^а-пӑ^асене вёрентмелли меттӑтсене, ытти йапаласене ҫитӗннисен 
шкулӗсене куҫарма йурамаст. Мӗншӗн тесен, мӑн ҫынсене а^а— 
пӑ^асене вӗрентиӗ пек вӗрентес пулсан ёҫӗ те вӑрӑма кайат, мӑн 
ҫынсене те навара хунӑ пек пулса вёсен кӑмӑлне кайас ҫук. Мӑн 
ҫынсене вёрентнӗ г§ухне вёсен кӑмӑлёсене кайакан йапаласене 
илсе пымалла, вёсен кӑмӑлӗ май меттӑтсене те улйштарса пырае 
пула!’. Ҫитрнннсен щкудён^е вёреитекенпе вӗренекенсен хушши 
пит ҫывӑх пулмалла. Мӗншӗн тесен, ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсем 
пурнӑҫа курса пӗлсе ҫитнӗ, хӑшӗ-пӗри хӑш-хӑш майӗпе вӗренте- 
кенсенрн те ытларах пӗлме пултараҫҫӗ. Вёрентекенпе вёренеке 11- 
сем пурте пӗрле таракан йулташсем пек пулсан, —  вӗрентекенсем 
мӑн ҫынсем патне авантарах ҫывӑхарса, ӗҫе те авантарах йама 
пултараҫҫӗ. Мӑн ҫынсене хӑвӑртрах та, авантарх та вӗрентме пул- 
тараҫҫӗ.
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Пирӗн мӑн ҫынсем хадӑх хущшин'р ӗҫсене йаланах туса пы- 
раҫҫӗ, йаданах халӑх хушш ин'р ӗҫсем тавра йавӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
мӑн ҫынсене вӗрентнӗ ^ухне пурӑнӑҫ йёркисене, таврари йапала- 
-сене вёрентнӗ тухне йаданах манмалла мар. Унсӑрӑн пуҫне пирӗн 
мӑн ҫынсене вӗрентес ӗҫ аванах пулас ҫук. Тепёр йен^ен тата: 
мӑн ҫынсене кирлӗ йапалаеем ҫин^ен вёрентсе пымасан, вёсене 
малашне хӑйсем тӗлдӗн авантарах ӗҫлеме вӗрентейес ҫук.

У^итӗясем кама вёрентнине пит аван пӗлсе тӑмалла. Кама 
вӗрентнине авантарах пӗлсе, алӑ а й ӗ н р  йапаласемпе авантарах 
вёрентсе пымалла, хӑйин вӗрентекен йӗркисене, майӗсене тума та- 
рӑщмалла, тёрлӗ кирлё йапаласене пуҫтарса пымалла. Ун 'ҫух вара 
ман ҫынсем пнрӗн ҫитӗннисен шкулӗсене хавас ҫӳрёҫ, хайсен пу- 
рӑнӑҫӗн^е кӗнекесен уссине курма вӗренӗҫ.

Ҫитӗннисен шкулӑн прокраммисене тумалли йӗркесем.

Ҫитӗннисен шкулӗсенҫе ҫырӑва пӗлмен ҫынсене алӑпа ҫырнӑ 
йапаласене, станпа ҫаптарнӑ кӗнеке шурналсене вулама вёрентес- 
шӗн. Унтан тата пурнӑҫра кирлӗ пулакан йапаласене, асӑрха- 
малли йапаласене кӗскен ҫырма вӗрентесшён. Унсӑрӑн пуҫне тата 
тёрлӗ хисепсене (/рсласене), процӑнтсене, тиакраммӑсене вулама- 
ҫырма вӗрентесшӗн. Канаш влаҫё мӗнле усӑ панисене, хёрлӗ ҫар 
мёншӗн кирлисене, канаш влаҫё мӗнле пулса кайнисене, мӗнле 
пулса пынисене, тата ыттисене те вёрентесшӗн. Ҫакӑнта кӑтартнӑ 
йапаласене авантарах вёрентес тесе, ҫитӗннисен шкулӗсен^е ву- 
лама-ҫы рма, арихметӗккӑна, политиккӑна, тата ыттисене те пёр- 
лештерсе комплекс йӗркипе вӗрентеҫҫӗ.

Вулама - ҫырма, арихметеккӑна вёрентнё 'вухне вӗренекенсем 
зсурса-пӗлсе таракан йапаласемпе Канаш влаҫӗ мӗнле пулса пы
нисене ҫыхӑнтарса пымалла. Ӑна апла тӑвас тесен, вуламагҫырма 
вӗрентнё здх ҫырӑва пёлмен ҫынсене вӗреитмелли „Хрес^ен Пук- 
варне“ илсе, йаланах тухса тӑракан ^ӑваш хаҫа^ӗсемпе шурнал- 
•сещд пысӑкпа ҫырнӑ (ҫаптарнӑ) вырӑнсене ҫыхлантарса пымалла. 
Арихметёккӑна вӗрентнӗ 'вух вӗренекенсем йаланах илтсе курса 
таракан хисепсене илсе пымалла. Ҫырӑва вӗрентнӗ ■ҫухне хут хӑ- 
■ҫан та вӗренекенсемпе тёплӗрех калаҫмалла, вёсене тӗплӗрех, аван- 
тар ах  ӑнлантарса памалла. Тӗплӗрех астуса илме мӗн вӗреннп-
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сене йаланах кӗскен ҫырса пымалла. Ку майпа ҫырӑва пёлмен 
мӑн ҫынсене вёрентес ӗҫӗн меттӑ^ӗсене туса тӑракансен 2-мӗш 
пухӑвӗ ак мӗн каласа па^ӗ:

1. Ҫитӗннисен шкулёсем ҫырӑва пӗлмен ҫынсене вулама, ҫырма, 
тёрлӗ йапаласем ҫищен тёплӗрех пӗлесшён тӑрӑшма ан^ах вӗрен- 
тесшён мар. Вёсем ҫырӑва пӗлмен ҫыясене Канапг влаҫӗн^е ӗҫ- 
леме те вӗрентесшӗн, халӑх хушшинтр! классем ҫин^ен те кӑ- 
тартса парасшӑн. Ӗҫлӗх халӑхӗшӗн хӑш класс тӑрӑшнине тӗплё 
пӗлтерсе, ҫав классщӑн тӑрӑшакан тӑвасшӑн.

2. Петакокикпе ытти ӑслӑлӑхсем, халидон  туса пынӑ ӗҫ кӑ- 
тартса пынипе ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсене пурӑнӑҫра тӗл пула- 
кан кирлӗ йапаласент;ен пуҫласа вӗрентмелле. Канаш влаҫне туса 
— ҫирӗплентерсе пымалли йӗркесем, унта ӗҫлемелли майсем, хамӑр 
хушшӑмӑрти пурӑнӑҫ йӗркисем (быт), тӗрлӗ ӑсталӑхсем пирӗн пу- 
рӑнӑҫра никӗс вырӑнӗн^е пулса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫырӑва пӗлмен 
ҫынсене вӗрентнӗ т;ухне,— канаш влаҫне туса пымалли йӗркесене, 
унта ӗҫлемелли майсене, пурӑнӑҫ йӗркисене, тӗрлӗ ӑсталӑхсене 
пурне те пӗрлештерсе пымалла. Вӗсене мӗн майпа та пулсан вё- 
рентнӗ 'рух кӑтартса, ӑнлантарса памалла.

3. Ҫавӑлпа ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынеене вӗрентес ӗҫе туса тӑ- 
ракансен пухӑвӗ ҫырӑва пёлмен ҫынсене вӗрентмелли пукварсене 
политиккӑ ҫннт^ен те ҫырмалла тунӑ. Пурӑнӑҫран айакра тара
кан йапаласене пурне те пӑрса хӑвармалла тунӑ.

4. Пуху шухӑшӗпе вӗренекенсем хӑйсем тӑрӑшса ӗҫлесе пырсан 
тин вӗсене авантарах вӗрентме пулат. Ҫавӑнпа ҫырӑва пӗлмен 
ҫынсене вӗрентекен з^итӗлсене пуквар ҫинтрт статйасене вуланӑ 
хыҫҫӑн йаланах тёплӗрех калаҫса авантарах ӑнлантарса пыма 
хушаК Вӗренекенсемпе калаҫнӑ 'цух йаланах хал,хи вӑхӑтра пулса 
пыракан йапаласем ҫинҫен те тӗплӗрех калаҫса пыма хушат.

5. Уйрӑм сасӑсен^ен пуҫласа ҫырӑва вӗрентмешкӗн питӗ кан- 
сӗр. Ҫитменнине тата ҫырӑва т>асах та вӗрентейместӗн. Пӗтём 
сӑмахсен^ен пуҫласа вӗрентсен мӑн ҫынсене ҫырӑва хӑвӑртрах 
та, авантарах та вӗрентме пулат. Ҫавӑнпа пуху ҫырӑва пёлмен 
ҫынсене вӗрентекен шкулсен^е ҫырӑва пӗтӗм сӑмахсентрн пуҫ- 
ласа вӗрентме хушат.

6. Пирӗн уртӗлсем аза-пӑрсене ҫырйва уйрӑм сасӑсенрн 
пуҫласа вӗрентме вӗреинӗ. Ҫавӑнпа вӗсемшӗн мӑн сынсене ҫырӑва 
нӗтем сӑмахсенрн пуҫласа вӗрентме пит кансӗр. Сапах та пуху
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мӑн ҫынсене ҫырӑва пӗтӗм сӑмахсен^ен пуҫдаса вӗрентме хушат. 
Нимӗнле кансӗрлине те, йӑвӑррине те пӑхмасӑр х а р и  вӑхӑтра 
кирлӗ май ҫырнӑ пукварсемпе, ҫёнё май, ҫёнӗ меттӑтсемпе вё- 
рентме хушаг.

7. Тӗрлӗ кӗнекесещр, хаҫат-шурналсепре, куллен-кун таврари 
пурнӑҫра тӗл пулакан хисепсене ('рсласене), вёсене тӗрлӗ майпа 
тандаштарса пӗлсе пыма вӗрентмелле. Ҫавӑнпа ҫитӗннисен гаку- 
лёсен^е математиккй ҫинт^он те вӗрентмелле.

8. Апла тӑвас тесен, вӗренекенсене тӗтӗм хисепсемпе вак хи
сепсене вулама-ҫырма, про^ӑнтсене ӑнланма, хисепсене тӗрлё 
май танлаштарса кӑтартннсене (графики, диаграммы, картограммы) 
ӑнланма вёрентмелле.

Вӗренекенсем хавас пулсан (хапӑл тусан), ҫакӑнта кӑтартнин- 
^ен пуҫне ҫитӗнписен шкулӗсен^е хисепсене ппуут (счеты) ҫище, 
хут ҫин:§е, йе тата ӑсра хушмалли, кӑлармаллисене вӗрентме йурат. 
Ытти хисеп йёркисене вӗренекенсем курса-туса пынӑ май ант;ах 
вёрентсе пымалла.

9. Хисепсем ҫшгуен вбрентнё т>ухне таврари пурӑнӑҫра, хаҫат- 
сен^е, кӗнекесен^е, тата урӑх ҫӗрте те тёл пулакан хисепсене илсе- 
пымалла. Вӗсене ҫырӑва, йе политиккӑ ҫин^ен вӗрентнё зухне 
тӗл пулакан темӑсемпе ҫыхса вёрентсе пымалла. Хӑйне уйрӑм вё
рентсе пырас ҫук.

Ҫапла ёнте ҫырӑва пёлмен ҫынсене вӗрентее ӗҫӗн меттӑ^ӗсене 
туса тӑракансен 2-мӗш пухӑвё ҫитӗннисен шкулӗн^е мёне вӗрент- 
меллине те, мӗнле вӗрентмеллине те аван кӑтартса панӑ. Ащгах 
вӑл пуху тёрлӗ вак халӑхсем хушшнн^и ҫитӗннисен шкулӗсен-ҫе 
мёнле вӗрентмеллине татсах парайман. Пирӗн вак халӑхсен шку- 
лёсен^е хамӑр тӑван ■ҫӗлхепе вёрентмелле. Хамӑр тӑван т)ӗлхепе 
вӗрентиё т>ух та вёрентес йёркесем (меттӑтсем) ҫавсемех йураҫҫё. 
Уйрӑмӗ нумайах мар. Политиккӑ ҫнттрен, арихметиккӑ ҫшгуен, 
пурӑнӑҫра тӗл пулакан йапаласем ҫищен, тата ыттисем ҫи н рн  те 
пурне те вёрентмелле. Уйрӑмӗ мӗн пурӗ те ^ёлхепе йапаласем 
ҫинце анрах. Ппрӗн 'ҫӑвашсем хӑйсем тавра пулса пыракан йапа
ласене илсе вӗренеҫҫӗ, ыттисем тата саван пек вёренеҫҫё.



Ҫитӗннисен шкулӗн^е вӗрентнӗ ^ух кирлӗ кӗне- 

кесем.

1. Номплекслӑ меттӑтпа вӗрентмелли кӗнекесем.

Т)ӑвашла ҫырнисем:
1. Ванеркке ҫырнӑ— „хрес^ен пукварӗ", (ҫырӑва вӗрентессине 

иолитиккӑпа пӗрле хутӑштарса вӗрентмелли кӗнеке).
Вырӑсла ҫырнисем:
2. „Долой неграмотность“ йатлӑ пуквар. Унпа пӗрле тӗрлӗ кӑ- 

раскӑсемпе ҫаптарнӑ 5 картинӑ (ҫырӑьа вӗрентессине политик- 
капа пӗрлештерсе вӗрентмелли кӗнеке).

3. „Долой неграмотность" тийекен шурналӑн 19-мӗшпе 21-мёш 
нумӗрӗсем (полигиккӑпа математиккйна пӗрлештерсе вӗрентме 
йурӑхлӑ).

4. Маҫленников ҫырнӑ сатац кӗнеки (вӗренмен ҫынсем ҫ,шг§ен 
катартнӑ ^исласем).

Г1. Комплекслӑ меттӑтпа вӗрентмелли кӗнекесем (2-мӗш 

уйрӑм).

Вырӑсла ҫырнисем:
1. Голант ҫырнӑ „Х рес|ен Иукварё", йе тата „Наша сила— 

наша нива". Х реернсене вӗрентмелли пуквар (ҫырӑва вӗрентес- 
сине политиккӑпа пӗрлештерсе вёрентмелли кӗнекесем).

2. Пӗтӗм патшалӑхсем вӑрҫнӑ 'оухнехи сийенсем ҫищ ен пухнӑ 
т;исласем, Воронец ҫырнӑ.

(Ку уйрӑмра ■рвашда ҫырнӑ кӗнекесем ҫук).
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III. Ҫитӗннисен шкулёсен^е кирлӗ кӗнекесем.

Т)ӑвашла ҫырнӑ кёнекесем:
]. Мӑн ҫынсене ҫьдрӑва вӗрентмелли пуквар— „вёреннн пурне 

тс кирлё", (ҫырӑва вӗрентессине политиккӑпа хутӑштарса вӗрент- 
мелли кӗиеке).

2. П. Ив. Иванов ҫырнӑ сатат, кӗнекисем .(кирлӗрех вырӑн- 
сене суйласа нлме пулат).

Кун умён кӑтартнӑ кӗнекесемпе вёрентнё луух кнрдӗ пулакан 
йапаласем:

1. Т)ӑвашла ҫантарнЯ, плакатсем, лосунксем,
2. г1)ӑваш хаҫацӗ—„Канаш ".
3. 'р в а ш  шурналӗ— „Ёҫлекенсен сасси“ .
4. Т)ӑваш калентарӗсем 1923-мӗш, 1924-мӗш ҫулхисем.
Хушса калани.
1. Кунта вырӑсла оырнӑ кӗнекесене те кӑтартнӑ Вӑл кӗнеке- 

еене у^итӗлсем валли кӑтартнӑ. Вырӑсла сырнӑ кӗнекесене пӑхса 
мӗн майпа вӗрентесснне мӗнле ҫӑмӑллатса йарассине рухлама 
йурё тетпӗр.

2. Тепёр йенрен тата вӗренекенсем вырӑсла вӗренесшӗн пул- 
сан ҫакӑнта катартнӑ кӗнекесем тӑрӑх вӗрентме пулаЕ

3. Ҫитӗшшсен дшсулӗн^е вӗрентмелли кёнекесене епир кашни 
уйрӑмрах кӑтартса паратпӑр. Пур ҫӗрте те вырӑсла ҫырнисене 
кӳртсе пыратпӑр. Пирӗн рӑваш рӗлхипе мӗнле вӗрентмелли ҫинрен 
ҫырнӑ кӗнекесем ҫук. Ҫавйнпа вырӑсла ҫырнисен^ен мӗнле вӗрент- 
меллисене вуласа пёлме пулӗ тетпӗр.

Ҫитӗннисен шкулӗн^е политинкӑ ҫин^ен калаҫ- 
малли темӑсем.

1. Ӗҫлекенсемпе хрестрнсен влаҫё. Ӗҫлекенсемпе хресҫенсен 
пурӑнӑҫё: револутси пулиррен. рево.рутси хыҫён^ен. Ӗҫлекенсемпе 
хресҫенсем патшалӑх ӗҫёсене туса тӑнн.

2. Ҫёр-шыв— ёҫ халӑхнн пурлӑхӗ. Йал хуҫайствн мёншӗн на- 
■ҫар тӑни, Еанаш влаҫӗ ӑна аваплатасшӑн тӑрӑшни.

3. Хапрӑк-савӑтсем— ёҫ халӑхин пурлӑхё. Ӗҫлекенсем хапрӑк- 
савӑтсен ёҫёсене аванлатасшӑн тӑрӑшнн, вӗсем хӑпрак-савӑт пуҫ-
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лӑхӗн^е ӗҫлени. Профеҫҫи сойусӗсем, вӗсем халӑх хуҫайстви Дёр
кине туса тӑни, ёҫлекенсен ӗҫне сыхдаса майласа тӑни.

4. Йалпа хула пӗрлешни. Йал хуҫайствипе промышленнӑҫ пёр- 
пӗрне усӑ кӳни. Копператсипе електри^ествӑ усси. Халӑхӑ вӗрентее 
ҫутта кӑларас ёҫ ӗҫлекенсемпе хрес^енсен влаҫне тёреклӗлентерме, 
хуҫӑйствӑна лайӑхлатса маллалла йама, халӑх пурнӑҫне аван- 
латма пулйшни.

5. Канашсен влаҫне туни. Раҫҫей Хветератсийӗн Сотсиалисӑмпа, 
Канаш Респупликё. Сотсиалисӑмлӑ К ан ат  Респупликӗсен Сойусё; 
Канашсен сйесҫӗсем. Тӗп Ӗҫ Тӑвакан Кёмитет.

Канашсемпе унӑн пайӗсем. Хӗрлё ҫар— рево^утсипе илнӗ ирӗке 
сыхлани. Ннгернатсионал—нӗтӗм тӗщ ери ӗҫлёх халӑх пёрлешни, 
Раҫҫейрп коммуниссен ушкӑнӗпе: ӗҫлӗх халӑхне йертсе ҫул кӑтартса 
пыракансем.

6. Канаш влаҫёпе вак халӑхсем. Т)ӑвашсен Ахтономлӑ Оплӑсё. 
'рваш сем тӗттӗмре пурӑнни мӗнтен килсе пынӑ. Гырӑва пёлмен 
сынсепе вёрентесси.

Хуҫайствӑна аванлатмалли йӗркесем (тырӑпулсене авантарах 
тӑвасси, в[,1л,ӑх-1)ӗрлнх усрасси, тата ыттисем те).

Выҫлӑх мӗнтен килет. Выҫлӑхпа кёрешмелли йӗркесем.

Н. Ҫитӗннисен шкулӗсен^е уйавласа иртермелли рево- 

1Ьутси праҫникӗсем.

1. Йупа уйӑхӗщщ револ>утси—нуӳк уйӑхён (нойапёрен) 7-мӗшг 
кунӗ.

2. Леннн вилнине асӑнса уйавламалли кун— кӑрлат) уйӑхин 
(йанварӗн) 21-мӗш кунӗ.

3. 1905-мӗш ҫулта пулнӑ рево^утси— кӑрла^ уйӑхин (йанва- 
рён) 22-мӗш кунӗ.

4. Мӗн пур тӗн^ери ёҫлӗх хёр-арӑмсем кунӗ-пуш уйӑхин (мар- 
тан) 8-мӗш кунё.

5. Нарс уйӑхӗнтзи ревсвдтси— пуш уйӑхин мартӑн 12-мӗш 
кунӗ.

6. Паришрн коммунӑ—пуш уйӑхин (мартӑн) 18-мӗш куне.
7. Ленски прискари ӗҫлекенсене вёлерни— ака уйӑхён (апре

лей) 17 мёш кунё.



8. В. И. Ленин ҫуралнӑ кун— ака уйӑхбн (апрелей) 23-мёш 
кунё.

9. Мён пур тӗн^ериёҫ халӑхин праҫникӗ— ҫу уйӑхин (майӑн) 
1-мӗш кунӗ.

10. Сотсиалисӑмлӑ. Канаш Респупликӗсен Сойусне туни—утӑ 
уйӑхӗн (шолён) 6-мӗш кунӗ.

11. Мӗн пур тӗн^ери ҫамрӑксен кунӗ— авӑн уйӑхӗш р (ҫента- 
лбрти) пирвӑйхи вырсарни кун.

Ҫитӗннисен шкулӗсен^е политиккӑ ҫин^ен ка- 

лаҫмалли йӗркесепл.

Ҫитӗннисен шкулёсент>е политиккӑ ҫин^ен йбрке-пӗрӗн мӗн иурне 
йӑлтах вёрептмесен те йурат. Кунта политиккӑн тӗп никӗсбсене 
кбскен кӑна тӗплбрех ӑнлантарса памалла. Пурин^ен ытла поли- 
тиккӑ ҫин^ен авантарах ӑнланмалда калаҫас пулах.

Пирӗн ҫитённисен шкулӗсеще вулама-ҫырма, шутлама вӗреи- 
теҫҫӗ. Политиккӑна вулама-ҫырма вӗрентнӗ май вёрентсе пымалла. 
Пирбн пукварсен^е пурин^ен малтан ҫӗр ӗҫб ҫия^ен катартса 
панӑ. Ун хыҫӗн$ен ӗҫлекенсемпе хрес^енсен пӗрлешбвӗ ҫинт}ен, 
хамӑр ҫӗр шыв снижен, Канаш влаҫӗ ҫин^ен, хӗрлӗ ҫар 
ҫин^ен, хуҫайствӑна аванлатса йамалли майсем ҫищен, 
тата  урӑххисем ҫин^ен те кӑтартса панӑ. Кӗсемсбр пуҫне тата 
•епир хамӑр прокраммӑсен^е тӗрлӗ темӑсем кӑтартса паратпӑр. 
Вӑл темӑсене кунта ҫырнӑ йёркепех вёрентсе пымасан та йура'г. 
•Ҫапах вӗсене пурне те ӑнлантарса памасӑр хӑвармалла мар. Мӗн- 
шбн тесен, вӑл темӑсем те, пуквар ҫин^е кӑтартнӑ йапаласем те 
пурте пурӑнӑҫра тӑтӑшах кирлӗ пулаҫҫб.

Вӑл ӗҫе тёплбрех тӑвас тесен мӗн тумалла ши? Пурищен мал
тан пирӗи уртёлсен  политиккӑ ҫи и рн  вӗрентнб т)ух мӗн сни
жен мбне вбрентмеллине аван астуса тӑмалла. Ҫитӗннисен шку- 
лӗнт>е ҫитӗннисене аван, ӑнланса вулама вӗрентесшӗ1[. Тӗрлб кӗне- 
кесем ҫи н р , пуквар ҫ и н р  политиккӑ ҫинрн  ҫырнӑ йапаласем, 
тӗрлӗ лосунксем р л а й  тёл пулаҫҫӗ. Вёсене авантарах ӑнланма 
вёрентес тесен, политиккй ҫи н рн  калаҫасах пулаг. Ҫапла ӗнте 
ҫитбннисен ш куленр политиккӑ ҫи н р н  вбрентнё т)ух иолитиккӑ
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ҫин^ен ҫырнӑ лосунксене, кӗнекесене авантарах ӑнланма вёрент
мелле.

Политиккӑна аван ӑнланма вӗрентмешкӗн пирӗн ҫитӗннӗ ҫын- 
семпе пуквар ҫин§и лосунксем тӑрӑх калаҫмалла. Еалаҫнӑ зух 
йаланах тӗплӗрех йапаласем ҫинрн  пурӑнӑҫпа ҫыхлантарса ка- 
лаҫмалла. Пуршгусн ытла вӗренме ҫӳрекен ҫитӗннё ҫынсем ӑнлан- 
малла калаҫмалла.

Унтан тата, политиккӑ ҫинщен калаҫнӑ ^ух темён тӑрӑшшӗ 
лексисем ’вуласа парас ҫук ,' Политиккӑн никёсӗсене (основы) 
кӗскен ӑнлантарса парсан та ҫитет. Тепӗр йен^ен тата ытла кӗс- 
кен иӗр-ив сӑмахпа та иртсе кайма йурамаст. Хӑшӗ-пӗри кӗскен 
каламалла тенӗшӗн, политиккӑ ҫин^ен пӗр 2-3 минут калаҫка- 
лаҫҫӗ те пётерсе пӑрахаҫҫӗ. Кун пек йапала та йурӑхлӑ мар. 
Ҫайла ӗнте политиккӑ ҫинцен калаҫнӑ т̂ ух пит тӗплӗ пулмалла. 
Вӗренекенсене ытлашши нумай каласа йӑлӑхтарса, йе нимӗскер те 
каламасӑр политиккӑ тулашӗн^е хӑвармалла мар.

Йулашкинщен тата, политиккӑ, ҫин^ен калаҫма уҫҫӑн курӑяакан 
таплитсӑсем, картинӑсем тӑрӑх пуҫламалла. Вӗренекенсем карти- 
нӑсене пӑхса, хӑйсен пурӑнӑҫпе танлаштарма тӑрӑшаҫҫӗ. Еарти- 
нӑпа пурӑнӑҫа танлаштарса калаҫмалли йапаласене хӑйсемех ӑн- 
ласа плеҫҫё, мӗне мӗнле тумаллине те кӑтартса параҫҫӗ.

Ҫитӗннисен шкулӗще политиккӑ ҫин^ен калаҫни виҫӗ майлӑ 
пулма пултарат. Пӗр майӗ тӑрӑх утрггёл хӑй пурин ҫин^ен те 
каласа парат. Тепӗр майӗпе у'дитёл вбренекенсен§ен унрӑм 
йапаласем ҫинҫен ыйтса пырат, вёренекенсем ӑна хирӗҫ тавӑрса 
каласа пыраҫҫӗ. Еун пек вӗрентни вӗренекенсене пит йӑлӑхтарма 
пултарат, тепӗр й ен р н  кун пек вӗрентнин усси те нумайах мар. 
Ҫавӑнпа пирён политиккӑ ҫин^ен калаҫнӑ т)ух вӗренекенсене хай- 
сене нумайтарах калаҫтарма тӑрӑшас пулат. Вёренекенсем хӑй- 
■сем шухӑшласа сӳтсе-йавса пырсан усси те нумайтарах пулат.

Халӗ ёнте мӗне мӗнле вӗрентесси ҫин^ен кӑтартса парӑпӑр. 
Еунта пирӗн 2 йапала ҫин^е тӗплӗрех ^арӑнса тӑмалла. Пёри — 
патшалӑх ҫин-вен, тепри Сотсиалисӑмлӑ Еанаш респупликсен 
сойусӗ мёншён пулни ҫин^ен. Патшалӑх ҫинт^ен кадаҫнӑ 'вух пи
рён Еанаш влаҫне мӗнле туни ҫин^ен, йал советён^ен пуҫласа 
кӗпернене ҫитиданех, кӑтартса парас пулат?. Унтан тата канаша 
камсем суйла,ма пултарнине кӑтартса памалла.

2
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Сотҫиалисӑмлӑ Канаш Респупликсен сойусӗ ҫи н р н  калаҫнӑ 
1 ух пурин^ен малтан пирӗн хуҫайствӑпа йут патшалӑхсем хупь 
шин^и политиккӑна асгӑвас пулат. Тепёр йен^еи Канаш влаҫёпе 
вак халӑхсем ҫинт>ен ӑнласа илмелле. Кёсене кӑтартса ианӑ $ух 
канаш респупликӗсем пёрлешнине те кӑтартас пула?. Пнрӗн канаш, 
респупликӗсен хуҫайствӑ тӗлӗшӗпе йут патшалӑхсемпе ӗҫлепсинт)е 
пӗр шухӑш. Ҫавйнпа пирӗн халӑх кӑмиссариа^ӗееи^ен хӑшӗ-пӗри 
пур респупликсемшӗн те пӗр. (Ҫул ӗҫне пӑхса тӑракан комисса
риат, Халӑх хуҫайствине пӑхса тӑракан аслӑ совет, Вӑрҫӑ ӗҫне 
пӑхса тӑракан комиссариат, Почтӑпа телеграф ӗҫне пахса тӑракан 
кӑмиссариат, Респупликсен йут патшалахсеи'р ӗҫӗсене пӑхса та
ракан кӑмиссариат, тата ыттисеы те).

Унтан тата пирён Канаш респупликсенг$е мён пур халӑх пёр- 
пек, мён пур натсисем танлашнӑ. Тёрлӗ халӑхсем пирён сой- 
усра тёрлё респупликсем туна. Унта тёрлё натсисем хӑйсен 
ку^турине аванлатса пыраҫҫё. Ҫавӑнпа вёсен хӑйсен кӑмиссариа- 
,рсем  пур. (Ҫӗр ёҫне пӑхса таракан комиссариат, ХалОха вёрентсе 
ҫутта кӑларас ёҫе пӑхса туса тӑракан кӑмисеариат, халӑх сыв- 
лӑхне пӑхса сыхласа тӑракан комиссариат, тата ыптисем те). Ҫа- 
кӑнтах пирӗн Сойусӑн халӑха вёрентсе ҫутта кӑларас ёҫе пОхса 
тӑракан кӑмиссариат ҫуккине кӑтартае пулах; вӑл комиссариат 
кашни респупликре хӑйне уйрӑм.

Ҫаксене авантарах ӑнлантарса парсан пирён Канаш влаҫип 
аппарате мӗнлине катартмалла, тӗприпе те вырОнсен^ине те.

Ҫӗр ӗҫӗ снижен калаҫнӑ т̂ ух пурин'рн ытла ӑна мӗнле аван
латса йарасси ҫнн^еы калаҫмалла. Унтан тата хулапа йал ҫин^ен 
калаҫсан йурат. Хулара тунӑ йаиаласем вӑхӑтра сутӑнаймасӑр 
промышлӗннӑҫа кансёрлеҫҫӗ. Йал, тырӑ-пулӑ н а р р  пулнипе, йал 
хуҫайстви на^арланиипе, хулари йапаласене илеймест. Ҫапла вара 
хулапа йал пӗр-пӗрне вӑхОтра пулӑшайман пирки хуҫайствӑ та 
труках аванланса кайаймае?. Тепӗр йен^ен тата —  хула тунО 
йапаласем ты рӑ-пулӑраи хаклӑраххи пит кансӗрлет. Ҫаксене- 
пурне те кӑтартмасӑр хӑвараймастпӑр. Ӑна кӑтарнО май вӑл ӗҫ- 
сене Канаш влаҫӗ мӗнле аванлатса йарасшӑн. тӑрӑшиине тӗплёрех 
Онлантарса парас пула?.

Унтан тата ҫёр котекси ҫин^ен тӗплӗрех ӑнлантарса парас 
пула?. Хреевенсем унпа мӗн усӑ курнисеие пурне те кйтартса, 
парас пула'?.
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Ӗлӗк пирӗн ҫёр-шыв уйрӑм ҫынсен аллинре тӑрат^ӗ. Халё 
ҫёр-шыв ӗҫ халӑхин пурлӑхӗ. Ӗлӗк йалсенр тӗрлӗ ушкӑнсем пурр- 
г[)ё: кулак-пуйан, вӑтам хреерн , йурлӑ пурӑнакансем. Вӗсем халӗ 
те пӗтеймен ха. Ҫав ушкӑнсем ҫине Канаш влаҫӗ мӗнле пӑхнине 
кйтартса памалла. Револ,утсн пуҫланса кайсанах Канаш влаҫӗ. 
хреернсен хушшин'р ушкӑнсене уйӑрма тӑрӑшрё. Ҫавӑнпа йурлӑ 
пурӑнакан хресценсен комитетсем туса пётернё'рё. Пӗр вӑхӑтра 
ҫав комитетсем канашсене те хупласа иле пуҫланӑздӗ (заслонили). 
Хрееренсем: ҫинтрн калаҫнӑ 'рух Ленин шухӑшёсене кӑтартса пы
малла. Ленин вӑтам хресренсем ҫин^ен ^илай ҫырнӑ, хресренрен 
тырӑ илесси ҫин^ен те нумай ҫырнӑ.

Ленин хулапа йал пӗрлешмелли ҫинҫен лосунк кӑлар^ӗ. Ҫёнӗ 
эконом, политикки та тумалла пул^ё. Ҫаксене пурне те кйтартса 
ӑнлантарса памалла.

Унтан тата, ҫёр сутасси илесси, пирён хрес^енсемшён кир- 
лё йапала. Ку саккуна пирён хрест^енсем тёплёрех пёлесшён. 
Кун ҫин^ен питё тёплё анлантарса парас пулат.

Канаш влаҫӗ хресрнсене пулйшасшӑн тӑрӑшат. Вӗсене пулйшма 
тёрлё майсем пур. Весенней пери—тырӑ-пул акса тумалли маш- 
шинйсем илессн. Канаш влаҫӗ вӑл машшинйсене услампа парат. 
Ӑҫта илмеллнсене, йепле илмеллисене, мёнле машшинйсем илмел- 
лисене пурне те ӑнлантарса памалла. Тепёр йешрн тата мёнле 
тырӑ тумаллисене, тырӑ ёҫне йёркепе тумаллисене, тата урӑх 
йапаласене те ӑнлантарса памалла.

Йулашкннрен—-йал хуҫайстви аванланасси хресценсен^ен хӑй- 
сентрн килнине кйтартса парас нулат.

Халё пирён Респупликре суту-илӳ ӗҫӗ пӑтшалӑх аллинре тӑрат. 
Тёрлё копператсисем уҫаҫҫӗ. Ҫав копператсисем ҫищрн, суту-илӳ 
снижен каламасӑр хӑварма йурамасГ.

Халӗ тата пирӗн Респуплике йут патшалӑхсем йышӑна пуҫ- 
ларёҫ. Вӗсем мӗншён йышӑннисене, пирӗн хуҫайствӑ тӗреклӗленсе 
пынисене кйтартса парас пулаВ

Политиккӑ ҫинрен калаҫнй ^ух, револ0утси праҫникӗсене ирт- 
тернӗ 'ҫух кирлӗ кӗнекесем:

1. Коваленко ҫырнӑ «Политкрамота кёнени»,
2. Пухаринпа Преопраженски ҫырнй «Коммуннсйм аспукн»,.
3. «Ҫӗр котекси»,

2*
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4. Канаш вдаҫин Конститутсийё,
5. Сту^ка ҫырнӑ «Канаш влаҫин конститутсийӗ».
Ку кёнекесене пурнр те $ӑвашла куҫарса кӑларнӑ. Кӗсемсёр 

пуҫне тата политнккӑ ҫищен ҫырнӑ урӑх кӗнекесем те кирлӗ пу- 
лаҫҫӗ. Политиккӑ еш грп ҫырнӑ кӗнекесем трвашдисем т^илай ту- 
хнӑ, Вӗсене тӗрлӗ пиплиотеккӑсенр тупыа пулат.

Унтан тата Вольфсон ҫырнӑ «Обществоведение» тийекен кӗ- 
неке кирлё пулат. Воробьев ҫырнӑ «Политкрамоттӑ кӗнеки» кирлӗ. 
Мускаври «Красная Новь» каларнӑ— «пролетарисен праҫникӗсем 
ӗҫлекенсен клупӗнр» тийекен кӗнеке. Кӗсем т,ӑвашла тухайман ха. 
Ҫапах ку кӗнекесем уртӗлсене пулӑшу пама пултараҫҫӗ.

Кӗсемсёр луҫне тата р в а ш  х а ҫ а р  «Канаш», р в а ш  шурналё 
«Ӗҫлекенсен сасеи», ^ӑваш кӑлентарӗсем кирлӗ пулаҫҫё.

'Ҫӑвашла тухакан плакатсем те кирлӗ пулаҫҫӗ.

Т)ӑвашла вулама-ҫырма вӗрентмелли пронраммӑ.

Н .Калаҫу (речь), калаҫу пайёсем (фразы), калаҫу пайӗсемпе 
сӑмахсем (слова).

Пётӗм сӑмахсен укерркёсене астуса илесси. (ГГӗтӗы сӑмахсен 
укерркёсене астума вӗрентнӗ 'бухне пукварсенр сӑмахсене, йе 
пурӑнӑҫра тӗл пулакан сӑмахсене татӑк соспаллисенрн, йе вӑрӑм- 
тарах касса илнӗ хут ҫине ҫыпӑҫтарса, йе ҫдппе пӗр пӗрнн ҫумне 
ҫӗлесе вёрентес пулат. «Анапа лашара пнрӗн вӑй» ,—  «Вёрешш 
пурне те кирлӗ»,—  « р ваш л а хаҫат Канаш» —  тата ыттисем те).

Пӗтӗм сӑмахсемпе вулама вӗрентекен пӗркепе вӗрентнӗ р х ,  
пӗтём сӑмахсене астуса илме вӗреннӗ хыҫҫӑн, пӗтӗм сӑмахсене 
самах татӑкӗсене уйӑрма вёрентмелле (Ванеркке ҫырнӑ «Хресрн 
пукварӗ тӑрӑх). Саопаялнсенрн пуҫласа вӗрентнӗ цух,—вёреннӗ 
сӑмахсенрн саспаллисем уйӑрма вёрентмелле («Вёренни пурне 
те кирлё»—  тийекен пуквар тӑрӑх).

Вӗреннё (астуса илнӗ) пётӗм сӑмахсенрн ҫӗнӗ калаҫу иайӗсем 
тӑвасси (Лашапа анара пирён вай, пирён вйй латпапа анара, та
та  урӑхла та). Уйрӑм сӑмахсене татӑк еаспаллисенрн тӑвасси.

Вӗреннё сӑмахсене, вӗсенрн  тунӑ калаҫу пайёсене таса хут 
ҫине, йе туска ҫине ӳкересси.
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Вӗреннӗ сӑмахсене сӑмах татӑкӗсене уйӑраҫси. Сӑмах гатӑкӗсем.
Вӗреннё сӑмах татӑкёсен^ен сӑмахсем тӑвасси.
2. Пӗтӗм сӑмахсен^ен, йе сӑмах татӑкӗсещ>ен уйрӑм сасӑсене 

(отдельные звуки) уйӑрасси, вёсен паллисем. Пӗгбӗк саспаллипе 
пыеӑк саспалли. Алӑпа ҫырнӑ саспаллисем.

Калаҫу пайӗсемпе уйрӑм сӑмахсене саспаллисемпе ҫырасси.
Сӑмахсене ҫырна $ух пӗр йӗркерен тепӗр йӗркене куҫарассн.
Калаҫу пайё хыҫҫӑн пӑнт,ӑ лартасси.
Пӑнт;ӑ хыҫҫГш пысӑк саспаллипе пуҫласа ҫырасси.
г|)ӑваш ■ҫӗлхин алхвавитне пӗ^ёккӗн-пё^ёккён вӗренсе пырасси.
Хытӑ сасӑпа ҫемҫе сасӑ, хытӑ сӑмах пайӗпе ҫемҫе сӑмах пайе, 

хытӑ сӑмахпа ҫемҫе сӑмах, (хыттисем: а, у, ы, ӑ, о; ҫемсисем: 
е, ӳ, и, ӗ) %  II), Т, I], Ҫ саспаллисене ҫырасси. Хытӑ сӑмахри 
т), I, ҫ хыҫҫӑнхи ы сасӑ палли.

Хушаматсене, ҫын йаТ)ӗсене, ҫыру атрӗсёсене, тата урӑх ҫавӑн 
йевёрле йапаласене ҫырасси.

Хуласеыпе йалсен йа^ӗсене ҫырма тата ытти ҫавӑн йевӗрлӗ 
йатсене пысӑк саспаллисемпе пуҫласа ҫырасси.

Пуквар ҫищ п статйасепе вуласа пынӑ май плакатсем, хаҫат- 
-шурналсем, тӗрлӗ кёнекесем ҫин^е вӗреннё саспаллисемпе ҫырнӑ 
сӑмахсене, -калаҫу пайёсене вуласа пырасси. (Хаҫат шурналсем 
ҫин^ен пысӑкпа ҫырнӑ вырӑпсене вуламалла).

Кӗнекесем ҫин^и статйасене ҫырса илесси.
Ҫитӗннисен шкулён^е вӗренекенсен йат>ёсемпе хуш амарсене 

ҫырасси (вӗрекененсен списӑкне тӑвасси).
Ҫитӗннисен ш кулӗнр йапаласен йа^ӗсене пурне те ҫырса илес

си, кӗнекесен йа^ёсене ҫырасси.
Йӗкёр сӑмахсене ҫырасси.
3. Анкеттӑсене ҫырса тултарасси, сайавленисем ҫырасси, тӗрлӗ 

пгоутсем (счета), тата урӑх тёрлӗ кирлё. хутсене ҫырасси.
Аван шрихтпа ҫырнӑ статйасене вуласси (хаҫат-шурнал ҫинцен, 

тёрлё кёнекесем ҫнн^ен малтанах уйӑрса хатёрлесе, кирлӗ май 
йёркене курсе вуламалла)

Ыйту паллисем (?).
"рёну паллисем (!).
Тата ытти паллӑсем (йёкӗр хӳре, икӗ пӑн^ӑ, тата ыттисем те). 

Йут сӑмахсене ҫырасси.
Тёрлё ҫырусем ҫырассн. Пурӑнйҫра тӗл пулакан йапаласемпе



шухӑтсене. пурне те кӗскен ҫырасси. Ун пек йапаласене ушкӑнпа 
ҫырасси (коллективная запись).

Тӑтӑш тӗл пулакан сӑмахсене тӗрӗс ҫырасси. г1)ӑваш рлхине 
кёнӗ вырӑс сӑмахӗсене цӑвашла тӗрӗс ҫырасси.

Т)ӑвашла вулама-ҫырма вӗрентнӗ ^ух кирлӗ кёнекесем.

Цӑвашла ҫырнисем:
1. Ванеркке ҫырнӑ —  «Хресҫен пукварӗ». Ҫак пукваре комп- 

лекслӑ меттӑтпа вӗрентме ҫырнӑ. Унта политиккӑ та, хресрнсене 
кирлӗ йапаласем те трглай кӗнӗ. Пуквар хыҫёщ в ҫав пукварпе 
мёнле вёрентмеллине те кёскен кӑтартса панӑ. Сырӑва пӗтӗм сӑ- 
м ахсенрн пуҫласа вӗрентме аван кёнеке.

2. «Вӗренни пурне те кирлӗ»— ыӑн ҫынсене ҫырӑва вӗрент- 
мелли кӗнеке. Ҫырӑва сасӑпа саспаллисещрн пуҫласа вёрентме 
ҫырнӑ. Унта политиккӑ ҫи н рн  $илай пӗлтернӗ.

3. ^ӑваш ла тӗрӗс ҫырма вёренмелли кёнеке, Ф.Т.Тимофеев ҫырнй.
4. Ҫавӑн пёк кёнекех— М. П. Петров ҫырнӑ.
5. Ҫак прокраммӑсем. Кунта вулама-ҫырма мӗнле вёрентесси 

ҫи н р н  те каланӑ, прокраммӑсене мӗнле йӗркепе тӑвасси ҫинрн  
те кӑтартнӑ.

В ы р ӑ с л а  ҫ ы р н и с е м :
1. Ҫитённисен ш кулӗнр мёнле вёрентмеллине кйтартса пара- 

кан статйа «Чему4 и как учить на ликпунктах». Ку статйана пё- 
тём Раҫҫейри ҫырӑва пёлмен ҫ.ынсене вӗренес ёҫе туса тӑракан 
Т)рссвыт;айни комиҫҫи кӑларакан «ҫитӗннисене вӗрентекенсене» 
йатлӑ кӗнекен пӗрремӗш нумёрӗнр 1922-мӗш ҫулта ҫаптарнӑ.

2. Ҫак кӗнекен иккёмӗш нумӗрӗнр Соловьева Е. ҫырнӑ 
стаТйа— «Америкре ҫырӑва вӗрентекен меттӑт».

3. Ҫав кӗнекен З-мӗш нумӗрӗнр Голант Е. ҫырнӑ токлат— 
«Психологические обоснования обучения взрослых».

4. Ҫавӑнтах ҫав автӑрӑнах «хресрн пукварӗпе, 'ҫукун ҫул 
ҫи п р  ӗҫлекенсен пукварӗ тӑрӑх вӗрентмелли меттйтсем»— ҫинрн 
ҫырна токлар .

5. Ҫавӑнтах П. Сычевӑн токла^ӗ «Психологические обоснова
ния Американского метода обучения грамоте взрослых».

6. «Ҫитӗннисеие вёрентекенсене» тийекен кёнекен 3-мёш 
нумёрё.
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7. Америкре ҫырӑ-ва вӗрентекен меттӑт— И. Чикин ҫырнӑ. Ор
лов худинре каларнӑ.

Тата урйх кёнекесем ҫинрен вырӑсла кӑларнӑ прокраммӑсене 
пӑхмалла, унта вырӑсла кӗнекесене нумай кӑтартнӑ.

Вулама-ҫырма мӗнле вӗрентесси ҫин^ен кӑ- 
тартса пани.

Вулама-ҫырма хугГ мёнле пукварпа та вӗрентме пула?, йе тата 
пукварсӑрах та вӗрентме пула?. Анрах, ҫитӗннисен шкулёсенре 
ҫырӑва мӗнле тӗл килнё апла кӗтӗр-кӗтӗр антуах вёрентес пулмаст. 
Пирӗн ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсене йепле те пулсан кӗнеке- 
сене, хаҫат-шурналсене авантарах ӑнланса вулӑма вёрентес пулат. 
Вӗсене хӑвӑртрах кёнекесем вулама вёрентес пулат. Кӗнеке-хаҫат 
вуласа хӑйин пурӑнӑҫне аванлатма вёрентес пулат. Ӑна апла 
тӑвас тесен, пирён мӑн ҫынсене пуквар тарах анрах вёрентес 
пулмаст, ахал) шакӑртаттарса вулама аирах вёрентни те ҫитмест. 
Пирён мӑн ҫынсене 'пӗтём сӑмахсене тӳрех астуса илме вёрентсе 
хаҫат-шурналсем, кёнекесем вулама вёрентес пулат. Унтан вара 
мён вуланисене пурӑнӑҫра пулса пыракан йапаласемпе танлаш- 
тарса вӗсенрен усӑ курма вёрентсе пырас пула?.

Ҫавӑнпа ҫитӗннисен шкулёсенре пуквар тарах вёрентсе пынӑ 
рух, пурӑнӑҫра тёл пулакан калаҫу пайёсене хутӑштарсах пырас 
пула?. Сӑмахран каласан— ҫитӗннисен шкулёнре вёрентекен ури- 
тӗл туска ҫине— «2-мёш урок», тесе, йе тата. «Пирён 2 лаша», 
тесе ҫырса хура?. Туска ҫине ҫырнине йе уритёл, йе вёренекен- 
сен хушшинри вулама пёлекен вуласа пара?. Унтан вара мён 
ҫырнине, мёне пёлтернине, унта ҫырнӑ йапаласем ӑҫта тёл пул- 
нине авантарах ӑнлаиса илеҫҫӗ. Ҫырса хунй сӑмахсенре вёреннё 
сӑмах татӑкӗсене тупаҫҫӗ (вулама саспаллисенрен вӗренме пуҫ- 
ланй пулсан— пёлекен саспаллисене тупаҫҫӗ). Ҫакӑнта тёл пу
лакан рихвӑра (2) укҫа ҫинре, йе тата урӑх ҫӗрте те тупма тӑ- 
рӑшаҫҫё. Ҫапла ҫьтрса хунӑ калаҫу пайне тӗплё ӑнласа 
илсен, вӗренекенсем ҫырнӑ сӑмахсенре унрен пёлмен вырӑнсем 
пулсан та вӗсене йӑлтах вуласа тухаҫҫё. Вулама вӗренсен, вӗре- 
иекенсем ҫавӑнтах туска ҫине ҫырса хунӑ калаҫу пайне хӑйсем 
ҫырса илме тытӑнаҫҫё. Вӗренекенсем хӑйсем ҫырса илнӗ рухне 
ҫырнӑ сӑмахсене тӗплӗрех астуса йулаҫҫӗ.



—- 24 —

Тепёр нухне унитӗл: «3-мӗш урок» йе тата— «пирӗн 3 лаша» 
тесе ҫырсан— вӗренекенсем хӑйсемех тишкӗрсе вуласа пама пулта- 
раҫҫӗ. Кайран-кайран йӑвӑртараххине те вӗрентме пулат. «24 
Нислара Петӗр пи-ре тешурнл»— «29 ^ислара Йакку питур те- 
шурни»—тата ыттисем те. Ҫакӑн пек пуквар ҫумне хутӑштарса 
пымалли йапаласене вӗренекенсене кирлӗ май, вӗсем пёлесшӗн та- 
рӑшнӑ май тупса, хутӑштарса пымалла. Унтан тата, ун пек ка- 
лаҫу пайӗсем кирлё шухӑшсене пёлтерекеннисем пулмалла. Пули- 
пулми шухӑш ҫиннен ҫырса пырсан вӗренекенсеы ^асах йӑлӑхма, 
йе йӑлтах сивёнме те пултараҫҫӗ. Сймахран каласан: «Сивё шыв 
ан ӗҫ, сивё шыв ҫынна ниРе йама пултараЬ>,— «Сухана иртерех 
тух, тырӑ авантарах пулё»,— «Епир пурте вёренетпёр, вёренни 
пуриншён те усӑллӑ»— ҫавӑн йевёрлё тата урӑх шухӑшсене 
те ҫырса памалла. Ҫавӑн пек хутӑштарса пымалли калаҫу пайӗ- 
сем вӗренекенсене тёрлё май ӑса вёрентме пултараканнисем 
кирлё.

Кӗсемсӗр пуҫне пукварпа вёрентсе пынӑ нух политкрамӑттӑпа 
арихметике те хутӑштарсах пырас пулат. Арихметик ҫин^ен вӗ- 
ренме вӗреиекенсен таврапхӗн^е тёл пулакан хисепсене, йе тата 
хаҫат-шурналсем дин^е тёл пулакан хисепсене идее пымалла. 
Ҫапла туса пырсан епир ҫырӑва пёлмен ҫынсене вудама-ҫырма 
вёрентсе пынӑ нух Канаш влаҫӗ ҫин^ен те вёрентсех пырӑпӑр, 
вёрентнин усси те ытларах пулё.

У 'ртёл  туска ҫине ҫырнй калаҫу пайёсене вуласа пынӑ май 
вӗренекенсене Т)ӑн малтах кёнекесем, хаҫат-шурналсем парса пы
малла. Вёсем ҫинпе пысӑкпа ҫырнӑ вырйнсенне вӗренекенсем 
пёлекен сӑмахсене, сӑмах татӑкӗсене туптарса пырсан пит аван. 
Ун пек туса пыма плакатсем ҫиш р тёрлё лосунксем пит аван. 
Вӗренекенсем хӑйсем пёлекен сӑмахсене, сӑмах татӑкӗсене тупнӑ 
май лосунксен шухӑшёсене те ^асах ӑнланса илме пултараҫҫӗ, 
майӗ-майӗпе вӗсене вулама та ^асах вӗренсе кайма пултараҫдӗ.

(,'акӑнта каланисемпе пӗрлех калентарсене, тёрлӗ пӗлтерӳсем- 
пе пёнӳсене, анкеттӑсене, укҫа паллисене, тата ытти йапаласене 
те парса ӑнлантарса, вёсенце вӗренекенсем пёлекен сӑмахсем, 
Нихвӑрсем тупса пырсан аван. Мӗншӗн тесен, ун пек туса пынипе 
вёренекенсем ■ҫасах тӗрлё кенекене йуратса пӑхма вӗренеҫҫӗ, ве
сенней усӑ курма тӑрӑшаҫҫӗ. Тепёр йен^ен, вёрентес ӗҫё те да
ма лланса пырат.



Саспаллисеннен пуҫласа пуквар тӑрӑх ант>ах вёрентсе пыр
сан, мӑн ҫынсем пит йӑлӑхаҫҫё, кайарах вёренессин^ен йӑлтах 
сивёнсе кайма та пултараҫҫё. Мӗншӗн тесен, мӑн ҫынсем нимӗн 
ӑнланмасӑр «кху»,— «кы»,— тата ыттисене те каласа ^ӑкалташ- 
са ларма йуратмаҫҫӗ. Савӑнпа та ҫырӑва пӗлмен мӑн ҫынсене 
вӗрентнӗ $ух—■пӗтӗм сӑмахсеннен пуҫласа, вӗрентекен йапаласене 
пӗрлештерсе (комплекслӑ метӑтпа), пуквар ҫин^и статйасем ҫумне 
кун умӗн кӑтартнӑ пек пурӑнӑҫра кирлӗ, усаллӑ йапаласем хутӑ- 
штарса пырса вӗрентме нӗнетпӗр.

Ҫырӑва (ҫырмашкӑн) вулама вёрентсе пынӑ май, унпа пӗрлех вё
рентсе пымалла. Мадтанах вӗренекенсем туска ҫине ҫырнӑ пекех, йе 
кёнеке ҫине ҫапнӑ пекех сӑмахсен ӳкернӗкне ӳкерсе пыраҫҫӗ. 
Вӗренекенсем аванах ӳкерсе пыраймасан та ытлашши пӑсӑках 
мар, палли аван пулсан, вуласа илме йурӑхлӑ пулсан ҫитет. Аван, 
тёрӗс ҫырма вёрентес тесен, уртёлсен  кам мёнле ҫырнисене 
аван сӑнаса пымалла. Сӑнанӑ май,— кам мёне н ар р тар ах  ҫырат, 
ҫавнах ытларах ҫыртарса аванлатса йамалла. Ку ёҫре у р тён - 
сен вӗренекенсем пушй маррине пӗре те манас пулмаст, Унтан 
тата, вӗренекенсем мӗне авантарах вӗренесшӗннине те манас пул
маст. Ҫав май кӑна ҫырӑва ҫинерех тӑрса вёрентме пулат.

Вулама.вӗрентнӗ нухне те, ҫырма вёрентнӗ нухне те— р в а т  
Нӗлхине кӗнӗ вырӑс сӑмахӗсене тӗрёс калама, ҫырма вёрентсе пы
рас пулат. Вӑл сӑмахсем мёне пӗлтернине авантарах ӑнлантарса 
пырас пулат.

Йулашкиннен тата ак ҫакна калас пулат. Пирён р в а ш  хуш- 
шинне нӑвашла калаҫаҫҫё. Хут мёнле ӗҫе те, шухӑша та хамӑр 
тӑван нӗлхепе тӑватпӑр. Мён пур таврари йапаласене пурне те 
епир туӑвашла пёлетпёр. Тепёр й ен р н  тата хамйр тӑван цёлхепе 
вёрентнине епир р с а х  хӑлхана ркетпёр . Саваннаушрён ҫитӗнни- 
сен шкулӗсенр тӑван р в а ш  'ҫёлхипе, р в а ш л а  вулама - ҫырма вё
рентмелле.

Вырӑс нӗ.тхи ҫишцен малтанах калаҫас та ҫук, вёрентес те ҫук, 
Малтан т^вашла тёплёрех вёренес пулат. й)ӑвашла аван пёлсе 
ҫитсен тин вырӑсли ҫин^ен шухӑшлама пулат. Вёренекенсем хай- 
сем вырӑсла вёренесшён пулсан, р в аш л а  вӗренсе ҫитсен вырасла 
та вёрентме йурат. Вырӑсла вёрентнё ^ухие те меттйтсем дав май- 
лах пулмалла. Ун ҫи н рн  малтарахра кӑтартнӑ кёнекесенр тупма 
пулаК _______



Математиккӑ прокрамми.

(Шутлама вӗрентесси).

Тӑххӑра ситирнхи рхвӑрсем , арап рхвӑрӗсемпе рим р х в ӑ -  
рёсем, вӗсене танлаштарни (I— 1, I I —2, I I I— 3, IV— 4 тата ма- 
лалла та). Т)ихвӑрсене укҫа ҫи н р , р с с и  ҫи н р  тупасси. Пинсемпе 
мӗ.рунсене ҫырасси, вёсен йарсене ҫырса кӗскетесси (5.000— 
5 пин, 5.000.000— 5 мӗл>йун, тата ыттисене те).

Сӑмахпа нгутласса, шутлама вӗреннӗ таран ҫырма вӗренесси.
Икӗ р х в ӑ р п а  ҫыракан хисепсем, вӗсене сӑмахпа каласси, грт- 

хвӑрсемпе ҫырасси. Ҫав хисепсене п щ т  ҫи н р  туртасси (хумалли, 
тупмаллн), вӗсене хушасси, кӑларасси. Икё р х в ӑ р п а  ҫыракан 
пинсемпе мӗрунсем, вӗсене сӑмахпа кӗскен ҫырасси, ну^семпе 
ҫнрасси (25 пин— 25.000, 25 м е р у н — 25.000.000). Ҫакӑнта вӗрен- 
нине авантарах пӗлме (астуса илме) кӑлентар тӑрӑх ӗҫлесен 
аван. Унтан тата вӗренекенсен ҫулӗсене, вӗренекенсем тавраш ёнр 
пулса пыракан йапаласемпе тёрлё сатарӑсем , шкула пыракансене 
ҫырса пырсан аван.

% -сене (прорнтсене) вуласси, вӗсене ҫырасси. %-м мӗне 
пӗлтернине ӑнлантарасси, % - сене вакӑсемпе (дроби) танлашта- 
расси (50% =  1/а, 25% — 1/,, 27% —-1/ ,—рен (^ӗрӗкрен) ытларах, 
тата ыттисене те).

Хисепсене авантарах вёренмешкӗн хаҫатсем ҫи н р , тӗрлӗ про~ 
щурӑсем, шурналсем ҫиьгр хисепсене илсе пымалла. Сӑмах- 
ран каласан,— тырӑ налукне йепле тӳлесе пынн ҫи н рн , выҫлах ҫул 
выҫӑ ҫынсене_ пулӑшу парса пыни ҫинрн , Раҫҫейри ҫырӑва пёл
мен ҫынсем ҫинрн , р в а т  хуш щ инр ҫырӑва пёлмен ҫынсем мӗн 
тзухлӗ ҫишрн, тата ыттисене те хисеплесе пырсан пит аван. 
(Оакӑнта кӑтартнӑ йапаласене р в а ш  кӑлентарӗ, «Канаш», «Ӗҫ- 
лекенсен сасси» ҫинт,е тупма пулат).



Виҫӗ р х в ӑ р п а  ҫыракан хисепсем—вӗсене сӑмахпа каласси, 
'йихвӑрсемпе ҫырасси. Ҫав хисепсене шцут ҫищн хурасси, вӗсене 
хушасси-кӑларасси. Хисепре ну^ мӗне пӗлтерни. Пинсемпе мӗл- 
йунсем. Тӳрӗ кётеслё тиакрамсем. Ҫакӑнта кӑтартнине авантарах 
вӗренме ҫӗр ёоӗиҫе тёл пулакан хисепсем аван.

Вуншарланӑ вакӑсём (десятичные дроби). 10-мёш, 100-мӗш 
пайсем, вӗсене вулассн, ҫырассн. Вӗсене ахаЛ) вакӑсемпе танлаш- 
тарасси. (21/2= 2 ,5 ; 1/-25=0,04; 0,27 - 1 , -рен  кӑшт кӑна ытларах), 
Крахвиксем (графики). Кратуҫник ҫин^е шутлама вӗренесси, кра- 
туҫник ҫинТ)И ()-рен (нуд, рен) ҫӳлереххисене, 0-рен айалараххи- 
сеие ҫырасси. Пӗтӗмрен пысӑкраххипе пӗ^ӗкреххине пёлтерекен 
хисепсен (положительные и отрицательные числа):-|- 2, — 2, 4, —  4 
тата ыттисӗм те.. Картокраммӑсем.

Кирек мёнле хисепсене сӑмахпа каласси, Т)ихвӑрсемпе ҫырасси 
(тӑватӑ ])Ихвӑрпа ҫыракан хисепсене ҫулсем хнсепӗ тӑрӑх кун- 
тан маларах та вӗренме пулат: 1923-мӗш ҫул, 1924-мӗш ҫул, тата 
ыттисем те). Кирек мёнле хисепсене шт>ут ҫин$е хурасси, хушасси, 
кӑларасси.

Пысӑк хисепсене кӗскен ҫырасси. Сӑмахран— 2.600 тенкё 
=  2,6 пин тенкӗ, 272.000.000 пӑт = 2 7 2  мёЛ)йун пӑт, 272.000 тенкӗ 
=  272 пин'тенкё, тата ыттисем то.

Математики^ ҫинцен вӗрентнӗ 'дух, пурип^ен малтан пурйнӑҫра, 
хаҫат-шурналсеи^е, тёрлё кёнекесенр, плакатсен'це, тёрлё про- 
шурйсен'ое тёл пулакан хисепсене вуласа ҫырса илме вёрентес 
пула!, пётём хисепсене, прурӑнтсене, тёрлё вакӑсӗне анланма вё
рентес пулат. Унтан тата тёрлё хисепсене тёрлё линисемпе, йе 
тата урӑх майпа танлаштарса кйтартнисене анланма вёрентес пу
лах (крахвиксене, тпакраммӑсене). Ӑна апла тӑвас тесен, мате- 
матиккӑна вулама-ҫырма вёрентнӗ т,ухнех вёрентсе пырас пулат. 
Вуланӑ— ҫырнӑ р х  тёл пулакан хисепсене пурне те сиктерсе туса 
х ӑварас пулмаст. Канаш влаҫё ҫин^ен йнлантарса паракан хисеп
сене, политикӑра кнрлё хисепсене пурне те вулама ҫырма вё- 
рентнё т>ухнех вӗренсе математиккӑна та пёрлех вёренсе пымалла. 
Ҫавӑнпа математиккӑна вӗрентме уйрӑм уҫитӗл кнрлех те мар, 
ӑна вулама-ҫырма йе политкрамӑтӑна вёрентекен уҫитёлех вё- 
реятсе пымалла.

Йаланах вуласа, ҫырса ларма ӳркентерет пулсан, вӗренекенсем 
-еймахпа та шутлаиа пултарасҫӗ, йе тата нгвутпа та шутлама пул-



тараҫҫё. ПГцут ҫук пулсан—ун вырӑнне урӑх йапаласемпе те хисе- 
племе пултараҫҫӗ.

Ҫакӑн пек вӗрентни вёренекенсене хисеп ҫи н рн  тёнлӗ вё
рентсе ҫитерес ҫук, вӗсене ытлашши тӗплех вӗрентме те кирлӗ 
мар; тӗплӗрех вёренес тесеп, вӗсем малалла вӗренме кайма пул- 
тараҫҫё. Ҫитӗннисем вёренекен шкулён'р вӗренекевзсене пурӑ- 
нӑҫра, йе хаҫат-ш урналсенр, кӗнекесенр тёл пулакан хдсеп- 
сене ӑнланса илсе кирлӗ вӑхӑтра ҫырса йлме ан^ах вӗрентеҫҫӗ.

Ун пек тӗл пулакан хисепсене ӑнланса илме вӑл хисепсем 
мёнле пулнине, мёнле туймаллине кйтартса парсан, мёнле сырмал- 
лине вӗрентсен ҫнтет. Унтан тата вёренекенсем пурӑнӑҫра хисеп- 
леме вӗренннне тӗплӗрех ӑнлантарса парсан—вёсем унан уссине 
■ҫасах курма пултараҫҫӗ. Саванпа матаматиккӑ ҫи н рн  вёрентекен 
уртёлсен  вёренекенсем мёнле хисепленисене аван тӑнласа- 
пырас пулат1, ҫавӑн май вӗрентме тӑрӑшас пулат. Ӗлӗкхи шкул- 
с е н р  пек акку ҫапда, ку капла, пайан ҫакна та ыран кӑна, 
тесе антуах пыма йурамаст. Кунта суту-илӳ тавакансен арихме- 
гикне пёлни аван, мёншён тесен, пирён халӑх суту-илу 
тӑвакансем майлӑрах хисеплеме вёреннё.

Шутлама вӗрентнӗ р х н е  р  малтан вёреиекен тавраш ён р  
пулса пыракан хисепсемпе а н р х  вёрентмелле (р сси , кӑлентар, 
шкула пыракансене ҫырса пыни, вӗренекенсен ҫулёсем, тата ыт- 
тысем те). Унтан вара хаҫат-ш урналсенр, тёрлё кёнекесенр, 
плакатсенр тёл пулакан хисепсем сине те куҫма пулат (тиакрам- 
масем, крахвиксем, тата ыттисем те).

Малтанах хут ҫи н р  ҫырса шутлама аванах мар. Мёншён те
сен, хут ҫинҫе ҫырса шутлама шкулӑн П-мёш пайёнр авантарах. 
Унта самахпа шутлама, нгцут ҫ и н р  хума, вакӑсемпе % % -сене 
анланма вӗреннӗ ҫынсемпе перле хут ҫинҫе ҫырса шутлама вё- 
ренме авантарах.

Математиккӑпа мӗнле вӗрентмелли ҫин^ен кӑтартса пани.

1. 2 р х в ӑ р п а  ҫыракан хисепсене вулама-ҫырма веренне т>ухие 
икё самахпа калакан хисепсене илсе пырсан пит аван (25, 63, 72 
тата ыттисем те). Мёншён тесен, икӗ сӑмахпа калакан 2 р х -  
вӑрлӑ хисепсене вулама-ҫырма вёренсен пёр самахпа калакашш-



сене ҫырма вӗренме ҫӑмӑлтарах (20, 30, 40, 50 тата ыттисем 
те). Тӗрлӗ ҫӗрте мёнле шутланине пӗлме н щ т  ҫи н р  хурса ныр- 
сан, йе тата алӑпа тунӑ «абак» ҫннт,е шутласан пит аван. «Абак» 
тесе авалхи Кретсири шутламалли йапалана калаҫҫӗ. Ана хӑма 
татӑки йарЯм-йарӑм ҫырса ҫав йарӑмсене г{)ул катӑкӗсем хурса 
шутлаҫҫӗ. Вӑл йарӑмсенр йетинитсӑсем, теҫеткёсем, ҫӗрсем, тата 
ыттисем те пур.

Математиккӑна авантарах вӗренме кӑлентарпе ӗҫлесе пырсан 
пит аван. Кӑлентарпе ӗҫлеме ҫӑмӑлтарах пултӑр тесен, уйӑхсене 
рим рхвӑрӗсемпе, ернесемпе кунсене арап 'рхвӑрёссмпе ҫырса 
тухсан авантарах. Ун г§ухпе вара вёренекенсем миҫемӗш уйӑхӑн 
миҫемӗш рслнне пӗлсен тӳрех ҫырса хума пултараҫҫӗ. (Кӑрла^ён 
23-мӗш кунӗ тес вырӑнне тӳрех 23/1 ҫырса хума вӗренеҫҫё). Ун
тан тата «н», «а», «р» саспаллисене пёлсенех нарс уйӑхӗ 
иккӗмёш нккенне пёлннпе тӳрех нарӑс уйӑх тесе ву.тама вӗренеҫҫӗ. 
€авӑн  пекех кун йарсене те ^асах вулама вёренме пултараҫҫӗ.

Еӑлентарпе ӗҫ-лесе пына май вӗренекенсене шкула сӳрени ҫпн- 
•§ен паллӑ тума вёрентмелле. Ун валлн уйрӑм хута крахвит туса 
пӗр хӗрипе рслисене, тепӗр хӗрипе вӗренекенсен хуш амар- 
семпе йарсене ҫырса тухас пула#. Ҫапла крахвнт тунӑ хут ҫине 
вёренекенсем кашни кунах хӑйсен й а р  тёлне шкула пынипе пы- 
маннине паллӑ туса пыраҫҫё. Тешурнисем вара миҫе ҫын пынине, 
миҫе пыманнине шутласа айала ҫырса хураҫҫё. Кайран-кайран 
тӳрӗ кӗтеслӗ тиакраммӑсем ҫи н рн  вӗренсен — хӑнсем шкула ду
ре ии ҫинрн  те тиакрамӑпа кӑтартса пама пултараҫҫӗ.

2. Пысӑк хисепсене (рсласене) ҫырнӑ ^ух вёренекенсем кан- 
сёрленсе тӑрсан ак ҫапла туса пӑхсан авантарах пула#: тускана 
йарӑм-йарӑм крахвит туса тухмалла, унтан вара ҫав йарӑмсен 
тӑррине йетинитсӑсем, теҫеткӗсем, ҫӗрсем, пинсем, тесеткӗ пинсем, 
ҫӗр пинсем, тата ыттисене те ҫырса хумалла. Ҫапла туса хурсан 
пирен 35042 ҫырмалла пултӑр. У р т ӗ л  тедеткё пинсем тенӗ йа- 
рӑм ҫине пилёк хӗрес туса хурат, тата ыттисене те. Вёренекенсем 
ҫав хӗрессем вырӑнне рхвӑрсемпе, хёрес ҫук йарӑмсене нул, 
(ункй) ҫырса пырасҫӗ.

3. Математикка вӗрентнӗ ^ухне вулама, ҫырма, политкрамӑтйна 
вӗрентнӗ р х  тёл пулакан хысепсене илсе пымалла. Политкра- 
мйттӑ тӑрӑх йал-хуҫайствн ҫи н рн  вӗренсе пынӑ вӑхӑтра виҫӗ 
-рхвӑрпа ҫыракан хисепсене вёренмелле пулсан —  тырӑ-пурӑ пул-
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ни снн'рн, тырӑ мен цухлӗ акни ҫи н р н  шутласа пӑхсан пит 
аван. Ҫав хисепсене ҫавӑнтах пёр-пёринпе танлаштарса пырсан 
пит аван. .

Математиккӑна вӗрентнӗ ^ух кирлё кёнекесем.

Т) ӑ в а ш л а ҫ ы р н и с е м.

1. Т)ӑвашла 1923-мӗш ҫулхипе 1924-мёш ҫулхи кӑлентарсем 
тата урӑххисем те.

2. П. Ив. Иванов ҫырнӑ сатат» кёнекисем. Ку кёнекене пёг§ёк 
а р  - п ар сен е  вӗрентме ҫырнӑ. Унӑн йёркисем те, метӑрсем  те 
а р -п ӑ р с е н е  вёрентнё май пулса пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа ку кёнекесен- 
■ҫен кирлё йапаласене пит пёлсе илсе пымалла.

3. 1)ӑваш шурналӗ « Ӗ ҫ л е к е н с е н  С а с  си» (Ку щурнал ҫин- 
■ҫе тӑтӑшах тёрлё таплитсӑсем, рхварсем , тиакраммӑсем кӳртеҫҫё. 
Вёсене авантарах ӑнласа вулама вёрентмелле).

В ы р ӑ с л а ҫ ы р н и с е м'

1. Математиккӑ ҫи н р н  вӗрентмелли кёнеке, Бугославская Н. 
ҫырнӑ.

2. Ҫитӗннисене математика ҫин$ен вёрентнё р х н е  мён тумалла. 
Ку статйана «Ҫырӑва пӗлмен ҫынсене вӗрёнтекенсене» тийекен, 
спорникре 97 - 1 1 2  мӗш стренитсӑсенр ҫантарнӑ.

(Ку статйара ҫитӗнрисене математиккӑ ҫи н рн  мӗн вӗрентмелли- 
не татса панӑ).

3. Ҫитӗннисенематематиккӑҫинрнвӗрентмелли сатари кӗн  1-мӗпт 
пайӗ, Масленников М. ҫырнӑ.

(Ку кёнекере вӗрентекенсене кӑтартса паракан йапаласене пу- 
рӑнӑҫра тёл пулакан сатарсемпе пӗрлештерсе пынӑ).

Вырӑнсен^е инструктивни шкулсем тумалли 
инструкси.

Инструктивни шкулсем пур й ен р н  те уртӗлсене кӑтартмалли 
шкулсем пулса тӑмалла. Вӑл шкула хут мёнле ҫын пырсан та йёр- 
келӗ ҫитӗннисен шкулта мёнле тиркейлемеллине курса пёлсе кай-
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малла пултӑр. Ҫаксене инструктивни шкулсем уҫакансем пбре 
те манас пул мае#.

Инструктивни шкулсенр вӗрентнӗ ЧУХ кирлӗ хатӗрсем: пысӑк 
туска, ш'вут, саспаллисем, ҫӗленӗ сӑмахсене, сӑмах татӑкӗсене 
хумалли пысӑк конверт, кӑтартна '!]ух лартмалли вырӑн, вёрене
кенсем ӗҫёсене хумалли пурне те курӑнса тӑракан вырӑн (витри
на), кёнекесем валли туна витрина. Ҫав витрина ҫи н р  вёренекен- 
семшӗн кирлё аван ҫырнӑ кёнекесем, прошурасем, шурналсем 
йаланах куҫ ум ӗнр тӑмалла.

Класӑн стенисем ҫннр:
1. Вёренекенсем шкула пынипе пыманнине ҫырса пымалли 

крахвнт туса хунӑ хут.
2. Кашнӑ кун татса нымалли кӑлентар.
3. Т)асси, йе цассп ҫук пулсан р с с и  кӗлетки.
4. Аха^Л)Ипе Пифагорӑн ӳстермелли таплитсӑсем.
5. Метрически виҫесен таплитси.
6. Вёрентнё чухне кирлё пулакан плакатсем, тиакраммӑсем, 

картинӑсем, тӗрлӗ схемӑсем, лосунксем, опнавленисем, вёреинӗ 
сӑмахсене пысӑкпа ҫырнӑ хутсем.

Хушса калани. Ҫакаита каланисем инструктавни шкулти ӗҫ 
пынӑ май йе халӑх хугаш инр пурӑнӑҫ улшӑннӑ май улшӑннӑ 
ҫемён улшӑнса пымалла (сӑмахран каласан, тбрлё праҫник вӑха- 
т ӗ н р , тӗрлӗ кампани йе йупилей иртернӗ чУхне те)-

Кӗсемсёр пуҫне инструктивни шкулта ак ҫак йапаласем 
пулмалла:

1. Ик-виҫ ушкӑн татӑк аспуккӑ, унтан тата пукварти сӑмах- 
сене уйрӑм пысӑкпа, йе татӑк саспаллисенрн ҫӗлесе хумалла.

2. У р тӗл  валли Пӗтӗм Раҫҫейрн ҫырӑва пёлмен ҫынсене 
вёрентес ӗҫе туса тӑракан ресви'|). комиҫҫирен илнӗ пиплиотекӑ.

Ҫакӑнта каланӑ йапаласене аван шухӑшласа инструктивни 
шкула кӑларса хурас пула#. Вёрентсе пыиӑ чух уртӗлён  ӗҫне 
те, вӗренекенсен ӗҫёсене те ҫӑмӑллатса пымалла.

Иӗтӗм Раҫҫейрн ҫырӑва пӗлмен ҫынсене вёрентес 
ӗҫе туса тӑракан чресвычайнн комиҫҫи 

пуҫлахӗ А. Курская.
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Хрес^ен пукварӗпе вӗрентмелли йёркесем.

Ҫитӗннисене вулама-ҫырма уйрӑм сасӑсенцен, вёсен паллисен- 
•^ен вӗрентме пит кансӗр. Мёншён тесен, апла вӗрентсен вулама- 
-ҫырыа вӗрентесси пит вӑрӑма кайат, тепӗр йен^ен тата мӑн ҫын- 
сене 'цасах йӑлӑхтарма та пултарат. Ҫавӑнпа мӑн ҫынсене вулама- 
-ҫырма пӗтӗм сёмахсен^ен пуҫласа вёрентни авантарах. Пӗтӗм сӑ- 
махсенрен пуҫласа вулама-ҫырма вёрентсен мӑн ҫынсене хӑвӑрт- 
рах та, авантарах та вӗрентме пулат. Тепӗр йен^ен, мӑн ҫынсене 
шкула илентерме те авантарах.

«Хресҫен пукварне» ҫитӗннисене ву л ам а-ҫырма пётӗм сӑмах- 
сенрсн пуҫласа вёрентме ҫырнӑ. Унпа вулама-ҫырма вёрентес 
тесен, ҫитённисен шкулӗсен^е татӑклӑ саспаллисем ҫителӗклӗ нул- 
малла. Унтан тата малтанхи уроксенре вӗрентмелли сӑмахсене 
уйрӑм хут ҫине пысӑкрах ҫырса хатёрлесе хумалла. Ун пек уй- 
рӑм хут ҫине пысӑкрах ҫырса хатӗрлеме май пулмасан, татӑк сас- 
паллисене пёр-пӗрин ҫумне ҫӗлесе, йе уйрӑм хут ҫине ҫыпӑҫтарса 
хатёрлесе хумалла. Ҫапла хатёрлесе хурсан вӗрентме тытӑнма 
авантарах. Унсӑрӑн пуҫне тата татӑк саспаллисене, йе хатёрле
се хунӑ сӑмахсене лартмалли вырӑн туса хумалла. Классри ту
ска аван пулмалла, ун ҫине ҫырматкӑн аван ҫыракан пурӑ ҫите- 
лёклё пулмалла.

Кӗсемсӗр пуҫне тата у р т ӗ л  ҫитӗннисене мӗн ҫин^ен вӗрент- 
меллине, мӗнле вӗрентмеллине пурне те малтанах шухӑшласа ху
малла. Малтанхи урок хут хӑҫан та вёренекенсемшён пит паллӑ 
кун пулат. Малтанах аван пуҫласан кайарах та вёренекенсем шкул 
ҫине ӑшшӑн пӑхаҫҫё. Ҫавӑнпа ёҫён пуҫламӑшне авантарах пуҫла- 
ма тӑрӑшмалла.

Унган тата, ҫитённисен шкулёсен^е комплекслӑ системӑпа вё
рентмелле. Оав комплексене малтанах шухӑшласа, малтанхи урок- 
сенрех тытӑнмалла.

Сӑмахран каласан малтанхи уроксем ак ҫапла пулма пулта- 
раҫҫё:

Т)ӑн малтан у§итӗл вӗренме пынӑ мйн ҫынсемпе паллашат. 
Ҫавӑн 'ҫухнех хресденсем мӗн ёҫлесе пурӑнни ҫищен, лашапа ана 
мёнле усй пани ҫин^ен калаҫаҫҫӗ. Ҫ-апла калаҫнӑ, хнҫҫӑн «Лашапа 
анара пнрӗн вӑй», тесе пӗтереҫҫё. Ҫак лосунка тупсан уҫитӗл
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уйрӑм пысакпа ҫырса, йе татак саспаллйсенрн ҫӗлесе хатёрлесе 
хунӑ сӑмахсене кӑтартат— «лашапа анара пирён вӑй». ^ нтан 
вара у р тёл  кашни сӑмаха татса вуласа парагТ\ У р т ё л  хыҫ- 
ҫӑп вёренекенсем пёрерён те, ушкӑнпа та ҫав сӑмахсене вулаҫҫӗ.

Вуланӑ лосунк тӑватӑ пайа уйӑрӑлат, кашнн пайӗ хӑйне ум- 
рам илтӗнет, вулама та уйрӑы вуламалла. Ҫак лосункӑн пайӗсене 
ак ҫапла вуламалла «Лашапа анара пирӗн вӑй». Вёренекенсем 
те уйрӑм-уйрӑм вулаҫҫё.

Петакоксенрн нумайӗшӗ вуланӑ сӑмахсене турех йе хут ҫигге, 
йе туска ҫине ӳкерсе илме аван мар теҫҫё. Сапах та куланӑ сӑ- 
махсене авантарах астуса нлме, вӑл сӑмахсене йс хут ҫинӗ, йе 
туска ҫине ӳкерсе илме пултараҫҫё. Ун пек ӳкерни вёрекейсен 
моторнӑй паметне ӗҫе кӳртни пулат. Саванна вулана сЯмахсене 
ӳкерсе илни вёрентес ӗҫе нумай пулашат.

Ҫапла туса пётерсен утргтӗл ҫав сӑмах пайне варггнцен икӗ 
пайа уйарса уйрӑм-уйрӑм вуласа нарат «лашапа анара пирён 
вӑй». Уайтед хыҫҫӑн вёренекенсем те уйрӑм-уйрӑм вулаҫҫё. 
Кун хыҫҫӑн у р тӗл  ҫав найсене ылмаштарса (малтанхине кайа, 
кайрине мала туса) хураТ’ - «Лашапа анара пирён вай»—  
«пирён вӑй лашапа анара». Вёренекенсем малтанах ҫав сймах- 
сене авантарах астуса идеен, сӑмахсене ҫапла ылмаштарса ху- 
нине хййсемех вуласа пама пултараҫҫё.

Унтан вара ҫав.сӑм ах пайӗнрн  пёрер сӑмахне каларса па- 
рахеа вулаҫҫё.

Туска ҫ и н р  вулана пек пуквар ҫинрн  те вулаҫҫё. Кунта 
уртёлён ан мён астумалла: тусна ҫине пуквар ҫ н н р  пекех 
ҫырмалла, пуквар ҫин^е п ёр к  саспаллисемпе ҫырна пулсан, 
туска си н р  те пё^ёк сасналлисемпех кӑтартас пула¥. Вёренекен- 
сем сак енмах пагйӗнрг самахсене кирек ӑҫта лартсан та вулама 
вёренсен, ку урок аван иртнё пулат вара.

Иккемёш кун вӗреннё самахсене самах пайёсене уйӑрма вёрен- 
мелле. Самахсене самих пайёсене уйӑрас тесен, у§итёл татак 
саспадлисещен хатёрленё «Лашапа» самаха икё пайа уйарат— 
пёр пайне «Ланга» йулат', тепёр пайне «па» куҫаК Унтан «Ланга» 
еӑмах пайне те икё пайа уййраК Сапла уйарса ггётерсен самаха 
пайӗн-пайӑн/ унтан пёрле те вулаҫҫё. Ку урок икё сехеге те ггы- 
ма пултарат.
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Виҫҫёмӗш кун малтанхи сехетре вёренекенсемпе тыра-нул 
моНтен аван пулни спнрен, ҫёр нӳрё снижен, ҫӗре мёнле еҫлемелли 
ҫинрен, хӑҫан сухаламалли ҫинрен калаҫас пула?. Ҫапла ка-лаҫна 
рух сӗртмене нр туни мӗнле усӑ Панине те кӑтартас нула¥. Йу- 
лашкищ ен пуквар ҫшгҫе ҫырнӑ сӑмах пайне кӑтартас пула¥. Ӑна 
кӑтартсан малтанхи уроксенре вёрентнё майлах вёрентес пулат.

4-мӗш кун вӗреннӗ сӑмахсен^ен саспаллисем уйараҫҫӗ. «А» 
саспалли 2-мӗш урокрах уйаралнӑррӗ. Ытти саспаллисене уйар- 
нӑ ткухне. пукваре ҫыраканӑн шухӑшӗпе, хытӑ саспаллисене 
сӑмах пуҫламӑшён^ен, ҫемҫе саспаллисене сӑмах вёҫёнрен уй- 
ӑрма аван.

Саспаллисене уйарсанах вёсен паллисене ӳкерсе илмелле. 
Саспаллисене ӳкерсе илнё цухне тёрӗсрех ҫырма вёрентмелле.

Ллапа ҫырма вёрентнё уух йаланах тӗрёс ҫырма вӗрентме 
тӑрӑшмалла. Уҫитӗд хай авантарах ҫырса кӑтартмалла. Пуквар 
ҫинре алӑпа ҫырнине тёплех кӑтартса парайман.

Иулашкннрен тата, ыатематнккӑиа хӑҫан вӗрентме пуҫласси 
ҫпнрен каламалла. Математиккана малтанхи урокранах, малтанхи 
кунранах вёрентме тытӑнсан та йурат. Ӑна мёнле вёрентмеллине 
метематик прокраммисем хыеҫӑн каласа панӑррӗ.
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