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Аннотация: в статье представлена методика проведения урока 

чувашской литературы с применением современных технологий. Автор 

подчеркивает, что образовательные технологии дают возможность 

обучающимся принимать активное участие в процессе обучения, 

обмениваться знаниями, представлять и отстаивать свою точку зрения. 
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Аннотаци: статьяра шкул ачисене литература теорине вĕрентнĕ чух усă 

курмалли мелсемпе майсем çинчен çырса панă, автор хăйĕн опычĕпе 

паллаштарнă. Вĕренÿ технологийĕсем урока кăсăклă ирттерме, пĕтĕмлетме тата 

тишкерме вĕрентни çинчен çырнă, литература теорийĕн терминĕсемпе 

кăсăклантарма пулăшнине палăртнă. 

Тĕп сăмахсем: вĕренӳ технологийĕсем, чăваш литературине вĕрентесси, 

сăвă çаврисем, литература речĕсемпе жанрĕсем, кластер, клоуз тест. 

9-мĕш класра литература теорине вĕрентнĕ май çĕнĕ технологисемпе мĕн-

лерех усă курма пулать-ха? Статьяна литература тĕсĕсемпе жанрĕсене, илемлĕх 

мелĕсене шкулта вĕрентсе пухнă опытпа паллаштарас тĕллевпе хатĕрленĕ. 

Ачасем урокра чи малтан «Çеçпĕл çеçкисем» тата «Чĕвĕлти чĕкеçсем» 

ушкăнсене пайланчĕç. Унтан ачасене хăвăрт калама хăнăхтарас тĕллевпе пуплев 

вăййи ирттертĕмĕр, хăвăрт каларăшсенчи илемлĕх мелĕсене туптартăмăр: 

вăрман варринче ватă вĕрене çулçи вĕл-вĕл вĕçет (аллитераципе ассонанс), 

карта çинче Каçăр Куçман кăвак кутамкки курăнать (аллитераципе ассонанс). 
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Урок тĕллевне ФГОС ыйтнă пек ачасене палăрттарма проблемăллă ыйту 

лартрăмăр: Мĕн вăл литература теорийĕ? Ачасем кластер турĕç, теори 

картлашки тăрăх калаçу ирттертĕмĕр. 

Ун хыççăн ачасем «Литература речĕсем» таблицăна тултарчĕç, жанрсене 

классификацилесе сӳтсе яврĕç. 

 

Лирика Проза Драма 

… … … 

… … … 
 

«Сăвă çаврисем» таблицăна çак йĕркепе тултарчĕç.  

 

Сăвă ҫаврисем 

2 йĕркерен тăракан сăвă çаври Бейт 

3 йĕркерен тăракан сăвă çаври Терцет 

4 йĕркерен тăракан сăвă çаври Катрен  

5 йĕркерен тăракан сăвă çаври Пеон  

6 йĕркерен тăракан сăвă çаври Секстина  

7 йĕркерен тăракан сăвă çаври Септина  

8 йĕркерен тăракан сăвă çаври Октава 

9 йĕркерен тăракан сăвă çаври Нона 

10 йĕркерен тăракан сăвă çаври Децина  

14 йĕркерен тăракан сăвă çаври Сонет 

20 йĕркерен тăракан сăвă çаври Нарспи сăвви 
 

«Алкан поэзийĕн синтаксисĕ» клоуз-тестпа ĕçленĕ май ачасен ăнлантарса 

пани тата тĕслĕх тăрăх мĕнле термин пулнине пĕлмелле пулчĕ. 

1. Пĕр йĕркерех сăмаха темиçе хут калани (повтор): 

Сӳ килчĕ, сӳ кайрĕ хĕрӳ. 

2. Юнашар тăракан сăвă йĕркисем пĕр пек пуçланни (анафора): 

Сасартăк тревога янрарĕ ирпе, 

Сасартăк пĕр харăс тăрса… 

Эпир çĕкленсен хăй каять вирелле, 

Эпир чурасен йăхĕ мар. 

3. Сăмахсен яланхи йĕркине улăштарни (инверси): 

Хытарчĕ йăваш кăмăла.. 
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Чунра сивĕнмест пурнăç панă хĕрӳ… 

4. Сиктерсе хăварнă сăмах вырăнне тире лартни (эллипсис): 

Ак курăпăр: хăшĕ – хăшне? 

5. Сăвă йĕркинче пĕр япала ятнех тĕрлĕ падежра лартса усă курни (полип-

тотон): 

Хĕçе хĕç тăма тарăхса кĕрес чух 

Шарт сикрĕ тăшман кайăкла. 

6. Шухăша палăртса калас тĕллевпе сăвă йĕркинче пĕр тымарлă сăмахсемпе 

усă курни (плеоназм) 

Нихçан парăнман, парăнассăмăр çук!.. 

Эпир пĕрре мар вăрçа курнă вăрçа? 

7. Предложени пайне интонаци енчен уйăрса уйрăм предложени пек туни 

(парцелляци): 

Ман хыççăн! Атака! Вакла! 

8. Предложени членĕсене тĕрлĕ формăри сăмахсенчен туни (силлепс): 

Эпир вĕтлĕх витĕр, сăрт урлă, хирпе 

Васкарăмăр аслă вăрçа. 

9. Кăшкăруллă, ыйтуллă предложенисем (риторикăлла чĕнӳсем): 

Мухтав, малтанхи Çĕнтерӳ! 

Эй, шанчăклă ĕмĕт! Хĕрт выçă йăха! 

Ун ячĕ – асту – Çĕнтерӳ! 

«Жанрсен йĕрĕпе» литература кĕрешĕвĕнче вăййа хутшăнакансем 

литература жанрĕсене тавçăрса илчĕç: 

1. Анекдот евĕрлĕ шӳтлĕ кĕске хайлав, тепĕр чухне темиçе сăмах 

çаврăнăшĕнчен тăрать; вĕсем ик çын калаçнă пек йĕркеленнĕ, ку хайлав ытларах 

шкулпа, вĕренӳпе, ачасен ĕçĕпе, вăййи-куллипе, шухăш-ĕмĕчĕпе çыхăннă. 

(Кулăш.) 

2. Литературăпа халăх сăмахлăхĕн эпос жанрĕ; унта асамлă пулăм паллă 

вырăн йышăнать, вăл жанр тытăмне, сăнарсен йĕркине, сăнарлăхпа илемлĕх 
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хатĕрĕсене витерсе тăрать. Жанр чăннипех те пулса иртнĕ истори пулăмĕсем 

тата халăхăн мухтавлă ывăлĕсемпе хĕрĕсем çинчен каласа парать. (Легенда.) 

3. Поэзи жанрĕ; çĕкленӳлĕхпе паттăрлăх туйăмне палăртса çирĕп виçеллĕ 

темппа, сулăмлă та уçăмлă кĕвĕпе çырнă хайлав. (Марш.) 

4. Пĕр-пĕр чаплă пулăма е паллă çынна мухтаса çырнă хĕрӳ туйăмлă, 

çĕкленӳллĕ кĕвĕллĕ хайлав. (Ода.) 

5. Пысăк калăплă эпика хайлавĕ; унта геройсен кăткăс пурнăçне анлă 

тапхăрта, нумай енлĕ, туллин сăнарлаççĕ. (Роман.) 

6. Салхуллă, пусăрăнчăк шухăш-туйăмлă поэзи хайлавĕ. (Элеги.) 

7. Халăхăн е уйрăм çынсен историри ĕç-хĕлне анлăн сăнласа паракан пысăк 

калăплă литература хайлавĕ. (Эпопея.). 

Çапла вара, çĕнĕ технологисемпе усă курни литература теорине кăсăклă 

вĕрентме май парать, ачасене шухăшлама вĕрентет. 
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