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Аннотация: в статье анализируется роль устного народного творчества 

в всестороннем развитии детей. Рассматриваются формы и методы использо-

вания фольклора в работе над развитием кругозора и родной речи младших до-

школьников. 

Ключевые слова: устное народное творчество, фольклор, родная речь, 

стих. 

Аннотаци: статьяра халăх сăмахлăхĕ ачасене тĕрлĕ енлĕн аталанма 

пулăшни çинчен çырса кăтартнă. Ача сачĕсенче воспитательсен пĕчĕк шăпăрлан-

сен пуплевне, тавракурăмне тупмалли юмахсемпе тата юрă-сăвăсемпе усă курса 

аталантармаллине тишкернĕ. 

Тĕп сăмахсем: халăх сăмахлăхĕ, фольклор, тăван сăмахлăх, сăвă. 

Этем ăс-хакăлĕпе ĕмĕт-туйăмне вăй-хал парса тăраканĕ – тăван сăмах, тăван 

чĕлхе. Тăван сăмахлăх – халăхăн ĕмĕрхи ăсне, ĕç тăрăмне, кун-çулне, ăс тăвăмне, 

савăкне-хурлăхне ӳкерсе юлнă пуянлăх. Вăл вутра çунман, шывра путман, вăрăпа 

пĕрле кайман ырлăх-пурлăх! Сăмахлăхра пирĕн вăрăм кун-çул, аслă чунпа 

хăватлă тăн, кулленхи кăмăл-туйăм, шухăш-ĕмĕт упранса аталанать. 

Ĕмĕрхи иксĕлми еткере ытамласа илме май çук. Сăмахлăх пире ырă ĕçпе, 

таса тĕллевпе пурăнма вĕрентет. Ăна лайăх пĕлни кирек хăçан та кирлĕ пулĕ. 

Тăван сăмахлăх – иртнĕ ăрусен паха еткерне ăша илме, хăюллă та сывлăхлă, 

ăслă та çивĕч ӳсме, хамăр пурнăçа ыттисем кун-çулĕпе танлаштарса шухăшлама 

вĕрентекен çăл куç. Вăл пирĕн умра нихăçан та ан иксĕлтĕр. 
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Ҫырулăх пулман самантсенче те çынсем хăйсен таврашĕнче мĕн пулса ирт-

нине, хăйсем мĕн курни-сăнанине палăртмасăр, ăша хывмасăр, хак памасăр 

хăварман. Ҫавна вĕсем пуринчен ытларах сăмах халлĕн туса пынă. Пурнăç 

пулăмĕсене пĕтĕмлетсе кăтартма сăмахăн сăнлăхлă хăвачĕ пит пулăшнине çын-

сем тахçанах тавçăрса илнĕ. Сăмах ăсталăхне те вĕсем сĕм авалтанах аталантарса 

пыма тăрăшнă. 

Хăйĕн историлле кун-çул тăршшĕнче чăваш халăхĕ сăмах искусствин пысăк 

пуянлăхне пухнă. Пирĕн халăхăн сăмах пуянлăхĕнче тĕрлĕ произведенисем тĕл 

пулаççĕ: юмах-халапсем, ваттисен сăмахĕсем, тупмалли юмахсем, сăнавсем, 

халăх юррисем т. ыт. те. Вĕсем пурте çырулăх пуличченех аталаннă сăмах искус-

ствин тĕслĕхĕсем [6]. 

Ачасем – халăхпа çĕр-шыв пуласлăхĕ, çавăнпа вĕсене ăслă-тăнлă та ырă 

сывлăхлă пăхса ӳстересси питĕ пысăк пĕлтерĕшлĕ. Ку ĕçе ача çуралсанах килте, 

кайран ача сачĕсемпе шкулсенче куллен туса пымалла. Халăх сăмахлăхĕ ку ĕçре 

питĕ пысăк та ырă витĕм кӳрет [2]. Халăх сăмахлăхĕ урлă ачасене тăван чĕлхене 

юратма вĕрентни – чи кирли. Эпир, воспитательсем, кулленхи ĕçре çак тĕллеве 

тĕп вырăна хурса тимлеме тăрăшатпăр та. 

Чăваш халăхĕ мĕн авалтанах юрлама юратнă. Ĕçленĕ вăхăтра та, савăнăç-

хуйхине те юрăра палăртнă. Ахальтен мар Чăваш çĕр-шывне «Çĕр пин тĕрĕ, çĕр 

пин юрă çĕр-шывĕ» тенĕ. 

Тăван чĕлхене юратма ачана çуралсанах вĕрентсе пыратпăр. Сăпка юррине 

вăл çуралсанах илтет. Фольклор пахалăхĕ – çитĕннĕ çын ачапа пĕр чĕлхе тупма 

пуларнинче. Пĕчĕк ача ӳснĕçемĕн пурне те пĕлме, кашни япалапа кăсăкланма 

сĕмленет. Пепке хăй те сăмахсем калама хăтланать. Чăваш халăх йăпатмăшĕ ачан 

кăмăлне çĕклет. Аслисем пĕчĕк ачана çӳлелле çĕклесе час-часах утьăкка тăваççĕ. 

Утьăкка тунă чух та сăвăсем каласа йăпатма пулать [1]. 

Утьти-утьти, утьăкка, 

Пулах, пепкем, пысăкка! 

Утьи-утьи, утьи пул, 

Утпа çӳрен ача пул! 
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Утьăкка! Утьăкка! 

Услап ӳктĕр урайне, 

Маттур тивтĕр маччана[4] 

Çак йăпатмăша пĕчĕк пепке ашшĕ-амăшĕнчен илтсе йăпанать. Унăн 

ӳснĕçемĕн хăйĕн пуплевне те аталантарса пырас пулать, ерипен юлташĕсемпе те 

хутшăнма хăнăхмалла. Воспитателĕн тĕллевĕ çак тапхăрта ачан пуплевне анлăн 

аталанма пулăшасси, фольклор урлă унăн тавракурăмне аталантарасси, халăх 

сăмахлăхне итлеме, астуса юлма, сăвă-такмак калама хăнăхтарса пырасси. 

Ача садне халь килнĕ çĕнĕ ачана коллектива хăнăхтарма питĕ кансĕр. Ăна 

тĕрлĕ тетте кăтартса йăпатнисĕр пуçне сăвă çаврăмĕ калама пулать: 

Кам пирĕн чи маттурри? 

Кам пирĕн чи пĕчĕкки? 

Ваня пирĕн маттурри, 

Ваня пирĕн пĕчĕкки! 

Кĕвĕçемĕн калакан йăпатмăшсене, купăс каланине е юрланине, пĕр-пĕр кĕвĕ 

итлеме ачасем питĕ юратаççĕ. Тĕслĕхрен, «Сăпка юрри» итленĕ чух пуканесене 

çывăрма вырттаратпăр, ташă кĕввине итленĕ чух урисене хускатма, аллисене вы-

лятма вĕрентетпĕр. 

Тупмалли юмахсем те илемлĕн янăраççĕ. Ачасене вĕсемпе те паллаштарма 

тăрăшатпăр. 

Çулçă çийĕн мăшăл-мăшăл 

Хăмăр чун таçта васкать. 

Ман тĕле чупса çитет те 

Чăмăр чул пулса выртать. 

Алăпа кăшт сĕртĕнетĕп, 

Йĕп вĕçне эп тирĕнетĕп. (Чĕрĕп.) 

Аталаннă май ачасен вăййисем çĕнелеççĕ. Вĕсем ашшĕ-амăшĕн ĕçне 

кăтартма тăрăшаççĕ. Çавăн пек вăйăра ача пĕр-пĕр роль суйлать. Тĕслĕхрен, тен-

келсенчен поезд тăвать, унта теттесене лартать. Хăй машинист пулать. 

Ак поезд тапранчĕ, 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

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

Ак поезд каять. 

Инçене, инçене 

Пире вăл илсе каять…Чу-чу-чу! 

Ачасем выляса ӳсеççĕ, вăй илеççĕ, тавракурăмне аталантараççĕ. Выля-выля 

шухăшлама хăнăхса пыраççĕ. Ушкăнпа выляса ачасем общество пурнăçне кĕрсе 

пыраççĕ. Вăйăра вĕсем пĕр-пĕрне хисеплеме, пулăшма хăнăхса пыраççĕ. Вылянă 

чух ачасен шутлама, сăвăсем калама, юрлама тивет. Пĕр-пĕр сюжет вăййи вылянă 

чух пĕчĕккисем пурте: «Эп пулап-ха, эп пулап!», – теççĕ. Воспитатель вара шăпа 

ямалли сăвă калать. 

Вĕл-вĕл вĕлетрен, 

Вĕлтеренĕн ăшĕнче 

Сар кайăкăн чĕппи пур. 

Эс те чипер, эп те чипер, 

Чăн чиперри сик те тух![4] 

Çак халăх сăвви пире тавлашуран тухма пулăшать. 

Пĕчĕк ачасем чĕр чунсене питĕ юратаççĕ. Çак туртăма аталантарас, çут 

çанталăка, чĕр чунсене юратма вĕрентес ĕçре сăвăсемпе калавсем питĕ пысăк 

вырăн йышăнаççĕ. Ачасен сăмах пуянлăхне ӳстерме ӳкерчĕксем çав тери 

пулăшаççĕ. Акă пирĕн умра «Автан» ятлă пысăк та илемлĕ ӳкерчĕк. Ачасене çак 

ӳкерчĕке кăтартса калаçу йĕркелеме пулать. 

– Ачасем, пăхăр-ха, ку ӳкерчĕк çинче мĕн куратăр? 

– Автан. 

– Пăхăр-ха, вăл епле илемлĕ. Автан мĕн тăвать? Вăл: «Ки-ки-ри-ки!» – тесе 

авăтать. Атьăр-ха, пурте ки-ки-ри-ки тесе калатпăр. 

Çапла майпа ачасем «автан», «ки-ки-ри-ки» сăмахсене калама вĕренеççĕ [1]. 

Çакăнтах П. Эйзинăн «Автан тус, автан тус» сăввине каласа хăварма пулать. 

– Автан тус, автан тус, 

Ылтăн алку миçе пус? 

– Пĕр пуспа та парас çук, 

Çĕр пуспа та сутас çук. 
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Халăх сăмахлăхĕ урлă кĕçĕн ӳсĕмри ачасем хăйсен çывăх çыннисене: ашшĕ-

амăшне, аслашшĕ-асламăшне, хамăр пурăнакан вырăна, çĕр-шыва юратма 

вĕренеççĕ. 

– Кушак тус, кушак тус, 

Ăçта кайрăн, кушак тус! 

– Куками патне. 

– Мĕн тума кайрăн? 

– Хăнана кайрăм… [1] 

3–4 çулхи ачасене сăвăсемпе, тупмалли юмахсемпе тата калавсемпе пал-

лаштаратпăр. Вĕсем юмахри сăнарсене ас туса юлччĕр, унти сăмахсемпе усă кур-

ччĕр тесе унти сюжетсемпе тĕрлĕ вăйăсенче усă курма тăрăшатпăр. Уçă 

сывлăшра çӳренĕ вăхăтра та тавралăха сăнанă май илемлĕ сăмахлăхпа усă ку-

ратпăр. Хĕвеле хапăлласа ăна пурте пĕрле çапла чĕнетпĕр. 

Хĕвел, тух, хĕвел, тух! 

Сашăна курмасан 

Таньăна курма тух!» [3] 

Ачасем хăйсем те кăсăкланаççĕ, хавхаланаççĕ. 

Çапла вара, халăх сăмахлăхĕ ачасен пуплевне, тавракурăмне аталантарма 

пулăшать, çыхăнуллă калаçма хăнăхтарса пырать. Ашшĕ-амăшĕпе тачă çыхăнса 

ĕçлени те пире пысăк çитĕнӳсем тума май парать. Кун каçа мĕн-мĕн тунине эпир 

каçхине каласа паратпăр. Хамăр вĕреннĕ сăвă-юрăсене йышăну пӳлĕмне çырса 

хуратпăр. Кашни ачан ашшĕ-амăшĕпе уйрăммăн калаçатпăр. 

Халăх сăмахлăхĕ – чăваш халăхĕн нихçан иксĕлми ăслăлăх тĕслĕхĕсем, 

хӳхĕм хайлавĕсем. Вĕсем ĕлĕк-авалах пулнă, халĕ те аталанаççĕ, пирĕн йăх-несĕл 

паттăрĕсен сăнарĕсем хамăр пурăнакан çĕр-шыва хытăрах юратма, унăн ма-

лашлăхĕшĕн тăрăшма хавхалантараççĕ [6]. Çакна тĕпе хурса ачасене мĕн 

пĕчĕкренех халăх сăмахлăхĕпе паллаштарасчĕ, тăван чĕлхене юратма вĕрентесчĕ. 
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