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ТУҤАЛТЫШ. 

Те геӧграфийым тунемаш тӱҥалыда. Шкенан илыме мландына 
нерген шуко оҥайым колыда, у шинчымашым налыда. 

1 сӱр. Тунемше-шамыч верым ончат. 

Географий урокышто те шкендан йырысе верым пален налыда. 
Те мландын мон кугыт, могай форман улмыжым, мланде ӱм-

балне мо-мо улмым пален налыда. 
Географийым тунемын, те мланде ӱмбалне тӱрлӧ вере природа 

могай улмым, тушто калык кузе илымым пален налыда. 
Географий урокышто те планым да картым—верым чертеж дене 

ончыктымым ыҥлаш тунемыда. Тыгай чертежым ончен, кеч мо-
гай верымат пален налаш лиеш. 
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2 сӱр. Тунемше-шамыч глобусым ончен, мланде шарым тунемыт. 

Мемнан книгана тыланда географнйым тунемашда полша. 
Книгашке план ден карт-шамычым пыжыктыме. Нуным ара-

лыза. План ден карт деч поена географийым тунемаш ок лий. 



I. ШКЕНАН ИЛЫМЕ ВЕРЫМ КУЗЕ 
ПАЛЫМАН. 

Молан ме йомын коштна. 

Мемнан ола деч пеш тораштак огыл пионер лагерь уло. Ме 
йолташем дене коктын шукертсек Тушко каяш шонен коштна. 
Кайышаш корным палышна да корныш лекна. 

Эҥер гоч вончышна, кугу олыкымат эртышна. Теве лагерь 
шогымо пӱнчерлашкат шуна. Вара межа дене кайышна. 

Чодраште пеш сай. Мучко пӱнчӧ ӱпш шарлен, чодра вуй 
«кож-ж» шоктен лӱшкен шога. Мӱндырнӧ куку мура. 

Вашке тореш межа лийшаш. 
Кенета мемнан деч шола велне ур койын кодо. Ме тудын 

почеш куржын колтышна. Тудыжо писе, мемнан деч утлаш то-
чен, умбак да умбак кудалеш. Вара пӱнчӧ вуйыш кудал кӱзы-
шат, укшла лоҥгаш шыле. Ме изиш ончен шогышна да умбак 
кайышна. 

Теве тореш межашкат шуна. Пурла век савырнышна. Вашке 
лагерьыш шушаш улына. Ик час каена, вес час каена, ла-
герь уке. Куш кайыман? Межа тышкат кая, тушкат кая, нуно 
чыланат икгай улыт. Йырым-йыр ик еҥат уке. Ме чодраш йом-
на. Лагерьым кычалын чодраште шуко коштна. 

Кенета умбалне пий оптымо йӱк шоктыш, чодра орол койо. 
Ужына: ме лагерь деч шым километр ӧрдышкӧ каен улына. 

Очыни, ур почеш куржмо годым ме кушкыла кайышашым мон-
ден улына. 

Чодра орол мемнам шке декыже наҥгайыш, чайым йӱктыш. 
Эргыже мемнам ужатен колтыш. Нионер-шамычын эҥер тӱреш 
олтымо тул воктекышт миен шумына годым пычкемышат лийын 
ыле. 

Кумышешыжым пионер-шамыч мемнам ужатен колтышт. Кок 
пионер корным ончыкташ лийыч. 

Нуно чоҥгашке кӱзышт, тужеч йырым-йыр коеш. Шке ончы-
ланышт верын планжым шаралтен пыштышт, адак «компас» ман-
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ме изи приборым пыштышт. Нуно план ден компасым ятыр са-
выркален-савыркален ончышт, ваш-ваш ала мом каҥашышт. 
Вара, чоҥга гыч чодра гоч нымат ок кой ыле гынат, мыланна 
ола кувелныла улмым ончыктышт. Планыште ала мом висышт, 
шотлышт да каласышт: олаш шумеш ныл километр лиеш, час 
гычынрак мӧҥгышкыда шуыда, — маньыч. Ме, — нуно шинчы-
шыла гына койыт, шкештнимат огыт шинче, — маныншонышна. 
Туге гынат, нунын почеш кайышна. 

Нылле минут гычынрак ме кернак мӱндырнӧ олам ужна. Тид-
лан ме йӧршешак ӧрна. Час гыч мӧҥгыш шуна. 

Мый чодраште сокыр гай йомын коштмынам шарналтышым. 
Вара шканем, пионер-шамыч семын корным муын мошташ ту-
нем шуамак, маньым. 

Кажне еҥлан шке йырысе вержым сайын шинчен шогыман, 
могай верыште^илымыжым, тудын йырже мо-мо улмым чыла 
шинчыман, кеч могай корнымат муын моштыман. 

Шке йырысе верым сайын палышашлан теве мом шинчаш 
кӱлеш: кувекыла кайымым шинчыман, вер кокла торалыкым 
{расстоянийым) пален моштыман, адак верын планжым кучылт 
моштыман. 

6 
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„Пурла" ден „шола" вел вашталтыт. 

Сӱретым ончыза. 
Тунемше-шамыч деч окна-шамыч кудо велныла улыт — шо-

лаште але пурлаште? 
Нунын деч омса кудо велныла? 
Туныктышо деч омса кудо велныла? 

Заданий. Партыште шинчышыла палыза: Классыште окна-
шамыч тендан деч кудо велныла улыт? Тендан деч омса ку-
до велныла? Туныктышо деч омса ден окна-шамыч кудо вел-
ныла улыт? 

«Пурла» ден «шола» вел кувекыла мелынсавырныме дене ваш~ 
талтыт. Мелын ик велыш савырнен шогалына гын, иктаж-мо-
гай узгар-шамыч пурла велыште лийыт. Мелын вес велыш са-
вырнен шогалына гын, ты узгар-шамычак мемнан деч шола ве-
лыште лийыт. 

Веллам «нурла», «шола», «ончыл», «шеҥгел» манын шке деч-
ше шотлышо еҥ палыдыме верыште вашке йомын кертеш. Тыге 
йомаш ынже лий манын, айдемын савырнымыже годымат ваш-
талтдыме вел-шамычым ышташ кӱлеш. Е^шамыч тндым шукер-
так ыҥлен налыныт, садлан веллам кечым ончен палаш тӱҥалы-
ныт. 

Ен--шамыч кечым ончен горизонт веллам палаш 
кузе тунемыныт. 

Еҥ^шамыч ожнысекак кечын каваште коштын савырнымы-
жым кажне кечын ужын шогеныт, Кече эрдене лектеш, эркын-
эркын эртак кӱшкырак да кӱшкырак кӱза; кечывал тураште эн 
кӱшнӧ лиеш, варажым адакат ӱлыкыла волаш тӱҥалеш. Каслан 
кече шинчеш, шке денже пырля кечывал волгыдымат, шокшы-
мат наҥгая. 

Адак е^шамыч ояр кече годым мландыш кеч мо дечат ӱмыл 
вочмым ужыныт. Но предмет-шамычын ӱмылышт кече мучко 
ик кужытан ок лий, эре вашталтеш. Кече мланде дек кунар 
ӱлнырак лиеш, ӱмыл тунар кужырак лиеш; кӱшнырак гын, 
ӱмылжат кӱчыкрак лиеш. Кече мучко ӱмыл вочмо велжат ваш-
талтеш. 

Тидым эскерен, е^шамыч чара вереш лӱмын меҥгым шогал-
таш тӱҥалыныт (4 сӱр.). Меҥге деч вочшо ӱмылын кужытшо да 
велже почеш нуно жапым пален шогеныт. 
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4 сӱр. Древний Грецийыште жапым ӱмыл почеш палаш шогал-
тыме меҥге. 

Кечым ончен, ен--шамыч кечывал тураште ӱмыл эн кӱчык 
лиймым, адак эртак ик велыш вочмым пален налыныт. 

Ӱмылын кечывал жапыште вочмо велжым енмпамыч север' 
манаш тӱҥалыныт. 

Север ваштареш кийыше велжым юг маныныт. Юг велыште 
кече кеч. кунамат кечывал жапыште лиеш. 

Тылеч поена 'адак кок вел уло: восток ден запад. Нине 
веллажым еӱретыште ончыктымо еемын палат. 

Айдеме мелын ееверышкыла шо-
галешат, кидшым кок велке ша-
ралта. Тудын пурла кидше восто-
кым ончыкта, шола кидше — за-

падым. 
Север, юг, восток, запад — тӱк 

вел-шамыч улыт. 
Айдеме кеч кушкыла еавырна 

гынат, север, юг, восток, запад 
ончыктышо вел-шамыч огыт ваш-
талт. 

Нине веллам кӱчыкын тыге 
ончыктат: север—С, юг — Ю, вос-

Беӱр. Тӱҥ веллам палымаш. ток — В, запад — 3. 
8 



Заданий. I. Ояр кечыште шекланыза: Школыш кайымыда го-
лым тендан деч ӱмыл кудо велкыла возеш? Школ гыч пӧртыл-
мыда годым кушкыла возеш? 

2. Висыза: Школыш кайымыда годым пушеҥгын ӱмылжӧ мон 
кужыт? Школ гыч толмыда годым пушеҥгын ӱмылжӧ мон кужыт? 

3. Эскерыза: Эрдене школыштыда кече волгыдо кудо окнаш 
пура? Кечывалым кудо окнаш пура, кудо окнаш йӧршын ок 
пуро? 

4. Иктаж ояр кече годым школ кӱварешда кечырал деч он-
чыч, кечывалым, кечывал деч вара окна рама гыч вочшо ӱмы-
лын велжым, адак ӱмылын кужытшым пор дене палемдыза. 

Кечым ончен ме тӱҥ веллам кузе палышна. 

Тунемаш тӱҥалме годымак ме школ кудвечеш географиче-
ский наблюденийым ыштен шогаш верым ыштышна. Тидлан ме 
школ кудвечешна кече сайын волгалтарыме верым ойырен нална. 
Тудым сайын тӧрлатен, ошмам шавышна. 

Ме географический площадкеш варам шогалтышна, шӧрын 
ынже лий манын, вот кандыра (отвес) дене вискален, мландыш 
урышна. 

Ик ояр кечын уло класс дене, 
кечывал шушаш годым, кудве-
чыш лекна, вара дечын торашкырак 
шогалын, ӱмылым эскераш тӱҥална. 

Микал ден Ивук туныктышо 
дене пырля вара дек чак мийыш-
тат, ӱмылын кушкыла вочмыжым, 
адак кужытшым палемдышт. 

Микал ӱмыл вочмо кутышеш 
линийым ыштыш, Ивукшо ӱмылын 
кужытшым палемден, кӱчык линий-
ым тореш удырале. Иктаж минут 
эртымеке, ӱмыл изиш ӧрдышкырак 
кусныш. Микал адакат у линийым 
ыштыш, Ивук ӱмыл кужытым па-
лемдыш. Ӱмыл кӱчыкрак лийын. Ӱмылын кушкыла вочмыжым 
да мон кужыт улмыжым Микал ден Ивук алагунар гана (икмо-
нар гана) палемдышт. Ӱмыл эртак кусна, адак эртак кӱчыкемеш. 

Теве ме ӱмыл пыртак кужеммым палышна. 
Микал эн кӱчык ӱмыл мучашеш изи меҥгым кырыш. Тунык-

тышо тудо велышке кидше дене ончыктен «туштыла север» 
мане. 

ю 
6 сӱр. Микал кечывал ӱмыл 

мучашеш ментым кыра. 



Вара Ивук туныктышын шӱдымыжӧ семын чурийже дене се-
вер велыш шогалят, мыланна юг, восток, запад куштыла ул-
мым ончыктыш. 

Север куштыла улмым чыланат шинчышт манын, ме урок 
деч вара кудывечеш «север—юг» ончыктышо палым ыштышна. 
Тидлан ме кечывал турасе ӱмыл велкыла аҥысыр лакым кӱнчыш-
«а, вара тушко кермыч пудырго ден тыгыде кӱйым темышна. 

Заданий. Тӱҥ веллам теат тыгак палыза. 

Компас. 

Кече почеш веллам ояр кечыште гына палаш лиеш. 
Ояр кечыже чылаж годымак ок лий. 
Пылан ийгечыште, тугак йӱдымат веллам компас манме при-

бор дене куштылгын палаш лиеш. 
Ожно мӱндыркӧ коштмо годым пользоватлыме компасышт 

пеш просто ыштыме улмаш. Тунам магнитаҥдыме пластинкым 
шӱртеш кылтен сакен компасым ыштат улмаш. Шӱртым кидыш 
лалмеке, пластинка лӱҥгалташ тӱҥалын. Тыге изиш лӱҥгымеке, 
пластинка шыпланен, тудын ик вуйжо северым ончыктен, весы-

Кызыт е^шамыч вес тӱрлын ыштыме ком-
пас дене пользоватлат. Тудо магнитаҥдыме 
вурыс стрелка дене ышталтын. Стрелкын ик 
мучашыже канде, весыже волгыдо тӱсан. 
Стрелка рӱдӧ ӱмбалне пӧрдын шога. Рӱдыжӧ 
тыртыш коробка пундашеш пыжыктыме, ко-
робка ӱмбалныже янда. 

Компасым тыге шындат: тӧр ӱмбалан пыш-
тат да стрелкын шыпланымыжым вучат. Тыге 
северым муыт. Вара стрелкын канде мучашыже 

коробка пундашысе С буква дене тӧр лиймешке коробкам пӧр-
дыктат. Коробка пундашысе моло буквашт моло веллам ончык-
тат: В — востокым, 3 — западым, Ю — югым. 

Компас дене тӱҥ веллам велэ огыл, нунын кокласе моло 
велыштымат муаш лиеш: С-В север ден восток коклам ончык-
та, Ю-В юг ден восток коклам, Ю-3 юг ден запад коклам, 
С-3 север ден запад коклам. 

Компас кугу прибор огыл. Тудым кӱсеныште коштыкташат 
.йӧнан. Компас дене нигуштат от йом. Кайыме годым кушкыла 
кайымым гына компас почеш эскерыман, мӧҥгеш пӧртылмӧ годым 
10 
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7 сӱр. Компас. 
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толмо велышкыла мӧҥгеш кайыман. Мутлан, тый кайымет годым 
север велыш каенат гын, пӧртылмет годым юг велышкыла каяш 
кӱлеш. 

Корнышто коштмо годым, путыракше теҥызыште коштмо го-
дым компас пеш кӱлеш. Теҥызыште коштмо годым алагунар 
кече годсек мландым ужде кошташ логалеш, садлан компас деч 
поена корнымат йомдараш лиеш. 

Заданий. 1. Компаспочеш палыза: Тендан классыштыда окна-
шамыч кудо велныла улыт? Омса кудо велне? 

2. Шке классыштыда я потолокеш, я кӱвар ӱмбалан стрелка 
дене ееверым палемдыза. 

Компасым шке кузе ыштыман. 

Ожно пользоватлыме гай простой компасым шкаланат куш-
тылгын ышташ лиеш. 

Ургымо имым да магнитым налза. Маг-
нитын ик мучашыж дене имын пелыж гыч 
кошар мучаш марте 10 — 20 гана йыгалтыза; 
магнитын вес мучашыж дене имын шуан му-
чашыжым тунар ганак йыгалтыза. Тыге име 
магнитан лиеш. 

Тиде имым пелыгыч тодылмо аҥысыр ка-
газ ластыкыш керза. Ыштыме ^прибордам 
шӱртеш еакыза, шӱртыжӧ кар ынже лий. 
Тудым еӱретыште ончыктымо еемын кӱшкӧ 8 еӱр. Шке ыштыме 
нӧлталза. компас. 

Изиш лӱҥгымеке, тудо шыплана, име ынде 
ик мучашыж ^дене — ееверым, весыж дене югым ончыкта. Шке 
прибордам компас дене таҥастарыза, имын кудо мучашыже (ко-
шарже але шуанже) север велым ончыкта, шекланыза. Тендан 
име-компасда тиде мучашыж дене эре ееверыш ончыкташ 
тӱҥалеш. 

Заданий. Шке ыштыме компасда дене палыза: тендан школ 
уремда кудо велкыла кутынь кия. 

Чертежышто веллам кузе ончыктат. 

Ме уремыште шогена. Мемнан деч север велыштыла колхо-
зын клубшо коеш, юг велыште—школ, востокышто—ялсовет, запа-
дыште — кооператив. 

Туныктышо мыланна нине оралте-шамычым ончыкташ шӱдыш. 
11 



9 сӱр. Кагазеш вел-
лам тыге ончыктат. 

Ме шкенан ыштыме чертежнам таҥастарен 
ончышна: кажныже шке семынже ыштен, чер-
тежна турло-турло лийын. 

Йоҥылыш ыштымынам ужын, туныктышо 
кузе ышташ кӱлмым ончыктыш. Туныктышо 
ончыктымо семын ме шке шогымо вернам 
кружокым ыштен ончыктышна. Еара тетрадь-
нан кӱшыл тӱржым север велышкыла ыштен 
кучышна, ӱлыл тӱржӧ юг велышкыла лие, 
пурла тӱржӧ — восток велкыла, шолаже — 
запад велкыла. Тӱҥ веллажым 9-ше сӱре-
тыште ончыктымо семын стрелка дене палем-
дышна. 

Тыге ыштымеке, кажне пунктым кужак ончыкташ кӱлмым ме 
куштылгын ыҥлен нална. Тунемше-шамыч чертежешышт заво-
дым, школым, ялсоветым, кооперативым чын ончыктен улыт мо? 
Терген налза. 

Тӱҥ веллам чертежышто 
З А В О Д * ыштыме семын тыге ончык-

Щ! тыман: 
иктаж могай пункт гыч се-

вер велышкыла ончыкташ кӱ-
ЯЛСОВЕТ

 л е ш гын> северым кагазын кӱ-
- Ш шыл тӱрешыже ончыктыман; 

югым — ӱлыл тӱрешыже; 
востокым — кагазын пурла 

тӱрешыже; 
Щ западым—шола тӱрешыже. 

шнол 

НООПЕРАТИВ 

Заданий. Чара верыш лек-
тын шогалза. Шке йырым-
йырда север, юг, восток, запад 
велыштеиктаж могай оралтым, 

я пушеҥгым муза, нуным шке тетрадешда палемдыза. 

10 сӱр. Мемнан теве тыгай 
чертеж лие. 

Вер коклам (расстоянийым) кузе палыман. 

Верым сайын палышаш верч тӱрлӧ пункт коклаште направ-
ленийым гына шинчымаш ок сите. 

Нине пункт коклаште расстоянийым шинчаш кӱлеш. 
Вара вер коклам кузе палыман? 
Вер кокла тора огыл гын, ошкыл дене висат; тора гын, ку-

нар час але кунар кече кайыме дене шотлат. Южгынам тыге 
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ойлат: «Мемнан ял гыч олаш шумеш имне дене кум кече, йолын 
вич кече каяшкӱлеш». «Мемнан ял гыч чодраш^шумеш вич час 
каяш кӱлеш». 

Торалыкым тыге шотлымаш точно огеш лий. Ик еҥжын ош-
кылжо кужо, весыжын кӱчык, ик имньыже писын кая, весыже 
пакмарак лиеш — эркынрак наҥгая. Ик торалыкымак тӱрлӧ се-
мын каяш лиеш, тӱрлӧ жап кӱлеш. 

Кокла шотым точный виса дене шотлымаН. Тора огыл гын, 
метр дене, тора гын, километр дене висаш кӱлеш. 

Олала коклаште, кӱртньӧ корно станций кок-
лаште, ялла ден колхозла коклаште расстоянийым 
чыланат лач шинчышт манын, кӱртньӧ корно, ора-
ва корно да шоссе корно мучко километр ончык-
тышо меҥгым шогалтылыт. 

Километр — изи расстояний огыл. Тиде коклам 
кугу еҥат луатвич минут наре кая. 

Заданий. 1. Школ кудвече (я урем) куты-
шешда 100 метр коклам висыза. 

2. Тиде коклам мыняр жапыште эртеда, часым 
ончен эскерыза. 

1 километр коклам мыняр жапыште каен 
кертыда, шотлен лукса. расстоянийым 

4. 1 километрым каен ончыза да шотлен лук- ончыктышо 
мыда дене таҥастарыза. меҥге. 

5. Шотлыза, 100 метр коклаште мыняр ошкыл-
да лиеш? 

6. 1 километрыште мыняр ошкыл лиеш, шотлен лукса. 
7. Шкендан ял деч 1 километр ӧрдышкӧ кайызат, шеҥгек са-

вырнен ончалза да тиде коклам шинча дене^висен ончыза. 

Чертежышто вер коклам (расстоянийым) кузе 
ончыктат. 

Ме шкенан школ ден библиотека коклам висышна. Чылаже 
25 метр лие. Тиде коклам кагазеш кузе ончыктыман? 

Кагазеш 25 метр ок шыҥе. 
Туге гынат, тиде коклам 
ме кагазеш изирак виса де-
не ончыктен кертына, мут-
лан, сантиметр дене. Кага-
зыште кажне сантиметрым 

11 сӱр. Кор-
но воктен 

школ БИБЛИОТЕКА 

Ш Ш / 

12 сӱр. Чертежышто расстоя-
нийым тыге ончыктат. 



вич метрлан шотлаш тӱҥалына гын, 25 метрым 5 сантиметр 
кутышан линий дене ончыкташ лиеш. 

Мемнан иземдыме висанам чыланат ыҥлышт манын, чертеж 
йӱмалан иземдыме висанам сӱретлен ончыктена. 

««"»»б Чертеж ыштыме кужытым иземден 
о ',»-» ончыктышо изи кужыт висам масштаб 

маныт. 
13 сӱр. Масштаб. Масштабым чертеж йӱмалан ончыктат. 

Масштаб манме мут йӱмалан кунар гана 
иземдымым: ик сантиметрым кунар метрлан але кунар километр-
лан шотлаш кӱлмым ончыктат. Возымо йӱмалан линийым корат, 
тудым сантиметр-шамычлан пайлат. Линий тӱҥалтышеш пале 

ӱмбалан нульым шындат; О деч пурла 
могырышкылаже кажне сантиметр па-
ле ӱмбалан кунар метр але километр 
ончыктышо числажым возат. 

Первый сантиметржым адак тыгы-
дырак ужашлан шеледат. 13-шо сӱре-
тыште кажне тыгай изи ужашлам 
ик метрлан шотлыман. 

Иасштй 
1 см—5 м 

Т и м Т т \5; 
О 1 г 3 4 5 ю •ӧ) 

1 
14 сӱр. Масштабный 

линейка. 

Чертежышто расстоянийым палаш масштабный линейка дене 
пользоватлат. Масштабный линейкым ышташ йӧсӧ огыл.'. Изи 
кагаз ластыкым налытат, сайын тодылыт. Тыге кагаз линейка 
лиеш. Тудым масштаб воктен пыштат да масштабысе шеледыме 
палым линейкышке кусарат. 

Масштабный линейка де-
ШКОЛ ПОЧТА 
^ _ " не чертеж почеш верысе 

торалыкым палаш йӧнан: 
15 сӱр. тудым чертеж мучко оп-

тышт каятат, ик вер гыч 
вес верыш шумеш кунар гана вӧчмыжым шотлат. 

Упражнений. 1. 13-шо сӱретысе масштаблан келыштарен 
масштабный линейкым ыштыза. 

2. 12-шо чертежышто школ ден библиотека коклам тӱрыс он-
чыктымо мо? — Масштабный линейкыда дене тергыза. 

3. 15-ше чертежышто школ ден почта коклам палыза. 
Чертежым тыгай масштаб дене ыштыме: 1 сантиметрыште — 

10 метр. 
4. Школ гыч ерыш шумеш 200 метр. 1 сантиметр 20 метрым 

ончыктышо масштаб дене тиде коклам тетрадешда сӱретлыза. 
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Общий вид ден план. 

Ме ынде велла ден коклам (направлений ден расстоянийым)» 
палаш тунемна. 

Верым сайын пален моштышашлан, сайын шинчышашлан адак. 
план дене сайын пользоватлен моштыман. 

План почеш кеч могай верымат, кеч могай мландымат пален 
налаш лиеш. Тиде верже тораште лиеш гынат, план почеш 
палаш лиеш. 

16 сӱр. Школ участкын сӱретше. 

Тыланда нигунам уждымо, нигунамат миен коштдымо ик: 
школын мландыжым пален налмыда шуэш. 

Садлан те сӱретым налыда, тиде сӱретыште школын общий* 
видшым ончыктымо. 

Тиде сӱретыште ик пачашан школ пӧрт, кӱкшӧ чашма,'адак 
школ мландат изиш коеш. Уло школ мландыжым ужаш ок лий,. 
тудым школ пӧрт ден кӱкшӧ чашма авырен шогат..; 

Ынде те самолет гыч снимайыме школ участкын фото-сурет-
шым налыда (17 сӱр.). 

Тиде сӱретыште уло школ участок чыла раш коеш. Тудын йыр-
же кӱкшӧ чашма, школ пӧрт, сарай коеш; пакчаште йыраҥ-
шамыч койыт, вич мӱкш омарта шинча, сатыште пушеэте-шамыч-
койыт, адак пеледыш клумб (цветник) коеш. 

Туге гынат, самолет гыч снимайымаште чылажынат ӱмбалышт 
да нунын налме верышт гына койыт. Школ пӧртын ӱмбалже да 
мон кумдык верым налмыже гына коеш. Пушеҥге^амычын пар-
чашт ден авырен шогымо верышт гына коеш. 

Школ мландым чертежым онченат куштылгын палаш лиеш,. 
тудо школ мландым кӱшыч ончымыла ышталтын. Тиде чертежым 
ончыза (18 сӱр.). 
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Масштаб 
1 см — 10 м 

О ю 20 ЗО •О 50 М 
— I I I ' 

17 сӱр. Школ участкым самолет гыч снимайыме фото-сурет. 

Тудо самолет гыч снимайыме гаяк. Мемнан фото-суретыште 
ужмынам тушто чыла ончыктымо. 

Тиде чертежым сайракын ыҥлаш условный знак-шамычым 
ончыза. ] 

Условный знак-шамыч чертеж йумалне улыт. 
Самолет гыч снимайыме сӱретыштат, чертежыштат масштаб 

уло. 
Масштаб почгш уло школ участкын кумдыкшымат, школ 

пӧртын, сарайын, участкысе моло ужашын кумдыкшымат палаш 
йӧсӧ огыл. Оралтыже, пушеҥгыже да мойын могай велкыла улыт 
да икте весе деч могай коклаште (расстоянийыште) улыт, — 
тидымат палаш лиеш. 

Самолет гыя школ участкын кӱшыч снимайыме.фото-с^рет,-
шат, школ участкын чертежшат — тиде план улыт. 
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Масштаб 
1 см — Юм 

О Ю 
к а в Ь 

20 =±= ЗО 
=1= 

•о 50 М 

Условный знак -шамыч 

Северышкыла Щ " Гео графический площадка 

Ш к о л 

Сарай 

Цветник 

О О) 1о о 
ӧщр С а с к а пушо сат 

Пакча 

^ Мӱкш омарта-шамыч 

Чашма (кульма) 

18 сӱр. Школ участкын чертежшо. 

Упражнений 1. План чертеж могай масштаб дене ыштыме, 
пален налза. 

2. Условный знак почеш школым, географический площадкым, 
сатым, сарайым муза. 

3. Сарай ден географический площадка школ деч кудо вел-
ныла улыт, палыза. 

4. Нуно школ деч могай тораште улыт, палыза. 
5. Школ участок ден школпӧртынкутышыштымдаторешыш-

тым палыза. 
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Верын планже. 

Школ ӱмбалне кушно-кушно самолет чоҥештен эртыш. Шко-
лым фотографический аппарат дене тужечын снимайышт. 

Тиде сӱретым ончыза. 
Кок километр кӱкшыт гыч школ участок пеш изин коеш. Ту-

те гынат, тудым формыжо дене, вер шотшо дене палаш лиеш. 
Сӱретыште ужаш лиеш: 

школ деч западыште да 
востокышто ялысе тыгыде 
порт-шамыч "шинчыме ко-
йыт. Ялыштыже пакча сат 
коедат. 

Школ участок деч югы-
што шоссе кая, шоссе кок 
могырымат пушеҥгылам 
шындыме. 

Шоссе вес могырышто 
порт-шамыч да аҥысыр 
уремла койыт. Эҥер дек 
шумеш шарлен вочшо чодра 
дек уремла лишемыт. 

Планым самолет гыч сни-
маен налаш план-чертеж 
ыштымедеч содоррак лиеш. 

Вер ӱмбач самолет чоҥе-
штыш, верым снимайыш,— 
план ямдат. Кажне пӧртын, 
кажне кудвечын, сатын, 
пакчан налме верыштым 
тушто вискалышаш уке. 
Кажне уремын кутышыжым, 
торешыжым вискалымг ок 
кӱл. 

Кызыт мемнан СССР-
ыште кугу ола-шамычын 
планыштым, адак чодран, 
кумда купан верын план-
жым тыге снимаят. 

19 сӱр. Школ йырысе верым аэро-
план гыч снимайыме план. 

18 
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Верым кӱшык тура ончымо годым коймо семын кагазеш сӱ-
ретлен ончыктымаш — верын планже маналтеш. 

Планыште пӧртын, пушеҥгын да мойын сӱретше ок ышталт, 
нунын мланде ӱмбалне налме верышт гына ончыкталтеш. 

План пелен кеч кунамат условный знак да масштаб лийыт. 
Планыште торалыкым масштаб дене вискалаш йӧсӧ огыл. 

Упражнений-шамыч. 1. Самолет гыч снимайыме план почеш 
палыза: планым могай масштаб дене ыштыме? 

2. Планын северо-западный лукышто школ мланде участкым 
муза. 

3. Планыште школым, сарайым, сатым, пакчам муза. 
4. Школ воктенысе изурем, шоссе школ деч кудо велныла 

улыт, палыза. 
5. Шоссен кумдыкшым палыза. 
6.Школ участок деч эҥер могай тораште, палыза. 

Заданий. Шке верысе планда дене пользоватлен мошташ 
тунемза. 

1. П л а н ы м тӱҥ в е л л а д е н е к е л ы ш т а р е н п ы ш т ы з а . 
Планым я картонеш, я фанер оҥаш пыжыктыза. 20-шо сӱретыште 
ончыктымо семын планым кидышкыда налза. Вара тудым пла-
нысе северын компас ончыктымо северыш лач вочмешке са-
вырыза. 

2. Й ы р к о й ш о о р а л т ы м , п у ш е ҥ г ы л а м д а м о й ы н 
п л а н ы ш т е м у з а . 

План лач келыштарен шындыме лиеш гын, планыште ончык-
тымо оралтат, пушеҥгат, тулеч молыжат верыште шогымышт се-
мынак лийыт. 

Шке шогымо вердам планыште муза. Ынде верыште мо-мо 
коймым планыште муашат йӧсӧ огыл. 

Мутлан, шогымо верда гыч восток велныла завод тӱньыкым 

20 сӱр. Планым верыште тыге келыштарен кучыман. 
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(трубам) те ужыда лийже. Планышке ончалза, туштат восток 
велныла завод ончыктымо. Верыште койшо чыла пушеҥгым, 
оралтымат планыште тыгак муаш лиеш. 

3. П л а н п о ч е ш к о р н ы м м у а ш т у н е м з а . 
Мутлан, те вакш деке каяш корным мунеда лийже. Вакшыже 

тендан шогымо вер гыч ок кой, тудо чодра шеҥгелне. 
Вакшым планыште муза да тендан шогымо вер деч кудо 

велныла улмыжым палыза (21 сӱр.). 
Ынде тудо направлениймак верыште муза. Ындыже вакш 

шогымо верымат, тушко кайышаш корнымат муаш йӧсӧ огыл. 

Школ йырысе верын планжым кагазыш кузе сӱретлен 
налман. 

Шке йырысе вердан планжым налза. Тудын ӱмбаланже ян-
дар кагазым пыштыза, нуным я булавка дене пушкылза, я шӱр-
тӧ дене ургыза. Кагаз дене леведме пландам окна яндаш ыштен 
кучыза. Окнаште волгыдо гын, планда кагаз вошт кояш тӱҥалеш. 
Кагаз вошт койшо пале-шамычым кагазеш карандаш дене сӱ-
ретлен налза. 

21 сӱр. План почеш корным кузе муман. 
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II. МЛАНДЕ ӰМБАЛЫН ТӰРЛӦ 
ФОРМЫЖО. 

* 

Заданий. Кӱкшака верыш экскурсийым ыштыза. 
Тиде экскурсийыште эскерыза: теидаи йырысе вердан тӧрлык-

шӧ могай, тиде верым ен~-шамыч шканышт кузе йӧнештареныт. 

Кӱкшака вер гыч ме мом ужына. 

Тидым лудмыда годым, ты книгаш ешарен пыштыме «Мемнан 
верна» лӱман сӱретым ончыза. 

Ме Кӱкшнур ял воктен кӱкшака верыште шогена. Йырым-
йыр мӱндыркӧ коеш. Кӱкшака вер юг велкыла изи тайыл дене 
лапемеш, моло веллашкыже тураракын вола. 

Юг велнысе изи тайылыштыже шурно пасу шышталгын ко-
йын кия, пасушто шурным тӱредме, мучко копна-шамыч коедат. 

Восточный тайылже кок корем дене пӱчкылтеш. 
Моло тайыллаштыже йырым-йыр тошкем, тушто вольык кӱ-

тӧ коштеш, тошкем шеҥгелныже ужар чодра коеш. 
Кӱкшака верым кок могыр гычат эҥер^амыч авырат. Запад 

ден юго-запад велне Ошвӱд эҥер йога, юг гычше Шемвӱд авыра. 
Ошвӱд эҥер вес могырышто лап вер шуйна. Тудо вӱд нал-

ман ужар олык дене, адак купла дене леведалтын. Теве тыште, 
теве тушто ерла йылгыж шинчат. 

Шемвӱд эҥер воктенат вӱд налме олыкан лап вер шуйна. 
Умбакыже — востокыштат, западыштат, север ден юг велыштат — 
шинча ужмо нарыштыже тӧр вер коеш, верын-верын изиш кӱк-
шака верла коедат (22 сӱр.). 

Тушто шурно пасу, олык, чашкерла улыт. 
Мемнан илыме вернам тӧр вер манаш лиеш. Тушто кугу кӱк-

шака верат, пеш нот лап верат уке. 
Ме тӧр верыште (равниныште) илена. Изиш нӧлталалт шо-

гышо кӱкшака вер — чонгала (холм) гына улыт. Ме шкенан 
илыме вернам чоҥга гыч ончышна. Тыште лап верат (низина) 
улыт. Южо вереже коремлат верештыт. 
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22 сӱр. Мемнан илыме верна мӱндырч ончымо годым тыге коеш-

Заданий. Экскурсийыште ужмыдам кӱшнӧ возымо семын во-
зыза. Шкендан илыме вердам кӱшнӧ возымо вер дене таҥаста-
рыза. 

Географический площадкыште урок деч вара 
ыштышаш паша. 

1. Тӧр в е р ы н м о д е л ь ж ы м ы ш т ы з а . Географический 
площадкеш 1 см кӱкшытан еҥ сӱретым ыштен шогалтыза. 

Е^шамыч тыгай изи лийыт ыле гын, нунылан геогрофичес-
кий площадка пеш кумда тӧр вер гай коеш ыле. 

2. Ч о ҥ г а н м о д е л ь ж ы м ы ш т ы з а . Вӱдыжгӧ ошма дене 
5 см, 10 см, 25 см кӱкшытан чоҥгалам ыштыза. 

Нунын воктен изи еҥ сӱретым шогалтыза. 
Тыгай изи еҥлан нине ошма чоҥга^амыч кугу чоҥгала гаяк 

койыт ыле. 
3. К о р е м м о д е л ь ы м ы ш ты з а. Вӱдыжгӧ ошма дене ыш-

-тыме чоҥгала тайылеш кошар ишке дене тура серан аҥысыр 
коремлам ыштыза. 

Тиде коремеш изи еҥ сӱретым шогалтыза. 

Топографический план мо лиеш, тудо молан кӱлеш. 

Саде вер ӱмбаланак Ошвӱд эҥер кутышеш кӱшнӧ^ӱшнӧ са-
молет чоҥешта. Летчик кӱшыч, йырым-йыр шарлен вочшо, тӧр 
верым ужеш; тиде тӧр вер шурно пасу, олыкла, чодра, чаш-
керла дене леведалтын. 
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Самолет йӱмалне йылгыжше ташмала койын эҥер кагыргыл 
кия. Ял-шамыч коедат. Летчик тыште первой гана чоҥешта; 
туге гынат, тудо шкенжын йӱмалнысе эҥерын лӱмжым, эҥер 
воктен коедыше ял-шамычын лӱмыштым шинча. Тудо самолет-
шым кушкыла виктарышашымат шинча; вер кушто тӧррак ул-
мымат, кушко шинчаш йӧнанрак улмымат тудо шинча. 

Вара тудо кузе чылажымат шинча? Южышто вет корно уке, 
тушто корно йодышташ калыкат уке. Летчикын топографи-
ческий планже уло. Планеш самолет чоҥештыме йӱмалнысе вер 
сӱретлыме. Планыште вер кушто кӱкшӧ, кушто лапырак улмым 
ончыктымо, тушто ял-шамычым, пасум, олыкым, чодрам, эҥер-
шамычым, корнылам палемдыме. 

Летчик планжым компас дене келыштарен шында, садлан 
кушкыла чоҥешташ кӱлмыжым пала. 

Топографический план але карт летчиклан велэ огыл кӱлыт. 
Топографический план дене да карт дене путешественник-иссле-
дователь-шамыч корным муын каят. Нунын дене инженер-шамыч 
заводым, электростанцийым да мойын ыштыме годым пользо-
ватлат. Нуно кажне колхозлан кӱлыт, нунын дене пользоватлен 
кажне колхоз шке мландыжым правильно шеледа. Топографиче-
ский план але карт — йошкарармеецын сар пашаште полшышо 
йолташыже. 

Топографический планым кажне еҥ кучылт моштыжо, кажне 
еҥ, кӱлеш годым, Иошкар Армийлан Советский Союзым аралаш 
полшен кертше. 

Самолет гыч койшо верын общий видшым те ты книгаш 
ешарен пыштыме «Мемнан верна» лӱман сӱретым ончен па-
леда. 

Сӱрет йӱмалне план уло, чоҥештымыже годым летчик тудо 
планым ончен. 

Заданий. 1. Тиде план йӱмалне условный знакым тӱслен он-
чыза: «Лап вер ден кӱкшака верым планеш кузе ончыктат?» 
Эн кӱкшӧ верым могай чия дене чиялтыме? Вер лапка лийме 
семын чия кузе вашталтеш? Эн лап верым могай чия дене чиял-
тыме? Тура тайыл ден изи тайылым кузе ончыктат, шекланыза. 

2. Сӱретыште Кӱкшнур ял воктенысе эн кӱкшака верым му-
за. Тудо верымак топографический планыште чиям ончен муза. 

3. Планыште эн лап вер-шамычым чиям ончен муза. 
4. Планыште Кӱкшнур ял воктенысе коремлам муза. 
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Географический пл ощадкыште урок деч вара 
ышт ышаш паша. 

96 см кутышан, 68 см торешан верым висыза. 
Тыжакын вӱдыжгӧ ошма дене топографический планыште 

ончыктымо верын модел ьжым ыштыза. 
Топографический планыште ончыктымо чыла кужытымат 4 

гана кугемдыман. 
Кӱкшнур ял денысе кӱкшака верым 10 см кӱкшытаным ыш-

таш кӱлеш. 
Тендан модельда планыште да сӱретыште ончыктымо верлан 

утларак келшыше лийже манын, эҥерым да ер-шамычым канде 
кагазым пӱчкеден ыштыза, кӱртньӧкорнымвичкыжкӱртньӧвош-
тыр дене ыштыза, пӧртлажым изи квадрат форман паҥга дене, 
чодрам регенче дене ыштыза. 

Курыкыш кӱзымаш. 
Ынде кок кече годсек ме курыкыш кӱзена. Курык эртак ту-

рарак да турарак лиеш. Йол 
йӱмалнына, кӱй моклака-шамыч 
тӧргалтын, мӱгырен ӱлыкӧ пӧр-
дын волат. Ме курык серыште 
пыкше-пыкше гына шогена, кӱй 
скалым кучен-кучен кузена. Юж-
гынамже тура серан келге-келге 
шелше (пропасть) воктен каяш 
логалын. Йолгорныжо пешак 
аҥысыр, ӱлыкӧ ончалатат — шӱм-
лан «шу-уй» велэ чӱчын колта. 
Южгынам йолгорно кӱрлеш, ты-
гай годымжо келге шелше (про-
пасть) гоч тӧрштен вончаш ве-
рештеш. 

Теве ме лум дене леведалтше 
3 километр кӱкшытан курык 
вуйыш кӱзен шуна. 

Эше пел километрым кӱшкӧ 
кӱзена гын, ме йӧршеш курык 
вуйышто лийына. Но корно ӱм-
балнына пырдыж гай тура кӱй 
курык шога. Мом ыштыман? Ваш-
ваш кандыра дене шкенам кылтен 
ушена: иктыже мучыштен кая 

23 сӱр. Тура курыкыш кӱзымӧ. гын, молышт тудым кучен кертыт. 
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Эркын кӱшкӧ кыртмен кӱзаш тӱҥална. Мый кидем дене лектыҥ 
шогышо кӱйым ниалткалем, тужак кыртмен пижам, изиш кӱш-
кырак шогалам, вара адак кидем дене лектын шогышо вес кӱ-
йым кычал муам, тыге кӱшкӧ да кӱшкӧ кӱзем. Йолташ-шамычем 
почешемак кӱзат. Кид чылт удыркалалтпытен. Кӱй моклака гыч; 

йол яклештеш. Кӱй пырдыжын мучашыжым ужашат ок лий. 
«Кид ноя гын, я кандыра кӱрлеш гын, мо лиеш?» — кажныже шо-
нена. Теве тӱжвак лектын шогышо ик скалаш шуна. 10 минут 
каналтышна, адак кыртмен-кыртмен кӱшкӧ кӱзаш тӱҥална. Ий 
ӱмбаке шуна. Тыжеч курык вуйжат тора огыл. Ий дене кӱзы-
шаш гына кодын. Туге гынат, ий серже пеш тура, ошкеден кӱ-
заш нигузеат ок лий. Тошкалтышым ий румо •катман дене руэн 
ышташ перна. Кажне ошкылжылан мо чоло вий кӱлеш. Шӱла-
шат йӧсӧ: юж ок сите, шӱм пыртка, вуй савырна, укшычмат 
шуэш. Изиш кӱзымекат шогалаш, каналташ верештеш. Пытар-
тыш 20 метржым ошкылмаш уке, нушкына. 

Пытартыш вийнам поген, ме курык вуйышко шуна. Курык 
вуй гыч ужмо сӱретым нигунамат огына мондо. Мӱндырнӧ^ӱн-
дырнӧ, шинча ужмо тораште курыкла коедат. Нунын лум дене 
леведалтше вуйышт кӱшкӧ, кавашке кӱзат. Нунын вуйышт гыч 
лопка ледник-шамыч нушкын волат. Ӱлнӧ — келгыште-келгыште 
эҥерын кагыргыл йогымыжо коеш. Тудын воктен пырт койшо 

/амга гай ял коеш. Йырым-йыр тымык-тымык. Кече кава тӱрыш-
кӧ лишемеш. Тудын йожек йоллаже луман курык вуйым кынан, 
шӧртньын койыктен волгалтара. 

Но тиде сӱретым шуко, шер темын ончен шогаш ыш логал. 
Ӱлнӧ чылажымат тӱтыра вӱдыл нале. Эҥер ден ялла шойыш-
талтыч, курык-шамыч икте почеш весыже пыл лоҥгаш йомыч. 

Ме волаш тӱҥална. Пычкемыш лийме деч ончыч малаш шо-
галме верыш шуаш кӱлеш. 

Кӱкшӧ курыклаш кӱзымаш — еҥын вийымат пеҥгыдемда, ту-
дым чолгам ышта, йӧсӧ ден шучкым сеҥаш туныкта. 

СССР-ыште тӱжем дене пролетарский турист-шамыч моткоч 
кӱкшӧ курык вуйлашке кажне ийын кӱзат. 

Заданий. 1. Курыкын общий видшым чоҥга вер дене та-
ҥастарыза. 

2. Кызыт гына возымо кӱкшӧ курык вуйыш кӱзымаш дене 
шкендан кӱкшака верыш—чоҥгаш кӱзымыдам таҥастарыза. 
Кӱкшӧ курыклаш кӱзымышт годым е^шамычлан могай шучкы-
лыкым ваш лияш верештеш? 
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3. Газет гыч, журнал гыч да мойын сӱретым -пӱчкеден лук-
тын, адак открытка-шамыч дене «Курык-шамыч» лӱман альбо-
мым ыштыза. 

Географический плошадкыште урок деч вара 
ыштышаш паша. 

Ч о ҥ г а д е н к у р ы к ы н м о д е л ь ж ы м ы ш т ы з а . Геогра-
фический площадкыште вӱдыжгӧ ошма дене (телым — лум дене) 
25 см кӱкшытан чоҥгатам ыштыза, курыкшым 110—150 см кӱкшы-
таным ыштыза. 

Нунын кӱкшытыштым таҥастарыза. 
Курык модель воктен изи еҥ фигурым шогалтыза. 
Изи курык изи еҥ фигур дене таҥастарымаште тыгай лиеш. 
Кугу курыклаже изи еҥ фигур дене таҥастарымаште тендан 

ыштыме изи курыкда деч 5, 10, 15 гана кӱкшырак лийыт. 

Мланде ӱмбалын тӱрлӧ формышт. 

Мланде ӱмбал тӱрлӧ лиеш. Мланде ӱмбалне шукыжым тӧр 
вер (равнина) лиеш. Тӧр вер шӱдӧ, тӱжем километрыш шумеш 
шуйнен кия. 

24 сӱр. Тӧр вер (равнина). 

Южо тӧр верже салма гай тӧр, нимогай тӧрсыр уке. Туге гы-
чат, тыгай йӧршеш тӧр верынат иктаж велышкыла тайылже 
лиеш. 

Тӧр верыштат изиш кӱкшака вер — чонгата-шамыч (холм) 
лийыт. Мӱндырчын, самолет гыч ончымо годым нине чоҥгата 
раш огыт кой. 
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25 сӱр. Курык-шамыч. 

Южгынам тыгай кӱкшака вер йырым-йырысе вер деч 200 
метрлан але тулечат кӱкшӧ лиеш. Тыгай кӱкшакам курык ма-
ныт, а вержым курыкан вер маныт. Курык-шамыч шуко кило-
метр кӱкшытанат лийыт. 

Курык-шамыч шкетын але иктын-коктын огыт лий, курыкан 
верыште шуко-шуко курыкла-шамыч лийыт. Курык-шамыч ик-
те почеш весе шуйнен кият. Нуно пыл дечат кӱшкӧ кӱзат. Кӱк-
шо-кукшо курык-шамычын вуйышт нигунам шулыдымо лум де-
не леведалтыныт. 

Мемнан школ йырысе мландым кузе использоватлат. 

Мемнан школна колхозышто. Мемнан йырысе мландын шу-
ко ужашыже курал-удалтеш. Йырым-йыр колхоз пасу, пакча, сат 
шарлен кият. Южо вереже мландым природа пумо тӱсыж денак 
использоватлат. Тиде иман кугу чодра, эҥер сер воктен шошо 
вӱд налме олык. Чодраште колхозник-шамыч пуым руат, олы-
кышто шудым солат. Адак купат уло, тудыжо ты марте яра 
кийыш. Тиде купым шукерте огыл зисследоватлышт, тушто сай 
торфым муыч. Шушаш ийын тудым лукташ тӱҥалыт. Мемнан 
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йырна ятыр мландым тӱрлӧ оралте нальш шога: пӧрт, колхо» 
амбар, вӱта, сарай да мойын. 

Колхоз деч пеш тораштак огыл завод, адак пашазе-шамыч 
илыме поселок уло, тушто 8 тӱжем пашазе ила. Тыште пеш кугу 
верым оралте-шамыч налын шогат. Тыште пасуат, пакчат уке. 
Поселок воктен парк уло, адак поселкышто шуко пушеҥгым 
шындылме. 

Мемнан дене адак корно ден урем-шамычат ятыр верым на-
лыныт. Колхоз покшечын кумда урем кая, адак пашазе-шамыч 
илыме поселкышто ятыр уремла улыт. Мемнан деке ташма гай 
койын асфальт дене леведме тӧр корно толеш. Мемнан дечын 
завод ден моло яллашке кум орава корно кая. Колхоз деч то-
раштак огыл кок кӱртньӧ корно кая. Тиде кӱртньӧ корно ден 
заводым подъездной кӱртньӧ корно уша. 

Заданий. Тендан школ йырысе мландым кузе использоват-
лат, возыза. ф 

Мланде ӱмбалым тӱрлын использоватлат. 

Мландын южо вержым куралын пасушко, пакчашке, сатышке 
савырат. Южо верже природный тӱсыж денак ял озанлыкыште 
использоватлалтеш. Теве чодрам, олыкым огыт курал, нуным 
тугак использоватлат. Ял озанлыкыште использоватлыме млан-
дым ял озанлык мланде маныт. Ял ӧзанлык мланде тӱрлӧ ли-
еш: пасу, олык, чодра да мойын. 

26 сӱр. Тӧр верыште мланде ӱмбалым кузе использоватлат. 
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27 сӱр. Курыкан верыште мланде ӱмбалым кузе использоватлат. 

Шуко мланде порт, завод, фабрика, электростанций, склад, адак 
тулеч моло тӱрлӧ оралте йӱмалне улыт. 

Адак урем, орава корно, кӱртньӧ корно, шоссе корно-шамы-
чат шуко верым налыт. 

Тӧр верыштат, курыкан верыштат мланде ӱмбалым тӱрлын 
использоватлат. 

Тӧр верыште ятыр мландым куралме пасу налеш. Эҥер лишне 
пакча-шамыч шарлен кият. Лапка серыштыже — олык да купаҥ-
ше мланде. Чоҥгала вуйыштыжо я чодра кушкеш, я вольык 
коштмо вер кия. Яллаже эҥер воктен шинчылтыт. Тӧр верыште 
корно-шамыч вик каят; тӧр корнышто тӱрлӧ грузым шупшык-
таш каньыле. 

Курыкан верыште куралме мландыже кугу верым ок нал, 
тудо курыкла кокласе тӧррак верыште гына лиеш. Курык тайы-
лым чодра леведын шога. Тура пӱчкылт волышо курык тайыл-
лаште гына пушеэте-шамыч уке улыт. Чодра деч кӱшнӧ, ку-
рыкышто олык коеш. Курык вуйым лум да ий леведын. 

Ял-шамыч курыкла кокласе долиныште шинчат. 
Курыклаште корным изирак тайылеш ыштат, адак корныжо 

кагыргыл кӱза; курыклаште тӱрлӧ грузым шупшыкташ йӧсӧ, 
ятыр вий кӱлеш. 
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Упражнений. Т о п о г р а ф и ч е с к и й п л а н п о ч е ш па-
л ы з а : 

1. Олыкым кушто ончыктымо — кӱкшакаверыште але лап 
верыште? 

2. Купым кушто ончыктымо? 
3. Могай ял воктене купым коштат? 
4. Вольык кӱтымӧ тошкем кушто палемдыме? 
5. Чодрам могай верыште ончыктымо — кӱкшака верыште але 

лап верыште? 
6. Лышташан чодра, смешанный чодра, иман чодра Кӱкшнур 

ял деч кудо велныла улыт? 
7. Планыште пакчам муза. 
8. Сӱретым ончен, планыште куралме мландым муза. 

ЗО 



III. МЛАНДЕ КӦРГЫСӦ ДЕН МЛАНДЕ 
ӰМБАЛСЕ ВӰД. 

Мланде кӧргысӧ вӱд. 

Йӱр йӱрмӧ годым кудвечыште, сатыште, пакчаште мо лиймым 
шекланыза. 

Кукшо мланде ончычшо йӱр чӱчалтышым шыҥдара, вара млан-
де нӧрӧ лиеш. 

Йӱр талынрак да талынрак йӱраш тӱҥалеш. Е^шамыч — «Мо-
гай тале йӱр» маныт, шкешт пӧртыш але леваш йӱмак шылаш 
вашкат. Йӱр леҥеж гыч опталме гаяк йӱреш. Йӱр вӱд кудвече 
мучко, сат мучко йога, изи эҥер гай лиеш. Нине эҥерышт ваш-
ваш ушнен кугу эҥер лийыт, вара нуно корно мучко, пакчаште 
йыраҥ коклаште да мойын мӱгырен йогаш тӱҥалыт. 

Теве йӱр чарныш. Кечат ончале. Йӱр годым лийше эҥер^а-
мыч эркын-эркын иземыт, вара йомыт. Вӱдын ужашыже мландыш 
шыҥа. Мландыш шыҥыше вӱд кушко кая? 

Естествознаний урокышто ошма ден шун вошт вӱд кузе ви-
тымым палышашлан ыштыме опытдам шарналтыза. Тунам те мом 
ужын улыда ыле? 

Ошма вошт вӱд писын вита. Шун воштшо пеш эркын вита, 
сандене шун лончо ӱмбалне вӱд шуко жап шога. Те «ошма вӱ-
дым шыҥдара», «шун вӱдым куча» манын каласышда. 

Мландыштат тыгак лиеш. Йӱр вӱд пужга мланде вошт, ошма 
вошт келгышкырак да келгышкырак вита. 

Теве йӱр вӱд я шун, я пеҥгыде кӱй лончыш шуэш, Тыште 
вӱд погынаш тӱҥалеш. Тыге мланде кӧргысӧ вӱд лиеш. 

Памаш. 

Мланде кӧргысӧ вӱд — вӱд колтыдымо лончо ӱмбач йога. Корно 
ӱмбалныже я коремым, я эҥер серым верештеш. Тунам коремыш 
але эҥер серыш толын лекше вӱд колтыдымо лончо чараш 
лектеш, вӱдшат мланде ӱмбак йоген лекташ тӱҥалеш. 

Тыге памаш лиеш. 
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Заданий. Шкендан денысе памашым 
ончыза. 

Ял воктен коремыште кугу кӱй йӱ-
мач памаш вӱд йоген лектеш. Памаш 
вӱд йудшо-кечыже йога, корем мучко 
волен, эҥерыш ушна. 

Памаш вӱд яндар, вошт койшо, адак 
пеш йӱштӧ лиеш, памаш вӱдым йӱмӧ 
годым пӱят кылма. 

Памашын пундашыже ошман лиеш, 
вӱд йӱмалне сылне яклака шаргуй-шамыч 
йылгыжыт. 

Памаш деке кеҥежым кайык-шамыч 
толыт — вӱдым йӱыт, адак памаш вокте-
нысе шыҥам, лывым, кармым да мойын 
кучат. 

Шокшо годым йоча-шамыч памаш 
воктен модаш, тудын яндар вӱдшым 

ончаш йӧратат. Тыште пеш сай, юалге. 
Памаш гыч яндар, йӱштӧ, чапле йӱшаш вӱд лектеш. Памаш 

вӱд эҥерлаш, пӱяш, ерыш йоген лектын, нунын вӱдыштым ешара. 
Те йӱштылаш пурымыда годым южгынам йӱштӧ вӱдан верыш 
логалыда. Тыгай верыште вӱд пундашыште памаш йоген лектеш. 

Упражнений. Топографический планыште памашым муза. 
Тудо могай ял воктен? 

Таве. 

Ик ялыште памаш уке улмаш, садлан йӱаш йӧршӧ сай вӱд 
лийын огыл. Нуно тавым кӱнчаш келшеныт. 

Кӱнчаш тӱҥалыныт. Кӱнчат, кӱнчат, тавыште эртак кукшо 
ошма гына лектеш. Кечыгут кӱнченыт. Тавылык вынем воктен 
кугу ошма ора лийын, вӱдшӧ алят уке. «Ме мом шот деч поена 
кӱнчен шогена, ошмаште еадак вӱд ок лек», манын еургаш тӱ-
ҥылыныт. 

Эрлашыжымат кӱнчат, адак ошма велэ лектеш, вӱд алят уке. 
Кумышешыжымат еадыгак. Пашаштым кудалташат шоненыт ыле, 
кенета вынем пундашыште кӱнчышӧ рвезе: «Ошма ночко, вӱд!» 
манын кычкырал колтен. Пашалан угыч пижыныт. Ик часат ыш 
эрте, тавылык вынем гыч ошма олмеш шуным кышкаш тӱҥальыч 
Вынем пундашыште вӱд лекте. 
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«Чыталтыза,— мане бри-
гадир, — кӱнчаш сита, вӱд 
дек шуна!» 

Эрлашыжлан таве вынем 
пелыж наре яндар вӱд дене 
теме. 

Памаш укеан верыште, 
мланде кӧргысӧ вӱд млан-
де ӱмбак лекдыме верыште, 
е^шамычлан вӱдым шка-
нышт кӱнчен лукташ вере-
штеш. Тавым вӱд колтыдымо лончыш шумеш кӱнчат, вӱдшӧ 
саде лончо деч ӱлык шыҥен кертде погынен шинча. Южгынам 
таве пеш келге лиеш, тушко ончалат гын, вӱдшымат от, •-уж. 

Йӱр вӱд ден шошо вӱд мом ыштат. 

Йӱр йӱрмӧ годым лийше изи эҥер^амыч эркын-эркын эҥе-
рыш йоген лектыт. Кудвечеш, сатеш, пакчаш, корнеш да мо-
йын вӱд огеш код. 

Тале йӱр эртен кайымек, мланде ӱмбалым ончалза: йӱр вӱд 
мландым урыктарен наҥгаен, мланде ӱмбалым йӧршеш коркален 
пытарен. Йӱр вӱд пушкыдо мланде ден ошмам кудвечысе лап 
верыш мушкын волтен. Йӱр вӱд йоген кайыме верыште кӱй мок-
лака-шамыч чараш лектыныт, лӱмын кӱнчымӧ гай изи корем-ша-
мыч лийын кодыныт. Пакчаште алагунар йыраҥым вӱд йӧршеш 
мушкын наҥгаен. Эн чотшо чоҥгасе корным мушкын пытарен. 
Тушто йӱр вӱд пеш талын йоген. Ынде тудын олмыштыжо кугу 
урылтыш лийын: орава дене каяшат ок лий. 

Адак шошым лум шулымо дене лийше вӱдым ончалза-ян. Изи 
эҥерла мо чоло лӱшкалтын эҥерыш йогат. Эҥер вӱд сер гыч 
лектеш, йырым-йыр чыла лап верым мӱндыркӧ налеш. Тыште кор. 
ным мушкын урыктарен, тушто саварым шалатен наҥгаен, па-
сушко, пакчашке да мойын йошкын ден ошмам конден шынден. 
Шошо вӱдын эҥгекым кондымыжым шотленат от пытаре. 

Заданий. 1. Кугу йӱр лийме годым кудвечыште, сатыште, 
пакчаште, корнышто изи эҥер кузе лиймым ончыза. Нине изи эҥер-
шамычын кышаштым ончыза, кугу йӱр деч вара мланде ӱмбал 
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кузе вестӱрлемеш, эскерыза. Ончыза: корнышто, пакчаште, па-
сушто, эҥер серыште мланде урылтын огыл мо? Пасуэш, олы-
кеш але пакчаш йошкыным шынден, пасӱм, олыкым, пакчам лок-
тылын огыл мо? 

. 2. Тендан илыме верыште корем уло гын, тудым ончыза. Ту-
до келге мо? Коремыште вӱд йога мо? Йӱр почеш, адак шошым 
корем ок кугем мо? Тудо корным але пасум ок локтыл мо? Ко-
реи гыч йоген лекше вӱд эҥерыш ошма ден йошкыным ок кондо 
мо? Чодра кушман корем уло мо? Могай коремже утларак урыл-
теш — чодра кушман але чодра кушдымо? 

Корем. 

Келге корем пундашыш волыза. Тудын тура серышт кӱшкӧ 
кӱзат. Корем пундаш гыч кава аҥысыр корнын велэ коеш. Кореи 
пундашыште изи вӱд чоргыктен йога. Кореиын тӱҥалтышышкы-
же, але мучашышкыже шуиеш кайыза. Тудо тыште пеш кел-
гак огыл. Тыште вӱдшат эркын гына йончен (йоген) шинча. Южо 
кореиыште тыгай изи эҥержат йӧршеш ок лий. 

Теве тале йӱр йӱраш тӱҥале. Вӱд чыла могыр гычат коремыш 
йоген вола. Кореи иучко лавран, руибыкан вӱд лушкен-шоргык-
тен йога, кореи серыш лупшалтын, мландым урыктарен, ӱлыкыла 
йоктарен наҥгая. Корем мучашыиат эҥер вӱд мушкеш, тушто 
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урыктарен корем пундашеш адак келгырак корным ышта. Кореи 
ӧрдыжлашат моло тыгыде коремла лийыт. Варажым нуно умбаке 
да умбаке шарлат, пасум мушкыт, ялышкат шуыт, уремым, кор-
ным урыктарат, пӧрт йӱмакат мландым урыктарен пурат. 

Корем-шамыч ял озанлыклан кугу зияным кондат. Шурно ӱды-
мӧ верлаште, куралме пасушто мланде пушкыдо лийме дене нуно 
пеш писын шарлат, адак пеш кугу лийыт. Теве, Харьков лишне 
ик корем 15 ий коклаште 230 метр кужытыш шуын. 

Ынде коремла дене кучедалыт. Чодрам румо деч аралат. Пу-
шенте-шамыч шке вожлашт дене мландым пеҥгыдемдат, садлан 
чодрам румо деч эн чотшо корем мучашыште аралат. Чодрам 
румо верлаштыже угыч шындат. Корем мучашлам урыктымо деч 
воштыр дене тодын пеҥгыдемдат. 

Упражнений. Корем-шамыч могай ялла воктен улыт, топо-
графический планыште кычал муза. 

Изи эҥер. 

Йыван-сола ял воктен, школ деч пеш тораштак огыл, изи 
гына эҥер уло. Тудо кожеран чодра мучко йога, садланак туд-
лан лӱмжымат Кожеҥер манын пуэныт. 

Ик географий урокышто туныктышо тунемше-шамыч деч йодо: 
«Мемнан изи эҥерна кушко йога, тудын мучашыже кушто?» 

Тунемше-шамыч тӱрлын ойлаш тӱҥальыч, варажым ваш-ваш 
ӱчашаш пижыч. Шке эҥерыштым иктыштат раш огыт шинче 
улмаш. Тунамак изи эҥерыш экскурсийым ышташ келшышт. 
Эрлашыжым, кагазым, ка-
рандашым, компасым налын, 
изи эҥер дек кайышт. 

Эҥер тӱҥалтыш. Чод-
раште эҥер аҥысыр корно 
дене кагыргылын йога. 

— Ну, рвезе-шамыч, изи 
эҥер йоген лекме верым кӧ 
эн ончыч муэш? 

Тӱшкан олыкыш кур-
жын лектыч. Тыште вӱдыж-
гӧ, йол йӱмалне вӱд «чып-
те-чопто» велэ шокта. 
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31 сӱр. Изи эҥерын пурла ден 
шола серже. 
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32 сӱр. Вӱд серым урыктара. 

— Изи эҥер теве тыжеч тӱҥалеш, мый муым,— мане Кычыри. 
Чыланат изи лаке деке куржын мийышт. Саде лаке пундаш 

гыч вӱд чымалт лектеш. 



34 сӱр. Остров ден полуостров. 

— Тиде — Кожеҥерын туьеалтышыже,—мане туныктышо.— 
Рвезе-шамыч, тиде верым сӱретлыза! 

Эҥер йогымо почеш ӱлык волымо. Изи эҥерын кудо велкы-
ла йогымым палаш компасым ончальычат, вӱд йогымо почеш ӱлы-
кыла кайышт. Изи эҥер ончычшо востокышкыла йогыш, вара-
жым юг велкырак савырнаш тӱҥале. Верын-верын тудо чӱчкыдӧ 
чашкерла лоҥгаш йоген пура, койдымо лиеш. Тунемше-шамыч 
эҥерын кажне кагырыштыже компасым ончат, шке сӱретешыш-
тат эҥерын кугын кагыргымыжым ончыктат. 

Теве нуно чодра гыч лектыч, кӱкшака верыш кӱзышт. Тыже-
чын эҥерын олык мучко кузерак кагыргыл йогымыжо раш коеш. 

Эҥерын кагырлажым сӱретлышт. Туныктышо тунемше-шамыч-
лан умылтарыш: «Энер вӱд йогымо корным энер корем маныт». 

Изи эҥерын пашаже. Тунемше-шамыч тайыл почеш куанен 
куржын волышт, изи эҥер дек шуыч. Эҥерышке изи воштырым 
кудалтышт, тудын вӱд почеш кузерак йоген кайымыжым ончышт. 
Эҥер йогымо почеш ӱлык кайышт. 

Тунемше-шамыч эҥерын пурла ден шола сержым вӱдын йо-
гымыжо почеш кузе палаш кӱлмым пален нальыч. Иогымо по-
чешла мелын шогалаш гын, пурла велне пурла сер лиеш, шола 
велныже — шола сер. 

Вӱд эркын йога, южо вереже гына изиш шыргыктыме шокта-
Вӱдшӧ яндар, ягылген пытыше шаргӱян ошма пундашыжат 

коеш. 
Писын йогымаштыже вӱдын ошмам пудыратен йоктарен наҥ-

гайымыжат, тыгыде кӱйым тарватылмыжат коеш. 
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35 сӱр. Изи еҥер аҥ. 

Корно ӱмбалныже чоҥгата але кугу кӱй верештеш гын, ту-
дым вӱд кораҥ эрта, куштылгын каяш лийме велышкыла савырна. 

Кажне кагыргымаштыже эҥерын пашаже коеш. Эҥер ик се-
рым чот толын перыме дене мландым урыктара, мушкын наҥгая, 
тиде серысе пушеҥге вож-шамыч чараҥын кодыт (32 сӱр.). 

Вес могыр серже дене вӱд эркын йога, тужакын вӱд мушкын 
кондымо ошма шинчеш. 

Тыге изи эҥер ий гыч ийыш шке сержым мушкеш, шке ко-
ремжым кумдаҥда, келгемда, тыге энер долина лиеш (33 сӱр.). 

— Рвезе-шамыч, ончыза, эҥер покшелне мланде коеш. Тиде — 
остров,— мане туныктышо (34 сӱр.). 

— Теве тушто вӱдышкӧ сер лектын шога — тиде полуостров. 
Эҥер аҥ. Тунемше-шамыч Кожеҥерын Ока эҥерыш йоген пу-

рымыжым шинчат. Нуно тушко шумеш каяш лийыч. Ынде жа-
пат ятыр лийын, рвезе-шамыч нояшат тӱҥалыныт. 

— Нимат огыл, рвезе-шамыч, вашке миен шуына, ончыза, те-
ве Кожеҥер лопкарак лийын. 

— Кузе тудо тыге лопкаҥын? 
— Мый шинчем,— мане Вачик.— Мый толмем годым эҥер сер 

гыч эҥерыш вӱд йогымым ужым. 
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— Чын, тиде изи эн-ер-шамыч (ручей) Кожеҥерыш йоген 
пурат, тыге Кожеҥер кумдаҥеш. 

Умбалне Ока йолгыжмо кояга тӱҥале. Кожеҥерат кумдарак 
лие, вӱдшат эркынрак йогаш тӱҥале. Изиш умбалнырак Кожеҥер 
Окаш йоген пура. 

— Теве тидым энер ан маныт. Ончыза: эҥер йоген пуры-
маште ошма шинчын, эҥер покшелныже ошма остров уло. Тудо 
Кожеҥер мушкын кондымо ошма дене да йошкын дене лийын. 

Заданий. Эҥерыш экскурсийым ыштыза, тудым тыгай план 
почеш обследоватлыза: 

1. Изи эҥерын тӱҥалтышыжым (кӱшыл мучашыжым) муза. 
2. Изи эҥерын кушкыла йогымыжым компас дене палыза. 
3. Тушко ушнышо вес изи эҥер уло мо? Уло гын, кудо вел 

гыч йоген пура? 
4. Эҥер вӱдын сер урыктарыме вержым, адак йошкын шын-

дыме вержым муза. 
5. Остров але полуостров уло мо, ончыза. 
6. Изи эҥер могай эҥерыш ушна, палыза. 
7. Изи эҥерым сӱретлыза. Тудын тӱҥалтышыже ден мучашы-

же (аҥже) кушто улыт, возыза. Кушкыла йогымыжым стрелка 
(пикш) дене ончыктыза. Пурла серже ден шола сержым ончык-
тыза. 

Упражнений (топографический план почеш). 
I. О ш в ӱ д э ҥ е р ы ш к е э к с к у р с и й ы м ы ш т ы м е . 1. Ошвӱ-

дын кушкыла йогымыжым стрелкым ончен палыза. 2. Чаэта-сола 
ял кудо серыште шинча (пурлаште але шолаште)? 3, Эҥерын 
кудо серже тура, кудыжо тайыл? 4. Эҥерын кудо серыштыже 
куп ден ер уло? Кушто йошкын шинчын? 5. Эҥер гоч кушто 
кӱвар ыштыме (условный знак почеш ончыза)? 6. Эҥерым келын 
лекташ кушто келша (условный знак почеш ончыза)? 7. Ошвӱд 
эҥер воктен мо-мо кушкеш (условный знак почеш ончыза)? 

II. Ш е м в ӱ д э ҥ е р ы ш к е э к с к у р с и й ы м ы ш т ы м е . 
1. Шемвӱд эҥерын тӱҥалтышыжым муза. 2. Тудо кужеч йоген 
лектеш? 3. Условный знак почеш Шемвӱд эҥер тӱҥалтыш верым 
кычал муза. 4. Шемвӱд эҥер кушкыла йога? 5. Пурла сержым 
ончыктыза. Шола сержым ончыктыза. 6. Шемвӱд эҥерыш кунар 
изи эҥер йоген пура? 7. Нуно кудо вел гычше ушнат? 8. Шемвӱд 
эҥерыш йоген пурышо ик изи эҥержын лӱмжым палыза. Тудо 
кужеч йоген лектеш? 

Кугу эҥер. 

Кугу Э1гер-шамыч тӧр верлаште шукыжым изи эҥер гыч тӱ-
ҥалыт. Тыгай изи эҥер^амыч ушнылытат, кугурак эҥер лийыт. 
Тыгай эҥер умбак йога, корнышгыжо тушко памаш вӱд, изи 
эҥерла, южгынам кугу эҥерат ушна. 
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екШ: ШшШШш* ШШМтт! 

ШШЁШШшШЛ 
36 сӱр. Волга куп гыч йоген лекше изи эҥер гыч тӱҥалеш. Волга 
Советский Союзысо ик эн кугу эҥер. Тудо тӱҥалмаштыже пеш 

изи, кочшо тӧршталтен вончашат лиеш. 

37 сӱр. Теве Волгышко пурла вел гычше Ока ушна. Тужеч 
Волгыш пеш шуко вӱд толеш, санден Волга ятыр кумдаҥеш. Ты-

леч ӱлыкыжӧ Волгышто кугу пароход-шамыч коштыт. 
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38 сӱр. Адак умбакыже... Волга пеш кумда лиеш, лапка шола 
серже мӱидыриӧ изин гына коеш. Тушто ваш-ваш мешайкалыде 
кугу пароход-шамыч коштыт, шоло-шамыч волат; тӱжем дене 
судна-шамыч нефтьым, чодрам, шинчалым, колым, шурным, ту-

леч молымат шупшыктат. 

Тыге алагунар эҥер иктыш ушнымо дене эҥер кугу, кумда, 
келге лиеш. Тудо тӧр верыште теве ик веке, теве вес веке ка-
гыргылын эркын йога. Эҥер тура сержым урыктара, лапка се-
решыже йошкыным шында. 

Тӧр вер мучко йогышо кугу эҥерыште илыш кеч кунамат 
лӱшкен гына шога; мучко пароход-шамыч коштыт, нуно корно 
е^шамычым коштыктат, адак тӱрлӧ сатум шупшыктат. 

Курыкласе эҥер. 

Курыкласе эҥер^амыч тӧр вер мучко эркын йогышо эҥер 
гай огытыл. Нуно ош шоҥ дене шоҥешталтын, курык гыч шуҥ-
галтын йогат. Вӱдшӧ кугу кӱй ораш лупшалтын, чот лӱшкен, 
шуҥгалт вола, корныштыжо верештше кӱй моклакалам мушкын 
пӧрдыктыл волта, пеш чот лӱшка. 

Курык эҥерым келын лекташ пеш шучко, эҥер гоч келын 
вончаш шонышо еҥ садак вончен ок шукто, тудым шуҥгалт йо-
гышо вӱд йоктарен наҥгая. 
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39 сӱр. Курыкысо эҥер. 

Ик путешественник курык 
эҥер гоч вончаш точен. 

Тудо имньым кушкыж кая 
улмаш. Имньыже вӱдыш тош-
калын гына шуктен, тудым 
мӱгырен, шолын йогышо вӱд 
сӱмырен шуэн, пӧрдыктыл-
пӧрдыктыл покшеке йоктарен 
наҥгаен. Икмыняр секунд гыч 
имне шолмо гай пудыранен 
шинчыше вӱдеш йомынат. 

Серыште ончен шогышо-
шамыч имньын вӱд ӱмбалне 
койын кодмыжым ужыныт, 
ӧртньӧржӧ яра улмаш: имнеш-
кыже йомын. 

Вӱдыш пурен кайышым 
кум кече кычалыныт, тугак 
муын огытыл. 

Курык эҥер ден тӧр верысе 
эҥер коклаште могай ойыр-
тыш уло? 

Молан курык эҥерым ке-
лын лекташ шучко? 

Айдеме эҥер вийым кузе использоватла. 

Е^шамыч эҥерын вийжым пален налмӧҥгӧ, тудым шке озан-
.лыкыштышт использоватлаш тӱҥалыныт. 

Эҥерлаш вӱд вий дене йоҥыштышо вӱд вакшым, вӱд вий де-
не пашам ыштыше заводым, электростанцийым ыштат. 

СССР-ште ынде шуко кугу электростанций ышталтын, ончы-
кыжат тулечат шуко электростанцийым ышташ тӱҥалыт. Вӱд 
вий айдеме кид йӱмалне лиеш, тудын пашажым ышташ тӱҥа-
леш (40 сӱр.). 

Туге гынат, тиде але шагал. Е^шамыч эҥер вӱдын йогымо 
корныжым вашталтат, тудым кӱлеш верыш виктарен колтат. 
Тидлан каналым кӱнчат. Адак ик эҥер ден вес эҥерым канал 
дене ушат. 
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СССР-ын столицыже Москва пеш кугу ола. Москва ола Мо-
сква-эн^ер воктен шинча. Москва^ҥер келге огыл, тушто кугу 
пароход-шамыч коштын огыт керт. 

Москва^ҥер гыч Волгыш шумеш каналым кӱнчен, кок эҥерым 
ушен улыт. Тыге Волга вӱд Москва^ҥерыш йогаш тӱҥале. Мос-
ква^ҥер шуко вӱдан лие, Советский Союзын чыла верла гычат 
столицыш пароход-шамыч толаш тӱҥальыч. 

Ер ден пӱя. 

Мланде ӱмбалне вӱдан келге вынем-шамыч шуко улыт. 
Тиде — ер-шамыч улыт. 

Ердыме верлаште калык чӱчкыдын пӱям пӱя. 

Заданий. Тендан дене ер уло гын, тушко экскурсийым ыш-
тыза, тудым ончыза. 

Упражнений. 1. Топографический планыште ер ден пӱян 
условный знакыштым ончыза. 

2. Топографический план почеш палыза: тушто кунар ерым 
ончыктымо? Кунар пӱям? Планыште эн кугу ерын лӱмжӧ 
кузе? 

Масштаб дене тудын кутышыжым палыза. 
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41 сӱр. Купаҥше ер. 

Ер. 
Тымык ер алагунар километрыш шумеш шуйнен кия. Тудо 

ояр кеҥеж кечыште шинчам йымыктарен йылгыжеш. 
Ер ӱмбалне улно-улно чайка-шамыч чоҥештылыт. 
Кӱкшӧ ошман серешыже пӱнчер кушкын. 
Ер воктен, чодра лоҥгаште изи ял шинча. 
Ерын лапка сер воктенже куаш вӱдыштӧ колызо-шамычын 

пушышт шинчат, кошташ шогалтыме мурдашт коедат. Пуш вок-
тен йоча-шамыч модын куршталыт. Ошмаштат, вӱдыштат — муч-
ко нунын кече дене шемемше чара могырышт коедат. 

Лапка сер воктен колызо пуш дене кая. Пушыжо, вӱд шудеш 
йыгалтын, ковыжге шокта, тудо омыж ден кияк лоҥгаште ше-
ҥын кая. Колызо мурдам шында. Тудо шке пашажым пытары-
шат, сер дек лишеме, пушыжым серыш шупшын луктын, купаҥ-
ше сер мучко мӧҥгыжӧ ошкыльо. 

Колызо куп гоч кайышыжла шона: «Ожно тыште куп уке 
ыле. Чодрашке шумеш ер ыле, туштыжо, кияк кушмаштыже, 
яндар вӱд гына йылгыж шинча ыле. Мемнан ерна, сер гыч пок-
шекыже шудо кушкын мийыме дене, купыш савырна» (41 ден 
42 сӱр.). 

Куп. 
Ял деч ӧрдыштӧ, чодра лоҥгаште регенчан кугу куп кия. 

Иырым-йырже шолдра пӱнчеран сылне чодра лӱшкен шога, пок-
шелныже — йӧршеш кӱчык, пелэ кошкен шушо яктер кушкаш 
тӧча, шукыжо йӧршеш кошкен. Пушеҥгыла коклаште кудыр 
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42 сӱр. Куп. 

вуян регенче гыч лийше модывуй-шамыч шинчылтыт. Мӧдывуй 
ӱмбалне—тыгыде лышташан изи куэ, адак тыгыде шертне-шамыч 
кушкаш тӧчат. Регенчыште турня пӧчыж шудо кугыргыл кия, 
шолдра турня пӧчыжшӧ регенчыште йошкаргын коеш. Модо 
гай корак-шинча кычке кандын коеш. Куэ-шамыч оралгеныт, 
нарынче тӱсан лийыныт. Шыже шуын. Турня пӧчыж погашат 
жап шуын. 

Удыр-шамыч погынышт, курышым, комдым налын, купышко 
турня пӧчыж погаш кайышт. Теве купышкат толын шуыч, йолыш-
тым руден, тувыр урвалтыштым погалтен куп ӱмбак пурышт. 
Чара йолышт пушкыдо кӱпчыкышкӧ волымо гай регенчыш вола. 
Мӧдывуйлаште турня пӧчыж йошкаргын велэ коеш. Курышышт, 
комдышт койын темеш. Удыр-шамыч тӱшкан коштыт. Ик Май-
руш гына шеҥгелан кодын, тудо йолташ удыр-шамычшын ончык 
каен колтымыштым шижын огыл. Купышто шкетын кошташ 
шучко. Йолташ удыр-шамычым вашкерак поктен шуаш кӱлеш. 
Тудо шекланен-шекланен мӧдывуй гыч мӧдывуйыш тӧрштыл кая, 
кычкыра, ваштарешыже иктат йӱкым ок пу. Содор куржаш 
тӱҥале, йол йӱмакыже огешат ончал. Онча, йолжо пулвуйыш 
шумеш вӱдыштӧ, шкеже келгышкырак да келгышкырак велэ 
вола. Ик вичкыж куэм руалтен кучышат, мӧдывуйыш удырка-
лен кӱзыш, йолжым вӱд гыч лукто. 

Ала кӧн йӱк:—Куш куржат, ӱдырем?—шоктыш. Тудын он-
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чылно кум ошкыл наре верыште чодрам оролышо 
шоҥго кугыза шога. 

— Купышто вик корно дене кошташ лиеш ужат? 
Адак изиш куржат ыле гын, вӱдыш пурен кает ыле. 

Кернак, тораштат огыл вӱд йылгыж шинча. 
Ожно тыште ер улмаш. Тудын тӱрлаже шукертак 

купаҥын, куп лийын, тушто кошташ лиеш, покшел-
ныже вичкыж портыш гай регенче велэ, йӱмалныже 
вӱд. Верын-верын чара вӱдшат кодын, тудым «окна» 
маныт. 

Куп шукыжым ер олмышто лиеш. 
Ереш куп растений кушкеш. Куп растений кажне шыжым 

лывыжген кошка, шушаш ийжылан у растений шочеш. Кошкы-
шо растений вӱд йӱмак вола. Куп пундашеш кошкышо куп рас-
тений слой (лончо)погына. 

Тудо вӱд йӱмалне ок шӱй, шемемеш гына: киен-киен тор-
фыш савырна. Шуко ий эртымеке, кӱжгӧ торф слой лиеш. 

Южгынам куп ереш огыл, а вӱд шинчыме, вӱдыжгӧ верешат 
лиеш, тушагын торф регенче шочеш. 

Куп ятыр эҥгекым конда. 
Пеш шуко вер мланде курал-удыде арам кия. Корно-шамыч 

купым йыр савырнен эртат. Куплаште лихорадка чер да мойын 
лиеш. 

Советский власть лиймеке куп дене кучедалыт, купым кош-
тат, куп олмеш олыкым, пасум, пакчам ыштат. 

Заданий. Тендан дене куп уло гын, тушко 
экскурсийым ыштыза, ужмыдам возыза. 

Купысо топливо. 

Эҥерын лапка сер мучкыжо коло километрыш 
шумешке куп шуйнен кия. Йолынат, орава денат 
каяш ок лий! 

Тудын нерген кресаньык-шамыч — «Нимолан 
йӧрдымӧ вер, мо чоло мланде арам кия», — манын 
ойлат ыле. 

Купышко инженер ден пашазе-шамыч тольыч. 
кыдо лӱкым исследоватлышт. 
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Турня 

пӧчыж. 

44 сӱр. Торф 
регенче. 

Купысо пуш-



Нуно купышто шуко сай топливым — торфым муыч. 
Куп ӱмбалне паша шолаш тӱҥале. Землечерпалка-шамычым? 

пашаш шогалтышт. Кольмо йӱк шокта. Изи орава гай вагонетка-
шамыч шке кӱртньӧ мурыштым мураш тӱҥальыч. 

Купеш канава-шамычым ыштышт, канава мучко куп вӱд эҥе-
рыш йогаш тӱҥале. 

Купым коштышт. Нимолан йӧрдымӧ вереш корным ыштышт.. 
Тошто куп олмышто ынде трактор-шамыч кудалыштыт, шке 

почешышт кугу барабаным шупшын наҥгаят. Барабанын кӱзӧ-
шамычше улыт. 

Нине кузо-шамыч торфым пӱчкыт. Машинаш пыжыктыме 
шорвондо-шамыч торфым шудо овартымыла пудыратылыт. 

Торфым орашке чумырат, варажым заводлашке, фабриклашке-
наҥгаят. 

Вашке тыжакын электростанцийым ыштат. Торф коҥгаште йӱ-
лаш тӱҥалеш, машина-шашычым пӧрдыкташ тӱҥалеш. Машина-
шамыч электрический токым луктыт. Электрический токым вош-
тыр дене завод ден фабриклашке, колхоз ден совхозлашке; 
колтат. 

Упражнений. 1. Планыште купым муза. 
2. Кудо купшым коштат, каласен пуза. 

Теҥыз. 

Мланде ӱмбалне, ер деч поена, адак текыз-шамычат, улыт. 
Теҥыз ер деч шуко гана кугу. Теҥыз вӱд кеч кунамат кочо, 
шинчал таман. Ерын ик серже гыч вес еержым ужаш лиеш. 
Теҥызыште, кеч кузе ончаш тӧчет гынат, вес еержым ужын от 
керт. Теҥызыште пароход ик кече кая, вес кече кая — серже 
алят ок кой. Куш от ончал—мучко вӱд. Эрдене кечат вӱд гыч 
лекме гай коеш, кастенже адак вӱдышкак шичмыла коеш. 

Мый первой гана теҥызым вагон окна гыч ужым. Поезд эр-
кын Шем теҥыз сер ӱмбалне шинчыше ик изи ола дек лишемеш. 
Мый окнашке ончальымат, чылт ӧрым. Шинча ончылнем кумды-
кеш мучашдыме канде теҥыз лӱҥгалт кия. 

Поезд шогале. Мый вагон гыч тӧрштен лектым. Шӱргышкем, 
теҥызын шинчал таманрак юалге южшо пуале. Изиш лиймеке, 
мый тёҥыз еерыш шуым. Мыйын ончылнем кумда теҥыз шар-
лен возын. Мундырно-мундырно теҥыз кава дене ушнымыла коеш, 
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45 сӱр. Тӱтанан годым теҥызыште. 

теҥыз тӱр ден кава тӱржым ойырашат ок лий, раш оккой. Се-
рышке ужар-канде тӱсан вӱд вал толын-толын перна, вара шы-
выге мӧҥгеш чакна. 

Мый теҥызыш лектын шогышо кугу кӱй ӱмбак кӱзен шога-
льым. Вӱдшӧ мучко яндар, вошт коеш. Теҥыз пундаште кӱй, ийын 
коштшо кол, ужар, йошкаргырак да кӱрен тӱсан теҥыз растений 
шинчаш пернат. 

Мыланем теҥызыште кугу тӱтан мардеж годымат лияш ве-
реште. 

Ме Шем теҥызыште каена. Кавам шем пыл петырен. Тале мар-
деж шоҥан кугу валым кынелта. Теҥыз лӱшка, мӱгыра. Южыш-
ко тӱжем дене вӱд чӱчалтыш шыжалтеш. Мардежын шӱшкы-
мыжӧ, вӱд валын ваш перныл лӱшкымыжӧ пылышым петыра. 

Мемнан пароходнам шанчаш семынак кышкылтеш. Тудо теве 
вал ӱмбак кӱзен кая, теве ӱлык шуҥгалтеш, шӱмлан «шу-уй» 
велэ чӱчеш. Вӱд вал борт гоч лупшалтеш. Иканаже мыйым па-
луба гыч изиш солалтен ыш нал, мый пыкше тошкалтыш кид 
кучемым кучен кодым. Иктаж вере куснаш кӱлеш гын, ик вер 
гыч вес верыш писын куржын миен, содор иктаж ӱзгарым кырт-
мен кучыман. Мый пыкшерак каютыш шуым. Тыштат иктаж 
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мом кучыде йол ӱмбалне шогаш ок лий. Кӱвар теве ӱлык волен 
кая, теве кенета кӱшкӧ нӧлталалтеш. Пырдыж теве тыш тайна, 
теве туш тайна. Корзина, чемодан-шамыч, адак ате-шор пудырго-
шамыч пусак гыч пусакыш миен пернылыт. 

Пеш чот лоҥмо дене туешкыше корно е^шамыч койкыш-
тышт йыҥысен кият. Кӱвар ӱмбак сӱмырлен вочмо деч лӱдын, 
койкыштыи чот кученыт. 

Мыят возым. 
Вал лупшымо дене пароход эртак сургалт-сургалт кая. Кок-

лан-коклан кӱртньӧ дене леведме пароход бортым шалатышаш 
гаяк чӱчын колта. 

Тӱтан мардеж лу час мӱгырыш, лӱшкен шогыш. 
Ме вучен-вучен серыш шуна. 

Теҥызыште тӱтан мардеж южгынам алагунар кечышкенмӱгы 
рен шога. Тыгай годым шуко пароход пыта. 
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IV. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАРТ. 

« 
Мо тугай географический карт. 

Ме тӱрлӧ планым пален нална: школ участок планым, школ 
йырысе верын планжым, адак топографический планыи палышна. 
Нине планлаште чыла годымат изи мланде ончыкталтын. 

Ме чертежеш кумда верым, мутлан, уло областьым але госу-
дарствым ончыктена гын, тыгай чертежым географический 

карт маныт. 

План ден географический картым 
таҥастарымаш. 

46-шо сӱретыште Москва олан планжым ончыза. Тиде пла-
нын масштабше могай? Масштаб дене палыза: Москва олан пла-
ныште ончыктымо ужашыже север гыч югыш, запад гыч восто-
кыш кунар километр лиеш? Тиде планыште Москва-эперым, Яуза 
эҥерым, каналым, Кремльым, ола уремлам муза. 

Ынде Москва йырысе верын планжым ончыза. Тиде планын 
масштабше могай? Тиде планын кажне велже тылеч ончылсо 
план вел кутышак — 5 см. Тыште ончыктымо мландыште север 
гыч югыш, запад гыч востокыш кунар километр лиеш? Москва 
кузе ончыкталтын? 

План покшелне изи квадрат дене Москван первый планысе 
ужашыже ончыктымо. Олан тиде ужашыже тыште могай изи. 
лийын, ужыда. Тиде вес планыштыже масштаб изирак лийме 
дене тыге лийын: Москва планыште 1 см — 1 км, вес планышты-
же 1 см—10 км лиеш. Масштабым 10 гана иземдыме, садлан 
сӱретшат изи лийын.' 

Вес планыштыже Москва^ҥер ден Яуза эҥерым муза. Канал 
кушто? Кремль кушто? 

Нуно огыт кой, нуным тыгай изи масштаб дене ончыкташ ок 
лий. Тудын олмеш кокымшо планыштыже моло эҥер- шамыч» 
моло олала, кӱртньӧ корно, станций-шамыч пуреныт. 
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Ынде СССР-ын Европа ужаш картшым ончыза. 
Тиде картын масштабше могай? Тиде масштаб Москва йыры-

се вер ончыктымо планын масштабше деч кунар гана изи? 
Ончыза: кокымшо планыште ончыктымо верым картыште мо-

тай изи квадрат дене гына ончыктымо. 
Тиде картыште Москва ола кузе ончыктымо? Москва^ҥер 

ден Яуза эҥер койыт мо? Картыште Мытищи ола, адак Москва 
йырысе моло ола ончыкталтыныт мо? 

Нуно ончыктымо огытыл, нуным тыгай изи масштаб дене 
ончыкташ ок лий. Тудын олмеш тиде картыште Ярославль, Ка-
луга, Тула олала да мойын ончыкталтыныт. 

Ынде СССР-ын Европа ужаш картым уло СССР-ын картше 
дене шке таҥастарыза. 

Нине карт-шамычын масштабыштышт могай ойыртыш уло? 
Куштыжо кугурак вер ончыктымо? Первой картыште ончыктымо 
эҥер ден ола-шамыч кокымшо картеш чыла ончыкталтыныт мо? 

План ден картын масштабышт кунар изи лиеш, план ден 
карт тунар кугу верым отыктат, адак изи масштабым нал-
ме годым яылажымак ок ончыкталт. 

Планеш ончыктымо вер нерген план гыч шуко пален налаш 
лиеш, тугак, карт гычат кеч могай эл нергенат шуко пален на-
лаш лиеш. 

Картымат план ыштыме семынак мландыш кӱшыч—аэро-
план гыч ончен сӱретлыме семын ыштат. 

План ден географический картӹн ойыртышышт тыгай: нунын 
масштабышт тӱрлӧ лийыт. План ыштыме годым кугу масштабым 
налыт: 1 см дене лу метрым, шӱдӧ метрым гына ончыктат. Карт 
ыштыме годым масштабше изирак лиеш: картын ик сантиметрже 
лу але шӱдӧ километрымат ончыкта. 

Картыште изи ерлам, эҥерлам, яллам да мойын йӧршеш огыт 
ончыкто, ,, шолдрарӓкшым велэ тыгай знак дене ончыктат: эҥе-
рым—кагыр линий дене, олалам—кружок дене, кӱртньӧ корным— 
вик линий дене. 

Заданий. Шкендан ялын (колхозын але олан) планжым, шкен-
дан район планым, адак шкендан республика ден СССР картым 
налза. Нуным йыгыре сакен, таҥастарыза. I 

1. Ял (колхоз але ола) план, район план могай масштаб дене 
ыштыме улыт? Шкендан республика картын масштабше могай? 
СССР картын масштабше могай? 

Масштабше кушто шолдрарак? Куштыжо тыгыдырак? 
2. Тендан ялым район планыште кузе ончыктымо? Ял планыш-

те урем ден порт-шамыч ончыкталтыныт. Молан нуным район 
планеш ончыктен огытыл? 
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47 сӱр. Мланде ӱмбал: лап тӧр вер, кӱкшака тӧр вер, 
курыкла. 

3. Район планыште районный центрым муза. Районный центр 
воктен могай ялла, эҥерла, ерла улыт? 

Республика картыште шкендан районный центрым муза. Рес-
публика картыште район планеш ончыктымо ялла, эҥерла чыла 
ончыкталтыныт мо? 

Республика картыште республиканский центрым муза. Респуб-
ликанский центр воктен могай ялла, эҥерла улыт? 

СССР картыште шкендан республикым муза. СССР картыш-
те республика картеш ончыктымо ялла ден эҥерла ончыкталты-
ныт мо? 

4. Масштаб почеш палыза: 1) Тендан ял гыч районный цент-
рыш шумеш кунар километр? 2) Районный центр гыч республи-
канский центрыш шумеш кунар километр? 3) Республиканский 
центр гыч Москваш шумеш кунар километр? 

Картеш элын мланде ӱмбалже кузе 
ончыкталтеш? 

Топографический планыште лап верым (низменностым) ужар 
чия дене чиялтат, кӱкшакажым (возвышенностьым)—нарынче да 
пычкемыш нарынче чия дене. Ме тидым шинчена. 

Географический картымат тыгай чия денак чиялтат. (СССР 
картым ончалза). 

Нине чия-шамыч картыштат тӱрлӧ верын тӱрлӧ кӱкшытыш-
тым ончыктат. 
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Теҥыз вӱд кеч могай теҥызыштат ик кӱкшытыштӧ шога, 
садлан мландын кӱкшытшымат кеч кунамат теиыз ӱмбал уро-
вень гыч шотлат. 

Картыште мланде ӱмбалым шукыжым ужар, нарынче але пыч-
кемыш нарынче чия дене чиялтыме. Тиде тӧр вер (равнина) улыт. 
Туге гынат, нине тӧр вер-шамыч теҥыз ӱмбал дене таҥастары-
маште тӱрлӧ кӱкшытыштӧ кият. 

Картыште ужар чия дене чиялтыме тӧр верже теҥыз ӱмбал 
деч 200 метр марте кӱшнӧ кия. Тыгай тӧр верым лап вер (низ-
менность) маныт. 

Теҥыз ӱмбал деч 200 метр деч кӱшнӧ кийыше тӧр вержым 
кӱкшака вер (возвышенность) маныг, тыгайым картыште нарын-
че але пычкемыш нарынче чия дене чиялтат. 

Аҥысыр нарынче да кӱрен лента дене картыште курыклам 
ончыкталтеш. Курык-шамыч теҥыз ӱмбал деч ятыр кӱшнӧ 
кият. Курык кунар кӱкшӧ лиеш, чияжат тунар пычкемышрак 
лиеш. 

Упражнений. СССР-ын физический картыштыже ончыза: 
лап верым, кӱкшака верым, кокла кӱкшытан курыклам, кӱкшӧ 
курыклам, адак лум кийыме вуян курыклам могай знак дене 
ончыктымо. 

СССР-ын мланде ӱмбалже. 
СССР картым ончалза. СССР карт шукыжым ужар чия дене 

чиялтыме. Советский Союзын моткоч кумда мландыже мучко лап 
тӧр вер (низменная равнина) шарлен кия. Поезд дене ик кече 
кает, арня кает, шеҥгелнет эртак тӧр вер гына эртен кодеш. Урал 
курык тиде лап тӧр верым кок ужашлан шелеш. (Урал курык 
кок могырышто кийше лап тӧр верын лӱмышт кузе, картыште 
муза). 

СССР картым южо вереже нарынче чия дене чиялтыме. Тиде— 
кӱкшака вер улыт. (СССР-ыште эн кугу кӱкшака верын лӱмжӧ 
кузе, картыште муза). 

Тӧр вер тӱрлаште шуко вере кӱкшӧ тура кӱй курык-шамыч 
шогат. Нунын хребетышт шӱдӧ, тӱжем километрыш шумеш шуй-
нат (Кавказ курыклам муза). 

Упражнений. 1. Москва гыч Владивосток олаш (Японский 
теҥыз серыште) шумеш кайыше кӱртньӧ корным ончыза. Тудо 
корно могай лап верлам, могай кӱкшака верлам, адак могай ку-
рыклам эрта, каласыза. 

2. Москва олам муза. Москва гыч Каспийский теҥызыш мо-
гай-могай эҥер дене каяш лиеш? Масштаб дене висен, Москва 
ден Юл тӱҥалтыш коклаште кунар километр улмым палыза. 
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V. МЛАНДЕ ШАР. 

Шукерте ожно ен^-шамыч мландым могайлан 
шотленыт. 

48 сӱр. Шукерте ожно ен--шамыч 
мландым лапка тыртыш гайлан 
шотленыт, йырже океан авырен 

шога, шоненыт. 

Шукерте ожно е(г-шамыч шке илыме верыштым гына шин-
ченыт. Нунын кызытсе се- _ .. 
мын, тора верым куштыл- ^ У У г ^ ^ 
гын, писын каяшышт кӱр- \ 
тньо корнышт уке улмаш. ^ ^ т о Я 
Кызыт теҥыз ден океанла 
гоч коштмо пароход гай 
пароходыштат уке улмаш. 
Шукерте ожно теҥызла гоч 
изи пу корабль дене гына 
коштыныт, тудыжымат коль-
мо дене куэн але парус дене 
велэ наҥгаят улмаш. 

Нунын теҥызыште агар -
ген, йомын коштмо деч утлаш компасыштат уке улмаш. Садла-
нак ожнысо е^шамыч теҥызыш мӱндыркӧ каяш лӱдыныт, нуно 
сер воктен гына коштыныт. 

Шукерте ожно е^шамыч мландым изилан шотленыт. Нуно, 
— мланде—океан покшел-
* ж ^ Ь у н е к и й ы ш е салма гай 

А* у . . ' ^ И И Щ ^ тӧр тыртыш, шоненыт. 
[ ' ^ Тӱрлӧ йомакым шонен 

балне кия»,—маныныт, 

да мойын ойлыштыныт. 

49 сӱр. Шукерте ожно е^шамыч мланде нысо) грек-шамыч эн 
черепаха ден слон ӱмбалне кия, шоненыт. ончыл, тунемше калык 
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50 сӱр. Шукерте, 2500 ий ожно, грек 
калык уло мландым тыгайлан 

шотлен. 

улыт улмаш. Нунын геогра-
фический картышт кодын. 
Ик картше тунам нунын 
шинчыме тӱняштым ончык-
та. 

Картын покшелныже Гре-
ция, йырым-йырже шукерте 
ожно илыше грек-шамычын 
илыме мландышт. 

Тиде мландым вӱд—океан 
авырен шога. Грек-шамыч 
океаным пеш кугу эҥерлан 
шотленыт; нуно океан млан-
де йыр йоген шинча манын 
ойленыт. Океан деч умба-
кыже—мланде тӱр уло шо-
неныт. 

Мландын формыжо да кугытшо. 

Эркын-эркын е ^ ш а м ы ч мландым утларак да утларак палаш 
тӱҥалыныт. Путешественник, купеч, мландым кредалын шупшын 
наледыше-шамыч у эллашке да мӱндыркӧ коштеденыт; туге гы-
нат, мланде тӱрышкыжӧ нигунамат шуын огытыл. 

Варажым шукерте ожно илыше ученый-шамычын вуйыш-
кышт,— мланде салма гай тӧр огыл, 
тудо шар гай чумыраш, манын 
шонымаш пурен. 

400 ий ожно путешественник 
Магеллан мланде йыр савырнен. 
Тыге мланде йыр савырнымыже 
дене тудо мландын кернак шар 
гай улмыжым ончыктен. 

Кызыт еҥ^шамыч уло мландым 
шинчат. Пароход-шамыч чыла те-
ҥызла гоч коштыт, мланде ӱмбалне 
аэроплан-шамыч чыла вереат чоҥе-
штылыт. Мландын тӱржӧ нигуштат 
уке. Мландын шар улмыжым кызыт 
чыланат- шинчат. 

Мланде шар пеш кугу. Тудын 
йырже савырнаш 40 тӱжем кило-

51 сӱр. Мланде — шар. Туш-
то шукерте ожно илыше 
грек-шамычын картыштышт 
ончыктымо верым оҥго дене 

палемдыме. 
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метрым каяш кӱлеш. Ик 
кечымат каныде суткалан 
40 километр дене каяш 
гын, мланде йыр савыр-
наш кум ий наре жап 
кӱлеш. 

Ме шкенан йырым-
йырна мланде ӱмбалым 
изиш гына ужына, садлан 
шар ӱмбалне илымынам 
огына шиж, шекланен 
огына керт. 

Мланде шар ӱмбалне 
кӱшыл ден ӱлыл кушто. 
52-ше сӱретым ончыза. 
Тушто мланде шарым 
сӱретлыме. Мланде шар 
ӱмбалне тӱрлӧ вере еҥ-
шамыч шогат. Мландыште шогышо е^шамычын йолышт чы-
лаштынат мланде шарын центрже могырыш улыт. Мландын 
кок велыштыже шогышо е^шамыч коктынат йолышт дене ваш 
шогат. 

Молан вара мланде вес велыште илыше е^шамыч мланде 
гыч огыт сӱмырлӧ, теҥызла, эҥерла, ерла гыч вӱдшӧ молан йоген 
ок кае? 

Теве кузе улмаш: мланде — шке ӱмбалныже мо гына уло — 
чылажымат шке декыже шупшын шога. Кӱшкӧ шумо пред-
мет кӱшкӧ чоҥештен ок кае, мӧҥгеш мланде ӱмбакак волен 
возеш. 

Глобус. 

Мландым изи шар гайым ыштен ончыктат, тиде изи шарым 
глобус маныт. Глобус—мландын изи модельже. 

Глобус шарым кӱртньӧ воштыр шӱдыреш керыт, шӱдыржӧ 
глобус йолеш пыжыктыме лиеш. Чынжым гын, мланде шарын 
тыгай шӱдыржӧ ден йолжо уке, лийынат ок керт. 

Глобус — мланде шарым эн лач ончыкта. Глобусын ӱмбалжым 
географический карт чиялтыме семынак чиялтыме. Канде, адак 
пелканде чия дене мланде ӱмбалне вӱд налын шогымо верым 
ончыктат, ужарге, нарынче, шемалге йошкарчия дене — мландым, 
вес семын манаш гын, кукшо верым ончыктат. 
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кушто. 



Мланде шар ӱмбалне мо-мо уло. 

Мланде шар ӱмбалне вӱд кукшо вер деч шуко верым налеш. 
Тиде глобусыштат раш коеш. Мланде шарын ик кумышо ужашыже 
гына кукшо вер. Кок кумышо ужашыжым вӱд налын шога (53 сӱр). 
Мланде ӱмбалнысе чыла вӱд ныл океанлан пайлалтеш: Тихий 
океан, Атлантический океан, Индийский океан, вара Север-
ный Ледовитый океан. 

Океан-шамыч коклаште кукшо мланде 
кумда верым налын кия. Поена кугу кук-
шо верлам тӱня ужаш-шамыч маныт. 
Мланде ӱмбалне куд тыгай тӱня ужаш 
уло: Европа, Азия, Африка, Америка 
(Северный ден Южный), Австралия, 
Антарктида. Тӱнян вич ужашыштыже 
калык ила. Кудымшыштыжо — Антаркти-
дыште — калык ок иле. 

Глобусышто ончыза, Африка деч Евро-
пым мо ойыра. Те тыште канде чия дене 
чиялтыме верым ужыда. Тиде — Атланти-

ческий океанын ужашыже. Тудо Европа, Азия ден Африка мланде 
коклаш пурен шога, тудын лӱмжӧ Средиземный теныз. 

ТеНыз — океанын мланде коклашке пурен шогышо ужашыже, 
але остров-шамыч авырен шогымо ужашыже. 

Упражнений. 1. Глобусышто ныл океан ден тӱнян куд ужа-
шыжым муза. 

2. Глобусышто Средиземный теҥыз ден Японский теҥызым 
муза. 

Первой гана мланде йыр еавырнымаш. 

Мланде шар йыр первой гана 400 ий ожно Магеллан лӱман 
путешественник еавырнен. 

Тунам Европысо тӱрлӧ элласе купеч-шамыч Индия дене, Азия 
лен Австралия кокласе островла дене ваш-ваш торгаен иленыт. 
(Индийым да нине островлам глобусышто муза). 

Купеч-шамыч тусо поянлыкым шке кидышкышт налаш точен, 
ваш-ваш тавален коштыныт. Нунын торговый корабльышт тушко 
Африка йыр еавырнен, умбакыже Индийский океан гоч кошты-
ныт. (Тиде корным глобусышто ончыктыза). 

Испанский купеч-шамычым тиде корно дене моло элысе купеч-
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шамыч колтен огытыл, садлан Магеллан испанский корольлан 
вес корным муаш кӱлеш манын, каҥашым пуэн. 

Магеллан, мланде — шар манын, шканже пеҥгыдын ӱшанен. 
Тыге тудо саде островла деке мландын вес могыр гычше савыр-
нен мияш шонен. Туге гынат, тудо мланде шарын кугу улмы-
жым, корнышто могай шучкылык, могай йӧсылык лийшашым шин-
чен огыл. 

Магелланын парусан вич корабльже Европа сер гыч (Испания 
гыч) лектын, Южный Америка сер велышкыла каеныт. (Магелла-
нын корныжым глобусышто ончыктыза). 

Корабль-шамыч кум тылзе Атлантический океан дене каеныт. 
Иырым-йыр кумда теҥыз гына лӱҥген шоген, сер койын огыл. 
Кайыме семын шокшо лияш тӱҥалын. Магеллан корабль ӱмбалне 
кечыгут ончыко ончен шоген, мланде сер коймым вучен. 

Вучен-вучен Южный Америкын сержым ужыныт. Корабль-
шамыч тиде сер воктен югышкыла воленыт. Ик вере корабль-
шамыч сер воктекак миеныт, тушто шере вӱд ден кочкыш йӧр-
варым налаш шоненыт. Шокшо кеҥеж кече шогаулмаш. Серыште 
сылне деч сылне пуше^е-шамыч кушкыныт. Тыште индеец-ша-
мыч илат улмаш. Нунын той гай шем-йошкар могырышт кечеш 
йылгыжыныт. Нуно корно е^шамыч дек ваштарешышт лектыны-

54 сӱр. Магелланын корабль-шамычышт Магеллан проливым эртат. 
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тат, нунын дене торгаяш тӱҥалыныт. Индеец-шамыч изи шерге-
лан кок комбым пуэныт, янда пудыргылан алагунар еҥлан коч-
каш ситыше колым пуэныт. 

Шере вӱд ден кочкыш йӧрварым ситышын наледымеке, ко-
рабль-шамыч адак умбак каяш тарваненыт. Ийгече койын йӱштем 
толын. 

Икана кугу тӱтан мардеж тӱҥалын, теҥызыште кугу вӱд вал 
кынелын, корабль-шамычым лупшен. Корабль-шамычым теҥыз 
вал шанчаш семынак кышкылтын. Нуно теве-теве серыш лупшал-
тын вӱдыш пурен кайшаш гай койыныт. Тиде тӱтан годым 
ик корабльышт пурен каен, молышт Южный Америка сер мучко 
умбак каеныт. 

Март шуын. Шочмо-кушмо Европышто леве шошо улмаш, 
тыште гын — йӱштӧ шоген. Июнь шуын, тыште адак чот йӱштӧ 
лийын, тале поран тӱҥалын. Корно е^шамыч але шукертат огыл 
пеш шокшо улмо дене йӧсланеныт, ындыжым чыташ лийдыме 
йӱштӧ дене кылменыт, санден телылан шогалаш верештын. 

Иӱштӧ теле эртен каймеке, корабль-шамыч ончык каяш тар-
ваненыт. Каен-каен, Атлантический океан гыч Тихий океаныш 
лекташ проливым муыныт. Моряк-шамыч куанымышт дене шор-
тын колтеныт. Нуно — ынде шонымашкына вашке шуына,— ма-
нын шоненыт. Ынде, западыш каен, Индийыш миен шуаш лиеш 
манмылан ӧршӧ иктат лийын огыл. Тиде проливым варажым 
Магеллан пролив манын лӱмденыт. (Тудым глобусышто муза). 

Умыр кече шоген, изи гына лыжга мардеж кайышаш корно 
могырыш пуэн. Тихий океан шып шоген, ӱмбалныже тыгыде вал 
шыргыктен шоген. Магеллан тиде океаным »Тихий (тымык) океан" 
манын лӱмден, тудо ты океаныште южгынам пеш кугу тӱта» 
лиймым шинчен огыл. 

Корабль-шамыч йӱштӧ верла гыч вашке лектыныт, ийгече 
эртак шокшырак да шокшырак лияш тӱҥалын. 

Корабль-шамыч океан дене шуко тылзе каеныт, корныштышт 
ик островымат, ик мландымат ваш лийын огытыл. Кочкы-
шыштат пытен, налаш нигуштат уке. Нуно пиля ложашым 
кочкыныт, мачтеш кучымо коваштым кушкед-кушкед шолденыт. 
Корабльласе куголям кочкыныт, куголям пеш сай кочкышлан 
шотленыт. Йырым-йырышт мучко вӱд авырен шога улмаш гынат, 
йӱашышт вӱд ситен огыл. Океанысе вӱдым йӱаш ок лий, тудо 
шинчалан, кочо. Пелен налме шере вӱдышт пужлен. Румбыкан, 
ӱпшышӧ вӱдымак йӱаш верештын. 

Е^шамыч туешкеныт, чытен кертде коленыт. Моряк-шамыч — 
шонымашкына огына шу,— манын шоненыт. 
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Мӧҥгышт гыч лекмеке кок ий эртымекырак Магеллан шуаш 
шонымо островлажым ужын. Шонымашке шумо — у корно почыл-
тын. Тыжечынже Европыш кайыме корным нуно шинченыт. 

Островлаште шокшо кече шоген. Теҥыз сер денак кугу чӱч-
кыдӧ чодра улмаш. Тиде чодраште ты марте нигунам уждымо, 
сылне деч сылне пушеҥгыла кушкыныт. 

Магеллан ваш лийме островлаште, чылаштыж гаяк, е^шамыч 
илат улмаш. Нуно вургемым чиен огытыл, оралтыштым укшла 
дене, лышташла дене ыштеныт, е^шамычше чыланат умдым, 
пикшым нумал коштыныт. Нине островлаште пеш шуко при-
родный богатство улмаш — шӧртньыжӧ, шерге растенийже да 
мойын. 

Магеллан островласе калык ден торгаяш тӱҥалын. Кӱртньӧ 
ӱзгарлан, простой вынерлан, шулдо акан кыдшоллан да мойын 
тудо шуко шӧртньым, шергакан емыжым, шуко кочкышым 
налын. 

Магеллан нине островлам шке кидышкыже, испанский король 
кидыш налаш шонен. Островлаште илыше калык дене кредалаш 
пижын, тиде сареш Магелланым пуштыныт. 

Корно е^шамыч мӧҥгышкышт Магеллан деч поена толын 
шуыныт. Вич корабль гыч иктыже гына мӧҥгыш пӧртылын. Кайы-
мышт годым лекше 265 еҥ гыч ярныше, ноен пытыше 18 еҥ 
ш н а толын шуын. 

Мланде йыр первой гана тыге еавырненыт, кум ий наре кош-
тыныт. 

Магеллан деч вара путешественник-шамыч мланде йыр шуко 
гана еавырненыт. Кызыт мланде йыр еавырныл кошташ йӧршын 
йӧсӧ огыл, шучкат огыл. Тале, виян кугу пароход-шамыч алагу-
нар кече гыч океаным вОнчат. Мланде ӱмбалныже поезд, автомо-
биль да мойын кугу верым писын эртат. 

Кызыт мланде йыр аэроплан денат чоҥештен еавырненыт. 
Тудлан мланде йыр еавырнашыже 8 еутка гына кӱлын. 

Европа гыч Америкыш. 

т -г Теҥыз серысе олан портыштыжо, кӱй пристань воктен паро-
ход шога. Тудын алагунар тыртыш окна ратан шем бортшо прис-
тань ӱмбалне кушко-кушко нӧлталтеш. Пароход алагунар пача-
шан, тушто е^шамычлан каюта-шамычым ыштыме, кочмо вер, 
кочкыш шолтымо вер, адак пароход ончышо пашае^шамычын 
пӧлемлашт улыт. Нунын йӱмалнышт ӱлнӧ машина-шамыч улыт: 
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55 сӱр, Океанлаште коштшо кызытсе пароход. 

тушто кугу коҥган лӱшкымыжӧ шокта, тудо пеш шуко мланде 
шӱйым йӱлалта. Адак туштак кугу куатан паровой машина па-
шам ышта. Кӱшныжӧ, капитан шогымо верыште, пароход вик-
тарыше—рулевой шога. Тудо руль оравам савыралын, рульым 
виктара, компас почеш пароходым каяш кӱлмӧ верышкыже колта. 

Пароход тарванаш ямде. Тошкалтыш мучко е^шамыч кайык 
комбо кайме гай койын бортыш кӱзат, подъемный кран-шамыч 
пароходыш тӱрлӧ сату оптымо яшлыкым да мойын кӱзыктен, 
нуным келге трюмыш волтен оптат. 

Теве пароход !чот шӱшкалтен колтыш, шӱшкалтыме йӱкшӧ 
мундырко-мундырко ола мучко шарлыш, ала кушто умбалне шер-
гылтме йӱк шоктыш. Вес гана шӱшкалтыш, кумышо гана... Корма 
шеҥгелне винт пӧрдаш тӱҥале. Вӱд шоҥешталте. Пароход при-
стань деч торлыш. 

Тудо портышто шогышо пароход-шамыч кокла гыч эркын каен, 
теҥызыш лекте. 

Сер шеҥгелан да шеҥгелан кодеш, эркын-эркын койдымо лиепь 
Алагунар шагат эртымек, сер йӧршеш йомо, йырым-йыр теҥыз 
гына лӱҥген шога. Пароход вӱд валым пӱчкын кая. Вӱд вал 
тудын бортешыже лупшалтеш. Пароход почеш чайка-шамыч. 
чоҥештат, тудым поктен шуын, ончык пурат, йырым-йырже пӧр-
дыт, мачтеш шинчыт, варажым ойырлен кодыт, мӧҥгеш мландыш 
пӧртылыт. 

Тиде кугу пароход Атлантический океан гоч куд кече кая. 
Тудын корныштыжо кугу вал-шамыч верештыт. Туге гынат,. 
океаныште коштшо кугу пароход вӱд валыште лӱҥгалтын 
гына кая, шке корно гычше кораҥын, йомын ок кошт. Океан гоч. 
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вончымо годым корно ен--шамыч радио дене Европа дене, Аме-
рика дене мутланен кертыт. 

Кызыт Европа гыч Америкыш каяш куд кече гына кӱлеш. 
450 ий ожно путешественник Колумб Европа гыч Южный Аме-
рикыш шумеш Атлантический океан гоч кум тылзе каен. 

Упражнений. Глобусышто Европа гыч Северный Америкыш 
Атлантический океан гоч кайыме корным ончыктыза. 

Мланде ден кече. 
Ме ынде мландын мон кугыт улмым шинчена. Туге гынат, 

тудым кече дене таҥастарет гын, тудо пеш изин коеш (56 сӱр.). 
Кече мланде деч 1300000 гана кугу. Тудо мемнан деч пеш 

тораште улмыжлан мыланна изин коеш. Мланде гыч кечышке пи-
сын кайыше поезд дене каяш лиеш ыле гын, поезд тушко 250 ий 
гыч иже миен шуэш ыле. 

Кече — тулан кугу шар. 
Кече мландышке шокшым Да волгыдым колта. 

56 сӱр. Кече ден мланде. Мланде кече дене таҥастарымаште пеш 
изи. 
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Кече ден йӱд кузе лийыт. 

Кече ден йӱд кузе лиймым палышашлан, мланде ден кече 
ончыктышо модельым ыштен, эскерыза. Модельжым тыге ыштыза: 
иӧрӧ шун дене шарым ыштыза да тудым кӱртньӧ воштыр дене 
шӱтыза, вара саде рожышкандырам керза (шар лектынынже воч 
манын, ӱланже кылтышым ыштыза). 

Тиде шар мландым ончыкташ тӱҥалеш. 
Пычкемыш пӧлемыште ӱстембалан сортам шындыза. Тудо 

кече лиеш. Шардам кандыра гычше кучен сорта ончылно шогык-
тыза. Шарда чыла волгалтеш мо? Уке, шарын ик велже велэ 
волгалтын, вес велже пычкемышак кодын (57 сӱр.). 

Кечат тыгак мланде шарын пе-
лыжым гына волгалтара. Волгалта-
рыме могырыштыжо кече коеш — 
тыште кече, вес могырыштыжо 
кече ок кой — тыштыже йӱд. 

Шарым эркын савыраш тӱҥалза. 
Ынде сорта шаҥге пычкемыште 
улшо верым волгалтара, шаҥге 
волгалтарыме велже ӱмылыштӧ 
лиеш. 

Кандырадам карым ыштен пӱты-
рыза, вара колтыза да шардан сор-
та ончылно кузерак пӧрдын шогы-
мыжым ончыза. 

Мланде шарат шке йырже тыгак пӧрдеш, тыге пӧрдмыжӧ 
дене кече ден йӱд алмашталтыт. Мланде шар шке йырже сут-
калан ик гана савырна. Мландеӱмбалне улшо кеч можат — пӧрт-
шӧ, пасужо, олыкшо — чыла мланде дене пырля пӧрдыт, садла-
нак ме мландын пӧрдмыжым огына шиж. 

Мыланна кече кава тӱр гыч лекмыла, вара кавашке кӱзен 
адакат каван вес тӱрышкыжӧ шичмыла коеш. 

Мемнан поезд дене кайымына годымат тыгак лиеш. Поезд ик 
семын тӧр кая гын, мыланна ик верыште шогымо гай чӱчеш, 
кӱртньӧ корно воктенысе телеграф меҥге ден пушеҥгы-
лаже мемнан воктеч шеҥгекыла, поезд ваштареш кайымыла 
койыт. 

Упражнений. 1. Шке ончыланда глобусым шынды?а. Млан-
дын кузе пӧрдмыжым ончыктыза. Кушто кече, кушто йӱд улмым 
глобусышто ончыктыза. 
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2. Глобусым сорта ончылан шындыза, Европышто кече лийже. 
Европышто кече лийме годым Америкыште, Африкыште, Австра-
лийыште кече лиеш але йӱд лиеш? 

Полюс-шамыч да экватор. 
Ыяде ме шинчена: мланде шар шке йырже суткалан ик гана 

савырна. 
Умбакыже ме тудын кузерак савырнымыжым, тудын пӧрдмыжӧ 

годым мланде шар ӱмбалнысе тӱрлӧ верла кузерак пӧрдыт ра-
шырак ончалына. 

Шкендан модельдам — кандыраш керме шун шардам налза. 
Шун шарешда ныл-вич вере чернила дене точкым ышгыза. Кок 
точкыжо кандыра керме рож олмышто лийышт. 

Шардам савыралза. Ужыда, шар савырныме годым нине точ-
ка-шамычат савырнат; ик точкыжо кугу крутым ыштен савырна, 
молышт — изирак кругым ыштат, кок точкыжо гына — ӱлнысӧ 
ден кӱшнысӧ — нимогай кругымат огыт ыште, нуно шке олмыш-
тышт гына савырнен шогат. 

Мланде шар пӧрдмӧ годымат тыгак лиеш. Мланде ӱмбал чыла 
вере ик семын, ик кругым ыштен ок пӧрд. Ик верже сутка-
лан кугу кругым ышта, вес верже — изи кругыи. Мланде шарыш-
те кок точкыжо гына нимогай кругыиат огыт ыште, шке ол-
мыштыштгына пӧрдын шогат. Тиде — мланде шарын полюсышт 
улыт. 

Ик полюсым северный полюс маныт, тиде мланде шарын 
эн северысе точкыжо. Вес полюсыжо — южный полюс. Тиде 
мланде шарын эн южный точкыжо. 

Нине кок полюс коклаш лач покшелан мланде шар йыр ли-
нийым ушеш шонен (мысленно) корат, ушеш корымо тиде линийым 
экватор маныт. Тудо мланде шарым кок полушарийлан шелеш — 
иктыже северный полушарий лиеш, весыже южный полушарий. 

Упражнений. 1. Глобусышто северный полюс ден южный 
полюсым, адак экваторым муза. 

2. Глобусышго ончыза: южный полушарийыште тӱня ужашла 
могай улыг, северный полушарийыште могай улыт; экватор 
тӱнян могай ужашла гоч кая? 

Глобусышто веллам кузе палыман. 
Айдеие мелын северышкыла савырнен шогалеш гын, тудын 

шеҥгелныже — юг лиеш, пурла велныже — восток, шолаштыже— 
запад. Ме шкенан школ гыч лектын нигуш тайныде северыш-
кыла вик каен кертына ыле гын, ме северный полюсыш миен 
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58 сӱр. Глобусышто тӱҥ веллам палымаш. «Наблюдательым» 
мелын северный полюс могырыш шогалтыме, кок век шарыме 

кидше восток ден западым ончыктат. 

шуына ыле. Югышкыла каена ыле гын, южный полюсыш шуына 
ыле. Север — юг манме вел ик полюс гыч вес полюсыш кая. 

Глобусышто север ден юг куштыла улмым умлышашлан 
глобусеш »наблюдательым" шогалтена. 

Глобусеш северышкыла ончышо изи еҥ сӱретым шогалтена. 
Тыге шогалтыме годым, тудын шеҥгелныже юг лиеш (58 сӱр.). 

Глобусеш тӱрлӧ вере иктаж мыняр «наблюдательым» шогал-
тена. Ынде нунын деч север ден юг куштыла улмым палена. 
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Север ден югым ончыктащ глобусышто линий ыштылме, нине 
линий-шамыч ик полюс гыч вес полюсыш каят. Нине линий-ша^ 
мыч кеч куштат север гыч югыш але юг гыч северыш ончык-
тат. Глобусын иктаж верже гыч северышкыла каяш кӱлеш гын, 
тиде корно дене северный полюсышкыла кайыман. 

Ынде глобусышто восток ден западым кузе мушашым ончена. 
Адак саде «наблюдатель» деке пӧртылына. 
Тудын кок кидшым кок могырыш шуен шогымыжо гыч вос-

ток ден запад куштыла улмым палаш лиеш. 
Ынде кок кидым кок могырыш шуен, северышкыла ончышо 

иктаж мыняр вере шогалтыме «наблюдательым» ончалына. Ужы-
да—глобусышто восток ден западышкыла ончыктышо линий-
шамычат улыт. Нине линийышт север ден югым ончыктышо 
линийлан тореш кият. 

Мланде шарын картше. 

Глобус — мланде шарын модельже. Глобусым кучылташ йӧнан 
огыл. Изи глобусеш мланде ӱмбалым раш ончыкташ ок лий, кугу 
глобусым ышташ йӧсӧ. Экскурсийыш але путешествийыш кайме 
годым пелен глобусым налаш ок лий. 

Садлан шукыж годым мландым кагазеш сӱретлыме географи-
ческий картым кучылтыт. 

Ен^-шамыч картым шукерте ожнак ышташ тӱҥалыныт; нуно 
уло мландым але тудын ужашыжым сӱретлен ончыктеныт. Он-
чычшо картышт пеш простой улыт улмаш. Е^шамыч теҥыз 
серын кагыргылмыжым, эҥер кагырым, курыкым, олалам да мойын 
шинча дене ончалын гына сӱретленыт, вискален да мойын огытыл. 
Тыгай картым кучылташ йӧсӧ улмаш. Картыштым йоҥылыш сӱ-
ретленыт, торалыкшым ончен гына палемденыт. Тыгай карт дене 
кайышаш корным лач ышташ тӧченыт. Туге гынат, нуно тидым 
ыштен шуктен огытыл, нунын лач (тӱрыс) вискалыме ӱзгарышт 
уке улмаш. Лач вискалыме ӱзгар лекмеке гына картым лач ыш-
таш тӱҥалыныт. 

Кызыт мланде шарым чыла гаяк тунем налалтын — мландын 
мияш лийдыме участкылаже гына тунем налде кодыныт. Аэроплан 
ден дирижабльым, автомобильым да ледокол-пароходым ышты-
меке е^шамыч эн мӱндыр, кошташ эн йӧсӧ верлашкат шуын 
кертыт. 

Ынде мемнан мланде шарын тӱрыс картшат уло, тушто чы-
лажат ончыктымо; картым ончен ме ынде кеч могай элымат па-
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лен налын кертына. Кажне еҥлан картым книга лудмо ^емынак 
лудын моштыман. 

Уло мландым кок полушарий семын ончыктат. Ик полуша-
рийыштыже мланде шарын ик пелыжым ончыктымо, вес полу-
шарийыштыже — вес пелыжым. 

Иктыже восточный полушарий лиеш, весыже — западный 
полушарий. 

Полушарий глобус семынак чиялтыме. Полушарийыште глобу-
сысо семынак север гыч югыш, запад гыч востокыш линий-шамыч 
колдымо. Нуно картыште веллам ончыктат. 

Упражнений. 1. Полушарий картым ончыза. Тӱня ужашлам 
муза. Восточный полушарийыште тӱнян могай ужашлаже улыт? 
Западный полушарийыште могай улыт? 

2. Кок полушарийыштыжат северный полюс ден южный полю-
сым, адак экваторым муза. Северный ден южный, восточный ден 
западный вел (направлений) ончыктышо линийым ончыктыза. 

3. Австралия гыч северым, югым, восток ден западым он-
чыктыза. 

4. Полушарийыште Магелланын первой гана мланде йыр 
савырныме корныжым ончыктыза. 

5. Полушарийыште Средиземный теҥызым ончыктыза. Тудын 
деч северышкыла тӱнян могай ужашыже кия, югышкыла могай? Сре-
диземный теҥызым полушарийыште ончыктымым шукерте ожно 
илыше грек-шамычын ончыктымышт дене таҥастарыза. 

6. Глобус ден полушарийыште Северный Ледовитый океаным 
ончыктыза. Тудын йырже тӱнян ужашлаже могай улыт? 

7. Картышге Советский Союзым (СССР-ым) муза. Тудо мо-
гай-могай тӱня ужашыште кия? 

Урок деч вара ыштышаш паша. 

Ешартышыште ончыктымо первый кум пашам шуктыза. 

Мландын идалыкыште савырнымыже. 

Мланде шар шке йырже велэ огыл, тудо адак кече йырат 
пӧрдеш. 

Тудо кече йыр идалыклан ик гана савырна. Кече йыр пӧрд-
мыжӧ годым мландын чыла ужашлаже ик семын ок волгалтаралт, 
садлан шокшыжат чыла вере иктӧр ок воч. 

Мемнан идалыклан ныл жап лиеш: кеҥеж, шыже, теле, шошо. 
Идалыкыште молан тӱрлӧ жап лиймым ыҥлышашлан глобу-

сым пычкемыш пӧлемыш шынден, тыге эскерыза: тайыл шӱды-
ран глобусым 59-ше сӱретыште ончыктымо семын шыадыза да 
сорта дене волгалтарыза. 
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Северный полушарийыште глобусын 
волгалтше ужашыштыже Москвам муза. 
Тужак йошкар кружокым пыжыктыза. 
(59-ше сӱретыште Москвам М буква 
дене ончыктымо). 

Вара южный полушарийын умеренный 
поясешыже иктаж вере, мутлан, Афри-
кын юг велешыже, тыгак палым ыштыза. 
(Сӱретыште тиде верым точка дене 
ончыктымо). 

Глобусым шӱдыр йырже пӧрдык-
тыза. 

Москва денысе вер суткан шукырак 
ужашыж мучко волгалтарыме шога. 

Тиде — Москваште кужу кече, кӱчык 
йӱд шогымым ончыкта. Тиде кеҥежым 
тыге лиеш. Южный полушарийыште 
ончыктымо вер тиде жапыште шукы-
жым ӱмылыштӧ лиеш. Южный полу-
шарийыште кызыт кече кӱчык, йӱд кужу. Тиде телым тыге лиеш. 

Северный полушарийыште кеҥеж лийме годым южный полу-
шарийыште теле лиеш. Глобусыштат, сӱретыштат тидым ужына: 
северный полюс ден тудын йырысе верже глобусын шке йырже 
пӧрдмӧ годым эртак волгалтарыме лиеш. Тиде жапыште северный 
полюсышто кече сутка мучко волгалтарен шога. Лач полюсыш-
тыжо кече пел ий годсек ок шич. 

Тиде жапыште южный полюс ден тудын йырысе верже ӱмы-
лыштӧ лиеш. Южный полюсышто сутка мучко йӱд лиеш. Лач 
полюсыштыжо кече пел ий марте ок ончал, пел ий марте 
йӱд шога. 

Глобусым, 60-шо сӱретыште ончыктымо семын, сортан вес 
могырышкыжо шындыза. 

Ынде южный полушарий северный полушарий деч утларак 
волгалтарыме. 

Глобусым шӱдыр йырже пӧрдыктыза. Ончалза, Москва суткан 
шукырак ужашыж мучко ӱмылыштӧ лиеш. Кызыт Москваште 
кӱчык кече, кужу йӱд шога. Тиде телым тыге лиеш. 

Южный полушариеш палемдыме тцяка тугай огыл, тудо шуко 
жап волгалтаралт шога. Южный полушарийыште кызыт кече 
кужу, йӱд кӱчык, тиде кеҥежым тыге лиеш. 

Северный полушарийыште теле лийме годым южный полуша-
рийыште кеҥеж лиеш (60 сӱр.). 
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Глобусыштат, сӱретыштат тидым 
ужына: мландын тыге шогымыж годым, 
северный полюс ден тудын йырысе 
верже эртак ӱмылыштӧ лиеш. Северный 
полюс йыр кече сутка мучко ок кой, лач 
полюс турашкыже кече пел ий наре ок 
логал, тушто пел ий наре йӱд шога. 

Тиде жапыште южный полюсышто, 
адак тудын йырым-йырже сутка мучко 
волгыдо лиеш. Лач полюс тураштыже 
пел ий наре кечывал шога. 

Шошо ден шыже кок полушарийы-
мат кече . иктӧр волгалтарыме годым 
лийыт. 

Тыге мландын кече йыр пӧрдмыжӧ 
дене мланде ӱмбалне идалык жапат ва-
шталтеш. 

Упражнений. 1. Глобусым сорта ончылан шындыза; северный 
полушарийыште кеҥеж лийже. 

2. Глобусым северный полушарийыште теле лийме семын 
шындыза. 

Черке наука ваштареш кучедалеш. 

Мландын шке йырже да кече йыр пӧрдмыжым эн первояк 
Николай Коперник пален налын. Кавасе шудыр-шамычым ончен, 
кече мланде йыр пӧрдеш манын черкын туныктымыжо йоҥылыш 
улмым тудо ыҥлен налын. Коперникын туныктымыжо калыкын 
черке ден юмылан ӱшанымыжым пудыртен. Садлан Коперникын 
возымо книгажым черке карген, 200 ий мучко калыклан лудаш 
пуэн огыл. 

Ученый Джордано Бруно Коперникын туныктымыжым мучко 
шаркалаш тӱҥалын. Поп-шамыч шучкылыкым шижынытат, Бруном 
кучен петыреныт. Тудо шым ий тюрьмаште шинчен, тушто тудым 
пеш чот орландареныт. Черке суд тудым тулеш йӱлалтен пушташ 
пунчалын. Тыге чын верч кучедалше Джордано Бруно йӱлен 
колен. Тиде ЗОО ий наре ожно лийын. 

Ту жапыштзк илыше Галилей лӱман кугу ученыйымат тюрьмаш 
шынденыт. Тудлан мланде шке йырже пӧрдеш манын шонымы-
70 

60 сӱр. Северный по-
лушарийыште теле. 



жым лӱдыктен кудалдыктеныт. Тулеш йӱлен колымо деч тыге 
гына утлен. 

Илен-илен Коперникын туныктымыжым чынеш шотлымо жа-
пат шуын. 

Мланде шарын тӱрлӧ шокшылыкан пояс-шамычше. 

Ме шинчена: кече мланде ӱмбалым кечыгут ик семын ырык-
тен ок шого. Идалыкын эн шокшо жапыштыжат эрдене шокшо 
ок лий, тиде жапыште кече кава тӱрыштӧ ӱлнэ лиеш, садлак 
чот ок ырыкте. Кечывал шушаш годым кече кӱшкырак да кӱш-
кырак кӱза, кече йолат чотырак да чотырак ырыкташ тӱҥалеш. Кас 
велеш кече ӱлык волаш тӱҥалеш, кече каваште кунар кӱшнырак 
лиеш, мландым тунар чотырак ырыкта. 

Кече мланде шарымат чыла вере ик семын ок ырыкте. 
Глобусеш кум «наблюдательым» шэгалтена: иктыжым — эква-

тореш, кокытшым — полюс лишанрак шогалтена. Глобус деч 
ӧрдыжеш лампым шындена, тиде «кече» лиеш. Ынде лампе нине 
е^шамычым кузерак волгалтарымым ончена (61 сӱр.). 

Экваторышто шогышо еҥ-
лан лампе волгыдо лач вуй 
ӱмбакыже возеш. Кече тудын 
вуй ӱмбалныже лиеш. Туге 
лиймек, кече экваторышто эн 
чот ырыкта. Экватор дене 
мланде шарын эн шокшо эл-
шамычше улыт, тыште—шок-
шо пояс. Экватор дене идалык 
мучко иктӧр шокшо ийгече 
шога, тыште йӱштӧ ий жап йӧршеш ок лий. 

Полюс велыштыла шогышо е^шамычым лампе волгыдо ӧрдыж 
гычышт волгалтара. Тушто кече ӱлнӧ лиеш, эркынрак ырыкта; 
идалыкын иктаж могай ужаШыштыже кече йол тушко йӧршеш 
ок шу. 

Полюс воктене мланде шарын эн йӱштӧ эл-шамычше улыт, 
тушто мланде шарын йӱштӧ поясышт улыт. 

Шокшо ден йӱштӧ пояс коклаште кокумеренный пояс уло— 
северный умеренный пояс ден южный умеренный пояс. Тыште 
кечывалым кече йӱштӧ поясысе деч кӱшкырак кӱза; туге гынат, 
шокшо поясысе нарыш нигунамат ок кӱзӧ. Садчан умеренный 

71 

61 сӱр. Мланде ӱмбаке кече йол 
чыла вере ик семын ок воч. 



поясыште ийгече йӱш-
тӧ поясысе деч шок-
шырак, шокшо поясысе 
деч йӱштырак. 

62 сӱр. Мланде шарын тӱрлӧ шокшы-
лыкан пояс-шамычше, 

62-шо сӱретым он-
чыза. ; Тушто тӱрлӧ 
шокшылыкан пояс-ша-
мычым линий дене он-
чыктымо. Экваторын 
кок могырыштыжат 
кок кругым ыштыме, 
нуным — иктыжым се-
верный тропик ма-
ныт, весыжым южный 
тропик маныт. Нунын 
коклаште шокшо пояс, 
але вес семын тропи-
ческий пояс лиеш. Кок 
полюс воктен кок по-

лярный кругым ыштыме. Нуно северный йӱштӧ пояс ден 
южный йӱштӧ поясым ойырат. Тропик ден полярный круг 
коклаште северный умеренный пояс ден южный умеренный 
пояс улыт. 

Тыге мланде шар вич тӱрлӧ шокшылыкан пояслан пайлалтеш. 
Чынжым манаш гын, тӱрлӧ шокшылыкан пояс-шамыч коклаште 

тыгай кугу ойыртемак уке. Шокшо пояс эркын-эркын умеренный 
поясыш вонча, умеренный пояслаже эркын-эркын йӱштӧ поясыш 
вончат. Тӱрлӧ шокшылыкан пояс кокласе границым ушышто 
гына шоналтеш. 

Упражнений. Глобус ден полушарий картыште тропик ден 
полярный круг-шамычым муза. Глобус ден картыште тӱрлӧ шок-
шылыкан вич поясым ончыктыза. Тропический поясыште ^тӱнян 
могай ужашышт улыт? Умеренный поясыште могай уло? Йӱштӧ 
поясыште? Европа ден Америка могай пояслаште улыт? Мемнан 
Советский Союз могай пояслаште? 
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VI. ИЙГЕЧЕ ДЕН КЛИМАТ. 

Ийгечым кӧлан да молан шинчаш кӱлеш. 

Тунемше-шамыч пожалтытат,— «Таче ийгечемогай?»—манын 
йодыт. 

Тӱнӧ ояр, шокшо, тымык лийме годым, нуно школышко куа-
нен куржыт. Тӱнӧ ночко, йӱштӧ, адак тале мардежан лийме 
годым, нунын пӧрт гычат лекмышт ок шу. 

Моряк-шамычын теҥызыш лектын кайымышт годым, летчик-
шамычын аэроплан дене чоҥештымышт деч ончыч ийгечын могай 
лийшашыжым палымышт шуэш. Иырым-йыр тӱтыра лийме годым 
теҥызышке каяш шучко. Иырваш нимат ок кой. Пароход шӱшка, 
моло пароход-шамычлан кораҥаш шӱда. Пароход вес пароходыш, 
але серыш миен керылтеш гын, тудын ӧрдыжшӧ але нерже пу-
дырга, вара пароходыш вӱд темын, тудо пурен кая. 

Летчикланат тӱтыран годым чоҥешташыже пеш шучко. Тудо 
самолет кушто чоҥештымым ок уж, кӱлеш лийме годым кушан 
шинчаш лиймым ок пале. 

Моряк ден летчик-шамычлан кенета тале тӱтан мардеж тӱҥалме 
годым адакат шучкырак лиеш. Нуно тӱтан лийшашым ончылгоч 
шинчат ыле гын, энтекыш логалме деч утлат ыле, аэродром гыч ик 
самолетат корныш ок лек ыле. 

Уда ийгече ял озанлыкланат шуко эҥгекым конда. Шошым 
да кеҥеж тӱҥалтыште йӱр ок лий гын, пасушто шурно оралгаш,. 
когаргаш тӱҥалеш. Шурно погымо жапыште чарныде йӱр йӱрын 
шога гын, тӱредме шурно нӧра, пунышкаш, шӱяш тӱҥалеш. 

Кукшо мардежат, адак тӱтан, шолем ден йӱштат кугу эҥге 
кым ыштат. Садланак, ийгече эҥгекым ынже ыште манын, колхоз 
ден совхозлаште ийгечым пеш эскерен шогат. 

Советский Союзын озанлыкшым сайын виктараш — тӱрлӧ вере 
ийгече кузе вашталтмым шинчаш кӱлеш. Ийгече вашталтмым 
шинчет гын, шурным жапыштыже ӱдышашым, поген налшашым 
палаш лиеш; кушан, могай растений ӱдышашымат шинчаш лиеш~ 

Мланде шарыште тӱрло вере могай ийгече улмымат шинчаш 
кӱлеш; ийгечым шинчен, тушто природын могай улмыжымат 
палаш лиеш. 
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Ийгече вара молан вашталтеш? 
Тидым ыҥлышаш верч, шуко жапышкен кажне кечын ийгечым 

эскерен шогаш кӱлеш. 
Тунам гына тендан дене кунам пылан, йӱран ийгече лийша-

шым, кунам ояр, кукшо ийгече лийшашым, кунам йӱштым вучы-
шашым шинчен кертыда. 

Заданий. Шкендан дене ийгечым эскерыза. Кажне кечын ик 
жапыште палемден шогыза: 1) юж температурим (шокшо ден 
йӱштым), 2) мардежын кушкыла пуымыжым да тудын вийжым, 
3) пылаҥмым, 4) юж вӱд шичмым: йӱрым, лумым, шолемым, луп-
сым, покшымым. 

Тылзеш ик гана 12 час кечывалым кечын мон кӱкшытыштӧ 
улмыжым эскерыза. 

Ийгечым тунемаш тӱҥалме гыч тунем чарнымешке эскерыза. 

Ме шкенан школышто ийгечым кузе эскерышна. 

к> 

Мемнан школна Москва лишне. Ме ийгечым сентябрь тылзе 
гыч эскераш тӱҥална. 

Юж температур висаш ме школ коридор окнаш тӱан термо-
метрым сакышна, тушко кече йол ынже логал манын, тудым 
ӱмылан вереш сакышна. 

Мардежым эскераш ме флюгерым ыштышна. Тудым 63-шо 
сӱретыште ончыза. Флюгерым компас дене келыштарен географи-

ческий площадкеш шогалтышна: 
важмалдык тоян С букван муча-
шыжым северышкыла ыштышна. 
Флюгер меҥгеш мардеж вий 
палыме таблицан оҥам кырыш-
на. Тиде таблицым ме кечын ку-
чылтына. Таблицым йӱр ынже 
нӧртӧ манын, ме тудым янда 
дене петырышна. 

Мардежым кок дежурный эс-
керат. Ме нуным наблюдатель 
манына. Нуно кажне кум кече 
гыч алмашталтыт. Эскерымыш-
тым журналеш возатат, вара 

63 сӱр. Флюгер. Йоча кидше * л а с с ь пите кечыше таблицеш 
дене мардеж кужечла пуымым палемдат. 

ончыкта. 
.74 

11 I I ' 1 ",,.,.1 



МАРДЕЖ ВИЙ ПАЛЫМЕ ТАБЛИЦА. 

Мардеж кузе пуа Мардеж вин 

Тӱньык гыч шикш кӱшкӧ тура кӱза. Пушеҥге 
лышташ ок тарване. 

Тымык. Мардеж уке. 

Лышташ тарвана. 
Флаг эркын лупшалтеш. 

Изи мардеж. 

Пушеҥге лӱҥгалтеш. Тале мардеж. 

Пушеҥге - шамыч вожге луктылтыт, оралте 
ӱмбал сӱмырла. 

Тӱтан. 

Юж температурым эскерымаш. 

Наблюдатель-шамыч кажне кечын 1 часыште температурым 
палат (64 сӱр.). 

Эскерымынам тыге возена: термометр шокшым ончыкта гын, 
кунар градус ончыктышо числа ончылан -(- (плюс) знакым шын-
дена; термометр йӱштым ончыкта гын, — (минус) знакым шындена. 
Мутлан, вич градус шокшым ончыкташ кӱлеш гын, 4~ 5° возена. 
Вич градус йӱштым:—5° возена. 

Мардежын кушкыла пуымыжым 
да вийжым эскерымаш. 

>•-. 

Мардежын кушкыла пуымыжым 
да вийжым географический пло-
щадкыште эскерышна. 

Мардежын кушкыла пуымыжым 
флюгер дене палена. Флюгерын 
ташмаже С буква (север) могырыш-
кыла тайна гын, тиде мардеж юг 
гыч пуымым ончыкта, тунам наблю-
датель-шамыч Ю буквам (юг) шын-
дат. Ташма В буква (восток) мо-
гырыш тайна гын, мардеж запад 
гыч пуымым ончыкта, тунам 3 бук-
вам (запад) шындат. Тудо С ден В 
(север ден восток) коклаш тайнен 
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гын, мардеж юг ден восток кокла гыч пуэн, наблюдатель-шамыч 
Ю-В шындат. 

Мардежын вийжым эскерен, флюгер меҥгеш пудалыме табли-
цеш палемдена. 

Каваште пылым эскерымаш. 
Каваш пыл налмым шинча дене ончен эскерена. Каваште пыл 

уке гын, наблюдатель-шамыч таблицеш (^) палым шындат. Тиде 
«ояр» манмым ончыкта. Кавам пыл чыла налын гын, палым, 
шындат. Тиде «пылан» манмым ончыкта. Кавам пыл чыла налын 
огыл гын, палым шындат, тидыже «шагал пылан» манмелиеш. 

Юж вӱд (осадок) вочмым эскерымаш. 

Ме адак кечыгут могай юж вӱд вочмымат эскерена. Тудым 
таблицеш тыгай пале дене палемдена: йӱр лум * , шолем а , 
шӱраш Д , лупс -о-, покшым [ |. 

Кече кӱкшытым эскерымаш. 

Тылзеш ик гана ме уло класс дене кече кӱкшытым эскерена. 
Ме кечывалым кече кодшо тылзысе деч кӱшнӧ але ӱлнӧ ул-

мым ончена. 12 часыште географический площадкеш ӱмыл ви-
сам шогалтыме варан ӱмылжым висена. Тудын ӱмылжӧ кодшо 
тылзысе ӱмыл деч кужо лиеш гын, ме палена: кече кодшо тыл-
зысе деч ӱлнырак. 

Ме шкенан ийгечым эскерымынам теве тыге палемден толына. 

ИЙГЕЧЕ ЭСКЕРЫМЕ ТАБЛИЦА. 
1933 ий, сентябрь. 

Числа 
Кечывал 

ӱмыл ку-
тыш 

Ю ж 
темпе-
ратур 

Пылан-
лык 

Юж вӱд 
вочмо 

Мардеж 
пуымо 

вел 

Мардеж 
вий 

Палемдыш 

1 + 20° О хь 3 Тымык 

2 + 15° э • • Ю-3 Лыжга 

3 50 СМ + 10° 9 Ю-3 Лыжга Ю-3 
гыч пуы-
шо мар-
деж йӱ-
рым кон-

дыш 
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Тылзе мучко эскерымым иктыш чумырымо. 

Кажне тылзе мучашеш ме уло класс дене тылзе мучко эске-
рымынам иктыш чумырена. 

Эн ончычак кечывал жапысе тылзаш кокла температурым 
палена. Тидым тыге муына: температур ончыктышо числа-шамы-
чым чыла иктыш ушен, мумо числам тылзысе кечылан пайлена. 

Тиде тылзыште йуштӧ кече лийын гын, тунам вес семын ыш-
тена: шокшо ден йӱштӧ ончыктышо числам посна-посна ушена. 
Кугу числа гыч изи числажым кудалтена. Лекше числам тылзыште 
кунар кече улмым ончыктышо числалан пайлена. 

Тидлеч поена ме адак тидым шотлена: 
1) Тылзе мучко мардеж чылаже кунар гана север гыч, адак 

моло вел гыч пуэн. 
2) Тылзыште кунар кече тымык шоген, кунар кече лыжга 

мардеж, тале мардеж лийын. 
3) Кунар кече ояр, кунар кече пылан лийын. 
4) Кунар гана йӱр йӱрын, лум лумын, тӱтыра лийын. 
Ме адак мардеж вашталтме дене ийгече кузе вашталтмымат 

палемдена: могай мардеж годым шокшо лийын, могай годым йӱ-
штӧ; могай мардеж годым юж вӱд возын, могай годым кукшо 
ийгече лийын. 

Шыже тылзылаште эскерымым иктыш чумырымо. 

Ме шыже тылзылаште эскерымынам шотлен, уло класс дене 
таблицым ыштышна. Тудо 78-ше етраницыште. 

Ме тиде таблица гыч теве мом палышна: кече шыжым кечын 
ӱлнырак да ӱлнырак лиеш (кечывалымсе ӱмыл кужемеш). Кажне 
тылзын йӱштырак да йӱштырак лиеш — кече йол чотыракйожек 
возеш. Эн шокшо тылзыже — сентябрь. Эн йӱштыжӧ — ноябрь. 
Ноябрьын 15-же лум возын, ноябрьын 18-же эҥер кылмен (теле 
тӱҥалтыш). 

Ояр кече кажне тылзын шагалемын, пылан кече шукемын. 
Эн пылан тылзе — ноябрь. 

Юж вӱдат шыже мучашеш шукырак возаш тӱҥалын. Шыжым 
чӱчкыдын пун (шыжа) йӱр лиеден. Октябрьыште первой гана 
лум пырче койын. Ноябрьын пелыж гыч йӱр олмеш лум толаш 
тӱҥалын. 

Шыжым мардеж кечын манме гаяк лийын. Умыр кече пеш 
шагал лийын. Мардеж кажне тылзын талышнен толын. Ноябрь-
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N Оо. ШЫЖЕ ТЫЛЗЫЛАШТЕ ИЙГЕЧЫМ ЭСКЕРЫМЕ ТАБЛИЦА. 

Тылзе лӱм 

Кечыва-

лымсе ӱмыл 

кугыш 

Кокл а 

температур 
Пыланлык 

Юж вӱд 

(осадка) 

вочмо 

Мардеж 

пуымо вел 
Мардеж ВИЙ Палемдыш 

Сентябрь 50 см + 10° О кечэ 

О 7 кече 

О Ӧ кече 

•• 15 кече 

Д 3 кече 

3 

ю-з 

Эркын да изи Сентябрьын 25-же пер-
вой гана йӱштӧ лийын 

Октябрь 60 см + 5° ® 20 кече 

€ 5 кече 

О 6 кече 

•• 20 кече 

[Л 6 кече 

•Х- 5 кече 

ю 

ю-з 

Изи Октябрьын 15-же пер-
вой лум пырче койын 

Ноябрь 80 см — 3° 

• 

О 25 кече 

С ) 3 кече 

С З 2 кече 

7 кече 

Г 
и 3 кече 

^ 20 кече 

ю-з 

3 

Изи ден тале Ноябрьын 15-же лум 
возын 

Ноябрьын 18-же эҥер 
кылмен 

I 



ыште мардеж октябрь ден сентябрьысе деч талырак лийын. Мар-
деж шукыжым запад гыч, адак юго-запад гыч пуэн. Мардеж 
ийгечым вашталтен шоген: запад гыч, адак юго-запад гыч пуымо 
годым, юж вуд (осадок) чӱчкыдынрак возын; северо-восточный мар-
деж годым кукшо але йӱштӧ ийгече лийын. 

Заданий. Шкендан ийгече эскерымыдам кӱшнӧ ончыктымо 
семын таблицеш возыза. Шыже, теле, шошо тылзылан поена 
таблицым ыштыза. Кажне тылзылан таблицым ышташ шке кок-
лаштыда пайлыза. 

Ийгече нерген мом шинчыман. 

Юж температур молан вашталтеш. 

Кече мланде ӱмбаке волгыдым велэ огыл, адак шокшымат 
колта. Тидым эскераш йӧсӧ огыл: тендам кече йол волгалтарыме 
годым — тыланда шокшо; ӱмылышкӧ каен шогалыда гын, ты-
ланда юалге лиеш. 

Кече мландым ырыкта. Ырыше мланде южымат ырыкта. Сад-
ланак южын мланде дек чакырак улшо лончыштыжо кӱшыл 
лончо деч шокшырак лиеш. 

Кече мландым кечыгут 
иктӧр ок ырыкте. Эрдене 
кече мланде деч кӱшнӧ 
ок шого. Кече йол млан-
де ӱмбак йожек возеш, 
мландым чот ырыктен ок 
керт (65 еӱр.). 

Кечывал тураште кече 
эн кӱшнӧ лиеш: кече йол 
мланде ӱмбак турарак 

65 еӱр. Эрден кече в о з е Ш 1 еадлан кечывал 
йол мландыш йо-

— I ё -

1 

66 еӱр. Кечывалым 
кече йол мландыш 

турарак возеш. 
Вара гыч вочша 

ӱмыл кӱчык. 

п и л ш л а п д ш ш п*-» .. -< 
жек возеш. Вара т У Р а ш т е м л а н д е ^ м б а к 

гыч вочшо ӱмыл шокшыжат эн шуко то-
кужу. леш (66 еӱр.). Кас велеш 

кече адакат ӱлык волаш 
тӱҥалеш, мландым шагал ырыкта. 

Кече кунар шукырак волгалтара, мланде тунар чотрак 
ыра. 

Ояр кечыште кечывал деч вара кеч кунамат шокшырак лиеш: 
кечывал марте кече йӱдым юалгыше мландым ырыкта, кечывал 
деч вараже тудо ырыше мландым ырыкта. 
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Кеҥеж кунар чакрак, кече мландым тунар чотрак ырыкта. 
Кече эрденат эр лектеш, кастенат вара шинчеш; кечывалым тудо 
мланде ӱмбалне кӱшнӧ шога. Мланде чот ыра. Шокшо лиеш. 

Теле шушаш годым туге огыл: кече кӱчык жаплан гына лек-
теш, кечывалымат мланде ӱмбалне ӱлнӧ шога. Мланде ырен ок 
шу, кужу йӱд вошт мланде чот йӱкша. Иӱштӧ толеш. 

Ий гыч ийыш тыге лийын шога: кеҥежым — шокшо, телым — 
Дӱштӧ. 

Южышто кеч кунамат вӱд пар уло. 

Эскерыме гыч тӱҥалына. 
Ояр кечыште кудвечыш ночко шовырым луктын сакена. Ик-

таж час гыч шовыр кукшо лиеш. 
Вӱдшӧ кушко каен? 
Вӱд пушланен каен, вӱд парыш савырнен. Южышто кеч ку-

намат вӱд лиеш, тудо южышто пар семын коштеш. Вӱд пар 
южыш куп, эҥер, ер, теҥыз ӱмбач вӱд пушланымедене логалеш. 

Юж кунар шокшырак лиеш, тудо тунар шуко вӱд парым на-
леш. Йӱштӧ южышто вӱд пар шагалрак лиеш. 

Юж вӱд (осадок) кузе лиеш. 

Шокшо юж йӱкшымыж годым вӱд парым ойыраш тӱҥалеш. 
Тиде ойырлышо вӱд пар гыч тӱтыра, пыл лиеш, адак йӱр, лупс, 
локшым, лум, шолем лиеш. 

Тӱтыра. Йӱштӧ кечыште чот олтен шындыме пӧрт омсам 
иочына. Омса тӱрыштӧ тунамак шикш кынелме гай коеш. Тиде 
шикш огыл, тиде — тӱтыра. Пӧртысӧ шокшо юж тӱнысӧ йӱштӧ 
юж дене ушнымеке, шинчаш койдымо вӱд пар нугыдемеш, ты-
гыде вӱд чӱчалтышыш савырна. Нине вӱд чучалтыш-шамыч пеш 
куштылго улыт, мланде ӱмбаке волен огыт воч, южыштак кош-
тыт. Тыгай тыгыде чучалдыш-шамыч шуко погынымо годым, 
юж румбыкаҥме гай лиеш, юж вошт мӱндыркӧ ужаш ок лий. 

Тӱтыра природыштат тыгак лиеш. Южгынам тӱтыра пеш ну-
гыдо лиеш; тугай годым кок ошшлыштат нимат оккой. 

Пыл. Пыл лиймым ояр кечыште эскераш пеш сай. Кече эр 
годсек ояр. Кечывал шушаш годым каваште пыл-шамыч коедаш 
тӱҥалыт. Ончыч нуно мамык орала койыт, варажым мӱндырчын 
курык ден чоҥгатала кояш тӱҥалыт. Пыл-шамыч ик верыште 
огыт шого. Нуно эртак коштыт, шке тӱсыштымат ваштадтат. 

Пыл кужеч лиеш? 
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Кече мландым ырыкта. Мланде ырыме дене южат ыра, тудо 
кӱшкӧ кӱзаш тӱҥалеш. Шокшо юж дене пырля вӱд пар кӱш-
кӧ кӱза. Шокшо юж кӱшнӧ йӱкша, шинчалан койдымо вӱд 
пар тӱтыраш савырна. Пыл тиде тӱтырак лиеш, тудо кӱшкӧ, 
кавашке гына кӱзен. Пыл тӱтыра семынак, южышто коштшо 
тыгыде вӱд чӱчалтыш гыч лиеш. 

Пыл ден йӱр. Южгынам каваш-
те ош пыл олмэш кугу шем пыл 
лиеш. 

Тиде шем пыл тыгыде чӱчалтыш 
дене гыналийыногыл, тушто шол-
драрак чучалгыщ-шамы т т улыт. 
Нинэ ч/чалгыш-шамыч, ваш-ваш 
ушнатат, нэлэ лийыт, вара ӱлык 
волеа возыт. Йӱр йӱраш тӱҥа-
леш. 

Шолем. Кеҥажым южгынам шэ-
лем лиэш. Шэлем — тлдэ чумыраш 
ий падраш. Тудо мланде ӱмбалне 
кушно-кушно, йӱштӧ юж лончыш-
то лиеш. Тушто йӱр чучалтыш-ша-
мыч •кылмат да ий падрашыш савырнат. Ӱлык волышыштла 
нуно утларак кылмат, орашт утларак кушкеш. Тыге южгынам 
килограмм нелытан шолем лиеш. 

Лум. Телым, йӱштӧ годым, вӱд пар пылыште вӱд чӱчалты-
шыш огыл, а изи ий имыш савырна. Нине имыла гыч йытыра 
тӱрлеман сылнэ лум пырче лиеш. Нунэ мланде ӱмбаке эркын 
пӧрдын волат, мланде ӱмэалым кечеш чылгыжше ош тӧшак се-
мын леведыт. 

Лупс ден покшым. Вӱд пар мланде деч кӱшан велэ огӹл, 
мланде ӱмбаланат нугыдем кертеш. Шошым да шыжым, ояр кече 
лийме годым, эрден-кастенат пушеҥге укшеш, лышташлаш ты-
гыде вӱд чучалтыщ-шлмыг—лупс шинчеш. Лупс дене шудо 
ночко лиеш., 

Лупс йӱкшышӧ шудеш, пушеҥгеш да мойын вӱдыжгӧ юж 
тӱкнымӧ годым лиеш. Йӱштӧ окна яндаш шӱлалтыме годымат 
тыгак лиеш. 

Г Шыжым кылмыктыме годым да телым — мланде ден пушеҥге 
чот йӱкшымӧ, кылмыме дене, нунын ӱмбаланышт лупс огыл, а 
ош ий име-шамыч шинчыт. Тудым шыжым покшым маныт, те-
лымже — пӧрыш маныт (67 сӱр.). 
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Йодыш-шамыч. 1. Южышто вуд пар кужеч лиеш? 
2. Вуд пар могай южышто шукырак лиеш — шокшышго але 

йӱштыштӧ? 
3. Вӱдыжгӧ юж йӱкшымӧ дене мо лиеш? 
4. Тӱтыран годым юж молан вошт койдымо лиеш? 
5. Пыл ден тӱтыра коклаште могай ойыртыш уло? 
6. Ош пыл ден шем пыл коклаште могай ойыртыш уло? 
7. Шолем идалыкын могай жапыштыже лиеш? 
8. Лум молан телым лумеш? 
9. Лупс молан кеҥежым эрдене да кастене лиеш? 
10. Лупс ден покшым (пӧрыш) коклаште могай; ойыртыш 

уло? 
11. Покшым (пӧрыш) молан шыжым да телым лиеш? 

Мардеж кузе лиеш. 

Наблюдений гыч тӱҥалына. 
Первый наблюдений. Тымык йӱштӧ кечыште шокшо пӧрт 

форточкым почына. Шӱргынам почын шындыме форточка деке 
тудын ӱлыл ужашышкыже лишемдена — ме йӱштӧ юж пурымым 
шижына. Вара шӱргынам форточкын „кӱшыл ужашышкыже лы-
шемдена — тыште шокшоюжым шижына. 

Вес наблюдений. Тымык йӱштӧ 
кечыште шокшо пӧрт омсам изиш 
почына. 

Вишын кӱшыл ужашышкыже 
папирос кагаз дене ыштыме изи 
флажокым намиена — флажок кага-
зым пӧртысӧ шокшо юж тӱжвакы-
ла пуаш тӱҥалеш (68 сӱр.). Фла-
жокым вишын ӱлыл ужашышкыже 
намиена — флажокым тӱнысӧ йӱш-
тӧ юж пӧрт кӧргышкыла пуа. 

Мланде ӱмбалнат омса вишыште 
наблюдатлыме семынак лийын шо-
га. Юж ырымыж годым куштыле-
меш да вара кӱшкӧ кӱза. Тудын 
олмышкыжо тунамак нелырак йӱш-

тӧ юж толеш. Тудо юж шагалрак ырыктыме вер гыч толеш. 
Тыге юж коштедаш тӱҥалеш, тыге мардеж лиеш. Мардеж 
тӱрлӧ виян лиеш, адак тудо тӱрлӧ вел гыч пуа. 

Мардеж шуко годым ийгечым^вашталта. Южгынам эр годсек 
ояр, тымык кече лиеш. Мардеж пушеҥге лышташым пырт гына 
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тарвата. Каваште ик пылат уке. Кенета мардеж пуал колта. Пы-
лат коедаш тӱҥалеш. Тудо писын шукемеш, шем пылыш са-
вырна. Пыл гыч .йӱр йӱраш тӱҥалеш. Адак вес семынат лиеш. 
Эр годсек йӱр йӱреш. Шем пыл уло кавам авырен шога. Йӱр 
чарнышаш гаят ок кой. Теве мардеж пуал колта. Кече ончалеш. 
Тӱнӧ шокшо, кукшо лиеш. 

Ийгече могай лийшашым ончылгоч палымаш. 

Поп-шамыч ийгечым юмо колта манын туныктеныт. Кугыжа 
годым кресаньык-шамыч шукыжо тунемдыме улыт ыле, сандене 
нуно ийгечым тунемме наука нерген шинчен огыт ул. Кресаньык-
шамыч поп мутым колыштыныт, нуно, юмылан кумалат гын, сай 
ийгече толеш шонен улыт. Юмылан кумалмыштлан кресаньык-
шамыч поплан пытартыш оксаштым 
тӱленыт. 

Кызыт поп ондалымылан шагал 
еҥже ӱшана. Наука полшымо дене 
ийгече могай лийшашым ончылгоч 
палаш лийме нерген, ийгечын эҥгек-
ше ваштареш кучедалаш лийме 
нерген кызыт чылан гаяк шинчат. 

Ийгечым научно тунемаш лӱмын 
«метеорологический» станцийлам 
ыштат. Тушто кажне кечын ийге-
чым наблюдатлат 

СССР-ште тыгай станций шуко 
уло. Нуно олалаштат, яллаштат, 
шагал исследоватлыме кугу курыклаштат, Северный Ледовитый 
океанысе островлаштат, адакше Северный полюс денысе ий 
ӱмбалнат улыт. 

Кугу метеорологический станций-шамыч шке эскерымыштым 
кажне кечын центральный станцийлашке радио дене увертарен 
шогат. Центральный станцийлаштыже ийгече эскерыме таблицым 
ыштат, нунын таблицышт почеш ученый-шамыч ийгече могай 
лийшашым ончылгоч палат. 

Ийгече могай лийшашым ончылгоч шинчымаш калык озан-
лыкланат пеш полша. Колхоз ден совхозлашке шошым, шыжым 
кылмыктыш лиймым, кеҥежым йӱр лиймым радио дене уверта-
рат. Кӱртньӧ корнышто паша ыштыше-шамычлан кугу лум тол-
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шаш нерген, моряк, летчик, колызо-шамычлан тӱтан лийшаш нер-
ген увертарен шогат. 

Алама ийгече лийшашым ончылгоч шинчен шогат гын, тудым 
кораҥдаш але тудын деч аралалташ амалым ышташ лиеш. Пок-
шым вочмо годым сат аралаш сатеш шикш лукташ тулым ол-
тат, тыге шикш дене сатым, пакчам йӱштӧ налме деч аралат. 

Кӱртньӧ корныш лум пургыж ынже шич манын лӱмын ыш-
тыме щит-шамычым шогалтылыт (69 сӱр.). 

Кукшо ийгече лийме годым пасуэш вӱдым шават, тушко вӱ-
дым колтат. 

СССР-ште кукшо ийгечан верлаште пылым шке ыштен, йӱр 
кондымо опытым ыштат. Ынде йӱрым шке шонымо семын кон-
дымо, шонымо семын чарыме жапат мӱндыр огыл. 

Йодыш-шамыч. 1. Могай ийгече лийшашым ончылгоч шин-
чымаш калык озанлыклан кузе полша? 

2. Алама (уда) ийгечын кондымо эҥгекше ваштареш кузе ку-
чедалаш лиеш? 

Идалык жап еда ийгече кузе вашталтеш. 

Ме шкенан наблюдений гыч ийгечын эртак вашталт шогы-
мыжым ужна. Ийгечым шуко жапышкен наблюдатлаш гын, ида-
лыкын ик жапыштыже кажне ийын икгайрак ийгече лийме шотым 
ужаш лиеш. 

Мутлан, тӱрлӧ идалык жапыште Москва воктен могай ийгече 
лиймым ончен лектына. 

Идалыкын кок кугу ойыртышан жапше гыч — теле ден ке-
ҥеж гыч тӱҥалына. 

Москва воктене теле ийгече ден кеҥеж ийгече коклаште пеш 
куго ойыртыш уло. 

Теле. Москва лишне теле кужу лиеш, 5 тылзе наре шуйна. 
Тыште теле ноябрьын пелыж гыч тӱҥалеш. Телым кече вара 
лектеш. Кече йолат йожекын возеш, мландым шагал ырыкта. 
Кече утларак да утларак кӱчыкемеш, йӱд кужемеш. Декабрьын 
21-же эн кӱчык кече: тудын кужытшо шым шагат гына, йӱдын 
кужытшо— 17 шагат. Декабрьын 21-же деч вара кече кужемаш 
тӱҥалеш. 

Телым эн йӱштӧ тылзе — январь. Тудын кокла температур-
жо—11°; южгынамже йӱштӧ 20°, 25°, адак 35°-ышкат шуэш. 

Телым ийгече йӱштӧ лиеш. Телым кечан годымат йӱштӧ. 
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НОЯБРЬ [ДЕКАБРЬ! ЯНВАРЕ [ФЕВРАЛЫ МАРТ 
ЧИСЛА: 

Декабрьын 21-же эн к]Гчын кече 

70 сӱр. Телым кече ден 
йӱдын кужытышт. 

Енмнамыч ужгам чият, шовычым теле_ 
пидыт. Чыланат вашкат. Йол йӱ-
малне лум йоҥгыдын кочыртата. 
Пушеҥге укшым пӧрыш леве-
деш. Ояр кече годым лум чинче 
семын чылгыжеш, пычкемыш гыч 
лекме годым шинчамат йымыктара. 

Телым тымык кече шагал лиеш. 
Шукыж годым мардежан лиеш, 
мардеж ийгечым чӱчкыдын ваштал-
та. Юг ден запад кокла гыч толшо 
мардеж лывырге ийгечым конда, 
пылаҥда, лум шула, тӱнӧ ночко 
лиеш. 

Мардеж север ден восток кокла 
гыч пуымо годым, ийгече адак 
йӱкшемда. 

Телым южгынам лум тӱтан — 
поран лиеш. Мардеж лумым тӱр-
гыктылеш, южышто лум пырче-
шамыч пӧрдмӧ дене кок ошкыл 
верыштат нимом ужаш ок лий. Тале мардеж лумым пургыжтен 
шында, лап верлаш, канавыш лум темеш. 

Поранан годым пасушто корным йомдарен, ончыко ужын керт-
де, оралте лишныракак кылмен тӱҥаш лиеш. 

Кеҥеж. Кеҥеж Москва лишне кум тылзышкен шога. Тудо 
июньышто тӱҥалеш. Кеҥежым кече эрдене эр лектеш, кастене 
вара шинчеш. Кечывалым 
кече кӱшнӧ шога, мландым 
чот ырыкта. Кече утларак 
да утларак кужемаш тӱҥа-
леш, йӱдшӧ кӱчыкемын то-
леш. Июньын 21-же—эн ку-
жо кече: тудо 17 час ку-
жытан. Июньын 21-же деч 
вара кече кӱчыкемаш тӱ-
ҥалеш (72 сӱр.). 

Эн шокшо тылзыже — 
июль. Тудын кокла темпе-

ратуржо +19° Южо кечын 
шокшо 35°-ышкат шуэш. 71 сӱр. Телым йӱштӧ кечын. 
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Кеҥежым шокшо лиеш. Шокшо кечын юж 
кылмен шичме гай лиеш, ок тарване, тымык 
лиеш. Каваште пыл-шамыч койытат, вашке 
шулат, шаланен пытат. Кече пелта. Чылаш-
тынат логарышт кошка. Шокшо кечыште 
кайык-шамычат шып лийыт, шулдырыштым 
сакен, умшам карен шинчат. 

Кеҥежым тгче йӱр лиеш. 
Коклан-коклан тале ^кӱдырчан йӱрат лие-

да. Кӱдырчан йӱр лийшаш годым эр гычак 
пич лиеш. Калыкат, вольыкат, растеният 
шокшо пич юж дене йӧсланат. Теве мӱндыр-
чын юалге мардеж пуал колта. Уло кавам 
кугу шем пыл авырен налеш. Кӱдырчын чот 
рашкалтымыже шокта. Каваште волгенче 
волгалт-волгалт кая. Кугу йӱр тӱҥалеш, 
южгынамже шолемат лиеш. Кӱдырчан йӱр 
шуко годым кок часышкен мӱгырен, йӱрын 
шога. 

Кеҥеж мучко растений пеш чот^кушкеш. 
Ял озанлык растений — тӱрлӧ шурно, пакча 
саска да мойын шуыт. Кеҥеж пытышашеш 
шурным погат. 

Шыже ден шошо. Шыже ден шошо — идалыкын ик пелыж 
гыч вес пелышкыже вончымо жап улыт: шыже—жеҥеж гыч те-
лыш вончымо жап. Шыжым ийгече эреак вашталт шога. 

Шыже тӱҥалтышыште шукыж годым ояр кече шога. Коклан-
коклан пылымда, пун (шыжа) йӱр йӱреш. 

Шыжын вес пелыш-

жым йӱштӧ ийгече лиеш. 
Мландым лум леведеш. 
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72 сӱр. Кеҥежым 
кече ден йӱдын 

кужытышт. 

73 сӱр. Шокшо кеҥеж кечын. 
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Шошымат ийгече эреак вашталт шога. 
Шошо тӱҥалтышыште шокшо кече ден йӱштӧ кече алмашталт 

шогат. 
Ояр кече годым лум шула. Верын-верын мландат кояш тӱҥа-

леш. Север гыч мардеж пуалын гына шукта — адак йӱштӧ 
толеш. Верын-верын лум шулымо годым чараҥше мландым угыч 
лум петыра. 

Шокшо кечыже чӱчкыдынрак да чӱчкыдынрак толаш тӱҥалеш. 
Лум писын шула. Йырваш румбыкан вӱд йога. Эҥер почыл-

теш. Пасу ден олык кошкат. Чӱчкыдӧ шондашла койын ужар 
шудо лектеш. Пеледыш пеледаш тӱҥалеш. Пушеҥге пеледеш. 
Ты жапыште кылмыктышат лиеда да тудо вашке эрта. Варажым 
шокшо ийгече толеш. 

Заданий. Тендан дене кеҥежым, телым, адак шыже ден шо-
шым ийгече могай лиеш, возыза. 

Тендан дене теле кунар тылзе шога? Кеҥеж кунар тылзе ито-
га? Шыже ден шошо кунар тылзе шогат? 

Могай тылзе эн йӱштӧ? Могай — эн шокшо? 
Тендан дене йӱштӧ ден шокшо кунар градусыш шуэш? Тен-

дан дене эҥер кунам кылма? Кунам почылтеш? 

Мо тугай климат. 

Ме кажне идалык жапын шкенжын ийгечыже уло манна. 
Шуко жапышкен ик верыште илыше енмпамыч шке илыме ве-

рыштышт кеҥежым, телым, шыжым, шошым могай ийгече лий-
мым каласен кертыт. 

Ик верын ийгешже идалык жап еда вашталт. шогымым — 
тиде верын климатше маныт. 

Кажне верын шке климатше уло. 
СССР-ын южо вереже климат Москвасе климат гаяк, моло 

вереже кугун ойырлен шога. 
Мланде ӱмбалне тӱрлэ вере могай климат улмым ме умбакы-

же пален налына. 
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VII. МЛАНДЕ ШАРЫН ТӰРЛӦ ПОЯСЛАСЕ 
ПРИРОДА ДА КАЛЫК ИЛЫШ. 

ТРОПИЧЕСКИЙ пояс. 

ТРОПИЧЕСКИЙ ПОЯСЫН ПРИРОДЫЖО. 

Экваторын кок могырыштыжо кумла верым шокшо пояс на-
лын кия. (Шокшо поясым глобус ден полушарий картыште муза. 
Тудым шун дене ыштыме мланде шар моделешда палемдыза). 

Мемнан дене умеренный поясыште кеҥежым шокшо лиеш. 
Кеҥеж тылзе эртымеке, шыже юалге толын шуэш, варажым 
теле йӱштӧ толеш. 

Тропический поясым налаш гын, тушто йӧршеш вес тӱрлӧ. 
Ме кеч могай идалыкжапыште — кеҥежым ма, телым ма, шошым 
але шыжым ма — тропический поясыште илыше-шамыч деч радио 
дене «Тендан дене шокшо але йӱштӧР», манын йодына гын, нуно 
кеч кунамат «Мемнан ден эре шокшо», манын каласат. 

Тушто кечывалым кече кеч кунамат кӱшнӧ лиеш. Тушто ке-
че йол мландышке кӱшычын возеш да чот ырыкта. Садлан туш-
то кеч могай идалык жапыштат йӱштӧ ийгече ок лий. 

Туге гынат, тропический поясыште ийгече чыла вере икгай 
ок лий. 

Южо вереже идалык мучкыракак кажне кечын эре ик жапыш-
те тале йӱр йӱреш. Тыште мланде эре вӱдыжгӧ шога. Мландым 
курымеш ужартен шогышо сылне-сылне тропический чодра ле-
ведеш. 

Южо вереже алагунар тылзе мучко кукшо ийгече шога, ва-
раже адак алагунар тылзе мучко эртак йӱр йӱреш. Тыгай вер-
лаштыже чодра уке. Пеш кумда верым шудо леведын шога. Ве-
рын-верын гына теве шкетын, теве тӱшкан кукшо ийгече деч 
лӱддымӧ пушеэте-шамыч шогат. Тыгай верым саванн маныт. 

Кукшо ийгечан годым саванныште шудо йӧршеш когарген 
пыта, пушеҥге лышташ оралген йога, эҥер^амыч кошкат. 

Йӱр йӱраш тӱҥалмеке, саванн адак ужарга, тушак кужу шудо 
.88 



кушкын шогалеш, пушеҥгыла у ужар лышташ дене леведалтын, 
тӱзланен шогалыт. 

Тропический поясыште йӱр йӧршеш лийдыме верат улыт. 
Тыште идалык мучко кече чот ырыкта. 

Мланде кукшо; растений пеш шагал верештеш. Куш от ончал, 
чыла вере тул гай шокшо ошма кия, южо вереже шун дене кӱй 
верештеш. 

Тиде — пустынь. 

Тропический чодраште. 

Полушарий картыште Африкым муза. Африка гоч экватор эр-
тыме корным муза. Тыште Конго да тушко йоген пурышо 
эҥерла воктен пеш кумда верыште, эртен каяш лийдыме тропи-
ческий чодра кушкеш. 

Ик путешественник тиде чодра нерген тыге воза. 
Шокшо кечывалым. Ме Африкысе чодраште слон коштмсс 

корно дене каена. Кӱкшӧнкӱкшӧ пальма ден палыдыме моло пу-
шеэте-шамыч кавашке керылтмыла шогат. Корныштына верын-
верын эртак банан ден бамбук чодра верештеш; банан пушеҥ-
гыште шушо саскашт шӧртньыла йӱлен кечат. 

Пушеҥге^амыч кӱшнӧ ваш-ваш атмала кукталтын, ик кугу 
леведыш гай лийыныт. Ӱлныжӧ рӱмбалге шога. Южо вере 
гына кече йол логалын волгалтара. Пӱтырналтын да нушкыа 
кушшо лиан лӱман турло-турло шолдра растений-шамыч ик 
пушеҥге гыч весыш кӱжгӧ вӱраҥла лупшалтын кечат. 

Нуно пушеҥге тӱҥ гыч тӱҥалын вуйышкыжо шумеш пӱтыр-
нен кӱзеныт да мланде ӱмбак шумеш кечалтыныт. 

Нугыдо шем лышташ лоҥгаште шолдра, чевер, сылне пеле-
дыш-шамыч койыт. Мланде ӱмбал шӱйын шудымо лышташла 
дене, укшерла оргаж дене леведалтын. Мучко йӧралтше пу-
шеэте-шамыч оралалт кият, нунын йырышт лиан пӱтырнен. Адак 
лиан-шамыч пушеҥге тӱҥешат пӱтырналтыныт, пушеҥге ден пу-
шеҥгым, уло чодрам иктыш йолыштымыла, йырым-йыр шарленыт. 
Лиан-шамычын шукыштын кагырекышт уло, сандене нунын вок-
течышт кайыме годым, кагырекеш керылтын сусыргыде эрташ 
ок лий. 

Чодра вошт эртен каяш йӧршеш ок лий. Кайыме корно деч 
ны шолашке, ны пурлашке товар деч поена ик ошкылымат каеҥ 
огына керт. 

Мланде шуко вереже волышан, тыгай волышо, лӱкан верым: 
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жораҥ эрташ верештеш. Кайыме лугычак чашкерлам руаш ве-
рештеш. 

Шокшо, ночко. Шӱлаш нелэ. Ме пыкше-пыкше гына нуш-
кына. 

Зверь ден кайык-шамыч шокшо деч шылын кият. Чодраште 
тымык. Тиде тымыкым насекомый-шамыч гына пужат, нуно чар-
ныде ызгат. 

Иӱдым. Мемнан кайыме корнына эҥер деке миен лекте. Ме 
тужак шогалнат, малаш ямдылкалаш тӱҥална. Кече шичмеке ту-
намак пычкемыш лие. Касвелеш кожганыше чодра адакат шып-
ланыш. Туге гынат, шукешлан ыш шыплане. 

Ме малаш возынат ыжна шукто, чодра адакат йук-йуан дене 
шергылташ тӱҥале. 

Иӱдым коштшо насекомый-шамыч тӱжем дене ызгаш тӱҥальыч. 
Уло чодрам шергылтарен ужава-шамыч кычкыраш тӱҥальыч. 
Жапын-жапын мӱндырнӧ обезьянын лӱдын магырымыже шокта. 
Кайык шӱшкымӧ, южгынамже пырыс магырыме гай кайык йӱк 
шокта. Аламо йӧсын урмыжалтыш... Коклан леопардын ырлымы-
же шокта. 

Ме йӱдвошт ыжна мале. Чыташ лийдымын лӱдна. Йӱдым 
чодраште шӱдӧ дене кайык адак моло животный-шамыч кредал-
мым, нуным осал чодра хищник пытарымым ме шинчена. Ме 
осал зверь-шамыч мемнан ӱмбак керылтыт манын лӱдна. 

Эрден эр. Волгалте. Мый пычалем шӱшкымат, омаш гыч 
лектым. Кӱкшӧ кӱй курыкым ужын, верым ончалаш тушко кӱ-
зышым. 

Уала пудыргылмо дене йӱ^йӱан шокташ тӱҥале. Кенета йӧр-
шеш мыйын шогымо сер йӱмалнемак чашкер лоҥга гыч лекше ку-
гу слонын тупшо койо, тудын почеш весе, кумышо... Мый кӱш-
кырак кӱзышым. Ӱлык угыч ончал колтымем дене йӧршеш тӱҥ-
гылгышым. 

Чодра лоҥгаште кугу слон кӱтӧ коштеш. Нуно чодра корно 
дене поче-поче эҥер деке вӱд йӱаш толыт. Ик шоҥго ава слонжо 
мыйым ӱпшыч шуктыш. Тудо скала йыр ончалят, кугу йӱк дене 
пуалтен колтыш. Слон-шамыч шогальыч, шып лийыч. Изиш лий-
мек, корныштышт верештшым чыла лаштыртен, тӱшкан, шот деч 
поена, ончык кудалаш тӱҥальыч. Слон-шамыч пудыртымо пу-
шеҥге^амыч мӱгырен йӧрледат. Чодраште мӱгыралтме, лӱшкы-
мӧ йӱк шарлыш. Шукат ыш лий, уло кӱтӧ койдымо лие. Мый 
екалаште изиш шогышымат, эҥер дек волаш тӱҥальым. 

Мый скала гычат волен ыжым шу, ончылнем обезьяна кӱтым 
ужым. 
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75 сӱр. Тропический чодраште кӱдырчан йӱр. 

Нуно эҥер дек толыт ыле. Нуно шекланен, йырым-йыр он-
чышт толыт, нуным иктаж могай тушман ок ваҥе гын, манын 
ончат... 

Кенета ончылно кайыше кугыракыштын кычкыралме йӱкшӧ 
шоктыш. Тудо шогале, шеҥгек тӧрштышат, волгенче семын пи-
сын пушеҥге укшлашке шыле; кӱтыжат тудын почеш кычкырен-
кычкырен кудал колтыш. Мый тиде верыш чакырак мийшымат, ку-
гу кишкым ужым. Тудо вуйжым.нӧлтале, шыдын чушлен колтыш. 

Мый омаш дек пӧртыльым. 
Кӱдырчан йӱр. Кочмо деч вара ме лишыл ялыш шумеш ка-

яш тарванышна, тушто пушым налаш да умбакыже эҥер мучко 
каяш шонышна. 

Тидым шукташ ыш воч. 
Пылымден шындыш. Мӱндырнӧ кӱдырчӧ йӱк шоктыш. Волген-

че волгалт кайыш. Тӱтан тӱҥале. Ты марте шып шогышо пу-
шеете-шамыч моэтеш-ончеш чот лупшалташ тӱҥальыч. Нуно 
йӧрылшашла койыт. Нунын вуйышт теве ончыктайна, теве мӧҥ-
геш лупшалтын шеҥгек тайна. Шем пыл чодра ӱмбалне ӱлнак 
каймыла коеш. Пушеҥге кӱрыштмӧ, мардеж шӱшкымӧ, тӱжем 
дене пушеэте-шамычын кочыртатыме йӱкышт шокта. 

Пыл йӧршеш шемеме. Чарныде волгенче волгалтара. Кӱдырчӧ 
моткоч чот рашкалтен колтыш, йӱр йӱраш тӱҥале. Пырт гына 
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лие, йӱр леҥеж гыч опталмыла йӱраш тӱҥале. Мемнан омашыш-
кына йӱр вӱд йоген волаш тӱҥале. Изиш лиймеке мемнан палат-
кына, погына, кочкышна — чыла вӱдыштӧ лие. 

Тале йӱр пеш чот лӱшкымӧ дене ме ваш-ваш ойлымым ни-
мынярат огына кол. Иӧршеш гаяк пычкемыш лие. 

Йӱр алагунар часышкен йӱрӧ, ты жапыште ме йӧршештарва-
ныде ик верыште шинчышна. 

Вара йӱр кенета чарныш, адакат кече лекте. Мемнан омашна 
йӧршеш нӧрен пытен. Ик кукшо ӱзгарнат кодын огыл. Вургемна 
гыч вӱд чоргыктен йога. 

Кас лишемеш, садлан ме малаш верым ямдылкалаш вашкаш 
тӱҥална. Омашыш осал зверь логалме деч кузе гынат тулым ол-
таш кӱлеш. Пу чыла нӧрен, садлан ылыжташ пеш йӧсӧ. 

Тропический чодра Африкыште велэ огыл, моло тӱня ужашлаш-
тат уо. Тудо чыла вереат кӱшнӧ возен ончыктымо гайрак-
Туге гынат, чыла вере ик тӱрлӧ растений ок шоч, животныйжат 
чыла вере икгай огыл. 

Тропический чодрасе животвый-шамыч. 
Тропический чодраште моткоч шуко тӱрлӧ растений кушкеш, 

умен шочшо тӱрлӧ^ӱрлӧ саска ден емыж турло-турло живот-
ныйлан, кайыклан илашышт кочкышым пуат. Растений кочкы-
шым кочкын илыше животный ден кайык-шамыч шуко улмо дене 
животныйым кочшо хищник-шамычшат шкаланышт кочкышым 
шуко муыт. 

Тропический чодраште пеш шуко тӱрлӧ зверь ден кайык ила. 
Ожныжо нуно тылечат шукырак лийыныт. Нуным шукыжым ай-
деме пуштеден пытарен. 

Тропический чодраште слон, обезьяна, тигр, леопард илат. Ту-
леч поена адак пеш шуко тӱрлӧ кайык-шамыч улыт. 

76 еӱр. Обезьяна-шамыч. 
О б е з ь я н а — пеш писе, Чу-
лым, тудо пушеҥгыште ила; 
кужу кид-йолжо дене укш 
ден пушеҥге вургым пеш чот 
кормыштен кучен кертеш, ты-
ге писын пушеҥге гыч пушеҥ-
гыш тӧрштылеш. Саскам коч-

кын ила. 
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77 сур. Слон-шамыч. 
С л о н — мланде ӱмбалнекук-
шо верыште илыше-шамыч 
кокла гыч эн кугу животный. 
Растенийым кочкын ила. Шке 
кугу капше дене каяш лийды-
ме шыгыр чодраште шканже 
корным ыштен кая. Хобот ман-
ме кужу нерже дене лышта-

шым кӱреш. 

79 еӱр. Тигр. 
Т и г р — кугу хищный зверь, 
тудо чодра чашкерлаште ила. 
Тудын корнан-корнан нарынче 
коваштыже кече волгалтары-
ме дене нарынчаҥше растений 

коклаште ок кой. 

78 еӱр. Бегемот. 
Б е г е м о т — кугу •• животный. 
Тудо Африкыште кугу ерла 
ден эҥерлаште ила. Шукы-
жым вӱдыштӧ эртара, вӱд 
растений ден омыжым кочкеш. 
Йӱдым кукшо верыш лектеш. 
Шкеже моло животныйым^ ок 

тӱкӧ. 

80 еӱр. Питон. 
П и т о н — ик эн кугу осал киш-
ке. Животный-шамычым куча 
да шке кугу капше дене пиктев 
пуштеш. вара тудым оранек 
нелеш. Шорыкым, пийым да 
мойын пеш куштылгын нелын 

кертеш.|> 

81 еӱр. Леопард. 
Л е о п а р д — хищный зверь. 
Тудо тигр деч изиш изирак, 
тигр гаяк тале, адак тудын 
дечат> писырак. Пушеҥгыш 
кӱзен шинчын, тужеч живот-

ный ӱмбак тӧршта. 



82 сӱр. Попугай. 
П о п у г а й — пырче кочшо 

кайык. Виян йолжо да пеҥгы-
де нержылан кӧра укшлаште 
сайын коштын кертеш. Шке-
нерже дене пӱкшым да пеш-
кыде тӱман пырчым [Пудыр-

тен кочкеш. 

Тропический чодрасе растений-шамыч. 

83 сӱр. Кокосовый пальма. 
К о к о с о в ы й п а л ь м а —25 м 
наре кутышан, укшдымо пу-
шеҥге. Лышташыже 6 м-ыш 
шуэш. Саскаже — аза вуй ку-

гытан пӱкш. 

84 сӱр. Банан. 
Б а н а н — кӱлешан тропиче-
ский растений. Тудын тамле 
саскашт — тропический элла-
ште илыше калыкын тӱҥ коч-

кышышт. 
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85 сӱр. Бамбук. 

Б а м б у к — 40-50 метр кӱкшытыш 
шушо растений; ӱмбач ончымо 
годым омыж гай коеш; туге гынат, 
тудын вургыжо шуко пушеҥгын 
деч кугу. Пеш писын кушкеш. Бам-
букым техникыште пеҥгыде, куш-
тылго материал олмеш использо-

ватлат. 

Заданий. 1. Мланде шарысе рас-
тений ончыктышо картыште тро-
пический чодра кушто-кушто куш-
мым муза. 

2. Нине верламак полушарий 
картыште ончыктыза. 

3. Тропический чодраште могай 
растений кушкеш, могай животный-
шамыч илат, шарныза. Нуным сӱ-
ретыште палаш тунемза. 

Африкысе саванн мучко. 

Шуко кече кайымеке, пычкемыш шыгыр чодра шуэме. Пу-
шеҥге вуй кокла гыч кава кояш тӱҥале. Шинчам йымыктарыше 
кече ончале. 

Эше изишак кайышна... Мэмнан ончылнына кумдан шарлен 
вочшо шудан пасу теҥызла койын почылто. 

Шудан мучашдыме пасушто 
теве посна-посна, теве тӱшкан-
тӱшкан пушеоте-шамыч коедат. 
Зн чотшо баобаб лӱман шолд-
ра пушеэте-шамыч ойыртемын 
мӱндырчын койын шогат. Ик ты-
гай пушеҥге йӱмакыжак алагу-
нар лу еҥ пурен шогал кертыт. 
Тӱҥжӧ пешак кӱжгӧ, йырже лу 
еҥ шогалын, кидым ваш кучат 
гын велэ шуктат (86 сӱр.). 

Кече чыташ лийдымын чот 
пелта. 

Ме чарнышна, изиш шокшо 
эртымешке баобаб ӱмылыштӧ 
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каналташ лийна. Каналтымеке, кече западыш тайнымеке, ме 
ончыко каяш тарванышна. 

Ончылно, шинча ужмо тораште, шудо дене леведалтше тӧр 
вер шарлен кия. Шудышто иктаж вере антилопа ок кожгане гын, 
зебра кудал ок колто гын, пушеҥге шеҥгелне жирафа ок кой 
гын, манын эскерен, вучен каена. 

Вучымына яраш йомо. Мыланна корным ончыктен мийыше 
негр-шамычын мутышт почеш, ожно тыгай животный-шамыч пеш 
шуко иленыт, кугу кӱтӧ дене коштыныт, нуным кучашат куш-
тылго улмаш. Нуно тыште кызытат илат; туге гынат, ынде ша-
гал кодыныт, нуным айдеме пытарен. Нуно айдеме деч пеш чот 
лӱдыт, айдемым умбачын ужыт да тунамак шылыт. 

Каяш куштылго. Ме кӱчык шудо портышым пеҥгыдын тош-
калын каена, эртак угыч почылт шогышо кумда ужар шудылы-
кым куанен ончена. 

Туге гынат, вер вашке вашталташ тӱҥале. Шудо кужурак, 
чокарак лияш тӱҥале. Ончыч кыдалыш шумеш ыле, вара вачыш 
шумеш, вараже вуй дечат кӱкшӧ лие. Чыла кужу шудо шеҥгек 
шыле. Икте весынам йомдараш ынже лий манын, шекланен, пык-
ше-пыкше аҥысыр йолгорно дене каена. Тыгай кужу шудылыкан 
корно дене час наре кайышна. Южгынамже мыланна шучкын чӱ-
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ме" куштылгын шӱ^ 
88 сӱр. Африкыште нумалтыш нумалше лалтышна, кумылнат 

негр-шамыч. нӧлталалте. 
Изиш лиймеке, 

мемнан ончылнына адакат кумда шудылык7почылто. 
Умбалне, лӱҥген шогышо шудо лоҥгаште,^олан-вулан койшо 

лента койын кодо... Тудо кагыргыш, вийныш, шуйныш, мемнан дек 
лишемаш тӱҥале. Изиш лиймеке, ме нумалтыш нумалше негр-
шамыч толмым палышна. Шӱдӧ?витле'негр кайыккомбыла поче-
поче толыт, теве вуешышт, теве вачешышт тюкым нумалыныт. 
1Мемнан дек шумекышт, плантаций гыч кофем наҥгайымыштым 
палышна. Негр-шамыч ялышке тора ^огыл маньыч, меат волгыдо 
дене тушко шуаш кӱлеш манын писынрак ошкылаш тӱҥална. 

Африкысе саваннлаште кызытат тыгак тӱрлӧ вере тӱрлӧ ну-
малтышым нумал коштыт. 

89 сӱр. Лев. 
Л е в — эн виян хищник. Коч-
кашыже йӱдым кычал коштеш. 
Зебрым, жирафым, антилопым, 
сурт вольыкым кучен коч-

кеш. 

90 сӱр. Зебра-шамыч. 
З е б р а — шудым кочкын илы-
ше животный. Кап ышталтме 
шотшо дене имньыла коеш. 
Ойыртышыжо тыгай: тудын 
[коваштыже корнан-корнан. 
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91 сӱр. Жирафа-шамыч. 
Ж и р а ф а — растенийым коч-
кын илыше животный. Ончыл 
йолжо ден шӱйжӧ кужу, сан-
дене пушеҥге вуйысо лыгата-
шым кочкын кертеш. Хищник 

дечын писын кудалын утла. 

^ 92 сӱр. Страус-шамыч. 
С т р а у с — кугу, чоҥегатыл-
дыме кайык, тудо пеш талын 
куржеш. Растенийым да рас-
тений пырчым кочкеш. Коч-
каш кычалмыж годым виян, 
кужу йолжо дене пеш мӱн-

лыркӧ коштеш. 

93 сур.'Антилопа-шамыч. 
А н т и л о п а — шудым кочкын 
илыше животный. Лӱдшӧ, 
шекланен коштшо улыт. Нуно 
кӱтӧ дене коштыт. Шучко 
жап лийме годым писын кудал 

утлат. 

Заданий. 1. Картыште саванным муза. 
2. Саваннысе климат ден тропический чодрасе климат коклаш-

те могай ойыртыш уло, каласен пуза. 
3. Саванныште шукыжым могай растений да животный-шамыч 

улыт, шарныза. 
4. Саваннын тӱсшӧ шошым, кеҥежым, шыжым да телым кузе 

вашталтеш? 

Негр•шамычын ялыштышт ик кече шогымаш. 
Негр-шамычын ялыгат тора гыч чылаж годым ок кой. Тудо 

шукыжым пӱтырнышӧ растений дене товаҥалт пытыше кӱкшӧ 
гаыгыр кустарник лоҥгаште лиеш. 

Еҥ ден зверь логалме деч аралалтшашлан ялым йырым-йыр 
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94 сӱр. Негр-шамычын ялышт. 

кӱкшӧ савар дене авырат, коштшаш вишым пеҥгыде капка дене 
петырат. 

Кӧргыштыжӧ, савар воктен, олым дене леведме йыргешке 
шун пӧртышт шинчылтыт. Пӧрт воктенышт изи кудвечым авы-
рыше лапка савар ыштыме. Ял покшелне яра вер уло. Тушто 
йӱдым вольык шога. 

Эр. Але кече лектын огыл, а калык чыла йол ӱмбалне. Каж-
не пӧрт воктен тул олтымо. Ушкал-шамыч эҥырат, агьцан мура, 
пий опта. Изижат, кугужат — чылан тӱнӧ улыт. Нунын чарамо-
гырышт тул волгыдышто йолгыжыт. Удрамаш-шамыч кочкаш шол-
тат. Кажне ешыже шке пӧрт воктенже чумырген шинчын коч-
кеш. Ялыште пӧръе^шамыч шагал улыт. Шукыштым европей-
ский капиталист-шамыч плантацийыштышт паша ыштыкташ вий-
ыт поктен наҥгаеныт, нунын шке ялышт гыч каймыштлан ын-
де алагунар арнят эртен. 

Кече лектеш. Чыланат шке пашаштлан пижыт. Пӧръе^ша-
мыч охотышко да кол кучаш каят. Удрамаш-шамычше озанлы-
кыште кӱлеш пашам ыштат: я тарым, я бананым шурат, кочкы-
шым ямдылат, пӧртым, кудвечым эрыктат. Южо ӱдрамашышт, 
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пу катманым налын, тупешышт азаштым сакен, ял деч ӧрдыжыш 
ошкылыт. Нуно тар ӱдаш мландым кӱнчаш каят. 

Кечывал шушаш лишан чытыдыме шокшо лиеш, садлан, охо-
тыш кайыше пӧръеҥышт деч молышт—чыланат шке пӧртышкышт 
канаш толыт. Тиде жапыште ялыште нимогай йук-йуанат ок 
шокто; ончалат, колыштат гын, тушто ик илыше еҥат уке гай 
велэ чӱчеш. 

Кечывал турасе шокшо изиш эркышнымеке, ял адак ылы-
жеш — кудалтыме пашаштым адакат ышташ тӱҥальтКечешич-
меке, тунамак йӧршеш пычкемыш лиеш. Пӧрт воктене адакат 
тул йӱлаш тӱҥалеш. Ужиным кочкыт. Удрамаш-шамыч йӱд мар-
ке, чодраште зверь-шамычын йӱкышт шокташ тӱҥалмешке па-
шам ыштат. 

Тропический поясыште могай-могай калык ила, нуно 
могай пашам ыштат. 

Тропический поясыште шуко тӱрлӧ калык ила. Африкыште 
негр-шамыч илат, Австралийыште — австралиец-шамыч, Ти-
хий океанысе островлаште — малаец-тшыч. (Нине калык-шамыч 
илыме верым картыште ончыктыза). 

Тропический природа айдемылан пеш шуко тӱрлӧ кочкышым 
пуэн кертеш. Чодра ден саваннлаште турло-турло саска ден 
емыш пеш шуко уло, адак тӱрлӧ животный шуко уло. Эҥер ден 
ерлаште кол шуко. 

Тропический поясыште кече чот ырыкта, садлан тушто илы-
ше-шамычлан оралтат, шокшо вургемат ок кӱл. Йӱштӧ деч шыл-
ме огыл, кечывал турасе шокшо деч ӱмылышкырак, улакыш-
кырак шылаш верештеш. Тропический поясыште илыше-шамы-
чын коваштышт шеме, тиде нунын могырыштым кече йолкогар-
тыме деч изиш арала. 

Сурт оралтыштым нуно шукыж годым лышташла, уала, укш-
ла дене ыштат. Южгынам ӱмбачше шуным шӱрат. Нуно вургемым 
огыт чие. Африканский негр-шамыч мланде пашам ыштат, охотыш 
коштыт, колым кучат. Мландым нуно шукертсе йӧн дене пушкыдем-
дат — пу орудий дене кӱнчат (я катман дене, я кошар тоя дене). 

Мланде пашам ыштен илыше калык-шамыч ик верыште илат, 
кусныл огыт кошт. 

Моло калыкышт охота дене, кол кучымо, саска ден емыш 
погымо дене гына илат. Тыгай калыкышт кочкыш кычалшыштла 
вер гыч верыш кусныл коштыт, кужак йӱд шуэш, тужак ма-
лат. Нунын тӱҥ илемышт ок лий, коштшыштла жаплан гына шудо, 
лышташла, уала дене омашым ыштат. 
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95 сӱр. Негр-шамыч~мландым пушкыдемдат. 

Тропический поясыште илыше калык-шамыч кузе 
илат. 

Тропический поясыште природа пеш пояи. Тропический поя-
сыште илыше калыкын илышыже пеш сай манын шоналташат 
лиеш. Тиде кернак тыге мо? Тидым ойлыманат огыл, нунын илы-
гаышт пеш нелэ. 

Шокшо эллаште айдемым йырым-йыр шучкылык авырен шога. 
Негр чодраш охотыш кая да, тудо мӧҥгыжӧ пӧртылеш манын 

шонаш ок лий. Йырым-йыр зверь-шамыч. Изиш шекланен ыжыч 
шукто, изиш ыжыч шиж, изиш чулымрак ыжыч лий—пытенат 
кертат. 

Йӱдым зверь-шамыч сурт воктекак толын коштыт, тидымат 
кажне минут еда шекланен шогаш верештеш. Негр-шамыч шке 
ялыштым еӓвар дене аралат. Южо калыкше зверь деч утлышаш-
лан, пӧртыштымат пушеҥге вуеш ыштат. Вольык ашнаш итат 
шоно — зверь-шамыч нумал пытарат. Африкын южо верлаштыже 
вольык шуко годым це-це карме пурылмо дене кола. 
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Ӱдымӧ шурныланат шучко. Шурно шуаш тӱҥалеш; тудым 
оролен от шукто гын(—тушко обезьяна-шамыч кӱтӧ дене толы-
тат, чыла эрыктен каят, ӱдымӧ вержымат от пале. 

Шокшо эллаште айдемылан чыла шке толеш, чыла ямде, тыр-
шыдеак илаш лиеш манын шонымо — йоҥылыш лиеш. 

Охотник-шамыч тропический чодрасе чашкерла лоҥгаште 
алагунар часышкен, южгынамже кечыгутат, коштыт. Шканышт 
корным ыштен, нуно ончык да ончык каят, зверь-шамычлан 
ондалчык вынемым, авыртышым ыштат, зверь кыша почеш каен, 
нуным поктат. 

Тиде паша огыл моР^Тиде простой паша огыл, тиде — шучко 
паша. 

Негр-шамыч пу катман дене, кошар тоя дене мландым пур-
гед пушкыдемдат; вара тиде нелэ паша огыл мо? 

Шокшо поясыште кеч могай кид вий паша ышташат мемнан 
умеренный поясысе деч нелырак. Кечывал турасе чыташ лийдыме 
шокшо айдемым улныктара, тудын вийжым пытара. Южышто 
миллион дене чоҥештылше насекомый-шамыч пурледымышт дене 
когартарат. Купан верлаште осал лихорадка чер орландара. 

Кочкыш мушаш верч, шке илышыштым аралышаш верч шок-
шо эллаште илыше калык-шамыч чарныде кучедалыт. Тиде ку-



чедалмаштышт нуно аламан вооружитлалтыныт. Нунылан при-
рода дене кучедалашышт неле. Нуно эртак природа дене кыл-
талт илат. 

Шокшо элласе калык-шамычлан илашышт пытартыш 50—70 
ийлаште, тушко европейский ка^италист-шамыч миймеке, эше 
нелэ лийын. 

Англия, Бельгия, адак моло государство гыч мийыше капита-
лист-шамыч сай мландым шупшын наледеныт; шуко шергакан 
зверь-шамычым, растенийым пытареныт. Нуно шокшо элласе ка-
лыклан плантацийлаште, кӱртньӧ корно ыштымаште, каучук по-
гымаште ӧкымеш пашам ыштыктат, нелым нумалыктат (96 сӱр.). 

Африкыште кӱртньӧ корно ыштымашеш, чодраште каучук 
погымашеш да угнетатель-шамычлан вий шутыдымо пашам 
ыштымашеш лу тӱжем дене негр-шамычгколеныт. Паша ышташ 
кайыме ваштареш шогышо шуко ялым капиталист-шамыч ша-
латыл, йӱлатыл пытареныт. 

Негр-шамычын ялыштым шалатымаш. 
(Путешественникын ойлымыжо.). 

Тиде алагунар ий ожно Африкыште, негр-шамыч илыме ялы-
ште лийын. Тиде ял Бельгия кучымо мландыште ыле. 

Негр-шамыч илыме ял сылне тропический чодра воктен шин-
ча. Ял воктенысе мландеш африканский тарым (вирым) ӱдымӧ. 
Тиде ялым лиан дене пӱтырналт пытыше кугу пальма, адак моло 
тропический пушенте-шамыч авырен шогат. 

Мый тыште тропический чодраште ноен коштмо почеш кӧршӧк 
ыштыше шоҥго Убану дене канем ыле. Тиде шоҥго кугыза ке-
чыгут кӧршӧк денак толашен шинча, тӱрлӧ кӧршӧкым, атым 
ыштылеш. 

Негр-шамыч илыме ял тыныс илыш дене илен. 
Чодраште банан ден пальма, тӱрлӧ зверь шуко. Эҥерыште 

кол шуко уло. Кочкыш идалык мучкылан сита ыле. Пӧръе^шамыч 
охотыш коштыт, колым кучат. Удрамаш-шамыч ял озанлык 
пашам ыштат. Икшыве-шамыч сурт воктен модын курышталыт, 
йоҥеж дене лӱяш тунемыт, изи пӧртым ыштылыт. 

Кечывал кочкыш деч вара уло ял мала. Тиде кечынат ты-
гак ыле. Мый пӧрт омса тӱрыштӧ трубкам шупшын шинчем. 
Йырым-йыр шып, нимогай йук-йуанат ок шокто. Кенета умбалне 
кавалерийский пуч пуалтыме шоктыш. Мыйын эрдыштем эреак 
револьвер кечен коштеш ыле. Тиде йӱкым кольымат, мый шиж-
дегече вигак револьверем руалтышым. Имне кудалме йол йӱк 
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шокташ тӱҥале. Изиш лиймеке эҥер могырым бельгийский воен-
ный имнешке отряд толмо койо. Тудо вигак ӱдымӧ шурно пасу 
гоч пикшла чымен кудал лишемеш. 

Пырт гына лие — отряд ялышкат толын шуо. Салтак-шамыч. 
ты манмешке пӧрт еда шаланен пытышт, нуно пӧръе^шамы-
чым шоҥгыжге, самырыкшыге кучен пидедаш тӱҥальыч. 

Пидме е^шамычын толашымышт, кычкыркалыме йӱкышт, 
ӱдрамаш ден икшыве-шамычын магырыме йӱкышт шокташ тӱ-
ҥале. Мый шижынат ыжым шукто, мыйын воктенем пидедыме 
негр-шамычым курыкла орален оптенат шуктеныт. 

Пуштын пыштыме е^шамычат шуко кийылтыт. Ваштареш 
шогалаш точышо-шамычым чылаштымат верешыштак пуштыныт. 
Куржаш тӧчышыжым шӧрга, дене кученыт. 

Пӧртым шалатылаш тӱҥальыч. Ик руштшо салтак йӱлышӧ 
тулвуйым налынат, Убану пӧрт дек куржын толын тулым пы-
жыктынеже ыле. Мый револьверем нӧлдальымат, лӱен колды-
шым, тудын кидше сусыргыш. Тулвуй ӱлык волен возо. Лӱймӧ 
йӱкым колын, мый декем алагунар салтак тӧрштен толын шуыч, 
мыйын ош еҥ улмем ужын, чакнышт. 

Кок час наре ялым толышт, шалатыльыч. Теве, чыла йук-йуа-
ным сеҥен, пуч пуалтыме шоктыш. Е^шамычым кучен пытарышт. 
Салтак-шамыч пидме е^шамычым кынелтышт, нуным ряд дене 
шогалтен, шкешт имньым кушкыжын, нуным йырым-йыр авырен. 
шогальыч. Адак пуч пуалтыш — пидме негр-шамыч тарванышт. 

Тыге кӱртньӧ корно ышташ пашазым погеныт. 

Заданий. Н и н е й о д ы ш л а н о т в е т ы м п у з а : 1. Тропи-
ческий поясыште могай калык-шамыч илат? 2. Тропический поя-
сыште илыше-шамыч мом ыштен илат? 3. Нунын илышышт мо-
гай — нелэ, куштылго? 

Пустыньыште. 

Картыште Африкын северный ужашыжым муза. 
Тыште запад гыч востокышкыла тӱнямбалсе эн кугу пустынь — 

Сахара кия. 
Мемнан караванна алагунар кече годсек Сахаран шокшо ош-

маж мучко кая. Йырым-йыр кӱкшӧ ошма чоҥгала улыт. Мылан-
на мучашдыме ошма тен ызын кылмен шичше валлаже ӱмбалне 
кайымыла велэ чӱчеш. Верын-верын пешкыде шуан шудо ден 
вондер верештыт. 

Кечывал шуэш, кече тул эҥдыме гай пелта. Йырым-йыр ик 
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йӱкат ок шокто, тымык. Ме каналташ шогална, палаткыште кие-
на, кечывал турасе чыташ лийдыме шокшо дене улнен пытен 
улына. Верблюд-шамычнат канат, жапын-жапын умшашт дене 
йоҥыжат. 

Теве шокшо южышто ала могай шӱшкымӧ йӱк шокталтыш. 
Тиде мо шокта манын, палатка гыч лектым. Корным ончык-

тен кайыше — «Тиде ошма мура, порыланак огыл» — мане. 
Мый ыҥлышым: ошма тӱтан толеш — самум. 
Ты марте шып шогышо кугу ошма чоҥга^амыч кожганышт. 

Нунын вуйышт шикшаш тӱҥалмыла койыч. 
Тиде — мардеж тарваненат, тужеч ошмам тӱргыктен кынелта. 

Пустыньысе ошма кожганыш. Иырым-йыр йылгыж шогышо чоҥга-
талам рӱмбык налаш тӱҥале. Кава мландыш волымыла койо. 
Шукат ыш лий, южышто пурак пӧрдаш тӱҥале, кечым петырыш. 

„Мардеж эртак талышна. Верблюд-шамыч вуйыштым кӱшкӧ нӧлден 
ошмаште кият. Е^шамычат вуйыштым шылтен, пылышыштым 
петырен возыныт. 

Чыла велнат мардеж дене кайыше ошма | лӱшкымӧ, шӱшкымӧ 
щич йӱк шокта. Варажым мучашдыме ошма^тӱтаныште чылажат 
варныш, пудыраныш. Самум талышныш. 
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98 сӱр. Пустыньыште оазис. 

Шӱм пеш чот кыра. Вуй коршта. Умша, логар кошкен, тӱр-
вӧ вӱр лекмешке шелышталтын. Ошма тӱтан ынде час утла тӱргы-
жеш. Адак икчасэрта гын — ошма дене тӱнчыгена, шонена. Пиа-
лешна самум умбак эртен кайыш. Адакат канде кава, нарынче 
ошма чоҥгала почылтыч... 

Караван ончык каяш тарваныш. 

Мемнан караванна эркын кая. Ынде ме кок кече годсек йӱын 
огына ул. Верблюд-шамыч вич кече йӱде каят. 

Ик верблюдын вийже йӧршеш пытыш, тудым пустынеш ко-
даш вереште. Весыже йолжым пыкшерак налешат, ме грузшым 
нална. 

Мемнан вийна йӧршеш пытен шумо годым, вожатыйна умбал-
не шем точкым ужо. Тудым меат вашке ужна; изиш лиймеке, 
кава тӱрыштӧ пальма вуйым рашырак ужаш тӱҥална. Тиде оазис 
улмаш. Пустыньыште вӱд ден пушеҥган верым оазис маныт. 

Толын-толын, мемнан караванна вучымо пальма ӱмылыш^шуо, 
ме тыште вӱдым ужна, тиде вӱд мемнам колымаш гыч утарышаш. 
Вӱдшӧ пушеҥге йӱмалне шыргыктен йоген шинча. Верблюдшо, 
айдемыже — чыланат вӱдыш керылтна; вӱд деч ойырлымат ок 
шу, шер теммешке йӱна. 
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99 сӱр. Растительность карт (западный полушарий). 

Оазисыште енг-шамыч илат. Нуно мемнам поро кумыл дене 
ваш лийыч. Пӧръе^шамыч вичкыж пальма вуйыш кӱзен, шушо, 
шӧртньӧ гай йылгыжше финиким мыланна кышкышт. 

Оазисыште илыше-шамыч кажне чӱчалтыш шергакан вӱдым 
аралат. Нуно памаш гыч лекше вӱдым пушеҥгыла дек, ӱдымӧ 
шурно дек канава мучко колтат. Ме йӱын темна, суран мешакыш 
вӱдым темышна, каналтышна да адакат вӱддымӧ пустыньыш 
каяш тарванышна. 

Е^шамыч пустыньым эркын-эркын кидышкышт налыт. Пусты-
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100 сӱр. Растительность карт (восточный полушарий). 

неш ятыр вере тавым кӱнчат, каналым ыштат, нине канал дене 
курыкысо эҥерла гыч вӱдым колтат. 

Пустыньыште вӱд улмо верлаште сат ден пасу-шамыч 
улыт. 

Южо пустыньыштыже коштмо корнымат ыштат. Адак кызыт 
ошма дене каен кертше гусеничный автомобильымат ыштеныт. 

Заданий. 1. Полушарий картыште Сахара пустыньым муза. 
2. Каласыза: пустынь могай лиеш? Оазис могай лиеш? Пус-

тынь ден оазисын природыжо молан тыгай ойыртышан улыт? 
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Урок деч вара ыштышаш паша. 
Газет, журнал, адак моло вере сӱретым пӱчкеден луктын, 

«Тропический поясысе илыш ден природа» лӱман альбомым ыш-
тыза. 

Й У Ш Т Ӧ П О Я С - Ш А М Ы Ч . 

Йӱштӧ пояс-шамычын природышт. 
Мланде шарын северный ден южный полюс-шамычше йыр 

мландын северный ден южный йӱштӧ пояс-шамыч улыт. 
(Йӱштӧ пояс-шамычым глобус ден полушарий картыште му-

за. Нуным шун ден ыштыме шкендан мланде шар моделешда 
палемдыза). 

101 сӱр. Полярный сияний. 

Тыште кече нигунамат кӱшкӧ ок кӱзӧ. Кече кечывал тураш-
татмемнандене кече шичме годымсо кӱкшытыштӧ гына лиеш. Ке-
че йол мландыш йожекын гына возеш, садланак пеш томам (эр-
кын) ырыкта. Идалыкыште 9—10 тылзе мучко кугу йӱштӓ 
шога. 

Северный Ледовитый океан. 
Глобус ден полушарий картыште Северный Ледовитый океа-

ным муза. 
Тудо северный полюс йыр кия. Северный полюс лач тиде 

океан покшелнырак лиеш. 
Телым Северный Ледовитый океаныште эртак ий пустынь 

гына лиеш. Алагунар тылзе мучко кече ок ончал, эртак йӱд 
шога. Пычкемышым шудыр-шамыч, тылзе, адак коклан-коклан 
полярный сияний гына шулыктарат. Каваште кенета я тул меҥге-
шамыч волгалтын ик радамыш шогалыт, я уло кава мучко шо-
нанпыл семын волгыдо ташма шуйналтеш. Тудын йырже тӱрлӧ 
сынан волгыдо чӱчкаш тӱҥалеш, луман пустыньым канде, ужар, 
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нарынче, йошкар, волгыдо тӱс дене волгалтара. Полярный сияний 
йӧра, адакат пычкемыш лиеш. 

Северный Ледовитый океаныште телым йӱштӧ 50°-ыш шуэш. 
Океаным кутынекат, торешат пеш шуко километрыш шумеш, 
кумда ий пасу левед шога. Тиде ий пасу куснылеш, ийже ваш-
ваш ишалтыт, пудыргат, ораш чумыргат. 

Кеҥеж шуэш. Северный Ледовитый океанат ылыжеш. Кече 
алагунар тылзе мучко ок шич. Ий шулаш, пудыргылаш тӱҥа-
леш. Пудыргылшо ий куснылеш, ваш-ваш тӱкнылеш, адакат ты-
гыдемеш. 

Туге гынат, полюсысо кеҥеж кӱчык. Пудыргылшо ий шуле-
нат ок шу, адакат ик кугу ий пасу лийын кылмен шинчеш, оке-
ан адакат кугу ий пустыньыш савырна. 

Северный Ледовитый океаныште идалык мучкак, манаш лиеш,. 
йӱштӧ шога. Туге гынат, тыштат илыш уло. 

Ий ӱмбалне полярный кечеш ырен тюлень-шамыч нерен кият. 
Теве ий ора шеҥгелне ала мо нарынчалгырак тарванылше ко-
йыч — тиде ош маска-шамыч улыт. Кок кугу маска, адак кум 

Северный Ледовитый океанын 
животный-шамычше. 

102 сӱр. Ош маска. 103 сӱр. Морж. 
Ош м а с к а — ий да лум 
лоҥгаште ила. Тюленьым ку-
чен кочкеш. Пунжо ошо улмо 
дене лумышто шекланен шук-
таш ок лий. Парня кокласе 
коваште чоран виян йолжо 
дене удырен, пеш талын иеш. 
Шокшо чока пунжо ден коя-
же тудым йӱштӧ деч аралат. 

М о р ж — шукыжым вӱдыштӧ' 
эртара. Тудын капше, йолжо, 
почшо вӱдыштӧ ияш йӧнеш-
таралтын. Шодо дене шӱла. 
Теҥызысе тыгыде животный-
шамычым кочкеш. Кояже йӱ-

штӧ деч арала. 
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104 сӱр. Кит. 
К и т — тӱняште эн кугу жи-
вотный. Вӱдыштӧ ила, теҥы-
зысе тыгыде животный-шамы-
чым кочкеш. Шодо дене шӱла. 

Кояже йӱштӧ деч арала. 

маска иге—ешге тюлень-шамыч деке нушкыт. Маска-шамыч ий-
ыш шуйнен возынытат, эркын нушкыт. Ик маска игыже ыш чы-
те, вийныш, ныл йолла шогале. Орол тюленьже кычкырал кол-
тыш, уло кӱтӧ чыла ий йӱмак пурен кайыш. 

Ий пасу вес могырышто кумда вӱд коеш. Ий деке морж иеш. 
Тиде кугу виян животный, тудын азу (ора) пӱйжӧ дене пермыж 
годым маскат шукыж годым кола. Морж почеш, тупешыже игы-
жым пыштен, ава морж иеш. Нунат кечеш ыраш ий ӱмбаке ийын 
лектыт. Умбалне ала могай кугу вуй койо. Тиде Северный Ле-
довитый океанын эн кугу животныйжо—кит, тудо шӱлаш лек-
тын. Китын кутышыжо ЗО метрыш шуэш. 

Чыла нине теҥызыште илыше животный-шамыч Северный Ле-
довитый океаныште пеш шуко шарлыше тӱрлӧ тыгыде колым 
кочкын илат. 

Заданий. 1. Каласыза, Северный Ледовитый океан телым да 
кеҥежым могай лиеш? 

2. Северный Ледовитый океаныште могай животный-шамыч 
улмым шарныза, нуным сӱретыште ужын палаш тунемза. 

Полярный эллаште енг-шамыч 
кузе илат. 

Северный Ледовитый океаныште шуко остров-шамыч улыт. 
Тушто идалык мучко ий ден лум кия. Кеҥежым южо вере лум 
шула; кӱй ӱмбалнысе регенче чараш лектеш, тыгыде чевер пе-
ледыш, тыгыде кустарник кушкыт. Тиде — чыла полярный ост-
ровласе растений улыт. 

Островла Америка сер воктен пеш шуко улыт. Нине островла 
гыч иктыже тӱняште эн кугу остров — Гренландия. (Тудым полу-
шарий картыште муза). 

Нине островлаште эскимос-шамыч илат. Нунылан ий ден лум 
лоҥгаште илашышт йӧсӧ. Эскимос-шамычын уло илышышт коч-
кыш кычалмашеш эрта; туге гынат, нуно шукыж годым шужен 
шинчат: кол шагал кучалтеш гын, тюлень ден морж йомыт гын,— 
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105 сӱр. Эскимос-шамыч пӧртыштым лум дене ыштат. 

нунылан шужен колаш верештеш. Тюлень ден морж эскимос-
шамычлан кочкышым велэ огыл, адак чиемымаг пуат. Эскимос-
шамыч вургемыштым тюлень да морж коваште дене ургат. Вурге-
мым велэ огыл, нуно пушыштымат тюлень коваште дене^ ургат. 
Шӱртӧ олмеш шӧным кучылтыт, име олмеш—кол луым. 

Эскимосын кеҥеж омашыжат зверь ковашге дене ыштыме, 
омаш оратамат шуко годым кит лу дене ыштат. Телылан пӧр-
тыштым кӱй дене, сӧрем дене ыштат, ӱмбачынже вӱдым шавен, 
ийым кылмыктат. 

Пӧртыштым адак лум денат ыштат. Ӱмбаланже кугу ийым 
пыштат, ий вошт волгыдо пура. Тыгай пӧртыш аҥысыр лум рож 
гоч нушкын пурыман. 

Нансен лӱман путешественник Гренландийыш экспедиций дене 
коштмыжо годым эскимос-шамыч дене лийын. Нунын кеҥеж ома-
шышт нерген тудо теве кузе воза: 

«Ме, омса пеш лапка улмылан, вуйнам лап ыштен, тюлень 
коваште дене ыштыме леваш йӱмач пурен кайышна, тюлень коя 
йӱлалтыме алагунар лампе дене волгалтарыме пӧлемыш пурен 
шогална; лампе рӱдыжӧ регенче дене ыштыме. 

Мыйым йырым-йыр чара е^шамыч авырен шогальыч, ну-
нын кыдалыштышт шовыч лапчык гына кеча. Эскимос-шамычын 
чурийышт коя дене йылгыжеш, могырыштышт кӱжгӧ лавра шин-
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чын. Мемнам омашыш пурымо виш денысе пӱрдыж деран яшльпс 
ӱмбалан шындышт,— тиде уна-шамычым шындыме пагалымевер-
лан шотлалтеш. Озашт шкешт шеҥгел пырдыж воктен тюлень 
коваште дене леведме кроватеш шинчыч. Эскимос-шамыч жапыш-
тым эртак тудо кровать ӱмбалне эртарат. Тужакын нуно шинчын 
кочкыт, малат. Тыштак удрамаш-шамыч пашам ыштат, нуно йо-
лыштым шке йӱмакышт шылтен шинчыт. 

Келге кӱмыж гай койшо лампешышт эскимос-шамыч кочкы-
шым шолтат. Моло топливо укелан лампышт йудшо-кечыже 
йӱла*. 

Эскимос-шамычын охотыш 
коштмышт. 

Эскимос-шамычым теҥыз гына пукша. Теҥыз зверьым поктыл 
кучаш йӧсӧ да шучко. 

• 1 

Коовокно лӱман эскимос умбала-умбала оралалтше ий чоҥга-
ла гоч 20 километрым кая. Нартеш (тереш) кычкыме кум пийже 
йӧршеш ноен пытеныт. Каен-каен, тудо тӧр ий ӱмбаке шуо. Тыш-
те ий шелын рож лийын, тушко тюлень-шамыч шӱлыш налаш 
лектыт. Коовокно кӱртньӧ мучашан умдыжым налят, вӱд тӱрыш-
кӧ шыпак мияш тӱҥале. Вӱд тӱрыш мӱшкыр дене нушкын мий-
ыш, шуйнен возын шӱлыш лукде кия, вӱд гыч тюлень лекмым 
вуча. Кенета вӱдыштӧ кожганыме шоктыш, вӱд ӱмбалне тюлень 
вуй койо. Коовокно умдыж дене солалтен колтыш, умдыжым 
тюлень шӱй лодемыш пуртен шындыш. Тудо лач шуралтен. 
Зверь ий йӱмалне почаҥмыжым вашке чарныш. Умдым кандыра 
дене йолыштымо ыле; эскимос тюленьым ий ӱмбак шӱдырен лук-
то. Шылжым пӱчкын налят, пийжылан пуыш. Вара тюленьым 
нартышкыже пыштышат, мӧҥгышкыжӧ кудале. 

Каналтыше пий-шамыч писын кудалыт. Кугу ий ора вуйыш 
кӱзышт. Ындыжым эскимос нимом ышташ ӧрӧ: тудын йӱмалсе 
ий сер деч ойырленат, ийым океаныш мардеж пуен наҥгая. 

Томаша! Ынде мом ыштыман? Колаш верештеш. Мардеж чо-
тырак да | чотырак талышна, , ийым океаныш умбакырак пуен 
наҥгая... 

Туге гынат, Коовокно колен огыл. Тудым наҥгайыше ий ка-
лыкдыме мӱндыр островыш миен. Коовокно тиде островышто кум 
ий наре йӧршеш шкетын илен, тюлень ден маска шылым коч-
кын. Варажым пийже дене вес островыш куснен, тушечынже ту-
до зверьым кучышо-шамыч дене пырля каен утлен. 
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Эскимос-шамычын зверь кучымо пашашт чыла годымак сайын 
ок эрте. Нуно чӱчкыдынак теҥызеш колат. 

Заданий. Гренландийыште илыше эскимос-шамыч кузе илат: 
нунын пӧртышт, вургемышт могай, мом кочкыт, могай пашам 
ыштат, молан нунын пашашт шучко, каласыза. 

Северный полюс дек. 

Тӱрлӧ элласе путешественник да исследователь-шамыч пеш 
ожнак Северный полюсыш гнуаш тӧченыт. 

Южышт корабль дене каяш тӧченыт, южышт пийым кичкен 
нушкыныт, южышт юж дене чоҥешташ тӧченыт. 

Нине чолга е^шамычын оксашт лийын огыл, сандене ятыр 
годымжо нуно корнышко эн кӱлеш ӱзгар деч поена каеныт. 

Нунын нерген иктат шонен огыл. Шукышт ий лоҥгаш шужен, 
кылмен, черланен коленыт. Нунын кокла гыч южышт гына полю-
еыш шуын улыт. Туге гынат, тушто иктыжат научный исследо-
ванийым ыштен кертын огыл. Мом капиталистический элласе ис-
следователь-шамыч шкет-шкет ыштея кертын огытыл, тудым 
коммунистический партий ден Советский правительство вуй-
латыме почеш мемнан исследователь-шамычна пырля вий дене 
ыштен шуктышт. 

1937 ийын майыште Советский Союзын геройжо О. Ю. Шмидт 
вуйлатыме ныл кугу советский самолет полюс дек чоҥештен ми-
йышт да тушто ий ӱмбак волен шинчыч, нуно тужак научный при-
борым, палатка-шамычым, адак еевереш телым эртараш кӱлшӧ 
чыла ӱзгарым ястарышт. Тыште тунамак тӱнялан эн северысе 
полярный станций пашам ышташ тӱҥале. 

Северный полюс дене, куснылшо ий ӱмбалне ныл чолга, социа-
листический ^родинылан преданный еҥ иленыт: Папанин, Крен-
кель, Федоров, Ширшов. Нуно тушто пеш кугу, кӱлеш пашам 
ыштеныт: ийгечым наблюдатленыт, ий куснылмым, ий йӱмалне 
теҥыз вӱд йогымым, теҥыз вӱдыштӧ илыше животный-шамычым 
тунем шогеныт. 

Полярный исследователь-шамыч шкеныштым шкет еҥлан, 
кудалтыме еҥлан шотлен огытыл. Нуно Советский Союзышто мо 
лийын шогымо нерген кажне кечын радио дене колыштыныт. 

1938 ийын февральын 19-же зимовщик-шамычым ий ӱмбач 
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кальыч. Мемнан элысе еҥмнаиыч гына коммунистический партий 
да тудын вождьшо' да учительже Сталин йолташ вуйлатыме 
почеш тӱняште моло вере лийын кертдыме тыгай кугу пашам 
ыштен кертыныт. 

Москва — Северный полюс — Америкысе Соединенный 
Штат-шамыч. 

Северный полюс деран научный станций почмылан кок тыл-
зат ыш шу, уло тӱня советский исследователь-шамычын север-
ный природым угыч сеҥымышт нерген пален нале. 

Советский Союзын геройышт — летчик-шамыч Чкалов, Байду-
ков, Беляков, варарак Громов, Юмашев, Данилин кугу виян совет-
ский самолет дене Москва гыч Северный полюс гоч Америкысе 
Соединенный Штатыш нигужак шичде чоҥештышт. 

Нуно, корныштышт моткоч кугу йӧсылык лийын гынат, тӱ-
тыра вошт эртен каеныт, самолетеш ий налме ваштареш куче-
далыныт, нуноСталин йолташ пумо заданийым пеш сайын шук-
тышт. Советский Союз гыч Америкысе Соединенный Штатыш 
кайыме эн вик корно ынде почмо! 

Ледокол Северный Ледовитый океанын теҥызлаштыже. 

Полярный ий лоҥгаште шеҥын каяш виян кугу пароходланат 
нелэ. Тудым кеч куштат шучкылык вученак шога. 

Лӱмын ыштыме ий пудыртыл кайыше пароход — ледокол гы-
на ий пасушто шеҥын каен кертеш. Кугу виян ледокол-шамыч 
мемнан дене — Советский Союзышто улыт. Нуно Северный Ле-
довитый океан теҥызлаште Советский Союзын уло северный сер-
же мучко коштыт. 

Мемнан йошкар знамян «Красин» ледоколна ий дене теве кузе 
кучедалеш. 

«Красин» ийыш толын керылте. Йырым-йыр лум дене леве-
далтше ий пасу, ледокол деч чыла могырыш ий шелышталтын, 
тушто вӱд почылтын. Ий тӱшка лӱшкен, мӱгырен умбала-умбала 
оралалтыт. 

«Красин» скоростьшым иземда, пашам ышташ тӱҥалеш. Ку-
гу ледокол уло нелытше дене ий пасушко шеҥын пура, тудым 
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106 сӱр. «Красин» ледокол ий лоҥгаште. 

темда, кугу ий орам шалатылеш. Ий шелышталтеш, ледокол нер 
деч ӧрдышкӧ торлен кодеш. 

Ледокол-шамыч Северный Ледовитый океан теҥызлаште кор-
ным почыныт. Нуно шке почешышт шуко судна-шамычым наҥ-
гаят. 

Южный полюс дене мо уло. 

Картыште южный полюсым муза. 
Южный полюс дене Антарктида манме кугу мланде кия, туш-

то калык йӧршеш ок иле: тиде мландым идалык мучко ий ден 
лум левед шога. 

Южный полюсыш. 

Антарктидым исследоватлыше-шамычлан пеш кугу йӧсылыкым 
ужаш логалын. Тиде мланде покшек шуаш шуко гана тӧченыт. 
Амундсен лӱман знаменитый норвежский путешественник гына 
шке йолташышт дене южный полюсыш шуын. 

Теле. Нылле градус йӱштӧ. Ныл тылзе годсек шуйнышо ку-
жу йӱд март мучаш гыч августыш шумеш шога. Путешествен-
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ник-шамыч пароходеш кондымо пушеҥгышт дене ыштыме, тю-
лень коваште дене леведме пӧртыштышт илат. Йырым-йыр кум-
да лум пустынь шарлен кия. Тымыкым мардеж шӱшкымӧ йӱк гы-
на пужа. 

Октябрьын пелыштыже кеҥеж 
шуо. Туге гынат, Антарктида 
шке вургемжым кеҥежымат ыш 
кудаш. Кеҥеж шумым пингвин-
шамыч шижтарышт. Йокрок те-
ҥыз сер нунын йӱкышт дене шер-
гылташ тӱҥале. Пингвин-шамыч 
шокшырак северный островла 
гыч ийын толынытат, ындыжым 

107 сӱр. Пингвин-шамыч. пыжаш опташ тунемме верыш-
кышт кужу ряд дене ошкедат. 

Нуно еҥым нигунамат ужын огытыл, садлан путешественник-ша-
мыч деке нимо лӱдде чак мият. 

Каваште кече коймеке, Амундсен тунамак корныш лектын. 
Каяш пеш йӧсӧ улмаш. Поран кугу пургыжым шынден. 

Е^шамычат, пият пулвуй таҥыт лумым келын каеныт. 
Лум йӱмалне кугу ий шелше-шамыч улыт. Йол, кид, шӱргӧ 

кылма. Пийышт кочкыш-йуышым, палаткым, малыме коваште 
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мешакым оптымо терым пыкше шупшыт. Эн ояр кечыштыже 
25° йӱштӧ лийын. 

Алагунар кече кайымеке, корно ӱмбалне курыкла логальыч, 
нуно кугу ий йыраҥ гай койын кият. Еҥмпамыч ден пийышт 
шелшыш пӧрдын возыт, тужеч пыкшерак лектын, ончык каят. 
Нойышо, ярныше, кылмыше е^шамыч уло вийыштым пыштен, 
ийым удыркален, эркын полюс дек нушкыт. 

38 кече гыч Амундсен полюсыш шуын. Тудо тыжак палат-
кым чыменат, полюсеш норвежский флагым шогалтен. Амундсен 
кугу опытан улмаш; адак корныш каяшат сайын ямдылалтын, 
садлан экспедиций сайын эртен. Нуно шонымыштым шуктеныт, 
чыланат сайын пӧртыл шуыныт. 

Вес экспедиций — Скотт лӱман англичанинын экспедицийже 
тыге сайын пӧртыл ыш шу. 

Скотт Амундсен деч вара полюсыш миен шуынат, мӧҥгеш 
пӧртылмышт годым кок йолташыже ден кылмен коленыт. 

Заданий. 1. Каласыза: путешественник-шамыч северный ден 
южный полюсыш кузе шуыныт? 

2. Шарныза: могай полюс йыр мланде, могай полюс йыр океан? 
3. Каласыза: северный полюсышто кеҥеж лийме годым, юж-

ный полюсышто идалыкын могай жапше лиеш? 

Тундра. 

Северный Ледовитый океан велке чодрадыме кугу кумда вер 
шарлен кия — тиде тундра. 

Тундрышто кеҥежым мланде ӱмбач гына лева, 50 сантиметр 
деч келгышкыже мланде нигунамат ок леве. 

Тундрышто пушеҥге^амыч кушкын огыт керт. Тушто тыгы-
де лышташан изи куэ ден емыж шудо (турня пӧчыж, пӧчыж, мо-
то да морошка) гына кушкыт. Тушто тӱҥ растенийлан регенче 
ден «ягель» лишайник шотлалтыт, нуно уло мландым левед шо-
гат. 

Вӱд кылме мланде вошт витен пурен ок керт, садлан тунд-
рышто кеҥежым шуко ерла ден купла лиеш. 

Европысо тундрышто, адак Азийысе тундрын западный ужа-
шыштыже ненец-шамыч илат. 
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Ненец-шамыч кузе илат. 

Телым тундрышто. Окатетта лӱман ненец телым ешыж дене 
югышто, чодра воктен эртарен. Тыште пучо-шамыч кӱчышт де-
не лумым тавен, нӧргӧ вондерлам, регенчым, лишайникым луктын 
кочкын коштыныт. Пучо-шамыч лишайникым иземдымеке, ненец-
шамыч погыштым нартыш погалтен пыштатат, вес вере куснен 
каят. 

Йырым-йыр ош луман тӧр вер кия. Эҥер ден ерлам ий ле-
ведын. 

Окатетта лум омаш гычше пӱчӧ ончалаш лекте. Изиш ӧрдыш-
кырак ошкыльо. Тале мардеж йӧрыктен шушаш гай пуа, шин-
чам петыра — ончалашат ок лий. Окатетта йол шӱм дене чум 
дек толын шуо, — пӱчыштын кузе шогымыштым палыдеак ко-
до. Тудо чум кӧргыштӧ шӱргыжым коваште тувыржо дене ӱш-
тын, шке вуйжо дене ойла: 

«Мыйын чумыштем мо уло? — Кок под, к у м о ҥ а д а п ы ч а л . 
Адак чай йӱаш кок чай коркам уло. Шӱр кочкаш кӱмыжем уло. 
Моло нымат уке. Пӱчӧ 20 вуй гына кодо. Ятыржым пире кочко, 
молышт чер дене колышт. Колхозышто сайрак илат. Колхозыш 
пураш кӱлеш!" 

Шошым. Теве шошо толын шуо. Эҥер^амыч йогаш тӱҥальыч. 
Окатетта корныш лекташ ямдылалташ тӱҥале. Ватыжлан чумым 
погаш шудыш. Кажне тереш кум пӱчым кычкен, пошкудо кол-
хозыш кудал колтышт. Кок велне пийышт кудалыт. 

Лум шула. Чыла вереат вӱд йогаш тӱҥале. Куп-шамычат ле-
Ват. 

Каваште комбо, йӱкчӧ, лудо, чайка чоҥештат. Кайык-шамыч 
шошо шумым шижынытат, пыжашым оптен, муным мунчен, иге 
лукташ шке илемышкышт вашкат. 

Окатетта колхоз дене пырля северышкыла океан дек кайыш. 
Тушто айдемым да пӱчым когартарыше шыҥа уке. 

Кеҥежым. Кече кажне кечын каваште утларак да утларак ку-
жынрак шога. Йӱд олмеш эртак волгыдо ӱжара гына койын шога. 
Теве цолюсысо кужу кечат толын шуо. Кече сутка мучко ка-
ваште пӧрдеш. Тундра йӧршеш пеледалтын. Куш от ончал, чыла 
вере изи-кугу ерла кечыште йылгыж шинчат. Мӧдӧ вуйлаште 
морошкын ош пеледышыже ош шӱдырла йылгыжеш, вӱд тӱрлаш-
те незабудка чӱчкыдын пелед шинчын. Тундрышто шуко тӱрлӧ 
пеледыш пеледын. 

Окатетта йывыртен кая, терыште йоча-шамычше куанен ончен 
шинчат. Пучо-шамыч куштылгын йортат, нуно океан воктеке 
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109 сӱр. Кеҥежым тундрышто. 

кумда тундрыш вашкат. Тушто йыгыжтарыше шыҥа уке, тыш-
тыже нуно вуй ӱмбалне пылла коштыт, шогалашат эркым огыт 
пу. Канаш шогалме годым удрамаш-шамыч чумым ыштат, пок-
шеланже тулым олтен шындат. Тул ;воктен гына шикш лоҥгаш-
те шыҥа деч утлаш лиеш. 

Мландеш 20 наре варам йыр керын шогалтат, вуйыштым кан-
дра дене кылтат, ӱмбачынже пӱчӧ коваштым леведыт. Теве чум 
ямдат лие. Мландеш кумыж вакшышым шарен, коваште дене 
леведыт, — тиде малыме да кочмо верышт лиеш. 

Колхозник ненец-шамыч шуко кайышт. Чӱчкыдын шогаледышт. 
Каналтат, пӱчыштым пукшатат — адак умбак кудалыт. 

Пӱчӧ — ненец-шамычын эн кугу богатствышт (110 сӱр). Ну-
нын уло илышышт пӱчӧ дене кылталт шога. Ненецлан мо кӱ-
лешым чылапӱчӧ пуа. Пӱчьш пунжо телымат, кеҥежымат ырык-
та. Тудын шокшо коваштыже ненецлан вакшыш лиеш. Пӱчӧ ко-

ваште денак тудо чумжым петыра. Коваште денак кемым урга. 
Упшыжо, пижше, мешакше, молыжо — чыла верышкат пӱчӧ ко-
ваште кая. 

Теве умбалне океан шийла йылгыжаш тӱҥале. Чумым ша-
ралтен шогалтышт. Пӱчым туарен кӱтычӧ дене да пий дене пыр-
ля кӱтыш колтышт, шкешт уло колхоз дене кол кучаш тӱҥальыч. 
Ты марте Окатетта кол кучымаш гыч нигунарат пайдам налын 
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-огыл ыле. Колхоз кооперативыш шуко колым пуыш, адак кажне 
колхозникланат шуко кол кодо. 

Шыжым. Полюс лишылсе кӱчык кеҥеж вашке эртен кайыш. 
Августышто кече шинчаш тӱҥале. Сентябрьыште йӱдат шуо. 
Иӱд кажне кечын кужемеш, йӱштырак да йӱштырак лиеш. Чыланат 
шокшырак верыш каяш вашкат. Кайык-шамыч каен пытышт. 
Шыҥа, ӱвыра, копшаҥге да мойын пытышт. Северысе сур коля-
дламычат лум йӱмак шылын возыч. 

Окатеттан илышыже пеш чот вашталте. Тудын пучо-шамыч-
ше пырля кӱтыштӧ коштыт. Ынде Окатеттан коло огыл, колы-
вич пӱчыжӧ уло. Ынде Окатетта нуным пире кочмо деч, нунылан 
чер пижын колымо деч ок лӱд. Пӱчӧ эмлаш врач тораште огыл. 

110 сӱр. Северыште илыше пӱчӧ. к е м ы ш к а Лыкым тӱрлын он-

Советский власть лиймеке, мемнан Советский Союзын севе-
рыштыже илыше калык-шамычын илышышт пеш чот вашталташ 
тӱҥале. Советский власть мӱндыр северысе элласе калык-шамыч 
верч тырша, нунылан природа дене кучедалашышт полша. Со-
ветский Союзын северыштыже совхоз ден колхоз, общежитиян 
школ-шамыч шукемыт. Кооператив-шамыч почылтыт. Кызыт не-
;нец-шамыч коклаштат тунемше е^шамыч ятыр улыт. 

Заданий. 1. Картыште тундрым ончыктыза. 
2. Картыште ненец-шамыч илыме верым ончыктыза. 
3. Каласыза: тундрышто природа могай? 
4. Каласыза: ненец-шамыч кузе илат: пӧртышт могай? вурге-

мышт могай? мом кочкыт? 
5. Тундрышто илыше калык-шамыч могай пашам ыштат? Ну-

нын эн кугу богатствышт мо? Нуно мо дене коштыт? 
6. Северысе калык-шамыч ожно кузе илен улыт? 
7. Советский власть северысе калык-шамычлан кузе полша? 
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Северыште пеш йӱштӧ. Ти-
де шучко природа айдемым эре 
лӱдыктенак шога. Айдемылан 
тыште илаш пеш йӧсӧ ыле. 
Аралалтдыме айдеме тиде при-
рода деч лӱдын илен. Тудо, 
природышто осал шӱлыш уло, 
нуно айдемылан осалым ыш-
тат, манын ӱшанен. Тусо ка-
лыкын тыгай тӱрлӧ осал шӱ-
лышлан ӱшанымышт тусо 
«юзо-шамычлан» — шаман-ша-
мычлан пеш келшен. Нуно пыч-

далкален, аҥыртарен ашненыт. 



"Йӱштӧ 
ыштыза. 

Урок деч вара ыштышаш паша. 
поясласе природа ден калык илыш» лӱман альбомым 

У М Е Р Е Н Н Ы Й П О Я С - Ш А М Ы Ч . 

Умеренный поясласе природа. 
Мланде шарын умеренный поясышт шокшо пояс ден кок 

йӱштӧ пояс коклаште улыт. (Глобус ден полушарий картыште 
северный ден южный умеренный поясым муза). Умеренный поя-
сыште шокшо поясысе гай чыташ лийдыме шокшо ок лий. Йӱштӧ 
ден шокшо пояс деч ойыртышыжо адак тыгай: тыште идалы-
кыште ныл жап лиеш: теле, шошо, кеҥеж, шыже. 

Туге гынат, умеренный поясыште ик жапыште чыла вере ик-
гай шокшо але икгай йӱштӧ ок лий. Йӱштӧ пояс деч кунар то-
рарак, шокшо пояс дек кунар чакырак ийгече тунар умыррак, 
телыжат тунар кӱчыкрак да левырак лиеш, кеҥежшат тунар ку-
жырак да шокшырак лиеш. 

Ме северный умеренный поясыште илена. 

Полярный круг деч тропикыш шумеш самолет дене 
чоҥештымаш. 

Мартысе ояр йӱштӧ кечын Северный Америкын полюс могыр 
серже гыч самолет кынелешат, югышкыла чоҥешта. Кум час 
гыч тундра шеҥгелан кодеш. 

Самолет лумаҥше, иман чӱчкыдӧ чодра ӱмбалне чоҥешта. 
Курымаш чодра мучашдымыла койын йырым-йыр шарлен кия. 
Южо вере чодра лоҥгаште ош палыла койын ер-шамыч йылгыж 
шинчат. Ер деч тӱрлӧ велныла эҥерлакагыргылкият (111 сӱр.). 
Южо вереже охотник индеец-шамычын кошар вуян хижинышт 
койын кодыт. Коклан-коклан ер але эҥер воктен чодра ямдылме 
вер коеш, изиш ӧрдыштырак ял коеш. 

Самолет тарванымылан латкок часат шуын. Тынар жап муч-
ко чоҥештен тӱжем километр наре эртымаште летчик-шамыч муч-
ко шарлен вочшо шыгыр чодрам гына ужыныт. 

Теве вер вашталташ тӱҥале. 
Чодрадыме верла коедаш тӱҥальыч. Нуно чӱчкыдынрак да 

чӱчкыдынрак койыт, чодраже шуэрак да шуэрак лиеш, койын 
изем толеш. 

Теве чодра йӧршеш пытыш. Летчик-шамыч йӱмалне луман 
чара тӧр вер коеш. Адак умбакырак кайымеке, лумат мучко ок 
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кой, верын-верын гына ошын коеш. Адак умбалныракше лум 
йӧршеш уке. 

Самолет теҥыз гай лӱҥгалт шогышо шудылык ӱмбалне чоҥе-
шта. Тиде степь. Степьыште кугу вольык кӱтӧншамыч коштыт. 
Фермер-шамычын пӧртышт коедат. Самолет йӱмалне олала койын 
кодыт. Олала гыч кӱртньӧ корно-шамыч шуйнен кият. Самолет 
умбаке да умбаке чоҥешта. Кӱтӧ коштмо вер, шудылык шагалрак 
да шагалрак коедат. Теве уло степьым куралме, тушто шурно 
лӱшкен шога. Самолет йӱмалне кугу, кумда пасу шарлен кия. 

Олала ден ялла чӱчкыдынрак верештыт. Мучко кӱртньӧ корно-
шамыч атмала койын кият, тушто поезд-шамыч писын кудалыш-
тыт. 

Самолет степь ӱмбалне тӱжем километр утла чоҥештен эртыш. 

Теве летчик адакат вес тӱрлӧ сӱретым ужеш. Ото-шамыч 
киен-киен кодыт, вараже чодра коедаш тӱҥале. Тиде чодраже 
ончыч ужмо чодра деч йӧршеш вес тӱрлӧ, эртак лышташан чо-
дра. Ото ден чодра коклаште кумда чара вер коеш, шуко вереже 
тудо ташлыше шошым вӱд ден леведалтын. 

111 сӱр. Самолет иман чодра ӱмбалне чоҥешта. 
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112 сӱр. Самолет пасу, ялла, олала ӱмбалне чоҥешта. 

Шошым ташлыше вӱд пытымеке, тыжак мучко хлопокым ӱдат. 
Чодра ден отыжо ужар шошо вургем дене тӱзланен шогалыт. 

Эше умбакыже, кызыт эр шошо гынат, чодра чока шемалге 
ужар лышташ дене леведалт шогалын. Самолет умеренный поя-
сын шокшо ужашышкыже шуын. Тыште йӱштӧ йӧршын гаяк ок 
лий, садлан шуко пушеҥгыже лышташыжым телымат ок йок-
таре, идалык мучко ужарге шога. Нуным курым мучко ужарге 
шогышо пушеҥге маныт. Тошто семынак фермер-шамычын пӧр-
тышт коедат. Шаҥгысе семынак самолет шуко олала ӱмбалне чо-
ҥешта. Кӱртньӧ корно-шамыч адакат шукырак лийыч. 

Тропический поясын утларак да утларак лишеммыже шижал-
теш. Растений-шамыч лӧзанрак, сылнынрак койыт. Олала ден ял-
лаште пальма-шамыч койыт, южо вереже пальма ден моло тро-
пический растений-шамыч урем мучкак койыт. Умбалне теҥызын 
канде тӧр ӱмбалже койо. 

Самолет вашке тропикыш шуэш. 

Умеренный поясыште растений-шамыч чыла вере икгай огыт 
ул. Северный умеренный поясын йӱштӧ ужашыштыже уло Ев-
ропа, Азия, Америка гоч кумда корно дене чодра кия. 

Югышкыракше, чодра деч умбакыже, чодрадыме, шудо куш-
ман кумда вер кия. Тиде — степь. 
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Северный умеренный поясын эн югыштыжо, шокшо ужашыш-
тыже, йӱштӧ йӧршеш гаяк ок лий, тушто растений-шамыч 
эре ужарге шогат. Нине растений-шамыч шокшо поясысе рас-
тений-шамыч гайрак улыт. 

Южный полушарийын умеренный поясьиитыжат. растений-
шамыч тугак тӱрлО улыт. Туштат чодра, степь, адак эртак 
ужарге шогышо растений-шамыч улыт. 

Заданий. 1. Растений-шамычым картыште ончыза: северный 
умеренный поясыште чодра, степь кушто улыт, курымеш ужар-
ген шогышо растений-шамыч кушто кушкыт? 

2. СССР карт ден растительность картым таҥастарен ончен,. 
те могай растений-шамыч кушмо верыште иледа, палыза. 

3. Экскурсийым ыштен, шкендан йырысе растений-шамычым 
ончыза. Тендан дене чот шарлыше растений лышташым поген. 
коштыза. 

4. Шарналтыза: тендан дене идалык мучко жап кузе ваштал-
теш? 

Тайгаште. 
Кугу пич тайга шуко тӱжем километрыш шумеш шуйнен. 

кия. Тудым южо вереже гына ер але эҥер чараҥда. Тушто ӱмы-
раш кож, нулго, кедр, лыштан пӱнчӧ пырдыж гай шогат. 

Чодрасе эҥер серлаштыже шертне, нӧлпӧ, адак поланвондо 
кушкеш. Коклан-коклан ош куз-шамыч шинчаш пернат. Мучко 
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оргаж, кашка, тале мардеж йӧрыктылмӧ пушеҥгыла кийылтыт. 
Тайгаш кунар келгышкырак пурет, тунар тудо эртен кертдыме 
лиеш. 

114 сӱр. Рывыж ден мераҥ. 

Тайга ош вургемым чиен шогалын. Йолгорно-шамыч петыр--
неныт, изи эҥерлат шыргыктен йоген огыт шинче. Чара вер-
лаште ош тӧшак гай лум ӱмбалне тыгыде кыша-шамыч тӱрлымӧ 
гай койын кият: теве оргаж лоҥга гыч йос кудал лектын, йы-
рым-йыр ончалеш да адакат оргаж лоҥгаш пурен кая. 

Теве мераҥ кудал лекте, шке кышажым товаҥдылын тӧрыш-
тыл кудал колтыш. Изи собольын шем тупшо кечеш йылгыжал-
тыш. Чыланат оргаж лоҥгаш 
шыльыч, нунын почеш шыпак 
тул гай йошкар рывыж лекте. 
Кышаштым ӱпшынчат, кудале. 

Теве адак пич чашкерлаш-
те шордо-шамыч ешышт дене 
шеҥын каят. Тӱкан шоҥго 
шордыжо— кугыракше — он-
чылно кая. 

Тудо шкенжын шучко туш-
манжын — шурмаҥшын — йы-
мен шичме чыла шучката вер-
жым шинча. Тудо охотникым тора гычак шижеш. Шордо ешы-
жым шекланен наҥгая, эртак ончылтеш, ӱпшынчеш, колыштеш... 

Тайгаште охотникат шекланен кая. Тудын пелен шке ӱшанле 
йолташыже—пий уло. Охотник кышам пеш эскерен кая. Лум 
ӱмбалнысе кыша почеш могай зверь кушкыла кайымым книга 
лудмо семын лудеш. Охотник кажне йӱкым пылыш шогалтен ко-
лыштеш, шыпак ошкеда. Ту-
дым зверь шамыч шижыт гын, 
шылыт... Туге гынат, шотшым 
шинчыше тошто охотникым 
зверь ондален ок керт. Охотник 
шке пийжым зверь кычалаш 
туныктен. 

Пийже опталтен колта гын, 
охотник тунамак тушко кур-
жын мия, урым але собольым 
ужеш, пычалжым викта, лӱен 
колта — теве зверь лум ӱмбак 
йӧрлынат возеш. 
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Шошо шуын. Тайыл ден 
чара верлаште лум шулен. 
Эн-ер-шамыч почылтыныт, лап 
верлам вӱд налын, кугу куп-
шамычат левеныт. Кайык-ша-
мыч толын шке шошо мурыш-
тым муралтат. Кече ончалме 
верыштыже кеч куштат ужар 
шудо лектын. Тайган чара вер-
лаштыже, корем серлаштыже 
нарынче, канде ош пеледыш 
пелед шинчыныт. 

Кеҥежат шуо. Чодраште 
тӱрлӧ зверь игат коедаш тӱ-
ҥалын. Тайгаште илыш ылы-
жын. Туге гынат, кеҥежым 
айдемылан тайгаште кошташ 

йӧсӧ. Шуко вере километр кутышан куп-шамыч кият. 
Шӱйшӧ омартаже, йӧрледыше пущеҥгылаже, кашкаже, оргаж-

ше корным петырат. 

Заданий. 1. Картыштетайгам муза. 
2. Шарныза: тайгаште шукыжым могай растений ден живот-

.ный-шамыч верештыт? Нуным сӱретыште палаш тунемза. 

Степьыште. 

Лум шулымо дене вӱдыжгышӧ мландым шокшо шошо кече 
ырыкта. Степь лӧза ужар шудо дене леведалтын, чевер пеле-
дыш дене олан-вулан велэ коеш. Суслик-шамыч шӱшкат. Шудо 
лоҥгаште пасу коля-шамыч кудалыштыт, нуно йол йӱмачынак 
кудал лектыт, умбак кудал колтат. 

Тӱрлӧ насекомый-шамыч ызген, соргыктен чоҥештылыт. Ка-
йык-шамыч мурат. Каваште турий йылдыртатен мура. Степь ӱм-
балне кочкаш кычалын куткыж (орел) пӧрдеш. 

Мый степьым адак шокшо кеҥежым ужынам. Тудо кечеш 
когарген, оралген шинчын. Ны ужар шудыжо, ны чевер пеледы-
шыже кодын огыл. Шукертсек чӱчалтыш йӱрат лийын огыл, 
мландыш вуй сакен шогышо шудеш пурак шинчын. 

Шокшо кеҥеж кечын тушто тымык, йокрок ыле. Степь эрден 
эр пожалтеш. Пасу коля ден суслик-шамыч писын кудалыштыт — 
нуно телылан кочкышым ямдылат. Чыла вере пулдырчо, адак 
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117 сӱр. Степь. 

степьысе моло кайык-шамыч кынел-кынел каят. Кӱшнӧ, каваште, 
тугак куткыж пӧрдеш. 

Мый степьым телымат ужынам. Тудо ош лум дене леведал-
тын ыле. Кайык-шамыч каен пытеныт, пасу коля ден сусликат 
шке рожышкышт пурен возыныт. Тӱрлӧ насекомый-шамычат 
шылыныт. Лум леведыш йӱмалне степьысе шудын вожышт, са-
скашт, нӧшмышт кият. 

Коклан-коклан тале мардеж пуа, лумым кӱшкӧ тӱргыктен кӱ-
зыкта, шӱшка. Степьыште пеш йокрок. 

Тӧр лум тӧшак ӱмбалнысе кыша-шамыч гына тыште йӱдым 
пире коштмым, мераҥ кудалыштмым ончыктат. 

Тыгай айдеме тӱкыдымӧ степьлаже пеш кукшо ийгечан вер-
лаште гына кодыныт. Северный умеренный^поясысе степь шукы-
жым куралме мландыш савырнен. 

Пасушто. 

Ме кӱртньӧ корно дене каена. 
Вагон окна гыч эр годсекак степь коеш. Йырым-йыр ик пу-

шеҥгат ок кой. Корно кок могырышто мучко пасу-шамыч киен 
кодыт. Шӧртньӧ сынан мучашдыме шыдаҥ пасу лӱшкен шога. 
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Кечеш кечшудо пасу йылгыжеш. Арбузан баштан-шамыч (арбуз 
пасу) койын-койын кодыт. 

Шурным погаш тӱҥалыныт. Поче-поче тӱредме машина ден 
кылта пидше машина-шамыч коштыт, шеҥгеланышт тӱредме 
кылтам оптен кодат. Южо вереже кугу каван-шамычат коедат, 
тушто машина дене пешак шийыт. Умбалне ялла коедат, элева-
тор-шамыч мӱндыркӧ койын шогат. Элеватор деке чыла могырым 
тура корно-шамыч мият, тушто грузовик ден ула-шамыч у кин-
дым элеваторыш наҥгаят. 

Касат вашке шуэш, йырым-йыр алят тугаяк — мучко пасу, 
пасу, пасу... 

Заданий. 1. Картыште степьым муза. 
2. Каласыза: степьын тӱсыжӧ идалык мучко кузе вашталтеш? 
3. Каласен пуза: е^шамыч степь тӱсым кузе вашталтеныт? 

Умеренный поясын шокшо ужашыштыже. 

Испанийыште. 

Картыште Испанийым муза. 
Испанийын восточный сержым Средиземный теҥыз мушкеш. 

Тыште йӱштӧ теле нигунамат ок лий. Январьыштыжат Москвасе 
май гай леве лиеш. Теҥыз деч мӱндырнӧ гына курыклаште 
лум кия. 

Испанийыште шуко пушеҥгыже идалык мучко ужар лышта-
шанак шога. Мучко оливковый чодра верештеда. Каштан ден 
порсын пушеҥге йытыран ряд дене шындылме улыт. Нунын 
коклаштышт укш гыч укшыш шуйнылын виноградник кече-
дылеш. Сатлаште апельсин ден лимон пушетге-шамыч шуко 
улыт. Шемалге ужар лышташ коклаште шортнялге-нарынче ли-
мон ден апельсин-шамыч кечеш тулла чылгыжыт. 

Испанец-шамыч пасуэш шыдаҥым, кукурузым, рисым ӱдат. 
Пакчаштышт пакча саскам идалыклан кум гана поген налыт. 

Испанийысе шемер-шамыч тиде поян природыштат пеш нуж-
нан илат ыле. Помещик ден поп-шамыч чапле мландыжым шу-
кертак шупшын налын улыт ыле. Завод ден фабриклам капита-
лист-шамыч кучат ыле. 

1931 ийыште Испанийысе шемер-шамыч ниневӱр йушб-шамыч 
ваштареш, сай илыш верч кредалаш тӱҥальыч. 

Испанийысе фашист-шамыч Германийыседа Италийысе фашист-
шамыч дене ушнышт. Нуно Испанийысе революцийым пырля тем-
далаш шонышт. 
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Испанийысе шемер-шамыч нелэ кредалмашеш тале армийым 
ыштышт. Нуно шке элыштым аралат, тужеч чыла тушманым 
поктен луктыт. 

Урок деч вара ыштышӓш паша. 
«Умеренный поясласе природа ден тусо калыкын илышыже» 

лӱман альбомым ыштыза. 

Северный умеренный поясысе кугурак 
государство-шамыч. 

Мланде шарыште калык шукыжым северный умеренный поя-
сыште ила. 

Тушко Советский Социалистический Республика-шамыч Союз 
(СССР) чыла гаяк пура. Тӱнясе шолдрарак капиталистический 
эл-шамычат умеренный поясыштак улыт: Америкысе Соединен-
ный Штат-шамыч, Англия, Франция, Германия, Италия, Япония. 
Японский захватчик-шамыч ваштареш кучедалше пеш шуко ка-
лыкан Китаят туштак. 

(Нине эллам картыште кычал муза). 

Северный умеренный поясыште природный 
богатствым кузе использоватлат. 

Северный умеренный поясыште илыше калык природный бо-
гатствым шукертак использоватла. Енмпамыч мландым куралыт, 
чодрам руат, тӱрлӧ зверь ден кайыкым кучат, мланде йӱмалнысе 
богатствым кӱнчен луктыт. Айдеме северный умеренный поясын 
природыжым пеш чот вашталтен. 

Румо чодра олмеш, ожнысо кумда степь олмеш кугу олала 
ден ялла, тӱжем дене завод да фабрика лийын шинчыныт, пасу, 
сат, парк шарлен кият, йырым-йыр кӱртньӧ корно-шамыч шуй-
нылыт. 

Капиталистический эллаште природный богатство ден природа 
вийын озаже шемер-шамыч огыт ул. Чапле мланде, полезный 
ископаемый, фабрика ден завод-шамыч капиталист кашак кидыште 
улыт; нуно шкешт паша ыштыде пашазе-шамычын вийышт дене 
поен илат. 

Тиде богатствым миллион дене пашазе-шамыч шке кид вийышт 
дене ыштат. Нунын шкеныштын изи пашадарышт деч моло ни-
мат уке, тудыжат илашышт пыкше-пыкшерак гына сита. 

Мемнан СССР-ыштына йӧршеш вес тӱрлӧ. 
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Советский Социалистический Республика-шамыч Союзышто — 
Ленин-Сталин коммунистический партий вуйлатыме почеш капита-
листический стройым пытарыме. Тӱняште тыгай эл икте гына. 
СССР-ыште чыла богатстват шемер-шамыч кидыште. Тыште еҥ 
вий дене шканже пайдам налын илыше иктат уке. 

Советский Союзысо граждан-шамыч эл мучко шарлыше тиде 
кугу социалистический строительствыште пеш активно пашам 
ыштат. Шемер-шамычын илышышт кажне ийын зажиточный 
да зажиточный лийын шога. 

Шолдра капиталистический государство-шамычын прави-
тельствышт еҥ мландым шупшын налаш тӧчат. Моло калык-
шамычым шке кид йӱмакышт налшашлан, нунын богатствыштым 
шканышт шупшын налшашлан нуно шемер калык вӱрым йокта-
рен сарым ыштат. 

СССР — тӱняште эн виян, эн куатле эл. Туге гынат совет-
ский правительство еҥ мландым шупшын налаш ок тӧчӧ, тудо 
кеч кунамат мирный политикым куча. 

СССР-ыште илыше шуко тӱрлӧ калык-шамыч чыланат тӧр 
праван улыт, социалистический строительствыште ваш-ваш по-
лышкален шогат. 

СССР-ыште власть Совет кидыште. Советым, 18 ияш гыч тӱ-
ҥалын, чыла граждан-шамыч сайлат. 

Советский Союзысо шемер-шамычын правашт ден обязан-
ностьышт Сталинский Конституциеш — мемнан социалистический 
родинынан тӱҥ законешыже возалтын. 



ЕШАРТЫШ. 

Полушарий картым раш шинчышашлан ыштышаш паша. 

1. Кагаз гыч тӱня ужашлам пӱчкын лукса. Тидым тыге ыш-
тыза: вошт койшо яндар кагазым полушарий карт ӱмбак пыш-
тыза, вара кагаз вошт койшо тӱня ужашлам шке кагазышкыда 
кусарыза. Нуным пӱчкеден лукса. Тӱнян пӱчкеден лукмо ужаш-
ладам йошкар кагаз лист ӱмбак пыжыктызат, йырышт карандаш 
дене линийым ыштен, адакат пӱчкеден лукса. 

Тыге тӱня ужашлам кажныжым кокыт гыч ыштыза. 
Йошкар кагазда уке гын, пӱчкеден лукмо кагаздам я каран-

даш дене, я чия дене чиялташ лиеш. 
2. Тӱнян пӱчкедыме ужашыштым кугыт шотышт дене йыгыре-

йыгыре оптыза, тугак я кагазеш, я тетрадешда пыжыктыза. Ну-
нын лӱмыштым йӱмаланышт возыза. 

3. Полушарий картым ыштыза: 
а) Кок окружностьым йыгыре ыштыза. Тудлан кагаз линейкым 

ямдылыза. Тудын ик мучашыжым кагаз лист покшелан пыштен, 
тужак булавкым керза. Линейкын вес мучашешыже булавка деч 
73 мм тораш рожым ыштыза, тушко карандаш мучашым керын, 
булавка йыр савырыза. 

б) Ик окружность ӱмбаланже «Восточный полушарий», весын 
ӱмбаланже «Западный полушарий» манын возыза. 

в) Кок окружность кӧргешыжат тӱня ужашлам пыжыктыза. 
Пыжыкташыже книгасе полушарий картыште ончыктымо семын 
пыжыкташ кӱлеш. 

г) Чыла тӱня ужаш ден океан-шамычын лӱмыштым возыза. 

Мланде шарысе кугурак государство-шамычын верыштым 
раш шинчышашлан ыштышаш паша. 

4. Кагаз гыч нине государствылам пӱчкеден лукса: СССР-ым, 
АСШ-ым, Английым, Францийым, Германийым, Японийым да Ита-
лийым. 

Тидым шаҥге ыштымыда семынак ыштыза. Кузе ыштышашым 
135 стр. чертежышто ончыза. 
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Нине государствылам тӱрлӧ чия дене чиялтыза. 
5. Пӱчкеден лукмо государствыладам кугыт шотышт дене йы-

гыре оптыза, тугак я кагазеш, я тетрадеш пыжыктыза. 
Нунын лӱмыштым йӱмаланышт возыза. 
6. Мланде шарысе кугурак государствылам ончыктышо кар-

тым пыжыктыл ыштыза: 
а) Кагаз листеш Европа ден Азийым 135 страницысе черте-

жышто ончыктымо семын сӱретлыза. Тидым тылеч ончыч ышты-
мыда семынак ыштыза. 

б) Сӱретлыме тӱня ужашлашда, могай государство кушто 
лийшаш вержым пален, нуным пыжыктылза. Европа ден Азийыште 
государство-шамычын кушто лийшаш верыштым чертежышто 
ончыза. 

П р и м е ч а н и й . Вошт койшо кагазым тыге ыштат: вынер 
лапчыкым я керосинеш, я нӧшмӧ ӱеш нӧртат, вара кагазеш шӱрат, 
кагазшым сайын коштат. 



х О 3 —ФРАНЦИЯ ^ „ 
<Р 6 - Я П О Н И Я 

Чертеж. 



СЛОВАРЬ. 

Вӱд колтыдымо лончо — водонепроницаемый слой. 
Вел — направление, сторона. 
Изи эҥер — ручей. 
Ийгече — погода. 
Ял озанлык мланде — сельскохозяйственные угодья. 
Юж вӱд — атмосферные осадки. 
Юж температур — температура воздуха. 
Йӱштӧ пояс — холодный пояс. 
Купаҥше ер — зарастающее озеро. 
Курык вуй — вершина горы. 
Курымаш ужар растений — вечнозеленые растения. 
Кӱкшака вер — возвышенность. 
Кечывал — полдень. 
Лавыртыш, ночко ийгече — непогода. 
Лап вер — низменность. 
Мланде кӧргысӧ вӱд — подземные воды. 
Мланде ӱмбалсе вӱд — надземные воды. 
Пӱчӧ — олень. 
Тайыл — склон. 
Торалык— расстояние. 
Тӧр вер — равнина. 
Тӱня ужашла — части света. 
Тӱтан — буря. 
Тӱҥ вел — основные направления. 
Теҥыз ӱмбал уровень — уровень моря. 
Чоҥга — бугор, холм. 
Шокшо (тропический) пояс — жаркий (тропический) пояс. 
Шокшылык пояс-шамыч — тепловые пояса. 
Шордо — лось. 
Эҥер — река. 
Эҥер аҥ — устье. 
Эҥер тӱҥалтыш — исток. 
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