
Шочмо йылмым йоратена (Литературно-музыкальный монтаж)  

 

 Цель. Марий тиште кечын шочмо историйже дене палдараш, шочмо йылме ден 

литературым тунемаш кумыландаш, шочмо йылме дене кугешныме кумылым 

тарваташ.  

 

Кучылтшаш материал. Сценым сорастараш марий вургем, турлыман шовыч; 

шочмо йылме нерген ой - влак; турло книга, «Марла календарь»; тамга-влак.  

1 вудышо. (Светлана Григорьеван «Тиште кече» почеламутшым лудеш.)  

Кунам возалтын икымше мутна,  

У ошкыл шочын волгыдыш вигак.  

Тунам нерештын шерге йылмына  

Да муын корныжым марий кнага.  

Пеледын марий тиште олыкна,  

Ме чонлан муынна айват ласкам.  

Турлалтын ожно йылме солыкна,  

Ме кызыт аклена мутер саскам.  

Поен толеш гын шерге йылмына,  

Чап лийже тыланет, кнага.  

Лач сукыр кинде гай ойпогына,  

Устел умбалне лий, марий книга.  

2 вудышо. Поро кече, пагалыме йолташ-влак. Таче ме тендан дене Марий тиште 

кечым палемдаш погыненна. Кажне калыкын шкенжын тиштыже (письме 

нностьшо) уло. Марий калыкынат тыгак. А кунам тиде кечым палемдат да молан, 

таче ме тендан дене пален налына.   

1 вудышо. Теле тылзын луымшо кечынже (10 декабрьыште) путынь марий калык 

Марий тиште кечым («День Марийской письменности») палемда.  

2 вудышо. 1990-ше ийыште «Марий ушем» мер канашыште лач 10-шо 

декабрьыште Марий тиште кечым палемдаш пунчалыныт.  

1 вудышо. Молан лач 10-шо декабрьыште? 1775-ше ийыште, декабрь тылзын, 

Петербург олаште «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского 

языка» луман рушла возымо икымше марий грамматика савыкталтын. Тудын 

авторжылан Озан архиепископ Вениамин Пуцек-Григоровичым шотлат. Тиде 

книга марий письменностьлан туналтышым пыштен.  

2 вудышо. Тиште — тошто марий мут. Тудо ожнысекак иктаж-могай палым, 

тамгам ончыктен. Марла возыктыш (письменность) кечымат тиште кече манаш 

пунчалме.  

 

1 вудышо. Вениамин Пуцек-Григорович Озан Новокрещенский школышто марий 

йоча-влакым туныктен. Йоча-влакын ойыштым руш буква дене возен.  

 

2 вудышо. Грамматика рушла возалтын гынат, пример шотеш ятыр марий мутым 

пуртымо. А книга мучаште 100 шомакан марла-рушла мутерым пуртымо.  



1 вудышо. Акрет годым мемнан кугезына-влак шке семынышт возен моштеныт. 

Нуно куэ кумыжеш, писте онаш але тояш, тамгам пучкеден, ала-мыняр торашкат 

уверым колтеденыт. Ожно тамга-влакым вургемыштат турленыт. Турым ончен, 

айдемын кён тукым да могай кундем гыч улмыжым палаш лиеш. Ончалза-ян, 

могай мотор марий вургемна. Мыняр шуко жап кулеш тудым ямдылаш. (Удар-

влак марла куштат.)  

2 вудышё. Могай сылне тый улат, шочмо йылме!  

1 вудышё. Мочол онай почеламут, ойлымаш марла возалтыныт.  

2 вудышё. Шочмо йылмынам эн поро, эн йонгыдо мут дене уло кумылын 

моктена.  

1 вудьппё. Теве кузе ойленыт, возеныт шочмо йылме нерген лумлё ен-влак.  

(Икмыняр тунемше сценышке лектеш.)  

1-ше тунемше. Шочмо йылмым ава семын, музык семын йёраташ кулеш.  

2-шо тунемше. Шке шонымым вес енлан раш почын пуаш кулмё годым сайын 

ойлен моштыман.  

3-шо тунемше. Марий йылме- марий калыкын культуржым ончыкыжат виякдыме 

пеш кулешан курал, сандене тиде йылмым, тудын тёртыкшым (законжым), 

поянлыкшым кажне енлан сайын шинчаш кулеш.  

Чыланат. Эн шумбел мыланем шочмо — кушмо мландем! (5 классыште тунемше-

влак почеламутым каласкалат.)  

Уралын шонто помышешыже мый шочым,  

Шепка воктен марла мурен авам.  

Мурен, кузе эрталын рвезе жапше кочын,  

Моктен марий чодырам, яндар кавам.  

Мый йёраташ тунемым шочмо верым,  

Мотор ялемым, патыр калыкем.  

Да тудын йылмыжым, тугай сёралым,  

Мый курым — курымешлан йёратем.  

Кугешнен кугезына — влак дене,  

Савена вуйнам ме йывыртен:  

Шочмо йылмым тачысыш шуктеныт,  

Тукым кылым пентыдын кылден.  

1 вудышё. Шумбел, лишыл, ныжыл, йонтыдо шочмо йылме! Тый мыланна 

кушкашна, илашна вийым пуышо памаш улат.  

2 вудышё. А ынде тыланда шкенан тунемше-влакын возымо мутпогыштым 

колышташ темлена.  

(Иоча-алак шке возымо почеламутыштым лудыт.)  

1 вудышё. Шочмо йылмын историйжым кузерак паледа, тергена.  

1. Тамга мут мом ончыкта? (Пале, знак.)  

2. Мо тыгай марий тиште? (Марий алфавит, марий письменность.)  

3. Марий тиште кечым кунам палемдат? (Кажне ийын 10 телыште.)  

4. I-ше марий грамматика кунам шочын, кушто тудо савыкталтын? (1775 ийын, 

Санкт-Петербургышто.) 

 5. Тачысе марий алфавитыште мыняр буква уло? (З0 буква.)  

2 вудышё. Марий йылмын историйже, чынжымак, пеш онай. Тудым шымлыме 

паша XVIII курымыштак туналын. Эн ончыч марий йылме нерген йот шанче 



пашаен-влак возеныт. Тиде  голланд  учёный Н. Витсен, немыч учёный Г.Миллер, 

финн да венгр учёный-влак М. Кастрен, О. Беке, В. Поркха, Ю. Вихман, М.Веске 

да молат. Руш йылмызе - влак кокла гыч В.Пуцек-Григоровичым, А. 

Альбинскийым, Н. Ильминскийым палемдаш лиеш.  

1 вудышё. 20-шо ийлаште тиде шымлыме пашаш марий-влакат ушнат. Нунын 

коклаште эн ончыч В.М. Васильев ден Г.Г. Кармазиным палемдыман. Нуно тыгак 

йоча-влакланат икмыняр почеламут ден кучык ойлымаш-влакым пёлекленыт.  

(В.М. Васильенын «Ваня оркана» ойлымашыжым модын ончыктымаш.)  

2 вудышё. Кукшё курык умбак кыртмен кузымё семын  

О мыняр вий пышталтын, тыршалын мыняр. 

 Шочмо йылмын куатше да лывырге семже  

Савыра кумылем. Могай тудо яндар.'  

(«Шочмо-кушмо вер нерген муро».)  

2 вудышё. Таче ме шочмо йылмын тамжым, вий-куатшым пален нална. Айста ме 

чыланат марий калыкын ик уста мутмастарже, писатель Тыныш Осыпын 

сугыньжым ушыш сайын пыштена да нигунамат огына мондо: «Шочмо йылмым 

ёрканыде тунемза! Тендан илышыштыда, кошмо корныштыда шочмо йылме шке 

вержым налын шогыжо. Тудлан эре шуман лийза!»  

 

 

 

 

 Марий – влак дене пашам ыштыше Сектор.  2013ий. 


