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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подачи лексического 

материала с учетом вовлечения детей в мир идей, в мир мыслей; усиления 

межпредметных связей с историей, литературой, культурой своего народа. 

Обучение лексике родного языка следует проводить в культурологическом ас-

пекте, т.е. нужно старательно раскрывать все возможные значения, вложен-

ные народом в то или иное слово. 
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Этемлĕх аталанăвĕн кирек хăш тапхăрĕнче те тăван чĕлхене вĕрентес ыйту 

кирек мĕнле халăхшăн та тĕп ыйту пулса юлать. Çак проблемăна татса парас 

тĕлĕшпе халăха вĕрентес ĕçре çĕнĕрен те çĕнĕ вĕренÿ комплексĕсем çырса 

хатĕрлесси, çĕнĕ технологисене шута илсе тата тăван чĕлхене вĕрентес методи-

ка ыйтăвĕсене çĕнĕлле пăхса, вĕсене тĕпе хурса ĕçлесси яланах актуаллă за-

дачăсенчен пĕри пулса тăнă. 

Этем чĕлхи – кăткăс пулăм, вăл çыннăн шухшлавĕпе те, кăмăл-туйăмĕпе те, 

общество аталанăвĕпе те таччăн çыхăннă. Çак кăткăс пулăма кирлĕ пек уçса па-

расси тата ăна ачасене курма, унпа усă курма вĕрентесси çăмăл мар. Çапах та 

ытти наукăсем пекех, чĕлхе, чăваш чĕлхе методики те аталансах пырать: тĕп-

чевçĕсем чĕлхе, методика аталанăвĕсенчи туртăмсене тупа-тупа палăртаççĕ, çав 

туртăмсен сăлтавĕсене шыраççĕ, çав вăхăтрах уйрăм чĕлхесен хăйевĕрлĕхĕсене 

те, вĕрентес уйрăмлĕхĕсене те тимлĕн тишкереççĕ. 
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Кирек мĕнле чĕлхе те хăйĕн халăх историйĕпе тачă çыхăнура тăрать, вăл 

халăхăн пурнăçне, культурине уçса, çутатса парать. Çав вăхăтрах кирек мĕнле 

халăх та ыттисенчен тĕрлĕ енпе (характерĕпе, тĕрлĕ çĕрте хăйне мĕнле тытнипе 

т.ыт.те) уйрăлса тăрать. Вĕсем йăхран йăха, ăруран ăрăва куçса халăхра сыхлан-

са юлаççĕ. Эпир вара çав халăхсен хушшинчи уйрăмлăхсене тишкерме 

тытăнсан çав йĕрсене курса, туйса тĕлĕнетпĕр. 

Тăван сăмахра чăваш халăхĕн пĕтĕм историйĕ. Чĕлхе тĕрлĕ тапхăрти çын-

сен, хамăрăн мăн асаттесен пурнăçĕпе ĕçĕ-хĕлне, вĕсемпе пирĕн хушăмăрти 

çыхăнăва кăтартса, уçса паракан хатĕр пулса тăрать. Чăваш писателĕсемпе по-

эчĕсем те тахçанах сăмах вăйĕпе кашни халăхăн йăли-йĕрки-тирпей 

уйрăмлăхĕсене шута илсе обществăри çынна йĕркелеме, унăн тĕнчекурăмне, 

ăнлануне, туйăмне аталантарма май пуррине курнă. 

Эпир те, пурте сирĕнпе çакна лайăх ăнланатпăр: сăмахпа çынна вĕлерме те, 

вилнине те пулать тăратма, у. к. ачана та кирлĕ сăмахпа, кирлĕ пек «унасан» 

хамăра, обществăна юрăхлă çын тума пулать. Çавна май ачасен ăс-тăнне, 

шухăшлавне аталантарассине, пурнăç çине мĕнле кăмăл-туйăмпа пăхассине, 

вĕсенчен мĕнле çын, мĕнле личность туса çитĕнтерес ыйтăва тăван чĕлхене 

вĕрентес ĕçе тĕрĕс йĕркелесе пырассипе çыхăнтармалли çинчен юлашки вăхăтра 

нумай калаçаççĕ. Тăван чĕлхен пĕлтерĕшĕ вĕрентÿ ĕçĕнче пысăк вырăн йышăн-

нине те палăртаççĕ. 

Çакă паллах, паянхи кун, эпир тăван чĕлхене вĕрентес ĕçре унăн вырăнĕпе 

пĕлтерĕшне мĕнле курнинче, ăна тĕрĕс курса ăнланнипе çыхăнса тăрать. Тĕп-

чевçĕсем çакăнта пĕтĕмĕшле çыхăнуллă система пуррине палăртаççĕ: 

− тăван чĕлхе материалĕ тăрăх тĕнчери, пурнăçри япаласемпе шухăшсене 

ăнланма, курма вĕрентесси; 

− пĕр-пĕринпе хутшăнма хăнăхтарасси. 

Çавна май тăван чĕлхене вĕрентес ĕçе çак тĕп уйрăмлăхсемпе принципсене 

пăхăнса йĕркелемеллине палăртмалла: 

− - пур тапхăрти чĕлхе материалне те предложени контекстĕнче, текст çине 

таянса туса пымалла; 
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− - урокра вĕрентекен пĕтĕм материал коммуникативлă тĕллеврен, хистев-

сенчен (мотивсенчен), вĕрентÿ кирлĕлĕхĕнчен тухмалла; 

− - урокра ачасен творчествăлла шухăшлавне аталантарассипе ĕçленĕ чух 

художествăлла формăсемпе ĕçлессине малти вырăна кăларса тăратмалла, 

мĕншĕн тесен «илемлĕх ырăлăх çуратать»; 

− - вĕрентÿ ĕçĕ-хĕлĕнчи материала ачасене ăнлантарнă чух шухăшлав ăн-

лану çинче йĕркеленсе пынине тĕпе хумалла; 

− - чĕлхе пулăмĕсене вĕрентессине тишкерÿллĕ аталану принципĕ çине та-

янса йĕркелемелле, вĕрентÿ материалне этнокультура пулăмĕсемпе çыхăнтарм-

алла; 

− - вĕрентÿ ĕçĕ-хĕлне дидактикăн аталануллă синтез принципĕ çине таянса 

йĕркеленĕ май вĕренекен материала анлăн та пур енлĕн пĕтĕмлетме май паракан 

юлашки урокпа вĕçлемелле. 

Наукăра пĕтĕмлетсе çирĕплетнĕ, вĕрентÿ уйрăмлăхĕсемпе çыхăннă 

çĕнĕлĕхсем, паллах, вĕренÿ кĕнекисенче, методика пособийĕсенче хăйсен 

вырăнне йышăнса пыраççĕ, вĕрентекенсен те çакна уçăмлă курса тăмалла. Тĕп-

чевçĕсем çавăн пекех паянхи вĕренÿ кĕнеки çакăн пек ыйтусене те тивĕçтермел-

лине палăртаççĕ: 

1. Теори материалĕ кирлĕ шайра тата ăнланмалла пулмалла; 

2. Кĕнекере системăлла, наука чĕлхипе çырнă тата предмета вĕренме хи-

стекен илĕртÿллĕ, кăсăк материал пулмалла; 

3. Ачасен калаçу тата çыру пуплевне аталантарассине теори материалĕпе 

çыхăнуллă вĕрентме пултармалла, вăл унăн никĕсĕ çинче пулса пыма тивĕç; 

4. Кĕнекере уйрăм сăмахсен, предложенисен семантикине тата функцине 

уçса пама пулăшакан материал пулмалла. Çавна май вĕсем çинчен вĕреннĕ чух 

грамматика уйрăмлăхĕсене çеç мар, текстра, пуплевре вĕсем мĕнле вырăн 

йышăннине ăнланса, кирек мĕнле чĕлхе пулăмĕпе те кирлĕ ситуацинче, кирлĕ 

вăхăтра, кирлĕ тĕллевпе усă курма хăнăхтарса пымалла; 

5. Вĕрентÿ ĕçĕнче дидактикăпа методика çыхăнулăхне шута илсе йĕркеленĕ 

чух тĕп, хушма тата пулăшу материалĕсем уйрăммăн та уçăмлăн курăнса тăмал-
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ла. Теори материалне вĕрентесси картлашкаллă (пусăмлă, сакăлталлă – ступен-

четый) принцип çинче йĕркеленмелле. 

6. Тăван чĕлхепе çыхăннă учебниксенче тăван халăхăн уйрăмлăхĕсене кур-

ма пулăшакан материалсем пулма тивĕç. 

Тăван чĕлхе этнокультура никĕсĕ пулнă май, çав халăхăн, çав ушкăнăн 

пĕтĕмĕшле пурнăçне, пĕлĕвне, пултарулăхне, хăнăхăвне, йăли-йĕркине кăтарта-

канĕ пулса тăрать. Çак шухăша шута илес пулсан вĕрентÿ ĕçĕнче, уйрăмах, тăван 

чĕлхене вĕрентес ĕçре лингвокультурологи аспектне шута илсе ĕçлессине 

хальлĕхе питех те çиелтен туса пынине е пачах та пурнăçламаннине палăртмалла. 

Чĕлхене вĕрентесси сăмахăн пĕлтерĕшне вĕрентни. Пуплев сăмахран 

пуçланать. Шухăшлав сăмах пĕлтерĕшĕпе пĕрле аталанать. Пуплевпе 

шухăшлав, сăмахпа унăн пĕлтерĕшĕ пĕр-пĕринпе тачă çыхăнура тăраççĕ. Пуплев 

шухăшлавсăр, сăмах пĕлтерĕшсĕр пулма пултараймасть. 

Пурнăçра мĕнле пулса пырать-ха? Урокра ача сăмах çинчен вĕренет, çавна 

май вăл çак сăмаха калать, илтет, çырать, вулать. Сăмахăн пĕлтерĕшĕ çинчен 

ăнлантармалли материала учитель палăртмасăр хăварать. Çапла вара, шкулта 

та, вузра та эпир хальлĕхе ачасене чĕлхене вĕрентессине «сăмах хыççăн сăмах 

пырать» текен принципа пăхăнса ĕçлесси маларах тухнине палăртмалла. Тĕп 

дидактика принципĕ вара, «шухăш хыççăн шухăш» текен принцип, каярах юлса 

пырать. 

Кашни сăмахра тĕрлĕ пĕлтерĕш пытарăннă. Сăмах вăл – шухăш, пĕлтерĕш 

çăлкуçĕ. Учитель тăван чĕлхе урокĕсенче сăмахăн грамматика, лексика пĕл-

терĕшĕсене палăртать. Унпа пĕрлех вăл пĕр тата нумай пĕлтерĕшлĕ пулма пул-

тарнине каласа хăварать. Çапла вара, вĕрентнĕ чух сăмахăн çиелти 

уйрăмлăхĕсене çеç пăхса тухни курăнать, çав вăхăтрах сăмахăн шалти пĕл-

терĕшне палăртмасăр, уçса, ăнлантарса памасăрах хăваратпăр. 

Сăмаха хальлĕхе пуплеврен уйăрса вĕрентни унăн пурнăçри пĕлтерĕшне, 

материаллă тата шухăш-кăмăл тĕнчине (материальный и духовный мир) уçса 

параймасть. Тĕслĕхрен, сăмахăн содержанине графикăлла схема пек йĕркелес 

пулсан вăл çакăн пек пирĕн ума тухса тăрать. 
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Сăмахăн çакăнта асăннă пур аспекчĕсене те шута илсе ĕçлесси чĕлхе 

урокĕсенче пулса пымалла. Тăван чĕлхене вĕрентессине вĕрентÿ пĕлтерĕшĕпе 

çыхăнтармалла, унсăрăн вăл хăйĕн пĕлтерĕшне, уйрăмах шкулта вĕрентнин пĕл-

терĕшне çухатать, ачана ÿсме, аталанма пулăшас ĕçре унăн уйрăмлăхне кура 

шута илсе ĕçлессине чарса пырать. 

Дидатика материалне суйласа илессине те, хăнăхтарура паракан ыйтусемпе 

ĕçсене йĕркелессине те лингвистикăн семантика аспекчĕпе çыхăнтарса пымал-

ла. Дидактика материалĕ ачана пурнăçра аталанма, пурăнма вĕренттĕр, хăйĕн 

малашлăхне курма пулăштăр, çав тĕллев патне утма хистетĕр. 

Сăмах – чĕлхе единици çеç мар, унпа пĕрлех вăл культура çинчен те ин-

формаци панине куратпăр. Апла пулсан чĕлхе материалне вĕрентнĕ чух культу-

рологи аспектне те шута илмелле. Тĕслĕхрен, «йытă» сăмаха илер. Ку сăмаха 

чĕлхе тĕлĕшĕнчен, тишкернисĕр пуçне культурологи енчен те пăхни пĕл-

терĕшлĕ: йытă – çыннăн тусĕ; вăл çурта сыхлать, çыннăн канлĕхне хураллать; 

каланă тăрăх йытă та кушак пекех çынна тĕрлĕ усал-тĕселтен сыхлама пулта-

рать, çавна май çуртра çынна пĕччен пурăнма хушмаççĕ е пĕр йытă та çук 

вырăнта çынна унта юлма та сĕнмеççĕ. 

Çапла вара, урокра сăмахăн çакăн пек уйрăмлăхĕсене палăртса хăварни 

ачасене вĕренÿ патне туртать, сăмах ачасенче хăйне майлă интерес çуратать, 

ачасен шухăшлавне те тĕрлĕ еннелле сарса анлăлатса ярать, хăйĕн тăван 

халăхĕн пурнăçне тарăнрах ăнланма майсем туса парать. 
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Хальхи вăхăтра тăван чĕлхене вĕрентес уйрăмлăхсенчен пĕри вăл – ачасене 

идея, туйăм тĕнчине кĕртсе ярасси. Çак уйрăмлăхсене шута илсех, тăван чĕлхен, 

чĕлхе пулăмĕсемпе ăнланăвĕсене, семантикăпа грамматика формисене мĕнле 

калăпăшпа тата мĕнле содержанипе вĕрентмеллине палăртас пулать. Тĕслĕхрен, 

япала ячĕсене вĕрентнĕ чух сăмахсен шалти тĕнчине кĕрсе пăхма тăрăшмалла. 

Пĕлтерĕш тĕнчи идея (шухăш) тĕнчине, туйăм тĕнчине, илем тĕнчине, творче-

ство тĕнчине, хавхалану, шухăш-кăмăл çĕкленĕвĕн тĕнчине кĕрсе курма май па-

рать. Кашни сăмахрах культурологи тĕлĕшĕпе çыхăннă пĕлÿ, информаци 

тарăннăн пытаннă. Сăмах – халăхăн иртнĕ пурнăçĕ çинчен пĕлекен чĕмсĕр сви-

детель. Тăван чĕлхе урокĕнче вара сăмах – çывăх та тăван, анне сăмахĕ – вĕре-

некен ачасем валли хăй çинчен мĕн пĕлнине пĕтĕмпех каласа пама тытăнмалла. 

Тĕслĕхрен, «тăвар» сăмахăн семантика пĕлтерĕшне ăнлантарса пама 

тăрăшăпăр, у. к. «тăвар» сăмахпа палăртнă япала пурнăçра мĕне пĕлтернине 

тишкерĕпĕр. Чи малтан, «тăвар» апат-çимĕç продукчĕсен шутне кĕнине палăрт-

малла. Иккĕмĕшĕнчен, вăл предмет пулнине палăртмалла. Тахçан, ĕлĕк-авал 

çырулăх (знаковая письменность) пулман чухнех вăл çырăва палăртнă, хутшăну 

хатĕрĕ пек çÿренĕ. Ученăйсем ăнлантарнă тăрăх, малтанхи çыру элеменчĕсем 

тĕвĕре, çыхăра палăрнă, унта тĕрлĕ пĕлтерĕше палăртакан япаласене пусма 

татăкĕ çине çыхса, çыхха хурса, мĕн шухăшланине пĕлтерес тĕллевпе çыру пек 

усă курнă. Çыхă илнĕ çынни вара, унти япалисене пăхса, ăна мĕн каласшăн пул-

нине ăнланнă. Çапла вара, «тăвар» та шухăша палăртакан çыру паллисенчен 

пĕри пулнă. Вăл шухăша палăртмалли паллă тата хутшăну палли пулнă май, 

хăйĕнче мĕнле вăрттăнлăха упрать-ши? Ун урлă мĕнле шухăша пĕлтерме пул-

тарнă-ха? 

«Тăвар» туслăха палăртнă иккен. Вăл тĕсĕпе те шурă, кирлĕлĕхĕпе те яла-

нах хисепре пулнă. Тĕслĕхрен, ĕлĕк те хальхи вăхăтра та шурă тĕс килĕшĕве, 

килĕшÿллĕ пурнăçа палăртать. Сăмахăн семантикине тĕплĕн те шухăшласа 

тишкернĕ чух çеç, пачах, çавăн пек кĕтмен уйрăм пĕлтерĕшсем пирĕн ума тухса 

тăнине палăртма пулать. Çапла вара, «тăвар» туслăха, килĕшÿллĕ пурнăçа, 

килĕшме чĕннине пĕлтерет. Сăмах май çакна та палăртар, çак семантика 
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уйрăмлăхĕсене хальхи словарьсенче пĕринче те кăтартса хăварман. Çав 

вăхăтрах «тăвар» сăмахăн шухăш пĕлтерĕшĕ çакăнпа çеç те вĕçленмест, ун пек 

тĕслĕхсене татах та илсе пама пулать. Тĕслĕхрен, хальхи вăхăтра та çынсен 

хушшинче çакна асăрхама пулать: ăнсăртран тăвар тăкăнса кайсан сулахай 

алăпа тăвар пĕрчине илсе (кил-çуртра харкашу ан пултăр тесе) хулпуççи урлă 

ывтнине курма пулать; е пĕр-пĕр кил-çурта лайăх мар çын килсе кайнă хыççăн 

усалĕсем кунта ан юлччĕр, хăйĕнпех кайччĕр тесе тăварлă шыв тухса сапаççĕ; е 

çул çинчи инкек-синкеклĕ, е хăранă вырăна, тăварлă шывпа çăкăр татăкĕ пăра-

хас йăла пур. Хăш-пĕр вырăнсенче, паянхи кун та, çын виллине килтен илсе 

тухса кайсан тăварлă шывпа урай çуса тухаççĕ. 

«Тăвар», халăхăн пурнăçĕнче, çынна хисепленине палăртакан, туслăх пал-

ли пек, тĕрлĕ халăхсен этнокультурине çирĕп кĕрсе ларнă. Чăвашсен те, çавăн 

пекех ытти чылай халăхсен йăли-йĕркинче хаклă, хисеплĕ çынна çăкăрпа тата 

тăварпа кĕтсе илес йăла пур: ку ĕнтĕ эпир сире мирпе, лайăхпа, килĕштерсе 

йышăнатпăр тениех пулать. Килнĕ хăнисем вара çăкăрпа тăвара ас тивсе 

пăхаççĕ. Çакă мирлĕ килĕшÿ туни мар-и вара ку? 

Çав вăхăтрах çак уйрăмлăх чăваш халăх юмах-халапĕсенче те сыхланса 

юлнине курма пулать. Тĕслĕхрен, чăваш халăхĕн халап-юмахĕсенче, мифĕсемпе 

преданисенче тăварпа çыхăннă, питĕ интереслĕ пулăма асăрхама май пур. 

Çывăх çынсем (арăмĕ е упăшки) пĕр-пĕрин умĕнче таса чунлă пулнине тăварпа 

çыхăнтарса тĕрĕсленĕ, çакă «Юхха» мифра та лайăх курăнса тăрать: 

Вара вĕсем килне таврăнса туй тунă, тет. Туй тусан, кайран, çав ача пит 

начарланнă, тет. Вара вăл юмăçа кайнă, тет, пĕр вупăрлă карчăк патне. Вăл 

карчăк каланă: 

– Эсĕ илнĕ хĕр лайăх хĕр мар пулĕ, эсĕ ăна сăнаса пăх: тăварлă апат çитер 

те, каç выртнă чух пÿрте шыв ан ларт, вăл мĕн тунине ху сăнаса вырт. 

Ача вара килне кайса карчăк каланă пек тунă. Каçхине выртсан, хайхи 

хĕрĕн ÿчĕ вырăн çинчех юлнă, чĕлхи çăварĕнчен вут пек тăсăлса тухса, пÿртре 

шыв шырарĕ, тет. Пÿртре шыв пулманран чÿречерен вут пек тăсăлса тухса, 
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çырмана кайса шыв ĕçсе килчĕ, тет. Ачи вара, ирхине тăрсан, хайхи карчăк 

патне каллех кайрĕ, тет... 

Кунта тăварпа çыхăннă йăла-йĕрке çывăх çынсен хушшинчи çыхăнăва 

кăтартнисĕр пуçне, çыннăн чăтăмлăхне, пĕр-пĕр йывăрлăх, нушапа асап килсе 

тухсан тÿсме пултарнине, килĕшÿллĕ пурнăç тума юрăхлă пулнине тĕрĕслени те 

куç кĕретех. 

Тăварпа çыхăннă тата ытти нумай тĕслĕхсене те илсе пăхма пулать: «Тăвар 

халапĕ» притча та чăваш халăх историнче пысăк пĕлтерĕшлĕ. Емельян Пугачев 

восстанине хутшăннă çынсене патша тăварпа тĕрĕсленине, тăвар салатса парас-

сипе чеен улталаса вĕсене тытса пĕтернине куратпăр. 

Вырăссен паллă тĕпчеçи А. В. Текучев та лексикăна вĕрентнĕ чух çак 

уйрăмлăха шута илсе ĕçлемеллине палăртать: «Учитывая специфику лексиче-

ских явлений, для раскрытия их сущности необходимо опираться на следующие 

сопоставления, слов и реалий, обозначаемых данным словом лексического и 

грамматического значений слова; единиц лексической парадигмы друг с дру-

гом; истории жизни слова и жизни народа» [4, с. 42]. Анчах, шăпах та, çак 

принципа шкулта хальлĕхе эпир пурнăçласа çитерейместпĕр-ха. 

Хальхи кĕнекесемпе дидактика материалĕсенче уйрăм сăмахсен, предло-

женисен семантикине тата функцине уçса пама пулăшакан материал ытларах 

пулмалла. Пĕр-пĕр темăна вĕреннĕ чух вĕсен грамматика уйрăмлăхĕсене çеç 

мар, текстра, пуплевре вĕсем мĕнле вырăн йышăннине ăнланса, кирек мĕнле 

чĕлхе пулăмĕпе те кирлĕ ситуацинче, кирлĕ вăхăтра, кирлĕ тĕллевпе усă курма 

хăнăхтарма пултармалла текен шухăша пурнăçа кĕртнĕ теме хальлĕхе иртерех 

пулĕ-ха. Çапах та ку ыйтупа чылай ĕçлеççĕ. Юлашки кăларăмсемпе тухса пыра-

кан вĕренÿ кĕнекисенче теори ыйтăвне çирĕплетмелли дидактика материалне 

пĕтĕмпе тенĕ пекех çыхăнуллă текстсемпе ваттисен сăмахĕсем çине таянса туса 

пыма тăрăшнине курма пулать, культурологи ыйтăвĕпе çыхăннă материалсем те 

сахал мар, анчах ĕçе тума ыйтакан хăнăхтарусен условийĕсенче те вăл 

витĕмлĕрех курăнмалла. 
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Кĕнекери çыхăнуллă текстсем учителе вĕрентÿ ĕçне пур енлĕн йĕркелесе 

пыма тивĕç. Вĕрентекен, çыхăнуллă текст ачашăн илемлĕ калаçма, çырма 

вĕренмелли тĕслĕх вырăнĕнче çÿренине, теори ыйтăвне пурнăçлама пулăшнине, 

чĕлхе сăнарлăхне курма, чĕлхе тишкерĕвĕ тума, тăван халăхăн историйĕпе 

çыхăнтарма, литературăпа чĕлхе урокĕсенче вĕреннĕ материала çыхăнуллă йĕр-

келесе пыма, уйрăм сăмахсен, предложенисен семантикине тата функцине уçса 

пама пулăшакан материал пулнине, пуплевре вĕсем мĕнле вырăн йышăннине 

ăнланса, кирек мĕнле чĕлхе пулăмĕпе те кирлĕ ситуацинче, кирлĕ вăхăтра, 

кирлĕ тĕллевпе усă курма хăнăхтарма пултарнине, воспитани ыйтăвне татса 

пама май панине асра тытса ĕçлемелле. Учитель те çак уйрăмлăхсене шута илсе 

кĕнекери çыхăнуллă текстсемпе çыхăннă хăнăхтару ыйтăвĕсене хушма ыйту-

семпе тарăнлатса, анлăлатса пыма тивĕç. 

Тĕслĕхрен, çак маларах каланă шухăшсене Хветĕр Уярăн «Таната» ро-

манĕнчи сыпăк та çирĕплетме май парать. 

«Пасар, хулан урамĕнче, лавккасемпе çырма хушшинчи анлă лаптăкра, 

йăшăлтатать-çăрăлать, кăшкăрать, юрлать, кĕçенет, макăрать, ĕнĕрлет, 

вăрçать, чĕнет, хăвалать, кулать, кăтиклет, какалать... Тусанĕ кунта, шăр-

ши-марши, шăни-пăванĕ; алă çупса хаклашни-килĕшнисем; тĕрлĕ чĕлхепе ка-

лаçнисем, вырăсла ятлаçни; чăпта куписем, хăмла, çăпата, савăт-сапа, апат-

çимĕç, ĕç хатĕрĕсем; бурлакĕ, грузчикĕ, манахĕ, пупĕ, чиновникĕ, хĕр-арăмĕ, 

ачи-пăчи, выльăхĕ-чĕрлĕхĕ, сутаканĕпе илекенĕ, кăтартаканĕпе кураканĕ» (Х. 

Уяр); Çак текст пĕтĕмпех градацирен тăнине куратпăр, ăна йĕркелеме шăпах 

пĕр йышши членсем пулăшаççĕ. Писатель пасарти шăв-шава, хĕвĕшĕве кăтартса 

паракан сăмахсене (пĕр йышши членсене) пĕрин хыççăн теприне йĕркерен ка-

ласа кайса, шухăша сăмахсерен вăйлатса та витĕмлетсе пырать. Çавна май 

вулакан умне чĕрĕ ÿкерчĕк (шавласа та хĕвĕшсе тăракан, çĕр тĕслĕ сасăпа 

янăракан пасар) тухса тăрать. 

Çавăн пекех автор шухăша вăйлатса кăтартас тĕллевпе япаласемпе пулăм-

сене чĕлхен тепĕр уйрăмлăхĕпе, мăшăр сăмахсемпе те усă курнине куратпăр: 

йăшăлтатать-çăрăлать, шăрши-марши, шăни-пăванĕ, хаклашни-килĕшнисем, 
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савăт-сапа, апат-çимĕç, ачи-пăчи, выльăхĕ-чĕрлĕхĕ. Кунтах автор синонимсем-

пе те, антонимсемпе те анлă усă курать. Синонимсем: макăрать, ĕнĕрлет; Ан-

тонимсем: чĕнет – хăвалать; кулать – вăрçать; сутаканĕпе – илекенĕ; кăтар-

таканĕпе – кураканĕ. Писатель сăмахсемпе пĕлсе усă курнине пулах паян эпир 

хăçанхи пасар çинчен калаçу пынине, мĕн пасарĕ иккенне иккĕленмесĕр калама, 

вăхăтне палăртма пултаратпăр. Воспитани тĕллевне пурнăçлама та май пур. 

Вĕрентекен тексра усă курнă уйрăм сăмахсен пĕлтерĕшĕсене уçса парас 

тĕлĕшпе (чăпта купи, бурлакĕ, грузчикĕ, манахĕ) тата ку е вăл сăмаха мĕн тĕл-

левпе усă курни енчен (кĕçенет, макăрать, какалат, савăт-сапа, апат- çимĕç, 

пупĕ, чиновникĕ, ачи-пăчи,) тишкерÿ ĕçĕсене те туса ирттерме тивĕç. 

Тĕслĕхрен: «Тĕрлĕ чĕлхепе калаçнисем, вырăсла ятлаçни» текен шухăш 

çине таянса вĕрентекен «Тăван чĕлхен пĕлтерĕшне ачасене туйса илме пулăшас, 

ăнланса илме май парас» тĕллеве пурнăçлассипе те ĕçлеме пултарать: 

– Текстра тĕрлĕ чĕлхепе калаçнисем, вырăсла ятлаçни тенине эсир мĕнле 

ăнланатăр? 

– Мĕншĕн автор тĕрлĕ чĕлхепе калаçнисем тенисĕр пуçне вырăсла ятлаçни 

тет? Мĕн каласшăн вăл унпа? 

– Вырăсла ятлаçни сăмах майлашăвне автор мĕнле пĕлтерĕшпе усă курнă? 

(тÿрĕ пĕлтерĕшпе е куçăмлă пĕлтерĕшпе?) 

– Чăнласах, пасарта час-часах мĕнле чĕлхепе ятлаçнине илтме пулать? 

– Мĕншĕн çынсем ятлаçнă чух вырăсла вăрçаççĕ. Мĕнпе çыхăнтаратăр? 

Тепĕр чух, тин çеç калаçма вĕренекен ачана аслисем пĕр-пĕр усал сăмах калама 

вĕрентеççĕ те, ача çав сăмаха, малтанласа калама ыйтсан, кайран хăй тĕллĕнех, 

çав тери савăнса та хавхаланса калама тытăнать. Сирĕн шутпа, çакă мĕнпе 

çыхăннă? Ача хăй калакан сăмахăн пĕлтерĕшне ăнланать-ши? 

– Мĕнле шутлатăр, çынна хăйĕн тăван чĕлхипе усал сăмаха калама чи мал-

тан мĕн чарса тăрать? Сирĕн шутпа, усал сăмахсен пĕлтерĕшне çын хăш чĕлхе-

пе лайăхрах ăнланать, чунпа туйса тăрать? Мĕншĕн çапла шутлатăр? 
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– Усал, ятлаçу сăмахĕсене хăш чĕлхепе ытларах каланине танлаштарса 

пăхсан, эпир вĕсене тăван чĕлхепе, анне чĕлхипе каламаннине куратпăр. Çакна 

мĕнпе çыхăнтаратăр? 

– Çакăнта куратпăр та ĕнтĕ: анне чĕлхи хăватлă тенин пĕлтерĕшне. Анне 

чĕлхи пире усал сăмахсене калассинче те тапу лартать. Ятлаçу, тÿрккес сăмах-

сене ытти чĕлхепе те калани илемсĕр, вăл хамăра хисеплеменнине пĕлтерет. 

Кирек мĕнле лару-тăрура та çыннăн хăйне йĕркеллĕ тытма пĕлмелле, хăйĕн сăн-

сăпатне çухатмалла мар. 

Акă вĕсем, ачана шухăшлама хистекен, тăван чĕлхен пĕлтерĕшне туйса ил-

ме, унăн историне курма, ачана калаçтарса яма пулăшакан тĕп ыйтусенчен 

пĕри. Сăмах хăй çинчен каласа пама тытăнсан вĕрентнин пĕлтерĕшĕ те уçăмла-

нать. 
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