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Аннотация: в статье рассматривается приемы использования техноло-

гии критического мышления на уроках родной (чувашской) литературы в поли-

культурных условиях. Статья адресована широкому кругу педагогов, заинте-

ресованных в оптимизации современного учебного процесса. 
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Аннотаци: статьяра тӑван (чӑваш) литература урокӗсенче критикăллă 

шухăшлав технологийĕн ăслайĕсемпе усӑ курас мелсене пӑхса тухнӑ. Ку ӑслай-

сем ачана çĕнĕ пĕлÿ «тупма», вӗрентӳ ӗçне тухӑçлӑрах тума пулăшнине ĕнен-

тернĕ. 

Тĕп сăмахсем: «Çӗнӗ сӑмах» технологи картти, пирамида ӑслайĕ, скрай-

бинг. 

Тӑван çӗр-шыв, тӑван кӗтес, тӑван кил, тӑван анне… Мӗн вӑл Тӑван çӗр-

шыв? Словарьте çын çуралса ӳснӗ çӗр-шыва Тӑван çӗр-шыв теççӗ, апла пулсас-

сӑн, пирӗн Тӑван çӗр-шыв вӑл – Чӑваш Республики. 2019 çул тӗлне 1 223 395 

çыншӑн Чӑваш Республики – Тӑван çӗр-шыв. Мӗн вӑл тӑван кӗтес? Тӑван кӗтес 

вӑл – ачалӑх иртнӗ, çын тӗпленсе пурӑнакан вырӑн. Тӑван кӗтессӗр çын çук!!! 

Çут çанталӑк кашни çыннах киллӗ пулма пилленӗ. Тӑван килте тӑван атте-анне, 

тӑван аппа-пичче, тӑван «сывлӑш», тӑван сӑмах…Атте …Анне… Шел… сӑнчӑр 

таçта татӑлса кайрӗ. Тӑван çӗр-шывӗ те, тӑван кӗтесӗ те, тӑван килӗ те пур, 

темшӗн атте, анне сăмахсем çеç çук. Эпир, чӑвашсем, çука хӑнӑхман!!! Çавӑн-

па чун ыратать. Пирӗн çук-и савӑнмаллӑх юрӑ-ташӑ, çук-и пирӗн мухтанмаллӑх 

капӑр тӗрӗ, тӗнче шайне тухнӑ поэтсем, уçлӑха та парӑнтарнӑ чӑвашсем… Шкул 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ачисене çакна мӗнле ӗнентерес, мӗнле ӑнлантарас? Эпӗ вӗсен тӑван амӑшӗ мар-

çке тӑван сӑмаха калама вӗрентме… Хӑй çинчен калама 4–5 предложени 

вӗрентӗп-ха, 4–5 предложени – хула çинчен… Вӑл мӗн парать? 

Кирек мӗнле тăван чӗлхене те парта хушшинче ларса вӗренеймен те, вӗре-

неймӗç те. Тӑван сӑмах ачапа пӗрле сӑпкара сикмесен тӑван чӗлхемӗр упранса 

юлӗ-ши? Мӗн тӑвас тейӗн, пирӗн шкул ачисен, нумайӑшӗн, килӗсенче тӑван 

сӑмахӑн сӑпки чӑланта çакӑнса тӑрать пулсассӑн, тӑван чӗлхепе тӑван литерату-

ра вӗрентекенӗсен çав сӑпкана шкулта çакма тивет. Çавӑнпа та, пӗрремӗш 

«вӑрттӑнлӑх» вӑл – ашшӗ-амӑшӗпе ӗçлени. Пирӗн ачасен ашшӗ-амӑшӗсем те 

айӑплӑ мар, пурте педагогика университетне пӗтермен-çке вӗсем, пӗлменнипе 

кӑна йӑнӑшаççӗ. Кашни класа, пухӑва çитсе, хампа паллаштаратӑп, тепӗр чӗлхе 

ачана пулӑшу кӑна панине ӑнлантаратӑп, уроксем мӗнле иртнине каласа па-

ратӑп, ачисемпе килте май пур таран чӑвашла калаçма ыйтатӑп. Тӗрӗссипе ка-

ласассӑн, ашшӗ-амӑшӗсенчен 50% ачисене чӑвашла вӗрентесшӗн, анчах мӗнле 

вӗрентмеллине пӗлмеççӗ. Паянхи пурнӑçра вырӑс чӗлхи те, акӑлчан чӗлхи те 

кирлӗ – эпӗ килӗшетӗп. Çав хушӑрах тӑван чӗлхене мӗнле вӗрентмелле? Пирӗн 

мӗн пӗчӗкрен икӗ чӗлхе алла илме май пур! Хамӑн ачасене икӗ чӗлхене мӗнле 

хӑнӑхтарнӑ опытпа паллаштаратӑп. 

Иккӗмӗшӗнчен, çакна ӑнлантӑм, ачана чӗлхепе интереслентерсе яма 

халӑхӑн историпе культурине кӑсӑклӑн каласа пама пӗлмелле. Халӑхпа халӑх 

хушшинчи çыхӑнӑва, уйрӑмлӑхсене палӑртса хӑвармалла [3]. Ачана халӑхӑн ис-

торийӗпе кльтури кӑсӑклантарчӗ пулсассӑн, вӑл чӗлхерен те ютшӑнмӗ. Çавăнпа 

лингвокультурологи çине таянса вĕрентни питĕ пысăк пĕлтерĕшлĕ [2]. 

Виççӗмӗшӗнчен, тӑван халӑхӑн ылтӑн арчара упранакан литературипе пал-

лаштармалла. Пултӑрах, хӑшӗ-пӗрне вырӑсла вулар, чи кирли – вӑл хайлавсем 

чӑваш чунӗллӗ. Шӑпах чӑваш писателӗсемпе поэчӗсен хайлавӗсем пур предмет 

результачӗсене те пурнăçлама май параççӗ. 

Урок интереслӗ те тухӑçлӑ пултӑр тесе тӗрлӗ мелсемпе меслетсем 

шырамалла. Эпӗ, чӗлхе кӑлтӑкӗсене тӳрлетмелли шкулта ӗçленӗрен, ытларах 

Сӑмахпа ӗçлетӗп, урокра кашни ачана аталанма пулӑшакан меслетсем шыратӑп. 
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Фишбоун, кластер, лэпбук, сиквейн меслечĕсемпе усӑ курнӑ чухне ачасене 

сӑлтавӗсене тупма, пӗтӗмлетӳ тума вӗрентетӗп. Вĕренекенсене текста тӗрлӗ 

интонаципе, хӑвӑртлӑхпа, кӑмӑлпа (савӑнӑçлӑ/хурлӑхлӑ, хӑвӑрт/майӗпен, 

шӑп/сасăпа) калаттаратӑп. 

Уроксенче критикăллă шухăшлав технологин ăслайĕсемпе усă куратӑп. 

Кун йышши уроксем шырав мелĕсемпе йĕркеленеççĕ. Ачасем ĕç çинчен 

йĕркипе каласа пама, хăйсен шухăшне палăртма вĕренеççĕ. Критикăллă 

шухăшлав мелĕпе усă курни вĕсене çĕнĕ пĕлӳ тупма пулӑшать. Пĕлӳ шырас ĕçе 

план тăрăх туса пыма, литература хайлавĕсене юратма хăнăхтарать. 

Сӑмахран, çӗнӗ сӑмахӑн технологи карттине çырнӑ чухне, çӗнӗ сӑмаха 

лайӑхрах ас туса юлаççӗ. Çӗнӗ сӑмах, сӑмахӑн синонимӗ, антонимӗ, çыхӑну 

(ассоциаци), тепӗр сӑмах форми, текстри предложени, ачан предложенийӗ. 

 

Ку ӗç кӗске проект евӗрлӗ пулса тухать. 

Эпӗ усӑ куракан тепӗр ӑслай – Пирамида. Вӑл ачасен шухӑшне, текстӑн 

содержанине çирӗплетме пулӑшать. Ку ӑслайпа библиотекарьсем кӗнекене хак 

панӑ чухне е кӗнеке рецензине çырнӑ чухне усӑ кураççӗ. Эпӗ унпа урокра та усӑ 

курма вырӑнлӑ тесе шутлатӑп, шӑпах литература урокӗсенче текста вуласа 

тухнӑ хыççӑн çак ăслайпа усӑ курса содержани тӑрӑх текст çырма меллӗ. 

Пирамида ӑслайĕпе усӑ курса ирттерес уроксем çакӑн пекрех йӗркеленеççӗ: 

− текстпа паллашни (пӗрле те харпӑр хӑй тĕллĕн те паллашма пулать); 

− ыйтусем çине хуравласа пирамида йӗркелени; 
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− кашни йӗркине хушса çырни; 

− тулли текста çырни. 

Пирамида сакӑр картлашкаран тӑрать. Хайлавпа паллашнӑ хыççӑн ачасем 

вăл мӗн çинчен пулнине пӗр сӑмахпа калаççӗ, çӳлти пӗрремӗш картлашка çине 

çырса хураççӗ. 

Иккӗмӗш картлашка çине хайлав мӗнле туйӑм çуратнине икӗ сӑмахпа 

çырса хураççӗ. 

Виççӗмӗш картлашка – текстри пулӑмӑн вырӑнӗ тата вӑхӑчӗ (виçӗ сӑмах). 

Тӑваттӑмӗш картлашка – текстри тӑватӑ тӗп пулӑм. 

Пиллӗкмӗш – тӗп сӑнарсем тата вӗсен уйрӑмлӑхӗсем (пилӗк сӑмах). 

Улттӑмӗш – текста вуланӑ май çуралнӑ туйӑм (пуçламӑшӗнче, варринче, 

вӗçӗнче). 

Çиччӗмӗш – пӗрремӗш йӗркенех хушса çичӗ сӑмахпа çырмалла. 

Саккӑрмӗш картлашка – сакӑр сӑмахпа хайлава реклама тумалла е хӑйсен 

шухӑшне (мӗнле кӑмӑл-туйӑм çуратнине) çырмалла. 

 

Çак ӗçе пурнӑçланӑ хыççӑн, пирамидӑпа усӑ курса текст çыраççӗ. Çак 

ӑслайӑн пахалӑхӗ – ачасен шухӑшлавне, тимлĕхне, калаçӑвне, çырӑвне, вулавне 

аталантарнинче, пӗлӗве йӗркене кӗртме (системӑлама) пулӑшнинче. 

Кун йышши ӗçсене ача чӑвашла пӗлмесӗр пурнӑçлайманнине йышӑнмалла. 

Çавӑнпа та, хулари шкулта ӗçленӗ май, чӑваш поэчӗсен, писателӗсен 

хайлавӗсемпе вырӑсла та ӗçлеме тивет. 
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Вӗрентекен умӗнчи чи пӗрремӗш тӗллев вӑл – ачасем патне информаци 

çитересси, ас туса юлтарасси, ӑша хывтарасси. Кашни çыннах информацие 

итлесе, тытса пӑхса, куçпа курса, тутанса пӑхса, тата шӑршласа илет. Учёнӑйсем 

палӑртнӑ тӑрӑх, çын алӑпа тытса пӑхса пӗтӗм информацин 1% илме пултарать, 

тутанса пӑхса та çавӑн чухлех, сӑмса 2% информаци парать теççӗ, итлесе 

информацин 16% ӑша хыватпӑр, пӑхса, курса вара – 80%. Паллах, эпир, 

вӗрентекенсем, 80% информацине илмелли теехнологисем шыратпӑр та. Çавӑн 

пек технологисен шутне Скрайбинг технологине кӗртес килет. Скрайбинг 

шӑпах та критикӑлла шухӑшлава аталантарать. Скрайбинг «scribe» сӑмахран 

пулса кайнӑ (çырас, паллӑ тӑвас тенине пӗлтерет). Эндрю Парком ӳнерçӗ 

шутласа тупнӑ çак меслете презентаци технологийӗн çӗнӗ мелӗ тесен те юрать. 

Скрайбинга компьютерпа ӳкермелли программӑсене усӑ курса тума пулать 

тата алӑ вӗççӗн. Алӑпа тӑвас скрайбинг та тӗрлӗрен пулать: ӳкерсе, çыпăçтарса 

(аппликаци), пластилинпа, тӑмпа, çӑмпа усă курса, фланелеграфи тата ытти 

мелсемпе те усӑ курма пулать. 

 

Кун пек ӗçсем шкул ачисене кӑмӑлне каяççӗ-ха, тӑван литература 

урокӗсене килӗштернине уççӑнах калаççӗ-ха... Çапла майпа вĕрентӳ 

вӑрттӑнлӑхӗсене тупрӑм пуль терӗм! Çук! Паянхи кун, шел пулин те, тӑван 

сӑмах вӗрентекен сӑпкинчех выртса юлать. Çапах та эпир, вӗрентекенсем, 

вӗçӗмсӗрех шыравра... Çӗннине шыратпӑр, тупатпӑр, ӗçре усӑ куратпӑр, ачасене 

тӑван чӗлхемӗрпе кӑсӑклантарас тесе тӑрӑшатпӑр, вӑхӑт çиртсен вĕсем тӑван 

сӑмах выртакан сӑпкана хаваспах сиктерессе шанса ĕçлетпĕр. 
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