
Теме: Эврик Анисимовын «Тодыштмо ломбо аршаш» почеламутшо 
 

I. Организационный ужаш 
 
II. Пашалан кумылаҥдымаш 

(?) Те шошым вучеда мо? Шошо могай кумылым луктеш? 
 
III. У темым лукмаш 

(?) Могай лÿм тыланда у улеш? 
 С.Чавайн, М.Шкетан, Э. Анисимов, Олык Ипай, Пет Першут, И.Одар. 
 (?) Могай пушеҥге чодыраштат, сурт воктенат, олыкыштат ош пеледыш дене пеледеш,   
            кумдыкеш тутло пушым луктеш, орлаҥгыште емыжше шеме лиеш. 
 
IV. Урокын цельже: поэтын илыш да сылнымут корныжо, тудын почеламутшым  лончылымаш                

Задаче-влак: 1) тунемме: почеламутым лудын, темыж ден тÿҥ шонымашыжым рашемдаш; 
                                  2) шуарыме: йоча-влакым пÿртÿсым аралаш кумылаҥдаш; 
                                  3) вияҥдыме: кутырымо йылмым лывырташ. 
V. У темым тунеммаш 
     1. Поэт нерген ой 
               Эврик  Васильевич Анисимов 1938 ий 21 июльышто Морко районысо Волаксола ялеш 

шочын.  
Ончыч Волаксола 7-ияш школышто тунемын, вара Весшÿргö кыдалаш школышто шинчымашым 

поген. 1956 ийын пединститутыш пура. 12 ий школышто туныктен. 
1973 ийыште «Марий коммуна» журналист пашаш шогалын. 1992 ий гыч – «Марий Эл».  
Литератур пашам 1953 ийыште тÿҥалын. Икымше почеламутшо «Теле эрдене» «Марий 
коммуна» газетеш савыкталтын. Тудым туныктышо ачаже возаш темлен. 
1968 ий – «Илыш вий» 1-ше почеламут сборник. 1971 ий – «Киса – чичи» 
1977 ий – «Ял покшелне» 
1983 ий – «Мемнан пакчана» 
2001 ий – «Кечан садвечыште» 
2008 ий – «Лышташ пöрдем» 
Чылаже 7 сборникым луктын, шуко почеламутшо мурыш савырнен. 
1992 ий – СССР писатель ушем член. 
 

2. Мутер паша: аршаш – букет, пачер – квартира, йолва – укш. 
 
3. Почеламут дене паша. 
   1) Туныктышо лудеш. 
   2) Йодыш-влаклан вашештымаш 
(?) 1-ше строфаште мо нерген ойлалтеш? Ӱстембалне пеледыш аршаш. 
(?) 2-шо строфа мо нерген палдара? Пеледыш шортын ойла. 
(?) 3-шо строфа гыч мо нерген пален налына? Аршаш тутло пушым шара да самырык жапыш   

пöртылта. 
(?) 4-ше строфа молан пöлеклыме? Ломбо пеледыш шочмо ялым шарныкта. 
(?) 5-ше строфа мо нерген? Ик татлан ломбо укшым тодышташ огеш кÿл. 

 
  2) Почеламутын тÿҥ шонымашыже: пеледше ломбо укшым тодыштман огыл. 
  3) Сылнештарыме йöн-влак: 
      а) эпитет: айдеме йÿк,  мÿй таман эр, самырык жап. 
      б) таҥастарымаш: мылам пуйто шортын ойла,  шула омо гай. 
 
VI. Физкультминутко 
 
 
 
 
 



VII. Шинчымашым пеҥгыдемдымаш 
1. Лудмаш 
2. Йодыш дене паша 

  (?) Йоча-влак, те ломбо нерген мом паледа? Тудо айдемылан мо дене пайдале? 
 
VIII. Мöҥгö паша:  
1) «Шочмо вер» сочиненийым, почеламутым возаш 
2) «Ит тодышт» ойлымашым возаш 
 
IX. Рефлексий 

1) Мылам у ыле …. 
2) Мылам келшыш …. 
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