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      Рабочая программа по чувашскому языку для 1-4 классов составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Программы по чувашскому языку («Тăван чĕлхепе литература 
вулавĕн тĕслĕх программисем», чăваш шкулĕн I–IV классем валли. М.К. Волков, 
Л.П.Сергеев, Т. В. Артемьева, О. И. Печников, Кульева А. Р.Шупашкар: Чăваш 
Республикин вĕрент  институчĕн издательстви) ӳ
            Программ на пурн çлама çак в рен  хат р семпе усă курнă: ӑ ӑ ӗ ӳ ӗ ӗ
Артемьева Т. В., Волков М.К.,. Сергеев Л.П. Вĕрен  пособийĕ. Чăваш букварĕ: 1-мĕш ӳ
класс валли – Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви, 2015 ул; ҫ
Вĕрен  пособийĕ. Чăваш чĕлхи. 2 класс валли. Л. П. Сергеев, Т. В. Артемьева, А. Р. ӳ
Кульева , Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви: 2016 ул; ҫ
Вĕрен  пособийĕ. Чăваш чĕлхи. 3 класс валли. Л. П. Сергеев, Т. В. Артемьева, А. Р. ӳ
Кульева , Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви: 2013 ул; ҫ
Вĕрен  пособийĕ. Чăваш чĕлхи. Виноградов Ю. М., Кульева А. Р. 4 –мĕш класс валли. ӳ
Шупашкар. Чăваш кĕнеке издательстви, 2014 ул; ҫ

ир плетн  в рент  план  пуçламăш шкулта чăваш ч лхине в рентме1 – м ш класра Ḉ ӗ ӗ ӗ ӳ ӗ ӗ ӗ ӗ
эрнере 4 сехет, 2 класра 1-меш сурсулта -3 сехет, 2-меш сурсулта-1 сехет, 3-4 классенче - 3 
сехет уйăрнă. Пур  çулталăкра 1 м ш класра 132 сехет, 2- меш класра 1-меш сурсулта- 102 ӗ ӗ
сехет, 2-меш сурсулта-34 сехет,3-4-м ш классенче 102 сехет палăртнă.  ӗ



Ачасенчен 1-4 класран вĕренсе тухнă тĕле кĕтекен результатсем
1. ПРЕДМЕТĂН ПУЛАС РЕЗУЛЬТАЧĔСЕМ

        1 класран вĕренсе тухнă тĕле кĕтекен результатсем 
Харкамлăх результачĕсем: 
-ачасем хăйсем вĕренекен пулнине ăнланни, вĕренекенĕн яваплăхĕсене уçăмласа пыни, 
- ачасем Тăван çĕршыв, тăван халăх ывăл- хĕрĕ пулнине ăнланни, вĕсен тăван халăха 
хисеплес туйăм амаланма пуçлани; 
- ачасем таврари пурнăç, этем,çут çанталăк çинчен мĕн пĕлни анлăланма пуçлани, тавра 
курăмĕ йĕркеленсе пыни; 
- хрпăр хăйĕн тата тантăшĕсен ĕç-хĕлне сăнас -хаклас ăслай –хăнăхусене алла илсе пыни. 
Предметăн пĕрлĕхлĕ результачесем: 
-ачасен шухăшлавĕ пур енлĕн аталанса пыни, вĕсем тишкеру, пĕтĕçтеру, пĕтĕмлету ĕçĕсене
вĕренсе пыни; 
- ачасен пуплевĕ пур енлĕн аталанса, вĕсем пуплев ĕç-хĕлĕсене (итлев, çыру, калу) вĕренсе 
пыни; 
- кĕнекепе ĕçлеме вĕренсе пыни; 
Предметăн пайрам результачĕсем: 
- тăван чĕлхери тĕп сасăсене, вĕсене палăртмалли сас паллисене, сăмахри сасăсен 
пахалăхне ( уçă е хупă), йĕркине, хытă тата çемçе сасăсене сăмахра паллама, çырура 
палăртма пĕлни; 
- сăмахсене, предложенисене, пысăк мар тĕрлĕ жанрлă текстсене вуласа ăнланма пултарни;
- пур сасă пуххи сăмах, сăмах пуххи предложени пулайманнине ăнланни; 
- сас паллисене ( пĕчĕккисене тата пысăккисене), çыхăнăвĕсене, сăмахсене, 
предложенисене тĕрĕс евĕрлесе çырса илме, тĕрĕслеме вĕренни; 
- уйрăм сăмахсене, 3-4 сăмахран тăракан, тытăмĕпе ансат предложенисене илтнĕ тăрăх 
çырма пултарни; 
- чĕлхе пĕлĕвĕн хăш-пĕр ансат ăнлавĕсемпе терминĕсене (уçă е хупă сасă, сас палли, сыпăк,
сăмах, предложении, текст) уçăмлани. 

        2 класран вĕренсе тухнă тĕле кĕтекен результатсем 
Харкамлăх результачĕсем: 
- тăван чĕлхене хаклама, хисеплеме хăнăхса пыни; 
- кашни халăхăн хăйĕн чĕлхи пулнине, вăл ыттисенчен уйрăлса тăнине ăнланни; 
- чĕлхепе кăсăкланма пуçлани, харпăр хăй пуплевне лайăхлатас кăмăл-туйăм амаланни. 
Предметăн пĕрлĕхлĕ результачĕсем: 
- пулăмсене тарăнрах ăнланма вĕренсе пыни; 
- ăнлавсене уçăмлама, ушкăнлама хăнăхса пыни; 
- тишкеру- пĕтĕçтеру, танлаштару хăнăхĕвĕсем çирĕпленсе пыни. 4 



Предметăн пайрам результачĕсем: 
- ачасем алфавитри сас паллисене, вĕсен пĕлтерĕшĕсен, уçă тата хупă сасăсен 
уйрăмлăхĕсене, сăмахри , уçă сасă çине пусăм укни-укменнине, сасăсем хытă тата çемçе 
пулнине, сăмахсене пĕр йĕркерен теприне мĕнле куçармаллине пĕлни; 
- 35-40 сăмахлă текста каллиграфии тĕлĕшĕнчен тĕрĕс те таса, сас паллисене сиктерсе 
хăвармасăр, пăтраштармасăр çырма пултарни; 
- 25-30 сăмахлă текста итленипе (диктант) çырма вĕренсе пыни; 
- сăмаха сыпăклама, пĕр йĕркерен тепĕр йĕркене тĕрĕс куçарма, çемçе хупă сасăсене 
çырура тĕрĕс палăртма, вăрăм хупă сасăллă сăмахсене (программăра кăтартнисене) тĕрĕс 
çырни; 
- çын ячĕпе хушаматне, ашшĕ ятне, выльăхсемпе чĕр чунсен уйрăм ячĕсене, хула, ял, урам,
юхан шыв ячĕсене пысăк сас паллипе пуçласа çырма пултарни; 
- сăмахсен сасă тытăмне тишкерме (вĕсене сыпăклама, уçă тата хупă сасăсене, сасăсемпе 
сас паллисен йĕркине тата хисепне палăртма) пĕлни; 
- япалана, унăн ĕçне, паллине пĕлтерекен сăмахсене ыйтăвĕ тăрăх ушкăнлама пултарни; 
- предложенин тĕп членĕсене – подлежащипе сказуемăя- тупма пĕлни; 
- ыйтусем тăрăх ансат предложени членĕсем хушшинчи çыхăнăва палăртма вĕренни; 
- предложение пысăк сас паллирен пуçласа çырма, ун вĕçне, интонацие кура, пăнчă, ыйту е
кăшкăру палли лартма пĕлни; 
- 30-45 сăмахлă текст тăрăх ыйтусене хуравласа изложени çырма; 2-3 предложнениллĕ 
текст тума пултарни. 

          3 класран вĕренсе тухнă тĕле кĕтекен результатсем 
Харкамлăх результачĕсем: 
- ачасен тăван чĕлхене тĕплĕнрех вĕренес, харкамăн пуплев ĕç-хĕлĕсене аталантарас 
кăмăлĕ амаланни; 
- тантăшĕсен тата харкам пуплевне сăнама, тĕрĕслеме вĕренсе пыни; 
-тăван чĕлхе пуянлăхĕпе, илемĕпе киленме пуçлани. 
Предметăн пĕрлĕхлĕ результачĕсем: 
- тĕрлĕ текста тишкерме, турелетме вĕренсе пыни; 
- пуплев культурин енĕсене тимлеме хăнăхса пыни; 
- культура тата çырура пуплев тата хутшăну этикечĕн нормисене тытса пыма хăнăхса 
пыни; 
- урокра тата тулашĕнче харпăр хăй ĕçне йĕркелеме вĕренсе пыни. 
Предметăн пайрам результачĕсем: 
-сăмахăн тĕп пайĕсем – унăн тымарĕпе аффиксĕсем; пуплев пайĕсем- япала ячĕ, глагол, 
паллă ячĕ; предложенин тĕп членĕсем тата кĕçĕн членĕсем пулнине пĕлни; 
-вĕреннĕ орфограммасĕнчен тăракан 40-45 сăмахлă текста таса, тĕрĕс те илемлĕ çырса 
илме, итленипе (диктант) çырма, предложенисем вĕçĕнче кирлĕ чарану(пăнчă, ыйту е 
кăшкăру) палли лартма пултарни; 
-сăмахсен сасă тытăмне сăнама; сыпăксене уйăрма, уçă тата хупă сасăсене палăртма, уçă 
сасă çине пусăм укни-укменнине пĕлме, хупă сасă хытти-çемçине, янăравлă-янăравсăррине
туйма, сăмахри сасăпа саспалли хисепне уяма хăнăхса пыни; 5 



-сăмах тытăмне (тымарĕпе аффиксне) курма пултарни; 
-пуплев пайĕсене (япала ячĕ, глагол, паллă ячĕ) палăртма, вĕсем мĕнле формăрине (япала 
ячĕсен хисепне, глаголсен вăхăчĕпе хисепне) чухлани; 
-предложенири сăмахсен çыхăнăвне асăрхама, сăмах майлашăвĕсене уйăрни; 
-предложени тытăмне ( синтаксисне) ансат тишкерме (вал калуллă, ыйтуллă, кăшкăруллă е 
кашкăрусăр пулнине палăртма, унăн тĕп тата кĕçĕн членĕсене, вĕсем хушшинчи çыхăнăва 
ыйту лартса) тупма пĕлни; 
-ушкăнпа тунă е хатĕр планпа усă курса 55-65 самахла изложени çырма вĕренсе çитни. 

      4  класран вĕренсе тухнă тĕле кĕтекен результатсем 
Харкамлăх результачĕсем: 
- таса, тĕрĕс, вырăнлă пуплев çыннăн сапăрлăх тата пĕтĕмĕшле аталанăвĕн палăрăмĕ 
пулнине ăнланни; 
- чĕлхепе тирпейлĕ, тĕрĕс усă курма вĕренес кăмăлĕсем çирĕпленни; 
- хутшăну культурин правилисемпе килĕшуллĕн вăхăтра тав тума, каçару ыйтма, 
саламлама, вашават сăмах хушма, япала ыйтса илме, чĕнĕве палăртма пĕлни; 
- чĕлхе харкам ăславлă пултарулăхне, шухăш вĕçевне палăртмалли, аталантармалли хатĕр 
пулнине ăнланни; 
Предметăн пĕрлĕхлĕ результачĕсем: 
- чĕлхе тĕп хутшăну хатĕрĕ, наци культурин единици, вĕрену тата аталану хатĕрĕ пулнине 
ăса хуни; 
- чĕлхен тĕрлĕ çăл куçсенче кирлĕ тивĕçлĕ информации тупма, ăнăçлă усă курма хăнăхса 
пыни; 
- чĕлхе хатĕрĕсемпе хутшăну тата вĕрену задачисемпе шайлашуллă тивĕçлĕ усă курма 
вĕренесе пыни. 
Предметăн пайрам результачĕсем: 
- вĕреннĕ пуплев пайĕсем, вĕсен паллисем, предложенин пĕр йышши членĕсем çинчен 
çирĕп пĕлни; 
- -вĕреннĕ орфограммасĕнчен тăракан 55-60 сăмахлă текста йăнăшсăр, таса теа илемлĕ 
çырса илме, диктант çырма пултарни; 
- пĕр йышши членлă предложенире (вĕреннĕ тĕслĕхсем) чарăну паллисем лартма вĕренни; 
- сăмахăн сасăпа сас палли тытăмне тишкерме, тымарĕпе аффиксĕсене тупма хăнăхни; 
- япала ячĕсен, сăпат ылмашĕсен падежĕпе хисепне, глаголсен хисепне сăпачĕпе вăхăтне 
палăртма пултарни; 
- предложенин ансат синтаксис тытăмне чухлама: вăл тăллевпе интонаци тĕлĕшĕнчен 
мĕнлине калама, унăн тĕп тата кĕçĕн членĕсене тупма, ыйтусем тăрăх вĕсен çыхăнăвне 
тата пĕр йышши членсене асăрхамахăнăхса пыни; 
- харпăр хăй тĕллĕн тунă планпа усă курса 80-90 сăмахлă текст тăрăх изложени çырма, 
пурнăçра пулни-иртни, экскурсире курни, сăнани çинчен çыхăнуллă пĕчĕк калав йĕркелеме
( сочинени çырма) вĕренсе пыни.  



2. Предмет н шалаш  (содержаний )ӑ ӗ ӗ

1 класс
Ум.нхи тапхёрти уроксем? (12 сехет)

Шкула! Тёван кил-йыш? +ыхёнуллё пуплев. Шкул ачин кун й.рки? В.рен\ хат.р.сем? 
+ыхёнуллё пуплев. К.рхи садра? Улма-=ырпа? Предложени? Пахча? Пахча =им.=? Ача-
пёча вёййисем? Вылямаллисем? Сёмах? «Йёва» юмах? Предложени? Сёмах? Сыпёк? 
Килти выльёх-ч.рл.х: кайёк-к.ш.к? У=ё(хупё) сасё? «+арёк» юмах? Вёрманти йывё=сем: 
тискер кайёксем? У=ё (хупё) сасёсем терминсем Килти кайёк-к.ш.к? В.=ен кайёксем? 
Пусём? Ялти .=сем? Тырё вырни? Утарта? 
Сас палли тапхёр.нчи уроксем?(90 сехет) 
Алфавитри сас паллисемпе тата весен сассисемпе паллашасси. 
Букварь хы==ёнхи вулав урок.сем (30 сех) 
+улталёк хушши. «+уркунне» сёвё Талёк? «Тул =утёлать» сёвё Вёхёт? «Ка= пулать» сёвё 
Тёван =.р-шыв. Тёван ен – Чёваш Республики. Тёван ялём. «Мучи п.ви» калав. «Карёшпа 
каюра» юмах. И?Я?Яковлев. Чёваш халёх сёвё=и. Ви==.м.ш космонавт-летчик. Аслё 
+.нтер\ кун. «П.ртёван паттёрсем» калав П.рч.» калав? «П\л.мре» сёвё. Ырпи» сёвё? 
«Улине т.л.нет»: «Маринепе Кампур» калавсем. Чёваш халёх юмах-халап. Чёваш халёх 
юрри-сёвви«Сывё пул: п.ррем.ш к.некем.р!» Урок-уяв. «+.в.=» юмах 

                  1 класс? Чёваш буквар.?

№ Тема Сехетсен шуче
1 Ум.нхи тапхёрти уроксем? 12
2 Сас палли тапхёр.нчи уроксем? 90
3 Букварь хы==ёнхи вулав урок.сем 30

пуре

2 класс
Сасă тата сас палли-21 сехет 
Предложени, самах, саса, сас палли. Алфавит. Уса сасасемпе хупа сасасем. Хыта уса 
сасасемпе семсе уса сасасем. Хыта уса самахсенче семселех пали сырасси.Уйаракан 
семселех пали сырасси. Варам хупа сасса ике пер пек сас паллипе сырса палартни. Вырас 
челхинчен кене хаш-пер самахсене сырасси. Орфографи словаре. Самах сыпаке. 
Самахсене пер йеркерен тепер йеркене кусарасси. 
Самах. Япала яче-6 сехет 
Кам? Мен? Ыйтулла самахсем. Пер япалана пелтерекен самахсем. Япала нумаййине 
пелтерекен самахсем. Сын ячесене. 
Глагол-12 сехет 
Мен тавать? Мен тавассе? ыйтусенчи глаголсем. Мен туре? Мен турес? Ыйтусенчи 
глаголсем. Хиресле пелтерешле глаголсем. Сывах пелтерешле глаголсем. Палла яче-8 
сехет 
Япала паллине пелтерекен самахсене менле? Ыйту лартса тупасси. Тесе пелтерекен 
самахсем. Сынна санлакан самахсем. Хиресле пелтерешле самахсем(антонимсем). 
Перешкел пелтерешле самахсем(синонимсем) 
Предложени- 11 сехет 
Пуплеве предложенисем сине уйарасси. Предложенин теп членесем тата кесен членесем. 
Предложени членесем хушшинчи сыхану. Калулла, ыйтулла предложенисем. Кашкарулла 
предложенисем. 



2-меш класра вереннине петемлетесси-9 сехет. 
Сасасемпе сас паллисем. Алфавит. Япала ячее, глагол , пала ячее синчен вереннине 
петемлетесси. Орфографи словаре. Синонимсен словаре.  

№ Тема Сехетсен шуче
1 Саса тата сас пали 21
2 Самах. Япала яче 6
3 Глагол 12
4 Палла яче 8
5 Предложении 11
6 2-меш класра вереннине петемлетни 9

Петемпе 68

3-меш класс1-2-мĕш класра вĕреннине аса илесси.(6 сехет)

Сасă, сас палли.(21 сехет) 
Вăрăм хупă сасăсене икĕ сас паллипе палăртасси. Ч сасă умĕнчи л, н хупă сасăсен 
çемçелĕхне палăртманни. Ч сасă умĕнчи л, н хупă сасăсен çемçелĕхне ятарласа 
палăртманни. Сăпайлăх сăмахĕсем. Ç, ч сас паллисем хыççăн ы е и çырасси. Вырăс 
чĕлхинчен çыру урлă йышăннă сăмахсенче б,г,д,ж,з, ф, ц, щ, сас паллисем çырасси 
Телефонпа калаçасси Э, е, ё, ю, я сас паллисемпе усă курма пĕлесси. Библиотекăран илнĕ 
кĕнекесен списокне тăвасси. 
Предложени.(24 сехет) 
Текст тата предложении. Калуллă предложенисем. Ыйтуллă предложенисем. Хистевлĕ 
предложенисем Кăшкăруллă предложенисем Предложенин тĕп членĕсем Предложенин 
кĕçĕн членĕсем. Сăмах майлашăвĕ. Предложенири сăмахсен çыхăнăвĕ. Ансăр тата анлă 
предложенисем. Тăванлăх сăмахĕсем 
Сăмах (13 сехет) 
Сăмах тытăмĕ. Тымар тата аффикссем. Сăмаха улăштаракан тата сăмах тăвакан аффикссем
Хăнана чĕнесси. Çĕнĕ сăмахсем çă (-çĕ), -лăх (лĕх) аффикссем хушăнса пулни. Çĕнĕ 
сăмахсем –у(ÿ), -ла (-лĕ), -ла (-ле) аффикссем хушăнса пулни. Пĕр тымартан пулнă 
сăмахсем. Аффикслă сăмахсене тĕрĕс çырасси Заметка çырасси. 
Пуплев пайесем. Япала ячӗ.( 8 сехет) 
     Япала ячĕн пĕлтерĕшĕ тата ыйтăвĕ. Япала ячĕсем хисеп тăрăх улшăнни. Ш, с, ç 
сасăсемпе пĕтекен япала ячĕсене нумайлă хисепре тĕрĕс çырасси 
Глагол.(15 сехет) 
Глагол пĕлтерĕшĕ, ыйтăвĕсем. Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ глаголсем (антонимсем). Çывăх 
пĕлтерĕшлĕ глаголсем (синонимсем). Глагол улшăнăвĕ. Хальхи вăхăт.Иртне вахат. Пулас 
вахат. 
Паллă ячĕ.(9 сехет) 
Паллă ячĕсен пĕлтерĕшĕ, ыйтăвĕсем. Паллă ячĕ улшăнманни Паллă ячĕ япала ячĕпе тата 
глаголпа çыхăнни. Çывăх пĕлтерĕшлĕ паллă ячĕсем (синонимсем) Çулĕпе аслăрах çынсене 
хисеплесе чĕнесси Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ паллă ячĕсем (антонимсем) 
3-мĕш класра вĕреннине аса илсе çирĕплетесси-5 сех. 



Сасăсемпе сас паллисем. Сăмах тытăмĕ.Предложени . Пуплев пайесем.

№ Тема Сехетсен шуче
1 1-2-мĕш класра вĕреннине аса илесси. 6
2 Сасă, сас палли. 21
3 Предложени. 24
4 Сăмах 13
5 Пуплев пайесем. Япала ячӗ 8
6 Глагол. 15
7 Паллă ячĕ. 9
8 3-мĕш класра вĕреннине аса илсе 

çирĕплетесси
6

102

Вĕреннине аса илесси (9 сех.)
Ç р м-шыв м, Ч ваш р- шыв . Текст. Предложени. С мах. Сас сем тата сас паллисем. ӗ ӗ ӑ ӑ ҫӗ ӗ ӑ ӑ
Сып к, пус м. Хутш ну й ли-й рки. Этикет ӑ ӑ ӑ ӑ ӗ
Сӑмах тытӑм  ӗ тата пулӑв  ӗ (14 сех.) 
П р тымарл  с махсем. С пайл х с мах сем. С мах аффикс хуш ннипе пулни. Машар ӗ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӗ ӑ ӑ
самахсем. 
Самахсене ике хут калани. 
Текст (9 сех.) 
Текстри предложенисен кил ш в . Текст теми Текст н т п шух ш  Текст тыт м  ӗ ӗ ӗ ӑ ӗ ӑ ӗ ӑ ӗ
Предложенин пӗр йышши членӗсем (8 сех.) 
П р йышши членсем инчен нлантарни. П р йышши членсене ых нтаракан союзсем. ӗ ҫ ӑ ӗ ҫ ӑ
Пуплев пайӗсем (3 сех.) 
С махсене п лтер ш т р х ушк нлани. Пуплев пахал х  ӑ ӗ ӗ ӑ ӑ ӑ ӑ ӗ
Япала яч  ӗ (11 сех.) 
Япала яч сен в лен в . Падежсем. Хуп  сас па п текен япала яч сен в лен в  У  ӗ ӗҫ ӗ ӗ ӑ ӑ ӗ ӗ ӗҫ ӗ ӗ ҫӑ
сас па п текен япала яч сен в лен в  Япала ячĕсене нумайлă хисепре вĕçлени. ӑ ӗ ӗ ӗҫ ӗ ӗ
Саламламалли правилăсем 
Паллă ячĕ (7 сех.) 
Паллă яĕсен пĕлтерĕшĕ, пулăвĕ. Паллă ячĕсен тĕп тата танлаштаруллă степенĕсем. Паллă 
ячĕсен вăйлă степенĕ. 
Хисеп ячĕ (4 сех.) 
Хисеп ячĕсен пĕлтерĕшĕ. ç хучĕсем. Пĕлтер  çырасси Ӗ ӱ
Местоимени (4 сех.) 
Местоимени пĕлтерĕшĕ. Сăпат местоименийĕсем. Уяв ячĕпе саламласси 
Глагол (26 сех.) 
Глаголăн пурлă тата çуклă формисем Глагол вăхăт тăрăх улшăнни Хальхи вăхăтри 
глаголсен сăпатланăвĕ. Хальхи вăхăтри глаголсене çырасси. Иртнĕ вăхăтри глаголсен 
сăпатланвĕ. Пулас вăхăтри глаголсен сăпатланăвĕ. 
Вĕрен  ӱ çулĕнче ăса хывнине аса илесси (7 сех.) 



Сăмах тытăмĕ тата пулăвĕ.

№ Тема Сехетсен шуче
1 Вĕреннине аса илесси. 9
2 Самах тытаме тата пулаве. 14
3 Текст 9
4 Предложенин пер йышши членесем 8
5 Пуплев пайесем. 3
6 Япала ячӗ 11
7 Паллă ячĕ. 7
8 Хисеп ячĕ. 4
9 Местоимени 4
1
0

Глагол. 26

11 Вĕрен  çулĕнче ăса хывнине аса илессиӱ 7
Петемпе 102


