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1.Пояснительная записка. Умĕн калани. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном(чувашском) языке» для ученика 3 класса Трофимова Артемия с ТНР разработана 

в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ОВЗ (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19.12.2014г. № 1598 

  на основе ООП ОВЗ ТНР НОО МАОУ «Большеямашевская  СОШ»  

  авторской программы - Тăван чĕлхепе литература вулавĕн тĕслĕх программисем: 

чăван шкулĕн  1-4 класĕсем валли (М.К.Волков, Л.П.Сергеев, 

Т.В.Артемьева,О.И.Печников, А.Р.Кульева) - Шупашкар: Чăваш Республикин 

вĕренӳ  институчĕн издательство центрĕ 

  ориентирована на учебник Литература вулаве: Ылтан пучах 3 класс валли./ 

Артемьева Т.В.,О.И.Печников.-Шупашкар: Чаваш кенеке издательстви 

 

Трофимов Артемий вали программăн тĕп содержанийĕ çавах пулать. Анчах та урокри 

ĕçсене çав ача пурине шута илсе тĕрлĕрен коррекции ĕçĕсене кĕртмелле: 

- урокра тĕрлĕ пуплев саманчĕсем йĕркелесси; 

-словарь ĕçĕ; 

-пуплев гимнастики; 

-хăвăрткаларăшсемпе тасакаларăшсем; 

-диалог тата монолог йĕркелесси; 

 

2. Предметсен пĕрлĕхлĕ тата предметсен пайрам результачĕсем. 

 

Харкамлăх результачĕсем: 

 сăмах искусствипе киленме вĕренсе пыни; 

 тăван халăх тата кÿршĕ халăхсен культурине хисеплеме, пуринпе те тÿсĕмлĕ те 

çураçуллă пулма хăнăхса пыни; 

 илемлĕ хайлавсем вуланă-тишкернĕ май ачасен илем туйăмĕ аталанни, вĕсен илем 

пахалăхĕсене ăша хуни. 

Предметсен пĕрлĕхлĕ результачĕсем: 

 тĕрлĕ хайлав тишкернĕ май хăйсен тата ыттисен ĕç-хĕлне сăнама, хаклама хăнăхма 

пуçлани: 

 вуласа е итлесе пĕлнĕ информацие аса хывма, асăмлама вĕренсе пыни; 

 мăшăршарăн, ушкăнпа пĕрле ĕçлеме - хăйсем хушшинче рольсемпе ĕçсене уйăрма, 

пĕрлĕхлĕ ĕçĕн харкам пайне пурнăçлама - вĕренме пуçлани. 

 

 Предметăн пайрам результачĕсем: 

Вĕренекен пĕлу илет: 

 вулав пахалăхĕсем çирĕпленни, вулав тĕсĕсемпе мелĕсене алла илсе пыни; 

 сасăллă пуплевĕн пĕлтерĕшлĕ мелĕсене (хăвăртлăхĕ, янăрав лăхĕ, кĕвĕлĕхĕ) кирлĕ 

пек улăштарма вĕренни; 

 текст тишкерĕвне малалла вĕренсе пыни; 

 ансат жанрсене (юмах, калав, сăвă) пĕр-пĕринчен уйăрса илме пултарни; 

 хăш-пĕр илемлĕх мелĕсене (танлаштару, эпитет, метафора) курма-сăнама тытăнни; 
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 литература пĕлĕвĕн ансат ăнлавĕсемпе паллашни. 

 

Вĕренекене пĕлу илме май пулать: 

 ансат жанрсене (юмах, калав, сăвă) пĕр-пĕринчен уйăрса илме пултарни; 

 хăш-пĕр илемлĕх мелĕсене (танлаштару, эпитет, метафора) курма-сăнама тытăнни; 

 литература пĕлĕвĕн ансат ăнлавĕсемпе паллашни. 

 ыйтусем тăрăх ансат предложени членĕсем хушшинчи çыхăнăва палăртма вĕренни; 

 литература жанрĕсем (калав, сăвă, юмах, юптару) çинчен туяннă пĕтĕмĕшле 

ăнлавсене чухлани тарăнланни; 

 тĕрлĕ жанрлă литература хайлавĕсене тишкерес мехел аталан- 

 текстра çырса кăтартнă пулăмсене, вĕсен сăлтавĕсене тишкерме вĕренсе пыни; 

 хайлавсене вуланă, тишкернĕ май ансат сăнарлăх хатĕрĕсене (эпитет, сăпатлантару, 

темиçе хут калани, метафора) курма хăнăхса пыни 

 
 

3. « Литература вулавĕ» предметăн шалашĕ (содержанийĕ). 

 

1 раздел: Ак çитрĕ сентябрь.Çамрăкла вĕренни – чул çинче. Г. Волков.Вĕреннĕ Лаша. Г. 

Сапгир.Чи кирлĕ парне. К. Беляев. 

2 раздел: Чăваш çĕршывĕ.Тăван Çĕршыв – пирĕн анне. К. Ушинский. Чăваш Республикин 

Патшалăх гимнĕ.КТВ №1. «Шкула, ачасемĕр, шкула».Ылтăн çĕр. Хуначи Кашкăр 

(Г.Н.Волков). Лăпкă çĕршывра. Н. Янкас.Туслăх сăмахĕ. С. Вишневский.  

3 раздел: Кĕркунне.Кĕрхи сăнсем. Н. Теветкел.Кĕр пасарĕ. Н. Исмуков.Кĕрхи вăрманта. И. 

Соколов-Микитов. Кĕрхи хурăн. М. Волкова. Çулçă. О. Туркай. Сивĕтет çанталăк. Н. 

Янкас.КТВ №2. «Ĕç – пурнăç илемĕ». 

4 раздел: Халăх сăмахлăхĕ.Тупмалли юмахсем (туптарусем). Вăйă-шăпа юрри-сăвви.Хăш-

пĕр хускану вăййи йĕрки. Пулмасла халап.Шап-шапринле. Уйахпа хевелле. Ак телей! КТВ 

№3.  «Ĕç – пурнăç илемĕ». Ăсансене ертсе килни. К. Чулкаç. Юптарусем. Ула куракпа 

тилĕ. Эзоп. Ула куракпа Тилĕ. И. Крылов. КТВ №4.  «Ĕç – пурнăç илемĕ». Пакшапа 

кашкăр. Тилĕ Туспа Кролик Тус. Джоэлл Харрис. 

5 раздел: Улăп йăхĕнчен эпир, туссем.Улăпсем. Г.Юмарт.Ной карапĕ. Библирен. Ту 

çинчен аннă Улăп.Çунатлă урхамах. Улăп халапĕсенчен. КТВ №5. «Ĕлĕкхи пурнăçран». 

6 раздел: Юмах юпа тăрринче.Чее такасем. Чăваш халăх юмахĕ. Курай юмахĕ. Пушкăрт 

халăх юмахĕ.Пакшапа мăйăр. Удмурт халăх юмахĕ. КТВ №6.  И.Я.Яковлев хайлавĕсем. 

7 раздел: Асамлă хĕл.Хĕл пуçламăшĕ. В.Эткел. Хĕлле. А.Пушкин. Хĕллехи çу кунĕсем. 

Н.Сладков.Хырпа Чăрăш тата Уртăш мĕншĕн яланах симĕс? Чăваш халăх юмахĕ. 

Йĕлтĕрпе. В. Харитонов. Халăх хайлавĕ майлă. А.Смолина.Мулкач йĕрĕпе. 

Г.Харлампьев.Намăсланакан çĕнтерÿçĕ. Н.Силпи. Малтанхи юр. А.Воробьёв. КТВ №7.  

«Кулленхи пурнăçпа йăла –йĕрке». 

8 раздел: Эпир – сăпайлă ачасем.Йăмăк. Н.Карай. Çывракан ача. М.Джалиль. Пулăшакан. 

Р.Минатуллин.Шăнакăмпиншăпи. А.Галкин.Чечек çыххи. Н.Иванов.Кĕрен тÿпе. 

И.Шухши.Пуянлăххакне ĕçлекен çын çеç пĕлет. Г.Волков.Хăравçă. Л. Ковалюк.Хапхаçă. 

А.Ерусланов.Хайне сес юратна Улăп. О.Уайльд.Шăвăç витре. Исмай Исемпек. 

Асаннешкуле. Вячеслав Ар-Серги. КТВ №8.  «Халăхсăмахлăхĕ». 

9 раздел: Çур хаваслăхĕ.Çурхитĕнче. Н.Исмуков. Çуркуннепуçланать. Л.Смолина.Ешĕл 

шав. Н.Некрасов. Çурхи вăйă. Уйăп Мишши.КТВ №9.  «Халăх сăмахлăхĕ».Çурхи 

вăрманта. Мĕтри Кипек.Çеçпĕл. А. Каттай.Малтанхихĕвел. Г.Снегирёв. Çуркунне çитсен. 

К.Иванов. Тавранаилемкÿреççĕ. Н.Матвеев. Çурхи кун. А. Артемьев. КТВ №10.  «Çут 

çанталăк тата эпĕ» 
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10 раздел: Кĕрленĕ вăрçă çĕр çинче тахçан.Малтанхи кун. А.Алка. Çумăр куççулĕ. А. 

Галкин.Вăрçă çăкăрĕ. Ю.Николаева.Хурçă хĕр. А. Тимбай. Берлинти палăк. А. Каттай.Çĕр 

улми сутма кайни. А. Кибеч. Ан пултăр вăрçă. П. Эйзин. 

11 раздел: Чĕр чун тĕнчи.Аптраман кăвакалсем. Н. Ишентей.Кашкăрсемпе 

çапăçни.ÇеменЭлкер.ĂсанпаХураçка. Н.Иванов. Уртăш. Çара çерçи. Н.Матвеев.Çара 

çерçи. Н. Матвеев. Сăркка. О. Савандеева. Кашкăртавăрăвĕ. Г.Орлов.КТВ №11.  «Çут 

çанталăк тата эпĕ». 

12 раздел: Ытарайми, асран кайми тăван тавралăх.Эл кулли. И.Дубонов.Çил ачи. В. 

Харитонов. Çухату. Г. Орлов.Çулçÿревçĕ вăрăсем.Пĕлĕтсем, ăçтаваскатăр? М.Волкова. 

Пĕлĕтсем – шурпутексем. Р.Сарпи.КТВ №12.  «Тăван ен». Тарăхнă така. Хв.Уяр.Лĕпĕш. 

Х.Юлдашев. Çуллахи каникул. Уйăп Мишши.Кÿлĕ хĕрринче. Г.Харлампьев.Мĕнасраюлчĕ, 

мĕн çĕннипĕлтĕмĕр. 
 

Класс тулашӗнчи вулав 
Вулав материалё. Кӗҫӗн ҫулхи ачасем валли кӑларнӑ чӑваш, вырӑс тата ытти тӑванла 

халӑхсен, ютри ҫыравҫӑсен кӗнекисем. «Тетте» журналпа «Тантӑш» хаҫатри материалсем. 
Вулав тематики.Аваллӑх ҫинчен. Ырӑ пурнӑҫа ӗмӗтленсе пурӑнакан халӑхӑн кулленхи 

ӗҫӗсем. Ачасен ӗҫӗ-хӗлӗ. Чӑваш, вы- рӑс тата ытти тӑванла халӑхсен юмахӗсем. Тӑван 
халӑх историйӗпе унӑн ывӑлӗ-хӗрӗ, ал ӗҫ тата ӑс-хакӑл культури ҫинчен ҫырнӑ кӗнеке- 
сем. Наукӑпа техника темипе ҫырнӑ ачасем ӑнланмалла статьясем. Темтепӗркурса ҫӳрени 
ҫинчен калакан хайлавсем. 

Ача-пӑча кёнекипе ёҫлесси.Класс тулашӗнчи вулав урокне хатӗрленнӗ май кирлӗ 
кӗнекене харпӑр хӑй тӗллӗн суйласа вулама, тӗрлӗрен пулӑшу кӗнекипе, хаҫат-журналпа 
усӑ курма пӗлесси. 

Вӗрентӳҫӗ сӗннӗ е харпӑр хӑй тӗллӗн тунӑ планпа усӑ курса мӗн вуланине (унӑн 
пайӗсене) кӗскен каласа парасси, вуланӑ сӑнар ҫинчен ҫыхӑнуллӑ калав тӑвасси. Вулама 
сӗннӗ кашни темӑпах 3-5 кӗнеке таран пӗлесси. Пулӑшу кӗнекисемпе (словарь, 
справочник) усӑ курасси. 

«Тантӑш» хаҫатпа «Тетте» журнала тӗллевлӗ вуласси, вӗсемпе урокра тата класс 
тулашӗнче усӑ курасси. 

Кӗнеке мӗн ҫинченнине унӑн хуплашки, титул листи, тупмаллипе ӳкерчӗкӗсем, ум 
сӑмахӗпе юлашкинчен калани тӑрӑх ӑнкарасси. Кирлӗ кӗнекен е хаҫат-журналти статьян 
ятне, унӑн авторне кӑтартса тӗрӗс ҫырса илесси. Кӑмӑла каякан кӗнекене харпӑр хӑй 
тӗллӗнех библиотекӑран илсе вуласси. 
 

4.«Литература вулавӗ» предметӑн тематика планӗ 

 

№п/п Урок теми Сехет 

шучĕ 

1 Çамрăкла вĕренни – чул çинче. Г. Волков. 1 

2 Вĕреннĕ Лаша. Г. Сапгир. 1 

3 Чи кирлĕ парне. К. Беляев. 1 

4 Тăван Çĕршыв – пирĕн анне. К. Ушинский. Чăваш Республикин 

Патшалăх гимнĕ. 

1 

5 КТВ №1.  «Шкула, ачасемĕр, шкула» 1 

6 Ылтăн çĕр. Хуначи Кашкăр (Г.Н.Волков). Лăпкă çĕршывра. Н. Янкас. 1 

7 Туслăх сăмахĕ. С. Вишневский.  1 

8 Кĕрхи сăнсем. Н. Теветкел.Кĕр пасарĕ. Н. Исмуков. 1 

9 Кĕрхи вăрманта. И. Соколов-Микитов. Кĕрхи хурăн. М. Волкова.  1 

10 Çулçă. О. Туркай. Сивĕтет çанталăк. Н. Янкас. 1 

11 КТВ №2. «Ĕç – пурнăç илемĕ» 1 

12 Тупмалли юмахсем (туптарусем).  1 

13 Вăйă-шăпа юрри-сăвви. 1 

14 Хăш-пĕр хускану вăййи йĕрки. Пулмасла халап 1 

15 Шап-шапринле. Уйахпа хевелле. Ак телей!  
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16 КТВ №3.  «Ĕç – пурнăç илемĕ» 1 

17 Ăсансене ертсе килни. К. Чулкаç. 1 

18 Юптарусем. Ула куракпа тилĕ. Эзоп. Ула куракпа Тилĕ. И. Крылов. 1 

19 КТВ №4.  «Ĕç – пурнăç илемĕ» 1 

20  Пакшапа кашкăр. Тилĕ Туспа Кролик Тус. Джоэлл Харрис. 1 

21 Улăпсем. Г.Юмарт. 1 

22 Ной карапĕ. Библирен. Ту çинчен аннă Улăп. 1 

23 Çунатлă урхамах. Улăп халапĕсенчен. 1 

24 КТВ №5. «Ĕлĕкхи пурнăçран» 1 

25 Чее такасем. Чăваш халăх юмахĕ. Курай юмахĕ. Пушкăрт халăх 

юмахĕ. 

1 

26 Пакшапа мăйăр. Удмурт халăх юмахĕ. 1 

27 КТВ №6.  И.Я.Яковлев хайлавĕсем. 1 

28 Хĕл пуçламăшĕ. В.Эткел. Хĕлле. А.Пушкин. Хĕллехи çу кунĕсем. 

Н.Сладков. 

1 

29 Хырпа Чăрăш тата Уртăш мĕншĕн яланах симĕс? Чăваш халăх 

юмахĕ.  

1 

30 Йĕлтĕрпе. В. Харитонов. Халăх хайлавĕ майлă. А.Смолина. 1 

31 Мулкач йĕрĕпе. Г.Харлампьев. 1 

32 Намăсланакан çĕнтерÿçĕ. Н.Силпи. Малтанхи юр. А.Воробьёв. 1 

33 КТВ №7.  «Кулленхи пурнăçпа йăла –йĕрке» 1 

34 Йăмăк. Н.Карай.  1 

35 Çывракан ача. М.Джалиль.  1 

36 Пулăшакан. Р.Минатуллин.Шăнакăмпиншăпи. А.Галкин. 1 

37 Чечек çыххи. Н.Иванов.Кĕрен тÿпе. И.Шухши. 1 

38 Пуянлăххакне ĕçлекен çын çеç пĕлет. Г.Волков. 1 

39 Хăравçă. Л. Ковалюк. 1 

40 Хапхаçă. А.Ерусланов. 1 

41 Хайне сес юратна Улăп. О.Уайльд. 1 

42 Шăвăç витре. Исмай Исемпек.                                  1 

43 Асаннешкуле. Вячеслав Ар-Серги. 1 

44 КТВ №8.  «Халăхсăмахлăхĕ»  

45 Çурхитĕнче. Н.Исмуков. Çуркуннепуçланать. Л.Смолина. 1 

46 Ешĕл шав. Н.Некрасов. Çурхи вăйă. Уйăп Мишши. 1 

47 КТВ №9.  «Халăхсăмахлăхĕ» 1 

48 Çурхи вăрманта. Мĕтри Кипек.Çеçпĕл. А. Каттай. 1 

49 Малтанхихĕвел. Г.Снегирёв. Çуркунне çитсен. К.Иванов. 1 

50 Тавранаилемкÿреççĕ. Н.Матвеев. Çурхи кун. А. Артемьев. 1 

51 КТВ №10.  «Çут çанталăк тата эпĕ» 1 

52 Малтанхи кун. А.Алка. Çумăр куççулĕ. А. Галкин.  

53 Вăрçă çăкăрĕ. Ю.Николаева.   

54 Хурçă хĕр. А. Тимбай. Берлинти палăк. А. Каттай.  

55 Çĕр улми сутма кайни. А. Кибеч. Ан пултăр вăрçă. П. Эйзин.  

56 Аптраман кăвакалсем. Н. Ишентей.Кашкăрсемпе 

çапăçни.ÇеменЭлкер. 

 

57 ĂсанпаХураçка. Н.Иванов. Уртăш. Çара çерçи. Н.Матвеев. 1 

58 Çара çерçи. Н. Матвеев. Сăркка. О. Савандеева.  1 

59 Кашкăртавăрăвĕ. Г.Орлов. 1 

60 КТВ №11.  «Çут çанталăктатаэпĕ» 1 

61 Эл кулли. И.Дубонов.  
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62 Çил ачи. В. Харитонов. Çухату. Г. Орлов.  

63 Çулçÿревçĕ вăрăсем.  1 

64 Пĕлĕтсем, ăçтаваскатăр? М.Волкова. Пĕлĕтсем – шурпутексем. 

Р.Сарпи. 

1 

65 КТВ №12.  «Тăван ен» 1 

66 Тарăхнă така. Хв.Уяр. 1 

67 Лĕпĕш. Х.Юлдашев. Çуллахи каникул. Уйăп Мишши. 1 

68 Кÿлĕ хĕрринче. Г.Харлампьев.Мĕнасраюлчĕ, мĕн çĕннипĕлтĕмĕр. 1 

 

 

 

5.Литература вулав ӑслайӗсемпе хӑнӑхӑвӗсене тӗрӗслесе хакласси. 
«5» паллӑ ҫакӑн пек чухне лартмалла: вӗренекен мӗн вуланине туллин ӑнлансан; 

1-мӗш ҫур ҫулта тулли сӑмахӑн (пӗрремӗш хут тӗл пулнӑ сӑмахсене сыпӑкласа), пӗр 

тикӗссӗн, тивӗҫлӗ интонаципе минутра 65 (ӑшра 80) сӑмахран кая мар вулать; 

2-мӗш ҫур ҫулта тӗрӗс ӑнланса, пӗр тикӗссӗн, сӑмахсене вакламасӑр, текст пӗлтерӗшӗпе 

шухӑшне шута илсе тивӗҫлӗ интонаципе (хӑвӑрт е хуллен, сасса хӑпартса е хӑпартмасӑр, 

логика пусӑмӗсемпе тӑхтавсем туса) минутра 75 (ӑшра 80) сӑмахран кая мар вулать; 

вуланине туллин, кӗскен тата суйлавлӑн каласа пама, пысӑках мар текст пайӗсене харкам 

тӗллӗн уйӑрса ят пама, ансӑр план тӑрӑх каласа пама, ыйтусене хуравлама, шухӑшне 

текстри тӗслӗхпе ҫирӗплетме, хайлавӑн тӗп шухӑшне ваттисен сӑмахӗсемпе тата 

каларӑшсемпе палӑртма, текста асамласа каласа панӑ чухне сӑнарлӑ сӑмахсемпе усӑ курма 

пӗлет; автор герой ҫине мӗнле куҫпа пӑхнине, сӑвӑ, калав, юптару, пьеса ансат 

уйрӑмлӑхӗсене чухлать; пӑхмасӑр каласа памалли сӑвӑ текстне ҫирӗп пӗлет, ӑна тӗрӗс те 

палӑртуллӑ каласа парать. 

«4» паллӑ ҫакӑн пек чухне лартмалла: вӗренекен вулана текста ӑнланать пулсан; 

1-мӗш ҫур ҫулта текста палӑртуллӑн, сӑмахсене вакламасӑр (йывӑр сӑмахсене сыпӑкласа), 

вулав тӗрӗслӗхне асӑрхаса, йӑнӑшсене тӱрлетсе пырса, минутра 50 сӑмахран кая мар 

вулать; 

2-мӗш ҫур ҫулта вулав хӑвӑртлӑхӗ 65 сӑмахран кая мар, вулавра 1-2 йӑнӑш, ача ӑна хӑех 

тӱрлетет; сӑвва палӑртуллӑн, тивӗҫлӗ интонаципе пӑхмасӑр каласа пама пӗлет, анчах та 

пысӑках мар йӑнӑшсем (пӗр сӑмахах темиҫе хут калани, пӑтраштарни т.ыт.те) тӑвать. 

«3» паллӑ ҫакӑн пек чухне лартмалла: вӗренекен ача текстан тӗп шухашне вӗрентӱҫӗ 

пулӑшнипе ҫеҫ ӑнланать пулсан; 

1-мӗш ҫур ҫулта текста тулли сӑмахӑн (хӑш-пӗр сӑмахсене вакласа), сасса улӑштармасӑр 

минутра 50 сӑмахран кая мар вулать; 

2-мӗш ҫур ҫулта вулав хӑвӑртлӑхӗ 60 сӑмахран кая мар, ача сӑмахсене, сыпӑксемпе 

сасӑсене 4-6 ҫӗрте пӑтраштарса, сиктерсе хӑварса, вӗсене вырӑнӗпе ылмаштарса, 

сӑмахсенчи пусӑмсене тӗрӗс мар туса вулать; мӗн ҫинчен вуланине ҫыхӑнуллӑн каласа 

пама пӗлмест, текст пайӗсене уйӑрса ят пама вӗрентӱҫӗ пулӑшнипе ҫеҫ пултарать, пуплев 

йӑнӑшӗсем тӑвать, вӗсене пулӑшмасӑр тӱрлетеймест; пӑхмасӑр каламалли сӑвва ҫирӗпех 

пӗлмест. 

«2» паллӑ ҫакӑн пек чухне лартмалла: вӗренекен ача 1-мӗш ҫур ҫулта сасса 

улӑштармасӑр, сӑмахсене вакласа, минутра 35 сӑмахран кая мар вулать; 

2-мӗш ҫур ҫулта хӑш-пӗр сӑмахсене ҫеҫ вакламасӑр минутра 45 сӑмах таран вулать; 6 

йӑнӑшран ытларах тӑвать; мӗн вуланине пӑтраштарса, ҫыхӑнусӑр каласа парать, 

вӗрентекен ыйтӑвӗсемпе те текстӑн пайӗсене уйӑрма пӗлмест; сӑввӑн пысӑк пайне 

пӑхмасӑр каласа пама пултараймасть. 

 

Çак йăнăшсемпе çитменлĕхĕсем пулсан оценкăна чакарма тивет.  



6 

 

Йăнăшсем:  

 - вулакан сăмахсене пăсни (сас паллисемпе сыпăксене тата сăмахсене улăштарни, 

ылмаштарса лартни, сиктерсе хăварни,кĕртсе лартни); 

- пусăмсене тĕрĕс лартманни (2-рен ытларах пулсан); 

 - пĕтĕм текста шухăша кура чарăнусем тумасăр вулани, сасăпа вуланă чухне вулав 

хăвăртлăхне пăсни, сăмахсене уçăмлă каламанни; 

- палăртнă вăхăтра вуласа тухнă текстăн пĕтĕмĕшле шухăшне ăнланманни; 

- текст ăшлăхĕ тăрăх лартакан ыйтусене тĕрĕс мар хуравлани; 

- текстăн тĕп шухăшне палăртма пĕлменни; вуласа тухнă текстăн тĕп содержанине 

ăнланнине çирĕплетекен сăмахсемпе çаврăнăшсене тупма пултарайманни; 

- каласа панă чухне хайлаври событисен йĕркине пăсни; 

- пăхмасăр каласа памалли текста çирĕп пĕлменни; 

- сасса улăштармасăр, палăртулăх мелĕсене шута илмесĕр вулани. 

Çитменлĕхсем: 

 - хайлавăн тĕп шухăшне палăртнă чухне кăшт йăнăшни; 

- палăртулăх хатĕрĕсемпе вырăнсăртарах усă курни; 
- персонаж характерне уçнă чухне палăртулăх хатĕрĕсемпе çителĕксĕртерех 

Вулав хаклавне йĕркелесси.   

Кулленхи хаклав кашни урокрах уйрăм ача е пĕтĕм класс хуравитĕр пулса пырать: текста 

вулани, хайлав содержанине каласа пани ( туллин, кĕскен, суйлавлăн), пăхмасăр е хут 

тăрăх палăртуллă вулани. Ку, тĕпрен илсен, тишкерекен хайлавсен материалĕ çинче сăмах 

вĕççĕн пулса иртет. Çыру ĕçĕсем те пулма пултараççĕ – калăпăшĕ тĕлĕшĕнчен пысăках мар 

ĕçсем (ыйтусене хуравлани, героя е пулăма сăнани), кĕнекепе, ÿкерчĕксемпе тата 

«Тупмалли» харкам тĕллĕн ĕçлени. Кунта «предложенисене вĕçле», «тĕрĕс хурав туп», 

«йăнăша туп» евĕрлĕ тата ытти тест заданийĕскм те вырăнлă. 

Тематика хайлавне вĕренсе пĕтернĕ тема хыççăн сăмах вĕççĕ тата çыру ĕçĕ урлă 

ирттереççĕ. Çыру ĕçне тест заданийĕсене пурнăçлаттараса та ирттерме юрать. Анчах та 

кунта литература вулавĕн уйрăмлăхĕсене тĕплĕн шута илмелле. Иккĕлле хуравлама май 

пур ыйтусенчен хытă сыхланмалла. 

 Сасăпа вуланин пĕтĕмĕшле (итог) хаклавне  кашни ачапа уйрăммăн (индивидуально) 

ирттереççĕ. Тĕрĕслев валли лексикăпа содержани тĕлĕшĕнчен шăл çемми, анчах палламан 

текст суйласа илеççĕ. Текста суйланă чухне сăмахсене шутне палăртаççĕ (вăтам вăрăмăш 

сăмахра 6 паллă пулмалла, паллă шутне сас палли те, сăмахсен хушшинчи пушă вырăн та 

кĕрет). Текста ăнланнине тĕрĕслеме учитель кашни ача валли уйрăм карточка хатĕрлет. 

Карточкăсенчен ĕçсем пĕтĕмĕшлисем тата дифференциленисем пулма пултараççĕ. Вулав 

пахалăхне тĕрĕслесе хакланин результачĕсене шута илме учитель çакнашкал схемăпа усă 

курать. 

 

 

 

 

Вулав пахалăхне хакласа шута илмелли схема 
Вĕренекен  

хушамачĕ 

Вулавçăн 

текстăн тĕп 

шухăшне 

ăнланма май 

пур 

хăвăртлăхĕ 

Йăнăшсемсĕр 

вулани 

Текст 

содержанинийĕ 

тăрăх 

хуравлани 

Палăртуллă 

вулав ( 

малтанах 

хатĕрленнĕ 

хыççăн) 

Пĕтĕмĕшле 

оценка 

      
Кашни ачан вулав пахалăхне кашни уйăхрах тĕрĕслесе класс журналĕнче çак виçесем 

тăрăх хакласа паллă лартаççĕ: (1) тивĕçлĕ хăвăртлăпа, (2) тĕрĕс, (3) ăнланса, (4) палăртса 

вулани. 
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«5» паллă – 4 требованине те пурнăçланă пулсан. 

«4» паллă – вулав хăвăртлăхĕн виçине пурнăçланă ( кашни чĕрĕкрех вăл урăх), анчах ытти 

виçесенченпĕрипурнăçланман пулсан. 

«3» паллă – хăвăртлăх виçи пурнăçланнă, анчах ытти виçесенчен иккĕшĕ пурнăçланман 

пулсан. 

«2» паллă – хăвăртлах виçи пурнăçланнă, анчах ытти 3 виçи те пурнăçланман  е хăвăртлăх 

виçи пурнăçланман, анчах ытти виçесем пурнăçланнă пулсан. Ача харкамлăхне кура, 

енчен те вăл тĕрĕс те палăртуллă вулать, вуланине ăнланать, анчах та хăвăртлăх виçине 

кăшт çеç вырнаçаймасть пулсан «2» лартмасан та юрать. 

Пăхмасăр калани: 

 «5» - çирĕп, пулăшмасăрах пăхмасăр калама пĕлет, палăртуллă вулать. 

«4» - сăвва пăхмасăр калама пĕлет, анчах хăш-пĕр сăмахсене вырăнĕпе ылмаштарать, 

йăнăшсене хăех тÿрлетет. 

«3» - пăхмасăрах калать, анчах та текста çирĕпех астумасть. 

«2» - пăхмасăр каланă чухне йĕркесене пăтраштарать, текста пĕтĕмпех пĕлмест. 

 Сăвва палăртуллă вулани. 

Палăртуллă вулассин виçисем: 

1) логика пусĕмĕсене тĕрĕс лартни; 

2) чарăнусем туни; 

3) тивĕçлĕ интонаципе вулани; 

4) тĕрĕс хăвăртлăхпа вулани; 

5) йăнăшсăр вулани; 

«5» - пур виçесене те тивĕçлипе пурнăçланă пулсан. 

«4» - пĕр-икĕ виçине пурнăçлайман пулсан. 

«3» - виçесенчен виççĕшĕнчен йăнăшсем тунă пулсан. 

«2» - 3 виçерен ытларахăшĕнче йăнăшсем пулсан. 

 

Рольсем тăрăх вулани. 

Виçесем:  

1)харкам сăмахсене вăхăтра вулама пуçласси; 

2) тĕрĕс интонаци тăвасси; 

3)йăнăшсăр вуласси; 

4) палăртса вуласси. 

«5» - пур виçесене те пурнăçланă. 

«4» - виçесенчен пĕринче йăнăшсем туна. 

«3» - виçесечен  иккĕшĕнче йăнăшсем тунă. 

«2» - виçесенче виççĕшĕнче йăнăшсем тунă. 

Вуласа тухнине каласа пани. 

«5» - вуланин содержанине харкам тĕллĕнех , йĕркипе, чи кирлине сиктерсе хăвармасăр ( 

туллин е кĕскен, е план тăрăх ) каласа парать, ыйтăва тĕрĕс хуравлать, хурава тивĕçлĕ 

сыпăксене вуласа панипе çирĕплетме пултарать. 

«4» - пĕр-икĕ йăнăш тăвать, вĕсене хăех тÿрлетет. 

«3» - учитель пулăшнипе каласа парать, вуласа тухнин содержанине йĕркипе каласа пама 

пултараймасть, пуплев йăнăшесене тăвать. 

«2» - вуласа тухнин содержанине каласа параймасть. 

 

 


