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Шупашкар – 2019 

 



 

 

Предмет: Чăваш чĕлхи 

Класс: 9 класс 

Шкул: вырăс чĕлхиллĕ шкул 

Урок теми: Вăрçăри хĕрарăм 

Урок тĕсĕ: çĕнĕ пĕлÿ илмелли  виçĕ тапхăрлă урок. 

Технологисем: Ушкăнпа вĕренни, пĕрле ĕçлесе вĕренни, харкамлăха аталантарасси, «Критикăллă» шухăшлава 

аталантарасси. 

Харкамăн (пайăррăн) пĕлÿ илмелли тĕллевсем:  

1) вĕренÿпе интересленме хавхалантарни; 

2) ача урокри ĕçсене хăйĕн вăй-пултарулăхне кура суйласа илме ăнтăлни; 

3) хастар та пултаруллă, таса чунлă, мал ĕмĕтлĕ пулма хăнăхтарни; 

3) çыннăн пурнăçри вырăнне тупма, тивĕçне палăртма пултарни. 

Предметăн пĕрлĕхлĕ результачĕсен тĕллевĕсем: 

1. Йĕркелÿ: 

Кирлĕ информацие шыраса тупма пултарни; пур ĕçе те кăмăлпа хутшăнма явăçни. 

2. Хутшăну: 

Ушкăнпа е пĕччен ĕçлесе информаци тупма хăнăхни, хак пама, хăйĕн шухăшне ыттисем патне çитерме пултарни. 

Информаци: 

Пĕр темăпа çыхăннă материала вуласа тишкерме, кирлине суйласа илме, пĕтĕмлетÿ тума пултарни; тишкерÿре 

схемăсемпе ятарлă паллăсемпе усă курма пĕлни. 

Предметăн ятарлă пĕлÿ илмелли тĕллевĕсем: 

1. Вĕренекенсен пĕлÿ, пултару, хăнăху ĕçĕ-хĕлĕ: Раççей тата Чăваш ен историйĕнчи тарăн йĕр хăварнă Аслă Аттесен 

вăрçинче паттăрла çапăçнă хĕр-салтаксен пĕлтерĕшне тупса палăртни, вĕсен вăрçă вăхăтĕнчи тивĕçĕ çинчен хăй шухăшне 

çыхăнуллă калани.  



2. Вĕрентÿ хевти-талпăнăвĕ: вăрçă хирĕнче çапăçса пуçне хунă ентешĕмĕрĕн Патăрьел районĕнчи Çĕнĕ Ахпÿрт 

хĕрĕн Анастасия Суворовăн çырăвĕсене вуласа тухса тишкерме пултарни, хĕрĕн шухăш-кăмăлĕ еплерех ылмашса 

пынине тупса палăртни. 

Мелпе меслетсем: ыйту-хурав; учитель сăмахĕ; тишкерÿ, тишкерÿллĕ вулав, шырав, словарь ĕçĕ; ыйтусем çине хурав 

тупма вĕренни; вĕрентекен панă ситуацирен тухма май тупни; синквейн туни, хĕвеллĕ кластер туни; икĕ енлĕ дневник; 

уйрăмшарăн тухса калаçма хăнăхни. 

Словарь ĕçĕ: а) ăнлантармалли пай: тивĕç, тĕнчекурăм, хĕрарăм, повестка, ĕнентерÿ хучĕ, Асăну кĕнеки ă) тĕрĕс 

çырма пĕлмелли сăмах: кутамкка.  

Курăмлăх хатĕрĕсем: урок  презентацийĕ; Асăну  кĕнеки; валеçсе памалли материал (Патăрьел районĕнчи Çĕнĕ 

Ахпÿрт хĕрĕн Анастасия Суворовăн виç кĕтеслĕ çырăвĕсем). 

Кăтарту хатĕрĕсем: компьютер, презентаци, мультимедиапроектор. 

 

Урок юхăмĕ: 

 

Урок 

тапхăрĕ 

Этап 

урока 

Ĕçлевлĕхĕн тĕп 

енĕсем 

(вид деятельности) 

Вĕрентекен ĕçĕ 

Деятельность учителя 
Вĕренекенсен 

результачĕсем (ĕçĕ-хĕлĕ) 

Деятельность ученика 

Меслетсемпе 

мелсем 

(приемы и 

стратегии) 

 

I. Кăсăк- 

лантарса 

яни 

(10-15 

минут) 

 

 

 

1.Класа йĕркелени. 

 

 

Ачасем урока хатĕррине 

тĕрĕслени 

 

Вĕрентекенпе пĕрле хăйсем 

урока хатĕррине тĕрĕслени 

Вĕрентекен  

сăмахĕ 

 

 

2.Сывлăх сунни. 

 

Ачасене сывлăх сунни, 

класра туслă ĕçлессине 

йĕркелени 

Вĕрентекене сывлăх сунни, 

вырнаçса ларни 

 

 

Вĕрентекен 

сăмахĕ 

3. Ӱкерчĕксемпе тата 

«хĕрарăм» сăмахпа 

ĕçлени. 

(1-мĕш слайд) 

Вĕрентекен:  

Эпĕ - хĕрарăм. Кам-кам 

пулма пултаратăп эпĕ? 

Çак ыйту çине 

Ачасем: хĕр, арăм. 

 

 

 

Ыйту-хурав, 

диалог 



 

 

хуравличчен малтан 

хĕрарăм сăмах тытăмне 

пăхса тухар-ха, ачасем? 

Вĕрентекен: Тĕрĕс, 

хĕрарăм - хĕр тата арăм 

сăмахсенчен тăрать. Хĕр 

тесе кама калатпăр-ши 

эпир? 

Вĕрентекен: Арăм тесе 

кама калатпăр? 

 

 

 

Ачасем: Качча кайман хĕр, хĕр 

– девушка. 

 

 

 

Ачасем: Качча кайнă хĕрарăм. 

 

4. Кластер туни.  

 

 

Вĕрентекен: Апла пулсан 

эпĕ кам-ха? 

Ачасем доска умĕнче 

„хĕрарăм” сăмахпа кластер 

тăваççĕ 

Ачасем: 

 учитель 

 анне 

 аппа 

 йăмăк 

 хĕр 

 асанне 

 савни 

 кукамай 

 арăм 

Шырав, 

ăнлантарни 

5. Ушкăнпа ĕçлени . 

 

 

 

Вĕрентекен: Ачасем, 

хĕрарăм çут тĕнчене мĕн 

тума çуралать-ши? 

 

 

 

 

 

Ачасем 4 ушкăна пайланаççĕ, 

панă ыйту çине кашни ушкăн 

çырса хуравлать 

Ыйту Ачасен 

шухăшĕ 

Хĕрарăм çут 

тĕнчене мĕн 

тума çуралать? 

Ача 

çуратма, 

ÿстерме, 

Вĕрентекен 

сăмахĕ, икĕ 

енлĕ дневника 

тултарни , 

словарь ĕçĕ 



 

 

 

 

 

 

 

Вĕрентекен: Çапла, 

ачасем, хĕрарăмăн, тĕп 

тивĕçĕ - пурнăç парасси, 

çемье çавăрса ача 

ÿстересси, юратма та 

çуралать, паллах, вăл. 

Мĕн вăл тивĕç?  

Тивĕç – предназначение, 

долг, обязанность. 

Кашни çыннăн пурнăçра 

хăйĕн тивĕçĕ пур. 

килте 

тирпейлеме, 

кил ăшшине 

тытса пыма, 

юратма, 

пурăнма, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тивĕç сăмахăн пĕлтерĕшне 

ăнланни 

5. Урок темине 

тавçăрса илни, 

тĕллевĕсене лартни. 

 (2-мĕш слайд, вăрçă 

ветеранĕ – хĕрарăм сăн 

ÿкерчĕкĕ) 

 

 

 

 

 

Вĕрентекен: Халь эпир 

видеоклип пăхăпăр. 

Хĕрарăмăн пурнăçри 

тивĕçĕ патне видео пăхнă 

хыççăн таврăнăпăр. 

Вĕрентекен: Видеоклип 

пăхнă хыççăн мĕн калама 

пултаратăр, хĕрарăмăн 

пурнăçри тивĕçĕ 

ылмашăнчĕ-и? 

Вĕрентекен: Хăçан 

ылмашма пултарать вăл? 

Мĕнле шутлатăр эсир? 

Вĕрентекен: Маттур. 

(Ачасем видеоклип пăхаççĕ) 

Урок темине тата тĕллевне 

палăртни.  

 

 

Ачасем: Ылмашăнчĕ. 

 

 

 

 

Ачасем: Вăрçă вăхăтĕнче. 

 

 

Ачасем: Çĕр-шыва 

Вĕрентекен 

сăмахĕ , 

шухăшлав 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3-мĕш слайд) 

 

Мĕнле тивĕçе пурнăçлама 

тивет-ха вĕсен вăрçă 

вăхăтĕнче? Кам тивĕçне? 

Вĕрентекен: Апла пулсан 

мĕн çинчен калаçăпăр-ши 

эпир паян урокра? Унăн 

темине палăртар-ха. 

 

Вĕрентекен:  Хĕрарăм-

ветеран. Вĕсем паян та 

пурăнаççĕ-ха. Кăкăрĕ 

çинчи медалĕсем мĕн 

çинчен калаççĕ? 

Вĕрентекен: 1941-1945 

çулсенче вăл та пирĕн пек 

çамрăк пулнă. Шкула 

çÿренĕ пуль, вĕренме 

кĕме, ача çуратма 

ĕмĕтленнĕ пуль. Анчах 

хăрушă вăрçă. 

Вĕрентекен: Çап-çамрăк 

хĕрсем, тин шкул вĕренсе 

тухнисен вăрçа кайма 

тивет. Паян эпир, 

Патăрьел районĕнчи Çĕнĕ 

Ахпÿрт хĕрĕн Анастасия 

Суворовăн виç кĕтеслĕ 

çырăвĕсен йĕркисемпе 

паллашăпăр. Вуласа тухса 

унăн шухăш-ĕмĕчĕсемпе, 

вăрçăри пурнăçĕпе тата 

тискер вăрçăна пула 

хÿтĕлемелле, арçынсемпе тан 

тăван çĕр-шывшăн çапăçма 

тивет. 

Ачасем: Вăрçă вăхăтĕнчи 

хĕрарăм тивĕçĕ, тылри 

хĕрарăмсем çинчен, хĕрсем 

вăрçăра арçынсемпе тан çапăçни 

çинчен. 

Ачасем: Вăл вăрçăра çапăçнă. 

 



Настьăн тĕнчекурăмĕ 

ылмашăннине палăртăпăр. 

II. 

Ăнланса 

илни -
Патăрьел 

районĕнчи 

Çĕнĕ 

Ахпÿрт 

хĕрĕн 

Анастасия 

Суворовăн 

виç кĕтеслĕ 

çырăвĕсене 

тишкерни 
(20-25 

минут) 

1. Вĕрентекен 

сăмахĕ.   

(4-мĕш слайд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5-мĕш слайд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вĕрентекен: Акă унăн 

çырăвĕсем. Ун çинчен 

Патăрьел районĕн Асăну 

кĕнекинче те çырса 

кăтартнă. 

Вĕрентекен: Вăрçа тухса 

кайма Настьăна повестка 

вăтам шкул пĕтернĕ ятпа 

ирттернĕ вечерта пачĕç. 

Вуннăмĕш класс пĕтерни 

çинчен ĕнентерекен хут – 

ĕнентерÿ хучĕ -  тата 

вăрçа каймалли повестка. 

 Ĕнентеÿ хучĕ - 

аттестат. Аттестат илсен 

вĕренсе тухакан çамрăк 

мĕн çинчен ĕмĕтленет? 

 Унпа пĕрле  - 

повестка. Мĕн вăл 

повестка? Повесткăна 

хăçан параççĕ? 

Вĕрентекен: Амăшĕ 

çапла каласа ăсатса ячĕ: 

«Кутамкку кантри 

хулпуççине ан кастăр, 

асту. Çыр, хĕрĕм, çыр.» 

Настя курăнми пуличчен 

пĕр вырăнта хытса тăчĕ 

вăл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ачасем: Вĕренме кайма 

хатĕрленет, малашлăхĕ çинчен 

шутлать. 

 

 

Ачасем: Салтака кайнă чух. 

Вăрçă пуçлансан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вĕрентекен 

сăмахĕ, 

словарь ĕçĕ  



(6-мĕш слайд) 

 

 

 

 

 

 

Унтан Настьăран час-

часах çырусем килме 

пуçларĕç. Малтан вăл 

Шупашкарта вĕренчĕ, ун 

хыççăн – фронта. 

Сигнальщица пулса 

тăшмана хирĕç çапăçрĕ 

хĕр. Мускав, Сталинград 

фрончĕсенче çапăçрĕ вăл. 

Анчах 1943-мĕш çулхи 

чÿк уйăхĕн 11-мĕшĕнче 

Настя Суворова паттăрсен 

вилĕмăпе вилет. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ушкăнпа ĕçлени.  

(7-мĕш слайд) 

(8-мĕш слайд) 

 

 

 

Вĕрентекен ачасене 

Анастасия Суворова 

çырнă çырусене валеçсе 

пани.  

  

 

 

 

 

Тĕнчекурăм сăмаха 

ăнлантарса пани 

Тĕнчекурăм - 

мировоззрение. 

  

Ушкăнсем çине пайланса 

çырусенеилемлĕ вулани, текст 

вĕçĕнчи ыйтусем çине 

хуравлани, çырусен тĕп 

шухăшне палăртни, Анастасия 

Суворовăн тĕнчекурăмĕ мĕнле 

ылмашăнса пынине тупса 

палăртни. Пĕр-пĕрне пулăшса 

ĕçлени. 

 

Тишкерÿллĕ 

вулав, шырав, 

пĕтĕмлетÿ, 

тишкерÿ, 

словарь ĕçĕ 

3. Пĕтĕмлетÿ: ачасем 

тухса калаçни 

(социализаци). 

 

 

 

 

 

 

 

Ачасем Анастасия Суворовăн 

тĕнчекурăмне вăрçă епле 

улăштарнине унăн шухăш-

кăмăлне палăртакан йĕркесене 

тупса палăртса çирĕплетни 

Уйрăмшарăн 

тухса калаçма 

хăнăхни. 

 



  

 

 

1 ушкăн – «Хĕр тунсăхĕ: тăван 

килшĕн, мирлĕ пурнăçшăн». 

2 ушкăн – «Вăрçă - вилĕм, 

хăрани…». 

3 ушкăн – «Хĕр – салтак: нимĕç 

салтакне вĕлерни». 

4 ушкăн – «Хĕр паттăрлăхĕ: 

çĕнтерÿпе таврăнасшăн, нимрен 

те хăрамасть». 

4.  Физкультура 

саманчĕ.  

Вĕрентекен „Вăрçă 

ветеранĕ” слайд урлă 

ачасене хусканусем 

тутарттарни  

Ветерана тав туса пĕр-пĕрне 

ыталаççĕ. 

Хусканусем 

туни  

5.  Информаци саманчĕ. 

 

Чăваш çĕрĕнчен Аслă 

Аттесен вăрçине пурĕ 

6560 хĕрарăм хутшăнни 

çинчен пĕлтерни. Вĕсем 

те Анастасия Суворова 

пекех килĕсемшĕн 

тунсăхлани, хăрани, анчах 

ниме пăхмасăр Тăван çĕр-

шыв умĕнчи тивĕçе 

пурнăçлани, арçынсемпе 

юнашар тăрса 

паттăррăн çапăçни 

çинчен каласа пани. 

Чăваш çĕрĕнчен Аслă Аттесен 

вăрçине пурĕ миçе хĕрарăм 

хутшăнни çинчен пĕлни. Вĕсем 

Тăван çĕр-шыв умĕнчи тивĕçе 

пурнăçлани, арçынсемпе 

юнашар тăрса паттăррăн 

çапăçни çинчен пĕлни. 

Вĕрентекен 

сăмахĕ, 

тăнлани 

6. Синквейн çырни. Хĕрарăм сăмахпа 

синквейн çыртарни. 

Кашни ушкăн синквейн çырни. 

 

Шырав, 

тĕпчев, уйăру 

III. 

Рефлекси 

(8 минут) 

1. Пĕтĕмлетни. 

 

 

 

Вĕрентекен: Мĕнле 

шутлатăр, ачасем, Настя 

хĕрарăм тивĕçне 

пурнăçларĕ-и? 

Ачасем: Пурнăçларĕ. 

 

 

 

Пĕтĕмлетÿ, 

хаклани 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кăмăл йывăçĕпе 

ĕçлени. 

 

 

 

 

 

 

3. Ачасен ĕçне хаклани. 

Вĕрентекен:  Хăш 

тивĕçне пурнăçларĕ вăл? 

Вĕрентекен:  Мирлĕ 

пурнăçри, урок 

пуçламăшĕнче палăртнă 

тивĕçе пурнăçларĕ-и? 

Вĕрентекен:  Мĕнле 

шутлатăр, эсир, 

хĕрарăмăн вăрçăра 

çапăçмалла-и? 

 

Вĕрентекен:  Ачасем, 

паянхи урок килĕшрĕ-и, 

сире? Килĕшрĕ пулсан 

кăмăл йывăççине хамăр 

ĕмĕт-шухăшсене çырса 

тултарар-ха, килĕшмерĕ 

пулсан тураттисене татса 

пăрахар. 

 

Ачасем: Çĕр-шыв умĕнчи 

тивĕçне.  

Ачасем: Çук. 

 

 

 

Ачасем: Кирлĕ пулсан, Тăван 

çĕр-шыв чĕнет пулсан 

çапăçмалла. 

 

 

Ачасем йывăç тураттисем çине 

хăйсен ĕмĕт-шухăшне çырса 

палăртни.  

Киле ĕç 

пани 
(2 минут) 

 

Суйлавлă киле ĕç пани. 

Урока вĕçлени. 

Пĕр ĕçе суйласа илме 

сĕнни: 

1. „«Хĕрарăм çут тĕнчене 

мĕн тума çуралать?» 

темăпа эссе çырса килĕр. 

2.  „Аслă Аттесен 

вăрçинче пулнă çывăх 

тăвансем”  информаци 

çырăр. 

Вĕрентекен: Урока 

манăн çак йĕркесемпе 

вĕçлес килет: 

Дневника суйласа илнĕ ĕçе 

çырса хуни. 
 



Тĕнчене хĕрарăм çут 

çутма килет. 

Тĕнчене хĕрарăм вут 

чĕртме килет. 

Тĕнчене хĕрарăм юратма 

килет. 

Тĕнчене хĕрарăм ачаллă 

пулма килет. 

 

В мир приходит 

женщина, чтоб свечу 

зажечь. 

В мир приходит 

женщина, чтоб очаг 

беречь. 

В мир приходит 

женщина, чтоб любимой 

быть. 

В мир приходит 

женщина, чтоб детей 

родить. 
 

СИНКВЕЙНСЕМ 

Хĕрарăм 

Ырă     ачаш  

Çуратать   ÿстерет   вĕрентет  

Ырă хĕрарăм ачасем çуратса вĕсене çĕр-шыва 

юрăхлă çынсем пулма вĕрентет.  

Вĕрентекен  

Хĕрарăм 

Паттăр     мухтавлă  

Çапăçать     хÿтĕлет     хаярланать  

Паттăр хĕрарăм вăрçă хирĕнче арçынсемпе тан 

çапăçать, тăван çĕр-шыва хÿтĕлет.  

Салтак 



 

Анастасия Суворовăн çырăвĕсем тăрăх хатĕрленĕ ушкăнпа тишкермелли ĕçсем 

1-мĕш çыру 

«Салтак тумне мĕнле хывасчĕ те çакăн пек шăрăхра çие шурă пусма кĕпе тăхăнасчĕ. Тăвăр çав 

гимнастеркипе. Яла мĕнле таврăнас килет! Пĕрре хăть тăраниччен çывăрса курасчĕ.» 

«Ăшра салтак юрри юрлатăп, çак йĕркесене: 

Пÿрнеллĕ-пÿрнеллĕ симĕс алсана 

Кам хулпуççийĕ çине хурам-ши?» 

«Ялта пĕр арçын та юлмарĕ пуль…» 

 

Настя Суворова мĕншĕн тунсăхлать? 

Çие – на себя 

Пусма кĕпе – легкое платье 

2-мĕш çыру 

«Кунĕн-çĕрĕн самолетсем патĕнче. Кас-кас, эх, хупăрласа килеççĕ-çке. Хура пĕлĕт пек. Ун пек чухне хăть 

çăварна кар та йăванса кай. Анчах та бомба ÿкмесен, осколокпа вилместĕн.  

Танксем сиксе тухаççĕ. Манăн тантăш-хĕре пĕрне вĕлерчĕç, теприне йывăр амантрĕç. Çапла эпир, пĕр 150 

çын, тăшман ункине лекрĕмĕр. 

Мана боецсем калаççĕ: сана мĕн, пĕр пÿрте кĕр те хĕрарăмла тумлан теççĕ. Эпĕ хуçа арăмĕнчен кĕпепе çĕтĕк 

пиншак илтĕм, вăл мана хăвăрт кăна тумлантарчĕ. Çар тумне пытарса хучĕ. Унччен те пулмарĕ, урампа фрицсем 

ирте пуçларĕç.» 



 

Настя Суворова çырăвĕнчи йĕркесенче вăрçă вăхăтĕнчи хăрушлăха палăртакан вырăнсене тупăр. 

 Настя чунĕнче мĕнле туйăм çуралать? 

Кас-кас – время от времени 

Йăванса кай – падать, упасть 

Тантăш-хĕр – ровесница 

Тăшман унки – вражеское окружение 

3-мĕш çыру 

«Пирĕн патăрта нимĕç офицерĕсем хваттер йышăнчĕç. Часавойĕ çавăнтах тăрать. Лавçи те пур офицерсен, 

вырăс çынни, тыткăна лекнĕскер. 

Манăн тармаллах. Анчах та мĕнле? Лавçăпа калаçса татăлса офицерсене те, часовоя та вĕлерме шутларăмăр. 

Шыв ăсма тухнă пек туса, часовоя эпĕ хыçалтан штыкпа чикрĕм. Пÿртри виçĕ офицера лавçă вĕлерчĕ. Офицер 

тумĕсене тăхăнса, хам тумтире илсе, пар лашапа 20 километр кайрăмăр. Нимĕçле пĕр сăмах пĕлни хăтарчĕ...» 

 

Анастасия Суворовăн хăюллăхне ăçтан куратпăр? 

 Настя çĕр-шыв умĕнчи тивĕçе мĕнле пурнăçлать? 

Лавçă- извозчик 

Хăтарчĕ - спасти 

4-мĕш çыру 

«Паян маншăн çеç мар, пĕтĕм Совет Союзĕпе ытла та савăнăçлă кун. Çавăнпа та сирĕн пата çыру çыратăп. 

Ирсĕр фашиста хăвалама тытĕнтăмăр. Паянтан каялла чакас çук.» 



 «Ан пăшăрхан, аннеçĕм. Мана та вĕлерме пултараççĕ тесе ан шутла. Тăшман самолечĕсем кунне 10-15 хут 

килсе тапăнаççĕ пулин те, хăнăхнă та – нимĕн те мар пек. Эсир мана киле кĕтетĕр иккен. Анчах çĕнтерÿсĕр мĕнле 

таврăнатăн-ха? Çĕнтерÿпе кĕт, аннеçĕм». 

«Ку çыру юлашки пуль тесе шутлатăп. Аннеçĕм, ан хуйхăр. Эпĕ вутра та çунас çук, шывра та путас çук». 

 

Анастасия Суворовăна вăрçă хирĕнче нимĕçсемпе çапăçма мĕн вăй-хăват парать? 

«Эпĕ вутра та çунас çук, шывра та путас çук» йĕркесене эсир мĕнле ăнланатăр? 

Ирсĕр – подлый, мерзкий 

 


