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Аннотация: инновационная работа в школе достаточно разнообразна. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов обуче-

ния, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного ре-

зультата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в со-

временных социокультурных условиях. Использование современных образова-

тельных технологий способствует развитию у школьников познавательной 

активности, творчества, повышается динамика качества обучения. 

Ключевые слова: новые технологии, дидактические игры, проектные тех-

нологии, игровые технологии, нетрадиционные уроки. 

Аннотаци: шкул ĕçĕнче чи çĕннине кĕртсе пĕлӳ шайне ӳстерес майсем 

тем чухлех. Инноваци вăл – çĕнĕ техникăпа технологие тата ӳсĕмлĕ ăслайсене 

ĕçе кĕртессишĕн тимлени; çĕнетӳ. Педагогикăри инноваци – чи çĕнни, çĕнĕлĕх, 

улшăну, вĕрентӳ ĕçĕнче çĕнĕ компонентсем кĕртесси, вĕрентекенпе вĕренекен 

пĕр тĕллевпе, меслетсемпе, майсемпе, тĕрлĕ воспитани çул-йĕрĕпе, пĕрле ĕçле-

се-шухăшласа, методика сĕнĕвĕсене тивĕçтерсе вăй хурасси. 

Тĕп сăмахсем: çĕнĕ технологи, дидактика вăййи, проект технологийĕ, 

вăйă технологийĕ, йăлана кĕмен уроксем. 

Паянхи кун кашни вĕрентекен урока интереслĕ ирттерес тесе, ачасене 

хăйĕн предмечĕпе кăсăкланарас тесе нумай вăй хурать. Çĕнĕ стандарт ыйтнипе 
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халĕ ачасене хатĕр пĕлӳ парас çук, вĕсене хăйсене кăсăклантарса, итнтереслен-

терсе пĕлĕве тупма вĕрентмелле. Ачапа пĕр чĕлхе тупас тесен вĕрентекенĕн 

çĕнĕ технологисене алла илмелле. 

Çĕнĕ стандарта тивĕçтерекен çĕнĕ технологисем чылай: 

− аталантаруллă вĕренӳ; 

− проблемăлла вĕрентни; 

− ăнăçу ситуацийĕ туни; 

− дифференциациллĕ вĕренӳ; 

− критикăлла шухăшлава аталантарни. 

Çĕнĕ технологисене пурнăçлама май паракан тĕп меслетсем шутне креа-

тивлăх (ачасен пултарулăхĕ çине таянни), пĕлĕве системăласа вĕрентни, йăлана 

кĕмен уроксем ирттерни тата курăмлăх хатĕрĕсем кĕреççĕ. 

Урокра çĕнĕ технологисемпе усă курни ачасен активлăхне, тавракурăмне 

ӳстерет, ушкăнпа хутшăнса ĕçлеме, шыравпа тĕпчеве вĕрентет. 

Тăван (чăваш) чĕлхе урокĕсенче те, класс тулашĕнче иртекен тĕрлĕ ĕçсенче 

те асăннă технологисен мелĕсемпе эпир анлă усă куратпăр. Вĕсен шутĕнче: ди-

дактика вăййисем, вăйă технологийĕ, проект технологийĕ (урок хушшинче 

пĕчĕк проект туни, 4–6 урок хушшинче тунă кĕске проект, темиçе эрне 

хушшинче тунă проект, çулталăк хушши тунă проект), сывлăха çирĕплетмелли 

технологи (тĕрлĕрен хусканусем туни, вăйăсем ирттерни, юрлани), модуль тех-

нологийĕ, синквейн, кластер, диамантăпа даймонд мелĕсем, хокку мелĕ. 

Хокку мелĕ 

Эпĕ çĕмĕрт куртăм. 

Шап-шур чечекре лараканнине. 

Капăр. 

 

Эпĕ кайăк куртăм 

Çуркунне вĕçсе килекеннине. 

Илемлĕ. 
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Эпĕ шăпчăк куртăм. 

Юрă шăрантараканнине. 

Çепĕç. 

 

Эпĕ упасене куртăм. 

Шыва кĕрекеннисене. 

Илемлĕ. 

 

Эпĕ йывăç куртăм. 

Уйра пĕччен ӳсекеннине. 

Кичем. 

Интерактивлă технологи 

«Карусель» вăйă. Ачасем икĕ çаврашка йĕркелесе, пĕр-пĕрин çине пăхса 

тăраççĕ. Шал енче тăракансем вырăнтах юлаççĕ, тул енче тăракан ачасем куçса, 

çаврăнса пыраççĕ. Çав вăхăтра тĕрлĕ темăпа («Паллашу», «Магазинта», «Шкул-

та», «Çемье») каласа пама, ыйтса пĕлме пултараççĕ. 

«Вĕçленмен предложени» вăйă. Ачасем предложени пуçламăшне вулаççĕ, 

хăвăрт вĕçлеççĕ. Тĕслĕхрен: Тепĕр эрнерен …. Авăн уйăхĕнче …. Петя урока …. 

Çулла …. Кĕркуннехи каникулта …. Эпĕ чăвашла …. Хĕлле …. 

«Ыйтса пĕл» вăйă. Вĕренекенсем пĕр-пĕр темăпа («Çемье», «Тумтир», 

«Кил-çурт», «Спорт») класри ачасенчен ыйтса информаци пухаççĕ. Кашни ачан 

хут листи çинче мĕн ыйтмаллине хушса çырни. Тĕслĕхрен: Камăн амăшĕ шкул-

та ĕçленине ыйтса пĕл. Сирĕн класра миçе ача пан улми юратнине ыйтса пĕл. 

Паян кам шурă кĕпепе килнине ыйтса пĕл. Камăн килĕнче çыру сĕтелĕ чӳрече 

патĕнче ларнине ыйтса пĕл. Камăн аслашшĕпе асламăшĕ ялта пурăннине ыйтса 

пĕл т.ыт.те. Вĕрентекен ачасене ыйтупа хурава чăвашла тĕрĕс йĕркелеме 

пулăшать. 

«Ушкăнпа калав туни» вăйă. Калав пуçламăшĕ çумне пĕрер предложени 

çыраççĕ, юнашар ларакана параççĕ. Юлашкинчен интереслĕ калав пулса тухать. 
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«Пулă шăмми» мел. 

Тĕслĕхрен, вĕренекенсем «Нарспи» поэмăри «Сарă хĕр» сыпăка вулаççĕ те 

ăна тишкереççĕ. 

Ирех тăрать, тумланать, 

Нарспи ĕçе тытăнать: 

Е пурçăн çип илет те 

Юрла-юрла тĕр тăвать; 

 

Е çĕлеме ларать те, 

Çĕвви шăрçа пек пулать - 

Сӳс хӳреллĕ хурçă йытă 

Пĕр кĕрет те пĕр тухать; 

 

Е пир тĕртме ларать те 

Вылянтарать ăсине; 

Е хултăрчă тытать те 

Çипне тиет çĕррине. 

Пулă пуçĕ вырăнĕнче – проблема: Нарспи ĕçе тытăнать. 

Пулăн çӳлти шăммисем вырăнĕнче: пурçăн çип илет, çĕлеме ларать, пир 

тĕртме ларать, хултăрчă тытать. 

Пулăн аялти шăммисем вырăнĕнче: тĕр тăвать, çĕвви шăрçа пек пулать, 

вылянтарать ăсине, çипне тиет çĕррине. 

Пулă хӳри вырăнĕнче – пĕтĕмлетӳ: ĕçчен хĕр. 

«Çичĕ хĕр» текста вуланă хыççăн та çак меслетпе ĕçлеме пулать. 

Пулă пуçĕ вырăнĕнче – проблема: хĕрĕсем амăшне мĕнле кĕтни çинчен ка-

лани. 

Пулăн çӳлти шăммисем вырăнĕнче: пĕрремĕш хĕрĕ, иккĕмĕш хĕрĕ, …, 

çиччĕмĕш хĕрĕ. 

Пулăн аялти шăммисем вырăнĕнче: Эпĕ сана ӳсен-тăран хĕвел çутине 

кĕтнĕ пек кĕтрĕм (1). Эпĕ сана типсе хытнă çĕр çумăр тумламне мĕнле кĕтет, 



Publishing house "Sreda"
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

çавăн пек кĕтрĕм (2). Кайăк чĕпписем хăйсен амăшне кĕтсе епле макăраççĕ, эпĕ 

те сана кĕтсе çавнашкал макăртăм (3). Пыл хурчĕсене чечексĕр мĕнле йывăр, 

мана та сансăр çавнашкал йывăр пулчĕ (4). Эсĕ мана тĕлĕкре ирхи сывлăм шывĕ 

пек курăнтăн (5). Шăпчăк чие сачĕ çине мĕнле пăхать, эпĕ те сана кĕтсе çул çине 

çавăн пекех пăхрăм (6). Нимĕн те каламан – амăшĕн пушмакне хывнă та унăн 

урине çума ăшă шыв хатĕрленĕ (7). 

Пулă хӳри вырăнĕнче – пĕтĕмлетӳ: çиччĕмĕш хĕрĕ ĕçчен, амăшне ытларах 

юратать. 

Йăлана кĕмен уроксем: калаçу урок, экскурси урок, тĕпчев урок, вăйă урок, 

КВН урок, проекта хӳтĕлемелли урок, конференци урок, çул çӳрев урок, зачет 

урок, театр урок. Асăннă уроксем ачасен умне тĕрлĕ проблемăсем кăларса 

тăратаççĕ, кăсăк ыйтăва татса пама вĕрентеççĕ, шухăшлава аталантараççĕ. 

Килти ĕçе йăлана пăхăнмасăр тата суйлавлă пани (творчетвăлла ĕçсем, тек-

ста иллюстрацилесси, инсценировка лартасси, текста вĕçлесси, çут çанталăка 

сăнаса фото тата видео туни, презентаци хатĕрлени т.ыт.те.). Кун пек ĕçсем пĕр 

евĕрлĕхрен хăтăлма пулăшаççĕ. Ача автор, фотограф, художник, вĕрентекен 

вырăнĕнче те пулса курать. Çапла майпа вăл хăйех вĕренекен материала йĕрке-

леме, системăлама хăнăхать. 

Вĕрентекене çĕнĕ технологисене алла илме вăхăт та çителĕклĕ кирлĕ, 

ятарлă пĕлӳ тата хатĕрленӳ те. Апла пулин те вĕрентекенĕн харкам хăй тĕллĕн 

вĕренсе професси шайне ӳстерсех тăмалла. 
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