
МӐН КУН -  АСЛӐ КУН

ПАВЛОВА Альбина Витальевна, 
Муркаш районёнчи 

Шурчари пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан 
тёп шкулта вёрентекен

Тӗ л л е в с е м :  1) Мӑн кун уявӗн йӑлине кӑтартса парасси; 
2) ачасен тавра курӑмне анлӑлатасси; 3) ачасен пултарулӑхне 
аталантарасси.

1 - мёш ача.
Мӑн кун — Аслӑ кун,
Ҫут ҫанталӑк чӗрӗлнӗ кун.

49



Клентӗр, премӗк, хӗрлӗ ҫӑмарта —
Тутлӑ ҫимӗҫ ҫӑварта.

(«Тантӑш» хаҫатран)

Ертсе  п ы р а к а н .  Хаклӑ ачасем! Паян пирӗн Мӑн куна ха- 
лалланӑ уяв, эпир Мӑн куна паллӑ тума пӗрле пуҫтарӑнтӑмӑр. 
Ҫак уяв кашни ҫулах пирӗн пата ҫуркунне килет. Уява кӗтсе 
пурте пӳрт-ҫурта тирпейлеҫҫӗ, таса тум тӑхӑнаҫҫӗ, тутлӑ апат- 
ҫимӗҫ пӗҫереҫҫӗ, сухан хуппипе Христос ячӗпе ҫӑмарта хӗре- 
теҫҫӗ, килен-каяна хӑналаҫҫӗ. Аслӑ праҫникре пӗҫермелли йӑла- 
на кӗнӗ апат-ҫимӗҫ хушшинче куличпа пасха сумлӑ вырӑн йы- 
шӑнаҫҫӗ.

2 - м ӗ ш  ача.
Инҫетри ҫӗршывсенчен 
Ҫуркунне килсе ҫитет.
Мӑн кун кунӗ ячӗпе 
Чиркӳ чанӗ сас парать.

Ертсе  п ы р а к а н .  Пире те паян асанне хӑй патне чӗннӗччӗ, 
килтех-ши? Ачасем, эсир хӑвӑра йӗркеллӗ тытӑр. Ан манӑр: эсир 
хӑнара.
Зала кӗреҫҫё. Ёлӗкхи чӑваш пӳрчӗ ларать. Кӑмака кукринче асанне тӑрмашать. 

Виҫё ача патак-лаша угланса чупса кӗреҫҫӗ те чупса ҫаврӑнаҫҫӗ.
1 - мӗш ача.

Кӗҫӗр йӑва ҫиетпӗр,
Ыран пӑтӑ ҫиетпӗр.
Кӗҫӗр вирӗм теетпӗр те 
Ыран Мӑн кун теетпӗр.

2 - м ӗ ш  ача.
Вирӗм, вирӗм терӗмӗр 
Вирӗм ҫитсе иртсе кайрӗ.
Халӗ, паян, Мӑн кун пулать,
Мӑн кун пӑтти ҫиетпӗр.

3 - мӗ ш ача. Эй, ачасем, айтӑрҫӑмарта пуҫтарма, хӗрлӗ ҫӑмар- 
та ҫиме!
Зал йӗри-тавра чупса ҫаврӑнаҫҫӗ те тухса каяҫҫё. Алӑкран ачасем кӗпӗрленсе 

килсе кӗреҫҫё, пӳрт умне ҫитсе чарӑнса шаккаҫҫё.
Ертсе  пыра кан .

Эй, хуҫа! Килтех-и? Пур-и?
Асанне.

Килтех, килтех!
Килӗр, килӗр, ачасем,
Манӑн кӗтнӗ хӑнасем!
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4 - мӗ ш  ача.
Ну, хуҫасем, мӗн паратӑр?
Витре ҫурӑ сӑра,
Чӑкӑт ҫурӑ чӑкӑт,
Ҫӑмарта ҫурӑ ҫӑмарта.
Ана памасан —
Выртатпӑр та ҫывратпӑр!

Ача урайне выртать, кил хуҫи (асанне) пӳртрен чашӑкпа ҫӑмарта йӑтса ту- 
хать, сӗтел ҫине лартать.

Асанне.
Килӗр, килӗр, ачасем!
Мӑн кун уявне хатӗрленсе 
Пысӑк чанпа сӑра турӑм,
Пыл куркипе пыллантартӑм,
Ҫӑмартасем те хӗретсе хатӗрлерӗм.
Ачасем асанне ҫумне лараҫҫӗ.

5 - м ӗ ш  ача.  Асанне, мӗн-ши вӑл Мӑн кун? Мӗншӗн ҫакӑн 
пек каланӑ-ха ӑна?

Аса нн е .  Уяв ячӗ еврейсен икӗ сӑмахӗнчен тӑрать, чӑвашла 
вӗсене «ҫӑлӑнӑҫ» тата «мел» тесе куҫарма пулать. Икӗ сӑмаха 
пӗрлештерсен «ҫӑлӑнӑҫ туп» тенине пӗлтерет.

Мӑн кун яланах вырсарни кун килет. Мӑн кун — Христос 
тӗнне ӗненекенсен чи пысӑк уявӗ. Пӗтӗм халӑх, ҫут ҫанталӑк 
савӑнать. Христос чӗрӗлнӗ ҫак аслӑ кун хӗвел те ташласа тухать 
теҫҫӗ. Мӑн кун уявӗ пӗр эрнене пырать. Уявӑн юлашки кунӗ 
тепӗр вьгрсарни кун пулать. Ӑна «кӗҫӗн Мӑн кун» теҫҫӗ. Мал- 
танхи вырсарни кунхи Мӑн куна «аслӑ Мӑн кун» теҫҫӗ. Ҫак 
кун килти укҫана виҫӗ хут шутласа пӑхсан ӗҫ-пуҫ лайӑхланасса 
шаннӑ.

6 - м ӗ ш  ача.
Эпир туслӑ ачасем,
Асанне мӑнукӗсем.
Пурге пӗрле пурӑнатпӑр,
Пурте пӗрле савӑнатпӑр.

7 - м ӗ ш  ача.
Эпир туслӑ ачасем,
Асанне мӑнукӗсем.
Асаннене юрататпӑр,
Пулӑшма та тӑрӑшатпӑр.

Е р т се  п ы р а к а н .  Ачасем, айтӑр-ха асаннене юрӑ юрласа 
парар. Асанне, санӑн хурсем пур-и?
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Ачасем «Асаннен хурӗсем» (украин халӑх юррине) юрлаҫҫӗ, 
ташлаҫҫӗ.

Асанне .  Ах, маттур, ачасем. Эсир мана хӑвӑр пултарулӑхпа 
питӗ савӑнтартӑр. Ҫынсем тӑванӗсем, пӗлӗшӗсем патне хӑнана 
ҫӳреҫҫӗ, савӑнаҫҫӗ, парнесем параҫҫӗ. Пӗр-пӗрне тӗл пулсан виҫӗ 
хутчен «Христос чӗрӗлнӗ!», «Чӑн чӗрӗлнӗ!» тесе саламлаҫҫӗ, виҫӗ 
хут чуп тӑваҫҫӗ, Мӑн кун ҫӑмарти тыттараҫҫӗ. Эпӗ те сире хамӑн 
кучченеҫпе савӑнтарам. (Асанне ачасене Мӑн кун ҫӑмартипе хӑ- 
налать.)

Тавтапуҫ сире, ачасем, ман патӑма килнӗшӗн, мана савӑн- 
тарнӑшӑн.

8 - м ӗ ш  ача.
Ырӑ сунса кӗтнӗшӗн,
Сӗтел тавра лартнӑшӑн,
Мӑн кун парни панӑшӑн 
Тавах сана, асанне.

Ертсе  пыракан .  Уява малалла урамра тӑсӑпӑр. Хаваслӑ юрӑ- 
ташӑ, вӑйӑ-кулӑ пурин кӑмӑлне те ҫӗклетӗр.

Ачасем сӑвӑсем калаҫҫӗ, юрӑсем юрлаҫҫӗ, ташӑсем ташлаҫҫӗ.

9 - м ӗ ш  ача.
Эппин ырӑ хӑнасем —
Пӗчӗккисем, аслисем —
Итлӗр пирӗн сӑмаха,
Итлӗр пирӗн юррӑма,
Курӑр чӑваш ташшине,
Савӑнӑр пирӗнпеле.

1 0 - мӗ ш ача.
Киличчен килессӗм килчӗ,
Пӗр килсессӗн савӑнассӑм килчӗ 
Юри килтӗмӗр эпир савӑнмашкӑн,
Ҫак пысӑк уява ирттермешкӗн.

Е р т с е  п ы р а к а н .  Ёлӗкренех Мӑн кун эрнинче хӑйне евӗр 
йӑла-йӗркене ҫирӗп пӑхӑннӑ. Ҫак уява ҫӗн тумпа кӗтсе илсен 
ытлӑ-ҫитлӗ пурнӑҫ кӗтет тенӗ. Ҫӗнӗ япала тӑхӑнсан мӗн ӗмӗтлен- 
ни пурнӑҫланать тенӗ.

Эсир тата Мӑн кун тӗлне чуччу ҫакма манман-и? Эппин, 
васкӑр. Уяв эрнинче ярӑнмаллах: ҫил ҫылӑхсене вӗҫтерсе каять 
иккен.

Ҫакӑнпа пирӗн уяв вӗҫленчӗ. Пурне те тавтапуҫ!
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