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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день пробле-

ме использования современных образовательных технологий в преподавании 

предметов гуманитарного цикла. Автор обобщает практический опыт ис-

пользования эффективных приемов и методов интегрированных уроков. Ос-

новное внимание в работе автор акцентирует на приемы работы в изучении 

темы «Имя существительное» на интегрированном уроке родного (чувашско-

го), русского и английского языков. Автор приходит к выводу, что с психолого‐

педагогической точки зрения интегрированный урок позволяет наиболее эф-

фективно показать междисциплинарные связи, способствует активизации по-

знавательной деятельности школьников, стимулирует их познавательную ак-

тивность, является условием успешного усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: интегрированный урок, современные образовательные 

технологии, тип урока, межпредметная интеграция, родной (чувашский), рус-

ский и английский язык. 

Аннотаци: статьяра паянхи кун актуаллă проблемăна – гуманитари 

предмечĕсене çĕнĕ вĕренÿ технологийĕсемпе усă курса вĕрентес ыйтăва ху-

скатнă. Автор хăйĕн ĕç опычĕпе паллаштарса чăваш чĕлхи урокĕсене пĕр-

лештернĕ урок мелĕпе ирттерни кăсăклă та тухăçлă пулнине палăртать. 

«Япала ячĕсем» темăна вĕрентнĕ чух чăваш, вырăс тата акăлчан чĕлхинчи 

пĕлĕве танлаштаруллă вĕрентмелли мелсене уçса парать. Пĕрлештернĕ 

уроксен усси пысăк пулнине, вĕсемпе пĕлсе усă курни вĕренекенсен тавра 

курăмне аталантарма, пĕлĕвне системăлама, урокра ĕçлес хастарлăха ÿстер-
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ме, тĕрлĕ предмет хушшинчи çыхăнăва туйма, чухлама, тĕпчеме май панине 

ĕнентерет. 

Тĕп сăмахсем: çĕнĕ вĕренÿ технологийĕсем, урок тĕсĕ, пĕрлештернĕ урок, 

предметсен çыхăнăвĕ, чăваш, вырăс тата акăлчан чĕлхи 

Пурнăç пĕр утăм чакмасăр малаллах шăвать. Учительсем те пурнăç уттин-

чен кая юлмасăр вĕрентӳ ĕçĕнче çĕнĕ технологисемпе усă курса вăй хураççĕ. 

Халĕ кашни шкултах компьютер, мультимедийлă проекторсем пур – вĕсем 

уроксене ирттерме çăмăллăхсем кӳреççĕ. Çĕнĕ методика кăтартăвĕсемпе тĕрĕс 

усă курса хатĕрленĕ класс тулашĕнчи ĕçсен те, уроксен те тухăçлăхĕ пысăкрах 

Ĕç тухăçлăхне ӳстермелли мелсемпе формăсем шырасси куллен пурнăçламалли 

ĕçсенчен чи кирли пулса тăрать. 

Литература урокĕсенче хальхи вăхăтра ытларах çакнашкал меслетсемпе 

мелсене тĕпе хуратпăр: пуçпа шухăшласа тĕп ыйтăва татса парасси, ушкăнпа 

тавлашса тĕп ыйту тĕввине тупасси, роль тăрăх вăйăсем йĕркелесси, пĕр-пĕр 

сăвă е хайлав сюжет йĕрне ăс-тăнра çирĕплетсе хăвармашкăн ачасем хăйсем 

тунă шӳтлĕ ӳкерчĕксемпе усă курни, кластер, синквейн тата ытти те. Çакă 

уроксене илĕртӳллĕрех тума, вĕренекенсен тимлĕхне тата пĕлӳ пухас туртăмне 

ӳстерме пулăшать. 

Тăван чĕлхен тĕрлĕ ыйтăвне ачасем чăваш чĕлхи урокĕсенче тишкереççĕ. 

Теори материалĕ ачасемшĕн кичем ан пултăр тесен çăмăл та ансат чĕлхепе ка-

лаçмаллине шкулсенче ĕçлекен кашни вĕрентекенех аван пĕлет. Анчах та ку çеç 

сахал. Уроксене яланах пĕр йĕркепе ирттерни шкул ачисене йăлăхтарать, вĕсен 

хавхаланулăхне пусарать. Çавна шута илсе ачасен чăваш чĕлхине вĕренес 

туртăмĕ пысăклантăр, вĕсен ăс-тăнĕнче тăван чĕлхене лайăхрах, тĕплĕрех, 

тарăнрах пĕлес туйăм çуратас тесен вĕренекенсене кăсăклантарма уроксене 

çĕнĕлле йĕркелесе ирттермелле [4]. 

Çакна, паллах, творчествăлла ĕçлемесĕр, ачасене хăйсене вĕренӳ çине 

çĕнĕлле пăхма хăнăхтармасăр пурнăçлама çук. 

Паянхи кун эпĕ пултарнǎ таран çĕнĕ информаци технологийĕсене, тĕрлĕрен 

меле хамǎн кулленхи ĕçе кĕртме тǎрǎшатǎп. Вĕсем урокǎн пахалǎхне ӳстереççĕ, 
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унǎн содержанине пуянлатаççĕ, вĕренӳ материалне анлǎрах тишкерме 

пулǎшаççĕ. 

Чăваш чĕлхи урокĕсене пĕрлештернĕ (интегрированный) урок мелĕпе 

ирттерни кăсăклă та тухăçлă. Интеграци сăмах латин чĕлхинчи integratio 

сăмахран пулнă, вăл пĕрлештерӳ тенине пĕлтерет. Интеграци – тĕрлĕ пая пĕр 

пĕрлешĕве пĕтĕçтерни. 

Пĕрлештернĕ уроксен усси пысăк. Вĕсемпе пĕлсе усă курни вĕренекенсен 

тавра курăмне аталантарма, пĕлĕвне системăлама, урокра ĕçлес хастарлăха 

ӳстерме, тĕрлĕ предмет хушшинчи çыхăнăва туйма, чухлама, тĕпчеме май 

парать. Чăваш, вырăс тата ют чĕлхепе çыхăннă материалсене пĕрлештерсе 

ирттерсен ачасем икĕ е виçĕ чĕлхе хушшинчи пĕр пеклĕхсене, уйрăмлăхсене 

сăнама, туйма вĕренеççĕ. Шкул ачисем пĕтĕмлетӳсем туса чĕлхесемпе 

кăсăкланма пуçлаççĕ, наука тата тĕпчев ĕçне явăçаççĕ, пĕлĕвĕпе тавракурăмне 

анлăлатса пурнăçра хăйсен вырăнне тĕрĕс тупса палăртма хăнăхаççĕ. Ахальтен 

мар ĕнтĕ И.Я. Яковлев çапла каланă: «Икĕ чĕлхе – икĕ ăс, виçĕ чĕлхе – виçĕ ăс». 

Пĕрлештернĕ уроксен тĕп шăнăрĕнче пĕр предметри тема е ăнлав пулать. 

Тепĕр 2–3 предметри танлаштару, шырав мелĕсемпе тупса палăртнă вĕренӳ 

материалĕ пĕр темăна пĕрлешсе вĕренекенсене пĕлĕве тарăнлатма, тĕрлĕ 

предмет хушшинче тачă çыхăну пуррине ăнланса илсе хак пама хăнăхтарать. 

Пĕрлештернĕ уроксене икĕ е ытларах вĕрентекен пĕрле ирттерет. Тĕрлĕ 

предмета вĕрентме ятарлă пĕлӳ илнĕ учитель пĕччен те ирттерме пултарать. 

Акă, тĕслĕхрен, 6-мĕш класра «Япала ячĕ» темăна интеграци (пĕрлештерӳ) 

мелĕпе вĕрентнĕ чух эпĕ урока вырăс тата акăлчан чĕлхи вĕрентекенсемпе 

хатĕрлерĕм. ФГОСпа килĕшӳллĕн урок темине вĕренекенсемпе палăртнă 

хыççăн И.Я. Яковлев каланă «Пĕр чĕлхе – пĕр ăс, икĕ чĕлхе – икĕ ăс, виçĕ 

чĕлхе – виçĕ ăс» эпиграфăн шухăшне уçса парса паянхи урокра япала ячĕ 

çинчен вĕреннине аса илсе пĕтĕмлетме виçĕ чĕлхе пĕлĕвне пĕрлештерсе 

ĕçлессине палăртрăм. Япала ячĕн ыйтăвĕсене, пĕлтерĕшне, пулăвне, мĕн тăрăх 

улшăннине тата предложенире мĕнле членсем пулнине аса илсе презентациленĕ 

май «пулă шăмми» схемăпа усă куртăм. 
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Кашни тапхăртах чăваш чĕлхинчи вĕренӳ материалĕ çумне вырăс тата 

акăлчан чĕлхинчи ăнлавсене пĕрлештерсе пытăмăр. Презентацире кăтартнă 

ӳкерчĕри япала ячĕсен ыйтăвĕсем виçĕ чĕлхере мĕнле пулнине палăртнă хыççăн 

ачасем пĕтĕмлетӳ тăваççĕ, пĕрпеклĕхсемпе уйрăмлăхсене палăртаççĕ. 

 

 
 

Çавăн пекех япала ячĕн пĕлтерĕшне, пулăвне, мĕн тăрăх улшăннине тата 

предложенире мĕнле членсем пулнине тишкерсе пынă май шкул ачисем 

ушкăнпа сăмах вĕççĕн, мăшăрпа валеçсе панă карточкăсенчи ĕçсене туса пĕлĕве 

çирĕплетсе пыраççĕ. Урок вĕçĕнче пулă шăмми схемăна тултарса çитеретпĕр, 

виçĕ чĕлхери япала ячĕ ăнлав çинчен пĕтĕмлетӳ тăватпăр, мĕн çĕнни пĕлнине 

палăртатпăр. 

 

 
 

Урокăн тĕп шăнăрĕнче чăваш чĕлхи, çавăнпа тăван чĕлхепе суйласа 

тумалли киле ĕç паратпăр : 1) «Манăн çывăх юлташăм» темăпа калав çырăр, 2) 

Кĕнекери 105-мĕш хăнăхтару (морфологи тишкерĕвĕ тăвăр), 3) Япала ячĕ 

синквейн çырăр. 

Пĕрлештернĕ урокра кашни тапхăртах тĕрлĕ ĕç тунăран шкул ачисен ĕçлес 

хастарлăхĕ, пултарулăхĕ ӳссех пырать, вĕсем виçĕ чĕлхепе панă тĕслĕхсене 

тишкернĕ май чĕлхесем хушшинчи çыхăнăва сăнама, туйма хăнăхаççĕ. 
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Пĕрлештернĕ уроксен шутнех икĕ вĕрентекен е икĕ предмет материалне 

пĕтĕçтерсе ирттернĕ уроксем те кĕреççĕ. Вырăсла вĕсене «бинарный урок» 

теççĕ. Ку вăл латин чĕлхинчи binarius «двоичный» тенине пĕлтерет, bini тенине 

вара «икшерĕн, мăшăрпа» тесе ăнланмалла. Çакнашкал пĕрлештернĕ уроксенче 

теорипе практика çыхăнăвне уçăмлă кăтартма, хускатнă ыйтăва (проблемăна) 

пурнăçра татса памалли çул-йĕре тупма хăнăхтараççĕ. 

Çапла вара, пĕрлештернĕ уроксен мелĕпе усă курни икĕ-виçĕ чĕлхене 

танлаштарса вĕренме май парать, тĕрлĕ предмет хăнăхăвĕсем пурнăçра тачă 

çыхăнура пулнине тарăнрах ăса хывма пулăшать. 
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