
Аннотация к программе по родному (чувашскому) языку в 5-9 классах 

(основное общее образование). 

 

Предмет  Родной (чувашский) язык 

Класс  5-9 классы 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Количество часов 5 класс – 2 часа в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 2 часа в неделю  

8 класс – 2 часа в неделю 

9 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

5 класс – 70 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 70 часов 

8 класс – 70 часов 

9 класс – 34 часа 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1.Чăваш чĕлхи: 5-мĕш  класс валли /Ю.М. Виноградов, Л.Г. 

Петрова. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2016– 223 с.:  

ISBN 978-5-7670-2466 -7 

2. Чăваш чĕлхи: 6-мĕш  класс валли / Л.Г. Петрова, Ю.М. 

Виноградов. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2014. – 223 с. 

ISBN 978-5-7670-2231-1 

3. Чăваш чĕлхи: 7-мĕш  класс валли / Ю.М. Виноградов, Л.Г. 

Петрова,  – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2016. – 223 с.  

ISBN 978-5-7670-2466-7 

4. Чăваш чĕлхи: 8-мĕш  класс валли / Ю.М. Виноградов, А.С. 

Егорова.  – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2018. – 223 с.  

ISBN 978-5-7670-2732-3 

5. Чăваш чĕлхи: 8-9-мĕш  классем валли. Хушса çĕнетнĕ 2-мĕш 

кăларăм / И.А. Андреев  – Шупашкар: Чăваш кĕнекеи зд-ви, 2009. – 

303 с.: ил. 

ISBN 978-5-7670-1641-9 

Составители АндрееваЛ.А, 

Цели Вĕрентÿ предмечĕн тĕп хаклавĕ 

Чăваш чĕлхи кашни чăваш çыннишĕн тăван чĕлхе,  амăшĕн 

чĕлхи пулса тăрать.   

Тăван чĕлхе пулăшнипе кашниех мĕн ачаран хăй таврашĕнчи 

тĕнчене ăнкарса пырать, пурнăç пулăмĕсене ăнланма, ăс-хакăлне 

ÿстерме вĕренет. Тăван чĕлхене пĕлни ытти чĕлхесене вĕренме, 

çавна май ытларах пĕлÿ илме пуăшать.Тăван чĕлхене вĕренсе 

шкул ачи хăйĕн пĕлĕвне ÿcтерсе пырать,  чĕлхе саккунĕсемпе 

паллашни ăна тĕрĕс шухăшлама вĕрентет. Унпа пĕрлех 

вĕренекенсен калаçăвĕ тата çыру хăнăхăвĕ аталанать, пĕтĕмĕшле 

культура шайĕпе  тавра курăмĕ ÿсет, анлăланать. 

Тăван чĕлхен воспитании тĕллевлĕхĕ пысăк: чĕлхемĕр çамрăк 

ăрăват ивĕçлĕ шайра пăхса ÿстерме пулăшать, ĕçе хăнăхтарать, 

тĕрлĕ информации çăлкуçĕпе усă курма вĕрентет.  



Предметăн тĕп тĕллевĕсемпе задачисем: 

- вĕренекенĕн калаçăвĕпе çырăвнеаталантарасси тата тĕрĕс те 

илемлĕ вулама хăнăхтарасси; 

- вĕренекенĕн калаçăвнет ĕрĕс йĕркелесси; 

- вĕренекене сăмахсемпе вырăнлă та тирпейлĕ усă курма 

вĕрентесси тата унăн лексикине пуянлатасси; 

- вĕренекенĕн логикăллă шухăшлавне аталантарасси; 

- вĕренекене фонетика, лексика, грамматика никĕсĕсемпе тата 

чĕлхе наукин тĕп ыйтăвĕсемпе, чĕлхен общество пурнăçĕнчи 

вырăнĕпе паллаштарасси; 

- орфографипе пунктуации хăнăхăвĕсене çирĕплетесси; 

- уроксенче ачасен çыхăнуллă калаçăвне аталантарасси; 

-тăван чĕлхене юратма, чĕлхе  урокĕсенче илнĕ пĕлÿпе ÿлĕмрен 

пурнăçра, ĕçре усă курма хăнăхтарасси; 

- грамматикăн кашни темине вĕрентнĕ чух вĕренекене 

литература чĕлхин çирĕпленнĕ нормисемпе паллаштарасси, 

пуплеве çав нормăсене пăхăнса йĕркелеме вĕрентесси 

 

Основные разделы 

рабочей программы 

1.Харкам (личностные) уйрăм предметăн пайрам результачĕсем 

(предметные) тата пур предметсене вĕрентнĕ май пурнăçламалли 

задачăсемпе пулас результатсем (метапредметные) 

2. Вĕренÿ предмечĕн содержанийĕ 

3. Тематика планĕ (кашни темăна сехетсемпе уйăрни). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольного диктанта в 5-9 классах (по родному 

(чувашскому) языку). 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме контрольной работы. 
 

 

 


