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Чувашская литература. 
Темы для изучения на апрель 

 

 Изучение биографии, творческой деятельности И. Я. Яковлева. 

«Завещание чувашскому народу» И.Я. Яковлева (разучивание отрывков 

наизусть).   

Знакомство с  детскими рассказами И.Я. Яковлева. 

Электронные ресурсы:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Яковлев,_Иван_Яковлевич_(педагог) 

 

https://fb.ru/article/250860/chuvashskiy-prosvetitel-ivan-yakovlev-

biografiya-tvorchestvo-i-interesnyie-faktyi 
 

I.  Разучивание стихотворений о родном языке поэтов Чувашии и 

Башкортостана на чувашском языке 

II.   Цитаты и высказывания о родном чувашском языке.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Яковлев,_Иван_Яковлевич_(педагог)
https://fb.ru/article/250860/chuvashskiy-prosvetitel-ivan-yakovlev-biografiya-tvorchestvo-i-interesnyie-faktyi
https://fb.ru/article/250860/chuvashskiy-prosvetitel-ivan-yakovlev-biografiya-tvorchestvo-i-interesnyie-faktyi


Чувашский язык. 

Тема для изучения на апрель 

 

«Весна пришла». 
I. Тексты для перевода (перевести и подготовиться к пересказу). 

 

Çуркунне. 

1.Çуркунне. Çанталăк ăшă. Сарă хĕвел пăхать. Шурă юр ирĕлет. Тÿпе 

кăвак. Шыв юхать. Эпĕ шыва кимĕ яратăп. Кимĕ ишет. Ачасем футболла 

выляççĕ. Атте пахчара çĕр чавать. Аннепе аппа кишĕр, çарăк акаççĕ. Асатте 

купăста лартать. Асаннепе пичче шăвараççĕ. Епле ырă çуркунне. 

 

Çуркунне вăрманта. 

2.Ăшă çуркунне çитрĕ. Йывăçсем симĕс çулçă кăларчĕç. Сарă, хĕрлĕ, 

кăвак, шурă чечексем тухрĕç. Кайăксем юрă юрлаççĕ. Тÿпе таса.  Сарă хĕвел 

пăхать. Илемлĕ, хумхануллă çуркуннехи вăрманта! 

 

Çуркунне. 

3.Сивĕ хĕл иртрĕ. Çурхи ăшă кунсем çитрĕç. Хĕвел хĕртме тытăнчĕ. 

Шурă юр ирĕлчĕ. Çырмара шыв кĕрлесе юхать. Ăшă çил вĕрет.  

 Йывăçсем симĕс çулçă кăлараççĕ. Ешĕл курăк çинче путексем 

сиккелеççĕ.  Пахчара кайăксем юрлаççĕ. 

Ачасем çерем çинче тупăлла выляççĕ. Пурте савăнаççĕ. 

Ах, аван-çке çуркунне!   

 

II. Диалог 

1.Подготовить  аналогичный  диалог.  

– Аван-и?  

– Аван! 

– Эп. Катя. Эсĕ мĕн ятлă? 

– Эпĕ Маша ятлă. 

– Эсĕ миçемĕш класра вĕренетĕн. 

– Эпĕ те иккĕмĕш класра вĕренетĕп. 

– Сире кам вĕрентет. 

– Пире Ольга Петровна вĕрентет. 

– Пирĕн вĕрентÿçĕ Маргарита Ивановна. Эпир ăна юрататпăр. 

– Эсĕ мĕнле кружоксене çÿретĕн?     

– Эпĕ ташлама юрататăп, ташă кружокне çÿретĕп. 

– Эпĕ музыка шкулне çÿретĕп. Хорта юрлатăп, пианинăпа калама 

вĕренетĕп. 

– Эсĕ мĕнле кĕнекесем вулатăн? 

– Мана чăваш юмахĕсем килĕшеççĕ. 

– Питĕ лайăх. Сывă пул!  

–  Сывă пул! 

 



 

Приложение 
 

Специфические знаки чувашской азбуки:  
 

Çççççç   

Ĕĕĕĕ  

Ăăăă  

Ӳÿÿÿÿÿ 


