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1‒2 классенче «Раштавăн çутă уявĕ» темăпа 

КЛАСС ТУЛАШĔНЧЕ ИРТТЕРМЕЛЛИ ЗАНЯТИ 
 

Заняти тĕллевĕ: Раштав уявĕпе паллаштарасси, Раштав уявĕн çынпа 

ырă пулас, çыншăн тăрăшас йăли-йĕркине упрама май парасси, ачасене пĕрле 

ĕçлеме хистекен лару-тăру тăвасси.  

Йĕркеленсе çирĕпленекен пахалăх енĕсем: кăмăл-сипет укçа-

тенкĕрен малта тăни, ырă кăмăл, хĕрхенӳ, ырăлăх, çынна йывăрлăхра пăхни. 

Палăртнă результатсем: 

Харкамлăх результачĕсем:  

– тăван çĕр-шывăн кăмăл-сипетпе йĕрке-тирпей культурине, 

православин паха енĕсемпе йăлине хисепленине; 

– çынсене пăхма тата пулăшма хатĕррине тата кăмăл пуррине; 
– ырăлăх, ырă кăмăл, çынна йывăр чух тимлĕх уйăрма тата пулăшу пама 
хатĕррине кăтартмалла. 

Предметсен пĕрлĕхлĕ результачĕсем: 

‒ пуплеве унăн палăртнă тĕллевне кура йĕркелени, шухăша сасса 

ӳстермесĕр ĕнентерсе калама пултарни; 

 калаçупа тавлашăва ирттермелли правилăсене пăхăнни; 

 информацие вĕренӳ задачи мĕнлине кура тишкерни; 

 ушкăнпа тумалли ĕçĕн тĕллевне йышăнни. 

Заняти тăршшĕ: 30 минут. 
 

Занятие ирттерме сĕннĕ форма: ыйту тупсăмне тупма май паракан 

(эвристика) калаçăвĕ. Занятире тата видео сыпăкĕсемпе, презентацисемпе усă 

курма юрать; информацие тишкермелли, нумай енлĕ хутшăнура, ушкăнра 

тумалли ĕçсем пулма пултараççĕ. 

Тĕрлĕ материал комплекчĕ: 

– сценари, 

– меслетлĕх сĕнĕвĕсем, 

– видео сыпăкĕсем, 

– презентаци, 

– нумай енлĕ хутшăнура тумалли тĕрлĕ ĕç комилекчĕ.
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Занятин содержанийĕпе çыхăннă пайсем 
 

1-мĕш пай. Хавхалану пайĕ: темăпа паллаштарни 

Çĕнĕ çул каникулĕнче пулакан уявсем çинчен калаçни. Раштав уявĕпе 

паллашни. Мускав тата пĕтĕм Раççей Патриархĕн Кириллăн чĕнсе каланине 

пăхни. Хавха çĕклекен ыйтусем пани. 

2-мĕш пай. Тĕп пай 

Нумай енлĕ хутшăнура тумалли ĕç материалĕ çине таянса Раштав уявĕн 

историйĕпе паллашни; Раштав уявĕпе çыхăннă йăласене тишкерни. Вăйă 

ĕçсене пĕччен тата ушкăнсенче туни. 

3-мĕш пай. Пĕтĕмлетӳ 

Пĕтĕмлетекен калаçу тата сӳтсе яву пĕтĕмлетĕвне туни. 

 
ЗАНЯТИ СЦЕНАРИЙĔ 

1-мĕш пай. Хавхалану  

Учитель. Ачасем, сывлах сунатăп! Акă эпир сирĕнпе 2023 çулта 

каникул хыççăн тĕл пулатпăр. Каласа парăр-ха: Çĕнĕ çула епле кĕтсе илтĕр, 

каникула епле ирттертĕр? 

 (Ачасен хуравĕсем.) 

Учитель. 

Çĕнĕ çул уявĕсемпе çыхăннă туйăмăрсем çинчен каласа панăшăн тав 

сире. Халь вара, тархасшăн, календарь çине пăхăр. Çĕнĕ çул каникулĕ 

вăхăтĕнче тата мĕнле уяв пулчĕ? 

(Ачасен хуравĕсем.) 

Меслет ăнлантарăвĕ. 

Енчен те ачасем тĕрĕс хуравлаймаççĕ пулсен учитель январĕн 

(кăрлачăн) 7-мĕшне аса илтерет те пулăшакан ыйту парать: «Кăрлачăн 

(январĕн) 7-мĕшĕнче мĕнле уяв тăваççĕ?».  

Учитель. 

Паллах, ку вăл ‒ Раштав уявĕ. Раштав сăмаха чăвашсем вырăссем 

рождество тенине улăштарса тунă. Вырăс чĕлхинче рождество сăмах 

рождение «çуралу» сăмахпа тăван. Кам çуралнине пĕлетĕр эсир?  

(Ачасен хуравĕсем.) 
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Учитель. 

Уяв пире тĕлĕнмелле пысăк пĕлтерĕшлĕ пулăма аса илтерет. Ку пулăм 

вăл – Иисус Христос çурални. Кăрлачăн 7-мĕшĕнче Христос çуралнине паллă 

тăваççĕ. Вырăссем Рождество Христово тени ахальтен мар. 

Рождество сăмахпа вырăссен тата рождение, родиться, родители 

сăмахсем çыхăннă. Ку çыхăну пĕлтерĕш енчен пысăк. Ун çинчен эпир паян 

калаçăпăр. Самах мĕн çинчен пынине тĕрĕс ăнланма пире Мускавпа пĕтĕм 

Раççей Патриархĕ Кирилл пулăшĕ. Вăл, тĕрĕссипе, Раççейĕн Православи 

чиркĕвен пуçлăхĕ (Предстоятелĕ).  

 
Мускав тата пĕтĕм Раççей Патриархĕн Кириллăн чĕнсе каланине пăхни 

 
Учитель. 

Вырăссен рождество сăмахĕ çуралнине пĕлтерет. Иисус Христос 

çурални пĕтĕм тĕнчешĕн пĕлтерĕшлĕ, мĕншĕн тесен çĕр çинче пурăнакан 

халăхсенчен чылайăшĕ çулсене Иисус Христос çуралнинчен пуçласа 

шутлаççĕ. Иисус Христос çуралнăранпа икĕ пин ытла çул иртнĕ пулин те 

эпир кашни çулах Раштав уявĕнче питĕ савăнатпăр, асамлăха ĕненетпĕр. 

2-мĕш пай. Тĕп пай 

Учитель. 

Раштавăн чи пысăк тĕлентермĕшĕ мĕн-ши? Хурава эпир хамăра панă 

материала пăхнă хыççăн анчах чухласа илĕпĕр. Итлетпĕр тата куратпăр. 

Нумай енлĕ хутшăнура тумалли «Раштавра пулса иртни» ĕçе пăхни  

1-мĕш пайăн диктор тексчĕ  

Раштавра пулса иртни вăл – Иисус Христос 

çуралнă чухне мĕн пулса иртни. Ку ĕç икĕ пин ытла çул 

ĕлĕкрех авалхи Иудея ятлă патшалăхра Раççейрен 

питĕ инçетре  пулса иртнĕ. 

Август император халăх йышне шутласси çинчен 

пĕлтерет те кашни çынна хăй çуралнă хулана 

таврăнма хушать.  

Марийăпа Иосиф хăйсен ашшĕ-амăшĕ çуралнă 

Вифлеем хулана каяççĕ, анчах çĕр каçма вырăн 

тупаймаççĕ, мĕншĕн тесен хăна çурчĕсем çынсемпе 

тулса ларнă пулнă. 

Марийăпа Иосифа пĕр ырă çын кил выльăх-

чĕрлĕхĕ (сурăхсем) пурăнакан ту хăвăлне кĕртет. Ку ту хăвăлĕнче 

(вертепра) ывăл ача çуралать те, ăна Иисус ят параççĕ. 

Иисус çуралать те, пĕлĕте çĕнĕ çăлтăр çуталса тухать. Вăл пысăк та  
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çап-çутă пулнă. Ку çăлтăра тухăç ăсчахĕсем асăрхаççĕ те, патшасен патши 

çуралнине ăнланса илсен, çăлтăр кăтартнă вырăна патшасен патшине пуç 

тайма каяççĕ. Ăсчахсене çăлтăр Вафлеем хулине ту хăвăлне илсе çитерет.  

 Ăсчахсем Иисуса патша вырăнне хурса пуç таяççĕ, мĕншĕн тесен хăйсем 

умĕнче тĕнчене улăштарма, çынсене ырă пулма тата юратма вĕрентме килнĕ 

çĕнĕ патша тăнине ăнланса илеççĕ. 

 Ăсчасхсене Иисус патне илсе пынă çăлтăра Вифлеем çăлтăрĕ теме 

тытăннă. 

 

 Учитель. 

Видео курса эсир мĕнле пулăм çинчен пĕлтĕр? 

(Ачасен хуравĕсем: Иисус ят панă ача çурални  çинчен.)   

Учитель. 

Пĕтĕмпе тĕрĕс. Иисус Христос çуралнă ту хăвăлĕ çинче хальччен пулман 

пысăк та илемлĕ çăлтăр çуталма пуçланă. Çак çăлтăр тухни çынсене ырă пулма, 

юратма вĕрентме тĕнчене Турă ывăлĕ килнине кăтартнă. Турă ывăлĕ килнине 

хыпарлакан çăлтăр мĕн ятлă пулнине кам асра тытса юлчĕ? 

(Ачасен хуравĕсем: Вифлеем çăлтăрĕ.). 

Учитель. 

Ку çăлтăрăн форми хăйне  майлă пулнине асăрхарăр-и? Пайăркисем миçе?  

(Ачасен хуравĕсем: 8.) 

Учитель. 

Маттурсем! Халь вара эсир епле тимлĕ пулнине терĕслĕпĕр те  пурте 

хутшăнса  пĕр ĕç тăвăпăр – Вифлеем çăлтăрĕсене тупăпăр. 

Нумай енлĕ хутшăнура «Вифлеем çăлтăрĕсем» ĕçе туни 
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Меслет ăнлантарăвĕ 

Ачасем умне нумай енлĕ хутшăнура тумалли ĕç уйĕ тухса тăрать. Ку 

уйра ‒ пайăрка шучĕ расна çăлтăрсем. Ачасем 8 пайăркаллă çăлтăра тупса 

унпа тӳр килекен кнопка çине пусмалла. Тĕрĕслеве çăлтăрсене тупса пĕтерсен 

кăна тумалла. Çăлтăрсене тĕрĕс тупса пĕтернĕ пулсан тĕрĕслевре çăлтăрсем  

пурте харăс «çуталма» тивĕç. 

Учитель. 

Маттурсем! Халь вара Раштав уявĕпе çыхăннă пулăмсемпе малалла 

паллашăпăр.  

 
Нумай енлĕ хутшăнура тумалли ĕçе пăхса тухни 

 

2-мĕш пайăн диктор тексчĕ 

  Тĕнчене хӳтĕлекен çĕнĕ патша пулмалли 

тĕлĕнмелле ывăл ача çурални çинчен сарăлнă хыпар 

Ирод патшана хăратса пăрахать те, вăл ачана 

вĕлерме  хушать. Апла пулин те, ашшĕпе амăшĕ 

Египетра пытанса пурăнса ывăлне упраса хăвараççĕ. 

Кăшт çитĕнсен ача çул çӳреме тытăнать, çынсене 

юртма, ыр кăмăллă пулма тата нушаллă çынна 

хĕрхенме   вĕрентет. Çак майпа çĕнĕ тĕн çуралть. 

Ăна кайран христианство теме тытăнаççĕ.  

Пирĕн çĕр-шывра хăйне христиан тесе 

шутлакан 100 миллион ытла çын пурăнать. 

Кăрлачăн 7-мĕш каçĕнче кашни çулах Раççейре расна 

символпа тата йăлапа тулли Раштавăн çутă уявне 

уявлаççĕ. 

Раштав символĕсенчен пĕри вертеп пулса тăрать. Вăл ту хăвăлне, 

Иисуса, Марийăпа Иосифа, ăсчахсене, сурăхсене сăнласа кăтартать. 

Вертеппа усă курса храмсемпе çуртсене илемлетеççĕ. Унчченхи ĕмĕрсенче 

вертеппа пукане театрĕн сцени çинче усă курнă. Сцена çинче Христос 

çуралнипе çыхăннă пулăмсене выляса кăтартнă. 

 
Учитель. Çапла вара, Раштав вертепĕ. Вăл Раштавăн мĕнле йăлипе 

çыхăннă?  Каласа парсамăр.  

(Ачасен хуравĕсем.) 
 
Меслет ăнлантарăвĕ.  

Енчен те ал айĕнче вертеп макечĕ пулсан – ачасем Иисус çуралнипе 

çыхăннă сценăсене выляса кăтартма пултараççĕ. 
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Учитель. Уявăн йăлисемпе малалла паллашăпăр. 

Нумай енлĕ хутшăнура тумалли ĕçе пăхни 

 3-мĕш пайăн диктор тексчĕ 

Ку уявăн хăйĕн апачĕ ‒ сочиво пур. Ăна 

пĕçернĕ тулă пĕрчисене пылпа хутăштарса 

хатĕрлеççĕ те, питĕ пылак та тутлă апат 

пулать. Сочельника малтан кантăр, мăкăнь тата 

ытти вăрăсенчен хатĕрлесе унпа çу вырăнне  усă 

курнă. Сăмах май, çак апат ячĕпе Раштав умĕнхи 

каçа Сочельник тенĕ.  

Раштав хыççăнхи эрнене Çветке теççĕ. Ку 
вăхăтра Кăшарничченех тăвансем патне çӳресе 
юрăсем юрланă, хаваслăхпа ырлăх суннă.  

Карлачăн 6-мĕшĕнчен 7-мĕш числона каçнă 

чух (7-мĕш талăк пуçламăшĕ) пирвайхи çăлтăр 

тухсан тĕп уяв пуçланать. Çынсем çемьепе 

пухăнаççĕ те пĕр-пĕрне телей, сунаççĕ, парнесем 

параççĕ, Иисус Христос çуралнине мухтаса сăмах 

калаççĕ. 

Çĕр варринче мĕн пур храмра Раштав кĕлли пуçланать. Вăл çĕр çинче 

пурăнакан пĕтĕм христиана пĕрлештерет. Раштав вăл  мĕн пур çыннăн 

килĕштерӳ, юрату тата йыăвăрлăхра тумалли пулăшу саманчĕ. Çакна чи 

кирли тесе Иисус Христос вĕрентет. Вăл çуралнине эпир çав çутă кун паллă 

тăватпăр та ĕнтĕ. 

Учитель. 

Раштав уявĕнче кăмăл туйăм çынсен епле? Ку мĕнпе çыхăннă? 

(Ачасен хуравĕсем: ку вăл – çуралнипе çыхăннă питĕ çутă уяв, 

хаваслă кăмăл-туйăм; ку вăл – асамлăха кĕттерекен уяв.) 

Меслет ăнлантарăвĕ 

Заняти малалла епле каясси класăн ку е вăл кĕрет лару-тăрăвĕнчен килет, 

мĕншĕн тесен учитель хăй класĕн уйрăм енĕсене шута илет, пирĕн çĕр-шыв 

нумай нациллĕ тата тĕн ĕненĕвĕ енчен расна çын пурăннипе уйрăлса тăракан 

патшалăх пулнине асра тытать.  

Сценарие малалла аталантармалли 1-мĕш вариант  

Нумай енлĕ хутшăнура тумалли «Филворд» ĕç 

Учитель. Пурте тĕрĕс. Халь эпир икĕ командăна уйрăлăпăр та Раштав 

уявĕпе çыхăннă сăмахсене тупăпăр.  
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 Меслет ăнлантарăвĕ 

Ачасене çак самахсене тупса палăртма сĕнмелле: чудо (тĕлĕнтермĕш), 

добро (ырă), свет (çутă), любовь (юрату), Рождество (Раштав). 

 

  
 

Сценарие малалла аталантармалли 2-мĕш вариант  

Учитель. Атьăр тупнă сăмахсен пĕлтерĕшĕсенчен тухса тăракан 

хаваслăха «кĕрер» те вăйă выляр. Пирĕн юрăсем юрламалла пулать. Аса 

илтерĕр: кун пек ĕçе хăçан тата мĕн тĕлллевпе тăваççĕ? 

(Ачасен хуравĕсем: Çветкре кашни кунах тăвансем патне çӳресе юрăсем 
юрлама, хаваслăхпа ырлăх сунма йышăннă.)  

Видео пăхни: Раштав юрă-такмакĕ. 

Учитель. Халь эпир командăсене уйрăлатпăр та, кашни команда хăйĕн 

юрри-такмакне вĕренет. 

Нумай енлĕ хутшăнура «Раштав юрри-такмакĕ» ĕçе туни  

Эпир юрă юрлăпăр, 

Такмакне те калăпăр! 

Кĕске сăвă янратăр – 

Канфет валли çул патăр! 

 

Юрă-такмак килĕмре. 

Телей, хавас – ĕмĕре! 
Мишука яр шăккалат ‒ 

Вырăн туптăр мăрмалат! 

 

  Юрă-кĕвĕ те такмак, 

  Тупмалли юмах, шакмак! 

 Шӳт сăмах та калаçу. 

 Тăван сунать ăнăçу! 
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Ангел анчĕ çĕр çине,  

«Христус çуралнă!» ‒ тет. 

 Христус, сана мухтав, 

Савса калатăп: «Пысăк тав!» 

 Меслет ăнлантарăвĕ 

Нумай енлĕ хутшăнура тумалли ĕçре учитель ачасене юрă-такмака 

хăйсен ирĕкепе суйласа илме май парать. Кайран – кашни ачан ĕçлеме май 

пултăр тесе класа темиçе ушкăна уйăрать. Вара кашни ушкăн хăйĕн сыпăкне 

вĕренет. Вăхăт перекетлес шутпа юрă сыпăкĕсене хут çине пичетлесе кашни 

ачана валеçсе пама юрать. Кăшт хатĕрленне хыççăн кашни ушкăн хăйĕн 

юрри-такмакне кăтартать. Ытти ачасем юрлакансене тав тăваççĕ, 

конфетсемпе хăналаççĕ е символ шучĕпе мĕн те пулин параççĕ. 

 

3-мĕш пай. Пĕтĕмлетÿ. 

Учитель. 

Акă пирĕн занятин юлашки саманчĕ çывхарса пырать. Раштав çинчен 
çĕнни эсир мĕн пĕлтĕр?  

(Ачасен хуравĕсем.) 

 
Учитель. 

Заняти пуçламăшĕнче панă ыйтăва ас тăватăр-и? Вырăссен родители, 
рождение, Рождество сăмахĕсем хушшинче епле çыхăну пур? Ку уява 
чăвашсем  мĕншĕн Рождество темен, Раштав тенĕ? 

 (Ачасен хуравĕсем.) 

 
Учитель. 

Маттурсем эсир! Раштав умĕн эпир савăнатпăр, темле асамлă 

тĕлĕнтермĕш кĕтетпĕр.   Мĕн тесен те, ку хаваслăх, тĕлĕнтермĕш пирĕн анчах 

мар, ытти çынсен те пулччăр тетпĕр. Ку танлаштару пĕчĕк ĕçĕн пĕчĕк 

тĕлĕнтермĕшĕ анчах пултăр та, çапах пĕчĕккинчен пысăкки çитĕнет. Çавăнпа 

та çывăх çыннăрсене ан манăр, кама пулăшу кирлĕ, пулăшма васкăр. Хăвăр 

савăннă чухне ытти çынсене те савăнăç кӳрĕр. 

 


