
И.Я.Яковлев – чăваш халăхĕн улăпĕ 

                                    (чăваш чĕлхи кунне халалланă уяв) 

Экран çинче И.Я.Яковлев сăнĕ. 

Сасă:   «Эй, тусăмсем, хамăн тăван çыннăмсем, чăвашсем! Пуринчен малтан 

эпĕ сире чĕнсе калатăп. Манăн чунăм пĕрмаях сирĕншĕн çунатчĕ, халĕ те акă 

манăн мĕнпур шухăшăм сирĕн çийĕре куçрĕ.  

1 е.п. çапла  пуçланă  И.Я.Яковлев хăйĕн 1921 çулта Чĕмпĕрте пĕтĕм чăваш 

халăхне  чĕнсе  çырнă  халалне. Çак халала илтмен-пĕлмен чăваш çынни çук 

та пуль. И.Я.Яковлевăн тăван халăхĕшĕн тунă ĕçĕсем чикĕсĕр пысăк, утса 

тухнă кун-çулĕ пархатарлă. Халăхăмăр пекех мăнаçлă вăл, чăн-чăн Улăпăмăр. 

2 е.п. Халалĕсем, пехилĕсем вилĕмсĕр. Пÿрт лартма йывăр мар, никĕсне 

хывма йывăр теççĕ халăхра. Никĕсĕ вара пирĕн пур. Ăна И.Я.Яковлев хывнă. 

Пирĕн унăн ĕçне малалла тăсмалла. 

1 е.п. «Эп – чăваш ачи» сăвă  

 

1 е.п.  ҫăмăл пулман Иван Яковлевичăн ачалăхĕ. Вăл Тутар республикинче 

Кăнна  Кушки ялĕнче ҫуралнă, виҫҫĕмĕш куннех тăлăха тăрса юлнă.  Вара  

ăна Пахомовсен ҫемйи усрава илнĕ.  

2 е.п.  И.Я.Яковлев хăй аса илнĕ  тăрăх, Пахомовсен кил-йышĕ ĕҫчен пулнă, 

тăлăх ачана ĕҫе вĕрентнĕ. Ытти нумай  чăваш ачисем пекех, ана сӳреленĕ, утă 

ҫулнă, лаша пăхнă, тырă вырнă, 12 ҫултан вара – суха тунă. 

2 е.п.  Юрă.  «Чăваш ачи».   Юрлаканĕсем – 2, 3 класра вĕренекенсем. 

1 е.п. Аслă вĕрентекенĕмĕр ачалăхĕнчи пурнăҫĕнчен илсе ăса вĕрентекен 

калавсем ҫырнă. Итлесе пăхар-ха вĕсенчен хăшне-пĕрне. 

Яковлев калавĕсем. – 5 класра вĕренекенсем калаҫҫĕ. 

1 е.п.  Пĕррехинче Кăнна Кушки ялĕ ҫывăхне чикансем килсе вырнаҫнă. Ватă 

чикан майри Ивана ҫавăн чухне ҫапла каланă пулать: «Большой будешь 

человек. Далеко пойдешь…»  

1 е.п.  Юрă. «Урам айкки квак çеçке»  

2 е.п.  Чăнах та, пысăк ҫын пулать Иван Яковлев.  Унăн вĕренес ҫулĕ 8 ҫулта  

чухне  пуҫланнă.  Пĕчĕк Ивана  тырă вырнă ҫĕртенех Пăрăнтăка удел шкулне 

илсе кайнă.  Унта вĕренме йывăр пулнă, пĕр пуп ҫеҫ вĕрентнĕ.   Яковлев  



тăрăшуллă пулнипе, хăйне  хăй вĕренсе ҫеҫ пĕлӳ илме пултарнă, вара ăна 12 

ҫулта чухне Чĕмпĕрти ҫĕр виҫекенсен шкулне вĕренме янă.   

1 е.п.  Чĕмпĕр, Самар, Хусан кĕпĕрнисенче ҫĕр виҫсе ҫӳренĕ чухне  

И.Я.Яковлев чăвашсем, ытти халăхсемпе  танлаштарсан, питĕ чухăн, тĕттĕм 

пурăннине палăртнă. Ҫавăн пек пурнăҫран тухас тесен халăха вĕрентмелле, 

ҫутта кăлармалла тенĕ.  

2 е.п.  Пĕрре çимĕк эрнинче  каччăсемпе хĕрсем укăлчара вăйă карти ҫавăрса 

юрă юрланă.  Сасартăк пар лашаллă кÿмепе  вĕсем патне пĕр чаплă улпут 

килнĕ тухнă.  Ҫамрăксем хăраса ӳкнĕ.  Чăл-пар саланнă вăйă карти.  «Менрен 

хăрарăр, ма манран таратăр? – тесе ыйтнă ҫав улпут чăвашлах. – Эпĕ те сирĕн 

пек ҫынах чăвашах-çке, - тенĕ.  Çавалкас çамрăкĕсем тĕленсе хытнă: вĕсем 

çак мăн сухаллă, ылтăн пакунлă генерала, патша евĕр çынна, ниепле те чăваш 

тесе шутлама  хăяйман.  Анчах улпут вĕсене ăшшăн калаçса ÿкĕте кĕртнĕ,  

тепĕр хут юрласа пама ыйтнă.  Вăйă карти йĕркеленсе тăрса тепĕр хут юрлама 

пуҫланă.  Улпут вара урапи ҫинчен аннă та лаши умне пырса, пĕкĕ çумне 

таянса, пуçне усса итленĕ… Ҫамрăксен  хурлăхлă юррине итлесе, питне шурă 

тутăрпа хупласа макăрнă çав çын. Каяс умĕн вара: «Ҫакнашкал чаплă юрăсем 

хайлакан халăх  -  чăннипех пысăк чунлă халăх, анчах вăл тĕттĕмре пурăнать, 

ăна çутта кăлармалла» - тенĕ. 

1 е.п. Тавçăртăр пулĕ, ку çын И.Я.Яковлев пулнă.  

    «Вăйă юрри» - фольклор ушк. 

1 е.п.  Чăваш ҫыннисем  И.Я.Яковлева «аслă ҫулпуҫăмăр»,  «ҫутта 

кăларакан», «ăс паракан», «пирĕн ырă ҫыннăмăр» тесе чĕннĕ, вăл уҫнă 

Чĕмпĕрти  чăваш  шкулĕн ĕҫĕсене пысăка хурса хакланă. 

2 е.п. «Чăваш шкулĕ пирĕншĕн хĕвел вырăнне пулчĕ», «Чăваш шкулĕ хресчен 

куҫне уҫрĕ» тенисем халичченех упранса юлнă.  Чăвашсен ҫĕнĕ  ҫырăлухне 

йĕркелени,    1872 ҫулта  Хусанта «Чăваш ачисене ҫырма вĕренмелли кĕнеке 

«Букварь» пичетленсе тухни   халăх кун-ҫулĕнче питех те пĕлтерĕшлĕ.  

1 е.п. Чĕмпĕрти чăваш шкулĕ – чăннипех те чăваш халăхне вĕренсе ҫĕнĕ шая 

ҫĕкленме пулăшнă шкул, культура, искусство, вĕренӳ центрĕ.  Унта «Нарспи» 

авторĕ К.В.Иванов поэт, Федор Павлов -  чăвашсен пирвайхи профессилле 

композиторĕ, Степан Максимов композитор, Николай Васильев 

(Шупуҫҫынни), Марфа Трубина, Тайăр Тимкки  ҫыравҫăсем,  Тимухха 

Хĕветĕрĕ тĕпчевҫĕ тата нумай паллă ҫынсем пĕлӳ пухса чăвашăн культурине, 

искусствине  тивĕҫлĕ шая ҫĕкленĕ. 



2 е.п. Юрă.  «Чăн тӳпере ҫич ҫăлтăр»  

Сăвă:  Л.Мартьянова. «Чăвашра вăрман та чăвашла кашлать» - Александров 

Дмитрий, 3 класс 

Вăйă карти тухать. «Çĕмĕрт çеçки çурăлсан»    

1 ача: Эп – чăваш, -  

           Пытармастăп ютран. 

           Эп – Чăваш, -   

           Вăтанмастăп унран. 

           Йăваш? Çук! 

           Мăнкăмăллăх пур ман. 

           Мĕскĕн?  Çук! 

           Хальччен намăс курман. 

           Тивĕçлĕх? 

           Ют çынран кая мар. 
                Çепĕçлĕх? 

           Шанчăкпа юнашар. 

 

2 ача:  Кар тăрса 

           Пĕр йыша хутшăнсан, 

           Ăнтăлса пĕр-пĕрне ал парсан 

           Чăваш пур çĕр çинче пурăнать. 

           Унăн, кур, ĕçĕ-хĕлĕ ăнать. 

           Эп – чăваш, -  

           Пытармастăп ютран. 

           Эп – Чăваш, -   

           Вăтанмастăп унран, 

           Эп – Чăваш! 

 

3 ача Сĕм вăрман, ылтăн хир, Атăл шывĕ… 

           Тĕрлĕ халăх кунта пурăнать. 

            Вырăспа юнашар ман çĕршывăм 

            Ешерет, çĕнелсе улшăнать. 

4 ача  Вырăспа тăванла туслашатпăр, 

            Вăй хуратпăр ĕçре кунсерен. 

            Пĕр тÿпе айĕнче пурăнатпăр, 

            Пĕр хĕвел ăшăтать ĕлĕкрен. 

5 ача   Ман çĕршыв – çĕр пин юрă çĕршывĕ, 

            Калаçать вăл çĕр пин сăмахпа,  

            Ун çĕр пин тĕррине эс куç хывăн 

            Чи илемлĕ таса туйăмпа. 

6 ача   Ман çĕршыв – чăн юмах çĕрĕ-шывĕ, 

           Иксĕлми хăватпа вăл сывлать. 



           Вăл ÿстернĕ çунатлă хĕр-ывăл 

           Çăлтăрсем патнелле çул хывать. 

7 ача   Ман çĕршыв – çут пуласлăх çĕршывĕ, 

            Çурхи пек вăл çиçсе ялтăрать. 

            Çул пулсан та тумхахлă та йывăр 

            Ырă ĕмĕт мала йыхăрать 

 

Юрă:                   «Илемлĕ» 

1 е.п. Хаклă ачасем, вĕрентекенсем! Сире Чăваш чĕлхи кунĕ ячĕпе 

саламлатпăр. Эпир – чăвашсем.   Шăнкăр-шăнкăр шыв юххиллĕ çепĕç тăван 

чĕлхене манас марччĕ. «Чăвашра вăрман та чăвашла кашлать!» 

             

      

 

 


