
                             Теме:  «Шувыр – марий семузгар». 

( Логико- синтаксический схемым кучылтын, марий литератур урокышто текст дене пашам 
ыштымаш. Турло классыште эртараш пайдале.) 

 

Цель: 1) марий семузгар- влак нерген шинчымашым келгемдаш, шувырым ыштыме да 
кучылтмо нерген келгынрак палдараш. 

            2) текст дене пашам ышташ туныкташ. 

            3) курылтде мутланаш, шке шонымым каласен моштымо навыкым вияндаш 

 

Оборудований: « Шувыр»- текст (14шт.), фотоальбом – семузгар- влак, шувыр шоктымо 
сурет, логико- синтаксический схеме, магнитофон, кассете, карт « Физическая карта 
мира», « Марий семузгар- влак»- сурет- « Знаешь ли ты родной край» книга гыч, 
Герасимовын, Павел Тойдемар ден Георгий Пушкинын портретышт. Лончылмо радам 
(14шт.) 

 

     Урокын эртымыже. 

 

I.Организационный момент. 

( Психологический настрой) 

- Поро кече, пагалыме тунемше- влак. Урокна онайын да пайдалын эртыже манын, айста 
икте-весе деке порын ончалына, шыман гына шыргыжалына, шып гына шинчына, 
шинчымашнам ончыктена. 

II. Урокысо тема да цель дене палдарымаш. 

- Таче ме урокышто ончыч тунеммым шарналтена, марий семузгар- влак нерген 
келгынрак пален налына, текст дене пашам ыштыме навыкым вияндена, логико- 
синтаксический схемым кучылтын, курылтде мутланыме навыкым вияндена. Тетрадеш 
числам да темым возена. 

III. Урокысо теме дене паша: 

1. Марий семузгар-влак суретым кажне партыш шалатымащ 
а) 2 мин. пуалтеш- 15 семузгар кокла гыч кудыжым паледа, номер дене лумыштым 
возеда 
б) вигак тергымаш 
в) туныктышын иктешлен ойлымыжо 
  

2. Логико- синтаксический схемым кучылтын, тунеммым ушештарымаш. 
- Доскаште схемым сакыме, тиде схемылан энертен, айста ончыч тунеммым 
изишак шарналтена. 



- Лудмо произведенийлаште могай семузгар- влак вашлиялтыт?  Але писатель- 
влак кокла гыч ко могай семузгарым шоктен. Шарналтен, схемылан энертен, 
каласкален пуаш кулеш. 
 
Кучылтшаш схеме: 1)-…мый келшем. 2) – Мый шонем… 3)- Мыйын шонымаште… 
4)- Мый тыге ойлымо дене келшем ( ом келше). 5)- Уке, тиде чын огыл. 6)- Уке, тыге 
лийын огеш керт. 
а) « Элнет» романыште Григорий Петрович Веткан скрипка дене шокта; 
б) « Яндиар» поэмыште Пасет шувыр дене шокта; 
в) « Салика» музыкальный комедийыште, кумшо ужаш- тумыр, гармонь, шувыр- 
суан ужаш. ( Н. Лекайн- шувыр, Ш.Осып- кусле, ковыж дене шоктеныт да молат) 
- Молан нине инструмент- влак кулыт? 
- Кунам да кушто нуно кучылталтыт? 
( Кеч- могай калыкынат шке семузгарже уло. Тиде – мемнан кугу поянлыкна. Тиде 
поянлык денем арий калык пуртус денет ан илаш, пашам куштылемдаш, куан да 
неле- йосо годым чоным луштараш пайдалана). 

3. Текст дене паша.  
- Ынде ме тендан дене ик марий семузгарже дене поснак палыме лийына, текст 
дене пашам ышташ туналына. 
- А мо тугай текст?  
+ Шке значенийышт дене да грамматически кылдалт шогышо икмыняр 
предложенийым текст маныт. Тудым эн ондак я кугу, я изи ойлымаш семын 
умылаш кулеш. Тендан изложенийда, сочиненийда- тидат текст. 
Сочиненийым возымым шарнымаш. 
1) Кажне партыш текстым, лончылымо радамым шалатымаш; 

           Лончылымо радам: 
1. Текстын темыже: 

а) кумда тема; 
б) анысыр тема; 
 

2. Тун шонымашыже. 
3. Планже: 

а) кумда план; 
б) анысыр план; 

                       4. Предложений- влак кокласе кыл. 

                       5. Могай текст: 

                        - каласкалымаш; 

                        - описаний; 

                        - шонкалымаш; 

                       - кок-кум йон пырля. 

                      6. Ужашлаже:  

 - тезис; 



                       - доказательство; 

                       - иктешлымаш. 

                     7. Стиль:  

                     - кутырымо; 

                     - научный; 

                    - сылнымутан; 

                   - официально- деловой; 

                     - публицистика.   

 

2) Текстым шке семын лудмышт; 
3) Йукын лудыктымаш;  
4) У мут-влак дене паша  

а) тоштер – музей, пырдыж – стена 
б) шувырон- шолдыра тукан вольыкын шувыронжо ( шондо калта) 
в) Чехословакийысе ( Чехия и Словакия) Страконице олам картыште 
ончыктымаш – столица Прага. 
г) Павел Тойдемар ден Георгий Пушкинын портретышт  

              5) а) вуймутым пуымаш; 

                   б) темыже ( кумда, анысыр). Тыште кок турло темым ужына. Иктыже – кумда ( 
Шувыр- марий калыкын семузгарже). Весыже- анысыр ( Страконице олаште эртыше 
фестивальыш миен коштмаш). Кумшымат ешараш лиеш ( Павел Тойдемар ден Георгий 
Пушкинын шувырым шоктымо портретышт музейыште верланен. Текстысе анысыр тема- 
влак кумда темым почын пуаш полшат.  

                   В) могай проблемым тарватен? – марий шувыр тусшо, семже да  шоктымо 
йонжо дене ойыртемалтеш, моло оллассе шувырын йукшо – флейта, вес инструмент 
йуканрак. А мемнан шке ныжыл семжым арален коден.  

                   Г) идейже: марий шувырым вес эллаштат пагалат.  

                   д) ужашлан шелмаш ( моштен чонымо текст кум ужашан: тезис ( ончылмут), 
доказательство, иктешлымаш.  

                   - шувыр нерген; 

                   - фестивальыш миен коштмо; 

                   - марий шувырлан да шувырзо - влаклан вер уло  

                   е) планым чонымаш; ( иктыже – кумда – сложный, весыже – анысыр – простой) 

                   ё) могай йон дене возымо (каласкалымаш, - мо, мо ышталтын, кушто, кунам, 
Кузе – радамлен каласкалымаш). 

                   ж) могай стиль дене возымо (публицистика);  



                   з) –Текстысе предложений-влак икте-весышт дене кузе кылдалт шогат? (ик 
шонымаш весыжым виянден, кумданден, келгемден шога, садлан тиде йоным почела 
кыл маныт).  

            - Йылме могырым эше келгынрак лончылаш лиеш.  

          4. Шувырым кузе ыштыме дене палдармаш. 

          5. Почеламутым лудмаш.  

          - Поэт ден писатель-влак мут полшымо дене семузгар нерген ятыр почеламутым 
возеныт, писатель-влак шке произведенийыштышт моштен кучылтыт. 

         - Василий Крылов (портретым ончыктена ) ятыр чапле почеламутым возен, шувыр 
нерген колыштса. 

                                                                Мый лектам гын ваштареш, 

                                                                    Тумыр то сок лий тореш. 

                                                                      Ме пырляшке ушнена, 

                                                                         Кумылнажым ушена. 

                                                             Мый луктам гын вичкыжрак, 

                                                                  Тудын йукшо кужгырак 

                                                              Но келшен ме шоктена, 

                                                            Тыштыже мемнан вийна. 

            6. –А художник-влак турло чиям кучылтын, мотор-мотор сурет-влакым суретлат, 
фотогроф-влак мотор деч мотор фотографийым ямдылат (ончыктымаш). 

            7. – А йук-влакым луктын, уста музыкант-влак, мотор деч мотор семым луктыт. 

                       (шувыр сем йонга) 

                4)Урокым иктешлым. 

                   -Логико-синтаксический схемым кучылтын, урокнам иктешлена. Шувыр нерген 
те мом пален налда? Текстым лончылымо годым мом палышаш улына? 

                5) Сурт паша. Оценкым шындымаш. 

                    - Тумыр нерген изирак текстым возен толаш.  

                                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Марий литератур (11 класс) 

           Теме: Йылме лывыртыме урок. 

                     «Кажне калыкын – шкенжын йулаже  

                       Тудо ава шор дене кусна» - текст дене паша. 

 

Цель: шочмо калыкнан йулажым пагалаш, кертме семын шуктен шогаш кумыландаш, айдеме 
лумнерым кушно кучаш да национальный самосознанийым виянден шогаш туныкташ, текст дене 
пашам ыштыме навыкым вияндаш, йылмым лывырташ. 

Эртарыме йон: урок – шонкалымаш. 

Кучылтмо материал: «Эр кече лиям» муро сем, книга- выставке: А.Н.Петухова «Прус- айдемын 
шепкаже». Р.К. Ялаева «Шуктет гын ойором – илышет лиеш поро», А.Таныгин «Ото», С.С. Новиков 
«Марий сугынь», «Юмо дене пырля», «Сандалык – Ош кугу юмо», «Восточные марийцы, 
философия, история, люди» - 1,2,3 том, О.А.Калинина «Марий калык»; «Марий йылме» - текст 
дене паша (туныктышылан пособий), текстым лончылымо радам – 15 штук, текст – кажне 
партыште, эпиграф-влак: «Айдеме – пуртусын ужашыже», «Ото – тунян рудыжо», урокысо теме, 
проблемный йодыш, Султан керемет, Кугу кумалтыш, ял кумалтыш, пуртус сурет слайдыште. 

                                                           Урокын эртымыже 

               1.Психологический настрой 

           -Поро кече, тунемше да туныктышо-влак! Айста, удыр – рвезе-влак, сайын шогалына, икте – 
весе деке порын ончалына, шыман шыргыжалына,  кышт гына шинчына. 

             


