
 

 



 

 

Умылтарымашан возыктыш 

(Обьяснительная записка) 

Тунемше-влакым шочмо йылме ден литературым йöраташ туныктымаште 

урок деч вара эртарыме паша моткоч кÿлешан. Тыгай паша тунемше-влакым 

сылнымутан произведенийым келгын умылаш полша, йылме поянлыкым 

ойлымаште да возымаште устан кучылташ туныкта, тунемше-влакын шÿм-

чоныштышт творческий шижмашым ылыжта, шонымашыштым, уш-акылыштым 

у шинчымаш дене пойдара. 

      Шочмо йылме да литератур дене урок деч öрдыжсö паша тÿрлö йöн дене 

ышталтшаш. Чыла тÿрлö йöнжат сай саскам гына пуышаш. Ойлыманат огыл, 

почеламутым, ойлымашым возаш тöчышö тунемше-влак улыт. Тыгай йоча-

влакым  кружокышто ушен, возымо навыкыштым вияҥдыман.  Ондак кузе чын 

возаш кÿлмö корно дене туныктышо палдарышаш. 

Кружокын занятийже тунемше-влаклан марий йылмын йӱк ойыртемже, 

мут поянлыкше, мут ышталтмыже, грамматикыже, орфографийыже, синтаксис 

да пунктуацийыже нерген утларак кӱлешан шинчымашым пуа.  

Программын ойыртемже тыгай: 

1. Тунемше йылме наукын тӱрлӧ ужашыж нерген теорий шинчымашым 

налшаш. 

2. Ты теорийым кучылт моштышаш, мутым чын возен моштышаш, 

препинаний знак-влакым йоҥылыш деч посна шындышаш. 

3. Шымлымаш паша деке але пален налаш кумылаҥдыше йӧршан паша деке  

шӱмаҥдымаш. 

   Кружокын цельже: 

- тунемше-влакым марий йылме да литератур дене экзаменлан 

ямдылалташ полшышаш; 

- тыгак шке возымаште орфографический, грамматический, 

пунктуационный йоҥылышым тӧрлен моштымаш. 

   Тиде программе тыгай задаче - влакым рашемдышаш: 

1. Орфографий да пунктуаций ужаш нерген шинчымашым иктешлышаш. 

2. Шкевуя шонкалаш да лончылаш туныктымаш. 

3. Тÿрлö мутерым да справочный материалым кучылт кертшаш. 

Формо: теоретический ден  практический  паша 

Тунемше-влак тыгай шинчымашым вияҥдышаш улыт: 

- мут сочетанийым, простой, сложный предожений-влакым синтаксически 

лончылен   моштышаш; 

- икгай членан, ойыралтше членан, обращениян да пуртымо мутан простой 

предложенийым чонен кертшаш; 

- кӱлеш годым подлежащий ден сказуемый коклаш тирем шынден моштышаш; 

- тунемме орфограмман мут-влакым возен моштышаш; 

- текстын стильжым пален моштышаш;  



-  шке возымаштыже орфографический, пунктуационный, грамматический 

речевой да стилистический экшыкым муын, кораҥден моштышаш. 

  

 

 

«Шочмо йылме» кружокын планже 
 

   № 

радам 

                                         Тема   Кунам     

  эртен 

Кидвозыш 

1 Ончылмут. «Шочмо йылме» кружокын цельже да 

задачыже. 

  

2 Литератур йылмым куштымаште сылнымутан 

литературын верже. 

  

3 Марий периодический печать. Марла газетын йылмыже.   

4 Марий радио да телевиденийын, передаче-влак йылме.   

5 Олык марий орфографий.   

6 Диктантым возаш кузе ямдылалтман. Орфограмман мут-

влакым чын возымаш. 

  

7 Фонетике. Йук да буква. Йон да сон  йук-влак.  Мутым 

фонетически лончылымаш. 

  

8 Мутын ужашлаже. Мутын состав дене лончылымаш.   

9 Мут ышталтмаш да вашталтмаш.    

10 Морфологий. Самостоятельный ойлымаш ужаш.    

11 Морфологий. Самостоятельный ойлымаш ужаш.    

12 Морфологий. Служебный ойлымаш ужаш. Практический 

паша.  

  

13 Мут сочетанийым лончылымаш.   

14 Простой предложенийым синтаксически лончылымаш.   

15 Сложный предложенийын турло лиймыже. 

 Таблийым ыштымаш. 

  

16 Сложный предложенийым лончылымаш.  Тест почеш 

паша. 

  

17 Союздымо сложный предложенийыште турло знакым 

шындымаш. Практический паша. 

  

18 Текстын стильже.   

19 Шке возымаште орфографический, грамматический, 

пунктуационный йонылышым торлен моштымаш. 

  

20 Чын возымаш:орфографий да пунктуаций   

21 Районысо газетын ик номержылан обзорым ыштымаш.  

Возымо статья-влакым лончылымаш 

  

22 Кÿлеш материалым погымо йöн-влак. Возымым кузе 

саемдаш.Возымым аклымаш. 

  

23 Фельетон нерген умылымаш.Класс илыш нерген 

фельетоным возымаш.Фельтоным лончылымаш да 

ситыдымаш дене пашам ыштымаш. 

  



24 Пÿртÿсыш лектын, мо ужмо-колмым эскерымаш да 

тудын лÿмеш статьям возымаш. Тунемше-влакын возымо 

произведенийышты каҥашымаш. 

  

25 Кружокын пашажым иктешлымаш. Иктешлымаш.   
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