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Аннотация: в статье задаётся вопрос: как добиться наибольшей эф-

фективности урока родной литературы сегодня? Погружение в мир знаний 

должно происходить при активном участии ребёнка. Он должен искать, про-

бовать и ошибаться. Нетрадиционные формы работы позволяют разнообра-

зить учебную деятельность, они способствуют повышению интеллектуальной 

активности учащихся, а, следовательно, и эффективности урока. В статье 

рассматриваются творческие принципы методики нестандартных уроков, 

выделяются характерные группы нестандартных уроков. Статья содержит 

сценарий игры для проведения нестандартного урока. 

Ключевые слова: повышение интереса школьников, изучение литературы, 

новые формы обучения, творческие принципы методики нестандартных уро-

ков, совместное творчество учителя и ученика, уроки с игровой технологией. 

Аннотаци: статьяра «литература урокě пысăк тухăçлă ирттěр тесен 

пирěн мěн тумалла-ши?» текен ыйтăва хускатнă. Литература тěнчине путма 

ачан урокра активлă ěçлемелле: шырамалла, тишкермелле, пěтěмлетмелле. 

Йăлана кěмен уроксем ěçе тěрлě майлă йěркелеме, ачасен ăс-хакăлне ÿстерме, 

çавăнпа та урока тухăçлă ирттерме те пулăшаççě. Статьяра йăлана кěмен 
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уроксен методика уйрăмлăхěсем çинчен асăннă, çак уроксен тěсěсемпе пал-

лаштарнă, йăлана кěмен пěр урокăн сценарине çырса кăтартнă. 

Тĕп сăмахсем: тăван чăваш литературине вěрентнĕ чухне ачасене 

кăсăклантармалли çěнě çул-йěрсем, йăлана кěмен уроксен çěнě формисем, ме-

тодикăри пултарулăх принципěсем, вěренекенпе вěрентекен пěрле ěçлени, вăйă 

технологийěпе йěркеленě уроксем. 

Вырăс шкулěсенче тăван чăваш литературине вěрентес ыйту Федерацин 

патшалăх вĕренÿ стандарчĕсемпе çыхăннă [4]. Вырăс шкулěсенче тăван чăваш 

литературине вěрентессин хăйне евěрлěхě пур – шкул курсěнчи пур предмета 

та, тăван чěлхепе литературисěр пуçне, вырăсла вěрентеççě. Çавăнпа та, çакăн 

йышши шкулсенче тăван чăваш литературине вěрентессин чи паллă ас-

пекчĕсенчен пěри – вěренекенсем тăван чěлхепе вуланă илемлě текста тěрěс ăн-

ланма пултарни. 

Вěрентекенсен шкул ачи çут çанталăк никěсленě пуянлăха, халăхăн хăйне 

евěр вăй-хăват парса тăракан мулне мěнле те пулин упраса хăвартăр тесе, ăна 

малалла аталантартăр тесе тăрăшмалла. Çавăнпа та вěрентекенсен шкул ачисене 

тăван чěлхепе литературине вěрентме çĕнĕ çул-йěрсем, меслетсемпе майсем 

шырамалла. Ача тăван чěлхепе тата литературипе кăсăклансан çеç чăваш чěлхи 

унăн халăхěн, унăн ашшěпе амăшěн чěлхийě пулнине, чăваш литературийě 

тăван халăхăн мулěпе шухăшлавě пулнине ăнланса илет. 

Шкул ачине предметпа интереслентермелли мелсем чылай: спектакль-

уроксем, литература каçěсем, ку е вăл çыравçăн пултарулăхěпе çыхăннă экскур-

си уроксем… Çапах та литература урокěсенче чи кирли, пирĕн шутпа, ачасем 

хăйсемшěн пěр-пěр эстетика, философи е ăс-хакăл проблемине «уçса пама» 

пултарни. 

Урок тухăçлă ирттěр тесен пирěн мěн тумалла-ши? Кун йышши ыйтусем 

эпир хамăр ума час-часах лартатпăр. Тен, çавăнпа та пулě юлашки вăхăтра 

«йăлана кěмен уроксем» (нетрадиционные формы обучения) текен ăнлав 

çуралчě. Тěслěхрен, И.П. Подласный «Педагогика» кěнекинче йăлана кěмен 

уроксен 36 тěсне палăртать [3]. 
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Пěлÿ тěнчине путни ача урокра активлă ěçленинчен килет. Ачан урокра 

шырамалла, ěçлемелле, йăнăшмалла. Йăлана кěмен уроксем ěçе тěрлě майлă 

йěркелеме пулăшаççě, ачасен ăс-хакăлне ÿстерме пулăшаççě, çавăнпа та урока 

тухăçлă ирттерме те пулăшаççě. 

Т.Я. Ерёмина «Педагогические мастерские: инновационные технологии на 

уроках литературы» [2] кěнекинче йăлана кěмен уроксен методикăри пулта-

рулăх принципěсем çинчен тěплěн çырса кăтартать. Вăл çакăн пек принципсене 

палăртать: 

1. Уроксене традицине кěнě шаблонсемпе йěркелеменни. 

2. Кашни ачана урокра ěçлеттерме, кăсăклантарса яма тăрăшни. 

3. Ачасен кăмăл-шухăшне шута илни. 

4. Ачасене пěр-пěринпе ку е вăл ěç çинчен канашлама ирěк пани. 

5. Хаклав ěçне йěркелени. 

Йăлана кěмен уроксен тěсěсем чылай. Эпир юлашки вăхăтра хамăр ěçре 

час-часах усă куракан йăлана кěмен уроксен тěсěсем çинчен каласа хăварасшăн: 

1. Вăйă е ăмăрту мелěпе йěркеленě уроксем (викторина урок, кроссворд 

урок, конкурс урок, эстафета урок). 

2. Йăлана кěнě уроксене улăштарса йěркеленě практикум урок, экспресс 

урок, лекци урок. 

3. Кулленхи пурнăçран илнě формăсемпе усă курнă уроксем (тěпчев урокě, 

интервью урок, ыйту-хурав урокě). 

4. Пурнăçри тěрлě пулăма аса илтерекен уроксем (выставка урок, пресс-

конференци урок). 

Тăван литература урокěсенче çакăн йышши формăсемпе усă курни ачасен 

активлăхне ÿстерме пулăшать. 

Йăлана кěмен уроксем ирттернě чухне вěрентекенěн ку е вăл класс шайне 

шута илмелле, мěншěн тесен пур класс та йăлана кěмен формăпа ěçлеме пулта-

раймасть. Йăлана кěмен формăсемпе ěçлеме ачасене пěчěккěн хăнăхтарса пым-

алла. 
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Юлашки вăхăтра вěрентекенсем уроксенче час-часах вăйă мелěпе усă кур-

нине асăнса хăвармалла. Вăйăра ача хăйне ирěклěрех тытма пултарать. Çакă ва-

ра ăна малалла аталанма пулăшать, чăваш чěлхипе литературине, культурине 

малалла тăрăшса вěренме хистет. 

Вулаканăмăра «Пěр ыйтăвăн çěр хуравě» вăйă йěркипе паллаштарасшăн. 

«Пěр ыйтăвăн çěр хуравě» турнир евěр йěркеленě урока 7-мĕш класра вĕренÿ 

çулĕ варринче ирттерме юрать. Вăйă 5–7-мĕш классенче чăваш литературине, 

чăваш чěлхине, тăван ен культурине вĕреннине шута илнě. 

Вĕрентекен малтанах ачасене урок тěллевěпе тата задачисемпе паллашта-

рать. 

Урок телевидени программипе ирттерекен «100/1» евěр иртет. Класс икě (е 

виçě) ушкăна пайланать. Пурне те пěлме пулăшакан турнир икě (е виçě) ушкăн-

ри ачасене урокра ěçлеме хавхалантарса пырать, пěр-пěриншěн шухăшлама, 

пăшăрханма вěрентет. 

«Пěр ыйтăвăн çěр хуравě» вăййăн тěллевě – вěреннě темăсемпе чи анлă 

сарăлнă ыйтусене хуравласси, пěр вариантлă хуравпа калама пултарасси. 

Тěслěхрен, «Кам вăл К.В. Иванов?» ыйтăва тěрлěрен хуравлама пулать: 

«сăвăçă», «классик», «Нарспи» поэма авторě» [1] тата ытти те. 

«Пěр ыйтăвăн çěр хуравě» – ушкăнпа вылямалли вăйă. Ушкăнри кашни ача 

хăйěн хуравěн версине калать, хăйне валли очко пуçтарать. Кашни ача хăйне 

валли очко пуçтарать пулсан та, çěнтерÿçě ята е выляса янă ята пěр ача мар, 

ушкăн илет. 

Вăйă йěрки: икě (е виçě) ушкăнри ачасем (кашни ушкăнра пилěк (е ултă 

ача) мала тухас тěллевпе тěрлě ыйтăва хуравлаççě, хăйсене валли очко пуçта-

раççě. Вăйă пилěк туртан тăрать: ансат вăйă, иккěллě вăйă, виççěллě вăйă, тепěр 

майлă вăйă (е кутăнла) тата пысăк вăйă. 

Вăйăра экран çинчи табло пысăк пěлтерěшлě пулнине палăртмалла. Табло 

çинче ыйтусен анлă сарăлнă ултă хуравě (малтанлăха çак хуравсем курăнмаççě). 

Пысăк вăйăри таблора пурě пилěк хурав. 
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Вăйă пуçламăшěнче ушкăнсенсен ачасем хăйсемпе тата ушкăн ячěсемпе 

паллаштараççě. 

Ансат вăйă 

Ансат вăйă капитансен «тупăшěнчен» пуçланать. Ятарлă сěтел умне ушкăн 

капитанěсем тухаççě. Вěсем хире-хирěç тăраççě. Капитансем умěнче – пěчěк 

шăнкăравсем. Ертÿçě ыйту парать. Ку е вăл капитанăн тепěр ушкăнри капитан-

ран (капитансенчен) маларах шăнкăрава илсе «сигнал» парса ěлкěрмелле. Ма-

ларах «сигнал» панă капитан хăйěн хуравне калать. Енчен те хурав таблора пур 

пулсан тивěçлě йěрке экран çине тухать (йěркери очко «вăйă фондне» куçать). 

Анлă сарăлнă хурав таблора чи аялти йěркере вырнаçнă, çавăнпа унăн хисепě те 

пěчěкрех. Малалла хăйěн хуравěпе тепěр ушкăн капитанě паллаштарать. Енчен 

те унăн хуравě таблора тепěр ушкăн капитанěн хуравěнчен çÿлерехри йěркере 

пулсан ертÿçě малалла çак ушкăнпа ĕçлет, ушкăна хуравлама ирĕк парать. Ен-

чен те таблора асăннă хурав пулмасан ертÿçě малтанхи ушкăнпа «выляма 

пуçлать». Çапла майпа ертÿçě ушкăнри ачасемпе «паллашать». 

Ушкăнсене палăртнă хыççăн ертÿçě вăййăн тěп пайне куçать. Ертÿçě каш-

нинчен черетпе хурав версине ыйтать. Ушкăнри ачасем хурав версисене ка-

лаççě. Енчен те хурав таблора пур пулсан, тивěçлě йěрке тата очко экран çине 

тухать. Енчен те хурав пулмасан тепěр ушкăн хăйěн хуравне калать. Вăйă 

таблори ултă йěрке те «уçăличчен» е ушкăнсем пěр харăсах пěрин хыççăн тепри 

виçě хутчен тěрěс мар хурав париччен тăсăлать. 

Енчен те ку е вăл ушкăн виçě хутчен тěрěс мар хурав пачě пулсан ертÿçě 

тепěр ушкăнпа блиц-опрос туса ирттерет. Ертÿçě ушкăнри тăватă ачана тăватă 

хурав калама хушать. Капитанăн çак хуравсенчен пěрне суйласа илмелле е 

хăйěн хурав вариантне каламалла. Хурав таблора пур пулсан тивěçлě йěрке 

экран çине тухать (йěркери очко «вăйă фондне» куçать), енчен те хурав таблора 

çук пулсан «вăйă фончě» тепěр ушкăна куçать. 

Вăйă вěçěнче пěлеймен хуравсем юлсан ертÿçě куракансене хуравлаттарать 

е таблори йěркесене хăй уçать. 

Иккěллě тата виççěллě вăйă 
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Иккěллě вăйăпа виççěллě вăйă ахаль вăйă пекех иртеççě. Ахаль вăйăпа тан-

лаштарсан пěчěк уйрăмлăх пур: хуравсен йěркисенче очко шучě кăштах 

пысăкрах. Çавăн пекех выляв пуçламăшě капитансем хушшинче мар, ушкăнри 

иккěмěшпе виççěмěш ача хушшинче иртет (енчен те иккěмěш е виççěмěш ача 

малтанхи вылявра хутшăннă пулсан выляв пуçламăшěнче вара вěсемпе çумăн 

тăракан ача хутшăнать). 

Тепěр майлă вăйă (е кутăнла вăйă) 

«Тепěр майлă вăйă» турти вылякансемшěн таблори пěрремěш йěркери 

хуравсене пěлни мар, пиллěкмěш е улттăмěш йěркесенчен сăмахсене пěлни 

лайăхрах, мěншěн тесен ку йěркесенчи очкосен хисепě пысăкрах. Ертÿçě ыйту 

панă хыççăн ушкăнсене шухăшлама 30 çеккунт вăхăт парать. Тепěр 30 

çеккунтран ушкăн капитанěсем хуравсене калаççě. Малтан чи сахал очко пухнă 

ушкăн хуравлать, кайран – ытти ушкăнсем. Хурав хыççăн ушкăнсем хăйсен 

хурав версине улăштарма пултараймаççě. 

Енчен те вылякансем хурава пěлеймерěç пулсан – вěсен очко хисепě 

ÿсмест. Енчен те тепěр ушкăн тěрěс хуравларě пулсан очко хисепě тěрěс хурав 

каланă ушкăна куçать. «Тепěр майлă вăйă» час-часах вăййа тепěр майлă 

улăштарса хума пултарать. «Тепěр майлă вăйă» турти ыйтусем «Чи паллă …» 

сăмахсенчен пуçланаççě. Тěслěхрен, «Чи паллă чăваш спортсменě». 

Пысăк вăйă 

Пысăк вăййа чи нумай очко пухнă ушкăнран икĕ ача тухать. Вăйă 

пуçланиччен вěсем пěр-пěрипе вăййа хăшě пуçласси пирки калаçса татăлаççě 

(калаçса татăлаймасан ертÿçě вěсемпе «Чул, хут, хачă» вăййа выляттарса илет). 

Маларах вылякан ача ыйтусене хуравланă чухне тепри коридора тухать. 

Вылякан ачан 2 минут хушшинче ертÿçě панă ыйтусене хуравлама тăрăшмалла. 

Унтан ачасем вырăнпа улшăнаççĕ. Ертÿçě маларах панă ыйтусенех 2-мěш ачана 

парать. Вăл та çак ыйтусенех 2 минут хушшинче хуравлать. Анчах та 

вылякансен хуравěсем пěр пек пулмалла мар. Енчен те хуравсем пěр пек пулчěç 

пулсан, ятарлă сигнал янăраса каять. Хуравлакан ача хăвăрт çеç хăйěн хуравне 

тепěр вариантпа улăштарать. 
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Вылянă ачасен хуравěсене тěрěсленě хыççăн ушкăнри очкосен шутне 

палăртаççě, ушкăн «фондне» хушаççě. 

Вăйăра чи нумай очко пуçтарнă ушкăн çěнтерет. 

1 тур. «Ансат вăйă». 

Ушкăн капитанěсем тухаççě. 

Тěллев: тупмалли юмахсем çинчен аса илесси. 

Ыйту: чǎвашсем тупмалли юмахсене ытларах ǎçта-ǎçта каланǎ? 

 

1 

1 

1 2 

3 

Х 4 Х 

Х 5 Х 

Х 6 Х 
 

1 

Чǎпта çапнǎ çěрте 15 

1 Выртмара 13 

Арманта 11 

Х Килте (каçсерен) 9 Х 

Х Вǎйǎра (ачасем) 7  Х 

Х Улахра 5 Х 

 

2 тур. «Иккěллě вăйă». 

Кашни ушкăнран иккěмěш вылякансем тухаççě. 

Тěллев: чăваш халăх юмахěсем çинчен аса илесси. 

Ыйту: Сашǎпа Петя чěр чунсем çинчен калакан юмахсем вуласа тухрěç. 

Мěнле чěр чунсем çинчен вуларěç-ши вěсем? 

 

2 

1 

2 2 

3 

Х 4 Х 

Х 5 Х 

Х 6 Х 
 

2 

 Така 30 

2  Чěрěп 25 

 Упа 20 
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Х  Кашкǎр 15 Х 

Х  Мулкач 10 Х 

Х  Тилě 5 Х 
 

3 тур. «Виççěллě вăйă». 

Кашни ушкăнран виççěмěш вылякансем тухаççě. 

Тěллев: К.В. Иванов пултарулăхне аса илесси. 

Ыйту: К.В. Иванов мěн-мěн çинчен çырнă?  

 

3 

1 

3 2 

3 

Х 4 Х 

Х 5 Х 

Х 6 Х 
 

3 

Ĕçченлěх çинчен 20 

3 Илемлěх çинчен 18 

Икě хěр çинчен 16 

Х Çуркунне çинчен 14 Х 

Х Юрату çинчен 10 Х 

Х Нарспи çинчен 8 Х 
 

4 тур «Тепěр майлă вăйă». 

Кашни ушкăнран тăваттăмěш вылякансем тухаççě. 

Тěллев: чăваш çыравçисем çинчен калаçтарасси. 

Ыйту: чи паллă чăваш çыравçи. 

 

? 1 ? 

2 

3 

Х 4 Х 

Х 5 Х 

Х 6 Х 

? К.В. Иванов 15 ? 

П.П. Хусанкай 30 

Г.Н. Волков 45 

Х М.Д. Трубина 60 Х 

Х М.Н. Юхма 80 Х 

Х В.Давыдов-Анатри 100 Х 
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5 тур «Пысăк вăйă». 

Тěллев: кěске вăхăт хушшинче 5 ыйтăва хуравламалла. 

Ыйтусем: 

1. П. Хусанкай хǎйěн хайлавĕсенче мěн-мěн çинчен çырнǎ? 

2. Петр Кипарисовăн «К.В. Иванов юрă итлет» картининчи улаха килнě 

çынсем мěн тунине калăр. 

 

 
 

Петр Кипарисов. К.В. Иванов юрă итлет 

3. К.В. Иванов çырнǎ «Нарспи» поэмǎри Нарспи ирех тăрса мěн ĕçлет? 

4. П. Хусанкай çырнǎ «Çарăк» юмахри карчăкпа старик мěн-мěн тǎваççě? 

5. Литература мěн тума пулăшать? 

 

1 хурав варианчě (1 вылякан валли) 2 хурав варианчě (2 вылякан валли) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
 

Ыйту № Хурав варианчěсем Балсем 

1. 

Тǎван чěлхе çинчен 35 

Аптраман тавраш çинчен 30 

Туслǎх çинчен 25 

Атǎл çинчен 20 

Çарǎк çинчен 18 
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2. 

Юрлаççě 35 

Итлеççě 30 

Лараççě 25 

Ĕçлеççě 20 

Калаççě 18 

3. 

Тумланать 35 

Тĕрĕ тĕрлет 30 

Çĕлет 25 

Пир тĕртет 20 

Апат хатĕрлет 18 

4. 

Шухăшлаççĕ 35 

Акаççĕ 30 

Пурăнаççĕ 25 

Хǎпараççĕ 20 

Калаçаççĕ 18 

5. 

Сочинени çырма 35 

Ыйтусем çине хуравлама 30 

Хитре калаçма 25 

Шухǎшлама 20 

Танлаштарма 18 
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