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1.Пояснительная записка. Умĕн калани. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родной (чувашский) язык» для 

ученика 3 класса Трофимова Артемия с ТНР разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от19.12.2014г. № 1598 

  на основе ООП ОВЗ ТНР НОО МАОУ «Большеямашевская  СОШ» по родному 

языку с учетом 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 

вĕренÿ  институчĕн издательство центрĕ. 

 

  ориентирована на учебник Чаваш челхи: 3 класс валли./ Ю.М.Виноградов, А.Р 

Кульева.-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. «Чăваш чĕлхи» предметăн пайрам результачĕсем 

Харкамлăх результачĕсем: 

 тăван чĕлхене хаклама, хисеплеме хăнăхса пыни; 

 кашни халăхăн хăйĕн чĕлхи пулнине, вăл ыттисенчен уйрăлса тăнине ăнланни; 

 чĕлхепе кăсăкланма пуçлани, харпăр хăй пуплевне лайăхлатас кăмăл-туйăм 

амаланни. 

 Предметсен пĕрлĕхлĕ результачĕсем: 

 пулăмсене тарăнрах ăнланма вĕренсе пыни; 

 нлавсене уçăмлама, ушкăнлама хăнăхса пыни; 

 тишкерÿ-пĕтĕçтерÿ, танлаштару хăнăхăвĕсем çирĕпленсе пыни. 

 Предметăн пайрам результачĕсем: 

 ачасем алфавитри сас паллисене, вĕсен пĕлтерĕшĕсене, уçă тата хупă сасăсен 

уйрăмлăхĕсене, сăмахри уçă сасă çине пусăм ÿкни-ÿкменнине, сасăсем хытă тата 

çемçе пулнине, сăмахсене пĕр йĕркерен теприне мĕнле куçармаллине пĕлни; 

 35-40 сăмахлă текста каллиграфи тĕлĕшĕнчен тĕрĕс те таса, сас паллисене сиктерсе 

хăвармасăр, пăтраштармасăр пăхса çырма пултарни; 

 25-30 сăмахлă текста итленипе (диктант) çырма вĕренсе пыни; 

 сăмаха сыпăклама, пĕр йĕркерен тепĕр йĕркене тĕрĕс куçарма, çемçе хупă сасăсене 

çырура тĕрĕс палăртма, вăрăм хупă сасăллă сăмахсене (программăра кăтартнисене) 

тĕрĕс çырни;çын ячĕпе хушаматне, ашшĕ ятне, выльăхсемпе чĕр чунсен уйрăм 

ячĕсене, хула, ял, урам, юхан шыв ячĕсене пысăк сас паллипе пуçласа çырма 

пултарни; 

 сăмахсен сасă тытăмне тишкерме (вĕсене сыпăклама, уçă тата хупă сасăсене, 

сасăсемпе сас паллисен йĕркине тата хисепне палăртма) пĕлни; 
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 япалана, унăн ĕçне, паллине пĕлтерекен сăмахсене ыйтăвĕ тăрăх ушкăнлама 

пултарни; 

 предложении тĕп членĕсене - подлежащипе сказуемăя - тупма пĕлни; 

 ыйтусем тăрăх ансат предложени членĕсем хушшинчи çыхăнăва палăртма вĕренни; 

 предложение пысăк сас паллирен пуçласа çырма, ун вĕçне, интонацие кура, пăнчă, 

ыйту е кăшкăру палли лартма пĕлни; 

 15-20 сăмахлă текст тăрăх ыйтусене хуравласа изложени çырма; 2-3 предложениллă 

текст тума пултарни. 

 
«Чăваш чĕлхи» предметăн результачĕсем: 

Вĕренекен пĕлÿ илет: 

- 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. 

 

Вĕренекенĕн пĕлÿ илме май пулать: 
- вулав пахалăхĕсем çирĕпленни, вулав тĕсĕсемпе мелĕсене алла илсе пыни; 

- сасăллă пуплевĕн пĕлтерĕшлĕ мелĕсене (хăвăртлăхĕ, янăравлăхĕ, 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; 

- литература пĕлĕвĕн ансат ăнлавĕсемпе паллашни. 

 
3.ПРЕДМЕТĂН  ШАЛАШĔ (СОДЕРЖАНИЙĔ). 

 

Пуплевре пур енлӗн аталантарнă май чăлхене ансат тишкерме, терминсемпе усă курма 

вӗрентесси. 

         2 класра мĕн вĕрентнине шута илсе, вулав урокĕсемпе тачă çыхăнтарса ачасен 

çыхăнуллă калаçас, тăнласа ăнкарас, вулас тата çырас мехелĕсене малалла аталантармалла. 

Вуламалли, тăнламалли, çыхăнуллă каласа памалли, калаçăва хутшăнмалли, çырмалли 

хăнăхтарусем çине таянса вĕсемпе çыхăнуллăн чĕлхе тытăмĕн тĕрлĕ сийĕпе (фонетика, 

лексика, морфологи, синтаксис, стилистика) усă курма пĕлнине лайăхлатмалли 

хăнăхтарусем куллен йĕркелемелле. Вулаттарнă, пуплеве тăнлаттарнă, çыхăнуллă пуплев 

тутарнă, çыртарнă май вĕренекенсене чĕлхен тĕрлĕ енĕсене (аспекчĕсене) ансат тишкерме, 

чĕлхе ăслăлăхĕн кирлĕрех терминĕсемпе, янтă пĕлĕвĕсемпе усă курма вĕрентмелле. 

         Çыхăнуллă пуплев. Пуплевĕн пурнăçри пĕлтерĕшĕ. 

         Текст. Ăна темăпа çыхăнман предложенисен пуххипе танлаштарасси. Текстра мĕн 

çинчен каланине (текст темине) палăртасси. Текста темиçе сыпăка (пая) уйăрасси. 

Пысăках мар текста, унăн пайĕсене ят парасси. 

        Ÿкерчĕксемпе ĕçлесси. Ÿкерчĕксем тăрăх ыйтусене хуравласси, предложенисем 

тăвасси. Вĕсене çырасси. 

Изложени çинчен ăнлантарасси. 

         Ыйтусене ушкăнпа хуравланă, йывăр орфограммăсене асăрхаттарнă хыççăн 

вĕрентъçĕ пулăшнипе 30-45 сăмахлă текст тăрăх изложени çырасси. 

         Ачасен пурнăçĕпе çыхăннă темăсемпе (вăйă    выляни, вăрмана экскурсие кайни, кама 

та пулин пулăшни, шкул çинчен) 4-5 предложенирен тăракан пĕчĕк калав тăвасси. 
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         Пуплев этикечĕ. Сывлăх сунни. Сывлăх суннă чух усă куракан тараватлăх 

сăмахĕсемпе сăмах майлашăвĕсем. Паллашу сăмахĕсемпе предложенисем. Сăпайлăн тав 

тума пĕлесси. Сыв пуллашу сăмахĕсем. 

         Ĕç хучĕсем. Ансат пĕлтерÿ хайласси. Юлташ патне çыру çырасси. 

         Чĕлхене ансат тишкересси, терминсемпе усă курасси 

         Алфавит. Саспаллисен ячĕсем тата йĕрки. Уçă тата хупă сасăсем. Хытă тата çемçе 

сасăсем. 

         Пĕр-пĕр саспаллипе пуçланакан сăмахсене словарьте шыраса тупма вĕрентесси. 

Сăмахсене алфавит йĕркипе вырнаçтарма хăнăхтарасси (пуçламăш сас палли тăрăх). 

         Япалана пĕлтерекен сăмахсем. Вĕсене кам? тата мĕн? ыйтусем тăрăх тупасси. 

         Япала ĕçне пĕлтерекен сăмахсем. Вĕсене мĕн тăвать? мĕн тăвĕ? мĕн турĕ? ыйтусем 

тăрăх тупасси. 

         Япалан тата унăн ĕçĕн паллине пĕлтерекен сăмахсем, вĕсене мĕнле? ыйту тăрăх 

тупасси. 

         Сăмахсене вĕсен пĕлтерĕшĕсене кура ушкăнласси. Хирĕçле _пĕлтерĕшлĕ сăмахсем 

(хура - шурă, пысăк - пĕчĕк, сарлака - ансăр, пылак - йӳçĕ). Çывăх пĕлтерĕшлĕ сăмахсем: 

васка - хыпалан, кил - пыр, усал - хаяр, аван - лайăх, илемлĕ - хитре, чипер. 

         Лексикăпа тематика ушкăнĕсем: а) тĕс ячĕсем (хĕрлĕ, сарă, шурă, хура, хăмăр, 

кăвак т.ыт.те; çӳрен, турă, хăла, ула, сарă-хăла (лаша çинчен); ă) çынна хаклакан сăмахсем 

(чипер, илемлĕ, тирпейлĕ, тăрăшуллă, ĕçчен, кахал, наян, мăнтăр, начар т.ыт.те). 

         Предложени. Пуплеври предложенисене уйăрасси (маларах вĕреннине 

çирĕплетесси). Предложенин тĕп (подлежащипе сказуемăй) тата кĕçĕн членĕсем (ячĕсене 

асăнмасăр). 

         Тĕрлĕ калăплă (тытăмлă) предложенисем  тума тата çырма хăнăхтарасси. Вĕсене 

(кам? мĕн? камăн? мĕнĕн? кама? мĕне? камра, мĕнре? камран? мĕнрен? кампа? мĕнпе? 

камсăр? мĕнсĕр? камшăн? мĕншĕн?) ыйтури сăмахсемпе анлăлатасси. 

         Пунктуаци. Предложени вĕçне пăнчă, ыйту тата кăшкăру паллисем лартасси. 

         Орфографи. 1) Хытă уçă сасăллă сыпăк е сăмах вĕçĕнчи [л'], [н'], [т'] сасăсене л, н, т 

саспаллисем хыççăн çемçелĕх палли (ь) çырса палăртасси. 

         2) Уйăракан çемçелĕх палли (ь) çырасси. 

3) Вăрăм хупă сасса икĕ пĕр пек сас паллипе палăртасси. 

4) Сăмаха пĕр йĕркерен тепĕр йĕркене куçарасси. 

5)Çын ячĕпе хушаматне тата ашшĕ ятне, выльăхсемпе чĕр чунсен уйрăм ячĕсене, хула, ял, 

урам, юхан шыв ячĕсене пысăк саспаллирен пуçласа çырасси. 

6) Вырăс чĕлхинчен йышăннă хăш-пĕр сăмахсене вырăс чĕлхинчи пекех çырасси 

 

Раздел 1: Вĕреннине аса илесси.1-мĕш, 2-мĕш классенче вĕреннине аса илесси. 

Текст.Предложени.Ÿкерчĕк тăрăх калав йĕркелесе çырасси. ĂÇУ№1. 

Раздел 2: Сасă. Сас палли. Сасă. Сас палли. Вăрăм хупă сасăсене икĕ сас паллипе 

палăртасси. Вăрăм хупă сасăсене икĕ сас паллипе палăртасси. ТУ№1. Диктант. Авăн уйăхĕ. 

Ч сасă умĕнчи л, н хупă сасăсен çемçелĕхне ятарласа палăртманни. ĂÇУ№2. Изложени. 

Пиччĕшĕпе шăллĕ. Сăпайлăх сăмахĕсем. Ё, ч сас паллисем хыççăн ы е и çырасси. Калав 

содержанине кĕскен çырасси. Вырăс чĕлхинчен çыру урлă йышăннă сăмахсенче б, г, д, ж, 

з, ф, ц, щ сас паллисем çырасси. Вырăс чĕлхинчен çыру урлă йышăннă сăмахсенче б, г, д, 

ж, з, ф, ц, щ сас паллисем çырасси. Телефонпа калаçасси. ĂÇУ№3. Изложени. Çăкăр. Э, е, 
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ю, я сас паллисемпе усă курма пĕлесси. ТУ№2. Диктант.  Туслăх. ĂÇУ№4. Сочинени. 

Хура кĕркунне. 

Раздел 3: Предложени. Предложени. Предложени çинчен мĕн пĕлнине аса илесси. Текст 

тата предложени. Калуллă предложенисем. ТУ№3. Диктант. Çерçисем. Ыйтуллă 

предложенисем. Хистевлĕ предложенисем. ĂÇУ№5. Изложени.  Ватă тилĕ. Кăшкăруллă 

предложенисем. Предложенин тĕп членĕсем. Предложенин кĕçĕн членĕсем. Сăмах 

майлашăвĕ. Предложенири сăмахсен çыхăнăвĕ. ТУ№4. Диктант.  Кăмпа çумăрĕ. Ансăр 

тата анлă предложенисем. Ансăр тата анлă предложенисем. Пĕр-пĕр чĕр чуна сăнласа 

текст çырасси. Предложени çинчен вĕреннине пĕтĕмлетни. Тăванлăх сăмахĕсем. ТУ№5. 

Çырса илни.  Ват асатте уявĕ. ĂÇУ№6. Сочинени. Манăн асатте (асанне). 

Раздел 4: Сăмах. Сăмах. Сăмах тытăмĕ. Тымар тата аффикссем. Сăмаха улăштаракан тата 

сăмах тăвакан аффиссем. Хăнана чĕнесси. Çĕнĕ сăмахсем -а(-е),-лăх(-лĕх) аффиксскем 

хушăнса пулни. Çĕнĕ сăмахсем -у(-ÿ),-ла(ле) аффикссем хушăнса пулни. ĂÇУ№7. 

Изложени. Чаплă утарçă. Пĕр тымартан пулнă сăмахсем. ТУ№6. Диктант.  Кăмпара. 

Аффикслă сăмахсене çырасси. Аффикслă сăмахсене çырасси. Аффикслă сăмахсене 

çырасси. Заметка çырасси. 

Раздел 5: Пуплев пайесем. Япала ячĕ. Япала ячĕ. Япала ячĕн пĕлтерĕшĕ тата ыйтăвĕсем. 

Япала ячĕсем хисеп тăрăх улшăнни. ĂÇУ№8. Изложени.  Каюра. Ш, с, ç сасăсемпе 

пĕтекен япала ячĕсене нумайлă хисепре тĕрĕс çырасси. ТУ№7. Диктант.  Сивĕ Мучи. 

Раздел 6: Глагол. Глагол. Глагол пĕлтерĕшĕ, ыйтăвĕсем. Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ глаголсем. 

Зоопаркра. Калава вĕçлесси. Çывăх пĕлтерĕшлĕ глаголсем. Глагол улшăнăвĕ. Хальхи 

вăхăт. ĂÇУ№9. Изложени. Алăсем. Иртнĕ вăхăт. ТУ№8. Диктант.  Ир тухакан кăмпасем. 

Пулас вăхăт. ĂÇУ№10. Ÿкерчĕк тăрăх калав туса çырасси. 

Раздел 7: Паллă  ячĕ. Паллă ячĕ. Паллă ячĕн пĕлтерĕшĕ, ыйтăвĕсем.Паллă ячĕ улшăнни. 

Паллă ячĕ япала ячĕпе тата глаголпа çыхăнни. Çывăх пĕлтерĕшлĕ паллă ячĕсем. Çулĕпе 

аслă çынсене хисеплесе чĕнесси. ĂÇУ№11. Изложени. Çĕмĕрт. Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ паллă 

ячĕсем. 

Раздел 8: 3 класра вĕреннине аса илсе çирĕплетесси. 3 класра вĕреннине аса илсе 

çирĕплетесси.Сасăсемпе сас паллисем. Предложени. ТУ№9. Диктант. Пысăк пуху. Сăмах 

тытăмĕ. Пуплев пайĕсем. 

 

№ 

п/п 

Тема ячĕ Сехетсен 

шучĕ 

1 1-мĕш,2-мĕш классенче вĕреннине аса илесси. 

Ÿкерчĕк тăрăх калав йĕркелесе çырасси. ĂÇУ№1. 

3 

2 Сасă. Сас палли. 

Диктант. Авăн уйăхĕ. Изложени. Пиччĕшĕпе шăллĕ. 

Изложени. Çăкăр . . Диктант.  Туслăх. . Сочинени. Хура кĕркунне. 

16 

3 Предложени. 
Диктант. Çерçисем. . Изложени.  Ватă тилĕ. Диктант.  Кăмпа çумăрĕ. 

Çырса илни.  Ват асатте уявĕ. Сочинени. Манăн асатте (асанне). 

17 

4 Сăмах. 

Изложени. Чаплă утарçă. . Диктант.  Кăмпара. 

19 

5 Пуплев пайĕсем. Япала ячĕ. 
Изложени.  Каюра. Диктант.  Сивĕ Мучи. 

11 

6 Глагол. 
Изложени. Алăсем. Диктант.  Ир тухакан кăмпасем. Ÿкерчĕк тăрăх 

калав туса çырасси. 

19 

7 Паллă ячĕ. 
Изложени. Çĕмĕрт. 

11 

8 3 класра вĕреннине аса илсе çирĕплетесси. 6 



5 

 

Диктант. Пысăк пуху. 

 ĂÇУ 

ТД 

11 

9 

 Пĕтĕмĕшле  102 

 

 
4. «Чӑваш чӗлхи» предметӑнтематика планӗ 

 

№ п/п 
Урок теми 

Сехетсен 

шучĕ 

1 1-мĕш, 2-мĕш классенче вĕреннине аса илесси. Текст. 1 

2 Предложени. 1 

3 Ÿкерчĕк тăрăх калав йĕркелесе çырасси. ĂÇУ№1. 1 

4-5 Сасă. Сас палли. Вăрăм хупă сасăсене икĕ сас паллипе 

палăртасси. 
2 

6 Вăрăм хупă сасăсене икĕ сас паллипе палăртасси. 1 

7 ТД№1. Диктант. Авăн уйăхĕ. 1 

8 Ч сасă умĕнчи л, н хупă сасăсен çемçелĕхне ятарласа 

палăртманни. 
1 

9 ĂÇУ№2. Изложени. Пиччĕшĕпе шăллĕ. 1 

10 Сăпайлăх сăмахĕсем. 1 

11 Ё, ч сас паллисем хыççăн ы е и çырасси. 1 

12 Калав содержанине кĕскен çырасси. 1 

13 Вырăс чĕлхинчен çыру урлă йышăннă сăмахсенче б, г, д, ж, з, ф, 

ц, щ сас паллисем çырасси. 
1 

14 Вырăс чĕлхинчен çыру урлă йышăннă сăмахсенче б, г, д, ж, з, ф, 

ц, щ сас паллисем çырасси. 
1 

15 Телефонпа калаçасси. 1 

16 ĂÇУ№3. Изложени. Çăкăр. 1 

17 Э, е, ю, я сас паллисемпе усă курма пĕлесси. 1 

18 ТД№2. Диктант.  Туслăх. 1 

19 ĂÇУ№4. Сочинени. Хура кĕркунне. 1 

20 Предложени. Предложени çинчен мĕн пĕлнине аса илесси. 1 

21 Текст тата предложени 1 

22 Калуллă предложенисем. ТД№3. Диктант. Çерçисем. 1 

23 Ыйтуллă предложенисем. 1 

24 Хистевлĕ предложенисем. 1 

25 ĂÇУ№5. Изложени.  Ватă тилĕ. 1 

26 Кăшкăруллă предложенисем. 1 

27 Предложенин тĕп членĕсем. 1 

28 Предложенин кĕçĕн членĕсем. 1 

29 Сăмах майлашăвĕ. Предложенири сăмахсен çыхăнăвĕ. 1 

30 ТД№4. Диктант.  Кăмпа çумăрĕ. 1 
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31 Ансăр тата анлă предложенисем. 1 

32 Ансăр тата анлă предложенисем. 1 

33 Пĕр-пĕр чĕр чуна сăнласа текст çырасси. 1 

34 Предложени çинчен вĕреннине пĕтĕмлетни. 1 

35 Тăванлăх сăмахĕсем. ТД№5. Çырса илни.  Ват асатте уявĕ. 1 

36 ĂÇУ№6. Сочинени. Манăн асатте (асанне). 1 

37-38 Сăмах. Сăмах тытăмĕ. Тымар тата аффикссем. 2 

39-40 Сăмаха улăштаракан тата сăмах тăвакан аффиссем. 2 

41-42 Хăнана чĕнесси. 2 

43-44 Çĕнĕ сăмахсем -а(-е),-лăх(-лĕх) аффиксскем хушăнса пулни. 2 

45-46 Çĕнĕ сăмахсем -у(-ÿ),-ла(ле) аффикссем хушăнса пулни. 2 

47 ĂÇУ№7. Изложени. Чаплă утарçă. 1 

48-49 Пĕр тымартан пулнă сăмахсем. 2 

50 ТД№6. Диктант.  Кăмпара. 1 

51 Аффикслă сăмахсене çырасси. 1 

52 Аффикслă сăмахсене çырасси. 1 

53 Аффикслă сăмахсене çырасси. 1 

54-55 Заметка çырасси. 2 

56-57 Япала ячĕ. Япала ячĕн пĕлтерĕшĕ тата ыйтăвĕсем 2 

58 Япала ячĕ. Япала ячĕн пĕлтерĕшĕ тата ыйтăвĕсем 1 

59 Япала ячĕ. Япала ячĕн пĕлтерĕшĕ тата ыйтăвĕсем 1 

60 Япала ячĕсем хисеп тăрăх улшăнни. 1 

61 Япала ячĕсем хисеп тăрăх улшăнни. 1 

62 ĂÇУ№8. Изложени.  Каюра. 1 

63 Ш, с, ç сасăсемпе пĕтекен япала ячĕсене нумайлă хисепре тĕрĕс 

çырасси. 
1 

64-65 Ш, с, ç сасăсемпе пĕтекен япала ячĕсене нумайлă хисепре тĕрĕс 

çырасси. 
2 

67 ТД№7. Диктант.  Сивĕ Мучи. 1 

68-70 Глагол. Глагол пĕлтерĕшĕ, ыйтăвĕсем. 3 

71-72 Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ глаголсем. 2 

73 Зоопаркра. Калава вĕçлесси. 1 

74-75 Çывăх пĕлтерĕшлĕ глаголсем. 2 

76-77 Глагол улшăнăвĕ. 2 

78 Хальхи вăхăт. 1 

79 Хальхи вăхăт. 1 

80 ĂÇУ№9. Изложени. Алăсем. 1 

81 Иртнĕ вăхăт. 1 

82 Иртнĕ вăхăт. 1 

83 ТД№8. Диктант.  Ир тухакан кăмпасем. 1 

84 Пулас вăхăт. 1 
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85 Пулас вăхăт. 1 

86 ĂÇУ№10. Ÿкерчĕк тăрăх калав туса çырасси. 1 

87-89 Паллă ячĕ. Паллă ячĕн пĕлтерĕшĕ, ыйтăвĕсем.Паллă ячĕ 

улшăнни. 
3 

89-90 Паллă ячĕ япала ячĕпе тата глаголпа çыхăнни. 2 

91-92 Çывăх пĕлтерĕшлĕ паллă ячĕсем. 2 

93 Çулĕпе аслă çынсене хисеплесе чĕнесси. 1 

94 ĂÇУ№11. Изложени. Çĕмĕрт. 1 

95-96 Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ паллă ячĕсем. 2 

97-98 3 класра вĕреннине аса илсе çирĕплетесси.Сасăсемпе сас 

паллисем 
2 

99 Предложени. ТД№9. Диктант. Пысăк пуху. 1 

100-101 Сăмах тытăмĕ. 2 

102 Пуплев пайĕсем. 1 

 

 
Пуçламш   классенче чăваш чĕлхине вĕренекенсен пĕлĕвĕсемпе ăслай-хăнăхăвĕсене 

тĕрĕслесе хакламалли виçесем 

 
ЧĔЛХЕНЕ ТИШКЕРМЕ ПĔЛНИНЕ ХАКЛАССИ 

Сăмахпа каласа хуравланине хакламалли виçесем 
Сăмахпа каласа хуравлаттарни пуçламăш классенчи ачасен пĕлĕвĕсене, ăслайĕсемпе 

хăнăхăвĕĕ материала туллин тата тĕрĕс каласа пани; а) материала ăнланнин шайĕ; б) 
йĕркипе, çыхăнуллăн каласа пани, пуплев культури. 

«5» паллă çакăн пек чухне лартмалла: вĕренекен ача программăри материала 
ăнланса, туллин, тĕрĕс пĕлнине кăтартать, хăй каланине тĕслĕхсемпе çирĕплетсе парать; 
сăмахсемпе предложенисене хăй тĕллĕн тата тĕрĕс тишкерет, вĕрентÿçĕ сĕннĕ текстра ха- 
личчен вĕреннĕ грамматика пулăмĕсене, сăмахсене мĕнле çырмаллине, предложенири 
чарăну паллисен сăлтавне тĕрĕс ăнлантарать, йĕркипе, çыхăнуллă каласа хуравлать, 
пуплев йăнăшĕсем пачах тумасть е 1 йăнăшран ытла тумасть пулсан. 

«4» паллă çакăн пек чухне лартмалла: вĕренекен хуравĕ «5» паллăпа хакламалли 
виçесене тивĕçтерет, анчах вăл правилăсене çирĕплетме илнĕ тĕслĕхсенче 1-2 йăнăш 
тăвать, вĕсене хăех е вĕрентÿçĕ пулăшнипе çăмăллăнах тÿрлетет; каласа панă чух 1-2 
пĕчĕк йăнăш тăвать пулсан. 

«3» паллă çакăн пек чухне лартмалла: вĕренекен материала пĕтĕмĕшле ăнланать, 
анчах туллин хуравлаймасть, вĕрентÿçĕ пулăшнипе çеç каласа пама пултарать; текста 
тишкернĕ чух уйрăм йăнăшсем тăвать, вĕсене вĕрентÿçĕ ыйтусем панипе çеç тÿрлетет; 
правилăсене харкам тĕллĕн тĕслĕхсемпе çирĕплетсе параймасть, ку ĕçе вĕрентÿçĕ хушма 
ыйтусем парсан çеç пурнăçлайрать; çыхăнуллă каласа параймасть, каласа панă чух темиçе 
йăнăш тăвать пулсан. 

«2» паллă çакăн пек чухне лартмалла: вĕренекен материала пĕтĕмпех е унăн чи 
кирлĕ пайне пĕлмест, каласа панă тата текстпа ĕçленĕ чухне пысăк йăнăшсем тăвать, 
вĕсене вĕрентÿçĕ пулашнипе те тÿрлетеймест пулсан. 

Вĕреннĕ тĕп правилăсемпе тата теори материалĕпе çыхăннă хăнăхтарусенче тунă 
йăнăшсем уйрăмах пысăк йăнăшсем шутланаççĕ. Вĕсен шутне правилăсене ăнланмасăр, 
чуххăмăн каласа пани, хăйсен тĕслĕхĕсемпе çирĕплетменни, калаçупа çырура усă курма 
пĕлменни кĕреççĕ. 

Паллаштарас тĕллевпе çеç программăна кĕртнĕ материала ача мĕнле пĕлнине тĕрĕслесе 
хаклама кирлĕ мар. 

Çыру ĕçĕсене (таса та илемлĕ çырни, диктант) хакламалли виçесем 
Ачасен пĕлĕвĕсене, ăслайĕсемпе хăнăхăвĕсене кулленхи тата пĕтĕмĕшле тĕрĕслев 

ĕçĕсем ирттерсе хакламалла. 
I класра ачасен пĕлĕвĕсене, ăслайĕсемпе хăнăхăвĕсене хăнăхтарусем пурнăçлаттарса 

куллен тĕрĕслесе тăмалла. Букварь тапхăрĕнчи çыру ĕçĕсем икĕ тĕрлĕ пулаççĕ. Пĕрисем - 
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вĕреннĕ пĕчĕк тата пысăк сас паллисене, сыпăксене, ансат, кĕске предложенисене ал 
çырăвне евĕрлесе пăхса çырасси. Ку çыру ĕçĕсем ытларах чухне «çыру тетрачĕпе» 
ĕçлессипе çыхăнаççĕ. Теприсем - пичетленĕ сăмахсене, предложенисене, текстсене ал 
çырăвне куçарасси. Кун пек тĕрĕслемелли çыру ĕçĕсем 1-3-мĕш чĕрĕксенче пĕрер, 4-мĕш 
чĕрĕкре иккĕ ирттермелле. 

II—IV классенче куллен тата пĕтĕмĕшле ирттермелли тĕрĕслев çыру ĕçĕсем шутне 
çырса илни, тĕрлĕрен диктант (вĕсемпе пĕрлех пуплеве тишкермелли хушма ĕçсем те 
пулаççĕ), изложени кĕреççĕ. 

I-IV классенче сочинени вĕрентмелле çĕç çыртараççĕ. Чĕлхе тишкерĕвĕпе çыхăннă 
хушма ĕçсемпе пĕрле ирттернĕ çыру ĕçне икĕ паллăпа хаклаççĕ, пĕринпе - çырса илнишн, 
тепринпе - чĕлхе тишкерĕвĕшĕн. 

II класран пуçласа таса та илемлĕ çырассин хăнăхăвĕсене те тĕрĕслесех тăмалла. 
Хаклас критерисен шутне каллиграфии çак виçисем кĕреççĕ, сас паллисен ĕлкисене 
пăсмасăр, уçăмлăн, пĕр пек виçеллĕ чалăштарса çырни, вĕсен çÿллĕшĕ тан пулни; йĕрсен 
хулăнăшĕ, сас паллисем, сăмахсем хушшинчи хушă пĕр пекки, яланах пĕрешкел тата 
çителĕклĕ хăвăртлăхпа çырни. 

«5» паллă çакăн пек чухне лартмалла: вĕренекен ачан ĕçĕ каллиграфи нормисене 
тивĕçтерет, çырура пĕр-икĕ пысăках мар çитменлĕх пулма пултарать. 

«4» паллă çакăн пек чухне лартмалла: вĕренекен ача çырăвĕ виçесенчен пĕрне 
тивĕçтермест (пĕрешкел чалăштарса çырман, сас паллисем, сăмахсем хушшинче пĕр 
пеклĕх çук т.ыт.те), 1-2 пысăках мар çитменлĕх пур. 

«3» паллă çакăн пек чухне лартмалла: вĕренекен çырăвĕ каллиграфи виçисенчен 1-2-
шне тивĕçтереймест (сас паллисене пĕрешкел чалăштарманни, хăш-пĕр сас паллисен елки 
уçăмлах марри, сас паллисен çÿллĕшĕпе хулăнăшĕ пĕрешкел марри т.ыт.те), 1-2 пысăках 
мар çитменлĕх пур. 

«2» паллă çакăн пек чухне лартмалла: вĕренекен ачан çырăвĕ каллиграфи 
виçисенчен чылайăшне тивĕçтермест. 

Пысăках мар йăнăшсем шутне çаксем кереççе: 
1) хăш-пĕр сас паллисене тĕрĕс мар çырни; 
2) пысăк тата пĕчĕк сас паллисене пĕр йĕр çинче çырманни; 
3) хăш-пĕр сас паллисене тĕрĕс çыхăнтарманни; 
4) йĕртен çÿлелле е аялалла тухса çырни; 
5) ытлашши шултра е вĕтĕ çырни; 
6) хăш-пĕр тĕлте сас паллисене пĕрешкел чалăштарса çырманни, сас паллисем, 
сăмахсем хушшинчи хушă пĕр пек пулманни; 
7) хăш-пĕр сас паллисен тăрринчи паллăсене, çекĕлсене пăсса çырни. 

Ача тунă чылай йăнăш ÿт-пÿ аталанăвĕпе çыхăннă пулсан, япăхрах çырнă ĕçе «3» 
паллăпа хакламалла. 

Ку виçесемпе II класра таса та илемлĕ çырмалли уроксенче пурнăçланĕ ĕçсене тата II-
IV классенче ятарласа ирттернĕ тĕрĕслев ĕçĕсене хаклаççĕ. Чăваш чĕлхи урокĕсенче таса 
та илемлĕ çырма вĕренмелли минутсенче ирттернĕ пĕчĕк ĕçсене ятарлă паллăсемпе 
хакламаççĕ. 

Тĕрĕслев ĕçĕсене вăл е ку темăна вĕреннĕ май е вĕренсе пĕтерсен ирттереççĕ. Вĕсен 
шучĕ темăна вĕренес йывăрлăхран килет. 
Пĕтĕмĕшле тĕрĕслев ĕçĕсене ытларах вĕренÿ чĕрĕкĕ, çур çулĕ вĕçĕнче (анчах юлашки 
кунсенче мар!) ирттереççĕ. 

Асăрхаттарни: пуçламăш классенче сочинени вĕренмелле çеç çыртараççĕ. 
Диктант çыртарма (çырса илтерме) ытларах чухне çыхăнуллă текст илмелле. Текстсем 

литература чĕлхин виçисене пăхăнмалла, ачасен тĕнче курăмне анлăлатма, вĕсене ăслă-
тăнлă,  йĕркеллĕ ÿссе çитĕнме пулăшмалла, вăл е ку класра мĕн вĕреннине тивĕçтермелле. 

I класра çырса илмелли материалăн калăпăшĕ вĕренÿ çулĕ тăршшĕпе ерипен ÿссе 
пымалла. Малтанхи вăхăтра 2-3 пысăк тата пĕчĕк сас палли, 2-3 сыпăк, 2-3 сăмах е 2-3 
сăмахран тăракан предложени çыртармалла. Вĕренÿ çулĕ вĕçĕнче çырса илмелли текст 
калăпăшĕ 15 сăмаха çитмелле. 

II-IV классенче диктант тата çырса илмелли текст калăпăшĕ çакăн пек пулмалла: 

 

Класс

ем 

Чĕрĕксем 

I II III IV 

II 20-25 30-35 

III 35-40 45-50 

IV 50-55 60-65 
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Тĕрĕслев ĕçĕсем ирттермелли вăхăта çапларах уйăрмалла: I класра - 10-15 минут, II-IV 
классенче - 20-25 минут, хушма ĕçсемпе пĕрле: I класра - 25-30, II-IV классенче - 35-40 
минут. 

I класра çыру ĕçĕсене сăмахпа каласа çеç хаклаççĕ. çырса илнинче ача 5 йăнăшран ытла 
туман пулсан, ку ĕç вăтам шутланать. 

II-IV классенче диктанта çак виçепе хакламалла: 
«5» паллă çакăн пек чухне лартмалла: ача орфографипе пунктуаци йăнăшĕсем пачах 

туман, орфограммăсене тÿрлетмен, каллиграфи виçисене пăхăнса (сас паллисен ĕлкисене 
уçăмлă, пĕрешкел чалăштарса т.ыт.те) çырнă, анчах уйрăм çитменлĕхсем (сиктерсе 
хăварнă сас паллисене кĕртсе лартни, сас палли ĕлкине тÿрлетни т.ыт.те) пур пулсан. 

«4» паллă çакăн пек чухне лартмалла: çыру ĕçĕнче орфографи йăнăшĕсем 2, 
пунктуаци йăнăшĕ 1 ытла мар, е 1 орфографи, 2 пунктуаци йăнăшĕ, ĕçе тирпейлĕ çырнă, 
анчах темиçе çĕрте каллиграфи виçисене тивĕçтермен, пĕр-пĕр орфограммăна тÿрлетни 
пур пулсан. 

«3» паллă çакăн пек чухне лартмалла: орфографипе пунктуаци йăнăшĕсем 6-ран 
ытла мар, диктантра (вариантсем) орфографи йăнăшĕсем 3-рен 5-е çити, пунктуаци 
йăнăшĕсем 3 таран, е 4 орфографи, 2 пунктуаци, 5 орфографи, 1 пунктуаци йăнăшĕ, ĕçе 
тирпейсĕр, каллиграфи виçисене пăхăнса çырман тата тĕрлĕ орфограммăна тÿрлетни 1-2 
пулсан. 

«2» паллă çакăн пек чухне лартмалла: диктантра орфографи йăнăшĕсем 6, 
пунктуаци йăнăшĕ 3-4-ран ытла, ĕсе тирпейсĕр, каллиграфи виçисене пăхăнмасăр çырнă, 
3-5 тÿрлетни пур пулсан. 

Диктантра çаксене йăнăш тесе шутламалла: 
а) сăмаха орфографи правилисене пăсса çырни, сас паллисене сиктерсе хăварни, сас 

паллисене е сăмах сыпăкĕсене ылмаштарса лартни, пĕр сăмаха тепĕр сăмахпа улăштарни; 
ă) вĕреннĕ правилăсене пĕлменнипе чарăну палли лартман е тĕрĕс мар лартнă пулсан. 
Диктантра çаксем йăнăш шутланмаççĕ: 
а) ку таранччен вĕренмен орфографи тата пунктуаци правилисемпе çыхăнман 

йăнăшсем (кун пек сăмахсене класс хăми çине çырса кăтартмалла); 
ă) предложени вĕçĕнче пĕр хутчен пăнчă лартмасăр хăварнă, тепĕр предложени 

пуçламăшне пысăк сас паллипе çырнă пулсан; 
б) текст шухăшне улăштармасăр пĕр сăмах вырăнне тепĕр сăмах улăштарса çырнă пĕр 

тĕслĕх кăна пулсан. 
Çаксене пĕр йăнăш тесе шутламалла: 
а) тĕрĕс мар çырнă сăмах икĕ е темиçе хутчен тĕл пулсан, çав правилăпа çыхăннă 

йăнăша тепĕр сăмахра та тунă пулсан, вĕсене пĕр йăнăш тесе шутламалла: 
ă) пысăках мар икĕ çитменлĕхе (кăлтăка) пĕр йăнăш тесе шутламалла. 

Текста çырса илнине хакламалли виçесем 
Текста çырса илсе пурнăçламалли çыру ĕçĕсен шутне вĕренÿ кĕнекинчи тата класс 

хăми çине çырса панă хăнăхтарусем кĕреççĕ. Вĕсене ача мĕнле пурнăçланине çак 
таблицăри виçесене шута илсе çапларах хакламалла: 

 
Сăмахсен пĕлтерĕшĕ ачасемшĕн ăнланмалла пултăр. Словарь диктанчĕн калăпăшĕ çакăн 
пек пулмалла: II класра - 7 сăмах, III класра - 10-11 сăмах, IV класра - 12-14 сăмах. 

Словарь диктантне çак виçесемпе хакламалла: 
«5» паллӑ - диктантра 1 йăнăш та çук пулсан; 
«4» паллă - диктантра 1 йăнăш, 1 тÿрлетни пулсан; 
«3» паллă - диктантра 2 йăнăш, 1 тÿрлетни пулсан  
2» паллă - диктантра 3-5 йăнăш пулсан. 

Палл
ă- сем 

Орфографипе пунктуаци йăнăшĕсен 

шучĕ 

II класра III класра IV класра 

«5» йăнăш çук йăнăш çук йăнăш çук 

«4» 1-2 йăнăш, 1 

тÿрлетни 

1 йăнăш, 1 

тÿрлетни 

1 йăнăш, 1 

тÿрлетни 

«3» 3 йăнăш, 1 

тÿрлетни 

2 йăнăш, 1 

тÿрлетни 

2 йăнăш, 1 

тÿрлетни 

«2» 4 йăнăш, 1-2 

тÿрлетни 

3 йăнăш, 1-2 

тÿрлетни 

3 йăнăш, 1-2 

тÿрлетни 
Словарь диктантне хакламалли виçесем. Словарь 
диктантне сăмахсене тĕрĕс çырма вĕрентес тĕллевпе 

куллен ирттермелле. 
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Изложенисемпе сочиненисене хакламалли виçесем. 
 Вĕренекенсене шухăша çыхăнуллăн йĕркелесе çырма хăнăхтарас тесе II-IV классенче 

вĕрентсе çыртармалли сочиненисем кашни 2 эрнере пĕрре ирттермелле, кашни ĕçе 
çыртарма пĕрер сехет уйăрмалла. 

II-III классенче тĕрĕслев изложенине вĕренÿ çулĕ вĕçĕнче пĕрер, IV класра - пурĕ 2 
ирттермелле. Изложени тексчĕн калăпăшĕ диктантран 15-25 сăмах ытларах пулмалла. 

II класра изложени тексчĕ калуллă, ансат пулмалла. III-IV классенче калуллă текста 
сăнлав тата уйлав элеменчĕсем кĕртеççĕ. Текстсем ачасене ăслă-тăнлă, таса чун-чĕреллĕ 
ÿссе çитĕнме пулăшаканнисем пулмалла. 

Сочинени калăпăшĕ сахалтан та II- III классенче 0,5-1 страница (8-9 предложени е 55-
60 сăмах), IV класра 10-11 предложени (65-75 сăмах) таран пулмалла. 

Сочинени теми пурнăçпа таччăн çыхăнтăр, ачасен кулленхи вĕренĕвне, ĕçне-хĕлне 
çывăх, вĕсене ăнланмалла пултăр, текста çыхăнуллă йĕркелесе çырма пулăштăр. 

Изложение хакланă чухне вĕренекен ача автор текстне туллин (е кĕскен), тĕрĕс (факт 
йăнăшĕсемсĕр), шухăша пĕрин хыççăн теприне çыхăнуллă йĕркелесе, литература чĕлхин 
тата илемлĕ те тĕрĕс çырассин виçисене пăхăнса çырнине шута илмелле. 

Сочинение хакланă чухне, кунсăр пуçне, текста темăпа тата планпа килĕшÿллĕ 
çырнине, пуплев пуянлăхĕпе илемлĕхне (сăмахсемпе, сăмах майлашăвĕсемпе, 
эпитетсемпе, танлаштарусемпе меллĕн усă курнине, предложенисене тĕрĕс йĕркеленине 
т.ыт.те), уçăмлăн, таса та хитре çырнине асра тытаççĕ. 

Орфографипе пунктуаци йăнăшĕсене шута илнĕ чухне диктанта хакламалли виçесене 
пăхăнмалла. 

Пултарулăх ĕçне (изложени тата сочинени) II-IV классенче пĕр паллăпа хакламалла; 
IV класра, сочинени калăпăшне тата ачасен çыхăнуллă çырăвĕн аталанăвне кура, икĕ 

паллăпа палăртмалла: пĕри - шухăшпа пуплев пуянлăхĕшĕн, иккĕмĕшĕ - сăмахсемпе 
предложенисене тĕрĕс çырма пĕлнĕшĕн. 

Пĕтĕмĕшле илсен,изложенипе сочинение II-IV классенче çапла хакламалла: 
«5» паллă - автор текстне тĕрĕс тата çыхăнуллă çырса кăтартнă (изложени), шухăш 

темăпа килĕшÿллĕн, çыхăнуллăн аталанса пырать, факт йăнăшĕсем çук, сăмах йышĕ пуян, 
пуплев тĕлĕшĕнчен текста тĕрĕс те палăртуллă хайланă пулсан. 

Тĕрĕс çырнăшăн: орфографипе пунктуаци йăнăшĕсем çук, 1-2 тÿрлетни пулма 
пултарать. 

«4» паллă - автор текстне çителĕклĕ таран туллин çырса кăтартман (изложени), темăна 
уçса панă, анчах уйрăм вырăнсенче шухăш çыхăнăвĕ татăлса кайни, тĕрĕсех мар çырни 
тата пуплев çитменлĕхĕсем пур. Пуплев тĕлĕшĕнчен пĕтĕмпе 3 йăнăшран ытла мар, 
содержанипе тунă йăнăшсем 3 таран пулсан. 

Тĕрĕс çырнăшăн: 2 орфографи, 1 пунктуаци йăнăшĕнчен ытла мар е 1 орфографи, 2 
пунктуаци йăнăшĕ тунă, пĕр-пĕр орфограммăна тÿрлетни пур пулсан. (Вĕреннĕ 
правилăсемпе тунă йăнăшсене çеç шутламалла.) 

«3» паллă - автор текстĕнчен кăштах пăрăннă (изложени), темăпа килĕшÿллĕ тата 
çыхăнуллă çырман, 2-3 предложение тĕрĕсех йĕркелеймен, сăмах йышĕ чухăн, пуплев 
тĕлĕшĕнчен çитменлĕхсем пур, шухăш аталанăвĕнче (содержанире), текста йĕркелессинче 
тата пуплевре йăнăшсем пĕтĕмпе 5 таран пулсан. 

Тĕрĕс çырнăшăн: 3-5 орфографи йăнăшĕ таран, вариантсем: 3 орфографи, 2-3 
пунктуаци йăнăшĕ е 4 орфографи, 2 пунктуаци, е 5 орфографи, 1 пунктуаци йăнăшĕ тунă, 
тĕрлĕ орфограммăсене тÿрлетни 1-2 пулсан. 

«2» паллă - ĕçе тема тăрăх çырман, автор текстĕнчен чылай пăрăнса кайнă (изложени), 
текста тĕрĕсех мар ăнланнă вырăнсем (факт йç, сăмах йышĕ чухăн. Текста тата пуплеве 
йĕркелес енĕпе 6 çитменлĕхпе йăнăшсем пур пулсан. 

Тĕрĕс çырнăшăн: орфографи йăнăшĕсем 6-ран, пунктуаци йăнăшĕсем 3-4-ран ытла, 3-5 
тÿрлетни пур пулсан. 
Асăрхаттарни: пултарулăх ĕçĕсене хакланă чухне таса та илемлĕ çырнине, каллиграфи 

виçисене еплерех пăхăннине (диктанта пахаланă чухнехи пекех) шута илсе хакламалла 

 

 


