
5-9 класслан (Марий (родной) йылме» программылан 

умылтарен возымаш. 

 

Mарий йылме -  тиде марий калыкын шочмо йылмыже, эн кугу 

поянлыкше. Тунемше тидын дене изинекак палыме лиеш. Ача-аван ойыштым 

кече еда колын, илыш-корныш Шочмо йылмым тыршен тунемын, ўдыр-

рвезе-влак илышлан кўлшє пенгыде умылымашым налыт, уш-акылышт 

шуаралтеш. Марий йылме школышто – ушан-чолга у тукымым куштымо 

ўшанле ен. 

Марий йылме дене туныктымаш пашам кыдалаш школлан лукмо 

шинчымаш стандартым, Марий образовательный учрежденийын кугыжаныш 

концепцийжым, Марий Эл Республикын базисный, этнокультурный 

компонентан учебный план-влакым, кугыжаныш доктриным, методикын 

йодмыжым шотыш налын пашам ыштыман. 

     Кеч- могай калыкат шке шочмо йылмыжым эн шыманлан, эн лишыллан 

шотла, тудын дене кугешна. Тӱҥалтыш шомак- влкым шочмо йылме дене 

колшо йоча чылажымат аваж дене кылда, илыш нерген умылымашыжат 

тудын дене кылдалтеш. Йырысе илыш, сай да осал нерген умылымаш, йӱштő 

да шокшо нерген шижмаш, колмо ныжыл сем – чылажат ава да шочмо йылме 

дене ушалтеш. Шочмо йылме денек йоча умбакыже вияҥаш тӱҥалеш: тӱрлő 

модыш, вуйыш толын пурышо шонымаш, ужмо- шижме пӱртӱсыштő лийше 

вашталтыш – влак, лектын шогышо шылтык шамыч – чылажат ава йылме 

дене умылтаралтеш, ушеш кодеш. Кушкын шумекыжат, илыш корныш 

пеҥгыдын шогалмекыжат, тӱрлő калык дене тӱрлő йылме дене 

мутланымекыжат, эн ончыч налме шинчымаш – влак айдеме деке уэш шочмо 

йылмыж денак толыт. Садланак шочмо йылмым шот дене тунеммаш сай 

айдемым куштымаште эн ончыл верыште шога. 

    Марий йылмым школышто туныктымашын тӱҥ цельже семын темлыме 

программе икмыняр сомылым палемда: 

- йочалан культуроведческий компетенцийжым вияҥдаш, вес семын каласаш 

гын, шочмо йылмым йőраташ туныкташ, тудын поян да сőрал улмыжым 

шижаш полшаш; йылмым путынь тӱвыран ик ужашыж семын шижаш 

туныкташ, тудым калыкын морально- этический нормыжо – влакым йоча 

чоныш сайын шындарен кертше вий семын ончыкташ; 

- шкет айдеме кугу кӱкшытыш  шуын огеш керт, тудо еҥ дене мутланен, весе 

– влак дене келшен илышаш. Тидланже ойым чоҥен моштымаш кӱлеш, 

кучылтмо шомак – влакым эскерыман. Тыгеже, йылме закон – влакым сайын 

палыман, кӱэмалтше ойсавыртыш – влакым шотлан конден каласыман, тӱрлő 

мутерлашкат ончалман. Тыгай паша дене йочан йылме да лингвистический 

компетенцийже вияҥеш. Тидыжым уроклаште веле ышташ лиеш. 

- йолташ – влак ончылно шонымашым радамлен ойлаш, еҥлан чын улмым 

ӱшандарен каласаш туныкташ, кӱлеш годым ойым вес йогыныш кусараш але 

вес еҥын мутышкыжо пураш коммуникативный  компетенцийым 

вияҥдымаш полша.  

         Тунем пытарыше еҥ мом палышаш да ыштен моштышаш 



Личностный лектыш(результат) семын палемдыман: 

- тунемше умылышаш: шочмо йылме марий калыкын эн кугу поянлыкше. 

Тудын полшымыж дене йоча моло предмет – влакымат сайынрак тунемеш, 

творчествыжат вияҥеш, чын айдеме лиеш; 

- айдеме шочмо йылмыж дене кугешнышаш, тудым арален кодымо  нерген 

тургыжланышаш, яндарлыкше верч тыршышаш, шке ойлымо йылмыжымат 

вияҥдаш тőчышаш; 

- йылме поянлык верч тургыжланышаш; шонымашым раш да умылаш 

лийшын каласышаш; шкежынат, вес ойлышынат йылмыжым аклен 

моштышаш. 
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