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Шавердин.

ТӰҤАЛТЫШ.
Тэ гэографийым
тунэмаш тӱҥалыда. Шкэнан илымэ
мландына нэргэн шуко оҥайым колыда, тымарсэк шинчыдымыдам палэн налыда.

1 сӱр. Тунэмшэ-шамыч вэрым эскэрат.

Гэографий урокышто тэ шкэндан йырысэ вэрым палэн налыда.
Тэ мландын мон кугыт, могай сынан (форман) улмыжым, мландэ ӱмбалнэ мо-мо улмым шинчаш тӱҥалыда.
э

2 сӱр. Тунэмшэ-шамыч глобусым ончэн мландэ шарым тунэмыт.

Гэографийым тунэмын, тэ мландэ ӱмбалнэ тӱрлӧ вэрэ
могай пӱртӱс улмым, тушто калык кузэ илымым палэн
налыда.
Гэографий урокышто тэ план дэн картым — вэрым
чэртьож дэн ончыктымым ыҥлаш тунэмыда. Тыгай чэртьожым ончэн, кэч могай вэрымат палэн налаш лийэш.
Мэмнан кнагана тыланда гэографийым тунэмашда полша.
Кнагашкэ план дэн картым пыштымэ. Нуным аралыза.
Нунын дэч поена гэографийым тунэмаш ок лий.

I. ШКЭНАН

ИЛЫМЭ ВЭРНАМ КУЗЭ
ПАЛЫМАН.

МОЛАН МЭ ЙОМЫН КОШТНА.
Мэмнан ола дэч пэш тораштак огыл пионьэр лагэр уло.
Мэ шукэртсэк тушко кайаш шонэн коштна. Кайышаш
корным палышна да корныш лэкна.
Эҥэр гоч вончышна, куго олыкымат эртышна. Тэвэ
лагэр шогымо пӱнчэрлашкатшуна. Вара мэжа дэнэ кайышна.
Чодыраштэ пэш сай. Мучко пӱнчӧ ӱпш шарлэн. Чодыра вуй „кож-ж" шоктэн лӱшкэн шога. Мӱндырнӧ куку
мура. Вашкэ торэш мэжа лийшаш.
Кэнэта мэмнан дэч шола вэлнэ ур тӧршталдыш. Мэ
тудын почэш куржын колдышна. Тудыжо писэ, мэмнан
дэч утлаш тӧчэн, умбак да умбак кудалэш. Вара пӱнчӧ
вуйыш кудал кӱзышат, укшла лоҥгаш шыльэ. Мэ изиш
ончэн шогышна да умбак кайышна.
Тэвэ, торэш мэжашкат шуна. Пурла вэк савырнышна.
Вашкэ лагэрыш шушаш улына. Ик шагат кайэна, вэс шагат кайэна, лагэржэ укэ. Куш кайыман? Мэжа тышкат
кайа, тушкат кайа, чыланат ик гай улыт. Иырым-йыр ик
йыҥат укэ. Мэ чодыраштэ йомна. Лагэрым кычалын чодыраштэ шуко коштна.
Кэнэта умбалнэ пий оптымо йӱк шоктыш, чодыра
орол койо.
Ужынат, мэ лагэр дэч шым киломэтрыш ӧрдыш кайэн
улына улмаш. Очыни ур почэш куржмо годым мэ кушкыла кайышашым мондэн улына улмаш.
Чодыра орол мэмнам шкэ дэкыжэ наҥгайыш, чайым
йӱктыш, вара тудын эргыжэ мэмнам ужатэн колтыш. Эҥэр
сэрыштэ шогышо пионьэр лагэрыш мийэн шумына годым
пычкэмышат лийын ыльэ.
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Кумышэшыжым пионьэр-влак мэмнам ужатэн колтышт.
Кок пионьэр корным ончыкташ лийыч.
Нуно чоҥгашкэ кӱзышт, тужэч йырым-йыр койэш.
Шкэ ончыланышт вэрын планжым шаралдэн пыштышт,
адак „компас" манмэ изэ ӱзгарымат пыштышт. Нуно
йатыр савыркалэн-савыркалэн ончышт, ваш-ваш аламом
каҥашышт. Вара, чоҥга гыч чодыра гоч нимат ок кой
ыльэ гынат, мыланна ола куштыла улмым ончыктышт.
Планыштэ аламом висышт, шотлышт да каласышт: олаш
шумэш ныл киломэтр, шагат гычынрак олаш шуыда —
маньыч.
Мэ нуным шинчышыла гына койыт, шкэшт нымат
огыт шинчэ, манын шонышна. Тугэ гынат, нунын иочэш
кайышна.
Ныллэ минут гычынрак мэ кэрнак мӱндырнӧ олам
ужна. Тидлан мэ йӧршэшак ӧрна. Шагат гыч мӧҥгыш
шуна.
Мый чодыраштэ сокыр гай йомын коштмынам шарналдышым. Пионьэр-шамыч сэмын корным муын мошташ
тунэм шуашак шонэн пыштышым.

Кажнэ йыҥлан шкэ йырысэ вэржым сайын шинчэн
шогыман, могай вэрыштэ илымыжым, тудын йыржэ мо-мо
улмым чыла шинчыман, кэч могай корнымат муын моштыман.
Шкэ йырысэ вэрым сайын палышашлан тэвэ мом шинчаш кӱлэш: кувэкыла кайымым шинчыман, вэр кокла
торалыкым палэн моштыман,
адак вэрын
планжым
сайын куяылт
моштыман.

„ ПУРЛА" ДЭН „ШОЛА" ВЭЛ ВАШТАЛТЫТ.
Сӱрэтым ончыза.
Тунэмшэ-шамыч. дэч окна кудо вэлныла улыт — шолаштэ альэ пурлаштэ?
б
,

3 сӱр. Класыштэ.

Нунын дэч омса кудо вэлныла?
Туныктышо дэч нуно кудо вэлныла улыт?
Паша. Партыштэ шинчышылада палыза: Класыштэ окна-шамыч тэндан дэч кудо вэлныла улыт? Тэндан дэч омса ,кудо вэлныла? Туныктышо дэч кудо вэлныла?

„Пурла" дэн „шола" вэлчурийна кувэкыла савырнымэ
дэнэ вашталтыт. Чурийна дэн ик вэлыш савырнэн шогалына гын, иктаж могай узгар-шамыч пурла вэлыштына
лийыт. Чурийна дэнэ вэс вэлыш савырнэн шогалына гын,
ты узгар-шамыч мэмнан шола вэлыштына лийыт.
Вэллам „пурла", „шола", „ончыл", „шэҥгэл" манын
шкэ дэчшэ шотлышо йыҥ палыдымэ вэрыштэ вашкэ йомын
кэртэш. Тыгэ йомаш ынжэ лий манын, айдэмын савыр7

нымыжэ годымат вашталтдымэ вэл-шамычым ышташ кӱлэш.
Йьнг-шамыч тидым шукэртак ыҥлэн налыныт, садлан вэллам кэчым онкэн палаш тӱҥалыныт.

ЙЫНГ-ШАМЫЧ КЭЧЫМ ОНЧЭН ГОРИЗОНТ ВЭЛЛАМ
ПАЛАШ КУЗЭ ТУНЭМЫНЫТ.
Й ы ^ ш а м ы ч ожнысэкак кэчын кажнэ кэчын каваштэ
коштын савырнымыжым ужын шогэныт. Кэчэ эрдэнэ
лэктэш. Эркын-эркын эртак кӱшкырак да кӱшкырак нӧлталтэш; кэчывал тураштэ эн кӱшнӧ лийэш, варажым
адакат ӱлыкыла волаш тӱҥалэш. Каслан кэчэ шинчэш,
шкэ дэнжэ пырльа кэчывал волгыдымат, шокшымат наҥгайа.
Адак йы^шамыч ойар кэчэ годым кэч мо дэчат
мландыш ӱмыл вочмым ужыныт. Тугэ гынат ӱмылышт
чылаштынат кэчэ мучко ик кужытан ок лий, эрэ вашталтэш.

4 сӱр. Ожсо Грэцийыштэ жапым ӱмыл почэш палаш шогалтымэ
мэҥгэ.
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Кэчэ мландэ дэк кунар ӱлнырак лийэш, ӱмылжат тунар
кужырак лийэш; кӱшнырак гын, ӱмылжат кӱчыкырак
лийэш... Кэчэ мучко ӱмыл вочмо вэлжат вашталтэш.
Тидым эскэрэн, йьпг-шамыч чара вэрэш лӱмын мэҥгым шогалташ тӱҥалыныт (4 сӱр.). Мэҥгэ дэч вочшо
ӱмылын кужытшо почэш нуно жапым палэн шогэныт.
Кэчым ончэн, й ы ^ ш а м ы ч кэчывал тураштэ ӱмыл эн
кӱчык лиймым, адак^ эртак ик вэлыш вочмым палэн
налыныт. Ӱмылын кэчывал жапыштэ вочмо вэлжым йыҥшамыч йудвэл манаш тӱҥалыныт.
Йӱдвэллан ваштарэш кийшэ
вэлжым кэчывэл маныныт. Кэчывэлыштэ кэчэ кэч
кунамат
кэчывал жапыштЭ лийэш.
Тылэч поена адак кок вэл
уло: эрвэл дэн касвэл.
Нинэ
вэллажым еӱрэтыштэ ончыктык
мо еэмын палат.
5 еӱр. Тӱҥ вэллам палымаш.
Йыҥ чурий дэнэ йӱдвэлышкыла шогалэшат, кыдшым кок вэлкэ шаралда. Тудын
пурла кыдшэ эрвэлым ончыкта, шола кыдшэ — касвэлым.
Йӱдвэл, кэчывэл, эрвэл, касвэл —тӱн
вэл-шамыч
улыт.
Айдэмэ кэч кушкыла савырна гынат, йӱдвэл, кЭчывэл,
эрвэл, касвэл ончыктыьио вэл-шамыч огыт
вашталт.
Нинэ вэллам кӱчыкын тыгэ ончыктат: йӱдвэл—Й, кэчывэл — К, эрвэл — Э, касвэл — Ке.
Паша. 1. Ойар кэчыштэ шэкланыза: школыш кайымыда годым тэндан дэч ӱмыл кудо вэлкыла возэш? Школ гыч пӧртылмыда годым кушкыла возэш?
2. Висыза: школыш кайымыда годым пушэҥгын ӱмылжӦ мон
кужыт? Школ гыч толмыда годым пушэҥгын ӱмылжӧ мон кужыт?
3. Эскэрыза: эрдэнэ школыштыда кэчэ волгыдо кудо окнаш
пура? Кэчывалым кудо окнаш пура, кудо окнаш йӧршын ок пуро?
9

4. Иктаж ойар кэчэ годым щкол кӱварэшда кэчывал дэч
ончыч, кэчывалым, кэчывал дэч вара окна рамэ гыч вочшо ӱмылын вэлжым, адак ӱмылын кужытшым пор дэн палэмдыза.

КЭЧЫМ ОНЧЭН Т Ӱ Ҥ ВЭЛЛАМ МЭ КУЗЭ
ПАЛЫШНА.
Тунэмаш тӱҥалмэ годымак мэ школ кудывэчэш гэографий койышым эскэраш вэрым ыштышна. Тидлан мэ
школ куды'вэчэшна кэчэ сайын волгалтарымэ вэрым ойырэн нална. Тудым сайын тӧрлатэн ошмам шавышна.
Мэ кудывэчэш варам шогалтышна, шӧрын ынжэ лий
манын, вот кандыра дэн вискалэн мландыш урышна.
Ик ойар кэчын уло класна
дэнэ кэчывалшушашгодым кудывэчыш лэкна, вара дэчын торашырак шогалын, ӱмылым^эскэраш тӱҥална.
Микал дэн Ивук туныктышо
б сӱр. Микалэ кэчывал ту
дэн пырльа вара дэк чак мийышрасэ ӱмыл мучашэш мэҥгым
кыра.
тат, ӱмылын кушкыла вочмыжым, адак кужытшым палэмдышт.
Микал ӱмыл вочмо кутышэш корным корыш, Ивукшо
ӱмылын кужытшым палэмдэн, кӱчык корэшым торэш
удыральэ. Иктаж минут эртымэкэ, ӱмыл изиш ӧрдышкырак кусныш. Микал адакат у корным корыш, Ивук
ӱмыл кужытым палэмдыш. Умыл кӱчыкрак лийын. Умылын кушкыла вочмыжо дэн мон кужыт улмыжым Микал
дэн Ивук алагунар гана палэмдышт. Умыл эртак кусна,
адак эртак кӱчыкэмэш.
Тэвэ мэ ӱмыл пыртак кужэммым палышна.
Микал эн кӱчык ӱмыл мучашэшыжэ изэ мэҥгым кырыш. Туныктышо тудо вэлышкыла кыдшэ дэн ончыктышат, „туштыла йӱдвэл" маньэ.
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Вара Ивук туныктышын шӱдымыжӧ сэмын чурийжэ
дэн йӱдвэлыш шогальат, мыланна кэчывэл, эрвэл, касвэл
куштыла улмым ончыктыш.
Иӱдвэл куштыла улмым чыланат шинчышт манын, мэ
урок дэч варакудывэчэш „йӱдвэл— кэчывэл" ончыктышо
палым ыштышна. Тидлан мэ кэчывал турасэ ӱмыл вэлкыла аҥысыр лакым кӱнчышнат, тушко кэрмыч пудырго
дэн тыгыдэ кӱйым тэмышна.
Паша. Тӱҥ вэллам тэат тыгак палыза.

КОМПАС.
Кэчэ почэш вэллам ойар кэчыштэ гына палаш лийэш.
Ойар кэчыжэ чылаж годымак ок лий.
Пылан игэчыштэ, тугак йӱдымат вэллам компас манмэ
ӱзгар дэн куштылгын палаш лийэш.
Ожно мӱндӱркӧ коштмо годым кучылтмо компасышт
пэш тыгылай ыштымэ улмаш. Тунам компасым магнитаҥдымэ имым шӱртэш кылдэн сакэн ыштат
улмаш. Шӱртым кыдыш налмэкэ, имэ лӱҥгалташ тӱҥалын. Тыгэ изыш лӱҥгымэкэ, имэ
шыпланэн, тудын ик вуйжо йӱдвэлым ончыктэн, вэсыжэ — кэчывэлым.
Кызыт й ы ^ ш а м ы ч вэс тӱрлын ыштымэ
компасым кучылтыт. Тудо магнитаҥдымэ вурыс стрэлкэ дэнэ ышталдын. Стрэлкын ик 7 С УР- Компас мучашыжэ кандэ, вэсыжэ волгыдо тӱсан. Стрэлкэ рӱдӧ
ӱмбалнэ пӧрдын шога. Рӱдыжӧ тыртыш коробка пундашэш пыжыктымэ, коробка ӱмбалныжэ йанда.
Компасым тыгэ шындат: тудым тӧр ӱмбалан пыштатат, стрэлкын тымланымыжым вучат. Вара стрэлкын
кандэ мучашыжэ коробка пундашысэ Й буква тураш
шумэшкэ коробкам савырат. Тыгэ йӱдвэлым муалтэш.
Коробка пундашысэ моло буквашт моло вэллам ончыктат: Э — эрвэлым, Ке — касвэлым, К—кэчывэлым.
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Компас дэнэ тӱҥ вэллам вэлэ О г ы л , нунын кокласэ
моло вэлыштымат муаш лийэш: Й — Э йӱдвэл дэн эрвэл
коклам ончыкта, К— Э кэчывэл дэн эрвэл коклам, К— Ке
кэчывэл дэн касвэл коклам, Й—Ке
йӱдвэл дэн касвэл
коклам.

Компас куго ӱзгар огыл. Тудым кӱсэныштэ коштык
ташат йӧнан. Компас дэнэ нигуштат от аҥыргэ, от йом.
Кайымэ годым кушкыла кайымым гына компас почэш
эскэрыман, мӧҥгэш пӧртылмӧ годым толмо вэлышкыла
мӧҥгэш кайыман. Мутлан, тый кайымэт годым йӱдвэлыш кайэнат гын, пӧртылмэт годым кэчывэлышкыла кайаш
кӱлэш.
Компас корнышто коштмо годым, путыракшэ тэҥызыштэ коштмо годым пэш кӱлэш. Тэҥызыштэ коштмо
годым алагунар кэчэ годсэк мландым уждэ кошташ
логалэш, еадлан компас дэч поена корнымат йомдараш
лийэш.
Паша. 1. Компас почэш палыза: тэндан класыштыда окна
шамыч кудо вэлныла улыт? Омса кудо вэлнэ?
2. Шкэ класыштыда йа потолыкэш, йа кӱвар ӱмбалан етрэлкэ
дэнэ йӱдвэлым палэмдыза.

КОМПАСЫМ ШКЭ КУЗЭ ЫШТЫМАН.
Ожно кучылтмо гай тыгылай компасым шкаланат куштылгын ышташ лийэш.
Ургымо имэ дэнэ магнитым налза.
Магнитын ик мучашыж дэнэ имын пэлыжгыч кошар мучаш мартэ 10—20 гана
йыгалтыза; магнитын вэс мучашыж дэнэ
имын шуан мучашыжым тунар ганак
йыгалтыза. Тыгэ имэ магнитаҥалтэш.
Тидэ имым пэлэ гыч тодылмо аҥы8 еӱр. Шкэ ышты- сыр кагаз ластыкыш кэрза. Шкэнмэ компас.
д а н ышхымэ ӱзгардам шӱртэш еакыза,
шӱртыжӧ кар ынжэ лий. Тудым еӱрэтыштэ ончыктымо
еэмын кӱшкӧ нӧлталза.
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Изыш лӱҥгымэкэ, ӱзгар шыплана, имэ ындэ ик мучашыж дэнэ— йӱдвэлым, вэсыж дэнэ кэчывэлым ончыкта^
Шкэ ӱзгардам компас дэнэ таҥастарыза, имын кудо мучашыжэ (кошаргыжэ альэ шуанжэ) йӱдвэлым ончыкта,
шэкланыза. Тэндан имэ-компасда тидэ мучашыжэ дэн
эрэ йӱдвэлышкыла ончыкташ тӱҥалэш.
Паша. Шкэ ыштымэ компасда дэнэ палыза: тэндан школ
урэмда кудо вэлкыла кутынь кийа?

ЧЭРТЬОЖЫШТО ВЭЛЛАМ КУЗЭ

ОНЧЫКТАТ.

Мэ урэмыштэ шогэна. Мэмнан дэч йӱдвэлыштыла
колхоз клуб койэш, кэчывэлыштэ—школ, эрвэлыштэ —
йал совэт, касвэлыштэ — копэратив.
Туныктышо мыланна нинэ оралдым тэтрадьэшна ончыкташ шӱдыш.
КЛУБ
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эрвэлыш

касвэлыш
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9 сӱр. Кагазэш вэллам
тыгэ ончыктат.

10 сӱр. Мэмнан тэвэ тыгай
чэртьож лийэ.

Мэ шкэнан ыштымэ чэртьожнам таҥастарэн ончышна:
кажныжэ шкэ сэмынжэ ыштэн, чэртьожна тӱрлӧ-1-ӱрлӧ
лийын.
Йоҥылыш ыштымынам ужын, туныктышо кузэ ышташ
кӱлмым ончыктыш. Туныктышо ончыктымо сэмын, мэ
шкэ шогымо вэрнам оҥгым ыштэн ончыктышна. Вара
тэтрадьнанкӱшылтӱржым йӱдвэлышкыла ыштэн кучышна,
ӱлыл тӱржӧ кэчывэлкыла лийэ, пурла тӱржӧ — эрвэлкыла,
шолажэ — касвэлкыла. Тӱҥ вэллажым Эсӱрэтыштэончыктымо сэмын стрэлкэ дэнэ палэмдышна.
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Тыгэ ыштымэкэ, кажнэ оралтыжым кужак ончыкташ
кӱлмвш мэ куштылгын ыҥлэн нална.
Тунэмшэ-шамыч чэртьожэшышт колхоз клубым, школым, йал совэтым, копэративым чынончыктэн улыт мо? —
Тэргэн налза.
Тӱҥ вэллам чэртьожышто ыштымэ сэмын ончыктыман:
иктаж могай вэр гыч йӱдвэлышкыла ончыкташ кӱлмӧ
годым, йӱдвэлым кагазын кӱшыл тӱрэшыжэ ончыктыман;
кэчывэлым — ӱлыл тӱрэшыжэ;
эрвэлым — кагазын пурла тӱрэшыжэ;
касвэлым — шола тӱрэшыжэ.
Паша. Чара вэрыш лэктын шогалза. Шкэ йырым-йырда йӱдвэлыштэ, кэчывэлыштэ, эрвэлыштэ, касвэлыштэ иктаж могай
оралдым, йа пушэҥгым муза. Нуным шкэ тэтрадьэшда палэмдыза.

ВЭР КОКЛА ТОРАЛЫКЫМ КУЗЭ ПАЛЫМАН.
Мэмнан шинчыдымэ вэрыш кайымына годым, мыланна
кушкыла кайымым вэлэ огыл, адак кушко шумэш кайышаш торалыкымат шинчаш кӱлэш. Кайышаш торалыкым
шинчэна гын, мэ тушко кошташ кунар жап кӱлмымат
шинчэн налына.
Вара торалыкым кузэ палыман?
Вэр кокла тора огыл гын, чӱчкыдынак ошкыл дэнэ
висат; тора гын, кунар шагат альэ кунар кэчэ кайымэ
дэн шотлат. Йужгынам тыгэ ойлат: „Мэмнан йал гыч
олаш шумэш имньэ дэн кум кэчэ, йолын вич кэчэ кайыман"; „мэмнан йал гыч чодыраш шумэш — вич шагат
кайыман".
Тугэ гынат, торалыкым тыгэ шотлымо — йоҥылыш.
Ик йыҥжын ошкылжо кужо, вэсыжын кӱчык, ик имньыжэ
писын кайа, вэсыжэ пакмарак лийэш — эркынрак наҥгайа.
Ик торалыкымак тӱрлӧ сэмын кайаш лийэш, тӱрлӧ жап
кӱлэш.
Торалык шотым лач виса дэнэ шотлыман. Тора огыл
гын, мэтр дэнэ; тора гын, каломэтр дэнэ висаш кӱлэш.
14

Олала коклаштэ, кӱртньӧ корно станцыла коклаштэ,
йалла дэн колхозла коклаштэ торалыкым чыланат лач
шинчышт манын, кӱртньӧ корно воктэн, ку4
горно воктэн да мойын киломэтр ончыктышо
мэҥгым шогалтылыт.
Киломэтр — чак вэрак огыл. Тидэ торалыкым куго йыҥат лу-латвич минут нарэ кайа.
Паша. 1. Школ кудывэчэ (йа урэм) кутышэшда
100 мэтр кутышым висыза.
2. Тидэ торалыкым кунар жапыштэ эртэда,
шагатым ончэн эскэрыза.
Л с ур Корно
3. 1 киломэтрторалыкымкунаржапыштэкайэн воктэн тора*
кэртыда, шотлэн лукса.
лык шот он4. 1 киломэтрым кайэн, шотлэн лукмыда дэн чыктышо мэҥгэ
таҥастарыза.
'
5. 100 мэтр коклаштэ кунар ошкылда лийэш, шотлыза,
6. 1 киломэтрыштэ кунар ошкыл лийэш, шотлэн лукса.
7. Шкэндан йал дэч 1 киломэтр ӧрдышкӧ кайызат, шэҥгак
савырнэн ончалза, тидэ торалыкым шинча дэн висэн ончыза.

ЧЭРТЬОЖЫШТО

ТОРАЛЫКЫМ

КУЗЭ

ОНЧЫКТАТ.

Мэ шкэнан школ дэн библиотьэк кокласэ торалыкым
висышна. Чылажэ 25 мэтр лийэ. Тидэ торалыкым кагазэш
кузэ ончыктыман?
шнол
БИБЛИОТЬЭК
Кагазэш 25 мэтр ок
шыҥэ. Тугэ гынат, тидэ то12 сӱр. Чэртьожышто торалыкым
ралыкым мэ кагазэш изытыгэ ончыктат.
рак виса дэн ончыктэн кэртына, мутлан сантимэтр дэнэ. Кагазыштэ кажнэ сантимэтрым вич мэтрлан шотлаш тӱҥалына гын, 25 мэтрым
5 сантимэтр кутыш корэш дэнак
I см — 5 м
ончыкташ лииэш.
5
ю
ис
—

*

*

13 сӱр. Масштаб.

Мэмнан изэмдымэ висанам чыланатыҥлышт
лан изэмдымэ манын,
висанамчэртьож
корэн йӱмаончыктэна.

Чэртьож ыштымэ годым кужытым изэмдэн
тышо изэ кужыт висам масштаб
маныт.

ончык15

Масштабым чэртьож йӱмалан ончыктат. Масштаб
манмэ мут йӱмалан мыньар гана изэмдымым ик сантимэтрым кунар мэтр, альэ кунар киломэтрлан шотлаш
кӱлмым ончыктат. Возымо йӱмалан корным коратат, тудым сантимэтр шот дэн пайлэдат. Эн тӱр корэш ӱмбалан
0-ым шындат; нуль дэч пурла могырышкылажэ кажнэ
сантимэтр палэ ӱм^алан кунар мэтр альэ киломэтр ончыктышо числажым возат.
Тыгай масштаб ончыктышо корэшыштэ ик сантимэтржым адакат тыгыдырак ужашлан шэлэдат. Кӱшнӧ ончыктымо сӱрэтыштэ кажнэ тыгай изэ ужашыжым ик мэтрлан
шотлыман.

Тӱрлӧ чэртьожышто торалыкым палаш масштаб
линъэйкым кучылдыт. Масштаб линьэйкым ышташ йӧсӧ огыл.
Изэ кагаз ластыкым налытат, сайын
см 5м
' тодылыт. Тыгэ кагазлиньэйкэлийэш.
О
*
1удым масштаб воктэн пыштатат,
масштабысэ шэлэдымэ корэшлам линьэйкышкэ кусарат.
7

Масштаб

'»

14 сур. Масштаб ли-

г р

^

1Т

ньэйкэ.

Чэртьожышто торалыкым масштаб линъэйкэ дэн висат. Изэ кагаз ластыкым линьэйкэ сэмын тодылытат, масштаб йӱмалан
ыштэн, тудын чыла палыжым линьэйкэш палэмдат.
Масштаб линьэйкэдэнэ Ш Н О л
пошто
чэртьож почэш вэрысэ то- Щ
-1
ралыкым палаш йӧнан: ту15 с у р
дым чэртьожышто оптыштоптышт кайатат, ик вэр гыч вэс вэрыш шумэш кунар
гана вочмыжым шотлат.
Паша. 1. 13 сӱрэтысэ масштаблан кэлыштарэн масштаб линьэйкым ыштыза.
2. 12 чэртьожышто школ дэн библиотьэк кокласэ торалыкым
тӱрыс ончыктымо мо? — Масштаб линьэйкэ дэнда тэргыза.
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3. 15 сӱрэт почэш школ дэн пошто кокласэ торалыкым палыза. Чэртьожым 1 сантимэтр 10 мэтрым ончыктышо масштаб
дэн ыштымэ.
4. Школ гыч йэрыш шумэш 200 мэтр. 1 сантимэтр 20 мэтрым
ончыктышо масштаб дэн тидэторалыкымтэтрадьэшда сӱрэтлыза-

ТӰЖВАЛ ТӰС ДЭН ПЛАН.
Мэ ындэ вэлла дэн торалыкым палаш тунэмна.
Вэрым сайын палэн моштышашлан, сайын шинчышашлан адак планым кучылт моштыман.
План почэш кэч могай вэрымат. кэч могай мландымат палэн налаш лийэш. Тидэ вэржэ тораштэ лийэш гынат, план почэш палаш лийэш.

16 сӱр. Школ мландын сӱрэтшэ.

Тэндан шкэ нигунам уждымо, нигунамат мийэн коштдымо ик школын мландыжым, могайрак улмыжым шинчэн налмыда шуэш.
Тэ тидэ школым ӧрдыж гыч снимайымэ фотографий
сӱрэтым налыда да ончэда.
Тидэ сӱрэтыштэ школ пӧрт, кӱкшӧ чашма, адак школ
мландат изыш койэш. Уло школ мландыжым ужаш ок
лий — тудым школ пӧртдэн кӱкшӧ чашмаавырэншогат.
2-656
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Масштаб

1 см-Ю мО

т-
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<0
1

150 лА

17 сӱр. Школ мландым аэроплан гыч снимайымэ
фотографий сӱрэт.

Ындэ тэ школ мландым аэроплан гыч снимайымэ
фотографий сӱрэтым налыда (17 сӱр.).
Тидэ сӱрэтыштэ уло школ мландэ чыла раш койэш.
Тудын йырым-йырысэ кӱкшӧ саваржэ, школ пӧртшӧ, сарайжэ койэш; школ воктэн изэ плошчадкэ-шамыч, пакча,
пушэҥгыла, плошчадкэ-шамыч коклаштэ изэ корно-шамыч
койэдат.
Тугэ гынат, самольот гыч снимайымаштэ чылажынат
ӱмбалжэ да налмэ вэрышт гына койэш. Школ пӧртын
ӱмбалжэ дэн мон кумдык вэрым налмыжэ гына койэш.
Пушэҥгэ^амычын парчашт дэн авырэн шогымо вэржэ
гына койэш.
1*

и

Масштаб

1 см -10 м
10
1ы

40
1

50 М.

Палэ-влак:

й
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20
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1 -- 1

Йӱдвэлышкьта

"иг

Гэографий плошчадкэ

еомо

Школ

Сад

Пакча

ш

Сарай

©

Пэлэдыш

М ӱ к ш пакча
Чашма

18 сӱр. Школ мландын планжэ.

Школ мландым чэртьож почэшат куштылгын палаш
лийэш, тудо школ мландым кушыч ончымыла ышталдын.
Тидэ чэртьожым ончыза (18 сур.).
Тудо аэроплан гыч енимайымэ еӱрэт гайак, тудын
дэн лачэш толэш. Тушто мэмнан фотографий еӱрэтыштэ
ужмынам чыла ончыктымо.
Тидэ чэртьожым еайракын ыҥлашыжэ план палэ-шамычым ончыза. Нуно чэртьож йӱмалнэ улыт.
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Самольот гыч снимайымаштат, чэртьожыштат масштаб
уло. Масштаб почэш уло школ мландын кумдыкшымат,
школ пӧртын, сарайын, тусо моло ужашлажын кумдыкшымат палаш йӧсӧ огыл. Оралдыжэ, пушэҥгыжэ да
мойын шкэ коклаштышт кудо вэлыштэ, могай торалыкыштэ шогымымат палаш лийэш.
Школ мландын кӱшыч самолъот гыч
снимайымэ
фотографий сӱрэтшат, школ мландын чэртъожшат —
план улыт.
Паша. 1. План-чэртьож
могай масштаб дэныштымэ,
палэн налза.
2. План палэлочэш школым, гэографий плошчадкым,
сатым, сарайым муза.
3. Сарай дэн гэографий
плошчадкэ школ дэч кудо
вэлныла улыт, палыза.
4. Нуно школ дэч могай
торатыштэ улыт, палыза.
5. Школ мландэ дэн школ
пӧртын "кутышышт дэн торэшыштым палыза.

ВЭРЫН ПЛАНЖЭ.

Масштаб
1 см — 50 м

о

50

100

150
—
+— Г-200
7-1

250 иг

19 сӱр. Школ йырысэ вэрым аэроплан гыч снимайымэ план.
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Школ ӱмбалнэ кӱшнӧкӱшнӧ аэроплан чоҥэштэн эртыш.Тужэчын школым фотографий апарат
дэн снимайышт. Тидэ сӱрэтым ончыза.
Кок киломэтр кӱкшыт
гыч школ мландэ пэш
изын койэш. Тугэ гынат,
тудым формыжо дэн,
куштырак кийымэ шотшо
дэн палаш лийэш.

Сӱрэтыштэ школ дэч касвэл да эрвэл могырышто йалысэ тыгыдэ порт-шамыч шинчымэ койэш, йалыштыжэ пакча, сад койэдат.
Школ мландэ дэч кэчывэлкылажэ кӱй корно (шоссэ)
кайа, корно
кок могырыштыжо пушэҥгыла шындылмэ.
Кӱй корнын вэс могырыштыжо порт-шамыч да аҥысыр урэмлашт койыт. Урэмлашт чодыра дэк лишэмыт,
чодыражэ эҥэр дэк шумэш шарлэн возын.
Планым самольот гыч снимайэн план-чэртьож дэч содоррак ышташ лийэш.
Иктаж могай вэр ӱмбач аэроплан чоҥэштыш, вэрым
снимайыш, — план йамдат лийэш. Кажнэ пӧрт, кажнэ
кудывэчэ, сад, пакча налмэ вэрым вискалышаш укэ.
Кажнэ урэмын кутышыжым, торэшыжым вискалымэ ок
кӱл.
Кызыт мэмнан Совэт Ушэмыштына куго олалан планыштым, адак чодыран, кумда купан вэрын планжым
тыгэ ыштат.
Варим кӱшыч тура ончымо годым койшо сэмын кагазэш сӱрэтлэн ончыктымо — вэрын планжэ
лийэш.
Планыштэ пӧртын, пушэҥгын да мойын сӱрэтшэ ок
ышталт, нунын йуапышт ойыпышт, мландэ ӱмбалнэ налмэ
вэрышт гына ончыкталтэш.
План пэлэн кэч кунамат план палэ дэн масштаб лийэш. Масштаб дэнэ планыштэ торалыкым вискалаш йӧсӧ
огыл.
/ паша. Самольот гыч снимайымэ план почэш палыза:
1. Тудым могай масштаб дэн ыштымэ?
2. Йудвэл-касвэл лукышто школ мландэ участкым муза.
3. Школым, сарайым, садым, пакчам планыштэ муза.
4. Школ воктэнысэ изурэм, кӱй корно школ дэч кудо вэлныла улыт, палыза.
5. Кӱй корнын кумдыкшым палыза.
6. Школ мландэ дэч эҥэр могай тораштэ, палыза.
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20 сӱр. Планым вэрыштэ тыгэ кэлыштарэн кучыман.
II паша. Шкэ вэрысэ пландам кучылт мошташ тунэмза.
1. П л а н ы м тӱҥ в э л л а д э н к э л ы ш т а р э н п ы ш т ы з а .
Планым йа картонэш, йа фаньэр оҥаш пыжыктыза.
Планым 20 сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын кыдышкыда налза.
Вара тудым планысэ йӱдвэлжэ компас ончыктымо йӱдвэл дэн
лач вочмэшкыжэ савырыза.
2. Й ы р к о й ш о о р а л д ы м , п у ш э ҥ г ы л а м ,да м о й ы н
п л а н ы ш т э м у з а . План лач кэлыштарэн шындымэ лийэш гын,
планыштэ ончыктымо оралдат, пушэҥгат, тулэч молыжат вэрыштэ шогымышт сэмынак лийыт.
Шогымо вэрдам планыштэ муза. Ындэ вэрыштэ мо-мо коймым планыштэ муашат йӧсӧ огыл.
Мутлан, тэ шогымо вэрда гыч эрвэлныла завод тӱньыкым
ужыда лийжэ. Планышкэ ончалза, туштат эрвэлныла завод ончыктымо.
ВэрЫштэ койшо чыла пушэҥгэ, оралдымат планыштэ тыгак
муаш лийэш.
3. П л а н Ы ш т э к о р н о - ш а м ы ч ы м м у з а .
Мутлан, тэ вакш дэк кайаш корным мунэда лийжэ. Вакшыжэ
тэндан шогымо вэр гыч ӧк кой, тудо чодыра шэҥгалнэ.
Вакшым планыштэ муза да тэндан шогымо вэр дэч кудо
вэлныла улмыжым палыза (21 сӱр.).
Ындэ тудо вэлымак вэрыштэ муза. Ындыжэ вакш шогымо
вэрымат, тушко кайышаш корнымат муаш йӧсӧ огыл.
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21 сӱр. Шонымо вэрыш корным тыгэ муман.

ШКОЛ ЙЫРЫСЭ ВЭРЫН ПЛАНЖЫМ КАГАЗЫШ
КУЗЭ КУСАРЫМАН.
Шкэ йырысэ вэрдан планжым налза. Тудын ӱмбаланжэ йандар кагазым пыштыза, нуным йа булавкэ дэн
пӱшкылэдыза, йа шӱртӧ дэн ургыза. Тыгэ ыштэт гын,
план дэн кагаз куснылаш огыт тӱҥал. Кагаз дэн лэвэдмэ
пландам окна йандаш ыштэн кучыза. Окнаштэ волгыдо
гын, план кагаз вошт койэш. План гыч койшо корэшла
тура кагазэш карандаш дэн корышаш вэлэ кодэш.

II. МЛАНДЭ > МБАЛЫН ТӦРЛЫКШӦ.

Паша. Кӱкшака вэрыш экскурсийым ыштыза.
Тидэ экскурсийыштэ эскэрыза: тэндаи йырысэ вэрдан тӧрлыкшӧ могай, тидэ вэрым йынмиамыч шканышт кузэ йӧнэштарэныт?

КӰКШАКА В Э Р ГЫЧ МЭ МОМ УЖЫНА.
Тидым лудмыда годым „Мэмнан вэрна" лӱман сӱрэтым ончыза,
тудо ты кнагаш пышталдын.

Мэ Кӱкшнур йал воктэн кӱкшака вэрыштэ шогэна.
Йырым-йыр мӱндӱркӧ койэш.
Кӱкшака вэр кэчывэлкыла изэ тайыл дэн лапэмэш,
моло вэллашкыжэ тураракын вола.
Кэчывэлнысэ изэ тайылыштыжэ шурно пасу шышталгын койын кийа, пасушто шурным чумырымо, мучко
копна-шамыч койэдат.
Касвэл тайылжэ кок корэм дэн пӱчкылтэш.
Моло тайыллаштыжэ йырым-йыр тошкэм, тушто вольык кӱтӧ коштэш, тошкэм шэҥгалныжэ ужар чодыра
койэш.
Кӱкшака вэрым кок могыргычат эҥэр авыра. Касвэл
дэн кэчывэл-касвэлныжэ Ошвӱд эҥэр йога, эрвэлгычшэ
Шэмвӱд авыра.
Ошвӱд эҥэр вэс могырышто лап вэр шуйна. Тудо
шошым вӱд налман ужар олык дэн, адак купла дэн лэвэдалтын. Тэвэ тыштэ, тэвэ тушто йэрла йылгыж шинчат.
Шэмвӱд эҥэр воктэнат шошым вӱд налмэ олыкан лап
вэр шуйна. Умбакыжэ — эрвэлыштат, касвэлыштат, йӱдвэл дэн кэчывэлыштат—шинча ужмо нарыштыжэ тӧр вэр
койэш, вэрын-вэрын изиш кӱкшака вэрла койэдат (22 сӱр.).
Тушто шурно пасу, олык, чашкэрла, отыла улыт.
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22 сӱр. Мэмнан илымэ вэрна умбач ончымо годым тыгэ койэш.
Мэмнан илымэ вэрнам тӧр вэр манаш лийэш. Т у ш т о
куго кӱкшака вэрат, пэш чот лап вэрат укэ. М э тӧр
вэрыштэ
илэна. Т у ш т о нӧлталалт ш о г ы ш о кӱкшака вэр ы ш т чоьегала
гына улыт. М э шкэнан илымэ вэрнам
чоҥга гыч ончышна. Т ы ш т э лап вэрат
улыт. Й у ж о вэр э ж э корэмлат
вэрэштыт.
Паша. Шкэндан экскурсийыштэ ужмыдам кӱшнӧ возымо сэмын возыза. Шкэндан илымэ вэрдан тӧрлыкшым кӱшнӧ возымо
вэрын тӧрлыкшӧ дэнэ таҥастарыза.
Гэографий

плошчадкыштэ

урок

дэч вара ыштышаш

паша.

1. Тӧр в э р ы н м о д э л ь ж ы м ы ш т ы з а . Гэографий плошчадкэш 1 елг кӱкшытан йыҥ еӱрэтым ыштэн шогалтыза.
Йь^-шамыч тыгай изэ лийыт ыльэ гын, нунылан гэографий
плошчадкэ пэш кумда тӧр вэр гай койэш ыльэ.
2. Ч о ҥ г а н м о д э л ь ж ы м ы ш т ы з а . Вӱдыжгӧ ошма дэнэ
5 ем, 10 ем, 25 ем кӱкшытан чоҥгалам ыштыза.
Нунын воктэн йыҥ еӱрэтым шогалтыза.
Тыгай йыҥлан нинэ изэ ошма чоэта-шамыч куго чоҥгала гайак
койыт ыльэ.
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3. Ко!рэм м о д э л ь ы м ы ш т ы з а . Вӱдыжгӧ ошма дэн ыштымэ чоҥгала тайылэш кошар ишкэ дэн тура сэран аҥысыр корэмлам ыштыза.
Тидэ корэмэш йыҥым шогалтыза.

ТОПОГРАФИИ ПЛАН МО ЛИЙЭШ, ТУДО
МОЛАН КӰЛЭШ.
Садэ вэр ӱмбалнак Ошвӱд эҥэр кутышэш кӱшнӧкӱшнӧ аэроплан чоҥэшта. Льотчик кӱшыч йырым-йыр
шарлэн вочшо тӧр вэрым ужэш, тӧр вэр шурно пасу,
олыкла, чодыра, чашкэрла дэн лэвэдалтын.
Самольот йӱмалнэ йылгыжшэ ташмала койын эҥэр
кагыргыл кийа. Йалла койэдат. Льотчик тыштэ пэрвой
гана чоҥэшта, тугэ гынат тудо шкэнжын йӱмалнысэ
эҥэрын, эҥэр воктэн койэдышэ йаллан лӱмыштым шинча.
Тудо самольотшым кушкыла виктарышашымат шинча;
тудо вэр кушто тӧррак улмымат,, кушко
шинчаш
йӧнанрак улмымат шинча. Вара тудо кузэ чылажымат
шинча? Йужышто корно укэ, тушто корно йодышташ
калыкат укэ. Льотчикын топографий планжэ уло. Планэш
самольот чоҥэштымэ йӱмалнысэ вэр сӱрэтлымэ. Планыштэ вэр кушто кӱкшакарак, кушто лапырак улмым
ончыктымо, тушто йаллам, пасум, олыкым, чодырам^ҥэрлам, корйылам палэмдылмэ.
Льотчик планжым компас дэн кэлыштарэн шындат,
кушкыла чоҥэшташ кӱлмыжым пала.
Топографий план альэ карт чоҥэштылмэ годым вэлэ
огыл, моло годымат кӱлэш. Топографий план дэнэ тӱрлӧ
вэрэ шымлэн коштшо-шамыч мландэ йӱмалнысэ пойанлыкым кычалмышт годым корным палат. Заводым, эльэктростанцым да мойын ыштымэ годым планым инжэньэршамыч кучылдыт. Тудо кажнэ колхозлан кӱлэш, тудын
дэнэ колхоз шкэ мландыжым тӱрыс шэлэда. Топографий
план — йошкарармэйцын сар пашаштэ полшышо йолташыжэ.
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Т о п о г р а ф и й планым к а ж н э й ы ҥ кучылт моштыжо,
кажнэ й ы ҥ кӱлэшыж годым Й о ш к а р армийлан С о в э т
У ш э м ы м аралаш полшэн к э р т ш э .

Самольот гыч к о й ш о в э р ы м тэ ты кнагаш й э ш а р э н
пыштымэ
„Мэмнан в э р н а " лӱман сӱрэтым ончэн палэда.
Сӱрэт йӱмалнэ план уло, ч о ҥ э ш т ы м ы ж э г о д ы м льотчик тудо планым ончэн.
Паша. 1. Тидэ план йумалнэ „Лап вэр дэн кӱкшака вэрым
планэш кузэ ончыктат" манмэ палым тӱслэн ончыза. Эн кӱкшӧ
вэрым могай чийа дэнэ чийалтымэ? Вэр лапэммэ сэмын чийа
кузэ вашталдэш? Эн лап вэрым могай чийа дэнэ чийалтымэ?
Тура тайыл дэн изэ тайылым кузэ ончыктат, шэкланыза.
2. Сӱрэтыштэ Кӱкшнур йал воктэнысэ эн кӱкшака вэрым
муза. Тудо вэрымак топографий планыштэ чийам ончэн муза.
3. Планыштэ чийам ончэн эн лап вэрлам муза.
4. Планыштэ Кӱкшнур йал воктэнысэ корэмлам муза.
Гэографий

плошчадкыштэ

урок дэч вара ыштышаш

паша.

96 см кутышан, 68 см торэшан вэрым висыза.
Тыжакын вӱдыжгӧ ошма дэнэ топографий планыштэ ончыктымо вэрын модэльжым ыштыза.
Топографий планыштэ ончыктымо чыла кужытымат 4 гана
кугэмдыман.
Кӱкшнур йал дэнысэ кӱкшака вэрым 10 см кӱкшытаным ышташ кӱлэш.
Тэндан модэльда план дэн сӱрэтыштэ ончыктымо вэрлан утларак кэлшышэ лийжэ манын, эҥэр дэн йэрлан кандэ кагазым
пӱчкэдэн ыштыза, кӱртньӧ корным вычкыж кӱртньӧ воштыр дэн
ыштыза, пӧртлажым изэ паҥгала дэнэ, чодырам рэгэнчэ дэнэ
ыштыза.

КУРЫК ВУЙЫШ КӰЗЫМАШ.
Ындэ к о к кэчэ годсэк мэ к у р ы к ы ш кӱзэна. Тайыл эртак
турарак да т у р а р а к л и й э ш . Йол йӱмалнына кӱй м о к л а к а шамыч катлыл в о з ы н , лӱшкэн ӱлыкӧ пӧрдын волат. М э
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курык сэрыштэ пыкшэ-пыкшэ гына шогэна, куго кӱй сэрэш кыртмэн, шэкланэн кӱзэна. Йужгынамжэ тура сэран
кэлгэ-кэлгэ корэм ӱмбалнэ кайаш логалэш. Йолгорныжо
пэшак аҥысыр, ӱлыкӧ ончалатат —шӱмлан „шу-уй" аэлэ
чӱчын колда. Йужгынам йолгорно кӱрлэш, тыгай годымжо корэмла гоч тӧрыштылаш вэрэштэш.
Тэвэ, пытартышлан, мэлум
дэн лэвэдалтшэ курык вуйыш
*
И^
шуна, 3 киломэтр кӱкшытыш
| | А
, | Й!
кӱзышна.
1
И Ӓ * ^ ^С*V
Адак пэл киломэтрым кӱшХ !
АК 4
' ч- \ \
Ж 1 й,,
^ « ' ^ И ^ а Г
И Я Р ^ ' ^ Е ь ^ Р ^ " ' '

У з э н а г ы н > м э йӧршэш
курыквуйышто лийына. Тугэ
гынат, корно ӱмбалнына улшо
СЭ П Ы Д Ы Ж
Р
Р
гайтурашога.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Мыйын йолташ-шамычэм пӧ^

\

к

23 Сӱр. Тура курыкыш кӱзымӧ. чэшэмак кӱзат. Йол кӱй тошкалтыш гыч йаклэштэш. Альэ
кӱй пырдыжын мучашыжат коймаш укэ. Мэ кажныжэ,
кыд нойа гын, йа кандыра кӱрлэш гын, мо лийэш,
шонэна. Тэвэ ик сэр тӱрышкӧ шуна. 10 минут каналдышнат, адакат кыртмэн-кыртмэн кӱшкӧ кӱзаш тӱҥална. Ий ӱмбакэ шуна. Тыжэч курык вуйжат тора огыл.
Ий дэнэ кӱзышаш гына кодын. Тугэ гынат, ий сэржэ
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пэш тура, ошкэдэн кӱзаш нигузат ок лий. Тошкалтышым
ий катман дэн руэн ышташ возэш. Кажнэ ошкылжылан
мо чоло вий кӱлэш. Шӱлаш нэлэ — йуж ок ситэ, шӱм
пыртка, вуй савырна, укшычмо шуэш. Пыртак кӱзымэкэ
шогалаш, каналташ логалэш. Пытартыш 20 мэтржым
огына кайэ, нушкына.
Пытартыш гана уло вийнам погэн, мэ курык вуйышко шуна. Курык вуй гыч ужмо сӱрэтым нигунамат
огына мондо. Мундырно-мундырно, шинча ужмо торатыштэ мучко курыкла койэдат. Нунын лум дэн лэвэдалтшэ
вуйышт кӱшкӧ кавашкэ кӱзат. Нунын вуйышт гыч лопка
ий йогын-влак нушкын волат. Улнӧ — кэлгыштэ кэлгыштэ—эҥэрын кагыргыл йогымыжо койэш. Тудын воктэн пырт койшо тамга гай йал койын шинча. Йырымйыр тымык-тымык. Кэчэ касвэлыш тайнэн, кава тӱрышкӧ
лишэмэш. Тудын йожэк йоллажэ луман курык вуйым
кынан, шӧртньын койыктэн волгалт.фа. Тугэ гынат, тидэ
сӱрэтым шуко, шэр тэмын ончэн шогаш ыш логал. Ӱлнӧ
чылажымат тӱтыра вӱдыл нальэ. Эҥэр дэн йалла шойышталдыч. Курык-шамыч иктэ почэш вэсыжэ пыл лоҥгаш
йомыч.
Мэ волаш тӱҥална. Пычкэмыш лиймэ дэч ончыч малаш шогалмэ вэрыш шуаш вашкаш кӱлэш.
Кӱкшӧ курыклаш кӱзымӧ — йыҥын вийымат пэҥгыдэмда, тудым чолгам ышта, йӧсӧ дэн шучкым сэҥаш туныкта.
ССР Ушэмыштэ прольэтар турист-шамыч кажнэ ийын
тӱжэм дэнэ моткоч кӱкшӧ курык вуйлашкэ кӱзат.
Паша. 1. Курык дэн кукшака вэрын тӱсыштым таҥастарыза.
2. Кызыт гына возымо кӱкшӧ курык вуйыш кӱзымӧ дэн шкэндан кӱкшака вэрыш — чоҥгаш кӱзымыдам таҥастарыза. Кӱкшӧ
курыклаш кӱзымышт годым йы^шамычлан могай шучкылык
лийэш?
3. Газэт гыч, журнал гыч да мойын сӱрэтым пӱчкэдэн луктын,
адак открыткэ дэнэ „Курык-шамыч" лӱман альбомым ыштыза.
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Гэографай

плошчадкыштэ

урок

дэч вара ыштышаш

паша,

Ч о ҥ г а л а д э н к у р ы к ы н м о д э л ь ж ы м ы ш т ы з а . Географий плошчадкыштэ вӱдыжгӧ ошма дэн (тэлым—лум дэн) 25 см
кӱкшытан чоҥгатам ыштыза, курыкшым 150 см кӱкшытаным
ыштыза.
Нунын кӱкшытыштым таҥастарыза.
Курык воктэн изэ йыҥ сӱрэтым шогалдыза.
Изэ курык изэ йыҥ дэн таҥастарымаштэ тыгай лийэш.
Куго курыклажэ изэ йыҥ сӱрэт дэн таҥастарымаштэ тэндан
ыштымэ изэ курыкда дэч-5, 10, 15 гана кӱкшӧ лийыт.

МЛАНДЭ ӰМБАЛЫН ТӰРЛӦ ФОРМЫШТ.
Мландэ ӱмбал тӱрлӧ лийэш. Мландэ ӱмбалнэ ш у к ы ж ы м
тӧр вэр в э р э ш т э ш .
Вэрыштэ
кугу кӱкшака, кэлгэ
лап укэ гын,
тыгай
вэрым тӧр вэр
маныт.

И у ж о тӧр в э р ж э салма гай тӧр, нимогай тӧрсыр у к э .
Тугэ гынат, тыгай йӧршэш тӧр вэрынат иктаж вэлышкыла
тайылжэ лийэш.
Тӧр в э р ы ш т а т и з и ш кӱкшака вэр лийэш,
чонгала
лийыт. Кӱшыч самольот гыч ончымо годым нинэ чоҥгала р а ш огыт кой, чумыр в э р ж э тӧрын к о й э ш .
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25 сӱр. Курыкла.

Йунсгынам тыгай кӱкшака вэржэ йырым-йырысэ вэр
дэч 200 мэтрлан кӱкшӧ, йужгынамжэ тулэчат кӱкшӧ лийэш. Тыгай кӱкшакажым курык маныт, вэржымат курыкан
вэр маныт. Курык-шамыч шуко киломэтр кӱКшытанат лийыт.
Курык-шамыч шкэтын иктын-коктын огыт лий, курыкан
вэрыштэ шуко-шуко курыкла лийэш. Курык-шамыч мучко
капланэн шогат, йырым-йыр курык вуйла койэдат. Нуно
пыл дэчат кӱшкӧ кӱзат. Кукшо-кукшо курык вуйышт нигунам шулыдымо лум дэн лэвэдалтыт.

МЭМНАН ШКОЛ ЙЫРЫСЭ МЛАНДЫМ КУЗЭ
КУЧЫЛТЫТ.
Мэмнан школна колхозышто. Мэмнан йырысэ мландэ
гыч шукыжо курал-удалтэш. Йырым-йыр колхоз пасу,
пакча, сад шарлэн кийат. Йужо вэрэжэ мландым пӱртӱс
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пумо тӱсыж дэнак кучылтыт. Тидэ куго иман чодьтра,
эҥэр сэр воктэн шошо вӱд налмэ олык. Чодыраштэ колхозник-шамыч пуым руат, олыкышто шудым солат. Адак
купат уло, тудыжо ты мартэ йара кийыш. Тидэ купым
шукэртэ огыл шымлышт, тушто чаплэ куп тургыжым —
торфым муыч. Шушаш ийын тудым лукташ тӱҥалыт. Мэмнан йыр йатыр мландым тӱрлӧ оралдэ налын шога: пӧрт,
колхоз вӱта, агун, сарай да мойын.
Колхоз дэч пэш тораштак огыл завод, адак пашазэшамыч илымэ посьолык уло, тушто 8 ООО пашазэ ила. Тыштэ
пэшкуговэрыштэ эртак оралдэ-шамыч налын шогат. Тушто
пасуат, пакчат укэ. Посьолык воктэн парк уло, адак посьолкышто шуко пушэҥгылам шындылмэ.
Мэмнан дэн адак корно дэн урэмланат йатыр вэр кайа.
Колхоз покшэчын кумда урэм кайа, адак пашазэ-шамыч
илымэ посьолкышто йатыр урэмла улыт. Мэмнан дэкэ
ташма гай тӧр койын асфальт дэн лэвэдмэ корно толэш.
Мэмнан дэчын завод дэн моло йаллашкэ кум орава корно
кайа. Колхоз дэч тораштак огыл кок кӱртньӧ корно кайа;
адак кӱртньӧ корно дэн завод коклаштат кӱртньӧ корно
уло.
Паша. Тэндан школ йырда мландэ ӱмбалым кузэ кучылтыт,
возыза.

МЛАНЛЭ ӰМБАЛЫМ ТӰРЛЫН КУЧЫЛТЫТ.
Мландым йужо вэрэжэ куралын, пасушко, пакчашкэ
садышкэ да мойын савырат. Йужо вэрэжэ йал озанлыкыштэ пӱртӱс пумо тӱсыж дэнак пайдаланат. Тэвэ чодырам,
олыкым налаш гын, нуным огыт курал, нунын дэн тугак
пайдаланат. Йал озанлыклан кучылтмо мландым йал озанлык мландэ маныт. Йал озанлык мландэ тӱрлӧ лийэш:
пасу, олык, чодыра да мойын.
Шуко мландэ пӧрт, завод, фабрик, эльэктростанцэ,
склад, адак тулэч моло тӱрлӧ оралдэ йӱмалнэ лийэш.
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26 сӱр. Тӧр вэрыштэ мландым кузэ» кучылтыт.

Адак урэм, орава корно, кӱртньӧ корныланат йатыр
мландэ кайа.
Йалозанлыкмландэтӧрвэрыштат, адак курыклан вэрыштат тӱрлын кучылталтэш.
Тӧр вэрыштэ йатыр мландыжым шурно пасу налэш
Эҥэр лишнэ пакча-шамыч улыт. Лапка сэрыштыжэ олык,
адак купаҥшэ мландэ койэш. Чоҥгала вуйыштыжо йа чодыра кушкэш, йа вольык коштмо тошкэм лийэш. Йаллажэ
йэр воктэн шинчылдыт. Тӧр вэрыштэ корно-шамыч
вийакш лийыт: тушто тӱрлым шупшыкташат каньылэ.
Курыклан вэрыштэ куралмэ мландыжэ куго вэрым ок
нал, тудо курыкла кокласэ тӧррак вэрыштэ гына лийэш.
Курык тайылжым чодыра лэвэд шога. Пушэҥгылажэ
тура тайылын ӱлык пӱчкылт волымо вэрлаштыжэ гына
укэ улыт. Олык дэн вольык кӱтымӧ вэржэ чодыра пытымэ дэч кӱшнӧ, курыкышто койыт, курык вуйым лум
дэн ий лэвэдын.
3—656
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Й а л ж э курыкла кокласэ лап в э р ы ш т э шинча.
К у р ы к л а ш т э к о р н ы м и з ы р а к т а й ы л э ш ы ж э ыштат, адак
к о р н ы ж о к ы р и - г у р и кагыргыл кӱза; к у р ы к л а ш т э тӱрлым
ш у п ш ы к т а ш йӧсӧ, йатыр вий кӱлэш.
Паша. Т о п о г р а ф и й п л а н п о ч э ш п а л ы з а :
1. Олыкым кушто ончыктымо — кӱкшака вэрыштэ альэ лап
вэрыштэ?
2. Купым кушто ончыктымо?
3. Могай йал дэнэ купым коштат?
4. Вольык кӱтымӧ тошкэм кушто палэмдымэ?
5. Чодырам могай вэрыштэ ончыктымо — кӱкшака вэрыштэ
альэ лап вэрыштэ?
6. Лышташан чодыра, йорэ-варэ чодыра, иман чодыра Кӱкшнур йал дэч кудо вэлныла улыт?
7. Планыштэ пакчам муза.
8. Сӱрэтым ончэн, планыштэ куралмэ мландым муза.

III. МЛАНДЭ К Ӧ Р Г Ы С Ӧ ДЭН МЛАНДЭ
ӰМБАЛСЭ ВӰД.

МЛАНДЭ КӦРГЫСӦ ВӰД.
Йӱр йӱрмӧ годым кудывэчыштэ, садыштэ, пакчаштэ
мо лиймым шэкланыза.
Кукшо мландэ йӱр чӱчалтышым шыҥдара, вара мландэ
нӧра.
Йӱр талынрак да талынрак йӱраш тӱҥалэш.
Й ы ^ ш а м ы ч „Могай талэ йӱр!" маныт, шкэшт иктаж
могай лэваш йӱмак шогалаш вашкат.
Йӱр „лэҥэж гыч опталмэ гайак" йӱрын шога.
Йӱр вӱд кудывэчыштэ, садыштэ йога, изэ йогыныш
ушна. Нинэ йогынышт ваш-ваш ушнэнкугойогынлийыт,
вара корно дэн, пакчаштэ йыраҥ коклаштэ да мойын мӱгырэн йогаш тӱҥалыт.
Тэвэ йӱр чарныш, кэчат ончальэ. Йӱр годым лийшэ
йогын-шамыч эркын-эркын изэмыт, вара йомыт. Ужаш
вӱдшӧ мландыш шыҥэн. Вара туштыжо вӱд куш лийын?
Пӱртӱс илыш тунэммэ урокышто ошма дэн шун вошт
вӱд кузэ витымым палышашлан ыштымэ опытдам шарналдыза. Тунам тэ мом ужын улыда ыльэ?
Ошма вошт вӱд писын вита. Шун воштшо ок кайэ,
шунын кӱшыл лончэш гына кодэш.
Тэ „ошма вӱдым шыҥдара", „шун вӱдым ок шыҥдарэ"
манын каласышда.
Мландыштат тыгак лийэш. Йӱр вӱд пужга мландэ
вошт, ошма вошт кэлгышкырак да кэлгышкырак вита.
Тэвэ йӱр вӱд йа шун, йа пэҥгыдэ кӱй лончыш шуэш.
Тудо тидэ лончо вошт витэн ок кэрт. Тидэ лончым вӱд
колтыдымо
лончо маныт. Тыштэ вӱд погынаш тӱҥалэш. Тыгэ мландэ кӧргысӧ вӱд лийэш.
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ПАМАШ.
Мландэ кӧргысӧ вӱд вӱд колтыдымо лончо ӱмбач вэсвэрэ кусна. Корно ӱмбалныжэ •йа корэм, йа эҥэр сэр логалэш гын, тушто садэ вӱд колтыдымо лончо чараш лэктэш, тыгэ мландэ йӱмалнысэ вӱдшат мландэ ӱмбак йогэн
лэкташ тӱҥалэш.
Тыгэ памаш лийэш.
Паша. Шкэндан дэнысэ памашым ончыза.

Йал воктэн, корэмыштэ куго
кӱй йӱмач памаш вӱд йогэн лэктэш. Памаш вӱд йӱдшӧ, кэчыжэ
йога, корэм мучко волэн, эҥэр вӱдыш ушна.
Памаш вӱд йандар, вошт койшо,
адак пэш йӱштӧ лийэш, памаш вӱдым йӱмӧ годым пӱйат кылма.
Памаш пундаш ошман лийэш,
вӱд йӱмалныжэ йытыра йагылгышэ
шаргуй-влак йылгыжыт.
Памаш дэкэ кэҥэжым кайык-шамыч толыт—вӱдым йӱыт, адак памаш воктэнысэ шыҥам, лывым, кар28 сӱр. Памаш.
мым да мойын кучат.
Шокшо годым йоча-шамыч памаш воктэн модаш, тудын йандар вӱдшым ончаш йӧратат. Тыштэ пэш сай, йуалгэ.
Памаш гыч йандар, йӱштӧ, чаплэ йӱшаш вӱд лэктэш.
Памаш вӱд эҥэрлаш, пӱйаш, йэрыш йогэн лэктын, тушто
вӱдым йэшара.
Тэ йӱштылаш пурымыда годым йужгынам йӱштӧ вӱдан
вэрыш логалыда. Тыгай вэрыштэ вӱд пундашыштэ памаш
йогэн лэктэш.
/7аша. Топографий планыштэ памашым муза. Тудо могай йал
дэн?
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ТАВЭ.
Ик йалыштэ памаш укэ улмаш, садлан йӱаш йӧршӧ сай
вӱд лийын огыл. Нуно тавым кӱнчаш лийыныт.
Кӱнчаш тӱҥалыныт. Кӱнчат, кӱнчат, тавыштэ эртак
кукшо ошма гына лэктэш. Кэчыгут кӱнчэныт. Тавылык
выньэм воктэн куго ошма ора лийын, вӱдшӧ альат укэ.
„Мэ мом шот дэч поена кӱнчэн шогэна, ошмаштэ еадак вӱд ок
лэк" манын ойлышташ
тӱҥалыныт.
Эрлашыжым кӱнчат,
кӱнчат, адакат ошма
гына лэктэш, вӱдшӧ
укэ. Кумышэшыжымат
еадыгак.
Пашаштым
кудалташат
шонэныт
ыльэ, кэнэта выньэм
пундашыштэ кӱнчышӧ рвэзэ: „Ошма ночко, вӱд!" манын
кычкырал колдэн. Пашаштлан угыч пижыныт. Ик шагатат
ыш эртэ, тавылык выньэм гыч ошма олмэш шуным кышкаш тӱҥальыч. Выньэм пундашыштэ вӱд лэктын.
Бригадирышт — „Чыталдыза, кӱнчаш сита, вӱд лэкмашкэ шуна!" манын кычкыралын. Эрлашыжымлан тавэ
выньэмэш пэлыж нарэ йандар вӱд тэмын.
Памаш укэан вэрыштэ, мландэ кӧргысӧ вӱд мландэ
ӱмбак лэкдымэ вэрыштэ йь^-шамычлан вӱдым шканышт
кӱнчэн лукташ вэрэштэш. Тавым вӱд колтыдымо лончыш шумэш кӱнчат, вӱдшӧ еадэ лончодэч ӱлык шыҥэн
кэртдэ погынэн шинча. Йужгынам тавэ пэш кэлгэ лийэш,
тушко ончалат гын, вӱдшымат от уж.

ЙӰР ВӰД ДЭН Ш О Ш О ВӰДЫН ПАШАШТ.
Йӱр йӱрмӧ годым лийшэ йогын-влак эркын-эркын
эҥэрыш йогэн лэктыт. Кудывэчэш, еадэш, пакчаш, корнэш
да мойын вӱд огэш код.
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Талэ йӱр эртэн кайымэк мландэ ӱмбалым ончалза: йӱр
вӱд мландым урыктарэн наҥгайэн, мландэ ӱмбалым йӧршэш коркалэн пытарэн. Йӱр вӱд пушкыдо мландэ дэн
ошмам кудывэчысэ лап вэрыш мушкын волдэн. Йӱр вӱд
йогэн кайымаштыжэ кӱй моклака-шамыч чараш лэктыныт,
тудын олмыштыжо лӱмын кӱнчымӧ гай мушкын лукмо
корно лийын кодын. Пакчаштэ алагунар йыраҥым йӧршэш
мушкын наҥгайэн. Эн чотшо чоҥгасэ корным мушкын
пытарэн. Тушто йӱр вӱд пэш талын лӱшкалт йогэн. Ындэ
тудын олмыштыжо куго урылдыш лийын: орава дэнэ кайа*
шат ок лий.
Адак шошым лум шулымо дэн лийшэ вӱдым ончалзайан. Изэ эҥэрла ала мо чоло лӱшкалдын эҥэрыш йогат.
Эҥэр вӱд сэр гоч ташла, йырым-йыр чыла лап вэрым вӱд
налэш. Тыштэ корным мушкын урыктарэн колда, тушто
саварым шалатэн наҥгайа, пасушко, пакчашкэ да мойын
йошкын дэн ошмам кондэн шында. Шошо вӱд кондымо
эҥгэкым шотлэнат от пытарэ.
Паша. 1. Куго йӱр лиймэ годым кудывэчыштэ, садыштэ, пакчаштэ, корнышто вӱд йогыи кузэ лиймым ончыза. Нинэ йогын шамычын кышаштым ончыза, куго йӱрдэч вара мландэ ӱмбал кузэ
вэстӱрлэмэш, эскэрыза. Ончыза: корнышто,* пакчаштэ, пасушто,
эҥэр сэрыштэ мландэ урылдын огыл мо?
Пасуэш, олыкэш альэ пакчаш йошкыным шындэн, пасум, олыкым, пакчам локтылын огыл мо?
2. Тэндан илымэ вэрыштэ корэм уло гын, тудым ончыза. Тудо
кэлгэ мо? Корэм дэн эҥэр йога мо? Йӱр почэш, адак шошым корэм ок кугэм? Тудо корным альэ пасум ок локтыл? Корэм гыч
йогэн лэкшэ вӱд эҥэрыш ошма дэн йошкыным ок кондо? Чодыра
кушман корэм уло мо? Могай корэмжэ утларак урылдэш — чодыра
кушман альэ чодыра кушдымо?

КОРЭМ.
Кэлгэ корэм пундашыш волыза. Тудын тура сэрышт
кӱшкӧ кӱзат. Корэм пундаш гыч кава аҥысыр корнын
вэлэ койэш. Корэм пундашыштэ изээҥэр чоргыктэн йога.
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ЗО сӱр. Корэм.

Корэм тӱҥалдышыш шумэш, вэс сэмын манаш гын — тудын мучашышкыжэ кайыза. Тудо тыштэ пэш кэлгак огыл.
Тыштэ изэ эҥэржат эркын гына йончэн шинча. Йужо
корэмыштэ тыгай изэ эҥэржат йӧршэш ок лий.
Тэвэ талэ йӱр опталмэ гай йӱраш тӱҥальэ. Вӱд йогыншамыч чыла могыр гычат корэмыш шуҥгалтыч. Корэм пунI даш дэн лавыран, румбыкан вӱд лушкэн-шоргыктэн йога,
корэм сэрэш лупшалдын, мландым урыктарэн корэм дэн
ӱлыкыла йоктарэн наҥгайа. Вӱд йогын корэм мучашымат
мушкэш, тушто урыктарэн корэм пундашэш адак кэлгыI рак корным ышта. Тыгэ ӧрдыжлаштыжэ адак моло тыгыдэ
корэмла лийыт. Вара-варажым нуно умбакэ да умбакэ
шарлат, пасум мушкыт, йалышкат шуыт, корным урыктарат, пӧрт йӱмакат мландым урыктарэн пурат.
Корэм-шамыч йал озанлыклан куго зийаным кондат.
Шурноӱдымӧ вэрлаштэ, мландэ курал пыштымэ, пушкыдэмдымэ лиймэ дэнэ нуно пэш писын шарлат, адак пэш куго
лийыт. Тэвэ, Харьков лишнэ ик корэм 15 ий коклаштэ
230 мэтр кужытыш шуын.
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Корэмла дэнэ кучэдалаш кӱлэш. Чодырам аралаш
кӱлэш, эн чотшо корэм мучашыштэ чодырам пытарыман
огыл; пушэнтэ-шамыч шкэ вожлашт дэнэ мландым пэҥгыдэмдат. Чодырам румо вэрлаштэ тудым угыч шындыман.
Паша. Корэм-шамыч могай йалла воктэн улыт, топографий
планыштэ кычал муза.

ИЗЭ Э Ҥ Э Р .
Йыван-сола йал воктэн, школ дэч пэш тораштак огыл,
изэ гына эҥэр уло. Тудо кожэран чодыра дэнэ йога, садланак тудлан лӱмжымат Кожэҥэр манын пуэныт.
Ик гэографий урокышто туныктышо шкэ тунэмшыжшамычдэчйодо: „Мэмнан изэ эҥэрна кушко йога, тудын
мучашыжэ кушто?" маньэ.
Тунэмшэ-шамыч тӱрлын ойлаштӱҥальыч^аражым вашваш ӱчашаш пижыч. Шкэ эҥэрыштым иктыштат раш огыт
шинчэ улмаш. Тунамак изэ эҥэрыш экскурсийым ышташ
кэлшышт. Эрлашыжым, кагазым, карандашым, компасым
налын, изэ эҥэр дэк кайышт.
Э ҥ э р тӱҥалтыш. Эҥэр чодыраштэ аҥысыр корно дэн
кагыргылын йога.
— Ну, рвэзэ-шамыч, изэ эҥэр йогэн лэкмэ вэрым кӧ
эн ончыч муэш?
Тӱшкан олыкыш куржын лэктыч. Тыштэ вӱдыжгӧ, йол
йӱмалнэ вӱд „чыптэ-чопто" вэлэ шокта.
— Изэ эҥэр тэвэ тыжэч тӱҥалэш, мый муым, — маньэ
Кычыри.
Чыланат изэ лакэ дэкэ куржын мийышт. Садэ лакэ
пундаш гыч вӱд чымалт лэктэш.
— Тидэ — Кожэҥэрын тӱналтышыжэ, — маньэ туныктышо.—Рвэзэ-шамыч, тидэ вэрымсӱрэтлыза!

Эҥэр йогымо почэш ӱлык волымо. Изэ эҥэрын кудо
вэлкыла йогымым палаш компасым ончальычат, вӱд йогымо
почэш ӱлыкыла кайышт. Изэ эҥэр ончычшо эрвэлышкыла
йогэн, варажым кэчывэлкырак савырнаш тӱҥалын. Вэрын40

вэрын тудо чӱчкыдӧ чашкэрла лоҥгаш йогэн пурэн, койдымо лийын. Тунэмшэ-шамыч эҥэрын кажнэ кагырыштыжэ
компасым ончэныт, шкэ сӱрэтэшыштат эҥэрын кугын кагыргымыжым ончыктэныт.
Тэвэ нуно чодыра гыч лэктыч, кӱкшака вэрыш кӱзышт.
Тыжэчын эҥэрын олык мучко кузэрак кагыргыл йогымыжо
раш койэш.
Эҥэрын кагырлажым сӱрэтлышт. Туныктышо тунэмшэшамычлан
умылтарыш:
эьеэрын вӱд йогымо кор-

ныжым энэр корэм маныт.

Изэ эҥэрын пашажэ.
Тунэмшэ-шамыч тайыл
почэш куанэн куржын
волышт, изэ эҥэр дэк
шуыч. Эҥэрышкэ изэ
воштырым
кудалтышт,
31 сӱр. Изэ эҥэрын пурла дэн шотудын йогын почэш кула сэржэ.
зэрак йогэн кайымыжым
ончышт. Эҥэр йогымо почэш ӱлык кайышт. Тунэмшэшамыч эҥэрын пурла дэн шола сэржым вӱдын йогымыжо
почэш палаш кӱлмым палэн нальыч. Чурий дэнэ йогымо
почэшла шогалаш гын, пурла вэлнэ пурла сэр лийэш,
шола вэлныжэ — шола сэр.
Вӱд шыман йога, йужо вэрэжэ гына изиш шыргыктымэ шокта. Вӱдшӧ адак йандар, мучко йагылгэн пытышэ
шаргӱй кийымэ ошман пундашыжат койэш.
Писын йогымаштыжэ вӱдын ошмам мушкын, пудыратэн йоктарэн наҥгайымыжат, тыгыдэ кӱйым тарватылмыжат койэш.
Корно ӱмбалныжэ чоҥгата альэ куго кӱй вэрэштэш
гын, тудым вӱд кораҥ эрта, кайаш куштылго вэлышкыла
савырна.
Кажнэ кагыргымаштыжэ эҥэрын пашажэ койэш. Йогын
ик сэрышкыжэ чот толын пэрнымэ дэнэ, тудо мландым
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32 сӱр. Вӱд сэрым урыктара.

урыктарэн, мушкын наҥгайа, тыгай сэрэшыжэ
вож чараҥын кодэш (32 сӱр.).

33 сӱр. Изэ эҥэр лап.
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кушкыл

34 сӱр. Остров дэнэ пэлэостров.

Вэс сэрыштыжэ вӱд эркын йога, тужакынжэ вӱд мушкын кондымо ошма шинчэш.
Тыгэ изэ эҥэр ий гыч ийыш шкэ сэржым мушкэш,
шкэ корэмжым кумдаҥда, кэлгэмда, тыгэ эьеэр
лап
лийэш (33 сӱр.).
— Рвэзэ-шамыч, ончыза, эҥэр покшэлнэ мландэ койэш.
Тидэ — остров, — маньэ туныктышо (34 сӱр.).
— Тэвэ тушто сэр вӱдыш лэктын шога —тидэ пэлэ-

остров.
Э ҥ э р аҥ. Тунэмшэ-шамыч Кожэҥэрын Ока эҥэрыш йогэн пурымыжым шинчэныт.Нуно тушко шумэш кайашлийыч.
Ындэжапат йатырлийын, рвэзэ-шамыч нойашат тӱҥалыныт.
— Нимат огыл, рвэзэ-шамыч, вашкэ мийэн шуына,
ончыза, тэвэ Кожэҥэр лопкарак лийын.
— Кузэ тудо тыгэ лопкаҥын?
— Мый шинчэм, — маньэ Вачик. — Мый толмо годым
эҥэр сэр гыч эҥэрыш вӱд йогымым ужым.
— Кэрнак, тидэ памаш-шамыч Кожэҥэрыш йогэн пурат, тыгэ Кожэҥэр кумдаҥэш^
Умбалнэ Ока йолгыжмо койаш тӱҥальэ. Кожэҥэрат
кумдарак лийэ, вӱдшат эркынрак йогаш тӱҥальэ. Изиш
умбалнырак Кожэҥэр Окаш йогэн пура.
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35 сӱр. Изэ эҥэраҥ.
— Т э в э тидым эьеэр ан маныт. Ончыза: эҥэр йогэн
пурымаштэ ошма шинчын, эҥэр п о к ш э л н ы ж э ошман о с т р о в
уло. Т у д о К о ж э ҥ э р мушкын кондымо ошма дэн, й о ш к ы н
дэн лийын.
Мэмнан кызыт изэ э ҥ э р ы ш т э ужмынам к а ж н э эҥэрыштэ у ж а ш л и й э ш .
I паша. Эҥэрыш экскурсийым ыштыза, тудым тыгай план
почэш шымлыза:
1. Изэ эҥэрын тӱҥалтышыжым (кӱшыл мучашыжым) муза.
2. Изэ эҥэрын кушкыла йогымыжым компас дэнэ палыза.
3. Тушко ушнышо вэс изэ эҥэр уло мо? Уло гын, кудо вэл
гыч йогэн пура?
4. Эҥэр вӱдын сэр урыктарымэ вэрым, адак йошкын шындымэ
вэржым муза.
5. Остров альэ пэлэостров уло мо, ончыза.
6. Изэ эҥэр могай эҥэрыш ушна, палыза.
7. Изэ эҥэрым сӱрэтлыза. Тудын тӱҥалтышыжэ дэн мучашыжэ
(аҥжэ) кушто улыт, возыза. Кушкыла йогымыжым стрэлкэ (пикш)
дэн ончыктыза. Пурла сэржэ дэн шола сэржэ кудо, возыза.
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// паша. (Топографий плайӹпгӰз экскурсийым ыштьгмэ).
I. О ш в ӱ д э ҥ э р ы ш т э э к с к у р с и й ы ш т ы м э . 1. Ошвӱдын кушкыла йогымыжым стрэлкым ончэн палыза. 2. Чаэта-сола
йал кудо сэрыштэ шинча (пурлаштэ альэ шолаштэ)? 3. Эҥэрын
кудо сэржэ тура, кудыжо тайыл? 4. Эҥэр куштырак сэр дэкыжэ
чылт чак йога? Кушто йошкын шинчын? 5. Эҥэр гоч кушто кӱвар ыштымэ? (Палэ дэн ончыза). 6. Эҥэрым кэлын лэкташ кушто
оҥайрак? (Палэ дэн ончыза). 7. Ошвӱд эҥэр воктэн могай-могай
кушкыл кушкэш? (Палэ дэн ончыза).
II. Ш э м в ӱ д э ҥ э р ы ш т э э к с к у р с и й ы ш т ы м э . 1. Шэмвӱд эҥэрын тӱҥалдышыжым муза. 2. Тудо кужэч йогэн лэктэш?
3. Палэ почэш Шэмвӱд эҥэр тӱҥалдыш вэрым кычал муза.
4. Шэмвӱд эҥэр кушкыла йога? 5. Пурла сэржым ончыктыза.
Шола сэржым ончыктыза. 6. Шэмвӱд эҥэрыш кунар изэ эҥэр
йогэн пура? 7. Нуно кудо вэл гычшэ ушнат? 8. Шэмвӱд эҥэрыш
йогэн пурышо ик изэ эҥэржын лӱмжым палыза. Тудо кужэч йогэн
лэктэш? 9. Шэмвӱд эҥэрыштэ куштырак пӱйа уло?

КУГО Э Ҥ Э Р .
Куго э ҥ э р ^ а м ы ч тӧр вэрлаштэ шукыжым изэ эҥэр гыч
тӱҥалыт. Тыгай изэ э ҥ э р ^ а м ы ч ушнылытат, кугырак эҥэр
лийыт. Тыгай эҥэр умбак йога, корныштыжо тушко па-

36 сӱр. Йул куп гыч йогэн лэкшэ изэ эҥэр гыч тӱҥалэш. Йул
Совэт Ушэмысэ ик куго эҥэр. Тудо тӱҥалмаштыжэ пэш изэ,
кочшо тӧрышталдэн вончашат лийэш.
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37 сӱр. Тэвэ Йулышко пурла вэл гычшэ Ока ушна. Тужэч Йулыш пэш шуко вӱд толэш, сандэн Йул йатыр кумдаҥэш. Тылэч
ӱлыкыжӧ Йулышто кугу пароход-шамыч коштыт.
маш вӱд, изэ эҥэрла, йужгынам к у г о эҥэрат ушна. Куго
э ҥ э р ^ а м ы ч шкэ к у ж о к о р н ы ш т ы ж о ш у к о памаш вӱдым,
и з э эҥэрлам, куго эҥэрламат ушат.

38 сӱр. Адак умбакыжэ... Йул пэш кумда лийэш, лапка шола
сэржэ умбачын изиш гына койэш. Тушто ваш-ваш мэшайкалыдэ
куго пароход-шамыч коштыт, шоло-шамыч волат; тӱжэм дэнэ суднашамыч ньэфтьым, чодырам, шинчалым, колым, шурным, тӱрлыжымат шупшыктат.
46

Тыгэ алагунар эҥэр иктыш ушнымо дэнэ эҥэр куго,
кумда, кэлгэ лийэш. Тӧр вэрыштэ тэвэ ик вэкэ, тэвэ вэс
вэкэ кагыргылын эркын, шыман йога. Эҥэр тура сэржым
урыктара, «лапка сэрэшыжэ йошкыным шында.
Тӧр вэрысэ куго эҥэрыштэ илыш кэч кунамат лӱшкэн вэлэ шога: мучко пароход-шамыч коштыт, нуно корно
йь^-шамычым коштыктат, адак тӱрлӧ сатум шупшыктат.

КУРЫК Э Ҥ Э Р .
Курыкласэ э ҥ э р ^ а м ы ч тӧр вэрысэ шыман йогышо
эҥэр гай огытыл. Нуно ош шоҥ дэн шоҥэшталдын курык гыч шуҥгалдын йогат. Вӱдшӧ куго кӱй ораш
лупшалдын, чот лӱш^^^^^^^^^^^^^^^^^

садак вончэн ок шукто,
тудым шуҥгалт йогышо вӱд йоктарэн наҥгайа.
Курык эҥэрым кэлын лэкташ шонышо
ик путьэшэствэник дэн
тэвэ могай паша лийын.
Тудо имньым кушкыж
кайа улмаш. Имньыжэ
вӱдыш тошкалын гына
шуктэн, тудым мӱгы-

39 сӱр. Курык эҥэр.
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рэн, шолын йогышо вуд сӱмырэнат шуэн, тудым пӧрдыктыл-пордыктыл покшэкэ йоктарэн наҥгайэн. Пырт гына
лийын, имньыжэ шолмо гай пудыранэн шинчышэ вӱдэш
йомынат.
Сэрыштэ ончэн шогышо-шамыч имньын вӱд ӱмбалнэ
коймыжым ужыныт, тугэ гынат ӧртньӧржӧ йара улмаш.
Имньэшкыжэ йомын.
Вӱдыш пурэн кайышым кум кэчэ кычалыныт, тугак
муын огытыл.
1. Курык эҥэр дэн тӧр вэрысэ эҥэр коклаштэ могай ойыртыш уло?
2. Курык эҥэрым кэлын лэкташ молан шучко?

ЙЫН"-ШАМЫЧ Э Ҥ Э Р ВИЙЫМ КУЗЭ КУЧЫЛДЫТ.
Й ы ^ ш а м ы ч эҥэрын вийжым палэн налынытат, тудым
шкэ озанлыкыштыжэ кучылдаш тӱҥалыныт.
Эҥэрлаш вӱд вий дэн йоҥыштышо вӱд вакшым, вӱд
вий дэн ыштышэ завод дэн эльэктростанцым ыштат.
ССР Ушэмыштэ ындэ шуко куго эльэктростанцэ ышталдын, ончыкыжат тулэчат куго эльэктростанцым ышташ

40 сӱр. Эҥэрэш эльэктростанцым ыштымэ.
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тӱҥалыт. Вӱд вий айдэмэ кид йӱмалнэ лийэш, тудын
пашажым ышташ тӱҥалэш.
Тугэ гынат, тидэ альэ шагал.
Й ы ^ ш а м ы ч эҥэр вӱдын йогымо корныжым вашталдат, тудым кӱлэшвэрыш виктарэнколдат. Тидлан каналым
кӱнчат. Йужгынам ик эҥэр дэн вэс эҥэрым канал дэн ушат-

ЙЭР ДЭН ПӰЙА.
Мландэ ӱмбалнэ шуко вэрэ куго лап вэрэш вӱд погынэн, тэмын шинча. Тидэ йэр.
Йэрдымэ вэрлаштэ калык чӱчкыдын пуйам пӱйа.
Пӱйалан мландэш кумда выньэмым кӱнчат, тушко йӱр
вӱд, адак мландэ кӧргысӧ вӱд тэммэ дэнэ пӱйа лийэш.
Йужгынам эҥэрым, йа корэмым торэш пӱйат, пӱйажэ
вӱдым авыра, тыгэ пӱйа лийэш.
Паша. 1. Тэндан дэн йэр уло гын, тушко экскурсийым ыштыза, тудым ончыза.
2. Топографий планыштэ йэр дэн пӱйан палыштым ончыза.
3. Топографий план почэш палыза: Тушто кунар йэрым ончыктымо? Кунар пӱйам? Планыштэ эн куго йэржын лӱмжӧ кузэ?
Масштаб дэнэ тудын кутышыжым палыза.

ЙЭР.
Тымык йэр йырым-йыр алагунар киломэтрыш шумэш
шарлэн возын. Тудо кэҥэж кэчэ йӱмалнэ шинчам йымыктарэн йылгыж кийа.
Йэр ӱмбалнэ улно-улно чайкэ-шамыч чоҥэштылыт.
Кӱкшӧ ошман сэрэшыжэ пӱнчэр кушкын.
Йэр воктэн, чодыра лоҥгаштэ, изэ йал шинча.
Йэрын йошкынан лапка сэрыштыжэ колызо-шамычын
пушышт шогат, кошташ шогалгымэ мурдашт койэдат.
Пуш воктэн йоча-шамыч модын курышталыт. Ошмаштат,
вӱдыштат — мучко нунын кӱйшӧ да шэмэмшэ чара могырышт койэдат.
4-656
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41 сӱр. Купаҥшэ^йэр.

Лапка сэр воктэн пуш дэн колызо кайа. Пушыжо,
вӱд шудэш йыгалдын, ковыжгэ шокта, тудо омыж дэн
кийак лоҥгаштэ шэҥын кайа. Колызо мурдам шында.
Колызо, пашажым пытарышат, сэр дэк лишэмэ, пушыжым
сэрыш шупшын луктын, купаҥшэ сэр дэнэ мӧҥгыжӧ
кайыш.
Колызо куп коч кайышыжла шона: „Ожно тыштэ куп
укэ ыльэ. Чодырашкэ шумэш йэр ыльэ, туштыжо, омыж
дэн кийак кушмаштыжэ, йандар вӱд гына йылгыж шинча
ыльэ. Мэмнан йэрна сэр гыч шудаҥын, лӱкаҥын толын,
купыш савырна".

КУП.
Йал дэч ӧрдыштӧ, чодыра лоҥгаштэ рэгэнчан куго
куп кийа. Йырым-йыржэ шолдыра пӱнчэран сылнэ чодыра лӱшкэн шога, покшэлныжэ — йӧршэш кӱчык, пэлэ
кошкэн шушо йактэрла кушкаш тӧча, шукыжо йӧршэш
кошкэн. Пушэҥгыла коклаштэ тӱрка вуйан рэгэнчан мӧдывуй-шамыч шинчылдыт. Мӧдывуй ӱмбалнэ тыгыдэ лыш-

42 сӱр. Куп.

ташан, пылнышэ изэ куэ, адак тыгыдэ шартньэ-шамыч
кушкаш тӧчат. Рэгэнчыштэ турньа пӧчыж шудо кугыргыл кийат, шолдыра турньа пӧчыжшӧ рэгэнчыштэ йошкаргын койэш. Мото (модо) гай корак шинча кычкэ
кандын койэш. Куэ-шамыч оралгэныт. Шыжэ
шуын. Турньа пӧчыж погашат жап шуын.
Удыр-шамыч погынышт, курышым, комдым налын, купышко турньа пӧчыж погаш
кайышт. Тэвэ купышкат толын шуыч, йолыштым рудэн, тувыр урвалдыштым погалдэн
лӱкӧ ӱмбак пурышт. Чара йолышт пушкыдо
кӱпчыкыштӧ волымо гай рэгэнчыш волат.
Мӧдывуйлаштэ турньа пӧчыж йошкаргын
вэлэ койэш. Курышышт, комдышт койын тэмэш. Удыр-шамыч тӱшкан коштыт. Ик Майруш гына шэҥгалан кодын, тудо йолдаш
Удыр-шамычшын ончык кайэн колдымыштым 4 3 с у р
шижын огыл. Купышто шкэтлан шучко. Йӧл- ньа пӧчыж.
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таш удыр-шамычым вашкэрак поктэн шуаш кӱлэш. Тудӧ
шэкланэн-шэкланэн мӧдывуй гыч мӧдывуйыш тӧрыштыл кайа, кычкыра, ваштарэшыжэ иктат йӱкым ок пу
Содор куржаш тӱҥальэ, йол йӱмакыжэ огэшат ончал
Онча, йолжо пулвуйыш шумэш вӱдыштӧ, шкэжэ кэлгышкырак да кэлгышкырак вэлэ вола. Ик вычкыж куэм
руалдэн кучышат, мӧдывуйыш удыркалэн кӱзыш, йолжым вӱд гыч лукто.
Ала кӧн йӱк: — Куш куржат, ӱдырэм? — шоктыш.
Тудын ончылно кум ошкыл нарыштэ шоҥго чодыра
орол шога.
— Купышто вик корно дэн кошташ лийэш ужат?
Адак изиш куржат ыльэ гын, вӱдыш пурэн кайэт ыльэ.
Кэрнак, тораштат огыл вӱд йылгыж шинча.
Ожно тыштэ йэр улмаш. Тудын тӱрлаштыжэ шукэртак купаҥын, лӱкӧ налын, тушто кошташ лийэш, покшэлныжэ вычкыж портыш гай рэгэнчэ вэлэ, йӱмалныжэ вӱд.
Вэрын-вэрын вӱдшӧ лэвэдалтдэат кодын,
Куп шукыжым йэр олмышто лийэш.
Йэрэш куп кушкыл кушкэш. Куп кушкыл кажнэ шыжым лывыжгэн кошка, лӱкышкӧ савырна, шушаш ийжылан у кушкыл шочэш. Кошкышо кушкыл вӱд йӱмак
волат. Куп пундашыштэ кошкышо куп кушкыл лончо
погына. Тудо вӱд йӱмалнэ ок шӱй, шэмэмэш гына: кийэнкийэн, торфыш
савырна. Шуко ий эртымэкэ, кӱжгӧ
торф лончо лийэш.
Йужгынам куп йэрэш огыл, вӱд шинчыман вӱдыжгӧ
вэрэшат лийэш, торфлык рэгэнчат шочэш.
Куп-шамыч йатыр эҥгэкым кондат.
Пэш шуко вэр мландэ пашалан кучылтдэ арам кийа.
Кугорно-шамыч куп йыр кораҥ кайат. Куплаштэ йӱштӧ,
мужо чэр да майын лийыт.
Садлан й ы ^ ш а м ы ч куп дэн кучэдалыт, тудым коштат.
Паша. Тэндан дэн куп уло гын, тушко экскурсийым ыштыза,
ужмыдам возыза.
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КУПЫШТО ОЛДЫШ УЛО.
Эҥэрын лапка сэр воктэнжэ коло киломэтрыш шумэш куп шуйнэн возын. Йолын кайашат ок лий, орава
дэнат кайаш ок лий!
Тудын нэргэн крэсаньык-шамыч „пытышэ вэр, мо
чоло мландэ арам кийа", манын ойлат ыльэ.
Купышко инжэньэр дэн пашазэ-шамыч тольыч. Купысо
пушкыдо лукым шымлышт, нуно купышто шуко сай олдышым — торфым муыч.
Куп кожганыш, ылыжмэ гайэ лийэ. Мландэ кушо маши н-шамыч пашаланпижыч. Кольмо йук
лэктэ. Изэ орава гай вагоньэткэ-шамыч
шкэ кӱртньӧ мурыштым мураш тӱҥальыч.
Куп коркалалт пытыш, садэ корэм
дэнэ чыла могырым куп вӱд эҥэрыш
йогаш тӱҥальэ.
Купым коштышт. Садэ йомшо вэрэш
корным ыштышт.
Тошто купышго ындэ трактыр-шамыч
кудалыштыт, шкэ почэшышт куго чойын
кышкарым шупшын наҥгайат. Кышка- 44 сӱр. Рэгэнчэ.
рыштыжэ кӱзӧ ыштымэ.
Кузо-шамычшэ торфыш пӱчкын пурат. Машинысэ шорвондыжо торфым шудо оваргымыла пудыратылэш.
Торфым ора дэн ора дэн чумырат, тудым завод дэн
фабриклаш наҥгайат.
Тыжакын вашкэ эльэктростанцым ыштат. Торфым
олдаш тӱҥалыт, торф иумо шокшыжо машиным пӧрдыкташ тӱҥалэш. Машиныштэ эльэктроток лэктэш, тудо воштыр дэнэ завод дэн фабриклаш, колхоз дэн совхозлаш
кайа.
Паша. 1. Планыштэ купым муза.
2. Кудо купшым коштат, каласэн пуза.
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тэҥыз.
Мландэ ӱмбалнэ йэр дэч поена адак тэьеызат уло.
Тэҥыз йэр дэч йатыр куго лийэш, адак вӱдшӧ кочо-шинчал
таман лийэш. Йэрын ик еэржэ гыч вэе еэржым ужаш
лийэш. Тэҥызыштэ кэч кузэ ончаш тӧчэт гынат, вэс
еэржым ужын от кэрт. Тэҥызыштэ пароход ик кэчэ кайа,
вэс кэчэ кайа — еэржэальат ок кой. Куш от ончал — мучко
вӱд. Эрдэнэ кэчат вӱд гыч лэкмэ гайэ койэш, кастэнжэ
адак вӱдышкак шичмыла койэш.
Мый тэҥызым эн пэрвой вагон окна гыч ужым.
Пойэзд эркын Шэм тэҥыз воктэнысэ ик изэ ола дэк лишэмэш. Мый окнашкэ ончальымат, ӧрмэм дэнэ тӱҥгылгышым.
Шинча ончылнэм кумдыкэш мучашдымэ кандэ тэҥыз
лӱҥгалт шога.
Пойэзд шогальэ. Мый пич вагон гыч тӧрыштэн лэктым. Шӱргышкэм тэҥызын йуалгэ, шинчал таманрак йужшо
пуальэ. Изиш лиймэкэ мый тэҥыз еэрыш шуым. Мыйын
ончылнэм кумда тэҥыз шарлэн возын. Мундырно-мундырнӧ тэҥыз кава дэнэ ушнымыла койэш, тэҥыз тӱр дэн
кава тӱржым ойырашат ок лий, раш ок кой. Сэрышкэ
ужар-кандэ тӱеан вӱд толкын толын-толын пэрна, вара
шывыгэ мӧҥгэш чакна.
Мый тэҥызыш лэктын шогышо куго кӱй ӱмбак кӱзэн
шогальым. Вӱдшӧ мучко йандар, вошт койэш. Тэҥыз
пундашыштэ кӱй, ийын коштшо кол, ужар, йошкаргырак,
кӱрэн тӱсан тэҥыз кушкыл шинчаш пэрнат.
Мыланэм тэҥызыштэ куго тӱтанан годымат лийаш
вэрэштэ.
Мэ Шэм тэҥызыштэ кайэна. Кавам шэм пыл пэтырэн.
Талэ мардэж куго шоҥан толкыным кыньэлда. Тэҥыз
лӱшка, шаула, мӱгыра. Йужышко тӱжэм дэнэ вӱд чӱчалдыш шыжа. Мардэжын шӱшкымыжӧ, вӱд толкынын ваш
пэрныл лӱшкымыжӧ пылышым пэтыра.
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45 сӱр. Тэҥыз.

Мэмнан пароходнам шанчаш сэмынак кышкылтэш.
Тудо тэвэ толкын ӱмбак кӱзэн кайа, тэвэ ӱлык шуҥгалтэш, шӱмлан „шу-уй" вэлэ чӱчэш. Толкын 'борт коч лупшалтэш. Иканажэ мыйым палубо гыч изиш солалдэн ыш
нал, мый пыкшэ тошкалтыш кыд кучэмым кучэн кодым.
Палубышто эртак вӱд лупшалт-лупшалт шинча, кошташ ок
лий. Иктаж вэрэ куснаш кӱлэш гын, ик вэр гыч вэс вэрыш
писын куржын мийэн, содор иктаж ӱзгарым кыртмэн кучыман. Мый пыкшэрак кайутыш шуым. Тыштат иктаж мом кучыдэ, йол ӱмбалнэ шогаш ок лий. Кӱвар тэвэ ала кушко ӱлык
волэн кайа, тэвэ кэнэта кӱшкӧ нӧлталалтэш. Пырдыж
тэвэ тыш, тэвэ туш тайна. Корзин, чэмодан-шамыч, адак
атэ-шор пудырго пусак гыч иусакыш мийэн пэрнылыт.
Пэш чот лоҥмо дэнэ туйэшкышэ корно й ы ^ ш а м ы ч
койкыштышт йыҥысэн кийат. Кӱвар ӱмбак сӱмырлэн
вочмо дэч лӱдын, койкыштым чот кучэныт.
Мыйат возым.
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Пароход толкын лупшымо дэнэ эртак сургалт-сургалт
кайа. Коклан-коклан куртньӧ дэн лэвэдмэ пароход бортым
шалатышаш гайак чӱчын колда.
Тӱган лу шагат мӱгырэн, лӱшкэн шогыш.
Мэ вучэн-вучэн сэрыш шуна.
Тэҥызыштэ тӱтан йужгынам алагунар кэчэ годсэк
мӱгырэн шога. Тыгай годым шуко пароход пыта.

IV. ГЭОГРАФИЙ КАРТ.

МО ТУГАЙ ГЭОГРАФИЙ КАРТ.
Мэ тӱрлӧ план нэргэн палэн нална: школ мландэ планым шинчэна, школ йырысэ вэрын планжым, адак топографий планым шинчэна. Нинэ планлаштэ чыла годымат
изэ мландэ ончыкталдын.
Мэ чэртьожэш кумда вэрым, мутлан, уло кундэмым
альэ уло кугыжанышым ончыктэна гын, тыгай чэртьожым
гэографий
карт маныт.

ПЛАН ДЭН ГЭОГРАФИЙ КАРТЫМ Т А Ҥ А С Т А Р Ы М А Ш .
46 сӱрэтыштэ Моско олан планжым ончыза. Тидэ
планын масштабшэ могай? Масштаб дэнэ палыза: Москон
планыштэ ончыктымо ужашыжэ йӱдвэл гыч кэчывэлкыла,
касвэл гыч эрвэлыш кунар киломэтр лийэш? Тидэ планыштэ Моско^ҥэрым, Йаузо эҥэрым, Канавым, Крэмльым,
ола урэмлам муза.
Ындэ Моско йырым-йырысэ вэр" планым ончыза. Тидэ
планын масштабшэ могай? Тидэ планын кажнэ тӱржӧ
тылэч ончылсо план кутышак — 5 см. Тыштэ ончыктымо
мландыштэ йӱдвэл гыч кэчывэлышкэ, касвэл гыч эрвэлышкыжэ кунар киломэтр лийэш? Моско кузэ ончыкталдын?
План покшэлнэ изэ квадрат дэнэ Москон пэрвой планысэ
ужашыжэ ончыктымо. Олан тидэ ужашыжэ тыштэ могай
изэ лийын, ужыда. Тидэ вэс планыштыжэ масштаб изырак улмо дэн тыгэ лийын: Моско планыштэ 1 см—1 км,
вэс планыштыжэ 1 см—10 км лийэш. Масштабым 10 гана
изэмдымэ, садлан вэр ончыктымыжат изэ лийын.
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Вэс планыштыжэ Моско эҥэр дэн Йаузо эҥэрым муза.
Канавыжэ кушто? Крэмль кушто?
Нуно огыт кой, нуным тыгай изэ масштаб налмэ годым ончыкташ ок лий. Тудын олмэш вэс планыштыжэ
моло эҥэр^амыч, моло олала, кӱртньӧ корно, кӱртньӧ
корно станцэ-шамыч пурэныт.
Ындэ ССР Ушэмын Йэвроп ужаш картшым ончыза.
Тидэ картын масштабшэ могай? Тидэ масштаб Моско
йырысэ вэр ончыктымо планын масштабшэ дэч кунар
гана изэ?
Ончыза: кокымышо планыштэ ончыктымо вэрым картыштэ могай изэ квадрат дэн ончыктымо.
Тидэ картыштэ Моско ола кузэ ончыктымо? Моско
эҥэр дэн Йаузо эҥэр койыт мо? Картыштэ Мытишчи
ола, адак Моско йырысэ моло олала ончыкталтыныт мо?
Нуно ончыктымо огытыл, нуным тыгай изэ масштаб
налмэ годым ончыкташ ок лий. Тудын олмэш тидэ картыштэ Йарославль, Калуга, Тула олала да мойын ончыкталдыныт.
Ындэ ССР Ушэмын Йэвроп ужаш картшым уло ССР
Ушэм карт дэн шкэ таҥастарыза.
Нинэ карт-влакын масштабыштышт могай ойыртыш
уло? Куштыжо кугырак вэр ончыктымо? Пэрвой картыштэ ончыктымо эҥэр дэн ола-шамыч кокымшо картыштэ чыла ончыкталдыныт мо?
План дэн картин масштабышт кунар изэ лийэш,
план дэн карт тунар куго вэрым ончыктат, адак изэ
масштаб налмэ годым чылажымак ок ончыкталт.
План почэш планыштэ ончыктымо вэр нэргэн шуко
палэн налаш лийэш, тугак, карт почэшат кэч могай эл
нэргэнат шуко палэн налаш лийэш.
Картым план ыштымэ сэмынак мландыш кӱшыч,
аэроплан гыч ончэн сӱрэтлымэ сэмын ыштат.
План дэн гэографий карт масштабын кугытшо дэнэ
ойырлалтыт. План ыштымэ годым, куго масштабым налыт:
1 см дэнэ иктаж мэтрым, лу мэтрым, шӱдӧ мэтрым гына
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46 сӱр.
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ончыктат; карт ыштымэ годым, масштабшэ тыгыдырак
лийэш: картын 1 сантимэтржэ иктаж мыньар лу альэ шӱдӧ
киломэтрымат ончыкта.
Картыштэ изэ йэрлам, эҥэрлам, йаллам да мойын
йӧршэш огыт ончыкто, шолдыраракшым вэлэ тыгай
палэ дэнэ ончыктат: эҥэрым — кадыр корно дэнэ, олалам — о ҥ г о дэн, кӱртньӧ корным — вик корно дэн.
Паша. Шкэндан йалын (колхозын альэ олан) планжым, шкэндан район планым, адак шкэндан кундэм дэн ССР Ушэм картым
налза. Нуным йыгырэ сакалдэн таҥастарыза.
1. Йал (колхоз альэ ола) план, район план могай масштаб
дэн ыштымэ улыт? Кундэм картын масштабшэ могай? ССР Ушэм
картын масштабшэ могай?
Масштабшэ кушто шолдырарак? Куштыжо тыгыдырак?
2. Тэндан йалым район планыштэ кузэ ончыктымо? Йал планыштэ урэм дэн порт-шамыч ончыкталдыныт. Нуным район планыштэ молан ончыктэн огытыл?
3. Район планыштэ район рӱдым муза. Район рӱдӧ воктэн
могай йалла, эҥэрла, йэрла улыт?
Кундэм картыштэ шкэндан район рӱдым муза. Кундэм картыштэ район планэшончыктымо йалла, эҥэрла^эрла чыла ончыкталдыныт мо?
Кундэм картыштэ кундэм рӱдым муза. Кундэм рӱдӧ воктэн
могай йалла, эҥэрла улыт?
ССР Ушэм картыштэ шкэндан кундэмым муза. ССР Ушэм
картыштэ кундэм картэш ончыктымо йалла дэн эҥэрла ончыкталдыныт мо?
4. Масштаб почэш палыза: 1) Тэндан йал гыч район рӱдыш
шумэш кунар киломэтр? 2) Район рӱдӧ гыч кундэм рӱдыш шумэш кунар киломэтр? 3) Кундэм рӱдӧ гыч Москош шумэш кунар киломэтр?
К А Р Т Э Ш МЛАНДЭ ӰМБАЛ КУЗЭ О Н Ч Ы К Т А Л Д Э Ш .
Т о п о г р а ф и й планыштэ лап вэрым у ж а р чийа дэнэ
чийалдат, кӱкшакажым — нарынчэ, адак пычкэмыш нарынчэ чийа дэнэ. М э тидым шинчэна.
Г э о г р а ф и й картымат тыгай чийа дэнак чийалдат. ( С С Р
Ушэм картым ончалза).
Нинэ чийа-шамыч картыштат тӱрлӧ вэрын тӱрлӧ кӱкшытыштым ончыктат.
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47 сӱр. Мландэ ӱмбал: лап тӧр вэр, кӱкшака тӧр вэр, курыкла.

Тэҥыз вӱд кэч могай тэҥызыштат ик кӱкшытыштӧ
шога, садлан мландын кӱкшытшымат кэч кунамат тэныз
ӱмбал кӱкшыт гыч шотлат.
Картыштэ шукыжым ужар, нарынчэ альэ пычкэмыш
нарынчэ чийа дэнэ чийалдымэ. Тидэ — тӧр вэр. Тугэ
гынат, тидэ тӧр вэр тэҥыз ӱмбал дэн таҥастарымаштэ
тӱрлӧ кӱкшытан.
Картыштэ ужар чийа дэнэ чийалдымэ тӧр вэржэ
тэҥыз ӱмбал дэч 200 мэтр мартэ кӱшкӧ кӱзышӧ; тыгай
тӧр вэрым лап вэр маныт.
Тэҥыз ӱмбал дэч 200 мэтр дэч кӱшкӧ кӱзышӧ тӧр
вэржым кӱкшака вэр маныт, тугайым картыштэ нарынчэ
альэ пычкэмыш нарынчэ чийа дэн чийалдат.
Аҥысыр пычкэмыш нарынчэ лэндэ дэн картыштэ курыклам ончыкталдэш. Курык-шамыч тэҥыз ӱмбалдэч пэш
чот кӱшкӧ кӱзат. Курык кунар кӱкшӧ лийэш, чийажат
тунар пычкэмышырак лийэш.
Паша. ССР Ушэмын физик картыштыжэ ончыза: лап вэрым,
кӱкшака вэрым, кокла кукшытан курыклам, кӱкшӧ курыклам,
адак лум кийымэ вуйан курыкла могай палэ дэн ончыктымо.
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ССР УШЭМ МЛАНДЫН ӰМБАЛ ТӰСЫЖӦ.
ССР Ушэм картым ончалза. ССР Ушэм карт шукыжым ужар чийа дэнэ чийалдымэ. Совэт Ушэмын моткоч
кумда мландыштэ мучко лап тӧр вэр шарлэн кийа.
Пойэзд дэнэ ик кэчэ кайэт, арньа кайэт, шэҥгэлнэт
эртак тӧр вэр гына эртэн кодэш. Урал курык тидэ лап
тӧр вэрым кок ужашлан шэлэш. (Урал курык кок могырышто кийшэ лап тӧр вэрын лӱмышт кузэ, картыштэ
муза).
ССР Ушэм картым йужо вэрэжэ нарынчэ чийа дэнэ
чийалдымэ. Тидэ — кӱкшака вэр улыт. (ССР Ушэмыштэ
эн куго кӱкшака вэржын лӱмжӧ кузэ, картыштэ муза).
Тӧр вэр тӱрлаштэ шуко вэрэ кӱкшӧ тура кӱй курыкшамыч шогат. Нунын курык крачышт шӱдӧ, тӱжэм киломэтрыш шуйнат. (Кавказ курыклам муза).
Паша. 1. Моско гыч Владивосток олаш (Йапон тэҥыз сэрыштэ) шумэш кайышэ кӱртньӧ корным ончыза. Тудо корно
могай лап вэр дэн, могай кӱкшака вэр дэн, адак могай курыкла
дэн кайа, каласыза.
2. Моско олам муза. Моско гыч Каспий тэҥызыш могай-могай
эҥэр дэн кайаш лийэш? Масштаб дэнэ висэн, Моско дэнэ Йуд
тӱҥалдыш коклаштэ кунар киломэтр улмым палыза.

V. МЛАНДЭ ШАР

АКРЭТ ГОДСО КАЛЫК МЛАНДЫМ
МОГАЙЛАН ШОТЛЭН.
Акрэт годсо йы}г-шамыч шкэ илымэ вэрыштым
гына шинчэныт. Нунын кызытсэ сэмын куго вэрым
куштылгын, писын кайашышт кӱртньӧ корнышт
укэ улмаш. Кызыт тэҥыз
дэн окэанла гоч коштмо
пароход гай пароходыштат 48 сӱр. Акрэт годсо йын~-шамыч
мландым лапка тыртыш гайлан
укэ улмаш. Акрэт годым шотлэныт, йыржэ тэҥыз авырэн
шога шонэныт.
тэҥызла гоч пу дэн ыштымэ изэ карап дэн гына
коштыныт, тудыжымат кольмо дэн куэн альэ парус
дэнэ вэлэ наҥгайат улмаш. Нунын тэҥызыштэ аҥыргэн
йомын коштмо дэч ут||
лаш компасыштат укэ
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годсо йыег-шамыч тэҥызыш умбак кайаш
тэн гынакоштыныт.

1 1

* ш а м ы ч
мландым изылан шотлэныт. Нуно,
49 сӱр. Акрэт годсо калык мландэ
чэрэпахэ дэн слон ӱмбалнэ кийа шо- мландэ — окэан покнэныт.
шэлнэ кийшэ салма гай
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тӧр тыртыш, шонэныт. Тӱрлӧ
йомакым шонэн луктэдэныт.
Ик вэрэжэ Мландэ „кум кит
ӱмбалнэ" кийа маныныт, вэс
вэрэ „слон ӱмбалнэ", „куго
чэрэпахэӱмбалнэ" кийаманын
да мойын ойлыштыныт.
Тунам акрэт годсо грэкшамыч эн ончыл, тунэмшэ
калык улыт улмаш. Нунын
гэографийкартышткодын. Ик
50 сӱр. Акрэт годсо грэк калык картшэ тунам нунын шинчы2500 ий ожноуло мландымтымэ тӱньаштым ончыкта.
гайлан шотлэныт.
Карт покшэлныжэ Грэций;
йырым-йыржэ акрэт годсо грэк-влакын шинчымэ мландышт.
Тидэ мландым чыла вӱд — окэан авырэн шога. Грэквлак окэаным пэш куго эҥэрлан шотлэныт; нуно окэан
мландэ йыр йогэн шинча ман ойлэныт. Окэан дэч умбакыжэ — мландэ тӱр шонэныт.
МЛАНДЫН ФОРМЫЖО ДЭН КУГЫТШО.
Эркын-эркын йыҥ -шамыч
мландым утларак да утларак палаш тӱҥалыныт. Путьэшэствэник, купэч, мландым кырэдалын
шупшын налэдышэ-шамыч у эллашкэ умбакырак да умбакырак
коштэдэныт; тугэ гынат, мландэ
тӱрышкыжӧ нигунамат шуын
огытыл.
Варажым акрэт годсо учо51 сӱр. Мландэ—шар. Тушто ный-шамычын вуйышкышт,—
акрэт годсо грэк-шамычын мландэ салма гай тӧр огыл, тукартыштышт ончыктымо вэ- д о ш а р г а й чумыраш, —манын
рым оҥго дэн палэмдымэ.
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ш о н ы м а ш

пурэн

.

400 ий ожно Магэллан лӱман путьэшэствэник мландэ
йыр савырнэн. Тыгэ мландэ
йыр савырнымыжэ дэнэ тудо
мландым кэрнак шар гай улмыжым ончыктэн.
Кызыт йыҥ - шамыч уло
мландым шинчат. Пароход-шамыч чыла тэҥызла гоч коштыт, мландэ ӱмбалнэ аэропланшамыч чыла вэрэат чоҥэштылыт. Мландын тӱржӧ нигуш- 52 сӱр. Мландын кӱшыл дэн
ӱлылжӧ кушто.
тат укэ. Кызыт мландын шар
улмыжым чыланат шинчат.
Мландэ шар пэш куго. Тудын йыржэ савырнаш
40000 киломэтрым кайаш кӱлэш. Ик кэчымат каныдэ
суткалан 40 киломэтр дэн кайаш гын, мландэ йыр савырнаш кум ий нарэ жап кӱлэш ыльэ.
Мэ шкэнан йырым-йырнэ мландэ ӱмбалым изиш гына
ужына, садлан шарыштэ илымынам огына шиж, шэкланэн
огына кэрт.

Мландэ шарыштэ кӱшылжӧ Ыэн ӱлылжӧ кушто.
52-шо сӱрэтым ончыза. Тушто мландэ шарым сӱрэтлымэ. Мландэ шарыштэ тӱрлӧ вэрэ й ы ^ ш а м ы ч шогат.
Мландыштэ шогышо й ы ^ ш а м ы ч ы н йолышт чылаштынат
мландэ шарын рӱдышкылажэ улыт. Мландын кок вэлыштыжэшогышо йь^-шамыч коктынат йолышт дэн ваш шогат.
Мэмнан дэч мландэ вэс вэлыштэ илышэ й ы ^ ш а м ы ч
вара молан мландэ гыч огыт сӱмырлӧ, тэҥызла, эҥэрла,
йэрла гыч вӱдшӧ молан йогэн ок кайэ? Ужынат, мландэ
шкэ ӱмбалнэ улшыжым чылажымат шкэ дэкыжэ шупшын шога. Мландэ ӱмбакэ шумо ӱзгар кӱшкӧ чоҥэштэн
ок кайэ, мӧҥгэш мландэ ӱмбакак волэн возэш.
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ГЛОБУС.
Мландым изэ шарым ыштэн ончыктат, тидэ шаржым глобус маныт. Глобус — мландын изэ модэльжэ
лийэш.
Глобус шарым кӱртньӧ воштыр шӱлырэш кэрыт, шӱдыржӧ глобус йолэш пыжыктымэ лийэш. Мландэ шарын
тыгай шӱдыржӧ дэн йолжо укэ, лийынжат ок кэрт.
Глобус — мландэ шарым эн лач ончыкта. Глобусын
ӱмбалжым гэографий карт чийалдымэ сэмынак чийалдымэ.
Кандэ, адак пэлгандэ чийа дэнэ мландэ ӱмбалнэ вӱд налын шогымо вэрым ончыктат, ужаргэ, нарынчэ, шэм
йошкар чийа дэнэ — мландым, вэс сэмын манаш гын,
кукшо вэрым ончыктат.
МЛАНДЭ ШАР ӰМБӒЛНЭ МО-МО УЛО.
Мландэ шар ӱмбалнэ вӱд кукшо вэр дэч шуко вэрым
налэш. Тидэ глобусышгат раш койэш. Мландэ шарын ик
кумышо ужашыжэ гына кукшо вэр. Кок кумышо ужашыжым вӱд налын шога. Мландэ ӱмбалнысэ чыла вӱд ныл окэанлан пайлалтэш:

Куго альэ Тымык окэан, Атяантик
окэан, Индий окэан, вара Йӱдвэл
Ийан окэан.
Окэан-шамыч коклаштэ кукшо мландэ
кӱмда вэрым налын кийа. Поена куго кукшо вэрлам тӱньа ужашла маныт. Мландэ
ӱмбалнэ куд тыгай тӱньа ужаш, уло:

Йэвроп,

Азий,

Африк,

Амэрик

(Йӱдвэл

дэн

Кэ-

чывэл),
Австралий,
Антарктида.
Вич тӱньа ужашыш 1 ыжэ калык ила. Кудымшыштыжо — Антарктидыштэ — илышэ укэ.
Глобусышто ончыза, Африк дэн Йэвропым мо ойыра.
Тэ тыштэ кандэ чийадэн чийалдымэ вэрым ужыда. Тидэ —
Атлантик окэанын ужашыжэ. Тудо Йэвроп, Азий дэн
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Африк мландэ коклаш пурэн шога, тудын лӱмжӧ

зэм

Срэди-

тэныз.

Тэныз — окэанын мландэ коклашкэ пурэн шогышо
ужашыжэ, альэ остров-шамыч авырэн шогымо ужашыжэ.
Паша. 1. Глобусышто ныл окэан дэн куд тӱньа ужашым
муза.
2, Глобусышто Срэдизэм тэҥыз дэн Иапон тэҥызым муза.

ПЭРВОЙ ГАНА МЛАНДЭ ЙЫР САВЫРНЫМЭ.
Мландэ шар йыр пэрвой гана 400 ий ожно Магэллан
лӱман путьэшэствэник савырн н.
Тунам Иэвропысо тӱрлӧ элласэ куп^ч-шамыч Индий
дэн, Азии дэн Австралий коклаштэ улшо островла дэнэ
ваш-ваш сатулэн илэныт. (Индий дэн нинэ островлам глобусышто муза).
Купэч-шамыч тусо пойанлыкым шкэ кыдышкышт налшашлан ваш-ваш тавалэн коштыныт. Нунын сатулымо
карапышт тушко Африк йыр савырнэн, умбакыжэ Индий
окэан гоч коштыныт. (Тидэ корным глобусышто ончыктыза).
Испан купэч-шамычым тидэ корно дэнэ моло эл купэчшамыч колдэн огытыл, садлан Магэллан испан корольлан
вэс корным муаш кӱлэш манын каҥашым, пуэн.
Магэллан, мландэ — шар, манын шканжэ пэҥгыдын
ӱшанэн. Тыгэ тудо садэ островла дэкэ мландын вэс могыр гычшэ мийаш шонэн. Тугэ гынат, тудо мландэ шарын могай куго улмыжым, корнышто могай шучкылык,
могай йӧсылык лийшашым шинчэн огыл.
Магэлланын парусан вич карапшэ Йэвроп сэр гыч
(Испаний гыч) лэктын, Кэчывэл Амэрик сэр вэлышкыла
кайэныт. (Магэлланын корныжым глобусышто ончыктыза).
Карап-шамыч кум тылзэ годсэк Атлантик окэан дэнэ
кайэныт. Йырым-йыр кумда тэҥыз гына лӱҥгэн шогэн,
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сэр койын огыл. Магэллан карап ӱмбалнэ кэчыгут ончыко
ончэн шогэн, мландэ сэр коймым вучэн.
Вучэн-вучэн, Кэчывэл Амэрикын сэржым ужыныт.
Карап-влак тидэ сэр воктэн кэчывэлышкыЛа волэныт. Ик
вэрэ карап-шамыч сэр воктэкак мийэныт, тушто шэрэ вӱд
дэн кочкыш йӧрварым налаш шонэныт. Шокшо кэҥэж
кэчэ шога улмаш. Сэрыштэ сылнэ дэч сылнэ пушэҥгыла
кушкын. Тыштэ индэйц-шамыч илат улмаш. Нунын той
гай шэм-йошкар могырышт кэчэш йылгыжыныт. Нуно
корно йьет-шамыч дэк ваштарэшышт лэктынытат, сатулаш тӱҥалыныт. Индэйц-шамыч изэ шэргэлан кок комбым
пуэныт, йанда пудыргылан алагунар йыҥлан кочкаш ситышэ колым пуэныт.
Шэрэ вӱд дэн кочкыш йӧрварым ситышын налэдымэкэ, карап-шамыч адак умбак кайаш тарванэныт. Игэчэ
койын йӱштэм толын.
Икана куго тӱтан тӱҥалын. Тэҥызыштэ куго вӱд толкын
кыньэлын, карап-шамычым лупшэн. Карап-шамычым тэҥызыштэ толкын шанчаш сэмынак кышкылтын. Тэвэ-тэвэ
сэрыш лупшалалдын вӱдыш пурэн каиышаш гаи коиыныт. Тидэ тӱтан годым ик карапшэ тугак пурэн кайэн,
молышт Амэрик сэр воктэн умбак кайэныт.
Март шуын. Шочмо-кушмо Иэвропышто лэвэ шошо
улмаш, тыштэ гын—йӱштӧ шогэн. Ийуль шуын, тыштэ
адакат чот йӱштӧ лийын, талэ поран тӱҥалын. Корно
й ы ^ ш а м ы ч альэ шукэртат огыл пэш шокшо улмо дэн
йӧсланышт, ындыжым чыташ лийдымэ йӱштӧ дэн кылмэнытат, тэлылан шогалаш вэрэштын.
Йӱштӧ тэлэ эртэн кайымэкэ, карап-шамыч ончык кайаш
тарванэныт. Кайэн-кайэн, Атлантик окэан гыч Куго окэаныш лэкшаш проливым муыныт. Морьак-шамыч куанымыштдэнэ шортын колдэныт. Нуно—ындэ шонымашкына
вашкэ шуына, — манын шонэныт. Ындэ, касвэлыш кайэн,
Индийыш мийэн шуаш лийэш манмылан ӧршӧ иктат
лийын огыл. Тидэ проливым варажым Магэллан пролив
манын лӱмдэныт (тудым глобусышто муза).
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54 сӱр. Магэлланын карап-шамычышт Магэллан пролив
дэнэ кайат.

Умыр кэчэ шогэн, изэ гына лыжга^ мардэж кайышаш
корно могырыш пуэн. Куго окэан шып шогэн, ӱмбалныжэ тыгыдэ толкынла шыргыктэн шогэн. Магэллан тидэ
окэаным „Тымыкокэан" манынлӱмдэн, тудоты окэаныштэ йужгынам- пэш куго тӱтан лиймым шинчэн огыл.
Карап-шамыч йӱштӧ вэрла гыч вашкэ лэктыныт, игэчэ
эртак шокшырак да шокшырак лийаш тӱҥалын.'
Карап-шамыч окэан дэн шуко тылчэ кайэныт, корныштышт ик островымат, ик мландымат ваш лийын огытыл.
Кочкышыштат пытэн, налаш нигуштат |укэ. Нуно пильа
ложашым кочкыныт, мачтэш кучымо коваштым кушкэдкушкэд шолдэныт. Карапласэ кугольам кочкыныт; кугольам пэш сай кочкышлан шотлэныт. Иырым-йырышт мучко вӱд авырэн шога улмаш гынат, йӱашышт вӱд ситэн
огыл. Окэанысэ вӱдым йӱаш ок лий, тудо шинчалан, кочо.
Шкэ кӱдын налмэ шэрэ вӱдышт пужлэн. Румбыкан, ӱпшышӧ вӱдымак йӱаш вэрэштын.
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Йьлг-шамыч туйэшкэныт, чытэн кэртдэ колэныт. Морьак-шамыч, — шонымашкына огына шу, — манын шонэныт.
Мӧҥгӧ гычышт лэкмэкэ кок ий эртымэкырак Магэллан
шуаш шонымо островлажым ужын. Шонымашкэ шумо —
у корно почылдын. Тыжэчынжэ Йэвропыш кайымэ корным нуно шинчэныт.
Островлаштэ шокшо кэчэ шогэн. Тэҥыз сэр дэнак
куго, чӱчкыдӧ чодыра улмаш. Тидэ чодыраштэ ты мартэ
нигунам уждымо сылнэ дэч сылнэ пушэҥгыла кушкыныт.
Магэллан ваш лиймэ островлаштэ чылаштыж гайак
йь^-шамыч илат улмаш. Нуно вургэмым чийэн огытыл,
оралдыштым укшла дэн, лышташла дэн ыштэныт, йьш-шамычшэ чыланат умдым, пикшым нумал коштыныт. Нинэ
островлаштэ пэш шуко пӱртӱс пойанлык улмаш — шӧртньыжӧ, шэргэ кӱшкылжо да гонын.
Магэллан сстровласэ калык дэк сатулаш тӱҥалын. Кӱртньӧ ӱзгарлан, тыгылай выньэрлан, шулдо шэргаш, кыдшоллан да мойын тудо шуко шӧртньым, шэргакан йэмышым, шуко кочшашым налын.

Магэллан нинэ островлам шкэ кыдышкыжэ, испан король кыдыш налаш шонэн. Островлаштэ илышэ калык
дэн кырэдалаш пижыҥ тидэ сарэш Магэлланым пуштыныт.
Корно й ы ^ ш а м ы ч мӧҥгышкышт Магэллан дэч поена
толын шуыныт. Вич карап гыч иктыжэ гына мӧҥгэш пӧртылын. Кайымышт годым лэкшэ 265 йыҥ гыч йарнышэ,
нойэн пытышэ 17 йыҥ гына толын шуын.
Мландэ йыр пэрвой гана тыгэ еавырнэныт, кум ий
нарэ коштыныт.
Магэллан дэч вара путьэшэствэник-шамыч мландэ йыр
шуко гана еавырнэныт. Кызыт мландэ йыр еавырныл кошташ йӧршэш йӧсӧ огыл, шучкат огыл. Талэ вийан куго
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пароход-шамыч алагунар кэчэ гыч окэаным вончат. Мландэ ӱмбалныжэ пойэзд, автомобиль да мойын куго вэрым
писын эртат.
Кызыт мландэ йыр аэроплан дэнат чоҥэштэн савырнэныт. Тудлан мландэ йыр савырнашыжэ 8 сутка гына
кӱлын.
ЙЭВРОП ГЫЧ АМЭРИКЫШ.
Тэҥыз сэрысэ олан портышто, кӱй пристынь воктэн,
пароход шога. Тудын алагунар тыртыш окна ратан шэм
бортшо пристынь ӱмбалнэ кушко-кушко нӧлдалтэш. Пароход кӧргыштыжӧ алагунар пачаш уло, йь^-шамычлан
ка^ут ыштымэ, кочмо вэр, кочкыш шолдымо вэр, адак пароход ончышо пашайы^шамычын пӧлэмлашт улыт; нунын йӱмалнышт ӱлаӧ машин-шамыч улыт: тушто куго
коҥган пич йӱк дэн лӱшкымыжӧ шокта, тудо пэш шуко
мландэ шӱйым налэш, адак туштак куго куатан паровой
машин пашам ышта. Кӱшныжӧ, капитан шогымо вэрыштэ,
пароход виктарышэ—рульэвой шога. Тудо руль оравам
савыралын, рульым виктара, тыгэ компас почэш пароходым кайаш кӱлмӧ вэрышкыжэ колта.

55 сӱр. Кызытсэ окэанлаштэ коштшо пароход.
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Пароходын кӱжгӧ тӱньык гычшэ шэм шыкшат лэкташ
тӱҥалын, пароход торванаш йамдэ. Тошкалдыш дэнэ кайышэ й ы ^ ш а м ы ч кайык комбо кайымэ гай койын боргыш
кӱзат, нэлэ нӧлдыштшӧ кран пароходыш тӱрлӧ сату
оптымо йашлыкым да мойын кӱзыктэн, нуным кэлгэ трӱмыш волдэн пышта.
Тэвэ пароход чот шӱшкалдэн колдыш, шӱшкалдымэ йӱкшӧ мӱндыркӧ^ӱндыркӧ ола мучко шарлыш, ала кушто умбалнэ шэргылт кайымэ шоктыш. Вэс кана шӱшкалдыш, кумышо гана... Пароход поч шэҥгэлнысэвинт пӧрдаш тӱҥал^э.
Вӱд шоҥэшталдэ. Пароход пристынь дэч торлыш. Тудо
портышто шогышо пароход-шамыч кокла гыч эркын кайэн,
тэҥызыш лэктэ.
Сэр шэҥгэлан да шэнгэлан кодэш, эркын-эркын койдымо лийэш. Алагунар шагат эртымэкэ сэр йӧршэш йомэш, йырым-йыр тэҥыз гына лӱҥгэн шогаш тӱҥалэш. Пароход вӱд толкыным пӱчкын кайа, вӱд толкын тудын
бортэшыжэ лупшалдэш, пароход почэш чайкэ-шамыч чоҥэштат, тудым поктэн шуын, ончык пурат, йырым-йыржэ
пӧрдыт, мачтыш шинчыт, варажым ойырлэн кодыт, мӧҥгэш мландыш пӧртылыт.
Тидэ куго пароход Атлантик окэан гоч куд кэчэ кайа.
Тудын корныштыжо толкын логалэш; тугэ гынат, окэаныштэ коштшо куго пароход, вӱд толкынышто лӱҥгалдын
гына кайа, шкэ корно гычшэ кораҥын, йомын ок кошт.
Окэан гоч вончымо годым корно й ы ^ ш а м ы ч радио дэн
Йэвроп дэн, Амэрик дэн мутланэн кэртыт.

Кызыт Йэвроп гыч Амэрикыш кайаш куд кэчэ кӱлэш.
450 ий ожно Колумб путьэшэствэник Йэвроп гыч Йӱдвэл
Амэрикыш шумэш Атлантик окэан гоч кок тылзат пэлэ
кайэн.
Паша. Глобусышто Йэвроп гыч Йӱдвэл Амэрикыш Атлантик
окэан дэн кайымэ корным ончыктыза.
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56 сӱр. Кэчэ дэн мландэ. Мландэ кэчэ дэн таҥастарымаштэ пэш
изэ.

МЛАНДЭ ДЭН КЭЧЭ.
Мэ ындэ мландын могай куго улмыжым шинчэна. Тугэ
гынат тудым кэчэ дэнэ таҥастарэт гын, тудо пэш изын
койэш (56 сӱр.).
Кэчэ мландэ дэч 1300000 гана куго. Тудо мэмнан дэч
пэш тораштэ улмыжлан мыланна изын койэш. Мландэ
дэчын кэчэ дэкэ писын кайышэ пойэзд дэнэ кайаш лийэш
ыльэ гын, пойэзд тушко 250 ий гыч ижэ мийэн шуэш
ыльэ.
Кэчэ—тулан куго шар.
Кэчэ мландышкэ шокшо дэнэ волгыдым колда.
КЭЧЭ ДЭН ЙӰД КУЗЭ л и й ы т .
Кэчэ дэн йӱд кузэ лиймым палышашлан мландэ дэн
кэчэ ончыктышо модэльым ыштэн, эскэрыза. Модэльжым
тыгэ ыштыза: нӧрӧ шун дэн шарым ыштызат, тудым
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кӱртньӧ воштыр дэн шӱтыза, вара садэ рожыш кандырам
кэрза (шар лэктын ынжэ воч манын, ӱланжэ кылдышым
ыштыза). Тидэ шар мландым ончыкташ тӱҥалэш.
Пычкэмыш пӧлэмыштэ ӱстэмбзлан сортам шындыза.
Тудо кэчэ лийэш. Шардам кандыра гычшэ кучэн сорта
ончылно шогыктыза. Шарда чыла волгалдэш мо? Укэ,
шарын ик вэлжэ вэлэ волгалдын, вэс вэлжэ пычкэмыш.
Кэчат тыгак мландэ шарым пэлыжым гына волгалтара:
волгалтарымэ могырыштыжо кэчэ койэш — тыштэ кэчэ,
вэс могырыштыжо кэчэ ок кой—
тыштыжэ йӱд.
Шарым ик тураштэ шогыктэн савыраш тӱҥалза. Ындэ сорта шаҥгэ пычкэмыш улмо вэрым волгалтара, шаҥгэ волгалтарымэ вэлжэ ӱ м ы л ы ш т ы л а
лийэш.
Кандырадам карым ыштэн
пӱ: ырыза, вара колтыза да шардан сорта ончылно кузэрак пӧрдын шогымыжым ончыза.
Мландэ шарат шкэ йыржэ тыгак пӧрдэш, тыгэ пӧрдмыжӧ дэнэ кэчэ дэн йӱд алмашталтӹг. Мландэ шар шкэ
йыржэ суткалан ик кана савырна. Мландэ ӱмбалнэ улшо
кэч можзт — пӧртшӧ, пасужо, олыкшо — чыла мландэ дэн
пырльа пӧрдыт, садланак мэ мландын пӧрдмыжым огына
шиж.
Мыланна кэчэ кава тӱр гыч лэкмыла, вара кавашкэ кӱзэн адакат
каван
вэс тӱрышкыжӧ
шичмыла
койэш.
Тидэ шот мэмнан пойэзд дэн кайымына годымат тыгак койэш. Пойэзд ик сэмын тӧр кайа гын, мыланна ик
вэрыштэ шогымыла чӱчэш, кӱртньӧ корно воктэнысэ тэлэграф мэҥгэ дэн пушэҥгылажэ мэмнан воктэч шэҥгакыла,
пойэзд ваштарэш кайымыла койыт.
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Паша. 1. Шкэ ончыланда глобусым шындыза. Мландын кузэ
оӧрдмыжым ончыктыза. Ончымыда годым кушто кэчэ, кушто йӱд
улмым глобусышто ончыктыза.
2. Глобусым сорта ончылан Йэвропышто кэчэ лиймэ сэмын
савырыза. Йэвропыштокэчэ лиймэ годым Амэрикыштэ, Африкыштэ, Австралийыштэ кэчэ альэ йӱд лийэш?

ПОЛЬУС-ШАМЫЧ ДЭН ЭКВАТЫР.
Ындэ мэ шинчэна: мландэ шар шкэ йыржэ суткалан
ик гана савырна.
Умбакыжэ мэ тудын кузэрак савырнымыжым, тудын
пӧрдмыжӧ годым мландэ шар ӱмбалнысэ тӱрлӧ вэрла кузэрак пӧрдмыштым рашырак ончалына.
Шкэндан модэльдам — кандыраш кэрмэ шун шардам
налза. Шун шарэшда ныл-вич вэрэ чэрнила дэнэ палым
ыштыза. Кок рожшо кандыра кэрмэ рож олмышто лийышт.
Шардам савыралза. Ужыда, шар савырнымэ годым
нинэ палэ-шамычат савырнат; ик палыжэ куго оҥгым ыштэн
савырна, молышт — изиракым ыштат, кок палыжэ гына —
ӱлнысӧ дэн кӱшнысӧ —нимогай оҥгымат огыт ыштэ; нуно
шкэ олмыштышт гьша савырнат.
Мландэппар пӧрдмӧ годымат тыгак лийэш. Мландэ
ӱмбал чыла вэрэ ик сэмын, ик оҥгым ыштэн ок пӧрд.
Ик вэрэжэ суткалан кугооҥгым ышта, вэс вэрэжэ — изэ
оҥгым. Мландэ шарыштэ кок вэрэжэ гына йӧршэш нимогай оҥгат ок лий, шкэ олмыштышт гына иӧрдын шогат. Тидэ — мландэ шарын польусышт
улыт.
Ик польусшым йӱдвэл польус
маныт, тидэ мландэ
шарын эн йӱдвэлнысэ вэржэ. Вэс польусшо — кэчывэл
польус.
Тидыжэ мландэ шарын эн кэчывэлнысэ вэржэ.
Нинэ кок польус коклаш л а ^ покшэлан мландэ шар
йыр кайымэ гай корным ушышто шонат, тудо ушышто
шонымо корным экватыр
маныт. Тудо мландэ шарым
кок пэлшарлан шэлэш — иктыжэ йӱдвэл пэлшар лийэш,
вэсыжэ — кэчывэл пэлшар.
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Паша. 1. Глобусыштойӱдвэлпольус дэн кэчывэл польусым,
адак экватырым муза.
2. Глобусышто ончыза: кэчывэл пэлшарыштэ могай тӱньа
ужашла улыт, йӱдвэл пэлшарыштэ мӧгай улыт; экватыр могай
тӱньа ужашла гоч кайа?

ГЛОБУСЫШТО ВЭЛЛАМ КУЗЭ ПАЛЫМАН.
Йыҥ чурийжэ дэнэ йӱдвэлкыла савырнэн шогалэш гын,
тудын шэҥгалныжэ — кэчывэллийэш, пурлавэлныжэ — эрвэл, шолаштыжэ — касвэл. Мэ шкэнан школ гыч лэктын нигуш тайныдэ йӱдвэлкыла вик кайэн кэртына ыльэ гын, мэ
йӱдвэл польусыш мийэн лэктына ыльэ. Кэчывэлкыла кайэна ыльэ гын, кэчывэл польусыш лэктына ыльэ. Иӱдвэл
дэн кэчывэл
манмэ вэл-шамыч ик польус гыч вэс польусыш кайышэ улыт.
Глобусышто йӱдвэл дэн кэчывэл куштыла улмым умлышашлан глобусэш
„эскэрышэ йыҥым"
шогалтэна
лийжэ.
Глобусэш чурийжэ дэн йӱдвэлыш ончышо изэ йыҥ
сӱрэтым шогалдэна. Тыгэ шогалдымэ годым, тудын шэҥгэлныжэ кэчывэл лийэш (58 сӱр.).
Глобусэш тӱрлӧ вэрэ иктаж мыньар „эскэрышым" шогалдэна. Ындэ нунын дэч йӱдвэл дэн кэчывэл куштыла
улмым палэна. Йӱдвэл дэн кэчывэл ончыкташ глобусышто
корно (линий) ыштылмэ, нинэ корно-шамыч ик польус гыч
вэс польусыш кайат. Нинэ корно-шамыч кэч куштат йӱдвэл
гыч кэчывэлыш, кэчывэл гыч йӱдвэлыш ончыктат. Глобусын иктаж вэржэ гыч йӱдвэлышкыла кайаш кӱлэш гын,
тидэ корно дэнэ йӱдвэл польусышкыла кайыман.
Ындэ глобусышто эрвэл дэн касвэлым кузэ мушашым
ончэна.
Адак садэ „эскэрышэ" дэкэ пӧртылына. „Эскэрышын"
кок кыдшым кок могырыш шуйэн шогымыжо гыч эрвэл
дэн касвэл куштыла улмым палаш лийэш.
Ындэ кок кыдым кок могырыш шуйэн, чурийышт дэн
йӱдвэлышкыла ончышо иктаж мыньар вэрэ шогалдымэ
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58 сӱр. Глобусышто тӱҥ вэллам палымаш. „Эскэрышым" чурийжэ дэн Йӱдвэл польус могырыш шогалтымэ, кок вэк шарымэ
кыдышт эрвэл дэн касвэлым ончыктат.

„эскэрышым" ончалына. Ужыда — глобусышто эрвэл дэн
касвэлышкыла
ончыктышо корно-шамычат улыт. Нинэ
корнышт йудвэл дэн кэнывэл
ончыктышо корнылан торэш кийат.
МЛАНДЭ ШАРЫН КАРТШЭ.
Глобус — мландэ шарын модэльжэ. Тугэ гынат, глобусым кучылдаш йӧнысыр. Изэ глобусэш мландэ ӱмбалым
раш ончыкташ ок лий, куго глобусым ышташ йӧсӧ. Экс77

курсийыш, альэ путьэшэствийыш кайымэ годым пэлэн
глобусым налаш ок лий.
Садлан шукыж годг,тм мландын кагазэш сурэтлымэ
гэографий картым кучылдыт.
Йьпг-шамыч картым акрэт годымак ышташ т}5н,алыныт;
нуно уло мландым альэ тудын ужашыжым сӱрэтлэн ончыктэныт. Ончычшо картышт пэш тыгылай улыт улмаш.
Йьпг-шамыч тэҥыз сэрын кагыргымыжым, эҥэр кагырым,
курыкым, олалам да мойын шинча дэн ончалын гына сӱрэтлэныт, вискалэн да мойын огытыл. Тыгай картым кучылдаш йӧсӧ улмаш. Картыштым йоҥылыш сӱрэтлэныт,
торалыкшым ончэн гына налыныт. Тыгай карт дэнэ кайышаш корным лач палаш, корнылан кунар кэчэ кӱлмым палаш йӧсӧ улмаш. Й ы ^ ш а м ы ч шукэртак картым лач ышташ
тӧчэныт: тугэ гынат, нуно тидым ыштэн шуктэн огытыл,
нунын лач вискалымэ ӱзгарышт укэ улмаш. Лач вискалымэ ӱзгар лэкмэкэ гына картым лач ышташ тӱҥалыныт.
Кызыт мланДэ шар чыла гайак тунэм шымлалдын,—
мийаш йӧсӧ вэрлажэ гына шымлалтдэ кодыныт. Аэроплан дэн дирижабльым, автомобиль дэн ий каткалэн кайышэ
пароходым шонэн лукмэкэ, й ы ^ ш а м ы ч эн мӱндыр, кошташ эн йӧсӧ вэрлашкат шуын кэртыт.
Мландэ шарым шинчымэ дэнэ, мэмнан ындэ мландын
тӱрыс картнат уло, тушто чылажат ончыктымо, нуным
ончэн мэ кэч могай элымат палэн налын кэртына. Кажнэ
йыҥлан картым кнага лудмо сэмынак кучылт моштыман,
Уло мландым кок пэлшар картым ыштэн ончыктат. Йк
пэлшарыштыжэ мландэ шарын ик пэлыжым ончыктымо,
вэс пэлшарыштыжэ—вэс пэлыжым.
Иктыжэ— эрвэл пэлшар лийэш ыльэ, вэсыжэ —касвэл

пэлшар.
Пэлшар карт глобус сэмынак чийалдымэ. Пэлшар •картыштэ глобусысо сэмынак йӱдвэл гыч кэчывэлыш, касвэл
гыч эрвэлыш корно-шамыч корымо улыт. Нуно картышгэ
вэллам ончыктат.
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Паша. 1. Пэлшар картым ончыза. Тӱньа ужашлам муза.
Эрвэл пэлшарыштэ могай тӱньа ужашла улыт? Касвэл пэлшаУрыштэ могай улыт?
2. Кок пэлшарыштыжат йӱдвэл польус дэн кэчывэл польусым,
адак экватырым муза. Иӱдвэл дэн кэчывэл, эрвэл дэн касвэл ончыктышо корнылам муза.
3. Австралий гыч йӱдвэлым, кэчывэлым, эрвэл дэн касвэлым
ончыктыза.
4. Пэлшар •картыштэ Магэлланын пэрвой гана мландэ йыр
савырнымэ корныжым ончыктыза.
5. Пэлшар картыштэ Срэдизэм тэц;ызым ончыктыза. Тудын
дэч йӱдвэлныла могай тӱньа ужаш кийа, кэчывэлыштыжэ могай?
Срэдизэм тэҥызым пэлшар картыштэ ончыктымым акрэт годсо
грэк-шамычын ончыктымышт дэн таҥастарыза.
6. Глобус дэн пэлшар картыштэ Йӱдвэл Ийан окэаным ончыктыза. Тудын йыржэ могай тӱньа ужашла улыт?
7. КартЫштэ ССР Ушэмым муза. Тудо могай-могай тӱньа
ужашыштэ кийа?
Урок дэч вара ыштышаш паша.
Йэшартышыштэ ончыктымо пэрвой кум пашажым шуктыза.
МЛАНДЫН И Д А Л Ы К Ы Ш Т Э

САВЫРНЫМЫЖЭ.

Мландэ шар шкэ йыржэ вэлэ огыл, 'тудо адак кэчэ
йырат пӧрдэш.
Тудо кэчэ йыр идалыклан ик
гана савырна. Мландын кэчэ йыр
пӧрдмыж годым, мландын чыла ужашлажэ ик сэмын ок волгалтарзлт,
садлан ш о к ш ы ж а т чыла вэрэ иктӧр
ок воч.
Мэмнан идалыклан ныл жап лийэш: кэҥэж, шыжэ, тэлэ, ш о ш о .
Идалыкыштэ молан тӱрлӧ жап
лиймым ыҥлышашлан глобусым пычкэмыш пӧлэмэш шындэн, тыгэ эскэрыза: тайыл шӱдыран глобусым
сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын шын59 сӱр. Йӱдвэл пэлшадызат, сорта дэнэ волгалтарыза.
рыштэ кэҥэА.

Иӱдвэл пэлшарыштэ глобусын волгалтшэ ужашыштыжэ
Моском муза. Тыжак йошкар йыргэшкым пыжыктыза
(59 сӱрэтыштэ Моском М буква дэнэ ончыктымо).
Вара кэчывэл пэлшарын умырпойасэшыжэ иктаж вэрэ,
мутлан Африкын кэчывэлэшыжэ, тыгак палым ыштыза
(сӱрэтыштэ тидэ вэрым точко дэнэ ончыктымо).
Глобусым шӱдыр йыржэ пӧрдыктыза.
Моско дэнысэ вэр шукыжым волгалтарымэ шога. Тидэ—
Москошто кужо кэчэ, кӱчык йӱд шогымым ончыкта. Тидэ
кэҥэжым тыгэ лийэш. Кэчывэл пэлшарыштэ ончыктымо
вэр тидэ жапыштэ шукыжым ӱмылыштӧ лийэш. Кэчывэл
пэлшарыштэ кызыт кэчэ кӱчык, йӱд кужо. Тидэ тэлым
тыгэ лийэш.
Йӱдвэл пэлшарыштэ кэҥэж лиймэ годым кэчывэл
пэлшарыштэ тэлэ лийэш.
Глобусыштат, сӱрэтыштат тидым ужына: йӱдвэл польус дэн тудын йырысэ вэржэ глобусын шкэ йыржэ пӧрдмӧ годым эртак волгалтарымэ лийэш. Тидэ жапыштэ
йӱдвэл польусышто кэчэ сутка мучко волгалтарэн шога.
Лач польусыштыжо кэчэ пэл ий годсэк ок шич, эрэ кэЧывал шога.

Вдиийу
в л ш •
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Ы) сур. Иӱдвэл пэлша-

рыштэ тэлэ.
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Тидэ жапыштэ кэчывэл польус
дэн тудын йырысэ вэржэ ӱмылыштӧ лийэш. Кэчывэл польусышто сутка мучко йӱд лийэш.
Кэчэ пэл ий мартэ ок ончал, пэл
ий мартэ йӱд шога.
Глобусым, 60-шо сӱрэтыштэ
ончыкытымо сэмын, сортан вэс
могырышкыжо шындыза.
Ындэ кэчывэл пэлшар йӱдвэл
пэлшардэчутларак волгалтарымэ.
Глобусым шӱдыр йыржэ пӧрдыктыза. Ончалза, Моско шукы..

жым

..

..

ӱмылышто лииэш.
'

Кызыт

Москошто кӱчык кэчэ, кужо йӱд шога. Тидэ тэлэ шумым
ончыкта.
Кэчывэл пэлшарэш палэмдымэ точко тугэ огыл, тудо
шукыжым волгалтаралтэш. Кэчывэл пэлшарыштэ кызыт
кэчэ кужо, йӱд кӱчык. Тидэ кэҥэж шумым ончыкта.
Йӱдвэл пэлшарыштэ тэлэ лиймэ годым, кэчывэл пэлшарыштэ кэҥэж лийэш (60 сӱр.).
Глобусыштат, сӱрэтыштат тидым ужына: мландын тидэ
вэрыштэ лиймыжэ годым, йӱдвэл польус "дэн тудын йырысэ вэржэ эртак ӱмылыштӧ лийэш. Йӱдвэл польус йыр
кэчэ сутка мучко ок кой, самой польус турашкыжэ кэчэ
пэл ий нарэ ок логал, тушто пэл ий нарэ йӱд шога.
Тидэ жапыштэ кэчывэл польусышто, адак тудын йырым-йыржэ сутка мучко волгыдо лийэш. Самой польус
тураштыжэпэл ий нарэ кэчывал шога. Шошо дэн шыжэ кэчын кок пэлшаржымат иктӧр волгалтарымэ годымжо лийыт.
Тыгэ мландын кэчэ йыр пӧрдмыжӧ дэнэ мландэ ӱмбалнэ идалык кокла жапат вашталдэш.
Паша. 1. Глобусым сорта ончылан йӱдвэл пэлшарыштэкэҥэж
лиймэ сэмын шындыза.
2. Глобусым йӱдвэл пэлшарыштэ тэлэ лиймэ сэмын шындыза.

ЧЭРКЭ НАУК ВАШТАРЭШ КУЧЭДАЛЭШ.
Мландын шкэ шӱдыржӧ йыр, адак кэчэ йыр пӧрдмыжым эн пэрвойак Николай Копэрник палэн налын. Кавасэ шудыр-шамычым ончэн, тудо чэркын кэчэ мландэ
йыр пӧрдэш манын туныктымыжо йоҥылыш улмым ыҥлэн налын. Копэрникын туныктымыжо калыкын чэркэ дэн
йумылан ӱшанымыштым пужэн. Садлан Копэрникын возымо кнагажым чэркэ каргэн, 200 ий годсэк калыклан
лудаш пуэн огыл.
Джордано Бруно лӱман учоный Копэрникын туныктымыжым мучко шаркалаш тӱҥалын. Поп-шамыч шучкылыкым шижынытат, Бруном кучэн пэтырэныт. Тудо шым
ий казаматыштэ шинчэн, тушто тудым пэш чот орландарэныт. Чэркэ суд тудым тулэш йӱлалдэн
пушташ
6—656
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пунчалын. Тыгэ чын вэрч кучэдалшэ Джордано Бруно
йӱлэн колэн.
Тидэ 330 ий ожно лийын.
Ту саманыштак илышэ Галилэй лӱман куго чапан
учоныйымат казаматыш шындэныт. Тудлан мландэ шкэ
шӱдыр йыржэ пӧрдэш манын шонымыжым лӱдыктэн кудалдыктэныг. Тудо чулэш йӱлэн колымо дэч тыгэ гына
утлэн.
Тугэ гынат, илэн-илэн, Копэрникын туныктымыжым
чынэш шотлымо, пагалымэ жапат шуын.
МЛАНДЭ ШАРЫН ТӰРЛӦ ШОКШЫЛЫКАН
ПОЙАСЫШТ.
Кэчэ мландэ ӱмбалым кэтыгут ик сэмын ок ырыктэ.
Идалыкын эн шокшо жапыштыжат эрдэнэ шокшо ок лий,
тидэ жапыштэ кэчэ кава тӱрыштӧ ӱлнӧ лийэш, садлан
чот ок ырыктэ. Кэчывал шушаш годым кэчэ кӱшкырак
да кӱшкырак кӱза, кэчэ йолат чотырак да чотырак ырыкташ тӱҥалэш. Кас пэлэш кэчэ ӱлык волаш тӱҥалэш, кэчэ
йолжат эркынрак ырыкта. Кэчэ каваштэ кунар кӱшнырак
лийэш, мландым тунар чотырак ырыкта.
Кэчэ мландэ шарымат чыла вэрэ ик сэмын ок
ырыктэ.
Глобусэш кум „эскэрышым" шогалдэна: иктыжым —
экватырэш, кокытшым — польус могырэшрак шогалдэна.
Глобус дэч ӧрдыжэш лампым шындэна, тидэ „кэчэ"
линэш. Ындэ лампэ нинэ й ы ^ ш а м ы ч ы м кузэрак волгалдарымым
ончэна
(61 сӱр.).
Экватырыштэ шогышо йыҥлан лгмпэ
волгыдо лач вуй ӱмбакыжэ возэш. Кэчэ ту61 сӱр. Мландэ ӱмбакэ кэчэйол чыла

вэрэ ик сэмын ок воч.
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Ды«

вуй , ӱмбалныжэ

ЛИЙЭШ. ТугЭ

лиймэк,

кэчэ экватырыштэ эн
чот ырыкта. Экватыр
дэнэ мландэ шарын эн
шокшо эллашт улыт,
тыштэ шокшо
пойас.
Экватыр дэнэ идалык
мучко иктӧр шокшо
игэчэ шога,тыштэ йӱштӧ жапйӧршэшоклий.
Польус вэлыштыла
шогышо
йьпг-шамычым лампэ вол гыдо ӧрдыж гычышт волгалтара. Тушто кэчэ ӱлнӧ
62 сӱр. Мландэ шарын тӱрлӧ шокшылийэш,эркынрак ырыклыкан пойасышт.
та, идалыкын иктаж
могай ужашыштыжэ кэчэ йол тушко йӧршэш ок шу.
Польус дэнэ мландэ шарын эн йӱштӧ эллашт улыт,
тушто мландэ шарын йӱштӧ пойасышт
улыт.
Шокшо дэн йӱштӧ пӧйас коклаштэ кок умыр
пойас
уло — йӱдвэл умыр пойас дэн кэчывэл умыр пойас. Тыштэ кэчывалым кэчэ йӱштӧ пойасысэ дэч кӱшкырак кӱза;
тугэ гынат, шокшо пойасысэ нарыш нигунамат ок кӱзӧ.
Садлан умыр пойасыштэ йӱштӧ пойасысэ дэч шокшырак,
шокшо пойасысэ дэч йӱштырак.
62 сӱрэтым ончыза. Тушто йушто-шокшылыкан пойас шамычым поена корно дэн корэн ончыктымо. Экватырын кок могырыштыжат кок оҥгым ыштымэ, нуным иктыжым йӱдвэл тропик маныт, вэсыжым кэчывэл
тропик маныт. Нунын коклаштэ шокшо пойас альэ вэс еэмын тропик пойас лийэш. Кок польус воктэн кок польар
окгым ыштымэ. Нуно йӱдвэл йӱштӧ пойас дэн кэчывэл
йӱштӧ пойасым ойырат. Тропик оҥго дэн польар оҥго
коклаштэ йӱдвэл умыр пойас дэн кэчывэл умыр пойас
улыт. Мландэ шар тыгэ вич тӱрлӧшокшылыканпойаслан
найлалтэш.
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Чынжым манат гын, тӱрлӧ шокшылыкан пойас-шамыч
коклаштэ тыгай куго ойыртэмак укэ: шокшо пойас эркын-эркын умыр пойасыш вонча, умыр пойаслажэ эркынэркын йӱштӧ пойасыш вончат. Тӱрлӧ шокшылыкан пойас
кокласэ чэкым (границым) ушышто гына шоналдэш.
Паша. Глобус дэн пэлшар картыштэ тропик оҥгӧ дэн польар
оҥгым муза. Глобус дэн картыштэ тӱрлӧ шокшылыканЗвич пойасвлакым ончыктыза. Тропик пойасыштэ могай тӱньа^ ужаш-влак
улыт? Умыр пойасыштэ могай уло? Йӱштӧ пойасыштэ? Йэвроп
дэн Амэрик могай пойаслаштэ улыт? Мэмнан Совэт^Ушэм могай
пойаслаштэ?

VI. ИГЭЧЭ ДЭН КЛИМЫТ.

ИГЭЧЫМ КӦЛАН ДА МОЛӒН ШИНЧАШ КӰЛЭШ.
Тунэмшэ-шамыч пожалдытат, „Тачэ игэчэ могай?" манын йодыт.
Тӱнӧ кэчан, шокшо, умыр лиймэ годым, нуно школышко куанэн куржыт.
Тӱнӧ ночко, йӱштӧ, адак талэ мардэжан лиймэ годымжо, нунын пӧрт гыч лэкмыштат ок шу, школыш куаныдэ кайат.
Морьак-шамычын тэҥызыш лэктын кайымышт годым,
льотчик-шамычын аэроплан дэн чоҥэштымышт дэч ончыч
игэчын могай лийшашыжым шинчымышт шуэш. Йырым-йыр
тӱтыра лиймэ годым тэҥызыштэ кайаш шучко. Йырымйыр нимат ок кой. Тудын дэч моло пароход-шамыч кораҥышт манын, пароход шӱшкэн кайа. Вэс пароходыш
альэ сэрыш мийэн кэрылдэш гын, тудын ӧрдыжшӧ альэ
нэржэ шэлэш, вара пароходыш вӱд тэмын, тудо пурэн
кайа.
Нугыдо тӱтыраштэ льотчикланат чоҥэшташыжэ пэш
шучко. Тудо самольот кушто чоҥэштымым ок уж, кӱлэш
лиймэ годым кушко шинчаш лиймым ок палэ.
Морьак дэн льотчик-шамычлан кэнэта талэ тӱтан тӱҥалмэ дэнэ адакат шучкырак лийэш. Нуно тӱтан лийшашым ончылгоч^ шинчат|ыльэ гын, эҥгэкыш логалмэ дэч
утлат ыльэ. Лавыртыш шушаш дэч ончыч аэродром гыч
ик самольотат корныш ок лэк.
Игэчэ йал озанлыкланат шуко эҥгэкым конда. Шошым, кэҥэж тӱҥалдышыштэ йӱр ок лий [гын, пасушто
шурно оралгаш, когаргаш тӱҥалэш. Шурно погымо жа86

•лыштэ чарныдэ йӱр йӱрын шога гын, тӱрэдмэ шурно
нӧра, пынышкаш, шӱйаш тӱҥалэш.
Кукшо мардэжат, адак тӱтан, шолэм дэн йӱштат куго
эҥгэкым ыштат. Садланак, игэчэ эҥгэкым ынжэ ыштэ
манын, колхоз дэн совхозлаштэ игэчым пэш эскэрэн
шогат.
Совэт Ушэм озанлыкым сайын виктараш — тӱрлӧвэрэ
«гэчэ кузэ вашталтмым шинчаш кӱлэш.
Игэчэ вашталтмым шинчэт гын, шурным жапыштыжэ
удышашым, погэн налшашым палаш лийэш, кужак могай
кушкыл ӱдышашымат шинчаш лийэш.
Мландэ шарыштэ тӱрлӧ вэрэ могай игэчэ улмымат
шинчаш кӱлэш; игэчым шинчэн, пӱртӱсын могай улмыжымат палаш лийэш.
Игэчэ вара молан вашталдэш?
Тидым ыҥлышаш вэрч шуко жапышкэн кажнэ кэчын
игэчым эскэрэн шогаш кӱлэш.
Тунам гына тэндан дэн кунам пылан, йӱран игэчэ
лийшашым, кунам ойар, кукшо игэчэ лийшашым, кунам
йӱштым вучышашым шинчэн кэртыда.
Паша. Шкэндан дэнысэ игэчым эскэрыза. Кэчын ик жапыштэ
палэмдэн шогыза: 1) йуж тэмпэратурым (шокшо д н йӱштым),
2) мардэжын кушкыла пуымыжым да тудын вийжым, 3) пылаҥмым, 4) йуж вӱд шичмым: йӱрым, лумым, шолэмым, лупсым,
покшымым.
Тылчэш ик гана кэчывалым 12 шагатлан кэчын мон кӱкшытыштӧ улмыжым эскэрыза.
Игэчым тунэмаш тӱҥалмэ гыч тунэм чарнымэшкэ эскэрыза.

МЭ ШКЭНАН ШКОЛЫШТО ИГЭЧЫМ КУЗЭ
ЭСКЭРЫШНА.
Мэмнан школна Моско лышнэ. Мэ игэчым сэнтьабр
тылзэ гыч эскэраш тӱҥална.
Йуж тэмпэратур висаш мэ школ коридор окнаш тӱан
тэрмомэтрымсакышна, тушко к э ч э й о л ы н ж э л о г а л манын,
ӱмылан могырэшыжэ сакышна.
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Мардэж эскэраш мэ фльугэрым ыштышна. Тудым 63 сӱрэтыштэ ончыза. Фльугэрым компас дэн кэлыштарэн гэографий
плошчадкэш шогалдышна: важмалдык тойан Й букван мучашыжым йӱдвэлышкыла ыштышна. Фльугэр мэҥгэш мардэж вий
• • -' *
палымэ т^блицан оҥам кырыш1
на. Тидэ таблицым мэ кэчын >«,»• - '.V, " /
•НЙ
•
кучылдына. Таблицым йӱр ынжэ б 3 с у р Ф л ь у г э р . й о ч а к ы д ш э ,
нӧртӧ манын, мэ тудым йанда дэнэ мардэжкужэчлапумым
дэн пэтырышна.
ончыкга.
Мардэжым кок дьэжурный эскэрат. Мэ 'нуным эскэрышэ манына. Нуно кажнэ кум шагат гыч алмашталдыт.
Эскэрымыштым журналэш возатат, вара класыштэ кэчышэ
таблицэш палэмдат.

МАРДЭЖ ВИИ ПАЛЫМЭ ТАБЛИЦЭ.
Мардэж кузэ пуа

Мардэж вий

Тӱньык гыч шыкш кӱшкӧ тура кӱза.
Пушэҥгэ лышташ ок тарванэ.

Тымык. Мардэж укэ.

Лышташ тарвана. Флаг эркын лупшалдэш. ,

Изэ мардэж.

Пушэҥгэ лӱҥгалтэш.

Талэ мардэж.

Пушэҥгэ^лак вожгэ лэктыт, оралдэ умбал сӱмырта.

Тӱтан.

ф

1
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Йуж тэмпэратур эскэрымаш.
Эскэрышэ-шамыч кажнэ кэчын 1 шагатыштэ тэмпэратурым
палат (64 сӱр.).
Эскэрымынам тыгэ возэна:
тэрмомэтр шокшым ончыкта
гын, кунар градус ончыктышо
числа ончылан
(пльус) знакым шындэна; тэрмомэтр йӱштым ончыкта гын, — (минус)
знакым шындэна. Мутлан вич
градус шокшым ончыкташ кӱ•64 еӱр. Йуж тэмпэратурым лэш гын, -|-5 0 возэна. Вич гравозат.
дус йӱштым —5° возэна.

Мардэжын кушкыла пуымыжо д э н э вийжым эскэрымаш.
Мардэжын кушкыла пуымыжым да вийжым гэографий
плошчадкыштэ эскэрышна.
Мардэжын кушкыла пуымыжым фльугэр дэнэ палэна.
Фльугэрын ташмажэ
(йӱдвэл) буква могырышкыла
тайна гын, тидэ мардэж кэчывэл гыч пуымым ончыкта,
тунам эскэрышэ-шамыч К буквам (кэчывэл) шындат. Ташма
Э буква (эрвэл) могырыш тайна гын, мардэж касвэл гыч
пуымым ончыкта, тунам Ке буквам (касвэл) шындат.
Тудо Й дэн Э (йӱдвэл дэн эрвэл) коклаш тайнэн гын,
мардэж кэчывэл дэн касвэл гыч пуэн, тунам эскэрышэшамыч К-Кс шындат.
Мардэжын вийжым эскэрэн, фльугэр мэҥгэш пудалымэ таблицэш палэмдэна.

Каваштэ пылым эскэрымаш.
Кавам пыл налмым шинча дэн ончэн эскэрэна. Каваштэ пыл укэ гын, альэ шагал гын, эскэрышэ-шамыч
таблицэш О палым шындат. Тидэ „ойар" манмым ончыкта. Кавам пыл чыла налын гын, ^ палым шындат.
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Тидэ „пылан" манмым ончыкта. Кавам пыл чыла налын
огыл гын, 3 палым шындат, тидыжэ „шагал пылан"
манмэ лийэш.
Йуж вӱд вочмым эскэрымаш.
Мэ адак кэчыгут могай йуж вӱд вочмымат эскэрэна,
Тудым таблицэш тыгай палэ дэнэ палэмдэна: йӱр •• , лум
* , шолэм а , шӱраш А, лупс -а, покшым М .
Кэчэ кӱкшытым эскэрымаш.
Тылчэш ик гана мэ уло клас дэнэ кэчэ кӱкшытым
эскэрэна.
Мэ кэчын кэчывалым кодшо тылзысэ дэч кӱшнӧ
альэ ӱлнӧ улмыжым ончэна. 12 шагатыштэ гэографий
плошчадкэш ӱмыл висаш шогалдымэ варан ӱмылжым
висэна. Тудын ӱмылжым кодшо тылзысэ ӱмылжӧ дэнэ
таҥастарэна. Кэчывал турасэ ӱмыл кодшо тылзысэ ӱмыл
дэч кужо лийэш гын, мэ палэна: кэчэ кодшо тылзысэ дэч
ӱлнырак.
Мэ шкэнан игэчым эскэрымынам тэвэ тыгэ палэмдэн
толына.
ИГЭЧЭ ЭСКЭРЫМЭ ТАБЛИЦЭ.
1933 ий, сэнтьабр.
КэчывалЧисла ымсэ умыл кутыш

Йуж
тэмпэрагур

1

(—20°

2

+15°

3

50 ем

+10°

Й у ж вӱд
вочмо

Мардэж
пуымо
вэл

Мардэж
вий

О

-О.

Ке

Тымык

э

• *

К—Ке

Лыжга

ф

• •

К—Ке

Лыжга

Пыланлык

Палэмдыш

К —Ке
гыч пуышо мардэж йӱрым кондыш
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Тылзэ годсэк эскэрымым иктыш чумырымо.
Кажнэ тылзэ мучашэш мэ уло клас дэн тылзэ мучко
эскэрымынам иктыш чумырэна.
Эн ончычак кэчывал жапысэ тылзтш кокла тэмпэратурым палэна. Тидым тыгэ муына: тэмпэратур ончыктымо
числам чыла иктыш ушэн, мумо числам тылзысэ кэчылан
пайлэна.
Тидэ тылзыштэ йӱштӧ кэчэ лийын гын, тунам вэс
сэмын ыштэна: шокшо дэн йӱштӧ ончыктышо числам
посна-посна ушэна. Куго числа гыч изэ числажым луктына. Лэкшэ числам тылзыштэ кунар кэчэ улмым ончыктышо числалан пайлэна.
Тулэч поена мэ адак тидым шотлэна:
1) тылзэ мучко мардэж чылажэ кунар гана йӱдвэл гыч,
йӱдвэл дэн эрвэл кокла гыч, кэчывэл дэн касвэл, моло
вэлла гычат пуымым;
2) тылзыштэ кунар кэчэ тымык шогэн, кунар кэчэ
лыжга мардэж, талэ мардэж лийын;
3) кунар кэчэ ойар, кунар кэчэ пылан лийын;
4) кунар гана йӱр йӱрын, лум лумын, тӱтыра лийын.
Мэ адак мардэж вашталтмэ дэнэ игэчэ кузэ вашталтмымат палэмдэна: могай мардэж годым шокшо лийын,
могай годым йӱштӧ; могай мардэж годым йуж вӱд во;ЗЫН, могай годым кукшо игэчэ лийын.

Шыжэ тылзылаштэ эскэрымым иктыш чумырымо.
Мэ шыжэ тылзылаштэ эскэрымынам шотлэн, уло клас
дэн таблицым ыштышна (91 етраницыштэ).
Мэ тидэ таблиц гыч тэвэ мом палышна: шыжым кэчэ
кэчын ӱлнырак да ӱлныраклийэш (кэчывал годымсоӱмыл
кужэмэш). Кажнэ тылзын йӱштырак да йӱштырак лийэш —
кэчэ йол чотырак йожэк возэш. Эн шокшо тылзыжэ еэнтьабр. Эн йӱштыжӧ — нойабр. Нойабрын 15-жэ лум возын, нойабрын 18-жэ эҥэр кылмэн (тэлэ тӱҥалдыш).
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ШЫЖЭ ТЫЛЗЫЛАШТЭ ИГЭЧЭ ЭСКЭРЫМЭ ТАБЛИЦ.
Тылзэ
лӱм

КэчывалымКокла
сэ ӱмыл
тэмпэратур
кутыш

Йуж вӱд
вочмо

Пыланлык

:

Мардэж

Марэж
пуымо вэл
1

>

Палэмдыш

В И Й

'

>

ф
Сэнтьабр
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Г-ИӦ 0

15 кэчэ
7 кэчэ

(^)

•• 15 кэчэ
Д
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+
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5°
(2)
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— 3°
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'
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V
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•

•

ф

Ке

3 кэчэ

•

К

6 кэчЗ
5 кэчэ

6 кэчэ

Сэнтьабрын
25-жэ пэрвой
гана йӱштӧ
лийын

25 кэчэ

••

7 кэчэ

3 кэчэ

и

3 кэчэ

2 кэчэ

*

20 кэчэ

Изэ

К-Кс

К-Ке

Изэ дэн

Ке

талэ

Октьабрын
15-жэ пэрвой
лум пырчэ
койын

Нойабрын
15-жэ лум
возын.
Нойабрын
18-жэ эҥэр
кылмэн

Ойар кэчэ кажнэ тылзын шагалэм шога, пылан кэчэ
шукэмэш. Эн пылан тылзэ — нойабр.
Йуж вӱдат шыжэ мучашэш шукырак возаш тӱҥалын.
Шыжым чӱчкыдын пун йӱр лийэдэн. Октьабрыштэ пэрвой гана лум пырчэ койын. Нойабрын пэлыж гыч йӱр
олмэш лум толаш тӱҥалын.
Шыжым мардэж кэчын манмэ гайак лийын. Умыр
кэчэ пэш шагал лийын. Мардэж кажнэ тылзын талышнэн толын. Нойабрыштэ мардэж октьабр дэн сэнтьабрысэ
дэч талырак лийын. Мардэж шукыжым касвэл гыч, адак
кэчывэл-касвэл гыч пуэн. Мардэж игэчым вашталдэн шогэн: касвэл гыч, адак кэчывэл-касвэл гыч пуымо годым
йуж вӱд чӱчкыдынрак возын; иӱдвэл-эрвэл мардэж годым кукшо йӱштӧ игэчэ лийын.
Паша. Шкэндан игэчэ эскэрымыдам кӱшнӧ ончыктымо сэмын
таблицэш возыза. Шыжэ, тэлэ, шошо тылзылан поена таблицым
ыштыза. Кажнэ тылзылан таблицым ышташ шкэ коклаштыда
пайлыза.

ИГЭЧЭ НЭРГЭН МОМ ШИНЧЫМАН.

Йуж тэмпэратур молан вашталдэш.
Кэчэ мландэ ӱмбакэ волгыдым вэлэ огыл, адак шокшымат колда. Тидым эскэраш йӧсӧ огыл: тэндам кэчэ йол
волгалтарымэ годым, ты
ланда шокшо; ӱмылышкӧ
кайэн шогалыда гын, тыланда йуалгэ лийэш.
Кэчэ мландым ырыкта. Ырышэ мландэ йужымат ырыкта. Садланак
йужын мландэ дэк чакы-Ш
рак улшо лончыштыжо
65 еӱр. Эрдэнкэ- кӱшыл лончо дэч шок- 66 еӱр. Кэчывалым
кэчэ йолмландыш
чэ йол мландыш шырак лийэш.
турарак
возэш.
йожэк возэш. ВаКэчэ мландым кэчы- Вара гыч вочшо
ра гыч вочшо
ӱмыл кӱчык.
гут иктӧр ок ырыктэ. Эрӱмыл кужо.
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дэнэ кэчэ мландэ дэч кӱшнӧ ок шого. Кэчэ йол мландэ
ӱмбак йожэк гына возэш, мландым чот ырыктэн ок
кэрт (65 сӱр.).
Кэчывал тураштэ кэчэ эн кӱшнӧ лийэш: кэчэ йол мландэ ӱмбак турарак возэш, садлан кэчывал тураштэ мландэ
ӱмбак шокшыжат эн' шуко толэш (66 сӱр). Кас пэлэш
кэчэ адакат ӱлык волаш тӱҥалэш, тудым шагал ырыкта.
Кэяэ кукар шукырак волгалтара, мландэ тунар чотырак ыра.
Ойар кэчыштэ кэчывал дэч вара эрдэнысэ дэч кэч
кунамат шокшырак лийэш: кэчывал мартэ кэчэ йӱдым
йуалгышэ мландым ырыкта; кэчывал дэч варажэ тудо
ырышэ мландым ырыкта.
Кэҥэжыш кунар чакрак, кэчэ мландым тунар чотрак
ырыкта. Кэчэ эрдэнат эр лэктэш, кастэнат вара шинчэш;
кэчывалым тудо мландэ ӱмбалнэ кӱшнӧ шога. Мландэ
чот ыра. Шокшо лийэш.
Тэлэ шушаш годым тугэ огыл: кэчэ кӱчык жаплан гына
лэктэш, кэчывалымат мландэ ӱмбалнэ кӱшнӧ ок лий. Мландэ ырэн ок шу, кужо йӱд воштшо чот йӱкша. Иӱштӧ
толэш.
Ий гыч ийыш тыгэ лийын шога: кэҥэжым — шокшо,
тэлым — йӱштӧ.

Йужышто

кэч кунамат вӱд пар лийэш.

Эскэрымэ гыч тӱҥалына.
Ойар кэчыштэ кудывэчыш ночко шовырым луктын
•сакэна. Иктаж шагат гыч шовыр кукшо лийэш.
Вӱдшӧ кушко кайэн?
Вӱд пушланэн кайэн, вӱд пушыш (парыш) савырнэн. Йужышто кэч кунамат вӱд лийэш, тудо йужышто вӱд парыш савырнэн коштэш. Вӱд пар йужыш
куИ, эҥэр, йэр, тэҥыз ӱмбач вӱд пушланымэ дэн логалэш.
Йуж кунар шокшырак лийэш, тудо тунар шуко вӱд парым налэш. Йӱштӧ йужышто вӱд пар шагалрак лийэш.
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Йуж вӱд кузэ лийэш.
Шокшо йуж йӱкшымыж годым вӱд парым ойыраш
тӱҥалэш. Тидэ ойырлышо вӱд пар дэнэ тӱтыра, пыл лийэш,.
адак йӱр, лупс, покшым, лум, шолэм лийэш.
Тӱтыра. Йӱштӧ кэчыштэ чот олдэн шындымэ пӧрт омсам
почына. Омса тӱрыштӧ тунамак шыкш кыньэлмэ гай койэш.
Тидэ шыкш огыл, тидэ — тӱтыра. Пӧртысӧ шокшо йуж
тӱнысӧ йӱштӧ йуж дэн ушнымэкэ, шинчаш койдымо вӱд
пар нугыдэмэш, тыгыдэ вӱд чӱчалдышыш савырна. Нинэ
вӱд чучалтыш-шамыч пэш куштылго улыт, мландэ ӱмбакэ
волэн огыт воч, йужыштак коштыт. Тыгай тыгыдэ чӱчалдышла шуко погынымо годым, йуж румбыкаҥмэ гайлийэш, умбак ужаш ок лий.
Тӱтыра пӱртӱсыштат тыгак лийэш. Йужгынам тӱтыра
пэш нугыдо лийэш; тугай годым кок ошкылыштат нымат
ок кой.
Пыл. Пыл лиймым ойар кэчыштэ эскэраш пэш сай.
Кэчэ эргодсэк ойар. Кэчывал шушаш годым каваштэ пылшамыч койэдаш тӱҥалыт. Ончыч нуно мамык орала койыг,
варажым мӱндырнысӧ курык дэн чоҥгатала койаш тӱҥалыт; пыл-шамыч ик вэрыштэ огытшого. Нуно эртак коштыт, шкэ тӱсыштымат вашталдат.
Пыл кувэч лийэш?
Кэчэ мландым ырыкта. Мландэ ырымэ дэнэ йужат
ыра, тудо кӱшкӧ кӱзаш тӱҥалэш. Шокшо йуж дэн пырльа
вӱд пушат кӱшкӧ кӱза. Шокшо йуж кӱшнӧ йуалгэн, шинчалан койдымо вӱд пар тӱтыраш савырна. Пыл садэтӱтырак ли$эш, тудо кӱшкӧ, кавашкэ гына кӱзэн. Пыл, тӱтыра
сэмынак, йужышто коштшо тыгыдэ вӱд чӱчалдыш гыч лийэш.
Пыл дэн йӱр. Йужгынам каваштэ ош пыл олмэш куго
шэм пыл лийэш.
Тидэ шэм пыл тыгыдэ чӱчалдыш дэн гына лийын огыл,
гушто шолдырарак чӱчалдышыжат уло. Нинэ чӱчалдышшамыч, ваш-ваш ушнатат, нэлэ лийыт, вара ӱлык волэн возыт. Йӱр йӱраш тӱҥалэш.
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Шолэм. Кэҥэжым йужгынам шолэм лийэш. Шолэм —
чумыраш ий падыраш. Тудо мландэ ӱмбалнэ кӱшнӧ^ӱшнӧ,
йӱштӧйужлончыштолийэш. Тушто йӱр чӱчалдыимпамыч
кылмэнытат, ий падыраш лийыныт. Ӱлык волышыштла нуно
утларак кылмат, орашт кушкэш. Тыгэ йужгынам 1 кг нэлытан шолэмат лийэш.
Лум. Тэлым, йӱштӧ годым, вӱд пар пылыштэ вӱд
чӱчалдышыш огыл, изэ ий имыш савырна. Нинэ имыла
дэнэ йытыра тӱрлэман сылнэ лум пырчэ лийэш. Нуно
мландэ ӱмбакэ эркын пӧрдын
волат, мландэ ӱмбалым кэчэш
чылгыжшэ ош тӧшак сэмын лэвэдыт.
Лупс, покшым, пӧрыш. Вӱд
пар мландэ дэч кӱшан вэлэ огыл,
мландэ ӱмбаланат нугыдэм кэртэш. Шошым да шыжым ойар
кэчэ лиймэгодым, эрдэн кастэн
пушэҥгэ укшэш, лышташлаш
тыгыдэ вӱд чӱчалдыш — лупс 67 сӱр. Пушэҥгэ пӧрышаҥын.
шинчэш. Лупс дэнэ шудо ночко
лийэш.
Лупс — вӱдыжгӧ йуж йӱкшышӧ шудэш, пушэҥгэш да
мойын тӱкнымӧ дэн лийэш. Йӱштӧ окна йандаш шӱлалдымэ годымат тыгак лийэш.
Шыжымкылмыктымэгодымадак тэлымат—мландэ дэн
пушэҥгыла чотак йӱкшымӧ, кылмымэдэнэ, нунын ӱмбаланышт лупс огыл, ош ий имэ-шамыч шинчыт. Тудым шыжым
покшым маныт, тэлымжэ — пӧрыш маныт.
Йодяш-шамыч. 1. Йужышто вӱя пуш кужэч лийэш?
2. Вӱд пуш могай йужышто шукырак лийэш — шокшышто
альэ йӱштыштӧ?
3. Вӱдыжгӧ йуж йӱкшымӧ годым мо лийэш?
4. Тӱтыран годым йуж молан вошт койдымо лийэш?
5. Пыл дэн тӱтыра коклаштэ могай ойыртыш уло?
6. Ош пыл дэн шэм пыл коклаштэ могай ойыртыш уло?
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7.
8.
9.
10.
11.

Шолэм идалыкын могай жапыштыжэ лийэш?
Лум молан тэлым лумэш?
Лупс молан кэҥэж эрдэн да кастэн лийэш?
Лупс дэн покшым, адак пӧрыш коклаштэ могай ойыртыш уло?
Покшым дэн пӧрыш молан шыжым да тэлым лийыт?

Мардэж

кужэч лэктэш.

Эскэрымэ гыч тӱҥалына.
Ик эскэрымаш. Тымык, йӱштӧ кэчыштэ шокшо пӧрт
фортычкым почына. Шӱргынам почын шындымэ фортычко
дэк ӱлыл ужашышкыжэ намийэна, мэ йӱштӧ йуж пурымым шижына, вара фортычкын
1
кӱшыл ужашышкыжэ намийэна—
тыштэ шокшо йужым шижына.
Вэс эскэрымаш. Тымык, йӱштӧ кэчыштэ шокшо пӧрт омсам
изыш почына.
Вишын кӱшыл ужашышкыжэ
папирос кагаз дэн ыштымэ изэ
флажокым намийэна, флажок кагазым пӧртысӧ шокшо йуж тӱгӧ
пуаш тӱҥалэш. Флажокым вишын
ӱлыл ужашышкыжэ намийэна —
68 сӱр. Омса вишыштэ
флажокым тӱнысӧ йӱштӧ ьйуж пӧрт
йуж коштмым эскэрат.
кӧргыш пуа.
Мландэ ӱмбалнат омса вишыштэ эскэрымына сэмынак
лийын шога. Йуж ырымыжэ дэнэ куштылго лийэш, вара
кӱшкӧ кӱза. Тудын олмышкыжо тунамак нэлырак йӱштӧ
йуж толэш. Тудо йуж шагалрак ырыктымэ вэр гыч толэш. Тыгэ йуж коштэдаш тӱҥалэш, тыгэ мардэж лийэш.
Мардэж тӱрлӧ вийан лийэш, адактудотӱрлӧвэл гычпуа.
Мардэж шуко годым игэчым вашталда. Йужгынам
эргодсэк ойар, тымык кэчэ лийэш. Мардэж пушэҥгэ лышташым пырт гына тарвата. Каваштэ ик пылат укэ. Кэнэта мардэж пуал колда. Пылат койэдаш тӱҥалыт. Нуно писын шукэмыт, шэм пылыш савырнат. Пыл гыч йӱр йӱраш
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тӱҥалэш. Адак вэс сэмынат лийэш. Эргодсэк йӱр йӱрэш.
Шэм пыл уло кавам авырэн. Йӱр чарнышаш гайат ок
кой. Тэвэ мардэж пуал колда. Кэчэ ончалэш. Тӱнӧ шокшо, кукшо лийэш.
ИГЭЧЭ МОГАЙ ЛИЙШАШЫМ ОНЧЫЛГОЧ ПАЛЫМАШ,
АЛАМА ИГЭЧЭ ДЭН КУЧЭДАЛМАШ.
Игэчэ молан вашталтмым чыла й ы ^ ш а м ы ч огыт ыҥлэ
Йужыжо сай альэ алама игэчым йумо колда шонат.
Тыгай й ы ^ ш а м ы ч , йумылан кумалат гын, сай игэчым
кондаш лийэш, шонат.
Кызыт игэчэ вашталтшашым наук полшымо дэн ончылгоч
палаш, алама игэчэ дэн кучэдалаш тӱҥалаш лийэш.
Игэчым наук шот дэн тунэмашлумын„мэтэорологий"
станцэ-шамычым ыштат. Тушто игэчым эскэрат. Эрдэнэ, кэчывал дэч вара 1 шагатыштэ, адак кастэнэ палэмдэн шогат.'
С С Р Ушэмыштэ тыгай станцэ шукоулыт. Нуно олалаштат, йаллаштат, шагал шымлымэ куго курыклаштат, кэҥэж
жапыштат ий каткалэн кайышэ пароход дэн гына пыкшэрак мийаш лиймэ Йӱдвэл Ийан окэан островлаштат улыт.
Куго. мэтэорологий станцэ-шамыч шкэ эскэрымыштым
кэчын рӱдӧ станцылашкэ радио дэн увэртарэн шогат.
Рӱдӧ сганцийлаштыжэ игэчэ эскэрымэ таблицым ыштат,
нунын таблицышт почэш учоный-шамыч игэчэ могай
лийшашым ончылгоч палат.
Игэчэ могай лийшашым ончылгоч шинчымэ калык
озанлыкланат пэш полша. Колхоз дэн совхозлашкэ шошым
дэн шыжым кылмыктыш лиймым, кэҥэжым йӱр лиймым
радио дэн увэртарат. Кӱртньӧ корнышто паша ыштышэшамычлан куго лум толшаш нэргэн, морьак, льотчик,
колызо-шамычлан тӱтан лийшаш нэргэн увэртарэн шогат.
Алама игэчэ лийшашым ончылгоч шинчэн шогэт гын,
тудым кораҥдаш альэ тудын дэч аралалдаш амалым ыш7-656
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таш лийэш. Покшым вочмо годым сад аралаш садэш шыкш лукташ тулым
олдат, тыгэ шыкш дэнэ
садым, пакчам йӱштӧ налмэ дэч аралат.
Кӱртньӧ корныш лум
пургыж ынжэ шич манын, авыртышьш ыштат
(69 сӱр.).
Кукшо игэчэ лиймэ
69 сӱр. Кӱртньӧ корно воктэн
лум кучышо авыртышым шогодым, пасуэш вӱдым шагалдылмэ.
ват, тушко вӱдым корэн
колдат. ССР Ушэмыштэ кукшо игэчан вэрлаштэ пылым
шкэ ыштэн, йӱр кондымо опытым ыштат. ССР Ушэмыштэ
йӱрым^шкэ шонымо сэмын кондымо, шонымо сэмын чарымэ жапат мӱндыр огыл.
Йодыш-шамыч. 1. Могай игэчэ лийшашым ончылгоч шинчымэ калык озанлыклан кузэ полша?
2. Алама игэчэ дэн кузэ кучэдалаш лийэш?

ИДАЛЫК КОКЛАШТЭ ИГЭЧЭ КУЗЭ ВАШТАЛДЭШ.
Мэ эскэрымына гыч игэчын эртак вашталт шогымыжым ужна. Игэчым шуко жапышкэн эскэрэн шогыман
гын, идалыкын ик жапыштыжэ кажнэ ийын икгай игэчэ
лиймэ шотым ужаш лийэш.
Мутлан идалыкын тӱрлӧ жапыштыжэ Моско воктэн
могай игэчэ лиймым ончэн лэктына.
Идалыкын кок куго ойыртышан жапшэ гыч —тэлэ дэн
кэҥэж гыч тӱҥалына. Моско воктэнэ тэлэ игэчэ дэн кэҥэж
игэчэ коклаштэ пэш куго ойыртыш уло.
Т э л э . Моско лишнэ тэлэ кужо лийэш, 5 тылзэ нарышкэ шуэщ. Тыштэ тэлэ нойабрын пэлыж гыч тӱҥалэш.
Тэлым кэчэ вара лэктэш. Кэчэ йолат йожэкын возэш,
мландым шагал ырыкта. Кэчэ кӱчык да кӱчык лийэш,
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йӱдкужэмэш. Дьэкабрын 21-жэ
тэлэ
ӱ НОЙАБР I ДЬЗКАбР! ЙАНВАР1 ФЭВРАЛЬ I МАРТ
энкӱчык кэчэ: тудынкужытшо
^
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Э
I о I I з о 1 1 о . г о и . 1 0 . г о . 3 1 ,ю го г э м о р о 31
шым шагат гына, йӱдын кужытшо —17 шагат (70 сӱр). Дьэкабрын 21-жэдэч вара кэчэкужэмаш тӱҥалэш.
Тэлым эн йӱштӧ тылзэ —
йанвар. Тудын кокла тэмпэратуржо— 11°; йужгынамжэ йӱштӧ 20°, 25°, адак 35°-ышкат шуэш,
Тэлым игэчэ йӱштӧ лийэш.
Тэлым кэчан годымат йӱштӧ.
Йыҥ^шамыч ужгам чийат, шовычым пидыт. Чыланат вашкат.
Дьэмабрын 21-жэ эн кӱчык кэчэ
Йол йӱмалнэ лум йоҥгыдын
кочыртата. Пушэҥгэ укшлаш
70 сӱр. Тэлым кэчэ дэн йӱд
пӧрыш налэш. Ойар кэчэ годым
кужыт тыгай лийэш.
лум чинчэ сэмын чылгыжэш,
пычкэмышгычлэкмэ годымшинчаматйымыктара (71 сӱр.).
Тэлым тымык кэчэ шагал лийэш. Шукыж годым мардэжан лийэш, мардэж игэчым чӱчкыдын вашталда.
Кэчывэл дэн касвэл кокла гыч толшо мардэж лывыргэ
игэчым конда, пылымда, лум шула, тӱнӧ ночко лийэш.
Мардэж йӱдвэл дэн
эрвэл кокла гыч пуымо
годым, игэчэ адак йӱкшымда.
Тэлым йужгынам лум
тӱтан — п о р а н лийэш.
Мардэж лумым тӱргыктылэш. Йужышто лум
пырчыла пӧрДмӧ дэнэ кок
ошкыл нарыштат нимат
ужаш ок лий. Талэ мардэж лумым пургыжтэн
71 сӱр. Тэлым йӱштӧ кэчын.
шында, лап вэрлаш, лакы-

лаш лум тэмэш. Поранан годым пасушто
корным йомдарэн умбак уждэ оралдэ
31
И го эо 10,20 31 ю 20
воктэланак кылмэн тӱҥаш лийэш.
Кэҥэж. Кэҥэж Моско лишнэ кум
тылзэ годсэк шога. Тудо ийуньышто тӱҥалэш. Кэҥэжым кэчэ эрдэнэ эр лэктэш»
кастэнэ вара шинчэш. Кэчывалым кӱшнӧ
Ч
Э
лийэш, мландым чот ырыкта. Кэчэ кужырак да кужырак лийаш тӱҥалэш, йӱдшӧ
эртак кӱчыкэмэш. Ийуньын 21-жэ — эн
'"'Г
кужо
кэчэ: тудо 17 шагат кужытан.
$
11
1 1 %1 Ийуньын 21-жэ дэч вара кэчэ кӱчыкэр
'РА фи1
маш тӱҥалэш (72 сӱр.).
1 у/, 1 1
У•
1
Эн шокшо тылзыжэ — ийуль. Тудын
кокла тэмпэратуржо + 1 8 ° . Йужо кэчын
72 сӱр. Кэҥэжым шокшо 35°-ышкат шуэш.
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Кэҥэжым шокшо лииэш. Шокшо кэчыштэ йуж чарнэн шичмэ гай лийэш, ок
кошт, тымык лийэш. Каваштэ пыл-шамыч койытат, вашкэ
шулат, шаланэн пытат. Кэчэ пэлда. Чылаштынат логарышт
кошка. Шокшо кэчыштэ кайык-шамычат тымланат, 'шулдырыштым сакэн, умшам карэн шинчат (73 сӱр.). Кэҥэжым талэ йӱр лийэш. Коклан-коклан талэ кӱдырчан йӱрат
лийэда. Кӱдырчан йӱр
лийшаш годым эрдэнак
пич лийэш. Калыкат, вольыкат, кушкылат шокшо пич йуж дэн йӧсланат.
Тэвэ мӱндырчын йуалгэ
мардэж пуал колда. Уло
кавам куго шэм пыл авырэн налэш. Кӱдырчын чот
рашкалдымыжэ
шокта.
Каваштэ волгынчо волгалт-волгалт кайа. Куго
йӱр тӱҥалэш, йужгынам100

жэ шолэмат лийэш. Кӱдырчан йӱр кок шагат наррак мӱгырэн йӱрын шога. .
Кэҥэж гоч кушкыл пэш чот кушкэш. Йал озанлык
кушкыл — тӱрлӧ шурно, пакча саска дамойын шуыт. Кэҥэж пытышашэш шурным погат.
Шыжэ дэн шошо. Шыжэ дэн шошо — идалыкын ик
пэлэ гычшэ вэс пэлышкыжэ вончымо жап улыт: шыжэ —
кэҥэж гыч тэлыш вончымо жап; шошо — тэлэ гыч кэҥэжыш вончымо жап. Шыжым игэчэ пэш вашталт шогышан.
Шыжэ тӱҥалдышыштэ шукыж годым ойар кэчэ шога.
Коклан-коклан пылымда, пун йӱр йӱрэш.
Шыжын вэс пэлыштыжэ чӱчкыдын тӱтыра лийэда.
Кавам кӱжгӱ пыл налэш, тунам алагунар кэчэ годсэк пун
йӱр шыжэн йӱрэш. Тӱнӧ—ночко, лавыран, йуалгэ. Кылмыктышат лийэда. Йужгынам йӱр дэн пырльа лумат толэда. Жапын-жапын лумат толэш да, шукак ок шого, лэвэн кайа. Варажым йӱштӧ кэчэ толэш. Мландым лум
лэвэдэш.
Игэчэ шошымат вашталтшан.
Шошо тӱҥалдышыштэ шокшо дэн йӱштӧ кэчэ алмашталт шогат.
Ойар кэчэ годым лум шула. Вэрын-вэрын мландат
койаш тӱҥалэш. Йӱдвэл мардэж пуал гына шукта — адак
йӱштӧ толэш. Вэрын-вэрын лум шулымо дэн чараҥшэ
мландым угыч лум пэтыра.
Тугэ гынат, шокшо кэчыжэ чӱчкыдынрак да чӱчкыдынрак толаш тӱҥалэш.
Лум писын шула. Йырваш румбыкан вӱд йога. Эҥэр
почылдэш. Пасу дэн олык — кошкат. Чӱчкыдӧ ужар шондаш гай койын шудолэктэш. Пэлэдыш нэлэдаштӱҥалэш.
Пушэҥгыла пэлэдыт. Ты жапыштэ кылмыктышат лийэш,
тугэ гынат вашкэ эрга. Варажым шокшо игэчэ толэш.
Паша. Тэндан дэнэ кэҥэжым, тэлым, адак шыжэ дэн шошым
игэчэ могай лийэш, возыза.
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Тэндан дэн тэлэ кунар тылзэ шога? Кэҥэж кунар? Шыжэ дэн
шошо кунар тылзэ шогат?
г
Могай тылзэ эн йӱшто? Могай эн шокшо?
Йӱштӧ дэн шокшо кунар градусыш шуэш?
Тэндан дэн эҥэр кунам кылма? Кунам почылдэш?

КЛИМЫТ МО ТУГАЙ.
Идалыкын кажнэ жапшын шкэ игэчыжэ лийэш.
Шуко жапышкэн ик вэрыштэ илышэ йьнг-шамыч шкэ
илымэ вэрыштэ кэҥэжым, тэлым, шыжым, шошым могай
игэчэ лиймым каласэн кэртыт.
Ик вэрыштэ игэчын идалык коклаштэ кузэ вашталт
шогымыжым тидэ вэрын климытшэ
маным.
Кажнэ вэрын шкэ климытшэ лийэш.
ССР Ушэмын йужо вэрэжэ климытышт Москосо климыт дэн ик гайак лийыт, моло вэрэжэ йатыр ойырлэн
шога.
Мландэ ӱмбалнэ тӱрлӧ вэрэ могай климыт улмым мэ
умбакыжэ палэн налына.

VII. МЛАНДЭ ШАРЫН Т Ӱ Р Л Ӧ ПОЙАСЛАСЭ ПӰРТӰС ДЭН ТУСО КАЛЫК ИЛЫШ.

ТРОПИК П О И А С
ТРОПИК ПОЙАСЫСЭ ПӰРТӰС.
Экватыр кок могырышто кумда вэрым шокшо пойас
налын кийа. (Шокшо пойасым глобус дэн пэлшар картыштэ муза. Тудым шун дэн ыштымэ мландэ шар модэльэшда палэмдыза).
Мэмнан дэнэ умыр пойасыштэ кэҥэжым шокшо
лийэш. Кэҥэж тылзэ эртымэкыжэ, шыжэ йуалгэ толын
шуэш, варажым тэлэ йӱштӧ лийэш.
Тропик пойасым налаш гын, тушто йӧршэш вэс тӱрлын лийэш. Мэ тропик пойасыштэ илышэ-шамыч дэч
коч кунамат — кэҥэжым ма, тэлым ма, шошым альэ шыжым ма — идалык мучко радио дэн „Тэндан дэн шокшо
альэ йӱштӧ?" манын йодына гын, нуно кэч кунамат
„Мэмнан дэн эрэ шокшо", манын каласат.
Тушто кэчывалым кэчэ кэч кунамат кӱшнӧ лийэш.
Тушто кэчэ йол лач вуй мучашыш возэш, чот ырыкта.
Садлан тушто идалык мучко ик канат йӱштӧ игэчэ ок лий.
Тугэ гынат, тропик пойасыштэ игэчэ чыла вэрэ ик
гай ок лий.
Йужо вэрэжэ идалык мучкырагак кажнэ кэчын эрэ
ик жапыштэ талэ йӱр йӱрэш. Тыштэ мландэ эрэ вӱдыжгӧ шога. Мландым курымэш ужар вургэмжэ дэн тӱзланэн шогышо сылнэ-сылнэ тропик
чодыра
лэвэдэш.
Йужо вэрэжэ алагунар тылзэ годсэк кукшо игэчэ
шога, варажэ адак алагунар тылзэ годсэк эртак йӱр
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йӱрэш. Тыгай вэрлаштыжэ чодыра ок лий. Пэш кумда вэрым шудылык налын кийа. Вэрын-вэрын гына тэвэ шкэтын, тэвэ тӱшкан кукшо игэчэ дэч лӱддымӧ пушэҥгэшамыч шогат. Тыгай вэрым саванн маныт.
Кукшо игэчан годым саванныштэ шудо йӧршэш когаргэн пыта, пушэҥгэ лышташ оралгэн йога, эҥэр-шамыч кошкат.
Йӱр йӱраш тӱҥалмэкэ, саванн адак ужарга, тужак
кужо шудо кушкын шинчэш, пушэҥгыла у ужар лышташ дэн лэвэдалтын, тӱзланэн шогалыт.
Тропик пойасыштэ йӱр йӧршэш лийдымэ вэрлат улыт.
Тыштэ идалык мучко чыташ лийдымэ шокшо шога.
Мландэ кукшо, кушкыл пэш шагал вэрэштэш. Куш
отончал, чыла вэрэ — тул гай ш о к ш о о ш м а к и й а , йужо
вэрэжэ шун дэн кӱй улыт.
Тидэ — пустынь.
ТРОПИК ЧОДЫРАШТЭ.
Пэлшар картыштэ Африкым муза. Африк гоч экватыр кайымэ вэрым муза. Тыштэ Конго дэн тушко йогэн
пурышо эҥэрла воктэн пэш кумда вэрыштэ кочшо эртэн
кайаш лийдымэ тропик чодыра кушкэш.
Ик путьэшэствэник тидэ чодыра нэргэн тэвэ мом
воза.
Кэчывал шокшо годым. Мэ Африк чодыраштэ слон
коштмо корно дэн кайэна. Кӱкшӧ^ӱкшӧ пальмэ дэн
мэмнан шинчыдымэ моло пушэҥгыла кавашкэ кэрылтмыла
шогат. Корныштына вэрын-вэрын эртак бамбук дэн бананан чодыра вэрэштэш;. банан пушэҥгыштэ шушо саскашт шӧртньыла йӱлэн кэчат. П у ш э ҥ г э ^ а м ы ч ы н вуйышт ик
оргажыш еавырнэн атмала тодышталт шинчыныт. Ӱлныжӧ
рӱмбалгэ шога. Йужо вэрэ гына кэчэ йол логалын волгалтара. Турло-турло нушкын, пӱтырнэн кушшо шолдыра
кушкыл — лиан ик пушэнтэ гыч вэсыш кӱжгӧ вӱраҥла
лупшалтын кэчат, пушэҥгэ тӱҥ гыч тӱҥалын вуйыш104

кыжо шумэш пӱтырнэн кӱзэн, мландэ ӱмбак шумэш
кэчалдэш.
Нугыдо шэм лышташ лоҥгаштэ шолдыра, чэвэр,
сылнэ пэлэдыш-шамыч койыт. Мландэ ӱмбал шӱйын шудымо лышташла дэн укшэрла оргаж дэн лэвэдалтын.
Мучко йӧрылшӧ пушэҥгыла ораталт кийат, нунын йырышт лиан пӱтырнэн пытэн, портыш сэмын атмалалтын.
Адак лиан пушэҥгэ тӱҥэшат пӱтырнылын, пушэҥгэ дэн
пушэҥгым, уло чодырам иктыш йолыштымыла йырымйыр шарлэн.
Лианын кагырэкшэ дэн шужо лийэш, тудын воктэн
эртэн кайымэ годым, кагырэк дэн шуыш кэрылдын сисыргаш лийэш.
Чодыра вошт эртэн кайаш йӧршэш ок лий. Кайымэ
корно дэч ны шолаш, ны пурлаш товар дэч поена ик
ошкылымат ыштэн огына кэрт.
Мландэ шуко вэрэжэ волышан, тыгай волышо, лӱкан
вэрым кораҥ кайаш вэрэштэш. Тыгай вэрым мэ чодыраш
изэ корным ыштэн кораҥ кайэна.
Шокшо, ночко. Шӱлаш нэлэ. Мэ пыкшэ-пыкшэ гына
нушкына.
Ианлык дэн кайык-шамыч шокшо дэч шылын кийат.
Чодыраштэ тымык. Тидэ тымыкым шыҥа дэн ӱвыра гына
пужат, нуно чарныдэ ызгат.
Йӱдым. Мэмнан кайымэ корнына эҥэр дэкэ мийэн
лэктэ. Мэ тужак шогалнат, малаш йамдылкалаш тӱҥална.
Кэчэ шичмэкэ тунамак пычкэмыш лийэ. Кас вэлэш кожганышэ чодыра адакат шыпланыш. Тугэ гынат, шукылан
ыш тымланэ.
Мэ малаш возынат ыжна шукто, чодыра адакат йук-йуан
дэн шэргылдаш тӱҥальэ.
Йӱдым коштшо кыдэжан илышэ-шамыч (насэкомый)
тӱжэм дэнэ ызгаш тӱҥальыч. Уло чодырам шэргылдарэн еӱанла ужава-шамыч кычкыраш тӱҥальыч. Жапын-жапын мӱндырнӧ обэзйанын лӱдын магыралмыжэ шокта. Кайык шӱшкымӧ, йужгынамжэ пырыс магырымэ гай кайык йӱк
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шокта. Ала можо йӧсын урмыжалдыш... Коклан льэопардын ырлымыжэ шокта.
Мэ йӱдвошт ыжна малэ. Чыташ лийдымын лӱдна.
Йӱдым чодыраштэ шӱдӧ дэн кайык, адак моло илышэ
колымым, нуным осал чодыра йанлык пытарымым мэ
шинчэна. Мэ осал йанлык мэмнан ӱмбак логалыг манын
лӱдна.
Эрдэн эр. Волгалдэ. Мый, пычалэм шӱшкымат, омаш
гыч лэктым. Кӱкшӧ сэрым, ужын, вэр ончалаш тушко
кӱзышым.
Уала пудыргылмо дэн йук-йуан шокташ тӱҥальэ. Кэнэта йӧршэш мыйын йӱмалнэмак оргаж лоҥга гыч лэкшэ
куго слонын тупшо койо, тудын почэш вэсэ, кумышо. . .
Мый кӱшкырак кӱзышым. Улык угыч ончал колдымэм
дэнэ йӧршэш тӱҥгылгышым.
Чодыра лоҥгаштэ куго слон кӱтӧ кайа. Нуно чодыра
корно дэнэ почэ-почэ эҥэр дэкэ вӱд йӱаш толыт. Ик
шоҥго ава слонжо мыйым ӱпшыч шуктыш. Тудо сэр йыр
ончальат, куго йӱк дэн пуалдэн колдыш. Слон-шамыч
шогальыч, шып лийыч. Изыш лиймэк корныштышт вэрэштшым чыла лаштыртэн, тӱшкан шот дэч поена ончык
кайаш тарванышт. Слон-шамыч пудыртымо п у ш э ҥ г э ^ а мыч мӱгырэн йӧрлэдат. Чодыраштэ мӱгыралтмэ, лӱшкымӧ
йӱк шарлыш. Шукат ыш лий, уло кӱтӧ койдьшо лийэ. Мый
еэрыштэ изыш шогышымат, эҥэр дэк волаш тӱҥальым.
Мый сэр гычат волэн ыжым шу, ончылнэм обэзйан
кӱтым ужым. Нуно эҥэр дэк толыт ыльэ. Нуно шэкланэн, йырым-йыр ончышт толыт, нуным иктаж могай
тушман ок ваҥэ гын, манын ончат...
Кэнэта ончылно кайышэ кугыракшын кычкыралмэ
йӱкшӧ шоктыш. Тудо шогальэ, шэҥгак тӧрыштышат,
волгынчо еэмын писын пушэҥгэ укшлашкэ шыльэ; кӱтыжат тудын почэш кычкырлэн-кычкырлэн кудал колдыш.
Мый тидэ вэрыш чакырак мийшымат, куго кишкым
ужым. Тудо вуйжым нӧлтальэ, шыдын чушлэн колдыш.
Мый омаш дэк пӧртыльым.
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75 сӱр Тропик чодырасэ кӱдырчан йӱр.

Кӱдырчан йӱр. Кочмо дэч вара мэ лишыл йалыш шумэш кайаш тарванышна, тушто пушым налаш да, умбакыжэ эҥэр дэнэ кайаш шонышна.
Тугэ гынат тидым шукташ ыш воч.
Пылымдэн шындыш. Мӱндырнӧ кӱдырчӧ йӱк шоктыш. Волгынчо волгалт кайыш. Тӱтан тӱҥальэ. Ты маргэ
шып шогышо пушэҥгэ^амыч мӧҥгэн^ончэш чот лупшалдаш тӱҥальыч. Нуно йӧрлшашла койыт. Нунын вуйышт тэвэ ончык тайна, тэвэ мӧҥгэш лупшалдын шэҥгак
тайна. Шэм пыл чодыра ӱмбалнэ ӱлнак кайшыла койэш.
Пушэҥгэ кӱрыштмӧ, мардэж шӱшкымӧ, тӱжэм дэн пупушэҥгэ^амычын кочыртатымэ йӱкышт шокта.
Пыл йӧршэш шэмэ гайак лийэ. Чарныдэ волгынчо
волгалтара. Кӱдырчӧ моткоч чот рашкалдэн колдыш, йӱр
йӱраш тӱҥальэ. Пырт гына лийэ, йӱр лэҥэж гыч опталмыла йӱраш тӱҥальэ. Мэмнан омашышкына йӱр вӱд йогэн
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волаш тӱҥальэ. Изыш лиймэкыжэ мэмнан палаткына, погына, кочшашна—чыла вӱдыштӧ лийэ.
Талэ йӱр пэш чот лӱшкымӧ дэнэ мэ ваш-ваш ойлымым нимомат огына кол. Йӧршэш гайак пычкэмыш лийэ.
Йӱр алагунар шагат годсэк йӱрӧ, ты жапыштэ мэ
йӧршэш тарваныдэ ик вэрыштэ шинчышна.
Вара кэнэта йӱр чарныш, адакат кэчэ лэктэ. Мэмнан
омашна йӧршэш нӧрэн пытэн. Ик кукшо ӱзгарнат кодын
огыл. Вургэмна гыч вӱд чоргыктэн йога.
Кас лишэмэш, саалан мэ малаш вэр йамдылкалаш
вашкаш тӱҥална. Омашыш осал йанлык логалмэ дэч кузэ
гынат тулым олдаш кӱлэш. Пу чыла вӱдым шупшын
шындэн, садлан ылыжташ пэш йӧсӧ.
Тропик чодыра Африк дэч поена моло тӱньа ужашлаштат улыт. Тудо чыла вэрэат кӱшнӧ возэн ончыктымо
гайрак. Тугэ гынат, чыла вэрэ ик тӱрлӧ кушкыл ок шоч,
йанлыкшат чыла вэрэ ок гай огыл.
ТРОПИК ЧОДЫРАСЭ ИЛЫШЭ ШАМЫЧ.
Тропик чодыраштэ моткоч
кэш, умэн шогышо тӱрлӧтӱрлӧ саскадэнйэмыжтӱрлӧтӱрлӧ илышылан, кайыклан
илашышт кочкышым пуат.
Кушкыл кочкышым кочкын
илышэ кайьщ шуко улмо дэнэ
илышым кочшо осал йанлыкшат шкаланышт кочкышым
шуко муыт.
Тропик чодыраштэ пэш
шуко тӱрлӧ йанлык дэн кайык
ила. Ожныжо нуно тылэчат
шукын улыт улмаш. Нуным
шукыжым айдэмэ пуштэдэн
пытарэн.

шуко тӱрлӧ кушкыл куш-

76 еӱр. Обэзйан-шамыч.
О б э з й а н — пэш писэ, чулым,
тудо пушэн гыштэ ила; .кужо
кыд-йолжо дэнэ укш дэн пушэҥгэ вур ым пэш чот кормыштэн кучэн кэртэш, тыгэ писын пушэҥгэ гыч пушэҥгыштӧрыштылэш. Саскам кочкын ила.

Тропик чодыраштэ слон, обэзйан, тигр, льэопард илат.
Тулэч поена адак кайык-шамыч пэш шуко тӱрлӧ улыт.

77_сур. Слон-шамыч.
С л о н —мландэ ӱмбалнэ кукшо
вэрыштэ илышэ-шамыч кокла
гыч эн куго йанлык. Кушкылым кочкын ила. Шкэ куго
капшэ дэнкайаш лийдымэшыгыр чодыраштэ шканжэ корным
ыштэн кайа. Хобот манмэ кужо
нэржэ дэн лышташым кӱрэш.

87 еӱр. Бэгэмот.
Б э г э м о т — куго йанлык. Тудо Африкысэ куго йэрла дэн
эҥэрлаштэ ила. Шукыжым вӱдыштӧ эртара, вӱд кушкыл дэн
омыжым кочкэш. Йӱдым кукшо вэрыш лэктэш. Шкэжэ моло
илышым ок тӱкӧ.

79 еӱр. Тигр.
Т и г р — куго шучко йанлык,
тудо чодыра чашкэрлаштэ ила.
Тудын корнан-корнан нарынчэ
коваштыжэ кэчэ волгалтарымэ
дэн нарынчаҥшэ кушкыл коклаштэ огэш кой.

80 еӱр. Льэопард.
Л ь э о п а р д — шучко йанлык.
Тигр дэч изиш изирак, тигргайак
талэ, адак тудын дэчат писырак,
пушэҥгыш кӱзэн шинчын, тужэч
илышэ ӱмбак
тӧрыштэн пызыра.
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81 сӱр. Питон.
П и т о н — к у г о осал кишкэ.
Илышэ-шамычым куча да шкэ
куго капшэ дэнэ пиктэн пуштэш. Вара тудым ораньэк нэлэш.Шорыкым, пийым да мойын
пэш куштылгын нэлын кэртэш.
ТРОПИК ЧОДЫРАСЭ

82 сУр. Попугай.
П о п у г а й — кычкэ кочшо кайык. Вийан кӱчшӧ дэн пушэҥгэ
укшлаштэ пэш сайын коштын
кэртэш. Пэҥгыдэ нэржэ дэн пӱкшым, адак моло пэҥгыдэ кычкэ
шӱмымат пудыртылэш.
КУШКЫЛ-ШАМЫЧ.

ттмШ^

83 сӱр. Кокос пальмэ.
К о к!о с п а л ь м э—25 м кутыш,
укшдымо пушэҥгэ. Лышташыжэ 6 м-ыш шуэш. Саскажэ —
аза вуй кугытан пӱкщ.

84 сӱр. Банан.
Б а н а н — пэш кӱлэшан кушкыл. Тудын тамылэ тутло саскашт—тропик эллаштэ илышэ
калыкын тӱҥ кочкышышт.
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Б а м б у к — 40—50 мэтр кӱкшытыш
шушо кушкыл; ӱмбач ончымо годым
омыж гай койэш; тугэ гынат, тудын
вургыжо шуко пушэҥгын дэч кӱжгӧ.
Пэш писын кушкэш. Тэхникыштэ пэҥгыдэ, куштылго матэриал олмэш кучылдыт.
Паша. 1. Мландэ шарысэ кушкыл
ончыктышо картыштэ тропик чодыра
кушто-кушто шочмым муза.
2. Нинэ вэрламак пэлшар картыштэ
ончыктыза.
3. Тропик чодыраштэ могай кушкыл кушмо дэн йанлык илымым шарныза. Нуным сӱрэтыштэ палаш тунэмза.

АФРИКЫСЭ САВАННЫШТЭ.
Шуко кэчэ кайымэ пычкымыш шыгыр чодыра шуэмэ,
оргажат шагалэмэ. Пушэҥгэ вуй кокла гыч кава койаш
тӱҥальэ. Шинча йымыктарышэ кэчэ ончальэ.
Пырт лиймэкэ мэмнан ончылнына кумдыкэш шарлэн
вочшо шудан пасу тэҥызла койын почылдо. '
Шудан пасушто тэвэ посна-посна, тэвэ тӱшкаҥтӱшкан п у ш э ҥ г э ^ а м ы ч шогылдыт. Эн чотшо баобаб лӱман
шолдыра
пушэҥгэ - шамыч
ойыртэмын умбак койын шогат. Ик тыгай пушэҥгэ йӱмакыжак алагунар лу дэн йыҥшамыч пурэн шогал кэртыт.
Тӱҥжӧ пэшак кӱжгӧ, йыржэ
лу йыҥ шогалын кыдым ваш
кучат гын вэлэ шуктат (86
сӱр.). Кэчэ чыташ лийдымын
чот пэлда. Мэ шогална, изиш
86 сӱр. Баобаб,

*87 сӱр. Саванныштэ и л а / ы ь ь н к ) * и о жагьштыжэ.

шокшо эртымэшкэ. ~баобаб ӱмылыштӧ каналдаш лийна.
Каналдымэкэ, кэчэ кас вэлыш тайнымэкэ, мэумбак кайаш
тарванышна.
Ончылно, шинча ужмо торатыштыжэ, шудо лэвэдмэ
тӧр вэр шарлэн кийа. Мэ шудышто иктаж вэрэ антилоп
ок кожганэ гын, зэбр кудал ок колдо гын, пушэҥгэ шэҥгалнэ жираф ок кой гын, манын эскэрэн, вучэн кайэна.
Вучымына йараш йомо. Мыланна корным ончыктэн
мийышэ ньэгр-шамычын мутышт почэш, ожно тӱрлӧ йанлык пэш шуко илэныт, куго кӱгӧ дэн коштыныт, нуным
кучашат куштылго улмаш. Нуно тыштэ кызытат илат;
тугэ гынат, ындэ шагал кодыныт, нуным айдэмэ пытарэн.
Нуно айдэмэ дэч пэш чот лӱдыт, айдэмым умбачын ужыт
гынат, тунамак писын шылыт.
Кайаш куштылго. Мэ лапка шудо портышым пэҥгыдын тошкалын кайэна, эртак угыч почылт шогышо кумда
ужар шудылыкым куанэн ончэна.
Тугэ гынат, вэр вашкэ вашталдаш тӱҥальэ. Шудо
кужырак, чокарак лийаш тӱҥальэ. Ончыч кыдальш шу8-656
из

мэш ыльэ, вара вачыш шумэш, варажэ вуй дэчат кӱкшӧ
лийэш. Чыла кужо шудо шэҥгак шыльэ. Иктэ вэсынам
йомдараш ынжэ лий манын, шэкланэн, пыкшэ-пыкшэ
аҥысыр йолгорно дэн кайэна. Тидэ кужо шудылыкан
корно дэн шагат нарэ кайышна. Иужгынамжэ мыланна
шучкын чӱчын колда. Кужо шудо лоҥгаштэ корно воктэн шучко йанлык кийа гын, мутлан, эн вийан шучко
льэв кийа гын, куш пурэна?..
Шудо эртак кӱчыкрак да кӱчыкрак лийын толмым
ужын, мэ куштылгын шӱлалдышна, кумылнат нӧлдалтэ.
Изыш лиймэкэ, мэмнан ончылнына адакат кумда шудылык почылдо.
Умбалнэ, лӱҥгэн шогышо шудо лоҥгаштэ кайык комбыла почэ-почэ толшо йыҥ кашак олан-вулан койо... Нуно
кадыргышт, винышт, шуйнышт, мэмнан дэк лишэмаш
тӱҥальыч. Изыш лиймэкэ, мэ ӱзгар нумалшэ ньэгр-шамыч
толмым палышна. Шӱдӧ витлэ ньэгр кайык комбыла
почэ-почэ толыт, тэвэ вуйэшышт, тэвэ вачэшышт нумалдышым шындэн нумал толыт. Мэмнан дэк шумэкышт
кофэ плантаций гыч кофэм наҥгайымыштым палышна.
Ньэгр-шамыч йалышкэ тора огыл маньыч, мэат волгыдо
йуап дэнэ тушко шуаш манын писынрак ошкылаш тӱҥална.
Африк саваннлаштэ кызытат тыгак тӱрлӧ вэрэ тӱрлӧ
нумалдышым нумал
коштыт.
Паша. 1. Картыштэ саванным муза.
2. Саваннысэ климыт дэн тропик чодырасэ климыт коклаштэ
могай ойыртыш уло,
каласэн пуза.
3. Саванныштэ шукыжым могай кушкыл
88 сӱр. Африкысэ нумалдыш нумалшэ
ньэгр-шамыч.
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Дэн илышэ-лийытГшарныза.

89 сӱр. Льэв.
Л ь э в — эн вийан осал йанлык.
Кочкашыжэ йӱдым кычал коштэш. Зэбрым, жирафым, антилопым, сурт вольыкым кучэн
кочкэш.

91 сӱр. Жираф шамыч.
Ж и р аф—кушкыл кочкын илышэ. Ончыл йолжо дэн шӱйжӧ
кужо, сандэнэпушэҥгэвуйыштатлышташым кочкынкэртэш.
Моло йанлык логалмэ годым,
писын кудалын утла.

90 сӱр. Зэбр-шамыч.
З э б р — шудо кочкын илышэ.
Кап ышталтмэ шотшо дэнэ
имньылан пэш кэлша. Имньэ
дэч корнан-корнан коваштыж
дэнэ ойырла.

92 сӱр. Страус-шамыч.
С т р а у с — куго, чоҥэштылдымэ кайык; тудо пэш талын
куржэш. Кушкыл дэн кушкыл
кычкым кочкэш. Кочкаш кычалмышт годым, вийан, кужо йолышт дэнэ пэш умбак коштыт.

А н т и л о п — шудо кочкын илышэ. Лӱдшӧ, шэкланэн коштшо
улыт. Нуно кӱтӧ дэн коштыт.
Шучко жап лиймэ годым пикшла
талын кудал утлат.
93 сӱр. Антилоп-шамыч^

НЬЭГР-ШАМЫЧЫН ЙАЛЫШТЫШТ ИК КЭЧЭ

шогымо.

Ньэгр-шамычын йалышт тора гыч чылаж годым ок
кой. Тудо шукыжым пӱтырнышӧ кушкыл дэн товаҥалт
пытышэ кӱкшӧ шыгыр чашкэрла лоҥгаштэ лийэш.
Йыҥ дэн йанлык логалмэ дэч аралалтшашлан йалым
йырым-йыр кӱкшӧ савар дэнэ авырат, коштшаш вишыжым пэҥгыдэ капка дэн пэтырат.
Кӧргыштыжӧ, савар воктэн олым дэн лэвэдмэ, тыртыш, шун пӧртышт шинчылдыт. Пӧрт воктэнышт изэ
кудывэчэ-шамычым авырышэ лапка савар ыштымэ. Йал
покшэлнэ йара вэр уло. Тушто йӱдым вольык шога.
Эр. Альэ кэчэ лэктын огыл, а калык чыла йол ӱмбалнэ. Кажнэ пӧрт воктэн тул олдымо. Ушкал-шамыч
эҥырат, агытан мура, пий опта. Изыжат, кугыжат —
чылан тӱнӓ улыт. Нунын чара могырышт тул волгыдышто
йолгыжыт. Удрамаш-шамыч кочкаш шолдат. Кажнэ йэшыжэ
шкэ пӧрт воктэнжэ чумыргэн шинчын кочкыт. Йалыштэ
пӧрйы^шамыч пэш шагал койыт. Молыштым Йэвроп
капиталист-шамыч плантацийыштышт паша
ыштыкташ
вийыт поктэн наҥгайэныт, нунын шкэ йалышт гыч кайымылан ындэ алагунар арньат эртэн.
Кэчэ лэктэш. Чыланат шкэ пашаштлан пижыт. Пӧрй ь ^ - ш а м ы ч йанлык покташ, адак кол кучаш кайат. Ӱдрамаш-шамычшэ озанлыкыштэ кӱлэш пашам ыштат: йа тарым, йа бананым шураг, кочкышым йамдылат, пӧртышт
дэн сурт-пэчыштым эрыктат. Йужо ӱлрамашышт пу катманым налын, тупэшышт азаштым сакэн йал дэч ӧрдыжыш
кайат. Нуно тар ӱдаш мландэ катманлаш кайат.
Кэчывал шушаш лишан чыташ лийдымэ шокшо лийэш,
садлан йанлык покташ кайышэ пӧрйыҥышт дэч молышт
чыланат шкэ пӧртышкышт канаш толыт. Тидэ жапыштэ
йалыштэ нимогай йук-йуанат ок шокто; ончалат, колыштат гын, тушто ик илышэ йыҥат укэ гай вэлэ
чӱчэш.
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94 сӱр. Ньэгр йалыштэ.

Кэчывал турасэ шокшо изиш эркышнымэкэ, йал адак
ылыжэш —кудалтымэ пашаштым адакат ышташ тӱҥалыт.
Кэчэ шичмэкэ, тунамак йӧршэш пычкэмыш лийын шинчэш. Пӧрт воктэнэ адакат тул йӱлаш тӱҥалэш. Кочкыт.
Удрамаш-шамыч йӱд маркэ, чодыраштэ осал йанлык йӱк
шокташ тӱҥалмэшкэ пашам ыштат.

ТРОПИК ПОЙАСЫШТЭ МОГАЙ МОГАЙ КАЛЫК ИЛА,
НУНО МОГАЙ ПАШАМ ЫШТАГ.
Тропик пойасыштэ шуко тӱрлӧ калык ила. Африкыштэ ньэгр-шамыч
илат, А в с т р а л и й ы ш г э - а в с т р а л и й я ц шамыч, Куго окэанысэ островлаштэ —
малайэи,-шамыч.
(Нинэ калык-шамыч илымэ вэрым картыштэ ончыктыза).
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Тропик пӱртӱс айдэмылан пэш шуко тӱрлӧ кочкышым
пуэн кэртэш. Чодыра дэн са шннлаштэ турло-турло саска
дэн йэмыш пэш шуко улыт, адак тӱрлӧ кайык, йанлык
шуко уло. Эҥэр дэн йэрлаштэ кол шуко.
Тропик пойасыштэ кэчэ шокшын ырыкта, садлан
тушто илышэ-шамычлан шокшо оралдат, шокшо вургэмат
ок кӱл. Тушто йӱштӧ дэч шылмэ огыл, кэчывал турасэ
шокшо дэч ӱмылышкырак, улакышкырак шылаш тӧчаш
вэрэштэш. Тропик пойасыштэ илышэ-шамычын коваштышт
шэмэ, тидэ нунын могырыштым кэчэ йол когартымэ дэч
арала. Сурт оралдыштым нуно шукыж годым лышташла,
уала, укшла дэн ыштат. Нуно вургэмым огыт чий. Африкысэ ньэгр шамыч мландэ пашам ыштат, йанлыкым поктат, колым кучат. Мландым нуно акрэт годсо йӧн дэнэ
пушкыдэмдат — катман дэнэ (йа катман дэнэ, йа кошар
тойа дэнэ гына) катманлат.

95 сӱр. Ньэгр-шамыч мландым пушкыдэмдат.
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Мландэ пашам ыштышэ калык-шамыч ик вэрыштэ
илат, кусныл огыт кошт.
Моло калыкышт йанлык поктылмо, кол кучымо, саска
дэн йэмыш погымо дэн гына илат. Тыгай калыкышт кочкыш кычалшыштла вэр гыч вэрыш кусныл коштыт, кужак
йӱд шуэш, тужак малат. Нунын тӱҥ илэмышт ок лий,
коштшыштла жаплан гына шудо, лышташла, уала дэн
омашым ыштат.
ТРОПИК ПОЙАСЫШТЭ ИЛЫШЭ КАЛЫК-ШАМЫЧ
КУЗЭ ИЛАТ.
Тропик пойасыштэ пӱртӱс пэш пойан. Тропик пойасыштэ илышэ калыкын илышыжэ пэш сай манын шоналдашат лийэш. Тидэ кэрнак тыгэ мо? Тидым ойлыманат
огыл, нунын илышышт пэш нэлэ.
Шокшо эллаштэ айдэмым йырым-йыр
шучкылык
авыра.
Ньэгр чодыраш йанлык поктылаш кайа да, тудо мӧҥгыжӧ пӧртылэш манын шонаш ок лий. Йырым-йыр ир
йанлык... Изиш шэкланэн ыжыч шукто, изиш ыжыч шиж,
изиш чулымрак ыжыч л и й — к о л э н а т колдэт.
Йӱдым ир йанлык-шамыч сурт воктэкак толын коштыт, тидымат эртак шэкланэн шогыман. Ньэгр-шамыч
шкэ илэмыштым савар дэнэ аралат. Йужо калыкшэ йанлык дэч утлышашлан пӧртыштымат пушэҥгэ вуйэш ыштат. Вольык кучаш итат шоно — йанлык нумал пытара.
Африкыштэ йужо вэрлаштыжэ вольык цэ-цэ кармэ пурылмо дэнэ кола.
Ӱдымӧ шурныланат эрэак шучко лийэш. Шурно шуаш
тӱҥалэш, тудым оролэн от шукто гын — тушко обэзйаншамыч кӱтыла толытат, чыла эрыктэн кайат, ӱдымӧ вэржымат от палэ.
Шокшо эллаштэ айдэмылан чыла ышкэ толэш, чыла
йамдэ, тыршыдэак илаш лийэш манын шонымо — йоҥылыш лийэш.
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Сонарзэ-шамыч тропик чодыра чашкэрла лоҥгаштэ
алагунар шагат, йужгынамжэ кэчыгутат лэкташ толашат.
Шканышт корным шӱдын, нунс ончык да ончык кайат,
йанлыклан ондалчык выньэмым, авыртышым ыштат, йанлык кыша почэш кайэн, нуным поктат. Тидэ паша огыл
мо? Тидэ тыгылай паша вэлэ
огыл, тидэ — шучко
паша.
Ньэгр-шамыч пу катман дэнэ, кошар тойа дэнэ мландым пургэд пушкыдэмдат, вара тидэ нэлэ паша огыл мо?
Кочкыш мушаш вэрч, шкэ илышыштым аралышаш
вэрч шокшо эллаштэ илышэ калык-шамыч чарныдэ кучэдалыт. Тидэ кучэдалмаштэ, нунын эн кӱлэш паша ӱзгарыштат, сай пычал ӱзгарыштат укэ. Нунылан пӱртӱс дэн
кучэдалашышт нэлэ. Нуно эртак пӱртӱс шинчам ончэн
илат.
Шокшо элласэ калык-шамычлан илашышт пытартыш
50—70 ийлаштэ, тушко Иэвроп капиталист-шамыч миймэкэ, пэш нэлэ лийын.
Англий, Бэльгий, адак моло кугыжаныш капиталистшамыч сай мландым шупшын налэдэныт, шуко шэргакан
йанлык дэн кушкылым опкынла пытарэн шогэныт. Нуно
шокшо элласэ калыкым плантацийлаштэ, кӱртньӧ корно
ыштымаштэ, каучук погымаштэ ӧкымэш пашам ыштыктат, нэлым нумалыктат (96 сӱр.).
Шокшо пойасыштэ кэч могай кыд вий паша ышташат
мэмнан умыр пойасысэ дэч н?лырак. Кэчывал турасэ чыташ лийдымэ шокшо айдэмым улныктара, тудын алжым
колда. Йужышто милион дэнэ чоҥэштылшэ кыдэжан
илышэ-шамыч пурлэдымышт дэнэ когартарат. Купан вэрлаштэ йӱштӧ мужо чэр орландара.
Африкыштэ кӱртньӧ корно ыштымаштэ, чодыраштэ
каучук погымаштэ моло калыкым пызырэн илышэ кашакын вий шутыдымо пашаштым ыштымашэш лу тӱжэм
дэнэ ньэгр-шамыч колэныт. Паша ышташ кайымэ дэч
ӧкым шогышо шуко йалым шалатыл, йӱлалдыл пытарэныт.
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96 сӱр. Бэльгий колонийыштэ ньэгр-шамычлан кӱртньӧ
корным ыштыктат.

Н Ь Э Г Р ЙАЛЫМ ШАЛАТЫЛ ПЫТАРЫМЭ.
»

(Путьэшэствэникын ойлымашыжэ).

Тидэ — алагунар ий ожно Африкыштэ, ик ньэгр йалыштэ лийэ. Тидэ Бэльгий кучымо мландыштэ ыльэ.
Ньэгр йал сылнэ тропик чодыра воктэн шинча. Йал воктэнысэ мландэш африк тарым ӱдымӧ. Тудым лиан кушкыл кишкыла атмалэн пытарымэ пальмэ, адак моло тропик пушэҥгыла авырэн шогат.
Мый тыштэ тропик чодыраштэ нойэн коштмо почэш
кӧршӧк ыштышэ шоҥго Убану дэнэ канэм ыльэ. Тидэ
шоҥго кугыза кэчыгут кӧршэк дэнак толашэн шинча,
тӱрлӧ кӧршӧкым, атым ыштылэш.
Ньэгр йал тыныс илыш дэн ила. Чодыраштэ банан дэн
пальмэ, тӱрлӧ йанлык шуко. Эҥэрыштэ шуко кол уло.
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Кочкыш идалык мучкылан сита. Пбрйьпг-шамыч йанлыкым поктат, колым кучат. Ӱдрамаш шамыч йал озанлык
пашам ыштат. Икшывэ-шамыч сурт воктэн модын курышталыт, йоҥэж дэн лӱйаш тунэмыт, изэ пӧртым ыштылыт.
Кэчывал кочкыш дэч вара уло йал мала. Тидэ кэчынат тыгак ыльэ. Мый пӧрт омса тӱрыштӧ трубкам шупшын шинчэм. Йырым-йыр шып, нимогай йук-йуанат ок
шокто. Кэнэта умбалнэ кавальэрий пуч пуалдымэ шоктыш. Мыйын эрдыштэм эрэак рэвольвэр кэчэн коштэш
ыльэ. Тидэ йӱкым кольымат, мый шиждэгызэ вигак рэвольвэрэм руалдышым. Имньэ кудалмэ йол йӱк шокташ
тӱҥальэ. Изиш лиймэкэ эҥэр могырым бэльгий имньэшкэ
сар отрӓд толмо койо. Тудо вигак ӱдымӧ шурно пасу гоч
пикшла чымэн кудал чакэмэш.
Пырт гына лийэ — отрӓд йалыштолынат шуо. Салдакшамыч ты манмэшкэ пӧрт йыда шаланэн пытышт, нуно
пӧрйы^шамычым шоҥгыжгэ, самырыкшыгэ кучэн пидэдаш тӱҥальыч.
Мучко пидмэ-шамычын толашымэ, кычкыркалымэ йӱкышт, ӱдрамаш дэн икшывэ-шамычын магырымэ, ызгымэ
йӱкышт шокташ тӱҥальэ. Мый шижынат ыжым шукто,
мыйын воктэнэм пидэдымэ ньэгр-шамычым курыкла оралэн оптэнат шуктэныт. Шуко пуштын пыштымэ-шамыч
кийылдыт. Ваштарэш шогалаш точышо-шамычым чылаштымат вэрэшыштак пуштыныт. Куржаш тӧчышыжым
шӧрга дэнэ кучэныт.
Пӧртым шалатылаш тӱҥальыч. Ик руштшо салдак,
йӱлышӧ тулвуйым налынат, Убану. пӧрт дэк куржын толын, тулым пыжыктынэжэ ыльэ. Мый рэвольвэрэм нӧлтальымат, лӱйэн колдэн, кыдшым сисыртышым. Тулвуй
ӱлык волэн возо. Лӱймӧ йӱкым колын, мый дэкэм алагунар
салдак тӧрыштэн толын шуыч, мыйын ошо улмэм ужын,
чакнышт.
Кок шагат нарэ йалым толышт, шалатыльыч. Тэвэ,
чыла йук-йуаным сэҥэн, пуч пуалдымэ шоктыш. Йыҥым
122

кучэн пытарышт. Салдак-шамыч
пидмэ-шамычым кыньэлдышт, нуным радам дэн шогалдэн, шкэшт имньым
кушкыжын, нуным йырым-йыр авырэн шогальыч. Адак
пуч пуалдыш — пидмэ ньэгр-шамыч тарванышт.
Тыгэ кӱртньӧ корно ышташ пашазым погэныт.
V

Паша. Н и н э й о д ы ш л а н к а л а с ы з а : 1. Тропикпойасыштэ могай калык-шамыч илат? 2. Тропик пойасыштэ илышэ-шамыч мом ыштэн илат? 3. Нунын илышышт могай—нэлэ, куштылго?

ПУСТЫНЬЫШТЭ.
Картыштэ Африкын йӱдвэл ужашыжым муза.
Тыштэ касвэл гыч эрвэлышкыла тӱньа ӱмбалнысэ эн
куго пустынь— Сахара кийа.
Мэмнан караванна ындэ алагунар кэчэ годсэк Сахаран
шокшо ошмаж дэнэ кайа. Йырым-йыр кӱкшӧ ошма чоҥгала улыт. Мыланна мучашдымэ ошма тэҥызын кылмэн
шичшэ толкынлажэ дэн кайымыла вэлэ чӱчэш. Вэрынвэрын пэшкыдэ, шуан шудо дэн вондэр логалыт.
Кэчывал шуэш. Кэчэ {ӱл эҥдымэ гай пэлда. Йырымйыр ик йӱкат ок шокто, тымык-тымык. Мэ каналдаш
шогална, шыҥалыкыштэ кийэна, кэчывал турасэ чыташ
лийдымэ шокшо дэн ылнэн пытэн улына. Вэрбльуд-шамычнат канат, жапын-жапын умшашт дэн йоҥыжат.
Тэвэ шокшо йужышто шӱшкымӧ сэмын шокталдыш.
Тидэ мо шокта манын, шыҥалык гыч лэктым. Корным
ончыктэн кайышэ—„Тидэ ошма мура, порыланак огыл"—
маньэ.
Мый ыҥлышым: ошман тӱтан толэш — самум.
Ты мартэ шып шогышо куго ошман чоҥгала^амыч
кожганышт. Нунын вуйышт шыкшаш тӱҥалмыла койыч.
Тидэ — мардэж
тарванэнат, тужэч ошмам тӱргыктэн
кыньэлта. Пустыньысэ ошма кожганыш. Йырым-йыр йылгыж шогышо чоҥгаталам рӱмбык налаш тӱҥальэ. Кава
мландыш ушнымыла койо. Шукат ыш лий, йужышто
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пуарк пӧрдаш тӱҥальэ, кэчым пэтырыш, Мардэж эртак
талышна. Вэрбльуд-шамыч вуйыштым кӱшкӧ нӧлдэн ошмаштэ кийат. Й ы ^ ш а м ы ч а т вуйыштым шылдэн, пылышыштым пэтырэн возыныт.
Чыла вэлыштат тӱргыжшӧ ошман лӱшкымӧ, шӱшкымӧ
пич йӱкшӧ шокта. Варажым мучашдымэ ошма тӱтаныштэ
чылажат тӱржым, мучашыжым мудымашын варныш, пудыраныш. Самум талышныш.
Шӱм пэш чот кыра. Вуй корышта. Умша, логар кошкэн, тӱрвӧ вӱр лэкмэшкэ шэлышталдын. Ошман тӱтан
ындэ шагатат утла тӱргыжэш. Адак шагат эрта гын —
ошма дэн тӱнчыгэна, шонэна. Пиалэшна самум умбак
эртэн кайыш. Адакат кандэ кава, нарынчэ ошма чоҥгала
почылдыч...
Караван ончык кайаш тарваныш.
Мэмнан караванна эркын кайа. Ындэ кок кэчэ годсэк
йӱын огына ул. Туйэ-шамыч вич кэчэ йӱдэ кайат. Ик

97 сӱр. Пустыньыштэ караван кайа.
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98 сӱр. Пустыньысэ оазис.

вэрбльудын вийжэ йӧршэш пытыш, тудым пустыньэш кодаш вэрэштэ. Вэсыжэ йолжым пыкшэрак налэшат, нумалдышыжым нална.
Мэмнан вийна йӧршэш пытэн шумо годым, кугыракна умбалнэ шэм палым ужо. Тудым мэат вашкэ шэкланэн шукгышна, изиш лиймэкэ кава тӱрыштӧ пальмэ
вуйым рашырак ужаш тӱҥална. Тидэ оазис улмаш. Тыгэ —
пустыньысэ вӱд дэн пушэҥган вэрым оазис маныт.
Толын-толын, мэмнан караванна вучымо пальмэ ӱмылыш шуо, мэ тыштэ вӱдым ужна, тидэ вӱд мэмнам колымаш гычутарышаш ыльэ Вудшӧ пушэҥгэ йӱмалнэ шыргыктэн йогэн шинча Вэрбл удшо, айдэмыжэ—чыланатвӱдыш
кэрылтна, вӱддэч ойырлыматок шу, шэртэммэшкэйӱна.
Оазисыштэ й ы ^ ш а м ы ч илат ыльэ. Нуно мэмнам поро
кумыл дэн ваш лийыч, Порйьет-шамыч вычкыж пальмэ
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99 сУр. Кушкыл карт (касвэл пэлшар).

вуйыш кӱзэн, мыланна шушо, шӧртньӧ гай йылгыжшэ
финнкым кышкышт.
Оазисыштэ илышэ-шамыч кажнэ чӱчалдыш шэргакан
вӱдым аралат. Нуно памаш гыч лэкшэ вӱдым пушэҥгыла,
ӱдымӧ шурно дэк канавым кӱнчэн колдат. Мэ йӱын
тэмна, суран мэшакыш вӱдым тэмышна, каналдышна да
адакат вӱддымӧ пустыньыш кайаш тарванышна.
И ы ^ ш а м ы ч пустыньым эркын-эркын кыдышкышт налыт. Пустыньэш йатыр вэрэ тавым кӱнчат, каналым
ыштат, нинэ канал дэнэ курык эҥэрла, гь?ч вӱдцм колдат.
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Пустыньыштэ вӱд шумо вэрлаштыжэ сад дэн пасумат
ышташ лийэш.
Йужо пустыньыштыжэ кӱртньӧ корнымат ыштымэ.
Адак кызыт ошма дэн кайэн кэртшэ трактырымат (ташман трактыр) шонэн луктыныт.
Паша. 1. Пэлшар картыштэ Сахара пустыньым муза.
2. Каласыза: пустынь могай лийэш? оазис могай лийэш?_Т1устынь дэн оазис молан тыгай ойыртышан улыт?

Урок дэч вара ыштышаш паша.
Газэт, журнал, адак моло вэрэ сӱрэтым пӱчкэдэн луктын,
»Тропик пойасысэ илыш дэн пӱртӱс" лӱман альбомым ыштыза.
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ЙӰШТӦ ПОЙАС-ШАМЫЧ.
ЙӰШТӦ ПОЙАСЫСЭ ПӰРТӰС.
Мландэ шарын йӱдвэл дэн кэчывэл польус йырыштэ
мландын йӱдвэл дэн кэчывэл йӱштӧ пойасышт улыт.
(Иӱштӧ пойас-шамычым глобус дэн пэлшар картыштэ муза.
Нуным шкэндан шун дэн ыштымэ мландэ шар модэльэшда
палэмдыза).
Тыштэ кэчэ нигунамат кӱшкӧ ок кӱзӧ. Тушто кэчэ
кэчывал тураштат мэмнан дэнэ кэчэ шичмэ годымсо
кӱкшытыштӧ гына лийэш. Кэчэ йол мландыш йожэкын
гына возэш, садланак пэш томам ырыкта. Идалыкыштэ
9 — 10 тылзэ годсэк куго йӱштӧ шога.
ЙӰДВЭЛ ИЙАН ОКЭАН.
Глобус дэн пэлшар картыштэ Йӱдвэл Ийан окэаным
муза. Тидэ окэаным адак Йӱдвэл Польартэҥызат маныт
Тудо йӱдвэл польус йыр кийа. Йӱдвэл польус лач
тидэ окэан покшэлнырак лийэш.
Тэлым Йӱдвэл Ийан окэаныштэ эртак ий пустынь гына
лийэш. Алагунар тылзэ годсэк кэчэ ок ончал, эртак йӱд
шога. Пычкэмышым шудыр-шамыч, тылчэ, адак кокланкоклан йӱдвэл волгалтыш гына шулыктарат. Каваштэ
кэнэта йа тул мэҥгэ^амыч шогалыт, ик радамыш тӧрла-

101 сӱр. Йӱдвэл волгалтыш.
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нат, йа уло кава мучко волгыдо ташма шонан пыл сэмын
шуйналтэш. Тудын йыржэ тӱрлӧ сынан волгыдо чӱчкаш
тӱҥалэш, луман пустыньым кандэ, ужар, нарынчэ, йошкар,
волгыдо тӱс дэнэ волгалтара. Йӱдвэл волгалтыш йӧра,
адакат пычкэмыш лийэш.
Йӱдвэл Ийан окэаныштэ тэлым йӱштӧ 50°-ыш шуэш.
Окэаным кутыньэкат, торэшат пэш шуко к^ломэтрыш шумэш куго ий пасу лэвэд шога. Тидэ ий пасу куснылэш,
ийжэ ваш-ваш ишалдыт, лӱшкэн ораш чумыргат.
Кэҥэж шуэш, Йӱдвэл Ийан окэанат ылыжэш. Кэчэ
алагунар тылзэ годсэк ок шич. Ий шулаш, пудыргылаш
тӱҥалэш. Пудыргылшо ий куснылыт, ваш-ваш тӱкнылыт,
адакат тыгыдэмыт.
Тугэ гынат, польусысо кэҥэж кӱчӱк. Пудыргылшо ий
шулэнат ок шу, адакат ик куго ий пасуш кылмэн шинчэш,
окэан адакат куго ий пустыньыш савырна.

ЙӰДВЭЛ ИЙАН ОКЭАНЫШТЭ ИЛЫШЭ-ШАМЫЧ.
и

Иӱдвэл Ийан окэаныштэ
идалык мучкырагак йӱштӧ
лийэш. Тугэ гынат тыштат
илыш уло.
Ий ӱмбалнэ польусысо
кэчэ ырыктымэ тьульэнь
кӱтӧ нэрэн кийа. Тэвэ ий
ора шэҥгэлнэ аламо нарынчалгырак тарванылшэ койыч — тидэ маска - шамыч
улыт. Кок куго маска, адак
кум маска игэ — йэшгэ тьульэнь-шамыч дэкэ нушкыт.
Маска-шамыч ийыш шуйнэн возынытат, эркын нушкыт. Ик маска игЫжэыш
9—656

102 сУр. Ош маска.
О ш м а с к а — ий дэн лум лоҥгаштэ ила. Тьульэньым кучэн кочкэш. Пунжо ошо улмо дэнэ лумышто шэкланэн шукташ ок лий.
Парньа кокласэ коваштэ чоран вийан йолжо дэнэ удырэн, пэш талын ийэш. Шокшо чока пунжо дэн
койажэ тудым йӱштӧ дэч арала.
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чытэ, виныш, нылйола шогальэ. Орол тьульэньжэ кычкырал колдыш, уло кӱтӧ чыла ий йӱмак пурэн кайыш.
Ий пасу вэс могырышто
кумда вӱд койэш. Ий дэкэ
морж ийэш. Тидэ куго, вийан илышэ, тудын азу (ора)
103 сӱр. Морж.
пӱйжӧ дэн пэрымыжгодым
М о р ж—шукыжым вӱдыштӧ эртара. Тудын капшэ, йолжо, поч- маскат шукыж годым кола.
шо колын гай улмыжо дэн ийаш Морж почэш, тупэшыжэ
пэш лэлшышэ. Шодо дэн шӱла. игыжым пыштэнат ава морж
Тэҥызысэ тыгыдэ илышэ-шамычым кочкэш. Койажэ йӱштӧ дэч ийэш. Нунат кэчэш ыраш
арала.
ий ӱмбакэ ийын лэктыт.
Умбалнэ тэҥыз гыч алагунар мэтрыш шумэш кӱшкӧ вӱд шыжэн лэкмэ койэш.
Тидэ — Йӱдвэл Ийан окэанын эн куго илышыжэ —кит
шӱлаш лэктын.
Чыла нинэ тэҥыз илышэ-шамыч Йӱдвэл Ийан
104 сӱр. Кит.
К и т — тӱньалан эн куго илышэ. окэаныштэ пэш шуко шарВӱлыштӧ ила, тэҥызысэ ты ыдэ лышэ тӱрлӧ тыгыдэ илышэ
илышэ-шамычым кочкэш. Шодо
дэн шӱлаЖойажэ йӱштӧ дэчарала. дэн колым кочкын илат.
Паша. 1. Каласыза, Йӱдвэл Ийан окэан тэлым да кэҥэжым,
могай лийэш?
2. Иӱдвэл Ийан окэаныштэ могай илышэ-шамыч улмым шарныза, нуным сӱрэтыштэ ужын палаш тунэмза.

ЙӰШТӦ ЭЛЛАШТЭ ЙЫЬГ-ШАМЫЧ КУЗЭ ИЛАТ.
Йӱдвэл Ийан окэаныштэ шуко островла улыт. Тушто
идалык мучко ий дэн лум кийа. Кэҥэжым йужо вэрэ лум
шула; кӱй ӱмбалнысэ рэгэнчэ чараш лэктэш, тыгыдэ чэвэр
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пэлэдыш пэлэдэш, тыгыдэ вондэрла кушкыт. Тидэ —
чыла йуштӧ островласэ кушкыл улыт.
Островла Амэрик сэр воктэн пэш шуко улыт. Нинэ
островла гыч иктыжэ туньалан эн куго остров — Грэнландий. (Тудым пэлшар картыштэ муза).
Нинэ островлаштэ эскимос-шамыч илат. Нуньтлан ий
дэн лум лоҥгаштэ илашышт йӧсӧ. Эскимос-шамычын уло
илышышт кочкыш кычалмашэш эрта; тугэ гынат, нуно
шукыж годым шужэн шинчат: кол шагал кучалдэш гын,
тьульэнь дэн морж йомыт гын,— нунылан шужэн колаш
вэрэштэш. Тьульэнь дэн морж эскимос-шамычлан кочкышым вэлэ огыл, адак чийэмымат пуат. Эскимос-шамыч
вургэмыштым тьульэнь дэн морж коваштэ дэн ургат.
Вургэмым вэлэ огыл, нуно пушыштымат тьульэнь коваштэ
дэн ургат. Шӱртӧ олмэш шӧным кучылдыт, имэ олмэшыжэ — кол луым.
Эскимосын кэҥэж кудыжат йанлык коваштэ дэн ыштымэ, коваштэ шупшмо оратажэ кит лу дэн ыштымэ.
Тэлэ илэмыштым кӱй дэнэ, сӧрэм дэнэ ыштат, ӱмбачынжэ
вӱдым шавэн, ийым кылмыктат.

105 сӱр. Эскимос-шамыч илэмыштым лум дэнэ ыштат.
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Илэмыштым адак лум дэнат ыштат. Умбаланжэ куго
ийым пыштат, ий вошт волгыдо пура. Тыгай илэмыш пураш аҥысыр лум рожыш нушкын пурыман.
Нансэн лӱман путьэшэствэник Грэнландийыш экспэдиций дэн коштмыжо годым эскимос-шамыч дэн лийын. Нунын кэҥэж кудышт нэргэн тудо тэзэ кузэ воза:
„Мэ, омса пэш лапка улмылан вуйнам лап ыштэн, тьульэнь коваштэ дэн ыштымэ лэваш йӱмач пурэн кайышна,
тьульэнь койа йӱлалтымэ алагунар лампэ дэн волгалтарымэ
пӧлэмыш пурэн шогална; лампэ рӱдыжӧ рэгэнчэ дэнэ
ыштымэ.
Мыйым йырым-йыр чара й ы ^ ш а м ы ч авырэн шогальыч, нунын могырыштышт ик ӱштӧ гына. Эскимос-шамычын чурийышт койа дэнэ йылгыжэш, могырыштышт
кӱжгӧ лавыра шинчын. Мэмнам кудыш пурымо виш
дэнысэ пӱрдыш дэран йашлык ӱмбалан шындышт, — тидэ
уна-шамычым шындымэ пагалымэ вэрлан шотлалтэш. Озашт
шкэшт шэҥгэл пырдыж воктэн тьульэнь коваштэ дэн
лэвэдмэ кроватьэш шинчыч. Эскимос-шамыч жапыштым
эртак тушто эртарат. Тушто нуно кочкыт, малат; тыштак
Удрамаш-шамыч пашам ыштат, нуно йолыштым шкэ
йӱмакышт пызырэн тыртэштэн шинчат.
Кэлгэ кӱмыж гай койшо лампэшышт эскимос-шамыч
кочкышым шолдат. Моло олдыш укэлан лампышт йӱдэт,
кэчэт йӱла".
ЭСКИМОС-ШАМЫЧЫН ЙАНЛЫК ПОКТЫМЫШТ.
Эскимос-шамычым ик тэҥыз гына пукша. Тугэ гынат
тэҥыз йанлык покташ йӧсӧ, адак шучко.
Коовокно лӱман эскимос умбала-умбала оралалтшэ ий
чоҥгала гоч 20 киломэтрым кайа. Нартэш (тэрэш) кычкымэ
кум пийжэ йӧршэш нойэн пытэныт. Кайэн-кайэн, тудо тӧр
ий ӱмбакэ шуо. Тыштэ ийыштэ шӱлыш налмэ вэр улмаш.
Тушто тьульэнь-шамыч шӱлышым налыт. Коовокно кӱртньӧ
мучашан умдыжым нальат, вӱд тӱрышкӧ шыпак мийаш
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тӱҥальэ. Вӱд тӱрыш мӱшкыр дэн нушкын мийыш, шуйнэн возын шӱлыш лукдэ кийа, вӱд гыч тьульэнь лэкмым
вуча. Кэнэта вӱдыштӧ кожганымэ шоктыш, вӱд ӱмбалнэ
тьульэнь вуй койо. Коовокно умдыж дэн солалдэн колдыш, умдыжым тьульэнь шӱй лодышыш пуртэн шындыш.
Тудо лач шуралдэн. Йанлык ий йӱмалнэ почаҥмыжым
чарныш. Умдым кандыра дэн йолыштымо ыльэ, эскимос
тьульэньым ий ӱмбак шӱдырэн лукто. Тужэч шылым пӱчкын нальат, пийжылан пуыш. Вара тьульэньым нартышкыжэ пыштышат, мӧҥгышкыжӧ кудальэ.
Каналдышэ пий-шамыч писын кудалыт. Куго ий ора вуйыш кӱзышт. Ындыжым эскимос нымоланат ӧрӧ: тудын
йанлык поктымо ийжэ сэр дэч ойырлэнат, тудым мардэж
окэаныш пуэн наҥгайа.
Томаша. Ындэ мом ыштыман? Колаш вэрэштэш. Мардэж чотырак да чотырак талышна, ийым окэаныш умбакырак пуэн наҥгайа.
Тугэ гынат Коовокно колэн огыл. Тудым наҥгайышэ
ий калыкдымэ мӱндыр островыш мийэн тӱкнэн. Тудо тидэ
островышто кум ий нарэ йӧршэш шкэтын илэн, тьульэнь дэн маска шылым кочкын. Варажым пийжэ дэнэ вэс
островыш куснэн, тужэчынжэ йанлык кучышо-шамыч дэн
пырльа кайэн утлэн.
Эскимос-шамычын йанлык кучымо пашашт чыла годымак сайын ок эртэ. Куно чӱчкыдынак тэҥызэш колат.
Паша. Грэнландийыштэ илышэ-шамыч — эскимос-шамыч кузэ
илат: нунын илэмышт, вургэмышт могай, мом кочкыт, могай пашам ыштат, нунын пашашт молан шучко?

ЙӰДВЭЛ ПОЛЬУСЫШ.
Йӱштӧ эллам шымлышэ путьэшэствэник-шамыч шукэртак йӱдвэл польусыш шуаш тӧчэныт.
Йӱдвэл Ийан окэанэш йатыр карап-шамыч пытэныт.
Шуко талэ путьэшэствэник-шамыч кылмэн, шужэн, чэрланэн колэныт.
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106 сӱр. Йӱдвэл польусыш дирижабль дэн чоҥэштат.

Тугэ гынат Пири лӱман амэрикан путьэшэствэник, ий
ӱмбач пий дэнэ кайэн, йӱдвэл потьусыш шуын. 1926
ийыштэ норвэг Амундсэн йӱдвэл польус гоч дирижабль
дэн чоҥэштэн.
Майын 11-жэ „Норвэгий" лӱман дирижабль мландэ
гыч ойырлэнат, йӱдвэл польусыш чоҥэштэн кайэн. Тушто
15 йыҥ улмаш. Нунын йӱмалнышт турдымо-мучашдымэ
ош пустынь шарлэн кийэн, тудын ӱмбачынжэ дирижабльын шэм ӱмылжӧ нушкын.
Чыланат компасым эскэрат. Йӱдым 1 шагатат 30 минутышто дирижабль лач йӱдвэл польус ӱмбалнэ улмаш.
Тушто флагым кудалдэныт. Садэ „Норвэгий" лӱман дирижабль йӱдвэл польус йыр куго оҥгым ыштэн эркын
савырнэн.
Йырым-йыр ий пэтырымэ мучашдымэ Йӱдвэл Ийан
окэан шарлэн возын.
Мӧҥгэш пӧртылмыж годым, „Норвэгий" нугыдо тӱтыраш
вэрэштын. Пропэллэрышт чот ийаҥынытат, паша ыштымым чарнэныт; дирижабль ӱмбалжымат ий лэвэдын. Дирижабль изиш пытэн огыл.
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ЙӰДВЭЛ ИЙАН ОКЭАН Т Э Ҥ Ы З Л А Ш Т Э
ТЫЛШО ПАРОХОД.

ИЙ

ПУДЫР-

Польар ий лоҥгаштэ шэҥын кайаш вийан куго пароходланат нэлэ. Тудым кэч куштат шучкылык вучэнак
шога.
Лумын ыштымэ ий пудыртыл кайышэ пароход гына
ий пасушто шэҥын кайэн кэртэш. Ий пудыртылшо куго
вийан пароход-шамыч мэмнан дэнэ — Совэт Ушэмыштэ
улыт. Нуно Йӱдвэл Ийан окэан тэҥызлаштэ Совэт
Ушэмын уло йӱдвэл сэржэ воктэн коштыт.
Мэмнан йошкарзнамӓн ий пудыртылшо „Красин" лӱман
пароходна ий дэнэ тэвэ кузэ кучэдалэш.
„Красин" ийыш толын кэрылдэ. Йырым-йыр лум дэн
лэвэдалтшэ ий пасу; пароход дэч чыла могырыш ий шэлышталдын, тушто вӱд почылдын. Ий тӱшка лӱшкэн, мӱгырэн умбала-умбала оралалдыт.
„Красин" эркышна, пашам ышташ тӱҥалэш. Куго
пароход уло нэлытшэ дэнэ ий пасушко шэҥын пура,

107 сӱр. Ий пудыртыл коштшо „Красин" ий лоҥгаштэ кайа.
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тудым пызыра, куго ий орам шалатылэш. Ий моклакала
шэлышталдыт, пароход нэр дэч ӧрдышкӧ торлэн кодыт.
Тэвэ ончылно мучашдымэ тӱрыс ий пасу кийа. Нигуштат нимогай шэлшат ок кой. Пароход уло вийжэ дэнэ
ийыш кэрылдэш. Ий ок шэл. Тудо адакат шэҥгэк чакна,
вара писын тарванэн, ийым мийэн тӱкэн колда, тугэ гынат ий ок шэл, пароход нэр ий ӱмбак вэлэ кӱзэн кайа.
Шагат утла толашат.
Ий пудыртылшо пароход алагунар гана шэҥгэк чакнэн,
алагунар гана уло нэлытшэ дэнэ ийым тӱкэҥтӱкэн колда.
Тэвэ ындыжэ ий ыш чытэ—шэльэ. Ий ора-шамыч кораҥыт,
пароходлан корным пуат.
Ий пудыртыл коштшо пароход-шамыч Йӱдвэл Ийан
окэан тэҥызлаштэ корным почыныт. Нуно шкэ почэшышт
шуко судна караваным наҥгайат.
КЭЧЫВЭЛ ПОЛЬУС ДЭНЭ МО

УЛО.

Картыштэ кэчывэл польусым муза.
Кэчывэл польус дэнэ Антарктида манмэ куго мландэ
кийа, тушто калык йӧршэш ок илэ: тидэ мландым идалык
мучко ий дэн лум лэвэд шога.
КЭЧЫВЭЛ ПОЛЬУСЫШ.
Антарктидым шымлышэ-шамычлан пэш куго йӧсылыкым сэҥаш логалын. Тидэ мландэ покшэк шуаш шуко
гана тӧчэныт. Тугэ гынат Амундсэн лӱман куго чапан
норвэг путьэшэствэник гына шкэ йолдашышт дэн кэчывэл польусыш шуын.
Тэлэ. Ныллэ градус йӱштӧ. Ныл тылзэ госэк шуйнышо
кужойӱд март гыч августыш шумэш шога. Путьэшэствэникшамыч пароходэш кондымо пушэҥгышт дэн ыштымэ,
мучко тьульэнь коваштэ дэн лэвэдмэ пӧртыштышт илат.
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Йырым-йыр кумда лум пустынь шарлэн кийа. Тымыкым
мардэж шушкымӧ йук гына
пужа.
Октьабрын пэлыштыжэ кэҥэж шуо. Тугэ гынат Антарктида шкэ ий вургэмжым кэҥэжымат ыш кудаш. Кэҥэж
108 сӱр. Пингвин-шамыч,
шумым пингвин-шамыч шижтарышт. Йокырок тэҥыз сэр
нунын йӱкышт дэн шэргылдаш тӱҥальэ. Пингвин-шамыч
шокшырак йӱдвэл островла гыч ийын толынытат, ындыжэ
ожнак пыжаш опташ тӱҥалмэ вэрышкышт кужо радам
дэнэ ошкэдат. Нуно йыҥым нигунамат ужын огытыл, садлан путьэшэствэник-шамыч дэкэ нимо лӱддэ чак мийат.
Каваштэ кэчэ коймэкэ, Амундсэн тунамак корныш
лэктын.
Кайаш пэш йӧсӧ улмаш. Поран куго пургыжым шындэн. Йы^шамычат, пийат пулвуй таҥыт лумым кэлын

109 сӱр. Кэчывэл польус дэк кайат.
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кайат. Лум йӱмалнэ куго ий шэлшэ-шамыч почылтэдат. Йол,
кыд, шӱргӧ кылма. Пийышт кочкыш-йуышым, палаткым,
малымэ коваштэ мэшакым оптымо тэрым пыкшэ шупшыт.
Эн ойар кэчыштыжэ 25° йӱштӧ лийын.
Алагунар кэчэ кайымэкэ, корно ӱмбалнэ курыкла логальыч, нуно куго ий йыраҥ гай койын кийат. Й ь ^ - ш а мыч дэн пийышт шэлшыш. пӧрдын возыт, тужэч пыкшэрак лэктын, ончык кайат. Нойышо, йарнышэ, кылмышэ
й ы ^ ш а м ы ч уло вийыштым пыштэн, ийым удыркалэн,
эркын польус дэк нушкыт.
38 кэчэ гыч Амундсэн польусыш шуын. Тудо тыжак
палаткым чымэнат, польусэш норвэг флагым шогалтэн.
Амундсэн пэш шинчышэ улмаш, адак корныш кайашат
сайын организоватлалтын, садлан экспэдиций сайын эртэн.
Нуно шонымыштым шуктэныт, чыланат сайын пӧртыл
шуыныт.

Вэс экспэдиций — Скотт лӱман агылчанын экспэдицийжэ тыгэ сайын пӧртыл ыш шу.
Скотт Амундсэн дэч вара польусыш мийэн шуынат,
мӧҥгэш пӧршлмышт годым кок йолташыжэ дэнэ кылмэн
колэн.
Паша. 1. Каласыза: путьэшэствэник-шамыч йӱдвэл дэнкэчывэл польусыш кузэ шуыныт?
2. Шарныза: могай польус йыр кукшо мландэ, могай польус
йыр — окэан?
3. Каласыза: йӱдвэл польусышто кэҥэж лиймэ годым, кэчывэл
польусышто идалыкын могай жапшэ лийэш?

ТУНДР.
Йӱдвэл Ийан окэан воктэн чодырадымэ куго кумда вэр
шарлэн кийа —тидэ тундр.
Тундрышто кэҥэжым мландэ ӱмбач гына лэва; 50 сантимэтр дэч кэлгышкыжэ мландэ нигунамат ок лэвэ.
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Тундрышто пушэнтэ-шамыч кушкын огыт кэрт. Тушто
тыгыдэ лышташан изэ куэ дэн йэмыш шудо (турньа пӧчыж, пӧчыж, корак йэмыш да морошко) гына кушкыт.
Тушто тӱҥ кушкылжо рэгэнчэ дэн „йагэль" лишайник
улыт; нуно уло мландым лэвэд шогат.
Вӱд кылмэ мландэ вошт витэн пурэн ок кэрт, садлан
тундрышто кэҥэжым шуко йэрла дэн купла лийэш.
Иэвропысо тундрышто, адак Азийысэ тундрын касвэл
ужашыштыжат ньэньэц-шамыч илат.
НЬЭНЬЭЦ-ШАМЫЧ КУЗЭ ИЛАТ.
Тэлым. Окатэтта лӱман ньэньэц тэлым йэшыж дэнэ
кэчывэлыштэ, чодыра воктэн эртарэн. Тыштэ шордо-шамыч
кӱчышт дэнэ лумым тавэн, вондэрлам, рэгэнчым, лишайникым луктын кочкын коштыныт. Шордо-шамыч лишайникым изэмдымэкэ, ньэньэц-шамыч погыштым нартыш погалдэн пыштатат, вэс вэрэ куснэн кайат.
Йырым-йыр ош луман тӧр вэр кийа. Эҥэр дэн йэрла
ий дэнэ пэтырналтыныт.
Окатэтта чум манмэ омаш гычшэ шордо ончалаш лэктэ.
Изиш ӧрдышкырак ошкыльо. Талэ мардэж сӱмырышаш
гай пуа, шинчам пэтыра — ончалашат ок лий. Окатэтта
йол ( шӱм дэн чум 1 дэк толын шуо, — шордыштын
кузэ шогымыштым палыдэак кодо. Тудо чум кӧргыштӧ
шӱргыжым коваштэ тувыржо дэн ӱштыҥӱштын, шкэ вуйжо
дэн йатыр ойлэн шинчыш:
„Мыйын чумыштэм мо уло? — Кок под, кум оҥа да
пычал. Адак чай йӱаш кок чай коркам уло. Шӱр кочкаш
кӱмыжэм уло. Моло нымат укэ. Шордэм 20 вуй гына кодо.
Йатыржым пирэ кочко. Колхозышто сайрак илат. Колхозыш пураш кӱлэш!"
Шошым. Тэвэ шошо толын шуо. Э ҥ э р ^ а м ы ч йогаш
тӱҥальыч. Окатэтта корныш лэкташ йамдылалташ тӱҥальэ.
Ватыжлан чумым погаш шӱдыш. Кажнэ тэрэш кум шордым кычкэн шогалдэн, пошкудо колхозыш кудал колдышт.
Кок вэлнэ пийышт кудалыт.
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110 сур. Кэҥэжым тундрышто.

Лум шула. Чыла вэрэат вӱд йогаш тӱҥальэ. Куплат лэват.
Каваштэ комбо, йӱкш, лудо, чайкэ чоҥэштат. Кайыкшамыч, шошо шумым шижыньггат, шкэ илэмышкышт пыжашым оптэн, муным мунчэн, игэ лукташ вашкат.
Окатэтта колхоз дэн пырльа йӱдвэкыла окэан дэк
кайыш. Тушто айдэмэ дэн шордым когартарышэ шыҥа
укэ.
Кэҥэжым. Кэчэ кажнэ кэчын каваштэ утларак да утларак шога. Йӱд олмэш эртак волгыдо ӱжара гына койын
шога. Тэвэ польусысо кужо кэчат толын шуо. Кэчэ еутка
мучко каваштэ пӧрдэш. Тундр йӧршэш пэлэдалтын. Куш
от ончал, чыла вэрэ кэчыштэ изэ, куго йэрла йылгыж
шинчат. Мӧдӧ вуйлаштэ морошкын ош пэлэдышыжэ ош
шӱдырла йолгыжэш, вӱд тӱрлаштэ кандывуй чӱчкыдын
пэлэд шинчын. Тундрышто шуко тӱрлӧ пэлэдыш пэлэдалтын.
Окатэтта йывыртэн кайа, тэрышт гыч йочаштат куанэн ончэн шинчат. Шордо-шамыч куштылгын йортат, нуно
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Окэан воктэкэ кумда тундрыш вашкат. Тушто йыгыжтарышэ шыҥа укэ, тыштыжэ нуно вуй ӱмбалнэ пылла коштыт, шогалашат эркым огыт пу. Канаш шогалмэ годым,
Удрамаш-шамыч чумым ыштат, покшэланжэ тулым овдэн
шындат. Тул воктэн гына шыкш лоҥгаштэ шыҥа дэч утлаш
лийэш.
Мландэш 20 нарэ варам йыр кэрын шогалдат, вуйыштым кандыра дэн кылдат, ӱмбачынжэ шордо коваштым
лэвэдыт. Тэвэ чум йамдат лийэ. Мландэш кумыж вакшышым шарэн, коваштэ дэн лэвэдыт, — тидэ малымэвэрыштат, кочмо-йумо вэрыштат лийэш.
Колхозник ньэньэц-шамыч шуко кайышт. Чӱчкыдын
шогалэдышт. Каналдат, шордыштым пукшатат —адак умбак
кудалыт.
Шордо — ньэньэц-шамычын эн куго пойанлыкышт (111
сӱр.). Нунын уло илышышт шордо дэн кылдалт шога. Ньэньэнлан илышыштэ кӱлэшыжым чыла шордо пуа. Шордын
пунжо тэлымат, кэҥэжымат ырыкта. Тудын шокшо коваштыжэ ньэньэцлан вакшыш лийэш. Шордо коваштэ дэнак
тудо чумжым пэтыра. Коваштэ дэнак йол чийэмым урга
Упшыжо, пижшэ, мэшакшэ, можо — чыла вэрэат шордо
коваштэ кайа.
Тэвэ, умбалнэ окэан шийла йылгыжаш тӱҥальэ. Чумым
шаралдэн шогалдышт. Шордыштым туарэн, кӱтычӧ дэк
пий дэн пырльа кӱтыш колдышт, шкэшт уло колхоз дэн
кол кучаш тӱҥальыч. Ты мартэ
Окатэтта кол. кучымаш гыч
нигунамат пайдам налын огыл
ыльэ. Колхоз копэративыш
шуко колым пуыш, адак кажнэ
колхозниклан шуко кол кодо.
Шыжым. Польус лишылсэ
кӱчык кэҥэж вашкэ эртэн
кайыш.
Августышто
кэчэ
шинчаш тӱҥальэ. Сэнтьабрыштэ йӱдат шуо. Йӱд кажнэ
111 сӱр. Йӱдвэл шордо.

кэчын кужэмэш, йӱштырак да йӱштырак лмйэш. Чыланат
шокшырак вэрыш кайаш вашкат Кайык-шамыч кайэн пытышт. Шьша-увыра, копшаҥгэ да мойын пытышт. Йӱдвэлысэ ола кольат лум йӱмак шылын возыч.
Окат^ттан илышыжэ пэш чот вашталдэ. Тудын шордышт пырльа кӱтӱштӧ коштыт, ындэ Окатэттан коло
огыл, колывич шордыжо уло. Ындэ Окатэтта нуным
пирэ кочмо дэч, нунылан чэр пижын колымо дэч ок лӱд.
Шордо эмлаш врач тораштэ огыл.
Йӱдвэлыштэ илаш пэш йӧсӧ. Шучко пӱртӱс айдэмым
лӱдыктэнак шога. Тусо пычкэмыш калык тыгай пӱртӱс
дэнэ кучэдалын огэш кэрт. Садлан тудо эртак лӱдын ила.
Тудо, пӱртӱсыштӧ осал шӱлыш уло, нуно айдэмылан осалым ыштат, манын ӱшана. Тусо калыкын тыгай тӱрлӧ
осал шӱлышланӱшанымыштдэнэ тусо „йузо-шамыч"—шаман-шамыч пайдаланат. Нуно пычкэмыш калыкым тӱрлын
ондалкалэн, аҥыртарэн ашнат.
Тугэ гынат, совэт власть лиймэ дэнэ, мэмнан Совэт
Ушэмын йӱдвэлыштэ илышэ калык-шамычын илышышт
пэш чот вашталдын. Совэт власть мӱндыр йӱдвэл элласэ
калык-шамыч вэрч тырша, нунылан пӱртӱс дэн кучэдалашышт полша. Совэт Ушэмысэ йӱдвэл эллаштэ совхоз
дэн колхоз, икшывым пырльа ашныман школ-шамыч кушкыт, копэратив почылтэда.
Паша. 1. Картыштэ тундрым ончыктыза.
2. Картыштэ ньэньэц-шамыч илымэ вэрым ончыктыза.
3. Каласыза: тундрышто пӱртӱс могайэ?
4. Каласыза: ньэньэц-шамыч кузэ илат: пӧртышт могай? вургэмышт могай? мом кочкыт?
5. Тундрышто илышэ калык-шамыч могай пашам ыштат? Нунын эн куго пойанлыкышт мо? Нуно мо дэн коштыт?
6. Йӱдвэлысэ калык-шамыч ожно кузэ илэн улыт?
7. Совэт власть йӱдвэл калык-шамычлан кузэ полша?

Урок дэч вара ыштышаш паша.
„Йӱштӧ пойасласэ пӱртӱс дэн тусо калыкын илышышт" лӱман альбомым ыштыза.
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УМЫР ПОЙАС-ШАМЫЧ.
УМЫР ПОЙАСЛАСЭ ПӰРТӰС.
Мландэ шарын умыр пойасышт шокшо пойас дэн кок
йӱштӧ пойас коклаштэ улыт. (Глобус дэн пэлшар картыштэ
йӱдвэл дэн кэчывэл умыр пойасым муза).
Умыр пойасыштэ шокшо пойасысэ гай чыташ лийдымэ шокшат огыл, адак йӱштӧ пойасысэ гай йӱштат
огыл. Йӱштӧ дэн шокшо пойас дэч ойыртышыжо адак
тыгай: тыштэ идалыкыштэ ныл жап лийэш: тэлэ, шошо,
кэҥэж, шыжэ.
Тугэ гынат умыр пойасыштэ ик жапыштэ чыла вэрэ
ик гай шокшо, альэ ик гай йӱштӧ ок лий. Йӱштӧ пойас
дэч кунар торарак, шокшо пойас дэк кунар чакырак,
игэчэ тунар умыррак, тэлыжат тунар кӱчыкрак да лэвырак лийэш, кэҥэжшат тунар кужырак да шокшырак
лийэш.
Мэ йӱдвэл умыр пойасыштэ илэна.
ПОЛЬАР О Ҥ Г О ДЭЧ ТРОПИКЫШ ШУМЭШ
САМОЛЬОТ дэн чоҥэштымэ.
Мартысэ ойар йӱштӧ кэчын Йӱдвэл Амэрикын польус
могыр сэржэ гыч самольот нӧлталтэшат, кэчывэлыш чоҥэшта. Кум шагат гыч тундр шэҥгэлан кодэш.
Самольот лумаҥшэ, иман чӱчкыдӧ чодыра ӱмбалнэ чоҥэшта. Курымаш чодыра тӱрдымӧ, мучашдымыла койын
йырым йыр шарлэн кийа. Йужо вэрэ чодыра лоҥгаштэ
ош-палыла койын йэр-шамыч йылгыж шинчат. Йэр дэч
тӱрлӧ вэлныла эҥэрлакадыргыл кийат (112 сӱр.). Йужо
вэрэжэ пычалзэ-индэйэц-шамычын кошар вуйан омашышт
койын кодыт. Коклан-коклан йэр дэн альэ эҥэр воктэн
чодыра йамдылкалымэ койэш, изиш ӧрдыштырак йал
койэш.
Самольот тарванымылан латкок шагата'т шуын. Ты
годсэк чоҥэштэн тӱжэм киломэтр нарэ эртымаштэ льот143

чик-шамыч мучко шарлэн вочшо шыгыр чодырам гына
ужыныт.
Тэвэ вэр вашталдаш тӱҥальэ.
Чодырадымэ вэрла койэдаш тӱҥальыч. Нуно чӱчкыдынрак да чӱчкыдынрак койыт, чодыражэ шуэрак да шуэрак лийэш, койын изэм толэш.
Тэвэ чодыра йӧршэш пытыш. Льотчик-шамыч йӱмалнэ
луман чара тӧр вэр кодэш. Адак умбакырак кайымэкэ
лумат мучко ок кой, вэрын-вэрын гына ошын койэш. Адак
умбалныракшэ лум йӧршэш пыта.
Самольот тэҥыз гай лӱҥгалт шогышо шудылык ӱмбалнэ
чоҥэшта. Тидэ стэп. Стэпыштэ куго тӱкан вольык куто-шамыч коштыт, фэрмэр-шамычын пӧртышт койэда. Самольот
йӱмалнэ олала кодыт. Олала гыч кӱртньӧ корно-шамыч
шуйнэн кийат (113 сӱр.). Самольотумбакэ даумбакэ чоҥэшта. Кӱтӧ коштмо вэр, шудылык шагалрак да шагалрак

112 сӱр. Самольот иман чодыраӱмбалнэ чоҥэшта.
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ИЗ сӱр. Самольот пасу, йалла, олала ӱмбалнэ чоҥэшта.

лийэш. Тэвэ уло стэпым куралмэ, тушто шурно лӱшкэн
шога. Самольот йӱмалнэ куго кумда пасу шарлэн кодэш.
Олала дэн йалла чӱчкыдынрак вэрэштыт. Мучко кӱртньӧ
корно шамыч атмала койын кийат, тушто пойэзд-шамыч
писын кудалыштыт.
Самольот стэп ӱмбалнэ тӱжэм киломэтр утла чоҥэшгэн.
Тэвэ льотчик адакат вэс тӱрлӧ сӱрэтым ужэш.
Отыла кийэн-кийэн кодыт, варажэ чодыра койэдаш
тӱҥальэ. Тидэ чодыражэ ончыч чоҥэштымыж дэч йӧршэш
вэс тӱрлӧ. Тидэ эртак лышташан чодыра. Ото дэн чодыра
коклаштэ шошо вӱд ташлэн шичмэ гай кумда чара вэр
койэш.
Шошым ташлышэ вӱд пытымэкэ, тыжак мучко хлопокым ӱдат. Чодыра дэн отыжо ужар шошо вургэмышт
дэн тӱзланэн шогалыт.
10—656
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Эшэ умбакыжэ, кызыт эр шошо гынат, чодыра чока шэмалгэ ужар лышташ дэн лэвэдалт шогалын. Самольот умыр
пойасын шокшоужашышкыжэ шуын.Тыштэ йуштӧ йӧршын
гайак ок лий, садлан шуко пушэҥгыжэлышташыжым тэлыматок йоктарэ, идалык мучкоужаргэ шога. Нуным курым
мучко ужаргэ шогышо пушэҥгэ маныт. Тошто сэмынак фэрмэр-шамычын пӧртышт койэдат. Шаҥгысэсэмынак самольот
шуко олала ӱмбалнэ чоҥэшта. Кӱртньӧ корно-шамыч адакат шукырак лийыч.
Тропик пойасын чакырак да чакырак лийын толмыжым шижалтэш. Кушкыл лӧзанрак, сылнынрак койэш. Олала
дэн йаллашгэ пальмэ шамыч койыт, йужо вэрэжэ пальмэ
дэн моло тропик кушкыл-шамыч урэм мучкак койыт. Умбалнэ тэҥызын кандэ тӧр ӱмбалжэ койо.
Самольот вашкэ тропикыш шуэш.
Умыр пойасыштэ кушкыл чыла вэрэ ик гай огыл. Йӱдвэл умыр пойасын йӱштӧ ужашыштыжэ уло Йэвроп, Азий,
Амэрик коч кумда корно дэн чодыра кийа.
Кэчывэлыштыракшэ, чодыра дэч умбакыжэ, чодырадымэ, шудо кушман кумда вэр кийа. Тидэ — стэп.
Йӱдвэл умыр пойасын эн кэчывэлнысэ шокшо ужашышгыжэ йӱштӧ йӧршэш гайакоклий, тушто кушкылшамыч эрэ ужаргэ шогат. Нинэ кушкы 1-шамыч шокшо
пойасысэ кушкыл-шамыч дэн кэлшат.
Кэншэл
пэлшарыя умыр пойасыштыжат
кушкылшамыч тугак тӱрлӧ улыт. Туштат чодыра, стэп, адак
эртак ужаргэ шогышо кушкыл-шамыч улыт.
Паша. 1. Кушкыл картыштэ ончыза: йӱдвэл умыр пойасыштэ
чодӹра, стэп кушто улыт, курымэш ужаргэ шогышо кушкыл-шамыч кушто кушкыт?
2. ССР Ушэм карт дэн кушкыл картам таҥастарэн ончэн
тэ могай кушкыл кушмо вэрыштэ илымыдам палыза.
3. Экскурсийым ыштэн, шкэндан йырысэ кушкылым ончыза.
Тэндан дэнэ чот шарлышэ кушкыл лышташым погэн коштыза.
4. Шарналтыза: тэндан дэнэ идалык мучко жап кузэ вашталдэш?
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114 сӱр. Тайгаштэ.

ТАЙГАШТЭ.
Куго пич тайга тӱжэм киломэтрыш шумэш шуйнэн
кийа. Тудым йужо вэрэжэ гына йэр альэ эҥэр чараҥда.
Тушто курымашлык кож, нулго, кэдр, лыштан пӱнчӧ пырдыж гай шогат.
Чодырасэ эҥэр сэрлаштыжэ шэртньэ, нӧлпӧ, адак полан вондо кушкэш. Коклан-коклан ош куэ-шамыч шинчаш пэрнат. Мучко оргаж, кашка, талэ мардэж йӧрыктылмӧ пушэҥгыла кийылдыт. Тайгаш кунар кэлгышкырак
пурэт, тунар тудо эртэн кэртдымэ лийэш.

Тайга ош вургэмым чийэн шогалын. Йолгорно-шамыч
пэтырнэныт, изэ эҥэрлат шыргыктэн йогэн огыт шинчэ.
Чара вэрлаштэ ош тӧшак гай лум ӱмбалнэ тыгыдэ кышашамыч тӱрлэм гай койын кийат: тэвэ оргаж лоҥга гыч йос
кудал лэктын шинчын йырым-йыр ончалынат, адакат оргаж
лоҥгаш пурэн кайэн.
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Тэвэ мэраг кудал лэктэ,
шкэ кышажым товаҥдылын
тӧрыштыл кудал колдыш. Изэ
лумшын шэм тупшо кэчэш
йылгыжалтыш. Чыланат оргаж
лоҥгаш шыльыч, нунын почэш шыпак шэкланэн-шэкланэн тул гай йошкар рывыж
лэктэ. Кышаштым ӱпшынчат,
кудальэ.
Тэвэ адак пич чашкэрлаштэ пучо-шамыч йэшышт дэн
шэҥын кайат. Шоҥго тӱкан пӱчыжӧ — кугыракшэ — ончылно кайа. Тудо шкэнжын шучко тушманжын —шурмаҥышын —йымэн шичмэ чыла шучката вэрым шинча.
Тудо пычалшм тора гычак шижэш. Пӱчӧ йэшыжым шэкланэн наҥгайа, эртак ончылтэш, ӱпшынчэш, колыштэш...
Тайгаштэ пычалзат шэкланэн кайа. Тудын пэлэн шкэ
ӱшанлэ йолташыжэ —пий лийэш. Пычалзэ кышам пэш
эскэрэн кайа. Лум ӱмбалнысэ кыша почэш могай йанлык
кушкыла кайымым кнага лудмо сэмын лудэш. Пычалзэ
кажнэ йӱкым пылыш шогалтэн колыштын, шыпак ошкэда.
Тудым йанлык-шамыч шижыт гын, шылыт... Тугэ гынат
шотшым шинчышэ тошто пычалзым йанлык ондалэн ок
кэрт. Пычалзэ шкэ пийжым йанлык кычалаш туныктэн.
Пийжэ опталдэн колда гын,
пычалзэ тунамак тушко куржын мийа, урым альэ лумшым
ужэш, пычалжым викта, лӱйэн
колда—тэвэ йанлык лум умбак пӧрдынат возэш.
Шошо шуын. Тайыл дэн
чара вэрлаштэ лум шулэн.
Эҥэр^амычпочылдыныт, лап
вэрлаш вӱд налын, куго куп116 сӱр. Пучо-шамыч.
шамычат лэвэныт. Кайык-ша148

мыч толын шкэ шошо мурыштым муралдат. Кэчэ ончалмэ вэрыштыжэ кэч куштат
ужар шудо лэктын. Тайган
чара вэрлаштыжэ, корэм сэрлаштыжэ нарынчэ, кандэ, ош
пэлэдыш пэлэд шинчыныт.
Кэҥэжат шуо. Чодыраштэ
тӱрлӧ йанлык игат койэдаш
тӱҥалын. Тайгаштэ илыш ылыжын. Тугэ гынат кэҥэжым
айдэмылан тайгаштэ кошташ
йӧсӧ. Шуко вэрэ киломэтр
И 7 сӱр. Лумшо поктымо.
кутышан куп-шамыч капла
кийат. Шӱйшӧ омартажэ, йӧрлэдышэ пушэҥгылажэ, кашкала, оргажшэ корным пэтырат.
Паша. 1. Картыштэ тайгам муза.
2. Шарныза: тайгаштэ шукыжым могай кушкыл дэн илышэшамыч вэрэштыт? Нуным сӱрэтыштэ палаш тунэмза.

СТЭПЫШТЭ.
Мый стэпыштэ шошым лийым.
Лум шулымо дэн вӱдыжгышӧ мландым шокшо шошо
кэчэ ырыкта. Стэп лӧза ужар шудо дэн лэвэдалтын, чэвэр пэлэдыш дэнэ олан-вулан вэлэ койэш. Суслик-шамыч
шӱшкат. Шудо лоҥгаштэ пасу кольа-шамыч кудалыштыт.
нуно йол йӱмачынак кудал лэктын, умбак кудал колдат.
Тӱрлӧ лывыжэ, копшаҥгыжэ да мойын ызгэн, соргыктэн чоҥэштылыт. Кайык мура. Кава пундашыштэ турий
йылдыртатэн мура. Стэп ӱмбалнэ кочкаш кычалын куткыж пӧрдэш.
Мый стэпым адак шокшо кэҥэжым ужынам. Тудо
кэчэш когаргэн, оралгэн шинчын. Ны ужар шудыжо, ны
чэвэр пэлэдышыжэ кодын огыл. Шукэртсэк чӱчалдыш
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йӱрат лийын огыл, мландыш вуй сакэн шогышо шудэш
пурак шинчын.
Шокшо кэҥэж кэчын тушто тымык, йокырок ыльэ,
Тудо эрдэн эр пожалтэш. Пасу кольа дэн суслик-шамыч
писын кудалыштыт — нуно тэлылан кочкышым йамдылат.
Чыла вэрэ пулдырчо, адак моло стэпысэ кайык-шамыч
кыньэл-кыньэл кайат. Кӱшнӧ, каваштэ тугак куткыж
пӧрдэш.

Мый стэпым тэлымат ужынам. Тудо ош лум лэвэдыш
дэн лэвэдалтын ыльэ. Кайык-шамыч кайэн пытэныт, пасу
кольа дэн сусликат шкэ рожышкышт пурэн возыныт.
Тӱрлӧ лывэ, копшаҥгэ, шукшат шылыныт. Лум лэвэдыш
йӱмалнэ стэпысэ шудын вожышт, саскашт, нӧшмышт
кийат.
Коклан-коклан талэ мардэж пуа, лумым кӱшкӧ тӱргыктэн кӱзыкта, шӱшка. Стэпыштэ пэш йокрок.

118 сӱр. Стэп.
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Тӧр лум тӧшак ӱмбалнысэ кыша гына тыштэ йӱдым
пирэ коштмым, мэраҥ кудалыштмым ойлат.
Тыгай айдэмэ тӱкыдымӧ стэплажэ пэш кукшо игэчан
вэрлаштэ гына кодыныт. Йӱдвэл умыр пойасысэ стэп-шукыжым куралмэ мландыш савырнэн.

ПАСУШТО.
Мэ кӱртньӧ корно дэнэ кайэна.
Вагон окна гыч эр годсэкак стэп койэш. Йырым-йыр
ик пушэҥгат ок кой. Корно кок могырымат мучко пасушамыч кийэн кодыт. Шӧртньӧ сынан мучашдымэ шыдаҥ
пасу лӱшкэн шога. Кэчэш кэчшудо пасу йылгыжэш. Арбузан баштан-шамыч койын-койын кодыт.
Шурным погаш тӱҥалыныт. Почэ-почэ тӱрэдмэ машин
дэн кылда пидшэ машин-шамыч коштыт, шэҥгэланышт
тӱрэдмэ кылдам оптэн кодат. Йужо вэрэжэ куго каваншамычат койэдат, тушто машин дэнэ пэшак шийыт. Умбалнэ йалла койэдат, эльэватыр-шамыч мӱндыркӧ койын
шогат. Эльэватыр дэкэ чыла могырым тура корно-шамыч
мийат, тушто грузовик дэн ула-шамыч у киндым эльэватырыш наҥгайат.
Касат вашкэ шуэш, йырым йыр альат тугайак — мучко
пасу, пасу, пасу...
Паша. 1. Картыштэ стэпым муза.
2. Каласыза: стэпын тӱсыжӧ идалык мучко кузэ вашталдэш?
3. Каласэн пуза: йын-шамыч стэп тӱсым кузэ вашгалдэныт?

УМЫР ПОИАСЫН ШОКШО УЖАШЫШТЫЖЭ.
Италийыштэ.
Пэлшар картыштэ Йэвропым муза, вара тудын кэчывэл сэрлаж,э дэн Срэдизэм тэҥызым муза. Тидэ тэҥызышкэ кужо пэлэостров пурэн шога. Тидэ пэлэостровышто — Италий кугыжаныш.
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Италийыштэ эрэ гайак ойар шога. Тыштэ идалык
мучко шокшо.
Сылиэ пунчо-шамыч— пиний — куго зонт гай койшо
вуйыштым кэчэ дэкэ кӱшкӧ шуйат. Кэч куштат эртак
ужаргэн шогышо лавр дэн олив ото-шамыч койэдат.
Шуко апэльсин дэн лимон пушэҥгыла улыт. Шӧртньӧ
гай апэльсин дэн лимонышт шэмалгэ лышташ лоҥгаштышт кэчэш тулла йӱлэн кэчат.
Тӧр радам дэнэ каштан-шамыч, тут пушэҥгэ, адак
моло пушэҥгыла шындалтыныт. Нунын коклаштышт ик
пушэҥгэ гыч вэсыш кэржалтын виноград укшышт пӱтырнэн кушкыт. Ӱлныжӧ, пушэҥгыла йӱмалнэ, шыдаҥ дэн
кукуруз шочыт. Тыштэ ик пасу гычак шурным, виноградым, каштаным, порсын шукшлык кочкышым, виноград
укшэрлам кылдыштшаш воштырлам, пуым налыт.
Гэҥыз дэч пэш тораштат огыл изэ йал койэш. Тудо
эртак сад дэн виноград вондэрла лоҥгаштэ шинча, тугэ
гынат тудо крэсаньык кыдыштэ огыл, тудын озажэ —
помэшык. Виноград погымо жап шуын. Виноград укшэрлаштэ нэлэ о р л а ҥ г э ^ а м ы ч кэчат. Крэс.шьык-шамыч
изыжгэ, кугыжгэ виноград пасушто пашам ыштат. Куго
корзин-шамыч вашкэ тэмыт. Тугэ гынат итальйан крэсаньыкын пашажэ шулдо. Помэшык гына куанэн да пойэн
ила. Крэсаньык-шамыч шкэ йэшышт дэн кочкашыштат пыкшэрак ситарат.
Италий гыч йӱдвэлкыла тӱрлӧ саскам, йэмыжым
наҥгайат: виноградым, апэльсиным, лимоным, пэрсикым,
абрикосӹм, молымат.
Паша. 1. Картыштэ Италийым муза.
2. Шарныза: умыр пойасын шокшо ужашыштыжэ могай кушкылым куштат, нуным сӱрэтыштэ палаш тунэмза.

Урок дэч вара ыштышаш паша.
„Умыр пойасласэ пӱртӱс дэн тусо калыкын илышыжэ" лӱман
альбомым ыштыза,
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ЙӰДВЭЛ УМЫР ПОЙАСЫСЭ КУГЫРАК
КУГЫЖАНЫШ-ШАМЫЧ.
Мландэшарыштэкалык шукыжым умыр пойаслаштэ ила.
Эн шукыжо йӱдвэл умыр пойасыштэ илат.

Тушко Совэт

Социалист

Рэспублик-влак

Ушэм

(ССРУ) чыла гайак пура. Йӱдвэл умыр пойасыштэ тӱньамбалсэ шолдыра капиталист кугыжаныш-шамыч улыт:

Англии,

Амэрик

Сойэдиньон штат-шамыч

(АСШ),

Франций,
Гэрманий,
Йапоний. Туштак шуко калыкан
эл — Китай. (Нинэ эллам картыштэ муза).

ЙӰДВЭЛ УМЫР ПОЙАСЫШТЭ ПӰРТӰС
ДЭН КУЗЭ ПАЙДАЛАНАТ.

ПОЙАНЛЫК

Иӱдвэл умыр пойасыштэ илышэ калык пӱртӱс пайанлык дэн шкэ кӱлэшыжлан акрэт годсэк пайдаланэн ила.
Йын^-шамыч мландым куралыт, чодырам руат, тӱрлӧ йанлык дэн кайыкым кучат, мландэ йӱмалнысэ пойанлыкым
кӱнчэн луктыт. Айдэмэ йӱдвэл умыр пойасын пӱртӱсыжым пэш чот вашталдэн.
Румо чодыра олмэш, ожнысо кумда стэп олмэш куго
олала дэн йалла, тӱжэм дэнэ завод да фабрик лийын
шинчыныт, пасу, сад, парк шарлэн кийат, йырым-йыр
кӱртньӧ корно-шамыч шуйнылыт.
Тугэ гынат капиталист эллаштэ пӱртӱс вийын озажэ
шэмэр-шамыч огыт ул. Чаплэ мландэ, мландэ кӧргысӧ
пойанлык, фабрикдэн завод-шамыч капиталист кашак кыдышгэ улыт; нуно шкэшт паша ыштыдэ пашазэ-шамычын
вийышт дэн пойэн илат.
Тидэ пойанлыкым милион дэнэ пашазэ-шамыч шкэ
кыд вийышт дэнэ ыштат. Нунын шкэныштын изэ пашадарышт дэч моло нимат укэ, тудыжат илашышт пыкшэпыкшэрак гына сита.
Мэмнан ССР Ушэмым налаш гын, тыштэ йӧршэш вэс
тӱрлӧ.
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ССР Ушэмыштэ чыла мландэ дэн вӱд, кушкьтл, илышэ
да мландэ кӧргысӧпойанлык, фабрикдэн заводла, эльэктростанцэ-шамыч — чылажат шэмэр кальк кыдыштэ.
Совэт Ушэмысэ чыла шэмэр-шамыч шкэ вийышт шутымо сэмын мэр пашам ыштат, йыҥ вий дэн илышэ
иктат укэ. Нуно комунист партий вуйлатымэ почэш Совэт Ушэмыштэ социализм озанлыкым ыштат.
Урок дэч вара ыштышаш паша.
Йэшартышыштэ ончыктымо
дымшо пашам шуктыза.

нылымшэ, визымшэ, адак ку-

\

ЙЭШАРТЫШ.
Пэлшар картым раш шинчышашлан ыштышаш паша.
1. Кагаз гыч тӱньа ужашлам пӱчкын лукса. Тидым тыгэ ыштыза: Вошт койшо йандар кагазым 156 страницэш ончыктымо I
чэртьож ӱмбак пыштыза, вара кагаз вошт койшо тӱньа ужашлам
шкэ кагазышкыда кусарыза. Нуным пӱчкэдэн лукса. Пӱчкэдэн
лукмо тӱньа ужашладам тӱсан кагаз лист ӱмбак пыштызат, йырышт карандаш дэн корэн, адакат пӱчкэдэн лукса.
Тыгэ тӱньа ужашлам кажныжым кумыт гыч ыштыза.
Тӱсан кагазда укэ гын, пӱчкэдэн лукмо кагаздам йа карандаш дэн, йа чийа дэн чийалдаш лийэш.
2. Пӱчкэдымэ тӱньа ужашладам кугыт шотышт дэн йыгырэйыгырэ оптыза, тугак йа кагазэш, йа тэтрадьэшда пыжыктыза.
Нунын лӱмыштым йӱмаланышт возыза.
3. Пэлшар картам ыштыза.
а) Кок оҥгым йыгырэ ыштыза. Тудлан кок кагаз линьэйкым
йамдылыза. Тудын ик мучашыжым кагаз листа покшэлан пыштэн, тужак булавкым кэрза. Линьэйкын вэс мучашэшыжэ булавкэ дэч 73 мм тораш рожым ыштыза, тушко карандаш мучашым кэрын, булавкэ йыр савырыза.
б) Ик оҥго ӱмбаланжэ „Эрвэл пэлшар" манын возыза, вэсын
ӱмбаланжэ—„Касвэл пэлшар" манза.
в) Кок оҥго кӧргэшыжат тӱньа ужашлам пыжыктыза. Пыжыкташыжэ кнагасэ пэлшар картыштэ ончыктымо сэмын кӱлаш.
г) Чыла тӱньа ужашла дэн окэанлан лӱмыштым возыза.

Мландэ шарысэ кугырак кугыжаньш шамычын вэрыштым
раш шинчышашлан ыштышаш паша.
4. Кагаз гыч нинэ кугыжанышлам пӱчкэдэн лукса: о ССР Ушэмым, АСШ-ым, Английым, Францийым, Гэрманийым, Йапонийым.
Тидым шаҥгэ ыштымыда сэмынак ыштыза. Кузэ ыштышашым II чэртьожышто (157 стр.) ончыза.
Нинэ кугыжанышлам тӱрлӧ чийа дэн чийалтыза.
5. Пӱчкэдэн лукмо кугыжанышладам кугыт шотышт дэн
йыгырэ оптыза, тугак йа кагазэш, йа тэтрадьэш пыжыктыза.
Нунын лӱмыштым йӱмаланышт возыза.
6. Мландэ шарысэ кугырак кугыжанышлам ончыктымо картам пыжыктыл ыштыза:
а) Кагаз листаш Йэвроп дэн Азийым II чэртьожышто ончыктымо сэмын, Амэрикым I чэртьожышто ончыктымо сэмын сӱрэтлыза. Тидым тылэч ончыч ыштымыда сэмынак ыштыза.
б) Сӱрэтлымэ тӱньа ужашлашда, могай кугыжаныш кушто
лийшаш вэржым палэн, нуным пыжыктылза. Йэвроп дэн Азийыштэ кугыжаныш-шамычын кушто лийшаш вэрыштым II чэртьожышто ончыза. Амэрикыштэ кузэ лийшашым шкэ ыҥлыза.
П а л э м д ы ш . Вошт койшо кагазым тыгэ ыштат: выньэр лапчыкым йа карасинэш, йа нӧшмӧ ӱйэш нӧртат, вара тудын дэн
кагазэш шӱрат, кагазшым сайын коштат.
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МУТЭР.
Акрэт годсо — древний.
Вот кандыра — отвес.
Вӱд колтыдымо лончо — водонепроницаемый слой.
Вӱд пуш— водяные пары.
Вэл — направление, сторона.
Гэографий койыш — географические явления.
Гэографий плошчадкэ — географическая площадка.
Игэчэ — погода.
Изэҥэр — ручей.
Илышэ — животный.
Ий пудыртылшо пароход — лео докол.
Йал озанлык мландэ — сельскохозяйственные угодия.
Йуж вӱд—атмосферные осадки.
Йуж тэмпэратур — температура воздуха.
Йӱдвэл— север.
Йӱдвэл волгалтыш — северное
сияние.
Йӱдвэл пэлшар — северное поо лушарие.
Йӱдвэлтропик—северный тропик.
Йӱштӧ пойас — холодный пояс.
Карап — корабль.
Касвэл—запад.
Касвэл пэлшар—западное полушарие.
Купаҥшэ йэр — зарастающее
озеро.
Курык вуй — вершина горы.
Курымаш ужаркушкыл — вечнозеленые растения.
Куткыж — орел.
Кушкыл— растение.
Кӱкшака вэр—возвышенность.
Кэчы вал — полдень.
Кэчывэл — кэчывалвэл — юг.
Кэчывэл пэлшар — южное полушарие.
Кэчывэл тропик — южный тропик.

Лап вэр — низменность.
Лумшо — соболь.
Мландэ кӧргысӧ вӱд — подземные воды.
Мландэӱмбалсэ вӱд—надземные воды.
Мландэ ӱмбал тӧрлык — рельеф земной поверхности.
Мӧдывуй —мучывуй—кочки.
Мэтэорологий станцэ — метеорологическая станция.
Олдыш - топливо.
Польар оҥго — полярныйкруг.
Пӱчӧ — лось.
Пэлэостров — полуостров.
Сонарзэ — пычалзэ—охотник.
Сын, формо — форма.
Тайыл — склон.
Топографий план — топографический план.
Торалык — расстояние.
Тӧр вэр — равнина.
Тропик чодыра — тропический
лес.
Тӱжвал тӱс — общий вид.
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