
Петрова Антонина Геннадьевна,
Шупашкарти 47-мёш ватам шкулта 

чӑваш чӗлхи вӗрентекен

МӐНКУН
Тёллевсем: 1. Мӑнкун йӑли-йӗркипе тата халӑх сӑмахлӑхӗпе паллаштарасси.
2. Ачасен пуплевне, юрлас хӑнӑхӑвӗсене, пултарулӑх енӗсене аталантарассн.
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3. Тӑван халӑхла унӑн культурные хисеплеме тата хапӑх вӑййи - юррисен 
илемне туйма, вёсенчи тӗп шухӑша асӑрхама вёрентесси.

4. Уҫӑ кӑмӑллӑ, тӳрё чунлӑ, ҫивӗч туйӑмлӑ, тарӑн сисёмлӗ пулма вӗренггесси.
Кирлё хатӗрсем: хёвел ӳкерчӗкӗ, хӗретнӗ ҫӑмартасем, икӗ кашӑк,

премӗксемпе сушкӑсем, ҫӑкӑр, тӑвар, сётел сарми, пиҫиххи, качака маски, тулӑ 
пӗрчисем,

Вӗрентекен: Мӑнкун -  суркуннехи чи пысӑк уявсенчен пӗри. Ӑна аслисем те, 
ачасем те чӑтамсӑррӑн кӗтеҫҫӗ.

Ҫак кун мӗн ӗлӗкрен туглӑ апат-ҫимӗҫ пӗҫернӗ, ҫӑмарта хӗретнӗ. Аслисем 
хӑйсен тӑванёсемпе, килӗрен киле ҫӳресе пурин патӗнче те хӑналаннӑ, юрласа- 
ташласа савӑннӑ-Кашни хӑнана хӗретнӗ ҫӑмарта вапеҫсе панӑ. Христиансен Мӑн 
кунӗ-Христос чӗрӗлнӗ уяв. Ана ҫурхи кун таврӑнсан, уйӑх тулнӑ хыҫҫӑн, пӗрремёш 
вырсарни кун паллӑ тӑваҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫак уяв кашни ҫул тӗрлӗ кун килет.

Ҫынсем ҫак кун пӗр-пӗрне «Христос чӗрӗлнӗ!», «Чӑн чӗрӗлнӗ!» тесе 
саламлаҫҫё, виҫё хут чуп тӑваҫҫё те Мӑнкун ҫӑмарти параҫҫӗ.

Ача: Хӗрлӗ ҫӑмарта - чёрӗлӗх символӗ. Мӗншӗн ҫӑмартана хӗрлӗ тӗспе 
сӑрлаҫҫё-ха? Хӗрлё-савӑяӑҫ папли, этемлӗх чӗрӗлнине пӗлтерет. Ҫавӑн пекех вӑл 
Иисус Христос юнӗ те теҫҫё.

Шӑмат кун каҫхине Мӑн кун апат-ҫимӗҫне чиркӗве илсе кайса кёл тутарнӑ. 
Мӑн кун хыҫҫӑн уяв эрнипех тӑсӑлнӑ. Сӗтел тулли алат-ҫимӗҫ пулнӑ. Паян эпир 
ачасемпе мӑнкун уявӗн хӑш-пӗр пайӗсемпе паллаштарӑпӑр.

(Ачасем кӑшкӑрса чупса тухаҫҫӗ.)
_  Хӗвел ташласа тухать! Хӗвел ташласа тухать!
_  Мӗнле хитре! Пӑхӑр-ха!

(Патак ҫине таянса ватӑ старик кӗрет.)
старик: Ырӑ кун пултӑр, ачасем!
Ачасем: Ырӑ кун пултӑр, асатте!
старик: Эпӗ те ҫӗнӗ хӗвеле кӗтсе илме килтӗм.

Хёвел килет
Хӗр ача: Сывӑ-и туссем. Эпё хӗвел, сар хӗвел. Ҫут тӗнчене ӑшӑ тата ҫутӑ 

паратӑп. Хӗвел ӑшшипе Мӑнкун пуҫланать! Ачасем эсир мана мӗншен чёнтӗр?
Хёр ача: Сарӑ хӗвел эпир сана уява чёнтӗмӗр. Ачасем сана сӑвӑсем каласа 

парасшӑн.
Хӗр ача : Ҫурхи ҫип вёрет / Ӑшӑ кӑнтӑртан.

Сар хӗвел кӗрет / Уҫӑ кантӑкран.
Хӗвелпе вылять / Пӗчӗк Марине.
Тутинче кулать V Ҫутӑ ҫуркунне

Ача: Акӑ епле ҫуркунне!
Хёвел хытӑ пӗҫертет, /  Вут хутнӑ пек шӑратса 
Сивӗ юра пӗтерет. /  Кулса тӑнӑ евӗрлӗ 
Хӗвел пӑхать ҫуталса; /  Сивӗ йёрсе, ҫухӑрса 

Тарать куҫҫуль юхтарса... /
Ача: Ҫут хёвелӗ

Пит илемлӗ /  Тӳпене тухсассӑн,
Кам-ха, кам-ха, /  Кӑшт именмё 

Ун ҫине пӑхсассӑн. / Чӗкеҫсем те, чечексем те 
Хёвеле кӗтеҫҫё. /  Уй-хирсем те, вӑрмансем те /  Питё хӗпӗртеҫҫӗ.

Ача: Ешерет ҫӗршыв / Ешерет тӗнче
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Юррине тӑсатпӑр /  Чӑн илемлине 
Ача: Мӑнкун, мӑнкун теетпӗр, /  Мӑнкун, мӑнкун теетпёр

Мӑнкун паян ҫитрӗ те, /  Мӑнкун ҫӑмарти ҫиетпӗр,
Старик: Мӑнкун мӗнле пуҫланса кайнине пӗлетӗр-и эсир?
Ачасем: Каласа пар-ха асатге!
Старик: Алла пулсан каласа пар- ха мӑнукӑм, мӑнкун мӗнле пуҫланса кайни 

ҫинчен.
Мӑнкун - чи пысӑк уяв шутланатъ. Пӗр усал асанне - Вупӑр ятлӑскер- хӗвеле 

пӗтересшӗн пулнӑ. Усалсем ялан Хёвеле тапӑннӑ, пӗлӗтрен туртса антарма 
шутланӑ. Ҫавӑнпа Хӗвел пит сайра тухнӑ. Ҫакна пёлсен чӑваш патттӑрӗсем Хӗвле 
пулӑшма кайнӑ. Ҫичӗ кун та ҫичӗ каҫ патгӑрсем ҫапӑҫнӑ. Юлашкинчен вара усал 
асаннерен, Вупӑртан, хӗвеле турса илнӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ Хӗвеле ҫутӑ пурнӑҫ туса 
панӑ ятпа Мӑнкун уявне тума пуҫланӑ. Ачасем ҫулталӑк тӑршшӗпех сывӑ пулччӑр, 
ан чирлеччӗр, вӑйлӑ пулччӑр тесе хӗвел тухнӑ вӑхӑтра ачасене хӑмлапа тата тырӑпа 
сапнӑ.

Старик. Эпӗ те сире салатӑп.
(Ачасене хамлапа, тырӑпа сапать.)
Старик: Мӗнле, вӑй кӗнине туйрӑр-и?
Ачасем: туйрӑмӑр, туйрӑмӑр.
Ача: Мӗнле кӑсӑклӑ халап! Пирӗн арҫьш ачасем те пулас салтаксем. Ачасем, 

хамӑр вӑя кӑтартар-и асаттене?
Ача: Леньӑпа Денис пӗрмай вӑй виҫмелле выляҫҫӗ.
Ача: Халь виҫсе пӑхӑр-ха!
Ача: Пӑхатпӑр: хӑхпӗ ҫӗнтерет.
(ачасем вӑй висмелле выляссӗ.)
Ачасем: Леня ҫёнтерчӗ!
Ача: Айта-ха тусӑм, санпатепре вӑй виҫсе пӑхар. Хальхинче эпӗ ҫёнтеретӗп. 
(ачасем вйй висмелле выляссӗ.)
Старик: Маттур, ачасем, мана ват ҫынна савӑнтартӑр. Эсир выльӑр, савӑнӑр, 

эпӗ каям-ха, калӑма чӗнме тухнӑччӗ эпӗ. Сирӗнпе калаҫса мансах кайнӑ вӗт.
(асатте тухса каять)
Ача: Ачасем, пире паян асанне хӑй патне чӗннӗччӗ, килтех-ши?
Ачасем: Айтӑр асанне патне каяр! Каяр! Каяр!
Ача: Ачасем, эсир хӑвӑрахӑнара йӗркеллӗ тытӑр.
(Ачасем кӑшкӑрашса чупса тухса каяссӗ. Гепёр енчен чупса кӗрессӗ.)
Ача: Эй, хуҫа! Килтех-и? Пур-и?
Кинемей: Килтех: килтех! / Килӗр, килӗр, ачасем:
Манӑн кӗтнӗ хӑнасем!
Ачасем: Христос чёрӗлнӗ! (3 хутчен калаҫҫӗ.) 
кинемей: Чӑн чӗрёлнӗ! (3 хутчен калать.)
Ача: Ну, хуҫасем, мӗн паратӑр? / Витре ҫурӑ сӑра,
Чӑкӑт ҫурӑ. чӑкӑт, /  Ҫӑмарта ҫурӑ ҫӑмарта 
Ӑна памасан - /  Выртатпӑр та ҫывратпӑр!
(Ача: урайне выутать, асанне пУвтрен чашйкпа сӑмаута йӑтса тухать. 

ҫётеч сине лаутать.)
Кинемей: Килӗр, килӗр, ачасем! / Мӑн кун уявне хатӗрленсе 
Пысӑк чанпа сӑра турӑм, / Пыл куркипе пыллантартӑм,
Ҫӑмартасене те хӗретсе хатӗрлерём.
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(Ачасем асанне ҫумне пыусаларассӗ.)
Кинемей: Мӑнкун кун ют ҫын пырсан ӑна ӗлӗкренех пуртре сак е пукан ҫине 

лартма тӑрӑшнӑ. Ҫавӑн пек тумасан чӑх пусма лармасть тет. Кам-ха кунта пирён чи 
пӗчӗккки. Лена-и? Ҫавна лартар сак ҫине (лаутассӗ).

Кинемей: Ачасем, эпӗ кучченеҫне хатёрлерём-ха. Ман эсир юрлани- 
ташланине курас килет. Савӑнтарӑр-ха пӗрре ватӑ ҫынна.

Ача: Атьӑр асаннене малтан сӑвӑ каласа парар.
Эпир туслӑ ачасем, / Асанне мӑнукӗсем.
Пурте пӗрле пурӑнатпӑр, /  Пурге пӗрле савӑнатпӑр.
Ача: Эпир туслӑ ачасем, / Асанне мӑнукӗсем.
Асаннене юрататпӑр, /  Пулӑшма та тӑрӑшатпӑр.
Ача: Киличчен килессӗм килчӗ, /  Пёр килсессӗн савӑнассӑм килчё.
Юри килтӗмӗр савӑнмашкӑн, /  Ҫак пысӑк уява ирттермешкён.
Хёвел: М апур, ачасем. Айтӑр сирёнпе вӑйӑ выляса илетпӗр. Эпӗ ҫуркунне 

ҫинчен тупмалли юмахсем калӑп. Сирён вёсен тупсӑмӗсене тупмалла пулать. Кам 
тупсӑмне пӗлет, ҫавна парне парӑп.

1)Пӗлӗт ҫинче илемлӗ хӗр ҫӳрет. (Хёвел.)
2)Юр кайса пӗтсенех ҫурӑлакан чечек. (Ҫеҫпӗл.)
3)Чи малтан вӗҫсе килекен кайӑк. (Курак.)
4)Сӑмсасӑр кӑвакал пӑр шӑтарать. (Тумлам.)
5)Пӳрт ҫинче йӗке пур, хӗвел пӑхсан ирӗлет.(Пӑр.)
6)Ҫуркунне ҫӗре витсе хуракан ешӗл пустав. (Курӑк.)
7)Йӑл-йӑл пӑхап, йӑл кулал, йывӑҫ-курӑка ачашлап, вӑй-хал парса ӳстереп. 

(Хӗвел.)
8) Мана ҫынсем кӗтеҫҫё, эп килнине курсанах пурте тарса пӗтеҫҫё. (Ҫумӑр.) 
Хевел: Халӗ ачасем кӑшт шӑм-шаксене хускатса илер. Манӑн сирӗнпе «Кам

хӑвӑртрах?» вӑйӑ выляс килет. Эсир хирӗҫ мар пулӗ те.
АЧАСЕМ. Хирӗҫ мар, хирӗҫ мар.
(кашӑк сине сймарта хурса чупасси).
Ача: Ҫитӗ ку вӑййа выляса. Атьӑр Ҫӗрӗ памалла выляр.
Ачасем Выляр, выляр
Ача: Кам Ҫӗрӗ параканни пулать? Часах пӗлӗпӗр:
Ача: Вёл, вёл, вӗлтӗрен / Вӗлтӗренён ӑшӗнче / Сар кайӑкӑн чӗппи пур.
Эс те чипер, эп те чипер /  Чӑн чиперри сик, тух!
Ача: Костя Ҫӗрӗ параканни пулать.
Ача: Кам судья пулать?
Ача: Вёл, вёл, вӗлтӗрен / Вӗлтӗренӗн ӑшӗнче / Сар кайӑкӑн чёппи пур. Эс 

те чипер, эп те чипер /Ч ӑн чиперри сик, тух!
Диана судья пулать.
Ача: Леня, эсӗ япала пуҫтараканни пулатӑн.
Кӗвӗ янӑрать, ҫак япала кам патне ҫитсен кӗвӗ чарӑнать, ҫавӑн япала памалла 

пулать.
(Кёвӗ янӑрать, ачасем выляса япаласем пуҫтараҫҫӗ)
Ача: Ку япала хуҫин мён тумалла?
Ача: сӑвӑ капамалла.
Ача: Ку япала хуҫин мӗн тумалла?
Ача: АВТАНЛА авӑтмалла.
Ача: Ку япала хуҫин мӗн тумалла?



Ача: Юрӑ юрлаггарас.
(Ачасем КАЧАКА юрра юрлаҫҫӗ)
1. Пиҫиххи пек сукмакпа / Шӑкӑлт- Шӑкӑлт пушмакпа 

Качака килет (2 хут)
Турашӑл пек сухалне / Шёп шёвӗркке хӳрине 
Вылятса идет (2 хут)
Ача: Ӑҫта каян, сухал туе? /  Чакӑр куҫлӑ чее туе?
Ача: Пахчана каяс (2 хут)
Ачасем: Курӑк ҫук-им улӑхра/ Мӗн тӑватӑн пахчара?
Ача: Купӑста ҫиес. (2 хут)
Ачасем: Хуҫи тухё, тарӑхӗ, патакпа та ҫапё-ха.
Ача: Транк сиксе каҫап. (2 хут)
Ачасем: Каҫаймасан мӗн тӑван / Ҫакланайсан мӗн тӑван 
Ача: Мекек ҫухӑрап (2 раза)
Хевел: Ай, ачасем маттурккасем. Мана сирӗнпе питӗ лайӑх та, анчах манӑн 

малаллатӗнчене Мӑнкун ҫитни ҫинчен пӗлтерме каймалла, сывӑ пулӑр, ачасем. 
Ачасем: Сывӑ пул, Хёвел.
Ача: Ачасем, Лена питӗ лайӑх ларчӗ, атьӑр- ха ӑна пирӗнпе юрлама чёнер 
Ача: Ачасем, атьӑр-ха асаннене Мӑнкун ҫинчен хаваслӑ такмаксем юрласа 

парар. <такмаксем юулассӗ)
1 .Эпӗ шурӑ ҫӑмарта 
питӗ юрататӑп.
Чӑх ҫӑмартатӑвасса 
сыхласа тӑратап.

2. Илтӗм икӗ ҫӑмарта.
Ятӑм сахарта, хӑйма.
Пулчӗ пииииитӗ тутлӑ торт.
Атте калать: «Высший сорт!»

3 .Суханпа ҫӑмартаран 
юрататӑп эп салат 
ҫук тутли сак апатран 
ӑна тума пит ансат.

4.Анне сухан шуратать, 
хуппине вӑл пуҫтарать 
Мӑн кун валли ҫӑмарта 
унпала вӑл саратать.

5.Мӑн кун ячӗпе тесе 
парнелерӗ асанне 
Ик кӗсьеллӗ,пит хитре 
мӑкӑнь ҫеҫкеллӗ кӗпе.

б.Чӑваш ачи-чӑвашах, 
тымар янӑ авалах.
Асаттесен йалине 
асра тытар яланах!

Аача: Пирӗнпе ҫак уява /  Савӑнса иртернӗшӗн 
Тавтаватпӑр пуҫтайса/Пӑхма чӑтӑм ҫитернӗшӗн!
Ача: Ырӑ сунса кӗтнӗшён, /  Сӗтел тавра лартнӑшӑн,
Мӑн кун парни панӑшӑн / Тавах, сана, асанне!
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Ачасем: Тавах, сана, асанне!
Кинемей: Ах, маттур та ачасем. Эсир мана хӑвӑр пултарулӑхӑрпа питӗ 

савӑнтартӑр. Ҫынсем тӑванёсем, пӗлӗшӗсем патне хӑнана ҫӳреҫҫё, савӑнаҫҫӗ, 
парнесем лараҫҫё. Мӑн кун ҫӑмарти тытгараҫҫӗ. Эпӗ те сире хамӑн кучченеҫпе 
савӑнтарма сӗтел хупппине чёнеп.

Ача: Ачасем! Атьӑр чуччу ярӑнма каяччен тепӗр вӑйӑ выляса илӗпӗр!
Пурте: Мӗнле вӑйӑ?
Ача: «Ал татмалла» выляр-и?
Пурте: Выляс, выляс!
(Икё ушкӑна найланнӑ хёр ачасем тата арсын ачасем пёр-пӗрне хнрӗ: 

илемлён утса
«Серем пӑсса вир акрӑм» юрӑ юрлассӗА 
- Ҫерем пӑсса вир акрӑм,.

-Эпир ӑна таптатпӑр. /  -Эсир мӗнпе таптатӑр?
-Лаша ярса таптатпӑр.
-Эпир ӑна тытатпӑр.
-Эсир мӗнпе тытатӑр?
-Чӗн йӗвенпе тытатпӑр. /  - Чён йёвене ҫӗр тенкё 
-Пире ҫӗр сум кирлё мар.
-Тата сире мӗн кирлӗ?
-Пире кирлё сарӑ хӗр.
-Сарӑ хёрё мӗн ятлӑ?
-Диана ягла Сарӑ хӗр
Кинемей: Ачасем, ҫитӗ пулё выляса. Эсир тата Мӑн кун тӗлне чуччу ҫакма 

манман-и? Уяв эрнинче ярӑнмаллах: ҫил ҫылӑхсене вёҫтерсе каять теҫҫӗ.
Ача: Айтӑр чуччу ярӑнма каяр!
Ачасем: Айтӑр чуччу ярӑнма каяр! Каяр, каяр!
«Сгмӗут сески ҫурӑлать» юрӑпа чуччу яуӑнма тухса каяссӗ.
«Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлать» Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан та,
Ҫёмёрт ҫеҫки ҫурӑлсан,
Килет вӑрман илемӗ. /  Килет вӑрман илемӗ.
Эпир вӑййа тухсассӑн та, /  Эпир вӑййа тухсассӑн,
Килет вӑйӑ илемӗ, / Килет вӑйӑ илемӗ.
Ҫӗмёрт ҫеҫки тӑкӑнсан та, /  Ҫёмёрт ҫеҫки тӑкӑнсан,
Каять вӑрман илемё, / Каять вӑрман илемӗ.
Эпир вӑйӑран кайсассӑн та, / Эпир вӑйӑран кайсассӑн .
Каять вӑйӑ илемӗ, /  Каять вӑйӑ илемё.
Вёрентекен: Мӑнкун уявне палӑртас йӑла мӗн ёлӗкрен пырать. Ҫак уяв 

эрнипех пынӑ. Вӑл халӑхшӑн чи илемлӗ, чи кётнӗ уяв шутланать. Мӑнкун эрнинче 
уй урлӑ каҫма юраман. Ялти ҫынсемпе ҫеҫ килтен киле ҫӳресе Мӑнкун пӑтти ҫинӗ. 
Мӑнкун ҫитиччен кӑшт маларах урам варрине мӑн чуччу ҫакатчӗҫ. Кӑнтӑрла унта 
ачасем ярӑнатчӗҫ, каҫхине вара хёр упраҫсемпе яшсем тухатчӗҫ.

Ача: Пуян та тарӑн шухӑшлӑ йӑла-йёркене малашлӑхшӑн яваплӑ ҫам рӑксем  
патне ҫитерер. Кашни чӑваш хӗрӗ, каччи тӑван халӑха хисеплеме пёлтёр, ун йӑли- 
йёркипе мӑнаҫлантӑр, ҫепӗҫ чӗлхипе уҫҫӑн калаҫма, янӑравлӑ сӑвви-ю ррине 
шӑрантарма, ҫӗршывӑмӑрпа м^ахтанма пултартӑр. Чӑн-чӑл чӑваш чунлӑ пулар. 
чӑваш ятне ҫӗртер мар.

Халё, хисеплё хӑнасем, сире пурне те мӑнкун ҫӑмарти ҫиме чӗнетпӗр.
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