




Кӗркунне.
Кӗркунне пулас умӗн.

Ҫу пртсе пырат. Кёркунне ҫывхарнӑҫемӗн ҫывхарса пыраг. 
Авкуст уйахёкде ёнтӗ ҫанталӑк сулхӑна пуҫларё. Ҫӗр вйрӑм- 
ланса, кун кёскелсе килет. Ҫёр тата теттемрех пула пуҫларӗ.-

Кёркунне пулас умён хӑлп ^ухне 
вш а уйар кунсем те пулкалаҫҫӗ.
Ун пек Т)ухне вара „хёрарйм ҫавё 
кил^ё“ теҫҫё. Уйар кунсем тӑнӑ 
■|;ухне пурте пахгр р и  ёҫсене хӑвӑр- 
трах пӗтерме Еаекаҫҫӗ: паранкӑ
(ҫёрулми) кӑларма, ытти ҫимӗҫсепе 
пуҫтарса хума тӑрйшаҫҫё. Иаранки 
те, ытти ҫимёҫсем те ӗлкёрсе ҫитнӗ 
ёнтӗ, урӑх ӳсее ҫук (ӑна мёнтен 
пӗлме пулат?).

Етем ҫеҫ мар, кайак-кӗшёк те 
кёркунне ҫывхарса килнине сисет.
Акӑ ^ӗкеҫсем кётёвё-кётӗвӗпе пухӑна 
пуҫларёҫ, р с а х  пире пйрахса ашӑ 
йенелле вӗҫтерӗҫ.

Хал, анг§ах, йёри тавра сӑнаса 
пӑхсан, ки^емлӗрех пулнинесисетён.
Пахт:апа хир таврагпӗн^е тӗрлӗ кйп- 1 Макӑн,.
шанкӑеем курйнмаҫҫӗ, вёлле хур^ӗсем
вӗҫсе ҫӳремеҫҫӗ, ҫуллахи кайак-кӗшёк сассиеем илтӗнмеҫҫё. 
Сайра хутран ан |ах  нгурӑ лёпёш вӗлтлетсе кайат, тата ывӑнма 
пёлмен ҫерҫисем пах^асен^е ^акӑлтатеа ҫӳреҫҫӗ. Вӗсен урах 
йеннелле вӗҫсе кайасси ҫук, вӗсемшён апат таврашё йалта 
хӗлле те тупанӗ. Ава пӗтём йалти ҫерҫисем пӗр ҫӗре пуҫта- 
рӑн^ӗҫ. Хашӗ вёсен^ен ашшӗ-амашӗсем (ваттисем), хашё ҫам- 
раккисем? — уйӑрас ҫук. Ака ҫерҫисем кётёвӗпе ҫӗмӗртсен 
айне пӗтхӗнт,ӗҫ, унта калама, ҫук хытӑ зйкӑлтатаҫҫӗ, темнее 
ҫёр серен те пулё.
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Кӗркунне ҫывхарса килнине кайӑксем ҫеҫ мар, пирӗн 
ЗӲРеце умӗн^е ӳсекен хурӑн та систерет. Унӑн тура^ӗсем 
ҫпн^е унта та, кунта та сарӑ ҫулҫйсем курана пуҫларӗҫ. Ирхине 
сара ҫулҫйсем ҫул ҫин^с те курӑнкалаҫҫӗ. Кайа йулнӑ мйкӑтг, 
^е^екӗсем, тата хӗвелҫавранӑш турилкке йевӗрлё пуҫӗсем ант^ах 
ҫулла йӑлтах иртменнине кӑтартса тараҫҫӗ.

Ҫу (ҫулла) иртнӗ ^ухне мёне сӑнаса пымалла.
Акӑ мёне:

1) Кунпа ҫӗр вӑрӑмӗшне. Ҫентапӗр уйӑхӗнт;е хӗвел миҫе 
сехетре тухнине, миҫе сехетре аннине асӑрхаеа (пӗр кунтах), 
кун тарӑш ш ё миҫе сехетне, ҫӗр тӑрӑшшӗ миҫе сехетне шут- 
ласа илӗр.

ҪешГапёрӗн 23-мӗш кунӗн^е кунпа ҫӗр тӑрашшё пӗр пекех. 
Ҫак куна „кунпа ҫёр танлӑ кун“ теҫҫӗ.

ҪенГапӗрӗн 1-мӗш кунӗ таврашӗн^е, тата октапӗрён 1-мӗш 
кунӗ таврашӗн^е миҫе сехетре лампӑ ҫутнине сӑнаса ҫырса хурӑр.

2) Шӑнтнине, тата тӑм ӳкнине. Пирвайхи там хӑҫан ӳкнине 
санаса ҫырса хурар.

Пах^ари ҫимёҫсене пӑхса, хӑшӗ вӗсен^ен тӑмпа пасал- 
нине сӑнаса ҫырса хурӑр.

3) Ҫанталӑк кӑлентарне. Етемӗн пурнаҫӗ, ӗҫё ҫанталакран 
нумай килет, ҫаванпа ҫулталӑк хушшин^е ҫанталак мёнле 
мӗнле улшӑннине сӑнаса пёлме тарашас пулат. Ҫак ӗҫе тума 
вёренме пуҫласанах тытӑнапар.

Ҫантлак калентарӗ тума уйрӑм тетрат тавӑр. Каш ни 
уйах в ал р р  хӑйне уйрӑм странитсӑ пултӑр.

Ҫӳлте ҫулне, уйӑх йатне, унтан кун шутне ҫырӑр. Самах- 
ран: 1926 ҫул, ҫен^апӗр, 2 0  кун. Уйӑхра миҫе кун— странит- 
сара та ҫавӑн |ухлӗ хӑй йен^ен ҫӳлте кун шутне .кӑтартас пулат

1926 ҫул Оентапӗр уйӑхӗ 30 кун
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Каш ни кун ҫанталӑк мӗнле пулнине клеткӑсен^е акӑ м ёнле 
паллӑсемпе кӑтартмалла.

Кун уйар пулсан —клетка пушах хавармалла.
Кун тӗтреллӗ пулсан, клеткӑра каранташпа, йе ^ернилпа 

ҫапла йӗрсем тумалла щ
Кун пӗлӗтлӗ пулсан -—ҫапла: Щ
Ҫумӑр (ҫӑмӑр) пулсассӑн клетка йӑлтах хуратмалла Ц§
о
Иур пулсассӑн — клеткӑра ҫапла йӗрсем тумалла: [||[||
Уйӑх пӗтсен, уйӑхра уйар кун миҫе пулнине, тётреллӗ 

кун миҫе пулнине, пӗлётлӗ кун миҫе пулнине, миҫекун ҫумӑр, 
йе йур ҫунине шутласа ҫырса хурӑр.

2) Сӗткурӑкӗ (одуванчик).

4) Курӑк-йывӑҫ тӗсӗ улшӑннине. Ҫулҫӑсем, курӑксем, ^ е к -  
сем йепле улшйнса пынине сӑнаса тӑрӑр. Мӗнле ^е^ексем ҫак 
вӑхӑтра ӳснине, ӑҫта ытларах (пахрра-и , хирте-и, ҫаранта-и) 
ӳснине те сӑнаса ҫӳрӗр.

Сӗткурӑкне (одуванчик) йепле унан 'де^екӗсем сивё ҫилпе 
ҫӑмӑртан пытанаҫҫӗ?

5) Мӑкӑне, Мӑкӑн, ^е^екне п араха^ен  унан ^ е к н е  сӑнаса 
пахар. Унӑн вӑрлӑх паракан пуҫё (ҫимӗҫ) пулассине шыраса 
тупар. ^е^екӗн ҫаван пек пайне ҫ и м ё ҫ  п а р а к а н  в ы р ӑ н  
теҫҫӗ.
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Ҫимӗҫ пулас вырӑн тавра майра йёппи йевӗрлё курйксем 
ш ӑртланса тйраҫҫё, вӗсене „тыгрн касем “ теҫҫё. Тьгрнкӑсен 
вӗҫӗш;е коропкӑ йевӗрлё хутаҫсем пур. Пӑхӑр-ха хӑш-хӑш 
тьгрнкӑсеп хутаҫҫисем ҫурйлман-и? Ҫурӑлнӑ хутаҫсен в ёҫӗн р  
мён курӑнат. Тёртӗнсе пахар-ха ҫанӑ вӗҫӗпе. Ҫанна мӗн ҫып- 
ҫанат (сара тусан)? Ҫав сара тусана р р к  тусанӗ (шӑрки) теҫҫӗ.

Макӑн, р р к ё н з е  йӗри-тавра пёрне-пӗри хупласа хёрлӗ 
ҫулҫасем тараҫҫӗ. Ҫав ҫулҫӑсене ^ е ^ е к  ҫулҫисем теҫҫӗ. Ш ут- 
лар-ха, ҫаван пек ҫулҫасем макӑнён миҫе?

^ е р к е  ларман мӑкане тупса унан пуҫне сарса уҫса 
пахар-ха. ^ е р к  тухас вырана йёри-тавра симӗс ҫулҫасем хупӑр- 
ласа тараҫҫӗ. Вӗсем миҫине шутласа пӗлӗр. Ҫав симӗс ҫулҫа- 
сем х у ш ш и н р  вара тухна гц ер к  р т т ш р а  ларна пекех ларат. 
Ҫавӑнпа ҫав ҫулҫасене рш ка-ҫулҫисем  теҫҫё.

М &кЩ  р р к ё н р  мёнле пайсем? Ӗлкӗрсе ҫитнё макап, 
пуҫне татар та, хутпа р р к е с е  киле и лее- тавр ан ар. Килте 
ҫимӗҫ паракан выранне ҫурмасарах макан, вӑррисеые силлесе 
каларар та, ҫёршерён-ҫёршерӗн шутлӑр. Миҫе пёрт,ӗ унта?
6) Т)ӗкеҫ кӗтӗвӗсене. г|ӗкеҫсем  кётӗвӗ-кӗтёвӗпе пуҫтарӑннине 
асархӑр. Вӗсем пирӗн ҫёртен хӑш кун вёҫсе кайнине ҫырса 
хурар.

Пах^а ҫимӗҫсене пуҫтарасси.
Кёркунне пуҫлансанах 'пӗр уйар кун п ах р н а  тухар. П а х р  

ҫуркунне те, ҫулла та малтанхи вахатсен р  пире р л а й  |ӑ р -  
м ан тарн ӑрӗ (мӗнпе?). Кайран вара п ах р ш ӑн  епир питех 
пашарханмарамар. Х алӗ ӗытӗ п а х р  ҫимӗҫӗсене хаҫан пуҫта- 
расси ҫинцен шухашлас пулат.

Малтанхи ҫуллахипе танлаштарсан, н ах |а  пит улшӑнса 
кайнӑ. П ахӑр-ха, пур ҫимеҫсем те йепле ӳссе, кӳпӗнсе талӑрса 
кайна.

Мӗнле тӗрлӗ ҫимӗҫсем ӳенине айакранах курса таратӑн.
Каш ни ҫимӗҫён -хӑйён тёрлё ҫулҫасем, хайён тёслё хуп- 

писем. П ёр йышши ҫимӗҫсем ӗлкёрнипе ӳсме ^араннӑ, тепӗр 
йышшисем вӑйа тин кӗнӗ-ха.

Ҫак тӗрлӗ ҫимӗҫсене лайӑхрах сӑнаса нахар.
Каш ни ҫыннан хайие ытларах кӑмала килекен ҫимӗҫсем 

иур. Ҫав ҫим ёҫеенрн пуҫлар. Маншан пулсан, ҫаракран лайӑххи 
ҫук. Вал илемёпе те, тутлахёпе те пур ҫимӗҫсен|ен те аван- 
тарах. Вал тата хуппи ҫамал сӗвённипе те ман камала пит 
килет. Ана ш уратна р х н е  тымарё н атён р н  хуипине р п ё тсе  
илетӗн те, вара малалла хунпи |ё л л ӗ н -р л л ён  аван сёвӗнет.

Тутлараххине шыраса нумай ҫараксене тутапса пахрамар. 
Пурте тутла сӗткенлӗ. Ака тутла ҫараксен хунннинр тутла



марри, хавшакли лекрӗ. Е у  ҫарӑк типе пуҫлан&.Апла ӗнтӗ 
■ҫарйка тек тытма йурамас!', хйвӑртрах каларса пуҫтарса хурас 
пула!'.

Тӗрлё ҫимӗҫсене тӗрлӗ вӑхӑтра лартаҫҫӗ, тёрлё вӑхатра 
пуҫтараҫҫё. Ҫарйка кайарах акаҫҫӗ, ыттисен^ен маларах кӑлар- 
са хураҫҫӗ.

Кашмир (прӳква) йаранё патне пырар. Кунта та тутанеа 
пахӑр. Кашмир йӳҫӗ пулеан, ӗлкӗрейменнине пӗлӗпӗр, ӗлкӗрнӗ 
кашмир тутлахӗпе ҫаракран кайа мар.

Киш ӗр |ӗкӗнтӗр, купӑста йарансене пахмапар. Вӗсене пу- 
ҫтарма вӑхат ҫитмен-ха.

Паранка патне пырӑпӑр. Унан аврине санаса пӑхеа хйш 
йӑранне, хӑш тӗле малтан кӑларассине шухӑшласа илӗпӗр.

Пах^ара мӗнле сӑнамалла.
1) Хӗвеллӗ вырӑнсемпе сулхӑнлӑ вырӑнсем. Ҫимёҫсем аҫта 

лайахрах ӳснине санаса пӑхар: ҫуртсемпе йаваҫсен сулханён^е-и, 
йе хӗвеллё ҫёрте лайӑхрах ӳсет-и?

2) Паранкӑ. Паранка лартна ҫӗр- 
те ҫӗр ҫийӗ улиганнине (ҫӗр хапарна 
пек туйӑнмаст-и?) санӑр. Ҫӗр ҫийӗ 
мӗншӗн улшаннӑ?

Паранкӑ ӳсме ^араынине мӗн 
тӑрах пӗлме пулат.

Паранка шултра-и, вӗтӗ-и, мӗн- 
ле тӗслӗ, мӗнле хурмаллӑ (тарӑхла-и, 
ҫаврака-и, ^амар-и?), паранка куҫё- 
сем таран-и? Ҫавсене лайӑхрах пахса 
сӑнӑр.

о
И ӑвара пёр сурт, йе икӗ сурт 

ӳсет-и? Икӗ сурт ӳссен, вйл мӗнтен 
пулнине шухашласа пӑхӑр.

Паранка йӑвине ҫийелтен тап- 
рине алӑпа сире-сире пахӑр. Тепӗр 
йӑвиые айаккин^ен алйпа т,акаласа 
пӑхӑр. Паранкисем миее сийре вырт- 
нине асӑрхар. 3) Парапкӑ (ҫӗрудми).

Ҫулла паранка мӗншӗн купалани дин^ен шухӑшласа пӑхӑр. 
Параикӑ темиҫе сийре выртни купаланин^ен килмеет-и? 
Купаламасан паранка нумай пулмӗ-и?
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Т)и шултӑра паранка суйласа шлее, виҫсе, вал мӗн зухлё 
туртнине ҫырса хурар. Тата шултра паранкалла пыеак йаваран 
паранкасене каларса пурне те виҫсе мен грухле туртнине ҫырса
хурӑр.

3) Ҫимӗҫ хуппи. Елкёрсе ҫитнӗ паранкӑн хуппине ҫамрӑк 
паранкан хуппипе танлаштарса, хашӗ вёсенг§ен хытараххине 
пӗлӗр.

Икӗ пёр пек паранка илӗр. Пёр паранкине хуппине 
сӳсе хурӑр, тепӗр паранкине хуппипех хурар. Тават-пилӗк 
кунтан ҫав паранкасене каллех виҫсе танлаштарса пӑхӑр. Мӗн 
пулнӑ: иккӗшӗ те пёр пекех-и? Пӗр нек пулмасан, мӗншӗн 
пӗри ытларах туртат, пӗртте типмен?

Ш ухашлар-ха: куппи ҫимёҫеене мӗн тума кирлӗ? Аставар: 
кишёрӗн, ^ёкӗнтӗрӗн, ытти ҫимӗҫсен те хупписем пур-и, 
ҫук-и? Хуппи пуррипе ҫукки пӗҫернё ҫимёҫсен^е авантарах 
курӑнаЕ

4) Тӗрло тымарҫимӗҫсем ӳссе ҫӗре мӗн тарӑнӑш 
кӗнине кӑтартнӑ.

4) Тымар-ҫимӗҫсем. Х ӑш -хӑш  ҫимӗҫсене епир тымарёеене 
ҫийетпӗр. Ҫавӑн пек ҫимӗҫсене— тымар ҫимӗҫсем теҫҫӗ. Сирӗн 
пахт;ара мӗнле тымар-ҫимёҫсем ӳсеҫҫӗ?

Кашни тымар-ҫимӗҫе шултрисене икшер тапӑлтарса 
кӑларса, вӗсене пурне те йунашар хурар. Ҫимӗҫ мӗн 'рухлё 
тарӑна кайнине виҫсе пӗлёр.

Вара мӗыле ҫимёҫшӗн мӗн т;ухлё таран сухалассине, 
тата мӗнле ҫимёҫе тапӑлтарма йываррине тавҫарса илёр.



—  9  —

Кйларнӑ ҫимӗҫсене шкула илсе тавранар,Ҫимӗҫсен ҫулҫи- 
сене типӗтӗр те, хутсем ҫине ҫипӑҫтарса, кашнин айне йатне 
ҫыреа хурӑр. Ҫапла вара пирӗн таплитса пулса тӑрӗ. Сав 
таплитсӑна епир „Пирён пах^ари ҫимёҫ ҫулҫисем“ тийӗпӗр.

5) Купӑста. Купаста пуҫӗ йавйнеа ҫитӗннине сӑнаса пырар. 
П уҫӗн-р ҫулҫасене хӗррин^е ларакан ҫулҫисемпе танлаштарӑр, 
вӗсене тутанса та пахар.

Хутран-ситрен купаста пуҫӗ хытнине пахах пырар.
Аеӑрхар: ҫав вахатра пуҫён^е ҫӗнӗрен ш атса ӳсекен 

симӗе ҫулҫисем пур-и?
Пӗр ку§анӑн симӗс ҫулҫисене пурне те татса парахар. 

Ҫапла тусан купаста пуҫӗ лайӑх тулса хытма пултарё-и?
П ёр купана илсе, ҫулҫисене татса миҫе ҫулҫине шутлӑр. 

Кукане ҫинг§е папакӗсене сӑнаса пӑхар.
Купание те тутанса пӑхар. Купаста пуҫне суханпа 

танлаштарма пулат-и? Сухан сийӗсем те купаста ҫулҫисем 
пекех еӗвёнмеҫҫӗ-и?

6) Ҫимӗҫсене пуҫтарни. Хавар пах^ара мӗнле ҫимӗҫсене 
хӑҫан каларнине, тата йепле каларнине астуса ҫырса хурӑр. 
Ҫимӗҫсене хаҫан лартнине-акнине ҫырса хуна пулсан, вӗсем 
мӗн 1;ухлӗ вӑхӑтран ӳссе ҫитённине шутласа ҫырса хурар.

Пах^а ҫимӗҫсен варлахёсене сӑнаса пахсан аван пулӗт^ё. 
Каш ни ҫимӗҫён вӑрлӑхне вара уйрам коропкана хурса, мӗнле 
ҫимӗҫ варлӑхне катартса ҫырса хурас ггулат.

7) Пах^а ҫимӗҫсен тӑшманӗсем. Кӗркуннехи вахатра ҫимӗҫ- 
сене мёнле хурт-капшанкасем пӗтернине санар. Вӗсем йепле 
вӗҫее ҫӳренине, ӑҫта ларнине, мӗне ҫинине йепле ҫинине 
асӑрхар.

Хурт-капшанкйсене кайак-кёшёк пётермест-и, ҫавна та 
аетӑвар.

Хурт-кӑпшанкасене тытса коропкана йӗп ҫине гр к с е  
лартсан аван пулё'эдё. Вара кашнн капшанкӑ тёлне унан йатне 
ҫыреа хурас пулаВ

Купаста ҫулҫисем ҫин^ен симӗс хуртсене пуҫтарар та, 
куршука лартна купаста ҫине йарса, вёсем купастана йепле 
ҫинине санӑр.

Хуртсем тапранмасӑр выртса типнё пек пулсан (вӗсене 
куккалкӑсем теҫҫӗ), вӗсеве ҫуркунне^ен икё кантак хушш ине 
хаварар. Ҫуркунне вара вёсен^ен мӗн тухнине санӑр (куккӑл- 
касент;ен лёпӗшсем тухаҫҫӗ).

Ҫулҫӑ тӑкӑнни.
Ҫанталак сивённипе ҫентапӗрӗн варӑм ҫёрӗсен^е ҫӗр те 

сивӗне пуҫланат. Кӗркуннехи хӗвел кӗске кун тӑрӑшшён^е 
та^ка ҫёре ӑшатса ҫитереймест.
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Ҫара уран ҫӳренё ^ухне ҫӗр сивӗннине 'р сах  сисетӗн. 
Сивӗ пирки ура сырса ҫӳремелле пул|ӗ. Ҫулла пӗтрё. Ш кула 
та кайма вйхӑт ҫитрё.

Сивёсем пуҫлансанах пирӗн йывӑҫсем хӗлленелле хатӗр- 
лене пуҫларӗҫ, ӳсме |ар ӑн |ёҫ . Вёсен ҫулҫисем сарӑлнӑҫемӗн 
сарӑла пуҫларёҫ. Пёр-ик ернерен йывӑҫсем пахг§асеш;е те 
хайсен тӗсӗсене йӑлтах улаштартёҫ. Акӑ тӑн кёр, ылттӑн 
кӗр кил |ӗ.

} йар кун пулсан, вӑрман патне кайар, унӑн кӗрхи тумне 
оӑнаса пйхар.

Темиҫе тӗслӗ хитреленнӗ йывӑҫсем т;ӑрӑш вӑрман ҫумӗн^е 
пит лайӑххӑн айакранах курӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫыхварах пырса 
кашни йывӑҫа киленезденех лайӑх пӑхма пултаратпӑр: кашни 
йывӑҫйн, кашни йӑхӑн, кашни тункатан хӑйӗн тёсӗ пур.

Ҫулҫӑсем ӳ к ец ен  вёсен хурмисене, сӑнӗсене лайӑхрах 
пӑхса пӗлер. Ҫулҫ-исем тӑкӑнсан нёр тӗрлӗ йывӑҫа тепӗр тӗр- 
л ӗ  йывӑҫран уйӑрма кансӗртерех пулат.

Вӑрманти сас-хурасене те итлесе пӑхйр. Ш ӑп ҫеҫ, нимӗскер 
те нлтӗнмест, пӗр цӗрӗ |у н  та ҫук пек туйӑнат, кӗрхи ҫилпе 
вӑрман ан |ах  шавласа ларат.

5) Тӑрнасем.

Ҫуллахи илемлӗ йурлакан кайаксем урӑх ҫёрелле, ӑшӑ 
ҫӗрелле вёҫсе кайнӑ пӳлмалла. Итлӗр-ха, мён илтӗнет? Ҫӳлтен 
„кйрик, карик“ тесе кйшкӑрнр нлтӗнет. Пёлӗт айёыт^е тӑрна- 
еем карталанса пыраҫҫё иккен. Сивӗ ҫывхарса килнине сиссе, 
вёсем те йшӑ ҫёрелле кайма тытйнна пулмалла.
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Таврари ҫутҫанталӑкра кӗркунне пуҫламӑшӗн^е 
мёне сӑнамалла.

1. ҪенТапӗр уйӑхӗнт)е сывлӑш йепле сулханланннне ас&р- 
хӑр. Ана пӗлес тесен, уйар каҫ ҫӗрле те, ирхине те ирех хё- 
вел тухат^ен урама тухса пӑхар. Хйҫан сывлаш сивӗрех?

Кратуҫник пулсан, вал ҫӗрле миҫе кратус кӑтартниые те, 
ирхине миҫе кратус кӑтартнине те п ӑхсаҫы рса хурӑр.

Пӗлӗтлӗ кун та ҫӗрле те, ирхине те тула тухса сывлӑша 
ҫаван пекех санӑр.

Вара танлаштарӑр, хӑш ҫӗр сивёрех: уйарри-и, йе пӗлӗтли-и.
2. Ҫӗр сивӗнни. Уйар каҫ хыҫҫан ирхине алӑ пӳрнисене 

нӳрлӗ тӑпрана |и к се  тытса пӑхӑр. Мӗнле пек туйӑнӗ (ӑшӑ-и, 
сивӗ-и)?

3. Кайӑк кӗтӗвӗсем. Х ӑш -хӑш  кайӑксем аша йеныелле 
вӗҫсе кайас умён кӗтӗвӗ-кӗтӗвӗпе пуҫтарӑнаҫҫӗ.

Май килнё ҫӗрте ҫаван пек кайӑк кӗтӗвӗсене, мёнле 
кайӑксем пуҫтараннине, мӗнле вӗҫсе кайнине сӑнар. Хаҫан, 
миҫе кайак, аҫталла вӗҫсе кайнине мӗнле вӗсем ҫухӑрнине те 
сӑнар.

4. Йывӑҫсем сарала пуҫлани. Мӗнле йывӑҫ маларах, тата 
хӑҫан сарала пуҫланине асӑрхӑр.

5. Йывӑҫ ҫулси тӑкӑннӑ вӑхӑтра. Хйвӑр куракан йывӑҫа 
пӗрне те пулсан ҫулҫине йӑлтах такса пётеритценех сӑнӑр. 
Унӑн ҫулҫисем хӑҫан саралма пуҫланине, мӗнле саралса пыни- 
не хӑҫан йӑлтах ҫулҫӑ тӑкӑнса пӗтнине санаса ҫырса хурар.

Ы тти йывӑҫсем ҫин^е сулҫӑсем ҫаван пекех саралса пыраҫҫё-и, 
тата ҫаван пекех таканаҫҫё-и? Ҫавна та санӑр.

6. Ҫулҫӑсем тӑкӑннӑ вӑхӑтра вёсен тӗсӗ улшӑнни. П ӗр йы- 
вӑҫӑн ҫулҫисене тёрлӗ тӗслисене пурне те пуҫтарӑр, симӗссин- 
г])ен пуҫласа хуралса ҫӗр ҫин^е ҫерме иуҫланине ҫитеценех.

Вӗсене хаҫат ху^ӗ хушшине, йе кӗнеке хушшине (йшне) 
хурса типӗтӗр те, тетра’Г ашне йёркнпе хурса ҫиппе ҫӗлесе 
хурар. Сивӗтнӗ майӗпе ҫулҫӑсем йепле улшйнса пынӑ—ҫав 
йӗркепе хурса ҫёлӗр.

7. Тӗрлӗ тӗслӗ йывӑҫ ҫулҫисем. Тӗрлё йывӑҫсен темиҫе тёслӗ 
сулҫисене пуҫтарӑр та, типётсе тетрат ӑтпне, малта каланӑ пек, 
ҫӗлесе йе, ҫыпадтарса хурар. Вёсен йат^ёср.не те ҫырса хурйр.

8. Мӗншӗн йывӑҫ ҫулҫисем тӑкӑнаҫҫӗ. Иываҫ ҫулҫнне мён- 
лине татма йывартарах: симӗссине-и, йе саралнине-и? Ҫавна 
сӑнар. Лӑика, ҫилсӗр кун ҫулҫӑсем таканнипе тйкӑнманнине 
асӑрхар.

Укнӗ ҫулҫӑсен'§ен пысакраххине илсе лайахрах пахар: унан 
дулҫа аври вёҫне те тата йываҫ ҫин^и ҫулҫа ларна вырӑна та 
пахӑр. Ҫулҫа аври вёҫӗ те, ҫулса ларна вырӑн та сире мёнле 
пек туйана'Г? (хурална пек, тппнё пек туйӑнмасТ-и?).
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Ш ухашласа пӑхӑр ӗнтӗ: йывйҫ ҫулҫисем хайсем тӗллёнех 
ӳкеҫҫӗ-и, йе вӗсене ҫил ӳкерет-и?

Туратсем ҫ и н р  хаш тёлте ҫулҫа папаккиеем ларнине ас- 
тӑвӑр.
9. Ҫулҫӑсем тӑкӑнни ҫанталӑкран килни. Мёнле ҫанталӑкра, мӗн- 
лё кун ҫулҫӑсем ытларах саралнине асӑрхар: уйар кун-и, тёт- 
реллӗ кун-и?

10. Ҫулҫӑсем тӑкӑнса пӗтни. Мӗнле йываҫ, хаҫан р  кайран 
ҫулҫа такса пӗтернине сӑнӑр. Мӗнле йываҫсем такӑнман ҫул- 
ҫисемпех хёле кёнине те санӑр.

Ҫав йываҫсемпе кайран мӗн пулат?
11. Йывӑҫсем сулҫӑсӑр ӳсеҫҫӗ-и? Ҫулҫӑсем тӑканнӑ хыҫҫан 

йывӑҫ ӳснипе ӳсменнине сӑнаса пахӑр. Ӑна пӗлес тесен, пёр- 
пӗр ҫамрӑк йывӑҫ ҫӳллӗшне виҫсе ҫырса х у р а с . пулат. 
Ҫуркунне каллех виҫсен, ӳснипе ӳсменни палла пулӗ. Ҫавӑн 
пекех йывӑҫ ҫу каҫа к ӗркун н ерен  мӗн р х л ӗ  ӳснине пёлӗр.

Кӗркунне хирте.
И ур ӳксе ҫӗре х у п л ар ен  ҫут ҫанталйка тепӗрер хут тух

са пахар. Кайапар ёнтё хире. Х и р сен р  тахҫантанпах тырӑ- 
пулла пуҫтарса пётернӗ. Тыра хӑмалё те хурала пуҫланӑ. Кал,- 
р л л ӑ  хир а н р х  ҫарансемпе вармансене кӗвӗҫтерме куллен 
кунах йешернӗҫемӗн йешерсе пырат. Малтан ак ҫак хире 
кайса пахапӑр.

Сулахай йенне кайакан хирти сукмакпа ҫывйхрах вырта- 
кан шывла ҫырма хӗрне анӑпар, ҫул тарах хамар к а з а н а  та 
пӑхапар.

Нал йеннерех тӑмларах тапра ҫ и н р  хура симёс вӑйла 
калда ӳсет. Айаларах, хайӑрла тапра ҫ и н р  к а л р  нарртарах. 
Лере ҫырма х ӗр р и н р  хӑйарла тайламра калуҫа тата н арртарах , 
тата вӗтёрех.

Хирпе пӑхса пынӑ р х н е  есир йунашар выртакан анасем 
ҫ и н р  тёрлё калур ӳснине асйрханӑ пуле: пёр ани ҫ и н р  сип- 
симӗс, вайлӑ кал^а ӳсет, ҫавӑнтах, йунашарах, тепӗр ани 
ҫ и н р ' сарӑрах, н ар р тар ах  калда ӳсет.

М ӗнрен-ши ку? Есир ӑна тавҫарса илме пултаратӑр: ку 
йапала тӑпраран мар ӗнтӗ, йепле тислӗк тӑкса йепле сухалаеа 
сӳрен и н рн  килни палӑрсах тара'!1.

Хал, ё н р  тепӗр хире кайса пахапар. Хамал тйрйх, вал 
шултрапа шултра марри тӑрӑх, тата унан тӗсӗ тӑрӑх епнр 
кунта мӗнле тыра ӳснине, ырапт, йе ҫур тырри ӳснине р с а х  
пӗлӗпӗр. Лайахрах пӑхсассан, ку хирте те пуранаҫ пуррине 
курӑпӑр. Ав ун ҫ и н р  мӗн "§ухлё ҫум-кураксем шйтса тухна,
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ку вахатра вӗсене в ш р х -р р л ё х  те тиркесех каймаст. Курӑк- 
сем х у ш ш и н р  р ц ек е  лараканнисем те пур. Пӑхйр-ха: кураксем 
хуш ш и н р кал^асем те тӗл пулкалаҫҫё. Ку ёнтё вырна цухые 
тӑкӑнна п ё р р е е н р н , тата п у р х с е н р н  шӑтна карасем .

Ку хире ку таранренех ҫывӑхри варман уҫланкисенрн 
рвкасем пе ула кураксем вӗҫсе килкелеҫҫӗ. Вӗсем кунта ҫум- 
кураксен варрисене, тата тӑкӑннӑ тыра п ӗр р сен е  шыраҫҫӗ 
пулмалла.

Акӑ, куратӑр-и, куллен кунах хӑмӑллӑ хир т}акса пыраЕ 
унта та кунта та пётӗм хир тарӑшшӗпех йалтан шыв хёрне 
ҫитеренех хура анасем тӑсӑлса выртаҫҫё. Ӑна ӗнтӗ хастарлӑ 
хресрнсем  ҫитес ҫула акма хатёрлеҫҫё.

Кӗркунне хирте сӑнани.
1. Ана ҫийӗ. Ана ҫийё мӗнлине асархӑр: вӑл ана варрин- 

1>е те, хӗрринце те пӗр пекех-и, йе пёр пек мар-и.
Ана ҫ и н р  калда хаш тӗлте вайлӑрах ӳснине асархар: 

вар р и н р  вайлӑрах ӳсет -и, йе хӗрринелле вайларах ӳсет-и? 
Мёнщӗн пёр тӗлте вайларах, тепӗр тёлте н арртарах  ӳсет?

2. Тымарсен тарӑнӑшӗ. Тымарсене татмасар ик-виҫ к а .р а  
р к ал аса  кӑларса вёсен тымарӗсем мӗн таранӑш кайнине пӗлёр. 
Калда тымарне мӑка^, пӑрҫа, тата п ах р р и  ытти ҫимӗҫсен ты- 
марӗсемпе танлаштарса вал мӗнлине лайахрах санаса пӑхӑр. 
Унӑн кӗпҫи ҫук. Ҫавӑн пек тымарсене вӗтӗ йӗпентымарсем 
(мочковатые) теҫҫӗ.

3. Кӗркунне. Ш атнӑ к а .р а  тавра мнҫе ҫулҫа тухнине шут- 
ласа илёр.

Кӗркунне к а .р а  пит вӑйлӑ ӳссе кайсан, ана йе ҫавапа 
ҫулаҫҫӗ, йе вькрх  йарса ҫитереҫҫӗ. Мӗншӗн апла тунине асли- 
сен р н  ыйтса тӗп^есе пӗлӗр. Ҫавапа ҫулсан авантарах-и, вы- 
Л)ӑх йарсан авантарах-и? Ҫакӑн си н р н  те шухашлӑр, тата пӗ- 
лекен ҫинеенрн  те ыйтса пёлӗр.

4. Пӗр^ӗ йулашки. К а .р а  ты м арӗнр вӑрлах п ё р р н е  (тыра 
п ӗ р р н е )  шыраса тупар та, ҫав п ӗ р р р е  апат пуррипе-ҫуккине 
саыаса пӗлӗр.

5. Ҫум-курӑкеен тымарӗсем мӗн ^ухлӗ тарӑна кайни. Ана
с и н р  тёрлӗ ҫум-кураксене тымарӗсемпе тапалтарса, вӗсене пӗр- 
пӗринпе танлаштарса, вёсен тымарӗсем мён р х л ӗ  тарӑна кай
нине сӑнаса пӗлӗр. Вӗсене пурне те пёр пек ҫамӑл тапӑлтар- 
ма пулат-и? Хаш не тапйлтарса кӑларма йӑвӑртарах вӗоенрн?

Кӗреҫепе р кал аса  шур-утин тымарне турар-м ёнӗпе пӗтӗм- 
пе кӑларса пӑхӑр.
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6. Ҫум-курӑксен вӑррисем. Торитсӑ текен курӑк пуҫне алла 
илсе йӑвалӑр. Кёрпе йевӗрлӗ тухакан йапаласем унӑн вӑрри- 
сеж пулаҫҫӗ. Пӗр п у ҫ ӗн р  миҫе вӑрлӑх п ӗр р сем  вырнаҫнине 
шутласа пӑхӑр.

7. Хире тепӗр ҫула акма сухалани. Ҫум-курӑксем ӗ р р с е  
анана ан п у е р р  тесе, тырӑ акакансем тыра вырна хыҫҫан ана- 
на кӗркупнеренех сухаласа хавараҫҫӗ.

Вара хулӑм сийпе пусарна варлах п ӗр р сем  ҫуркунне 
ҫийеле шатса тухаймаҫҫё.

Тарана кайакан ҫум-курӑксен тымарёсене, вёсен т у р ар се - 
не ҫийеле кӑларса парахма мён г§ухлё тарӑн сухаласси ҫи н р н  
шухаш ласа пӑхӑр.
Ҫӗртме тунӑ ҫӗр. Ҫӗртме туна ҫӗрӗн тӗсне асӑрхӑр. Мёншӗн 
кӗркунне ҫӗр хура пулах?

Малтанхи йур.
Кӗркуннене кайнӑҫемӗн пы л/рк ытларан ытла пулса пыраг1у 

ҫанталӑк тӗттӗмленнӗҫемён тӗттӗмленсе пырат.
Пурте „хавӑртрах хёлле к и л тёр -р “ теее кӗтсе тараҫҫӗ. 

А н р х  вал васкамаст: сиввине те йамаст, йурне те йамаст. Ак 
хаЙАИ пурте ун ҫи н р н  шухӑшлама пӑрахсан, сывлӑшра хӗл- 
ле пулассине пёлтерекен йур п ӗр р сем  вӗҫкеле пуҫларӗҫ.

Вунӑ минута йахӑн иртсен, йур вайлӑрах та ҫӑва пуҫла- 
рӗ. Тата нйртак тӑрсан, ҫерҫи пек шултра йур ласлаттарр.

И ур ҫуса ҫӗре хупланине,- шатӑксене тултарнине пӑхса 
хӗпӗртесе кӑна таратӑн. Вӗҫӗ-хёрри курӑнмасН йурӗ ҫӳлтен 
ҫават те ҫават.

Ака йур р р а н р .  Пнрён умра ҫёнӗ урам, ҫёнӗ ҫанталӑк 
пулса т а р .

Пур ҫёрте те тап-таса, илемлё. Такам ҫута панӑ пек, сыв- 
лаш ҫутарах пулса т а р .  Х&мйр кӗркунне йур хуплавӗ айне 
пулса й у л р . Ҫемҫе йура алаиа тытса пӑхас килет. Пӗр алла 
илсен йур рм аккипе мёне те пулсан пересех килет вара. 
Малтанхи йур ҫуыӑ пирки хапха патне йура кустарса пӑшал- 
лӑ салтак туса лартар. Пит ӗнтӗ хавас: йур отейал пек йав- 
каланса р р к а н са  пырат. Пирӗн хыҫӑмӑртан хӑйӗн тиннӗ ҫул- 
рсем п елен , хура тӑприпелен кӗркунне курӑнса пырат.

Хамйр тавра ҫаврӑнса тахар: йепле тӗрлӗ йапаласем ҫ и н р  
йур выртат, йепле йывӑҫ турарсем  ҫ и н р  вӑл ҫаканса выртат.

Малтанхи пур ш ан р кл ах  мар: хӑш-хйпт ҫӗрте вал нрёле 
те пуҫларё. Ы р а н р ен  вал нийепле те тӑрас ҫук. А н р х  ун 
хыҫҫан йур тата та ҫавасеине епир малтанах пёлсе таратпар, 
вал нумайран нумай ҫуса пынӑ хыҫҫан хёл ҫитессине те пё- 
летиӗр.



Йура сӑнани.
1. Йур пёр^исем. Хӑвӑр&н хура ҫаннйр ҫине ӳкнӗ йур пёр- 

^исене санаса пйхӑ,р: вёсен хурмине, вёсен пысакӑшне сйнӑр, 
кашни пӗрТ)ё миҫе ураллине асархйр.

Ш ултра ӳкекен йура та сӑнаса пахар. Йепле шултра йур 
пулнине тӑнласа илӗр. Мӗнле ҫанталакра вӗтё йур ҫунине. 
мӗнле ҫанталӑкра шултра йур ҫунине асӑрхар.

6) Йур пӗррюем.

2. Ҫӑвакан йур хӑш йен^ен хӑш йеннелле^ ӳкет. Йур ӳкнине 
пахса ҫил хаш йен^ен вёрнине кӑтартӑр. Иур йепле ӳкнине 
сӑнар: тӳп тӳрӗ ӳкет-и, йе унталла та кунталла вӗҫсе ӳкет-и?

Икӗ хут татакне алӑран парахса пӑ»\ӑр: пӗр татӑкне т,а- 
мӑртаса пӑрахар, тепӗр татакне г§ӑмӑртамасӑр, хутламасӑр. Х ӑ- 
ш ӗ вӗсей|ен хӑвӑртрах ӳкнине 'тата хашӗ хаш йеннелле ӳкнпне 
сӑнӑр.

Мӗншӗн йур йерипе ӳкнине, мӗншӗн вӗҫкелесе ҫӳренпне 
ш ухашласа пӗлӗр.

3. Йур перепоем мӗн ^ухлё хӑвӑрт ӳкни. Хӑвар утнипе танлаш- 
тарса, йур пёртргеем мён ^ухлӗ хӑвӑрт ӳкнине пӗлёр. Мӗнле 
йур хӑвӑртрах ӳкнине, мӗнле йур йеринерех ӳкнине асӑрхар.

4. Йур йепле выртат. Малтанхи йур ҫара ҫӗр еине ӳксе 
йепле выртнине сӑнӑр. Х ӑш  тёлте вал ытларах иухӑнат?

. о
5. Йур йывӑҫсем снятие. Иывӑҫ тура^ёсем ҫпн'§е йур йепле 

выртнине асархӑр. Пер-пӗр турат хӑш йеннелле тайлӑмлине 
астуса, ана силлёр. Мӗне курар апла тусан?

Ҫулҫа тарса йулнӑ туратсем йур йывӑррине йепле тайӑл- 
нине пахса илӗр.

6. Йур йупасемпе йывӑҫ кӗпҫисем ҫин^е. Ш кула кайнӑ цухне 
йупасеы ҫшгуе, нывӑҫ кӗпҫисем енпрс хӑш йент,ен йур ытла
рах выртнине аеӑрхӑр. Ку мӗитен пулнине шухӑшласа нӑхӑр-ха?



—  16  —

7. Йур кӑпӑшлӑхӗ Ура айне пулнй йур лапташкине илсе 
унан хулӑмашне тин ҫунӑ йур хуламашӗпе танлаштарар. Мён- 
шён ^таптаннӑ йур лапташки хулӑм мар, тин ҫуна йур хулӑм?

Пур кайран та ҫаван пекех капаш вырта^-и, йе пусӑра- 
пат-и? Ҫавна пӗлсе^ҫитёр.

8. Йур ирӗлни. Ӑҫта йур ^асрах ирӗлнине асархар: йываҫ 
ҫин^е-и,^ ҫӗр ҫин^е-й, ^ул ҫин^е-и?

9. Йур ҫин^е вы^ӑх-^ӗрлӗхсен йӗрӗсем. Иӗрсем тарах мӗнле 
выл,ах иртсе кайнине пёлме вӗренӗр.

Малтанхи сивӗ.
Акӑ тахҫантанпа кӗтнё сивё килсе ҫитрӗ. Каҫранпах урам- 

п ы ^ ӑ к  хыта пуҫлана^ӗ. Пайан ирхине таратпар, ҫӗр пӗтӗмпе 
шак шанса ларна, урамра ^ул ҫин^и пек кёмсёртетет. Ёнерхи 
пыл^ӑкпа йёпелёхрен ним те йулман.

П ӗр каҫ хушшин^е йепле пӗтӗмне улшӑнса кайна. Ҫан- 
талак уйар, лапка; сывлӑш таса, уҫа. Ҫак ирхи сивёпе шкула 
Зупса кайассин^ен аванни ним те ҫук ӗнтӗ.

Ака л а р к а  тёл пул^ё, унта ӗнер шӗвӗ пы .^ак  таран та
нине иртсе кайма май ҫук^ӗ. Астумаеӑр ҫак шанна пыл^ак 
ҫине пуссанах хытна пыл^ӑк ла^йртатса путса анат.

Сивӗ ҫӗре кӑна мар, вал кашни лат;акари, кашни шӑтӑк- 
ри шыва та пӑрпа карса хуна.

Тӗл пулакан ла^акара пара, йе пёве парне персе ш атара- 
сах килет, унсарӑн т;ун канмаст.

Ҫамрӑк пар шант;аклах мар: вал шатартатат, аванат'. Пӗр- 
ик кун иртеенех вал хуламланса тӗреклӗрех. пулӗ.

Х алӗ ӗнтё путаесинцен хӑрамасарах пар тарах пӗвен леш 
йенне кайма пулат.

Ҫуркуннене пӗр ^ёкеҫ кана тӑваймаст, теҫҫё.
Ҫаван пекех малтанхи сивӗ те хӗллене ййлтах нлсе кнлей- 

мест-ха. ПГанна ҫёр каллех ӑшӑнӗ, пӑр ирӗлсе кайӗ, каллех 
пььцӑкпа йӗнелӗх те килӗ. А н р х  епир ^ӑн хӗлле пайан-ыран 
килсе ҫитессине пёлсех тӑратпӑр.

Кӗркуннехи сивёсем тёлӗшпе сӑнамалли.
Шӑннӑ ҫул. Ҫул мӗнле кун малтанхи хут шанса хытниие 

ҫыреа хурар.
Ӗнер каҫпа кам аҫталла ҫул тарах иртсе кайнине йӗрсем 

тйрӑх пёлӗр.
Иртсе кайакан урапа кӗмсёртетнине те илтелёр.
2. Шӑннӑ ҫӗр. Иах^ари ҫӗре кӗреҫепе ^авса пӗр ҫёр каҫа 

■ҫёр мён ^ухлӗ таран шӑннине пӗлӗр.
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Унтан т^ылай вӑхйт иртсен, ҫав хушӑра ҫӗр мӗн цухлӗ 
ларӑн шӑннине та сӑнаса пӑхйр.

Мӗнле ҫёр тарантарах шанаФ: типе ҫӗр-и? йӗпе ҫӗр-и? 
ҫавна та тёплӗрех пёлёр.

3. Лаъакасен^и пӑр тӗсӗ. Ҫул ҫинт^и ларкасен^е, тата шй- 
тӑксен^е пар мӗн тӗслӗ курӑнат? Ш уррӑн курйнакан пара 
шатарса пахар. Унта мӗн курар? (шыв ҫук) аҫта кайса ҫухал- 
на-ши шывӗ?

Тӗттӗм куранакан пара ватса пӑхйр. Ун айӗн^е мӗн пулӗ? 
Пар айне сывлаш вӗрсе кӳртӗр. Вара сывлаш ҫин^е пар мӗн- 
ле пек туйанӗ?

Мӗншӗн ла^акасен^е пар хӑш  ҫёрте шурран курана^, хаш 
ҫӗрте хуран курӑнат?

Таеа кёлент;е пек ҫӳхе пара алла илсе ун виттёр пахар та, 
унан тӗсӗ пуррипе ҫуккине пёлёр.

4. Пӗвесем шӑнни. Пӗвесем ҫӗрпе перле пёр вахатра ша- 
наҫҫӗ-и, пёр вахатра мар-и?

Сивётсенех малтанхи кунсен^е пёвери шыв алла мён- 
ле туйаннине сӑнаса пахар.

Пёвери шыв аҫтан шӑнса пынине пахса пырар. Пёве 
ҫаван пек шанни мёнтен килет?

Пёвери шыв шанна ^ухне малтанхи кун пар йепле ху- 
ламланса пынине асархасах тарар. Пар тарах ҫӳреме пуҫлана 
кун ун хуламашне виҫсе ҫырса хурар. Хаҫан пулна вара ку?
5. Путылкӑра шыва шӑнтни. Путылкана майе таран шыв тул- 
тарар та, ҫав вырана ҫиппе ҫыхса путылкине сивӗ ҫёре кӑларса 
лартӑр. Пёр сехетрен, икё сехетрен путылкӑра пӑр йерипен 
шаннине санаса тарар.

Ҫурална путылккӑн пайӗсене пӗр-пӗрин ҫине каллех ларт- 
сан, вӗсем лайах тат;а тёртёнеҫҫӗ-и? Мӗн р р а т  вӗсене тат^ан 
тӗртӗнме, ҫыпӑҫма? Шыв шӑннин^ен мӗншӗн путылкка ҫуралат? 
Ш ыв ш ӑнса пӑр пулсан мӗн ^ухлӗ выран йышанат? Хӗллене 
пи^ёкесент^е, ытти саватсещ е те шыв хаварма йура^-и? Мӗншӗн?

Хӗлле.
Хӗлле пуҫламӑшӗ,

Кёркуннепе хӗлле нум айцен кӗрешрёҫ. Темиҫе хут^ен те 
хӗллехи сивӗ кӗркуннехи усал ҫанталака улаштарасшан пул^ё?

Кайран сивӗ лайахах тӗреклӗленсе лар^ӗ. ^нтан р с а х  
пӗр ҫӗр хушшин^е капӑш йурне те тултарса ху^ӗ. Ҫапах та 
епир хӗлле килнине ӗненсех ҫитейместпёр-ха, мӗншӗн тесен 
пирӗн ҫырмари шыв ку тарант^ен парӑнмаы ха, парпа витӗн- 
мен-ха.

772— 2
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Пӑртак вӑхӑт иртсессён, ҫырма тарӑх шука йухма пуҫлӗ. 
Пӗр-ик кун иртсен шывӗ те шанса |арӑн ӗ . Хайхи ӗнтӗ тин 
хӗлле пуҫланаТ.

Хӗлле килнӗрен пӗтӗм ҫутҫанталӑк пысӑк ыйӑха кайаЕ 
Ҫарална йываҫсем кӳ^енсе кайаҫҫӗ, йур айне пулна ^ӗрт^ун та 
кӳт^енсе хытса кайаЕ Етеыпе килти вы^ӑх-^ӗрлӗх ант^ах кӳ^е- 
несрен хӑтӑлса йулнӑ.

Епир кайӑксем ҫин^ен калама манса та кайна. Пирӗнпе 
пӗрле пирӗн ёнсе ҫин^е ларакан, епнр тӑрантаракан кайӑксем: 
ула кураксем, рвкасем , ҫерҫисем йулна. Варманти кайӑксен^ен 
те ^ылайӗшӗ ӑша йенелле вӗҫсе кайман, кунтах йулна. Хайсем 
пурӑнна вырӑнсен^ех йулнӑ вӑрманти ҫӳрен кайаксем те.

Ара хӗллехи ҫутҫанталӑкра та пурӑнӑҫ пур ҫав. Вӗҫен 
кайаксене, ҫӳрен кайаксене курма ант>ах пӗлес пула!1. Хӑш ӗ 
вӗсен^ен пирӗн пата хайсемех килӗҫ, тепӗрисене хамӑр шы- 
рӑпӑр.

Х ӗлле пулсах ҫи ти ^ен  малтанхи йур тарах ҫывӑхри вар- 
мана кайса пахар. Малтан вӑрман хӗррипе хурансемпе ҫирек- 
сем ларакан ҫӗрте пырапӑр.

^асах  пире хаваслӑ ш ӑк а^ и сен  ушкӑнӗ тёл пул^ё. Весем 
турат ҫин^ен турат ҫине ларса темёскерсене сахкаласа 
пӗрӗхтерсе вӗҫкелесе ҫӳреҫҫӗ.

Кӑш т шаларах кӗрсеп, ^апар касйасен хытӑ ^акалтатакан 
ушкапӗ тӗл пулт;ӗ. Вӗсем хумханакан хуран тура^ёсегл ҫин^е ■ 
ларса темӗскер ҫин^ен канашласа пакӗлтетеҫҫӗ.

Т^ылай шаларах кӗрсен, епир йывӑҫ тарах ^ас т^асах ш ак- 
канине те илтме пултаратпӑр. Кана тӑхран (улакайак) самсипе 
хуйара ш аккаса ^акалат иккен. Те лей пулсан, р р а ш  варма- 
нӗн^е тен пакш а тёлне те сикее тухапар, йе ката хушшин^е 
мулкат) йӗрӗ ҫине ӳкӗпёр, тен ана хайне те харатса каларапӑр..

Хёлле ҫутҫанталӑка сӑнамалли.
1. Шӑннӑ ҫырма. Ш аннӑ ҫырмара пар йепле тикӗс вырг- 

нине сӑнаса пӑхӑр. Мёншӗн хаш  ҫӗрте пар тикӗс, йака, хаш  
ҫӗрте тикёс мар, урлӑ пирлӗ те выртаЕ

2. Ҫӑл- Хавар пӗлекен ҫырма хӗррин^е тухакан ҫӑл патне 
кайса ҫал патён'р: ҫырма шывӗ шӑннипе шанманнине пахса 
пӗлёр.

Хавӑр алара ҫал шывне, унтан ҫырма шывне ^иксе пӑхар. 
Ҫапла темиҫе хут^ен туса хӑш шывӗ ашӑраххине пёлсе калӑр.

Мӗншён ҫырма шывӗ ҫав тӗлте шанманни ҫин^ен ш ухаш - 
ласа илӗр.

3. Йурвиҫи. Мӗн ^ухлӗ йур ӳкнине санаса пыма йурвиҫи 
туса хурӑр. х\на тавас тесен, тӳрӗ вӑрӑм патак илӗр те ук



ҫин^е кашни сантиметр урла паллӑ тйвйр. Метӑрта 100 санти
метр. Ҫавӑнпа патак ҫин^е те 100 паллӑ пулмалла, урӑхла 
каларан, унта 100 сантиметӑр пулмалла. Каш ни сантиметӑр 

паллӑрах пултӑр тесе, малтанхи сантиметарне касма- 
сарах хӑварапӑр, иккӗмӗш сантиметӑрне касса йака- 
тапар. Ҫапла вара пӗр сантиметар сиктерсе тепӗрне 
касса йакатса пырӑпӑр, метар вӗҫне ҫите^енех  ҫапла 

г п  тӑвапӑр. Иакатнӑ сантиметӑрсем ҫине машар |ы хвар- 
сем лартса пырапӑр: 2, 4, 6, 8, 10... 100. Ҫакӑн пек 
патака пахтана лапка ҫӗре т |р е х  лартӑпӑр. Малтанхи 
сантиметарӗ ҫӗр ҫумӗн^енех пуҫланмалла.

Ҫав йурвиҫи тарӑх йур мӗн ^ухлӗ ҫунпне хӗлӗ- 
пех сӑнаса пырар: кашни хутӗн^е мӗн ^ухлӗ ҫунине, 
унтан йур пусӑрӑнса аннине, ашатна т̂ ух мён |у х л ӗ  
ирӗлсе , каталнине, пурне те санаса ҫырса пырӑр. 
Кашни уйӑхра йур хуламашӗ мӗн ^ухлӗ улшӑннине 
те санаса пырӑр. Ҫаван пек сӑнанине ҫутҫанталак 
кӑлентарне ҫырса пырар.

4. Ш ӑ кӑ ^ и с е м . Ш акӑл^исен кӗтӳне тӗл пулсан, 
вёсем мӗн тӗслине асархӑр: пурте пӗр тёслё-и? Йлем- 
лёреххисем— аҫисем, илемлех маррисем амисем пула- 
ҫҫё. Мӗнле йываҫсем ҫинт;е вӗсем лараҫҫӗ.?

7) Йурвиҫи Тытнӑ шакал,|исем етеме р с а х  вёренсе йурла 
пуҫлаҫҫӗ.

Ш ӑкӑл^исене ака мӗнле пахмалла: вӗсене ёҫме, тата ҫӑ- 
вӑнма кашни кунах таса шыв лартас пулат; тарантарассине 
торитса варрипе, йӗтӗн варрипе пӗрле хутӑштарса параҫҫӗ.

Кусемсӗр пуҫне хаш ^ухне тата кишёрпе ыттп пах^а 
ҫимёҫӗсене сатӑрса параҫҫӗ.

Кайӑкеем клеткана вӗренсе ҫитсен, вӗсене пӳрте калар- 
каласа йама та йураЕ

5. Кайӑксене ҫитермелли вырӑн. Х ёл
ле пулсан кайӑксещ;ен нумайӗшӗ, выҫа 
пирки, сивӗ пирки, вӑрмансен^ен ҫын 
пуранакан ҫӗрелле пыраҫҫӗ.

Ҫак усаллӑ кайаксене хӑвар патра 
вӗрентес тесен, ҫак картинкӑра катартыӑ 
майла вӗсене ҫитермелли пӳлӗм тӑвар.
Ӑна йываҫ ҫине пысак ҫын ҫитмелле 
ҫӗре ҫакса хурас пула!. Ун ӑшне ҫӳлтен 
торитса варрине, кантӑр варрине, пилеш 
ҫырлисене (можжевельник) ҫырлисене, 
тата тип ҫӑкар тӗпрен^ёкӗсене сапаласа 
парахар.

Ҫав выран патенте курнӑ кайаксем 
мёнлиые каласа кӑтартар-ха. 8) Кайӑксене ҫитермедли

выран
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6. Пакша. Пакшана курсан, вал йӑвйҫ тӑрӑх йепле зупнине 
сӑнаса пахар. Ӑна йывйҫ ҫин^ен хӑвалама тытйнӑр-ха: вӑл 
$асах тепӗр йывйҫ ҫине сиксе ӳкет, Асӑрхӑр: мӗнле йывйҫ- 
сем ҫин^е вал пурӑнат? Ҫав йываҫсем айӗн^е кышланӑ ш иш - 
кӑсене шыраса пахар. Ш ишкӑсен хупписене йепле ҫыртса 
касса илнине те санӑр.

9) Пакша.

Тивмен шишкасен хупписен айӗн^е мӗн пуррине, лайӑх- 
рах пӑхса пӗлӗр.

Унта ^арӑш варрисем пур.
Ш ухаш лар ӗнтӗ, мӗншӗн пакш а шишкасене кышласа 

ватат.

Кил-ҫуртра.
Х ёлле пулнипе пурин те килте лармалла пул^ӗ, кӑмака 

патнелле хӗсӗнмелле пул^ӗ. Тепӗр йен^ен, урам тарӑх суллан- 
са ҫӳреме ваха^ӗ те ^ук. Ш култан килсе ҫитнӗ ҫитменех каҫ- 
хи тӗттӗм ҫывхарса та килет. Каҫ пулеан мӗн вы.^асси-мӗнӗ 
пур. Нӗр вуна хута йахӑн ту ҫин^ен шуса йарӑнса анан та, 
хавӑртрах килелле ҫутӑ ҫӗрелле^упатан. Кунта ӑшӑ, ҫутӑ, ерехет. 
Каш т ларсанах кӗнеке вулас килет, сата^асем те тӑвас килет.

Х ӗлле пулнипе еиир те ҫутҫанталӑка ҫӳреме парахрамар. 
Х алӗ ӗнтӗ хамӑр кил-ҫурта пахса пӗлме вахӑт ҫитрӗ: еппр 
кунта та инттересла йапаласем сахалах мар тупапар.

Пирӗн килти йапаласем ^асах пысӑк шухашсеые шухаш- 
латараҫҫӗ, хаш |ухп е  аптйрасах кайатӑн.

Хамар йаналасен^ен лайахрах усӑ курас тесе, вӗсене 
лайахрах пӗлме тытӑнар. Хамар пурнакан пӳртрен пуҫлар. 
Унтан патпала (тӗп сакайне) анса пӑхапар, кайран р р т а к а  та 
хӑпарра пахӑпар.



—  21  —

Кил-ҫуртри сӑнавсемпе оппӑтсем.
1. Кун тӑрӑшшӗ. Нойапӗр уйахён пӗрремӗш кунӗн^е, тата 

теккапӗр уй&хӗн пёрремёш кунӗнте каҫпа миҫе сехетре ҫут- 
нине, ирпе миҫе сехетре сӳнтернине асӑрхӑр. Уйӑх хушшин^е 
кун миҫе сехет катӑлнине тавҫарс-а илӗр. Кун тарӑшне хӗвел 
тухнипе хёвел аннине санаса ант^ах лайӑхрах пӗлме пулаг1’. 
Ҫулталакри |и  кӗске кун теккапӗрӗн 22-мӗш кунӗ пула!’. Ҫак 
кун; йе ҫак кун таврашӗн^е хӗвел курансан, кун варӑмашне 
пӗлме' тӑрашар.

2. Кӑмака. а) Кӑмакана мӗнле туни. Сирӗн камакар менлине 
ана мӗнле ҫавӑрнине пӗлӗр. Вут хумалли кӑмака вуҫаххпне 
те, тӗтём тухакан ҫула та, май килсен унан тӑрашне те пӗлӗр. 
Трупана (хуппине пӗлӗмне) уҫса унта ҫунакан хаййа илсе пы
рар.

б) Кӑмакана хутасси. Ҫунакан ҫуртана, йе хаййа камака 
ани патне илсе пырса ҫулам хӑш йенелле тайалнине асархар.

Камака ани умение мамак татӑкне, йе пирус хутне 
пӑрахса мён пулнине санӑр. В ара курнӑ йапала мӗнтен пул
нине ^ӗп^есе пӗлёр.

Танлаштарар: хутеа йарсанах камакана йепле турта!' тата 
хёрӳллӗ ҫуннӑ НУХ кӑмакана йепле туртат. я н а  аларп тутар 
татакӗ камаканалла туртанна тарах пӗлме пулат (ҫав тутӑр 
татакне кӑмака ани умӗнце тытса тарас пулат).

Тавҫарар ӗнтӗ: хутна^ухне уҫа камака умение тама йурат-п?
в) Нӑмака алӑкӗ. Камака ҫунна нухне, унӑн хупнӑ алакӗ 

умӗнте ҫинҫе хут татакне тӗрлӗ ҫёрте тыта-тыта, вал хаш 
тӗлте алак ҫумне ҫыпҫаннине шыраса тупар (алӑкӗ шӑтакла).

Унтаы алӑкне уҫса ҫав тӗлтех хут татакне тытса пахар: 
хут татакӗ алак ҫумне ҫштҫанат-и?

Ш ухаш лар ӗнтӗ: мӗншӗн хут татӑкӗ хупӑнна алак ҫумне 
ҫыпҫанмас!?

г) Нӑмака ӑшӑннипе сивӗнни. Хутна хыҫҫан миҫе сехетрен 
камака вёрилене пуҫларӗ? Камака пур ҫӗрте те пёр пекех вӗ- 
риленет-и? Ана санаса тӑрар.

Асархаса пырар, камака хӑҫан питрех вёри пулат: трупине 
хупа^ен-и , йе хупна хыҫҫан-и?

Трупине хупсан, ҫунакан хаййа камака алӑкӗ умне малтан 
айал йен^ен илсе пырса тытса пахӑр, унтан ҫӳлерех тытса 
пахар. Мӗн курар? Курна йапала мӗнтен пулнине пӗлме та- 
рашар. Ҫаван пекех тушникре те, трупа хутлавҫи панне те 
сывлаш аҫталла туртнине сӑнаса пӗлӗр. Мӗнле сывлӑш ве
сенней тухат? -

Сирӗн камака миҫе сехетнен ӑш ш а тытса танине те пӗлсе 
тарар.



д) Колланткӑ тенен кӑмаканамӗнлехутмалла. Колланткӑна виҫӗ 
тӗрлӗ хутса пӑхӑр, вутти пӗр пекех пултйр. Вуттине виҫӗ кунтр 
'рен хутмашкӑн, кашни кун ваади  пёр пек туса, малтанах ха- 
тӗрлесе хурар. Малтан хутыӑ ^ухне кӑмака алӑкӗ пӗрмайах 
уҫӑ вырттӑр. Иккӗмӗш тёрлӗ хутна ^ухне камака ал&кё малтан 
уҫа вырттӑр, унтан, вутти лайахрах ҫуна пуҫласан, алакне хуп- 
малла. Виҫҫӗмӗш тӗрлӗ хутна ^ухне, вутти лайахрах ҫуна пуҫ- 
ласан, алакне хупаҫҫӗ. Унтан камака хӗрӳлле ҫунна т^ухне алак 
шатӑкёсене мӗнпе те пулсан, питёреҫҫӗ, кайран камакапа алак 
ҫумӗн^и ҫураксене те питӗреҫҫӗ.

Мӗнле хутна ^ухне камака нум айцен ҫуннине санаеа пы- 
рӑр, (сехет тӑрах сӑнасан тӗрӗсрех пулат).

Виҫ тёрлӗ хутна ^ухне кашни хутӗн^е камака пёр пек 
вӗриленет-и?

Кӑмака алӑкӗ мӗншӗн тӑваҫҫӗ?
Мӗнле хутмалла ӗнтӗ камакана?

ж ) Вырӑс кӑмаки. Ҫунакан хаййа хутна камака умение айал 
йент^ен тытса пахар.

Мӗн курар? Мӗнтен вал йапала?

3. ^уре^есем. Ш алти раман кантакне тытса пӑхар, унтан 
фортӑ^ка виттӗр тулашӗн^и рамӑн кантакне те тытеа пахар. 
Мӗн сисетёр?

Х аш  кантӑксем маларах шанаҫҫӗ: ҫӳлтисем-и, айалтисем-и?
Пӳрнесемпе, йе ҫамкапа айалти кантӑка та, ҫӳлти кантӑка 

та тӗртӗнсе пахар. Пёр пекех сивӗ-и? Мӗншӗн зӳре^есем 
айалтан шӑнма пуҫланине каласа парар.

Пӳртре аҫта ашӑраххине санаса нӗлёр: урайӗнт^е-и, ҫӳлте 
матр^а ҫин^е-и?

2 Сывлӑш. Форта^ка уҫса урамри сывлӑш йҫталла вӗрнп- 
не асархӑр.

Пӳрт алакне уҫса алйк умӗн^н сивӗ сывлӑш пӳрте йепле 
кӗнине сйнаса пӑхйр.

Урайӗн^е ҫывйрма йурат-и? Ун ҫин^ен тӑнласа илёр.

2. Пӑтпӑлта (тӗп санайӗн^е). Пӑтпалти сывлаша пӳртри сыв- 
лёшпа, тата урамри сывлашпа танлаштарёр.

Пӑтпала шыв лартсан пӗрер кунтан вал нтаннипе шӑнман- 
нине кӗрсе нӑхар.

Патпӑлта мӗнле тйпра: типё-и, н5грле-и? Мӗнтен килет вёл?

6. ^артакра. 'Цартакра т;и ӑш ӑ вырана тупар. Мӗншён ӑшӑ 
уыта?

Каҫхи вахйтра цартакра кайӑксем ҫук-и? Мён тума кӗнё 
вӗсем унта?
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Килти вы^ӑх-^ӗрлӗх.

Кил-ҫурта пахнӑ хыҫҫан вылАх картине тухйпар. Вӗсем 
пуранакан вырӑна пйхапар, тата вӗсем Йепле пурӑннине сӑ- 
нӑпӑр. Ҫулла вӗсемпе аппаланма пирӗн вёхат пулмарё.

Пуҫлӑпар ӗне витин^ен, ку шартлама сивӗре вёсене сивӗ 
мар-ши?

Тӗлӗнмелле: ӗне витинт;е пӳртри пекех ӑшӑ. Иепле-ха ку 
аила? Витере кӑмака ҫук вӗт ара.

Малтан ҫакна ^ӗпт^есе пёлӗпӗр, унтан пире тйрантаракан 
ёне ҫин^ен пӗлме тытӑнӑпар.

Ун хыҫҫан лаша витине кӗрсе пахапёр, щ  кайран вак- 
тӗвек вьцахпа ^ахсем патне кайапӑр.

1. Ӗне витин^е мӗншӗн ӑшӑ. Вите пысакӑшне, тата унан 
кантӑкӗсен пысӑкашне асархар.

Ӗнене хирӗҫ аллӑра тасӑр. Ӗне ала ҫине сывлана ^ухне 
мӗнле туйанат?

Ш ухашлар ёнтё: вите йепле ашӑнат?
2. Сывлӑш. Витери сывлӑша таса, тата уҫа тӗлӗшӗн^еы 

пӳртри сывлашпа танлаштараи. Витери сывлӑша йепле тасан 
тытса тараҫҫӗ.

3. Ӗне ҫимӗҫе йепле пӗлет. Ёнене малтан таса ҫакйр татакне 
парӑр, унтан тепӗр татакне кӑраҫҫин шарши кӗрекеннине 
парар.

Апата мӗнле палласа пёлет вал?
Хавӑр аллӑра шаршлама парӑр.
Ёне ҫимӗҫе йепле йавса илет. Ёне ҫаварӗ патне ута илсе 

пырса вал ана мӗнпе ҫаклатса илнине сӑнар. Унӑн тутисем 
йеплине те пӑхар.

Енепе лаша апата йепле хыпса илнине танлаштарёр.
' 5. Тавлӑк хушшин^е ӗнене мӗн ^ухлӗ апат парасси. Тавлак-

ра ёнене мӗн ^ухлӗ апат кирлё, ҫавӑн ҫухлӗ виҫсе пама ас- 
лисен^ен ыйтар. Май килсен, кашни суртне расна виҫсе пама 
ыйтар.

Ёне хырӑмӗ ҫитере^ен  мён пысӑкашне, тата ҫитернӗ хыҫ- 
ҫӑн вал мӗн пысакаш пулнине аеархар.

6. Кавлени. Пӑхар-ха: ута ҫисе йарсан ӗне мӗн тӑва^?
Пахса та, алана та хыпаласа ака мёне пӗлӗр: ӗне какӑрса 

апат ^ӑмакине мӑйё тарах кайалла ҫавара кӑларат те кавле 
пуҫлат; апатне лайах ^ӑмлаеа пӗтерсен ан^ах ҫатса йарат.

Сирӗн ш ухаш па ҫав апат ^амакине ӗне мӗн т;ухлӗ кавлет?
Канӑҫ паман ^ухне, йе утса пына т)ухне ӗне кавлет-и?
Ёне кавленӗ т)ухне пуҫне йепле тытнине саиар. Унӑн 

мӑйне лайахрах сӑнаса пӑхар, майӗнт;е мӗн |у х л ё  какай пур- 
рине алапа хыпаласа пёлӗр.
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Щ ухӑш лӑр ёнтӗ: мӗншӗн ӗне хӑйён пуҫне нумайт^ен тйс- 
са тытса тйма пултарат?

7. Сӑвасси. Ёнен миҫе ^ ӗ ^ и н е  шутласа пӗлӗр.
Тин сунӑ ӑша сӗте тутанса пӑхар.
Мӗнлз пек туйӑнат?
Асёрхар: ӗне ҫилли сӑв ац ен  мёнле, сунӑ хыҫҫан мӗнле?
Ӗне тавлйкра мӗн |у х л ӗ  сӗт панине шутласа илӗр.
8. Ӗнен ҫулӗ. Мӑйрака ҫин^и картсем (палласем) тарах 

сирӗн ӗне миҫе хут^ен пӑруланине пӗлӗр.
Ёнесем ^ас, йе т̂ ас мар паруланине, тата малтанхи хут 

ӗне миҫемӗш ҫулта паруланине ваттисен^ен ыйтса пӗлӗр.
Х алӗ ӗнтӗ миҫе ҫултине ш утласа каларӑр.
9. Ӗнене усӑ ҫӗре кӑларни. Хӗлле ҫанталак ӑшӑ ^ухне ӗне- 

сене уҫа сывлӑша кӑлараҫҫӗ (мӗншён?).
Аставар: ӗнене шантмастчт?
Унан ҫамне тимкерсе пахар. Варам ҫӑм айӗн^е кӗске ма- 

мӑк-ҫ.ам пур-и?
Ш ухаш лар: сивӗре ӗнесене ҫӳреме каларса йама йурат-и?
10. Лаша. Танлаштарар: лаш а витин^е ӗне витин^и пекех 

ӑша-и?
Сӑнар: мёншӗн лаш а витин^е ёне витин^и пекех ӑшӑ 

мар. ТПухатттлӑр ӗнтӗ: мӗншӗн лашасене сивӗрех ҫӗрте тыта- 
ҫҫӗ? „

Енене сӑнаса пӗлнӗ пек, лашана та ҫаван пекех санаса 
пёлёр.

Лаш ана ӗнерен урӑхларах ҫитермеллине те кӑтартар.

Тӗпсакайӗн^е (пӑтпӑлта).
Х ӗлле пулсан тата тепёр екскурҫи тӑвапар.
АҪта кайӑпёр-ха ҫав сивӗ вахатра?
Аҫта аша пур, ҫавӑнта кайапӑр.
Ҫурта, йе лампа илсе сивӗ кун, йе каҫ хамӑр тӗпсакайне* 

(патпӑла) кёрӗпӗр.
Унта пахт;а ҫимӗҫёсене пӑхапӑр.
Унта хунӑранпа весем улшанманпа пӗрех, шӑта пуҫлани 

ан^ах кӑгат ҫеҫ паларнӑ пек туйӑнат.
Ҫийелтине ҫеҫ шанмасар, сирсе айалти ҫимӗҫсене пӑхар. 

Вӗсем пӑсӑлма пуҫламан-и? Ҫӗрнё паранкасем тупсассӑн, вё- 
сене хавартрах суйламалли ҫин^ен ваттисене калапӑр, ҫимёҫ- 
сене суйлама хамар та пулашапӑр.

Ҫӗр айён^е кӑшалтатни-мӗнӗ илтӗнмест-и? итлёр-ха: ҫи- 
мӗҫ ташманӗсем шашисем ҫук-и?

Кирлӗ пулсан куш акне те кунта йарӑпӑр— шашисене1 
тустармашкӑн.
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Хёлле пах^а ҫимёҫёсем ҫин^е мён курила пулат.
1. Мӗншӗн тӗпсакайӗн^е (пӑтпӑлта) ӑшӑ. Пӳртри сывлаш кӑма- 

каран ашанат, ӗне витин^и сывлӑш ӗнерен ӑшӑнат, йепле 
вӑл пӑтпӑлта ашанат?

Кун ҫин^эн калас пулсан, малтан пӑтпалти ҫӗре тытса 
пахар, унтан унан ҫтенисене те. Вара аҫта ӑшӑраххине тан- 
лаштарса илӗр; ҫӳлте-и, йе айалта, урайӗн |е  ашӑрах. Халӗ 
ёнтё каланӑ еатат^на шухашласа пӗлӗр.

3. Паранкӑ. Паранка куҫӗсем йепле шйтнине лаййхрах 
пахар.

3. Тымар-ҫимӗҫсем. Ш атнӑ ҫимеҫсем шйтманнисен^ен йе
пле уйрӑммине танлаштарса пйхӑр. Аставӑр-ха: ҫимӗҫе мамӑк 
пӗрт,исем ҫакланнӑ пек туйӑнат. Ӑна кавакару (плесень) теҫҫӗ; 
ан^ах вӑл кӑвакару мар, вал шйтса тухакан тымарсен пит вӗтё 
хунавӗсем.

Пӗр ҫарӑка, йе Кашмире (прӳквӑна) шӑтнине касса пахар, 
тепӗр ҫарака, йе Кашмире шатманнине касса пахар. Вӗсене 
тӗсӗ тӗлӗшёнт;ен те, сӗткен тӗлӗшӗн^ен те танлаштарӑр, ту- 
танса та пахӑр.

Ш атнӑ ҫимёҫсент;е тутла сӗткен мӗне кайнине шухӑшласа 
пӗлӗр.

4. Ҫимӗҫсем шӑтни ӑшӑран килет. П ӗр паранкӑна пӗр ты- 
мар-ҫимӗҫекӑмака патнерех хурӑр, тепёр паранкапа тепӗр ты- 
мар-ҫимӗҫе урайне алак патне хурӑр. П ӗр-ик ерне иртсессӗн, 
ҫав хуна ҫимӗҫсем йепле шатса ӳснине сӑнаса пахса пырар.

Тӗпсакайён|е, йе нӳхрепре выртакан ҫимёҫсем мёншӗн 
йерипе шатаҫҫӗ?

5. Ҫимӗҫсен ^ирӗсем (ҫӗрни). Т]ир йернӗ паранка, йе ты- 
мар-ҫимёҫ ^ас ҫӗрсе кайнине санаса пахар.

Ҫӗрнӗ паранкӑ ҫумне таса паранка хурса, мӗн пулнине 
сӑнар.

Мёншӗн ҫимӗҫсене суйлаҫҫӗ?
6. Ҫимӗҫсем— йывӑҫ-курӑксен ъӗрӗ пайӗсем. Пӗҫернё хыҫ- 

ҫан шантнӑ ҫимӗҫсене пӗр вахатлаха ӑша ҫӗре хурар. Мӗн 
пулат вӗсемпе?

Мӗншӗн вӗсем какайпа пулӑ пекех пасалаҫҫё, ҫӗреҫҫё.
Мӗнгаӗн таса ҫимӗҫсем, ^ёрӗ выл,ӑх йевӗрлё, пасӑлмаҫҫӗ?
Ҫуркуннене кайсан, паранкӑсемпе тымар-ҫимӗҫсене тапра 

тултарна йепг§ӗке лартса, вёсем мёнле ӳснине санаса пырар.
7. Вӑрӑмтунасем. Ҫурта ҫутса тёпсакай ҫтенисене тинкерсе 

пахар, Тен унта тӳнесе (ҫыварса) ларакан капшанка таврашне, 
самахран— вӑрамтунасене курар. Вӗсем кёркуннеренех кунта

'■ кӗрсе тӳнесе кайнӑ.
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Вутӑ.
о

Пирӗн тата вут таврашне пӑхса пӗлес пула!'. Иур ҫусан * 
вӑрмантан вутӑ турттарма вйхй^ӗ те ҫитрӗ.

Ҫенӗ вутта та, пӗлтӗрхи вутта та сӑнаса пӑхар. Епир 
хупй тӑрйх пӗр йывӑҫа тепӗр йывӑҫран гцаҫах уййратпар.

Вутсем ҫин^е мӗне сӑнамалла.
1. Вут сур^ёсем. Вут сур^ӗсене йывӑҫ хуппи тйрӑх (хурӑна, 

хырра, ыттпне те) йывӑҫ тёсӗ тарах, шӑрш ӗ тӑрах (хырра), 
йӑварӗшӗ тӑрах (йӑвӑр, ҫӑмал) пӗлме вӗренӗр.

2. Вутта пӑ^ӑкӑпа татни. Икӗ тӗрлӗ йывӑҫран, сӑмахран, 
хурӑнпа т;ӑрӑшран пӗрер пӗрене пёр пек пыеаккисене илсе 
пёр пекех татӑр. Х ӑш  пӗренене татма вӑхат та, вай та ыт- ) 
ларах^ кайнине танлаштарар.

• Иываҫа турат тӗлӗн^ен татса пахар, апла татма йывйр-и, 
ҫӑмӑл-и.

3. Вутта ҫурни. Вутта мӗнле пуртапа авантарах ҫурма: ҫи- 
в ӗ | ҫӳхе пуртӑпа-и, йе хулам пуртӑпа-и? Ҫурнӑ ^ухне пурта 
йепле лартмалла? Туратлӑ пуленене ҫурна ^ухне хаш тӗлтен 
пурта лартмалла? Ҫавсене пурне те пӑхса санаса вӗренӗр.

4. Пулене мӗнли. Хыра, йе |ӑраш  пёрени татӑкне нлсе 
унӑн хупппне, йываҫне, варрине лайахрах пахӑр. Варри тесе 
касна йывӑҫ варринт;е куранакан сара 
тӗслӗ ҫаврака п ӑ н р  калаҫҫӗ.

Пёрене татйкӗ пуҫӗнце варри тавра 
еӑйла сӑйла выртакан ҫаврака ункасене 
пахӑр.

Хыра, йе т,эрӑш пуленнне нлсе ҫав 
ункасем тарӑх хайа ^ёлме тытанса пйхӑр.

Х ӑш  сай (си) тӑрах ^ӗлӗнннне асӑр- 
хйр: ҫутйрах сӑй тйрӑх ^ӗлӗнет-и, йе тӗт- 
тӗмрех сай тӑрах-и?

Ҫутйрах сӑйё ҫуркунне ӳссе хутшӑ- 
нат, тёттӗмреххи— кёркунне.

Иывйҫ тарах ҫӗҫӗпе саваласа пӑхсан, 
хйш еай ҫемҫине, хйшӗ хытараххине 
пӗлме пулат.

Ункӑсен шу^ӗ тарӑх йывӑҫ миҫе 
ҫултине тавҫйреа илӗр. Й унаш ар вырта- 10)Вут11уленкИ] 
кан ҫута ункӑна теттёмрех ункй пер ҫул^МИҫе ҫудтине кӑтаргакан 
хушшнн^е ӳссе хутшӑнаҫҫӗ. ‘ ‘ ункӑсем.

5. Туратсем. Мёнле пуленесем ҫин^е туратсем ҫйрарах 
тухни курӑнаТ: шултрнсем, ваттисем ҫннцв-и, йе ҫамрйккисем 
ҫин^е-н?
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Ҫурна пуленере тулашне тухман в ар р и н р  туратсене кӑ- 
тарт&р. Иепле вӗсём тулашне тухман-ши?

6. Вутсем пурте пӗр пек мар. Сирӗн темиҫе сурт тицӗ вутӑ 
пулсан, кашни суртран пӗрре хутмалӑх уйӑрса хурӑр. Пуле- 
несен шу^ӗсем те, вёсен пысйкӗш те нӗр пекех пултйр.

Вара пёр кун пёр сурта хутӑр, тепёр кун—тепёр сурта, 
виҫҫӗмёш кун—виҫҫӗмӗш сурта. Х ӑш  сурт кӑмакана вирлёрех 
йшӑнтарни курйнсах тйрё.

Пёр пек вйрӑм, пёр пек хулам, пёр пек типе хурӑн пу- 
ленине, хырӑ пуленнне, йёлме пуленине, тата ыттисене суп- 
ласа илсе, алла иле-иле пахар, хӑшӗ вӗсещ;ен йӑвӑртарах- 
хине, хӑтпӗ ҫамйлтараххине сӑыаса пёлӗр. Хӑшӗсем весенней 
кӑмакана вӑйлӑрах ӑшӑтаҫҫё: йӑвӑртараххисем-и ҫӑмйлтарах- 
хисем-и? Мёншӗн вӗсен'§ен хӑшё лаййхрах хёртет, хаш ё на- 
'^артарах?

7. Типӗ вутпа ^ӗрӗ вут. Пёр сурт вутран пёрре типӗ вут- 
па хутӑр, тепӗр кун ^ӗрӗ вутпа. Пуленисем шу^ӗпе те, пы- 
сӑк&шӗпе те пёр пекех п улц ӑр . Танлаштарӑр: типӗ вут ла
йахрах хёртет-н, т;ёрӗ вут лайахрах-и?

Йывӑҫ тӗпӗсен^ен тунӑ вутсемпе йывӑҫ тӑррисен^ен тунӑ 
вутсем. Иывӑҫ тӗпӗсен^ен каснӑ вутсемпе, йываҫ тӑррисен^ен 
туна вутсене паллама вёренӗр, сӑмахран— хурӑн вуттисене. 
Малтанхисен хуппи (хуйарӗ) тӗттӗм те хулйн та, таррпн^ен 
тунй вутсен хуппп ҫутӑ та ҫӳхе те.

Ҫав вутсен^ен пӗр пысакӗш пуленесене плсе хӑшӗ вӗ-
сӗн^ен йывӑррнне танлаштарса пӗлӗр.

Хашӗ вӗсен^ен хӗрӳллӗрех ҫуннине те татса калӑр.
Кӑмрӑксем. Тӗрлӗ кӑмрӑксене: йуман камракне, хурйн кӑм- 

ракне, хыра кӑмрӑкне, ыттисене те танлаштарса, вӗсем мӗнле 
тӑкӑс пккенне мӗнле йывӑррпые пӗлёр. Кайран хаш ӗ вӗсен- 
т;ен вёри ш ларах  панине каласа кӑтартар.

Хёлле урамра.

Хёллехи кун пёр-ик сехете ҫунасемпе йаранассине пӑ- 
рахса хамӑр ҫӳрекен урама пӑхса пӗлме тӑрашар.

Ҫак вӑхӑтра урамра мӗн тупма пулат? Пур ҫӗрте те 
йур, тата ҫерҫисем: вёсен ниҫта каймалли те ҫук?

Айта, йурё, йуртанах пуҫлапӑр: вӗт епир ӑна, кашни ку
нах куратпӑр пулсан та, лайахах пӗлместпёр.

Ҫавйн пекех епир ҫерҫи пурнаҫё ҫин^ен те пӗтёмпех пӗл- 
местпёр; урамрн ытти йулташсен: ула кураксеи, ^авкасен, кӑ- 
вакарт^ӑнсен пурнӑҫне те пёлместиёр.

Иулашкин^ен спвё вйхӑтра хамӑр ҫпне те пахса хамар 
мёнлпне асйрхар: епир те урамра килтп пекех ыар вёт.
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Хёлле урамра сӑнамалли.
о

1. Хӗллехи кун. Ианварӗн перремӗш кунӗн^е урамра миҫе 
сехетре ҫутй пулнине, тата миҫе сехетре тёттӗмлене пуҫла- 
нине астуса паллӑ туса (ҫырса) хурӑр.

2. Йур ҫийӗ. И ур ӳкнӗ хыҫҫан йур ҫийӗ мӗнлине ҫырса 
хурӑр.

3. Йур тарӑнӑшӗ. Иурвиҫи катартнине (19 стр.)тухсапахар.
Ш ӗвӗртнӗ патакпа тӗрлӗ ҫӗрте тӗрте-тӗрте йур таранӑшне

пӗлӗр.
Айламра, сартра, ыттп ҫӗрте те мӗн таранаш йур ҫунине 

виҫсе пӗлӗр.
Ҫил йура пёр вырантан вӗҫтерсе тепӗр вырӑна купаланине 

сӑнар.
Мёншӗн хаш  ҫӗрте йур 'ӑимх, хаш ҫӗрте тарӑн? Пёлӗр 

ҫавна.
4. Иур тӑкӑсё (плотность). И ур ҫине тарслаттарса ҫурам- 

па ӳк те, мӗнле йурта етем пӗвӗ тарӑнтарах выртнине сӑна: 
хал, ӳкнё ҫемҫе йур ҫин^е-и, йе ӗлёкхи йур ҫин^е тарантарах 
выртат-и?

Иурвиҫи кӑтартнӑ тарах, ҫавакан йурӑн ҫӳллӗшё пёр ти- 
кӗс тӑнипе тӑманнипе сӑнаса пырар.

Тин ӳкнӗ йура ывҫа кӗнӗ таран илсе г̂ амартар, ҫаван пе- 
кех айалтан илнӗ йура та ^амӑртар. Хащё вӗсен^ен пысӑкрах 
та, йывйртарах та?

5. Йуртан мӗн ъухлӗ шыв пулат? Пӗр „стаккан йура ҫийел- 
тен илӗр, тепёр стаканне айалтан илёр. Йурне тултарма стак- 
канне ҫаварӗпе айакалла туса йур ашне кӳртеҫҫӗ, унтан стак- 
кан ҫаварӗ айне ҫӳхе хама пекки хурса стаккана ҫаварсалар- 
таҫҫӗ. •

Пӳртре стаккаисен^е выртакан йур йепле ирёлнине са
наса тарар.

Малтанхи стаккапри йур шывне пёр пёт)ёк г§ерке ҫине 
тултара-тултара, вал миҫе т^ерке пулнине сӑнӑр.

Иккёмёш  стакканри шыва та ҫаван пекех тӑвар.
Унтан, стаккан туллийех пултӑр тесен унта пирвайхи 

стакканран пулнӑ шыва миҫе хут йамаллине, тата иккёмёш 
стакканри шыва миҫе хут йамаллине те шутласа илёр.

Куи хыҫҫӑн ҫийелти йур такасне те, айалти йур такӑсне 
те шывпа танлаштарса ҫырса хурар.

6. Сивӗ ҫанталӑкра ӑҫта ӑшӑрах: сывлӑшра-и, йур айӗн^е-и? 
Ӑҫти йур сивӗрех: ҫийелти йур-и, йе айалти-и? Ҫавна санаса 
пёлӗр.

И кё путылка шыв тултарса тула лартӑр: пӗрне йур ҫипег 
тепёрне йур айне, тарантарах ҫёре хурар.



Пёрер сехетрен, ҫийелти путылкӑ, шйна пуҫласассӑн, ик- 
кёш не те пахса вёсен уйрймне асархӑр.

Ӑҫта йшӑраххи курӑнсах тйрӗ.
Сирён кратуҫник пулсассан, есир ҫийелти йуран ӑшшине 

те, айалти йуран ӑшшине те тӗрӗссипе пӗлме пултаратар.
Мӗншӗн хӗлле йура пӳртсем, вит^сем, патвалсем ҫумне 

хырса купалаҫҫӗ? Ш ухашласа пӗлӗр-ха ҫавна.
7. Ҫерҫи. Ҫерҫисем йегтле вӗҫнине сӑнаса пахар. Ҫӗре 

анас умён вёсем ҫуна^ӗсемпе хӳрисене йепле тытнине асархар?
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11) Ҫерҫисем. Малти— йал ҫерҫийӗ, кайри— хир (уй) 
ҫерҫийӗ.

Ҫерҫисем ҫёр ҫпщ;е йепле ҫӳреҫҫӗ?
Ҫерҫисен ушканӗн^е миҫе ҫерҫи пуррине шутласа пӑхӑр.
Вӗсем мёнле ҫимӗҫ иуҫтарса ҫӳренине аставар.
Ҫерҫисем камран ытларах шикленнине те санар: лаша- 

сен^ен-и, йытасен^ен-и етемрен-и? У рама кушака илсе тухар- 
ха, вёсем мён тума тытанёҫ.

Асархӑр, ҫерҫисем хаҫан ытларах сиртен сыхланаҫҫӗ: 
есир иртсе пынӑ цухне-и, гр р ан са  пйхса тӑна ^ухне-и?

Ҫерҫисен тёсне лайӑхрах тинкерсе пахӑр. Сарӑ ҫерҫисем— 
амисем, шурӑ тӑрахла ҫунатлисем, ш урӑ питлисем— аҫисем.

Ҫерҫисен хушшин'§е хашин ҫуна^ёсем ҫин^е ш урӑ та
рах иккё. Ҫав кайӑксем—-хирти ҫерҫисем. Вёсем кунта хёллене 
улахсен^ен, хирсенг§ен куҫса килнё иккен. Ҫулла вёсем унта 
пуранаҫҫӗ.

Килти ҫерҫисем ҫулталакёпех етем таврашён^е пуранаҫҫё.
8. Ытти кайӑксем. Хавар урамра ытти хёллехи кайаксене 

те асархар. Ҫерҫисене йепле санаса пӗлнӗ—вӗсенз те ҫавйн 
пекех сӑпаса пёлёр.

9. Етем урамра. Хӑвӑра хавар санаса ҫӳрёр: пӳртрен сивве 
тухсассйн мёнле туййна!'? Унтан мёнле?
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Хӑвӑр ҫӑвартан тухакан сывлӑша та сйнйр.
Иртсе пыракан ҫынсен пи^ӗсене, весен там тытна ҫӳҫӗ- 

сене, сухалӗсене аставӑр. Ҫынеем урамра сивӗрен йепле ^ар- 1 
канеа пӗркенсе ҫӳренине асархӑр. Ашйнасшӑн мён таваҫҫӗ 
вӗсем?

Хёлле пӗтсе килет.
Васкаман хёлле пит вйрймӑн туйанат. Нумай пула^ ёнтё 

хёллехи тӗттӗм кунсем иртсе кайни те. Ианвар уййхӗн^и шарт- 
лама сивӗсем те иртсе кайрёҫ. Кун ҫути ҫуталса, кун тӑрӑшшӗ 
варӑмланса пыра пуҫларӗ. Хёлле парӑнмастех, вал пӗтес ҫук 
пек туйӑнат^ё. Ан^ах хёвел ҫуркунне ҫывхарса килнине кӑ- 
тартсах тӑрат. Феврал, уйӑхён^е уйар кунсен^е вӑл куҫа хуп- А 
тарат^ен йалтараттарса пӑхат. Ҫавӑн пек кун таса шура йур 
ҫин |е  вӗтё ҫалтӑрсем йӑлтартатни вёҫё хёрри куранмаег.

Сивӗсем вырӑыне тӑманла вахат килет. Сивӗ ҫил шала- 
шала йура пёр вырантан тепёр вырӑна купала-купала хурат. 
Хирте шӑхӑрса кёрлекен ҫил йур тусанне калама ҫук пёрӗх- 
терсе йухтарат. Сивё ҫил шатарас пек вёрсе, утма та, сыв- 
лама та памаст.

Ан^ах ку вӑхат та иртсе кайаЕ ҫавра ҫилсем лӑплана 
пуҫларёҫ. Хӗвел хӑпарнаҫемӗн хӑпарса пырат. Ҫанталйк та 
ашӑрах. I

Акӑ март уйахё ҫитрё. Уйар кунсен^е ҫурт ҫийёсснг§ен 
тумламсем пат-пӑт пат пат ӳке пуҫларёҫ, каҫпала варӑм йӗке- 
сем пек парсем ҫаканса лар^ёҫ. Ку ёнтё ҫуркуннен малтанхи 
хыпарё.

Еҫ ҫынниеем ҫул пӑсӑлацен хёллехи ёҫсене (мёнле ёҫ~ 
сене?) пётерме тӑрашаҫҫё.

Хёллене йулна кайӑксем те ҫуркуннене сисеҫҫӗ: ава ҫер- , 
ҫисем ҫӗмёрт ҫине ларса тулнй, ҫуркуннехи пек ^ирикле- 
теҫҫё. Ку ёнтё хёллехи асапла пурнйҫ хыҫҫӑн вӗсенӗн мал
танхи йурри.

Н ум айценех кӗрешёҫ-ха хёллепе ҫуркунне: кантарла ҫур- 
кунне ҫёнтерет, ҫёрле— хёлле ҫёнтерет (мёншӗн?). Сивӗсем те- 
миҫе хут та шанта-шйнта кайёҫ-ха, йурё те пӗрре ҫеҫ ҫумё; 
ҫапах та хёлле пӗтесси курансах тара!’. Ҫуркунне килет.

Хӗлле пётнё ^ухне мёне сӑнамалла.
1. Кун тӑрӑшшӗ. Феврал, уйахӗн пёрремёш кунён^е, тата 

март уйахён пӗрремёш кунӗнт^е хёвел миҫе сехетре тухнине, 
миҫе сехетре аннине асӑрхаса кун тӑрашгаӗ миҫе сехетне 
шутласа пӗлӗр. А
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2. Мӗлкепе хӗвел. Феврал, уйахӗн пӗрремӗш кунё йахён^е 
кйнтӑрла хӑвӑр пӳртӗн, йе ампарӑн, йе пер пёр йупан мӗл- 
кине асӑрхӑр.

Мёлке вёҫне йур.ҫине патак тртксе лартӑр та, вӑхй^ё-вӑ- 
х ӑ |ӗп е  (кашни ернере пёрре, тейёпёр) кӑнтӑрла тӗлён^е мӗлке 
тйрӑшшӗ улшӑннине асархаса пырӑр.

Мӗлке йҫта ҫитнине кашни хутӗн^ех патак лартса к&тарт- 
са пырӑр. Мёнтен мёлке тӑрӑшшӗ улщӑиат? (Пӑхӑр-ха хӗ-- 
веле: вал хёллехи пек айалта ҫӳрет-и, йе ёнтё ҫӳлерех те (хӑ-- 
парна-и)?

3. Йур тарӑнӑшӗ. Й ур тарйнӑшне виҫёр те мӗн тарӑнӑш 
пулнине хут ҫине ҫырса хурӑр, хӑҫан виҫнине те ҫырса ху
рар. Вара ҫитее ҫулсен^е ҫак |ислара пулас йур тарӑнашне 
кӑҫалхипе танлаштарма ҫӑмӑл пулӗ.

4. Тӑманпа йур кӗр^ӗсем. Ҫил йура шйлнӑ ^ухне кӗртсем 
ҫуртсен хйш йенне купаланнине асӑрхӑр. Й ур хӑш йеннелле 
вӗҫсе шунине, кёртсем йепле купаланса усӑнса выртнине те, 
хирте мӗнле купасем выртнине те сӑнӑр.

Тӑман иртсе кайнй хыҫ.ҫӑн йура ^авса хушлах туса, йҫта 
ӑшӑраххине санаса пӗлёр: ирӗк уҫлӑх ҫӗрте, ашарах-и, йе ху- 
пӑнакан хушлӑхра-и (ӑҫта шыв хавйртрах шанат?)

5. Ҫырмари пӑр. Нӳхрепе хума кӑларна пара курсассӑн, 
мёнле хулӑмашне аставар.

6. Тумлампӑрсем (сосульки). Тумлампӑрсем хйҫан пуҫласа-, 
пулнине ҫырса хурар. Вёсем йепле ӳснине сӑнар. Тата вӗсем 
ҫуртан хӑш йен-це маларах курӑннине асйрхар. Мёншӗн ҫав 
йен^е?

7. Ҫерҫисем. Ҫерҫисем кётёвӗпе ^ӑкалтатнине пирвайхи 
хут хӑҫан илтрёр?

Хӗллехипе танлаштарсан, ҫерҫисен пурнйҫё ха.^ мёнле 
пек туйанат?

Вёсен кётёвён^е миҫе ҫерҫине цухласа, ҫав кётӗве кӗр- 
куннехи кӗтӳпе танлаштарйр.

Вёсен уйрамӗ мӗнтен килет?
8. Килти выл,ӑх-])ӗрлӗхӗн пӑрӑвӗсем, путеккисем. Йаланах 

тенӗ пекех пӑравӗсем те, пӳтеккисем те хӗл ведение ҫурала- 
ҫҫӗ. Вӗсем хаҫан ҫуралнине ҫырса пырӑр.Вёсем малтанхи кунсен^е 
йепле ҫӳренине, зупнине-выл,анине сӑнаса пахӑр. Вёсем йепле 
ҫиме шыраҫҫӗ? Иенле ёмеҫҫё, ^ашкӑ ҫине тултарна сӗте йепле 
ёҫеҫҫӗ? Йепле амашӗ вёсемшӗн тарашат? Тёрекленнёҫемён 
вӗсем хӑйсене хӑйсем мёнле тытаҫҫӗ?

Пару малтанхи кунсен'ре пёр тавлӑкра мӗн ^ухлё сӗт ё ҫ -  
нине, унтан пёр - ик ернерен мӗн ^ухлё ӗҫнине сӑнаса пёлёр.. 
Унан хырамне ҫийетэдён те, ҫисе тӑрансан та тытса. пӑхар.



9. ^ӑхсем. Т]ӑхсен шапки йепле улшанса пынине асарха- 
рах тӑрар: вӗсем хӗрелни ^ахсем ҫамарта тавассине пӗлтерет. 

Ҫуркуннехи вӑхатра пёр т а̂х миҫе ҫамарта тунине шут-



Ҫуркунне
Ҫуркунне пуҫламӑшӗ.

Ҫуркунне ш лет, пётём еут-еанталйк хёллехи ыййхран 
варанат. Халё ёнтӗ таврари йапаласене тинкеререх пӑхмалла: 
каййк - кӗшӗк сассине ҫут - еанталӑкра мӗнле улшӑнусем 
пулса пынине астуса пымалла. Ҫутҫантадйк, кашни кунах 
улшӑнса пыра'Г вӗт.

Пуринрен ытла ҫуркунне ['уанталӑк шанрйксӑр. Ш кула 
кайас умён ним тӑхйнма аптӑратӑн: те хёллехи тумтире
тӑхӑнмалла, те суркуннехине, Ирхине сивӗ, кӑнтӑрла хёвел 
синре ҫуллахи пек ӑшӑ. Ҫапда та пулат тата: ирхине пткула 
типсе ларнӑ пӑр тӑрӑх кайатӑн, таврӑнасеине хӗллехи ҫулпа 
таврапатӑн.

12) Х ура курак.

Ах. пит аван-ҫке ирхи сивӗпе улӑха тухса тупйаласа 
сӳреме. тата хёрлӗ хӑва ӳсекен кӳлё парне кайса пӑхса ун- 
тан кайалла ^упса таврӑнма. Пынй рухне хёвелпе сивӗ ҫула 
темскерле те улӑштарнине (мӗнле улӑштарнине?) курса ййлтах 
тёлёнстӗн.
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И урӗ те ҫак вахӑтра йепле улшйн^ӗ! Вах иусйрӑнеа 
аннӑ пек, ҫемҫелсе кӗрпекленсе кайнӑ, тӗсӗ хёллехи пек 
ш ап-ш урй мар.

Акй ш урӑ кй^кӑлла хура, хёрлё хйвасем. Папаккисем 
кӳпсе хупписене пӑрахнӑ курйнат. Ппрён ҫёртп йывӑҫсем 
хуш ш ин^е хӗрлӗ хӑва хёллехи ыйӑхран пурин'рен те мада- 
рах  вӑранаТ.

Ҫул майӗпе улӑхри ытти йывӑҫсене те, тата катари йываҫ- 
сене те пӑхар.

Ку вӑхӑтра ҫулҫисем те, 'це^екёсем те ҫук ^ухне йываҫсепе 
паллама ҫӑмӑлах мар. Ҫапах та вёсепе тӗрёссипе пёлме пёр 
май пур. Вал акӑ мӗнле май: йываҫ хуллине касса илсе ӑна 
пӳрте ашӑ ҫӗре шыв тултарнӑ савӑта лартатӑн, вара паиак- 
кисем кӳпсе ҫуралаҫҫё те ҫулҫисем курӑна пуҫлаҫсӗ, уитан 
'ҫи^еке те лараҫҫӗ.

Март уйахӗпт^е ашӑ кунсем пулсассӑн, ҫуркунне кидес 
хыпара калакан кураксем те килеҫҫё, вёсем хыҫҫан ш анкӑр- 
т;ӑсем те.

Аша йен |ен  пирён ҫӗре таврӑнакан кайӑксент|ен курак |ӑн- 
малтан таврӑнагГ. Ш урӑ самси тӑрах ӑна ^авкапа улакуракран 
паллама йывӑр мар.

Халӗ ӗнтӗ кураксемпе шӑнкӑр^ӑсем килнёренпе ҫуркуные 
нумай кӗттерсе тамӗ: вӗсем ҫуркунне хӗллене ҫӗнтернӗ оӗре, 
ӑша сивве ҫӗптернӗ ҫёре килеҫҫӗ.

Ҫуркуине ситсеиех хрес^ен ҫыини ака тӑвассипе акасси 
ҫин^ен шухӑш ла пуелат. Унӑн малтанхи ш ухӑш ё—акас вӑрлӑх 
мӗнле шӑтнине пӗлсе ана мен ^ухлӗ хатёрлесе хурасси, унтан- 
урапа таврашне, суха-сӳрене хатёрлесе хурасси, тата хӑҫан 
акма тухасси.

Ҫуркунне пуҫлансанах мӗне сӑнамалла, мӗнле 
оппӑтсем тумалла.

1. Кун тӑрӑшшӗ. Март уйӑхӗи 21-мӗш кунё йахён^е хёвел 
миҫе сехетре тухнине, миҫе сехетре аннине сӑнӑр. Мартӑн 
21-мӗш кунӗн^е кунпа ҫӗр пёр танах пулаҫҫё, ҫавӑнпа ҫак куна 
„кунпа ҫӗр пӗр танлӑ куи“тесҫё.

2. Мӗлке. Иупа, йе кӗлет мёлки тарашшӗ йепле улш ӑн- 
нине, тата хӗвел йепле ҫӳлерех ҫёкленнине саиаса пырӑр. 
Санассине кӑнтарла аиат телёнке сӑнас пула'Г.

3. Йур ирӗлни. И урвиҫи кӑтартна тӑрӑх, ирӗлекен йур 
мӗнле пусӑрӑнса ӑшӑхланса пынине, тата унӑн тёсё пит)ӗ ул- 
шанса пынине сӑнаса тӑрар.
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Стаккана ҫ&вӑрӗпе айалалла тӗпӗ йурпа шай пулацен  
путарса, стаккан ҫйварне хйма татӑкӗпе хупласа а на ҫавӑрса 
лартӑр. Ҫав йура ирӗлтерёр.

ҫавӑн лекех листа хӑрймлатма-
лнине хурӑр. ХйП1 шывӑҫ айӗн^е 13) дв&с тура^ӗсем. Варрин^е— касса 
йур х&вӑртрах ирёлнине танлаш- ҫурнӑ папаксем.
тарса лйхӑр.

4. Хӗллехи ҫул. Хӑҫан хирти еул хуралса кайрё? Унти 
л ы ^ й к  йҫтан пула!’?

Аҫти йур хӑвӑртрах ирӗлет: ҫул ҫиирл- и, ҫул айккилри-и? 
С&наса пйхӑр-ха ҫавна.

5. Капӑртатса ларнӑ йур. Хӑҫан есир малтанхи хут капӑр- 
татса ларнӑ йур тарӑх кайнӑ? Капӑртатса выртакан йур мӗн 
таранӑшӗ пӑрланнине сӑласа пахйр. Тата ҫавйн пек йур мёнле 
каҫ пуллине астӑвӑр.

6. Йывӑҫсемпе тӗмйывӑҫсен тура^ӗсем. Харна туратсемпе 
т^ӗрӗ туратсене вёсен тӗсӗ тйрӑх, тата мӗнле хуҫӑлни тйрйх 
паллама веренӗр.

Хуҫнӑ хулйсем [туратсем мӗнле йывӑ сен^ен? Паллйр-ха.
Ҫак хулйсен хулӑмйшне, вёсен хуппине, хурмцне тата 

папаккисем мӗнлине асйрхар. П ӗр ҫӗрте ми е папаксем т;ӑмӑр- 
танса лараҫҫӗ? Хуласен хупписене кйшт шӑйарСа, шӑрши 
тӑрӑх йе тути тйрӑх мӗнле йывйҫне паллйр (пӗлӗр).

Шыв тултарна путылкасене, йе урах савӑта йывйҫсемпе 
темйывӑҫсен тура^ёсене лартса вёсен папаккисен ҫуралнине 
асархӑр. Шывне хутран - ситрен улаштарса пырӑр.

11апаксепг§ен мӗн тухат: ҫулҫӑсем-и, йе ^е^ексем?
Х аш  туратсем тымар йанине, хаш туратсем хунав йанине 

сйпаса пырӑр.

Ҫунакан ҫурта, йе лаыппа 
ҫинце, шавӑҫ листине харӑмлат- 
са, ӑна хйрамӗпе ҫӳлелелле туса 
йур ҫине хурйр. У нпайунаш ар

о
Ыывйҫсем, хӳмесем (ҫумӗн- 

т)е) йур йепле ирӗлнине сйнйр. 
Выртакан патаксем, йывйе 
хуллнсем айӗн^е 1 йур йен,те 
ирӗлет?

Ха,Т) ҫеҫ ӳкнӗ йура та стаккана 
ҫавӑн пекех тултарса ирёлтерёр. 
Хйш стакканран шыв ытларах 
туха^? Хйш йур такӑсрах?
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7. Хӗрлӗ ҫуҫе. (Кӑ/цкӑ йывӑҫӗ.) Путылккапа лартна хёрлӗ 
хӑвана. йе хӑвана, путылккине шывё пӑсӑлёа кйвакарасран

хура хутпа т;ӑркаса, сур- 
куннене хӑварӑр. В ӑ х а р -  
вӑхӑуёпе путылккана, турат- 
не кӑлармасӑрах, ҫӗнӗ шыв 
тултарса, турат тымарпа 
хунав йанине сӑнаса нырӑр.

8. Кураксем. (йе шӑн- 
кӑртфсем). Кураксем миҫе 
г|]ислара вӗҫсе килнине асӑр- 
хӑр. Ҫаккуптан вараҫурхи 
кунсен шуТ)ӗ пуҫланат. 
Кӑҫал кураксем вӑхӑтра 
килнине, йе кайа йулнине, 
йе маларах килнине ватти- 
сент,ен ыйтса пёлёр.

Килне кураксеи малтанхи кунсенҫе анат ӑҫта шыраса 
ҫӳренине, сёрле ӑҫта ларнипе асӑрхӑр.

Пӑртак тӑрсаесӑн, кураксем йӑвасем тума тытӑнаҫҫӗ. Ун
|ухн е кураксем йепле ёҫленине; йӑва ва.§л>и мӗнле йапаласем
илее пынине сӑнасах тйрӑр.

. V

Иӑвасене шутласа, пах^ара йе р тл ӑх р а  миҫе мӑшӑр ку- 
рак вырнаҫнине тавҫӑреа илӗр.

9. Вӑрлӑхсене шӑтарса пӑхасси. Пӑрҫаран, йе сӗлӗрен, йе 
урӑх в&рлӑхран пӗр 30-40 пӗрт,ё суйламасӑр илсе вӑрлӑх 
мёнлине (лайӑх шӑтака.н вӑрлйх-и?) сйиаса пёлёр. Ш ӑтарас 
тееен, вёсене турилкке, йе т;ашкӑ сине йӗпетнӗ таса тутӑр та- 
тӑкё сипе сарса хурса витес пулат. Тутӑрне пёрмайах нӳрлё 
тытмалла (шывне вӑрлӑх пытанаг§;§еп тултармалла мар.) Мёп 
сӑнанине ҫырса пырӑр.

Ҫав вӑрлйхсент,е- 
нех ҫавӑн г|]ухлех (30-40 
1(6 рт,ё) суйласа илнӗ 
лайӑх ш ултра пёр |ё- 
сене те ҫдвӑн пекех 
туса пӑхӑр.

Ҫурхи праҫниксем 
килнӗ вӑхӑта турилк- 
кене, йе урӑх еавӑта 
йӗпе пӑ^йкӑ кёрпи 
(оиилки) ҫинесӗлёакса 
йешёл кал/1)а ӳстерёр. Ш ӑтйклӑсавйтааксанавантарах (мӗншён?). 
Ш ^кӑ кӗрпине йёпете - йёпете нӳрлӗ тытӑр.

14) Пӑрҫа пӗрт]исене шӑтарнн.



Йуртан пулнӑ шыв.
Хёвел хӑпарнӑҫемӗн хӑпарса ывӑпасҫа пёлмесӗр ҫере 

витсе выртакак йура пётересшён тӑрӑша!'. Иур куллен куыах 
пусарӑнса т,акса анса пырат. Кӑнтйрла ирӗлни ҫёрлехи, йе 
ирхи сивӗпе шӑнса ларат. ПГывсем курӑнни, йухни туйан- 
мает-ха.

Акӑ хӗвел хыҫҫӑи Йура ҫийекен тӗтре хупӑрлаеа илт;с. 
Ҫавӑн пек ҫанталӑкра йур г;;асах шёвелме пуелат, ҫ у леем те 
йӑлтах пӑсӑлаҫҫё.

Тётре сирӗлсессӗн, каллех хӗвел иӑхеа йарат, хирсещ е 
те ӑҫта пӑхна унта ҫаралнй ҫёрсем курӑна пуҫлаҫҫӗ. Кӗҫ ку 
вӑхӑта ҫуркуннен виҫҫӗмӗш хыпарҫи — хирти тӑрри (пёрремӗш 
хыпареи -курак, иккёмёшё шанкӑр^а) вёҫсе ҫитет, ун хыҫ- 
ҫӑн лах^асемпе вӑрманеене йурласа илемлетекен ҫаплик те 
персе оитет.

Пу саранна йур шӗвелсе шывланса кайат, вара сасар- 
тӑках вареемйе канавсено хулӑм йур виттӗр сӑханса ирӗлнё 
шыв туллийех тулат. Ап^ах хулйм йур шыва нумайах т,арса 
тараймаст. Ш ывӗ ^ асах . канав тӑрӑх ҫурса йур айне еӑтӑнеа 
кайат. Пӑх-ха: вӑл йур айӗщ;ен шйтарса тухса еул тӑрӑх 
айккипе шапӑртатса ^упат. Вырйнё - вырӑнёле вӑл . йур айпе 
кёрсе тухат. Иухсавыртакан шыв йеннелле пӗтем сул тӑрӑш- 
шёпе пур сёртен те шывсем пырасҫӗ. А пасем синеете кашни 
прасна тйрйх шывсем шӑнкӑртатса выртасҫё, вёсем миша та
рах ҫырма патнелле васкаҫҫё. Акӑ ҫырми те. Ҫулла аран-араи 
йухеа выртаканскер хале темён пек сарӑлса хййён ҫӑра т т т т .т -  
вёпе шавласа кёрлесе выртат, кирлё йуххиие т,уна шиклен- 
терет, шыв хёррин^е тыртакан йапаласене вёлт дтклатса хай- 
пе пёр. 1е илсе кайат. Пур йенцен те ^упса тухнӑ шывсем 
ҫырмана сиккелесе анаҫҫё, пурте ушкӑнпа Атӑла лексе ти- 
нёсе кӗресшӗн васкаҫҫё.

Йур кайнӑ вӑхӑтра мӗне сӑнамалла.
1. Пуртри хӗвеле сӑнани. Сирён пӳртре хӑш ^ӳрет^есем хе- 

вел йенне тухаҫҫё?
^ӳре^е виттӗр ӳкне дута тӑрӑх кӑнтӑрла урайён^е выр- 

такан ҫутӑн т&рӑшшӗне наллӑ тавӑр. Ҫав ҫутӑ тӑрӑшшё ул- 
ш ӑиса пынине, тата хёвел хӑпареа пынине сапӑр.

П ӗр алӑпа хевел йент,и ^ӳре^ен каптӑкёпе йанаххине тёр- 
тёисе пахар. тепёр алӑпа хёвел лекмен цӳре^е кантӑкӗпе йа
наххине тёртӗнсе пйхӑр. Мён сисёр?

Вут т,ёртекен кёлвн^е пулсассӑн, ҫав кӗлен^е внттӗр хут 
татӑкё ҫине хӗвел ҫуттине пуҫтарса, хут татӑхне т^ёртсе Йарӑр. 
Ҫавӑн ттекех ҫав кёленг§ене списка та цёртсе йарӑр.



Хӗвеллӗ кун пӳртре хӑш  тӗлте (нӳлёмре) ӑшӑраххине 
а стӑвӑр.

2. Тӗтре. Каҫхине йе ҫёрле урама (тула та йура']’) тухса, 
тётроллӗ каҫ аш ш ипе сиввине ^ухласа пёлӗр.

И урвиҫи кӑтартнӑ тӑрӑх, мёнле кун йур хӑвӑртрах ирӗл- 
нине асӑрхӑр: хӗвеллё кун-и, не тётрелдӗ кун-и?

3. Хуралнӑ ҫӗрсем. Хӑҫан есӗ йур кайнӑ вырйнсене кур- 
тан? Х ӑш  тӗлте? Мёнгаён ҫав вырӑнсен^е йур маларах кайнӑ?

Хирти йурсемпе вӑрманти йурсем хуллен ирёлсе пӗтнине 
санаса пырар.

4. Йуртан пулнӑ шыв. Ҫул ҫищ;е пуртапа шӑтак т>авса унта 
шыв йепле пухӑннине санар. Ҫаван пекех саступпа йур вар- 
рпн^е шатӑк туса унта шыв кӳленнине сӑнаса пӑхар. Ш атӑка 
Гтур ӑҫтан тухат? Мӗшиӗн- вал ҫёре сӑхӑымаст? (Ҫёре саступпа 
'|;авсао пӑхар-ха).

Иуртан пулна шыв мӗнле вырансен^е кӳденсе танине 
астӑвӑр.

5. Ҫурхи пӑр.Хӑҫан есир шанса выртна лакӑмсем тарах 
нарӑнкаласа ҫ}'реме тытантӑр? Пёр каҫра шанса ларна пар 
хулӑнӑшне виҫсе пӑхӑр.

6. Йухӑм шывсем. Хасан шывсем йухма пуҫларӗҫ? й у х а- 
кан шыва турпае пӑрахса шыв йепле хӑварт йухнине санар.

рухакан  шыв тарӑх унан пуҫламӑшё патне ҫитеценех 
улӑхар, унтан ун тӑрӑхах вал ҫырмана кёнӗ ҫёре ҫитецен  аиса, 
ҫав йухӑм шыв мӗн тӑрашне г§ухласа илёр.

Мухам шывсем ҫёре йепле ҫурса нӑснине асӑрхар. Аҫта 
шыв ӳкекен вырӑнсем пулнине, ӑста хайӑра шалса хунине 
астӑвар.

И ухса выртакан пӑтран^ӑк тдва стаккана тултарса пёр 
тавлӑка йахан лартар. Мён пулё? Шывсем хаҫан ^аранса типсе
ларт,ёҫ?

Ҫуркуннехи ҫырма.
Ҫуркунне пёрмайах малалла пыра!, кашни кун мён те 

пулса ҫённине илсе килет.
Ёнер сывлашра сара лёпёш вӗлтлетее ҫӳрерӗ, пайан вар- 

манта ҫӗнӗ кайак йурлани илтӗнет.
Ҫырмари пар тапранат^ен ҫуркулнене пит ӗненмеллех те 

мар: сасартаках сивё ҫил вёре иуҫлат (ӑҫтан?), йур та ҫуса 
ҫёре шуратса кайагГ, кайа йулнӑ сивё ҫуркуннене г§арса тара!'. 
Ҫаила ҫёнёрен таврӑнна хӗлле темиҫе ку н ц ен  тара!. Ан^ах 
ҫуркунне хай ӗҫне тӑватех: апрел хевелӗ хёртнипе ҫемҫе йур 
т,асах ирёлсе шӗлкӗшленсе кайа!. Ҫуркунне ҫӗмӗрттерсе кана 
иыра!. Партак ашӑ кунсем тӑрсассӑн (5-6 кун), ҫырмари пӑр



та ’§ӑтаймаст: шатартатса ҫурӑла - ҫурӑла кайса вырӑнтан тап- 
рана!. Тепёр ик кунтан урнӑ пӗ^ик ҫырмасем ӗҫленипе, шыв 
ӳссе пынине, хайхи пар ҫула тухса кайат.

Пар кайнӑ т,ухпе киле таврӑпмасӑр тахҫантэденех ҫырма 
хӗрриш;е пӑхса тӑрас килет. Пысӑк шурӑ пӑрсем, |ё р ё  йапа- 
ласем пек, айакран килсе, васкамасӑр йарӑнса иртсе кайаҫҫё. 
Авӑ пёр пӑр тепёр пара перӗнсе кёрёслетрё, унтан пӗр пӗрин- 
т,ен уйӑрӑлса йерипелеи иртсе кайрӗҫ. Ав тата ҫыран хӗрри- 
нелле пуҫтарйнна пйрсем пёрне пёри тёртсе хашне айалалла 
[;ӑмтараҫҫё, хӑшпе шатартаттарса ватаҫҫӗ, хӑшне ҫӳлелле ҫёк- 

лесе ҫыран ҫиые каларса пӑрахаҫҫӗ.
Пар кайна |ухн е ҫырма йент^ен сивӗпе нӳр ҫапа!.
Пӑр иртсе кайрӗ, т,ӑн ҫуркунне килсе ҫитрӗ. Ш ывсем ӳссе 

сарӑлна майӗн шыв ҫинг§е пурнакан кайаксем уш кӑн-уш кан 
киле пуҫларӗҫ: малтан кавакалсем килсе ҫитрӗҫ; вӗсем хыҫҫан 
кулик текен кайаксем, вӗсем кӳлӗ патне етем ҫывхарна ^ухне 
йаланах кӳлён тепёр йенне вёҫсе каҫаҫҫе; унтан— текерлӗксем.

ТТТыв кайакёсем килсенех, ҫырмасемпе кӳлӗсен^е кайак- 
кёш ёк ^апалтатни, вёсен сас-хурисем илтёиеҫҫӗ, ҫапла унта 
тёрлё т)ёрё|ун пурӑнни-ёр^епи палӑрсах тӑра!.

Сӑнамалли.
1. Ҫӗнӗрен хӗлле. Пӗтекен хӗлле таврӑнни. Ҫуркунне хӑҫан 

■сйвё ҫил вӗрсе йур ӳкниие, вал мӗн хуланӑшне, миҫе кун 
выртнине астӑвар, ҫырса та хурӑр.

2. Сырён ҫывахра пысак шыв, йе арман пӗви пулсассан 
пар кайатэден шыв ҫшг|;е акй мӗнле сӑнавсем тавар.

Ҫырансем хӗррнн^е шыв тухннпе хӑҫан пар тарах ҫӳреме 
ларахрӗҫ? Х ӑҫан ҫырансем хӗррнн^е ҫырмарн пар ирӗлннпе 
пӑрта уҫламсем (полыньи) пулт]6ҫ? Хӑҫан пар ҫурӑлса выран- 
тан тапранг§ё?

3. Пӑр кайни. Пар кайма пуҫланине ҫырса хурар. Миҫе 
кун кайрӗ вал?

Пӑр каййӑ г§ухне пар хысҫӑн ҫыранна утса иырса, вӑл 
мёнле хаварт кайнине хӑвйр утӑмпа танлаштарса пӑхӑр.

Пар пёр тавлӑк. йе икё тавлӑк хушшин^е мён т;ухлё 
кайнине шутласа илёр.

Пӑр пур ҫӗрте те пӗр пекех ҫӑра пыра!-и? варрин^е те 
хӗррин^е те-и?

Ӑҫга пар хӑвартрах кайат: варринт]и-и, хӗррипе йыра- 
канни-и?

Х ӑш  тӗлте нар ҫыран хёррипе туртанса сатаранса пыра!? 
Мён тават вал ҫыран хёрш гр  самеана?

4. Ҫырмари пӑр ирӗлни. Ҫырана кӑларса парахна пӑрсен 
хуланӑшне виҫсе пёлёр.
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Пысӑк иӑр ҫыранта миҫе кунта ирӗлсе пётнине сӑн&р. 
Ирӗлекен пӑр йепле саланса, кайнине асйрхӑр.

5. Шыв ӳссе сарӑлни. Ҫырмара шыв ӳссе пынине аеӑрхӑр. 
4)&нкй ҫыраыра т,и пысак шыв аҫта ҫитнине паллӑ т&вӑр. 
| и  пысӑк гаыв хаҫан п у л р : пар кайнӑ г§ухне-и, йе пӑр кайса 
пӗтсен-и?

Уеее сарална шывсем ^анкӑ ҫырансене катса ҫиҫе кай- 
нине аеӑрхӑр.

6. Кайӑксем вӗҫсе килни. Килекен кайӑксем мёнле йёркепе 
вёҫсе пынине хут ҫине ӳкерсе хурӑр. Кетёвӗнце миҫе кайӑк 
куртӑр? Сирён ш ухаш па мӗнле кайӑксем вёсем? Х ӑш  йен- 
нелле весем вёҫсе пыр аҫҫӗ (аставар-ха: кёркунне вӗсем хӑш 
йеннелле вёҫсе кайнӑрӗ)'?

Килкартин^е (карташӗн^е).
Иур нрёлсе пӗтрӗ, нӳрлё ҫёр сарйлр , ҫулсем йӑлтах 

пӑсалса кайрёҫ.
• Ҫырмасем тарӑх (пысӑккисем тарӑх та, пёрккисем  тарах 

та) кайарах кайакан вӑрман шывёсем туллийех йухаҫсё. Ни 
ҫарана, ни вӑрмана кайма ҫул ҫук. Ку вӑхӑтра айакка кайас 
та килмест: унта пит йене, ҫитменнине тата йӗри-тавра ҫара: 
ни курак, ни р р к  таврашё, нимӗнскер те ҫук, пӗлтӗрхи 
типсе-харса ларна куракна ҫӗре ҫыпӑҫса ҫӗрсе выртакан 
ҫулҫасам а н р х . И рӗксӗрех килҫурт таврашён^е агшаланса 
ҫӳретӗн.

К и лкарти н р  те сулханра выртакан парсем ирёлсе пётей- 
мен-ха. Кунта сиввён туйӑнат, хӗвел лекскен ҫёрте пӗҫерте 
пуҫлат.

П урш трн ытла хӗвел лекекен ҫёрте ҫуртсем х у ш ш и н р  
хӳтлёхре аван. Кёнтӑрла кунта хӗвел пӗҫертшше ӑша, типё. 
Х ёвел пытансанах, сывлаш сулхӑнланса нӳрленеё кайат.

4-5 аша кун тарсассӑн ҫуртсем хы ҫӑн р . те ҫурхи пура- 
наҫ варанса таналана нуҫлат: таҫтан айакран шанасем килсе 
тухрӗҫ, вӗлтренё те ӳсме тап ран р . Нумайах та тамӑпӑр— 
— тутла ҫамрӑк вӗлтреы йашки ҫийӗпёр. Непле татас-ха ку 
вёлтрепе? Ана ҫара алапа илме ҫук. А н р х  епё рпӗттерм есёр  
ӑна мёнле майпа татмаллине пӗлетёп. Сыхланса йерипелен 
ана ҫулҫин^еи тытса туртас пула!, йе тӗпнерех ту н и н р п  
тытса туртас пула!. Вӗлтрен ҫулҫиые тытса лайахрах иӑх- 
еассан, епир мён р п ӗтн и н е  курӑпӑр: ҫулҫисем. рпётм еҫҫё 
иккен, ҫулҫӑсем ҫине ларакан йен йевӗрлӗ ҫинсе вётӗ йапа- 
ласем р п ётеҫҫӗ  иккен.

Вӗлтрен ытти курӑксенрп  маларах, хавӑртрах ӳсее пырат. 
Ан |]ах ҫурт х ы ҫӗн р  вырӑнсене вёлтренпе пустарас килмест‘ 
ҫаванпа ӑна пётерес теее, йӑлтах пёр вӗлтрен хӑвармасӑр
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татса пӑрахрӑм. Темиҫе кунтан пйхатйп,—вёлтрен шӑрт пек 
тата ҫӑрарах шӑтса тухнӑ.

Вӗлтрен ӳсме пуҫлани купӑстапа Кашмире (прӳквйна) рас- 
сатнике акма вйхӑт ҫитнине кӑтартаТ. Пирён асанне вара 
уйар ӑшӑ куы пах'§ари рассатнике тислӗк тултарат те ҫийелтен 
хура тапра сарса унта купӑета вӑрлйхне акса хӑварат (йепле 
акат?). Ҫак кунтан вара пёр кун та сиктермееӗр рассатнике 
пахах тӑрӑп.

Хал, ёнтё пирён килкарти кунтан ку-нах ^уна савӑнтарса 
пыраТ. Акӑ автан хыҫҫан кётӗвӗпе ^ӑхеем ҫӳреҫҫӗ. Пире 
гӑрантаракан ёнене те, сурӑхсемпе пӳтексене те уҫ& . ҫёрте 
ҫӳреме кӑларса йанӑ. Кашни выл,аха г̂ ёнсе илсе а^ашласа 
ҫитерес килет. Акӑ мӗн ку? Алӑсемпе тумтире ёне ҫӑмӗ ҫы- 
пӑҫнӑ: ҫӑм пӑрахма вӑхӑт ситрё пулӗ.

Сурӑх ҫӑмне те хыпаласа туртса пӑхйр: вӑл та ҫӑмйллӑн 
тӑпӑлса тухат иккен. Апла пулсан, сурӑх ҫӑмне вӑхӑтра плес- 
спне астусах тӑмалла. Вахӑтра плмесен, ҫӑмё кёҫҫеленсе 
харама кайма пултарат.
Ант]ах апрел уйӑхӗнт]и ҫанталӑк шанг]}ӑклӑ мар. Уйар кунсем 
вырӑнне сивӗ йёпе ҫанталӑк 'р сах  хупӑрласа илет. Ун пек 
г§ухне вара выл,ӑх-т;ӗрлёхсем пурте лупас айне кёреҫҫё, унтан 
тухасшӑн мар.Хӗрарамсем рассатниксене (пант[асене) сивёпе 
пӗтесрен х&вӑртрах хӑмасемпе, улӑмсемие витсе хунӑрлаҫҫӗ.

►
Килкартин^е мӗнле прокраммӑ тӑрӑх сӑнамалла.

1. Мӗлкепе кун вӑрӑмӑшӗ. Кӑнтӑрлапа хёвел анӑҫ хушпиг 
тата хевел-тухӑҫие кӑнтйрла хушши пёр пеккине есир малта 
сйнаеа пёлн ёц ё. Ҫакна пёлсе май уйӑхён пӗрремӗш кунё 
йахӑнг§е хӗвел аннӑ вӑхӑ,т,ӗ тарах кун тӑрӑшне тавҫарса шут
ласа пёлӗр.

I' Ҫуртран, йе йуиаран ӳкнӗ мёлкене те асӑрхйр.
2. Хӗллехи йур йулашкисем. Килкартин^е хӑш тӗлте йур 

ытларах выртрё? Мёнтен ку? Хӑҫан йур йӑлтах ирёлсе пӗтрӗ?
3. Ҫӗр ӑшӑнни. Ҫёре саступпа йур купи кутёнке те унтан 

айаккарах та ^авса пӑхар.
Унти тӑпрасене алӑпа хыпаласа ӑста ӑшӑраххпне тан- 

лаштарса пёлёр. Вёсен уйрӑмӗ мёнтен килет?
4. Вӗлтрен. Вӗлтрен аҫта маларах, йста кайарах тухнине 

тата мёншён апла пулнине санаса пёлёр.
Вёлтрен ҫулҫине ҫутта хирӗҫ тытса упан йёшшсем хаш 

йеннелле пӑхнине асӑрхар. Вӗлтрен туни ҫин^е те йӗппнсене 
шыраса пахар.

Тутӑр виттёр тытнӑ рухне вёлтрен ^ӗпётнипе т)ёпётмен- 
нине те санаса пахӑр.
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16) а) Пӗҫертекен вёлтрен; б) Суккӑр вёлтрен.

Ӳт ҫин |и  ^ёпётнё йӗрсене лайӑхрах тинкерсе пӑхар. Мён 
журатйр?

Вёлтрен г]}ёпётяё алй нумайцен ҫунса тйрагГ-и?
Вёлтрен ӳсекен ҫёрте р в с а  унан тымарёсене пётёмпех 

кйларса пйхйр, унтан тымарёсемпе вёлтреысем йепле ҫыхӑн- 
нине сйнаеа, вёлтрене йепле пётермелли ҫинцен шухйшлйр.

5. Суккӑр вёлтрен. Суккйр вёлтрен текен курйка шыраса 
тупса сйнйр. Вйл т;ёпётет-и? Мёншён йна ҫапла калаҫҫё?

Кайран ҫулла вёлтренпе еуккйр вёлтрен текенни йепле 
'рт,еке ларнине асйрхӑр.

6. Рассатӑ. Рассатнике купаста вӑррисене мён зухлё 
акатйн, ҫаван ^ухлӗ иртерех йӑрана кӑларса лартмалли купӑс- 
тасем те (рассатй) ӗлкӗреҫҫӗ, ҫавйн ^ухлӗ купӑста курнёсем  
те шултра пулаҫҫӗ. Ш йтнӑ купаста хйвйртрах ӳстӗр тесен 

:ӑыа снвёрен еыхласа ӑшй тытас пулат.
Снрӗн килтиеем купйстана йенле акса рассатӑ тунине 

рассатнике йепле хатёрленине, вйрлйхсене йепле акнине са
наса, 0хйҫан акнине (мёнле уййхра, ^ислара акнине) ҫырса хурйр.

Иепле шйтса тухса, йеиле ӳссе пынине сйнаса пырйр. 
Ш ӑтнй купӑстапа шйтнй Кашмире (прӳквйна) паллама вёренӗр.

Х ёвеллӗ куы рассатникри (пан^ари) тйпрана алӑпа тытса 
пӑхӑр. И ёри-тавра пйхса рассатнике мёнле вырӑнта тунине 
асйрхйр. Мёншён унта тунӑ-ха ӑна?

Ҫурхи сивё кун рассатникри тйпрана тытса пйхйр. Унтан 
тирёс патне ҫи те^ен ех  алла ш ала тртксе пйхйр. д



Мӗн сисетӗр? Спвӗ кун рассатник йепле ашӑ тӑнпне каласа 
иарӑр-ха.

Мӗншён ҫёрлене, тата сивёре рассатнике витеҫҫӗ?
7. Килти вы/ьӑхсем ҫӑм пӑрахни. Ене йе еурӑх, йе кушак 

<;ӑмне пӗр ывҫӑ сӑтӑрса илсе, пётём ҫӑмё пёр вӑхйтра ӳкес~ 
<зипе ӳкмессине сӑнӑр.

Турапа тураса казака ҫӑмне пуҫтарӑр. Ҫӑмё тӑрйх хӑш 
внцӑх ҫам пӑрахнине, хӑш выл,ах ҫам парахманнине пӗлме 
вёренёр.

Пӗр тёрлӗ выл,ӑхсен'§ен мёнлисем ҫама маларах пӑрахаҫсё: 
вӑйлисем, мӑнтӑррисем-и, йе ырханланса нал;арланнисем-и?
8. Нӑлӑк Т)ӑх (лартнӑ ъӑх). Мпҫе ^ислара кӑлӑк г§ахха ҫӑмарта- 
сем ҫине лартнине ҫырса хурӑр. *

Калӑк-^ах ҫак вӑхӑтра хӑйне хӑй мӗнле тытнине сӑнаса 
пырар.

г|а х х а  ҫитернӗ л;укне (йӑвара т)ӑх ҫук рухне) ҫӑмартисене 
тытса пахӑр.

^ах  тёкӗ айне алла 'р к се , кам у |ӗ  ашӑраххине танлаш- 
тарса пёлёр: т,ах ӳ^ӗ-и, йе килти урӑх вы.^ӑхӑн. сӑмахран 

1 — кушакӑн-и?
Т)ӗпсем сахса туха пуҫ- 

ланӑ куна палла туса, йе 
сырса хурӑр. г|]ӑх ҫамарта- 
сем ҫинт,е миҫе кун лар^ӗ?

Палтартатакан ҫ-ӑмар- 
тасем (пӑсӑлнӑ ҫӑмартаеем) 
йулнӑ пулсассӑн, вёсент;ен 
пёрне ватса ӑшёнт,е мён 
пуррине санаса нахар.

Кӑлӑк т ӑ̂х цӗпписене 
кӑларнӑ хыҫҫӑн хайне хай 
йепле тытнине, йепле вал 
т,е пписемшён тӑрӑшнине, 
йепле вёеене сыхланине 
сӑнаса пырар. ^ах  ^ӗпписене мёнлс 'еаспа хай патне т;ӗннине. 
мёнле сасна йертсе ҫӳренине. ^ӗпписем йепле хйнсене тыт
нине— ҫӳренине санар.

Вӗренесем шӑтни. Сирён ҫёрте вёренесем ӳссессён. вӗсем 
кутёнце кёркунне ӳкнӗ варлах ..самсисене4- шырӑр.

Ҫилпе вёсене йепле айакка вёҫтерсе кайса пӑрахнине 
сӑнар. Самсаран вӑрлах перлине кӑларса пахар.

Сӑмсасене пуҫтарса хйвӑр еатра, йе пах^ара ҫёр ҫине 
ёретпе хурар.

Вӗрене вӑрлӑхӗсем йепле тпӑтса, 5гссе, ҫулҫасене кӑларса 
сарӑлса пынине санаса тарйр.
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17) Кӑлӑк ■ҫӑххипе цӗпписем.
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Сӑмсасене тӑира тултарнӑ ^ӳлмексене дартса ӳстернё 
^ухне сӑнама авантарах.

Шйтнй вереносен^ен есир пысӑк йывйҫсем те ӳстерме 
пултаратӑр.

Иывӑҫ-курӑксем йешере пуҫлани.

Ҫӗр пйртак типсенех, ҫуркуннехи екскурҫи тӑвӑпӑр.
Пуҫламӗшӗн^е айакках каймӑпӑр, ҫыв&хри вырӑнсене 

хӗвел питтисене пӑх&пӑр.
Иываҫ-кураксем хӗллехи ыйӑхран варанайман-ха. г1]арӑш- 

семпе хырсене шутламасан, пур ҫёрте те хытса типсе ларнӑ. 
пӗлтӗрхи курӑкеен шӑммисемпе ҫара йывӑҫсем антах.

Ака епир хӑйӑрлӑ сӑрт пеккшгце. Йёри тавра пахса 
вырӑнӗ-выранӗпе ҫулҫӑсем йешёрҫе выртнине куратпар. К у —
— епир йуратакан хуран ҫырли. Иепле вал ытти курак'сенуен 
иртсе ҫаван ^ухлё ҫулҫӑ кӑларма ёлкёрнӗ!.. Х а !.. Тӑпри 
мӗнӗпе ик-виҫ ҫырла тӗмне |авса  кӑларса, хут ҫине $ӑркаеа 
хурар та, малалла кайар.

Епир ӗнтё тӑмла ҫырма айккине пытӑмар. Кунта кӗтмен 
ҫёрте ҫӑра ӳссе ларакан турилке пуҫлӑ сара ^е^ексем темён 
^ухлӗ; вёсем отуван^ӗк пекех, кашт ан^ах пёг§икрех. Пирён ' 
ҫёрте ӳсекен ^ е к с е н ^ е н  ку -малтанхи ^е^ек, ,,Мать-мачеха-‘ 
текен ^е^ек.

Ӑна та тымарёие цавса кӑларса хамӑрна илсе кайар. Тё- 
лёнмелле: ҫакӑн нек п ё 'р к  ^е^екён савӑн -§ухлӗ пысӑк тымар- 
сем. Вӑл пётёмиех ытти т,е|ексем пек мар: кёпси пысйк, шурӑ. 
сӗткенпе кӳпсе тӑрат.

„Мать-мачеха“ '§ет;еке ларнӑ, аггла ҫӗр те ӑшӑнса ирёлмё & 
пулмалла. Хал, ёнтё йывӑҫсем сёткене кайа луҫласҫӗ: папак- 
кисем ӳссе ҫурӑла пуҫласҫӗ, ҫулҫисем те йешереҫҫё. Айтӑр, 
сывахри вӑрмана кайса йыв! ҫсемпе тём йывӑҫсене (ката йыв&д- 
ҫисене) нӑхар. Хурӑнран пуслГшар.

Тулаш ён|ен пйхсан, хурӑн пёртте улшӑ-нмап пек. Ан^ах. 
нӑрапа шӑтарсанах, шӑтакён^ен пылак сёткен йуха иуслат. 
Палла: сёткен тухса хурӑн тӑрах улӑха пусланӑ.

У и •думён'р сирек те ӳсме тапраннӑ. Унӑн турат вёҫӗсен^е 
кӳпсе кайнй хурт йевёрлё кӑр&сем хуха ҫаккисем пек дакйнса 
тӑраҫҫё. Унӑн ик-вис турат Йӳлписене татса плер те кплелле 
кайар.

Ку вахӑтра ытти ^еҫекеен^ен, ытти йывйҫсент)ен ҫакйи 
пек ӳссе сарӑлма пуҫланиеем пур-ши вара? Ҫук пек туйӑпат. *
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Йывӑҫ-нурӑн йешере пуҫланине сӑнӑр.
1. Тӑпра мӗнле. Ҫийедти тӑтгра тарйнӑше ҫур метра йахӑн 

пула!’.
Ҫуркунне ҫийелти тӑира мён тесле пула!’? Тӑпрана ывҫа 

илсе ^амӑртйр. Мёншён т,ӑмӑртана муклашка салапса каймаст?
Пӳрнене тӑпра ӑшне рнссе пахӑр: мен сисетер?
Мёишён еуркунне ҫара ҫӗр ҫине ларма йурамаст?

1. Хурӑн ҫырли. Ирхи ҫуркунне хурӑн ҫырли миҫе ҫулҫӑ кӑ- 
ларнине асӑрхар.

18) Хурӑн ҫырли ҫеҫкисем.

Вёсен хушшин^е еамрӑккисем. т;и йешёллнсем пур-н? 
Вёсён ҫуҫлисем' мёнле лараҫҫё? Ш ухӑш ласа пелӗр: кусем пӗл- 

('тёрхисем-и, йе кӑҫал ҫӗнёрен шӑтеа тухнисем-и?
Тарӑн мар йешт,ёке пахт,ари тӑпрана тултарса. ик-вис тӗм 

х у ран ҫырлине лартйр та, ӳсме пётём ҫйва хӑварӑр.
Вёсене тпӑварса тӑрӑр, йетгле удшӑнса пынине сӑнасах 

тӑр&р.
Ҫырла т,ет,еке лауюа ҫырли пиҫсе- ёлкернине те кӗтее 

илёр.
Ҫенерен тухакан хунавсем ваттисен вӑйепе йеггле ӳссе 

гсаралнине асархӑр.
3. Мать-мачеха. Мёнле г§ислара „мать-мачеха‘- текеннин 

т,;л;екёсем сарӑлса еитнине ҫырса хурӑр.
Упӑн туниие (кӗпсине) сӑнаса нӑхса отуван^ёк тунипе 

танлаштарӑр.
Хёвелле кун ирхине те, кӑнтӑрла та, хёвел анас умён те 

,.мать-мачеха“ т,ег})екёсем ӑоталла пӑхнине туха-туха сӑнӑр.
Касхине, йе пёлётсем хупйрласа илпё вахатра ^е^ексем 

менле лариине асархйр.
4. Хурӑн сӗткенӗ тухни. Иур йӑлтах ирёлсе иетеэден ху- 

])ӑна иарапа шӑтарса, унан шатӑкне трупкӑ лартӑр.  ̂ В а хӑ |ё - 
вӑхӑтфш» кайа-кайа сёткен хӑҫан тухнино аставӑр. А на ёҫҫе 
те нӑхӑр.

Унтан сёткен хӑҫан йухма ^арйннине нсӑрхар.
Сеткеи йухнӑ вахатра хурӑн йепле ӳсет.



5 Ҫирӗк хухаҫаккисем. Ҫирӗк туратне шыва лартса унӑге 
хухаҫаккисем йепле ҫурйлса сарӑлнине асӑрхӑр.

19) Ҫирӗк тура^ӗсем.

Турат айне таса хут сарса хурӑр. Х ут ҫин |в  мӗн кур&р? 
Ҫирёк туратне силлесе ӳкнё тусагше пуҫтарӑр. Хухаҫаккисем 
ҫирӗк ^е^екӗсем пулаҫҫё.

Турат ҫи н |и  ҫулҫӑсем йеиле ӳссе сарӑлнине асӑрхӑр.
11ахг§ара, вӑрмаита ҫирӗк хӑҫаи шӑркана ларма пуела1'?

Хирсем вӑранни.
П ёр ҫурхн ир хиро тухса пёлтӗр тырӑ вырнӑ еёре кайар.. 

Тарӑн варсент;е ку таран ц ен  йур выртат, хёвеллё ҫӗрте грӑ- 
рӑштӑрри текен курӑксем шӑтса тухнӑ. Пӑта пек, шёвёрёпе 
ҫӳлелле ӳссе вёсем ҫёре шӑтарса тухаҫҫё, уитан сыпйклй ту- 
навӗсем ҫин^е пуцах пеккисем сарйла пуҫлаҫҫё.

Ҫав пу^ахсемшӗн пуҫтаратпӑр та епир ҫак |ӑр ӑш  тӑрри- 
сене: ҫамрӑк уухне вёсем тутлӑ, пёҫерсен тата тутлӑрах пу- 
лаҫҫё.

г[]ӑраштӑррисем ӳсекен ҫӗрте ҫёр мӑйӑрӗсем пытарӑнса 
выртаҫҫӗ. Вёсем сахӑр иек тутлӑ. Мӑ)йӑрсене шыраса епир 
пӗтӗм хире те р к ал ас а  тухма хатёр.

Хал, ҫуркупне пуҫламӑшӗн^е ап^ах вӗсём сёткенлё, тутлӑ. 
Пӗр-ик ерне иртсеиех вёсем ҫемҫелсе хӑвӑшланса кайса тутлӑ 
мар пулаҫҫӗ,

Ку вӑхӑтра хирте епир ҫеҫ мар. Авӑ, айаккарах пӗтэден 
куракрем ҫӳреҫҫё, айккин^ен кайӑк йарантарса йурлани илтё- 
нет. Иурӑ йеннелле кайар. Сасси тарах епир ана т,асах пёлё- 
пёр; вал пирӗн хир йурлавҫи— тӑрри.
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Анасене сухаласа пйрахат^ен ҫак п ӗ |и к  сйрӑ каййка ла
йахрах пӑхса курса йулар. Ҫуртыррисем акатыррисем ӳссе вӑй- 
лӑлансан, вёсене кураймӑн, вёсем ҫуртырри ӑпше пытанёҫ.. 
Вара суркупне пётнё ҫёре вӗсене сывлӑщра ан^ах курма 
пулё.

Хурала нуҫлапӑ хӑмӑр хӑмӑлсене пйрахса калуга (уҫӑм) 
хйрне кайар. Иешерсе выртнӑ тӑрах епир ӑна ытти хирсемпе 
улӑхсем хушшин^е таҫтанах иаллатпӑр. Мёнле тёспе калуга 
йурайне кёнӗ— вӑл хёллехи ыйӑхран та ҫав тёспех вӑранат..

Вӑл ҫурхи хёвел ӑшшинце турленсе ^асах }гсе пуҫлё.
Хирте тёрлӗ ҫӗре ҫитсе пӑхар: лапӑсене те пӑхар, сӑрт 

ҫине те улӑхса пйхар. Пирӗн хӗллехи сивёсемпе ҫурхи шыв- 
сен^ен калура аитраманнине, тата пур ҫёрте те пёр тикёс ӳс- 
нине пёлес килет.

Хирте сӑнамалли йапаласем.
!. Уйри ъӑрӑштӑрри.
^йрӑштӑрри йепле 5гснине, унӑн хурмине, вӑл мӗнлине 

сӑнаса пӑхӑр. Ы тти курӑксемпе танлаштарсан, унӑн м ён ледй - 
рйм паллисем пур?

Кёреҫепе ^ӑрӑштарри 
кутӗн^и тӑпрана мӑйӑрёсем 
тухатэден ^авӑр. Г1]арагптӑр- 
ри тымарёсем мӑйарёсемпе 
йепле 'ҫыхӑинине асархӑр.

Мӑйӑрсем хушшип^е 
хӑвӑлмӑйарсем тӗл пулаҫҫё.
Вёсем— пёлтёрхи майӑрсен 
хупписем. Вёсен сёткенё 
аҫта кайнӑ?

Мӗнле тӑпра ҫин^е 
'ҫӑрӑштӑрри вӑйларах ӳсни- 
не сӑнӑр. Аҫта вал аванта- 
рах ӳсет: тӑмла тапра ҫин- 
^е-и, йе хӑйарла тапра ҫин- 
т;е-и?

^ӑрӑштаррисене мёнле 
нӗтермеллине ватӑ хреоден- 
сепцен ыйтса пёлёр. Мён
шён вёсене пётерме кансёр?

2. Тӑрри. Хирпе пынӑ ^ухне итлёр: тарри йурламаст-и? Ана 
ытти кайӑксен'§ен йурри тарӑх паллама пула'Г. Вал ҫӳлте йа- 
рӑнтара—йарантара йурлаТ. Ҫӳле пӑхса ана шыраса курма 
тарӑшӑр.

20) Сылтӑллами— ҫуркуннехи ^ӑрӑшгӑрри, 
сулахайри— ҫуллахи ^ӑрӑштӑрри.
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Тӑрри йуррине пётетэденех илтелесе тӑрса вӑл йурланӑ |у х -  
не йенле вёҫсе хӑпарнине асйрхӑр. Сирӗн шухӑпша, вӑл миҫе

Унтап вӑл каллех вӗссе хӑпарса 
каллех йурланине кётсе тӑрӑр.

3. Н а п а се м  (уҫӑмсем). Калуга 
хирён’|;е хӑҫан йур кайса пётрё?

Тымарёсене татмасйр ик-ви • 
калу§а тӗмпе 'цавса кӑларӑр. Тымаре- 
сен вёсонт,е йулнӑ вйрлӑх пёрт,исем 
тӑрах ыраш, йе тулӑ акнине пӗлӗр. 
П ёр |ӗ  ашёнт,е аиат йулнупе йулма- 
ннине сӑнаса пахӑр.

Калган кёрхи тымаресем йепле 
тарӑиа кайнине виҫсе пӑхӑр.

Кӑҫал ҫуркунне кайнӑ тымарсене те шыраса тупӑр.
П ёр калган миҫе ҫулҫӑ?
Уеӑм саралнӑ вырана курсассан. упта кайеа мёнтен еа- 

ра.шине пӗлме тӑрӑшӑр. Ҫав вырап шыв айне пулман-и?
К а.1,т,а хирёнт,е ҫӳлёрех ҫёрте кукпта тёлсем пулсасейн, 

вёсем мёнтен пулнине, усӑм мёнтен пӗтнине пёлме тӑрЕшӑр?

Улӑхсем (ҫарансем) вӑранни,
Хёвеллӗ кун суйласа ку расра улӑха кайса еӳрер. Хал, 

упталла сул аван: улахсене пуспӑ шывсем т,акса тарнӑ; урна 
ҫырмасем хӑйсеи ҫыранёсене кӗнё.

Улӑхри лакӑмсенг§е шыв халё те кёлентрз пек ҫуталса выр
тат. Апцах ҫёр типсе хавшакланнӑ, вырӑнёпе лешерсе те 
кайна.

Тин ҫеҫ шӑтса тухна йӗп йевёрлё йешёл курӑка ывҫине 
татса илсе малтанхи курӑкйн уҫӑ лайӑх шӑршине туртса ере- 
хетленӗр. Саван пек аван шӑршӑ еуркунне ҫеҫ пулагГ.

Пурин^ен малтан хамйр паллакан хёрлё хӑвана кайса 
пӑхар.

Епир ана каллех хуппин тёсё тарах, панаккисем тарах 
пӗлетпӗр; ант;ах халё вёсем урахларах: пит кӳинӗ, саралса та 
кайнӑ. Ку ёнтё хёрлӗ хава т,ел}еке лариине кӑтартаТ.

Хёрлё хӑва патенте сйнакаласа тӑрар.
Ёсир хӗрлё хӑва тёмӗ тавра хурт таврашӗсем кӗрлесе 

вёҫсе ҫӳренине куртйр тгулмалла. Вёсем кунта ахал> вӗҫсе ҫӳ- 
ремеҫсс: хӑйсем ваэди  апат шыраҫҫё. Улӑхра урӑх 'це'рексем 
сук 4зухне вёсем апата хёрлӗ хӑватга хӑва ҫинце ан^ах тупма 
пултараҫҫӗ.

минут йурларё?

21) Тӑррн.



Хурт пӗр хӑва ҫин^е вёҫсе ҫаврйнкаласа ҫӳрет те, тепёр 
х&ва ҫине вӗҫсе ^ларат. Епир те ун хыҫҫӑн кайар.

—  49 —

22) Кӑ^кӑ тураттисьмпе тщекӗсем.

Лайӑхрах' тинкерсе пйхсассӑн, епир ку ҫӗнӗ хӗрлё хӑва 
тёмӗ леш хӑваран кёртереххине куратпӑр. Кайалла тавраннӑ 
т)ухне ку тӗмрен те, леш тӗмрен те пӗрер хулй' хуҫса, тата 
сарлака кёлен^е савӑ^ӗпе пыл пухакан хурта хупласа тытса 
киле илсе кайӑпӑр. Халӗ улӑх г§е|екёсене шыраса пӑхар. Ай- 
тӑр, ла^акаллӑ путйхлӑ вырӑнсем патне кайар.

Унта епир тин тухнй калушнитсӑн сап-сара |е |екки н е, 
йе ҫулҫисене курма пултаратпӑр.

23) Сацук.

Ку вахӑтра калушнитсӑна сарлака мйнтар ҫулҫисем тӑрӑх 
улахри ытти кураксен хушшин^е т^асах паллатан.

Улахри нӳрлӗ вырӑнсем калушнитсапа ылттанлансан (са- 
ралсан), вара выл,аха та кӗтӗве каларма вахат ҫитнё пулаЕ

7 7 2 - 4
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Тата улйхри шӑтйк-путӑкеене пахса шывра пуранакан 
|ӗрӗТ)унсене сӑнар. Ку вахатра кунта тёлё-тёлёпе шапасене 
курма пулат. Пуҫне шывран кӑларса, сиксе тухас куҫӗсене 
|ар са , тинкерсе шӑ:шӑн пахса выртагГ шапа. г1]амса пытанма 
вал йаланах хатёр.

24) Шыври ■ҫӗрӗ $унсене усрамалли 
панккӑ.

Киҫҫейрен, йе тутар татйкён^ен тунӑ сат;ук пулеассан,ҫак 
шывсен^е (шатӑксенг§е) караҫсене тытса, килте шыв тултарна 
панк^ӑна йама пултаратӑр.

Иулашкин^ен катаран, тата кӳлӗрен илтёнекен кайӑк 
сассисене илтелёр.

Улӑхра сӑнамалли.
1. Улӑхри шыв. Улӑхри шывсен тёпён^е мён ҫуталса вырт

нине лайӑхрах курар.
Ҫак шатӑксен^е— лакамсен^е шыв йаланах пур-и, йе ҫур- 

кунне шывёггцен йулна шыв анг§ах-и?
Хёвеллё кун улахри лакӑмра таракан шыва алара ^иксе 

пӑхар.
Мён сисёрР
Тёпён^ен тйпрана илсе, ана ҫыранри тӑпрапа танлаштарса, 

хӑш ӗ вёсен^ен ӑшараххине калар.
2. Улӑхрӑ курӑксем йешерни. Улйхсем йешере пуҫлана 

куна аетйвйр.
Ӑҫта маларах курӑк ' ухнипе асӑрхар: тнпӗ ҫёрте-и, йе 

шыв йахӑш;о-л? Мӗнтен килет вӑлР^
3. Ҫуркунне пуснӑ шыв йӗрӗсем. Иушкӑн шалса кайнй выран- 

сене тупса, ^авса йутнкӑн хуланӑшне пӗлӗр. Ӑҫтан йушкан 
килсе тулна кунта? Иуш кӑн нумай ҫӗрте выртат-и?

4. Хӗрлӗ хӑва (йе хӑва). Хӑван икӗ тӗрлӗ папаккисем тӗ- 
сёсёр пуҫне пёр пӗрин^ен тата мӗние уйӑралаҫҫё? Х ураҫанна
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пӗр тёрлё папаккипе те, тепӗр тёрлӗ папаккипе те тӗртсе па
хар? Тусанланакан (шйркана ларна) гапаккине татса илсе, ун- 
палан тепӗр туратӑн пӗр-ик ҫутӑ-симёс папаккисене сёрӗр.

Ҫав сӗрнӗ хулла шыва дартса, тусанланнӑ папаксемпе 
мён пулнине, тата тусан сёрмен папаксемпе мён пулнине 
асӑрхаса пырар.

Ш ухӑшлӑр-ха: иккёмёш хӑва ҫин^и симӗс папаксем пёр- 
ремёш хава ҫин^и сарӑ папаксен тусанӗпе тусанланмаҫҫӗ—ши? 
Мӗнле пулат-ши ку?

5. Калушнитсӑ. Хӑш тӗлте калушнитсӑна „курослеп" теҫҫӗ. 
Калушнитсӑн цецек. пайӗсене пйхса пёлӗр.

Унӑн ҫулҫисене те, тунине те тутанса пахар.
Асйрхӑр: килти вьц&хсем калушнитсана ҫийеҫҫё-и? Мён

шён?
6. Хурт-кӑпшанкӑсем. Хава ҫмща есир мёнле хурт-кӑп- 

шанкйеем вӗҫсе ҫӳренпне куртйр? Пёр хурта курса, вал кӑ- 
^акпа кӑ |ӑк  ҫпне вунӑ, ҫпрӗм хут вӗҫсе ларнпне санйр? Спрён 
шухашпа вӑл мпҫе минут вёҫсе ҫӳрерӗ?

Тӗклӗтурана, йе хурта тытӑр та, вал лаплансан, унан 
кайри урисем ҫин^е мён пуррине санаса пӑхӑр.

Унта хӑва ҫин$е сара кӑ^ӑксен^ен пуҫтарнй тусана ку-
рйр.

7. Шапасем шывра. Шапасем йепле ишнине асӑрхар. В ё
сене хӑратар та шыв айён^е шыраса тупма тытанар.

Мёншён вёсене тупма канеӗр?
8. Шапа вӑл^и . Пӗр т)ӑмакка (пысак маррине) шапа ман- 

кине илсе тавранса ана шыв тултарна сарлака кёлен^е сават- 
не хурар.

Ш ывра ӳсекеьГкурӑксене пёр ывҫа парахса саватне хё
вел лекмен ҫӗре ^ӳрет^е ҫине лартӑр.

25) Вӑздаран пулса тухнӑ шапасем. Вӗсем мӗнле ӳссе 
улшӑнса пынине рихвӑрсем тӑрӑх пӑхӑр.

4*
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Манка ӑш ӗггр хура н ан есем — шапа вӑзрисем.
Манка ӑ ш ӗ н р  вӑл,|а п ёр р сем  кӳпсе пынине, вёсем йепле 

йӑшӑлтатма кёшёлтетме пусланине, санаса пырӑр.
Панккӑри йытпуллисем йзпле ӳссе улшӑнса пынине сӑ- 

насах тӑрӑр.
Панккӑ ӑшне нимле апат та ан п&рахӑр: вёсем к ёл ен р  

ҫумне ҫыпӑҫнӑ шыв-кураксен татйкёсемпе, тата кӑмӑслахпа, 
кйвакарупа тӑранса пурйнаҫҫӗ.

9. Караҫсем. Ҫавӑн пек панкка (кӗл ен р  с а в ӑр ) (караҫсем 
вал ,.р  те майлатмалла. А н р х  унӑн тӗпне ҫырмари ҫуса та- 
сатна хӑййра сарае пулат, тата унта шыв курйкне пӑрахас 
пулат. Панккӑра икӗ караҫран ытла ан тытӑр.

Вёсене катка ҫӑмартисемпе, тата тппӗтнӗ какай п ӗ р р -  
семпе, сухари п ӗррсем пе а н р х  тарантарас пулат.

Пулӑсем йепле ишсе ҫӳренине, вӗсзм ҫунарсем пе йеплз 
ёҫленине асархар. Вӗсем йепле сывлаҫҫӗ? Вёсен ҫӑварӗнрн 
шыв ӑҫта кайат?

Ҫуркунне сатра.
Нумай ҫёрте кил-ҫурт ҫумне улмаҫҫисене, (улма йываҫё- 

сене), р й е  ҫырлисене, тата ытти ҫимеҫ йываҫҫисене лартса 
п а х р  тӑваҫҫӗ. Ҫурт ҫум ён р  п ах р р ан  илемли мён пур вара? 
Вал ҫулла хӑйӗн темиҫе тёслё, илемлӗ, аван шаршалла, темле 
ҫимӗҫӗсемпе етеме темён пекех хаваслантарат, ерехетленте- 
рет.

Ҫат ӗҫё ытлаптши пысӑк мар.
И ур кайсассӑнах, йываҫсем хӗллехи ыйахран вӑранарен, 

пушӑ вахатра п а х р р а  ӗҫлер. Х аш -хӑш  йываҫсем ҫ и н р  турат 
йӳпписем хйрса ларнпне еппр кёркуннех курн арё. Хал, ӗнтӗ 
п а х р н а  лайӑх пӑхса тухса харнӑ туратсене, типнӗ хунавсене 
касса парахса пахтана тасатар. Тата пит ҫӑра ӳсекен ҫӗрте 
н арртарах  хунавсене касса сайратар. Сайратмасаы, п а х р  вай- 
лӑ ӳсеймест.

Иываҫсем тавра тимёр сенӗкпе ҫӗре $авса ҫемҫетсе, ҫи- 
йелтен ҫӗрнӗ тирёс хумалла, унтан йываҫ тунине исвӗс шы- 
вӗпелен сёрмелле. Ҫаксене тусан п ах р р и  ҫурхи ӗҫсем пӗтеҫ- 
ҫӗ те. Ака ҫуркунне вай илсе кайӗ, вара папаксем кӳпсе ҫу- 
рйла та пуҫлӗҫ, п а х р  аван ӳссе р р к е  ларма пуҫлё.

Аттесем лартна вата йывйҫсене хаварса, самрӑккпсене 
лартассп ҫ п н р н  шухӑшлар. Каш нп ҫынах ҫимӗҫ йываҫё лар
тса ҫимёҫ тӑвасшан вӗт. Ӑна вара ҫимӗҫӗсем те тутларах пек 
туйанаҫҫё. Иывӑҫ лартас тӗлӗш ӗн рн  ирхи ҫуркунне р  лайах 
вахӑт.

Лартма вёренес тесен, ӗҫе арш а-й ерм ен  ҫёмёртрен пуҫ- 
лӑпӑр.
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Ҫӗр пӑртак ӑшӑнсан, ҫёмӗрт хыҫҫӑн улӑха кайӑпӑр. Епир 
унта пӗлтерех пиртен кйшт ҫӳлӗрех лайӑх ҫӗмёрт ӳснине кур- 
нйрӗ-ха. Ӑна хаЛ) хуппин шӑрш и тӑрах, тата папаккиеем та
рах паллама пула!’.

Тӗлленё ҫӗмӗрт тавра ҫур меттӑра йахан ытти хунавсене 
касса тасатса, ҫӗмӗртне тӑпри мӗнӗпех р в с а  каларӑпар. Кур- 
ҫинкка хурӑпар та, киле илсе таврӑнӑпӑр.

П а х р  кетессинр шӑтӑк р в с а  хатерлӗпӗр: сарлакӑшне пёр 
меттӑр, таранӑшне ҫур меттӑр тӑвӑпӑр. г§авна -§ухне хур а, тӑп- 
рине уйрӑм хурӑпӑр.

Хатёрленё шӑтака малтан хура тӑпрапа ҫёрнё тирӗсе ху- 
тӑштарса хурӑпар. Унтан ҫӗмӗрте лартса унӑн тымарӗсене 
тапрап витсе хаварӑпӑр.

Ҫӗмёрт ту р ар сен е  касса парахапар, мёншён тесен вёсем 
пурё пӗр пётеҫҫӗ, ҫитменнине тата йываҫ вайне илеҫҫӗ. Ларт- 
на ҫёмӗрте кайран пит вӑйла шӑварса хаварапар.

Хамар лартна ҫёмёрт хамарпа пёрлех ӳссе пырё, пирё н 
йуратна камаллӑ йываҫамӑр пулё.

Оатра сӑнамалли прокраммӑ.
1. Йывӑҫ йӗрки. Варманти йывӑҫсем йепле йёркепе лар- 

нине, пах^ари йывӑҫсем йепле йёркепе ларнине асархӑр. Вар- 
манта, тата пах^ара йепле ҫ&ра ӳснине танлаштарӑр. Ҫимёҫ 
йываҫҫисене мёншён сайра лартаҫҫӗ?

2. Папаксем. Турат йӳппин хунавёсем ҫин |е миҫе папакне 
шутласа пахӑр. Ш ухӑшлӑр-ха: пур папаксенрн те хунавсем 
кайсассӑн, пурне те хӗвел ҫитё-ши? Асйрхӑр: хунавсем, йе 
р р к с е м  папаксен|ен п ури н рн  те тухаҫҫё-и?

3. Типӗ тӳрат йупписем. Типӗ хунавсем аҫта нумайтарах 
тёл пулнине асӑрхӑр: турат йӳпписен вӗҫӗн р-и , йе тёпнел- 
ле-и?

4. Турат йӳпписене касса тикӗслесси. Пирён ҫёрте улмаҫ- 
ҫисене ӳстереҫҫӗ пулсан, ҫамрӑк улмаҫҫисен турарсен е йепле 
касса тикёсленине астӑвар. Тикёсленӗ хунавсем ҫ и н р  хӑш 
папаксем вӑйларах кайнине асархйр: ҫӳлтисем-и, айалтисем-и? 
Улмаҫҫи сарйлса кайтар тесен, ҫӳлти папакӑн (куҫён) аҫталла 
пӑхмалла: хёрринелле-и (тулалла-и), йе шалалла, йываҫ ҫинел- 
ле-и?

5. Улмаҫҫисене сыпни. Улма тёшне акса ӳстернё йываҫа 
епир ,,уйулмаҫҫи“ тетпӗр. Уйулмаҫҫи кирек мёнле лайӑх сурт- 
ран пулсан та пурӗ пёр вётё йӳҫӗ улмасем парат. Лайӑх сурт 
ӳстерес тесен, таваттӑмёш ҫулхи (маларах та йурат) ҫамрак 
улмаҫҫ.ийе касса парахаҫсё те, ун выранне лаййх суртран касса 
илнӗ шӳрре лартса, сыппа вырӑна хусканасран пирпе, йе 
урах йапалапа (му^алапа, пушйпа) йёрп-тавра т]ӑркаса ҫыхса
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лартасҫё. Ҫакна ӗнтӗ „улмаҫҫи сыпни“ теҫҫё. Сыпнӑ шӳрӗрен 
вара хунавсем кайаҫҫё. Тепёр тёрлё тата ака мёнле сыпаҫҫё:

лайӑх суртран куҫне (папакне) 
илеҫҫё те, ҫамрӑк уйулмаҫҫин 
хуппи айне кӗртсе лартса, тух
са ӳкесрен ^аркаса ҫыхса лар- 
таҫҫӗ.

Май килсен, пахт^ара ул- 
маҫҫисене сыпнине асйрхӑр.

Пӗлтӗр сыпна улмаҫҫисем 
ҫин^е уйулмаҫҫи тӗпёпе лартна 
шӳре, йе хунав сыпӑнна вырӑ- 
на тупар.

6. ^авса ҫемҫетнӗ ҫӗр пусӑ- 
рӑнни. Ҫемҫе кӑпӑш тӑпрана ку- 
наласа, купи ҫине патак лартса 
хаварӑр, ҫӗр ҫумӗн^енех патак 
ҫине палла туса хаварӑр.

Пӑртак вӑхӑт иртсессӗн, кайса пӑхӑр. Ҫӗр мёнтен пусӑ- 
рӑннӑ?

Лартна улмаҫҫи кутёнке путак ан пултар тесен ӑна мӗнле 
лартмалла? Ҫаван ҫин^ен ш ухашласа пӑхӑр-ха.

7. Ҫӗмӗрт. Ҫӗмёрт папаккисене пӑхса танлаштарар-ха: пы- 
саккашёпе вёсем пурте пёр пекех-и?

Вӗсене сирсе уҫса пӑхса, хӑшёнт^ен т ^ е к  ҫуралассине, 
хйшёнт^ен ҫулҫӑ тухасспне пёлӗр.

Папаккпсем ҫуралса сарӑлса пынине, вёсене вптсе тара
кан хупппсем йепле улнйнса пынине сӑнаса тарӑр.

ӗмёрт хаҫан ^е^еке лара пуҫланине ҫырса хурар. 
ёмӗрт '^ е к н е  нӑхар. Ҫёмёрт сапакё пӗр ^е^ек мар, унта 

темиҫе 'де^ек лараВ Сапакра миҫе т ^ е к н е  шутласа пӑхар.
8. ^е^ексен шӑрши. Ҫимӗҫ йывӑҫҫисен ^е^екёсене шӑршӑ 

тарах пӗлме вёренёр.
9. Хурт-кӑпшанкӑсем. Цезеке ларнӑ йывӑҫсем тавра мёнле 

хурт-кӑпшанкӑсем вӗҫсе ҫавӑрӑнса ҫӳренине астӑвӑр.

Анни.
Тахҫантанпах сухапа сӳре, ака пуҫӗ те, варлӑхё те хатёр, 

акма ку тар ан ^ен  тухмаҫҫех. Пӗт^ен-пётэден хресг§енсем хире 
пёрре ҫеҫ тухса ҫӳремерӗҫ, ҫёре тӗрткелесе те, алла илсе йа- 
валакаласа та пӑхрӗҫ, ҫаиах та тухмарёҫ. Пурте ҫёмёртпе ху- 
рӑи иешере пуҫланине кётсе тӑт;ӗҫ.

Иывӑҫсем ӳсме пуҫларёҫ, ҫер ашӑнна пулат, ёнтё ака 
пуҫне тытма та вахат ҫитрё.

а
26) Улмаҫҫисене сыпни.
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Труках аслатиллё ҫумӑр витререн йанй пёк йа^ё те, ҫёр 
й ёп -й ёп е пулса лар^ё/К аллех ҫёр пӑртак хавшакланассине 
(типессине) кётмелле пул^ё.

Хайхи йал ҫине мун^аран вёрнё пек йшӑ ҫил вёрсе йат)ё.
Тепёр кунне хресг§енсем пурте пёр ҫын пек хирелле тур- 

тйн|ёҫ.
1 Хир ёҫё пуҫлан^ё.

Пире те хирех, аттесем ёҫленё ҫёрех туртат.
Хамӑл ту писем тӑрӑх кунта пёлтёр мёнле тырӑсем уснине 

епнр т^асах пёлетпёр. Пёлтёр кунта ыраш пулна. Х аш  ани- 
сене тыра вырна хыҫҫан (ҫаплах йулна) етем алли пырса тёр- 
тёнмен, хашне кёркуннех сухаласа хаварна, хале ёнтё вёсем 
сара хирте йарам-йарам тӑсалса хуралса выртаҫҫӗ. Кусене ас- - 
туса хурар та, кайран ҫулла хӑш анасем ҫинт^е (пёлтёр суха- 
ланисем ҫинг§е, йе кӑҫал сухаланисем ҫин^е) тыра тасарах та, 
вӑйларах та пулнине санаса пахса танлагатарапар.

Хрес^енсем харпар хай анисем ҫине саланса тахҫанах 
шухӑшланӑ ёҫёсене тума тытӑнт;ӗҫ.

Пирён те ака пуҫён^ен йулас килмест. Ун хыҫӗн^ен та
ран прасна тарӑх утса пахар, унтан хёрён^ен пырса вал ҫӗре 
йепле касса йӑвантарса хӑмӑлпа ҫамрах курӑка варса пыннне 
пӑхар.

Вахат нумайах та иртмерӗ, пахатпйр: хайхи сухалана ҫӗр 
типсе шуралса та кайна.

Хирте ку вахатра епир ҫеҫ мар. Таҫтан т^авка вёҫсе килт^ё. 
тепри, те кил^ё. Ава, прасна тӑрӑх, сухалана ҫёрте те, шӑн- 
кӑррсем  ҫӳреҫҫё; айаккарах пысакрах катӑксем те курана- 
ҫҫӗ. Вёсем ана тарах, йе прасна тарах васкамасар ^арана-^а- 
рӑна уткаласа ҫӳреҫҫё, темӗнскер шыраҫҫё, сӑхаҫҫё.

Ӑпат ҫисе кансан, суха ҫынни михёпе сӳре илет те кал
лех хирелле. уттара!’. Варлахёсене ана тарах тикёс салатса 
анине сӳрепе сӳре пуҫлат. П ёрре те, иккё те, виҫҫё^ те кайса 
килет. Тапра $&маккисем ванса саланса пыраҫҫё. Хайхп ҫёр 
сӳресе пётернё хыҫҫан тикёсленсе ҫемҫелсе кйнакланса ларат.

Ака ани ҫинт,е ӗҫӗ пӗтрӗ те.
Ку хире вӑхал)ё-вахйт;ӗпе кплкелесе акнй тырасем пепле 

шӑтса, йепле ӳссе ханарса пынине сӑнакалӑпар.

Сухаланӑ хирте сӑнамалли.

1. Аслатиллӗ ҫумӑр. Хаҫан малтанхи хут аслати аватнине 
ҫырса хурар.

2. Хирти ӗҫсене пуҫлани. Каҫалхи ҫул хаҫан сухана тух-
нине сырса хурар.

Каҫал хирти ёҫсене вахатра, йе кайарах, йе маларах пуҫ-
ланине ваттисен^ен ыйтса пёлёр.



Кураксем килес вйхйтпа хирти ёҫе тухас вахӑта танлаш- 
тарма ҫук-и?

Кашни тӗрлё тырра хӑҫан акма пуҫланине ҫырса хурар.
Хаҫан акса пётер^ёҫ?
3 Ҫӗр ӑшӑннипе ҫӗр нурлӗхӗ. Хирти ёҫсем пуҫлансанах, 

пёр-ик тетсиметтӑр таранӑшӗн^е ҫӗр мӗн ^ухлӗ нӳрлине, 
мён '^ухлӗ ӑшаннине сӑнаса ^ухласа пӗлӗр.

Кана йепле пӗлмеллине аставар.
Суха, йе акапуҫ хысҫӑн прасна тарах ҫарран пырса, ура

на мён Т)ухле сиввине асархӑр.
Акапуҫ хыҫҫан тапра йепле выртса пыра!1: саланса пы- 

рат-и, йе ^ёллӗн йаванса пырат-и? Сухана вахатра, 
йе вӑхӑтсӑр тухнине шухашласа г$ухлӑр.

4. Хире сухалас йёрке. Х аш  уҫасткӑна малтан сухалама пу- 
ҫланине асӑрхар: тӑмла тапраллине-и, хайарлине-и, йе хура 
тӑпраллине-и?

Ҫав у^аскасене ҫёр ӑшаннӑ тёлӗшён^ен те, ҫӗр нӳрлёхё 
тӗлӗшён^ен те танлаштарса пахӑр.

Ҫав йёркепе сухаласа хрес^енсем тӗрёс (аван) тунӑ-и? 
Ҫавна тавҫарса илӗр.

5. Тӑпра кӑпӑшлӑхӗ. Ш ӑваҫран тунӑ савата, йе стаккана 
ҫаварёпе айалалла тёпё ҫӗрпе шай пулатэден сухаламан ҫёре 
пусса ^икӗр. Унтан савӑт таври тапрана сирсе пӑрахса, тап- 
рине йухтармасар саватне ҫавӑрса лартар. Стакканри (савйтри) 
тӑпрана пусса такаслантарса пӑхӑр.
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27) Андах сухаланӑ ана ҫин^и ура йӗррисем.

Сухаласа сӳренё тапрапа та ҫаван пекех туса пахйр.
Тӑприне лайахрах тӑкӑслантарар. Ҫапла туса хаш тёлтё 

тӑпра капӑшраххине, хаш  тёлте хытараххине, такӑсраххине 
пёлме пула'Г.

6. Ура йӗрӗсем. Сухалаеа сӳресе хаварнӑ ана ҫшг§е ата 
айёнг§е пулна йёртен, ҫӳлте калана пек, пёр стаккан тапра 
илсе тӑкаслантарӑр.

Унӑн такӑсне таптаман тӑпра такасёпе танлаштарӑр.
Акна хир тӑрах ^упма йурат-и?
7. Вӑйлӑ ҫумӑр хыҫҫӑн хир мёнле. Акса хӑварнӑ анана 

вӑйла ҫумар хыҫҫӑн кайса пахӑр.
Хӑвар ана ҫин$и ҫийелти тапрана ҫумар хыҫҫан сӳренӗ 

кӳршӗ ани тӑприпе танлаштарйр. Тапра аҫта' такасрах?
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Асӑрхӑр: сак'анасем  ҫиш;е иккӗш ӗн р  те тырӑсем пер 
вӑхӑтра шӑтса пёр пекех тикӗс ӳсеҫҫӗ-и?

8. Шӑтнӑ тырӑсем. Акнӑ хысҫӑн тырӑсем миҫе кунтан 
шӑтса тухнине ҫырса хурӑр.

Ҫак вйхӑтра мёнле ҫанталӑк тӑнине астӑвар.
Акна вӑрлйхсем харас шатрёҫ-п (пёр пк кун хуншшн^е) 

йе темиҫе куна тасӑлт)ӗ-и?
Ш ӑтнӑ тыррӑн тӗсне те, хурмине те асархар.
9. Ш» ^ухлӗ тарӑна акнӑ. Акна хир йешерсен, шит ҫура 

тӑваткалра (вал пёр листа хутан тӑваттймёш пайӗ пулат) шат- 
на тьтрӑ мён |у х л ӗ  тарйна кайнине санаса пёлёр.

П ёр майӗпе ҫав таваткӑлра миҫе пёр^ӗ шӑтса тухнине 
те шутлар.

Барлах тарана кайнине пёлес тесен, ӳсекен тырӑ тавра 
ҫёре сирсе ана тымарӗпех каларар.

г|]и таранни мён ^ухлине, ватам таранйш мён ^ухлине, 
ашӑха йулнн мӗн -цухлине виҫсе пӗлӗр.

10. Шӑтнӑ тырӑсем ӳссе сарӑлни. Хутран-ситрен шӑтна 
тырӑсене туха-туха пӑхйр.

Ш атна тырра тымарӗне каларса, ун&н тымарӗ варӑмлан- 
нине, пӗр^и улшанса пынине, тата тӗмленме пуҫланине (ҫӗнё 
хунавсем йанине) асархар.

Ш атнӑ тырӑсем мёнле ҫанталӑкра лайӑхрах ӳснине, мӗнле 
ҫанталакра йериперех ӳснине асӑрхар. Ӑна санас тесен, ана 
ҫине еантиметтарла патак лартӑр: ун тарӑх тыра ӳгссе пынине 
санама пит авав.

11. Найӑксем хирте. Ака туыа '^ухне хире мӗнле кайаксем 
пуҫтараннине асархӑр. Ш урӑ сӑмсалла кур.ака шур&рах мййлӑ. 
^авкаран паллама вӗренӗр.

Ш ухаш ласа пахар-ха: сухалана ҫӗрте акацен  кайаксем 
ҫиме мӗн тупма пултараҫҫё?

Акапуҫ йӑвантарса пынӑ хыҫҫаы есир те сйнаса пахӑр: 
ҫипҫёленсем-и унта, йе хурт-хӑпшанка хурт}ӗсем-и?

Малта катартна картинкӑра (82-мӗш карт.) курак умёптр 
май уйахӗн|е вёҫсе ҫӳрекен нара хурт;ӗ выртат.

Хуртсем шӑтна .тыра тымарӗсене пасма пултараҫдё (хур- 
тйн ҫаварне, йанаххнсене тинкерсе пӑхӑр).

Щ ухаш ласа илӗр ёнтё: сухалана ҫӗрте ҫӳрекен кайаксем 
пире уса кӳреҫҫӗ-и, йе сийен таваҫҫӗ-и?

Ҫуркунке пах^ари ӗҫсем.
Хирти ёҫсем хыҫҫйн пах^арн ӗҫсене тытанма вахӑт кнлсе ҫнтрё.

Кӗркуннеренех п а х р р и  ҫёре сухаласа, ҫӳпҫап-кураксене 
пытарса хӑварна^ӗ. Тӑпра муклашкнсем ку тарапррн  ҫурка- 
ланса пётсе ҫемҫелсе кайна.
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Ха.р ёнтё купӑста лартас ҫӗре тирёс сапаласа пётӗм пах« 
|и н е  тепӗр хут сухаласси ан^ах йулнӑ. Антрх п ах |а  ҫимӗҫӗ- 
сем ваэд и  ку ҫеҫ сахал (ҫитмест). Пахтр ҫимёҫёсем пйхнине 
йуратаҫҫӗ. Вӗсемшён ҫемҫе кӑпӑш тӑпра кирлё; нумайӗшё вё- 
сентрн ҫӗре тарӑна кайаҫҫӗ, шавараесине те кӗтеҫҫӗ. Акаиуҫ- 
пе ҫеҫ еухалани пахт]а ҫимӗҫсемшӗн сахал.

Кунта ӗнтӗ акапуҫне пулӑшма кӗреҫе килет: унпа ртлай 
тарӑнтарах ^авма пула!’.

Сухаланӑ пахт;ара уйар кун хӗрарамсем таран праснасем 
туса йӑрансене ҫёклеме тытанаҫҫӗ. Кунта вара ӗҫе тытӑнма 
пирӗн те тррет ҫитет.

П ӗ |ӗк  кӗреплесем илсе йӑрансем ҫинт)и муклашкалла тап- 
расене кайлӑ-майла турткаласа ватса ҫемҫетер.

Ҫимӗҫсем ваэди  ҫавёпех пуранмалли тапрасене хатӗрлес- 
кзине астуеах тарар.

Вёсен тымарёсем нӳрпе (шывпа) апата шыраса айалалла 
та, айккинелле те ӳсеҫҫӗ. Каш ни ^ул, кашни муклашка ҫи- 
мӗҫе ӳсме р р с а  выртат, кашни ҫумкурак шатса тухна ҫимёҫе 
хупӑрласа, унӑн вайне илсе, йна пусса пӗтерсе пыра!.

Хамар ӗҫе (тума тытаннӑ ӗҫе) пӗтертӗмӗр. Хал, ӗнтё ват- 
тнсем ӗҫленине пахса, п ах |а  ҫ.нмӗҫсене йепле лартмаллине 
вӗренер.

Инттересла пул^ӗ: ҫ.имӗҫ варлахёсене ёрет ӗретпе акрёҫ, 
паранкапа рассатана пӗрпӗрин хушшиитр ҫур меттӑр хйварса 
лартрӗҫ. Ҫимёҫсем хушшинтр ҫаван '§ухлӗ пуш а вырансем хӑ- 
варни пирӗншӗн темӗнскерле тӗлёнмелле пек туйӑнатугҫё.

Ан^ах епӗ ҫавантах кашман ҫулҫисем ҫёр тарӑх саралса 
кайнине, тата купаста саралса тӑнине астурам та, анлантам 
(лаплантам).

Ҫимӗҫсене лартса дётерсен, пахтр илемлӗ пулса кайрӗ: 
тӳп-тӳрё тикӗс йарансем, тикӗс йака сукмаксем илемлӗ тӑсалса 
выртаҫҫӗ; ҫӳпҫап таврашне пӗр ҫёре шалса купаласа хуна. 
Ха.р ёнтӗ пахрарап тухас та килмест. Ҫитменнине тата ^пах- 
^ара ӗҫсем те ыумай. Лартнй хыҫҫан ҫнмӗҫсене нуматгрен 
сапмалла (шӑвармалла) пул^ё. Кашни йӑрана, кашни расса
тана сапмалла пулт^ӗ: унсӑран ӳсмеҫҫӗ.

Хутран-ситрен ҫавакан ҫумар анрах нӗр куна, ик куна 
канма парат^ӗ.

Пирӗн ӗҫлепи, тӑраш са шӑварни харама каймарё: ҫимӗҫсем 
харас лайах шӑтса тухни пӗтём 'цуна хаваслантаратрр. Пайан 
пёр сурт ш ӑтса тухат, пёр-ик кунтан тепёр суртр. Н ум айцен 
кишёр анг§ах шатмасар выртрӗ, кайран-кайран унан ҫинҫе се- 
нёкӗсем те шатса тухрӗҫ.
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Пах^ари ӗҫсене тунӑ ^ухнехи сӑнавсемпе оппӑтсем.
1. Шӑтас тӗлӗшӗнъен вӑрлӑхсем мӗнлине сӑнаса пӗлни. Пах-

т;ари ӗҫсем пуҫланат^ен пӗр-ик ерне малтан шӑтас тӗлӗшёзден 
варлӑхсем мӗнлине пӗлес пулат. Ку мӗнле акмаллине пёлме 
кирлӗ: ҫарарах акмалла-и, йе сайрарах-и. Суйламасар 20-50 
пӗр^ӗ илӗр те, тыра пӗр|исене шӑтарна пекех шатарар.

Есир тёрлё варлах тӗрлӗ вӑхӑтран шатса тухнине пӗлетёр. 
Хавар сананине ҫырса пырар. Каш ни вӑрлахран миҫе ҫулҫа 
тухнине асархар.

Ш атна ҫимӗҫ тымарӗ, пуринт,ен ытла—ҫарак тымарӗ, ул- 
шанса пынине санар.

2. Тӑпра мӗнлине сӑнасси. Айалта выртакан тапрана илсе, 
есир пёлекен майпа (ун ҫин^ен малта калан а^ӗ) тӑпра мӗн 
^ухлё нӳрлине, мён зухлё ашаннине санаса нёлӗр.

Тӗсё тӗлӗшёщ;ен те, канаш тёлӗшён^ен те пахт^ари ҫӗре 
хиртипе танлаштарар. Хаш ӗ вёсен^ен лайахрах?

3. Йӑрансене хатӗрлесси. Картлана патака ҫёре лартса, йа- 
рана ҫёклесе хатӗрленӗ хыҫҫан вал мӗн ^ухлӗ хӑиарнине карт- 
сем тарах шутласа п6лӗ]х

4. Тӑпра кӑпӑшлӑхӗ. Йарансем ҫинт;и тапрана ӑшах ҫем- 
ҫетнӗ ҫёртен те, таран ҫемҫетнӑ ҫӗртен те стаккан ҫине тул- 
тарса такаслантарса, тапра мӗнле кӑпашлине иӗлӗр (стаккана 
мёнле тултармалли ҫин^ен малта каланӑтр;ӗ).

5. Ҫимӗҫе лартни. Тӗрлё ҫимӗҫсене хӑҫан лартнине аставар; 
ҫырса хурсан тата авантарах. Хёвеллӗ кун пӳрнесе ҫийелти 
тйпра ашне т^икӗр, унтан ҫав тёлти тапрана сирее пӳрнесем 
ҫитнӗ тӗлти тапран ӑшшине ҫӳлти тапра ашшипе танлаштарар. 
Ш ухашласа илӗр-ха: мӗншён пах^а ҫимёҫӗсене ҫийелти тап
рана лартаҫҫё?

6. Паранкӑ. Батам паранкӑ миҫе хунав каларнине шутласа 
иёлӗр. Асархар: хунавсем хушши паранкй ҫин^е пӗр пекех-и?

Хӑвартрах ӳстӗр тесен, паранка ҫӗре мӗнле пӑрахмалла? 
Шухйшлӑр-ха: меншен паранка шавармаҫҫё (сапмаҫҫё)?

7. Рассатӑ. Ҫулҫасен тӗсӗ тарах купӑстапа кашмирӗн 
(прӳкван) рассатине паллама вӗренӗр.

Рассатӑ рассатникре (панрра) мӗн т;ухлё вӑхат ӳснине
шутласа каларӑр.

Купастапа кашмир варрисене темиҫе пӗр^ӗ те пулсан тӳрех 
йаран ҫине лартар. Кӗркунне вара вӗсене рассатникрен ларт- 
нипе танлаштарар: хйшӗ вӗсен^ен шултӑрарах пулнӑ?

8. Шӑварни. Каҫхине шӑварни миҫе сехет нӳр тытнине, 
тата ирхине шӑварни миҫе сехет нӳр тытнине санаса пахар.

Хйҫан шаварма авантараххине шухашласа пӗлӗр.
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Пӗр йӑранне кйшт ҫеҫ, наг§артарах, тепёр ййраыне вӑйла 
(икӗ хут) шӑвар&р. Пӗр-ик сехетрен тӑприне сирсе, ыӳр мӗн 
т^ухлӗ тарана кайнине лайӑхрах пӑхӑр. IIӳр тымарсеы вӗҫне ' 
ҫитнё-и?

Ш ухӑш ласа калӑр: мӗнле сапсан авантарах: каши кун 
пйртаккан сапсан-и, йе ^айрарах, анг§ах вӑйла сапсан-и?

9. Ҫимӗҫсем шӑтни. Иӑран ҫин^е пӗр ёретпе тепӗр ёрет 
хушшин^и тапрана ҫемҫетӗр. Ҫийелти тйнра айалти тӑпра- 
сен^ен мӗнле урӑхраххине сӑнаса пахйр.

Пӗр йаран вӗҫне ик-виҫ утӑма ҫӑв тарӑш ш ӗпех пӗртте ан 
ҫемҫетӗр. Кӗркунне вара ҫав йӑран ҫштде хаш тёлте ҫимӗҫсем 
лайӑхрах пулнине танлаштарса пӑхӑр.

Ҫуркунне вӗҫӗн^е варианта. \
Ҫӗмӗрт, йе пилеш |ет;еке ларсан, каллех тепӗр екскурҫи 

тавар.
Ха.$ ёнтӗ вӑрмана кайӑпар.
Унта кайма епир нумайцен тӑхтаса тӑтӑмӑр: ҫуркунне 

пуҫлансанах унта сивё, йёпе, ҫап-ҫара.
Халӗ ҫуркунне вӑйа кӗни- 

пе вӑрманта йывӑҫ-курӑк аван 
ӳсе пуҫларӗ.

Айакранах епир йкӗ тёрлӗ 
йешӗл симӗс куратпйр: пёри
ҫутӑрах, тепри тӗттӗмрех. Епир 
мӗнле йывӑҫсем ҫутӑ симӗс 
паниые, мёнле йывӑҫсем тӗттӗм 
симёс панине пёлетпёр (мӗнле 
йывйҫсем)?

Ҫывӑхарах пырсан, епир 
кашни йывӑҫа паллама пӗлетпӗр. 
Айтӑр, кёрӗпӗр вармана.

Епир хырӑ вӑрманне кӗтӗ- 
мёр. Куҫ курна таран пур ҫӗрте 
те ҫурта пек тӳп-тӳрӗ йаштака 
симӗс ҫӗлӗклӗ ҫӳлӗ хырӑсем 
каш ласа лараҫҫӗ. Айалта унта 
та купта та ҫамр&к ^ӑрӑшсем, 
хурӑнсем ш ал^а пек т&с&лса 
лараҫҫӗ.

Ура айӗн^е тӑк&ннӑ хырй 
29) Ҫамрӑк хыр. йӗпписем шапӑртатаҫҫё (^ашӑл-

татаҫҫё); вырӑнё-вырӑнӗпе хытй, 
ҫулҫӑлӑ ҫинҫе кӗтмел ҫырли (брусника) хуллисем тйсӑлса 
выртаҫҫӗ.
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Ака епир лапа тухрӑм&р. Пирӗн умра кӗҫ урйх варман. 
щ Кунта шурпӗтевлӗ хурӑн та, хӑм&р авӑс та пёлӗт айне дитет;- 

^енех тӑсалса лараҫҫӗ. Вёсен хушшин^е уҫарах ҫӗрте пилеш- 
пе хурама сарӑлса лараҫҫӗ. Тата айаларах ансан, палан тёмё- 
сем, кашкйр ҫырли тёмӗсем ӳсеҫҫӗ. Вёсен хушшин^е кураксем 
ӳскелесе лараҫҫӗ. Пынӑҫемӗн аван шӑршӑлдӑ, шап-шурӑ парҫа- 
ланса-ларакан лантӑшсем ҫине те пырса тухатӑн.

Ака епир уҫланка, касна варман выранне тухрамӑр.
Уҫланкара пур ҫӗрте те хырапа хурӑн т,атлйхё ӳеет. Хаш- 

хӑш ҫӗрте хуран ҫырлин шура ^ет^екӗсем те куранаҫҫӗ.
Кунта (пысак тунката ҫине) касна пысак йываҫ тӗпӗ ди

не ларса касна йываҫ миҫе ҫултине пӗлме тытӑнар.
Уҫланкӑра канса каллех вӑрмана кӗрер. Халӗ ӗнтӗ кайак- 

$  кӗшӗксене пахар, вёсем мёнле йурланине итлер.
Килес кайаксем ӗнтӗ пурте килсе ҫитнӗ. Варианта темиҫе 

тӗрлӗ кайӑк сассисем илтӗнеҫҫӗ. Мӗнле кайаксем йурланине 
'^асах пӗлейместён. Ан^ах, тинкеререх илтелетӗн те, пӗлекен 
кайӑгҫрен сассине уйара пуҫлатан.

Йулашкиицен пӗр вӑхӑта кӑтка йӑви патенте ^аранса 
тарар. Кӑшт вахӑта ^арӑниаскерсем, лап ҫур сехет татӑмар, 
мёншён тесен кӑткӑсен йави, вёсен пурнаҫӗ, ӗҫлени пит инт- 
тереслӑ.

Варианта мӗнле пронраммӑ тӑрӑх сӑнамалла.
I. Йывӑҫсемпе тӗмйывӑҫсем (ката йывӑҫҫисем). Хавар вар- 

манти йывӑҫсене те, тёмйываҫсене те ҫулҫисем тарах пӗлме 
вӗренӗр.

Варианта мӗнле ҫулҫӑлй йываҫсем, мӗнле йӗпҫулҫйлӑ йы- 
вӑҫсем, мӗнле тӗмйывӑҫсем ӳснине ҫырса хурар.

% 2. Ҫулҫӑсене типӗтсе хӑварни. Ҫулҫӑсем саралса ҫитсен,
кашни тӗрлӗ йываҫран, кашни тӗрлё тёмйываҫран ик-виҫ ҫул- 
ҫа татса илсе вёсене листа ӑшне, йе кӗнеке ашне типме сар- 
са хурар. Малтанах ҫулҫӑсене кашни суткаран пёр листа ҫин- 
т;ен тепёр листа ҫине хурса пырар. (Мёншён апла хумалла)?

Ҫулҫасем типсе хытсан, вёсене диппе хулйн хут дине 
ҫӗлесе хурӑрта, кашни ҫулҫӑ думне айаларах мёнле йывад дул- 
дине катартса дырса хурар.

3. Хырӑ тура^ёсемпе турат йёпписем. Хырра пахса хаш 
тёлте унан ^ӗрӗ йешёл туратсем ларнине, хаш тёлте типнё 
туратсемпе турат йӳпписем ларнине асархар. Пётевён тёпён^е 
туратсем пур-и, дук-и? Мёншён вёсен йёрёсем (турат вырӑ- 
нёсем) куранмаддё?

4. Типсе ларнӑ йывӑҫсем. Варианта типсе ларна йывада, 
ф, тата типме пуҫланине шыраса тупӑр. Ш хар-ха; вёсен тура|ё-

сене хёвел лекет-и?
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Ҫав йываҫсен хуппи (хуйӑрё) айён^е хурт-кӑшнанкасене 
шыраса пйхӑр. Тупнй хуртсемпе ыйрӑсем ҫак йывӑҫсене пӗте- 
рекен тӑшмансем пулаҫҫӗ.

Типнӗ йывӑҫсене вӑрманта хӑварма йурат-и?
5. Йывӑҫ миҫе ҫулти. Уссе 

ларакан пысӑк йывйҫ миҫе ҫул- 
тнне пӗлме ҫук; каснӑ йываҫ 
миҫе ҫултине шутласа кйларма 
хен мар. Каснӑ ҫӗрти ункӑсене 
вуншарӑн-вуншарӑн шутласа, 
ҫак тунката ҫи н |е  миҫе ҫулхи 
йывӑҫа каснине пӗлӗр.

Ларакан йывӑҫсем хуш- 
шин^е ҫак каснй йыв&ҫ пекех 
хуланнине шыраса тупар.

Ш ухӑш лаеа пахар: сирӗн 
вӑрманти йываҫсем миҫе ҫул 
таврашӗн^е пулмалла?

Ҫамрӑк хыра миҫе ҫултине 
унӑн сыпписем тӑрйх пӗлӗр: 
ӳнӑн пӗр ҫулта пӗр сыпй ӳсет.

6. Йывӑҫ тункатисем ҫин^и зо ) йуҫӗ ҫырла кур&кӗ. 
сӗткен. Тнн ҫеҫ касна йывйҫ тун- г 
кати ҫин^е сӗткене сӑнаса пӑхӑр: вӑл йҫта с&рхйнса тухаТ: 
йываҫ варрин^ен-и, йе хупӑ ашан^ен-и?

Ҫуркунне йывӑҫ тункати ҫин^е каснӑ хыҫҫйн ^ылай вӑхӑ- 
тран йе шурй, йе хёрлӗ кӑпӑк йевӗрлӗ йанала тухагГ, ^ӑваш- 
сем ана „йывӑҫ хӑсйкӗ“ теҫҫӗ, ҫав йываҫ хасӑкӗ йывӑҫсене ш а- 
тарса, йе касса сӗткенне йухтарна хыҫҫӑн пур йываҫсем ҫин- 

те пула?. Ҫав хасӑк— кӑвакару (камӑска) пулат.
7. Хунавсем. Пӗтевёшзен, йе тымарёсеш;ен хунавсем паракан 

йывӑҫсене астӑвӑр.
Каснӑ йываҫ тункатин^ен, хунавланса кайнӑ ҫамрӑк йы- 

ваҫа шыраса тупар.
8. Йӳҫӗ ҫырла (кисличка). Ҫак ӳсетӑраыа тутанса пахсан, вал 

т,ӑнах та йӳҫҫине пелсе, ана „йӳҫё ҫырла“ тесе ахал, каламан 
тийӗр.

Йӳҫӗ ҫырлана кӑларса хӑвар п а х р  сулханне лартӑр та, 
унан ҫулҫисемпе ^е^екӗсене хӗвеллӗ кун та, пӗлётлӗ кун та, 
каҫхине те сӑнаса пахар.

Вара есир ҫак йӳҫӗ ҫырла ҫанталӑк улӑшаиассине сисекен 
ӳсетаранне хӑварах курӑр.

9. Кайӑксем. Сассисем тӑрӑх варманти кайаксене паллама 
вӗренӗр. Илтекен сасӑсем тӑрӑх варианта миҫе тӗрлӗ кайаксем ( 
пуррине шутласа каларар.
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о
10. Тӑхран (Улакайӑк, дятел). Иывӑҫ тарах хаварт шакка- 

нине илтсен, пӗлсех тӑрӑр: ку ӗнтӗ тӑхран (улакай&к) хуйӑра 
“  шаккаса р к ал ан и  пулат. Ш акканӑ ҫӗре шӑппӑн пырса, тӑхран 

(улакайӑк) йывӑҫ тӑрӑх йепле вырӑнтан вырӑна куҫнине, вӑл 
йепле ӗҫленине санаса тарӑр.

Астӑвӑр: вал ӳссе ларакан йываҫа шаккат-и, йе типнине-и?
Типнё, хӑрна йываҫ хуйӑрне сӳсе, ун айӗн^е хурт-капшан- 

кӑсене шыраса тупӑр. Ҫав хурт-кӑпшанкасем— тӑхран апа^ӗ..
Ш ухашлар ӗнтӗ: тӑхран вӑрманшӑн уеӑллй кайак-и, йе 

вал сийенлӗ кайӑк-и?

А

Г

31) Улакайӑк.

Ҫулла.
П ах р р и  йывӑҫсем те, вйрманти йывӑҫсем те ^е^екӗсене • 

пӑрахсассан, хирти уҫӑмсем (н азр еем ) п у р х ёсен е  кӑлара 
пуҫлаеассан, вара ҫулла килет.

Ку вахатра хӗвел тавлӑкӗпе тенӗ пекех пӑхма хатӗр. Хал) 
еытӗ каҫхи шурампуҫ пӗтнё ҫӗре ирхи шурӑмпуҫ паларсах 
тӑрат теҫҫӗ.

Ан^ах ку ылттӑн вйхат нумайах тӑмас']г. Пёр ерре те, тепёр 
ерне те иртӗ, ҫав каҫхи ҫёр ӳсе пуҫласа, пйртаккӑн-пӑртаккӑн 
куна кӗскете-кӗскете, кайран-кайран темиҫе сехет те катса 
илме пуҫлӗ. Ҫапах та ҫав пӗтицен  вал кунпа тавлашма пул- - 

А тараймаоТ.
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ИйуН) уйахӗ пӗтнё ҫӗре кун каталса пыра!1 пулсан та, 
аш ӑ катӑлмаст: вал вайлаланса ^ылайт^енех ӳссе пынипе т;ат- 
ма ҫук хӗр}г кунсем те килсе ҫитӗҫ. ИйуЛ) уйӑхӗ ҫулталӑкра 
т)и шарах, вӗри уйӑх пулат.

Ҫак вйхйтрах аслатисем авӑтни, т;ӗреерен йаракан ҫу- 
мӑрсем, хӑш ҫул ҫум&рсӑр типётсе ҫунтарни те.

Нумайах та тӑмаст, вӗри кунтан кун гр к а  пуҫлаТ. Авкуст 
уйӑхӗпе пӗрле тӗттӗм сулхӑн каҫсем те ҫитӗҫ.

Ҫулла килсе ҫитсессӗн, ҫӗр йӑлтах ӑшӑнса ҫитет. Ы тлаш- 
ши шывсем, нӳрсем типсе пӗтеҫҫё. Улӑхри кураксем, хирти 
тырӑеем лайах ӳссе сарйлса ^ашласа кана лараҫҫё, хавартрах 
^ет^еке (шӑркана) ларасшӑн.

^ецексем тёлӗшён^ен ийуН) уйӑхӗн^ен илемли ҫулталӑкра 
•ҫук. Пурин^ен ытла ҫарансем (улахсем) темиҫе тӗрлӗ тӗсӗсеые 
улаштара-улаштара пит илемленсе пыраҫҫӗ. Пур ^е^ексем те 
ӳссе сарӑлса пынине пӑхса ёлкӗрме хал та ҫук.

Кураксем хыҫҫан ырашсем т,ег§еке ларма пуҫлаҫҫӗ. Пире 
тӑрантаракан ырашпа ытти тырасем йепле ^етцеке ларнине 
пуртех асархамаҫҫё. Миша тарах пынӑ ^ухне сире перёнекен 
ыраш  тусан кӑларсан, вара, вӑл ^е^еке ларнине пёлёр.

Пурин^ен кайарах пирӗн пах 'рри ҫимӗҫсем ӳсме пуҫлаҫҫё. 
Вёсем шатса ӳсме пуҫлас ҫӗре йарансене йӑлтах ҫумкурйкё 
пусса кайат. Кунта ҫимӗҫсене хӑтарма пёр май ан^ах: ха- 
вартрах йарансене ҫумласа ҫумкурйкран тасатас пулат. Кайран 
•ҫумкураксем каллех тухёҫ, ан'§ах вёсем пит харушах мар. 
Пахт>ари ҫимӗҫсене каллех ҫумласа тасатапӑр, ытлашши ҫара 
пуласран хаш ҫимӗҫсене тапӑлтарса та пӑрахӑпӑр. Вара пах^а 
щухйшёсем пёр вӑхӑта пӗтсе те тарёҫ.

Хирсен^е, улахсен^е тырасемпе кураксем ӳенӗ вахатра 
хрес^енсем тирӗс тӑкаҫҫӗ, унтан ҫӗртмене тухса ыраш акма 
ҫёр хатӗрлеҫҫё. Ҫӗртмене пӗтернё пӗтерменех ута ҫулма ту- 
хаҫҫӗ.

Утӑ ҫулас вӑхӑт ҫавӑн |И  лайӑх вйхӑ^е. Акнӑ йапаласем 
ку вахатра пурте ӳссе тулса ёлкёре пуҫлаҫҫӗ. Кампасемпе ҫыр- 
ласем те пиҫсе ӗлкӗреҫҫё. Иурин’р н  маларах пирӗн ^уна аван 
ш ӑршаллӑ хуран ҫырли хаваслантарат. Унтан кайат шурлӑхри 
сарӑ ҫырлапа (морошка) варманти хураҫырла (черника). Пах^а- 
сен^е ^ийе ҫырлисем те пиҫсе хӗрелеҫҫӗ.

Утӑ пуҫтарнипе ҫур ҫйв иртсе те кайаК Ун хыҫҫанах 
тыра вырма тухмалла пула'Г. Хирти тырйсем тахҫанах саралнй, 
пуҫахёсем те тулса ситнӗ.

Х а^  ёнтӗ уйӑх тарант^ен кашни етемӗн тырра ^ипер 
вырса пуҫтарса хурас шухӑш  ан^ах. Пӗр тыррине пӗтермен, 
— тепри ӗлкёрсе те пырат.

Тыра вырса пётерсен, унпа пӗрле ҫуллахи аша та кайаК 
^ас-'дасах ҫумарсем ҫукала пуҫлаҫҫё. Ҫулла пӗтсе килет.
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Унтан кймпа вӑхӑ|ӗ килет. Хёрлӗ кӑмпасем, хурӑн кйм- 
писем, шурӑ кӑмиасем кайаҫҫӗ. Кайарах пиҫекен ҫырласем 
те: кӗтмел ҫырли (брусника) паланпа пилеш пиҫсе ҫитеҫҫӗ. 
П ахрсен^е улмасем (панулмисем) пиҫсе, темлӗ шӑршӗсене 
сарӑлтарса, темиҫе тӗслӗ тӑлӑрса лараҫҫӗ. А |а п г§исемпе ватти- 
еем пах^аран тухма пӗлмеҫҫӗ. Улмана вӑрласран пур ҫӗрте те 
а^асем шаккаса кӑшкйрни илтӗнет: „Улмана ан вӑрл&р', улма 
кукли ҫитереп!“ тесе к&шкӑраҫҫӗ. Унта-кунта пат-пат пиҫнӗ 
улмасем ӳкни илтёнет. Кунӗпех а^ап^асем тутла улмасене 
шыраса шатӑртаттарса ҫисе ҫӳреҫҫё. Ех, ерехетҫке! Пахт^аран 
лайӑххи мён пур вара!

4 Ҫутҫанталӑкра ҫулла сӑнамалли.
1. Кун тӑрӑшшӗ. Ийун, уйахӗн 22-мёш кунӗн^е ҫулталӑкри 

т;и варам кун пулат. Унан тарашне хӗвел анна тарӑх пёлме 
тапанар. Авкуст уйӑхӗн 1-мӗш кунӗ уйахӗн^е кун варамӗшне ‘ 
шутласа каларар.

2. Мӗлке, тата хӗвел ҫулӗ ҫӳрени. Ийунён 21-мёш кунӗн^е, 
йе ҫав йаханта кӑнтарла мӗлке тӑрашне палла туса хӑварар. 
Хёвел йепле ҫӳлӗ танине те асархӑр.

3. Аслати авӑтни. Ҫиҫӗм хы^ҫӑнах аслати мӗнле ҫапнисене 
 ̂ пӑртак тарсан мёнле ҫапнисене, кӗмсёртеттернине асархӑр.

Ҫиҫӗмпе аслати аватна хушшин^е мӗн ^ухлӗ вахат ирт- 
нине „1,2,3,4,5,6... “ тесе шутласа пӗлӗр.

4. Вӑйлӑ ҫумӑр. Вайла ҫумӑр ҫуна ^ухне ҫумар айне витре 
каларса лартар. Кайран стаканпа виҫсе мӗн ^ухлӗ пӗлӗтрен , 
шыв таканнине пёлӗр.

5. Сывлӑм. Мӗнле ҫанталакра сывлӑм ӳкнине асйрхар: уйар 
кун-и, йе пӗлӗтлӗ кун?

^  б.Шыв пӑсланни. Хӗрӳ ҫанталӑкра |аш к а  ҫиые шыв тулли- 
йех тултарса хӗвел ҫине кӑларса лартар та, шыв миҫе кунтан 
типнине (пасланса кайнине) сӑнар.

7. Тӑпра мӗнле. Ҫийелти тӑпра айӗнр: тапрана илсе вал 
мён |у х л ӗ  нӳрлине куҫпа та санаса пӗлӗр.

8. Улӑхра. Хӑва варлахӗсем ӗлкӗрни. Ҫулла пуҫлансанах 
хавасем ҫин^и шур мамак пеккине асархар. Ӑҫтан вал тух
нине санаса пахар. Ун ашён^е хура кёрпе пек йапаласене 
асархӑр. Ҫавсем— хӑва вӑрлахӗсем. ч

Варлӑхсене ҫилпе йепле вӗҫтерсе кайнине асархӑр.
^ е ^ е к с е м .  Улӑхра ҫӳренӗ т;ухне ^ е к с е м  йепле тӗсӗсене 

улӑштарнине астйвар.
Ҫак вӑхатра улахсене мӗнле т^ексем  питрех илемлетнине 

те аставар.
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Х у р т  к ӑ п ш а н к а с е м .  Кураксем ^е^еке ларна вӑхӑтра 
улйхра хурт-кӑшнанкасем нумай пулаҫҫӗ. Пӗр-пӗр хурт- 
кӑпшанка тӗллесе, сӑмахран —  лӗпёше тӗллесе, вал мён 
тунине санаса пахӑр.

Аеӑрхар: вал пӗр тёрлӗ ^ет^ек ҫине ан$ах лара!-и, йе ӑҫта 
пына унта лара!-и?

У т а  ҫ у л н и .  Хӑҫан ҫулма тухнине ҫырса хурӑр.
9. Хирте. Х ура пус (ҫӗртме хирё). Хура пуса хӑҫан тирёс 

турттарнине аставар. Хаҫан ана сухаласа парахна.
Т е м л е н н и  ( х у п а в л а н и ) .  Уссе ларакан ҫамрӑктыраеене 

(ик виҫ тӗм) ^авса каларар та, вёсен тымарӗсем ҫӗнӗ хунавсзм 
йарса тӗмленнине санаса пахӑр.

Х и р т и  ӳ с е т ӑ р а н с е м  с а р а л н и .  Акнӑ тырӑсем хӑҫан 
^е^еке ларнине, хӑҫан п у |ах а  кайнине; хаҫан ӗлкӗрнине 
астуса пырар.

^ е ^ е к е  л а р н и п е  ӗ л к ё р н и .  Уссе ларакан тырсем 
ҫин^е т^екёсен е  паллама вӗренӗр; ку вахатра пу'цахсем 
ҫин^е тьгрнкӑсем лайӑх курӑнаҫҫӗ. В ӗсен |ен  тусан тухнине 
тытса пахса пёлёр.

Ы раш , йе ытти тырӑсем зе^еке пӑрахсан, вёсен пёр^и- 
сене алла илсе сӑтарса, ^ӗлхепе те тутанса пӑхса, вёсем йепле 
ёлкёрсе пынине санаса тӑрар.

Х и р т и  т ӗ с с е м  у л ш ӑ н н и .  Ы раш  пусси хаҫан сарал- 
нине ҫуртырри хаҫан саралнине, ҫуртыррисен^ен мӗнле тырӑ 
малтан ӗлкёрнине ҫырса хурар.

Т ы р а  л а й а х  п у л н и н е  и ё л е с с и .  Тыра пулса ҫите 
пуҫласан, 10-20 пу^ахне татса илёр те, путзахсен^ен пёр^исене 
шёкӗл^есе кӑларар. Миҫе ну^ахран шӗкёл^есе каларнӑ, пӗр |ӗсен  
шутне ҫав пу^ахсен п щ ӗ  ҫине пайлас пула!. Вара ватам 
ш утпа шутласан, пу^ахран миҫе пӗрг|)ӗ тухнине пӗлетпӗр. 
Аила пулсан, кашни акнӑ пӗр^ӗ ҫаван ^ухлё пӗр^ӗ пара!’. 
Ҫак шутпала^акна анаран миҫе пӑта йахан тухассине те пӗлме 
нултарапӑр. Ана пёлес тесен, миҫе пӑт акнине, п у р х р ан  
миҫе пӗр^ё тухнӑ, ҫав шут ҫине ӳстерес пула!.

М ӗ н л е  ҫ ӑ р а  а к н и .  Выракан ана ҫин^еш ит ҫурӑтӑват- 
кӑлри тырра вырса илсе унта миҫе нёр^ё ӳснинешутласа кӑларар.

Ҫ у м - к у р ӑ к с е м .  Ы раш  пуссин^е мёнле ҫумкурӑксем, 
ҫуртырри ҫинг§е мёнле ҫумкураксем ӳснине асӑрхар. '

Ҫуркуннехи 'ҫӑрӑштӑрри ӳснӗ ҫёрте ^араш тарри йевӗрл) 
курӑка шыраса тупар. Ҫав курак ҫуллахи ^араштйрри (хвощё 
пула! (47 етранитсӑри рис. пах).

Ухата пулсассӑн, т^йрӑштаррине г§авса пахӑр. Вара унӑн 
тымарӗсем тарйна кайнине курар.

Унӑн тымарӗсем ҫин^е мён тупар?
Астӑвар: ^ӑрӑштарри пур ҫӗрте ыраш мӗнле пулна?
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Ы р а ш  а к н и .  Кйҫал хура пусса ыраш хӑҫан акнине 
ҫырса хурар.

10. Пах^ара. Ҫ у м л а с с и .  Ийранҫин^е тетра^ри странитсӑ 
пысйкӗш таваткал уййрса хурар. Унтан ҫав таваткалрн 
ҫумкураксене" тапалтарса каларса унта мнҫе курак шатса 
ӳсннне шутласа тухӑр.

Астӑвӑр: кураксем пурте пӗр пекех ҫӑмал тапӑлаҫҫӗ-и? 
Тӗрлӗ кураксене тапалтарса, йе ^авса каларса, вёсен тьша- 
рӗсене танлаштарӑр.

Ш ухӑшласа илӗр-ха: мӗншӗн вӑрӑм тымарлӑ курӑксем 
ӳсеҫҫӗ?

С а й р а т а с с и .  Ҫарӑк, йе кашман пӗтэден ӳснӗ ^ухне йепле 
сарйлса ӳссе кайнине, тата ҫара тавар ҫӗрте йепле ӳснине 
асӑрхар. Ҫимӗҫсем нӗр-пӗрне ӳсме ан канӗрлетэдӗр тесе 
вёсен хушшин^е уҫа вырӑн хавараҫҫӗ: шултрисем хушшин^е 
ытларах, вётӗреххисем хушшин^е сахалтарах хавараҫҫе. 
Ы тлашки ҫимёҫсене тӑпалтарса парахаҫҫӗ.

Пӗр йӑранӑн пӗр вёҫӗн^е пӗр-ик утама сайратмасӑр 
хаварар. Кӗркунне ӑҫта ҫимӗҫсем шултрарах та йывартарах 
пулнине танлашгарӑр: еайратна ҫӗрте-и, йе сайратман
Ҫӗрте-и?

П а х ^ а  т а ш м а н ё с е м .  Сийен тавакан хурт капшанкасем 
хӑҫан тухнине астӑвӑр.

Мӗнле ҫимӗҫсене вӗсем питрех пахаҫҫӗ?
К у п ӑ с т а  х у р | ӗ .  Ҫур ҫавра п а х р р а  шура лёпӗш вӗҫсе 

ҫӳре пуҫлат, унӑн ҫуна^ӗсем ҫинт;е хура н ан есем . Ҫав лӗпӗш 
купӑста хур^ӗ пула!1.

32) Купӑста хур'Бё. Сылтӑмри— куккӑлкӑ, варриггр - -куҫенитсӑ,.

Партак вахат нртсессён, кунӑста ҫулҫисене ҫӗклесе айал 
йен^ен пахӑр. Есир куракан вӗтӗ симӗс хуртсем купаста 
хур^ӗсем пулаҫҫӗ.

Вёсене пуҫтарӑр.
5*
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Темиҫе хурта коропкана, йе тутӑр татйкӗпе витнё келен^е 
савӑтне хупса усраса пйхар. Вӗсем йепле ҫинине санар.

Хуртсем ытти ҫимӗҫсен ҫулҫисене ҫинине санаса пахар.
Хуртсем кукӑлккаеем пулса ларсан, вёсене ан тивӗр; 

санама хаварӑр; пӗр-ик кукалкка хаварсан ҫитет, ыттисене 
пётерес пулат.

Кукалккасемпе мӗн пулассине кӗтсе тарӑр.
Ш ухӑш лӑр ӗнтё: купӑста хур^ё усаллӑ йапала-и, йе си- 

йенлё? Мӗнпе?
К а й а к с е м .  Ҫулла пахцара мӗнлекайаксем пураннине, мёнле 

кайаксем вӗҫее килкеленине астуса нырӑр. Хайсен йависене 
вёсем пах^аран мён илсе кайнине асӑрхар.

Ҫерҫисене санӑр, мӑшӑр ҫерҫисем 15 минут, йе ҫур сехет 
хушшин^е йавине миҫе хут апат илсе килнине асархӑр. Аҫа 
ҫерҫипе ама ҫерҫине паллама пӗлёр.

Тавҫарса илӗр-ха: ҫерҫи усалла кайак-и, йе сийен тӑва- 
хан кайак-и? Мӗншён апла шухашлатӑр?

Ш ухашлӑр: хал, ӳстерекен ҫерҫи ^ёпписем ҫуркунне кӑ- 
ларнисем-и, йе хал) ҫулла ҫёнӗреы каларнисем-и?

Ҫутҫанталак ҫин^ен ҫырса пырасси.
о
Иулашкин^ен сире, ҫамрак вёренекен санавҫасене, ҫутҫан- 

талак улшаннине йепле сӑнаса нымалли ҫин^ен канаш парас ч  
тетёп.

Пӗ^ӗккин^ен пуҫлар, вара пысӑкки те пуле. Санама пуҫ- 
ласан, пӗтермесӗр ӗҫе ан пӑрахйр. Ӗҫе тӗплӗ тавас тесен, 
ҫутҫанталӑк улшӑнннне ҫырса пырас пулат. Ҫырмасан, пулна 
йапаласене ^асах манса кайатан, пурин^ен ытла вӑхатне, ха- 
ҫан мён пулнине манса кайатан. Курнӑ йапйлана хут ҫине 
ӳкерме те тйрашар. Каш ни кун сӑнаса ҫырса пырас ӗҫе пёр- 
ик йулташпа пӗрле тума авантарах: пёри курманнине сисмен- $  
нине„тепри курӗ, сисӗ.

Иепле ҫырса пымаллине ака ҫак кйтарту тарах пӗлме 
пула!’— ана Ленинкрат кёпӗрнин^и пӗр ҫемйери ар сем  ҫырса 
пына.

1921ҫул.
Март уйахё. 21. Пах^ара „Мать-мачеха“ текен ^ е к ё н  

тин ҫеҫ тухнӑ ^е^еккисене тупрамӑр.
23. „Хохлатка,“ тата „Купчиха" текен ^ӑх- 
сем ҫамарта тӑва пуҫларёҫ.
24. Пах^ара йываҫсем кутӗн^е йур ирёлнипе 
Ҫӗр курӑна пуҫларӗ.
25. Ш апана тупрамӑр. ^
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Апрел

Март.
Апрел

Май.

27. Ка^акасене пирвайхи хут кётмел ҫырли 
куракӗ ҫине хӑваласа калартӑмар.

о
1. Иурсем ирӗлнипе хиреем хурала пуҫла- 

Рӗҫ-
4. Килкартин^е йур кайса пӗтрӗ. Кратуҫ- 

ник сулхӑнта та 8 кратус ӑ,шӑ катарта4.
5. Сара лӗпёш куртӑмар.
8. Вӑрманти йур кайса пётрӗ.

14. „Зайка“ текен казака икӗ путек ҫурат- 
рӗ.
21. Улахри ҫеремсем йешер^ӗҫ.
24. Пах^ана тирёс турттартамар.
26. Пах^ана кӗреҫепе ^ава пуҫларӗҫ.
29. Кишӗр акрӗҫ.

1 924  ҫул.

26. Хӗлле иртнӗренпе малтанхи ӑша.
2.Кураксем кшг§ёҫ.
9. Ҫул тӑрашшӗпе канавсем тарах шывсем 

^упа (йуха) пуҫларӗҫ.
11. П ах р р а  йывӑҫсем тавра йур'ирёлее пӗт- 
рӗ.
^ӑпар ^ах малтанхи ҫамартине турё.
14. П а х р р а  |у р  кайса пӗтрӗ.
15. Нева тарах пар кайрё.
19. „Мать-мачеха“ ^е'деклен^ё (^е^еке лар^ё). 
21. Вӑрам мӑйлӑ виҫӗ кайак иртсе кайрӗҫ, 
кӑвакалсем пек туйӗн^ӗҫ.
23. Т)ӗркуҫҫи таран (10— 15 сантиметр та- 
ранӑшӗ) йур ӳкрӗ.
Сивё ҫил.
24. Пирён „Ш уркарка'* икё путек ҫуратрӗ: 
Пӗри весенней така.
29. Ҫак кунсен^е ӳкнӗ йур ирӗле (кайа) пуҫ- 
ларӗ.

7. Шыв йахӑн^и ҫеремсем йешере пуҫла- 
рёҫ.
10. Пах^ана тирёс турттар^ӗҫ.
12. Ҫерле малтанхи аслати пул^ӗ (авӑтрӗ). 
Малалла та ҫаван йевӗрлӗ ҫырса пымалла.



Ҫак икӗ ҫул сйнаса ҫырса пынисене танлапггарсан, вӗсен 
хушшин^е уйрамсем пурри курйнсах тйраГ; сймахран— тан- 
лаштарса пӑхӑр ха хӑҫан йур айӗн^и ҫӗр курӑннине, хӑҫан 
,,мать-мачеха“ текен ^е^ек ^е^екленнине, хйҫан ҫеремсем йе- 
шерме пуҫланине. Ҫаксем ҫин^е уйрӑм пурри питрех те палла.

Ҫулталӑк пӗтсен, ҫулталӑк хушш ин^е мӗн ҫырнине-тунине 
йӗркене кӳрсе ҫырса хурӑр: иртнӗ ҫулта ҫулталӑк вӑхй^ӗсем 
(кёркунне, хӗлле, ҫуркунне, ҫулла) мён вйрймёш пулнине |у х -  
ласа пӗлсе ҫырса хурӑр.

Ҫулталӑк вйхӑтне ҫутҫанталӑкри пёр паллй йапаларан те
пёр паллӑ йапала патне ҫитетщен пзутлама пула’!’, сймахран- 
ҫуркуннене курак, йе шӑнкӑр^а килнин^ен пуҫласа ҫирен, йе 
улмаҫҫи ^е^еке тӑка^ен  шутлама пула1!; ҫуллана улыаҫҫи, йе 
ҫирен ^е^еке такнин^ен пуҫласа йываҫ ҫулҫисем йӑлтах сарӑ- 
лат^ен шутлама пула!1; кӗркуннене ҫулҫӑсем саралнин^ен пуд- 
ласа ҫырма шӑнса ларш ^ен шутлама пулаг1\0
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ХАНИ 55 пуҫ. аЬНА 55 коп.

И. И. НИКИТИНСКИЙ Родная природа На чувашском языке
Перевод А. Антонова
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СССР-ти ХАЛӐХСЕН ТЕП ИСТАТТЕЛСТВИН- 

Т)Е Х А /Ь  ҪИНЕ ТУХНА КӖНЕКЕСЕМ ҪАКСЕМ 
ПУР:

1. С. Максимов—^ӑваш  кӗввиеем (11 мёш пайё) 
хакё—70 пус. I

2. С. Максимов— Рево^утси йуррисем— 50 пус.

3. Н. Елизаров— Комуниссен парттийё мёнле 
ҫул кӑтартса па^ё— 20 пус.

4. А. Мольков— Таса шыв-сывӑ йал— 15 пус.

ҪЕНТАПӖР УИ АХӖН^Е (1 9 2 6  ҫ.) АКА ҪАК 
КӖНЕКЕСЕМ ТУХМАЛЛА.

1. Ф. Н. Сергеев — Политкрамӑтт&на вёренмелли 
кӗнеке.

2. Агапов и др.— Ҫамрӑк кеокрӑф.

3 . Гремяцкий-г-Аслати, ҫиҫём, електритсӑ.

4. Озеров П.—Крайоветенине зйвашГшкулӗ.
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3 а-2*) пӗтхён^ӗҫ пӗрхӗн^ӗҫ 23 а-14
4 а- 6 ҫантлӑк ҫанталӑк 25 ҫ- 9
4 а- 3 ҫентапёр,

20 кун.
ҫентапёр, 30 

кун.
25 Ҫ-22

4 а- 3 ҫавӑн ^ухлӗ ҫавӑн Т)ухлӗ 26 ҫ- 5
хӑй йендек клеткӑ тӑвас 28 . ҫ-21

пулат. Кашни 31 ҫ- 9
клеткӑрӑ сула-

хай йещ;ен 34 ҫ-15
5 ҫ-6**)Ш =111! 35 ҫ-15
8 ҫ-13 куппи хуппи 35 а-11

10 ҫ-12 Ҫыхварах ҫ.ывӑхарах 35 а- 5
11 ҫ-22 ҫулси ҫулҫи 37 ҫ- 3
11 а- 9 ҫӗлесе йе, ҫӗлесе, йе 37 а- 2
11 а- 2 ҫулсӑ Ҫулҫӑ 40 ҫ-23
12 ҫ- 1 ви^ах-^ерлех выл,ӑх-т;ӗрлӗх 43 ҫ-16 ■
14 а-11 йурӑ йура 43 ҫ-18 ;
16 ҫ- 5 пусӑрӑпат-и? пусӑрӑнат-и? 45 ҫ-11
17 а- 6 пулцё? пул’бё. 51 ҫ-17
18 а-14 кӑларапӑр. кӑларӑпӑр. 52 а- 5
18 а- 6 алӑра аллӑра 52 а.- 4
20 а-14 '§ук. Ҫук. 53

53
ҫ-13 1 
а-17

55 ҫ-21я:) а— айалтан. 57 а-12
) Ҫ— ҫӳлтен.

Ҫ ы р н ӑ:

ҫухлӗ 
паранка 
пёр паран- 

кӑна
цаҫах 
тӑманнипе 
(хӑпӑпар- 

нӑ-и)? 
Тргрке 
ҫӳлелелле 
йывӑ сен^ен? 
папаккпсен 
выртакак 
татӑхне 
ҫулҫӑсам 
щ те  
У1ӗ
ҫуҫлисем
сӑнӑрУ
тӑвасшан
туйанӑҫҫё.
тйпрап
тӳрат
ҫамрӑх
хурт-хӑп-

шанкӑ

В у л а м а л л а:

Тэухле
паранка

пӗр паранкӑпа
'Васах
таманнине

хӑпарнӑ-и?
^е^еке
ҫӳлелле
йывӑҫсенщенУ
папаккисем
выртакан
татӑкне
ҫулҫӑсем
х,ухне
т
ҫулҫисем
сӑнӑр.
тӑвасшӑн
туйӑнаҫҫӗ.
тӑпрапа
турат
ҫамрӑк

хурт-кӑпшанкӑ
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