
МӐН КУН УЯВӖ

ТИХОНОВА Индира Владимировна, 
Патӑрьел районӗнчи 
Пӑлапуҫ Пашьелти 

пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан вӑтам 
шкулта вӗрентекен

Т ӗ л л е в с е м :  1) ачасене чӑваш халӑх йӑли-йӗркипе интерес- 
лентересси, Мӑн куна епле хатӗрленнипе паллаштарасси; 2) Мӑн 
кун сӑвви-такмакӗсемпе, вӑййи-куллипе киленесси; 3) ачасем- 
пе ҫамрӑксем тата аслӑ ӑрури ҫынсем хушшинчи ҫыхӑну ҫирӗп 
пулнине туйтарасси.

К и р л ӗ  хатӗрсе м :  илемлӗ ҫӑмартасен выставки, магнито
фон, шарсем, ИКТ.

Ертӳҫӗ.  Ҫурхи чи паллӑ уявсенчен пӗри — Мӑн кун — Аслӑ 
кун. Вӑл пӗр эрне хушши тӑсӑлать. Ҫак кун мӗн ӗлӗкрен тутлӑ 
апат-ҫимӗҫ пӗҫернӗ, сӑра сӗрнӗ, ҫӑмарта хӗретнӗ. Аслисем хӑйсен 
тӑванӗсемпе, ратнисемпе килрен киле ҫӳренӗ, рет тунӑ. Пурин 
патӗнче те хӑналаннӑ, юрласа-ташласа савӑннӑ. Мӑн кунӑн 
пӗрремӗш кунне, ирхине, ачасемпе ваттисем хӗвеле курма тухнӑ 
та ҫапла каланӑ:

Хӗвел эсӗ, сар хӗвелӗм,
Пӑхсам эс чӳречерен.
Хӗвел эсӗ, сар хӗвелӗм,
Шуса тух та чиперлен!

Хӗвел аванрах курӑнтӑр тесе тӗрлӗ хуралтӑ тӑррине хапарса 
пӑхнӑ. Мӑн кун эрнипех тутлӑ апат-ҫимӗҫпе, вӑйӑ-кулӑпа савӑн- 
нӑ — ачи-пӑчи те, ватти-вӗтги те.

Ачасем, эпӗ сирӗн ҫине пӑхатӑп та хӑшӗ-пӗри анасласа ларнӑн 
туйӑнать. Ҫуркунне кӑшт чӗрӗлме сире тупмалли юмахсем па- 
рам-ха.

Мультимедиапроектор урлӑ экран ҫине тупмалли юмахсем тухаҫҫӗ.

1. Ҫиелте пӑр, аялта пӑр, варринче вара — пыл. (Ҫӑмарта)
2. Ҫӗнӗ пӳртре такам пур, тухнӑ чух пӳрчӗ ишӗлсе анать. (Ҫӑ- 

мартаран чӗп тухни)
3. Шурӑ чиркӳ, ниҫтан кӗме алӑк ҫук. (Ҫӑмарта)
Ачасем, эсир асӑрхарӑр пулӗ ӗнтӗ, тупсӑмсем пурин те пёр 

япала — ҫӑмарта. Ҫапла вара, Мӑн кунӑн тутлӑ апачӗ вӑл илемлӗ
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те техӗмлӗ ҫӑмарта. Ҫынсем ҫак кун пӗр-пӗрне «Христос чӗрӗлнӗ!», 
«Чӑн чӗрӗлнӗ!» тесе саламлаҫҫӗ, виҫӗ хуг чуп тӑваҫҫӗ те Мӑн кун 
ҫӑмарти параҫҫӗ. Хӗрлӗ ҫӑмарта — чӗрӗлӗх символӗ. Хӗрлӗ тӗс — 
савӑнӑҫ палли, этемлӗх чӗрӗлнине пӗлтерет. Ҫавӑн пекех Иисус 
Христос юнӗн тӗсӗ те теҫҫӗ.

1 -мӗш  ача.
Эпӗ шурӑ ҫӑмарта 
Питӗ юрататӑп.
Чӑх ҫӑмарта тӑвасса 
Сыхласа тӑратӑп.

2 - м ӗ ш  ача.
Илтӗм икӗ ҫӑмарта,
Ятӑм сахӑр та хӑйма.
Пулчӗ питӗ тутлӑ торт,
Атте катать: «Высший сорт!»

3 -м ӗ ш  ача.
Суханпа ҫӑмартаран 
Юрататӑп эп салат.
Ҫук тутли ҫак апатран,
Ана тума пит ансат.

4 -м ӗ ш  ача.
Анне сухан шуратать,
Хуппине вӑл пуҫтарать.
Мӑн кун валли ҫӑмарта 
Унпала вӑл саратать.
Ваттисен йӑлипеле 
Хӗрлӗ ҫӑмарта тытса,
Ҫӑт! та ҫат! ӑна ҫапса 
Пӗрин паттӑр пулмалла.

Ертӳҫӗ .  Мӑн кунта ҫӑмартаран тӗрлӗ апат пӗҫерме пулать. 
Кашни хӑй мӗн пӗҫернине каласа пачӗ.

Мӑн кунта ҫакӑн пек йӑла та пулнӑ: ачасем ҫӑмартана хире- 
хирӗҫ ҫаптарнӑ. Хӑшӗн ҫӗмӗрӗлмест, ҫав нумайрах пурӑнать ик- 
кен. Ну, камӑн вӑй виҫес кӑмӑл пур? Ан шикленӗр, ачасем: тен 
сирӗнтен пӗри 105 ҫул пурӑнӗ, тепри вара — 106.

Алӑка шаккаса автан кӗрет.

Автан.  Сывӑ-и, тусӑмсем! Ҫурхи салама йышӑнса илсемӗр 
манран. Ман чӑхсем ҫав тери нумай ҫӑмарта тунӑ. «Мӑн кун ҫитет, 
кайса пар-ха ачасене», — терӗҫ вӗсем. Ҫавӑнпа килтӗм паян сирӗн 
пата! (Карҫинккине лартать.) Манӑн сирӗн тавҫӑрулӑха тӗрӗслесе 
пӑхас кӑмӑл пур. Калӑр-ха мана:
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— Камӑн чӑххи сар ҫӑмарта тунӑ тет? Тӗрӗс, Сармантейӗн.
— Юмахри Кащейӑн вилӗмӗ ӑҫта пытаннӑ тет? Ҫапла, асамлӑ 

ҫӑмартара.
— Вырӑс халӑхӗн юмахӗнчи ылтӑн ҫӑмарта туса панӑ чӑх ячӗ 

мӗнлеччӗ-ха? Тӗрӗс. Ряба пулнӑ вӑл. (Автан ачасене илемиӗ ҫӑмарта 
парса тухатъ.)

Ертӳҫӗ.  Ачасем, автан мӗнле илемлӗ тум тӑхӑннӑ. Ӗлӗк ача
сене тата мӗнле ҫи-пуҫ тӑхӑнтартнӑ-ши?

1-мӗш  ача.
Мӑн кун ячӗпе тесе 
Парнелерӗ асанне.
Ик кӗсьеллӗ пит хитре 
Мӑкӑнь ҫеҫкиллӗ кӗпе.

2 -м ӗ ш  ача.
Марук ҫӗнӗ саппунпа,
Сарпи хитре кӗпепе,
Элпи пурҫӑн тутӑрпа 
Вӑйӑ выляҫ улӑхра.

3 -м ӗ ш  ача.
Чӑваш ачи чӑвашах,
Тымар янӑ авалах.
Асатгесен йӑлине 
Асра тытӑр яланах.

Ертӳҫӗ .  Мӑн кунта пурне те чан ҫапма юранӑ (ар ҫынсене, 
арҫын ачасене). Ҫавӑнпа ҫынсен хавас кӑмӑлне татах та ҫӗклесе 
кунӗпех чан сасси янӑранӑ. Тата мӗн чухлӗ вӑйӑ вылянӑ!
«Ҫӑмарта парне шырать» вӑйӑ. Сӗтел хӗррипе канфет, пӗремӗк, шӑхличӗ, 
теттесем лартса тухмалла. Ҫӑмартана кустарса ярсан хӑшне хускатать, ҫавӑ

хӑйӗн пулать.

Ертӳҫӗ.  Мӑн кун валли тутлӑ куличсем пӗҫернӗ. Пирӗн пӗчӗк 
хӗр ачасем амӑшёсемпе ҫак тутлӑ ҫӑкӑрпа пире хӑналасшӑн. Ырӑ 
сунса пурне те сӗтел хушшине чӗнетпӗр.

Чей ӗҫеҫҫӗ.

Ертӳҫӗ.  Ӗлӗкрен те ӗлӗкхи ырӑ йӑласенчен пӗри — Мӑн кун 
ячӗпе кайӑка ирӗке вӗҫтерсе ярасси.

Ют ҫӗрте те пӑхӑнатпӑр 
Аслисен йӑлисене.
Кайӑк вӗҫтерсе яратпӑр 
Ҫутӑ Мӑн кун ячӗпе.
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