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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5 КЛАССА 

Аннотация: статья детализирует и раскрывает тематический план, 

представляющий собой научно-методическое обоснованное распределение во 

времени (объем и последовательность) содержания учебного материала по 

родной литературе для 5 класса, где соотнесены цели и задачи учебного 

предмета в целом с целями и задачами каждой учебной темы. 
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Аннотаци: статьяра чăваш шкулĕн 5-мĕш класĕнче «Тăван 

литературăна» вĕрентмелли тĕллевсене уçăмлатнă. Кашни тема шалашне, 

текста (хайлава) вуласа тишкернĕ май литература теорийĕн никĕсĕнчи 

ăнлавсемпе паллашмалли çул-йĕре, килте вуласа класра сÿтсе явмалли 

хайлавсене, çыру ĕçĕсене, вĕреннине аса илмелли майсене, кулленхи тата 

çулталăк вĕçĕнчи диагностика мелĕсене палăртнă. 

Тĕп сăмахсем: план, тăван (чăваш) литератури, тĕллев, шалаш, 

тематикăлла, проблемăллă вĕренӳ. 

Тăван литературăна вĕрентес ĕçĕн тивĕçĕ вăл – предмет лартнă тĕллевсене 

пурнăçа кĕртесси. Вĕсен шутĕнче илемлĕ хайлава вуласа ăнланма, ăс-хакăл 

культуринчи унăн вырăнне курма, сăмах ӳнерĕн тĕслĕхĕпе хăй тĕллĕн ĕçлеме 

пултаракан вулакана хатĕрлесси. Тăван литература предметăн анлă тĕллевĕ 

вăл – шкул ачин кăмăл-сипетне аталантарасси, унра наци туйăмĕпе мăнаçлăха 

амаланма май туса парасси, халăх сăмахлăх культурин пуянлăхне пулас ăрусем 

валли сыхласа хăварасси. «Тăван литература» предмет сăмахлăх, меслетлĕх, 
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пĕтĕмĕшле ăслăлăх пурлăхне, тĕрлĕ енлĕ пултарулăха аталантарассине тата 

харкам тĕллĕн ĕçлеме вĕренессине пĕр тĕвве çыхнă. 

Çак тĕллевсене тĕпе хурса хатĕрленĕ те ĕнтĕ вĕренӳпе вулав кĕнекине. 

Тăнпа чун урлă кĕнĕ ĕненӳ çеç шанчăклă сапăрлăх пулнине ăнланса, шкул ачин 

пултару шайне тĕпе хурса, тăван сăмахлăхăн хăвачĕпе вăрттăнлăхне шута илсе 

5-мĕш класс ачине кăсăклантаракан тĕрлĕ жанрлă хайлавсене суйласа илнĕ. 

Кунта ача-пăча тата халăх пурнăçĕ, шухăш-ĕмĕчĕ, кăмăл-туйăмĕ 

сăнарланни çинчен (Сăвă-юрă янăрать юрлама пĕлсен кăна), чĕр чунсемпе этем 

хушшинчи туслăх çĕр çинчи пур чĕр чуна упрас, юратас, шеллес туйăма 

аталантарас шухăшсем, тĕп сăнарсен хуйхи-суйхи çинчен (Чĕр чунсем – пирĕн 

туссем), тăван кил (кил ăшши, чун ăшши), чи çывăх тăвансен юратăвĕ, туслă 

çемье, аслисемпе кĕçĕннисен кăмăл-сипет сыпăнăвĕ, çамраксемпе ваттисем 

хушшинчи çураçулăх çинчен (Тăван кил – ылтăн сăпка), хайлавсенчи чăн 

пурнăçра пулнă, халăхшăн тунă ĕçсемпе чапа тухнă паллă çынсем çинчен, чăваш 

халăхĕн маттур ывăлĕсемпе хĕрĕсем халăх паттăрĕсем, литература сăнарĕсем 

пулса тăни çинчен (Вăйли çук та этемрен), çын пурнăçне тĕрлĕ лару-тарура 

кăтартни, хайлаври сăнарсем ĕçре ăса çивĕчлетни, туслăх çурални, кăмăл 

пуянланни, чун çирĕплĕхĕ туптанни çинчен (Ырă çын пуласси ачаран паллă), 

çыннăн çĕр-шыв, тăван-пĕтен, чи çывăх çынсем умĕнчи парăмне уçса пани, 

аслисене хисеплемелли, вĕрентсе каланине итлемелли, йывăрлăхра пулăшма 

хăнăхни, пурнăç тӳнтерлĕхĕпе килĕшменни, чун-чĕре тасалăхне упрани çинчен 

(Асли ăслă, кĕçĕнни сапăр пултăр), общество пурнăçĕнчи сиенлĕ, киревсĕр йăла-

йĕрке этем сăн-сăпатне пĕтерни, çухатма пултарни, кулленхи пурнăç 

пăчăхĕнчен, халсăрлăхĕнчен хăтăлма сĕнни çинчен (Киревсĕр йăла-йĕркерен 

хăтăлар!), фронтпа тыл пĕрлехĕ, халăхăн вăрçăри паттăрлăхĕ, тылри 

хастарлăхĕ, вăрçа тискерлĕхĕ çын пурнăçне, ăс-хакăлне, чун-чĕрине амантса 

хăварни çинчен (Тискер вăрçă ан пултăр). 

5-мĕш класăн тăван литература предмечĕн тĕп тĕллевĕ вăл – шкул ачин 

кăмăл-сипетне йĕркелесе аталантарасси. Тăван литературăна шкулта вĕрентни 

чăваш ачисемпе çамрăкĕсен наци туйăмĕпе мăнаçлăхне аталантарма пулăшать, 
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çав туйăма килес ăрусем патне çитерме çын чунĕнче никĕс хывать. Тăван 

(чăваш) литература шкул ачин чăвашлăх туйăмне аталантарма пулăшать. 

Шкулти вĕренӳ предмечĕ пулнă май вăл ачасене ĕç-пуçа пурнăçри пулăмсене 

чăвашла курма, вĕсем пирки чăвашла шухăшлама, вĕсене чăвашла хаклама 

вĕрентет. Тăххăрмĕшпе вуннăмĕш темăсем тăван литературăпа, чĕлхепе, 

культурăпе мăнаçланма хавхалантараканнисем. Çеçпĕл Мишши «Вăхăт çитĕ... 

Чăваш чĕлхи те тимĕр татĕ…” шухăша ĕнентерсе парать, тăван чĕлхе поэзийĕ 

тĕрлĕ чĕлхепе Европа шайĕнче пичетленсе тухнине, тĕнче поэзийĕ чăвашла 

янăранине шкул ачи шайĕнче ăса хывтарать (Тăван литература тĕнче шайне 

сарăлни). Чăваш литературипе тĕрĕк литературинчи пĕр пеклĕхсемпе 

уйрăмлăхсене тупса танлаштарма, тĕпчеме, системăласа пĕтĕмлетме, хак пама, 

сӳтсе явса çирĕплетме, ĕнентерме, сăлтавлама «Тăван чĕлхе – çут çанталăк 

панă чĕлхе, ăна манма юрамасть» тема майсем туса парать. 

 

Уроксен 

йĕрки 
Темăсем 

Сехет 

шучĕ 

Кӳртĕм урок. ИЛЕМЛĔ СĂНАРЛĂХ ТĔНЧИ (1 сехет) 

1-мĕш  Илемлĕ литература ăслăлăх кĕнекинчен уйрăлса тăни. Халăх 

сăмахлăхĕпе çыруллă сăмахлăх, вĕсен жанрĕсене системăласа 

ушкăнлани. 

Юратнă çыравçăсем геройсем урлă çынсен пурнăçне, шухăш-

кăмăлне, чун-чĕрине уçса пани 

1 

1-мĕш тема (блок). СĂВĂ-ЮРĂ ЯНĂРАТЬ ЮРЛАМА 

ПĔЛСЕН КĂНА (7 сехет) 

2-мĕш Ача-пăча сăмахлăхĕ. Ансат вайăсем. Ача-пăча сăмахлăхĕнчи сăнарлă 

пуплев 
1 

3-мĕш Йăла уявĕсен сăвви-юрри. Йăла уявĕсен сăвă-юрă сăнарлăхĕ 1 

Сахал сăмахпа та нумай калама пулать 

4-мĕш Ваттисен сăмахĕсемпе каларăшсем. Ваттисен сăмахĕсенчи пуплев 

сăнарлăхĕ 
1 

5-мĕш Тупмалли юмахсем. Кĕске формăллă (хапаллă) сăмахлăхри сăнарлăх 

(кĕвĕлех, витемлех) 
1 

6-мĕш Сăнавсемпе паллăсем. Кĕске формаллă (хапаллă) сăмахлăхри сасăсен 

хутламĕ, сăмахсен кĕвĕлĕхĕ, илемлĕх мелĕсем 
1 

Литература юмахĕ 

7-мĕш Константин Иванов. «Тимĕр тылă» литература юмахĕн тытăмĕ 1 

8-мĕш Константин Иванов. «Тимĕр тылă» халăх юмахĕпе литература 

юмахĕн пĕрпеклĕхĕпе уйрăмлăхĕсем 
1 

9-мĕш Килти вулав урокĕ. Халăх сăмахлăхĕн жанрĕсем (вăйă е юмах урокĕ) 1 
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10-мĕш Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок (вĕренӳпе вулав кĕнекинчи 

41 страница). 

1. К. Ивановăн «Тимĕр тылă» литература юмахĕ тăрăх: 

комикс ӳкерĕр, ӳкерчĕксене çывăх çыхăнуллă кĕске текст йĕркелĕр. 

2. В. Бараевăн «Этиканпа Утикан» ӳкерчĕк тăрăх калу тексчĕ йĕр-

келĕр. 

3. «Ачалăха аса илсен…» текстри калу тытăмлă предложенисене 

çырса илĕр, çыхăнуллă текст йĕркелĕр, ят парăр, изложени çырăр 

1 

2-мĕш тема (блок). ЧĔР ЧУНСЕМ – ПИРĔН ТУССЕМ (8 сехет) 

11-мĕш Трубина Мархви. «Чăхпа кушак». Калаври калуллă пуплевĕн илем 

тĕнчи (каласа, çырса-ӳкерсе пани) 
1 

12-мĕш Трубина Мархви. «Чăхпа кушак». Калаври чĕр чунсен сăн-сăпатне, 

вĕсен ĕç-хĕлне сăнласа, ӳкерсе тата хакласа кăтартни, çыравçă ка-

ланă шухăша уçса пани 

1 

13-мĕш Георгий Орлов. «Çерçи». Тĕрленчĕкри вĕçен кайăка мăнаçланса сăн-

ласа пани 
1 

14-мĕш Ева Лисина. «Мускав кушакне чапа кăлартăм» хайлавра калуллă 

пуплев урлă çут çанталăк ӳкерчĕкĕсене, çынсене, чĕр чуна çырса-

ӳкерсе пани 

1 

15-мĕш 

 

Ева Лисина. «Мускав кушакне чапа кăлартăм» хайлавра калуллă 

пуплев сăнарлăхĕ  
1 

16-мĕш Валери Туркай. «Айăп». Калаври илем тĕнчине йĕркелекен сăмах 

вăйĕ: калуллă пуплев тата сăнлав 
1 

17-мĕш Валери Туркай. «Айăп». Калаври сăнарлă пуплев никĕсĕ   

18-мĕш Николай Ишентей. «Чĕп хуралĕнче» хайлаври сăнарлă пуплев (сăнла-

са туйтарни). Лирика геройĕн шухăш-туйăмĕ тата сăвăласа сăнла-

са пани 

1 

19-мĕш Килти вулав урокĕ. «Чĕр чунсем – пирĕн туссем» темăпа килте вула-

ма сĕннĕ хайлавсем (Нестер Янкас. «Вихтăрпа шăнкăрч», Николай 

Мăскал. «Выльăх чĕлхи», Александр Угольников. «Хура ĕне», Нелли 

Петровская. «Качака») 

1 

20-мĕш Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок (вĕренӳпе вулав кĕнекинчи 

85–86 страницăри ĕçсем): 

1. Георгий Орловăн «Çерçи» хайлавĕнчи 58-мĕш страницăри 3-мĕш 

абзац тăрăх хатĕрленĕ таблицăллă кластерти сăмахсемпе усă курса 

сăнлав сочиненийĕ çырăр. 

2. Р.М. Ермолаевăн «Юннатка» картина репродукцийĕ тăрăх сăнлав 

сочиненийĕ çырăр. 

3. Хăвăр килĕшекен чĕр чуна фотоаппаратпа ӳкерсе илĕр, ăна хăвăр 

сăмахсемпе сăнласа парăр. Кĕске сăнлав сочиненийĕ çырăр (фо-

тоӳкерчĕкпе тата сочиненипе ачасене паллаштарăр)  

1 

3-мĕш тема (блок). ТĂВАН КИЛ – ЫЛТĂН СĂПКА (3 сехет) 

21-мĕш Юрий Скворцов. «Ама çури анне» хайлав. Илемлĕ хайлаври (калаври) 

ăслă, сăнарлă шухăш (тĕп шухăш), çав шухăш илемĕ  
1 

22-мĕш Юрий Скворцов. «Ама çури анне» хайлав. Калаври ĕçсен йĕрки тата 

герой характерĕ тĕп шухăша палăртни, çав шухăша сăнарлатакан 

(илемлетекен) илемлĕх мелĕсем 

 

23-мĕш Геннадий Волков. «Ăслă ача» хайлав. Калаври ăслă, сăнарлă шухăша 1 
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калакан тĕп çын (литература геройĕ, çыравçă хăй е хайлаври сăнар) 

24-мĕш Килти вулав урокĕ. «Тăван кил – ылтăн сăпка» темăпа килте вулама 

сĕннĕ хайлавсем (Иван Яковлев. «Çемйĕре лайăх пăхса усрăр…», Ни-

колай Теветкел. «Карттă», Людмила Сачкова. «Çиçĕм Натюш», Ва-

лерий Раштав. «Аннен çуралнă кунĕ», Юрий Сементер «Амăшĕн 

чунĕ») 

1 

25-мĕш Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок (вĕренӳпе вулав кĕнекинчи 

101 страницăри ĕçсем): 

1. «Манăн юратнă анне (атте)» сăнлав сочиненийĕ çырăр е килти 

сăнӳкерчĕксене пухса хаçат кăларăр, е презентаци хатĕрлĕр. 

2. Атте-аннене, асатте-асаннене, тăван киле халалласа çырнă сăвă-

юрă пуххине хатĕрлĕр. Юрă ячĕсене, кам юрланине палăртăр, Интер-

нетран уçласа илĕр, класри ачасене итлеттерĕр. 

3. Атте, анне, кукаçи, кукамай, маçак, мамак сăмахсемпе синквейн 

çырăр 

1 

4-мĕш тема (блок). ВĂЙЛИ ÇУК ТА ЭТЕМРЕН… (4 сехет) 

26-мĕш Тихăн Петĕркки. «Çутталла». Мĕн вăл инсценировка? Хайлавсенчи ĕç 

тăвакан тĕп çын 
1 

27-мĕш Тихăн Петĕркки. «Çутталла». Инсценировкăри геройсен пĕтĕмĕшле 

ячĕ тата прототип  
1 

28-мĕш Порфирий Афанасьев. «Кăйкăр». Поэма сыпăкĕнчи персонаж, лите-

ратура геройĕ тата прототип 
1 

29-мĕш Порфирий Афанасьев. «Кăйкăр». Поэма сыпăкĕнчи персонаж, лите-

ратура геройĕ тата прототип 
1 

30-мĕш Килти вулав урокĕ. «Вăйлă çук та этемрен…» темăпа килте вулама 

сĕннĕ хайлавсем (Галина Матвеева. «Чăваш», Валентин Бурневский. 

«Симĕс генерал», Георгий Ефимов. «Сăпка», Петĕр Хусанкай. «Те-

заврус лингве чувашорум») 

1 

31-мĕш Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок (вĕренӳпе вулав кĕнекинчи 

101 страницăри ĕçсем): 

1. Н.В. Овчинниковăн «Космонавтсен çемйи» картина репродукцийĕ 

санлав (ăслав) сочиненийĕ çырăр. 

2. П. Афанасьевăн «Ачалаха аса илсен…» текстĕнчи абзацсене ят 

парса план тăвăр. Текста ят парăр, кĕскен каласа парăр. Çак текст 

савăç характерĕн хăш енне сăнласа парать? Суйлавлă изложени 

çырăр 

1 

5-мĕш тема (блок). ЫРĂ ÇЫН ПУЛАССИ АЧАРАН ПАЛЛĂ (8 сехет) 

32-мĕш Александр Галкин. «Икĕ сăнлă пурнăç». Юптарури персонажсемпе 

сăнарсем 
1 

33-мĕш Александр Галкин. «Çӳпĕ». Юптарури персонажсемпе сăнарсем  1 

34-мĕш Иван Егоров. «Ывăл». Калав тытăмĕн хушма элеменчĕсем  1 

35-мĕш Иван Егоров. «Ывăл». Хайлав тытăмĕ: калаври ĕç тĕвĕленĕве, ĕç 

аталанăвĕ, хĕрӳ тапхăр, ĕç вĕçленĕвĕ 
1 

36-мĕш Марина Карягина. «Слива вăрри». Эпикăлла хайлаври фактсемпе 

шухăшсен çыхăнăвĕ 
1 

37-мĕш Марина Карягина. «Слива вăрри». Калавра пулса иртекен ĕç-пулăм 

йĕрки, çав ĕçсенче çын сăнарне уçса пани (сюжет) 
1 
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38-мĕш Владимир Степанов. «Эксклюзивлă сăвăм». Калавăн темипе тĕп 

шухăшне уçса пама кирлĕ пайсем, сăнарсем пĕр-пĕринпе пĕтĕмĕшле 

çыхăнни 

1 

39-мĕш Владимир Степанов. «Эксклюзивлă сăвăм». Хайлаври ĕç-пулăм йĕрки 

(калаври ĕç-пулăм мĕн вăхăт тăршшĕ тăсăлать) тата хĕрӳ самант 
 

40-мĕш Килти вулав урокĕ. «Ырă çын пуласси ачаран паллă» 

темăпа килте вулама сĕннĕ хайлавсем (Иван Яковлев. «Ӳкĕт», Генна-

дий Айхи. «Кĕске халал», Исмай Исемпек. «Чун хуралçи», Иван Ми-

хайлов. «Ватта сума су»)  

1 

41-мĕш 1. Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок: 

2. Александр Галкин асаилĕвĕпе паллашăр, текста ят парăр, кĕске 

изложени çырăр. 

3. Хăвăрпа пулса иртнĕ пĕр-пĕр кулăшла ĕç çинчен каласа парăр, 

план тăвăр, калуллă сочинени хайлăр. 

4. К.В. Владимировăн «Çемье» картина репродукцийĕ тăрăх сăнлав 

(калу) сочиненийĕ çырăр 

1 

6-мĕш тема (блок). АСЛИ – ĂСЛĂ, КĔÇĔННИ САПĂР ПУЛТĂР 

(4 сехет) 

42-мĕш Лидия Сарине. «Цирк курма кайни». Хайлавăн илемлĕх тĕнчи: диа-

лог, монолог, çут çанталăк ӳкерчĕкĕ (пейзаж), интерьер тата 

ытти те  

1 

43-мĕш Лидия Сарине. «Цирк курма кайни». Калаври ĕç-пулăм йĕрки. Хай-

лавăн илемлĕх тĕнчи сăнарсем урлă уçăлни  
1 

44-мĕш Раиса Сарпи. «Эпĕ «тухатмăш» карчăкпа паллашни». Калаври авто-

биографилĕх. Илемлĕ пуплев çаврăмĕсем (тропсем) 
 

45-мĕш Раиса Сарпи. «Эпĕ «тухатмăш» карчăкпа паллашни». Калаври деталь 

(сăнарлăх пайрăмĕ) сюжета йĕркелеме пулăшни (чӳлмек, патак, 

курăк шăрши, кушак, сăнӳкерчĕк, йытă) 

1 

46-мĕш Килти вулав урокĕ. «Асли ăслă, кĕçĕнни сапăр пултăр» темăпа килте 

вулама сĕннĕ хайлавсем (Иван Яковлев. «Пĕр-пĕринпе сапăр пулăр»; 

Архип Александров «Тĕрĕс тунă»; Юхма Мишши «Путĕш Патян 

мыскарисем»; Александр Калкăн «Пан улми»; Антонина Васильева 

«Çĕн кайăкпа кантраллă кукăль») 

1 

47-мĕш Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок. 

1. Салам (тав) çырăвĕ çырăр: а) Володьăн амăшĕ патне; ă) Володьăн 

асламăшĕ патне; б) Володьăн ашшĕ патне; 

в) хăвăр кӳршĕри (ялти) ватă кинемей патне. 

2. Раиса Сарпи асаилĕвне тимлĕ вулăр, текстри сăнлав тытăмлă пред-

ложенисене çырса илĕр, текста ят парăр, сăнлав (ăслав) сочиненийĕ 

çырăр. 

3. Н.В. Овчинниковăн «Пурнăç йывăççи» картина репродукцийĕ 

тăрăх калу сочиненийĕ çырăр  

1 

7-мĕш тема (блок). КИРЕВСĔР ЙĂЛА-ЙĔРКЕРЕН ХĂТĂЛАР (5 сехет) 

48-мĕш Любовь Мартьянова. «Ятсăр троллейбус». Калав темине уçма 

пулăшакан ĕç-пулăм. Персонажсем урлă халăх пурнăçĕнчи (об-

ществăри) çитменлĕхсене ӳкерсе-çырса пани 

1 

49-мĕш Любовь Мартьянова. «Ятсăр троллейбус». Калаври ĕç-пулăм йĕрки, 

тĕп шухăшĕ. Тĕп сăнара сăнласа, ăсласа, каласа пама пулăшакан 
1 
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илемлĕх мелĕсем 

50-мĕш Борис Чиндыков. «Аçу». Калаври персонажсем. Сăнарсем урлă халăх 

пурнăçĕнчи (обществăри) çитменлĕхсене ӳкерсе-çырса пани  
1 

51-мĕш Борис Чиндыков. «Аçу». Калаври ĕçсен йĕрки тĕп сăнар характерне 

туптама пулăшни. Калаври çĕнĕ шухăш, кăмăл-туйăм 
1 

52-мĕш Борис Чиндыков. «Аçӳ». Калаври деталь (сăнарлăх пайрăмĕ) сюже-

та йĕркелеме (йытă, йĕке хӳре, пилеш, çĕмĕрт, вĕрене, пробка, çутă, 

камака) тĕп шухăша палăртма пулăшни 

 

53-мĕш Килти вулав урокĕ. «Киревсĕр йăла-йĕркерен хăтăлар» темăпа килте 

вулама сĕннĕ хайлавсем (Александр Галкин «Йывăр чир»; Анатолий 

Кипеч «Ача çуртĕнче»; Аркадий Ĕçхĕл «Урхамах»; Вениамин Тима-

ков «Сывлăхпа чир» 

1 

54-мĕш Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок. 

1. Проект ĕçĕ. Раççей Президенчĕ, Толик ашшĕ, Витя патне çыру 

çырăр. 

2. «Чăваш ялĕн инкекĕ» темăпа ăслав сочиненийĕ çырăр 

1 

8-мĕш тема (блок). ТИСКЕР ВĂРÇĂ АН ПУЛТĂР НИХĂÇАН! (4 сехет) 

55-мĕш 

 

Александр Алка. «Ырă ят». Сăвă çавринчи çемĕ (ритм) тата 

састаш (рифма), илемлĕ пуплев çаврăмĕсем 
1 

56-мĕш 

 

Сергей Павлов. «Ача вăййи мар …». Калаври ĕçсемпе пулăмсен 

çыхăнăвĕ, тĕп шухăшĕ, сăнара калапламалли мелсем 
1 

57-мĕш Сергей Павлов. «Ача вăййи мар …». Сăнарсем урлă халăх пурнăçĕнчи 

(обществăри) çитменлĕхсене ӳкерсе-çырса пани 
1 

58-мĕш Ольга Туркай. «Пахчари çĕмĕрт». Новеллăри сăнара чĕрĕлĕх кĕрте-

кен илемлĕ пуплев çаврăмĕсем (сăмахăн куçăмлă пĕлтерĕшĕсем). 

Хайлаври тĕп шухăша палăртакан сăнарсем 

1 

59-мĕш Килти вулав урокĕ. «Тискер вăрçă ан пултар нихăçан!» темăпа килте 

вулама сĕннĕ хайлавсем (Хветер Уяр «Тăвансем кĕтеççĕ»; Веналий 

Саруй «Тимĕр ешчĕк») 

1 

60-мĕш Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок. 

Н.В. Овчинниковăн «Çĕнтерӳçĕ» картина репродукцийĕ тăрăх план 

тавăр, таблица кластер йĕркелĕр, сăнлав (ăслав) сочиненийĕ çырăр  

1 

9-мĕш тема (блок). ТĂВАН ЛИТЕРАТУРА ТĔНЧЕ ШАЙНЕ САРĂЛНИ (3 сехет) 

61-мĕш Тăван (чăваш) литература тĕнчери ытти халăх литератури хушшинчи 

пĕлерĕшĕ. Халăхсем хушшинчи туслăхпа килĕшӳ çулне хывма 

пулăшакан хайлавсем е чăваш çыравçисен ют чĕлхепе пичетленсе 

тухнă хайлавĕсем 

1 

62-мĕш Польша поэчĕсем чăвашла калаçаççĕ. Юлиан Тувим. «EX ORIENTE – 

LUX! (Хĕвел тухăçĕнчен – çутă!)» сăвă ячĕ, куçаруçăн тĕп шухăшĕ 
1 

63-мĕш Польша халăх тĕнчекурăмне кăтартакан хайлавсем 1 

64-мĕш Çыхăнуллă пуплеве аталантармалли урок. 

1. Юлиан Тувим ачасем валли çырнă сăввисемпе юррисене, мульт-

фильмсене Интернетра тупса итлени, курни, вулани. 

2. Юлиан Тувим. «EX ORIENTE – LUX» сăввинчи 8 йĕрке суйласа 

илĕр, партитура çырăр, пăхмасăр каласа пама вĕренĕр 

1 

10-мĕш тема (блок). 

ТĂВАН ЧĔЛХЕ – ÇУТ ÇАНТАЛĂК ПАНĂ ЧĔЛХЕ, 

ĂНА МАНМА ЮРАМАСТЬ (3 сехет) 
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65-мĕш Чĕлхе тата халăх. Пирĕн несĕлсем. Тĕрĕк чĕлхисен çемйи. Тĕрĕк 

халăхĕсен пуянлăхĕ  
1 

66-мĕш Ямиль Мустафин. «Тайфун» (пушкăрт литературинчен). Чăваш та-

та тĕрĕк литературисенчи тема тата тĕп шухăш пĕрпеклĕхĕ 
 

67-мĕш Махтумкули Довлетмамед-оглы (Фараги). «Чăнлăх çути» (туркмен 

литературинчен). Платон Ойунский. «Тăпăр-тăпăр ташлама» (якут 

литературинчен). Чăваш тата тĕрĕк литературисенчи темăпа тĕп 

шухăш пĕрпеклĕхĕ 

1 

68-мĕш Вĕреннине аса илни. Çулталăк вĕçĕнчи диагностика (тĕрĕслев ĕçĕ) 1 
 

Тăван литературăна вĕреннĕ майăн шкул ачисем пурнăçри пулăмсене хак 

пама, тĕрлĕ лару-тăруран çынлăха çухатмасăр тухма хăнăхаççĕ. Тăван 

литературăри хайлавсене вĕренни шкул ачине тĕнче туйăмпа тĕнче курăма та 

никĕслеме пулăшать. Ăс пару компонентне тĕпе хурса ĕçлени шкул ачин 

харкамлăх ăнне çирĕплетме, хăйĕн харкамлăхне туйма пулăшать. 

Список литературы 

1. Иванова Н.Г. Тĕслĕх программа: V-IX классем валли / Н.Г.Иванова, 

Е.А. Майков. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2016. – 223 с. 

2. Иванова Н.Г. Примерная рабочая программа учебного предмета «Тăван 

литература» (Родная (чувашская) литература) для 5–9 классов общеобразова-

тельных организаций с родным (чувашским) языком обучения (проект) / Н.Г. 

Иванова, А.П. Хузангай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2611163&gov_id=121 

3. Тăван литература: вĕренӳпе вулав кĕнеки. 5-мĕш класс валли / 

Н.Г.Иванова çырса-пухса хатĕрленĕ. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2019. – 

271 с. 

4. Килти вулав кĕнеки: 5-меш класс валли / Н.Г. Иванова çырса-пухса 

хатĕрленĕ. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2014. – 271 с. 

5. Туслăх кĕперĕ: сăвăсемпе калавсем / Н.Г. Иванова çырса-пухса хатĕр-

ленĕ. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2015. – 143 с. 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направ-

лении программы развития воспитательной компоненты в общеобразователь-

ных учреждениях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



Publishing house "Sreda" 
 

9 

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

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/pismo-minobrnauki-rf-ot-

13-maya-2013-goda-ir-352–09-o-napravlenii-programmy-razvitiya-vospitatelnoj-

komponenty-v-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh.html 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ. от 12 июля 2013 г. №09-

879 «О направлении рекомендаций (дополнение)» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.google.com/search?rlz 


