Ч -Ч Ш 9

челхн
5

Национальная библиотека ЧР

4-042889

4-042889

Б £ G. Г:

■

Л.П. Сергеев
Е.А. Андреева
Г.Ф. Брусова

5-МЕШ КЛАСРИ
ЧӐВАШ ЧӖЛХИ
УРОКӖСЕМ
М етодика кӑтартӑвӗсем

Шупашкар
2010

р\

УДК 373:811.512.111
ББК 74.268.1Чув
С 32

Чӑваш Республикин Вӗренӳ mama
ҫамрӑксен политикин министерства
усӑ курма ирӗк панӑ

Рецензентсем:
Ю.М.Виноградов — филологи ӑслӑлӑх.сен кандидачб,
Чӑваш Республикин вӗренӳ институчӗн доценчӗ;
ЕЛМайков — Шупашкар районӗн Кӑшавӑшри пӗтёмӗшле
пӗлӳ паракан вӑтам шкулта чӑваш чёлхипе литературные вӗрентекен;
НЛАнтонова — Шупашкар хулин Г.СЛебедев ячӗллӗ ин
тернат лицейёнче чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентекен.

Сергеев Л.П.

С 32

5-мӗш класри чӑваш чӗлхи урокӗсем: методика кӑтартӑвёсем / Л.П.Сергеев, Е.А.Андреева, Г.Ф.Брусова. — Шу
пашкар: Чӑваш Республикин вӗренӳ институчӗн издатель
ство центрӗ, 2010. — 143 с.
УДК 373:811.512.111
ББК 74.268.1Чув

П О О В С П ^М Л

V i—Vi г. о с а
ЙЛ1ИСН»>-'Лп

к .о:.

■■■-.-r-j.

'0 -

ЙЛЧ *>017

© Сергеев Л.П., Андреева ЕА, Брусова Г.Ф., 2010
© Чӑваш Республикин Вӗренӳ тата ҫамрӑксен
политикин министерстви, 2010
© Чӑваш Республикин вёренӳ институчӗ, 2010
!

УМЕН КАЛАНИ
Чӑваш чӗлхине 5-мӗш класра вӗрентмелли кӗнекене программӑпа1 тата учебникпа2 килӗшӳллӗн хатӗрленӗ. Чӑваш
чӗлхин вӗрентӳ планӗ тӑрӑх, ку класра тӑван чӗлхене вӗрентме
эрнере 3 сехет уйӑрнӑ (пурӗ 108 сехет). Пособире учебникри материала урок тӑрӑх мӗнле пайласа вӗрентмеллине,
уроксен йӗркипе тытӑмне ҫырса панӑ. Кунта 5-мӗш класс
пуҫламӑш шкул хыҫҫӑнхи вӗрентӳри пӗрремӗш тапхӑр пулнине шута илнӗ. Ҫавӑнпа ҫӗнӗ материала ачасем кӗҫӗн
классенче мӗн вӗренни ҫине таянса йӗркеленӗ.
5-мӗш класс программинче чӑваш чӗлхи ӑслӑлӑхӗн тӗрлӗ
енӗсене вӗрентме палӑртнӑ: вӗренӳ ҫулӗн пуҫламӑшӗнче синтаксиспа пунктуации хӑш-пӗр ыйтӑвӗсене «Пуҫламӑш клас
сенче вӗреннине аса илсе ҫирӗплетесси, хушса вӗрентесси»
пайра пӑхса тухма сӗннӗ, унтан чӑваш чӗлхи фонетикипе
графикин тата орфографийӗн, лексикин, сӑмах тытӑмӗпе
пулӑвӗн ыйтӑвӗсене кӗртнӗ. Ку темӑсен теори никӗсӗ мӗнле
пулмаллине «Чӑваш чӗлхи программинче» тӗплӗ ӑнлантарса
панӑ. Ҫавӑнпа кунта чӗлхе ӑслӑлӑхӗн палӑртнӑ пайӗсене
вӗрентнӗ чух мӗне шута илмеллине кӗскен асӑнса хӑварнӑ.
Пуҫламӑш классенче вӗреннине аса илсе ҫирӗплетесси, хушса вёрентесси (14 сехет). Вӗреннине аса илсе
ҫирӗплетмелли темӑсем шугне ҫаксем кӗреҫҫӗ: сасӑ тата сас
палли, алфавит, вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсене ҫырасси;
сӑмах тымарӗ тата аффикссем; вӗреннӗ пуплев пайӗсене аса
илесси; предложени тата унӑн членӗсем, пӗр йышши членлӑ
предложенисем, калуллӑ, ыйтуллӑ тата хистевлӗ предложенисем.
Ачасем ансат тӗслӗхсенче сӑмах тӑвакан тата сӑмаха
улӑштаракан аффикссене асӑрхама пуҫланӑ, сӑмахпа сӑмахӑн
форми хушшинчи уйрӑмлӑха курма хӑнӑхнӑ. Сӑмах тытӑмне
тишкерни ӑна тӗрӗс ҫырма пулӑшнине пӗлеҫҫӗ.
Пилӗк пуплев пайне (япала ятне, глагола, паллӑ ятне,
хисеп ятне, местоимение) вӗреннӗ, сӑмахсен лексика пӗлтерӗшне, ыйтӑвӗсене тата улшӑну мелӗсене уйӑрма хӑнӑхнӑ.
1 Чӑваш чӗпхи программи: чӑваш шкулӗн V-1X класӗсем валли. Шупашкар, 2007.
2 Сергеев Л.П. т.ьгт. Чӑваш чӗлхи: 5-мӗш класс валли. - Шупашкар, 2008.

Предложена тата унӑн членӗсем, пӗр йышши членлӑ
предложенисем ҫинчен вӗреннӗ. Пӗр йышши членсем союзпа
тата союзсӑр ҫыхӑнма пултарнине пӗлеҫҫӗ.
Предложенисем пуплев тӗллевне кура калуллӑ, ыйтуллӑ е
хистевлӗ, мӗнле кӑмӑлпа каланине (интонацие) кура кӑшкӑруллӑ е лӑпкӑ, кӑшкӑрусӑр пулнине те пӗлеҫҫӗ ачасем. Ҫавна
шута илсе 5-мӗш класс кӗнекинче те предложенисен виҫӗ
ушкӑнӗ ҫинчен каланӑ. Ҫӗнӗ программӑра палӑртнӑ тӑрӑх,
каланин тӗллевне кура предложенисене чи малтан ыйтуллӑ
тата ыйтусӑр ушкӑнсене уйӑрмалла, ыйтуллӑ предложенисене
йӗркелемелли чӗлхе мелӗсем ҫинчен ытларах калаҫмалла.
Хушса вӗренмелли темӑсем шутне синтаксиста пунктуа
ции ҫак ыйтӑвӗсене кӗртнӗ: чӗнӳ сӑмахӗсем тата вӗсене
чарӑну паллисемпе уйӑрасси; союзсӑр хутлӑ тата сыпӑнуллӑ
хутлӑ предложенисем, тӳрӗ пуплевлӗ предложенисем.
Асӑннӑ пайра ачасен ҫыхӑнуллӑ пуплевне аталантармалли
темӑсем те пур: текст тата унӑн пайӗсем, текст темипе тӗп
шухӑшӗ, текст планӗ, текст тӗсӗсем (сӑнлав, калав, ӑслав).
Ку темӑсем ачасемшӗн ҫӗнех мар, мӗншӗн тесен пуҫламӑш
классенчех вӗсене ансат шайра пӑхса тухнӑ: текст, текст
тытӑмӗ (пайӗсем), тӗп шухӑшӗ, текстри предложенисем шухӑш енчен пӗр-пӗринпе килӗшсе тӑни, пӗр предложенире
калани тепринче вӑй илсе аталанни, текстри предложенисем
тивӗҫлӗ йӗркепе вырнаҫни т.ыт.те. 5-мӗш класра вӗсене
малалла аталантармалла.
Фонетика, графика, орфографи (40 сехет). Программӑра «Фонетика. Графика. Орфографи» пайсене вӗрентме
40 сехет уйӑрнӑ. Вӑл сехетсене ҫакӑн пек пайламалла: теори
материалне вӗрентсе ҫирӗплетме - 32 сехет, тӗрӗслев ҫыру
ӗҫӗсене иртгерме - 4 сехет, ҫыру ӗҫӗсене тшикерсе йӑнӑшсенчен
хӑтӑлас тӗлӗшпе ӗҫлеме - 4 сехет. Унсӑр пуҫне ҫыхӑнуллӑ
пуплеве аталантарма 2 сехет уйӑрнӑ. Вӗсене программӑри
«Вӗреннине аса илесси. Ҫыхӑнуллӑ пуплеве атлантарасси»
темӑпа палӑртнӑ 13 сехетрен илмелле.
5-мӗш класра чӑваш чӗлхи фонетикин чи кирлӗ ыйтӑвӗсене системӑллӑ пӑхса тухаҫҫӗ. Чӗлхе ӑслӑлӑхӗн асӑннӑ пайне
вӗрентни теоришӗн те, чӗлхе практикишӗн те кирлӗ. Теории
чи ансат та ачасем ҫӑмӑллӑнах ӑса хывма пултаракан пысӑк
пӗлтерӗшлӗ ыйтӑвӗсене вӗренни тӑван чӗлхен пӗтӗмӗшле тытӑмне пӗлме пулӑшать. Ку вӑл практика тӗлӗшӗнчен те
кирлӗ: теорие пӗлмесӗр сӑмахсемпе вёсен тӗрлӗ формине
тӗрӗс калама тата ҫырма май ҫук.

Чӑваш чӗлхи урокӗсен тӗп тӗллевӗ - пуплеве аталантарасси. Ку ӗҫ чӑваш фонетикипе лексикин тата грамматикӑпа
сӑмах пулӑвӗн ыйтӑвӗсене вӗрентнӗ май пулса пымалла.
Фонетика — чӗлхе ӑслӑлӑхӗн сасӑсем ҫинчен вӗрентекен
пайӗ. Уроксенче сӑмахсене, вёсен формисене сасӑпа ударени
тӗлӗшӗнчен тӗрёс калама вӗрентесси пысӑк вырӑн йьпдӑнмалла. Кунта тӗрлӗ вырӑнти калаҫусем литература чӗлхи нормисенчен фонетика енӗпе уйрӑлса тӑнине асра тытмалла. Тӗслӗхрен,
тури диалект анатри диалектран (вӑл чӑваш литература
чӗлхин никӗсӗ) о~у ылмашупа, дифтонгсемпе вӑрӑм хупӑ
сасӑсем пуррипе, уҫӑ сасӑсемпе хупӑ сасӑсен тӗрлӗ ылмашӑвӗсемпе, ытги фонетика пулӑмӗсемпе уйрӑлса тӑрать. Ҫавӑнпа та
фонетика урокӗсенче пуплеве аталантарас тӗлӗшпе тумалли
ӗҫсем шутне ҫаксене кӗртмелле:
1) чӑваш сӑмахӗсене сасӑ тӗлӗшӗнчен тӗрӗс каласси (сасӑсене уҫӑмлӑ та таса, литература чӗлхинче йышӑннӑ пек
каламалла);
2) тӗп чӑваш сӑмахӗоене ударени тӗлӗшӗнчен тӗрсс калас
си: шӑпчӑк мар - шӑпчӑк, кайӑк мар - кӑйӑк; вырӑс
чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсене ударени тӗлӗшӗнчен тӗрӗс
каласси: редакцире мар - редакцирё, радиона мар - радиона;
3) вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсенчи юнашар тара
кан хупӑ сасӑсене каланӑ чух пулакан йӑнӑшсенчен асӑрхаттарасси: аффикӑс мар - аффикс, Кремёл мар - Кремль
т.ыт.те.
Асӑннӑ йышши сӑмахсене орфоэпи тӗлӗшӗнчен тӗрӗс
калама вӗрентмелли ӗҫсем шутне техника хатӗрӗсемпе (маг
нитофон, компьютер) усӑ курса ирттермелли хӑнӑхтарусем
те кӗреҫҫӗ. Ҫавӑнпа пӗрлех радиола телевидени дикторӗсене,
чӑваш артисчӗсене итлени те пысӑк пулӑшу парать.
Фонетика урокӗсем ҫыруллӑ пуплеве аталантармалли, урӑхла
каласан, вӗренекенсене орфографи тӗлӗшӗнчен тӗрӗс ҫырма
вӗрентмелли уроксем пулса тӑраҫҫӗ. Вӗсене программӑра
уҫӑмлӑ кӑтартса панӑ.
Паянхи шкул практики ҫакна ҫирӗплетсе парать: вӑтам
шкултан вӗренсе тухакансем уйрӑмах вӑрӑм хупӑ сасӑсемпе
ҫемҫе хупӑ сасӑсене ҫырура тӗрӗс палӑртаймаҫҫӗ, йӑнӑш нумай тӑваҫҫӗ. Ҫавӑнпа та асӑннӑ правилӑсене вӗрентнӗ чух
учителӗн нумай ӗҫлеме тивет. Вӑл тӗрлӗ йьпшпи хӑнӑхтару
тутарса правилӑсене тата вӗсемпе ҫыхӑннӑ хӑнӑхусене ачасен
ӑс-тӑнӗнче ҫирӗплетсе хӑварма пултарать.

Фонетика урокӗсене ирттернё чухне ачасен пӗлӗвне
тарӑн ҫирӗплетмелли майсенчен пӗри - сӑмах диктанчӗ.
Ку йьннши диктанта кашни фонетика урокӗнчех ҫыртарма пулать. Ӑна ирттерме вӑхӑчӗ те нумай кирлӗ мар.
Ҫакна шута илсе кашни урока тенӗ пекех сӑмах диктанчӗ кӗртнӗ. Диктант ҫырмалли сӑмахсене «Словарь
ӗҫӗ» пайра кӑтартнӑ. Диктанта киле парса янӑ ӗҫе
тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн ҫыртарсан аван. Хӑш-пӗр чухне сӑмах
диктанчӗсене урокӑн ытти пайӗсенче те ирттерме пулать.
Ачасен активлӑхне ӳстерес тӗллевпе учитель диктанта
вӗренекенсенчен пбрне доска ҫине, ыттисене хӑйсен тетрачӗсене ҫыртарать. Ун хыҫҫӑн ачасем ушкӑнпа доска
ҫине ҫырнӑ сӑмахсене пӑхса тухаҫҫӗ, йӑнӑшсене тӳрлетеҫҫӗ, учитель ертсе пьшипе кирлӗ пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.
Диктантри сӑмахсен шучӗ пысӑк пулмалла мар 4 сӑмахран пуҫласа 6 сӑмах таран.
Лексика (25 сехет). Чӗлхере усӑ куракан сӑмахсен
йышне - лексикӑна 5-мӗш класра пуҫласа вӗренме
тытӑнаҫҫӗ. Ӑна вӗренсе ачасем тӑван чӗлхери сӑмах
йышӗн пуянлӑхӗпе, сӑмахсен пӗлтерӗш аталанӑвӗпе, улшӑнӑвӗпе, вӗсемпе пуплевре мӗнле усӑ курассипе тата
ыттипе те паллашаҫҫӗ. 1-3-мёш классенче хӑш-пӗр лек
сика ӑнлавӗсемпе: синонимсемпе, антонимсемпе, йышӑннӑ
сӑмахсемпе (терминӗсене каламасӑр) - паллашнӑ пулсан,
ку пайри ытти ӑнлавсем ачасемшӗн ҫӗнӗ: «Сӑмахӑн
лексика пӗлтерӗшӗ», «Пӗр пӗлтерӗшлӗ тата нумай
пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем», «Сӑмахӑн тӳрӗ тата куҫӑмлӑ
пёлтерӗшӗ», «Омонимсем», «Диалектизмсем» т.ыт.те.
«Лексика» пая вӗренсе 5-мӗш класс ачисен: 1) лекси
ка ӑнлавӗсене пӗр-пёринчен уйӑрса ӑнлантарма; 2) лексика
мелӗсемпе ҫыхӑнуллӑ пуплевре тӗрӗс усӑ курма; 3) тӗрлӗ
словарьсемпе ӗҫлеме пӗлмелле.
Вӗренекенсен ҫыхӑнуллӑ. пуплевне аталантарма лекси
ка урокӗсенче уйрӑмах тимлемелле. Ачасене сӑмахсене
стиль тӗлӗшӗнчен тёрӗс суйласа илме, сӑмахсемпе вёсен
пӗлтерӗшне кура килӗшуллӗн усӑ курма вӗрентмелле,
сӑмахсен функцине шута илсе ӗҫлеме хӑнӑхтармалла.
Сӑмах тытӑмёпе сӑмах пулӑвб. Орфографи (15 се
хет). 1-4-мӗш классенче ачасем ансат тӗслӗхсенче сӑмах
тӑвакан тата сӑмаха улӑштаракан аффикссене палӑртас
б

тӗлӗшпе ӗҫленӗ, сӑмахпа унӑн форми хушшинчи уйрӑмлӑха курма вӗреннӗ. Сӑмах тытӑмне тишкерни ачасене
тӗрӗс ҫырма пулӑшать. Ҫавӑнпа та 5-мӗш класра сӑмах
тытӑмӗпе тата сӑмах пулӑвӗпе ҫыхӑннӑ ыйтусене тарӑнрах вӗренме палӑртнӑ. Ачасен сӑмаха улӑштаракан тата
сӑмах тӑвакан аффикссене уйӑрма, вёсен пӗлтерӗшне
асӑрхама, сӑмах тымарӗпе тӗпне тӗрӗс тупма, пӗрремӗшле
тата иккӗмӗшле сӑмахсене тӗрӗс палӑртма, хутлӑ, мӑшӑр
тата икӗ хут калакан сӑмахсене уйӑрса тӗрӗс ҫырма
хӑнӑхмалла. Асӑннӑ ыйтусене вӗреннӗ май чӑваш чӗлхинчи сӑмах пулӑвӗн тӗрлӗ мелӗсемпе (тӗп ҫумне аффикс,
тӗп ҫумне тёп хушса) усӑ курма вӗрентсе ачасен сӑмах
йышне пуянлатмалла, ҫӗнӗ сӑмахсемпе пуплевре тухӑҫлӑ
усӑ курма вӗрентсе пымалла.
Уроксенче учитель ҫак кӗнекесемпе усӑ курма пултарать: Ю.М. Виноградов, Г.М. Виноградова. Орфографи
словарӗ. Тӗрӗс ҫырмалли правилӑсем. - Шупашкар,
2002; Ю.М. Виноградов. Чӑваш орфографине шкулта
вӗрентесеи. - Шупашкар, 2007; М.И. Скворцов редакциленӗ «Чӑвашла вырӑсла словарь». - Шупашкар, 1982.
Ҫавӑн пекех уроксенче 5-мӗш класс валли хатӗрленӗ
электрон пособийӗсемпе, таблицӑсемпе, тестсемпе май пур
таран усӑ курмалла. Ку кӗнекере сӗннӗ уроксенче ӗҫсен
йӗркине, хӑнӑхтарусен шутне, ҫыру ӗҫӗсен тӗсне учитель
кирлӗ пек улӑпггарма пултарать.

УРО КСЕМ
ПУҪЛАМӐШ КЛАССЕНЧЕ ВӖРЕННИНЕ
АСА ИЛСЕ ҪИРӖПЛЕТЕССИ,
ХУШСА ВӖРЕНТЕССИ

1-мӗш урок.

Тӑван чӗлхе

Урок тӗллевӗсем: 1. Ачасене тӑван чӗлхе халӑх
пуянлӑхӗ, хутшӑну тата пӗлӳ пухмалли хатӗр пулнине
ӑнланса илсе ӑша хывма пулӑшасси, тӑван чӗлхене
хисеплесе юратма, упрама вӗрентесси. 2. Ачасене паллӑ
ҫынсем тӑван чӗлхе пӗлтерӗшӗ пирки каланисемпе паллаштарса калаҫу йӗркелесси, харпӑр хӑй шухӑшне пӗлтерме
хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тӗллевне кура - кӳртӗм урок; формине кура яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Всрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, паллӑ ҫынсем тӑван чӗлхе ҫинчен ка
лана сӑмахсем.

Урок
I.

Учитель

юхӑмӗ

сӑмахӗ.

Чӑваш чӗлхи - пирӗн тӑван чӗлхе.
Тӑван чӗлхене вӗренни мён тума кирлӗ? Пӗр-пӗринпе хутшӑнма,
пӗлӳ пухма кирлӗ, тӑван чӗлхене лайӑх пӗлни ытти чӗлхесене вӗреннӗ
чух та пысӑк пулӑшу парать.
Чӗлхе - хутшӑну хатӗрӗ. Вӑл тёрлӗ шухӑша, кӑмӑл-туйӑма палӑртма
пулӑшать. Чёлхепе усӑ курса ҫынсем пӗр-пӗринпе хутшӑнма пултараҫҫӗ: е сӑмах вӗҫҫӗн, е ҫырса.
Этем чӗлхи хутшӑну мелё ҫеҫ мар, шухӑшламалли, тӗнчене ӑнланса
ун ҫинчен каласа памалли хатӗр те пулса тӑрать. Шухӑша сӑмахпа
ҫеҫ мар, ӳкерчӗкпе, хусканупа пӗлтерме пулать. Чӗр чунсен те пӗрпӗринпе хутшӑнмалли майсем пур, анчах вӗсем, этем чӗлхи пек,
шухӑшлав хатӗрё пулаймаҫҫӗ.
Тӗпчевҫӗсем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, пӗчӗк ачасем ҫынсем хушшинче пурӑнсан ҫеҫ калаҫма вӗренеҫҫё, пӗр-пӗринпе хутшӑнма пултараҫҫӗ. Тин ҫуралнӑ
ача чӗр чунсем хушшине лексен калаҫма вӗренеймест. Ку шухӑша
ҫирӗплетсе паракан ҫакӑн пек тӗслӗхе илсе кӑтартаҫҫё. 1920 ҫулта

джунглире кашкӑрсен йӑвинче икӗ хӗр ачана тупнӑ. Вӗсем хӑйсене
кашкӑрсем пекех тыткаланӑ: тӑватӑ уран чупса ҫӳренӗ, калаҫма пӗлмен,
чӗр чунсем пек сас пама ҫеҫ пултарнӑ; чӗрӗ какай ҫинӗ, тӗттӗмре питӗ
аван курнӑ. Кайран ҫынсем хушшинче пурӑнма пуҫласан та, калаҫма
вӗренсе ҫитеймен. Кун пек тӗслӗхсене эпир 30 ытла пӗлетпӗр.
- Ачасем, сирӗн шутпа мӗншӗн ҫакӑн пек пулса тухнӑ? (Чӗлхене
ытти ҫынсемпе хутшӑнса вӗсенчен ҫеҫ пӗчӗккӗн вӗренме пулать, тин
ҫуралнӑ нимӗнле ачан та чёпхи аталанман.)
- Тӗнчери халӑхсем тем тӗрлӗ чёлхепе те калаҫаҫҫӗ. Эсир мӗнле
чёлхесене пӗлетӗр? (Тӗпчевҫӗсем каланӑ тӑрӑх, тӗнчере пурӗ 3 пине
яхӑн чӗлхе. Теприсен шухӑшӗпе, чӗлхесен шучӗ 5 пине ҫитет.)
Чёлхе - пӗлӳ пухмалли хатӗр те, вӑл ӑрусен ӑс пурлӑхне пухма,
ӑна упраса хӑварма, ҫавна май тӗрлӗ ӳнере, культурӑна, ӑслӑлӑха
аталанма май туса парать. Чӗлхе - халӑх ӑс-тӑнӗн пуянлӑхӗ, ун
культурин тӗп палли. Чӗлхе пулмасан халӑх пулмасть. Ҫавӑнпа та
чӗлхе вӑл - халӑх историйӗн никӗсӗ.
Чӑваш чӗлхи - тӗрӗк чӗлхи. Тӗрӗк чӗлхисен шутне тутар, пушкӑрт,
турккӑ, казах, кӑркӑс, азербайджан чӗлхисем тата ыттисем кӗреҫҫӗ.
Вӗсем пӗр тӑван чӗлхесем шутланаҫҫӗ, мёншӗн тесен пуринче те авалхи
тёрӗк чӗлхинчен пыракан сӑмахсем, грамматика формисем йышлӑ, сасӑ
пулӑмӗсем те пӗр евӗрлӗрех. Сӑмахран, ытти тӗрӗк чӗлхисенче, чӑваш
чёлхинчи пекех, аффикссем сӑмах тымарӗ ҫумне йӗркипе хушӑнса
пыраҫҫӗ: чӑвашла - кур-ат-ӑп ~ турккӑлла - gor-u-yor-um т.ыт.те.

II. Хӑнӑхтарусемпе ёҫлени.
1-2-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем М.Я.Сироткин тата
Г.Н. Волков тӑван чӗлхе пирки каланӑ сӑмахсене вуласа
ӑнланаҫҫӗ, тӗп шухӑшӗсене палӑртаҫҫӗ. Учитель чӗлхе
пӗлтерӗшӗ ҫинчен, тӑван чӗлхене вӗренни мӗн тума
кирли ҫинчен пӗтӗмлетсе каласа хӑварать.
III. Киле ӗҫ пани.
3-мӗш хӑнӑхтару.

2-мӗш урок. Сасӑ тата сас палли.
Алфавит (1§). Б, г, д, ж, з, ф, ц, щ, ъ, ь сас
паллисене ҫырасси (2§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Сасӑ тата сас палли, алфа
вит, чӑваш чӗлхине вырӑс чӗлхинчен ҫыру урлӑ кӗнӗ
сӑмахсене
пуҫламӑш классенче вӗреннине аса илесси.
2. Сасӑпа сас палли хушшинчи уйрӑмлӑхсене палӑртма,
б, г, д, ж, з, ф, ц, щ, ъ, ь сас паллиллӗ сӑмахсене
тӗрӗс ҫырма хӑнӑхтарасси.

Урок тбсё: содержали тӑрӑх - фонетикӑпа графика
урокӗ; тӗллевне кура - аса илӳ урокӗ; формине кура яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Вӗреннине аса илни.
1. Умён калани.
1-4-мӗш классенче ачасем сасӑсем уҫӑ тата хупӑ, хьггӑ
тата ҫемҫе, янӑравлӑ тата янӑравсӑр пулнине асӑрхама,
вӗсене палӑртма вӗреннӗ; «сьшӑк», «пусӑм» ӑнлавсемпе
паллашнӑ, схемӑпа усӑ курса сӑмахсен сасӑпа сас палли
тытӑмне тишкернӗ. Фонетикӑпа графика тишкерӗвне туса
йӑнӑшсӑр ҫырса илме, илтнипе ҫырнине тӗрӗслеме хӑнӑхса
пьшӑ. Ачасем каланипе ҫырни хушшинче тӳрӗ шайлашу
ҫуккине, сӑмахри сасӑсемпе сас пашшсен шучӗ пур чухне
те пӗр маррине, хӑш-пӗр сас палли икӗ сасса пӗлтернине
е пӗр сасса икӗ сас паллипе палӑртнине пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ.
Чӑн чӑваш сӑмахӗсенчи вӑрӑмланнӑ сасса илтме, ӑна
икӗ пёр пек сас палли ҫырса палӑртма вӗреннӗ.
Вырӑс чӗлхинчен ҫырупа йышӑннӑ хӑш-пӗр сӑмаха
вырӑс чӗлхинчи пекех ҫырма (Миша, машина, колхоз,
кухня), вырӑс сӑмахӗсенчи б, г, д, ж, з, ф, ц, щ сасӑсене
ҫырура палӑртма хӑнӑхса пынӑ.
2. Теори материалне ыйтусем парса аса илни.
- Мӗн вӑл сасӑ? Мӗн вӑл сас палли? Вӗсене пӗрпӗринчен мӗнле уйӑрса илмелле?
- Пӗр сасӑ сӑмах пӗлтерӗшне улӑштарма пултарать-и?
Тӗслӗхпе ӗнентерӗр.
- Сӑмахри сасӑсемпе сас паллисен хисепӗ яланах
пӗрешкел пулать-и? Хӑҫан пӗрешкел пулмасть? Тӗслӗхсемпе
ӗнентерӗр.
- Чӑваш алфавитӗнче миҫе сас палли? Алфавитри
сас паллисене йӗркипе каласа тухӑр.
3. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
4-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем «сасӑ», «сас палли» терминсене, вёсен пӗлтерӗшӗсене аса илеҫҫӗ (сасса илтетпӗр,
сас паллине ҫыратпӑр, куратпӑр), сӑмахри сасӑсемпе сас
паллисен хисепӗ мӗншӗн пур чухне те пӗрешкел маррине
пӗтӗмлетеҫҫӗ.

5-6-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем пуплеври сасӑсем сӑмахсен пӗлтерӗшне уйӑрса илме пулӑшнине ӑнлантараҫҫӗ.
8-мӗш хӑнӑхтару - ҫыхӑнуллӑ текст. Ку текста вулаттарса учитель ачасен вулав хӑвӑртлӑхне, илемлӗхне,
тӗрӗслӗхне, вӗсем кӑмӑл-туйӑма епле палӑртнине тӗрӗслеме пултарать. Унсӑр пуҫне тексгӑн темипе тӗп шухӑшӗ
пирки, тӑван тавралӑха упрамалли пирки калаҫу йӗркелесе воспитани тёллевне пурнӑҫлама пулать.
10-11-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем вырӑс чӗлхинчен
йышӑннӑ сӑмахсене тупаҫҫӗ, вёсен уйрӑмлӑхӗсене палӑртаҫҫӗ, мӗнле ҫырмаллине аса илеҫҫӗ. Б, г, д ж, з, ф, ц,
щ сас паллисем вьфӑс чёлхинчен ҫыру урлӑ йышӑннӑ
сӑмахсенче ҫеҫ тӗл пулнине тепӗр хут ҫирӗплетеҫҫӗ.
12-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ
сӑмахсен вӗҫӗнчи б, г, д, ж, з сасӑсем янрамасӑр
илтӗннине аса илеҫҫӗ.
13-14-мӗш хӑнӑхтарусем.
П. Киле ёҫ пани.
9, 16-мӗш хӑнӑхтарусем.

3-мӗш урок. Сӑмах тымарӗ. Аффикссем (3§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Пуҫламӑш классенче сӑмах тымарӗ
тата аффиксоем ҫинчен мӗн пӗлнине аса илесси. 2. Ачасене
сӑмах тымарне тата аффикссене тӗрӗс тупма, пӗр тымартан пулнӑ сӑмахсене уйӑрма, сӑмах тымарӗ ҫумне тӗрлӗ
аффикссем хушса ҫӗнӗ сӑмахсем тума, аффикслӑ сӑмахсене тӗрӗс ҫьфма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасенче ҫут ҫанталӑка
упрас, юратас туйӑма аталантарасси; этем ҫут ҫанталӑкӑн
пӗр пайӗ пулнине, вӑл мӗнле пулнинчен этемӗн пурнӑҫ
шайӗ те нумай килнине ӑнланса илме пулӑшасси.
Урок тёсӗ: содержани тӑрӑх - морфологи (морфемика) зфокӗ; тёллевне кура - аса илӳ урокӗ; формине
кура - яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вбрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Урок юхӑмӗ
I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. 9, 16-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Суйлав диктанчӗ. Ачасем тетраде вьфӑс чӗлхинчен
ҫьфупа йышӑннӑ сӑмахсене ҫеҫ ҫыраҫҫӗ: кӗпер, барабан.

чӑх, циркуль, сӑмах, щетка, илем, журнал, вӑрман,
галсгук, чечек, ферма, сухан, доска.
II. Вӗреннине аса илни.
1. Теори материал не аса илни.
- Мӗне сӑмахӑн пӗлтерӗшлӗ чи пӗчӗк пайӗ теҫҫӗ?
- Сӑмах пӗр тымартан ҫеҫ тӑма пултарать-и?
- Ачасем, эсир сӑмах тымарӗ ҫумне хушӑнакан
мӗнле аффикссене пӗлетӗр? Тӗслӗхсемпе ӑнлантарӑр.
- Аффикссем мӗнлисем пулаҫҫӗ? Тӗслӗхсемпе ӗнентерӗр.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
17-20-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем сӑмах тымарӗ сӑмахӑн
пӗлтерӗшлӗ чи пӗчӗк, чи кирлӗ пайӗ пулнине, ун ҫумне
тӗрлӗ аффикссем хушӑнма пултарнине, сӑмахсем пёр тымар
тан е тымарпа аффикссенчен тӑнине аса илеҫҫӗ.
21-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем вӑл е ку аффикс хушнипе
сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ епле улшӑннине сӑнаҫҫӗ.
22-23-мӗш хӑнӑхтарусем - ҫыхӑнуллӑ текстсем, вӗсем
сӑнарлӑ, туйӑмлӑ. Учителӗн вӗренекенсене ҫут ҫанталӑк
илемне туйса илме, текстсене кӑмӑл-туйӑма палӑртса,
илемлӗ вулама пулӑшмалла, ачасене ҫут ҫанталӑка упрама, юратма вӗрентмелле, этем ҫут ҫанталӑкӑн пӗр
пайӗ пулнине, вӑл мӗнле пулнинчен этемӗн пурнӑҫ шайӗ
те нумай килнине каласа памалла.
III. Киле ӗҫ пани.
24-мӗш хӑнӑхтару.

4-мӗш урок. «Кӗрхи кунсем» сӑнлав
сочиненийӗ
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене сӑнлав сочиненийӗ
ҫырма вӗрентесси. 2. Ачасен пуплевне аталантарасси.
Урок тёсӗ: тбллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу; «Кӗрхи кун» темӑпа ҫыхӑннӑ картина.
У рок юхӑм ӗ
I. Пуплеве аталантармалли материалпа
1. Сочинени ҫырма хатӗрленни.

ёҫлени.

14, 24-мӗш хӑнӑхтарусем. Кӗрхи кунӑн уйрӑмлӑхӗсене
ташкерсе ачасене сӑнлавлӑ текст йӗркелеме кирлӗ илемлӗх
мелӗсене курма пулӑшмалла.
2. «Кӗрхи кун» картинӑпа ӗҫлени.
3. Сочинени планне туни.
4. Кӗрхи кун ҫинчен ҫыхӑнуллӑ каласа пани.
5. Сочинени ҫырни. Ачасем сочинение малтан уйрӑм
хут ҫине, унтан тетраде ҫыраҫҫӗ.
II. Урока пётёмлетни.
1. Сочинение пӗтӗмӗшле тишкерни.
2. Ыйтусене хуравлани. Ачасем сочинени ҫырнӑ чух
асра юлнӑ йывӑрлӑхсене пӗлтереҫҫӗ.
- Сочинени ҫырнӑ чух сирӗншӗн чи йьшӑрри мӗн пулчӗ?
- Орфографи тӗлӗшӗнчен мӗнле сӑмахсене ҫырма
йывӑр пулчӗ?
- Кӗрхи кунӑн уйрӑмлӑхне палӑртма мӗнле пулӑмсене
суйласа илтӗр?

5-мӗш урок. Пуҫламӑш классенче вӗреннӗ
пуплев пайӗсем (4§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Пуҫламӑш классенче вӗреннӗ
япала ячӗсене тата паллӑ ячӗсене аса илесси. 2. Ачасене
пуплевре япала ячӗсемпе паллӑ ячӗсене тупма, вёсен
уйрӑмлӑхӗсене палӑртма тата вӗсемпе пӗлсе усӑ курма,
япала ячӗсемпе паллӑ ячӗсен формисене тӗрӗс ҫырма
хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержали тӑрӑх - морфологи урокӗ;
тӗллевне кура - аса
илӳ урокӗ; формине кура яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. «Кӗрхи кунсем» сочинение тишкерни.
II. Вӗреннине аса илни.
1. Умён калани.
Вёреннё пуплев пайёсене аса илме икё урок уйӑрнӑ.
Пёрремёш урокра, тёпрен илсен, япала ячӗпе паллӑ
ячёсене аса илсе ҫирӗплетме пулать. Иккёмёш урокра

вара глагол, местоимени, хисеп ячӗ ҫинчен вӗреннине
аса илмелле.
Пуҫламӑш классенче ачасем япала ячӗсем улшӑннине,
вёсем пёрреллё тата нумайлӑ хисепсенче пулнине, ытти
сӑмахсемпе ҫыхӑннӑ чух тӗрлӗ аффикс йьппӑнма пултарнине пӗлеҫҫӗ, япала ячӗсен камӑнлӑхне (сӑпатне) палӑртма, пулӑшу пӗлтерӗшлӗ япала ячӗсен тӑтӑшах тӗл пулакан падеж формисене тупма пултараҫҫӗ.
Паллӑ ячӗсен тӗп, танлаштаруллӑ тата вӑйлӑ сгепенӗсене, вӑйлӑ степеньри паллӑ ячӗсене мӗнле ҫьфмаллине вӗреннӗ.
2. Теори материалне аса илни.
- Мӗнле сӑмахсене япала ячӗ теҫҫӗ?
- Чӑваш чӗлхинче миҫе падеж? Падежсен ячӗсене,
вёсен ыйтӑвӗсене аса илӗр.
- Япала ячӗсем падеж тӑрӑх улшӑннине мӗн теҫҫӗ?
- Мӗнле сӑмахсене паллӑ ячӗсем теҫҫӗ? Вӗсем мӗнле
пуплев пайӗсене ӑнлантараҫҫӗ?
- Паллӑ ячӗсем мӗнле-мӗнле степеньре пулаҫҫӗ? Паллӑ
ячӗн танлаштаруллӑ степенӗ мӗнле аффикспа пулать?
Вӑйлӑ степень форми мӗнле?
3. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
26-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем ыйтӑвӗсем тӑрӑх япала ятне,
паллӑ ятне, глагола тупаҫҫё, вӗсем мӗне пӗлтернине калаҫҫӗ.
27-мӗш хӑнӑхтару.
28-мӗш хӑнӑхтару. Паллӑ ячӗсем ҫинчен вӗреннине
аса илеҫҫӗ.
30-31-мӗш хӑнӑхтарусем. Вӗрентекен ачасене япала
ячӗсемпе паллӑ ячӗсен пуплеври вырӑнне, вӗсем мӗнле
пуплев пайӗсемпе ҫыхӑнма пултарнине курма пулӑшать.
III. Киле ӗҫ пани.
29-мӗш хӑнӑхтару.

6-мӗш урок. Пуҫламӑш классенче вӗреннӗ
пуплев пайӗсем
Урок тӗллевёсем: 1. Пуҫламӑш классенче вӗреннӗ
глагол, местоимени, хисеп ячӗ ҫинчен мӗн пӗлнине аса
илесси. 2. Ачасене пуплевре глаголсемпе местоименисене,
хисеп ячӗсене тупма, вёсен уйрӑмлӑхӗсене палӑртма тата

вӗсемпе пӗлсе усӑ курма, глагол формисене тӗрӗс ҫырма
хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержали тӑрӑх - морфологи урокӗ;
тӗллевне кура - аса илӳ урокӗ; формине кура яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ёҫё: кӗсье, супӑнь, сип-симӗс, хӗп-хӗрлӗ,
шап-шурӑ, сап-сарӑ, килет, вулать, пёлет, выляҫҫё, килеҫҫё.
Урок юхӑмӗ
I. Килти ёҫе тӗрӗслени.
1. 29-мӗш хӑнӑхтару. Малтан уйрӑм ачасем килте
ҫырнӑ калавсене вуласа параҫҫӗ, унтан вӗрентекен ӗҫсене
пуҫтарса илет.
2. Сӑмах диктанчӗ.
II. Вӗреннине аса илсе ҫирёплетни.
1. Умён калани.
Пуҫламӑш классенче ачасем глаголсем виҫӗ (хальхи,
пулас, иртнӗ) вӑхӑтра, пӗрреллӗ тата нумайлӑ хисепсенче
сӑпатланнине, пурлӑ тата ҫуклӑ формӑсенче пулнине
вӗреннӗ. Сӑпат местоименийӗсен падежӗпе хисепне, ыйтӑвӗсене, япала ячӗпе ҫыхӑнма пултарнине пӑхса тухнӑ.
2. Теори материалне аса илни.
Ыйтусемпе ӗҫлесе (13 с.) ачасем сӑпат местоименийӗсене аса илеҫҫӗ, вӗсем падежсем тӑрӑх улшӑнма пултар
нине палӑртаҫҫӗ. Унтан учитель ачасем глагол ҫинчен
мӗн пӗлнине ыйтусем парса тӗрӗслет.
- Мӗнле сӑмахсене глагол теҫҫӗ? Вёсен ыйтӑвӗсене
калӑр.
- Глаголсем мӗнле вӑхӑтри ӗҫсене пӗлтерме пултараҫҫӗ? Глагол вӑхӑчӗсене каласа тухӑр.
- Глагол миҫе сӑпатра, мӗнле хисепсенче пулать?
3. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
32-мӗш хӑнӑхтару.
33-мӗш хӑнӑхтару. Паллӑ тунӑ сӑмахсене ыйту парса
вӗсем глаголсем пулнине палӑртаҫҫӗ.
34-35-мӗш хӑнӑхтарусем.
36-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем сӑмахсене танлаштарса
хальхи вӑхӑтри 3-мӗш сӑпатри глаголсене мӗнле ҫырмаллине аса илеҫҫӗ, правилӑна вулаҫҫӗ.

37-мӗш хӑнӑхтару. Аса илнӗ матфиала ҫирӗплетеҫҫӗ.
38-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем глагол формисене тӗрӗс
ҫырассине аса илсе ҫирӗплетеҫҫӗ.
III. Киле ёҫ пани.
39^0-мӗш хӑнӑхтарусем.

7-мӗш урок. Предложени, унӑн членӗсем.
Пӗр йышши членсем, вӗсене чарӑну
паллисемпе уйӑрасси (5§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Пуҫламӑш классенче предложени,
унӑн членӗсем, пёр йышши членсем ҫинчен мӗн пӗлнине аса
илесси. 2. Предложении тӗп тата кӗҫӗн членӗсене тупма, пӗр
йышши членсемпе пуплевре усӑ курма, вӗсене чарӑну
паллисемпе тӗрӗс уйӑрма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержали тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тӗллевне кура - аса илӳ урокӗ; формине кура яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тӗрёслени.
1. 39-40-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Сӑмах диктанчӗ (глагол формисене ҫырасси).
II. Вӗреннине аса илни.
1. Теори материалне аса илни.
- Предложени мӗне пӗлтерет?
- Предложении тӗп членӗсем хӑшӗсем пулаҫҫӗ? Вӗсене
мӗнле уйӑрса илмелле?
- Предложенире тӗп членсемсӗр пуҫне тата мӗнле
членсем пулаҫҫӗ?
- Предложении мӗнле членӗсене пёр йышши членсем
теҫҫӗ?
- Пёр йышши членсем мӗнле (союзсемпе, союзсӑр)
ҫыхӑнма пултараҫҫӗ?
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
41-42-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем предложении пёр йыш
ши членӗсене палӑртаҫҫӗ, союзсӑр ҫыхӑннӑ чух пӗр йьппши
членсем хушшине запятой ларгмалли правилӑна аса илеҫҫё.

44-45-мӗш хӑнӑхтарусем - ҫыхӑнуллӑ текстсем. Ҫавӑнпа
кунта ҫакӑн пек ӗҫсем йӗркелеме пулать: текста ят
парасси, вакрах темӑсене палӑртса план тӑвасси, план
тӑрӑх каласа парасси т.ыт.те.
3. Асӑрхаттару диктанчӗ (17 с.)1.
Учитель пӗр йьпнши членсене запятой лартса уйӑрассине ачасем мӗнле ӑша хывнине тӗрӗслет.
III.
Киле ёҫ пани.
43-мӗш хӑнӑхтару.

8-мӗш урок. Ыйтуллӑ тата ыйтусӑр предло
женисем. Кӑшкӑруллӑ предложени (6§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Пуҫламӑш классенче калуллӑ,
ыйтуллӑ, хистевлӗ, кӑшкӑруллӑ е кӑшкӑрусӑр предложе
нисем ҫинчен мӗн пӗлнине аса илесси. 2. Ачасене пуплевре
ыйтуллӑ тата ыйтусӑр, кӑшкӑруллӑ тата кӑшкӑрусӑр
предложенисене тупма, шухӑша палӑртнӑ чух вӗсемпе
пӗлсе усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - аса илӳ урокӗ; формине кура яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
43-мӗш хӑнӑхтару.
II. Вёреннине аса илни.
1. Теори материалне аса илсе ҫирӗплетни.
- Каланин тёллевне кура предложенисем мӗнлисем
пулаҫҫӗ?
- Мӗнле предложенисене калуллӑ теҫҫӗ?
- Кӑмӑл-туйӑма вӑйлӑн палӑртса каланӑ предложе
ние мӗнле предложени теҫҫӗ?
Ачасем тёллевне кура калуллӑ, ыйтуллӑ тата хистевлӗ
предложенисем пулнине ҫирӗплетеҫҫӗ (ку темӑна 5-мӗш
__________
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класс кӗнекинче пуҫламӑш классенче вӗреннине шута
илсе ҫапла ӑнлантарнӑ. Ҫӗнӗ программа палӑртнине
асра тытса ачасемпе ыйтуллӑ е ыйтусӑр предложенисем
ҫинчен калаҫмалла).
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
49, 50, 53-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем пуплев интонацине уйӑрма, унӑн пӗлтерӗшне палӑртма вӗренеҫҫӗ.
52, 55-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем ыйтуллӑ предложенисен уйрӑмлӑхӗсене курма тата вӗсене тӗрӗс йӗркелеме
хӑнӑхаҫҫӗ.
3. Учебникри чӗлхе материалне (22 с.) тишкерни.
III. Киле ӗҫ пани.
56-мӗш хӑнӑхтару.

9-мӗш урок.

Тӗрӗслев диктанчӗ

Урок тӗллевӗсем: 1. Ачасен орфографипе пунктуаци пӗлӗвӗпе хӑнӑхӑвӗсене тӗрӗслесси. 2. Пёр йышши
членсене чарӑну паллипе уйӑрма, япала ячӗпе глагол
формисене тӗрӗс ҫырма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - орфографипе пунктуаци урокӗ; тёллевне кура - тӗрӗслев урокӗ; формине кура - яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тӗрӗслени.
56-мӗш хӑнӑхтару.
II. Малтан вӗреннине аса илни.
Ачасем сӑмахсене тӗрӗс ҫырассипе ҫыхӑннӑ правиласене аса илеҫҫӗ: 1) вӑрӑммӑн илтӗнекен хупӑ сасӑсем:
палланӑ, вуллисем, хускалаҫҫё, хул пуҫҫийӗ, таяннӑ, хуппийӗ, шатраллӑ, тӑррисем, хаяррӑн, ачашшӑн, шавлаҫҫё,
параҫҫӗ, тӑршшёпех, хушшинче; 2) мӑшӑр сӑмахсем тата
икӗ хут калакан сӑмахсем: йёри-тавра, сӑтӑра-сӑтӑра,
шӗпӗлтете-шёпёлтете, хытӑ-хытӑ.
III. Диктант ҫырни.
й ы в Аҫ с б м

Кёретӗн вӑрмана, йӗри-тавра палланӑ йывӑҫ! Хурӑн, ӑвӑс, ҫирӗк,
хыр, чӑрӑш, пилеш, ҫӑка, вӗрене, юман. Тахҫанхи тусна ачашланӑ пек

вӗсене пурне те алӑпа сӑтӑра-сӑтӑра ачашлатӑн. Вуллисем пурин те ӑшӑ,
чӗрӗ,и сывланӑ чухнехи пек кӑшт ҫеҫ хускалаҫҫӗ.
Йывӑҫ вулли ҫумне ҫывӑх тусун хул пуҫҫийӗ ҫумне таяннӑ пек
таянатӑн. Юман хуппийӗ ҫирӗп те хытӑ хуйӑрлӑ, пӗркеленчӗклӗ. Хурӑн
хуппийӗ яка та ачаш. Ӑвӑсӑн вара кӑтӑрка та шатраллӑ пек.
Йывӑҫ тураттисем пӗрре хаяррӑн, тепре ачашшӑн шавлаҫҫӗ. Ҫулҫисем хӑйсен симӗс чӗлхисемпе сана тем шӗпёлтеге-шӗпӗлтете каласа параҫҫӗ.
Ёмёр тӑршшӗпех йывӑҫ хушшинче, йывӑҫсемпе юнашар пурӑнатпӑр. Ҫавӑнпа та вёсен турат аллисене хытӑ-хытӑ тав туса чӑмӑртас
килет. (Н. Сладков. 123 сӑмах.)

IV. Грамматика ёҫне туни.
1. Пӗр йышши сказуемӑйлӑ предложенисене ҫырса илни.
2. Глаголсене ҫырса илни, вёсен вӑхӑтне, сӑпатне,
хисепне палӑртни.
V. Урока пӗтӗмлетни.

10-мӗш урок. Текст. Унӑн пайӗсем (7§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Текст пайӗсене уйӑрма вӗрентесси. 2. Ачасене текст йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечбсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Диктантри йӑнӑшсемпе ӗҫлени.
II. Вёреннине аса илни.
1. Малтан вёреннине ыйтусем парса аса илни.
- Мӗн вӑл текст? Текст теми тесе мӗне калаҫҫӗ?
- Текст мӗнле пайсенчен тӑрать?
- Текст пайёсене ят пама пулать-и?
- Текстри предложенисем пӗр-пӗринпе мӗнле ҫыхӑнса
пыраҫҫӗ?
2. Кӗнекери (24 с.) тӗслӗхсемпе паллашни.
3. Ӳкерчӗк тӑрӑх (57-мӗш хӑнӑхтару) текст калӑплани.
Ачасем малтан ӳкерчӗкре ҫулталӑкӑн хӑш вӑхӑтне сӑнланине, ӑна мӗнрен пӗлме май пуррине, шкул ачисен кӑмӑлӗ
мӗншӗн лайӑх пулнине калаҫҫӗ. Унтан ӳкерчӗк тӑрӑх текст
йӗркелеҫҫӗ: темӑпа килӗшӳллӗ мӗн хыҫҫӑн мӗн каламаллине палӑртаҫҫӗ.

III. Вӗреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
58-59-мӗш хӑнӑхтарусем - ҫыхӑнуллӑ текстсем. Хӑнӑхтарусене пурнӑҫланӑ хыҫҫӑн пӗтӗмлетӳ тумалла: текстри предложенисем шухӑшӗ енчен пӗр-пӗринпе тачӑ
ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ, ҫав ҫыхӑнӑва тума чӗлхе мелӗсем
пулӑшаҫҫӗ.
60-мӗш хӑнӑхтару.
IV. Киле ёҫ пани.
7§; 61-мӗш хӑнӑхтару.

11-мӗш урок. Текст пайӗсене
ҫыхӑнтармалли мелеем (7§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Тексгри предложенисене ҫыхӑнтармалли мелсене вӗрентесси. 2. Ачасене текстри пред
ложенисене ҫыхӑнтаракан мелсене тупма, вӗсемпе пуплевре вырӑнлӑ усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок
I.
1.
2.
3.

юхӑмӗ

Килти ёҫе тӗрёслени.
Текст ҫинчен мӗн пӗлнине ачасенчен ыйтса тӗрӗслени.
Мӗне текст тесе калаҫҫӗ?
Текст пайӗсене мӗнле уйӑрмалла?
Текст пайӗсене ят пама пулать-и?
61-мӗш хӑнӑхтару.
Сӑмах диктанчӗ (хупӑ сасӑ вӑрӑммӑн илтӗннине икӗ
сас паллипе палӑртасси): талккӑшпех, хушши, туратти,
аяккалла, малалла, каялла, унталла, кунталла, ҫунатти.
II. Вёреннине ҫирёплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
62, 64-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем текст планӗ ҫинчен
вёреннине аса илсе ҫирӗплетеҫҫӗ.
III. Киле ёҫ лани.
7§; 65-мӗш хӑнӑхтару.

12-мӗшурок. Изложени
Урок тӗллевӗсем: 1. Ачасене изложени ҫырма вӗрентесси. 2. Текст йӗркелеме (пуҫламӑшне, тӗп пайне, вӗҫне,
тӗп шухӑшне тӗрӗс палӑртма, предложенисене пӗр-пӗринпе ҫыхӑнтарма) хӑнӑхтарасси.
Урок тёсӗ: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йӗркепе ирттерекен урок.

Урок

юхӑмӗ

I. Изложени ҫырма хатӗрленни.
1. Текст содержанийӗпе ӗҫлени. Ачасем текст темине,
тӗп шухӑшне палӑртаҫҫӗ.
- Ҫак ятсенчен хӑшӗ текст шухӑнше лайӑхрах палӑртать:
«Чӗкеҫ чӗппи», «Инкекрен хӑтарни», «Ырӑ ӗҫ»?
2. Текст тытӑмӗпе ӗҫлени. Ачасем ыйтусене хуравлаҫҫӗ.
- Текста шухӑшӗ тӑрӑх миҫе пая пайлама пулать?
- Текстӑн пуҫламӑшне палӑртӑр. Вӑл хӑш предложенисемпе пӗтет?
- Текстӑн тӗп пайне тупса вулӑр.
- Текстӑн вӗҫне кӑтартӑр.
- Автор текст пуҫламӑшӗпе тёп пайне мӗнле майпа
ҫыхӑнтарнӑ?
- Текстӑн тӗп пайӗпе пӗтмӗшне мӗнле ҫыхӑнтарнине
ӑнлантарӑр.
3. Текст чӗлхине тишкерни.
- Пӑхӑр-ха, чӗкеҫ хӑйӗн чӗппш е шыв ҫийӗн ярӑнма
вёрентет, - терё пире вёрентекен. Панӑ предложенири
чарӑну палли лартассипе ҫыхӑннӑ уйрӑмлӑхсене ӑнлантарӑр.
- Аяккалла, малалла, каялла, унталла, ярӑнса, вар
вар сӑмахсемпе усӑ курса предложенисем йӗркелӗр.
П. Изложени ҫырни. Ачасем изложение уйрӑм хут
ҫине ҫыраҫҫӗ.
III. Урока пӗтӗмлетни.
IV. Киле ёҫ пани.
Изложение тетраде куҫарса ҫырмалла.

13-мӗш урок. Чӗнӳ сӑмахӗсем, вёсене чарӑну
паллисемпе уйӑрасси (8§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Чӗнӳ сӑмахӗсемпе паллаштарасси, вӗсене чарӑну палли лартса уйӑрма вӗрентесси.
2. Ачасене пуплевре чӗнӳ сӑмахӗсене тупма, вӗсемпе усӑ
курма, чарӑну паллисемпе тӗрӗс уйӑрма хӑнӑхтарасси.
Урок тбсӗ: содержали тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йӗркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Изложенири йӑнӑшсене тишкерни.
II. Ҫёнӗ темӑна вӗрентни.
1. 66-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем тӗслӗхсене тишкереҫҫӗ.
2. Ыйтусене хуравлани.
- Чӗнсе качанӑ сӑмахсем мӗнле те пулин ыйтура
тӑраҫҫӗ-и? Вӗсем предложенири ытш сӑмахсемпе ҫыхӑнаҫҫӗ-и?
- Чӗнсе калакан сӑмахсем предложенире хӑш вырӑнта тӑраҫҫӗ?
3. Кӗнекери теори материалӗпе палланггарни. Пӗтӗмлетӳ
туни.
III. Вбреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
67-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем чӗнӳ сӑмахӗсене мӗнле
чарӑну паллисемпе уйӑрнине сӑнаҫҫӗ, 30-мӗш страницӑри
правилӑсемпе паллашаҫҫӗ.
68-69-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем чӗнӳ сӑмахӗсемпе
предложени членӗсем хушшинчи уйрӑмлӑха палӑртаҫҫӗ.
73-75, 79-мӗш хӑнӑхтарусем. Ку хӑнӑхтарусене суйласа илсе тумалла, пӗтӗмлетмелле.
70-мӗш хӑнӑхтару.
IV. Киле ӗҫ пани. 8§; 78-мӗш хӑнӑхтару.

14-мӗш урок.

Текст теми, тёп шухӑшё (9§)

Урок тӗллевёсем: 1. Текст темипе тёп шухӑшӗ
ҫинчен мӗн пӗлнине аталантарасси. 2. Ачасене текстӑн
темине, тӗп шухӑшне тӗрӗс палӑртма хӑнӑхтарасси.

Урок тёсё: содержании тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ёҫ хатёрёсем: учитель йнлантарӑвӗ, калаҫу; В.Ю.Андреев. «Кайӑксем» электрон пособийё, 2006.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. 8§; 78-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ: укӑлча, мунча, пылчӑк, шанчӑк,
вӑлча, пӑнчӑ, анчӑк, хылчӑк, ярӑнчӑк, ванчӑк, анчах.
II. Ҫӗнё темӑна вӗрентни.
1. Пуҫламӑш классенче вӗреннине аса илни.
80-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем ыйтусене хуравлаҫҫӗ,
пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.
2. Ҫӗнӗ материалпа паллаштарни.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
81-мӗш хӑнӑхтару. Ҫак ӗҫе тума ула такка ӳкерчӗкӗ
пулсан аван.
83, 85-мӗш хӑнӑхтарусем.
IV. Киле ёҫ пани.
9§; 84-мӗш хӑнӑхтарури темӑсенчен пӗрне суйласа
илсе сочинени ҫырма хатӗрленмелле.

15-мӗш урок. Сочинени
Урок тӗллевӗсем: 1. Ачасене сочинени ҫырма вӗрентесси. 2. Текст йӗркелеме хӑнӑхтарасси, орфографипе
пунктуаци хӑнӑхӑвӗсене ҫирӗплетесси.
Урок тӗсӗ: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок
I.
1.
сӳтсе
2.

юхӑмӗ

Пуплеве аталантармалли материалпа ёҫлени.
Урок тёллевёпе паллаштарни. Суйласа илнӗ темӑна
явни.
Сочинени планне гуни.

3. План тӑрӑх ҫыхӑнуллӑ каласа пани.
4. Ачасем сочинени ҫырни.
II. Урока пётёмлетни.
Сочинение пӗтӗмӗшле тишкерни. Ачасем сочинени
ҫырнӑ чух асра юлнӑ йывӑрлӑхсене пӗлтереҫҫӗ.
- Сочинени ҫырнӑ чух чи йывӑрри мён пулчё?
- Мӗнле сӑмахсене ҫырасси шухӑшлаттарчӗ?
III. Киле ӗҫ пани.
Сочинение тетраде куҫарса ҫырмалла.

16-мӗш урок. Хутлӑ предложени.
Союзсӑр тата сыпӑнуллӑ
хутлӑ предложенисем (10§)
Урок тӗллевёсем: 1. Союзсӑр тата сьшӑнуллӑ хутлӑ
предложенисене вӗрентесси. 2. Ачасене пуплевре союзсӑр
тата союзлӑ сыпӑнуллӑ хутлӑ предложенисене тупма, вӗсемпе
пуплевре пӗлсе усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ месяечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Сочиненири йӑнӑшсемпе ёҫлени.
II. Ҫёнӗ темӑна вӗрентни.
1. Кӗнекери чӗлхе материалне тишкерни. Вӗрентекен
ертсе пынипе ачасем предложенисене тишкереҫҫӗ, пӗтӗмлетӳ
тӑваҫҫӗ: пӗрремӗш предложенире подлежащипе сказуемӑй
ушкӑнӗ пӗрре, ҫавӑнпа ку предложени хутсӑр пулать;
иккӗмӗшпе виҫҫёмӗш предложенисем хутлӑ, мёншӗн те
сен вӗсенче икшер подлежащипе сказуемӑй.
2. Теори материалӗпе паллаштарни.
III. Вӗреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
86-мӗш хӑнӑхтару. Хӑнӑхтарури хутлӑ предложенисе
не тишкернӗ, схемисене тунӑ май ачасем хутсӑр предло
женисем пӗр-пӗринпе союзпа тата союзсӑр ҫыхӑнма
пултарнине палӑртаҫҫӗ, предложенисене пӗр-пӗринчен за
пятой лартса уйӑрнине асӑрхаҫҫӗ.

87-89-мӗш хӑнӑхтарусем.
91, 94-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем хутлӑ предложени
ҫинчен мӗн пӗлнине ҫирӗплетеҫҫӗ, ҫыхӑнуллӑ пуплеве
аталантараҫҫӗ.
90, 93-мӗш хӑнӑхтарусем (ҫырса тумалла).
IV. Киле ӗҫ пани.
10§; 95-мӗш хӑнӑхтару.

17-мӗш урок. Союзсӑр тата
сыпӑнуллӑ хутлӑ предложенисем
Урок тӗллевӗсем: 1. Хутлӑ предложенисем ҫинчен
мӗн пӗлнине ҫирӗплетесси. 2. Ачасене пуплевре хутлӑ
предложенисемпе пӗлсе усӑ курма, вӗсенче чарӑну палли
тӗрӗс лартма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Урок юхӑмӗ
I.
Килти ёҫе тӗрӗслени.
1. 10§; 95-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ: ула такка, кукӑр сӑмса, вӗлтрен
тӑрри, Атӑл, Сӗве, Пӑла, анчӑк, калча, ванчӑк.
II. Вӗреннине аса илсе ҫирӗплетни.
1. Теори материалне аса илни.
- Мӗнле предложение хутлӑ теҫҫӗ?
- Хутлӑ предложенири хутсӑр предложенисем пӗрпӗринпе мӗнле мелпе ҫыхӑнаҫҫӗ?
- Хутлӑ предложение кӗрекен хутсӑр предложенисене
пӗр-пӗринчен мӗнле уйӑраҫҫӗ?
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
96-мӗш хӑнӑхтару. Ӳкерчӗкпе ӗҫленӗ май текстӑн
теми, тӗп шухӑшӗ, пӗтӗмӗшле тытӑмӗ (пуҫламӑшӗ, тӗп
пайӗ, вӗҫӗ) пирки маларах мӗн калаҫнине аса илмелле.
Ун хыҫҫӑн ачасене ӳкерчӗк тӑрӑх кӗске калав йӗркелеме, калава хутлӑ предложенисене кӗртме сӗнмелле.
98, 100-мӗш хӑнӑхтарусем. Хутлӑ предложенисенче

чарӑну палли лартмалли правилӑна ҫирӗплетсе хӑварас
тӗллевпе ҫырса тумалла.
97, 99, 103-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасен ҫыхӑнуллӑ
пуплевне аталантарма усӑ курмалла.
3.
Сӑмахсен орфографине аса илсе ҫирӗплетни: анчӑк,
калча, ванчӑк; ҫилпен, кулян, кӳллен; йӑлт-ялт, кӑлткалт, шӑлт-шалт.
III. Киле ӗҫ пани.
10§; 102-мӗш хӑнӑхтару.

18-мӗш урок. Текст планӗ (11§)
Урок тӗллевёсем: 1. Текст планне тума вӗрентесси.
2. Ачасене план тӑрӑх каласа е ҫырса пама хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу; В.Ю.Андреев. «Кайӑксем» электрон пособийӗ, 2006.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
1. 10§; 102-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ: ҫиллен, кулян, куплен, кӑлт-калт,
шӑлт-шалт, ҫӑмӑллан, йӑлтӑр-ялтӑр, кӑлтӑр-кӑлтӑр, пӑлтӑр-палтӑр, хӑвӑллан.
II. Ҫӗнӗ темӑна вёрентни.
1. Вӗреннӗ материала аса илни.
Ачасем текстӑн пуҫламӑшне, тёп пайне, пӗтмӗшне
асӑрхама, текста темиҫе пая уйӑрма, пайӗсене ят парса
план тума, планпа усӑ курса текст тӑрӑх изложени
ҫырма е каласа пама вӗреннӗ. 5-мӗш класра ҫак пӗлӗве
тарӑнлатас, хӑнӑхусене малалла аталантарас тӗлӗшпе
ӗҫлемелле. Малтан ҫак ыйтусене хуравлаҫҫӗ:
- Текст мӗнле пайсенчен тӑрать?
- Текста унӑн шухӑшне, содержанине кура мӗнле
пайламалла?
.
2. Текстпа ӗҫлени. Вӗрентекен ертсе пьшипе ачасем
текста (104-мӗш хӑнӑхтару) вулаҫҫӗ, шухӑш енчен вӑл 3 пая

пайланнине палӑртаҫҫӗ, кашни пайне ят параҫҫӗ, пӗтӗмлетӳ
тӑваҫҫӗ: пайсен ячӗсем тексгӑн плане пулнине, вал тексгӑн
шухӑшне питӗ кӗскен уҫса панине палӑртаҫҫӗ.
План.
1) Ирина пӗве хӗррине пӗчченех пьши.
2) Хӗр ача шыва пута пуҫлани.
3) Андрей Иринӑна ҫӑлни.
3. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
105-107, 109, 112-мӗш хӑнӑхтарусем.
Ш. Киле ӗҫ пани.
11§; 111 -мӗш хӑнӑхтару.

19-мӗш урок. Тӳрӗ пуплевлӗ предиоже1шсем (12§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Тӳрӗ пуплевлӗ предложенисене
вӗрентесси. 2. Ачасене тӳрӗ пуплевлӗ предложенисемпе
пӗлсе усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержали тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
1. 11§; 111-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ: хӑш-пӗр, ӑс-тӑн, пит-куҫ, тйвайкки,
карҫинкка, вӑрттӑн, ӑшшӑн, симӗссӗн, кӑмӑллӑн.
II. Ҫӗнё темӑна вӗрентни.
1. Чӗлхе материалне тишкерни. Ачасем икӗпредложе
ние танлаштараҫҫӗ: пӗринче И.Я. Яковлев каланӑ сӑмахсене ним улӑштармасӑр панӑ, тепринче - улӑштарнӑ.
Учитель ертсе пынипе ачасем ыйтусене хуравлаҫҫӗ,
пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.
2. Теори материалӗпе паллаштарни.
III. Вӗреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
113-114-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем тӳрӗ пуплевпе
автор сӑмахӗсене уйӑрма, автор сӑмахӗсене хӑвӑртрах
тата сасса антарса вулама вӗренеҫҫӗ; тӳрӗ пуплев предложенире хӑш вырӑнта тӑнине, чарӑну палли лартмалли
йӗркене сӑнаҫҫӗ.

115-116, 118-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем тӳрӗ пуплевлӗ
предложенисенче чарӑну палли лартмалли правилӑсене
ҫирӗплетсе хӑвараҫҫӗ: тӳрӗ пуплеве кавычкӑна илесси,
пысӑк сас паллинчен пуҫласа ҫырасси, автор сӑмахӗсене
вырӑнне кура пысӑкран е пӗчӗкрен пуҫласа ҫырасси.
2.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарни.
117, 119-мӗш хӑнӑхтарусене тунӑ май текста ят
парасси, текстӑн планне тӑвасси, темипе тӗп шухӑшне
палӑртасси. 119-мӗш хӑнӑхтарӑва ҫырмасӑр тумалла.
IV. Киле ӗҫ пани.
12§; 120-мӗш хӑнӑхтару.

20-мӗш урок.

Тӳрӗ пуплевлӗ предложенисем

Урок тёллевӗсем: 1. Тӳрӗ пуплевлӗ предложенисем
ҫинчен мӗн пӗлнине ҫирӗплетесси. 2. Ачасене тӳрӗ пуплевлӗ предложенисемпе усӑ курма, вӗсенче чарӑну паллисене тӗрӗс лартма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержали тӑрӑх - синтаксис урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тӗрӗслени.
1. 12§; 120-мӗш хӑнӑхтару.
2. Ыйтусене хуравлани.
- Мӗнле сӑмахсене тӳрӗ пуплев теҫҫӗ?
- Тӳрӗ пуплевпе юнашар мӗнле сӑмахсем пулаҫҫӗ?
- Тӳрӗ пуплев предложенире хӑш вырӑнта пулма
пултарать?
- Тӳрӗ пуплеве мӗнле чарӑну паллисем лартса уйӑрмалла? Автор сӑмахӗсене мӗнле ҫырмалла?
II. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Теори материалне (54 с.) вуласа ӑнланни.
Ачасем диалог уйрӑмлӑхӗсемпе паллашаҫҫӗ.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
121, 124-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем тӳрӗ пуплевлӗ
предложенисем ҫинчен мӗн пӗлнине ҫирӗплетеҫҫӗ.

125-мӗш хӑнӑхтару. Вӗренекенсем ӳкерчӗкри ачасем
ӑҫта пулнине тата мӗн-мӗн тунине асӑрхаҫҫӗ, кашнин
кӑмӑлӗ епле пулни ҫинчен калаҫаҫҫӗ, калав ятне тупаҫҫӗ,
мӗн хыҫҫӑн мӗн каламаллине, мӗнрен пуҫласа мӗнпе
вӗҫлемеллине палӑртаҫҫӗ, ун хыҫҫӑн ӳкерчӗк тӑрӑх сӑмах вӗҫҫӗн каласа параҫҫӗ.
III. Киле ёҫ пани.
12§; 127-мӗш хӑнӑхтару.

21-мӗш урок. Текст тӗсӗсем.
Сӑнлав. Калав. Ӑслав (13§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Текст тӗсӗсемпе паллаштарасси.
2. Ачасене калав, сӑнлав, ӑслав йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
12§; 127-мӗш хӑнӑхтару.
II. Ҫёнӗ темӑна вӗрентни.
1. Умён калани.
Пуҫламӑш классенче ачасем ытларах калуллӑ сочиненисемпе изложенисем ҫырнӑ, калава ансат сӑнлав
тата ӑслав элеменчӗсене кӗртме вӗреннӗ. Сӑмахпа ка
ласа ӳкерчӗксем тума (лайӑх пӗлекен япаласене, ҫут
ҫанталӑк пулӑмӗсене, этеме сӑнлама т.ыт.те) ансат
шайра хӑнӑхса пынӑ. Ҫавӑнпа та сӑнлав, калав, ӑслав
мелӗсем ачасемшӗн ҫӗнех мар. Палӑртнӑ ыйтусене
вӗрентнӗ чух ҫакна шута илмелле.
2. Текстсене тишкерни, пӗтӗмлетӳ туни.
Ачасем учитель пулӑшнипе кӗнекери виҫӗ текста
танлаштараҫҫӗ, вёсен уйрӑмлӑхӗсене асӑрхама тӑрӑшаҫҫӗ:
пӗринче чакак мӗнлине сӑнласа панӑ, вӑл сӑнлавлӑ
текст пулать; тепринче чакак мӗн тунине каласа панӑ,
вӑл калав пулать; виҫҫӗмӗшӗнче чакак мӗншӗн усӑллине
ҫырса панӑ, ҫавӑнпа вӑл ӑслав пулать. Кӗнекери мате
риала (56 с.) вуланӑ хыҫҫӑн ачасем пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.

Сӑнлава пӗр сӑн ӳкерчӗке кӗртме май пуррине те
палӑртаҫҫӗ ачасем, мӗншӗн тесен сӑнлакан япаласем е
пулӑмсем пӗр конкретлӑ самантпа (вӑхӑтпа) ҫыхӑннӑ.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
128-мёш хӑнӑхтару. Ачасем текстсене танлаштарса
вёсен тӗсне калаҫҫӗ, уйрӑмлӑхӗсене палӑртаҫҫӗ.
129-мӗш хӑнӑхтару. Темӑсене танлаштарса пӑхнӑ хыҫҫӑн
ачасем пӗрремӗш темӑна сӑнлав мелӗпе, иккӗмӗшне
ӑслав мелӗпе, виҫҫӗмӗшне калав мелӗпе ҫырса пани
вырӑнлӑрах пулнине палӑртаҫҫӗ.
130-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем текст тӗсӗ тата текст
теми мӗнпе уйрӑлса тӑнине сӑнаҫҫӗ, унтан пӗтӗмлетӳ
тӑваҫҫӗ: текст тӗсӗ пӗрешкел пулма пултарать, анчах
вёсен теми тӗрлӗрен пулать.
IV. Киле ӗҫ пани.
13§; 129-мӗш хӑнӑхтару.

22-мӗш урок. Сӑнлав, калав, ӑслав (13§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Сӑнлав, ӑслав, калав ҫинчен
мӗн пӗлнине ҫирӗплетесси. 2. Ачасене калав, сӑнлав,
ӑслав йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрӗслени.
13§; 129-мӗш хӑнӑхтару.
II. Пуплеве аталантармалли материалпа ӗҫлени.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
132-134-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем текст тӗсӗсене
уйӑрма вӗренеҫҫӗ.
2. Сӑнлав, ӑслав, калав йӗркелени. Ачасемхӑнӑхтарусенчи тӗслӗхсемпе тата ӳкерчӗксемпе усӑ курса ӗҫлеҫҫӗ.
Ш. Киле ӗҫ пани.
Ыйтусемпе ӗҫсем (60 с.).

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИ. ГРАФИКА.
ОРФОГРАФИ

23-мёш урок. Алфавит. Вёреннине
аса илни (14§)
Урок тёллевӗсем: 1. Алфавита вёреннине аса илесси.
2. Сасӑсемпе, сас паллисемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура)
тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Алфавита тӗрёс усӑ
курни кирек мӗнле профессипе ӗҫлекен ҫынна та кирлӗ
пулнине ӑнланса илме пулӑшасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - аса илу уроке; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
У рок юхӑмӗ
I. Вёреннине аса илни.
1. Умён калани.
Учитель «фонетика», «орфоэпи», «орфографи», «гра
фика» терминсен пӗлтерӗшӗсене ӑнлантарса парать.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
135-мӗш хӑнӑхтару. Пёр ача алфавита вуласа парать.
Ун хыҫҫӑн ачасем алфавита пӑхмасӑр каласа тухаҫҫӗ,
хӑнӑхтару хыҫҫӑн панӑ ыйтусене хуравлаҫҫӗ.
138-мӗш хӑнӑхтару. Ачасенчен пӗри малтан чӑваш
писателӗсемпе поэчӗсен хушамачӗсене вулать, унтан вӗсене алфавит йӗркипе каласа парать. Кайран тексгра асӑннӑ
ҫыравҫӑсем ҫинчен калаҫу ирттермелле.
139-141 хӑнӑхтарусем. Ачасем сасӑпа сас паллисем
ҫинчен мӗн пёлнине аса илеҫҫӗ. Учитель ачасене сасӑпа сас
паллисене уйӑрма пӗлнине пӑтранггарасран асӑрхаттарать.
142-143-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем е, ё, ю, я сас
паллисем хӑш-пӗр чухне икӗ сасса пӗлтернине аса илеҫҫӗ.
II. Киле ёҫ пани.
137, 144-145-мӗш хӑнӑхтарусем.

24-мӗшурок. Уҫӑ сасӑсем, вёсен мӑшӑрлӑхӗ (15§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Уҫӑ сасӑсен мӑшӑрлӑхне вӗрентесси. 2. Уҫӑ сасӑсемпе, сас паллисемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсем: сӑнав-тӗпчев меслечӗ, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
137, 144-145-мӗш хӑнӑхтарусем.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. 146-мӗш хӑнӑхтарупа ӗҫлени.
Ачасем пуплеври сасӑсем икӗ ушкӑна (уҫӑ сасӑсемпе
хупӑ сасӑсем) уйрӑлнине аса илсе ҫирӗплетеҫҫӗ.
2. Таблицӑпа ӗҫлени. Уҫӑ сасӑсен сӑмахри вырӑнне аса
илеҫҫӗ (а сасӑ сӑмах пуҫламӑшӗнче, варринче тата вӗҫӗнче).
А
Ӑ
Ё
У
Ы
И
Э

-

арман, лаша
ӑман, вӑтӑр, пулӑ
ӗлӗк, кӗпе, тенкӗ
упа, сурӑх, пӑру
ыран, пысӑк
иккӗ, пиллӗк, шӑши
этем

3. 147-148-мӗш хӑнӑхтарусене туни. Учитель ачасене
уҫӑ сасӑсем мӑшӑрлӑ пулнине (а-э, ӑ-ӗ, ы-и, у-ӳ), о уҫӑ
сасӑ вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсенче ҫеҫ тӗл
пулнине (отряд, поход, кино) ӑнлантарать.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
149-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем хытӑ уҫӑ сасӑсене ҫемҫисемпе ылмаштарса пулнӑ ҫӗнӗ сӑмахсемпе паллашаҫҫӗ.
152-мӗш хӑнӑхтару (ҫырмасӑр). Йӗлме сӑмах ытлашши, мӗншӗн тесен ыттисем пурте хытӑ сӑмахсем.
IV. Киле ӗҫ пани.
15§; 150-151-мӗш хӑнӑхтарусем. «Кӗрхи хурӑнсем» сӑвва
пӑхмасӑр калама вӗренмелле.

25-мӗш урок. Уҫӑ сасӑсем, вёсен мӑшӑрлӑхӗ
Урок тӗллевӗсем: 1. Уҫӑ сасӑсен мӑшӑрлӑхӗ ҫинчен
мӗн пӗлнине ҫирӗплетесси. 2. Уҫӑ сасӑсемпе, сас палли
семпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма
хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержали тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
1. 15§; 150-151-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Сӑмах диктанчӗ (вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсенче о сас палли ҫырасси): общество, кино, домино,
отметка, одеколон, отчет.
II. Вёреннё
материалаҫирӗплетни.
1. Пуплеве аталантарни.
Вӗренекенсем калава (153-мӗш хӑнӑхтару) вулаҫҫӗ,
ноябрьти ҫанталӑк ҫинчен каласа параҫҫӗ.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
154-155-мӗш хӑнӑхтарусем. Ӑ, ӗ сас паллисене тӗрӗс
ҫырманни сӑмахсене ӑнланма чӑрмантарнине, хӑш-пӗр
чухне сас паллисен ылмашӑвӗ (а, е - ӑ, ӗ) тӗрлӗ
пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем тунине ҫирӗплетсе хӑвармалла.
156-мӗш хӑнӑхтару. Панӑ сӑмахсенчи ӑ, ӗ сасӑсене
тури тата хутӑш диалектсенче тутана малалла тӑсса (ӑе,
ёе) калаҫҫӗ. Унсӑр пуҫне хӑнӑхтарури ҫемҫе сӑмахсенчи т,
п, к хупӑ сасӑсене, ҫемҫе уҫӑ сасӑсемпе юнашар пулсан
та, анатри диалектӑн калаҫӑвӗсенче хытӑ калаҫҫӗ. Ҫак
уйрӑмлӑхсене, паллах, асӑннӑ диалектсен условийӗсенче
ӗҫлекен учительсен асра тьпмалла.
157-мӗш хӑнӑхтару. Учитель ачасене сӑмахсене вулаттарать (вӗсем пурте е сас паллипе пуҫланаҫҫӗ), ачасем
тунӑ йӑнӑшсене тӳрлетет (епле - йэпле, ерипен - йэрипен
т.ыт.те), мӗнле вуламаллине асӑрхаттарса пырать.
Ш. Киле ӗҫ пани.
15§; 158-мӗш хӑнӑхтару.

26-мӗш урок. Уҫӑ сасӑсене палӑртакан
сас паллисем (16§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Уҫӑ сасӑсене палӑртакан сас
паллисемпе паллаштарасси. 2. Уҫӑ сасӑсене палӑртакан
сас паллисемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ
курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержали тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: юрӑ, юхать; япала, ясмӑк; ешёл, епле.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тӗрӗслени.
15§; 158-мӗш хӑнӑхтару.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Сӑмах диктанчӗ: арман, лаша, пӳлӗм, пула, пӑру,
ӗлӗк, сёлё. Вӗренекенсем сӑмахсенче уҫӑ сас паллисене
тупаҫҫӗ, вӗсем сӑмахӑн хӑш позицийӗсенче (сӑмах пуҫламӑшӗнче, варринче тата вӗҫӗнче) тӑнине палӑртаҫҫӗ.
2. Тӗслӗхсем тупса ҫырни. Ачасем уҫӑ сас паллисемлӗ сӑмахсем тупса ҫыраҫҫӗ, вӗсем сӑмахӑн хӑш
позицийӗнче тӑнине палӑртаҫҫӗ.
3. Теори материалӗпе паллаштарни, пӗтӗмлетӳ туни.
- Алфавитра 9 уҫӑ сас палли (а, ӑ, в, ё, у, ӳ, ы, и, э).
- Сас паллисенчен ытларахӑшне сӑмахӑн виҫӗ позицийӗнче те ҫыраҫҫӗ; э сас паллине сӑмах пуҫламӑшӗнче ҫеҫ, ы
сас паллине сӑмах пуҫламӑшӗпе варринче кӑна ҫыраҫҫӗ.
- Икӗ сасса пӗлтерекен сас паллисем - е, ю, я: епле
[йэпле], юмах [йумах], япала [йапала].
- Ю, я сас паллисене сӑмах варринче у тата а
сасӑсем умӗнчи хупӑ сасӑсем
ҫемҫе чухнете ҫыраҫҫӗ:
Люся [Л’уҫҫа], выля [выл’а].
- Чӑваш ҫырӑвӗнче э сасса икё сас паллипе палӑртаҫҫӗ: сӑмах пуҫламӑшӗнче - э сас паллипе (этем, эрне);
сӑмах варринче тата вӗҫӗнче- е сас паллипе
(тепёр,
кёнеке).
III. Вёреннине ҫирӗплетни.

1. Сӑмах диктанчӗ: юрӑ,
юхать; япала, ясмӑк; ешёл,
епле.
2. Ыйтусене хуравлани.
- Д ю, я сас паллисем мӗнле сасӑсене пӗлтереҫҫӗ?
- Вӑл сас паллисем сӑмахри хӑш позицире тӑраҫҫӗ?
3. 159-мӗш хӑнӑхтарӑва ҫырса туни.
IV. Киле ӗҫ пани.
16§; 160-161-мӗш хӑнӑхтарусем.

27-мӗш урок. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен
килӗшӗвӗ (17§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен килӗшӗвне
вӗрентесси. 2. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен килӗшӗвӗпе пуплевре
(калаҫура, ҫьфура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: путек, пукане, тиха, тӑри, кавле.
У рок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
Килти ӗҫе икӗ майпа тӗрӗслеме пулать.
1) Уйрӑм вӗренекенсем сӑмахсене вулаҫҫӗ те вӗсенче
миҫе сасӑпа сас палли хисепне калаҫҫӗ, ӑнлантараҫҫӗ.
2) Доска патӗнче икӗ вӗренекен ӗҫлет: вӗсенчен пӗри
сасӑсемпе сас паллисен шучӗ пӗрешкел сӑмахсене, тепри
тан маррисене ҫырать, кашниех ӑнлантарса парать.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. 162-мӗш хӑнӑхтарӑва тишкерни. Вӗренекенсем хытӑ
тата ҫемҫе уҫӑ сасӑсене палӑртаҫҫӗ.
2. Теори материалне ӑнлантарни. Учитель пуплеври
уҫӑ сасӑсем хытӑлӑхпа ҫемҫелӗх тӗлӗшӗнчен килӗшсе
тӑнине ӑнлантарать, ҫав килӗшӗве чӗлхе ӑслӑлӑхӗнче
«сингармонизм» терминпа палӑртнине калать. Сӑмахӗ ку
чӑвашла куҫарсан уҫӑ сасӑсен килӗшӗвӗ тенине пӗлтерет.
3. Сӑмах диктанчӗ ҫырни.

Ачасем путек, пукане, тиха, тӑри, кате сӑмахсене ҫыраҫҫӗ,
мӗнле ҫырнине тӗрӗслеҫҫӗ. Учитель ертсе пынипе сӑмахри уҫӑ
сасӑсем килӗшсе тӑнипе тӑманнине палӑртаҫҫӗ. Уҫӑ сасӑсен
килӗшӗвӗ пӑсӑлнӑ сӑмахсене «хугӑш сӑмахсем» теҫҫӗ.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
163-165-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем хытӑ, ҫемҫе тата
хутӑш сӑмахсене палӑртаҫҫӗ, ыйтусене туллин хуравлаҫҫӗ. Асӑннӑ хӑнӑхтарусем вӗренекенсен пуплевне аталантарма, вёсен лексикине пуянлатма кирлӗ.
2. Кӗнекери правилӑсемпе паллаштарни.
Пӗр-пӗр вӗренекен сасӑпа вулать тата каласа парать.
IV. Киле ёҫ пани.
17§; 166-167-мӗш хӑнӑхтарусем. Хӑнӑхтарусем вӗҫӗнчи
хушма ӗҫсене мӗнле тумаллине ӑнлантармалла.

28-мӗш урок. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен килӗшӗвӗ
Урок тӗллевёсем: 1. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен килӗшӗвне
ӑнлантарасси; ль, нь, ть, нч, лч, лҫ, л, н сас паллисене
тӗрӗс ҫырма вӗрентесси. 2. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен (сас
паллисен) килӗшӗвӗпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс
усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсӗ: содержани тӑрӑх - орфографи урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ёҫӗ: ҫемъе, кӗсье, статья, тухья; укӑлча,
хупӑлча; ҫулҫӑ, чулҫӑ.

Урок

юхӑмё

I. Килти ёҫе тӗрёслени.
1. 17§, 166-167-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Теори материалне класран пӗтӗмӗшле ыйтса тӗрӗслени.
- Мӗнле сӑмахсене хытӑ сӑмахсем теҫҫӗ?
- Мӗнлисене ҫемҫе тата хутӑш сӑмахсем теҫҫӗ?
- Ял таврашӗнчи ҫӑл куҫсен ячӗсене мӗнлисене пёлетӗр?
- Вӑрманти чӗр чунсен тата йывӑҫсен ячӗсене тата
мӗнлисене пӗлетӗр?

II. Ҫёнё темӑна вёрентни.
1. Чӗлхе материалне тишкерни.
Ҫунат - ҫунать, турат - турать тата ытги сӑмахсене
ачасем танлаштараҫҫӗ, сӑмах вӗҫӗнчи хупӑ сасӑсене, вӗсем
сӑмахсен пӗлтерӗшне улӑштарнине палӑртаҫҫӗ.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
168-мӗш хӑнӑхтару. Учитель ль, нь, ть сас паллисене ҫырмалли правилӑна ӑнлантарать, ӑна тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет.
169-170, 172-173-мӗш хӑнӑхтарусем (ҫырмасӑр). 173-мӗш
хӑнӑхтарӑва тунӑ май хытӑ уҫӑ сасӑллӑ сӑмахсенче л, н
хупӑ сасӑсем, ҫ, ч умён калаҫура ҫемҫен илтӗнеҫҫӗ
пулсан та вӗсем хыҫҫӑн ь ҫырмалла маррине ӑнлантармалла (мунча, калча, ҫулҫӑ), ҫавӑн йышши сӑмахсене
сасӑ тӗлӗшӗнчен тӗрӗс калама вӗрентмелле.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. 174-мӗш хӑнӑхтару.
- Ҫемҫелӗх палли (ь) ҫырмалла мар сӑмахсене тата
мӗнлисене пӗлетӗр?
2. Сӑмах диктанчӗ: ҫемье, кӗсье, статья, тухья; укӑлча, хупӑлча; ҫулҫӑ, чулҫӑ.
IV. Киле ӗҫ пани.
17§, 171-мӗш хӑнӑхтару.

29-мӗш урок. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен килӗшӗвӗ
Урок тёплевӗсем: 1. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен килӗшӗвӗ
аффикссенче мӗнле палӑрни ҫинчен вӗрентесси. 2. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен (сас паллисен) килӗшӗвӗпе пуплевре
(калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержали тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тӗрёслени.
1. 17§, 171-мёш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах майлашӑвӗсем туни.

Доска ҫине ҫак сӑмахсене ҫырнӑ: пы л... чӑк, м ун... ча,
ҫул... ҫӑ, кӗс... е, мӑкӑл... Тӗслӗх: мунча - ӑшӑ мунча,
ҫӗнӗ мунча; калча - симёс калча, ешёл калча, лутра
к алча.
Кунта ҫемҫелӗх палли (ь) ҫырмаллипе ҫырмалла марри
не асра тытмалла.
II. Ҫӗнӗ материала вӗрентни.
1. 175-мӗш хӑнӑхтарӑва тишкерни.
2. Теори материалӗпе (73 с.) паллаштарни. Учитель
чӑваш чӗлхинче мӗнле-мӗнле аффикссем пуррине, аффикссем хытӑ тата ҫемҫе уҫӑ сасӑллӑ (икӗ вариантлӑ)
пулнине, аффикссене уйрӑм ҫырнӑ чухне вёсен ҫемҫе
вариантне скобкӑра палӑртнине ӑнлантарса парать,
тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
176-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем малтанхи ултӑ сӑмахра
аффикссене уйӑраҫҫӗ, тӗслӗхрен: шкул-а, кил-е т.ыт.те.
177-мӗш хӑнӑхтару (ҫырса туни). Тӗслӗхрен: юман юманлӑх, юманлӑха, юманлӑхра.
2. Ыйтусене хуравлани.
- Аффикссем мӗнле уҫӑ сасӑллӑ пулаҫҫӗ?
- Хытӑ сӑмах
ҫумне мӗнле уҫӑ сасӑллӑ аффикс
хушӑнать?
- Ҫемҫе сӑмах
ҫумне мӗнле уҫӑ сасӑллӑ аффикс
хушӑнать?
- Пичче, шӑллӑм, инке, алпа, йӑмӑк сӑмахсене пӗрлелӗх
падежӗнче калӑр. Аффиксӑн хӑш варианчӗ хушӑнчӗ? Мӗншӗн?
IV. Киле ӗҫ пани.
17§; 178-мӗш хӑнӑхтару.

30-мӗш урок. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен килӗшӗвӗ
Урок тёллевӗсем: 1. Сӑмахри уҫӑ сасӑсен килӗшӗвне
пӑсакан аффикссем
ҫинчен вӗрентесси. 2. Сӑмахри уҫӑ
сасӑсен килӗшӗвне пуплевре тытса пыма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика
урокӗ;
тёллевне кура - ҫёнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Вёрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: сӑнав-тӗпчев
меслечӗ, учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, 182-мӗш хӑнӑхтару условийӗпе ҫыхӑннӑ ӳкерчӗк.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тёрӗслени.
178-мӗш хӑнӑхтару.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. 180-мӗш хӑнӑхтарупа ӗҫлени. Ачасем тӗслӗхсене
вулаҫҫӗ, ыйтусене хуравлаҫҫӗ.
- Сӑмахсем ҫумне мӗнле аффикссем хушӑннӑ?
- Хӑш сӑмахсенче сингармонизм (уҫӑ сасӑсен килӗшӗвӗ)
пӑсӑлнӑ, хӑшӗсенче пӑсӑлман?
- Сингармонизм мӗншӗн пӑсӑлнӑ?
2. Сӑмах диктанчӗ: хуласем, кӳлӗсем, ҫырмасем;
иккӗмӗш, вуннӑмӗш; тухтчен, киличчен, каличчен; хураскер, хӗрлӗскер сӑмахсене икӗ юпа туса ҫырмалла
(пӗрремӗшӗнче сингармонизм пӑсӑлман сӑмахсене, иккӗмӗшӗнче - сингармонизм пӑсӑлнӑ сӑмахсене).
- Хӑш сӑмахсенче сингармонизм пӑсӑлнӑ, хӑшӗсенче
пӑсӑлман? Мӗншӗн?
3. Правилӑсемпе (74 с.) ӗҫлени.Ачасем правилӑсене,
тӗслӗхсене вулаҫҫӗ, ҫӗнӗ сӑмахсем тупаҫҫӗ.
4. 181-мӗш хӑнӑхтару тексчӗпе ӗҫлени. Ачасем палӑртнӑ
сӑмахсен (улӑхпа, пӑхакан, чечеке, чарӑнса, тыгса) аффиксӗсене тупаҫҫё, вӗсем сингармонизма пӑхӑнни е пӑхӑнманни
ҫинчен ӑнлантараҫҫӗ, текст тӑрӑх калаҫаҫҫӗ.
- Калава мӗнле ят пама пулать?
- Эсир ку чечеке курнӑ-и?
- Сирӗн ялта ку чечеке мӗнле калаҫҫӗ?
- Эсир мӗнле чечексене пӗлетӗр? Вӗсем ҫинчен кала
са парӑр.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Ӳкерчӗкпе ӗҫлени (182-мӗш хӑнӑхтару).
- Ӳкерчӗкре камсене ӳкернӗ?
- Ачасем мӗн тӑваҫҫӗ? Вӗсем миҫен?
- Ачасене ят парса тухӑр.
- Ӳкерчӗкри япаласен ячӗсене калӑр, вӗсенеҫырса тухӑр.
- Ҫав сӑмахсем уҫӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпеҫемҫелӗхӗ
тӗлӗшӗнчен килӗшсе тӑраҫҫӗ-и?

2. Ӳкерчӗк айӗнчи ыйтусене хуравлани.
IV. Киле ӗҫ пани.
Правилӑсем (74 с.), 183-мӗш хӑнӑхтару.

31-мӗиг урок. Чӑваш сӑмахӗсенче икӗ уҫӑ сасӑ
юнашар тӑма пултарайманни (18§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Чӑваш сӑмахӗсенче икӗ уҫӑ
сасӑ юнашар тӑма пултарайманнине вӗрентесси. 2. Чӑваш сӑмахӗсенче икӗ уҫӑ сасӑ юнашар тӑма пултарай
маннине шута илсе пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва) тӗрӗс
йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
1. 183-мӗш хӑнӑхтару, правилӑсем (74 с.).
2. Сӑмах диктанчӗ: асатте, асанне, анне, атте, мӑн
акка, йӑмӑк, шӑллӑм, кукка.
3. Ыйтусене хуравлани.
- Ҫырнӑ сӑмахсене пӗтӗмлетсе мӗнле ят пама пулать?
(Тӑванлӑх сӑмахӗсем.)
- Тӑванлӑх сӑмахӗсем хушшинче уйрӑмлӑх пур-и?
Вӑл мӗнле уйрӑмлӑх?
- Эсир тӑванлӑха пӗлтерекен тата мӗнле сӑмахсене
пӗлетӗр?
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. 184-мӗш хӑнӑхтарӑва туни (малтан сӑмахпа каласа,
кайран - ҫырса).
2. Сӑмах диктанчӗ ҫырни.
Ачасем вула, сҫле, тӗпче, хупла сӑмахсем ҫумне
-акан(-екен) аффикс хушса ҫыраҫҫӗ, мӗнле ҫырмаллине
ӑнлантарса параҫҫӗ. Унтан ача, улма, купӑста, ӗне сӑмахсем ҫумне пару падежӗн аффиксне -а(-е) хушса ҫырни.
3. Теори материалӗпе паллаштарни.

18-мӗш параграфӑн пӗрремӗш пайне (76 с.) вӗренекенсем вулаҫҫӗ, тӗп шухӑшне тӗслӗхсемпе ҫирӗплетеҫҫӗ.
4. 185-мӗш хӑнӑхтарури тӗслӗхсене тишкерни.
Вӗренекенсем сӑмахсене вулаҫҫӗ, вырӑс чӗлхинчен йышӑннисене тупса палӑртаҫҫӗ. Вёсен йышӗнче икӗ уҫӑ сасӑ
юнашар таракан поэт сӑмах пуррине пӗлтереҫҫӗ.
5. Пӗтӗмлетӳ туни.
Учитель вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ икӗ уҫӑ сасӑллӑ
сӑмахсене мӗнле каламалли-ҫырмаллине пӗтӗмлетсе калать (поэт, поэма, аэродром, аэропорт, дуэт, риелтер), хӑшпӗр сӑмахӑн пёлтерӗшне ӑнлантарса парать: риелтер ҫурт-йӗр, вӑрмансемпе ҫӗр участокӗсем тата ытти ҫавӑн
йышши куҫман пурлӑх сутас тӗлӗшпе ӗҫлекен ҫын.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
Сӑмах диктанчӗ ҫырни.
Вӗренекенсем панӑ сӑмахсене аффикссем хушса ҫыраҫҫӗ:
-а(-е) - ӗне, тиха, сысна; -акан(-екен) - шутла, хисепле,
висте.
IV. Киле бҫ пани.
18§; поэт, аэродром, поэма сӑмахсемпе предложени
сем туса ҫырмалла.

32-мӗш урок. Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ
сӑмахсем сингармонизма пӑхӑнманни (19§)
Урок тёллевёсем: 1. Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ
сӑмахсем сингармонизма пӑхӑнманнине кӑтартасси.
2. Вырӑс чӗлхинчен йьппӑннӑ сӑмахсем сингармонизма
пӑхӑнманнине шута илсе пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва)
тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержали тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: депо, глобус, циркуль, ёлка, институт,
ковёр, ледокол, магазин, водитель, гектар.

У рок юхӑм ӗ
I. Килти ӗҫе тёрӗслени.
II. Ҫёнё темӑна вёрентни.
1. Ҫӗнӗ темӑна ӑнлантарни.
Учитель ачасене хытӑ хупӑ сасӑпа тата и сасӑпа
пӗтекен вырӑс чӗлхинчен ҫырупа йышӑннӑ сӑмахсем
ҫумне аффиксӑн хытӑ е ҫемҫе варианчӗ хушӑннипе
ҫыхӑннӑ уйрӑмлӑхсем ҫинчен каласа парать, тӗслӗхсемпе
ҫирӗплетет: старик - старикӑн, старика; ответ - ответле,
номер - номерте; музей - музейӑн, музейён т.ыт.те.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
186-187-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем вырӑс чӗлхинчен
ҫырупа йышӑннӑ сӑмахсене асӑрхаҫҫӗ, хӑш-пӗр сӑмахсен
(депо, глобус, циркуль) пӗлтерӗшӗсене ӑнлантарса параҫҫӗ.
Сӑмахсенчи уҫӑ сасӑсем сингармонизма пӑхӑннипе пӑхӑнманнине пӗлтереҫҫӗ.
188-189-мӗш хӑнӑхтарусем.
3. Пӗтӗмлетӳ туни.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Сӑмах диктанчӗ ҫырни.
1 - мӗ ш в а р и а н т : балет, белок, велосипед, води
тель, гектар.
2 - м ё ш в а р и а н т : ёлка, институт, ковёр,ледокол,
магазин. Вёренекенсем сингармонизма пӑсакан сӑмахсене
тупса калаҫҫӗ.
2. Трактор, директор, фермер, учитель сӑмахсем ҫумне
камӑнлӑхпа вырӑн падежӗсен аффиксӗсене хушса ҫырни.
Ачасем сӑмахсене мӗнле ҫырнине тӗрӗслеҫҫӗ, асӑрханӑ йӑнӑшсене тӳрлетеҫҫӗ.
IV. Киле ёҫ пани.
19§; 190-191-мӗш хӑнӑхтарусем.

33-мӗш урок. Суйлав диктанчӗ
Урок тёллевёсем: 1. 15-19-мӗш параграфсенчи ма
териала ачасем мӗнле ӑнланса ӑса хывнине тӗрӗслесси.
2. Сасӑсемпе калаҫура, сас паллисемпе ҫырура тӗрӗс
усӑ курма хӑнӑхса ҫитнине тӗрӗслесси.

Урок тёсё: содержали тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - тӗрӗслев урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечӗсемпе ёҫ хатёрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, карточкӑсем, ыйтусемпе ӗҫсем.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ёҫе тӗрӗслени.
19§; 190-191-мӗш хӑнӑхтарусем.
II. Вёреннё материала тёрёслени.
1. Суйлав диктанчӗ ҫырни. Ачасем малтан лч, нч, лҫ
сас паллисемлӗ сӑмахсене ҫырса илеҫҫӗ, унтан кашни
вӗренекен 4-шар тӗслӗх вуласа парать, мӗнле ҫырмаллине ӑнлантарать.
1) Аякри уйра кӗр калчисем ем-ешӗл курӑнаҫҫӗ. 2) Вӑл тӗтгӗм
чӳречеллӗ мунча умӗнче чарӑнчӗ, кӑкарнӑ утне салтса илсе угланчӗ те
чӗлпӗр вёҫёпе хытӑ ҫапрӗ. 3) Ҫӑка пулать ялан яштака, ҫулҫи пулать
ялан ҫаврака. 4) Уринче сӑран атӑ кунчи ялтӑртатса ҫеҫ тӑрать. 5) Халь
пулӑоем вӑлча сапас вӑхӑт ҫитрё, вӗсене пӑлхатма юрамасгь. 6) Ҫанталӑк ӗнер ҫав тери ырӑ пулчӗ. Кпуб умне халӑх питӗ йышлӑ
пухӑнчӗ. 7) Хӗвел пӑхмасть, анчах ӑшӑ. 8) - Мунча хугса ярам-ха, терӗ вӑл. 9) Укӑлча хапхи уҫӑлса кайнӑ та, пӗтӗм выльӑх калча ҫине
ьптсӑннӑ. 10) Ванюк Кавӑрпи арча хупӑлчине сӑрласа ларатчӗ. 11) Ҫумӑра
пула тусан пылчӑкланнӑ, юхса пуҫгарӑннӑ шьш пакӑлчак таран. 12) Каҫалапа урнӑ ҫил лӑпланчӗ, хёвел ҫутатса ячӗ.

2. Тӗрёслев ӗҫӗ ирттерни. 15-19-мӗш параграфсемпе
ҫыхӑннӑ материала ачасем мӗнле ӑнланнине учитель тесг
мелӗпе тӗрӗслет.
III. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе калаҫса пӗтӗмлетни. Тӗрӗслев
материалӗпе ӗҫленӗ май тӗл пулнӑ йывӑрлӑхсем ҫинчен
калаҫмалла.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.

34-мӗш урок. Калаҫу чӗлхи. Илемлӗ чӗлхе.
Официаллӑ чӗлхе (20§)
Урок тӗллевёсем: 1. Калаҫу чӗлхи, илемлӗ, официаллӑ чӗлхесем ҫинчен ачасене вӗрентесси. 2. Калаҫу
чӗлхи, илемлӗ, официаллӑ чёлхе уйрӑмлӑхӗсене шута илсе
пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва) тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.

Урок тёсё: содержали тӑрӑх - пуплеве аталантармалли урок; тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Ҫӗнӗ темӑна вёрентни.
1. Текстсене тишкерни (192-мӗш хӑнӑхтару). Малтан
виҫӗ текстне те умлӑн-хыҫлӑн вуламалла, унтан ыйтусемпе ӗҫлемелле.
- Вуланӑ текстсенчен хӑшӗ илемлӗ, сӑнарлӑ? Мӗншӗн?
(Ачасем учитель пулӑшса пьшипе илемлӗ текст паллисене,
илемлӗх мелӗсене тупса палӑртаҫҫӗ: танлаштарусем (йӗрмӗшсе
ҫӳрекен ача пек ҫанталӑк, тӳпе пӑр татӑкёсенчен тасалнӑ
евёр уҫӑлса каять), эпитетсем (тачка та йӑраланчӑк пӗлётсем),
чӗрӗ мар япалана чӗрӗ пек кӑтаргаи (хӗвел ялкӑшса
кулкаласа илет, пёлӗтсем персе ҫитеҫҫё). Вӗсем текста
илемлӗ те сӑнарлӑ тӑваҫҫӗ. Ҫавӑнпа та пӗрремӗш текста
илемлӗ чӗлхепе (сгильпе) ҫырнӑ тесе калама пулать.
- Иккӗмӗш текста мӗнле манерпе ҫырнӑ? (Ахаль
калаҫу манерӗпе, кулленхи калаҫу манерӗпе.) Унта илемлӗх
мелӗсем пур-и? Текстра мӗнле сӑмахсем ытларах тӗл
пулаҫҫӗ? (Ахаль калаҫу сӑмахӗсем.)
- Виҫҫӗмӗш текстра мӗнле сӑмахсем ытларах тӗл
пулаҫҫӗ? Кунта официаллӑ документсенче тӑтӑш усӑ
куракан сӑмахсем (республика, патшалӑх, статус, пред
ставитель); терминсем ( чӑваш, вырӑс, чёте, правило)
чылай. Ку текстра сӑмахсен тӳрӗ пӗлтерӗшӗпе усӑ
курнӑ. Ҫавӑнпа та ку текста официаллӑ чёлхепе (сгильпе) ҫырнӑ тесе калатпӑр.
2. Кӗнекери теори материалӗпе паллаштарни.
II. Вёреннине ҫирӗплетни, пӗтёмлетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
193-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем текста илемлӗ чӗлхепе
ҫырнине палӑртаҫҫӗ, текста илемлетекен мелсене тупаҫҫӗ:
тёнче кулать, пёлӗтсем капланса килеҫҫӗ (чӗрӗ мар
япаласене чӗрӗ пек кӑтартни), cap хӗр пек кулать, тарӑн
шухӑша путнӑ ҫын пек (танлаштарусем), шурӑ та кӑтра
ҫӳҫ (эпитет).
194-мӗш хӑнӑхтару - официаллӑ документ тексчӗ. Ачасем

текст чӗлхине палӑргаҫҫӗ: кунта текста илемлетекен мелеем
ҫук, ахаль калаҫу сӑмахӗсем те тӗл пулмаҫҫӗ.
2. Пӗтӗмлетӳ туни.
196, 200-203-мӗш хӑнӑхтарусенчи текстсене тёрлё чёлхепе
(стильпе) ҫьфнӑ, ачасем вӗрентекен пулӑшнипе вёсен уйрӑмлӑхӗсене тупса палӑртаҫҫӗ, пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.
III. Киле ӗҫ пани.
20§; 199-мӗш хӑнӑхтару.

35-мӗш урок. Текст стилӗсене
уйӑрма вӗрентесси. Хайлав ҫырасси
Урок тӗллевёсем: 1. Текст стилӗсене уйӑрма вёрен
нине ҫирӗплетесси. 2. Калаҫу чӗлхи, илемлӗ, официаллӑ
чӗлхе уйрӑмлӑхӗсене шута илсе пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва)
тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержали тӑрӑх - пуплеве аталантармалли урок; тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
«Кӑмаша вӑрманӗнче» текст тарах изложени йӗркелесси.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ёҫе тӗрёслени.
20§; 199-мӗш хӑнӑхтару.
II. Текста ҫывӑх изложени ҫырни.
1. «Кӑмаша вӑрманӗнче» текстпа паллашни. Ачасем
малтан текста хӑйсем тӗллӗн ӑшра, унтан сасӑпа вулаҫҫӗ.
2. Текста тишкерни. Ачасем учитель пулӑшнипе текст
темине тата тёп шухӑшне палӑртаҫҫё. Тема - чаплӑ
Кӑмаша вӑрманӗ. Тёп шухӑшӗ - Кӑмаша вӑрманӗ
йывӑҫ-курӑкпа пуян, илемлӗ, чаплӑ.
3. План туни. План тунӑ хыҫҫӑн текст пайӗсене тупса
вулаҫҫӗ.
4. Тӗрӗс ҫырассипе ӗҫлени. Ачасем ҫырма йывӑр сӑмахсене (лапсӑркка тураттсем, туйӑнаҫҫӗ, ула такка, йывӑҫ
хуппи, пуҫ тӑрри, хӗрлӗ пёсехеллӗ, хура шлепкеллё) палӑртаҫҫӗ, тӗрӗс ҫьфмалли правилӑсене аса илеҫҫӗ.

5. Текста ачасем тепӗр хут вулани.
6. Изложени ҫырни. Ачасем изложение уйрӑм хут
ҫине ҫыраҫҫӗ.
III. Урока пӗтёмлетни.
IV. Киле ӗҫ пани.
Изложение тетраде куҫарса ҫырмалла.

36-мӗш урок. Хупӑ сасӑсем (21§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Хупӑ сасӑсене вӗрентесси.
2. Хупӑ сасӑсемпе пуплевре тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: учительница, портфель, спектакль, ка
рамель, аэропорт.

Урок юхӑмӗ
I. Ҫӗнё темӑна вёрентни.
1. Вёреннине ыйтусем парса аса илни.
- Ачасем, эсир хупӑ сасӑсене пуҫламӑш классенче
вӗреннӗ. Хупӑ сасӑсене мёнлисене пёлетёр?
- Хупӑ сасӑсем ҫинчен тата мӗн пёлетёр?
2. Теори материалне ӑнлантарни.
Учитель ҫӗнӗ темӑна хӑнӑхтарусем тунӑ май ӑнлантарать.
204-мӗш хӑнӑхтару. Уҫӑ сасӑсене каланӑ чух сывлӑш
юхӑмӗ ҫӑвар хӑвӑлӗнчен ирӗккӗн тухать. Хупӑ сасӑсене
каланӑ чух апла мар: сывлӑш юхӑмӗ ирӗккӗн тухаймасгь.
Малалла учитель чӑваш алфавитӗнче хупӑ сасса пӗлтерекен сас палли 22 пулнине ӑнлантарса парать.
205-мӗш хӑнӑхтару. Сӑмахсем умне пӗрер хупӑ сасӑ
лартсан сӑмах пӗлтерӗшӗ пачах улшӑннине - ҫӗнӗ сӑмах
пулнине - ӑнлантармалла, вӗренекенсене ҫавӑн пек
тӗслӗхсем шыраса тупма хушмалла. Тӗслӗхсем: ула,
ӗрле, ан, ус, ут.
206-мӗш хӑнӑхтару (ҫырмасӑр). Вӗренекенсем хӑнӑхтарури сӑмахсене вулаҫҫӗ, вёсен пуҫламӑшӗнчи хупӑ
сассисене танлаштараҫҫӗ. Учитель вӗренекенсене ҫав са-

сӑсене юнашарлатса хыттӑн та ҫирӗппӗн калаттарать.
Вӗренекенсем асӑннӑ сасӑсемпе пуҫланакан сӑмахсем
тупса мӗн ӑнланнине ҫирӗплетеҫҫӗ.
3. Ҫӗнӗ темӑна пӗтӗмлетни.
Учитель пӗтӗмлетет. Хупӑ сасӑсем икӗ ушкӑна уйрӑлаҫҫӗ - шавлӑ хупӑ сасӑсем тата янӑравлӑ хупӑ сасӑсем. Вӗсем сӑмахӑн виҫӗ позицийӗнче те (пуҫламӑшӗнче,
варринче тата вӗҫӗнче) тӗл пулаҫҫӗ.
П. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. 207-мӗш хӑнӑхтарӑва (84 с.) ҫырмасӑр туни.
2. Сӑмах диктанчӗ: учительница, портфель, спектакль,
карамель, аэропорт.
III. Киле ӗҫ пани.
21§, 207-мӗш хӑнӑхтару.

37-мӗш урок. Ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсем (22§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсемпе
паллаштарасси. 2. Ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсемпе пуплевре тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: выльӑх, мӑкӑль, вӑльт, калча, хупӑлча.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
«Хӗллехи вӑрманта» текст тӑрӑх изложени йӗркелесси.
Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тӗрёслени.
21§; 207-мӗш хӑнӑхтару.
II. Ҫӗнё темӑна вӗрентни.
1. Чӗлхе материалне тишкерни.
208-мӗш хӑнӑхтару. Вӗренекенсем сӑмахсене вулаҫҫӗ,
хупӑ сасӑсем сӑмахӑн тӗрлӗ позицийӗсенче мӗнле илтӗннине сӑнаҫҫӗ, каласа параҫҫӗ.
209-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем ль, нь сасӑсемлӗ сӑмахсене вуласа тишкереҫҫӗ, сасӑсен уйрӑмлӑхӗсене ӑнланса
илме тӑрӑшаҫҫӗ.

2.
Теори материалне (85 с.) ӑнлантарни. Учитель
ӑнлантарнӑ хыҫҫӑн ачасем тӗслӗхсем тупаҫҫӗ, ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсене палӑртаҫҫӗ.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
211-мӗш хӑнӑхтару. Тупмалли юмахсен тупсӑмӗ: тура пура, тулӑ - пулӑ.
213-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем ваттисен сӑмахӗсенчи
ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсене палӑртаҫҫӗ, ҫав сасӑсем
хыҫҫӑнхи хупӑ сасӑсем мӗнле илтӗннине каласа параҫҫӗ.
Хӑнӑхтарӑва тунӑ хыҫҫӑн ваттисен сӑмахӗсем тупаҫҫӗ.
214-мӗш хӑнӑхтару.
215-мӗш хӑнӑхтару. Вӗренекенсем малтан сӑвва илемлӗ
вуласа параҫҫӗ, унтан ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсемлӗ сӑмахсене тупаҫҫӗ: Натали, сантал, сантали, туянтӑм, сан, валли,
савӑнса, йӑл, кулӑпа, кайӑп, унпа, сукмакпа, мӗн, тери,
хитре, юлёҫ, тусусем, ҫил, чупмалли, пур, халь, санӑн.
IV. Киле ӗҫ пани.
22§ (85 с.); 210, 216-мӗш хӑнӑхтарусем. «Хӗллехи
вӑрманта» калав тӑрӑх изложени ҫырмалла. Учитель ӗҫе
мӗнле йӗркелемеллине ӑнлантарса парать.

38-мӗш урок. Ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсем
Урок тӗллевӗсем: 1. Ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсене
вӗрентесси. 2. Ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсемпе пуплевре
тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: суйлав, урай, каҫӑрӑл, шукӑль, нихҫан,
супӑнь, патмар, консерв, мастерской, фестиваль, космод
ром, ветеран, пельмень, семинар.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 22§; 210, 216-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. «Хӗллехи варианта» изложение тишкерни.

3. Сӑмах диктанчӗ ҫырни.
1-мӗш в а р и а н т : суйлав, урай, каҫӑрӑл,
шукӑль,
нихҫан, супӑнь, патмар.
2 - м ӗ ш в а р и а н т : консерв,мастерской,фестиваль,
космодром, ветеран, пельмень, семинар.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. 217-мӗш хӑнӑхтарӑва туни. Ачасем сӑмахсене
тӗрӗс те уҫӑмлӑ вулаҫҫӗ, вёсен вӗҫӗнчи сасӑ мӗнле
илтӗннине ӑнлантараҫҫӗ, тӗрӗс калама хӑнӑхаҫҫӗ.
2. Теори материалне (88 с.) ӑнлантарни. Ун хыҫҫӑн
ачасем ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑсемлӗ тӗслӗхсем тупаҫҫӗ,
тӗрӗс калама вӗренеҫҫӗ.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
218-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем ют чӗлхерен йышӑннӑ
сӑмахсене тӗрӗс вулама-калама хӑнӑхаҫҫӗ.
IV. Киле ӗҫ пани.
22§ (88 с.); 219-мӗш хӑнӑхтару.

39-мӗш урок. Шавлӑ хупӑ сасӑсем (23§)
Урок тёллевӗсем: 1. Шавлӑ хупӑ сасӑсене вӗрентесси. 2. Шавлӑ хупӑ сасӑсемпе пуплевре тӗрӗс усӑ курма
хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫё: кӑсӑя, лотерея, аллея, марля, дыня, статья.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
226-мӗш хӑнӑхтарури текст ҫине таянса сӑмах вӗҫҫӗн
калав йӗркелесси.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
22§; 219-мӗш хӑнӑхтару.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
221-мӗш хӑнӑхтару. Вӗренекенсем виҫӗ юпари сӑмахсенчи к, п, с, ҫ, т, х, ч, ш хупӑ сасӑсем каланӑ чух мӗнле

илтӗннине сӑнаҫҫӗ (кашни ретри сӑмахсене умлӑ-хыҫлӑ
темиҫе хуг вулаҫҫе), янӑраса илтӗннине палӑртаҫҫӗ.
222-мӗш хӑнӑхтару.
2.
Теори материалӗпе (89 с.) паллаштарни. Учитель
ачасене шавлӑ хупӑ сасӑсене ҫырура мӗнле сас палли
семпе кӑтартнине ӑнлантарать, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. 223-225-мӗш хӑнӑхтарусене туни.
2. Пӗтӗмлетӳ туни.
IV. Киле ёҫ пани.
23§; 226-мӗш хӑнӑхтару.

40-мӗш урок. Шавлӑ хупӑ сасӑсем
Урок тёплевёсем: 1. Шавлӑ хупӑ сасӑсене вёреннине
ҫирӗплетесси. 2. Шавлӑ хупӑ сасӑсемпе пуплевре тӗрӗс усӑ
курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасен чунӗсенче кайӑк-кӗшӗке
йывӑр вӑхӑтра хӗрхенес, пулӑшас туйӑма вӑратасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: мӑрйи, ҫемье, статья, ҫемйи, статйи.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
«Декабрь» текст ҫине таянса сӑмах вӗҫҫӗн калав йӗркелесси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. 23§; 226-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ.
II. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
228-230-мӗш хӑнӑхтарусем.
227-мӗш хӑнӑхтару. Шавлӑ хупӑ сасӑсем тӗрлӗ позицире янӑраса илтӗннине аса илсе ҫирӗплетеҫҫӗ.
2. «Декабрь» текстпа ӗҫлени (пуплеве аталантарни,
воспитани тёллевне пурнӑҫлани).
- Декабрь ҫулталӑкӑн миҫемӗш уйӑхӗ?
- Вӑл ьпти уйӑхсенчен мӗнле паллӑсемпе уйрӑлса
тӑрать?

- Ку уйӑха чӑвашла мӗнле калаҫҫӗ?
- Декабрь уйӑхӗнче камсене (мӗнсене) йьшӑр? Вӗсене
эсир пулӑшатӑр-и?
- Декабрь уйӑхӗ ҫинчен эсир тата мӗн калама
пултаратӑр?
3.
231-мӗш хӑнӑхтарӑва туни. Ачасем текста вулаҫҫӗ,
ыйтусене хуравлаҫҫӗ.
- Калавра мӗнле вӑхӑта сӑнласа кӑтартнӑ?
- Эсир хӗлле вӑрманта пулнӑ-и?
- Сирӗн ял ҫумӗнчи вӑрман мӗн ятлӑ?
- Хӗллехи вӑрманта мӗнле кайӑксем пурӑнаҫҫӗ?
III. Киле ӗҫ пани.
1. 23§; 232-мӗш хӑнӑхтару.
2. «Хӗллехи вӑрман» темӑпа ҫыхӑннӑ ӳкерчӗк, сӑвӑ,
текст тупмалла.

41-мӗш урок. «Хӗллехи вӑрман» калав
(сочинени)
Урок тёллевёсем: 1. «Хӗллехи вӑрман» темӑпа
калав (сочинени) ҫырма вӗрентесси. 2. Шухӑша вӗҫевӗҫӗн, ҫыхӑнуллӑ сӑнлав-калав формипе (ҫырса, каласа)
кӑтартма хӑнӑхтарасси. 3. Ҫынсемпе вӑрман хушшинчи
ҫыхӑнӑва ачасене ӑнланса илме пулӑшасси.
Урок тӗсӗ: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меспечбсемпе ӗҫ хатёрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, «Хӗллехи вӑрман» темӑпа ҫыхӑннӑ. ӳкерчӗк,
хӗллехи вӑрмана сӑнласа парассипе ҫыхӑннӑ илемлӗ
текст тӗслӗхӗсем, сӑвӑсем.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
«Хӗллехи вӑрман» темӑпа калав ҫырасси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тӗрӗслени.
23§; 232-мӗш хӑнӑхтару.
II. Пуплеве аталантармалли материалпа ӗҫлени.
1. «Хӗллехи вӑрман» темӑпа ӗҫлени.
Ачасем темӑпа ҫыхӑннӑ ӳкерчӗке, текста, сӑвва тишкереҫҫӗ. Учитель илемлӗ литературӑран илнӗ хӗллехи вӑрмана

сӑнласа паракан текст тӗслӗхӗсенче, сӑвӑсенче сӑнлав формине уҫса пама пулӑшакан илемлӗх мелӗсене курма пулӑшать. Ачасем предложенисен тытӑмне сӑнаҫҫӗ, шухӑша
палӑртас ҫӗрте вӗсем мӗнле вырӑн йышӑннине кӑтартаҫҫӗ.
2. Ыйтусене хуравлани.
Вӗрентекен ачасене хӗллехи вӑрманти уйрӑм япаласене сӑнлама вӗрентет.
- Хӗллехи вӑрмана аякран пӑхса сӑнлӑр. Сирӗн куҫ
умне вӑл мӗнле тухса тӑрать? Чунра вӑл мӗнле туйӑм
ҫуратать?
- Хӗллехи вӑрмана пырса кӗнӗ хыҫҫӑн мӗн курнине,
мӗнле туйӑм ҫуралнине каласа парӑр.
- Хӗллехи вӑрманти йывӑҫсене, кайӑк-кӗшӗке, пӗлӗте,
хӗвеле, ҫиле, ҫӗр питне, унти пурнӑҫа уйрӑммӑн сӑнлӑр.
- Ҫак уйрӑмлӑхсене писательсемпе поэтсем мӗнле
сӑнланине текстсем ҫине таянса танлаштарӑр.
- Ҫынсемпе вӑрман хушшинче мӗнле ҫыхӑну пур?
- Ҫьш пурнӑҫӗнче вӑрман мӗнле вырӑн йышӑнать?
Мӗншӗн пирӗн унта теплерен пӗрре те пулин каяс килет?
3. Хӗллехи вӑрман ҫинчен ачасем каласа пани.
4. Сочинение ҫырни.
III. Урока пӗтӗмлетни.
1. Сочинение пӗтӗмӗшле тишкерни.
- Сочинени ҫырнӑ чух чи йывӑр самант сирёншён
мён пулчё?
- Сочинении тёп шухӑшне ӑнлантарса парӑр.
- Хӗллехи вӑрман уйрӑмлӑхне уҫса пама мӗнле
пулӑмсене суйласа илтӗр?
- Писательсемпе поэтсен мӗнле сӑнлӑхӗсемпе усӑ куртӑр?
- Орфографи тӗлӗшӗнчен иккӗленӳллӗ сӑмахсем тӗл
пулчӗҫ-и? Вӗсене доска умне тухса ҫырса парӑр.
2. Урока вӗҫлени.

42-мӗш урок. Хупӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпе
ҫемҫелӗхӗ (24§)
Урок тёллевӗсем: 1. Хупӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпе ҫемҫелӗхӗ ҫинчен вӗрентесси. 2. Хупӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпе
тата ҫемҫелӗхӗпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ
курма хӑнӑхтарасси.

Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: сӑнав-тӗпчев
меслечё, учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, таблица.
Словарь ӗҫӗ: пилеш, палан, кӗлет, хӑват, супӑнь.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
1. Вёреннине аса илни. 27§.
2. Сӑмах диктанчӗ: кухньӑра, шинельпе, медальлё,
хальлёхе.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Чӗлхе материалне (92 с.) тишкерни. Вӗренекенсем
сӑмахсен хытӑ тата ҫемҫе мӑшӑрӗсен уйрӑмлӑхӗсене
палӑртаҫҫӗ.
2. Ыйтусене хуравлани, пӗтӗмлетӳ туни.
- Мӑшӑрлатса ҫырнӑ сӑмахсенче уҫӑ сасӑсем мӗнлисем? (Хытӑ тата ҫемҫе уҫӑ сасӑсем.)
- Сӑмахсен мӑшӑрӗсенчи хупӑ сасӑсем мӗнле илтӗнеҫҫӗ? (Хытӑ тата ҫемҫе.)
- Хытӑ уҫӑ сасӑпа юнашар тӑракан хупӑ сасӑсем
мӗ1ше илтӗнеҫҫӗ? (Хупӑ сасӑсем пурте хыттӑн илтӗнеҫҫӗ.)
- - Ҫемҫе уҫӑ сасӑпа юнашар тӑракан хупӑ сасӑсем
мӗнле илтӗнеҫҫӗ? (Пурте ҫемҫен илтӗнеҫҫӗ.)
Ачасем сӑмахра ҫемҫе уҫӑ сасӑпа юнашар тӑракан
хупӑ сасӑсем пурте ҫемҫен, хытӑ уҫӑ сасӑпа юнашар
тӑраканнисем хыттӑн илтӗннине пӗтӗмлетсе калаҫҫӗ.
3. 233-234-мӗш хӑнӑхтарусене туни.
4. Таблица хатӗрлени. Сасӑсенчен чьшайӑшӗ хытӑлӑхпа ҫемҫелӗх тӗлӗшӗнчен мӑшӑрлӑ пулнине кӑтартма
ачасем учитель пулӑшнипе таблица тӑваҫҫӗ.
Хытӑ хупӑ сасӑсем

в, к, л, м, н, п, р, т, X

Ҫемҫе хупӑ сасӑсем

в’, к ’, л ’, м ’, н ’, п ’, р ,’ т’, х’

III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. 235-мӗш хӑнӑхтару. Ку сӑвӑри тее-теех форма
пӗлтерӗшне тата пулӑвне учитель ӑнлантарса парать.
2. Сӑмах диктанчӗ: пилеш, палан, кёлет, хӑват, супӑнь.
IV. Киле ӗҫ пани. 24§; 236-мӗш хӑнӑхтару.

43-мӗшурок. Хупӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпе ҫемҫелӗхӗ
Урок тёллевӗсем: 1. Хупӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпе,
ҫемҫелӗхӗпе паллаштарасси. 2. Хупӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпе
ҫемҫелӗхне пуплевре шута илме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержали тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
24§; 236-мӗш хӑнӑхтару.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Сӑмахсене тишкерни. Доска ҫинчи сӑмахсене (ку
коль, супӑнь, мӑкӑль, мӑкӑнь, юрат, хӑть, мӑкӑльть,
вулать) вӗренекенсем малтан вулаҫҫӗ, унтан тетраде
ҫыраҫҫӗ, кайран ыйтусене хуравлаҫҫӗ.
- Сӑмахсенчи уҫӑ сасӑсем мӗнлисем?
- Вӗсемпе юнашар тӑракан хупӑ сасӑсем мӗнлисем?
- Сӑмах вӗҫӗнчи хупӑ сасӑсем мӗнлисем?
- Вӗсемпе юнашар уҫӑ сасӑсем мӗнлисем?
- Сасӑсем ҫемҫен илтӗннине мӗнле палӑртнӑ?
2. Правилӑсене (94 с.) вулани, пӗтӗмлету туни.
3. 239-мӗш хӑнӑхтарупа ӗҫлени. Вӗренекенсем сӑмахсен
пуҫламӑшӗнчи й, с, ҫ, ч хупӑ сасӑсем хыҫҫӑн уҫӑ сасӑсем
ҫемҫисем те, хытшсем те тӗл пулнине ӑнланса илеҫҫӗ.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
237-мӗш хӑнӑхтару.
241-мӗш хӑнӑхтару. Сӑмахсене вуласа ачасем ҫемҫе
хупӑ сасӑсем мӗнле уҫӑ сасӑсем ҫумӗнче пулнине каласа
параҫҫӗ.
IV. Киле ӗҫ пани.
24§; 238, 240-мӗш хӑнӑхтарусем.

44-мӗш урок. Хупӑ сасӑсен ҫемҫелӗхие ҫырура
палӑртасси (25§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Хупӑ сасӑсен ҫемҫелӗхне ҫьфура палӑртма вӗрентесси. 2. Хупӑ сасӑсен ҫемҫелӗхӗпе
пуплевре (ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ёҫё: хӗввллӗ, пёлӗтлё, йёркеллӗ, медальлё,
ҫуллӑ.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тӗрӗслени.
1. 24§; 238, 240-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Сӑмах диктанчӗ.
II. Ҫёнё темӑна вӗрентни.
1. Чӗлхе материалне тишкерни (95 с.).
Вӗренекенсем сӑмахсенчи уҫӑ тата хупӑ сасӑсем мӗнле
илтӗннине калаҫҫӗ, ҫакӑн пек пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ: ҫемҫе
сӑмахсенчи хупӑ сасӑсен ҫемҫелӗхне ҫемҫелӗх паллипе
палӑртмаҫҫӗ.
2. Правилӑпа (96 с.) паллаштарни.
Ун хыҫҫӑн 242-мӗш хӑнӑхтарӑва тӑваҫҫӗ. Сӑмахсенчи
уҫӑ сасӑсем пурте хытӑ уҫӑ сасӑсем, сӑмах вӗҫӗнче
вара (вӗсем умӗнче хытӑ уҫӑ сасӑсем пулсан та) пурте ҫемҫе хупӑ сасӑсем. Ҫав сасӑсене ҫырура хупӑ
сас палли хыҫҫӑн ҫемҫелӗх палли (ь) ҫырса палӑртаҫҫӗ.
3. Рамка ӑшӗнчи вырӑс чӗлхинчен йьппӑннӑ сӑмахсене (96 с.) тишкерни.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
243-245-мӗш хӑнӑхтарусем. Учитель ҫемҫелӗх палли (ь)
ҫьфнипе ҫьфманни сӑмах пӗлтерӗшне улӑштарма пултарнине тӗслӗхсем ҫине таянса (96 с.) ӑнлантарса парать, унашкал сӑмахсене тӗрӗс ҫьфмаллине асӑрхатгарать.
246-мӗш хӑнӑхтару пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ:
панӑ сӑмахсенчен сӑмах майлашӑвӗсем туса ҫьфмалла.

2.
Рамка ӑшӗнчи сӑмахсене (97 с.) вулани, ыйтусене
хуравлани.
- Ҫак сӑмахсем хӑш чӗлхерен кӗнӗ?
- Сӑмах вӗҫӗнче мӗнле сасӑсем илтӗнеҫҫӗ? Вӗсене
ҫырура мӗнле палӑртмалла?
ГУ. Киле ӗҫ пани.
25§; 247-мӗш хӑнӑхтару.

45-мӗш урок. Хупӑ сасӑсен ҫемҫелӗхне
ҫырура палартасси
Урок тӗллевёсем: 1. Хупӑ сасӑсен ҫемҫепӗхне ҫьфура
палӑргма вӗрентесеи. 2. Хупӑ сасӑсен ҫемҫелӗхне шуга илсе
пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва) тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: а) бинокль, библиотекарь, шинель,
писатель, токарь; ӑ) диагональ, госпиталь, сирень, аква
рель, числитель.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 25§; 247-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ. Сӑмахсене камӑнлӑх падежӗнче
ҫырмалла.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1.
248-мӗш хӑнӑхтарӑва тишкерни. Ачасем ыйтусене
хуравлаҫҫӗ.
- Ку сӑмахсем пирки мӗн калама пулать? (Вырӑс
чслхинчен йышӑннӑ сӑмахсем.)
- Вӗсене мӗнле ҫыраҫҫӗ? (Сӑмах вӗҫӗнче ҫемҫелёх
палли лартаҫҫё.)
- Ҫав сӑмахсенче хӑҫан ҫемҫелӗх палли (ь) ҫырмаҫҫӗ?
(Камӑнлӑх тата пару падежёсенче.)
- Хӑш падеж формисенче ҫемҫелӗх палли ҫыраҫҫӗ?
(Вырӑн, туху, ҫуклӑх, пирке падежёсенче; нумайлӑ хисеп
форминче - хупӑ сас паллипе пуҫланакан аффикссем умён.)

2. Правилӑпа (97 с.) ӗҫлени. Учитель ҫемҫелӗх пал
липе пӗтекен вырӑс сӑмахӗсене мӗнле ҫырмаллине ӑнлантарса парать. Чӑваш чӗлхинчи хӑш-пӗр сӑмахсен варринчи ҫемҫе хупӑ сасӑсене (выльӑх, атьӑр, хуньӑм)
ҫемҫелӗх паллипе
кӑтартнине тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет.
3. 249-мӗш хӑнӑхтарӑва туни. JI’, н \ т’ хупӑ сасӑсен
ҫемҫелӗхне е, ю, я сас паллисем умён ҫемҫелӗх паллипе
кӑтартманнине пӗтӗмлетеҫҫӗ.
III. Вёреннине ҫирбплетни.
1. 25-мӗш параграфри правилӑсене вуласа ӑнланни.
2. 250-мӗш хӑнӑхтарӑва хӑйсем тӗллӗн ҫырса туни, тӗрӗслени.
IV. Киле ёҫ пани.
25§; 251-252-мӗш хӑнӑхтарусем.

46-мӗш урок. Тӗрӗслев диктанчӗ
Урок тӗллевёсем: 1. Ҫемҫе хупӑ сасӑсене ҫырура
тӗрӗс палӑртма вёреннине тӗрӗслесси. 2. Хупӑ сасӑсен
ҫемҫелӗхне шута илсе пуплеве (калаҫупа ҫырӑва) тӗрӗс
йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тарах - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - тӗрӗслев урокӗ; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвё, калаҫу.

Урок юхӑмӗ
I. Кӳртём калаҫу.
II. Диктант ҫырни.
1 - мӗ ш
ЭМЕЛ

КУРӐКЁСЕМ

вариант

ПУХРЁҪ

Иртнӗ эрнере ытларах тӗтреллӗ ҫанталӑк тӑчӗ, ҫумӑр та ҫукаларӗ.
Паян акӑ хӗвел хӗртсе пӑхнипе пылчӑк типрӗ. Вара Саша, Юрик,
Света, Коля, Володя сумкӑсем йӑтса ӗне ферми ҫумёпе вӑрман
еннелле утгарчӗҫ. Ҫанталӑкӗ уяр та ӑшӑ.
«Паян ытларах татӑпӑр. Эпӗ пилеш йывӑҫҫисем ӑҫгарах нумаййине
пӗлетёп: мана атге каласа пачӗ», - пӗлтерет юлташёсене Света.
Тепёр ҫур сехетрен ачасем Чӑрӑшьел вӑрманне пырса та кӗчӗҫ. Пӗр
уҫланка тухрӗҫ те часах хӑйсем шыракан вырӑна тупрӗҫ. Тавралӑх
калама ҫук илемлё. Йывӑҫ ҫинче пилешсем хӗп-хёрлӗн курӑнса лараҫҫӗ.
Ачасем пилеше асӑрханса татрӗҫ, туратсене пӗрре те хуҫмарёҫ.
Ҫуллахи вӑхӑтра та шкул ачисем биологи учителӗ ертсе пынипе
эмел курӑкӗсем пуҫтарчёҫ.

Утмӑл турат чечекне, пилешпе чӑрӑш тӑрри курӑкӗсене, ромашка,
шӑнӑр курӑк ҫулҫисене, ландыш чечекӗпе ҫулҫиоене пуҫтарса типӗтрӗҫ те
хатӗрлев пунктне леҫсе пачӗҫ. Ырӑ ӗҫ турӗҫ ачасем ҫу каҫипе. Ара, гштех
те кирлӗ-ҫке вӗсем пухнӑ эмел курӑкӗсем тӑван ҫӗр-шыва.
2-мӗш

вариант

САДРА

Кӗрхи садра каҫа хирӗҫ питё лӑпкӑ. ХЗлхана хуплакан шӑв-шавлӑ
хула урамӗсенчен ҫакӑнта килсе кӗрсен чуна ирӗк. Кӑкӑр тулли
сывлама сывлӑш уҫӑ, сулхӑн. Ура айёнче типӗ ҫулҫӑ чӑштӑртатать.
Чие тӗмёсем хушшинче хаваслӑ ҫерҫисем чӗвӗлтетеҫҫё.
Вӑрманта шултӑра йывӑҫсем тахҫанах ешӗл тумне улӑштарнӑ.
Унта ҫав тери шӑп. Ҫилсӗр ҫанталӑкра сарӑхнӑ ҫулҫӑ вӗлтӗртетсе
ӳкнине те илтме пулать. Сад хӑйӗн симӗс тумне хывсах пӗтерейменха, акаци, чие тёмёсем сип-симӗсех лараҫҫё. Улмуҫҫисем кӑна чӑл-чал
чӑпарланнӑ. Вёсен ҫатрака турачӗсем шап-шурӑ улмасем пуснипе
ҫӗрелле усӑна-усӑна аннӑ. Ир пулакан улма йывӑҫӗсем саралнӑ. Вёсем
пурё те иккӗ кӑна. (А. Артемьев ҫырни тӑрӑх.)

III. Грамматика ёҫне туни.
- Пӗрремёшпе иккӗмёш абзадри ҫемҫе хупӑ сасӑсене
аялтан пӗр йӗр туртса паллӑ тӑвӑр.
- Хупӑ сасӑсем хӑҫан ҫемҫен илтӗнме пултараҫҫӗ?
Тӗслӗхсем илсе ӑнлантарӑр.
- Ҫемҫелёх палли сӑмах пӗлтерёшне улӑштарнине
кӑтартакан тӗслӗхсем тупса ҫырӑр.
- Ҫак сӑмахсенче ҫемҫелёх паллине мёншӗн ҫырнипе
ҫырманнине ӑнлантарӑр: писателе, писательсёр, площадьрен, токарьпе, библиотекарьшён, шинеле, площадён, учительпе, учителён.
IV. Урока пӗтӗмлетни.
- Диктант ҫырнӑ чух орфографи тӗлӗшӗнчен ҫырма
йывӑр сӑмахсем тӗл пулчёҫ-и? Вӗсене доска ҫине ҫырса
парӑр.
- Ҫак сӑмахсене доска ҫине ҫырса парӑр: сипсимёсех, усӑна-усӑна, чӑл-чал, шап-шурӑ, пётереймен-ха,
кирлё-ҫке, Чӑрӑшьел, хӗп-хёрлён, утмӑл турат.

47-мӗш урок. Тӗрӗслев диктанчӗн тишкерӗвӗ
Урок тёлпевбсем: 1. Диктангра тунӑ йӑнӑшсене пӗгерео
сипе ӗҫлесси. 2. Хупӑ сасӑсен ҫемҫелӗхне шуга илсе пуплеве
(калаҫӑва, ҫырӑва) тёрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.

Урок тёсё: содержали тӑрӑх - фонетика урокё;
тёллевне кура - йӑнӑшсемпе ӗҫлемелли урок; формине
кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, карточкӑсем, палӑртнӑ темӑпа ҫыхӑннӑ
тест ыйтӑвӗсем.

Урок

юхӑмӗ

I. Диктантри йӑнӑшсемпе ёҫлени.
II. Тест ирттерни.
Кашни икӗ ачана пӗрер карточка памалла. Карточкӑри ыйтусем:
1) Мӗнле сасӑсене тӗрӗс каламан?
Б (бӑ), в (вӑ), й (йӑ), к (кӑ), л (лӑ).

2) Хӑш сӑмахсене тӗрӗс ҫырман?
Кальча, укӑлча, кунча, пыльчӑк, хупӑльча.

3) Хӑш сӑмахсене тӗрӗс ҫырнӑ?
Кӗсье, мӑрйе, тухья, тухйи, ҫемьи.

4) Сасӑпа сас палли шучӗ тан сӑмахсене калӑр.
Кӑсӑя, хӑю, алса, кая, шухӑш.

5) Хӑш сӑмахсенче сасӑсем сас паллисенчен нумай?
Юпа, хӑю, июль, нуль, рояль.

6) Алфавитри мӗнле сас паллисем сасса пӗлтермеҫҫӗ?
7) Мӗнле сас паллисем икӗ сасса пӗлтереҫҫӗ?
8) Хӑш
сӑмахсенче хупӑ сасӑсем янӑраса шпёнеҫҫӗ?
Сӑпса, укҫа, чавса, шӑрҫа, лапта, пӑта.

9) Сасӑ тытӑмӗ енчен пӑхсан виҫӗ сӑмахран пӗри
ытлашши. Мӗншӗн?
Самӑр, симӗс, сахал; шӗшкӗ, чышкӑ, ҫӗмел; ҫынсем, ҫӗлёксем,
йӑмрасем; паттӑр, тёттӗм, пётӗм.

10) Хӑш

сӑмахсенче уҫӑ сасӑсен килӗшӗвӗ пӑсӑлнӑ?

Ҫуркунне, хӗлле, кӗркунне, ҫулла, ҫӳллё, тухиччен, кунсерен.

III.

Урока

вёҫлени.

48-мӗш урок. Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн илтӗнни,
ӑна ҫырура палӑртасси (26§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн илтӗннине ҫырура палӑргма вӗрентесси. 2. Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн илтӗннине, вӗсене ҫырура палӑртассине шуга илсе
пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва) тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
251-252-мӗш хӑнӑхтарусем.
II. Ҫӗнӗ темӑна вёрентни.
1. 253-мӗш хӑнӑхтару. Вӗренекенсем хӑнӑхтарури палӑртнӑ сӑмахсене уйрӑмшарӑн танлаштарса вулаҫҫӗ, мӗнле
илтӗннине пӗлтереҫҫӗ.
- Палӑртнӑ сӑмахсем пӗр-пӗринчен уйрӑлса тӑраҫҫӗ-и?
(Уйрӑлса тӑраҫҫӗ: вӗсем пачах расна сӑмахсем. Иккёмёш
юпари сӑмахсенче варринчи хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн,
пӗрремёшӗнче кёскен илтӗнеҫҫё.)
Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн илтӗннине мӗнлеҫырса
кӑтартнӑ? (Икё хупӑ сас паллипе.)
2. Теори материалне ӑнлантарни. Ачасен хуравӗсене
пӗтӗмлетсе учитель вӑрӑм хупӑ сасӑсене мӗнле ҫырса
палӑртмалли ҫинчен каласа парать.
3. 254-мӗш хӑнӑхтару. Кунта -лӑ(-лё), -ла(-ле) аффикслӑ сӑмахсене тишкереҫҫӗ, мӗнле ҫырмаллине калаҫҫӗ
(икӗ хупӑ сас паллипе палӑртни).
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. 255-мӗш хӑнӑхтару.
2. 256-мӗш хӑнӑхтару (ҫырса).
3. Кӗнекери (99 с.) правилӑсене вулани, тӗслӗхсемпе
ҫирӗплетни.
IV. Киле ӗҫ пани.
26§; 257-мӗш хӑнӑхтару.

49-мӗш урок. Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн илтӗнни,
ӑна ҫырура палӑртасси
Урок тёплевӗсем: 1. Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн илтӗннине, вӗсене ҫырура палӑртассине вӗрентесси. 2. Хупӑ сасӑсем
вӑрӑммӑн илтӗннине, вӗсене ҫьфура палӑртнине шута илсе
пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва) тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: а) йӳнӗ, ҫёнс, нӳрӗ, тырӑ, вутӑ, ташӑ,
пӗкӗ; ӑ) капӑр, самӑр, пысӑк, троллейбус, ванна, кросс,
конгресс.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тӗрӗслени.
26§; 257-мӗш хӑнӑхтару.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Теори материалне ӑнлантарни (102 с.).
Учитель чӑваш сӑмахӗсен тӗрлӗ формисенче вӑрӑм хупӑ
сасса пӗлтерме икӗ пёр пек хупӑ сас палли ҫьфмалли
ҫинчен каласа парать.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
259-мӗш хӑнӑхтару (ҫьфмасӑр). Ачасем хӑнӑхтарури сӑмахсене вулаҫҫӗ, учитель ыйгӑвӗсене ушкӑнпа хуранлаҫҫӗ.
- -И аффикслӑ япала ячӗсене мӗнле ҫьфмалла?
- -И аффикслӑ паллӑ ячӗсене мӗнле ҫырмалла?
260-мӗш хӑнӑхтару. Вӗренекенсем кашни йӗркерен
пилӗкшер сӑмах илсе -и аффикс хушса ҫыраҫҫӗ, мӗнле
ҫьфмаллине калаҫҫӗ.
3. Теори материалне малалла ӑнлантарни (102-103 с.).
Учитель вьфӑс чӗлхинчен йьпнӑннӑ сӑмахсен варринче тата
вӗҫӗнче икӗ пёр пек хупӑ сас палли ҫьфасси ҫинчен калать.
4. 261-262-мӗш хӑнӑхтарусене ҫьфмасӑр туни.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1.
Сӑмах диктанчӗ (учитель сӑмахсене вулать, ачасем
вӗсене -и аффикс хушса ҫьфаҫҫӗ): а) йӳнё, ҫёнӗ, нӳрӗ;
ӑ) тырӑ, вутӑ, ташӑ, пӗкӗ; б) капӑр, самӑр, пысӑк;
в) троллейбус, ванна; кросс, конгресс.

2.
Диктантри сӑмахсене тёрёслени. Ачасем
ҫырнине ӑнлантараҫҫӗ.
IV. Киле ёҫ пани.
26§ (102-103 с.); 263-264-мӗш хӑнӑхтарусем.

хӑйсем

50-мӗш урок. Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн
илтӗнни, ӑна ҫырура палӑртасси
Урок тӗллевӗсем: 1. Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн илтӗнни, вӗсене ҫырура палӑртасси ҫинчен мӗн пӗлнине ҫирӗплетесси. 2. Хупӑ сасӑсем вӑрӑммӑн илтӗннине, вӗсене
ҫырура палӑртнине шута илсе пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва) тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗренту меслечӗсемпе ёҫ хатӗрӗсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
268-мӗш хӑнӑхтарури «Ӑман» текст тӑрӑх изложени ҫырасси.
Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
26§; 263-264-мӗш хӑнӑхтарусем.
II. Вёреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
Ачасем 265-268-мӗш хӑнӑхтарусене тӑваҫҫӗ, вӑрӑм
хупӑ сасӑллӑ сӑмахсене тӗрӗс ҫырассине ҫирӗплетеҫҫӗ.
III. Киле ёҫ пани.
26§; 269-мӗш хӑнӑхтару.

51-мӗш урок. Вырӑс чӗлхинчен ҫырупа
йышӑннӑ сӑмахсенчи хупӑ сасӑсен
хытӑлӑхӗпе ҫемҫелӗхӗ (27§)
Урок тёллевёсем: 1. Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ
сӑмахсенчи хупӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпе ҫемҫелӗхне уҫса
парасси. 2. Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсенчи хупӑ
сасӑсен хытӑлӑхӗпе ҫемҫелӗхне шута илсе пуплеве (калаҫӑва, ҫырӑва) тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.

Урок тёсё: содержали тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Слҫварь ёҫб: а) грузовик, медик, дневник, антенна,
пакет, термин, туалет; ӑ) балет, университет, тетрадь,
аптекарь, карамель, циркуль, нуль, букварь.
У рок юхӑмӗ
I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. 26§; 269-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ.
Ачасем курӑк, ҫырма, пылчӑк, ыйту, тавлашу сӑмахсем ҫумне -лӑ(-лё) аффикс, кивё, шашка, вырӑс, мечёк,
кулӑш сӑмахсем ҫумне -ла(-ле) аффикс хушса ҫыраҫҫӗ.
II. Ҫёнё темӑна вӗрентни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
270, 272-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем ыйтусене хуравлаҫҫӗ, пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.
- Мӑшӑрлатса ҫырнӑ сӑмахсем вӗҫӗнче хупӑ сасӑ
умён мӗнле уҫӑ сасӑсем тӑраҫҫӗ?
- Вырӑсларан ҫырупа йышӑннӑ сӑмахсен вӗҫӗнчи
хупӑ сасӑсем мӗнле илтӗнеҫҫӗ? Чӑваш сӑмахӗсенче мӗнле
илтӗнеҫҫӗ?
271-мӗш хӑнӑхтару (ҫырмасӑр).
273-мӗш хӑнӑхтару. Вӗренекенсем хӑнӑхтарури сӑмахсене вуласа параҫҫӗ.
2. Теори материалне ӑнлантарни.
Учитель сӑмахсем ҫумне аффикссем хушӑннипе ҫыхӑннӑ
уйрӑмлӑхсене (107 с.) ӑнлантарать.
3. Хӑнӑхтарусемпе малалла ӗҫлени.
274-мӗш хӑнӑхтару.
275-мӗш хӑнӑхтару. Вӗренекенсем икӗ юпаран малтанхи виҫшер сӑмаха аффикссем хушса ҫырса илеҫҫӗ.
4. Теори материалне малалла ӑнлантарни. Ачасене
сӑмах вӗҫӗнчи хупӑ сасӑсене (шинель - кётмел, клевер пёвер) тӗрӗс калама вӗрентмелле, мӗншӗн тесен пӗтмӗшри
хупӑ сасӑсем сӑмахне кура тӗрлӗрен илтӗнеҫҫӗ (ҫемҫелӗх
паллипе ҫырнӑ сӑмахсемсӗр пуҫне): клевер - р хытӑ

илтӗнет, пӗвер - р ҫемҫе илтӗнет; шинель - ль ҫемҫе
хупӑ сасӑ, кётмел - кунта та л ҫемҫе илтӗнет. Ҫак
уйрӑмлӑхсене пула аффиксӑн хытӑ тата ҫемҫе варианчӗсем хушӑннине ачасем тӗплӗн тишкереҫҫӗ, правилӑна
тӗслӗхсемпе ҫирӗплетеҫҫӗ.
Вырӑс чӗлхинче ль, нь, рь сас паллисемпе ҫыракан
сӑмахсене чӑвашла мӗнле ҫырмаллине (107 с.) учитель
каласа парать.

III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Сӑмах диктанчӗ ҫырни. Ачасем ҫак сӑмахсене
ҫыраҫҫӗ: 1) грузовик, медик, дневник; 2) антенна, пакет,
термин; 3) туалет, балет, университет; 4) тетрадь, апте
карь, карамель; 5) циркуль, нуль, букварь.
2. Диктантри сӑмахсемпе предложенисем туни. Сӑмах
ушкӑнӗ мёнлерех иккенне кура ачасем кёнекери правилӑсене вуласа параҫҫӗ.

IV. Киле ёҫ пани.
27§;

273, 276-мӗш хӑнӑхтарусем.

52-мӗш урок. Вырӑс чӗлхинчен ҫырупа
йышӑннӑ сӑмахсенче б, г, д, ж, з
сас паллисене ҫырасси (28§)
Урок тӗллевёсем: 1. Вырӑс чӗлхинчен ҫырупа йышӑннӑ сӑмахсенче б, г, д, ж, з сас паллисене ҫырма
вӗрентесси. 2. Вырӑс чӗлхинчен ҫыру урлӑ йышӑннӑ
сӑмахсенче б, г, д, ж, з сас паллисемпе пуплевре тӗрӗс
усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ёҫӗ: апельсин, спортсмен, отличник, коньки,
командир.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
Шупашкарпа Хусан хулисем ҫинчен сӑмах вӗҫҫӗн калав
йӗркелесси.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 27§; 273-мӗш хӑнӑхтару.
2. 276-мӗш хӑнӑхтару (ҫырса).
3. Сӑмах диктанчӗ (словарь ӗҫӗнче панӑ сӑмахсене
пару падежӗнче ҫыраҫҫӗ).
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Чӗлхе материалне (108 с.) тишкерни.
2. 277-280-мӗш хӑнӑхтарусем.
3. Ыйтусене хуравлани. Ун хыҫҫӑн учитель б, г, д ж,
з хупӑ сасӑсем вырӑс чӗлхинчен ҫырупа йьлиӑннӑ сӑмахсенче ҫеҫ тӗл пулнине, вӗсем сӑмах пуҫламӑшӗнче тата
вӗҫӗнче мӗнле илтӗннине ҫӗнӗ тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет.
- Б, г, д, ж, з сасӑсем вырӑс чӗлхинчен ҫырупа
йьппӑннӑ сӑмахсенче сӑмах пуҫламӑшӗнче тата вӗҫӗнче
мӗнле илтӗнеҫҫӗ?
- Аффикссем хушӑнсан ҫав сасӑсем мӗнле илтӗнеҫҫӗ?
III.
Вёреннине ҫирӗплетни.
1. 281-283, 285-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Калав йӗркелени. Шупашкарпа Хусан хулисем
ҫинчен унта пулнӑ ачасем каласа параҫҫӗ.
IV. Киле ӗҫ пани.
1. 28§; 284-мӗш хӑнӑхтару.
2. 286-мӗш хӑнӑхтару. «Кӑсӑя» калав тӑрӑх изложени
ҫырма хатӗрленмелле.

53-мӗш урок. «Кӑсӑя» изложени
Урок тӗллевёсем: 1. «Кӑсӑя» текст тӑрӑх изложени
ҫырма
вӗрентесси. 2. Шухӑша вӗҫе-вӗҫӗн, ҫыхӑнуллӑ,
ҫырса е каласа пама хӑнӑхтарасси. 3. Ачасен чунӗнче
кайӑк-кӗшёке хӗрхенес туйӑм вӑратасси.
Урок тӗсӗ: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен
урок.
Вёрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу,
текст тишкерёвё.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
«Кӑсӑя» темӑпа изложени ҫырасси.

Урок юхӑмӗ
I. Пуплеве аталантармалли материалпа ӗҫлени.
1. Урок темипе, тӗллевӗсемпе паллаштарни.
2. Т ек с та ӗҫлени. «Кӑсӑя» калава ачасем
вулаҫҫӗ,
чёлхине тишкереҫҫӗ, содержанине каласа параҫҫӗ.
3. Изложени ҫырни.
4. Грамматика ӗҫне туни: 1) вырӑс чӗлхинчен ҫыру
урлӑ йышӑннӑ сӑмахсемпе виҫӗ предложени йӗркелесе
ҫыраҫҫӗ; 2) класс, грипп, металл, Донбасс, килограмм,
Филипп сӑмахсене тёрлё падеж формисенче ҫырса тухаҫҫӗ.
II. Урока пётёмлетни.
Изложение пётёмёшле тишкерни. Ачасем изложени
ҫырнӑ, грамматика ӗҫне тунӑ чух тӗл пулнӑ орфографи
тӗлӗшӗнчен йывӑр сӑмахсемпе ӗҫлеҫҫӗ, мён вёреннине
пӗтӗмлетсе хӑвараҫҫӗ.

54-мӗш урок. Вырӑс чӗлхинчен ҫырупа
йышӑннӑ сӑмахсенче ф, ц, щ, ъ
сас паллисене ҫырасси (29§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Вырӑс чӗлхинчен ҫьфупа йышӑннӑ
сӑмахсенче ф, ц, щ, ъ сас паллисене ҫырма вӗрентесси.
2. Ф, ц, щ, ъ сас паллиллӗ сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура,
ҫырура) тёрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечё, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ёҫё: а) фигура, центнер, щетка, подъезд, пара
граф, абзац; ӑ) финиш, съезд, цитата, гвардеец, фотограф.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 28§; 284-мӗш хӑнӑхтару.
2. Изложение тишкерни. Ачасем изложени содержанине
мӗнле уҫса пани ҫинчен калаҫаҫҫӗ; орфографипе пунктуаци
йӑнӑшӗсене тӳрлетеҫҫӗ; вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсене тупса вулаҫҫӗ; пуплев ҫитменлӗхӗсене палӑргаҫҫӗ.

II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Ҫӗнӗ темӑна ӑнлантарни.
2. 287—289-мӗш хӑнӑхтарусене туни.
3. Сӑмах диктанчӗ (290-мӗш хӑнӑхтару) ҫырни.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
291, 294-мӗш хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
IV. Киле ӗҫ пани.
292-293-мӗш хӑнӑхтарусем. Ӳкерчӗк тӑрӑх «Пирӗн
стена хаҫачӗ» калав ҫырма хатӗрленмелле.

55-мӗш урок. «Пирӗн стена хаҫачӗ» калав
Урок тӗллевӗсем: 1. Ӳкерчӗк тӑрӑх «Пирӗн сгена
хаҫачӗ» темӑпа калав ҫырма вӗрентесси. 2. Шухӑша
вӗҫе-вӗҫӗн, ҫыхӑнуллӑн, калав формипе (ҫырса, каласа)
пама хӑнӑхтарасси. 3. Туслӑх пӗлтерӗшне, хакне ӑнланса илме пулӑшасси.
Урок тёсӗ: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, ӳкерчӗк.
Словарь ӗҫё: культура, фильм, портфель, рояль,
модель.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
«Пирён стена хаҫачӗ» темӑпа калав ҫырасси.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. 29§; 292-293-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Сӑмах диктанчӗ.
II. Пуплеве аталантармалли материалпа ӗҫлени.
1. Укерчёк тӑрӑх калаҫу, ирттерни.
2. Тӗрӗс ҫырассипе ӗҫлени. Ачасем калавра усӑ курмалли
■ӑмахсене (стакан, стена, портрет, ручка, кофта, свитер,
олузка, юбка, кисть) тӗрӗс ҫырас пирки калаҫаҫҫӗ.
3. Калав ҫырни. Ачасем калава уйрӑм хут ҫине
ҫыраҫҫӗ.
III. Киле ӗҫ пани.
Калава тетраде куҫарса ҫырмалла.

56-мӗш урок. Ударени (30§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Ударени ҫинчен вӗрентесси.
2. Ударенипе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ
курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе
ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: сӑнав-тӗпчев
меслечӗ, учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, ударени йӗркин
таблици.
Словарь ӗҫӗ: магнитофон, компьютер, концерт, разъезд,
плащ.

Урок

юхӑмӗ

I. Килтиӗҫе тёрёслени.
1. Калава тишкерни.
2. Сӑмах диктанчӗ ҫырни.
II. Ҫӗнӗ
темӑна вӗрентни.
1. 295-296-мӗш хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
2. Ударени йӗркипе паллаштарни.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. 301-304-мӗш хӑнӑхтарусем (ҫырмасӑр).
2. Ударени таблицине туни. Ачасем лаша, вӑрман,
пёлӗт, халӑх сӑмахсен ударени
таблицине тӑваҫҫӗ (пӗр
ача доска ҫинче, ыттисем - хӑйсен тетрачӗсенче).
3. Правилӑсене вулани (114 с.), каласа пани.
IV. Киле ӗҫ пани. 30§; 305-мӗш хӑнӑхтару.

57-мӗш урок. Вырӑс чӗлхинчен ҫырупа
йышӑннӑ сӑмахсенчи ударени (31§)
Урок тӗллевӗсем: 1. Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ
сӑмахсенчи ударени ҫинчен вӗрентесси. 2. Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсене тӗрӗс ударенипе вулама, калама
хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечӗ, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: октябрь, медаль, словарь, автомобиль.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 30§; 305-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчё. Ачасем вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсене камӑнлӑх тата вырӑн падежӗсенче
ҫыраҫҫӗ.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. 307-мӗш хӑнӑхтарӑва туни.
2. Теори материалне ӑнлантарни.
Учитель малтан вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсенчи ударени вырӑс чӗлхинчи пекех пулнине каласа па
рать, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет. Унтан вырӑс чӗлхинчен
йьппӑннӑ сӑмахсем ҫумне аффикссем хушӑнсан ударени
йӗрки мӗнле улшӑннине ӑнлантарать, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет.
Класс - клӑсӑн, класӑ, класпалӑ.
Портфёль - портфёлӗн, портфелё, портфельпё.

3. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
308-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем чӗлхе ӑслӑлӑхӗн терминӗсенчи ударени ҫинчен калаҫҫӗ.
309-мӗш хӑнӑхтару. Культурӑпа ҫыхӑннӑ сӑмахсенче
ударени лартаҫҫӗ.
310-мёш хӑнӑхтару. Шкул хатӗрӗсен ячӗсене тӗрӗс вулама вӗренеҫҫӗ.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
311 -мӗш хӑнӑхтару.
312, 314-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем учебникри сӑмахсем евӗрлӗ ҫӗнӗ сӑмахсем тупаҫҫӗ, вӗсене мӗнле ҫырмаллине каласа параҫҫӗ.
2. Правилӑсене вулани (117 с.). Пӗр вӗренекен кӗнекери правилӑсемпе тӗслӗхсене вулать, тепӗр вӗренекенӗ
ҫӗнӗ тӗслӗхсем тупать.
ГУ. Киле ӗҫ пани.
31§; 313, 315-мӗш хӑнӑхтарусем.

58-мӗш урок. Вёреннине аса илни.
Суйлав диктанчё
Урок тёллевёсем: 1. Икӗ пёр пек сас паллиллё
сӑмахсене мӗнле ҫырнине аса илесси. 2. Икё пёр пек сас
паллиллё сӑмахсене тӗрӗс ҫырма хӑнӑхтарасси.
Урок тбсё: содержани тӑрӑх - орфографи урокё;
тёллевне кура - аса илӳ урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмё

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
31§; 313-мӗш хӑнӑхтару.
II. Вёреннё материала аса илни.
1. Хупӑ сасӑсене аса илни. Ачасем хупӑ сасӑсем
вӑрӑммӑн илтӗнни, ӑна ҫырура мӗнле палӑртмалли ҫинчен калаҫҫӗ, шухӑшӗсене тӗслӗхсемпе ҫирӗплетеҫҫӗ.
2. Суйлав диктанчӗ ҫырни. Учитель сӑмахсем вуласа
парать. Ачасем икё пёр пек сас палли ҫырмалли тёслёхсене
суйласа ҫыраҫҫӗ.
Класс, техника, бассейн, витрина, металл, гитара, аппарат, артист,
аллея, артель, грамм, духи, диаграмма, вертолет, коллекци, ботаника,
колонка, плита, комисси, витрина, кросс, вратарь, миллион, жакет,
пассажир, деепричасти, программа, занята, тонна, фасоль, шоссе,
плита, бюллетень, лампа, искусство, велосипед, сцена, баррикада,
помидор, гирлянда, диаграмма.

3. Ачасен ӗҫӗсене тёрёслеме пухса илни.

59-мёш урок. Сӑмахри уҫӑ сасӑсемпе хупӑ
сасӑсем тухса ӳкме пултарни (32§)
Урок тӗллевёсем: 1. Сӑмахри уҫӑ сасӑсемпе хупӑ
сасӑсем тухса ӳкме пултарни ҫинчен ачасене вӗрентесси.
2. Сӑмахри уҫӑ сасӑсемпе хупӑ сасӑсем тухса ӳкме
пултаракан сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс
усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тӗсё: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; фор
мине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Вӗрентӳ меслечёсем: сӑнав-тӗпчев меслечӗ, учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫё: банан, грузовик, бидон, гараж, зонтик.

Урок юхӑмӗ
I. 1Силти ёҫе тёрёслени.
1. 31§; 315-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ.
II. Ҫёнё темӑна вӗрентни.
1. 316-мӗш хӑнӑхтарӑва тишкерни. Ачасемсӑмахсене
танлаштарса вулаҫҫӗ, вёсен тытӑмӗнчен ӑ, ӗ уҫӑ сасӑсем
тухса ӳкнине тавҫӑрса илеҫҫӗ, ыйтусене хуравлаҫҫӗ.
- Уҫӑ сасӑсем сӑмахӑн хӑш позицийӗнче тухса ӳкеҫҫӗ?
Унашкалсӑмахсене эсир тата пӗлетӗр-и? Каласа
парӑр.
2. Ҫӗнӗ темӑна ӑнлантарни.
Вӗрентекен ӑ, ӗ уҫӑ сасӑсем сӑмах варринче тата
вӗҫӗнче тухса ӳкме пултарни ҫинчен калать, ҫӗнӗ тӗслӗхсемпе
паллаштарать: шурӑ тутӑр - шур тутӑр, сарӑ чечек - cap
чечек, сӑвӑҫӑ - сӑвӑҫ, пулӑҫӑ - пулӑҫ.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. 317-мӗш хӑнӑхтарӑва ҫырни.
2. Тӗслӗхсем тупни. Ачасем ӑ, ӗ уҫӑ сасӑсем тухса
ӳкме пултаракан сӑмахсем тупса калаҫҫӗ (вётё пулӑ - вёт
пулӑ, ҫутӑ стакан - ҫут стакан, хытӑ ҫӑкӑр - хыт
ҫӑкӑр, ӑшӑ пӳлём - ӑш тгӳлём, пушӑ витре - пуш витре,
ҫӑл куҫё - ҫӑл куҫ, ҫёр мамӑкё - ҫёр мамӑк).
3.
318-мӗш хӑнӑхтарӑваҫырса туни.
IV. Киле
ӗҫ пани.
32§; 319-мӗш хӑнӑхтару.

60-мӗш урок. Сӑмахри уҫӑ сасӑсемпе
хупӑ сасӑсем тухса ӳкме пултарни
Урок тёллевёсем: 1. Сӑмахри уҫӑ сасӑсемпе хупӑ
сасӑсем тухса ӳкме пултарнине аса илсе ҫирӗплетесси.
2. Сӑмахри уҫӑ сасӑсемпе хупӑ сасӑсем тухса ӳкме
пултаракан сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс
усӑ курма хӑнӑхтарасси.

Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ уроке; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: фарфор, циркуль, плащ, съезд, щетка.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 32§; 319-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ.
II. Вёреннё материала ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
320-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем кӗске формӑсем ҫук сӑмахсене тупаҫҫӗ, вӗсемпе сӑмах майлашӑвӗсем туса
ҫыраҫҫӗ: тимӗрҫӗ - ӗҫчен тимёрҫё, ҫыравҫӑ - пултаруллӑ
ҫыравҫӑ, пулӑҫӑ - ватӑ пулӑҫӑ.
321-мӗш хӑнӑхтару (ҫырмасӑр).
322-мӗш хӑнӑхтару.
А , ё тухса ӳкнӗ сӑмахсем:
лӑс(ӑ), ҫут(ӑ), ав(ӑ), сар(ӑ), шур(ӑ).
- Ку тӗслӗхсенче ӑ, ё тухса ӳкни мӗнпе ҫыхӑннӑ?
(Сӑвӑ йӗркипе.)
2. Пуплеве аталантарассипе ӗҫлени. Ачасем 324-мӗш
хӑнӑхтарӑва ҫырмасӑр тӑваҫҫӗ, ыйтусене хуравлаҫҫӗ.
- Ачасем, эсир мӗнле ваттисен сӑмахӗсене пӗлетӗр?
Каласа парӑр.
- Ӑ ӗ уҫӑ саҫӑсем тухса ӳкнӗ тӗслӗхсем пур-и?
- Ӑ , ӗ сасӑсем тухса ӳкнӗшӗн сӑмахсен пӗлтерӗшӗ
улшӑнать-и?
III. Киле ӗҫ пани.
32§; 323-мӗш хӑнӑхтару. Пӗрер тупмалли юмах тупса
ҫырмалла.

61-мӗш урок. Сасӑсен ылмашӑвӗ (33§).
Фонетика тишкерӗвӗ
Урок тёллевёсем: 1. Сасӑсен ылмашӑвӗпе фонетика
тишкерӗвӗ ҫинчен вӗрентесси. 2. Сасӑсен ылмашӑвне
шута илсе пуплеве (калаҫупа ҫыру формисене) тӗрӗс
йӗркелеме хӑнӑхтарасси.

Урок тёсё: содержани тӑрӑх - фонетика уроке;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: сӑнав-тӗпчев
меслечё, учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, фонетика тишкерёвён схеми.
Словарь ӗҫӗ: пёлётлӗ (ҫанталӑк), хӑюллӑ (салтак),
тӑварлӑ (пӑтӑ), тӗттём (каҫ).

Урок юхӑмӗ
I. 1Силти ӗҫе тёрёслени.
1. 32§; 323-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчӗ.
II. Ҫёнӗ темӑна вёрентни.
1. 327-мӗш хӑнӑхтарӑва туни. Вӗренекенсем хӑнӑхтарӑва вуласа чӑваш сӑмахӗсен вӗҫёнчи т хупӑ сасӑ ч
сасӑпа ылмашнине асӑрхаҫҫӗ.
2. Ҫӗнӗ темӑна ӑнлантарни. Ачасен хуравӗсене пӗтӗмлетсе учитель т, ть, д, дь сасӑсем япала ячӗсен 3-мӗш сӑпат
форминче ч сасӑпа ылмашнине каласа парать: ответ унӑн отвечё, тетрадь - унӑн тетрачё,сад ача сачё.
3. 328-329-мӗш хӑнӑхтарусене туни.
4. Фонетика тишкерӗвӗ ҫинчен ӑнлантарни, тӗслӗхпе
ҫирӗплетни.
Тишкерӳ сӑмахӗ: йӑмра.
1) Сыпӑксем: йӑм-ра.
2) Ударени: йӑмрӑ.
3) Сасӑ, сас палли: 5 сасӑ, 5 сас палли.
4) Уҫӑ сасӑсем: [ӑ], [а] (хытӑ уҫӑ сасӑсем).
5) Хупӑ сасӑсем:
[Й] - ялан янӑраалӑ хупӑ сасӑ;
[м] - ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑ;
[р] - ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑ.
6) Сас паллисен ячӗсем: йӑ, ӑ, мӑ, рӑ, а.
7) Сасӑсемпе сас паллисен шучӗ тан (5 сасӑ,5 сас

палли).

III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. 325-мӗш хӑнӑхтару. Сасӑсемпе сас паллисен шучӗ
тан мар сӑмахсем: ял, хӑю, выльӑх.
2. Сӑмах диктанчӗ: ҫурт, ответ, билет, пёлёт. Ачасем
сӑмахсене 3-мӗш сӑпат форминче ҫыраҫҫё.
3. Хуранта сӑмахӑн фонетика тишкерӗвӗ (ҫьфмасӑр).

IV.
33§;
ачасене
мӗнле

Киле ёҫ пани.
326-мӗш хӑнӑхтару. Учитель ытларах пӗлес текен
килте 34-35-мӗш параграфсене вулама сӗнет, ӗҫе
йӗркелемеллине ӑнлантарать.

62-мёш урок. Фонетика тишкерёвё
Урок тёллевёсем: 1. Фонетика тишкерёвне вёрентесси. 2. Сасӑсен ылмашӑвне шута илсе пуплеве (калаҫупа
ҫыру формисене) тӗрӗс йӗркелеме хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - фонетика урокё;
тёллевне кура — ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; форшшй кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: калаҫу, фонетика тишкерёвё.
Словарь ёҫӗ: татки (татӑк), пит(ӗ), ик(ё), пулӑҫ(ӑ)на,
улт(а), эп(ё), тип(ё), вут(ӑ).

Урок

юхӑмё

I. Килти ёҫе тёрёслени.
33§; 326-мӗш хӑнӑхтару.
II. Ҫӗнё темӑна вёрентни.
1. Суйлав диктанчё: татки (татӑк), пит(ё), ик(ё),
пулӑҫ(а), улт(ӑ), эп(ё), тип(ё), вут(ӑ). Ачасем ӑ, ё
уҫӑ
сасӑсем тухса ӳкнӗ сӑмахсене суйласа ҫырса илеҫҫӗ.
2. Фонетика тишкерёвё туни. Ачасем ҫак сӑмахсене
тишкереҫҫӗ: тӑван, ӗмӗрлёх, кӑвайт.
III. Киле ёҫ пани.
1. Алфавитри кашни сас паллипе пӗрер сӑмах тупса
ҫырмалла.
2. Хурлӑхан, пылчӑк сӑмахсен фонетика тишкерёвне
тумалла.

63-мӗш урок. «Фонетика, графика, орфо
графи, орфоэпи» темӑсене вёреннине аса илни
Урок тёллевёсем: 1. «Фонетика, графика, орфографи,
орфоэпи» ҫинчен вёреннине аса илесси. 2. Фонетика,
графика, орфографи, орфоэпи правилисемпе
пуплевре
(калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.

Урок тёсё: содержани тӑрӑх - фонетика урокӗ;
тёллевне кура - аса илӳ уроке; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Вӗрентӳ меслечёсемпе ёҫ хатёрӗсем: калаҫу, фо
нетика тишкерёвё, ударени схеми.
Словарь ӗҫё: а) пӳрт, сарай, кёлет, пусӑ, виге, хапха;
ӑ) кая, марля, кӑсӑя, выля, аллея, пекарня, туя, героиня.
Урок

юхӑмӗ

1. Килти ёҫе тёрёслени.
Хурлӑхан, пылчӑк сӑмахсен фонетика тишкерёвё.
II. Вёреннё материала аса илни.
'. Сӑмах диктанчёсем ҫырни.
Kv е вӑл правилӑпа ҫыхӑннӑ сӑмахсене уйрӑм ача
инче ҫырать, ьптисем - хӑйсен тетрачӗсенче.
1) Хытӑ тата ҫемҫе сӑмахсене ҫырасси: пӳрт, сарай,
кӗлет, пусӑ, вите, хапха.
2) Е, ,, ю, я сас паллиллё сӑмахсене ҫырасси: кая,
марля, кӑсӑя, выля, аллея, пекарня, туя, героиня сӑмахсене икё юпа туса ҫырӑр: пёринче сас палли икё сасса
пёлтерет, тепринче - пёр сасса ҫеҫ.
3) Ҫемҫе хупӑ сасӑсене ҫырасси: пӑнчӑ, кукӑль,
вӑлча, калча, мӑкӑнь, турать.
4) Пару падежӗнчи сӑмахсене ҫырасси: шӑпш, пӑши,
преми, варени, такси.
2. Хушма ӗҫсем туни.
1) К, п, т, с, ҫ, х, ч, ш шавлӑ хупӑ сасӑсемпе
пуҫланакан тата пӗтекен пӗрер сӑмах тупса калӑр.
2) Вӑрӑм илтӗнекен хупӑ сасӑсемлӗ пӗрер сӑмах
тупса ҫырӑр. Ҫырура вӗсене мӗнлепалӑртаҫҫӗ?
3) Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсене икӗ юпа туса
ҫырӑр: пёринче б, г, д ж, з сас паллисемпе пуҫланаканнисем пулччӑр, тепринче - ҫав сасӑсемпе пӗтекеннисем.
4) Ф, ц, щ сас паллисемпе пуҫланакан тата пӗтекен
сӑмахсене пӗрер тупса калӑр.
5) Ҫӑмӑллӑх, кивелтер, савӑнӑҫсӑр, пархатарсӑр, тавлашуллӑ сӑмахсен ударени схемисене тӑвӑр.
6) Ялан янӑравлӑ хупӑ сасӑпа пуҫланакан тата пӗтекен сӑмахсем тупса ҫырӑр.

III. Урока пӗтёмлетни.

64-мӗш урок. Тӗрӗслев ӗҫӗ (диктант)
Урок тёллевёсем: 1. Фонетика ҫинчен вёреннине
тёрёслесси. 2. Фонетика материалӗпе пуплевре (калаҫура,
ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - фонетика урокё;
тёллевне кура - тёрёслев урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу,
фонетика тишкерёвё.

Урок

юхӑмӗ

I. Кӳртӗм калаҫу.
И. Тёрёслев материалёпе ӗҫлени.
1. Диктант тексчёсемпе паллаштарни.
1-мёш
п и рва й хи

ш

вариант

Ан к ӑ р а в

Кӗркунне пуҫламӑшӗ. Ҫанталӑк янкӑр уяр та ӑшӑ тӑрать. Ирхи
хӗвел тӳпенелле ҫӑмхаланса хӑпарнӑ май унӑн ылтӑн пайӑркисем
пушшех хаваслӑн ҫиҫме тытӑнаҫҫӗ, пин-пин шевлеллён йӑлтӑртатса
чӗтренеҫҫӗ.
Паян - сентябрӗн 1-мӗшӗ, вӗренӳ ҫулӗ пуҫланнӑ кун. Тем тӗрлё
капӑрлатса пӗтернӗ ҫӗнӗ шкул умӗнче таса та пӗрешкел хӳхём тумланнӑ вӗтӗр-шакӑрсем шакӑлтатса калаҫаҫҫӗ. Пӗр-пӗрне хӑйсен ҫуллахи
ирӗк кунӗсене мӗнле ирттерни ҫинчен каласа параҫҫё ӗнтӗ.
Чи кӗҫӗннисем аллисене чӗрӗ чечек ҫыххисем тытнӑ, вӗсем малти
ретре ушкӑнланса тӑраҫҫӗ.
Кӗҫех пӗтём шӑв-шав лӑпланать, шкул карнизӗ ҫинчен ҫывӑхри
хурӑн ҫине ҫерҫи пӑрӑлтатса вёҫсе кайни те аван илтӗнсе юлать.
Линейка. Чӗрене ҫӗклентерекен савӑнӑҫлӑ музыка. Вӗрентекенсем пӗрин
хыҫҫӑн тепри вӗренӳ ҫулне ӑнӑҫлӑн пуҫлама ырӑ сунса сӑмах калаҫҫё.
Ак шӑнкӑрав. Оркестр марш кёвви выляса ярать. Ачасем пӗр
харӑс утса шкул еннелле ҫаврӑнаҫҫё. (А.Лазарева ҫырни тӑрӑх.)
2-мӗш

вариант

НОЯБРЬ

Ноябрьте ҫанталӑк ҫав тери вылянчӑк кӑмӑллӑ, мартри май.лах. Хӑш-пёр чух пӗр талӑкрах темиҫе хут улшӑнать: ҫумӑр та
ҫавать, уяртса та ярать, сивӗтет те юр вӗҫтерме тытӑнать. Ҫёр улачӑла. Ҫаралса, хуралса юлнӑ йывӑҫсем вӗтӗ туратсемпе перкелешеҫҫӗ.
Юмансем кӑна хӑмӑр ҫулҫисене ҫаплах тӑкасшӑн мар, ҫиле вӑрҫса
чӑштӑртатса лараҫҫё. Ашӑ кунсем питӗ сахал пулаҫҫё. Хёвел асратӗсре кӑна курӑнкаласа илет. Тӗксӗм, тачка пӗлётсем ҫӗре аннӑ пекех.
Час-часах ҫӑра тӗтре тапса тухать. Кӑнтӑрлах вара машинӑсен фара
ҫутма тивет.

Уй-хир шӑпах, комбайнсем, плуглӑ-сӳреллӗ тракторсем чарӑнми
кӗрленӗ вӑхӑт тахҫанах иртнӗ. Утӑ капанӗсемпе улмурисем патӗнчен
ферма еннелле каякан ҫул ҫинче кӑна тепёр чух тулли тиевлӗ
машина е урапа-ҫуна курӑнкалать.
Пӗве-кӳлёри шыв пӑрпа витӗннӗ пулин те сивӗнсех пырать. Ку
вӑхӑтра хӗл каҫма хатӗрленекен уланкӑпа ҫӑрттан калама ҫук ҫӑткӑн —
пурне те хыпса ҫӑтма хатӗр. Ҫавӑнпах пулӑҫсен аллине халь нихҫанхинчен те ытларах лекеҫҫӗ.

2. Диктант ҫырни.
3. Фонетика тишкерёвё туни (диктант текстёнчен палӑртнӑ сӑмахсене илмелле).
4. Тетрадьсене тёрёслеме пухса илни.

ЛЕКСИКА

65-мёш урок. Сӑмахӑн
лексика пёлтерёшё (36§)
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене «лексика» ӑнлавпа
паллаштарасси, сӑмахӑн пӗлтерӗш пуррине кӑтартасси.
2. Сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура)
тӗрӗс усӑ
курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасене ҫуркуннехи вӑхӑт хитрелӗхне курма, унӑн асамлӑхне туйма пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсемпе ёҫ хатёрӗсем: дедукци,
«Сӑмах пӗлтерӗшӗ» таблица, тӗрлӗ словарь, «Ҫуркунне»
темӑпа ҫыхӑннӑ пысӑк ӳкерчӗк.
Словарь ёҫӗ: лексика, словарь.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
«Ҫуркунне» темӑпа калав йӗркелесси.

Урок

юхӑмӗ

I. Ҫёнё темӑна вӗрентни.
1.
Малтан вёреннине аса илни. Учитель пулӑшнипе
ачасем фонетика, синтаксис ҫинчен мён пёлнине аса
илеҫҫӗ. «Лексика» сӑмах пёлтерёшне учитель ачасене
хатӗр таблицӑпа усӑ курса ӑнлантарать, ку
сӑмахгрек
сӑмахӗнчен пулнине, вӑл мӗне пӗлтернине
уҫсапарать.

2.
Теори материалне ӑнлантарни. Учитель таблицӑпа
усӑ курса чӗлхе вӗрентӗвӗнче сӑмахӑн лексика, грамма
тика тата стилистика пӗлтерӗшӗсем ҫинчен ӑнлантарать,
кашни шухӑша тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет.
Сӑмахпёлтсрйтё
Лексика пёлтерёшӗ Грамматика пёлтерёшё Стилистика пёлтерёшё
Сӑмах мёве те
пулин пӗлтерет

Лаша - килти
выльӑх

Сӑмахӑн тӗрлё
формисем

Кашни сӑмахӑн
хӑйӗн чёлхе (стиль)
уйрӑмлӑхӗ пур

лашаллӑ
лашасӑр
лашапа
лашан

Лаша - урхамах - ҫил
ҫунат

лаши

Кунтах сӑмах пӗлтерӗшӗпе пӗлсе те вырӑнлӑ усӑ
курни пуплеве сӑнарлӑ та илемлӗ, ӑнланмалла туни
ҫинчен каласа хӑвармалла. Тӗслӗхрен: Тепӗр урокра «5»
паллӑ ҫаклатрӑм. Исгорипе вара хама килӗшӳллё паллӑсем ҫаклатма тытӑнтӑм. Ҫак предложенисенче калакан
ҫаклат сӑмахӑн чӑн пӗлтерӗшне ӑнлансах ҫитерейменни
курӑнать: ҫаклат сӑмах килӗшӳсӗр япала е ӗҫ-хӗл ҫинчен
каланӑ чухне кӑна вырӑнлӑ (тӗслӗхрен, «2» паллӑ ҫакпатрӑм, хуйхӑ ҫаклатрӑм, укҫа ҫаклатнӑ). Илсе кӑтартнӑ
тӗслӗхре «5» паллӑ илтӗм тени вырӑнлӑрах пулнӑ пулӗччӗ.
3.
Словарьсемпе. паллаштарни. Учитель ачасене ятарлӑ
кӗнекесем - словарьсем ҫинчен каласа парать, вёсен
пӗлтерӗшне палӑртать. Тӗрлӗ словарьпе (Н.И. Ашмарин
словарӗ, орфографи словарӗ, чӑвашла-вырӑсла, вырӑслачӑвашла словарьсем т.ыт.те.) паллапггарнӑ хыҫҫӑн вӗсемпе
мӗнле усӑ курмалли ҫинчен калать.

II.

Вёреннине ҫирёплетни.

1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
339-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем ӗҫе класпа пӗрле ҫырмасӑр тӑваҫҫӗ ӗҫлеҫҫӗ.
342-мӗш хӑнӑхтару. Диктант формипе ҫыраҫҫӗ.
341-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем харпӑр хӑй тӗллӗн ӗҫлеҫҫё.
Учитель уйрӑм ачаран ыйтса тӗрӗслет.

344-мӗш хӑнӑхтару. Ӑнлантару диктанчӗ формипе
ҫыраҫҫӗ.
2. Текст ҫинчен вёреннине аса илни.
- Текстра мӗн ҫинчен каланӑ?
- Текстӑн тӗп шухӑшне палӑртӑр.
- Ҫуркунне тӗлӗнмелле аван вӑхӑт пулнине уҫса
пама пулӑшакан сӑмахсене текстра шыраса тупӑр.
- Мӗнпе илӗртет пире ҫуркунне?
- Ҫуркунне чунра мӗнле кӑмӑл-туйӑм ҫуратать? Вӑл
мӗнпе ҫыхӑннӑ?
- Ҫуркуннехи ҫут ҫанталӑка сӑнласа парӑр.
3. «Ҫуркунне» картинӑпа ӗҫлени.
- Картинӑна кам ҫырнӑ?
- Художник картинӑна мӗнле ят панӑ?
- Мӗншӗн ӑна ҫавӑн пек ят панӑ?
- Картинӑра мӗнле вӑхӑта сӑнланӑ?
- Ҫанталӑк мӗнле тӑрать?
- Художник картинӑна мӗнле сӑрӑсемпе ӳкернӗ?
- Картинӑна курса художник кӑмӑлне пӗлме пулать-и?
Хӑвӑр шухӑшӑра ӑнлантарса парӑр.
- Картина сирте мӗнле туйӑм ҫуратрӗ?
4. «Ҫуркунне» темӑпа калав йӗркелени.

III. Урока пӗтӗмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни. Ачасем «Сӑмах
пёлтерёшё» таблицӑпа усӑ кураҫҫӗ.
- Пӳрт, кермен, ҫурт, пӳртсёр, ҫуртсем сӑмахсем ҫине
таянса пӳрт сӑмахӑн лексика, грамматика, чӗлхе (стили
стика) пӗлтерӗшне ӑнлантарса парӑр.
- Гелей, ҫамрӑк (каччӑ), ватӑ (ҫын), тикёс (ҫул),
ывӑн, хисепле, савӑн сӑмахсен лексика пӗлтерӗшӗсене
ытги ҫывӑх сӑмахсемпе усӑ курса ӑнлантарӑр.
2. Ачасен ӗҫне хаклани.

IV. Киле ёҫ пани.
1. 36§; 345-мӗш хӑнӑхтару.
2. «Ҫуркунне» темӑпа кроссворд йӗркелемелле, унта
ҫуркунне сӑмах вулама май килтӗр.
Т ӗ с л ӗ х : 1. Юр кайнӑ-кайман вӑрманта ҫуркунне ҫитнине палӑртса чи малтан шӑтса тухакан чечек.
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66-мӗш урок. Сӑмах пӗлтерӗшӗ (36§)
Урок тёллевёсем: 1. Сӑмах пӗлтерӗшӗ ҫинчен мӗн
пӗлнине ҫирӗплетесси. 2. Сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура,
ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасене хальхипе
иртнӗ пурнӑҫ улшӑнӑвне, лайӑх енӗсемпе ҫитменпӗхӗсене
курма пулӑшасси.
Урок тӗсӗ: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: Л.П .Сергеев.
Грамматика вӑййисем, 2008.
Словарь ӗҫӗ: ӳпквле - ӳпкелеш, факт - фактор,
мӑн кӑмӑллӑх - мӑнаҫлӑх, пуҫару - пуҫарулӑх, ҫулнӑ вырнӑ, хуш ӑн - хутшӑн, койка - кравать.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
«Пурнӑҫ улшӑнӑвӗ» темӑпа калав йӗркелесси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. Теори материалне пӗтӗмӗшле ыйтса тёрёслени.
- Лексика тесе мӗнленаука
пайне калаҫҫӗ?
- Сӑмахӑн лексика пёлтерёшё ҫинчен мӗн пӗлнине
тӗслӗхсем ҫине таянса ӑнлантарса парӑр.
- Сӑмахӑн грамматика пёлтерёшё ҫинчен каласа
парӑр. Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
- Сӑмахӑн стиль уйрӑмлӑхӗ пуррине кӑтартса парӑр.
Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
- Сӑмахӑн лексика пӗлтерӗшӗсене ӑнлантарма тӗслӗхсемпе
усӑ курӑр.
- Сӑмахсен лексика пӗлтерӗшӗсене курма мӗнле словарьсем май параҫҫӗ?
- Словарь статйисен тытӑмӗ
ҫинчен мӗн пӗлетӗр?
- Чӑваш чӗлхкн сӑмах йышне мӗнле словарьсем
палӑртаҫҫӗ?
2. Кроссвордпа ӗҫлени.Икӗ-виҫӗ ача килте хатӗрлесе
килнӗ кроссворда доска ҫине
укерет, ыттисем вёсен
тупсӑмне тупаҫҫӗ.
II. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.

343-мӗш хӑнӑхтару. Пӗр ача доска умӗнче, ьптисем
хӑйсем тӗллӗн ӗҫлеҫҫӗ. Ёҫре чӑвашла-вырӑсла тата вырӑсла-чӑвашла словарьсемпе усӑ кураҫҫӗ. Доска умӗнчи
ачан ӗҫне класпа пӗрле тӗрӗслеҫҫӗ.
347-мӗш хӑнӑхтару. Кашни ача пӗрер сӑмахпа ӗҫлет.
346-мӗш хӑнӑхтару.
2. Предложенисем туни. Ачасем панӑ сӑмахсене
пӗлтерӗш енчен ҫывӑх сӑмахсемпе улӑштарса предложе
нисем тӑваҫҫӗ. Преддоженисен шухӑшӗ улшӑннипе улшӑнманнине сӑнаҫҫӗ.
Ешӗл, ачаш, ҫӳллӗччӗ, вӗт шакӑрсем, пайӑрки-сӑннисенчен, хӳтёленеттӗмӗр, хӳми, тӗксём, тӑтӑшах, ырӑпа.

3. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани (340-мӗш хӑнӑхтару).
- Ӳкерчӗксене сӑнӑр. Вёсен ячӗсене хӑвӑр тӗллӗн
калама тӑрӑшӑр.
- Паянхи кун ҫак япаласем пуррипе ҫуккине палӑртӑр. Вӗсемпе пурнӑҫра епле усӑ курни ҫинчен калӑр.
- 7, 13-мӗш ӳкерчӗксенчи япаласем ҫынна мӗн тума кирлӗ
пулнӑ? Ку япаласемпе паянхи ҫынсем усӑ кураҫҫӗ-и? Ленкер
вырӑнне паянхи пурнӑҫра мӗн йышӑннӑ?
- 5-6, 10, 12-мӗш ӳкерчӗксене сӑнӑр, вӗсенче мӗнле
пӗр пеклӗхпе уйрӑмлӑх куратӑр? Ӳкернӗ япаласенчен
сире хӑшӗ ытларах кӑмӑла кайрӗ? Мӗншӗн?
- Хӑш япаласемпе эпир паян кун та усӑ куратпӑр?
Ячӗсене пӗлетӗр-и? (8 - шӑвӑшлӑх, 2 - какӑр, 4 - нирке,
7 - ленкер, 10 - хӳме, 12 - тӗкме.)
- 6-мӗш ӳкерчӗкре кӑтартнине тата миҫемӗш укерчӗкре
курма пулать? Унта мӗн ӳкернӗ?
- Укӑлча тенине мӗнле ӑнланатӑр? Вӑл ӗлӗкхи ял
ҫыннисен пурнӑҫӗнче мӗнле вырӑн йышӑннӑ? Хальхи
вӑхӑтра укӑлчаллӑ ялсем пур-и? 11-мӗш ӳкерчӗке пӑхсан
сирӗн чунра мӗнле туйӑм ҫуралчӗ?
- Ӗлӗкхи ҫьшсен ал ӑсталӑхӗ паянхи ҫынсен ӑсталӑхӗнчен пысӑкрах пулнӑ-и е пӗчӗкрех пулнӑ? Мӗнле шутлатӑр? Шухӑшӑра тӗслӗхсемпе ӗнентерме тӑрӑшӑр.
- Ҫак ӳкерчӗксене пӑхса сирӗн мӗн ӑсталама вӗренес
килчӗ?
- Сирӗн хальхи вӑхӑтра та ӳкерчӗкри хӑш япаласене
сыхласа хӑварас килет? Мӗншӗн?

- Хӑш ӳкерчӗке пӑхсан темле асамлӑх, вӑрттӑнлӑх
пурри сисӗнет? Мӗнпе ҫыхӑннӑ ҫак туйӑм?
- Хальхи пурнӑҫ пуянланса, лайӑхланса пынипе пӗрлех
ҫынсен пурнӑҫӗшӗн сиенлӗ, кирлӗ мар япаласем те
нумайлансах пьши мӗнре, ӑҫта палӑрать? Ку пулӑмсем
ҫине эсир мӗнле пӑхатӑр? Хӑвӑр шухӑшӑра тӗслӗхсемпе
ҫирӗплетсе парӑр.
- Ӗлӗкхипе паянхи яла, пурнӑҫа танлаштарса, ҫав
улшӑнӑвӑн лайӑх енӗсемпе ҫитменлӗхӗсене палӑртса сӑмах вӗҫҫӗн калав йӗркелӗр.
4. «Тупсӑмне шырӑр» вӑйӑ ирттерни. Вӑйӑ материалне Л.П.Сергеевӑн «Грамматика вӑййисем» кӗнекинче
тупма пулать.
5. Сӑмах диктанчӗ ҫырни: упкеле - ӳпкелеш, факт фактор, мӑн кӑмӑллӑх - мӑнаҫпӑх, пуҫару - пуҫарулӑх,
ҫулнӑ - вырнӑ, хуш ӑн - хутшӑн, койка - кравать.
Сӑмахсене мӗнле тата мӗншӗн ҫавӑн пек ҫырмаллине
ӑнлантарӑр; пӗлтерӗшри пӗрешкеллӗхпе уйрӑмлӑха уҫса
парӑр; сӑмахсен ӑнлантаруллӑ словарьне тӑвӑр; панӑ
сӑмахсемпе пӗрер предложени йӗркелӗр.
Т ӗ с л ӗ х р е н : упкеле -упкепеш . Ҫак татолсен пёр пек пёлтерёшё кӑмӑлсӑр пулнине палӑртни. Ҫав вӑхӑтрах сӑмахсем хушшинче уйрӑмлӑх та пур: упкеле кама та пулин пӗр-пёр айӑпшӑн сӑмахпа тӗксе
илнине, асӑрхаттарнине, ӳпкелеш ху мӗн пирки те пулин кӑмӑлсӑр
пулнине палӑртать. (Кама ӳпкелеш мар, мӗн пирки те пулин упкелеш. Кама вара ӳпкелес.)
Ҫапла ӗнтё, упкеле куҫӑмлӑ, ӳпкелеш куҫӑмсӑр глагол. Апла пулсан вёсемпе пуплевре пӗр-пӗрин вьфӑнне усӑ курни тӗрӗс мар.
Пуҫару - пуҫарулӑх. Пӗр тӗпрен пулнӑ сӑмахсем пулин те,
пӗлтерӗшӗпе кӑпгг раснарах: пуҫару - кам та пулин пӗр-пӗр ырӑ
(паха) ёҫ пуҫарса яни; пуҫарулӑх - кам та пулин кирек хӑҫан та
пуҫару кӑтартма пултарни, активлӑх.
Ҫулнӑ - вырнӑ. Ку сӑмахсем тыр-пул пуҫтарса кӗртнё чух мӗнпе,
мёнле ӗҫленине, ёҫ процесне палӑртаҫҫё, анчах ҫулнӑ сӑмах ҫавапа
ҫулнине, вырнӑ сӑмах ҫурлапа вырнине палӑртать.
Хутшӑн - хушӑн. Пёр пек пёлтерёшё - пӗрлешнине палӑртни,
анчах уйрӑмлӑх та пур: ёҫе хутшӑн (хушӑн мар), выставкӑна хутшӑн,
пиллёк ҫумне иккё хушӑнчё.

III. Урока пӗтӗмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни.
- Ентешлӗх, юлташлӑх сӑмахсен пӗлтерӗшӗсене мӗнле
майпа ӑнлантарма пулать?

- Сӑмахсен пёлтерӗшне тата мӗнле мелсемпе ӑнлантарма май пур? Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
- Чёкеҫ сӑмахӑн лексика тата фамматика пёлтерӗшӗсене уҫса парӑр.
2. Ачасен ӗҫне хаклани.
IV. Киле ёҫ пани.
36§; «Пурнӑҫ улшӑнӑвӗ» темӑпа пӗчӗк калав ҫырмалла.

67-мӗш урок. Пӗр пӗлтерӗшлӗ тата
нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем (37§)
Урок тёллевёсем: 1. Пӗр пӗлтерӗшлӗ тата нумай
пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем ҫинчен вӗрентесси. 2. Пӗр пӗлтерӗшлӗ
тата нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура,
ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасене
паянхи ӗҫе ырана хӑварма юраманнине ӑнланса илме
пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика уроке;
тёллевне кура - ҫӗнё темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: индукци-дедукци меслечё, учи
тель ӑнлантарӑвӗ.
Словарь ёҫё: пулӑ - пулли, кулӑ - купли, тёвё - тёвви
(пёрчё тёвви, ҫип тёвви, ҫёнӗ пурнӑҫ тёвви, ҫемье тёвви).

Урок юхӑмӗ
I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
2. Килте ҫырнӑ калава вулани. Пёр-икё ача вуласа
парать, ьптисен тетрачёсене учитель пуҫтарса илет.
II. Ҫёнё темӑна вёрентни.
1. Кёнекери чёлхе материалне тишкерни.
Вӗренекенсем малтан ӳкерчӗксенчи япаласем (е палӑртнӑ сӑмахсем) мӗн енчен ҫывӑх пулнине, ку е вӑл
сӑмахӑн пёлтерёшё миҫе пулнине калаҫҫӗ, унтан учитель
пулӑшнипе пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.
2. Теори материалне ӑнлантарни.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.

348, 351-352-мӗш хӑнӑхтарусем.
348-мӗш хӑнӑхтару. Паллӑ тунӑ сӑмахсемпе (тёвӗ тӗвви, пулӑ - пулли, кулӑ - кулли) сӑмах диктанчӗ
ҫырни. Ҫакӑн евӗрлӗ тӗслӗхсене ачасем хӑйсем те тупаҫҫӗ.
Кайран ачасем асӑннӑ виҫӗ тӗслӗхпе сӑмах майлашӑвӗсем йӗркелесе ҫыраҫҫӗ те вёсен пӗлтерӗшне ӑнлантарса
параҫҫӗ. Тӗслӗхрен: пӗрчӗ тёвви, ҫип тёвви, ҫёнӗ пурнӑҫ
тӗвви, ҫемье тӗвви.
2. Вопитани тёллевне пурнӑҫлани. (350-мӗш хӑнӑхтару.)
Ку хӑнӑхтарура «Ҫу кунӗ ҫулталӑк тӑрантарать»
текен шухӑша асра тытса кашни ӗҫӗн хӑйӗн вӑхӑчӗ
пулнине палӑртмалла. Ачасен паянхи кун тёп тӗллевӗ
вёренесси пулнине кӑтартса хӑвармалла. Паян вӗренни
кайран кирлӗ пулнине ӑнлантармалла. Ӗҫе ыйту-хурав
мелӗпе йӗркелемелле.
IV. Урока пӗтӗмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни.
- Пӗр пӗлтерӗшлӗ тата нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем
тесе мӗнле сӑмахсене калаҫҫӗ? Шухӑшӑра тёслӗхсемпе
ҫирӗплетӗр.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле 5ҫ пани.
37§; 349-мӗш хӑнӑхтару.

68-мӗш урок. Пуплев этикечӗ
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене пуплев этикетне вёрентесси. 2. Пуплев этикечӗн уйрӑмлӑхӗсене пӑхӑнса калаҫӑва тӗрӗс йӗркелеме, тӗрлӗ лару-тӑрура сӑмахсемпе
вырӑнлӑ усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасене ҫынсем
хушшинчи хутшӑну правилисемпе паллаштарнӑ май ҫав
уйрӑмлӑхсене шута илме хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗректӳ меспечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: калаҫу, ИКТ,
слайдсем, телефон.
Словарь ӗҫё: этикет хутшӑнӑвӗн сӑмахӗсем.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. Теори материалне ачасенчен ыйтса тёрёслени.
- Пёр пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем тесе мӗнле сӑмахсене
калаҫҫӗ? Шухӑшӑра тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
- Мӗнле сӑмахсене нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем теҫҫӗ?
Тӗслӗхсемпе усӑ курса ӑнлантарӑр.
- Нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем пӗр пӗлтерӗшлисенчен
мӗнпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ?
- Сӑмахсен тӗрлӗ пӗлтерӗшне мӗнле словарьсенче
уҫса кӑтартаҫҫӗ?
2. 349-мӗш хӑнӑхтарӑва уйрӑм ачана вулаггарса тёрёслени.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Пуплев этикечӗ ҫинчен ӑнлантарни.
Ку урока яланхи йёркепе е проект формипе, е ИКТ
элеменчӗсемпе усӑ курса йӗркелеме пулать. Кунта вӗрентекенӗн пуплев этикечӗпе ҫыхӑннӑ ӑнлантаруллӑ калаҫӑвӗпе ачасен шухӑш-кӑмӑлӗ пысӑк вырӑн йьппӑнма тивӗҫ.
2. 353-354-мӗш хӑнӑхтарусем.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
Пуплев этикечӗпе ҫыхӑннӑ ӗҫсем туни.
1) Телефонпа калаҫнӑ чух эсир сӑмаха мӗнле пуҫласа
яратӑр? Калаҫу пуҫламӑшӗн тӗрӗс варианчӗсене суйласа
илӗр, телефонпа калаҫнине малалла тӑсса ҫырӑр. Ыр
кӑмӑллӑха палӑртакан сӑмахсемпе май пур таран нумайрах усӑ курма тӑрӑшӑр.
«Ку кам?», «Кам калаҫать?», «Сире кам кирлӗ?»
«Алло!»; «Итлетӗп», «Сывлӑх сунатӑп!», «Каҫарӑр, тархасшӑн, мана Григорий Николаевич кирлӗччӗ».
2) Текстӑн чӗлхине (стильне), тӗсне палӑртӑр. Ҫынсем
пӗр-пӗринпе паллашасси ҫирӗп йӗркене пӑхӑнмалла. Ҫак
икё вариантран тӗрӗсси, этикет правилине пӑхӑнаканни
хӑшӗ? Мӗншӗн эсир суйласа илнӗ вариант тӗрӗс тесе
шутлатӑр?
1-мӗш в а р и а н т
Н а т а ш а . Лида, акӑ паллаш: ку манӑн хӗр тантӑш Нина. Эпир
унпа институтра пӗр курсра вӗренетпӗр. (Нина енне ҫаврӑнса.) Нина,
ку манӑн йӑмӑк Лида. Вӑл педучилищӗре иккӗмӗш курсра вӗренет.
(Хёр ачасем пӗр-пӗрне сывлӑх сунаҫҫӗ.)

2-мӗш в а р и а н т
Н а т а ш а . Нина, акӑ паллашӑр: ку манӑн йӑмӑк Лида. Вӑл
педучилищӗре иккӗмӗш курсра вӗренет. (Лида енне ҫаврӑнса.) Лида,
ку манӑн хӗр тантӑш Наташа. Эпир унпа институтра пёр курсра
вӗренетпӗр. (Хёр ачасем пӗр-пёрне сывлӑх сунаҫҫӗ.)

Ҫак икӗ вариантран тӗрӗсреххи е этикет правилине
пӑхӑнаканни - иккӗмӗшӗ: унта чи малтан аслӑраххине
(Нинӑна) кӗҫӗнреххипе (Лидӑпа) паллаштарнӑ. Этикет ҫул
шучӗпе аслӑрах ҫьшсене ытларах хисеплеме ыйтать. Ҫакна
иккӗмӗш вариантра курма пулать. Асӑннӑ йӗркене арҫьш
ачапа хӗр ачана паллаштарнӑ чухне те тытса пымалла:
малтан хӗр ачана арҫын ачала, унтан тин арҫьш ачана
хӗр ачапа паллаштармалла.
3)
-Ҫӑм(-ҫӗм), -ӑм(-ӗм) аффикссемпе усӑ курса палӑртнӑ сӑмахсемпе (вӗсем ачаишанине, юратнине, ырланине, хисепленине кӑтартаҫҫӗ) предложенисем ҫырӑр. Вуланӑ чух предложени содержанийӗ интонаципе пӗр килнине сӑнӑр. Эсир палламан пӗчӗк ачапа, йӑмӑкӑрпа, шӑллӑрпа калаҫнӑ чух мӗнле чӗнӳ сӑмахӗпе усӑ куратӑр?
Т ӗ с л ӗ х : Йӑмӑк, кил кунта. - Йӑмӑкӑм, кил кунта.
1) Anna, эоӗ паян ӑҫта пулнӑ? 2) Ан кай-ха, Марина, ҫак задачӑна
шутлама пулӑшсам мана, тархасшӑн. 3) Атте, мӗн эс пуҫна уоса ларатӑн?
4) Эй, ырӑ хуҫа, эй, Ҫгаппан хуҫа! 5) Тавтапуҫах сире, тӑвансем, мана ура
ҫине тӑма пулӑшрӑр. 6) Чӑтӑмлӑ пул ӗнтӗ пӑртак, мучи.

IV, Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни.
- Пӗр-пӗринпе хутшӑннӑ чухне пирӗн мӗне-мӗне шута
илмелле? Хамӑрӑн мӗнле пулмалла?
- Пуплев этикечӗпе ҫыхӑнтарса хӑвӑр валли паян
мӗн палӑртса хутӑр?
- Ҫынсем хушшинчи хутшӑну уйрӑмлӑхӗсенчен сире
хӑшӗ килӗшрӗ? Мӗншӗн?
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле бҫ пани.
37§; «Манӑн пуплев этикечӗн хӑш енӗсемпе татах та
ӗҫлемелле?» темӑпа пӗчӗк калав ҫырса килмелле.

69-мӗш урок. Сӑмахсен тӳрӗ тата
куҫӑмлӑ пёлтерёшёсем (38§)
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене сӑмахсен тӳрӗ тата
куҫӑмлӑ пӗлтерӗшӗсем ҫинчен вӗрентесси. 2. Сӑмахсен
тӳрӗ тата куҫӑмлӑ пӗлтерӗшёсемпе пуплевре (калаҫура,
ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Вӗренекенсене
тӑван кил, тӑван ҫӗр-шыв пӗлтерӗшне, унӑн ӑшшине
туйса илме пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнё темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсемпе ёҫ хатёрёсем: индукцидедукци меслечё, учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, карточкӑсем, «Сӑмахӑн лексика пёлтерёшё» таблица.
Словарь ёҫё: тӑкӑс пан улми, тӑкӑс пир, тӑкӑс
пурнӑҫ; тӑвӑр пулём, тӑвӑр калуш, тӑвӑр пиншак; ылтӑн
вӑчӑра, ылтӑн кёркунне; яка хӑма, яка пыр.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
«Каҫхи Атӑл» текст тӑрӑх сӑмах вӗҫҫӗн калав йӗркелесси.

Урок

юхӑмё

I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. Карточкӑсемпе ӗҫлени. Виҫӗ-тӑватӑ ача карточкӑпа
ӗҫлет. 1-мӗш карточкӑра панӑ сӑмахсен пӗлтерӗшӗсене
ьпти сӑмахсемпе усӑ курса ӑнлантарӑр. Вӗсем пёр е нумай
пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем пулнине кӑтартса тухӑр.
Ҫӳхе (пӑр), ҫӳхе (кӗсье); тӗплӗ (кимё), тёплӗ (ӑнлантару), тёплӗ (пӗлӳ);
кӗске (вӑхӑт), кӗске (вёрен); пиҫӗ (хурама), пиҫё (хулӑ), пиҫё (ҫын); пушӑ
(витре), пушӑ (таврӑн), пушӑ (кун), матгур (ҫьш), маттур (яш).

2. Сӑмах диктанчӗ ҫырни, ыйтусене хуравлани.
- Сӑмахсен орфографине, пӗлтерӗш уйрӑмлӑхӗсене
ӑнлантарӑр. Сӑмахӑн тӗрлё пӗлтерӗшне уйӑрса илме
сире мӗн пулӑшрӗ?
Тӑкӑс пан улми, тӑкӑс пир, тӑкӑс пурнӑҫ; тӑвӑр пӳлӗм, тӑвӑр
калуш, тӑвӑр пиншак; ыптӑн вӑчӑра, ылтӑн кӗркунне; яка хӑма, яка
пыр.

3. Килте ҫырнӑ калавсене тӗрӗслеме пуҫтарса илни.
II. Ҫёнё темӑна вёрентни.

1. 356-мӗш хӑнӑхтарӑва туни. Ачасем малтан текста
вулаҫҫӗ, унтан юмахри ӗҫ-пуҫ мӗншӗн кулӑшла пулса
тухни, ҫав кулӑша йёркелеме автора мӗн пулӑшни
ҫинчен калаҫҫӗ.
2. Теори материалне ӑнлантарни. Ҫӗнӗ материала
индукци-дедукци меслечӗпе усӑ курса ӑнлантарма лайӑх.
Малтан ачасене хӑйсене шухӑшлама сӗнмелле. Шухӑшӗсене палӑртнӑ хыҫҫӑн хӑйсенех пӗтӗмлетӳ тума хӑнӑхтармалла. Юлашкинчен учителӗн материала курӑмлӑн уҫса
пама тӑрӑшмалла.
Ку урокра компьютерпа, ӳкерчӗксемпе, таблицӑпа усӑ
курма пулать. Малтан вӗрентекенӗн ачасемпе метафора
ҫинчен мӗн пӗлнине (метафора - пӗр-пӗр япалана тепӗр
ҫавнашкал япала ячӗпе калани) аса илтермелле. Тупмалли юмахсенче метафорӑсем час-часах тӗл пулаҫҫӗ: Чипер
хӗр пысӑк уйра ҫӳрет. (Хӗвел.) Эпир хамӑр та калаҫура
куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсемпе анлӑ усӑ куратпӑр.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
355-мӗш хӑнӑхтару. Кашни ача пӗрер предложени
вулать.
359-мӗш хӑнӑхтару. Суйлавлӑ диктант ҫыраҫҫӗ.
2. Асӑрхаттару диктанчӗ ҫырни. 359-мӗш хӑнӑхтарури
иккӗмӗш хушма ӗҫе тӑваҫҫӗ.
3. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани. 357-мӗш хӑнӑхтару.
4. Аса илӳ диктанчӗ ҫырни. 357-мӗш хӑнӑхтару.
IV. Урока пӗтёмлетни.
1.
Урока таблица тӑрӑх пӗтӗмлетни. Тӗслӗхрен, сӑмахсене тишкернӗ хыҫҫӑн ачасемпе ҫакӑн пек таблица
тума пулать.

- Сӑмахсем лексика пёлтерёшё енчен пӑхсан мӗнле
пулма пултараҫҫӗ?

- Нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем пёр пӗлтерӗшлисенчен
мӗнпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ?
- Куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсен мӗнле уйрӑмлӑх пур?
- Куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсене хӑвӑр тупса парӑр.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ӗҫ пани.
38§; 358-мӗш хӑнӑхтару.

70-мӗш урок. Сӑмахсен тӳрӗ тата
куҫӑмлӑ пӗлтерӗшӗсем
Урок тёллевёсем: 1. Сӑмахсен тӳрӗ тата куҫӑмлӑ
пӗлтерӗшӗсем ҫинчен вёреннине ҫирӗплетесси. 2. Сӑмахсен
тӳрӗ тата куҫӑмлӑ пӗлтерӗшӗсемпе пуплевре (калаҫура,
ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасен чунӗнче
ҫут ҫанталӑкпа килӗшӳллӗ пурӑнас туйӑма вӑратасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу; вӑрманти пурнӑҫа туйтаракан шӑв-шавпа ҫыхӑннӑ музыка.
Словарь ӗҫё: авӑн, ампар, ал арманӗ, ҫил арманӗ,
кавӑс, сурпан, кёлет, лаҫ, кавшӑ.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
361-мӗш хӑнӑхтарури текст тӑрӑх сочинени ҫырасси,
куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсемпе усӑ курса кулӑшла
пуплевсем йӗркелесси.
У рок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтни.
2. Хӑнӑхтарӑва икӗ-виҫё ачаран ыйтса тёрёслени.
II. Ачасен вӗренӳ хӑнӑхӑвне йӗркелени.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
362-мӗш хӑнӑхтару. Кашни тӗслӗхпе уйрӑм ача ӗҫлет.
Ачасене хӑйсене малтанхи евӗрлӗ тӗслӗхсем йӗркелеме оёнмелле.
363-мӗш хӑнӑхтару. Ачасене чӑвашла-вырӑсла пысӑк
словарьти ӳкерчӗксене техника хатӗрӗпе усӑ курса кӑтартмалла.

361 -мӗш хӑнӑхтару. Кун евӗрлӗ ӗҫ вӗренекенсене тек
ста тишкерме вӗрентет, вёсен ҫыхӑнуллӑ пуплевне, шухӑшлавне, пултарулӑхне аталантарма пулӑшать. Малтан
текста ачасемпе пӗрле тишкерсе тухмалла: материала
ӑнланма, унти илемлӗх мелӗсене курма, уйрӑмах куҫӑмлӑ
пӗлтерӗшлӗ сӑмахсене, сӑмах майлашӑвӗсене палӑртма,
вӑрманӑн тӗрлӗ сасӑллӑ шавне итлеме пулӑшмалла, унтан
писатель чӗлхине тишкерсе пӗтӗмлетӳ тумалла.
Сочинени ҫырнӑ хыҫҫӑн унти куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ
сӑмахсене аялтан туртса палӑртмалла.
2. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани. 361-мӗш хӑнӑхтару.
III. Урока пӗтӗмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни.
- Куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем пуплевре (калаҫура,
ҫырура) мӗнле вырӑн йышӑнаҫҫӗ? Вӗсемпе усӑ курни
мӗн парать? Тӗслӗхсемпе ӑнлантарӑр.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
IV. Киле ӗҫ пани.
38§; 360-мӗш хӑнӑхтару.

71-мӗш урок. Омонимсем (39§)
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене омонимсем ҫинчен
вӗрентесси. 2. Омонимсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура)
тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. «Тӑван кил пур
ҫынсем - телейлӗ» текен шухӑша аталантарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗренггӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, ыйту-хурав, иццукци-децукци меслечӗ, ИКТ, ӳкерчӗксем.
Словарь ӗҫӗ: омоним, контекст, кӗр-ҫур, каялла, хёр
ача, пит ҫӑмарти, ҫурҫёр, пальто, хушшӑн-хушшӑн, ӳккелеҫҫё, тепёр авӑкран.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
«Пурнӑҫ улшӑнӑвӗ» темӑпа калав йӗркелесси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. Теори материалне класран пӗтӗмӗшле ыйтса тёрёслени.

- Мӗнле сӑмахсене куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем
теҫҫӗ? Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
- Пӗр пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем пӗлтерӗш енчен куҫӑмлӑ-и,
тӳрӗ-и?
- Сӑмахӑн куҫӑмлӑ пӗлтерӗшӗсем мӗнле аталанаҫҫӗ?
Тӗслӗхсемпе ӑнлантарӑр.
- Сӑмахӑн куҫӑмлӑ пёлтерёшё ӑҫта палӑрать?
- Сӑмахӑн тӗрлӗ пӗлтерӗшне уйӑрса илме мӗн пулӑшать? Тӗслӗхсемпе ӑнлантарӑр.
- Чӗрӗ мар япаласене, ҫут ҫанталӑкри пулӑмсене куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем мӗнле сӑнласа кӑтаргаҫҫӗ?
- Куҫӑмлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахҫем пуплеве мӗнлерех
тума пулӑшаҫҫӗ?
2. Хӑнӑхтарӑва уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
II. Ҫёнӗ темӑна вӗрентни.
1. Кӗнекери чӗлхе материалне тишкерни.
Ачасем тупсӑмне калаҫҫӗ, пёр пек илтӗнекен, анчах
тӗрлӗ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсене палӑртаҫҫӗ, вӗсемпе пуплевре тӗрӗс усӑ курма кирли ҫинчен калаҫҫӗ.
2. Омонимсен чӗлхери пёлтерӗшне уҫса пани.
Омонимсем чӗлхере нумай пулнине, писательсемпе
поэтсем ку йышши сӑмахсемпе анлӑ усӑ курнине палӑртса
хӑвармалла. Чӑваш чӗлхинче омонимсем калаҫура та,
ҫырура та, литературӑра та тӗл пулаҫҫӗ. Каларӑшсемпе
тупмалли юмахсенче омоним сӑмахсемпе анлӑн усӑ
кураҫҫӗ: Пӗлсен те калӑп, пёлмесен те калӑп. Хур
шӑмми тытакан хур курман.
Халӑх хӑйӗн сӑмахлӑхӗнче омонимсемпе усӑ курса
калас шухӑша ҫивӗчлетет, сӑнарлӑ, ытарлӑ тӑвать. Меллӗ
усӑ курнӑ омонимсем ҫынсен тавра курӑмне анлӑлатма,
шухӑшлавне ҫивӗчлетме пулӑшаҫҫӗ.
Илемпӗ произведенисенче омонимсем, метафорӑпа мегоними, гиперболӑпа танлаштару пекех, чӗлхене сӑнарлӑх кӳреҫҫӗ.
Поэтсем омоним сӑмахсемпе усӑ курса сӑмах вӑййисем тӑваҫҫӗ, унта чьшай чух пайӑр ят пайӑр мар ятпа
рифмӑланать:
1)

Тыткӑнларӗ Тукасри
Укҫине,
Хамах куртӑм хутаҫри
Укҫине. (Т. Иванов-Таҫук.)

2) Пирӗн пӗчӗк Урине
Тӑрӑст! тапрӗ урине.

Ҫынсем ахаль калаҫурах омоним сӑмахсемпе усӑ
кураҫҫӗ: Урам пы лчӑк пирки урам вараланчӗ. Пӑр
ҫинче кӗпе пӑр. Кӑмакара пӑрҫа пиҫет, урайӗнче пӑрҫа
сикет. Сарӑ хёр сарӑ ҫакнӑ. Ҫирём улма ҫирём. Ҫу
каҫиччен ҫу хатёрле. Эсё туй кш нине туй. Сайра хутра
янӑравлӑха ӳстерме тата калас шухӑша кулӑшларах
тума пайӑр ятсене сӑмах майлашӑвӗсемпе хирӗҫлетеҫҫӗ:
- Ну-ка, - терӗ, - ӑнлантар, Антун,
Мӗншӗн панӑччӗ сана ҫакна?
Мёншӗн тетӗп-ҫке. Кала, ан тун. (Н. Евстафьев.)

III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
364-365, 367-368-мӗш хӑнӑхтарусем.
368-мӗш хӑнӑхтару. Воспитани тӗлпевне пурнӑҫлани.
368-мӗш хӑнӑхтару. Ирӗклӗ диктант ҫырни.
2. Сӑмах диктанчӗ: кёр-ҫур, каялла, хӗр ача, пит
ҫӑмарти, ҫурҫӗр, пальто, хушшӑн-хушшӑн, ӳккелеҫҫӗ,
тепёр авӑкран.
- Сӑмахсене мӗнле тата мӗншӗн ҫавӑн пек ҫырмаллине,
хӑшӗсем омоним пулма пултарнине ӑнлантарӑр.
IV. Урока пӗтӗмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни.
- Мӗнле сӑмахсене омонимсем теҫҫӗ?
- Мӗнле сӑмаха нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмах теҫҫӗ?
- Омонимсемпе нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем пӗрпӗринчен мӗнпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ?
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ёҫ пани.
39§; 369-мӗш хӑнӑхтару.

72-мӗш урок. Омонимсем
Урок тёллевёсем: 1. Омонимсем ҫинчен вёреннине
ҫирӗплетесси. 2. Омонимсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ёлӗкхи ҫынсен
пурнӑҫӗпе, вёсен ӗҫӗ-хӗлӗпе, культурипе паллаштарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Вбрентӳ меслечбсемпе бҫ хатбрбсем: «Мӗнле сӑмах?» вӑйӑ, ҫыру ӗҫӗсемпе хӑнӑхтарусем, калаҫу.
Словарь ёҫё: хутмалла, типӗтмелле, тылламалла,
шӑртламалла, арламалла, хутӑрмалла, кӑнтармалла, тёртмелле, ҫумалла, сармалла.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
«Хӗр ача» текст тӑрӑх изложени ҫырасси, омонимсемпе
усӑ курса сӑвӑ ҫаврӑмӗсем хайласси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти бҫе тёрбслени.
1. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
2. Хӑнӑхтарӑва ачасене пӗрер предложени вулаттарса
тёрёслени.
II. Ачасен вёренӳ хӑнӑхӑвбсене аталантарни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
372-373-мӗш хӑнӑхтарусем.
370-мӗш хӑнӑхтару. Тӑваттӑмӗш предложенипе усӑ
курса воспитани тёллевне пурнӑҫлани.
2. Сӑмах диктанчё ҫырни. Кёнекере панӑ сӑмахсемпе
(повар, горчица, хутмалла, типӗтмелле, тылламалла) усӑ
курмалла.
3. «Мӗнле сӑмах?» вӑйӑ ирттерни. Панӑ сӑмахсенчен
омонимсем пулакан сӑмах майлашӑвӗсем тумалла, пёлтерӗшне ӑнлантармалла. Ӗҫе ушкӑнсемпе ӑмӑрту евӗр
тӑваҫҫӗ. Ҫак ёҫе хӑш ушкӑн чи малтан тбрӗс туса
пӗтерет, вӑл вӑйӑра ҫёнтерет.
1) Хут, йӑва, шан, ирт, вӗр, вӑрӑ, карас, хур, чӗлхе, шут, пӑрҫа,
кил, ӑвӑс, салат, пусма.
2) Шӑрчӑк, шӑпӑр, сулӑ, ҫӑра, ҫур, каҫ, ҫул, ҫӗр, туй, ут, урам,
пӑр, ҫу, ҫирӗм, тир.
Т ӗ с л ӗ х р е н : икё хут - шурӑ хут; кайӑк йӑви малалла ирг - лайӑх ирт (тасат) т.ыт.те.

тутлӑ йӑва;

4. Изложени ҫырни. 366-мӗш хӑнӑхтарура панӑ текст сӑнлавӑн ансат тёслӗхӗ. Ӑна тишкерсе ачасем хитре
сӑнлӑх-ӳкерчӗксем тума хӑнӑхаҫҫӗ.
III. Урока пбтбмлетни.
1. Урока ачасем пӗтӗмлетни.
- Писательсемпе поэтсем омонимсемпе хӑҫан, мӗн
тӗллевпе усӑ кураҫҫӗ?

- Каларӑшсемпе тупмалли юмахсенче омонимсем анлӑ
тӗл пулни мӗнпе ҫыхӑннӑ? Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
IV. Киле ӗҫ пани.
39§; омонимсемпе усӑ курса сӑвӑ ҫаврӑмӗсем йӗркелеме тӑрӑшӑр.
Т ӗ с л ӗ х : Хӗвел хӗртет. Пахчаҫӑ Уҫӑп
Пахча та вӑрлӑх тёрӗслет.
«Тепре, тен, выставка та уҫӑп», Тесе кӑҫал ӗмӗтленет. (77. Хусанкай.)

73-мӗш урок. Синонимсем (40§)
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене синонимсем ҫинчен
вӗрентесеи. 2. Синонимсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Таҫта аякра вӑрҫӑ
хирӗнче аманнӑ салтакшӑн тӑван чӗлхепе ҫырнӑ кӗнеке
мӗн тери паха пулнине туйса илме май парасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсемпе ӗҫ хатёрёсем: ыйту-хурав,
индукци-дедукци меслечӗ, калаҫу, ҫыру ӗҫӗсемпе хӑнӑхтарусем.
Словарь ӗҫӗ: синоним, почтальон, кӑранташ, об
ласть, облаҫӑн, самолет.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. Ҫырма парса янӑ ӗҫе уйрӑм ачасенчен ыйтса
тёрёслени. Ӑнӑҫлӑ ӗҫсене шкул, район хаҫатӗнче пичетлеме тӑрӑшмалла.
2. «Омоним» темӑна ыйтусем парса аса илни.
- Мӗнле хисеп ячӗ глаголпа пӗр килет? (Ҫёр.)
- Мӗнле патшалӑх ячӗ тӑхӑнмалли япала ячӗпе пӗр?
(Панама.)
- Мӗнле сӑмах тыр-пула тата куҫ чирне пӗлтерет?
(Урпа.)
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Чӗлхе материалне тишкерни.

- Панӑ предложенисенчи
сӑмахсене тупӑр.

пӗр

япаланах кӑтартакан

1) Ырӑ кӳршӗ ҫур пурнӑҫ теҫҫӗ. 2) Пускил усал пулсан пурнӑҫ
саланасси те инҫе мар. (А. Артемьев.)

Кӳршӗ тесе анатри чӑвашсем, пускил тесе тури чӑвашсем калаҫҫӗ. Кӳршӗ, пускил - синоним сӑмахсем.
2. Теори материалне ӑнлантарни. Вӗрентекен теори
материалне ӑнлантарать, тӗслӗхсемпе усӑ курса синонимсен стиль сӗмӗсене туйса илме май парать, синоним
словарёсемпе паллаштарать, синонимсен пуплеври пёлтерӗшне палӑртать.
Кирек мёнле чёлхе те сионимсемпе пуян. Ҫак пуянлӑхпа кирлё пек усӑ курма синонимсен виҫӗ тёллевё
пуррине пёлмелле:
а) пёр сӑмахах темиҫе хут каласран асӑрханни: Пысӑк
ҫуртсем хушшипе капмар крансен хусканӑвс курӑнать;
ӑ) шухӑша тӗрӗс уҫса пама пулӑшни:
1) Килчӗ ырӑ ҫуркунне,
Килчӗ ячӗ ӑшӑтса. (К. Иванов.)
2) Чипер ача Сетнерӗн
Пёр урхамах лаши пур. (К. Иванов.)

Ку йӗркесенче ырӑ, чипер сӑмахсем - синонимсем, анчах
вӗсем пур чухне те пӗр-пӗрин вырӑнне ҫӳреме пулгараймаҫҫӗ.
Тӗслӗхрен, Килчё чипер ҫуркунне тени вырӑнлах мар.
б) стиль уйрӑмлӑхӗсене палӑртни:
Чипер каччӑ Тӑхтаман
Силпи хӗрне ҫаклатнӑ. (К. Иванов.)

Юлашки тӗслӗхре чипер сӑмах лайӑх - ырӑ - аван хитре сӑмахсемпе пёр синоним ретне кӗрет пек, анчах та
текстра унпа тӑрӑхлама усӑ курнӑ. Ку вӑл шӳтлӗ сгилӗн
палли пулса тӑрать.
3. Синонимсен пуплеври пӗлтерӗшне палӑртни. Кашни
писатель, поэт синонимсемпе хӑй евӗрлӗ усӑ курать.
Чьшай чухне синонимсене пӗр сӑвӑ йӗркинех темиҫе
кӗртнине, ҫапла майпа калас шухӑша ӗнентерӳллӗрех
тунине асӑрхама пулать.
1) Ёҫ пултӑр тирпейлё, таса та хитре. (П.Хусанкай.) 2) Тӑшман
тӳсеймест, вӑл чакать, вӑл тарать. (П.Хусанкай.) 3) Тӑрӑхлаҫҫё, кулаҫҫё
кӑна. (П. Хусанкай.)

Пӗрремӗш тӗслӗхре тирпейлӗ, таса, илемлӗ синонимсем пӗр тан пӗлтерӗшлӗ мар пулин те, юнашар тӑрса
шухӑша витӗмлӗрех тӑваҫҫӗ.
Иккӗмӗш тӗслӗхре чакать, тарать сӑмахсем, пулса
иртекен ӗҫӗн хӑвӑртлӑхне палӑртса, вулакан умне уҫӑмлӑ
сӑнлӑх кӑларса тӑратаҫҫӗ. Тӳсеймест сӑмахпа поэт тӑшман ҫапӑҫма пултарайманнине палӑртать. Тӑшман ча
кать кӑна мар, ҫаврӑнса пӑхмасӑр тарать.
Виҫҫӗмӗш тӗслӗхри тӑрӑхлаҫҫё, кулаҫҫӗ синонимсем
пӗр ретре тӑрса пӗр-пӗрин пӗлтерӗшне вӑйлатаҫҫӗ, каланине ӗнентерӳллӗрех тӑваҫҫӗ.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
374, 376-377, 379-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани. 375-мӗш хӑнӑхгару.
3. Сӑмах диктанчӗ: почтальон, кӑранташ, область,
облаҫӑн, самол, т.
IV. Урока пӗтёмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни.
- Стиль уйрӑмлӑхӗсене туйма май паракан синоним
сен тӗслӗхӗсене тупса парӑр.
- Синонимсем тесе мӗнле сӑмахсене калаҫҫӗ? Тӗслӗхсемпе
ҫирӗплетӗр.
- Кала - ӗнентер; лаша - урхамах - ҫил ҫунат; ёҫ сып - лакка синонимсем хушшинчи уйрӑмлӑхсене палӑртӑр, вӗсем пӗр-пӗринчен мӗнпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ? (Урӑх
стильре усӑ курнипе тата пӗлтерӗш сӗмӗсем урӑхларах,
кӑшт хирӗҫлерех пулнипе уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Синоним
ретне сӑмах майлашӑвӗ те кӗме пултарать.)
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ёҫ пани.
40§; 383-мӗш хӑнӑхтару.

74-мӗш урок. Синонимсем
Урок тёллевёсем: 1. Синонимсем ҫинчен вёреннине
ҫирӗплетесси. 2. Синонимсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ҫут ҫанталӑк илемне
курма, ҫав илеме туйса илме пулӑшасси.

Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика уроке;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ уроке; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: ыйту-хурав
мелӗ, калаҫу, чёлхе тишкерёвё, ҫыру ӗҫӗсемпе хӑнӑхтарусем, пӗр-пӗр уҫланка сӑнласа кӑтартакан ӳкерчӗк.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
384-мӗш хӑнӑхтарури текст тӑрӑх сӑмах вӗҫҫӗн калав
йӗркелесси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. Теори материалне класран пӗтӗмӗшле ыйтса тёрёслени.
- Синонимсем тесе мӗнле сӑмахсене калаҫҫӗ?Тӗслӗхсемпе
ҫирӗплетӗр.
- Стиль уйрӑмлӑхӗсем тесе мӗне калаҫҫӗ? Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
- Пуплевре синонимсем мӗнле тӗллеве пурнӑҫлама
пулӑшаҫҫӗ? (Пӗр сӑмаха тепӗр хут калассинчен хӑтараҫҫӗ;
калаҫӑва илемлӗ те сӑнарлӑ тӑваҫҫӗ; шухӑша тӗрӗс уҫса
пама пулӑшаҫҫӗ; стиль уйрӑмлӑхӗсене палӑртма май параҫҫӗ.)
2. 383-мӗш хӑнӑхтарӑва тёрёслени.
II. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
378-мӗш хӑнӑхтару. Кашни ача пӗрер предложени
вуласа парать.
380-мӗш хӑнӑхтару. Сӑмах вӗҫҫӗн тӑваҫҫӗ.
382-мӗш хӑнӑхтару. Текстӑн чӗлхине тишкерни ачасе
не сӑнарлӑ ӳкерчӗксем тума хӑнӑхтарать.
2. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани. 384-мӗш хӑнӑхтару.
Предложенисенчи шухӑша уҫса панӑ чухнехи сӑмахсен
пӗлтерӗшне кӑтартса хӑварма тӑрӑшмалла. Текст ачасене
сӑнлав формипе ӗҫлеме хӑнӑхтарать.
III. Урока пётӗмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни.
- Ҫак сӑмах майлашӑвӗсенчи паллӑ ячӗсене синонимсемпе ылмаштарӑр: хӑюллӑ ача, ӑшӑ кун, илемлӗ чечек,
савӑнӑҫлӑ кунсем, симӗс ҫаран, тӑрӑ шыв, самӑр сысна,
вӑйлӑ ҫын, кӑвак тӳпе, капмар ҫуртсем, ырӑ этем,
тирпейлӗ ҫын.

2. Ачасен ӗҫне хак пани.
IV. Киле ӗҫ пани.
40§; 385-мӗш хӑнӑхтару.

75-мӗш урок. Антонимсем (41§)
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене антонимсем ҫинчен
вӗрентесси. 2. Антонимсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ҫын пурлӑхне
хапсӑннин, ҫьшна улталама тӑрӑшнин киревсӗрлӗхне ӑнланма пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатӗрӗсем: индукци-дедукци меслечӗ, калаҫу, ИКТ, «Мӗнле?» вӑйӑ.
Словарь ӗҫӗ: антоним.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
2. Килте ҫырнӑ калава тӗрӗслеме пуҫтарса илни.
3. Суйлав диктанчӗ ҫырни. Предложенисене вуласа
тишкернё май унта тёл пулакан синоним сӑмахсене
ҫырса илёр, вёсен пӗлтерӗш сӗмӗсене ӑнлантарӑр, мӗнле
пуплев пайӗ пулнине калӑр.
1) Мана хам тӑн та ҫитет. 2) Кӗр мӑнтӑр, ҫур ырхан. 3), С ш ӑр
йытӑ хӳрипе вылянтарать. 4) Пӑсма пӑс кирлӗ, тума ӑс кирлӗ. 5) Кёҫех
алӑкра кавӑн. пек ҫаврака питлӗ шыҫмах хёрарӑм курӑнчӗ. 6) Ачасем
шкулалла чупрсҫ. 7) Чӑтлӑхран угаман сиксе тухрӗ те турех ман ҫине
ыткӑнчё. 8) Борис сӗтел хушшинчен тухса вӑркӑнчё.

II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
Теори материалне ӑнлантарни.
Кӗнекери укерчӗклӗ ӗҫе (156 с.) тишкернё май темӑна
уҫса пама, ачасене пӗтӗмлетӳ патне илсе пыма тӑрӑшмалла. Антонимсен пуплеври пёлтерёшё ҫинчен учитель
каласа парать.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.

1. «Мӗнле?» вӑйӑ ирттерни. Учитель япалана пӗлтерекен сӑмах капать, ачасем ҫав япаласен ячӗпе ҫыхӑнакан хирӗҫле пӗлтерӗшлӗ паллӑ ячӗсене тупаҫҫӗ.
Т ё с л ё х : Ш ыв - мӗнле? (тӑрӑ - пӑтранчӑк; ӑшӑ - сивё).
Сумка, линейка, ҫӗр улми, хут, ҫырла, ҫырма, витре, хӗл, хыпар,
ҫӗклем, яшка, ҫӑмарта.

2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
386-387, 390-391-мӗш хӑнӑхтарусем.
390-мӗш хӑнӑхтару. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани.
IV. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пӗтӗмлетни.
- Антонимсем тесе мӗнле сӑмахсене калаҫҫӗ?
- Тупмалли юмахсенчи антонимсене кӑтартӑр, юмахсен тупсӑмне тупӑр:
1) Тутли - шалта, йӳҫҫи - тулта. (Ҫарӑк.) 2) Хӗлле ӑшӑ, ҫулла сивӗ.
(Нӳхреп.) 3) Чунли тарать, чунсӑрри хӑвалать. (М ёлке.) 4) Шапашӗ
тимӗр, тулашё нимӗр. (Ҫёмёрт.) 5) Хӗрри хӗрлӗ, варри шурӑ. (Хӑмла
ҫырли.) 6) Энтри шалта, пуҫё тулта. (Пӳрт пӗрени.) 7) Ани шурӑ,
вӑрлӑхё хура. (Кёнеке.)

2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ӗҫ пани.
41§; 392-мӗш хӑнӑхтару.

76-мӗш урок. Антонимсем
Урок тёллевёсем: 1. Антонимсем ҫинчен вёреннине
ҫирӗплетесси. 2. Антонимсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура)
тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасене ваттисем
вӗрентсе к аланине ӑнланма, хисеплесе йьннӑнма кирлине
туйса илме пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсемпе ёҫ хатёрёсем: калаҫу, чёлхе
тишкерёвё, ИКТ, карточкӑсем, ҫьфу ӗҫӗсемпе хӑнӑхтарусем.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
388-389-мӗш хӑнӑхтарусен тексчӗсем ҫине таянса «Икӗ
юлташ» е «Икӗ пӗр тӑван» темӑпа пӗчӗк калав ҫьфма
хатӗрленесси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтса тереслени.
- Антонимсем ҫинчен пӗтӗмӗшле каласа парӑр, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
2. Хӑнӑхтарӑва икӗ-виҫӗ ачана вулаттарса тёрёслени.
Ачасен пултарулӑх ӗҫӗсене пухса «Чи лайӑх хайлав»
курав кӗтесӗ йӗркелеме пулать.
II. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Карточкӑсемпе ӗҫлени.
1-мӗш к а р т о ч к а
Н ум ай пӗлтерӗш лӗ сӑмахсен антонимӗсене тупӑр.
Т ӗ с л ӗ х : Чӗрё (сывлӑш, куҫ) - типӗ сывлӑш, сӳрёк куҫ.
Йывӑр (ҫӗклем, хыпар); (урай, вырӑн) cap; (ҫиппе, ӗмӗте) тат;
пушӑ (машина, кун, вырӑн); тӑрӑ (шыв, ҫӑмарта, яшка).
Синоним тата антоним
ҫырса илӗр.
1) Пӑсӑк, ҫӗмрӗк, ванчӑк,
хавшак. 3) Тӑрӑ, таса, ҫутӑ,
капӑр, хӳхӗм, сӑнсӑр. 5) Кас,
танкӑлтат, тӑр.

сӑмахсене

2-мёш к а р т о ч к а
пӗр-пӗринпе килӗшӳллӗн

юсавлӑ. 2) Ҫирӗп, тӗреклӗ, чӑтӑмлӑ,
пӑтранчӑк. 4) Хитре, чипер, илемлӗ,
тат, сып. 6) Ут, кай, ҫӳре, лӗпӗсгет,

Ҫак сӑмахсен антонимёсене тупӑр,
пулнине кӑтартӑр.

3-мӗш к а р т о ч к а
вӗсем хӑш пуплев пайёнчен

Ҫухат, вӗри, чирлӗ, кул, йӳҫё, анӑҫ, аслӑ, ӑшӑн, тус, тӗрёс, вӑрҫӑ,
кёскел.

2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
392-393, 395-мӗш, 388-389-мӗш хӑнӑхтарусем. 388-мӗш
хӑнӑхтарӑва тунӑ чух техника хатӗрӗпе усӑ курса «Чӑвашла-вырӑсла словарьти» ӳкерчӗке тишкермелле.
3. Асӑрхаттару диктанчӗ ҫырни. Ваттисен сӑмахӗсене
ҫырмалла, вёсен тытӑмне сӑнамалла. Антонимсене палӑртмалла, вёсен пуплеври пӗлтерӗшне ӑнлантармалла.
1) Пур - пӗрле, ҫук - ҫурмалла. 2) Нумайне чӑтнине сахалне чӑт.
3) Ёни хура та, сӗчӗ шурӑ. 4) Ҫӳрен каска якалнӑ, выртан каска
мӑкланнӑ. 5) Инҫе хурсан илме ҫывӑх. 6) Пуҫтарма - ҫулталӑк,
салатма - ҫур талӑк. 7) Ерипен каян мала тухнӑ, хытӑ каян кая
юлнӑ. 8) Ӳркевлӗх ӳкерет, пите пӗҫертет; хастарлӑх хӑтарать, чапа
кӑларать. 9) Кахалшӑн ҫӗр кӗске, ӗҫченшӗн кун кӗске. 10) Ёҫ ҫӗклет,
ӳркев ӳкерет. 11) Ӑшӑ сӑмах - ҫу кунӗ, сивӗ сӑмах - хӗл кунӗ.

4.
Воспитани тёллевне пурнӑҫлани. Учитель маларах
ҫырнӑ ваттисен самахёсемпе уса курать.
III. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Антонимсем мёнле пуплев пайӗнчен пулаҫҫӗ?
Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
IV. Киле ӗҫ пани.
41§; 388-389-мӗш хӑнӑхтарусен тексчёсем тарах антонимсемпе усӑ курса «Икё юлташ» е «Икё пёр тӑван»
темӑпа пёчёк калав ҫырмалла.

77-мӗш урок. Словарьсемпе усӑ курасси (42§)
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене тӗрлӗ йьпшни словарь
семпе ӗҫлеме вӗрентесси. 2. Сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Тӑван
халӑхӑн иртнӗ пурнӑҫне тарӑнрах пӗлес туйӑма ҫуратасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрӗсем: индукцидедукци меслечёсем, калаҫу, учитель ӑнлантарӑвӗ, ИКТ,
словарьсен стенчӗ, М.И. Скворцов редакциленӗ «Чӑвашла-вырӑсла словарь».
Ҫыхӑнуллӑ. пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ӗҫ:
пӗр-пӗр чӗр чун ҫинчен сӑмах вӗҫҫӗн каласа парасси,
«Вӗсем пурнӑҫра кирлӗ пулнӑ...» темӑпа калав ҫырасси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тёрёслени.
Килте ҫьфнӑ калавсене уйрӑм ачасене вулатгарса тёрёслени.
Ачасем ҫьшсен сӑнарне, ӗҫне-хӗлне ҫырса кӑтартма усӑ
курнӑ ангонимсене палӑртаҫҫӗ, учитель ӗҫри ҫигменлӗхсене
тата лайӑх енсене кӑтартса хӑварать.
II. Ҫёнӗ темӑна вӗрентни.
1. Кӗнекери чӗлхе материалне тишкерни. Ӳкерчӗклӗ
ӗҫе компьютер пулӑшнипе йӗркелеме питӗ меллӗ.
2. Теори материалне ӑнлантарни. Ҫак урокра вӗрентекен ачасене словарь тытӑмӗпе паллаштарать. «Чӑваш-

ла-вырӑсла словарьте» уйрӑм сӑмаха ӑнлантарнине класпа
тишкерсе тухаҫҫӗ.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Алфавит йӗркине аса илни, каласа тухни.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
398-397, 403-мӗш хӑнӑхтарусем.
403-мӗш хӑнӑхтару. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани.
IV. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Орфографи словарё пире мён тума пулӑшать?
- Сӑмахсене словарьте мӗнле йӗркепе вырнаҫтараҫҫӗ?
- Синонимсен, антонимсен, омонимсен словарӗсем
пире мӗн тума пулӑшаҫҫӗ?
- Ю т чӗлхе урокӗсенче мӗнле словарьсемпе усӑ
кураҫҫӗ?
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ёҫ пани.
42§; 401-мӗш хӑнӑхтару.

78-мӗш урок. Словарьсемпе усӑ курасси
Урок тёллевёсем: 1. Тӗрлӗ йышши словарьсемпе
усӑ курма вёреннине ҫирӗплетесси. 2. Сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси.
3. Тӑван халӑхӑн иртнӗ пурнӑҫне тарӑнрах пӗлес туртӑма аталантарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗренгӳ меслечёсем: калаҫу, учитель ӑнлантарӑвӗ, ИКТ.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
«Чӑваш чӗлхинчи словарьсем» темӑпа сочинени ҫырасси.

Урок

юхӑмё

I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. Теори материалне класран пӗтӗмӗшле ыйтса тёрёслени.
- Орфографи словарӗ ҫинчен каласа парӑр.
- Чӑвашла-вырӑсла пысӑк словарь ҫинчен эсир мӗн
пӗлетӗр?

- Синонимсемпе антонимсен словарӗсем ҫинчен пӗтӗмӗише
каласа парӑр.
- Фразеологи, диалектологи словарӗсем, тӳнтер сло
варь ҫинчен мӗн пӗлетӗр? Вӗсемпе кӗскен паллаштарӑр.
(Ку ыйтусемпе тухса калаҫма уйрӑм ачасене ятарласа
хатӗрлесен лайӑх.)
- Сӑмахсене словарьте мӗнле йёркепе вырнаҫтараҫҫӗ?
- Словарьте сӑмахсен пӗлтерӗшӗсене мӗнле ҫырса
ӑнлантараҫҫӗ?
- Словарь статйи мӗн вӑл?
- Словарьте омоним сӑмахсене мӗнле палӑртаҫҫӗ?
- Словарьте паракан тӗп сӑмахсене мёнле пичетлеҫҫӗ?
- Французсен паллӑ писателӗ А. Франс словаре мӗнле
кӗнеке тесе палӑртать?
2. 401-мӗш хӑнӑхтарӑва икӗ-виҫӗ ачаран ыйтса тёрёслени.
II. Вёреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
396-мӗш хӑнӑхтару. Пёр ача доска ҫинче, ыттисем
хӑйсен тетрачӗсенче пурнӑҫлаҫҫӗ.
399-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем харпӑр хӑй тӗллӗн ӗҫлеҫҫӗ.
Куҫару ӗҫӗсене хаклани.
402-мӗш хӑнӑхтару. Малтан текста ачасемпе пӗрле
вуласа тишкермелле, панӑ ыйтусене хуравламалла, сочи
нени темипе ҫыхӑннӑ шухӑшсене палӑртса тухмалла.
Унтан «Чӑваш чӗлхин словарӗ» сочинени ҫырмалла.
Сочинени ҫырнӑ чух уйрӑм словарьсемпе усӑ курма
ирӗк памалла: ачасем словарь статйипе усӑ.. курма,
сӑмахсене тӗрӗслеме пултарччӑр.
III. Киле ёҫ пани.
Класра пуҫланӑ сочинение ҫырса пӗтермелле.

79-мӗш урок. Ятарлӑ сӑмахсем
(профессионализмсем) (43§)
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене профессионализмсем
ҫинчен вёрентесси. 2. Ятарлӑ сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Кирек
мӗнле профессипе ҫыхӑннӑ ӗҫ те пурнӑҫра кирлӗ пулнине
ӑнланма пулӑшасси.

Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗренту меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: дедукци меслечӗ, калаҫу, учитель ӑнлантарӑвӗ, ИКТ, профессионализмсене ӑнлантармалли словарьсемпе справочниксем.
Словарь ӗҫӗ: тёрё пӑчки, тӗтӗркӗч, рашпиль, фреза,
фуганок, ыра, ҫункав, ийе, дрель, зубило, сакруй.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
«Чӑваш чёлхин словарё» сочинение икӗ-виҫӗ ача вулать,
вӗрентекен ӗҫсене тӗрӗслеме пуҫтарса илет.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Ҫӗнӗ материала ӑнлантарни.
Пӗр-пӗр профессире ҫеҫ усӑ куракан сӑмахсем ҫинчен
учитель пӗтӗмӗшле каласа парать.
2. Тӗрлӗ профессипе ҫыхӑннӑ словарьсемпе паллаштарни.
Учитель словарьсемпе усӑ курма вёрентет (вёсен
стендне йӗркелени), ятарлӑ сӑмахсене тёрлё словарьсенче
мӗнле палӑртнине каласа хӑварать.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
405-408-мӗш хӑнӑхтарусем.
407-мӗш хӑнӑхтару. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани.
2. Сӑмах диктанчӗ ҫырни: тёрё пӑчки (лобзик), пыл
хурчё, тётёркёч, касса аппарачё, рашпиль, фреза, фуганок,
ыра, ҫункав, ийе, дрель, зубило, сакруй, уровень, угольник.
Пёр ача доска умӗнче ӗҫлет, ыттисем хӑйсен тетрачӗсенче ҫыраҫҫӗ. Кайран класёпе доска умёнчи ачан
ӗҫне тӗрӗслеҫҫӗ.
- Сӑмахсене мёнле профессипе ҫыхӑннине тата мӗнле
ҫырмаллине ӑнлантарӑр.
IV. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Профессионализм тесе мӗнле сӑмаха калаҫҫӗ?
- Электрик профессийӗпе ҫыхӑннӑ сӑмахсене тупса
калӑр.
- Словарьсенче профессионализмсене мёнле палӑртаҫҫӗ?
2. Ачасен ӗҫне хак пани.

V. Киле ӗҫ пани.
43§; 404-мӗш хӑнӑхтару.

80-мӗш урок. Йышӑннӑ сӑмахсем (44§)
Урок тёллевёсем: 1.^ Ачасене йышӑннӑ сӑмахсем
ҫинчен вӗрентесси. 2. Йышӑннӑ сӑмахсемпе пуплевре
(калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Йӗркелӗхпе тирпейлӗх ҫын пурнӑҫӗнче пысӑк вырӑн йышӑннине ӑнланса илме май парасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: дедукци
меслечӗ, калаҫу, учитель ӑнлантарӑвӗ, ИКТ, карточкасем, «Чӑваш чёлхин лексики» схема, картта.
Словарь ӗҫё: ҫуткӑҫ, акшар, вар витги, чавка пуҫ,
йӗнё, мулкач хӑлхи,тёнче уҫлӑхӗ.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ
ӗҫ: «Кашни япала хӑй вырӑнӗнче пулмалла» текст ҫине
таянса сӑмах вӗҫҫӗн калав йёркелесси.

Урок

юхӑмӗ

I.
1.

Килтиёҫе тёрёслени.
Иртнё урокра вёреннё материалакарточкӑсемпе
усӑ курса тёрёслени.
2. Икё ача доска умӗнче,ыттисем вырӑнта ӗҫлеҫҫӗ.
1- м ӗ ш к а р т о ч к а
«Аптекӑра» темӑпа 6-7 предложениллӗ пӗчӗк калав ҫырӑр. Профессионализмсемпе усӑ курӑр.
2-мӗш к ар т о ч к а
Палӑртнӑ профессисемпе ҫыхӑннӑ сӑмахсене ҫырса парӑр: платник, ҫыравҫӑ, артист.
3-мӗш к а р т о ч к а
Хӑвӑр тӑвансен е пӗлӗшсен профессийёсемпе ҫыхӑннӑ сӑмахсемпе
усӑ курса 6-7 предложениллӗ пӗчӗк калав ҫырӑр.
4-мёш к ар то ч к а
Агроном профессийӗпе ҫыхӑннӑ сӑмахсемпе усӑ курса 6-7 предложениллё пёчӗк калав ҫырӑр.

2. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
3. 404-мӗш хӑнӑхтарӑва уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
II. Ҫӗнё темӑна вӗрентни.
1. Чӑваш чӗлхи лексикине пӗтӗмӗшле ӑнлантарни.
Вӗрентекен ачасене техника хатӗрӗпе усӑ курса «Чӑваш чӗлхи лексики» схемӑпа паллаштарать, тӑван чӗлхери сӑмахсен йышӗ ҫӗнӗ сӑмахсем тунипе, урӑх чӗлхесенчен йышӑннипе ӳссе пынине ӑнлантарать.

Й ыш ӑннӑ сӑмахсем

Пӗрлехи
тӗрӗк сӑмахӗсем

Чӑнчӑваш
сӑмахӗсем

монгол перс

2.
Тӗрӗк чӗлхисенчен йышӑннӑ сӑмахсемпе палланггарни.
Карттӑпа усӑ курса учитель чӑваш халӑхӗн иртнӗ
кун-ҫулне, чӑвашсем тӗрӗк халӑхӗсемпе тӑванлине аса
илтерет.
Хамӑр ҫӗр-шывра та, чикӗ леш енче те тӗрӗк чӗлхиллӗ халӑхсем
нумай. Калаҫасса тӗрӗклех калаҫаҫҫӗ пулин те, вӗсем пӗр-пӗрне пурте
ӑнланаймаҫҫӗ. Калӑпӑр, чӑвашсемпе якутсем азербайджанла, узбекла,
пушкӑртла, туркменла каланине ӑнланаймаҫҫӗ пулсан тутарсем ӑнланма кӑна мар, ҫӑмӑллӑнах хутшӑнаҫҫё. Ҫакӑнта якут тата чӑваш
чӗлхисем ьггти тӗрӗк чӗлхисенчен чылай уйрӑлса кайса хӑйсем тӗллӗн
аталаннине курма пулать.
Авалхи тӗрӗк чӗлхинчен йӑхран йӑха куҫса хамӑр чӗлхере сыхланса юлнӑ сӑмахсем тӗп чӑваш сӑмахӗсем шутланаҫҫӗ, вӗсем хальхи
литература чӗлхин никӗсӗ пулса тӑраҫҫӗ.
Хальхи тӗрӗк сӑмахӗсене, ҫав шутрах чӑваш тата якут сӑмахӗсене,
авалхи ҫыру палӑкӗсенчи сӑмахсемпе танлаштарса пӑхсан пӗр пеклӗхсемпе уйрӑмлӑхсем нумай тупма пулать. Пӗр пеклӗхсем тӗрӗк чёлхисен
тӑванлӑхне кӑтартса параҫҫӗ. Чӑвашла тата тёрӗкле сӑмахсене танлаштарӑр: куҫ - коз; атте - ата; аннв - ана; тӑван - туган; тӳшек - тӳшек;
ҫил - жил; тинӗс - тингиз; юман - имен; ҫӑка - жоке, юке; чӑрӑш чырыш; т рек - терек; ылгӑн - алтын; хӑйӑр - хайыр; сёг - суг, сӑра сыра; кун - кун; пёлтӗр - былтыр; кӗрёк - курк, курук; сӑхман сукман; ҫӑпата - чабата; ҫул - йол, жол; сӗреке - сорэкэ; вӑлта - алта.
Хӑйён историйӗн вӑрӑм кун-ҫулӗнче чӑваш халӑхӗ нумай халӑхпа
тёл пулнӑ, ҫыхӑну тытнӑ, юнашар пурӑннӑ. Ҫавна май пирӗн чёлхере

араб, перс, монгол, тутар, мари, вырӑс чӗлхисенчен кӗнӗ сӑмахсем
йышлӑ. Араб е перс сӑмахӗсем чьшай авалхи вӑхӑтра (IX-XV ёмёрсенче е унтан та маларах) кёнё пулсан грек, итальян, нимӗҫ, француз
сӑмахӗоем вырӑс чёлхи урлӑ юлашки ӗмӗрсенче кӑна кӗнӗ. Акӑ пёрер
тёслёх: авал - араб, ансат - перс, нар - монгол, пурт - мари, явлӑк тутар, ешчӗк - вырӑс.

3. Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсемпе паллаштарни.
Пирӗн чӗлхере вырӑс чёлхи урлӑ йышӑннӑ сӑмахсен хисепӗ уйрӑмах пысӑк. Вырӑс чӗлхинчен калаҫу урлӑ улшӑнса кӗнисем: пӗрене,
суха, купӑста; ҫыру урлӑ улшӑнмасӑр кӗнисем: тетрадь, доска, кофта,
фуфайка, пенал т.ыт.те.
Чӑваш чёлхинче халӗ усӑ куракан 6, г, д, ж, з, о, ф, ц, щ сасӑллӑ
сӑмахсем пурте - урӑх чӗлхесенчен йышӑннӑскерсем. Вёсенчен чылайӑшӗ - вырӑс чӗлхинчен хӑйӗнчен е вырӑс чёлхи урлӑ урӑх чӗлхесенчен
ҫырупа кӗнӗ сӑмахсем: телевизор, кино, музыка т.ьгг.те.
Урӑх чӗлхерен йышӑннӑ сӑмахсене тӗп чӑваш сӑмахёсенчен уйӑрса
илме пур чухне те ҫӑмӑл мар. Ун пек чух этимологи словарё
пулӑшма пултарать. Этимологи - чӗлхе пӗлӗвӗн сӑмахсем мёнле пулса
кайнине тӗпчекен пайӗ. Тӗслӗхрен: ялан, юлташ - тутар чӗлхинчен
кӗнӗ сӑмахсем. Сӑмах пуҫламӑшӗнче й сасӑ, ун хыҫҫӑн а, у сасӑсем
тӑни сӑмах тутар чӗлхинчен кӗнине пёлтерет.

III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
409-мӗш хӑнӑхтару. Кашни ача пӗрер предложени
вулать.
410-мӗш хӑнӑхтару. Пёр ача доска умӗнче, ьптисем
хӑйсем тӗллӗн тӑваҫҫӗ.
411-мӗш хӑнӑхтару. Кашни ача пёрер предложени
вулать.
2. Сӑмах диктанчӗ ҫырни. 412-мӗш хӑнӑхтару.
3. Воспитали тёллевне пурнӑҫлани. 411-мӗш хӑнӑхтару^
IV. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Вырӑс чӗлхинчен кӗнӗ сӑмахсене мӗнле икӗ ушкӑна
уйӑраҫҫӗ? Тӗслӗхсем илсе парӑр.
- Мӗнле уйрӑмлӑха пӑхса ку сӑмах тутар е вырӑс
чёлхинчен кӗнӗ теме пулать?
- Чӑваш чӗлхи мӗнле чӗлхесен шутне кӗрет?
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ёҫ пани.
44§; илемлӗ литературӑран тугар чӗлхинчен кӗнӗ сӑмахсемпе 6 предложени ҫырса илӗр.

Урок тёллевёсем: 1. Йышӑннӑ сӑмахсем ҫинчен вёреннине
ҫирӗплетесси. 2. Йьпнӑннӑ сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура,
ҫырура) тӗрсс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Тӑван чӗлхе
илемлӗхне, ҫепӗҫлӗхне, янӑравлӑхне туйма пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тёрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: калаҫу, учи
тель ӑнлантарӑвӗ, ИКТ, карточкӑсем, «Чӑваш чӗлхин
лексики» схема, карттӑ.
Словарь ӗҫӗ: хальхи, хальлӗхе, х у хальлӗн, хӑть,
хальтен-халь, тетрадӗнче, тетрачӗ, тетрадьне, тетраде.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. Теори материалне класран пӗтӗмӗшле ыйтса тёрёслени.
- Сӑмахсене ют чӗлхерен йышӑнасси мёнле сӑлтавсенчен килет?
- Чӗлхери сӑмахсен йышё мёнле майпа ӳссе пырать?
- Чӑваш чёлхи мёнле чёлхесен шутне кёрет?
- Чӑваш чӗлхипе хурӑнташлӑ мёнле чёлхесене пёлетёр?
- Вӑл чёлхесене мӗншӗн хурӑнташлӑ чӗлхесем теҫҫӗ?
Тӗслӗхсемпе ӗнентерме тӑрӑшӑр.
- Тӗпчевҫӗсем пирӗн чӗлхере мӗнле халӑхсен сӑмахӗсем пур тесе палӑртаҫҫӗ? Тӗслӗхсем илсе кӑтартӑр.
- Вырӑс чӗлхинчен кӗнӗ сӑмахсене мӗнле икӗ ушкӑна
уйӑраҫҫӗ? Вӗсем пӗр-пӗринчен мӗнпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ?
Тӗслӗхсем илсе парӑр.
- Мӗнле сӑмахсене тутар чӗлхинчен кӗнӗ тесе калама
пулать? Тӗслӗхсем илсе кӑтартӑр.
- Сӑмахсем мёнле пулса кайнине пӗлес тесен мӗнле
словаре пӑхмалла?
- Мӗнле ӑслӑлӑха этимологи теҫҫӗ?
2. Киле ҫырма парса янӑ ӗҫе уйрӑм ачасене вулаттарса тёрёслени.
.И. Вёреннине ҫирӗплетни.
1 1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
415-мӗш хӑнӑхтару. Уйрӑм ачасем сӑмах вӗҫҫӗн тӑваҫҫӗ.

414-мӗш хӑнӑхтару. Кашни ача пӗрер ваттисен сӑмахӗ вулать, пӗлтерӗшне ӑнлантарать. Унтан ачасем
ваттисен сӑмахӗсене ҫырса илеҫҫӗ, сӑмахсем мӗнле чӗлхерен
кӗнине калаҫҫӗ.
416-мӗш хӑнӑхтару. Малтан текста уйрӑм ача вулать,
ун хыҫҫӑн текст
чӗлхине класпа пӗрле тишкереҫҫӗ.
Унтан текста кашни ача хӑй тӗллӗн литература нормисемпе килӗшӳллӗюсаса ҫырать.
Кайран ӗҫе уйрӑм
ачасене вулаттарса тӗрӗслемелле.
416-мӗш хӑнӑхтару. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани.
2. Сӑмах диктанчӗ ҫырни: хальхи, хальлӗхе, ху хальлӗн,
хӑть, хальтен-халь, тетрадёнче, твтрачё, тетрадьне, тетра
де, тетрадьлӗх.
- Сӑмахсене мӗнле ҫырмаллине ӑнлантарӑр та вӗсемпе пёрер предложени тупса ҫырӑр.
3. Вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсене мӗнле ҫырассине аса илни.
- Ль, нь, рь
сасӑсемлӗ чӑваш чӗлхине улшӑнмасӑр
кӗнӗ сӑмахсене мӗнле ҫыраҫҫӗ? Тӗслӗхсем илсе кӑтартӑр.
- Б, г, д, ж, з сас паллисене хӑҫан, мӗнле сӑмахсенче
ҫыраҫҫӗ?
- Ф, ц, щ, ъ сас паллисене хӑҫан ҫыраҫҫӗ?
- Вырӑс чӗлхинчен улӑштармасӑр йышӑнакан сӑмахсем ҫумне аффиксӑн мӗнле варианчӗ хушӑнать? Тӗслӗхсемпе
ҫирӗплетӗр.

III. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Ҫак сӑмахсем тӗп чӑваш сӑмахӗсем пулнине е мӗнле
чёлхерен кӗнине, вӗсене мӗнле ҫырмаллине ӑнлантарса
парӑр: музей, юмах, старик, пуҫ, чашӑк, бригадир, куҫ,
яхӑнне те ямасть, юман, февраль, спортсмен, юрату.
- Ҫак сӑмахсем ҫумне тӗрлӗ аффикссем хушса пӑхӑр
та мӗншӗн аффиксӑн ҫак варианчӗ хушӑннине ӑнлантарӑр: старик, мотор, музей, дневник, февраль, тетрадь,
июнь, июль, шинель.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.

IV. Киле ӗҫ пани.
44§; 413-мӗш хӑнӑхтару.

Урок тёллевёсем: 1. Кивелнӗ сӑмахсем ҫинчен вӗрентесси. 2. Кивелнӗ сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Иртнӗ вӑхӑтри
пулӑма, халӑх пурнӑҫӗнчи историллӗ тапхӑра ӑнланса
илме пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: индукцидедукци меслечӗ, ИКТ, «Историзмсемпе архаизмсем хушшинчи уйрӑмлӑхсемпе пёр пеклӗхсем» таблица.
Словарь ӗҫӗ: кӑрал - хӗҫ-пӑшал «оружие», катӗр ырлӑх, тивлет, ӑнӑҫлӑх, хисеп, чыс «благоденствие,
благополучие; почет», пара - сурӑх «овца длиннохвос
тая (порода)», явкай - кахал апачё е суя апат «после
обеденное время, время между полуднем и закатом»,
турхан - ҫӗр улпучё «мелкий феодал», ёмпу - князь,
патша, ӑмӑр - выльӑх кӑкӑрӗ (422-мӗш хӑнӑхтарура тӗл
пулакан сӑмахсем).

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
44§; 413-мӗш хӑнӑхтӑрӑва уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
II. Ҫӗнё темӑна вӗрентни.
1. Кӗнекери чӗлхе материалне (175 с.) тишкерни.
Ачасем ӳкерчӗксене сӑнаҫҫӗ, ыйтусене хуравлаҫҫё.
2. Теори материалне ӑнлантарни. Вӗрентекен историзм
семпе архаизмсен, неологизмсен тӗп уйрӑмлӑхӗсене палӑртать. Кунта вёсен илемлӗ литературӑри пӗлтерёшне
палӑртса хӑвармалла, словарьсенче вӗсене мӗнле кӑтаршине ӑнлантармалла.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
419, 422-423-мӗш хӑнӑхтарусем.
2 Воспигани тёллевне пурнӑҫлани. 417-мӑпхӑнӑхтару.
3. «Историзмсемпе архаизмсем хушшинчи уйрӑмлӑхсемпе пёр пеклӗхсем» таблица туни.

Архаизмсем

Историзмсем
Уйрӑмлӑхӗ
1. Я палипе пӗрлех манӑҫа
тухнӑ сӑмах.

1. Я пали кивелмен, манӑҫман,
ятне ҫеҫ ҫӗнӗ сӑмахпа улӑигшрнӑ.

2. Я пала ячӗсенчен ҫеҫ
пулаҫҫӗ.

2. Тӗрлӗ пуплев пайне кӗрекен
сӑмахсем пулма пултараҫҫӗ.

3. Синоним ӗ ҫук.

3. Яланах синоним лӑ пулать.
П ӗр пеклӗхӗ

1. Кивелнӗ, м анӑҫа тухнӑ сӑмахсем.
2. И лемлӗ литературӑра иртнӗ пурнӑҫа, аваллӑха сӑнласа панӑ
чух анлӑ усӑ кураҫҫё.
3. Словарьсенче кив.(кивелнӗ сӑмах) тесе палӑртаҫҫӗ.

IV. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Писательсемпе поэтсем
кивелнӗ сӑмахсемпе хӑҫан
тата мёнле тӗллевпе усӑ кураҫҫӗ?
- Мӑшӑр сӑмахсенче тӗл пулакан кивелнӗсӑмахсен
пӗлтерӗшне эпир мӗнле майпа ӑнланатпӑр? Тӗслӗхсем
илсе кӑтартӑр.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ёҫ пани.
45§; 420-мӗш хӑнӑхтару.

83-мӗш урок. Кивелнӗ сӑмахсем
Урок тёллевёсем: 1. Кивелнӗ сӑмахсем ҫинчен вёрен
нине ҫирӗплетесси. 2. Кивелнӗ сӑмахсемпе пуплевре
(калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Виҫе
сӑмахӗсем урлӑ чӑваш халӑхӗн авалхи историне курма
пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсемпе ёҫ хатёрёсем: калаҫу, ИКТ,
«Историзмсемпе архаизмсем хушшинчи уйрӑмлӑхсемпе
пёр пеклёхсем» таблица.

Словарь ӗҫӗ: ят - пӗр ят ҫӗр, пёр ҫын пуҫне панӑ ҫӗр;
тӳтрешке - чӗрӗк теҫеттин; теҫеггш - хальхи виҫепе - 1,09
гектар; ҫур пилӗк - гектарӑн пӗрре виҫҫӗмӗш пайне яхӑн
лаптӑк; хӑлаҫ - чалӑш, хальхи виҫепе 2,134 метр; ана хирти ҫӗр лаптӑкӗ; ҫӗр лаптӑкне кӑтартакан виҫе, тӗрлӗ
вырӑнга тёрлӗрен пулнӑ; пӑт - йывӑрӑш виҫи, 16 кг (418-мӗш
хӑнӑхтарура) тёл пулакан сӑмахсем).
I.

Урок юхӑмӗ
Килти ӗҫе тӗрӗслени.

1. Теори материалне класран пӗтӗмӗшле ыйтса тёрёслени.
- Мӗнле сӑмахсене историзмсем теҫҫӗ? Тӗслӗхсем
илсе парӑр.
- Сӑмахсем манӑҫа тухни мӗнпе ҫыхӑннӑ?
- Историзмсен
шутне мёнле
пуплев пайнекӗрекен
сӑмахсем кӗреҫҫӗ? Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
- Историзмсен синонимӗсем пулаҫҫӗ-и?Тӗслӗхсемпе
ӑнлантарӑр.
- Мӗнле сӑмахсене архаизмсем теҫҫӗ? Тӗслӗхсем илсе
кӑтартӑр.
- Архаизмсен синонимӗсем пулаҫҫӗ-и?
- Архаизмсем мёнле пуплев пайне кӗреҫҫӗ?
- Кивӗ сӑмахсем ытларах ӑҫта тӗл пулаҫҫӗ? Тӗслӗхсемпе
ҫирӗплетӗр.
- Архаизмсемпе историзмсен илемлӗ литературӑри
вырӑнӗпе пӗлтерӗшне ӑнлантарса парӑр.
- Архаизмсемпе историзмсем хушшинче мӗнле уйрӑмлӑхсемпе пӗр пеклӗхсем пур?
- Мӗнле сӑмахсене неологизмсем теҫҫӗ? Тӗслӗхсем
илсе кӑтартӑр.
- Ҫӗнӗ сӑмахсем хӑҫан неологизм пулма пӑрахаҫҫӗ?
Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
2. 420-мӗш хӑнӑхтарӑва уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.

II. Вёреннине ҫирбплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ёҫлени.
425-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем хӑйсем тёллӗн ӗҫлеҫҫӗ,
учитель уйрӑм ачаран ыйтса тӗрӗслет.
421-мӗш хӑнӑхтару. Кашни ача пёрер предложени
вуласа пурнӑҫлать. Тупмалли юмахсен тупсӑмӗсем: кал
ча; урпа; сёлӗ; кантӑр пуҫне ҫерҫи сӑхни; пыракка

(пыран) ҫӑткӑн, пыркка - индюк; тӗменте тёрли пур тёнчере темён те пур, тем тёрли те тёл пулать; тёмен мир, вселенная, свет.
424-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем хӑйсем тӗллӗн ӗҫлеҫҫӗ,
учитель уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслет.
418-мӗш хӑнӑхтару. Пёр ача доска умӗнче ӑнлантарса парать.
2. Воспитани тёллевне (418-мӗш хӑнӑхтару) пурнӑҫлани.
3. Сӑмах диктанчӗ ҫырни: хӑна-вёрле, ҫурт-йёр, япала-качка, яш-кёрӗм, тӑван-пётен, йӗпе-сапа, анра-сухра,
ҫупҫе-ҫарма, ҫырма-ҫатра, пурнӑҫ-тӑрмӑш, хурт-хӑмӑр,
ёҫ-хёл, сас-хура, тути-маси, ту-чакӑл.
- Сӑмахсене мӗнле ҫырмаллине ӑнлантарӑр. Мӑшӑр
сӑмахсен майлашӑвӗсен хӑш пайӗ кивелнӗ сӑмах пулни
не ӑнлантарӑр.

III. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Неологизмсен тӗслӗхӗсене илсе парӑр.
- Историзмсем тата архаизмсем тесе мӗнле сӑмахсене
калаҫҫӗ?
- Историзмсемпе архаизмсем хушшинчи уйрӑмлӑхсемпе пӗр пеклӗхсене калӑр, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.

IV. Киле ӗҫ пани.
45§; илемлӗ литературӑран архаизмсемпе, историзмсем
пе, неологизмсемпе икшер предложени ҫырса килмелле.

84-мӗш урок. Диалект сӑмахӗсем (46§)
Урок тёллевёсем: 1. Диалект сӑмахӗсене вӗрентесси. 2. Диалект сӑмахӗсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура)
тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Халӑх пурнӑҫӗнче
литература чӗлхи тата диалект мӗнле вырӑн йышӑннйне,
унӑн пӗлтерӗшне ӑнланса илме пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗренту меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, дедукци меслечӗ, ИКТ, карточкӑсем, чӑваш

диалекчӗсен картти, «Чӑваш чӗлхин лексики» схема,
«Чӑвашсен калаҫу уйрӑмлӑхӗсем» таблица, «Пирӗн тӑрӑхри чӗлхе уйрӑмлӑхӗсем» таблица.
Словарь ӗҫӗ: диалект, вирьял, явап, алманчӑ, сенкер,
хёсмет, тӗксрҫс, ӑрӑс, ӗшне, маҫак, мамак, сала кайӑк.

I.

Урок юхӑмӗ
Килти ёҫе тёрёслени.

1. Иртнӗ урокра вӗреннӗ материала карточкӑсем урлӑ
тёрёслени.
1-мӗш

карточка

Предложенисене ҫырса илӗр те текстра тӗл пулакан архаизмсемпе историзмсене палӑртӑр, вёсен пӗлтерёшӗсене уҫса парӑр.
1) Эсӗ ухмахланнишӗн эпӗ ял халӑхӗ умӗнче явап тьгшасгӑп. 2) - Вӑхӑт
ҫук! - татса каларё алманчӑ. 3) Урасмет Тукай ҫурт-йӗрӗ умӗнчи ҫёр
купаласа тунӑ тем ҫӳллёш синкер урлӑ ҫӑмӑллӑн сиксе каҫрё. 4) Ӑна
каллех хӗсмете илсе каяҫҫӗ. 5) Унӑн йӗнерленё утне ялти ытти
тӗкӗрҫеем кӑкарса килчӗҫ. 6) Манӑн ӑрӑсӑм ҫапла.
2-мӗш

карточка

Историзмсене, архаизмсене, неологизмсене ушкӑнласа ҫырса
илӗр.
Пӑт, ипотека, ача-пӑча, тӑлӑп, диск, ҫӑпата, пӗркенчӗк, хултӑрчӑ,
флешка, хутӑр уҫҫи, ӑса, принтер, савӑт-сапа, сканер, нишлӗ, путек,
тарай, ксерокопи, пӑран.

2. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.

II. Ҫӗнё темӑна вӗрентни.
Ҫӗнӗ материала ӑнлантарни. Учитель ачасене терминсемпе паллаштарать.
«Диалект» - грек сӑмахӗ: «диалектос» - калаҫу.
«Вирьял»: «вир» - ҫӳлти, тури + «ял» сӑмахсенчен
пулнӑ; тури чӑваш тенине пӗлтерет.
Учитель «Чӑвашсен калаҫу уйрӑмлӑхӗсем» таблица
ҫине таянса ҫӗнӗ темӑна ӑнлантарать.

Чӑвашсен калаҫу уйрӑмлӑхёсем
Анатри — лит.нормн

Тури — ли т.нор м и

Хутӑш — л и т.вор м н

паранкӑ — ҫёр улми
я в л ӑ к — тутӑр
вулать у —вӑл вулатъ
усем — вёсем
сутка —талӑк

сахат - сехет
орам —урам
м оркка — киш ӗр
хора —хура
м аҫак — асатге

тупа —ҫатма
эрӗм —армути
кулюкка —кӑвакарчӑн
крисса - йӗке хӳре
кӑмпо - кӑмпа

III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
426, 429-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Воспитали тёллевне пурнӑҫпани. 428-мӗш хӑнӑхтару.
Вӗрентекен кунта чӑваш халӑхӗн аваллӑхне тӗпченӗ
чух тури чӑвашсен чӗлхинчи уйрӑмлӑхсем ытти тӗрӗк
чӗлхисемпе ытларах пӗр килнине палӑртса хӑварать.
И.Я. Яковлев йӗркелесе янӑ литература чӗлхи пулман
пулсан тури чӑвашсемпе анатри чӑвашсен пӗр-пӗрне
ӑнланма йывӑр пулнӑ пулӗччӗ.
3. Ӑнлантару диктанчӗ ҫырни. Точкӑсем вырӑнне палӑртнӑ сӑмахсемпе килӗшӳллӗ диалект сӑмахӗсене лартса
ҫырмалла. Вӗсем хӑш вырӑнти диалектсем пулнине, литера
тура чӗлхинче мӗнле сӑмахсемпе усӑ курнине палӑргмалла.
Тури диалектра ӗшне сӑмах ҫук, вӑл пӗлтерӗше ... (уҫланкӑ) сӑмах
кӑтартать. Тури диалектри маҫак, мамак, сала кайӑк сӑмахсем вырӑнне анатри диалектра ..., ..., ... (асатте, асанне, ҫерҫи) теҫҫӗ.

4. Танлаштару таблици туни.
Пирён тӑрӑхри чёлхе уйрӑмлӑхёсем
Литература чӗлхинчи тӗслӗхсем П ирӗн тӑрӑхри калаҫу тӗслӗхӗсем

...

Учитель доскан сулахай енне литература чӗлхинчи
сӑмахсене ҫырса парать, вӗренекенсем вӗсемпе юнашар
ҫав сӑмахсен вырӑнти калаҫура усӑ куракан тӗслӗхсене
ҫырса тухаҫҫӗ.
IV. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Чӑваш чӗлхинче миҫе диалект? Ҫав диалектсен
чиккисене карттӑ ҫинче кӑтартӑр.
- Тури диалектӑн тӗп уйрӑмлӑхӗсене палӑртӑр.
- Чӑваш литература чӗлхинчи ударени йӗрки хӑш
диалект ҫинче никӗсленнӗ? Ӑнлантарса парӑр.
- Вырӑнти сӑмахсемпе усӑ курни хӑҫан вырӑнлӑ?
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ӗҫ пани.
46§; «Пирӗн таврари ятсем» анкетӑна ҫырса парӑр.
1. Ялсем, урамсем ...
2. Шыв-шур ...
3. Вӑрмансем ...

4. Ҫырма-ҫатра ...
5. Улӑх-ҫаран ...
6. Уй-хир ...

Урок тёллевёсем: 1. Литература нормине пӑхӑнман
сӑмахсем ҫинчен вӗрентесси. 2. Литература нормине пӑхӑнман сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ
курма хӑнӑхтарасси. 3. Пӗр-пӗринпе килӗштерсе пурӑнасси
кашни ҫьшран килнине ӑнланса илме май парасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, дедукци
меслечӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
2. Килти ӗҫе уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
3. Тури, анатри, хутӑш диалектпа калаҫакан районсене карттӑ ҫинче кӑтартни.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
Теори материалне ӑнлантарни. Вӗрентекен кулленхи
калаҫу сӑмахӗсем лайӑх сӗмлисем тата ьфӑ мар сӗмлисем
пулнине палӑртать, вӗсемпе писательсемпе поэтсем хӑҫан,
мӗнле тӗллевпе усӑ курма пултарнине кӑтартса хӑварать.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
430-мӗш хӑнӑхтару. Диктант ҫыраҫҫӗ.
432-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем пёрер предложении вулаҫҫӗ,
калаҫакан кӑмӑл-туйӑмне уҫса параҫҫӗ.
431-мӗш хӑнӑхтару. Текст чӗлхине тишкереҫҫӗ.
2. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани. 431-мӗш хӑнӑхтару.
IV. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Литература чӗлхин нормисене пӑхӑнман сӑмахсене
мӗнле сӑмахсем теҫҫӗ?
- Ахаль калаҫӑвӑн мӗнле сӗмӗсем пур?
- Тӳрккес сӑмахсемпе писательсемпе поэтсем ӑҫта,
хӑҫан, мӗнле тӗллевпе усӑ кураҫҫӗ?
2. Ачасен ӗҫне хак пани.

V. Киле ӗҫ пани.
47§.; пӗр-пӗр хайлавран тӳрккес сӑмахсемлӗ предло
женисене ҫырса илмелле, вёсемпе автор мӗн тӗллевпе
усӑ курнине ӑнлантарма пӗлмелле.

86-мӗш урок. Литература нормине
пӑхӑнман сӑмахсем
Урок тёллевёсем: 1. Литература нормине пӑхӑнман
сӑмахсене ҫирӗплетесси. 2. Литература нормисене пӑхӑнман сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ
курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасене транспортра, больницӑра тата ытти ҫӗрте хӑйсене мӗнле тытмаллине ӑнланса
илме пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокё; формине кура яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу, М.И. Скворцов редакциленӗ «Чӑвашлавырӑсла словарь».
Словарь ӗҫё: ахальлӗн, халех, ахальшён, хуть, ахальтен,
ахаль, больницӑра, пульница, мунчала, типаж, тиражшӑн, типажсӑр, тираж, утьӑкка.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
434-мӗш хӑнӑхтарури текстсемпе килӗшӳллӗ калаҫу вариантне йӗркелесси.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ёҫе тёрёслени.
1. Теори материалне уйрӑм ачаран ыйтса тёрёслени.
2. Ҫырма парса янӑ ӗҫе 3 ^ ачаран ыйтса тёрёслени.

II. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
436, 433-434-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани. 434-мӗш хӑнӑхтару.
3. Сӑмах диктанчӗ ҫьфни: ахальлӗн, халех, ахальшён,
хуть, ахальтен, ахаль, Михаил Порфирьевич, больницӑра,
мунчала, пульница, тиражшӑн, тираж, утьӑкка. Ачасем сӑмахсене мёнле тата мӗншӗн ҫавӑн пек ҫырнине анлангараҫҫе.

III. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Мёнле сӑмахсене тӳрккес сӑмахсем теҫҫӗ?
- Мӗншӗн тӳрккес сӑмахсемпе усӑ курмалла мар?
- Ҫав сӑмахсене словарьте мӗнле палӑртаҫҫӗ?
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
IV. Киле ӗҫ пани. 47§; «Сӑпайлӑх этеме илем
кӳрет» темӑпа калаҫма хатӗрленмелле.

87-мӗш урок. Сӑпайлӑх этеме илем курет
Урок тёллевёсем: 1. Ачасен тавра курӑмне ӳсгересси,
пуплевне, шухӑшлавне аталантарасси. 2. Пуплев этикечӗпе килӗшӳллӗн калаҫӑва тӗрӗс йӗркелеме, лару-тӑрӑва
кура сӑмахсемпе вырӑнлӑ усӑ курма хӑнӑхтарасси.
3. Ачасене ҫынсем хушшинчи хугшӑну йӗркипе паллаштарнӑ май ӑна тытса пыма вӗрентесси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокӗ;
тёллевне кура - пуплеве аталантармалли урок; формине кура - йӑлана кӗмен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем: калаҫу, учи
тель ӑнлантарӑвӗ, ИКТ, слайдсем, «Пӗр-пӗринпе хутшӑнни» схема.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
пуплев этикечӗпе йӗркеленӗ калаҫу, диспут ыйтӑвӗсемпе
ҫыхӑннӑ калаҫу, «Унӑн пӳлӗмне кӗрсен...» темӑпа калав
йӗркелесси.
Урок эпиграфӗсем: Эсир нихҫан та эпӗ ӗнтӗ пурне
те пӗлетӗп тесе ан шухӑшлӑр. Сире ҫынсем тем пек
ырласан та эпӗ пурне те пӗлейместӗп-ха теме хал
ҫитерӗр. (И. П авлов.)
Сӑнама пултарнӑ хӑвӑрах:
Ӑслӑ сӑмаха ҫын юратать.
Шутласа каланӑ ӑш сӑмах
Чӗрере ыр туйӑм ҫуратать. (Н. Ытарай.)

Урок

юхӑмӗ

I. Пуплеве аталантармалли материалпа ёҫлени.
1. Ачасене урок тӗллевӗпе, эпиграфӗсемпе паллаштарни.
2. Учитель сӑмахӗ.

Сӑпайлӑх - ҫыннӑн чи паха енӗсенчен пӗри. Енчен те ҫын
сӑпайлӑхне ҫухатать пулсан вӑл хӑйӗн чун-чӗри илёмне ҫухатать. Ҫын
чунӗ пушанса, чухӑнланса юлать.
Сӑпайлӑх этеме илем кӳрет тенине халӑхра час-часах илтме пу
лать. Мӗнле ҫын-ши вӑл - сӑпайлӑ ҫын? Мӗн-ши вӑл сӑпайлӑх, пурши вӑл кашни ҫынра? Паллах, ку ыйтусене хурав пама ҫӑмӑлах мар.
Сӑпайлӑх вӑл - ҫын хӑйне халӑх хушшинче йӗркеллӗ тытма
пёлни, ҫынсемпе яланах ырӑ кӑмӑллӑ пулни.
Хальхи вӑхӑтра ҫынсем чун-чӗре ӑшшине ҫухатса пынине палӑртаҫҫё. Ёлӗкрен пыракан чӑваш йӑли-йӗркине - ҫынна тарават кӗтсе
илсе хисеплӗн ӑсатса ярассине, йывӑр вӑхӑтра пулӑшассине - манӑҫа
хӑвараҫҫӗ. Ырӑ кӑмӑл, намӑс-симёс чакса пынине курма пулать. Эсир
ҫакӑн ҫинчен мӗн шухӑшлатӑр?
Паян эпир шӑпах ҫынсем тӗрлӗ лару-тӑрура хӑйсене мӗнле тыткалани тата мӗнле тытмалли ҫинчен калаҫӑпӑр.
Эсир ҫак ыйтусене сӳтсе явнӑ ҫӗре пӗтӗм кӑмӑлтан хутшӑнса
хӑвӑр шухӑш-кӑмӑлӑра пӗр пытармасӑр палӑртасса шанатӑп. Паянхи
тавлашӑва активлӑ хутшӑнакансем лайӑх паллӑсем илӗҫ.

3. Диспут ыйтӑвӗсемпе ӗҫлени.
1) «Пуринчен те йӳнни, ҫав вӑхӑтрах чи пахи вӑл сӑпайлӑх», - тенӗ ваттисем. Ҫак сӑмахсемпе мӗнле
шухӑша палӑртасшӑн пулнӑ?
2) Ҫынсене сӑпайлӑ пулма вӗрентме пулать-и? Пулать
пулсан мёнле майсем пур?
3) «Хальхи ҫамрӑксем тӳрккес, никама та хисеплемеҫҫӗ», - тенине час-час илтме пулать. Эсир ҫакӑнпа
килӗшетӗр-и? Мӗншӗн?
4. Сирӗн шутпа, сӑпайлӑ ҫьш чи малтан мӗне мала
хурать: хӑйӗн шухӑшне-и е коллектив шухӑшне-и?
«Эпӗ хамшӑн тӑрӑшмастӑп пулсан - маншӑн кам
тӑрӑшё, эпӗ хамшӑн ҫеҫ тӑрӑшатӑп пулсан - эпӗ вара
кам?» - тенине мӗнле ӑнланатӑр?
5. Ҫын тумланни тата хӑйне тыткалани тӑрӑх унӑн
сӑпайлӑхӗ ҫинчен пӗлме пулать-и?
6. Сӑпайлӑ ҫьш хӑйне вӗренӳре мӗнле кӑтартать?
7. Хӑнӑхнӑ тӑрӑх, чӑваш - йӑваш, сӑпайлӑ ҫын
теҫҫё, анчах нумай чухне
ҫьшсем сӑпайла пулас тесе
мӗскӗннӗн курӑнмаҫҫӗ-и?
8. Пӗр-пӗр черетре хӑй умӗнчи ҫынсене, ватта-вӗтте
пӑхмасӑр, чавсапа тӗке-тӗке талпӑнакан ҫынна мӗнле
хаклатӑр?
9. «Килях!» - теме йӑла пур, «каях» - теме йӑла ҫук.

Ҫак йӗркесем пире пурнӑҫра мӗнле пулма вӗрентеҫҫӗ?
Пур чухне те ҫакна эсир пурнӑҫлатӑр-и?
10.
Пуплев этикечӗ пире мӗнле пулма хисгет? Сӑпайлӑхпа
пуплев этикечӗ тенинче мӗнле пӗр пеклӗх куратӑр?
Хӑш-пӗр ыйтусемпе калаҫма аслӑрах клафа вӗренекен
ачасене хугшӑнтарни те лайӑх: вӗрентекен вӗсене маларах
палӑртса хурать, ӗҫе мӗнле тумаллине ӑнлангарать.
Малтан 5-мӗш класс ачисене, кайран хӑнасене калаҫтармалла.
И. Вёреннине ҫирёплетни.
1. 435-мӗш хӑнӑхтарупа ӗҫлени. Ачасем пуплев этикечӗпе вуласа паллашаҫҫӗ.
2. Пуплев этикечӗпе ӗҫлени.
1-мӗш ӗҫ.
- Схемӑна тишкерӗр. Калани - итлени, ҫыру - вулав
сӑмахсем мӗншӗн икӗ стрелкӑпа ҫыхӑннине ӑнлантарса
парӑр.
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калани

итлени

ҫыру

вулав

2-мӗш ӗҫ.
- Панӑ сӑмахсем ҫумне -сам(-сем), -самӑр(-семӗр)
аффикссем хушса ҫырӑр, хӑш-пӗр сӑмахсемпе предложе
нисем йӗркелӗр. Аффикс хушса ҫырнӑ сӑмахсене тархасшӑн сӑмах пӗлтерӗшӗпе танлапггарса пӑхӑр.
Каҫар, кала, лар, пулӑш, кил, кур, ӗҫ, ҫи, кӗр, ан пӑшӑрхан, ан
кӳрен, малалла ирт, иртсе лар.

3-мёш ӗҫ.
- Чирлӗ юлташӑр патӗнче больницӑра пулни ҫинчен
каласа парӑр. Калава «Унӑн пӳлӗмне кӗрсен...» сӑмахсемпе пуҫлӑр, диалог формипе усӑ курӑр.
4-мӗш ӗҫ.
- Пурнӑҫра ҫыннӑн йӑнӑшасси те, ытти ҫынсене
ӑнсӑртран кӳрентересси те пулать. Ун пек чухне яланах
каҫару ыйтмалла, унсӑрӑн ҫьшсем хушшинче тӗрлӗ пӑтӑрмах сиксе тухма пултарать. Чӑваш чӗлхи каҫару

ыйтмалли сӑмахсемпе пуян. Эсир вӗсене малалла ҫырса
кайӑр, мӗншӗн каҫару ыйтмаллине те палӑртӑр.
Каҫар(ӑр); айӑп ан тӑвӑр, тархасшӑн; каҫарӑр, эпӗ йӑнӑшрӑм (кая
юлса килтӗм...); кая юлнӑшӑн (чӑрмантарнӑшӑн...) каҫарӑр; эпӗ сан
(сирён) умра айӑплӑ; каҫар(ӑр), эпӗ сана (сире) кӳрентерес (тарӑхтарас...) теменччӗ; каҫар(ӑр), хам сӑмаха тытаймарӑм.

5-мӗш ӗҫ.
- Салам сӑмахӗсене пӗр-пӗринпе танлаштарӑр. Вӗсенчен хӑшӗсем ҫывӑх е палламан ҫынпа, официаллӑ е
хамӑртан ҫул шучӗпе аслӑрах ҫынсемпе калаҫнӑ чух усӑ
курма вырӑнлӑ? Пӗр-пӗрне саламланӑ чух усӑ куракан
тата ытти сӑмахсене ҫырса кайӑр.
Хальлӗхе! - Сывӑ юлӑр.
Салам! - Сывлӑх сунатӑп.
Тепре куриччен! - Сыв пуллашма ирёк парсамӑр. пултӑр.
Ыранччен! - Чипер ҫӳрӗр!

Ырӑ кун

III. Урока пётёмлетни.
1. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Ҫак тӗслӗхсене хӑш пуплев этикечӗпе тӳр килнине
кура ҫырса илӗр, мӗншӗнне ӑнлантарӑр.
1) Вӑхӑчӗпе чӗмлӗ пул, вӑхӑчӗпе чӗмсӗр пул. 2) Хӗм сапсан та
хӑвна ху хӗвелсен шутне ан хур. 3) Шӑпӑрпа вылянӑ чух шӑп ларни
те питӗ чух. 4) Маттур ача сӑпайлӑ, маттур сахал сӑмахлӑ. 5) Патак
тытсан пит ан вёҫ - патакӑн пур икӗ вӗҫ. 6) Тавлашсан та тӑват ҫул
така-сурӑх пулас ҫук.

- Урок эпиграфӗсен тӗп шухӑшӗсене уҫса парӑр.
2. Учитель сӑмахӗ.
Ҫынна сӑпайлӑ пулма пысӑклансан мар, ача садне ҫӳреме тытӑничченех вӗрентме тытӑнмалла. Ачасен сӑпайлӑхӗ шкула ҫӳреме пуҫласан лайӑх курӑнать: пӗрисем аслисене сывлӑх сунаҫҫё, ваттисене
пулӑшаҫҫё, тусӗсене хисеплеҫҫӗ, хаклама пӗлеҫҫӗ. Теприсем вара пӗтӗмпех
кутӑнла - вӗрентекенсене те сывлӑх сунма манаҫҫӗ, ваттисенчен
кулаҫҫӗ.
Сӑпайлӑ ҫын яланах ырӑ кӑмӑллӑ. Кун пек ҫын патне ытти
ҫынсем те туртӑнаҫҫӗ, унпа канашлаҫҫӗ, туслашаҫҫё. Сӑпайсӑр ҫын
вара ыттисем ҫине сиввён, мӑн кӑмӑллӑн пӑхать.
Хӑш-пӗрисем сӑпайлӑх илемлё сӑн-питре тата чаплӑ тумра палӑрать пуль теҫҫё. Ҫакӑ-ши сӑпайлӑх? Енчен те этем сӑн-питпе илемлӗ,
хитре тумланать, анчах ёҫе юратмасть, курнӑҫланма пӑхать, ҫынсемпе
сиввён калаҫать пулсан ӑна сӑпайлӑ теме пулать-ши? Лайӑх ҫын
пулас тесен ёҫе юратса тума, ыгтисен хуйхине ӑнланма, пулӑшма,

кирлӗ чух каҫару ыйтма хатӗр пулмалла. Ҫынна ырӑ туни яланах
ырӑ тӑвакан патне таврӑнать теҫҫӗ. Пирӗн мӑн асатгесемпе асаннесем
мён ӗлёкрен ырӑ кӑмӑллӑ та тарават, сӑпайлӑ пулнӑ. Хӑйсене нихҫан
та мӑнна хуман, ырӑ йӑла-йӗркене тытса пурӑннӑ. Аслисенчен тӗслӗх
илмелли нумай. Яланах лайӑхпа начара уйӑрма пӗлмелле, хӑҫан мӗн
тума юранине, мӗнле пулмаллине асра тытмалла.

3.
Ачасен ӗҫне хак пани. Ачасем трафаретлӑ хурав
панине мар, калаҫӑва мӗнле хутшӑннине хакламалла.
Кунта харпӑр хӑй шухӑшне ӗнентерме тӑрӑшни, калаҫӑва йӗркеллӗ тытса пыма пултарни паха.
IV. Киле ӗҫ пани.
Ҫӳлерех панӑ тӗслӗхсене (ӑславсене) пӑхмасӑр калама
вӗренсе килмелле.

88-мӗш урок. Лексика тишкерёвё
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене лексика тишкерёвё
тума вёрентесси. 2. Сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура,
ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Тӑван чӗлхе
пӗлтерӗшне туйса илме пулӑшасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Словарь ӗҫӗ: пӑяхам, хуньӑм, пӑятам, хунчӑкам,
йысна, хуняҫа.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
паянхи пасара сӑнласа парасси.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ёҫе тёрёслени.
Килти ӗҫе уйрӑм ачасенчен ыйтса тёрёслени.
II. Ҫёнӗ темӑна ӑнлантарни.
1. Малтан вёреннине аса илни.
- Сӑмахсем миҫе пӗлтерӗшлӗ пулаҫҫӗ? Тӗслӗхсем илсе
кӑтартӑр.
- Турӗ тата куҫӑмлӑ пӗлтерӗш ҫинчен ӑнлантарӑр.
- Мӗнле сӑмахсене синонимсем, антонимсем, омоним
сем теҫҫӗ?
- Словарьсенче сӑмахсене хӑҫан, мӗнле ятарлӑ паллӑсемпе палӑртаҫҫӗ?

2. Лексика тишкерӗвӗн йӗркипе паллаиггарни.
3. Сӑмахсене лексика тишкерёвё туни.
III. Вёреннине ҫирёплетни.
1. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
437-мӗш хӑнӑхтару. Пёр ача доска умӗнче, ытгисем
вырӑнта ӗҫлеҫҫӗ.
438-мӗш хӑнӑхтару. Текстри вӑрҫать, вырӑсла, чӑпта
сӑмахсене лексика ташкерӗвӗ тӑваҫҫӗ.
2. Воспитани тёллевне пурнӑҫлани. 438-мӗш хӑнӑхтару.
439-мӗш хӑнӑхтару. Ирӗклӗ диктант мелӗпе ҫыраҫҫё.
IV. Урока пётёмлетни.
1. Учитель пӗтӗмлетӗвӗ.
2. Ачасен ӗҫне хак пани.
V. Киле ӗҫ пани.
36—
47§§; 438-мӗш хӑнӑхтарӑвӑн тексчӗпе усӑ курса
пянхи пасара сӑнласа парӑр.

89-мӗш урок. Лексикӑна вёреннине
аса илсе пётёмлетни
Урок тёллевёсем: 1. «Лексика» темӑпа мён вёренни
не аса илсе пётёмлетесси. 2. Сӑмахсемпе пуплевре (калаҫура, ҫырура) тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхтарасси. 3. Ачасен
чунӗнче ватӑсене хисеплес туйӑма вӑратасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - лексика урокё;
тёллевне кура - аса илӳпе пӗтӗмлетӳ урокё; формине
кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсемпе ёҫ хатёрёсем: «Сӑмахсене
ушкӑнлани» таблица, учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Ҫыхӑнуллӑ пуплеве аталантарассипе ҫыхӑннӑ ёҫ:
хӗвел тухнӑ вӑхӑта, ҫӗнӗ кун пуҫламӑшне сӑнласа (сӑмах
вӗҫҫӗн, хӑвӑр юлташӑра каласа панӑ пек) калав йӗркелесси.

Урок

юхӑмӗ

I. Вёреннё материала аса илсе пётёмлетни.
1. Лексика ҫинчен мён пёлнине класран пётёмёшле
ыйтса тёрёслени.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
441-444-мӗш хӑнӑхтарусем.

3. Воспитали тёллевне пурнӑҫлани. 444-мӗш хӑнӑхтару.
II. Урока пётёмлетни.
1. Учитель пётёмлетни.
«Сӑмахсене ушкӑнлани» таблицӑпа (129 с.) усӑ курса
учитель сӑмахсемпе пӗлсе, вырӑнлӑ усӑ курни калас
шухӑша тӗрӗс йӗркелеме, вӑйлатма пулӑшнине палӑртать, ҫавӑнпа чӗлхери сӑмах йышне куллен пуянлатса,
ӳстерсе пыма кирли ҫинчен калать.
2. Урока ачасемпе пётёмлетни.
- Пӗлтерӗшне кура сӑмахсен мӗнле ушкӑнӗсене уйӑраҫҫӗ?
- Пулса кайнине кура сӑмахсене мӗнле ушкӑнлама
пулать? Тӗслӗхсем илсе парӑр.
- Сӑмахсене шухӑш тӑрӑх пӗр-пӗринпе мӗнле ҫыхӑннине
кура мӗнле ушкӑнсене уйӑраҫҫӗ? Тӗслӗхсемпе ӑнлантарӑр.
- Камсем, ӑҫта, хӑҫан усӑ курни тӑрӑх сӑмахсене
мӗнле у1пкӑнсене уйӑрма пулать?
III. Киле ӗҫ пани.
440-мӗш хӑнӑхтару.
СӐМАХ ТЫТӐМӖПЕ СӐМАХ ПУЛӐВЁ.
О РФ О ГРА Ф И

90-мӗш урок. Сӑмах тымарӗ тага аффикссем (48§)
Урок тёллевёсем: 1. Сӑмах тымарӗ тата аффикссем
ҫинчен вӗрентесси. 2. Ачасене сӑмах тымарӗпе аффикссене уйӑрма, пуплевре сӑмах формисемпе, ҫӗнӗ сӑмахсемпе усӑ курма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи (морфемика) урокё; тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
440-мӗш хӑнӑхтарӑва ачасенчен пӗтӗмӗшле ыйтса тёрёслени.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Вёреннине аса илни.
Пуҫламӑш класс ачисем ансат тӗслӗхсем шайӗнче
сӑмах тӑвакан тата сӑмаха улӑштаракан аффикссемпе
паллашнӑ, сӑмахпа ун форми хушшинчи уйрӑмлӑха кур-

ма хӑнӑхнӑ. Сӑмахсем пӗлтерӗшлӗ пайсенчен тӑнине асӑрхама, сӑмах тымарӗпе аффикссене уйӑрма вӗренсе пьшӑ.
«Сӑмах тымарӗ», «пӗр тымарлӑ сӑмахсем» ӑнлавсемпе,
сӑмах тӑвакан хӑш-пӗр тухӑҫлӑ аффикссемпе паллашнӑ.
Вӗсем шутӗнче: япала ячӗ тӑвакан -ҫӑ(-ҫё), -лӑх(-лсх), -у(-ӳ),
паллӑ ячӗ тӑвакан -ак(-ек), -ӑк(-ӗк), -кӑн(-кӗн), -чӑн(-чён),
-лӑ(-лӗ) аффикссем. Ҫавӑн пекех пӗр тымартан пулнӑ
сӑмахсене асӑрхаса ушкӑнлама (ҫыр, ҫыру, ҫырулӑх),
тӗрӗс ҫырма хӑнӑхса пынӑ.
2. Ҫӗнӗ материала тишкерни.
Ачасем кӗнекере панӑ сӑмахсене вуласа танлаштараҫҫӗ, ыйтусене хуравлаҫҫӗ, унтан пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ:
панӑ сӑмахсем пӗлтерӗшлӗ пайсенчен тӑраҫҫӗ, вӗсенчен
пӗрисене (сӑмах тымарӗсене) уйрӑмшарӑн калама пулать,
теприсене (аффикссене) вара - уйрӑммӑн калама ҫук.
3. 445-447-мӗш хӑнӑхтарусене туни.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
448-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем япала ячӗсем тата глаголсем
ҫумне хушӑнакан тухӑҫлӑ аффикссене - -ҫӑ(-ҫё), -лӑх(-лёх),
-у(-ӳ), -кӑч(-кёч), -ла(-ле), -лӑ(-лё), -в - аса илеҫҫӗ.
449-мӗш хӑнӑхтару. Панӑ сӑмахсене икӗ ушкӑна
уйӑрма пулать: 1) -у(-ӳ), -лӑх(-лёх), -ҫӑ(-Ҫё) аффикссем
хушӑннипе пулнӑ сӑмахсем; 2) нимӗнле аффикс
та
хушӑнман сӑмахсем.
IV. Киле ӗҫ пани.
48§; 451-452-мӗш хӑнӑхтарусем.

91-мӗш урок. Калав ҫырасси
Урок тёллевёсем:
1. Ачасене калавҫырма вӗрентесси. 2. Шухӑша текст темипе, тёп шухӑшӗпе килӗшӳллӗн
ҫырса пама хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 48§; 451-452-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Суйлавлӑ диктант. Панӑ сӑмахсенчен ачасем аф

фикс хушӑнса пулнисене суйласа ҫыраҫҫӗ: юман, ҫӑкалӑх, шӗшкӗ, ҫирёклёх; лар, ҫыру, кур, пӗлу, суту;
сунарҫӑ, йӗкел, пулӑҫӑ, кӗслеҫӗ, ҫӑлтӑр.
3. Вӗреннӗ материала аса илни.
453-мӗш хӑнӑхтарури сӑмахсене вуламалла, танлаштармалла, уйрӑмлӑхне палӑргмалла: хӑш-пӗр сӑмах вӗҫӗнчи т
сасӑ ч сасӑпа ылмашать (турат - турачё), теприсенче ҫавӑн
пекех юлать (сӗтел - сӗтеле). Тӗслӗхсене тишкернё хыҫҫӑн
кӗнекере ӑнлантарнине вуламалла, пӗтӗмлетмелле.
454-мӗш хӑнӑхтару.
П. Пуплеве аталантармалли материалпа ӗҫлени.
1. 450-мӗш хӑнӑхтарӑва туни.
2. Ӳкерчӗкпе ӗҫлени. Ачасем ӳкерчӗкре мӗн-мӗн пуррине палӑртаҫҫӗ.
3. Калав планне туни. План тӑрӑх каласа пӑхаҫҫӗ.
4. Калава ҫырни.
Ш. Киле ёҫ пани.
48§; калава ҫырса пӗтермелле.

92-мӗш урок. Сӑмаха улӑштаракан тата
сӑмах тӑвакан аффикссем (49§)
Урок тёллевёсем: 1. Сӑмаха улӑш таракан тата
сӑмах тӑвакан аффикссене пӗр-пӗринчен уйӑрма вӗрентесси. 2. Ачасене пуплевре тӗл пулакан сӑмах формисене, ҫӗнӗ сӑмахсене тупма, вӗсемпепӗлсе
усӑкурма
хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи (морфемика) урокё; тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок

юхӑмӗ

I. 1Силти ёҫе тёрёслени.
Ачасене пӗтӗмӗшле ыйтса тёрёслени.
- Сӑмах мёнле пӗлтерӗшлӗ пайсенчен тӑрать?
Мӗне сӑмахӑн тымарӗ теҫҫӗ?
Сӑмах тымарё ҫумне хушӑнаканпӗлтерӗшлӗ
пайсене мӗн теҫҫӗ?
- Аффикссӑр сӑмахсем пулаҫҫӗ-и? Пӗр сӑмахра те
мнее
аффикс пулма пултарать-и?
- Аффикссем миҫе вариантлӑ пулаҫҫӗ? Мӗншӗн?

II. Ҫёнё темӑна вёрентни.
1. Кӗнекери чӗлхе материалне тишкерни. Ачасем
сӑмах тымарне тата аффиксӗсене тупса палӑртаҫҫӗ,
танлаштарса пӑхаҫҫӗ. Панӑ сӑмахсен тымарӗ пурин те
пӗрешкел, анчах аффиксӗсем тӗрлӗрен. Ачасем аффикс
хушӑннипе хӑш-пӗр сӑмахӑн пёлтерёшё улшӑннине, хӑшӗсен пёлтерёшё мар, форми ҫеҫ улшӑннине асӑрхаҫҫӗ.
Ачасем каланине учитель пӗтӗмлетет. Аффикссем икӗ
тӗрлӗ пулаҫҫӗ: пӗрисем сӑмах тӑваканнисем, вӗсем сӑмахӑн пӗлтерӗшне улӑпггарса ҫӗнӗ сӑмах тӑваҫҫӗ; теприсем
сӑмахӑн формине ҫеҫ улӑштараҫҫӗ, ҫавӑнпа сӑмаха улӑштараканнисем шутне кӗреҫҫё. Пӗтӗмлетӳ тунӑ хыҫҫӑн
кӗнекери теори материалне вуламалла, маларах каланисене тепӗр хут ҫирӗплетсе хӑвармалла. Правилӑсене
вуласа ачасем япала ячӗсемпе местоименисем вӗҫленнине, глаголсем сӑпатланнине пӗлеҫҫӗ.
2. Сӑмаха улӑштаракан аффикссен уйрӑмлӑхӗсемпе
паллаштарни. Ҫӗнӗ материалпа малтан учитель хӑй
паллаштарать, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет. Сӑмахран, Ш у
пашкар хули сӑмах майлашӑвӗ Ш упашкар тата хула
сӑмахсем пӗрлешнипе пулнӑ. Енчен те -и аффикс пулман
пулсан ҫак икӗ сӑмахӑн ҫыхӑнӑвӗ ӑнланмалла пулмӗччӗ:
Ш упашкар хула.
3. Сӑмах тӑвакан аффикссен уйрӑмлӑхӗсемпе паллаш
тарни. Чӑваш чӗлхинче аффикс хушӑннипе япала ячӗсем,
паллӑ ячӗсем, глаголсем пулаҫҫӗ. Пуҫламӑш классенче
ачасем сӑмах тӑвакан -лӑх(-лёх), -ҫӑ(-ҫӗ), -ӑҫ(-ёҫ), -в,
-у(-ӳ), -кка(-кке), -ла(-ле), -лан(-лен), -лат(-лет), -тат(-тет)
аффикссемпе паллашнӑ. Вӗсемпе 5-мӗш класра малалла
ӗҫлемелле тата сӑмах тӑвакан ҫак аффикссене кӗртсе
пымалла: -лаш(-леш) (туслаш, мирлеш), -кӑч(-кёч) (ларкӑч,
пёркёч), -ӑ(-ё) (касӑ, типё), -ӑм(-ём) (пусӑм, тӳсём), -ӑк(-ёк)
(хуҫӑк, ҫёрёк), -ар(-ер) (кӑвакар), -кӑн(-кён) (вёҫкён, чупкӑн), -амас(-емес) (тачкамас, ҫӳҫлемес).
III. Вёреннине ҫирёплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
455-457, 459-мӗш хӑнӑхтарусем.
458-мӗш хӑнӑхтару - ҫыхӑнуллӑ текст. Ку текстӑн
воспитани пёлтерёшё пысӑк, ҫавӑнпа та ачасемпе калаҫу
йӗркелесен аван.

460-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем сӑмах формисемпе ҫӗнӗ
сӑмахсене уйӑрма вӗренеҫҫӗ.
IV. Киле ӗҫ пани.
49§; 461-462-мӗш хӑнӑхтарусем.

93-мӗш урок. Сӑмаха улӑштаракан тата
сӑмах тӑвакан аффикссем (49§).
Пӗрремӗшле тата иккӗмӗшле сӑмахсене
уйӑрма вӗрентесси
Урок тёллевёсем: 1. Сӑмаха улӑш таракан тата
сӑмах тӑвакан аффикссене, пӗрремӗшле тата иккӗмӗшле
сӑмахсене пӗр-пӗринчен уйӑрма вӗрентесси. 2. Пӗрремӗшле тата иккӗмӗшле сӑмахсемпе пуплевре пӗлсе усӑ
курма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи (морфемика) урокё; тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 49§; 461-462-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Сӑмах диктанчӗ: тӑванлӑх, ачалӑх, хфулен, кёмёллен,
ҫӑмӑллан, ҫӑмӑллӑх, сиенле, пилле, шелле, тирпейлёх, ачалла,
пӗчӗкле. Аффикс хушӑнса пулнӑ сӑмахсене тӗрӗс ҫырасси.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1.
Чӗлхе материалне тишкерни. Ачасем 463-мӗш хӑнӑхтарури сӑмахсене вуласа танлаиггараҫҫӗ. Кунта юман
сӑмахӑн формисем те, унран аффикс хушӑнса пулнӑ
ҫӗнӗ сӑмахсем те пур. Тӗслӗхсене пӑхнӑ хыҫҫӑн пӗтӗмлетӳ
тумалла: сӑмах тымарӗ сӑмахӑн пӗлтерӗшлӗ чи пӗчёк
пайӗ, унсӑр сӑмах пулма пултараймасть. Сӑмах тымарӗ
ҫумне сӑмах тӑвакан тата сӑмаха улӑштаракан аффикс
сем хушӑнма пултараҫҫӗ. Сӑмаха улӑштаракан аффикссене
кӑларса пӑрахсан сӑмах тӗпӗ юлать. Сӑмах тӗпӗ сӑмах
тымарӗпе пӗрешкел (сӑмах тымартан ҫеҫ тӑрать пулсан)
пулма е тымарпа сӑмах тӑвакан аффиксран та тӑма
пултарать, урӑхла каласан, сӑмах тӗпӗ пӗрремёшле е
иккӗмӗшле пулать.

2.
Теори материалӗпе паллаштарни. Пӗтӗмлетӳ тунӑ
хыҫҫӑн кӗнекери материала вуласа маларах каланине
ҫирӗплетмелле.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени. Ачасен пӗлӳ шайне кура
хӑнӑхтарусене суйлавлӑ тумалла. Хӑшне-пӗрне сӑмах
вӗҫҫӗн те тума пулать.
464-466, 469-мӗш хӑнӑхтарусем. Ку ӗҫсенче иккӗмёише
сӑмахсене мӗнле ҫырмаллине асӑрхаса пымалла (кахаллан, сахаллан, тӗрӗслӗх).
467-468-мӗш хӑнӑхтарусем.
470-473-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем пӗрремӗшле е
иккӗмӗшле сӑмахсене уйӑрма хӑнӑхаҫҫӗ.
474~476-мӗш хӑнӑхтарусем - пуҫ ватмӑшсем. 477-мӗш
хӑнӑхтарури тӗспӗхсене тишкерсе ачасем пӗр тымартан
тӗрлӗ аффикс хушса темиҫе сӑмах тума май пуррине
пӗлеҫҫӗ. Ку сӑмах йышне ӳстерме пулӑшать.
IV. Киле ӗҫ пани.
49§; 471, 479-мӗш хӑнӑхтарусем.

94-мӗш урок. «Ҫуркуние ҫитрӗ» сочинени
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене сочинени ҫырма вӗрентесси. 2. Шухӑша вӗҫе-вӗҫӗн, ҫыхӑнуллӑ сӑнлав-калав
формипе ҫырса е каласа кӑтартма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: тёллевне кура - пуплеве аталантармалли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
49§; 471, 479-мӗш хӑнӑхтарусем.
II. Пуплеве аталантармалли материалпа ӗҫлени.
1. Урок темипе, тёллевёпе паллаштарни.
2. «Ҫуркунне ҫитрӗ» (204 с.) ӳкерчӗкпе ӗҫлени.
- Ӳкерчӗкре ҫулталӑкӑн хӑш вӑхӑтне сӑнласа панӑ?
- Ачасем ӑҫта кайма тухнӑ?
- Ачасен сӑн-пичӗ, кӑмӑл-туйӑмӗ мӗнле?
3. Сочинени планне туни.
4. Ҫуркунне ҫинчен ҫыхӑнуллӑ каласа пани.

5. Сочинени ҫырни.
III. Урока пётёмлетни.
1. Ыйтусене хуравлани.
- Сочинени ҫырнӑ чух сирӗншӗн чи йывӑрри мён
пулчё?
- Ҫуркуннехи ҫут ҫанталӑка, кӑнтӑртан вӗҫсе килекен
кайӑк-кӗшӗке сӑнланӑ чух эпитетсемпе тата ытти сӑнарлӑ сӑмахсемпе усӑ куртӑр-и?
- Сӑмах тӑвакан тата сӑмаха улӑштаракан аффикссемлӗ сӑмахсемпе усӑ куртӑр-и?
- Орфографи тӗлӗшӗнчен йывӑр сӑмахсем пулчӗҫ-и?
Мӗнле ҫыртӑр вӗсене?
2. Урока вӗҫлени.
IV. Киле ӗҫ пани.
Сочинение тетраде ҫырса килмелле.

95-мӗш урок. Аффикссем хушӑнса пулнӑ
сӑмахсене тӗрӗс ҫырасси (50§)
Урок тёллевёсем: 1. Аффикссем ҫинчен мён пӗлнине аса илсе ҫирӗплетесси. 2. Аффикс хушӑнса пулнӑ
сӑмахсене тӗрӗс ҫырма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи (морфемика) урокё; тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. Сочиненисене вуласа тишкерни.
2. Вёреннине класран пётёмёшле ыйтса тёрёслени.
- Аффикссем мӗнлисем пулаҫҫӗ?
- Сӑмаха улӑштаракан аффикссем мён тума кирлё?
- Сӑмах тӑвакан аффикссем мёнле сӑмахсем тӑваҫҫё?
- Чӑваш чёлхинче аффикссем ытларах мёнле пуплев
пайӗсем ҫумне хушӑнаҫҫӗ?
3. Сӑмах диктанчё (аффикс хушӑнса пулнӑ сӑмахсене
тӗрӗс ҫырасси).
II. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Правилӑсене вулани, тӗслӗхсене тишкерни.

Ачасем сӑмах ҫумне -лӑ(-лё), -ла(-ле), -лӑх(-лёх),
-ӑн(-ён), -тар(-тер) аффикссем хушӑнса пулнӑ тӗслӗхсене
тишкереҫҫӗ, пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.
2. Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
481-мӗш хӑнӑхтару.
482-484-мӗш хӑнӑхтарусем.

Ш. Киле ӗҫ пани.
50§; 485-мӗш хӑнӑхтару.

96-мӗш урок. Ӑнлантару диктанчӗ
Урок тёллевёсем: 1. Аффикссем ҫинчен мӗн пӗлнине ҫирӗплетесси. 2. Аффикс хушӑнса пулнӑ сӑмахсене
тӗрӗс ҫырма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи (морфемика) урокё; тёллевне кура - ҫирӗплетӳ урокӗ; формине кура - яланхи йеркепе ирттерекен урок.
Вёрентӳ меслечёсем: учитель ӑнлантарӑвӗ, калаҫу.
Урок юхӑмӗ
I. Ӑнлантару диктанчё ҫырни.
ҪАРАНЛӐХ

Ӑвӑслӑх тӳпемӗ - илемлӗ вырӑн. Пӗр енче ҫырма-ҫатраллӑ чӑтлӑх
вӑрман вырнаҫнӑ. Унта хӑвӑл юманран тунӑ каска вӗллеллӗ утарсем.
Кашни пӗчӗк уҫланкӑрах пур вёсем.
Вӑрман ҫумӗнчи ял еннелле ҫаранлӑх. Ҫак ҫарана кашни ҫул
ятарласа хурал тытса сыхласа ӳстереҫҫё. Ял ҫыннисем ҫӗртме тума
тухсан вара ачасем кунта лашасене выртмана илсе тухаҫҫё, тул
ҫутӑличченех ҫитерсе ҫӳреҫҫӗ.
Ӑвӑслӑх ҫаранёнче пурте ирёклӗ, ҫил ҫунатлӑ вара. Ҫуллахи
ӑшӑ та кӗске каҫсенче кунта вӑйӑ-кулӑпа юрӑ сасси чарӑнма та
пӗлмест. (С. Аслан ҫырни тӑрӑх.)

П. Грамматика ёҫне туни. Ачасем текстри предложенисенче аффикс хушӑнса пулнӑ сӑмахсене тупаҫҫӗ,
вӗсене мӗнле ҫырмаллине уҫӑмлатакан правилӑсене аса
илеҫҫӗ: ӑвӑс+лӑх, илем+лӗ, вёлле+ллё, ҫаран+лӑх, ирёк+лӗ,
ҫунат+лӑ, ҫулла + хи. Вӗреннӗ ытти орфограммӑсемпе
(еннелле, ҫыннисем, сасси, ҫутӑличченех; ҫуреҫҫё, ӳстереҫҫё, тухаҫҫё, пёлмест; вӑйӑ-кулӑпа, ҫырма-ҫатраллӑ)
пунктограммӑсене тишкерме юрать.

III. Урока пётёмлетни.
IV. Киле ӗҫ пани. 50§; 485-мӗш

хӑнӑхтару.

97-мӗш урок. Хуглӑ сӑмахсем, вёсен тӗсӗсем (51§)
Урок тёллевёсем: 1. Хутлӑ сӑмахсене вёрентесси.
2. Ачасене пуплевре хутлӑ сӑмахсене асӑрхама, вёсемпе
пӗлсе усӑ курма, тӗрӗс ҫырма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи (сӑмах
пулӑвё) урокё; тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 50§; 485-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчё (аффикс хушӑнса пулнӑ сӑмахсене
тӗрӗс ҫырасси).
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Чӗлхе материалне тишкерни. Ачасем икё юпара
ҫырнӑ сӑмахсемпе паллашаҫҫӗ, вӗсем хушшинчи уйрӑмлӑха палӑртаҫҫӗ: сулахайри юпара пӗрер сӑмаха, сылтӑмринче сӑмах майлашӑвӗсене ҫырса панӑ. Алла пулин те икӗ
юпари
сӑмахсен пёлтерёшё пӗрешкел: пёринче сӑмахсене
пӗрлештерсе, тепринче уйӑрса ҫьфнӑ. Пӗрле ҫырнисене
хутлӑ сӑмахсем теҫҫӗ. Юпасенчи сӑмахсене танлаштарни
хутлӑ
сӑмахсем сӑмах майлашӑвӗсенчен пулса кайнине
кӑтартса парать.
2. Теори материалне ӑнлантарни. Ачасем кӗнекери
теори материалне вулаҫҫӗ, хутлӑ сӑмахсен тӗсӗсем ҫинчен,
вёсен пулӑвӗ ҫинчен пӗлеҫҫӗ. Хутлӑ сӑмахсем шутне
ксскелсе пулнӑ тата ятарласа кӗскетсе тунӑ тӗслӗхсем те
кӗреҫҫӗ. Кунта аббревиатурӑсемпе паллаштармалла, вёсене
мӗнле
ҫырмалли ҫинчен те каламалла.
Чӑваш чӗлхинчи икӗ сӑмахран таракан ял ячӗсене
пӗрле
ҫырмалли ҫинчен те каламалла, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетмелле. Кунтах уйрӑм сӑмах пӗлтерӗшӗпе ҫӳрекен сӑмах
майлашӑвӗсене (упа сарри, куҫ харши, ырӑ ту) асӑнса
хӑвармалла, уйрӑм ҫырмаллине асӑрхаттармалла.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.

Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
488-489, 490-491-мӗш хӑнӑхтарусем.
493, 496-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем вӗсене сӑмах
вӗҫҫӗн тӑваҫҫӗ.
497-мӗш хӑнӑхтару - ҫыхӑнуллӑ текст.
Ку текста
кӑмӑл-туйӑма палӑртса вулаҫҫӗ, ӑна ят параҫҫӗ, унӑн
тӗсне, илемлӗхне палӑртаҫҫӗ. Ачасем пӗр сӑмах пӗлтерӗшлӗ
сӑмах майлашӑвӗсене тупаҫҫӗ: пир тӗрки, мамӑк купи,
упа сарри, сурӑх кӗтӗвӗ, упа ушкӑнё.
IV. Кипе ӗҫ пани.
51§; 492, 494-мӗш хӑнӑхтарусем.

98-мӗш урок. Хутлӑ сӑмахсене тӗрӗс ҫырасси.
Диктант
Урок тёллевёсем: 1. Хутлӑ сӑмахсем ҫинчен вёрен
нине ҫирӗплетесси. 2. Хутлӑ сӑмахсене тӗрӗс ҫырма,
вӗсемпе пуплевре пӗлсе усӑ курма хӑнӑхтарасси. •
Урок тёсё: содержани тӑрӑх морфологи (сӑмах
пулӑвӗ) урокё; тёллевне кура ҫирӗплетӳ урокӗ;
формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Вӗрентӳ меслечӗсемпе ӗҫ хатёрёсем:учитель
ӑнлантарӑвӗ, калаҫу; Петрова Л.Г. Диктантсен пуххи, 2006.

Урок

юхӑмӗ

I. Килти ӗҫе тёрёслени.
51§; 492, 494-мӗш хӑнӑхтарусем.
П. Диктант ҫырни.
т Ав а н

чёлхе

Тӑван чёлхе - вӑл тӑван халӑхӑн нихҫан иксёлми ӑс-тӑн ҫӑл куҫӗ.
Ҫак ҫӑл куҫӗнчен эпир мӗн ачаранпах вӑй илсе ӳсетпср. Тӑван
сасӑран, тӑван чӗлхерен пирӗн ӑс-тӑн аталанма пуҫланӑ.
Тӑван чёлхе вӑл - халӑхӑн аваллӑхӗ, сумлӑ та телейлӗ малашлӑхӗ.
Чӑваш халӑхӗ мӗн авалтанах ҫамрӑксене хӑйсен тӑван чёлхине
юратма, хисеплеме ахальтен вӗрентмен. Аслашшӗсен чӗлхине пӗлмене
чӑваш мӗскӗне хунӑ, маннине шелленё, телейсӗр тесе шутланӑ.
Тӑван чӗлхемёрҫӗм... Эсё асаттесен пилӗ, асаннесен тупи, атте
ӳкӗчӗ, аппа такмакӗ, пичче вӗрентӗвӗ, шӑллӑм тавӗ, йӑмӑкӑн ачашлӑхӗ,
хурӑнташсен, кӳршӗсен ырӑ кӑмӑлӗ...
Тӑван чӗлхемӗрҫӗм... Ҫёленӗн те чёлхи пур. Ҫӑхан та хӑй юррине
манмасть. Икӗ чӗлхе - икё ӑс, виҫё чӗлхе - виҫӗ ӑс. Ӑслӑ пулар
эппин! (Г. Волков ҫырнинчен.)

III. Грамматика ӗҫне туни.
1. Предложенисенче тӗл пулакан хутлӑ сӑмахсем
мӗнле сӑмахсенчен пулнине ӑнлантарни: аслашшё - аслӑ
ашшӗ, асатте - аслӑ атте, асанне - аслӑ анне.
2. Аваллӑх, малашлӑх, ачашлӑх сӑмахсен пулӑвне
ӑнлантарни: авал-лӑх, малаш-лӑх, ачаш-лӑх.
IV. Урока пётёмлетни.
V. Киле ёҫ пани.
51-мӗш параграфри теори материалне вуламалла.

99-мӗш урок. Мӑшӑр сӑмахсем (52§)
Урок тёллевёсем: 1. Мӑшӑр сӑмахсем ҫинчен вӗрентесси. 2. Ачасене пуплевре мӑшӑр сӑмахсене тупма, вёсемпе пӗлсе усӑ курма, вӗсене тӗрӗс ҫьфма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи (сӑмах
пулӑвӗ) уроке; тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок

юхӑмӗ

I. Диктантри йӑнӑшсемпе ӗҫлени.
II. Ҫӗнӗ темӑна вёрентни.
1. 498-мӗш хӑнӑхтарури сӑмахсене тишкерни.
Вӗрентекен ертсе пынипе ачасем юпари сӑмахсен
пёлтерёшё пёр пек маррине асӑрхаҫҫӗ: сётӗл-пукая тенӗ
чух сӑмахӑн пёлтерёшё пӗтӗмлетӳллӗ пулать, урӑхла
каласан, кунта сӑмах сӗтелпе пукан ҫинчен ҫеҫ пымасть.
Сӗтел-пукан шугне тенкел те, сак та, диван та, парта та
кёме пултарать. Кун пек сӑмахсене мӑшӑр сӑмахсем
теҫҫӗ. Мӑшӑр сӑмахсене яланах дефиспа ҫьфмалла.
2. Теори материалне вулани.
Мӑшӑр сӑмахсем ҫинчен ӑнлантарнинче ачасене астуса юлмалли - тӗсе пӗлтерекен паллӑ ячӗсенчен пулнӑ
сӑмах пӗрлешӗвӗсене уйрӑм ҫырасси: шупка кӑвак, ҫутӑ
симёс, тёксём хёрлӗ.
3. 501-мӗш хӑнӑхтарури тӗслӗхсене тишкерни.
Ачасем учитель ертсе пынипе мӑшӑр сӑмахсем кирек
мёнле сӑмаха пӗрлештерсе каланипе пулманнине, вёсем
синонимлӑ, антонимлӑ сӑмахсенчен ҫеҫ пулнине палӑртаҫҫӗ, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетеҫҫӗ.

III. Вёреннине ҫирӗплетни. .
Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
449-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем хӑйсем тӗллӗн ӗҫлеҫҫӗ.
500-мӗш хӑнӑхтару. Ҫыхӑнуллӑ текстӑн пӗтӗмӗшле темине палӑртса ят пама, текстӑн вакрах пайӗсене тупма,
шухӑш ҫыхӑнӑвне йӗрлеме пултараҫҫӗ.
502-506-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем мӑшӑр сӑмахсен
пулӑвӗ ҫинчен мён вёреннине ҫирӗплетеҫҫӗ.
IV. Киле ӗҫ пани. 52§; 507-508-мӗш хӑнӑхтарусем.

100-мӗш урок. Мӑшӑр сӑмахсем
Урок тёллевёсем: 1. Ачасене сочинени ҫырма вӗрентесси. 2. Шухӑша темӑпа килӗшӳллӗ, ҫыхӑнуллӑ ҫырса
палӑртма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи (сӑмах
пулӑвӗ) урокё; тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вӗрентмелли
урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок юхӑмӗ
I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 52§; 507-508-мӗш хӑнӑхтарусем.
2. Мӑшӑр сӑмахсем ҫинчен мён пӗлнине ыйтусем
парса тёрёслени.
- Мӗнле сӑмахсене мӑшӑр сӑмахсем теҫҫӗ?
- Мӑшӑр сӑмахсем мӗнле пӗлтерӗшлӗ?
- Мӑшӑр сӑмахсене мӗнле ҫырмалла?
- Мӑшӑр сӑмахсем мӗнле пӗлтерӗшлӗ сӑмахсенчен
пулаҫҫӗ?
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
Ҫӗнӗ правил ӑсемпе (214 с.) паллаштарни. Ачасем
мӑшӑр сӑмахсем ҫумне сӑмаха улӑштаракан аффикссем
хушӑнма пултарни ҫинчен пӗлеҫҫӗ. Ҫӗнни - аффикссем
мӑшӑр сӑмахӑн иккӗмӗш пайӗ тата икӗ пайӗ ҫумне те
хушӑнма пултарни.
III. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. 509—510-мӗш хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
2. «Лавккара» сочинени ҫьфни. 512-мӗш хӑнӑхтару.
IV. Киле ёҫ пани.
52-мӗш параграфри теори материалне вуламалла.

101-мӗш урок. Икӗ хут калакан сӑмахсем, вӗсене
тӗрӗс ҫырасси (53§). Диктант
Урок тёллевёсем: 1. Икӗ хут калакан сӑмахсем
ҫинчен вёреннине ҫирӗплетесси. 2. Ачасене икё хут
калакан сӑмахсене тӗрӗс ҫырма хӑнӑхтарасси.
Урок тёсё: содержани тӑрӑх - морфологи урокё;
тёллевне кура - ҫӗнӗ темӑна вёрентмелли урок; формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.
Урок юхӑмӗ
I. Сочиненири йӑнӑшсене тишкерни.
II. Ҫӗнӗ темӑна вӗрентни.
1. Кӗнекери чӗлхе материалне тишкерни. Ачасем икё
хут калакан сӑмахсене тупаҫҫӗ, вёсен пӗлтерӗшне сӑнаҫҫӗ,
вӗрентекен пулӑшнипе пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ: икё хут кала
кан сӑмахсем нумайлӑха (уйӑхӗ-уйӑхӗпе), пӗр-пӗр паллӑ
е пахалӑх вӑйлӑ палӑрнине (ҫуллё-ҫӳллё), ӗҫ тӑсӑлнине
(кайсан-кайсан), япаласен хисепӗ паллах маррине (пинпин ҫын) пӗлтереҫҫӗ.
2. Теори материалне (53§) вуласа ӑнланни.
3. 514-мӗш хӑнӑхтарӑва туни. Аффикссем икӗ хут
калакан сӑмахӑн кашни пайӗ ҫумне те, уйрӑмшарӑн та
хушӑнма пултарнине асӑрхаҫҫӗ.

III.

Вёреннине ҫирӗплетни.

Хӑнӑхтарусемпе ӗҫлени.
513-мӗш хӑнӑхтару. Ачасем икё хут калакан сӑмахсене
синонимсемпе ылмаштарма май пуррине пӗлеҫҫӗ (пӑхапӑха - пӑхса, пӑхкаласа; шавла-шавла - шавласа, шавлакаласа; ларчӗ-ларчӗ - ларсан-ларсан; пин-пин - нумай-нумай).
515-мӗш хӑнӑхтару.
516-517-мӗш хӑнӑхтарусем. Ачасем икё хут калакан
сӑмахсене мӗнле сӑмахсемпе ылмаштарма май пуррине
калаҫҫӗ (час-часах - пӗрмаях; ир-ирех - ирхине, питӗ ир;
пин-пин - нумай; ҫырчё-ҫырчё - ҫырсан-ҫырсан).
519-мӗш хӑнӑхтару - ҫыхӑнуллӑ текст. Калава вула
са ят памалла, чӗлхине сӑнамалла, илемлёх мелёсене
палӑртмалла.

IV. Киле ӗҫ пани.
53§;

518-мӗш

хӑнӑхтару.

102-мӗш урок. Пӗтӗмлетӳ урокӗ. 48-53-мӗш
параграфсенчи материала вёреннине
аса илсе пӗтӗмлетесси. Асӑрхаттару диктанчё
Урок тёллевёсем: 1. Вёреннине ҫирӗплетесси. 2. Ачасен
орфографипе пунктуаци хӑнӑхӑвӗсене ҫирӗплетеоси.
Урок тёсё: тёллевне кура - ҫирӗплетӳ уроке;
формине кура - яланхи йёркепе ирттерекен урок.

Урок юхӑмё
I. Килти ӗҫе тёрёслени.
1. 53§; 518-мӗш хӑнӑхтару.
2. Сӑмах диктанчё. Хутлӑ, мӑшӑр тата икё хут
калакан сӑмахсене тӗрӗс ҫырма вёрентесси: алсиш, асатте, ҫӑраҫҫи, ӑс-тӑн, ӗҫ-хӗл, кун-ҫул, шыв-шур, шӑнапӑван, лару-тӑру, ҫил-тӑвӑллӑ, тӗлме-тёл, лавӗ-лавёпе,
пш-пин, ҫултан-ҫул.

II. Вёреннине ҫирӗплетни.
1. Ыйтусене хуравлани, тӗслӗхсемпе ҫирӗплетни.
- Сӑмах мӗнле пӗлтерӗшлӗ пайсенчен тӑрать?
- Сӑмахӑн пӗлтерӗшлӗ чи кирлӗ пайӗ хӑшӗ?
- Сӑмах тымарӗ ҫумне хушӑнса пыракан пӗлтерӗшлӗ
пайсене мӗнле калаҫҫӗ?
- Пӗр сӑмахра миҫе аффикс пулма пултарать?
- Аффикссӑр сӑмах пулать-и?
Тымарсӑр сӑмах пулать-и?
- Аффикссем мӗнлисем пулаҫҫӗ?
- Сӑмаха улӑштаракан аффикссем мён тума кирлӗ?
- Чӑваш чӗлхинче мёнле пуплев пайне кӗрекен сӑмахсем вӗҫленеҫҫӗ?
- Мёнле пуплев пайне кӗрекен сӑмахсем сӑпатланаҫҫӗ?
- Сӑмах тӑвакан аффикссем тесе хӑшӗсене калаҫҫӗ?
Вӗсенчен хӑшӗсем тухӑҫлӑ?
- Чӑваш чӗлхинче мёнле пуплев пайне кӗрекен сӑмахсем аффикс хушӑннипе пулма пултараҫҫӗ?
- Мӗнле сӑмаха пӗрремӗшле, мӗнле сӑмахсене иккӗмӗшле теҫҫӗ?
- Иккӗмӗшле сӑмахсем мӗнле мелпе пулаҫҫӗ? Тӗслӗхсемпе ҫирӗплетӗр.

- Пӗр тымартан темиҫе ҫӗнӗ сӑмах тума пулать-и?
Тӗслӗхпе ӑнлантарӑр.
- Аффикс хушӑнса пулнӑ сӑмахсене тӗрӗс ҫырмалли
мӗнле правилӑсене пӗлетӗр? Тӗслӗхсемпе ӗнентерӗр.
- Мӗнле сӑмахсене хутлӑ теҫҫӗ? Вӗсем мӗнлисем
пулаҫҫӗ?
- Хутлӑ сӑмахсене мӗнле ҫырмалла?
- Аббревиатурӑсем тесе мӗнле сӑмахсене калаҫҫӗ?
- Мӑшӑр сӑмахсем тесе мӗнлисене калаҫҫӗ? Вӗсем
мӗнде пӗлтерӗшлӗ сӑмахсенчен пулаҫҫӗ?
- Мӑшӑр сӑмахсене мӗнле ҫырмалла?
- Икё хут калакан сӑмахсем мӗне пӗлтереҫҫӗ?
- Икё хут калакан сӑмахсене мӗнле ҫырмалла?
2. Асӑрхаттару диктанчё ҫырни.

103-мӗш урок. Тёрёслев диктанчё
104-мӗш урок. Йӑнӑшсемпе ӗҫлени
105-108-мёш уроксем. 5-мӗш класра
вёреннине аса илесси
Учитель уроксене кӗнекери материалпа усӑ курса
ачасен пӗлӳ шайне, вӗсем палӑртнӑ темӑсене епле ӑнланнине
кура хӑйне кирлӗ пек йӗркелесе иртгерме пултарать.
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