
Марий йылме да литературный лудмаш дене программе  
Умылтарен возымаш  
Марий йылме да литературный лудмаш дене программым С.Д.Дмитриевын, А.М.Ефремовын 

«Марий йылме да литератур лудмаш дене примерный программе», «Примерная программа 

начального общего образования по русскому (родному) языку» негызеш Федеральный 

государственный стандартын требованийже почеш возалтын.  

Учебник: Емельянов П.Е., Рыбакова Е.Я. Марий йылме. Йошкар-Ола. Марий книга савыктыш. 

2006;  

Емельянов П.Е., Рыбакова Е.Я. Лудшаш книга. Йошкар-Ола. Марий книга савыктыш. 2004  

Тÿҥалтыш школышто шочмо йылмым тунемме годым кум кугу йыжыҥ палдырна: 1) лудаш-

возаш (грамотлан) туныктымаш ден йылмым лывыртымаш, класс деч öрдыжтö лудмаш; 2) 

классыште да класс деч ӧрдыж лудмаш ден йылмым вияҥдымаш; 3) марий йылме дене 

налшаш шинчымашым тыге шеледыме гынат, урокышто йылме вияҥдыме паша кугу верым 

налшаш, чыла лудыктымына, чыла возыктымына илыш дене пеҥтыдын кылдалтшаш, 

ончыкылан чын да пайдале корным йоча-влаклан волгалтарышаш.  

Шочмо йылме урокын тÿҥ сомылжо тыгай лийшаш:  

чын, икшырымын писын, умылен да сылнын лудаш туныкташ;  

марий йылме ден калык ойпого да сылнымут нерген тÿҥалтыш шинчымашым пуаш;  



шке кутырымым да еҥ ойлымым, тыгак книга йылмым кумылын эскераш тунемше-влаклан 

полшаш;  

шочмо йылмын мут поянлыкшым, куатше ден ямжым умылаш да тудын дене моштен 

пайдаланаш туныкташ;  



туныктышо дене пырля шочмо йылмын йыжыҥлажым лончылаш да тудын законлажым 

иктешлен кодаш;  

ум да щукым пален налаш йоча-влакым кумылаҥдаш;  



пÿсö уш-акылым вияҥдаш;  

литературно чаткан ойлымо да возымо йылмым пойдарен да лывыртен шогаш;  



сай, ушан книгам ÿмыр йолташыш савыраш полшаш;  

эреак тыршен тунемаш кумылаҥдаш;  



пÿртÿс, айдеме да обществе нерген икшыве-влакын шинчымашыштым пойдараш;  

каллиграфический да орфографический йоҥылыш деч посна серымашке шуаш полшаш;  



урокысо жапым моштен, шот дене кучылташ туныкташ, пашам шкевуя ыштыме тÿрлö йöн 

дене палдараш;  

йоча-влаклан творчески кушкашышт йöным ышташ;  

 



 

икте-весым пагален, шыман мутланен мошташ кумылаҥдаш;  

сылнылыкым, моторлыкым умылен, шÿм-чон поянлыкым шукемден шогаш.  

 

Чыла сомыл кокла гыч поснак ик паша нерген ушештарен каласыде ок лий. Шочмо йылме ден 

сылнымут гоч нőргö еҥ ушыш эн ушан да волгыдо шонымаш-влакым шыҥдарышаш, пайдале 

паша деч посна илен кертдыме, шочмо эл ден калыклан суапым конден кертше, ару шÿм-

чонан айдеме кушшаш.  

Тÿҥ содержательный линий-влак  

«Марий йылме» курсын материалыштыже икмыняр тÿҥ содержательный линийым ойыраш 

лиеш. Тиде:  

лингвистический шинчымашын негызше: фонетика ден орфоэпий, график, мутын составше 

(морфемика), грамматик (морфологий ден синтаксис);  

орфографий ден пунктуаций;  

йылмым лывыртыме паша.  

 

Тунемме материал икшыве-влаклан марий йылме деке лишкырак лияш полша, тудын 

ойыртемже дене палдара, сайрак тунемаш кумылаҥда.  

Орфографический ден пунктуационный правил-влакым тунемме, тыгак йылмым лывыртыме 

паша йоча-влакым чын, чаткан кутыраш, икте-весым сайрак умылаш, шке шонымашым чын 

почаш полша.  

Тунемме пашан тунем моштымашыже, умылымашыже, тÿрлö лиймыже  
Марий йылмым туныктымаште кугу рольым икшыве-влакын тунем моштымашыштым, 

тунемме навыкым вияҥдыме паша модеш:  

Интеллектуальный (иктешлымаш, таҥастарымаш, ойыркалымаш, ик тÿшкаш чумырымаш);  

Познавательный (шке гыч пашам шуктен моштымаш, у цельым, задачым шындымаш да 

тудым шукташ тунеммаш);  

Организационный (ыштышаш пашам радамлымаш, планым ыштымаш, кö дене да кузе тиде 

пашам шукташ тÿҥалеш, палемдымаш, кылым кучен моштымаш);  

 

Тыгак марий йылмым тунемме годым информационный культура дене кылдалтше навык ден 

моштымаш вияҥыт. Тиде лудын-возен моштымаш, тунемме книга дене пашам ыштымаш, 

лингвистический словарь да справочникым кучылт моштымаш.  

Ценностный ориентир-влак  
Шочмо йылме – илыш умылымаш, уш-акыл воштончыш да шÿм-чон поянлык. Тудо мемнам 

шымата, лыпландара, эмла, арален налеш да кумылнам нöлта. Арамлан огыл шочмо йылмым 

мастар туныктышо маныт. Марла умылтарымым йоча каньылынрак, писынрак авалта, уш-

акылжымат куштылгынрак виянда. Шочмо йылмыж дене ойлымыж годым икшыве кугу  



нелылыкым ок шиж. Уроклаште тудо литератур йылмым вашлиеш, ава шöр дене толшо мотор 

йылмын нимучашдыме сöраллыкше ден юзо вийжым шке шÿм-чонышкыжо шындара.  

Марий йылме урокышто ыштышаш тÿҥ сомыл – уш-акыл вияҥдымаш ден йылмым 

лывыртымаш, воспитательный паша. Нине кум йогын урокышто ик эҥерыш ушна.  

Марий йылме да лудмаш уроклаште ме шочмо йылмын мут поянлыкшым, куатше ден ямжым 

умылаш да тудын дене моштен пайдаланаш туныктышаш улына. Шке кутырмым да еҥ 
ойлымым, тыгак книга йылмым кумылын эскераш, литературно чаткан ойлымо да возымо 

йылмым пойдарен да лывыртен шогаш, пÿртÿс, айдеме да обществе нерген икшыве-влакын 

шинчымашыштым пойдараш, йоҥылыш деч посна сераш туныкташ, йоча-влаклан творчески 

кушкашышт йöным ышташ полшышаш улына. Тÿҥалтыш класслаште шочмо йылме дене 

налме шинчымаш ондаксе семынак сайын тунеммаште ÿшанле негызак лийын кодшаш. Налме 

шинчымаш ден моштымашлан эҥертен, тунемше-влак шкештат тунемаш тунемшаш улыт.  

Марий йылме, лудшаш урокна-влак руш йылме, литература, окружающий мир, труд, музыка, 

изоискусство урок-влак дене чак кылдалтыт. Марий йылме уроклаште марий художник-

влакын сÿретыштым, композитор-влакын произведенийыштым кумдан кучылтман.  

Тунемме планыште марий йылме предметын верже  
Россий Федерацийысе тунемме тöнеж-влакын базисный планышт дене келшышын марий 

йылмым тунемаш 2 классыште (марий йылме да лудшаш урок-влак) 102 шагат ойыралтеш.  

«Марий йылме» да «Марий йылме дене литературный лудмаш» предметым тунеммын 

результатше.  

Личностный результат-влак  

Кажне йоча шке шочмо йылмыж дене пайдаланен, мутланен мошташ тунеммаш. Шочмо 

йылме дене ушышкыжо эн ушан да волгыдо шонымашым шыҥдарышаш, пайдале паша деч 

посна илен кертдыме, шочмо эл ден калыклан суапым конден кертше, ару шÿм-чонан айдеме 

кушшаш. Тидын годымак умылен моштышаш: шке йылме дене чаткан кутырен моштышо 

айдеме веле кугу кÿкшытыш шуын кертеш (культурный айдеме лиеш).  

Метапредметный результат-влак  
Шочмо йылме дене тÿрлö информацийым тÿрлö источниклаште кычалын моштымаш, 

коммуникативный задачым шукташлан тÿрлö средствым кучылтмаш, диалог, монолог, 

возымо текст дене пайдаланаш, кутырмаште вес еҥын позицийжым умылен, тÿрлö 

шонымашым шижын мошташ, шке шонымашым раш, тичмашын почын пуаш, йодыш-влакым 

пуэден, вашештен мошташ.  

Икте-весым пагален, шыман мутланен мошташ.  

Предметный результат-влак  

Шке кутырмым да еҥ ойлымым, тыгак книга йылмым кумылын эскераш, шочмо йылмын мут 

поянлыкшым, куатшым да ямжым умылаш да тудын дене моштен пайдаланаш; шке  



шонымашым возымо годым орфографический да пунктуационный правил-влакым кучылт 

мошташ, терген мошташ; тыгак йÿк, буква, шомак, тудын составше, ойлымаш ужаш-влак 

нерген палаш, нунылан характеристикым пуэн мошташ. Чын, икшырымын писын, умылен да 

сылнын лудын мошташ, персонаж-влак дене пырля тургыжланаш да нунылан акым пуэн 

мошташ, шкевуя книгам лудаш, содержанийым каласкален мошташ, почеламут-влакым 

наизусть лудаш, аудиторий ончылно изирак сообщений дене выступатлаш.  

Туныктымашын цельже.  
Шочмо марий йылмым туныктымаште тыгай цель шындалтеш:  

– йылме наука нерген тÿҥ умылымашым пуаш, йочан кутырымо да возымо йылмыжым 

лывырташ;  

Цельыш шуаш тыгай задаче-влакым ыштыман:  
– шочмо йылмын поянлыкше нерген шинчымашым пуаш;  

– шке гыч текстым чоҥаш туныкташ;  

– шке йылмым тÿзаташ ÿжаш.  

Марий йылме курсын чоҥалтмыже.  

2 классыште марий йылме урок-влак 4 кугу ужаш гыч шогат:  

– предложений да мут;  

– мут да предложений;  

– йÿк ден буква да предложений;  

– йылме лывыртымаш.  

Кажне ужашыште орфографийлан тÿткыш ойыралтеш.  

Тÿҥалтыш классыште туныктымо «марий йылме» предметын содержанийже  

Йылме лывыртыме пашан тÿрлö лиймыже  
Колыштмаш. Устный мутланымашын цельжым, кÿлешлыкшым, мо нерген мутланымым 

умылымаш. Колыштмо текстыште мо нерген ойлалтмым умылен моштымаш, тÿҥ 
шонымашыжым ойырымаш, содержаний почеш йодышлан чын вашмутым пуэн моштымаш.  

Колын, колыштын моштымаш.  

Мутланымаш  

Мутланымаште диалогым кучылт моштымаш. Кутырымашым тÿҥалын, умбакыже шуэн, 

тудым мучаш марте конден моштымаш. Описаний, повествований, рассуждений сынан 

текстым  



кучылтмаш. Тунеммаште, тÿрлö илыш ситуацийыште речевой этикетын правилже-влакым 

кучылтмаш (саламлалтмаш, чеверласымаш, тауштымаш, йодмаш, титакым тöрлатымаш).  

Лудмаш  

Тунемме текстым умылымаш. Кÿлеш материалым муын ойыркален лудын моштымаш. 

Текстыште информацийым муын моштымаш. Текст почеш иктешлымашым ыштымаш, шке 

шонымашым каласен моштымаш. Текстыште улшо информацийым чумырен умылтарен 

моштымаш. Текстын структурыжым, ойыртемжым анализироватлымаш.  

Возымаш.  
Буквам, слогым, шомакым, предложенийым возымаш. Арун, чаткан возаш тунеммаш. 

Тунеммме правил почеш текстым возен налмаш, диктоватлыме почеш возымаш. Лудмо але 

колыштмо почеш изложенийым возымаш. Икшывылан келшыше тема почеш шке 

шонымашым шке мут дене почын пуэн моштымаш. Книгаште лудмо, шке эскерыме, тыгак 

сÿрет почеш предложенийым, изирак ойлымашым чонымаш.  

Грамотылан туныктымаш  
Фонетика. Йÿк-влак. Мутысо йÿк-влак да нунын значенийже. Мутышто мыняр да могай йÿк 

улмым палымаш. Ик але икмыняр йÿк дене ойыртемалтше мут-влакым таҥастарымаш.  

Гласный ден согласный йÿк-влак. Ударениян да ударенийдыме гласный-влак. Йоҥгыдо да 

пич, пеҥгыде да пушкыдо согласный-влак.  

Слог. Мутым слоглан шеледымаш. Ударениян да ударенийдыме слог-влакым ойыркалымаш.  

Графика.  
Йÿк да буквам ойыркалымаш. Буква – йÿкым ончыктышо знак семын. Йÿкым буква дене 

ончыктымаш. Е, ѐ, ю, я буква-влакын функцийышт. Мягий знакын ончылно шогышо 

согласныйын пушкыдо улмыжым ончыктымыжо.  

Марий алфавитыште буква-влакын радам дене верланымышт. Марий алфавит дене 

пайдаланен моштымаш.  

Лудмаш.  

Мутым слог дене лудаш тунеммаш. Слогым лудмо годым гласныйлан эҥертымаш. Кажне 

йочалан келшыше темп дене слог дене, мут дене лудмаш.  

Мутым, мутсочетанийым, предложенийым, кÿчык текстым умылен лудмаш. Препинаний 

знакым шекланен, чын, сылнын лудаш тунеммаш.  

Тичмаш мут дене лудаш куснымо годым орфоэпический лудмаш дене палдарымаш.  

Орфографический лудмаш – диктант, возен налмаш годым тергаш полшышо йöн.  

Возымаш.  

Серыме годым гигиенический правил-влакым эскерымаш. Кидым, парня йыжыҥлам 

лывыртымаш. Тетрадь листаште, доскаште ориентироватлалт моштымаш. Изи да кугу буква-

влакым возымаш. Буквам, буквосочетанийым, слогым, мутым, предложенийым возымаш. 

Арун,  



чаткан возаш тунеммаш. Диктовка почеш возымаш. Печатный текстым возымо буква дене 

серымаш.  

Клавиатура дене изирак текстым печатлымаш. Мут коклаште верым кодымаш, мутым ик 

корно гыч вес корныш кусарымаш.  

Мут ден предложений.  
Мутын значенийжым эскерымаш.  

Мут ден предложенийым ойыркалымаш. Предложенийыште рÿдö мут-влакым ойыркалымаш.  

Орфографий. Чын возаш полшышо правил-влак дене палдараш, нуным кучылт мошташ 

тунеммаш:  

Мут-влакын посна возалтмышт;  

Предложенийым, собственный лÿм мут-влакым кугу буква дене возымаш;  

Мутым ик корно гыч вес корныш кусарымаш;  

Предложений мучашеш препинаний знакым шындымаш.  

 

Йылмым лывыртымаш. Шке лудмо але колыштмо текстын содержанийжым умылымаш, 

йодышлан вашмутым пуымаш. Лудмо, сÿрет, шке эскерыме почеш повествовательный сынан 

изирак текстым чоҥымаш.  

Систематический курс.  
Фонетика ден орфоэпий. Согласный ден гласный йÿкым ойырымаш. Мутышто ударениян да 

ударенийдыме гласный-влакым мумаш. Пеҥгыде да пушкыдо согласный-влакым 

ойыркалымаш. Пич да йоҥгыдо мужыран да мужырдымо согласный-влак. Йÿклан 

характеристикым пуымаш: гласный – согласный, ударениян – ударенийдыме гласный-влак, 

пеҥгыде – пушкыдо согласный, пич – йоҥгыдо, мужыран – мужырдымо согласный-влак. 

Мутым слоглан шелмаш. Кызытсе литературный йылмын нормыжо почеш йÿкым каласымаш, 

ударенийым шындымаш.  

Мутым фонетически лончылымаш.  

Графика. Буква ден йÿкым ойырымаш. Возымаште согласный йÿкын пушкыдылыкшым 

ончыктымаш. Ойырен шогышо ь ден ъ кучылтмаш. Шомаклаште мыняр йÿк да буква улмым 

рашемдымаш (корно, шольо, яшлык, Колю).  

Клавиатура дене пашам ыштыме годым пробел, абзац, ик корно гыч вес корныш кусарыше 

клавиш-влакым кучылт моштымаш.  

Алфавит, тудын кÿлешлыкше. Буквам чын лудмаш, алфавитысе радамым палаш. Икымше 

буквам шотыш налын словарь, каталог, справочник дене пайдаланен мошташ.  



Лексика. Мутын значенийжым умылен, пален мошташ. Толковый словарь дене пайдаланен 

моштымаш. Ик але шуко значениян мут-влакым, тыгак лишыл да ваштареш значениян мут-

влакым кучылтмаш.  

Мутын составше. «Икгай мутвожан мут-влак» умылымаш дене палдарымаш. Икгай мутвожан 

да икгай значениян мут-влакым ойыркален моштымаш. Шомакыште мутвожым, 

мутмучашым, cуффиксым муын моштымаш. Пале мутын мутмучаш уке улмыжым 

ончыктымаш. Суффиксын кÿлешлыкше. Мутым состав шот дене лончылымаш.  

Морфологий.  

Ойлымаш ужаш-влак. Самостоятельный да служебный ойлымаш ужаш-влак.  

Лÿм мут. Кö? Мо? Йодышлан вашештыше шомак-влак. Собственный ден нарицательный лÿм 

мут-влак. Ик да шуко чотым онсыктышо лÿм мут-влак. Лÿм мутын падеж дене вашталтмыже. 

Лÿм мутын падежше-влак. Лÿм мутым морфологически лончылымаш.  

Пале мут. Пале мутын кÿлешлыкше, тудын йодышыжо да кучылталтмыже. Предметын 

палыжым ончыктышо да могай? йодышлан вашештыше шомак-влак. Пале мутым 

морфологически лончылымаш.  

Глагол. Глаголын кÿлешлыкше, тудын йодышыжо да кучылталтмыже. Предметын мом 

ыштымыжым ончыктышо да мом ышта? йодышлан вашештыше шомак-влак. Глаголын 

жапше, тудын лица да числа дене вашталтмыже. Глаглолым морфологически лончылымаш.  

Наречий. Жапым (таче, икече, ÿмаште), верым (тыште, умбалне) да кузе лиймым (сайын, 

эркын) ончыктышо наречий-влак.  

Чот мут. Чот мутын кÿлешлыкше. Икте гыч лу марте шотлымаш, нуным предложенийыште 

кучылтмаш. Шотлымо да радам чот мут-влак.  

Олмештыш мут. Личный олмештыш мут-влак. Личный олмештыш мутын лицаже. Личный 

олмештыш мутын числа, падеж дене вашталтмыже.  

Почеш мут. Почеш мут-влакым чын кучылт моштымаш.  

Синтаксис. Мут ден предложений. Каласыме цель дене предложений-влакын тÿрлö 

лиймышт. Повествовательный, йодышан да побудительный предложений-влак. Интонаций 

шот дене предложений-влакын восклицательный да восклицательный огыл лиймышт. 

Предложенийыште тÿҥ член-влакым: подлежащий ден сказуемыйым муын моштымаш. Мут-

влак кокласе кылым йодыш почеш рашемдымаш. Предложенийын главный ден 

второстепенный член-влакше: подлежащий, сказуемый, дополнений, определений, 

умландарыше член.  

Распространённый да нераспространённый предложений-влак. Икгай членан предложений-

влак. Икгай членан предложенийыште союз уке годым запятойым шындымаш. Ден, да, а, но 

союз дене ушалтше икгай членан предложений-влак.  



Сложный предложений. Сложный ден простой предложенийым ойырен моштымаш. Гын, 

гынат, манын союзан сложноподчинѐнный предложений-влак.  

Вияш ой. Авторын мутшо деч вара да тудын ончылно шогышо вияш ой. Вияш оян 

предложенийыште знакым шындымаш. Диалог.  

Орфографий да пунктуаций.  
Тунемме орфограмме-влакым шекланымаш, чын, арун возен моштымаш. Орфографический 

мутерым кучылт моштымаш.  

Правил-влакым кучылт моштымаш:  

Предложенийым кугу буква дене тÿҥалын серымаш, предложений мучашеш точкым, 

йодышан але восклицательный знакым шындымаш.  

Шомакым слоглан шеледен вес корныш вончыктарымаш.  

Еҥ, фамилий, ола, ял, янлык ден вольыклан пуымо лÿмым кугу буква дене возымаш.  

Пеҥгыде да пушкыдо согласный йÿк-влакым возымаште чын ончыктымаш.  

Тÿрлын йоҥгалтше йоҥгыдо да пич согласныйым серен мошташ.  

Ударенийдыме ö, ÿ, е гласный мучашан мут-влакым чын возымаш.  

Почеш мутым посна возымаш.  

Икгай членан предложенийыште союз уке годым, тыгак а, но союз ончылан запятойым 

шындымаш;  

Пушкыдо согласный йÿкым ь да йотированный буква-влак дене палемдаш.  

 

Йылмым лывыртымаш.  

Еҥын ойлымым, лудмым колышт, умылен моштымаш. Мутланымаште диалогым кучылт 

моштымаш. Шке шонымашым почын пуымаш, тудым умылтарен, арален моштымаш. 

Мутланымашым тÿҥалын, кошартен моштымаш. Мутланымашке ушнымаш. Мутланымаште 

речевой этикет дене чын пайдалынымаш.  

Монологически сынан каласкалымашым чоҥен моштымаш. Описаний, каласкалымаш, 

шонкалымаш сынан текст-влак чоҥымаш.  

Текст. Текстын признакше. Текстын вуймутшо.  

Текстыште предложений-влакын ваш кылдалтмышт.  

Текстын ужашыже-влакын радамышт.  

Текст дене пашам ыштымаш: вуймутым пуымаш, логически ужашлан шеледымаш, луген 

пытарыме предложений ден абзац-влакым радамлымаш, планым ыштымаш да тöрлатымаш.  

Текст-влакын тÿрлö лиймышт (описаний, каласкалымаш да шонкалымаш сынан текст-влак).  

Письмам серыме жанр дене палдарымаш. Саламлымашым возымаш.  

Пуымо план але теме почеш шке текстым чоҥымаш, тудым тöрлатымаш. Текстыште антоним 

ден синоним-влакым кучылтмаш.  



Сочинений да изложенийым возымаш.  

Йылме лывыртыме паша шуко шӧрынан: 1) шочмо йылмысе кажне йÿкым чын да раш ойлаш 

туныктыман, предложенийын интонацийжым эскерыман, паузым моштен ыштыман; 2) йочан 

мут чондайжым эреак пойдарен шогыман, южо шомакшын мом ончыктымыжым 

рашемдыман; 3) предложений-влак пеш шуко тÿрлӧ кышкаран лийыт, нуно урокышто 

лончылалтшаш да тунемше-влакын предложений чоҥымо конструкцийыштым пойдарышаш 

улыт; 4) предложений-влак икте-весышт дене ушнен, кылдалт шoгышо ойлымашым ыштат. 

Ончыч туныктышо ямде текстым пуа, кузе чоҥалтмыжым умылтара, вара тунемше-влак 

шкештат кÿрылтде кутырымашке ушнат.  

Йылме лывыртыме паша кажне классыште ышталтеш. Тудо литератур лудмаш, возымаш да 

йылме уроклаште шукталтеш. Лудмаш уроклаште йоча-влак йодыш-шамычлан вашештат, мо 

нерген лудмыштым каласкалат, серымаш урокышто сÿрет почеш предложенийым але изирак 

ойлымашым чоҥат, эскерымышт негызеш каласкалат. Йылме уроклаште изложений ден 

сочинений-влак возалтыт. 1 классыште йоча-влак изложенийым огыт возо, но ямдылалтмаш 

паша ышталтеш. Лудмын содержанийжым каласкалымаш устный изложений лиеш. Ямде план 

почеш радамын каласкалат туныктена гын, II классыште изложений возымашке куснаш 

куштылгырак лиеш. I классыштак сочиненият эртаралтшаш. Тудат устный лиеш. Йоча-влак 

темлыме тема почеш, тÿҥал пуымеке, йомакым умбакыже чоҥен кертыт. II класс гыч йодыш-

влак да сÿрет почеш сочиненийжымат сераш тÿҥалыт.  

Арун да чаткан возымаш. Арун да чаткан сераш йылме урокышто туныктат. Тидлан кажне 

класслаште кажне йылме урокышто (тышке руш йылме урокат ушна) 7-8 минут ойыралтеш, 

арняште 1 шагат чумырга.  

Чистописаний урокышто мом возыктышашым программыште ончыктымо гынат, тунемше-

влакын каллиграфический йоҥылышыштым тӧрлаташ манын, шке гыч серышаш буквам 

темлаш ӧрман огыл. Тунемше-влак могай буквам уданрак возат, могай ушалтмашым 

йоҥылыш ыштат, кунам кÿрылтышым колтат, тудлан жапым шукырак ойырыман.  

Тунемше-влакын шинчымашыштым тергымаш. Марий йылме дене йоча-влакын налме 

шинчымашышт сай да пеҥгыде лийже манын, ушештарыме, иктешлыме да тергыме пашам 

луштарыман огыл. Сандене тыглай да контрольный возен налмаш эртаралтшаш. Йоча-влак 

печатный, тыгак письменный текстымат серен налаш тунемыт. Пеш эркын да утыждене 

писын возымат шотлан ок тол. Икшырымын серыме лач лиеш. Тунам тунемше-влак ик 

минутышто тынар буквам возен кертыт: I классыште – 10 буквам, II классыште – 20 буквам, 

III классыште – 36 буквам, IV классыште – 40 буквам. Тыгодым ученик иканаште шонкален 

да мом серымыжым умылен шукта.  



Возен налмаш дене пырля тÿрлӧ диктант-влак (шижтарыше, умылтарыше 

(комментированный), творческий, контрольный да мутер диктант) рÿдӧ верым налыт. 

Туныктышо сынан изложений ден сочинений-влак программыште ончыктымо наре 

сералтшаш улыт.  

Мутер диктантын кугытшо тыгай лийшаш: II классыште – 8-10 шомак, III классыште – 10-12, 

IV классыште – 12-15. Контрольный диктантын кугытшо: I классыште тунемме ий мучаште –

10-15 мут, II классыште икымше пелий –мучаште – 25-30, тунемме ий мучаште - 35-40, III 

классыште икымше пелий мучаште - 45 - 50, тунемме ий мучаште – 55-60, IV классыште 

икымше пелий мучаште – 65-70, тунемме ий мучаште – 75- 80. Изложений возышаш текстын 

кугытшо диктантлан ончыктымо деч кажне классыште 10-15 шомаклан ешаралтеш. Йочан 

возымо изложений кугытшо контрольный диктантлан палемдыме нормо гайрак лийшаш.  

2 класс  

Марий йылме да йылмым лывыртымаш (68 шагат).  

Тунемме материал.  
Предложений. Кок-кум шомакан предложений-влак. Изи ойлымаш.  

Предложенийысе рÿдӧ шомак-влак: подлежащий ден сказуемый. Мут-влак кокласе кыл.  

Повествовательный, побудительный, вопросительный предложений-влак.  

Восклицательный предложенийыште препинаний знак.  

Мут ден предложений. Мут ден предложений. Предложений ден мут. Лÿм мут. Подлежащий. 

Сказуемый.  

Пале мут. Могай? йодышлан вашештыше мутан предложений-влак.  

Почеш мут-влкым кучылтмаш: дене, дек, гыч, гоч, нерген, гай.  

Собственный лÿм мут-влакым возымаш.  

Икгай вожан мут-влак.  

Йÿк да буква, мут да предложений. Ушештарымаш.  
Гласный ден согласный йÿк-влакым ойыркалымаш.  

Е, ѐ, ю, я буква-влакын кучылталтме ойыртемышт.  

Ы йÿкан мут-влкым эскерымаш.  

Пич да йоҥгыдо мужыран согланый-влак. Нуным мут мучаште возен моштымаш: клуб – 

клубышто…  

Руш йылме гыч пурышо ф, х, ц, щ, б йÿк-влакым чын ойлымаш да возымаш.  



Ударений. Ударениян слогым ончыктымаш.  

Алфавит, тудын кÿлешлыкше.  

Кÿрылтде кутырымаш. Кутырымо да возымо йылмым эскерымаш.  

Текст. Текстын темыжым палемдымаш. Текстлан вуймутым пуымаш.  

Изложений нерген умылымаш.  

Сочиненийым возымаш.  

Лыжган саламлалтме, чеверласыме мут-влкым кучылтмаш.  

Палыме лийме годым кучылталтше шомак-влак: палыме лийына…, мыйын лÿмем…  

Арун да чаткан возымаш.  
Кажне урокышто арун да чаткан возымашлан 6-7 минут ойыралтшаш.  

Изи да кугу буква-влакым возен моштымаш.  

Кўрылтде возаш тунеммаш. Буква-влкым ушаш тунеммаш.  

Тунемме ий мучко чын сераш тунемшаш мут-влак: банке, булко, вÿд, ече, имне, йодаш, 

йÿд, кит, кид, куэ да тулеч молат (туныктышо шке ончылгоч палемдышаш).  

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да ыштен моштышаш  
Марий алфавитышке пурышо 36 букван лÿмыштым палышаш; пушкыдо да пенгыде, мужыран 

да мужырдымо йоҥгыдо, тыгак пич согласный йÿк-влакым ойыркалышаш;  

_ шомакым слоглан шеледен, вес корнышко чын вончыктарышаш;  

-мутым, предложенийым, 30-40 мутан текстым, буквам кодыде,арун да чаткан возышаш;  

_ серыме писылык тыгай лийшаш: икымше пелийыште 1 минут жапыште 20 буквам возен 

шуктышаш, кокымшо пелийыште – 35 буквам;  

- еҥ, фамилий, ола,ял, янлык ден вольыклан пуымо лÿмым кугу буква дене тÿҥалын серышаш;  

_ предложенийым кугу буква дене тÿҥалын возышаш да предложений мучашеш точкым, 

вопросительный але восклицательный знакым шындышаш;  

_ предметым, тудын палыжым да мом ыштымыжым ончыктышо шомак-влаклан йодышым 

чын шындышаш, нуным ойыркалышаш;  

_ предложенийыште тÿҥ мут-влакым: подлежащий ден сказуемыйым мушаш, главный член 

дене кылдалтше шомак-влакым ончыкташ тÿҥалшаш;  

_ мутым йуÿк шот дене лончылышаш: шомакыште мыняр слог уло, кудо слогшо ударениян,а 

кудыжо ударенийдыме, йÿк-влак могай радам дене почела шогат, ойлымо ден возымо 

коклаште ойыртем уло але уке;  

_ йодышлан вашештен, 30-40 шомакан текст почеш изложенийым возышаш.  



Марий литератур лудмаш дене программе (2 класс)  
Литератур лудмаш – тÿҥалтыш школышто туныктымо тÿҥ предмет кокла гыч иктыже. 

Шочмо марий йылмым нергелыме дене пырля тудо тунемшын шинчымашыжым ешара, уш-

акылжым атылаҥдараш полша да шўм-чон пояныкшым арун сескемдара. Литератур лудмаш 

урокышто тунемшын пашаже сайын кая гын, моло предмет денат йоча нелылыкым шижаш ок 

тÿҥал.  

Литератур лудмаш урокын эн серыпле кÿкшытан цельже: ушан-шотан лудшым шуарен 

кушташ. Лудмо негызешыже йоча тек шке шинчымашыжым умбакыже нºлтен шога. Чыла 

тышке шуаш теве мо полшышаш: кажне кечын сайынрак да сайынрак лудын шогаш, лудмо 

алe колыштмо произведенийым умылымо йӧн-влакым пален налаш, могай у книга лекмым 

эскерен шогаш да шке гыч ойыркалаш, лудде кодшо кечыште каньысырлыкым шижаш.  

Лудмаш уроклаште ыштышаш сомыл изи огыл:  

- чын, икшырымын писын, умылен да сылнын лудаш умбакыже туныкташ;  

- сылнымутым шымлен лудын, келгын лончылаш полшаш; персонаж-влак дене пырля 

тургыжланаш да нунылан акым пуэн мошташ туныкташ;  

- сылнымутышто сÿретлыме образ-влакын сай, уда койышыштым ойыркалаш полшаш;  

- сылнымутым лудаш да лончылаш кумылаҥдыме негызеш илышын моторлыкшым аклен 

("Содыки могае сае - ме тÿняште илена". Г.Ояр) шогаш тараташ;  

- лудшыла, уш-акылым чын корно дене виктараш, шонкалаш, шижаш, илаш туныкташ;  

- марий писатель ден поэт-влак да нунын сылнымутышт нерген туҥалтыш шинчымашым 

пуаш, литературым тунемаш ямдылаш;  

- шочмо калыкын эртыме корныжо, культуржо, этический да эстетический поянлыкше дене 

палдараш тÿҥалаш;  

- тÿрлӧ жанран да содержаниян сылнымутым лудын, илыш умылымашым да шÿм-чон 

моторлыкым порсынлаш;  

- тÿҥалтыш литературоведческий умылымаш-влак дене палдараш;  

- почеламутьш ойыртемжым шижаш да поэтический кумылым нöлташ;  

- произведенийын сöрал йылмыжым, сылнештарыме йöнжö-влакым почын ончыкташ;  

- ойлымо да возымо йылмым у кукшытышкö нöлталаш, творческий шÿлышым вияҥдаш;  

- содержаний дене келшышын кумыл шижмашым ончыктен лудмашке куснаш;  

- калык ойпого ден сылнымут полшымо дене йоча-влакын шум-чонешышт поро шонымаш 

ден волгыдо шижмашым ылыжташ да вияҥдаш, ончыклык илышлан шуарен шогаш;  

- мӧҥгыштӧ книгам шкевуя лудаш кумылаҥдаш, пайдале книгам илыш йолташышке савыраш 

йӧнештараш.  

 



Лудмаш программе тÿҥ шотышто марий калыкын ойпогыжлан да сылнымут мастар-влакын 

мурсаскаштлан эҥерта. Тудо кугурак класслаште литературым тунеммашын тÿҥалтышыже 

лиеш. "Лудшаш книгалашке" пурышаш текст-влак социальный, этический да эстетический 

сынан улмышт дене чумыралтыт. Нуно шочмо элым калыкым, йылмым йӧратыше тукымым 

ончен куштымаште .кугу суапым ыштышаш улыт.  

Чыла классыште кажне тема почеш уш-акылым вияҥдаш, йылмым лывырташ, илышлан 

ямдылалташ кугу йöн ышталтеш. Сылнымут шочмо йылмын ямже дене тÿзлана. Тудын 

пылышнам шыматен йоҥгалтше оҥтыржо уло. Кажне гласный але согласный йÿкым чын 

каласен колташ туныктыде ок лий. Мут чондайымат эре пойдарен шогыман. Сылнымутышто 

вашлиялтше чаткан да мастарын чоҥымо предложенийым лончылаш да шке кутырымашке але 

серымашке пурташ. Ойлымашын чоҥалтмыжым, ужаш-влакын икте-весышт дене 

кылдалтмыштым, почеламутын размержым, тудын музыкла йоҥгалтмыжым эскераш.  

Сылнымут шкенжын чеченлыкше дене одарлана. Йылмым лывырташ мастарын кучылтмо 

ойсавыртыш, сöрастарен каласыме шомак-влак кугун полшат. Садлан таҥастарымашым, 

эпитетым, метафорым, олицетворенийым да молымат йоча-влаклан палдарен кодаш кÿлеш.  

Произведенийым лончылышыла, тунемше-влак текстын тÿҥ шонымашыжым муын 

моштышаш да ужаш-влак кокласе логический кылым рашемдышаш улыт. Герой-влакын 

пашаштым, койыш-шоктышыштым аклаш, персонажын молан тыге але вес семын ыштымыж 

нерген шке шонымыштым луктын ойлаш тÿҥалыт. Текстлан пеҥтыдын эҥертен, литературный 

геройын образшым'лончылыман. Посна персонаж нерген автор мом да кузе возен, лудын 

кодыман да геройын образшым иктешлыман. Лач тыге шоктмо годым икшывын кöргешыже, 

ушешыже эн суапле шонымаш-влак ылыжшаш улыт. '  

Сай книга дене кылым кучыдымо еҥ пиалдыме лиеш. Изишт годым лудаш огына кумылаҥде 

гын, туныктымо йочана-влак куандыме радамыш логал кертыт. Тыге ынже лий манын, лудмо 

южо текстым инсценироватлаш келша. Ик произведенийым тунемше-влак модын ончыктат, 

весым роль дене лудын пуат, кумшым герой лÿм дене каласкален кодат. Произведенийым 

умбакыже шуэн але ойлымаш ден йомакым шке гыч шонен каласкалыкташ пайдале.  

Лудмаш урок марий да руш йылме, природоведений, труд, музык, изоискусство урок-влак 

дене чак кылдалтеш. Музык ден изоискусство урок-влак нерген посна палемден кодаш кÿлеш. 

Лудшаш южо текстлан марий композитор-влакын семым келыштарымышт нерген ончыктыде 

кодаш огеш лий. Художник-влак марий сылнымут деч öрдыжтö огыт шого. Писатель ден 

поэтна-влакын портретыштым, южо текстлан сÿретым лач нуно ыштеныт. Лудмаш урокышто 

композитор ден художник-влакын произведенийыштым кучылтмына дене текст ешартыш 

шулдырым налеш.  

Урокышто гына лудмо ок сите. Йоча-влак мöҥгыштӧ ятыр марла книгам, "Ямде лий"'ден 

"Марий Эл" газетлам, "Кече" ден "Ончыко" журналлам лудын щогышаш улыт. Мо логалын,  



тудым ынышт луд манын, лÿмынак внеклассный лудмаш манме але мöҥгыштö лудмым 

виктарыме урок эртаралтеш. Тиде уроклан жап программыште ончыктымо шагат гыч 

налалтеш. II классыште тылзыште ик внеклассный лудмаш урок темлалтеш.  

Литератур лудмаш урокын лектышыже  

Колыштмаш (аудирований). Йÿкаҥдыме ойым але вес еҥын лудмыжым колыштын да колын 

моштымаш.  

Лудмаш. Темлыме кугытан да жанран текстым лудмашын молан кўлмыжым да кузе 

лудшашым (икымше гана шкалан пален налаш але ойыркален лудаш) рашемдымаш. 

Шÿлышым чын пайлен, йÿкым иземден-кугемден, вичкыжемден-кўжгемден, шуйдарен-

кÿчыкемден лудмаш, кажне йÿкым раш каласымаш (дикций). Лудшыла, логический паузым, 

ударенийым да интонацийым эскерымаш.  

Кутырымаш. Коктын але шукын кутырымо годым тыматлын мутланымаш, йодыш-влакым 

пуэн моштымаш. Шке ойлымо годым (монолог) сылнештарыме йӧн-шамыч дене 

(таҥастарымаш, метафор да молат) пайдаланыман, шке шонымашым мут дене тÿрлыман, 

кутырымашым мастарын чо‰ыман да вес еҥын ойлымаштыже тÿҥ шонымашым ойырен 

моштыман.  

Возымаш. Сылнымутым лудмо негызеш каласкалымаш, описаний да шонкалымаш сынан 

текстым возымаш; сÿрет почеш изирак сочиненийым серымаш; колыштмо ойлан але лудмо 

текстлан аклыме мутым (отзыв) возымаш.  

Лудмашын тÿрлӧ шӧрынжӧ. Ойлымаш почеламут, басня, тыглай статья-влак дене паша. 

Тидын годым тыгай моштымаш шуаралтшаш: сылнымутышто да научно-популярный сынан 

текстыште кучылтмо сылнештарыме йӧн-шамычым ончыктымаш; авторын возымаштыже мо-

мо сÿретлалтмым радамлымаш; писательын шкенжын кузе шонкалымашыжым 

тогдайкалымаш; текстыште ончыктымо эн рÿд шонымашым рашемдымаш. Ученик книган 

шинчымаш памаш улмыжым умылышаш. Ынде тудо шкежат тунемме, сылнымутан да 

справочный книга-влакым ойьркалышаш: молан манаш гын, икшывылан пӧлеклыме 

литератур библиотекыште пеш шуко тÿрлӧ улыт. Мӧҥгыштӧ шке гыч лудшаш книга-влак 

программыште палемдалтыныт. Туге гынат йоча шке кумылын вес савыктышымат лудын 

сеҥа. Но тидын деч ончыч туныктышын каҥашыжым налшаш.  

Молан? Ийготлан келшыдыме книгам лудмын суапше уке.  

Тунемше мом лудшаш. Мӧҥгыштӧ могай книга-влакым лудаш кÿлмым кажне класслан 

темлыме списке ончыкта. Тыште книган сӧраллык да шÿм-чон поянлык тÿняшке 

наҥгайышашыштым шотышко налме. Ойырымо книга-шамыч тема да жанр шот денат тÿрлӧ 

улыт. Ийготлан келыштарыме амал дене нуно класс еда шелалтыныт. Внеклассный лудмаш  



урок-шамыч шагал эртаралтыт, туге гынат ученик-влак эре лудын шогат. Тыгодым мом да 

кузе лудмыштым туныктышо эскерен да вуйлатен шогыде ок лий.  

Литературоведческий ямдылалтмаш. Литературын тÿрлӧ жанрже: ойлымаш, почеламут, 

басне, научно-популярный статья (кугурак класслаште: повесть, поэме, драме да молат). 

Йылмыште кучылталтше сылнештарыме йӧн-влак таҥастарымаш, метафора, гипербола да 

молат.  

Лудмо негызеш эртарыме творческий паша. Лудмо да лончылымо сылнымут йочан 

тунеммаштыже творческий кышам кодышаш. Лудмаш урокышто налме шинчымашын 

саскаже кузе палдырнен кертеш? Роль дене лудмаште, сценкым модын ончыктымаште 

тунемшын умылымашыже утларак почылт сеҥа.  

Текстым ученик кузе умылен, тидым тудо мут дене сÿретлымаште ончыктен кертеш, лудмо 

текстын содержанийжым тÿрлын-тÿрлын каласкалымаш пайдале: герой лÿм дене, писатель 

лÿм дене, вес персонажын лÿмжӧ дене авторын серымыжлан эҥертен, йоча тыгайрак текстым 

шке гычат чоҥаш тÿҥал кертеш.  

Литератур лудмаш предмет туныктымашын кÿлешлыкше  
Литератур лудмаш урокын пайдаже аклаш лийдыме: тудо тунеммаштат, шкем илышлан 

шуарен куштымаштат ÿшанле ошкыл лийын да лийшаш. Сылнымутын юзо вийже 

мучашдыме. Лач тудо тачак ок палдырне гынат, йоча-влак дек эркын-эркын миен шуэш; 

садыгак ученик-влакын уш-акыл вияҥдыме да шуарыме корныштак лиеш.  

Литератур лудмаш урокышто икшыве шочмо калыкнан эртыме корныжым, тÿвыражым, 

йÿлажым, этический да эстетический поянлыкшым пален налеш. Тиде веле огыл. Мемнан 

пелен тыгаяк шотан вес калык-шамыч илат да тыршат. Умбакыракат ончалаш лиеш. 

Тÿнямбалне эшеат шуко калык уло. Кажныжын ятыр сай могыржо вашлиялтеш. Шке да вес 

калыкым аклыме да умылымо шижмаш изинекак нерештшаш да иланышаш.  

Сайын лудмаш чыла моло предметам сеҥымаш дене тунеммашын негызшак лийын кодеш. 

Садлан удан лудмаш деч кузе-гынат вашкерак кораҥман. Лудмаш урок келгынрак да 

келгьшрак шонкалаш таратышаш. Сылнымутым лудшыла, чын ден шоя, поро да осал, ÿшанле 

лиймаш ден ондалымаш нерген тек йоча утларак вискала Лудмо да лончылымо произведений 

эсогыл йÿштӧ шÿманрак йочан кумылжымат кунар-гынат сымыстарен кертеш. Персонажын 

сеҥымашыж годым йочан куаныме, а ойгыш логалмыж годым чаманыме шижмашыже 

(сопереживаний) тарвана гын, урок арам эртен манаш ок лий. Икманаш, литератур лудмаш 

урокышто шинчымашым погышо ученик, вес еҥым умылен, калык да эл ончылно шке 

порысшым шижын, шке койыш-шоктышыжым чын да поро корно дене виктарен сеҥа.  

Тунемме планыште литератур лудмашын верже.  



Россий Федерацийысе тунемме тӧнеж-влакын базисный планышт дене келшышын литератур 

лудмашлан 2 классыште 34 шагат пуалтеш.  

Литератур лудмаш урокын лектышыже могай лийшаш  

Ушан-шотан айдемым шуарен куштымашым шотьшко налаш гын, литератур лудмаш 

урокышто тунемме негызеш теве мо рашемдалтшаш:  

– сайын тунеммаште да шкем умбакыже вияҥдымаште лудмашын кугу полышыжым шижын 

шогымаш;  

– тÿня илышым да шкемым шке пален налаш манын, эре лудын шогаш кÿлмым ушышто 

чарныде кучымаш;  

– Марий Элысе, Российысе да вес элысе кугезына-влакын пӧлеклыме уш-акыл поянлыкышт 

дене палыме лиймаш;  

– сылнымутан произведений сымыктышын посна ужашыже манмым умылымащ;  

– сылнымутым тичмашнек авалтен налын вашлиймаш;  

– сылнымутым уло шÿм-чон дене умылаш тыршымаш;  

– шке шонымым шот дене почын пуымаш да вашмушланыше еҥын: ушпогыжым пагалымаш.  

– кÿлеш шинчымашым пален налаш манын, тÿрлӧ книга ден справочниклаште але 

интернетыште келшыше материалым шкевуя кычалмаш;  

– сылнымутан текстым лончылымо да умылтарыме годым тудым логический ужаш-влаклан 

шелeдымаш, планам чоҥымаш, сылнештарыме йӧн-шамычым муын палемдымаш, шке 

шонымашым умылтарен да негызлен моштымаш;  

– шкенан йырысе тÿня дене вашкелшымаш кылым кучымо правил ден йӧн-шамычым умылен 

налмаш;  

– обществыште пеҥгыдемдалтше шкем кучымо шотышто правил-влак дене палыме лиймаш;  

– весе-шамыч дене вашкыл кучымо негыз-влакым палымаш, группышто, тўшка пашаште 

шкем кучен моштымаш.  

Лудмашын шкенжын саскаже тыгай лийшаш:  
– сайын да умылен лудмаш кÿкшытышкӧ шумаш;  

– тÿкнылде лудмашке куснымаш, колыштмо але лудмо текстым умылымо йӧн-шамычым 

палымаш;  

–шкем ушан-шотан, творческий шÿлышан лудшылан шотлымаш;  



– произведенийысe персонаж але событий нерген каласкалымаш сынан тыглай текстым шке 

гыч чоҥен моштымаш, план почеш содержанийым шке гыч каласкалымаш, шонкалымаш да 

описаний йӧршан повествовательный текстым чоҥымаш;  

–тунемме почеламутым наизусть каласымаш, ученик, тыгак ача-ава да туныктышо-влак 

ончыко изирак увертарымаш да ойлышаш шомак дене лекшаш.  

Тÿҥалтыш классыште туныктымо «литературный лудмаш» предметын содержанийже  

Аудирований (колыштмаш)  

Еҥын ойлымым, лудмым колышт, умылен моштымаш. Колыштмо текстын содержаний почеш 

йодышлан чын вашмутым пуымаш, йодышым пуэдымаш. Событийын радамжым рашемден 

моштымаш. Текстын ужаш-влакшым муын моштымаш.  

Лудмаш  

Йÿкын лудмаш. Слог дене лудмаш гыч эркын-эркын тичмаш шомакым умылен лудмашке 

куснымаш, писын лудаш тунеммаш (кажне тунемшын шке индивидуальный темпше). Лудмо 

годым орфоэпически нормым, пунктуаций знакым шекланымаш. Текстым содержанийлан 

келшышын сылнын лудмаш.  

Шке семын лудмаш. Произведенийын содержанийжым, смыслжым умылымаш. Лудмашын 

тÿрлӧ йӧнжӧ дене палыме лиймаш: шымлен лудмаш, ойыркален, палыме лиймаш, ончал 

лекмаш. Текстыште кÿлеш информацийым кычал муын моштымаш.  

Тÿрлӧ текст дене пашам ыштымаш. Тÿрлӧ сынан текст дене (художественный, научно-

популярный, туныктымо сынан) палыме лиймаш, нуным таҥастарымаш, кÿлешлыкыштым 

палымаш. Калык ойпого дене палыме лиймаш.  

Текстым предложений тÿшка деч ойыркален моштымаш. Книган лÿмжӧ да оформлений 

почеш мо нерген ойлалтмым шижын моштымаш.  

Текстым логический ужаш-влаклан шелмаш, нунылан келшыше вуймутым пуымаш, 

произведенийын тÿҥ шонымашыжым рашемдымаш  

Текстым тÿшкан лончылымашке ушнымаш: йолташ-влакым колыштмаш, иктаж тема дене 

шке выступатлымаш, молын вашмутышкышт ешарымаш, текстым кучылт моштымаш. Тыгак 

справочник ден иллюстративно-изобразительный материалым кучылтмаш.  

Библиографический культур. Книга – кÿлешан шинчымашым пӧлеклыше памашшинча. 

Марла лекше первый книга-влак. Нуным Санкт-Петербургышто, Озаҥыште, Москошто, 

Вяткыште савыкташ тÿҥалмаш. Сылнымутлан пӧлеклыме, тунемаш келыштарыме да 

справочный сынан книга-шамыч. Книган ужашыже-влак: вуйлымаш, титульный ластык, 

книган кÿчык содержанийже, сÿрет- 



шамыч. Книган тÿжвал тÿсшым ончен, тудын сÿрет-влакшым эскерен, научный але 

сылнымутан улмыжым тогдайымаш.  

Книган (савыктышын) тÿрлӧ лиймыже: ойлымаш але почеламут савыктыш, тÿрлӧ авторын 

возымыштым чумырышо книга, журнал але книга сынан газет, тÿрлӧ мутер, справочник, 

энциклопедий.  

Темлыме списке почеш але библиотекысе картотек почеш йочалык книгам шке ойырен 

налмаш. Алфавитан каталог дене пайдаланымаш. Йочалан келыштарыме мутер да 

справочник-влак дене шкевуя пашам ыштымаш.  

Сылнымутан текст дене пашам ыштымаш.  

Произведенийын вуймутшым умылымаш, тудын содержанийже дене келшымыжым 

шекланымаш лÿмжым, ваш-кылжым умылымаш. Герой-влакын койыш-шоктышыштлан акым 

пуымаш, нунын сай пашаштлан куаныме, йоҥылыш корнышко тошкалмыштлан 

тургыжланыме шижмашым ончыктымаш. Сылнымутысо геройын образшым лончылымаш: 

персонажым автор кузе сÿретлен, геройын илышыж гыч мо пале, тудо могай, койыш-

шоктышыжо пашаштыже, шонымашыштыже да йылмыштыже кузе коеш, авторлан шкаланже 

геройжо келша але уке.  

Текстын содержанийжым тичмашын, кÿчыкын але ойыркален каласкалымаш.  

Текст дене паша: тудмо ужашын тÿҥ шонымашыжым рашемдымаш, рÿдӧ да эҥертышаш 

шомак-влакым ойырымаш, пуымаш, ужашым кÿчыкын каласкалымаш; текстым ужаш-

шамычлан шеледымаш, ужаш-влакын да чумыр текстын тўҥ шонымашыжым ончыктышо 

ужаш-шамычлан да чумыр текстлан вуймутым пуымаш, вуймутым назывной предложений 

семын чоҥымаш (тудым йодышан предложений семынат чоҥаш лиеш, тунемше шкеат вес 

вуймутым муын кертеш).  

Темлыме ужаш почеш шкевуя ойыркален каласкалымаш: геройлан характеристикым пуымаш 

(тидлан верчын герой нерген возымым ойыркален лукман, действий кушто каен шогымо 

верлам текстыште шерын налман). Икгайрак ситуациян да героян, тыгак икгайрак шижмашым 

лукшо лудмо да лончылымо произведений-влакым икте-весыпгт дене таҥастарымаш.  

Тунемме, научно-популярный да моло текст дене пашам ыштымаш.  

Произведенийын лÿмжым, лÿм ден содержанийын ваш-кылжым умылымаш. Учебный да 

научно-популярный текстын ойыртемжым палымаш (информаций улмыжо). Былинын, 

легендын, библейский каласкалымаш-влакын ойыртемыштым палымаш. Тÿрлӧ текстым 

лончылымо годым персонажын молан лач тыге, а вес семын огыл ыштымыжым аклымаш.  



Текстын тÿҥ шонымашыжым мумаш. Текстым ужашлан шеледымаш. Микротема-влакым 

мумаш. Текстым кÿчыкын да тичмашын каласкалымаш.  

Кутырмаш.  

Диалог. Диалогым кучылтмаш. Йодышым умылен чын вашмутым пуэн моштымаш. Коклаш 

пурыде колышт моштымаш, шке шонымым ласкан почын пуымаш. Тидлан верчын негызлыме 

шот дене текст гыч ужашым ончыктыман але шке опытет гыч пример дене пеҥгыдемдыман. 

Класс деч ӧрдыжтӧ улмо годым, кутырышыла, шкем шыман кучыман. Тидын шотышто марий 

калыкын ушан ойӧрӧ-влакшым шарналташ кўлеш.  

Мутвундым пойдарыме паша: вончештарыме да шуко значениян шомак-влак дене сомыл, мут 

поянлыкым эн кўлешан шомак-шамыч дене ешарен шогымаш.  

Тунеммаште, тÿрлö илыш ситуацийыште речевой этикетын правилже-влакым кучылтмаш 

(саламлалтмаш, чеверласымаш, тауштымаш, йодмаш, титакым тöрлатымаш).  

Мут дене паша. Мутын тÿрлӧ значениян лиймыже.  

Монолог. Авторский текстлан эҥертен монолог сынан изирак каласкалымашым чоҥымаш. 

Авторын текстше але темлыме тема пoчеш, йодыш-влаклан вашештен, кўчыкынрак 

каласкалымаш. Каласкалымаштe текстын тўҥ шонымашыжым йомдараш ок кўл. 

Сылнымутан, тунемме (учебный) але научно-популярный сынан текстын ойыртемжым 

шотышко налын, лудмо але колыштмо произведенийын содержанийжым почын пуымаш. Кеч 

шке илышыште, кеч сылнымутан произведенийым лудмо але кеч чапле сўретым ончымо 

негызеш ылыжше шарнымашым повествований, описаний да шонкалымаш сынан ойлымаште 

каласен ончыктымаш. Шке каласкалымашлан планым шке чоҥымаш. Шке чоҥымо 

каласкалымаште сылнештарыме йӧн-влакым (таҥастарымаш, антоним, синоним, метафор) 

шке гыч чумырымаш да кучылтмаш. Лудмым, колыштмым каласкалымаш. Ужмо-колмо, 

лудмо нерген шке шонымашым почын пумаш.  

Серымаш (серыме йылмын культуржо)  
Серыме йылмын йодмыжо тыгай лийшаш: темым почын пуымаште, действий кушто 

кайымым сўретлымаште, герой-влакын кӧргӧ шонымашыштым почын пуымаште вуймут ден 

содержаний келшен толшаш улыт; изи сочиненийыштат сылнештарыме йӧн-шамыч 

(таҥастарымаш, эпитет, метафор, антоним кучылталтышт; темлыме тема почеш ойлымаш 

чоҥалтшаш; текстлан изирак аклыме мут (отзыв) возалтшаш.  

Тунемше мом лудшаш.  



Марий да моло калыкын ойпогышт. Марий писатель-влак С.Чавайнын, Шабдар Осыпын, 

М.Шкетанын, Н.Мухинын, М.Казаковын, И.Осминын, Йыван Кырлян, А.Бикын, М.Майнын, 

Б.Даниловын, В.Ивановын, Б.Даниловын, В.Сапаевын, В.Колумбын, Ю.Артамоновым, 

В.Регеж-Гороховын да молынат сылнымутышт. Руш да вес элласе автор-шамычын возымышт.  

Книга-влакын тÿрлö лиймышт: исторический, приключений сынан, фантастический, научно-

популярный сынан, справочник ден энциклопедий-влак, йоча периодический изданий-влак.  

Теме-влак: тÿрлö калыкын ойпогыжо, шочмо эл, пÿртÿс, йоча-влак, поро да осал нерген, 

мыскара сынан произведений-влак.  

Литературоведческий ямдылалтмаш (практический паша дене кылдалтеш).  

Туныктышын полышыжлан эҥертен, лудмо произведенийыште могай сылнештарыме йӧн-

влак кучылтмым ончыктымаш: таҥастарымаш, эпитет, метафор, антитез, гипербол; молан 

кучылтмым рашемдымаш.  

Литератур умылымаш-шамычым ойыркалымаш: сылнымутан произведений (научно-

популярный текст огыл), персонаж-влакын образышт, мут мастарлык, автор (писатель, поэт), 

текстын содержанийже, мо нерген ойлалтеш (тема). Произведенийыште сўретлыме герой: 

тудын портретше, кутырымо йылмыже, пашаже, шонымашыже; авторын (писательын) шке 

геройжым аклымыже.  

Повествований (каласкалымаш), описаний (портрет, пейзаж, интерьер), рассуждений 

(геройын монологшо, диалог).  

Проза ден почеламут. Почеламутын ойыртемже (ритм, рифма).  

Калык ойпого. Авторын произведенийже-влак.  

Произведенийын жанр ойыртемжым рашемдымаш. Жанр шотышто произведений-влакын 

тÿрлӧ лиймышт. Калык ойпогын тÿрлӧ йӧнышт: калыкмут, тушто, йомак, мыскара, аза 

малтыме муро, ойӧрӧ. ончыктымо ойпогым палымаш да ойыркалымаш. Тÿрлӧ йомак-шамыч: 

вольык да янлык нерген, бытовой, юзо (волшебный). Йомакын сылнымут ойыртемже: могай 

мут да ойсавыртыш-влак кучылталтыт, кузе тÿҥалеш да мучашлалтеш, мо кум гана 

вашлиялтеш, кузе поро вий осалым сеҥа. Писатель-шамычын серыме йомакышт.  

Ойлымашын, почеламутын, басньын жанр шотышто ойыртемышт, чоҥалтме радамышт да 

сылнештарыме йöнышт.  

Сылнымут негызеш эртарыме творческий паша. Лудмо да лончылымо сылнымут йочан 

тунеммаштыже творческий кышам кодышаш. Лудмаш урокышто налме шинчымашын 

саскаже кузе палдырнен кертеш? Роль дене лудмаште, сценкым модын ончыктымаште 

тунемшын умылымашыже утларак почылт се‰а.  



Текстым ученик кузе умылен, тидым тудо мут дене сўретлымаште ончыктен кертеш, лудмо 

текстын содержанийжым тўрлын-тўрлын каласкалымаш пайдале: герой лўм дене, писатель 

лўм дене, вес персонажын лўмжӧ дене авторын серымыжлан эҥертен, йоча тыгайрак текстым 

шке гычат чоҥаш тўҥал кертеш.  

Класс деч ӧрдыжсӧ паша. Шочмо йылмым урок деч ӧрдыжсӧ пашаште кумдан да пайдалын 

кучылтман. Южгунам иктаж-кудо внеклассный мероприятийже урокысо деч келгырак кышам 

коден кертеш. Урок деч вара у оҥай книгам, «Ямде лий» газетым, «Кече» журналым тўшкан 

лудмаш, икшыве-влаклан лўмын ямдылыме «Куткыеш», «Ужар илем» радиопередачым 

иквереш колыштмаш, телевидений дене йоча передачым, театрыште але тўвыра полатыште 

спектакльым ончымаш, концертыште сылне мурым але наизусть тунемме почеламутым 

йо‰галтарымаш да мурен куштымаш, шочмо йылме кружокышко коштмаш, «Шочмо йылме» 

стендым сºрастарымаш, пырдыжгазетым лукмаш, тўрлӧ альбомым ямдылымаш, йоча газет 

ден журнал редакцийыш заметкым колтымаш, вес школышто тунемше шке таҥашлан 

серышым возымаш – чыла тиде паша ученик-влакын кутырымо да серыме йылмыштым 

лывырташ да шкеныштым идейно шуараш кугу йӧным ышта.  

Тÿҥалтыш школышто туныктымо пашан результатшылан тунемше-влакын умбакыже 

тунемаш ямде лиймышт шотлалтеш. Тыгак литературный шинчымашышт моштымашке 

савырнышаш:  

Литературный лудмашын у шинчымашым налмаште кÿлешлыкшым палышаш, айдемын 

культурыжым, личностный да социальный качествым вияҥдымаште кугу верым налын 

шогымыжым умылышаш;  

Литературный лудмашын чыла айдемын тÿнямбалсе культурын поянлыкше дене 

палдарымаште кучылталтмыже;  

Литературный текстым эстетический да нравственный могыржо дене шымлышаш;  

Жанрым палышаш, геройлан акым пуышаш, характеристикыште анализым, таҥастарымашым 

кучылтшаш. Текстын содержанийжым каласкален моштышаш;  

Тÿрлӧ текстлаште кÿлеш информацийым кычалын муын моштышаш;  

Тÿрлӧ справочник да энциклопедий-влакым кучылт моштышаш;  

 

П класс  

ЛИТЕРАТУР ЛУДМАШ ДА ЙЫЛМЫМ ЛЫВЫРТЫМАШ (34 ШАГАТ)  

Мом лудман  



Калык ойпого. Марий калык йомак-влак. Марий писатель-шамычын серыме йомакышт. 

Марий калык муро ден такмак-влак. Калыкмут, тушто, калык пале ден лудышмут-влак. Марий 

калык мыскара.  

Ныл изак-шоляк (кеҥеж ден шыже). Кеҥеж да йоча-влак. Кеҥеж нерген почеламут ден 

ойлымаш-влак. Шыже да у тунемме ий. Кугу еҥ-влакын шыжымсе пашашт. Шыжым янлык 

ден кайык-влакын илышышт.  

Шыже пўртўсыш экскурсий. Игечын вашталтмыжым, кайык-влакын шокшо велыш 

чоҥештымыштым эскерымаш.  

Шºртньº пеледыш-шамычлан. Марий писатель ден поэт-влакын йоча-влак нерген серыме 

сылнымутышт. Мыскара шўлышан почеламут ден ойлымаш-влак.  

Паша илышым сӧрастара. Паша, тÿрлӧ профессий нерген почеламут ден ойлымаш-влак. 

Пашалан пӧлеклыме калыкмут. Йогым койдарыше мыскара.  

Поро (лывырге) кумыл шерге. Ваш-ваш келшымаш, икте-весылан полшымаш, шкем эплын 

кучен моштымаш, кугурак-влакым пагалымаш нерген сылнымут. Торжалыкым шылтален 

ончыктышо почеламут ден ойлымаш-влак.  

Марий Эл – шочмо вел. Шочмо кундемлан, пашаче марий калыклан, тудын нимучашдыме 

порылыкшылан пӧлеклыме почеламут, ойлымаш, повесть ден роман гыч налме ужаш-влак.  

Ныл изак-шоляк (теле ден шошо). Теле пÿртÿс, йоча-влакын куаныштлан пӧлеклыме 

почеламут ден ойлымаш-влак. Кугыеҥ-влакын телымсе пашашт. Телым янлык ден кайык-

влакын илышышт. Шошо пÿртÿс, кугыеҥ-влакын шошымсо пашашт, вольык, янлык, кайык 

илышлан пӧлеклалтше сылнымут.  

Первый марий писатель-влак. Марий сылнымутын онарже С.Чавайнын, мер пашаен да 

писатель В.Савин (В. А.Мухин) да поэт Н.СМухинын почеламут ден ойлымашышт.  

Внеклассный лудмаш. Внеклассный лудмаш урок чырыклан ик гана эртаралтеш. Кучылтмо 

4 шагат класс журналеш ончыкталтеш. Урокышто «Изи шўдыр» (В.Б.Исенеков ден 

М.Г.Леонтьева ямдыленыт) книга кучылталтеш. Тылеч посна у изданий дене пайдаланаш 

лиеш. Тыгак урокым «Ямде лий» газетлан, « Кече» журналлан пӧлеклаш кÿлеш.  

Йылмым лывыртымаш. Лудмо почеш йодышлан вашештымаш. Лудмын содержанийжым 

текстлан лишылын каласкалымаш. Мут дене сÿретлымаш, диафильмым чоҥымаш. Почеламут-

влакым наизусть тунеммаш, прозо гыч ужашымат (2-5 предложенияным) темлаш лиеш.  

Наизусть тунемшаш почеламут-влак:  

С.Чавайн. Кеҥеж йўд.  



Н.Мухин. Кеҥеж эр.  

В.Сави. Книга.  

И.Осмин. Курымеш йӧратена.  

М.Казакав. Йÿштӧ Кугыза.  

М.Казакав. Маляр.  

В.Элмар. Мый йӧратем родной элемым.  

Антонов Ивук. Шыже толмым шижам. (Ужаш.)  

M.Большаков. Ачам дене пырля.  

М.Емелъянов. Кайыкым пукшена.  

B.Рожкин. Ава.  

C. Вишневский Шыргыжеш ужарген пасуна.  

 

В.Сапаев. Пӧлек.  

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да ыштен моштышаш  
Текстым тичмаш мут дене лудшаш, икымше пелийыште 1 минут жапыште 35-40 шомакым 

лудын шуктышаш, кокымшо пелийыште – 40-50 мутым;  

–текстым логический ужаш-влаклан шелшаш, нунылан келшыше вуймутым пуышаш, 

туныктышын полышыжлан эҥертен, произведенийьш тўҥ (рÿдӧ) шонымашыжым 

рашемдышаш;  

–персонажын койыш-шоктышыжым вий шутымын аклышаш;  

–герой-влакын сай пашаштлан куаныме, йоҥылыш корнышко тошкалмыштлан тургыжланыме 

шижмашым ончыктышаш;  

–текстым тўткын эскерен лудшаш, тушто таҥастарымашым, сылне определенийым, 

вончештарыме значений дене кучылталтше мутым ончыктышаш;  

-йочалык книга дене шкевуя палыме лийшаш (авторын фамилийжым, книган лÿмжым 

шарнышаш), туныктышын темлымыж почеш школысо але ялысе библиотекыште книгам 

налын лудын шогышаш;  

-12 почеламутым наизусть палышаш. 

Календарно-тематическое планирование уроков  

родного языка во 2 классе  
В неделю – 2 часа  

Всего – 68 часов     

1 четверть  

Предложений  
1. Предложений.  

2. Предложенийысе мут-влак кокласе кыл.  

3. Сÿрет почеш ойлымашым чонымаш.  

4. Предложенийын рÿдö шомакше-влак подлежащий.  

5. Сказуемый.  

6. Главный член-влак.  

7. Изложений.  

8. Предложений мучашеш точкым шындымаш.  

9. Йодышан предложений.  

10. Предложений мучашеш кычкыралтышан палым шындымаш..  

11. Диктант.  

Мут ден предложений  
12. Мут ден предложений. Предложенийын мут гыч ышталтмыже.  

13. Сочинений. Мыйын школем.  

14. Предметым ончыктышо мут-влак.  

15. Итоговый контрольный диктант.  

16. Предметын мом ыштымыжым ончыктышо мут-влак. Йонылыш дене паша.  



2 четверть  
17. Предметын мом ыштымыжым ончыктышо мут-влак.  

18. Предметын мом ыштымыжым ончыктышо мут-влак.  

19. Предметын палыжым ончыктышо мут-влак.  

20. Изложений.  

21. Почеш мут-влак.  

22. Почеш мут-влак.  

23. Диктант.  

24. Ваштареш значениян мут-влак (антоним-влак).  

25. Икгай вожан мут-влак.  

26. Икгай вожан мут-влак.  

27. Ен лÿмым, фамилийым кугу буква дене возымаш.  

28. Сочинений.  

29. Вольык, моло чонанын лÿмыштым кугу буква дене возымаш.  

30. Ола, ял, энер лÿм-влакым кугу буква дене возымаш.  

31. Контрольный диктант.  

32. Йонылыш дене паша. Иктешлымаш урок.  

3 четверть  
Йÿк, буква, мут, предложений  

33. Мут, предложений.  

34. Гласный ден согласный йÿк ден буква-влак.  

35. Сÿрет почеш сочинений..  

36. Слог.  

37. Мутым ик корно гыч вес корныш вончыктарымаш.  

38. Мутым ик корно гыч вес корныш вончыктарымаш.  

39. Диктант.  

40. Й йÿк ден буква.  

41. Э йÿк ден буква.  

42. Изложений.  

43. Самостоятельный паша. Предложенийлан шеледымаш.  

44. Е, я, ю буква-влак мут тÿналтыште.  

45. Я, е, ю буква-влакын 2 йÿкым ончыктымышт.  

46. Согласныйын пушкыдылыкшым е, ѐ, ю, я гласный буква дене палемдымаш.  

47. Ы йÿк ден буква.  

48. Ё буква.  

49. Е буква.  

50. Диктант.  

51. Мут мучаште да мут покшелне ь буквам возымаш.  

52. Мутышто ь буква.  

4 четверть  
53. Мужыран пич да йонгыдо согласный-влак.  

54. Мужыран согласныйын мутышто возымым тергымаш.  

55. Сочинений.  

56. Ф, х, ц, щ букван мут-влак.  

57. Изложений.  

58. Ударений.  

59. Ударенийым шындымаш.  

60. Диктант.  

61. Алфавит.  

Ушештарымаш  

62. Предложений-влак.  

63. Мут-влак.  

64. Йÿк ден буква.  

65. Контрольный диктант.  



66. Ушештарымаш урок.  

67. Ушештарымаш урок.  

68. Иктешлымаш урок.  

Календарно-тематическое планирование по родному чтению во 2 классе  
Количество часов – 34 В 

неделю – 1   
  

   

1 чырык  
1. Марий калык муро.  

2. Марий калык йомак-влак.  

3. Марий калык мыскара. С.Чавайн. Сöснаигын изаже.В.ÿпымарий. Чавай ден Шалай.  

4. А.Ивук. Шыже толмым шижам.  

5. В.Рожкин. Шыже тÿс. А.Мичурин-Азмекей. Первый гана чодыраште.  

6. В.Сави. Книга. В.Орлов. Пиал.  

7. Б.Данилов. Ава кунам мала? И.Осмин. Люда.  

8. Б.Данилов. Поро паша. В.Сапаев. Чеверракым, кугуракым…  

9. Внеклассный лудмаш. Мемнан кундемыште – шыже.  

 

2 чырык  
10. И.Васильев. Кö эн сай? В.Дмитриев. Коча.  

11. А.Горохов. Шÿжарем.  

12. В.Чалай. Ме пашам йöратена. А.Горохов. Мемнан авана.  

13. М.Казаков. Маляр. Макс Майн. Полдыш.  

14. А.Мокеева. Авамлан полшем. Макс Майн. Кудывечым кö ÿштын?  

15. Н.Лекайн. Йытын дене мом ыштат? Самат Шакир. Йытын.  

16. Внеклассный лудмаш. Паша илышым сöрастара.  

 

3 чырык  
17. Ш.Осып. Первый лум.  

18. М.Казаков. Йÿштö Кугыза. Ю.Чавайн. Январь.  

19. М.Емельянов. Кайыкым пукшена. Н.Иванов. Чылалан палыме кайык.  

20. Н.Яковлева. Теле ÿжеш. М.Казаков. Ечызе.  

21. Д.Исламов. Онгыр йÿк. А.Бик. Мый ом лÿд.  

22. Я.Элексейн. Миша ден Кисик. В.Иванов. Футбол.  

23. А.Федоров. Авай поро.  

24. И.Васильев. Поро рвезе.  

25. В.Крылов. Шыргыжше пеледыш.  

26. Внеклассный лудмаш. Порок умыл шерге.  

 

4 чырык  
27. В.Дмитриев. Саламлем, шочмо-кушмо кундем!В.Элмар. Мый йöратем родной элемым.  

28. К.Васин. Ший гай вÿдет. Н.Ильяков. Кугу Юл. В.Дмитриев. Энер.  

29. А.Иванова. Канде шошо пагыт. В.Рожкин. Ава.  

30. б.Данилов. Шемгорак. А.Айзенворт. Шошо нерген йомак.  

31. А.Мокеев. Эрдене кудывечыште. Сенымаш пайрем.  

32. С.Г.Чавайн – первый марий писатель.  

33. В.А.Мухинын произведенийже-влак.  

34. Н.С.Мухин. Кенеж эр. Куэ.  
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