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Хусанкай пултарулӑхне эсир пӗлетӗр-и? 
7-мӗш класра ирттернӗ вӑйӑ конкурс сценарийӗ 

  

Сӑн-сӑпатна пӑхатӑп та - 

Пушкин сӑнӗ пек туйӑнать мана.  

Тӗсӳ-питӳ салху, сӑмаху япшар,  

Шӑнкӑрчӑ сасси пек илтӗнет хӑлхана. 

Арӑслан пек малалла ыткӑнатӑн,  

Пултарулӑхна хытӑ шанатӑн.  

Хамӑр ҫырулӑх илемне курасшӑн  

Хӗрӳ вут-ҫулӑмӗ пек ҫунатӑн. 

Н.И. Полоруссов-Шелепи, чӑваш халӑх поэчӗ 

2007 ҫулхи кӑрлачӑн 22-мӗшӗнче чӑваш халӑх сӑвӑҫи ҫуралнӑранпа 100 ҫул 

ҫитрӗ. Чаплӑ поэтӑмӑр чӑваш литературинче те, культуринче те тарӑн йӗр хӑварчӗ. 

Вӑл тӑван чӗлхе хӑватне шаннӑ, ӑна тӗнче шайне ҫӗклеме ӗмӗтленнӗ. Унӑн 

ӗмӗчӗсем пурнӑҫланнӑ. Митта Ваҫлейӗ «Петӗр Хусанкай чӑваш сӑввин сассине 

Европа культурин ҫӳллӗшне ҫити ҫӗклерӗ» тесе палӑртса хӑварни чӑннипех те ҫакна 

ҫирӗплетсе парать. 

Хусанкай пултарулӑхне чӑваш литератури урокӗсенче кашни класрах тенӗ пек 

вӗренеҫҫӗ. 7-мӗш класра тӗп вырӑнта - унӑн «Таня» поэми. Хамӑн ӗҫ практикинче эпӗ 

ҫак темӑна вӗреннӗ хыҫҫӑн ачасен пӗлӗвне ҫирӗплетмешкӗн вӑйӑ конкурс 

ирттерессине йӑлана кӗртнӗ. Тӗллевсем: Петӗр Хусанкай пурнӑҫӗн ҫул-йӗрне, 

«Таня» поэма содержанине аса илесси; ачасенче патриотизм, паттӑрлӑх туйӑмне 

аталантарасси. 

Вӑйӑ йӗрки 

Вӑйӑ икӗ е виҫӗ ушкӑнпа иртет. Малтан пӗрремӗш ушкӑн кӑлтӑрмач ҫавӑрса 

ыйту суйлать, малалла - йӗркипе ыттисем. Енчен те пӗрремӗш ушкӑнӗ ыйту ҫине 

хуравлаймарӗ пулсан ҫак ыйту ҫинех ыттисем хуравлама пултараҫҫӗ. Кашни тӗрӗс 

хуравшӑн ушкӑн ҫӑлтӑр (е ҫаврашка) илет, вӑйӑ вӗҫӗнче вӗсене шутлаҫҫӗ, 

ҫӗнтерӳҫӗне  палӑртаҫҫӗ. 

Ыйтусем: 

/. Хусанкай - поэтӑн литературӑри ячӗ. Унӑн чӑн хушамачӗ мӗнле? (Казанков) 

2. Сӑвӑҫ ӑҫта ҫуралнӑ? (Тутар Республикин Элкел районӗнчи Сиктӗрме 

ялӗнче) 



3. Петӗр Хусанкай хӑҫан ҫуралнӑ? (1907 ҫулхи кӑрлачӑн 9(22)-мӗшӗнче) 

4. Петӗр Хусанкайӑн малтанхи сӑввисем хӑҫан, ӑҫта пичетленнӗ? 

(1924 ҫулта, «Сунтал» журналта) 

5. Петӗр Хусанкайӑн пӗрремӗш сӑвӑ кӗнеки хӑҫан, мӗнле ятпа тухнӑ?  (1928 ҫ., 

«Уяртсан») 

6. Паттӑр партизанка ҫинчен поэт мӗнле хайлав ҫырнӑ? («Таня» поэма) 

7. Чӑваш халӑх поэчӗ ятне хӑҫан панӑ? (1950 ҫ.) 

8. Петӗр Хусанкайӑн хӑш  произведенийӗсене пӗлетӗр? 

9. Петӗр Хусанкай мӗнле премисем тата хӑҫан илме тивӗҫ пулнӑ? (1967 ҫ.  — 

Чӑваш Республикин К.В.Иванов ячӗллӗ патшалӑх премийӗ, 1969 ҫ. - Чӑваш 

ҫамрӑкӗсен Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ премийӗ) 

10. Петӗр Хусанкай хӑш вырӑс ҫыравҫисен хайлавӗсене чӑвашла ку-ҫарнӑ? (А. 

Пушкин, В. Маяковский, А. Грибоедов хайлавӗсене) 

11.  «Таня» поэма мӗнле юмахпа пуҫланать? (Хӗвелпипе Вупӑр ҫинчен) 

12. Поэмӑра хӑш вырӑс поэчӗн мӗнле сӑмахӗсемпе усӑ курнӑ? (М.Ю.  

Лермонтовӑн  «Атьсемӗр, хыҫӑмӑр - Мускав-ҫке!» сӑвӑ йӗркипе) 

13. Фронта кайнӑ чухне Зоя миҫере пулнӑ? (Вун ҫиччӗре) 

14. Зойӑн юратнӑ поэчӗ кам пулнӑ? (А.С.  Пушкин) 

15. Зойӑн шӑллӗ мӗн ятлӑ? (Шурик (Саша) 

16. Тыткӑна лекнӗ Зойӑна фашистсем камӑн пӳртӗнче асаплантарнӑ? (Кулик 

пиччепе Праски инке пӳртӗнче) 

17. Вилес умӗн Зоя халӑха мӗн чӗнсе каланӑ? (Кӗрешме, ҫӗнтерӗве шанма) 

18. Зоя нимӗҫ салтакӗсене мӗн тума чӗнсе каланӑ? (Пӑшалсене пӑрахма, Совет 

ҫарӗ енне куҫма) 

19. Поэмӑра Зоя хӑй вилӗмӗ пирки мӗн калать? («Вилмешкӗн эпӗ  хӑрамастӑп, 

хам  халӑхшӑн вилни - телей») 

20. Поэмӑра ҫак сӑмахсене кам кама калать? 

а) «Пул хӑюллӑ, тӳрӗ чунлӑ». (Амӑшӗ - Зойӑна) 

ӑ) «Е эп паттӑр пулса килӗп каялла киле, 

Е эп паттӑр пулса вилӗп… Сывӑ пул! Пилле».  (Зоя - амӑшне) 

б) «Илсемӗр, - терӗ, - отряда,  

Пуласшӑн эпӗ партизан». (Зоя- партизан отрячӗн командирне) 

в) «Ӗненӗр: хам юлташсене  

Тыттармӑп эпӗ нихӑҫан...» 

(Зоя - партизан отрячӗн командирне) 

г)  «Эс тӑрӑш хӑвӑн халӑхушӑн,  



Ун ӑраскалӗшӗн эс ҫун!» (Зоя - шӑллӗне) 

д) «Ну, мӗскер каласа парӑн, Жанна д"Арк?» (Нимӗҫ 

офицерӗ - Зойӑна) 

е) «Ан ӗҫтернӗ пул! Пӑрах! 

Е патак кирли?» (Нимӗҫ салтакӗ - Кулик пиччене) 

ё) «Ме! Ӗҫсе пӑх кӑраҫҫын, 

Кӳп шыв вырӑнне!» (Нимӗҫ салтакӗ -  Зойӑна) 

ӗ) «Ӑҫтисем пулатӑн эс?.. 

Аҫу-аннӳ пур-и сан?» (Праски  инке -  Зойӑна) 

ж) «Нумаййӑн эпир. Мӗльюншарӑн. Пире хисеплеҫҫӗ ку чух». (Зоя 

—  нимӗҫ офицерне) 

з)  «Пирте вӑл тӗрӗслӗх, ӑнланӑр, Эпир, эпир ҫӗнтермелле». (Зоя - нимӗҫ 

салтакӗсене) 

34. Поэмӑра мӗнле ваттисен сӑмахӗпе усӑ курнӑ? (Уй куҫлӑ, вӑрман хӑлхаллӑ) 

35. Мускав патӗнче ҫапӑҫусем пулнӑранпа миҫе ҫул ҫитет? (65 ҫул) 
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