
Аннотация к программе по родной (чувашской) литературе в 5-9 классах 

(основное общее образование). 

 

Предмет  Родная (чувашская) литература 

Класс  5-9 классы 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Количество часов 5 класс – 1 час в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 1 час в неделю  

8 класс – 1 час в неделю 

9 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год:174 ч. 

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 35 часов 

8 класс – 35 часов 

9 класс – 34 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. Тǎван литература: вĕренÿпе вулав кĕнеки. 5-мĕш класс валли / 

Н.Г. Ивановǎпа П.Н. Метин çырса-пухса хатĕрленĕ. – Шупашкар: 

Чǎваш кĕнеке изд-ви, 2013. – 271 с. 

ISBN 978-5-7670-2100-0 

2. Тǎван литература: вĕренÿпе вулав кĕнеки. 6-мĕш класс валли / 

Н.Г. Иванова çырса-пухса хатĕрленĕ. – Шупашкар: Чǎваш кĕнеке 

изд-ви, 2017. – 287 с. 

ISBN 978-5-7670-2666-1 

3. Тǎван литература: вĕренÿпе вулав кĕнеки. 7-мĕш класс валли / 

Н.И. Степанова, П.Н. Метин пухса-çырса хатĕрленĕ. – Шупашкар: 

Чǎваш кĕнеке изд-ви, 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-7670-2830-6 

4. Тǎван литература: 8-мĕш класǎн вĕренÿпе вулав кĕнеки / В.П. 

Станьял, Е.А. Майков, О.А. Вишнева çырса-пухса хатĕрленĕ. – 

Шупашкар: Чǎваш кĕнеке изд-ви, 2019. – 319с. 

ISBN 978-5-7670-2831-3 

5. Чǎваш литератури: учебник-хрестомати. Вǎтам шкулǎн 9-мĕш 

класс валли / В.П. Никитин (Станьял) пухса-çырса хатĕрленĕ. 

 - Шупашкар: Чǎваш кĕнеке изд-ви, 2014. – 335 с. 

ISBN 978-5-7670-2209-0 

Составители Андреева Л.А 

Цели Предметăн тĕп тĕллевĕсемпе задачисем: 

- литература несĕлĕсене, жанрĕсемпе вĕсен тĕсĕсене пĕрлештерме 

май паракан сăлтавсене, уйрăмлăхсене курма, вĕсем пĕтĕмĕшле 

системăна кĕнине ăнланма вĕрентни; 

- литература тĕнчине ытларах пĕлме, вĕсен хушшинчи çыхăнусемпе 

хутшăнусене асăрхама, çак тĕллевсемпе сăнавсем тума вĕрентни; 

- ачана çĕнĕ пĕлÿ «тупма», пухма, çак ĕçре пуçаруллă пулма 

хавхалантарни, пĕлÿ шырас ĕçре тĕллевлĕн, план тăрăх туса пыма 

хăнăхтарни; 

- ăша хывма, ăспа ăнланма вĕрентни, кăсăкланма хавхалантарни; 

- пĕтĕмлетсе евĕрлеме, çавна май пур пек пĕлÿсемпе тата 



хăнăхусемпе усă курма вĕрентни; 

- илемлĕ хайлавсен содержанийĕ тăрăх сăмахлă ÿкерчĕк тума, 

содержание пĕлтерĕшлĕ пайсене уйăрма, сÿтсе явма хăнăхса 

пыртарасси; 

Хайлав сюжетĕнчи тĕрлĕ çыхăнусене палăртма вĕренмелли 

- сăнарсен хăтланăвĕсене, вĕсен шухăшĕсене, туйăмĕсене, автора мĕн 

хумхантарнине тарăнрах ăнлантарма пултарни; 

- илемлĕ литературăри пулăмсен йĕрки тата сюжет шăнăрĕ 

хушшинчи çыхăнăва чухлама, çакна курăмлă майпа (схемăпа 

модель) палăртма вĕрентсе пырасси; 

- литература хайлавĕн чĕлхине, авторăн стиль уйрăмлăхĕсене 

тимлеме, пăхмасăр калама хăнăхнине аталантарасси; 

- литература хайлавĕн жанр уйрăмлăхĕсемпе малалла 

паллаштармалла, юптару содержанийĕн аллегориллĕ 

шухăшне ăнланма хăнăхнине аталантарасси; 

- палăртуллă сăмаха асăрхама, унăн текстри пĕлтерĕшне ăнланма 

пултармаллине аталантарасси; 

- çынпа çын хушшинчи кăткăс хутшăнусене, геройсен 

хăтланăвĕсене, уçăмлă тата пытарăнчăк сăлтавĕсене 

ăнланассине тарăнлатасси; 

Основные разделы 

рабочей 

программы 

1. Харкам (личностные) уйрăм предметăн пайрăм результачĕсем 

(предметные) тата пур предметсене вĕрентнĕ май пурнăçламалли 

задачăсемпе пулас результатсем (метапредметные) 

2. Вĕренÿ предмечĕн содержанийĕ 

3. Тематика планĕ (кашни темǎна сехетсемпе уйǎрни). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учебным 

четвертям  соответствующего учебного года 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме контрольной работы. 

 
 


