
                                              «Эрвел памаш поэзий да музык» 

    Сценарий 

    Вудыщо:  Поро кече, тунемше, туныктышо да уна – влак! Шочмо элна урем, ялын 
тошкемже гыч туналеш. Портончыл мучаш шаршудыжат мыланна йоча годсо 
пагытнам шарныкта, санденак, йораталын, шочмо верым почеламут муро дене 
мокталтена. 

      Пайремнамат «Эрвел памаш поэзий да музык» манын лумдена. Пошкырт элысе 
марий-влак нерген кутырымо годым утларакшым Мишкан ден Калтасам 
ушештарат.  Вет раш: Калтаса кундемыште чумыр калык гыч пелыж наре марий, а 
Мишканыште тулечат коч 70% чоло. Кушто утларак калык йыгыре ила, тушто 
йылмат, школышто туныктымо пашат, ваш-ваш калыкын келщымаш виянрак, 
пенгыдырак лиеш.          

 1.   Йоратыме «Чолман» лудеш автор. 10 классыште тунемше Сайпашева  
Настя 

      Вудыщо:    Таче ме весела кумыл дене, шум-чон йулен, эрвел поэзий нерген 
мутланаш туналына. Вет мутшак могай юзо-поэзий. Да эше поэзий да музык. 
Тугеже муралтенат ончена. 

2.  Муро «Тукалтем мо окнатым» семже В.Осиповын , мутшо С.Григорьевын 

         Вудыщо:      Поэзий да музык Марийын мутшат. йылмыже моткоч лывырге, 
сылне, мотор. Санденак шуко почеламут-влак мурыш савырнат.теве тыгерак воза 
В.Абукаев: «Вет мый вес поэзий-муро поэзий деч нигунам торлен омыл, мурым, 
тун шотышто 3 ен ышта: композитор, поэт да мурызо. Посна тушка семын музыкант 
–влакым ешараш лиеш да чыла тидым аклышыже колыштшо ен. 

3.  Муро «Шупшалалтме там» мура Марианна Ярметова.  

Эрвел марий поэзий сылне да лывырге  йылмыж дене, куатле вийже дене кушкын 
шогышо самырык тукымат шочмо элын чын патриотшо лияш ужеш. Мемнан  
школыштат тыгай тунемше-влак тыршат. Нуно «Чолман», «Япмде лий!», «Кугарня» 
газет дене кылым кучат. 

4.  Почеламут «Кунам чонем куза каваш»  лудеш автор Гайсина Альбина.  

Лумло поэт, композитор да талантан йоча–влакым лач ава шочыкта. Икманаш, 
чылажат ава деч туналеш. Нунын лумеш муро йонга. 

5.  Муро «Аваем» мутшо С.Николаевын семже Ч.Васлийын мура 7 классыште 
тунемше Алынбекова Кристина. 



 Икманаш, поэзий да музык ваш-ваш келшен илат, калык чоныш шытен пурат, у 
пашалан вийым ешарат.  

6.Муро «Ялысе удыр» мура 8 классыште тунемше Баязов Денис. 

А марий сем почеш тавалтен колтымыжо мом шога. Марий калык кушто гына ок 
иле ,могай сем почеш ок тавалте  

7 Кировский марий куштымаш 

Ушанен кодына, эрвел памаш поэзий нигунамат огеш кошко. Шыргыктен йоген 
лекше памаш семынак туто эре виянеш. Районысо «Эрвел памаш» литературный 
клубынат надырже кугу. Самырык рвезе тукымын поэзий дене кумыланден шога.  
8.Почеламут «Молан куэ шортеш» лудеш Ибашева  
Лариса  

9.10 классыште тунемше Сайпашева Настя Осиповын семже почеш «Шыже» 
почеламутым возен. 

    Самодеятельный поэт ден композитор-влак эрвел памашын сылне мут 
чурийжым почыт. В.Садретдинов, А.Андреев, С.Байназов, К.Зайнетдинов, 
А.Байбулатова да молат….. шке сылне семышт дене мемнан чонам куандарат. А 
ынде верысе композиторын  мурыжо йонга.   

10. «Волгыто йоратымаш» мура 11 класс тунемше Ярметова Линда. 

  Эрвел марийын семжат, йылмыжат шум-чонеш пижше. Могай сай сем почеш 
кушталтен муралташ.  

11.«Латкокыт»- куштымаш. 

    Теве тыгайрак тачысе  марий поэзий, эре кычалше, шонаш таратыше, чоным 
йулатыше. Ушанен кодына, марий шулышеш кушшо рвезе калык пусо уш-акылан, 
келге шинчымашан. таза кап-кылан лийын кушкеш. Айста марий лумнам кушно 
кучена. 

   Вашлиймашым шарнаш мемнан деч полек. 

     

       

      

      


