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Х И СЕП ЛӖ ВУЛАКАНӐМ !

А кӑ санӑн алӑра ҫӗнӗ кӗнеке — «Пӗлӳ ҫӑкӑр 
ы йтмасть». Вулакан умне вӑл сӑвӑ-поэмӑпа

та мар, илемлӗ хайлавсемпе те мар — чӑваш  чӗлхин 
илемӗпе чӗрӗлӗхне туйма пулӑш акан  хӑнӑхтарусем- 
пе тухса тӑрать. Литература вӑййисемпе пуян пул- 
ни — акӑ унӑн хӑйне евӗрлӗхӗ.

Ку кӗнекене вырӑс ш кулӗнче чӑваш  чӗлхине вӗре- 
некен тӗрлӗ ӳсӗмри ачасем валли хатӗрленӗ. Кӗҫӗн 
класра вӗренекенсемшӗн сӑвӑ пусӑмӗпе рифмине туй
ма пулӑш акан  йӗркесем чы лай  кӗнекере. Ку вёсен 
чӗлхине чылай пуянлатма пулӑш ать.

Вуннӑ таран ш утлам а вӗреннӗ чух «Ш ута пӗлте- 
рекен сӑвӑсем» ярӑмпа усӑ курни вырӑнлӑ пулӗ. Ача- 
сене сӑвӑ састаш лӑхне (рифмине) тепӗр хут туймал- 
ли, йывӑҫ, кайӑк-кӗш ӗкпе ҫын ячӗсем пӗреш кел ил- 
тӗннине пӗлме май паракан тӗслӗхсем сӗнетӗп.

«Кунта мӗнле сӑмахсем пур» пай та хӑйне евӗр 
интереслӗ. Кӗнекере панӑ тӗслӗхсемпе пӗрлех уроксенче 
тата ытти сӑмахсене илме юрать. Вӗсене вӗрентекен 
хӑй сӗнсен лайӑхрах, мӗншӗн тесен хӑш -пӗр сӑмах- 
сенчен ҫӗннисене йӗркелеме май ҫук.

Хире-хирӗҫле пӗлтерӗшлӗ сӑмахсене — антонимсе- 
не — ачасем пуҫламӑш класранах алла илеҫҫӗ. Ҫавӑн- 
па 1—5-мӗш классем валли антонимсемпе тӑватӑ сӑвӑ 
кӗртрӗм. Вӗсене пӑхмасӑр калама вӗренсен те пӑсмасть. 
Сӑввисем йывӑр мар, йӗркисене асра ты тма ҫӑмӑл.
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Вырӑс ачисем омонимсен — пӗр пек илтӗнекен, ан- 
чах тӗрлӗ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем — пӗлтерӗшне кон- 
текстсӑр пӗлеймеҫҫӗ. Уҫҫи-хуппине ӑнкарм а-туйм а 
сӑвӑсем чылай пулӑшӗҫ тетӗп.

Ш арадӑсемпе метаграммӑсене, логогрифсемпе ана- 
граммӑсене 5—9-мӗш класс ачисем шӗкӗлчеҫҫӗ. Ӑн- 
ланма йывӑртарах сӑмахсене вӗренекенсем словарь- 
пе усӑ курса вырӑсла куҫараҫҫӗ. «Кам пулас» ярӑм- 
ри сӑвӑсем аслӑ класра вӗренекенсене кӑмӑла кайнӑ 
професси суйласа илнӗ чух пулӑшӗҫ.

Пӗр сас паллирен пуҫланакан кӗске текстсем пи- 
рӗн чӗлхен пуянлӑхне-йыш не кӑтартма кирлӗ. Ача- 
сем чӑваш  чӗлхин тӗнчи чухӑн тесе ан шутлаччӑр.

«Тупмалли юмахсем» пая тӗрлӗ классенче усӑ кур- 
ма вырӑнлӑ. Пуҫламӑш классенче вӗрентекен вӗсене 
вырӑсла куҫарать, тупсӑмне ачасен чӑвашла каламал- 
ла. Ҫак ӗҫе пурнӑҫланӑ чух вӗренекенсене доска ҫин- 
че тупсӑмӗсен ӳкерчӗкӗсене те тутарма юрать.

Унсӑр пуҫне кӗнекене вунӑ калав кӗртнӗ. Урокра 
хӑш калавӗпе ӗҫлессине вӗрентекен ачасен шайне шута 
илсе палӑртать. Калавсем хыҫҫӑн тӗрлӗ ӗҫсем панӑ.

Ҫак кӗнеке ш кул ачисемш ӗн те, тӑван чӗлхене 
вӗрентекенсемш ӗн те чӑннипех кирлӗ те интереслӗ 
пуласса шансах тӑратӑп эпӗ. Анӑҫу сире.

Л.М. ФЕДОРОВА
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Л И Т Е Р А Т У Р А
ВАЙЙИСЕМ

Сӑвӑ пусӑмӗпе
састашлӑхне (ритмпа рифмӑна) 
туймалли хӑнӑхтарусем.

РН  а, ра, ра, ра, ра, ра.
Витя чупрӗ ... .
(у....ра)
Те, те, те, те, те, те.
Ленӑн пур хитре ... .
( т .тт.)



Ш а, ш а, ш а, ш а, ш а, ша.
Сӗлӗ юратать ... .
( л..а )

Чӗлхи тӑрӑх чёр чунсен ячёсене пёл.

Дил-дил! — ( к  л ).
Ш имп-шимп! — (ч.. ч...и). 
И-ха-ха! — тет (л..а).
Ийа-ийа! — ку (а..к). 
Ку-ка-ре-ку! — сар ( а...н). 
Мяу-мяу! — мён? ( к...к). 
Мекекек! — ( к....а). 
Ч ак-чак-чак! — тет (ч...к).

Рифмӑла.

П ахчара ӳсет палан,
Вӑрманта чупать ... .
( п...н )
К аш ласа ӳсет юман.
П урӑнать ялта ... .
(Ю ..н)
Ҫырмара вӗҫет чӗкеҫ,
Х улара ӗҫлет ... .
(Ч...ҫ)
Ш урӑ юрӗ чӗлтӗр-чӗлтӗр,
Эпӗ илтӗм ҫӗнӗ ... .
( й....р )
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Кӗмӗл юрӗ йӑлтӑр-йӑлтӑр,
Ӳкрё акӑ ҫутӑ ... .
(ҫ....р)

Урамра хаваслӑ, кур: 
Ҫурӗ-ҫурӗ шурӑ ... . 
(ю .)

Пирӗн аслӑ урамра 
Каш ласа ларать ... .
( й...а )
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Числопа ҫыхӑннӑ йӗркесене вырӑсла куҫар. Вуннӑ таран 
шутлама вӗрен.

■4
1 ^ ^ .а ҫ ӑ р  пуҫлӑ сар автанӑн 

Пӗр витре улма-ҫырла. 
Килмеллеччӗ тус-тӑванӗ, 
Хальлӗхе пӗччен юрлать.

Умлӑ-хыҫлӑ кимӗсем 
Кӳлӗре хуллен ишеҫҫӗ.
Ш ыв ҫинче — кӑвакалсем. 
«Иккӗ» паллӑ пек ҫӳреҫҫӗ.

Ш утсӑр катӑк  та илемсӗр 
К айӑк-кӗш ӗк, кур, хӳресӗр. 
Амсанаҫҫӗ ч акака  
Виҫӗ пӗчӗк качака.

Тӑват пӗчӗк У панькка — 
Тӗлӗнтермӗш  м аттуркка:
Вут касаҫҫӗ пӗр канмасӑр, — 
Ӗҫ тӑваймӑн тӑрӑш масӑр.
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Карӑнать ялан тӳр пилӗк, 
Ы ратать-мӗн ун ури.гг
Утёнче, тен, шӑрт пур-и, 
К ахала лартмаҫҫӗ «пиллӗк».

Харӑссӑн ква-ква! тесе, 
Савӑнса-хӗпёртесе 
Ш апасем юрлаҫҫӗ улттӑн — 
Тупнӑ тейӗн хаклӑ ылтӑн.

Тутлӑ пӑтӑ, винегрет 
Пӗҫереҫҫӗ кӑнтӑрла.
Ҫичӗ чӑх апат ҫиет,
Х утш ӑнать тата тӑрна.

Кӗп-кӗске ай сирӗн сакӑр, 
Вырнаҫмаш кӑн ҫук унта. 
М улкачсем халь пирӗн саккӑр, 
Л артм алла пукан тата.

Эх, аван-ҫке хӑнара:
Ҫи кӑна юр-вара,
Тирӗкре — шурӑ ҫӑкӑр, 
Ш ӑш исем пурӗ тӑххӑр .
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Хӑвӑрт каламаллисем.

О̂р ^ е м е н  ҫимен пиҫене,
Ҫемен ҫинӗ иҫӗме.
К урӑка курать курак,
Курӑк курака курмасть.

Сӑмахсене хыҫалтан малалла вула, вӗсене икӗ майлӑ та вырӑс- 
ла куҫар. Ҫак сӑмахсен вӑчӑрине хӑв тӗллӗн малалла тӑс:

Кар, нарӑс, уҫ, ҫук, урӑ, тав, тух, ӗлӗк.
Ана, ала, кӗрӗк, Анна, хӗрӗх, ара, ҫӳҫ, хух, аҫа, ама, 

тет, аппа, ӑшӑ, ӑвӑ.

Пӗрешкел сыпӑкран пуҫланакан сӑмахсен ретне малалла тӑс:

Курӑк, курак, купӑста, куллен, купӑс, кукале, ку- 
шӑрха, кулать, кукамай, кукаҫи, кумать, купала, ку- 
лян.

Сӑмахсен варринчи пӗрешкел сыпӑка туп:

Ҫӑкӑрпа, кӑкӑрш ӑн, кукӑра, ш ӑнкӑрав, вӑкӑрсӑр.
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Ҫак тӗслӗхсемпе усӑ курса хӑв тӗллӗн пӗрешкел сас паллисем- 
пе вӗҫленекен сӑмахсене шыраса туп:

Кул, мул, ҫул, тул, юл, сул, ил, мел, вил, кил, ҫил, 
пил, пӗл, кӗл, хӗл, ш ӑл, ял, шел.

Кас, сас, лӑс, намӑс, пае, пае, пис, сис, симӗс, тикӗс, 
тинӗс, тӑрӑс-тӑрӑс, парӑс, пӑрӑс, харӑс, тӗс, хӗс.

Ш ӑнкӑр-ш ӑнкӑр, чӑкӑр-чӑкӑр, ҫӑтӑр-ҫӑтӑр, чӑнкӑр- 
чӑнкӑр, тӑнкӑр-тӑнкӑр, лӑнкӑр-лӑнкӑр.

Кунта мӗнле сӑмахсем пур?

Купӑста — к ., п.с, .с, ӑ ...а , .а, п.т, у.а, у.;
Кӗрепле — к .р , е .., к .р .е, к .л ;
Ҫуракан — ҫӗ, ҫ.р, .р, ҫ.ра, у.а, а., а.а, ур .к .н , к .н ,

р ., .н, ҫ.к, у.у ҫ.р.н;
Хурӑнварта — х.р, х ., .р, у .ӑ, х .р .н , .н, в.р, .р, т., 

у .а, х.рта, х.рт, х.т, х .ва, х.вар;
К ӑш кӑркаланӑш ӑнах — .ш,



12

Антонимсене туп.

ҫӗр ҫинче 
Ӳсет ш урӑ ҫӑкӑр. 
Ҫакна халиччен 
Пӗлмен ача ҫук-тӑр.

Ҫурт пулать лутра, 
Ҫӳлли те пулать. 
Ҫиччӗмӗш хутра 
Петӗр пурӑнать.

Ӑш ӑх кӳлёре те 
Тарӑн вырӑн пур. 
Ш ухӑш сӑр ҫӳретӗн — 
Эс куран шар-хур.



13

Омонимсене шыра.

ирӗн пӗчӗк Тимӗре 
Ернӗ пулӗ тимӗре.
Унӑн симӗс урине 
Курнӑ тусӗ Урине. 
П иллӗкмӗш  класри Юман 
Лартрӗ пӗчӗкҫӗ юман.

П ахчара тем чухлӗ тимӗр 
Тупрӗ пирӗн Улатимӗр. 
Мӗн-ши ҫакӑ? Ш ак-ш ак-ш ак! 
Пёлтӗм: Петӗр тупрӗ ш ак.

Коля курчӗ акӑ шар:
Унӑн пурччӗ хӗрлӗ шар — 
Шап! ш аплатрӗ урамра. 
Ш ар аванччӗ уявра.
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Кӑвайта хуратӑп вут,
Кӗҫ ҫӗкленӗ вӑйлӑ вут.
Хир хуралнӑ, тунсӑх, пушӑ, 
Ш артлатмасть уйра халь пушӑ.

Л авккара туянтӑм  сӑрӑ. 
Ӳкеретӗп. К аш кӑр сӑрӑ.
Атӑл тӑрӑх юхрӗ-юхрӗ сулӑ. 
Пурччӗ ман ҫутӑ-ҫутӑ сулӑ. 
Ӳкрӗ кӗмӗл тӗслӗскер ҫӑла, 
Тусӑм, тупчӗ эс ӑна, ҫӑлах.

Омофон туп.

Тухтӑр савӑнӑҫ та хал, 
Мӗскӗн ҫын ан пултӑр халь. 
Х алӑх кӑш кӑрчӗ

«ур-ра!»,
Тапрӗ харӑссӑн ура.

Омографа палӑрт.

Парӑп акӑ 
хулӑпа. 

Мӗн тӑватӑн 
хулапа?
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Шарадӑсем.

з
с тупатӑн ҫӗрӗн пурлӑхне, 

Асӑрхатӑн унӑн тутлӑхне. 
Ш ак-шак-шак! ш аккатӑн шав лаҫра, 
Аффикс -ҫӗ тупатӑн ятӑмра.
( т.м...ӗ)

-ҫӑ хушатӑн ман хыҫа,
Пахчара эп шав хуҫа.
Темӗн чул паратӑп ҫимӗҫ,
Эс мана пӗлмешкӗн тивӗҫ.
( п...а.ӑ )

Метаграммӑсем.
/Г-ӑпалан ӳсетӗп йӑш ӑлах,
Ӑ  сас паллине улӑштарсан А -па — 
Кранк! кӑш кӑратӑп пӗтӗм хаваспа. 
(к.р.к, к.р.к)



К -пала куратӑн эсӗ,
Ш ухӑш латӑн /7-пала,
Пурнӑҫ ҫук ҫынна вӗсемсӗр,
Кирлӗ иккӗш  те ялан.
( к п . . )

Логогрифсем.
Ӑ-пала ӳсетӗп вӑрманта, 
Ҫӑтӑл-ҫӑтӑл саслӑ ҫулҫӑм манӑн. 
К ӑларатӑн С-на хыҫалтан — 
Тӗтӗрмешкӗн кирлӗ эп, тӑванӑм.
( ӑ..., ӑ..)

Вӑрманта манран хӑраҫҫӗ шутсӑр: 
Ӳт ӑшне кӗретӗп самантрах.
Эп поэзи хатӗрӗ пӗр С-сӑр, 
Ҫырӑнатӑп рифмӑпа ялан.
(с...с, с...)

Анаграмма.
П итӗ вӑрӑм  урам сем ...
Хӗвӗшет мӗнпур тӗлте.
П ӑтраш сан сас паллисем —
Канӑҫ вырӑн вӑл килте.
(ху.а, у ..х)
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кеске текстсем.

П атян Петӗрӗ паян пӗчӗк П авӑлпа пёрле Пур- 
к к а  Полинисем патӗнче пакарта-пӗвер пӗҫернӗ. Пӑр- 
такран  П антелей  П именӗ пёр пы сӑк пару пӗҫҫине 
пырса панӑ. П ускилсен Петӗрӗпе П авӑл пёлёш ёсем 
пуҫтарӑнса пакартапа пёвере, пару пӗҫҫине пёр павра- 
масӑр пётёрнё.

Тихӑн тете тӑхӑр тилӗ тытнӑ, тӑххӑрӗш ӗ тӑвансене 
тивӗҫнӗ. Тӑванӗсем тилӗ тирӗнчен тӑлӑп тунӑ.

Турӑха тутлӑ тӑваҫҫӗ. Тин тунӑ турӑха тӗпсакайӗн- 
че тытаҫҫӗ. Тӗпсакайӗнче ты тмасан — тутлӑм арла- 
нать. Турӑха тутлӑ тума тӑрӑш ӑр, тӑвансем.
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Тупмалли юмахсем.

итӗ-питӗ хы тӑскер. 
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! 
К айӑк мар ҫав. Чунсӑрскер. 
Ку пулать вӑл ... .
(м  к )
М анпалан виҫен ёлке, 
Ҫухрӑма ш утлан хӑш  чух. 
Ҫаврӑнатӑп эп ёлккен, 
Мансар сирӗн пурнӑҫ ҫук. 
(р.л.т .а )
Чи-чи теекен,
К ёлт-кёлт сикекен, 
Ч ӑп ӑркка тёслёскер, 
Ч ӑм ӑртан пёчёкскер.
К айӑк вӑрӑ ҫиет,
Хӗл кунтах ирттерет.
( ҫ...и )



Йӗплӗ унӑн кӗрӗкӗ, 
Ш ак-ш ак-ш ак! ури. 
Пӳрчӗ ҫакӑ ...
Вӑрманта пур-и?
( ч...пӗн )

Вӑл пулать тырӑран,
Вал пулать ҫӑнӑхран. 
Ҫын ҫӑрать чустине, 
Ҫын лартать пӗҫерме. 
Техӗм ш ӑрш ӑ пӳртре — 
Вӑл пиҫсе тухсанах. 
Кирлӗ ҫавӑ пире 
Пурнӑҫра яланах.
(  Ҫ - Р )

Ш ӗлепкеллӗ ҫумӑрта, 
Ш ӗлепкеллӗ ш ӑрӑхра, 
Татнӑ хыҫҫӑн эс килте 
Ӑш алатӑн ҫу ҫинче. 
Типӗтетӗн хӗл валли, 
Каласам, мӗн япали?
( к...а )
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П ахчара чаватӑн эс унпа, 
Тимӗртен вӑл, йывӑҫ авӑрпа.
( к..е.е )

Ҫын сыпать унпа ялан яш ка, 
Темӗн те ҫиетӗн ... .
( к...к.а )

Ҫывӑрать, ҫывӑрать хӳтӗре, 
Ҫӗрӗпе вӑл чупать сунарта.
Ку чӗр чун пурӑнать, кур, килте, 
Ш ӑш ие хӑратма юратать.
( к....)

Пӗҫерен котлет унран,
Пӗлӗмпе рагу тӑван.
Сучӑн, кӑлпасси, ш ӑрттан 
Хатӗрлетӗн ... .
( к...й..н )
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Ҫурҫӗр П ӑрлӑ тинӗсре, 
Тайгара вӑл пурӑнать. 
Ю ратать пулла сӗре, 
Ҫырлана та тӑрӑнать. 
Пылш ӑн касӑхать ялан, 
Ш урӑ, хӑмӑр тумпалан.
(У~)

Куш ак пек чиперскер, 
Пысӑкскер, уласкер, 
Вӑрманта пурӑнать, 
Зоопаркра курӑнать.
( л..п..д )

М ӑйраки ҫатрака, 
Утӑ, улӑм ҫиет. 
Тундрӑра чупакан, 
Вӑл ҫынсемшӗн ӗҫлет. 
( п....)
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Ҫӗлемешкӗн кирлӗ хатӗр, 
Тунӑ хурҫӑран ӑна. 
Ҫӗвӗлетӗн йӗм те атӑ, 
Ш ӑтарать вӑл сӑрана.
(й ..)

Пӗлӗтрен пӗрӗхет,
Йӗпетет вӑл ҫӗре.
Ҫунӑ май иртӗхет,
... кирлӗ сӗре.
( Ҫ"")

Ҫын ҫывӑрать —
Вӑл курӑнать.
Икӗ хут тӗлленмест, 
Ф ильм мар — илтӗнмест. 
( т....)
Вӑл вӗрет тухӑҫран,
Вӑл вӗрет анӑҫран, 
Тӗрлӗ-тӗрлӗ енчен,
Вӑл ҫӳҫе сапалать,
Кӗпене те ҫӗклет.
Унпала япала 
Сивӗре те типет.
(Ҫ~)
Питӗ тутлӑ апат,
Ы рӑ ш ӑрш ӑ кӗрет.
Эп сыпап каш ӑкпа — 
Ҫынсене вӑй кӗртет.
(> я ...)
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Ӑ ш ӑра, сивӗре 
Кил-ҫурта вӑл сыхлать. 
Ай вӗрет, ай вӗрет, 
Каласам, мӗн пулать?
( й...)
К ӑп ӑш ка-кӑп ӑш ка, 
Ҫывӑрма канлӗскер. 
Ы вӑнмасть пуҫ унпа. 
Тӗклӗ хатӗр мӗскер?
( м.н.е.)
Кӗске хӳре — пурнӑҫра 
Кукленет, чӗтрет уйра. 
Йывӑҫ хуппине кӑш лать. 
Вӑл мӗнне каш ни калать.
(  М ... .Ч  )
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П ысӑк м ӑйракаллӑ, 
Сарлака ҫамкаллӑ. 
П урӑнать хӑй витере,
Ҫу ҫитсен тухать хире. 
Сӗт парать, ҫу парать,
Вӑл пире тӑрантарать. 
(ӗ..)

Выҫӑ чух ш аккать шӑлне 
Выльӑха ҫиесшӗн,
Кайӑк кирлӗ хӑш чухне -  
Хур юнне ӗҫесшӗн.
Сӑрӑ тӗслӗ вӑл ялан, 
Пӗлмесен те ан кулян.
(к  ;
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Вӑл пулсассӑн хӗртӗнеҫҫӗ 
Ш ӑрӑх кун ҫынсем пляж ра, 
Хӑшӗсем ш ыва кӗреҫҫӗ. 
Ҫухалать вӑл анӑҫра.
Ир пулать куллен унпа, 
Й ӑлтӑр-ялтӑр кулӑпа.
(  х....)

Вӑл анмасть тӳперен.
Те хӑрать пирӗнтен?
Ҫӗрӗпе куҫ хупмасть,
Пӗр сӑмах та хушмасть. 
Асанне, кукам ай 
Евӗр хӑй курӑнать,
А якра пирӗнтен,
Тӳпере пурӑнать.
(У~)

К ӑчӑр-кӑчӑр касакан , 
Ҫӳп-ҫап йы ш лӑ тӑвакан.
( п....)

Ш ӑтаратӑп йывӑҫа, 
Ш ӑтаратӑп кирпӗче,
Кирлӗ эп кирек хӑҫан 
Ҫӗнӗ, хӑтлӑ ҫуртсенче.
(п ...)
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Тӗрлӗ пуҫ ватмӑшсем.

эп ҫупа пусса ҫиетеп 
Я ланах ӑна.
Хыҫалти Ӑ -на  А  тетӗн — 
Ҫапӑп хӑм ана.
( п..ӑ, п..а )

Ҫичӗ чӑх, виҫ кӑр кка  — 
Ман асаннен мулӗ.
Пур тата «м ӑнтӑркка», 
Ашӗ унӑн ҫуллӑ. 
Н арт-нарт тӑвакан  
К айӑкӗ те саккӑр. 
К аласам , ш утлакан,
Пур-и йыш  вун саккӑр?

Ҫимӗҫе кӑш лать ... , 
Х ӑпарать пӳрт тӑррине. 
Ш ухӑ кай ӑк  «кӑлтӑркка» , 
С аркалать хӑй  хӳрине.
Ют ҫынна курсан вара — 
Ы ткӑнса чупать таҫта.



27

Мӗншӗн вӑл пире тивет? 
«Пиллӗк» илекен пӗлет.
( к..к.а )

Акросӑвӑ.
А саттеҫӗм турӗ алтӑр 
С арӑ-сарӑ йывӑҫран.
А вӑрне ӳкерчӗ ҫӑлтӑр, 

ӗншӗн ӑслӑ вӑл манран? 
Ҫ ын ӗҫпе ӑста пулать,
А вӑс та, кур, чунланать.
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Кам пулас?

Ш 1 1 | уласчӗ манӑн, тусӑмсем, геолог: 
Мӗн чухлӗ ҫӗр ҫинче сӑрт-ту та улӑх, 
Чӗр кӗмӗл, нефчӗ, ылтӑн та уран, 
Тӑхланӗ, тимӗр, пӑхӑр — мӑй таран. 
Ҫ анталӑк пирӗн сивӗ, ҫил-тӑманлӑ, 
Тӗтреллӗ, ш ӑрӑх, ҫумӑр-сӑлпӑранлӑ.
Е вӑйлӑ ҫил вӗрет-и тинӗсрен,
Эп пурпӗр ш икленместӗп ку ӗҫрен. 
Ш ырасчӗ никель, алю мини манӑн,
Ку пурлӑх питӗ кирлӗ-ҫке, тӑванӑм.

П ӑхатӑп пӗчӗкрен эп ш кул енне, 
Пуласчӗ ман учитель, Ш ураппаҫӑм. 
Вӗрентӗп вак число, квадрат мӗнне, 
Туятӑп: кирлӗ ҫӗрш ы ва ш утлавҫӑ. 
Ҫук унсӑр пурнӑҫ халӗ пасарта: 
Задачӑсӑр-прим ерсӑр ш утсӑр йывӑр. 
Пӗлӳсӗр япӑх  салтака Ҫарта,
Ш инелӗ те, атти те унсӑр тӑвӑр.
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КАЛАВСЕМ

Пылчӑк.

И  р ирӗлет. Тинех кӗтнӗ ҫуркунне ҫитрӗ.
Урамра ш ӑнкӑртатса шыв юхать. Тӗллӗн-тӗллӗн пыл- 
чӑк та тухнӑ.

Пӗчӗк ачасем савӑнӑҫлӑ: унталла-кунталла чупка- 
лаҫҫӗ, пӗрисем кимӗ юхтараҫҫӗ, теприсем консерв бан- 
кипе шыв ӑса-ӑса пысӑкрах савӑта тултараҫҫӗ.

Илюш хӑйӗнчен кӗҫӗнреххисем хӗпӗртесе выляни- 
не чӳречерен курчӗ те васкаса урама чупса тухрӗ. Ал- 
линче — патак.

П ӗчӗккисем ун патне пы нӑ-пы манах вӑл лапрана 
патакпа хыттӑн ҫапрӗ те айккинелле тапса сикрӗ.

Ачасем — тӑр пылчӑк. Пӑхма хӑрушӑ. Пӗр таса вы- 
рӑн ҫук. Илю ш  кӑм ӑллӑн  ку л к ал аса  ҫул ай кки н че 
пӗчченех вылям пекки турӗ.

Вӑхӑт нумай та иртмерӗ — ун ҫумӗнченех пӗр ҫӑмӑл 
маш ина ҫил пек вӗҫтерсе кайрӗ.

Илюш пичӗ-куҫӗ хуп-хура. Ӳтне тикӗт сӗрнӗ тейӗн. 
Йӗм пӗҫҫисенчен пы лчӑк юхать.

Камран пулӑш у ыйтмалла?
Ҫынна усал тӑвакан хӑй те усал курать тесе ахаль- 

тен каламаҫҫӗ пулӗ ҫав.
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тӗллӗн-тӗллӗн — местами
кӑмӑллӑн кулкаласа — довольно улыбаясь
тикӗт — дёготь

Ыйтусене хуравла.

Ачасем ӑҫта выляҫҫӗ?
Илюш аллине мӗн тытнӑ?
Пӗчӗк ачасем мӗншӗн пылчӑкпа вараланнӑ? 
Илюш лайӑх ача-и?
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Калава вулӑр та вырӑсла куҫарӑр.

Альту к аппа.

Чӑн пулни.

3 пе ш кулалла утатап.
А кӑ Альтук аппа килет. Вӑл килёнче пёчченех пу- 

рӑнать, ҫулӗпе те ҫамрӑках мар ёнтё.
Тӗл пултӑмӑр.
— Альтук аппа, ӑҫта каятӑн? — тетӗп.
— К ачакана ш ырама тухрӑм-ха.
— Сан хыҫунта чупса пы раканни кам  качаки  эп- 

пин. Кур, епле хуп-хура, илемлё вал, лӑпкӑ.
— Ара, ман качака-ҫке ку! — тет Альтук аппа са- 

вӑнса. — Хам выльӑх хамах ш ырать. Ай тур-тур-тур!
Ӑслӑ ҫын качаки  те ӑслӑ ҫав.

Ыйтусене хуравла.

Альтук аппа мён шырать?
Унӑн качаки мёнлерех? Тупса вула.
Ватӑ ҫын мӗншӗн хыҫала ҫаврӑнса пӑхмасӑр утнӑ?
Мӗншӗн автор Альтук аппана ӑслӑ тет? Хӑв шухӑшна кала. 
Ҫакӑ И.Я.Яковлевӑн хӑш кӗске калавне ҫывӑх? Унӑн калавӗнчи 

выльӑх ятне аса ил.
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Ӑслаккай.

ГН  енӑн аш ш ӗ Ҫурҫӗрте ӗҫлет. Вӑл унта вӑхӑтлӑха 
кӑна кайнӑ. Икӗ уйӑхран каялла килмелле унӑн.

Арҫын ача ашшӗ патне ҫыру ҫырма ларчӗ. Мӗн тери 
илӗртет ӑна тундра.

«Ю ратнӑ аттеҫӗм , — пуҫларӗ Гена хӑйӗн ҫырӑв- 
не, — эпир аннепе чиперех пурӑнатпӑр, иртнӗ эрнере 
Атӑл леш  енче пултӑмӑр, тӗрлӗ ҫырла пуҫтартӑмӑр. 
Сана питӗ кӗтетпӗр. Я ла килнӗ чухне манӑн юратнӑ 
палансене ф отоаппаратпа ӳкерсе килсемччӗ, унш ӑн 
сана питӗ тав тӑвӑттӑм . Гена».

Тинех кӗтнӗ вӑхӑт ҫитрӗ.
Гена аш ш ӗ, Владимир Петрович, — ялта. Алӑкран 

кӗнӗ-кӗменех арӑмне илемлӗ чечек ҫыххи, Генӑна вара 
тӗлӗнмелле тӑваткал япала тыттарчӗ.

Мӗн тери савӑнӑҫ! А нчах мӗнле картина ку? Йы- 
вӑҫсем-и? Вӗтӗ хӗрлӗ ҫимӗҫлӗ тата хӑйсем. «Атте ӳнер- 
ҫӗ-им манӑн?»

Генӑн кӑмӑлӗ тӳрех сӳрӗкленчӗ.
— Атте, эпӗ тундрӑри м ӑйракаллӑ... — ача каласа 

пӗтереймерӗ.
— Эх, ӑслаккай , эпӗ сан валли ыранах чӑваш  ор- 

фографи словарьне туянӑп, вӑл сана сӑмахсене тӗрӗс 
ҫырма пулӑш ӗ, — терӗ ӑш ш ӑн кулса Генӑна аш ш ӗ.
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палан — калина 
пӑлан — олень 
унерҫӗ — художник 
сӳрӗкленчӗ — помрачнел

Ыйтусене хуравла.

Гена ҫырӑвӗнче сӑмах мӗн пирки пырать? Тепӗр хут вула. 
Ашшӗ тундрӑран ывӑлӗ валли мён илсе килнё?
Гена мӗншӗн парнепе кӑмӑлсӑр?

Ӗҫсем.

Калавӑн тёп шухӑшне палӑрт.
Палан йывӑҫҫипе пӑлана сӑнласа пар.
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Кӑткӑпа Лӗпӗш.

Юмах.

1 Н 1  урӑннӑ тет К ӑткӑпа Лӗпӗш . Вёсен каш нин 
хӑйӗн ҫурт пулнӑ. К ӑткӑ килне питӗ типтерлӗ тытнӑ, 
вӑл ир пуҫласа каҫчен ӗҫленӗ: пӑта та ҫапнӑ, урайне те 
ҫума ӳркенмен.

Лӗпӗш вара вӑхӑтне уҫӑ сывлӑш ра ирттернӗ, тӑтӑш ах 
тусӗсем патне хӑнана кайнӑ, ш укӑль тумӗпе савӑнса 
ҫӳренӗ. Унӑн килӗнче пачах ӗҫлес килмен. Пурӑнсан- 
пурӑнсан Лӗпӗш  ҫурчӗ йӗри-тавраш ӗнче тем чухлӗ 
ҫӳп-ҫап пуҫтарӑнса каять — утма вырӑн ҫук.

Кӗҫех хура ҫумӑр пӗлӗчӗсем шуса тухаҫҫӗ, йӑлтӑр- 
ялтӑр ҫиҫӗм ҫиҫме ты тӑнать. Лӗпӗш ҫуртне самант- 
рах вут хыпса илет, пӳрт таврашӗнчи ҫӳп-ҫап ҫулӑмпа 
ҫунма тытӑнать. Ниепле те сӳнтерме май ҫук.

Лӗпӗш ҫурчӗ тӗпӗ-йӗрӗпе ҫунса кайнӑ тет. Ун ин- 
кекӗ пирки К ӑткӑ пӗлет. Вӑл Лӗпӗш патне пырать те:

— Лӗпӗш  тусӑм, ан кулян , — тет. — Куҫ ман пата 
пурӑнма. Килӗм пӗчӗк пулсан та пире пурӑнма ҫитет. 
А кӑ ал ш ӑлли , супӑнь, ш ӑлна тасатма пултаратӑн. 
И рсерен иксӗм ӗр тулта ӗҫлӗпӗр, кайран  япаласене 
ҫӑвӑпӑр. П уш артан сы хланм а ш ыв катки  те лартса 
хурар.

Ҫавӑнтанпа Лӗпӗшпе К ӑткӑ туслӑ пурӑннӑ тет. Вё
сен пахчи те, картиш ӗ те, ҫурчӗ те яланах таса пулнӑ 
тет. Урӑх пушар тухас хӑруш лӑх пулман.
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Ыйтусене хуравла.

Кӑткӑ еплерех кӑпшанкӑ пулнӑ? Ун пирки калакан 
йёркесене тупса вула.
Лӗпӗш килёшрё-и сана? Мёншён?
Пушара сӳнтерме мёншён ҫӑмӑл пулман?
Санӑн Кӑткӑ пек пулас килет-и?

Ӗҫсем.

Иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш абзацсене вырӑсла куҫар. 
Юмах содержанине кала.

Ҫак ваттисен сӑмахӗсене асра тыт.

Кайӑк хитре тӗкӗпе, этем — ырӑ ӗҫӗпе.
Туе инкекре курӑнать.

•А
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Барбос.

Е
ЩкЖарбос паян пӗчченех. Хуҫапа арӑмӗ ирех паса- 

ра тухса кайрӗҫ. Йытта апат панӑ чух хыттӑнах: «Асту, 
киле ют ҫынсене ан кӗрт!» — терӗҫ.

Барбос ӑслӑ йытӑ: ялти пур выльӑх-чӗрлӗхе, кайӑк- 
кӗш ӗке, ҫынсене тӗпӗ-йӗрӗпе паллать. Ун патне кӳр- 
шӗсен куш акӗ те пырса кӗреймест.

Сасартӑк урамра: «Мур куш акӗ, кам а кирлӗ пуль 
сан ҫурусем! Кайӑр кунтан пурте, тӑранман хырӑм- 
сем!» — тени илтӗнчӗ.

Адолина (куш ака ҫапла чӗнеҫҫӗ) икӗ ҫурине черет- 
пе Барбоссен карти умне пырса хучӗ. Хӑй те юнашар 
вырнаҫрӗ. Хырӑмӗ выҫнӑ унӑн, чӑтма ҫук ҫиес килет.

Барбос паян тутӑ, ӑна кунӗпе ҫимелӗх апат парса 
хӑварнӑ: ҫӑкӑрӗ те, яш ки  те ҫителӗклӗ. Вӑл куш ака 
карта айӗнчен пӑхрӗ, хурлӑхлӑн йынӑш са ячӗ.

«Адолина, ман пата кӗрӗр, ан хӑрӑр» тени пулчё- 
ши ҫакӑ?
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Ун хыҫҫӑн Барбос ҫӗре урисемпе чавалама пуҫларӗ. 
Тӑпрана сирпӗтет кӑна.

Кӗҫех карта айӗнче куш аксене картиш не кӗмелӗх 
ш ӑтӑк пулчӗ.

Адолина хӑюсӑррӑн Барбос апачӗ ҫине пӑхса илет. 
Пӗччен мар вӗт-ха вӑл, ҫурасен те ҫиес килет, вӗсем 
аванах ӳснӗ, амӑш сӗчӗпе кӑна пурӑнаймаҫҫӗ.

Барбос яш ка савӑтне сӑмсипе тӗртме тытӑнчӗ, йӑви 
умӗнчен чылай куҫарчӗ. Халӗ апата ирӗккӗнех ҫиме 
пулать. Ю лашкинчен йытӑ ҫӑкӑр татӑкне те ҫӑварӗпе 
хыпса илсе савӑт патнелле илсе пычӗ.

Апат ҫисе тӑраннӑ хыҫҫӑн куш ак ҫурисем выляма 
тытӑнчӗҫ. Амӑшӗн хӳрине ҫырткаланҫи турӗҫ, унтан 
Барбос умне пырса выртрӗҫ.
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Ыйтусене хуравла.

Адолинӑпа ҫурисен хуҫисем пур-и?
Барбос мӗнле чӗр чун?
Эсӗ килсӗр кушаксемпе йытӑсене шеллетӗн-и? Мӗншӗн? 

Ӗҫсем.

Ӑнланман сӑмахсене словаре ҫыр.
Калаври уйрӑм шухӑшсене вырӑсла куҫар. Ӗҫе пурте хутшӑнма 
тӑрӑшчӑр.
«Кушакпа йытӑ пек харкашса пурӑнаҫҫӗ» тени тӗрӗс-и? Хӑв 
шухӑшна кала.
«Кушакпа йытӑ — манӑн туссем» темӑпа ачасемпе калаҫу 
ирттерӗр.
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Мана пула.

А .тте еҫе каяс умен м ана килте пулма хуш са 
хӑварчӗ. «Ачам, ниҫта та ан тух, чӑх чёпписене сыхла, 
апат ҫитер», — терё.

Эпё атте алӑка хӑй хыҫҫӑн хупсанах урама тухса 
вӗҫтертӗм. Кунӗпе ачасемпе лапталла вы лярӑм , каҫ- 
хине кӑна кил ҫинчен аса илтём.

Аттепе хапха умӗнче тӗл пултӑм ӑр. Вӑл эпё ӑҫта 
пулнине тӳрех чухларё пулас:

— Ну, Ҫеруш, малаш не сана ӗҫе ярӑп, хам чӑх чёппи
сене пӑхӑп, — терё.

Мана пула икӗ чӗппе курак йӑтса кайнӑ иккен.
Атте-анне сӑмахне яланах итлемелле ҫав.

Ыйтусене хуравла.

Ӗҫе каяс умён ашшӗ ывӑлне мён тума хушса хӑварнӑ?
Ача вӑл каланине пурнӑҫланӑ-и?
Чӑх чӗпписемпе мӗн пулса иртнӗ ҫав кун?
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Ӗҫсем.

Калав содержанине уйрӑм хут ҫине вырӑсла ҫыр.
Сыхла глагола хальхи вӑхӑтра ҫырмасӑр сӑпатла.
Атте-анне сӑмахне яланах итлемелли ҫинчен ачасемпе калаҫӑр.
Хӑв тунӑ пӗчӗк йӑнӑшсене аса ил.

Кӗтмен парне.

^ ^ ^ о л о д я  пиччӗшӗ М ускавра вӗренет, вӑл студент. 
ҪУР ҫулта  пӗрре я л а  ки лсе  к ая ть : аш ш ӗ-ам ӑш ӗпе 
ю ратнӑ ш ӑллӗне курас килет унӑн. Ху ҫуралса ӳснӗ 
вырӑна мӗнле таврӑнмӑн-ха.

«Пиччене М ускавран мӗн илсе килме ыйтса ҫырас- 
ши? — ш утларӗ Володя ҫыру ҫырма ларнӑ чух. — Тен, 
интереслӗ кӗнеке илме ыйтас? Е купӑс?..

Тинех шутласа тупрӑм! Ана илсе килсен чӑн-чӑн 
савӑнӑҫ пулать маншӑн...»

«Пиччеҫӗм, мана валли тӗрлӗ-тӗрлӗ сӑра туянсамччӗ, 
пӗр ӗҫ тӑвасш ӑн эпӗ. Салампа Володя», — тесе ҫырни- 
не вуласанах пиччӗшӗ Серёжа тӳрех апат-ҫимӗҫ мага- 
зинне чупрӗ. Туянчӗ кирлине.

Володя, ӳнерҫӗ пулма ӗмӗтленекенскер, ашшӗне кар- 
тинӑсем валли илемлӗ рамӑсем тутарчӗ.

Арҫын ача ӳкерме ӑста, тӗрлӗ сӑрӑ кирлӗ ӑна.
И кӗ талӑкран  Серёжа ял а  килсе ҫитрӗ. Аш ш ӗ вал

ли вӑл столяр инструменчӗсем, амӑш ё валли — хит- 
ре ш арф, Володя валли вунӑ бутылка тӗрлӗ сӑра ту- 
яннӑ. Э тикеткисем куҫа ш артараҫҫӗ, тӑван республи-
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ка  заводӗнчен тухнисем те пур. Тӗлӗнтермӗш  мар-и 
в а р а ? ..

Ҫакӑн хыҫҫӑн Володя чӑваш  чӗлхине тӑрӑш са вӗрен- 
ме пуҫларӗ.

Ыйтусене хуравла.

Володя пиччӗшӗ ӑҫта вӗренет?
Володя ҫырӑвне тӗплӗн тепӗр хут вула. Вӑл пиччӗшне
Мускавран мӗн илсе килме ҫырать?
Сӑрӑ ӑсти пулма арҫын ачана мӗн чӑрмантарнӑ?
Серёжа парнине курсан шӑллӗн кӑмӑлӗ мӗншӗн хуҫӑлать?

Ӗҫ.
Ҫак евӗрлев сӑмахӗсен пӗлтерӗшӗсене ҫирӗплет: 

пӑр-пар тӑн-тан
тӑр-тар хӑр-хар
мӑн-ман сӑр-сар
шӑн-шан кӑл-кал
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Выльӑх та чунсӑр мар.

П  ирӗн килте ула куш ак пур. Виҫӗ тӗслӗскер 
хӑй. Эпир ӑна питӗ юрататпӑр.

Боря куш ак  кӑнтӑрла ҫы вӑрать, каҫхине пирӗнпе 
вы лям а пуҫлать: урайӗнче тетте хыҫҫӑн чупать, пӗчӗк 
ш ӑллӑм  ҫине сикет.

П ӗринче эпӗ асӑрхам асӑр Боря ури ҫине пусрӑм. 
К уш ак м акӑрса ячӗ те уксахла-уксахла диван хыҫне 
кӗрсе кайрӗ. Ш ӑллӑм савӑннипе ахӑлтатса кулса ячӗ.

— Выльӑх-чӗрлӗхе хӗрхенме пӗлмелле, — терӗм эпӗ.
Н умаях пулмасть ш ӑллӑм ӑнсӑртран алӑкпа пӳрни- 

не хӗстерчӗ, куҫҫульпе йӗрет. Ю рать-ха чӗрни ӳкмерӗ.
Ҫавӑн хыҫҫӑн вӑл пур чӗр чуна та ш еллекен пулчӗ, 

куш акран та урӑх кулмарӗ.
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Ыйтусене хуравла.

Боря мӗн тӗслӗ?
Вӑл вӑхӑта епле ирттерет?
Выльӑх-чӗрлӗх е ҫын инкеке лекнине курсан, ачасем, эсир хӑвӑра 
мӗнле тытнӑ пулӑттӑр?

Ӗҫсем.

Калава вырӑсла куҫар.
Ӑна мӗншӗн ҫакӑн пек ят панине кала.

Инкек — ҫурмалла.

■ 4
1 ^ ^ о л я  умӗнче пы сӑк сумка йӑтнӑ ватӑ асанне 

утса пырать. Й ывӑр ҫӗклемне ҫӗр ҫине лартса кана- 
кана илет.

Арҫын ача, ӑна асӑрхаманҫи пулса, м алалла вас- 
карӗ. Ҫул урлӑ каҫсанах Коля такӑнса ӳкрӗ, чӗркуҫ- 
ҫинчен юн юхма пуҫларӗ. Ӑна хӗрхенекен те пулмарӗ.

«Эх, мӗншӗн асаннене пулӑш марӑм-ш и, — шухӑш- 
ларӗ Коля ӑшӗнче. — Ку инкек те сиксе тухман пу- 
лӗччӗ».

Ыйтусене хуравла.

Кинеми мӗн йӑтса утать?
Коля ватӑ ҫынна асӑрханӑ-и?
Вӑл ӑна мӗншӗн пулӑшма васкамасть?
Эсӗ ватӑсене пулӑшатӑн-и?
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Урокра.

'Ш  . .пӗ Верӑпа пӗр класра вӗренетӗп, пёр парта 
хушшинче ларатӑп. Вырӑс чӗлхи кӗнекине урока че- 
ретпе и лее килетпӗр эпир: пӗринче — эпӗ, тепринче — 
вал. Юн кун Вера чирлесе ӳкрӗ, ш кула килмерё.

Эпё пӗчченех ларатӑп.
В алентина В асильевна урокра тӗрлӗ вӑйӑсем вы- 

ляттарчӗ, хӑнӑхтарусем ҫыртарчӗ, правилӑсем калат- 
тарчӗ.

Кӗнеке ҫуккипе эпӗ ҫырмасӑр лартӑм, урокра «иккӗ» 
паллӑ илтӗм. Ҫакӑн хыҫҫӑн уроксенче кирлӗ кӗнеке- 
сене пурне те чиксе ҫӳрекен пултӑм.

Уркев ӳкерет, кахал пӑсать тесе ахальтен каламан 
ҫав.
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Ыйтусене хуравла.
Эсӗ уроксенче усӑ куракан кёнекесене яланах чиксе ҫӳретӗн-и? 
Кёнекесёр мёншён вӗренме йывӑр?

Ӗҫ.
«Кӗнеке — манӑн ҫывӑх туе» темӑпа калаҫу ирттерӗр.

Шӳте рольпе вулӑр.

Ш ӳ т.

вшЛШШ ерентекен:
— Толя, кала-ха, чӑхӑн миҫе ура?
— Пӗрре.
— М ӗншӗн сахал? Эсӗ чӑхсем утнине нихӑҫан та 

курм ан-им ?
— Пирӗн чӑх хӑрах ура ҫинче тӑратчӗ те...

Шӳте малтан чӑвашла, унтан вырӑсла сӳтсе явӑр.
Ҫакӑн евӗр шӳте килте ҫырса кил.
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