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ЧУВАШСКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 

Аннотация: в статье раскрываются особенности обучения чувашскому 

языку в 8 классе в школах с чувашским языком обучения. Описываются основные 

методы и формы работы. Особое внимание уделяется вопросам обучения чу-

вашскому языку в лингвокультурологическом и сравнительно-сопроставитель-

ном аспектах. 
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Аннотаци: статьяра чăваш чĕлхиллĕ шкулăн 8-мĕш класĕнче чăваш чĕл-

хине вĕретес уйрăмлăхсене уçса панă, вĕрентÿ мелĕсемпе формисене çырса 

кăтартнă. Чăваш чĕлхине лингвокультурологи çине таянса тата тан-

лаштарса-шайлаштарса вĕрентесси çине пысăк тимлĕх уйăрнă. 

Тĕп сăмахсем: чăваш чĕлхине вĕрентесси, пулмалли результатсем, вĕренÿ 

кĕнеки, танлаштарса-шайлаштарса вĕрентесси, лингвокультурологи аспекчĕ. 

Тĕнчери лару-тăру та, халăх пурнăçĕ те, Федерацин патшалăх вĕренÿ стан-

дарчĕсем те шкул вĕрентĕвне çĕнĕлле йĕркелеме хистеççĕ [7; 8]. Статья тĕллевĕ – 

вĕрентекене чăваш чĕлхине çĕнĕ стандартсемпе килĕшӱллĕн вĕрентме, Ю.М. Ви-

ноградовпа А.С. Егорова хатĕрленĕ «Чăваш чĕлхи. 8-мĕш класс» вĕренӱ посо-

бийĕпе [1] ĕçлеме пулăшасси. Кĕнекене 2013 çулта чăвашла [10], 2018 çулта 

вырăсла [9] тухнă тĕслĕх программăна тĕпе хурса çырнă. 
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Чи малтанах ачасен 8-мĕш класра чăваш чĕлхине вĕреннин пулмалли ре-

зультачĕсем çинче чарăнса тарăпăр. ФГОС вăя кĕриччен кашни урокрах виçĕ тĕл-

лев (сапăрлăх, аталану тата пĕлӱ тĕллевĕсем) лартаттăмăр. Халĕ ФГОС ыйтнине 

кура чăваш чĕлхине вĕреннин виçĕ результатне палăртатпăр. 

1) харкамлăх результачĕсем (кашни ача харпăр хăй аталаннине кăтартакан-

нисем); 

2) пур предмета та вĕренме кирлĕ результатсем; 

3) предмет (чăваш чĕлхине вĕреннĕ май кăна пулакан результатсем) [6, с.84]. 

Харкамлăх результачĕсем шутне Тăван çĕршыва юратни, ăна хисеплени, 

Тăван çĕршыв умĕнчи тивĕçлĕхе туйни, тăван тата ытти халăхăн историне, чĕл-

хине, культурине хисеплени; тăван мар тĕрлĕ халăхăн этикет нормисене хисеп-

лени; ĕçе хисеплеме вĕренни, çын тата общество пурнăçĕнче çемье пĕлтерĕшне 

ăнланни; тĕнче курăмĕ йĕркеленни; тепĕр çынпа пĕр тан шайра тытни, ăна хисеп-

лесе хутшăнма пĕлни, хутшăнура çураçулăх туйăмне сыхласа хăварни; сывлăха 

упрама вĕренни; эстетика туйăмĕ аталанни; çут çанталăка упрама вĕренни тата 

ытти те кĕреççĕ. 

Вĕренӱ кĕнекинчи текстсем чылайăшĕ кăмăл-сипет ыйтăвĕсемпе çыхăннă. 

Паллах, вĕсемпе ĕçленĕ чух вĕрентекен текста, унти сăнарсене тишкерттермесĕр 

иртсе каяймасть. Сăмахран, Текст ячĕ вырнаçуллă-и? Мĕншĕн? Ĕнентер йышши 

ыйтусемпе ĕçсем пама пулать. Ачасем хăйсен шухăшне палăртма, ăна ыттисене 

ĕнентерме пултарччăр. 

Харкамлăх результачĕсем мĕнле пуласси чылай чухне проект ĕçĕсен темисен-

чен те килет. Сăмахран, 31-мĕш хăнăхтару «Анне теми искусствăра сăнланни» 

проект ĕçĕ тума ыйтать [1, с. 21], аннене хисеплеме вĕрентнипе пĕрлех чăваш тата 

ытти халăхăн культурипе паллаштарать, эстетика туйăмне аталантарать. 

112-мĕш хăнăхтарура палăртнă проект ĕçĕ [Çавăнтах, с. 61] чăваш чĕлхипе 

кулленхи пурнăçра анлăрах усă курма хăнăхтарать, чăвашшăн чăвашла хатĕрленĕ 

реклама тексчĕ витĕмлĕрех, кăмăллăрах пулнине ĕнентерме пулăшать. 

178-мĕш хăнăхтарура тума ыйтнă «Пирĕн тăрăхпа çыхăннă топонимсем» 

[Çавăнтах, с. 98–99] проект ĕçĕ тăван ен историпе культурине пĕлме пулăшать, 
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çут çанталăкпа пĕрлех чĕлхене те упрама вĕрентет. Вырăнти материала кура те-

мине ансăрлатма та пулать: «Пирĕн тăрăхри шыв-шур ячĕсем», «Пирĕн тăрăхри 

уй ячĕсем» т.ыт.те. 

Куратпăр ĕнтĕ, вĕрентекенсем ачасемпе сапăрлăх (воспитани) тĕлĕшĕнчен 

тăвакан ĕç-хĕл харкамлăх результачĕсенче палăрать. Çавăнпа урок валли хар-

камлăх результачĕсене палăртма йывăрах пулмалла мар. 

Пур предмета та вĕренме кирлĕ результатсем шутне предметсем хушшинчи 

ăнлавсем тата универсаллă (кулленхи) вĕренӱ ĕç-хĕлĕ кĕреççĕ. 

Предметсем хушшинчи ăнлавсем тесе система, факт, феномен, анализ, 

синтез йышши ăнлавсене калаççĕ, вĕсем ачасен вулав компетенцине аталан-

тарма, информаципе тата проектпа ĕçлес хăнăхăва алла илме пулăшаççĕ. 

Универсаллă вĕренӱ ĕç-хĕлĕн виçĕ ушкăнне палăртаççĕ: 1) ĕç йĕркелӱ; 2) 

хутшăну; 3) пĕлӱ-тĕпчев. 

Пур предмета та вĕренсе аталаннă результатсем пулччăр тесен ачасене 

пуплевĕн мĕн пур тĕсĕпе усă курма, информаци шыраса тупса унпа ĕçлеме 

вĕрентмелле. Ку результатсем патне çитерме мăшăрпа тата ушкăнпа, тĕрлĕ 

схема-таблицăпа ĕçлени пулăшать. Ун йышши ĕçсем вĕренӱ кĕнекинче çи-

телĕклех. 

Реклама тексчĕпе ĕçлеттерни (110–112-мĕш хăнăхтарусем) [1, с. 98–99], 

сăмахран, универсаллă вĕренӱ ĕç-хĕлĕн кашни тĕсне йĕркелеме май парать, чăн 

пурнăçра кирлĕ пулакан хăнăхăва аталантарать. 

Çапла вара, пур предмета та вĕренсе илекен результатсем пĕтĕм предметпа 

та пĕр темелле, çапах та чăваш чĕлхи урокĕсенче ачасене чăвашла калаçтарса 

аталантармалла, чăвашла хутшăнма вĕрентмелле. Тĕп результат кунта – ачасене 

аталантарасси. Эппин, урокăн пур предмета та вĕренме кирлĕ результачĕсене 

палăртнă чух аталану тĕллевĕсене шута илмелле. 

Предмет результачĕсем урок темипе тӱррĕн çыхăннă [10, с. 6–8]. Вĕсене 

чăваш чĕлхин фгосреестра вырнаçтарнă тĕслĕх программинче питĕ тĕплĕ ăнлан-

тарнă [9]. 8-мĕш класра хутсăр предложенисене малалла тишкеретпĕр, вĕсене 

кăткăслантаракан пĕр йышши членсем, чĕнÿсем, кÿртĕм сăмахсемпе 
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предложенисем, уйрăмлатнă сăмахсем çинчен пĕлÿ илетпĕр, урăх çын сăмахĕсене 

пĕлтермелли тĕрлĕ меле ăса хыватпăр, хутлă предложенисемпе паллашма 

пуçлатпăр, çыхăну паллисĕр хутлă предложенисене тишкерме хăнăхатпăр. Çавăн 

пекех 8-мĕш класра «Текст» темăна малалла вĕрентпĕр: чĕлхен функцирен киле-

кен тĕсĕсене пăхса тухатпăр, ĕçлĕ стильпе тарăннăн паллашатпăр. 

8-мĕш класс валли хатĕрленĕ вĕренÿ пособийĕнче танлаштарса-шай-

лаштарса вĕрентесси çине пысăк тимлĕх уйăрнă. Пирĕн шутпа, чăваш чĕлхине 

хурăнташ чĕлхесемпе танлаштарнă май ротацизм ламбдацизм, лексика тата грам-

матика уйрăмлăхĕсемпе пĕрпеклĕхĕсем çинче ытларах чарăнса тăмалла [3, 

с. 288]. Танлаштару материалне кĕнекере хăнахтарусенче кăна мар, «Пĕлетĕр-и 

эсир?» «Танлаштарăр», «Сăмах çÿпçи» рубрикăсенче те асăрхама пулать, 

сăмахран, чăваш чĕлхинчи хула «город» сăмах ытти тĕрĕк чĕлхисенче кала 

«хула», кале, кала, гала «крепость» пулать [1, с. 73]. 

Вĕрентĕве лингвокультурологи аспектне пăхăнса йĕркелени вĕрентĕвĕн тĕп 

принципĕсене пурнăçлама майсем туса парать [5, с. 72]. Вĕренӱ кĕнекинче акă 

лингвокультурологипе çыхăнтарса тумалли ĕçсем чылай. Тĕслĕхрен, 14-мĕш 

хăнăхтарура [1, с. 14] кайăк ячĕсен, 127-мĕш хăнăхтарура [Çавăнтах, с. 69] йывăç 

ячĕсен шалти пĕлтерĕшне тишкермелле. 

Ик тата нумай чĕлхелĕх тавралăхĕнче чăваш чĕлхине лингвокультурологи 

çине таянса тата ытти чĕлхесемпе танлаштарса-шайлаштарса вĕрентни ачасен 

чĕлхе тавçăрулăхне аталантарать, нумай пĕлес килнине ÿстерет, тăван чĕлхене 

хаклама вĕрентет [2, с. 74]. 

Тĕп шкул пĕтерекен ачан пĕлĕвне пĕтĕмĕшле аттестаци картинче хакланă 

пирки республикăн пĕрлехи экзаменне хатĕрлесси 8-мĕш класра малалла пырать. 

Кĕнекере ăслав сочиненийĕ валли тезис калăплама (18-мĕш хăнăхтару) та 

[1, с. 16], аргументсем тупма (91-мĕш хăнăхтару) та [Çавăнтах, с. 50–51] 

вĕрентнĕ. Сочинени çырнă чух усă курма юрăхлă текстсем те чылай. Сочиненипе 

изложенисем çырма вěренме «Чĕлхе тата пуплев» теори теми тата ятарласа 

кĕртнĕ «Текст» тема пулăшать. Текст тытăмне час-час аса илтерме хăнăхтарусем 

валли кĕртнĕ текстсемпех усă курма юрать. 
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Урока кăсăклăрах ирттерес тата сăмахри сасăсене тĕрĕс калама хăнăхтарас 

тĕллевпе вĕренӱ кĕнекинче хăвăрт каларăшсем чылай илсе панă. Вĕсемпе ĕçле-

мелли методикăна тахçанах пурте пĕлеççĕ: кашни сăмахпа сасса уçăмлă васка-

масăр каланинчен пуçламаллла та питĕ хăвăрт каласси патне çитмелле. Кĕске ка-

ларăшсене пĕрре сывласа илнĕ вăхăтра каласа ĕлкĕрмелле, вăрăммисенне вара 

малтан интонацине палăртмалла. 

Усси ытларах пулăр тесе калама йывăр сасăсене палăртакан сас паллисене 

тĕспе уйăрмалла е аялтан туртса паллă тумалла. Хăвăрт каларăшсене вĕреннĕ май 

шухăшлава аталантарма алă хусканăвĕ пулăшать. 

Кану вăхăтĕнче хăвăрт каларăшăн кашни сăмахне каланă май ал-урана çапла 

хускатма пулать: 

1) алă пӱрнисене чышкăна (чăмăра) пуçтарса чăмăртама; 

2) алă пӱрнисене йĕркипе (черетпе) хуçлатма; 

3) пуçра шухăшланă клавишăсем çине пӱрнесемпе черетпе пусма; 

4) ал тупанĕпе сĕтеле шаккама; 

5) урапа тăпăртатма; 

6) пуçа сулма т.ыт.те. 

Çапла вара, чăваш шкулĕн 8-мĕш класĕнче шкул ачисене республикăн пĕр-

лехи экзаменне хатĕрлесси çине пысăк тимлĕх уйăрмалла, лингвокультурологи 

çине таянса тата танлаштарса-шайлаштарса вĕрентмелле, уроксене кăсăклă та 

тухăçлă ирттермелле. 
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