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Явтор дэч.
Тйдэ кнага йоча шамычлан модмо вэрым кэлы- 

^итарэн ыпттапт щ олташ лан возымо. Иара годым 
йоча-шамыч урэм воктэн пийьш поктыл ынышт ко- 
ш т ,  учым ыштэн ЙЫ1Г узгарым ынышт локтыл ма- 
иын шонэт гын, йоча шамычым модмашкэ ушаиг 
тыршэ, нунылан модашышт сай кэлыштарымэ модмо 
пэрым ыштэн пу. Туҥалтышыжым вэлэ ыштэ, умба- 
кыжэ йоча шамыч ыгакат шкалан [кулэшыжым ыш- 
ҥэн кошартат.

Иоча коклаштэ шукыжым туныктышо, клуб па- 
«пам виктарэн шогышо, вожатый, лудмо пӧрт пашам 
ыштышэ, комсомольэтс шамыч, молат пашажым ыш- 
тат, йоча илышыжым виктарэн шогат.

Тыгай нэлэ пашам ыштымаштэ тидэ кнагажат 
ӓ1унылан кунар гынат полша манын шонэн возымо.

Турлб модыш нэргэн, модыш узгар нэргэнат во- 
:зымаштэ модмо вэр нэргэнжат возыдэ кодаш ок лий. Ти- 
дэ кнагаштэ йалысэ дэн пушэҥган урэмысэ, кудвэ- 
чысэ, шкод дэнклубысо модмо вэр нэргэнжэ утларак 
возымо. Нинэ модмо вэрым ышташ куштылго, ваш- 
кэ кэлыштараш лийэш, оксажат кугун ок кул, йу- 
жыжым окса дэч поснат ышташ лийэш. Кугу модмо 
вэрым ышташ пэш йӧсӧ, турлӧ модыш узгар шуко 
кулыт, ОЕсажат утларак кулэш. Садлан тыгай модмо 
нэр нэргэн тидэ кнагаштэ возалтын огыл.



Иоча-шамычлан модаш шумым, м о г ы р ы м т а р а -  
т ы ш э  модыш лийжэ. Тыгай модыш дэн йоча-шамыч 
модаш пэш йӧратат, йывыртэн модаш пижыт. Модыш 
тыгылай модашлан вэлэ ышталтын огыл. Модмаштэ# 
„йоча-шамыч тушка дэн илаш тунэмыт, ышкэ кокла- 
штышт плыш шотшым виктарэы мошташ кэртшэ- 
лийыт, калык коклаштэ паша ышташ тунэмыт, ышкэ- 
пыштымат ышкэ кучэн мошгаш амалжым муыт“(л{ур- 
нал Вожатый, № 13, 1929 г. статья Тараканова-,, Вне~ 
школьная работа и пионер-организацня"). Садлан йу- 
жгунам йужо сан модыш чонлан пилгшэ огэш лий 
да, йочалан ок кэлшэ, тыгай модыш дэн модаш огыт 
йӧратэ.

Модыш к у ш т ы л г о  лийман, модыш Ӱзгаржэ» 
ш а г а л р а к  лийжэ. Тыгай модышым вашкэрак сайы- 
нрак кэлыштараш лийэш. Тидэ кнагаштэ модышьш 
модмаштэ турлӧ, вашкэ шаланышэ, шэргакан модыш 
узгар, адак оксажат шуко кучылт пытарэн кэлышта- 
рымэ модыш нэргэн возалтын огыл.

Модыш к у г у  п а й д а н л и й ж э :  модмашкэ ч ы л а  
й о ч а - ш а м ы ч ы м  у ш э н  к э р т ш э  лийжэ. Тазалы- 
кым локтылыи кэртшэ модыш тидэ кнагашкэ пурта- 
лтын огыл.

Тидэ кнагаштэ уло возымыжо кок кугу кашак- 
.тан шэлалтын: икымышэ кашакыштэ нйыштэ модмо» 
нэргэн возымо, вэс кашакыштыжэ-лум умбалан модаш 
модыш-шамыч пурталтын. Иуясо модыш ик гайак 
улыт: ийыштат, лум умбалнат модаш лийэш. Тугэ- 
гынат ойыртышыжо уло.

Иоча-шамыч коклаштэ пашам ыштышэ-шамыч- 
лан тидэ кнага полша манын шонэн возымо.



1. Тэлымсэ модмаш вэрым 
ыштымаш.

Кушмо годым йоча гауко жапым модын эртара. 
Таза ырвэзыи илыгаьнкэ модмагатэ. Кэҥэжым йоча- 
шамычлан модыга нэга шуко лэктэш. Эрэ т̂ ^нӧ, эрэ 
йандар Ёужышто коштыт. Кэҥэжым кэчэ кужу, кэчэ- 
гут чон утымэга модын налага лийэш. Касдэнэ кочмы- 
жат-можат; ончэтат, йа Устэл тур воктэн вуйым пыга- 
тэн мала, йа тушак убмалнэ торэш возын шиждэ ма- 
лэн колда. Канашьнкат жаи шагал кулэш, иктаж 4-5 
шагатым мала, омыжат иыта, адакат урэм воктэн мо- 
дьга курышталэга.

Модмаштэ йочан, кугакын шогышо ырвэзыант 
(подросток) тазалыкшэ пэҥгыдэмэга, вий пура, йо- 
ча туслана, вуй ушыжат йатыр иогалдэш. Садлан мо- 
дшо йочам ит чарэ, йоҥылыгаыжым вэлэ тӧрлатэ,

Кызыт мартэ йочалан модага вэржым гаукыжым 
амаддарэн ыштымага укэ, йоча шамыч тыгай вэрым 
■ышкэ мут, ышкэак кэлыгатарэн шындат. Модмаш 
вэрым ышташ мэат полшыман.

Тэлым йоча-шамычлан модашышт йӧндымырак. 
Иужгупам пэш йукгатӧ лийэш, мыландым лум воз- 
ын пэтырэн шында, кулэгп нарэ модашышт эрык укэ.



Тыгай годым, модмо вэрӹм ыштэн, йочалан модашьиш' 
вэрым кэлыштарэн шындаш кулэш. Иужо школышто, 
клубышто моло, организатсэ-шамыч тыгай вэрьш 
ыштэн улыт. Тугэ гынат, тпдэ модмаш вэр кулэш 
оэмын амалдарэн кэлыштарымэ огыл. Кӱлэш узгыр- 
лык, адак окса укэ дэнэ шонымо сэмын тыгай модмаш 
вэрым кэлыштарэн ышташат йӧнжӧ укэ.

Тэлым модмаш вэрым ышташ каньылырак. Кудвэ- 
чыштэ, йара кишэ мландыштэ. пушэҥган урэмыштэ 
(бульвар), пийаштэ, эҥэрыштэ, курыкышто, моло вэ- 
рыштат модмаш вэрым ышташ лпйэш.[Модмат вэрлан; 
йамдылаш шонымо вэржэ тӧр огыл гынат, нымат ог- 
ыл, тайылын вольшаштэ ыштэт гын, утларак сай ли- 
йэш. Тэлым кугу, тыгыдэ куй, пундыш, канавэ, молн 
турлӧ козралык лум дэн пэтырналдыт, вэр тӧр лийэш,. 
модмо вэрлсымат йӧндарэн кэдыштараш лийэш.

Кэҥэжым модмо вэрым ыштымаштэ кэчэ утларак 
пурыжо, кэчан лпйжэ манын ыштат. Тэлым кэчэ< 
шукыжым пылан, тутыран лпйэш. Пыл лоҥга гыч 
кэчыжат шагал лэктын ончалэш. Тыгэ лиймэ дэнн 
модмо вэрым кужак шонэт, тушак ышташ лпйэш,. 
амалдараш вэлэ йӧн лпйжэ. Модмаш вэрым ыштымҥ 
годым иктым мондыман огыл: тэлым чучкудын йуш - 
тӧ мардэж лийэда, модмо вэрышкыжат чот логалда, 
Садлан модмаш вэрым мардэж логалдымэ вэрэш ыш- 
тыман, йа мардэж логалмэ дэч модмо вэрым йыр-ваш 
лумым урэн чумырэн авырэн шындаш кУлэш. 
Изи кож-шамычым шогалтыднат модмо вэрым авы- 
рэн шындаш лийэш.

Йолын, йа имньэ дэн кайшэ йыҥдан модмо вэр 
ыжнэмэшайэманын ыштыман. Модмо вэр гоч эртэж
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каишэ-шамычат модмым чылт лугэн пытарымэ дэчат 
модмо вэрым аралыман. Садлан модмо вэрым корно 
дэч ӧрдыжыштӧ ыштыман, йыр-ваш лумым урэн оп- 
тымо дэн кукшакам ыштэн авырыман.

Модмо вэрым йоча-шамычын илымэ вэр дэч то- 
раш ыштыыан огыл. Йуштӧ годым йоча-влаклан ырык- 
ташышт, портышкэмыш пурэн погынышо лумым 
йастарашлан кошташ тора ынжэ лий. йлымэ вэр 
чакрак лиймаштэ пурэн ырыкташ моло ӧрмаш укэ. 
Модмо вэрыштыжэ ырыкташлан лу.мын пӧртым ыш- 
таш гын, окса шуко кулэш лийэш. Тыгай пӧртым 
кугурак, вийанрак организатеэ-шамыч вэлэ ыштэн 
кэртыт. Адак модмо вэр илымэ пӧрт дэк чакрак ли- 
пмэ дэнэ шонданымат лумын ышташ кулэшыжэ укэ.

Клуб, школ кугу пӧрт йыда тыгылай еурт-оралдэ, 
клат, амбар, да мойын—улыт. Тидэ сурт-орлдыштэ 
кулэш ок кул годыт-издэрым, йэчым, кольмым, уш- 
тыр-воштырым, моло тарманымат еаклаш лийэш.

Тэлым модмо вэрым турлӧ вэрэ ышташ лийэш, 
тидэ кнагаштыжэ— 1) йалысэ, пушэҥган урэмыштэ, 
2) кудвэчыштэ, о)школдэн кудбышто, 4 ) районео мод- 
маш вэр ыштымашым ончыктэн каласэн пуэна. Ни- 
пэ модмаш вэр, тунысӧ модмаш вэр улыт манаш 
лийэш.

Йалыеэ, пушэҥган урэмыштэ, кудвэчыштэ, школ 
дэн клуб пэлэн ыштымэ модмаш вэрыштэ шуко йо- 
ча-шамыч иканаштэ модын кэртыт, адак тыгай мод- 
маш вэрым океа кучылтмо дэч поенат ышташ лийэш. 
(^адлан нинэ модмаш вар нэргэн утларак каласэн 
пуаш шонэна.



1. Йалысэ дэн пушэҥган урэмысэ модмаш  
вэрым ыштымаш.

Тыгай модмаш вэрым кушто шонэт, туштак ыш- 
таш лийэш. Вэря;э тӧр огыл гынат, нымат огыл. 
Тайылыштэ модмаш вэрым ышташ сайрак лийэш. 
Тайылэш кӱлэш сэмын кэлыштарэн мунчалташлан ку- 
рыкымат ышташ лийэш. Шукыасым модмаш вэрым 
кэлыштарэн ышташ кугун шонымаш укэ. Йоча-шамыч 
шыжымак тӱҥалын шкаланышт модмаш вэрым муын 
кэлыштарат. Тыгай модмо вэрыштэ модмыжым, мун- 
чалтымыжым вэлэ йӧнэштараш кулэш.

Модмо вэрыштэ мунчалташ, модаш, турлӧ оҥай- 
ым ышташ лийжэ манын тыгэ ыштэн кэлыштараш 
лийэш: мунчалташлан ийан курыкым ышташ кулэш, 
лум дэн оралдым (пӧрт, карман, кудо, молымат) 
ыштыман, адак лум дэн турлӧ тусан оҥайлыкым 
( курчак-кува, сӧсна пий, маска курчак, молыжат) 
ыштэн сылнэштараш кулэш. Тылэч молым ыштымэ огэ- 
шат кул. Йужгына шытымыжатарам’лиаэш.Тыгаймо- 
дмаш вэрым ончышыжо (кугурак йыҥышт) иктат ок 
лий. Сандэнэ иктаж чорамбай ырвэзэ учым ышты- 
шыла шажатыл, пудыртьм пыгара.

Адак модмо вэрыштэ турлӧ оҥайлыкым ышташ- 
лан оксам кучылт.пытарэтат оксажат арам йомэш. Окса- 
жат шукыжым укэ лийэш. Модмо вэрышкэ йоча-ша- 
мыч ик шот дэн огыт тол—йужо кэчылаштэ чыланат 
толын погынат, йужо кэчыштыжэ пэлэ нарэ вэлэ то- 
лыт, йужышт коклан-коклан вэлэ мунчалтэн кайат. 
Тыгэ лиймэ дэнэ модмаш-вэрым аралэн шогымо нэр-

8



Г9НЖЭ шонышо иктат ок лий. „ Кэрэк! “ манэшат 
мӧнтӧ куржын колда. Садлан тыгый модмаш вэрлаштэ 
кугурак ниан шарэмдыкым ыштымыжэ арамак лийэш. 
Тэлэ гоч ийан шарэмдыкым сайын гына аралэн лук- 
таш сомыл шуко лэктэш—лум эрыктымаш, вудым ша- 
вэн оптымаш, тӧрлатымаш да мойын. Кэчын-кэчын 
толшо йоча-шамр.1ч модмаш вэрым аралэн, тӧрлатэн 
шогаш огыт шоно. „Вэсэ .эрыкта“ манэшат мунчалтымэ 
Узгаржым налын мӧҥгӧ куржэш. Модмаш вэрым он- 
чышыжо укэ лиймэ дэнак мунчалташ, йа модаш узгар

V .

1-шэ сӱ}»ут. Йалысу модмаш  вур. Эн ончычшо кылмэн ш ичш э эн’ур сӱ- 
рэтлы м э. Ий ӱм балан йыр-ваш мунчалтэн коштмаш ӱэгар  ончыктымо 
1карусель). Ш эҥ гэлнэ нурла могы рэш ы жэ ийан курык сӱрэтлэн  ы ш тм - 
■мэ, люла могырыш тыжо лум д эн  ыш тымэ кармаи опчыктымо, туды н  

воктэнрак вӱд  налаш лан тавэ ыштымэ.



кучылташ пумаш вэрымат ышташ йӧшкӧ укэ. Мод- 
маш вэрышкэ модаш толшыжо модыш узгарлыкшым 
(ивдэрым мойын) ышкэ пэлэнжэ конда. Мӧҥгӧ кай- 
мылгэ годым пэлэнак наҥгайа. Панэр оҥа чыта, йа ты- 
гылай уржа кылта дэн мунчалтышэ шамыч мунчал- 
тыш узгарлыкшым курык воктэнак кодэн кайат.

Иаллаштэ йоча-шамыч модмо вэрышкэ чучкыдын 
коштыт, пырльа погынэн модыт, ваш-ваш чылашты- 
мат шннчат. Тыгэ лиймэ дэиэ модмо вэрыштэ„-йыр- 
ваш мунчалтэн коштмаш узгарым ( карусэль)“ ышт- 
аш лийэш. (1-шэ сур. ончо)

2. Кудвэчысэ модмо вэр.

Кудвэчыштэ модмо вэрым ыштымаштэ сомылжо 
шукырак лэктэпт. Иаллаштэ, олалаштат пӧрт йыда 
кудвэчэ лийэш. Иулсо кугу, йулсылсо изирак. Йоча- 
шамыч, утларакшэ ньогар-шамыч йара жапшым куд- 
вэчыштэ модын эртарат. Кудвэчыштэ турлӧ модыш. 
узгарым ыштэн шындэн, оҥайлыкым ытптылаш, йоча 
шамычлан модашышт пэш чаплэ модмо вэрым амал- 
дарэн пуаш лпйэш.

Кудвэчыштэ ыштымэ модмо вэрышкэ тидэ пӧр- 
тыштӧ илышэ йоча-шамыч модаш чыланат лэктыт, 
ваш-ваш вахпкэ палэн налыт; изиш лийэшат, каша- 
кын погынэн, пырльа модаш туҥалыт. Тидэ ик йӧн.

Адак тыгай модмо вэрыштэ йоча-шамыч модмы- 
жым виктараш лийэш. Йалысэ модмаш вэрыштэ йужо 
йоча-шамыч иктажым тавалымэ дэн ваш крэдалаш 
пижыт. Кугурак йыҥышт укэ дэнэ ваш-ваш сайын 
гына лочкэн налыт. Кудвэчыштэ ыштымэ модмо вэ- 
рыштэ ваш-ваш тавалмашым, сырымашым, крэдалма-
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шым да мойын кугурак йып ышт (ача-авашт) модмаш- 
кыжэ пӧрт гыч лэктын, йа тӧрзам почын кычкырал 
чарэн кэртыт. Тидэ кокымшо йӧн.

Кудвэчыштэ модмо Бэрым ышташлан вэрым шу- 
ко кычал кошташ ок кул: йӧнан вэрыштырак ыштэн 
пуэт да йӧрыш. Иктым гына шэкланыман: модмо
вэр гоч йол-корно ыжнэ лий, мӧҥгӧш-ончэш коштшы- 
ла йоча-шамыч модмыжым лугэн пытараш лийэШ; 
йоча-шамычат шукыжым вэс вэрышкэ куснат.

Модмо вэрыштэ йуж эрэак йандар лийжэ манын 
модмо вэрым шукым, кучам, шондым да мойын оптэн 
погыктымо выыьэм дэч мундӱррак ыштыман. Тэлым 
йуж йандар лийэш гынат, шӱк погымо выньэм гыч 
лэкшэ пуш дэн йӧрӧ варнэн локтылалтэш.

Кудвэчыштэ ыштымэ модмо вэрыштэ эн ончыч 
мунчалташлан ийан, йа луман курыкым ышташ ку- 
лэш. Ломаш дэн курык ыштымьтжат пэш кэлша (7 
сурэтым ончо). Вара моло модыш узгарлыкым ыштэн 
пуыман.

Кудвэчыштэ тротуар, йол-корным да мойын уш- 
тын эрыкгымэ дэнэ лум тпутсак погына. Тидэ лумьтм 
савар воктэн, йа итттаж лукэш погэн оптэн чумырат. 
Тыгай лум ораштэ сурт оралдьтм (пӧртым, кудьтм,. 
карманым, мольтмат) тчшташ лийэш.

Кудвэчысэ модмо вэрьтштэ издэр дэн вэлэ мун- 
чалташ лийэш. Модмо вэрьтн шарэмдыкшэ изи лийэш. 
Садлан йол-йэчэ дэн*), йэчэ дэнат мунчалташ ок лий.. 
Лумьтн ьтштымэ вэрлам (кудо, шондан, ыодыш ӱзга- 
рьтм саклымэ вэр) ьтшташ кулэшьтжэ укэ—тыгай вэ- 
рьтм пӧртыгатат, пӧрт-ончьтлнат муаш лийэш.

конька
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Олалаштэ илымэ пӧрт (ик пӧртыштыжӧ шуко 
иыҥ ила) кугу трэстыш ушнат. Илышэ-шамыч ирав- 
лэным сайлат. Сурт-оралдым, пӧртым олмыкташ, угыч 
ышташ, культур пашалан моло тыгай трэстыштэ 
окса шукак погына. Тидэ окса гыч иктаж мыньар 
ойырэн пуэн модмаш вэрым сайын ьгнташ лийэш. 
Адак культур пашаланат йатыр окса ногына. Тидэ 
оксамат кучылтын модмаш вэрым ама.тдарашлан тур- 
лӧ модыш узгарым налын нуаш лийэш.

3. Ш кол дэн клубысо модмо вэр.

Иалысэ дэн кудвэчысэ модмо вэрым сай, моштэн 
кэлштарым вэр манаш ок лий,—вэржат кугу огыл, 
модыш узгарл:ат шагал. Оксала налмэ модыш узгаржэ 
йӧршын укэ,—ышкэ ыштымэ вэлэ лийэш. Школ дэн 
«луб пэлэн ыштымэ модмо вэржэ сайын амалдарэн 
кэлыштарымэ лийэш. Ик гаколат, клубат кудвэчэ дэч 
посна ок лнй манаш лийэш. Изи гынат, кугу гынат— 
садыгак уло. Чынжым каласаш гыи, кудвэчэ изи гын- 
ат, М0ДЫН1 узгар налаш, модмо вэрым амалдарашлан 
окса шагал уло гынат, модмаш вэрым сайын кэлыш- 
тарэн ыштэн мошташ лийэш. Школ дэн клубысо 
модмо вэрыштэ кап кылым тазаҥдымэ модышдэн мо- 
даш лпйэш, трлгылай модыш дэнат модын жапым эр- 
тараш лийэш.

Школ, йа клуб нэлэн ыштымэ модмо вэрыштэ 
йоча-шамыч модмыжым кугурак йыҥ (туныктышо, 
-клуб паша виктарышэ, молат) виктарэн шогат. Мод- 
маштэ лийшэ сайжым, осалжым йоча-шамычлан кала- 
сэн шижтарат. Тавалымым, сырымым, ваш крэдалага 
пижэдылмым тунамак чарат. Адак модыш узгарым
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да мойын сайын саклаш туныктат. Школ дэн клубы- 
со модмо вэрыштэ модшо йоча-шамыч иктаҥаш улыг 
манаш лийэш. Садлан нунылан модышылашат вашкэ- 
рак кэлыштараш лийэш.

Тидэ кок амал дэнэ школ дэн клубысо модмо 
вэрым турлб сэмын амалдараш йӧн уло, иашая^ымат 
турысньэк ыштэн шукташ лийэш.

Школ дэн клубысо модмо вэрыштэ тыгай модынг 
узгар лийман (2 сурэтым ончо):

1. Ийан курык.
2. Изи йочалан ломаш дэнэ ыштымэ курык.
3. Йыр-ваш мунчалтэн коштшаш узгар.
4. Иол-йэчэдэнмунчалтшашлан инаы корно лийжэ; 

тидэ корныштак турлӧ модышым модаш кэлыштарман.
5. Л ум умбалан модаш лан шарэмдЕ>1К лум чот 

тош кэн .таплантарымэ лийжэ.
6. Турлӧ оҥайлыкым лум дэн ыштылмэ вэр.
7. Пуртусым тунэмшэ-шамычык вэржэ.
Тыгай модмо вэрым йыр-ваш чашма дэн авырэн 

шындаш кулэш. Чашма дэн авырэн гаындаш вий ок 
шуто гын, лумым чумырэн кукшакам ыщтэн авырэн 
шындаш лийэга. Тыгай авырымэ модмо вэрыштэ йоча 
шамыч ышкэныштым ышкэ озалан шотлат. Садлан 
модмаш вэржым арун кучаш тыршат, кулэш сэмын 
эрыкташ огыт ӧрканэ, модыш узгарымат сайын аралэн 
кучымыжо шуэш.

Модмаш вэрыштэ волгыдо лийжэ мапын элэк- 
тричэствым кондаш т^улэш. Тыгайым ышташ ок лий 
гын, понарым чуктэн модмо вэрым волгалтарага кулэш.

Мунчалташ, модаш, турлӧ оҥайлыкым ышты- 
лашлан модмо вэрыштэ модыш узгаржэ тыгай лийман:
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чиукырак издэр лиижэ; вара „кэгли“ лӱыан модыш- 
лан тур дэн тойа, паҥга дэн модашлан кулэш сэмын 
ыштымэ паҥга дэн тойа, пэрыш (битки), ыэчэ, молат. 
Иол-йэчэ ок лий гынат—йӧра. Модмаш вэрыштэ ул- 
шо модыш узгарым ик жаплан кучылташ йарак пу- 
ыман. Модмо вэрым арун кучаш йоча-шамыч полшэн 
шогат—лумым эрыктэн пуат, модыш узгарым ышкэ 
ыштымаштэ полыгакалэн шогат.

Тыгай модмо вэрым ыгатапг, арун кучашлан окса 
шагал кулэш лийэш. Модыш узгарым шукыжым йо- 
ча-шамыч ышкэ ыштат. Ийан курык пу оратам ыш- 
таш да издэр налаш вэлэ оксажэ кулэш лийэш. Из- 
дэржымат шукыжым йоча-шамыч ышкэ ыштат.

Уло модыш узгарым школ пэлэн улшо лэвашыш- 
тэ, подвалыштэ да мойын саклаш лийэпг. Ырыкташ- 
лан школыш нурэн лэктыт, шонданжат школышто 
уло. Оадлан тыгай вэрым лумын ышташ кулэшыжэ 
укэ.

Йукштӧ налмым йа иктаж сусырым эмлашлан 
модмо вэрыштэ тыгай эм лиймаи (2 сурэтым ончо).

1. Сусырым шурашлан йод луман эм.
2. (), 9, 12 см.“лопкытан сусырым пидмэ лопка 

тасма.
3. Сусырым пидашлан шуэ выньэр: (марльэ)
4. Мамык (вата).
5. Йукштӧ нал^э вэрым гаурашлан вазздин лу- 

ман эм, йа комбо койа.
6. Иашатырный спирт.
7. Эфирно-вадэриановыэ капли— 10-15 чучалдыш 

гыч йуаш.
8. Вашкуаӧ.
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9. Шовын.
10. Кид ыушкаш шотка.
11. Шургӧ уштыш.
Титдэч посна вуд оптымо кугу атыш шолдымо' 

вудым оптэн шинчыкташ кулэш. Адак крушка, шур- 
гӧ мушмо атэ, шовын лийман.

4. Рӱдӧ районысо модмо вэр.

Тыгай модмо вэр пэш кумда лийэш, модаш уз- 
гаржат турлӧ-турлӧ лийыт. Тыгай модмо вэрым ыш- 
ташлан иктаж 1000 тэҥгэ утла окса кулэш. Кузэ 
ЫШТЫМЫНШ1М палэн налашлан тыгай кнагам лудаш 
тэмлэна: Иулатов, Львов и Родин «Зимняя плош;адка» 
Изд. «Мол. Гвардия», 1929 г. Тидэ кна^а марлашк» 
кусарымэ огыл, рушла лудаш вэрэштэш.

II. Тазалык аралымэ нэргэн каҥаш.
Тазалык аралымэ нэргэнат каласыдэ ок лий. Эрэ- 

ак йандар йужым шулэн илат гын, тазалык пэҥгы- 
дэмэш манмылан иктат торэш ок каласэ манын шо- 
нэна. Пӧртыштӧ йуж кунар йандар гынат, тунӧ ут 
ларак йапдар. Тидым чылаштат шинчат. Тугэ гынат, 
тазалык аралымэ нэргэн кучыкынрак каласэн пуаш 
вэрэштэш.

Ийыштэ мунчалтылмэ годым йукштӧ-шокгаыжо 
(тэмпэратура) 5 гыч 15*̂  Ц. шумэш лийэш гын, эи 
сайлан шотлалтэш. Лум умбалан модаш турлӧ оҥай- 
лыкым ыштылмэ годым 10° Ц. шумэш кэлша.

Мардэжан годым 8 дэн 12° Ц. дэч йукштӧ ынжа
лий.
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Модмо вэрыштэ^—иандар иужышто шукырак жа- 
ньш эртарымэ дэнэ, паидажымат кугынрак налаш 
лийаш. Садлан модмо вэрыштэ мыньар жапым арта- 
раш манын каласаш огэшат лий, Модмо вэрышкэ 
мунчалташ, йа модаш волымо годым йукыштӧ-шок- 
шым ончэн чийашат шот дэн кулэш. Пэш шокшо 
чиймэ ок йӧрӧ. Чийэмжэ куштылго, шокшырак вэ- 
лэ лийман. Пэш шокшым чийэн йоча-шамыч модмо 
годым вашкэ иужалтыт. Иукшэмдарашлан полдышым 
мучыштарылыт, йа чиймыжым йӧршэш кудаш пыш- 
тат. Тыгэ лиимэ дэнэ йоча-шамыч вашкэ кылмэн, 
туйэшкэн кэртыт.

Иол чинэмжэ мыньар шокшо лийэш—тунар еай- 
рак лийэш.

Вуд йумӧ нэргэнат каласыдэ ок лий. Модмо го- 
дым йоча шамычын йумышт иэш шуаш туҥалэш. 
Иужыжо лумым кочкын, йужыжо ий катышым уы- 
шаш чыкэн нулэн коштын йуктымыжым чараш тола- 
шат, Тыгэ ыштымыжэ нымоланат ок йӧрӧ—лумым 
кочкын, йуштӧ вудым йуын вашкэ чэрланаш лийэш.

Иукштӧ годым модмаштэ йужо йочан ш5’ргыжым 
да мойын йукштӧ налэш. Эмлашлан йукштӧ налыэ 
вэрым портыш лопчык дэн, йа лум дэнэ йошкаргэн 
шычмэш туржаш кулэш. Вара вазэлин дэнэ, йа ком- 
бо койа дэн шурэн шындыман. Кугунак йукштӧ нал- 
ыэ годым йочажым доктыр дэк колташ кулэш.



Л. Ий ӱмбал паша,
1. Ийан курыкым, ийан шарэмдыкым 

да мойын ыштымаш.
]. Ийан курыкым ыштьшаш.

Ийан курыкым иктаж тыглай курыкэш йа тайы- 
лэш ышташ куштылго. Тайылэш ыштымэ годым ий- 
ан курыкын тура кӱлэш наржым лумым оптэн кэлыш- 
тараш лийэш. Тайыл волымаштэ тайыл вуйэш лу- 
мым оптэн кӱшкырак, турарак курыкым ышташ лий- 
эш. Пэш тура курыкым курык улыл мучаштэ лумым 
оптэн тайлын волымым кэлыштараш лийэш. Тыгы- 
лай курык шукыжым чыла вэрэ укэ, садлан курыкым 
тӧр вэрыштэ ышкэ ышташ вэрэтнтэш. Ышкэ ышты- 
мэ курыкым ышташ туҥалмаштэ эн ончыч пу сорым 
дэн оратам ыштыман. (3-а сурэтым ончо). Вара ората 
умбалан тӱр-волак гайым ыштэн отгам шарэн шын- 
даш кӱлэш. Тндэ тӱр-волакым вара сэмынвӱдым он- 
тэн ийаҥдыман. Тыгай курык эн сай лийэш, тугэ п.т- 
нат, ыштэн тбрлаташыжэ окса кӱлэш лийэш.

:Т-а сӱр^.т. Ийан курыкын пу д:.н ыштым:. вратаж.^.
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Ийан курыкыи тӧр вэрыштэ вэс сэмынат ышташ 
лнйэш. Лэвэ кэчэ годым лумым кугу мундыра гайым 
ыштэн чумыртылын йамдылаш кулэш. Вара ышты- 
шаш курык кутышым кулэш нарэ висэн налын чу- 
мыртыл йамдылымэ лум моклакажым радам дэнэ шын- 
дылман. Нунын умбач адак тыгай лум моклакам 
ыштылын тайылым ытитэн шындаш кулэш. Лумым 
тыгэ оптымо дэнэ курык лийэш. Курык умбад 
могырым (умбал лончым) вудыжгӧ дум дэн сайын, 
тӧр гына тӧрлэн шындаш кулэш. Мунчалташ утла- 
рак йаклака лиижэ манын вудым хпавэн оптэн 
ййатгдзт гын, пэтп сай лийэш. Тыгэ курыкым ытпта- 
шлан окса ок кУл.

:$-бсӱрэт. Нйаи курыкын йам ды лэн ш укты ио пу оратажэ. Курыкын 
ӱ л ӱ л  мучаш ы жым (курык пундаш ы ш тэ) йы ргэш ка гай ыштэн савы рэн  
ш ы ндаш  кӱлэш . Т ы гэ ы ш тымэ д эн э  мунчалты ш э м упчалтэн волыыыла 
т й д э  кагырым вончэн кайа д а  курык дэкак толы и савы рнэн ш уэш . Ӧр- 

ды ж кӧ кай.чэ дэч  ий корно тӱжвал тӱржым кӱкш ӱракы м ыштыман.

Р1йан курык куктпытшым, туражым шонымо сэ- 
^ын ыштатп лийзш. Кукшытшӧ тынарэ, туражо тьт- 
гай лийжэ манын ойым пумаш укэ; иктым вэлэ
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каласэна: курык туражым 45® дэч кугум ышты- 
ман огыл “ Курык пэш тура лийэш.

4-ш э сӱрэт. ]3аш ыштымэ инаи курык.

Курыклан пу оратажым ыштэн йамдылмэкэ, ора- 
та умбалл^ым (шарэн ныштымэ оҥажым) ийатгдаш 
тӱҥалман. Ийаҥдашат мошташ кӱлэш. Вудым тыш- 
кэ-тушко арам кышкыман огыл. Вудым арам, кэлыш- 
тарыдэ шавэн оптымо дэнэ ий козыра лнйэш, вуд- 
шат лумыш кугун йара шупшалтэш, шуко кулэш. 
Курыкым сай гына ийатгдэт гын, курыкышко (курьнс 
вуйышкыжо) кузэн вудым шавэн опталаш кулэш. 
Вуд лум умбалнэ эркын волэн кайа, ийаҥ шпнчэш. 
Вара сэмын тужэчынак вудым оптыман. Ий лийыҥ 
шичмэкэ вуд курык мучко йогэн волаш туҥалэшат 
курык мучко ий лийын шинчэш. Тыгэ шавэн оптал-' 
мэ дэнэ ийжат тӧр, йаклака лийэш. Курыкышто ий 
утларак сай, йаклака, тӧр лийжэ манып вудым ка<' 
дэнэ шавэн опташ сайырак. Иуд вошт кылмэн шын- 
чымэкэ эрлашым эрдэнэ адак вудым шавэн оптыман. 
Ий умбалнэ улшо козыркаткым да мойын сай гына 
тӧрлэн эрыктыман. Вара сэмын кулэш лийэш гын, 
адак ик кана вудым оптэн шындаш уто огыл. Мун- 
чалтымэ годым курык гыч ӧрдыжышко пӧртын волы- 
мо дэч ийан корно кок турэш лумым оптэн кукшакаы
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ъиптыман. Кӱкшака вашкэ ынжэ тпаланэ, пэҥгыдэ 
лийжэ манын вуд дэнак нӧртэн кылмыктарэн шын- 
даш кӱлэш.

Курыкыш кузашлан ик могырыштыжо йа курык 
шэнталан лумым кунчэн тошкалтыш гайым ышташ 
кУлэш. Курык кӱзымаштэ йол йаклэштмэ дэч тош- 
калгыш нэргэшыясэ ломыжым йа ошмам шавэн ;шын- 
дыман.

Курыкыш кӱзымӧ годым моло мунчалтышэ йо- 
чалан мунчалташ ынышт мэшайэ манын тошкалты- 
ш ымкурыкик могырышто, йа курык шэгггалан ышты- 
мыжэ утларак сай лийэш.

Ийап курыкым аралэн ончаш сомылжат кугу 
огыл: поран дэч вара йа тыглай лумаи кэчэ годым 
пэтырналт пижып шичшэ лумым кольмо дэн куэн, 
Уштыр-воштыр дэн сайын гына пптын эрыкташ ку- 
лэш. Адак жапын-жапын ийым уэмдашлан вудым ша- 
вэн оптыман. Моло сомыл укэ.

Вудым чучкыдынрак шавэн опташ ӧрканыман 
огыл—шукырак в5’дым оптэт гын, ий лончыжо эрэ 
кужгэмэш, курык пэҥгыдэ лийэш, вашкэ ок шала- 
пэ. Тидым шэкланаш кулэш.

Ийан курыкын ий лончыжо 5-7 сантимэтыр дэч 
вычкыяс ышкэ лий.

Курык ийаьгдымэ годым вудым курык воктэн 
тыш-туш арам кышкыман огыл: нй лийын шинчэ- 
шат мунчалташ толшо йоча-шамыч йаклэштын кам- 
возаш туҥалыт, адак кид-йолым, пулвуйым да монь 
чот сусырташ лийэш.

Ийан курыкышто мунчалтымэ сэмын шуҥгалтыш, 
шэлгаэ да мойын лийын шинчэш. Тыгайым вашкэрак
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тӧрлатыман. Тӧрлаташлан вӱдыш лумым онтэн, ла- 
паш гайым ыштэн шуҥгалтыш дэн шэлш].1ш пиа^ык- 
тэн пэтырэн шындаш кулэш. Кылмэн шичмэкэ ко- 
зыражым тӧрлатэн адакат икана вудым шавэн опты- 
ман. Тыгэ штымэ дэнэ пй адакат тӧр, йаклака лийэш.

2. Ийан шарэмдыкым (каток) ыштымаш.

Ийап шарэмдыкым (катокым) тыглай тӧрвэрыш- 
тэ вудым шавэн оптэн кэлыштарэп ышташ лийэш.

Адакшэ пнйаштэ, эҥэрыштэ, йэрыштэ вуд кылмэн 
шичмэкэ ийан шарэмдыкым амалдараш йӧнлгӧ утларак 
уло, ышташыжат куштылго.

Тыглай тӧр вэрыштэ (мландэ умбалиэ) ийан ша- 
рэмдыкым ышташ йӧсырак. Ийап шарэмдыкым ышташ- 
лан кулэш нарэ мландэ кумдыкым висэн налын лум- 
жым чыла кышкэн пытарэн эрыкташ кулэш. Укэгын,. 
шарэмдыкым ийаҥдаш туҥалмэ годым вуд лум вошг 
мландыш шумэш волэн кайа. Лум йумалан мданды- 
жэ адьэ чот кылмэн шинчын огыл, шокракак, са- 
длан вудым кугун шупшын налэш. Тыгэ лиймэ дэнэ 
лум умбалан ип ок погыно, вудшат пэш шуко кулэш 
лийэш. Тядым шэкланэн хмландэ шарэмдык гыч лу- 
мым чылт эрыктзн пытарыман. Чара мландэ вашкэ 
кылма, вудым оптэт гын, ий вашкэ лийын шинчэш, 
погына.

Вуд оптымо дэч ончыч ийан шарэмдыкым ыш- 
ташлан йамдылымэ мландэ кумдыкэш чыла лопка вэ- 
рым, выньэмым, кугу-лакым да мойым ночко лум дэн 
тӧрлэн пэтыраш кулэш. Тӧрлымэкэ вудым шавэн оп- 
талман. Тыгэ ыштымэ дэнэ ийан шарэмдыклан йам- 
дылымэ мландыжэ ик гай тӧр лийэш. Вара ижэ ш а-
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рэмдыЕ мучко вудым шавэн оптэн ийаҥдаш туҥал- 
ман. Эн ончыч мландэ шарэмдыкшым вудым шыжык- 
тэн нӧртат. Вара мландэ чот кылмэн шичшэ ыанын 
вуд оптымым ик жаплан чарнаш кулэш. Мландэ чст 
кылмэн ншчмэкшэ вУдым кулэш сэмын тэмэн оптыман. 
.Мландэ шарэмдык гыч вуд ӧрдыш йогэн ыжнэ кай манын 
шарэмдыЕ йыржэ лумым оптэн кукшакам ышташ ку- 
лэш. Кукшака вашкэ шаланымэ дэч вудым оптэн 
кылмыктэн шындыман. Мландэ шарэмдыкым ийаҥ- 
дашлан вудым касдэнэ опталмэ сайырак лийэш. Оп- 
тымо вуд кэлгычгаэ 14-18 сантимэтыр нэрэ лийман. 
Мужгынам чыла оптымо вудшым мландэ шупшын на- 
лэш, мландэ умбаланжэ кӧрган ий комжо вэлэ кодэш. 
Тыгэ лиймӧҥгӧ, ий комжым шалатыл пытарэн, уэш 
вудым оптыман. Вуд кылмэн шинчэшат мунчалташ- 
лан пэш сай ийан шарэмдык лийэш. Ий кужгӱтшым: 
14-18 сантимэтыр нарэ погыктэн ыштыман.

Тыгылай ийан шарэмдыкым пийаштэ, йэрыштэ, 
эҥэрыштэ вуд кылмэн шичмэкэ ышташ пэш каньы 
лэ. Ий умбалан улшо лумым сайын гына эрыктымэкэ, 
козрам, ий моклакам до мойын куртньӧ кольмо дэн 
нуагын тӧрлаташ кулэш. Вара вудым шавэн оптал- 
ман.

Йужгынам йукштӧ-шокшо вашталтымэ годым ий 
куптыргэн шинчэш, йа кугу гаэлшэ лийын кайа. Ты- 
гэ ыжнэ лий манын, ийан шарэмдык йыр-ваша пэл 
мэтр лопкытан канавым кунчэн шыидаш кулэш. 
Изирак пийаштэ тыгай канавым ышташ кулэшыжн 
укэ—ий шарэмдык кажнэ лукыштыжо ик мэтр лоп- 
кытан рожым шутэн шындэт да йӧра. Мунчалтымэ 
годым мунчалтышэ-шамыч нинэ канавыш йа рожыш
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ынышт пурэн каи манып иыржэ иктаж мо дэнэ авы_ 
рэы шындаш кулэш.

Вуд кылмэн гаичмэкэ-йочан шумжб тарвана, 
лйышкэ мунчалташ кайдэ чытэн ок кэрт. Ий пэҥгы- 
дылыкшым шынэн налмэ дэч посяа мунчалташ кайат. 
Йужгынам ий ок чытэ, пудыргэн кайа, ыунчалтышэ- 
шамычат вудыш пурэн кайат. Садлан мунчалташ во- 
лымо дэч ончыч ий пэнтыдылыкшым палэн налаш 
кӱлэш.

Ий пэҥгыдылыкшым тыгэ палыман: ий умбак
кэрмычым шуэн кудалташ кулэш.'Кэрмыч лупшалт во- 
чмыла ий вошт шутэн ок кай гын, ийштэ мунчалташ 
лийэш, ий чыта, Ондалалтмэ дэч ий кужгутшым, пэҥ- 
гыдылыкшым вэс сэмынат палаш лийэш. Сэр дэч лу 
мэтр кутыш коклам висэн налын кугурак рожым шу- 
тыман. Рожыш тойам альэ кандрам волдэн ий кужгу- 
тшым раш палэн налаш лийэш. Ий кужгутшӧ 9 сан- 
тимэтр нарэ уло гын, ийышкэ мунчалташ волаш ли- 
нэш, ий пудыргымо дэн ий йумак пурэн каймэ дэч 
лудшаш укэ. 15-20 сантимэтр кужгутан ий умбалнэ 
мунчалташ, модаш да мойын нымогай лудыкшӧ укэ.

Ийан вэрым аралэн ончымаштэ сомыл гаукырак 
лзктэш. Кулэш сэмын вудымат шавэн оптыман, лу- 
мымат эрэак эрыктыман. Кумда лопкытан шарэмды- 
кыштэ лумым эрыкташ лэш йӧсӧ. Иужо организатсэ- 
шамыч ийан шарэмдыкым сайын гыиа ыштэн шын- 
дэн умбакыжэ шот дэн кулэш сэмым аралэн оычаш 
огыт мошто, йа ӧрканат. Садлан йанвар— пэвраль 
тылызыштэ ийан шарэмдыкшэ лум дэн чылт пэтыр- 
налт шинчэш, пужла, нымолан йӧрдымӧ лийэш. Сай 
ыштымэ пашам локтылалтмэ дэч аралаш кулэш. Ий-

24



ан шарамдыкымат аралыман; лум эркыташ ӧрканы- 
ман огыл, кулэш сэмын вӱдым оптэн ийжимат уэм- 
даш кулэш.

Лумым тыглай кольмо, гаукэдылмэ колъмо, адак 
уштыр-воштыр дэн эрыктыман.

Шукэдылмэ кольмым оҥа дэн кугу совак гайым 
ыштат. Тыгай кольмо 5-шо сурэтыштэ онлнктымо.

5-ш э сӱрэт. Ш ӱк эды л м э '‘КОЛЬМО.
К угу лопкытан пйан ш арэмдыкы м арун кучы маш тэ сомыл ш укак лэк- 
тэш . Ты гай ш арэмдыкы м ыш таш лан йуж гуиам  оксаж ат кӱлэш  лийэш. 
<'адлан ты гай ш арэмдык олмэш  изнракым нйан корно гайым ыштыман.

Т н д э ийан шарэмдыкым ты гэ ыштыман.

Йыргэшкэ шарэмдыкым висэн налын йыр-ваш 
2-8 мэтр лонкытан корным ыштэн йамдылаш ку- 
лэш. Корнысо лумжым йандарын гына эрыктыман. 
Вара корно умбалжым вудым оптэн кылмыктарэн ий- 
шггдаш. Корногыч эрыктымэ лумжым корно кок могы- 
рэш чумырэн кышкыман. Корнын ик могыржым (му- 
чашыжым) 5 мэтр лопкытаным ышташ кулэш, Садэ 
лопкарак вэрыштыжэ мунчалташ вэлэ огыл, турлб 
модыш дэн модаш лийэш. Кӧргыеӧ шарэмдыкыштэ 
лумым сайын гына тошкэн лаиландарат да турлӧ мо- 
модыш дэн модашлаы амалдарат ( 2  сурэтым ончо).

Ийан шарэмдыкым йыргэшкэ порманым вэлэ ог- 
ыл, моло турлӧ порманымат ышташ лийэш. Кишкэ 
нушмо кыша гай (кыгыр-кагыр) туеаным ышташ
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жэш оҥай, пэш кэлша. Тыгап тӱсаи нйан шарэмды- 
кым тыгэ ыштыман. Эн ончыч 5 мэтр лопкытан тӧр 
корныы ыштат. Корным лум дэч чылтак эрыкташ 
кулэш. Тидэ корно воктэн (йыгырэрак) кишкэ нуш- 
мо кыша гай кагырым вэс корным ыштэн шындат. 
Кагыр корнын лопкышто К /2 — 2 7 2  мэтр нарэ лиймаш 
Вара вудым шавэн оптэн кок корнымат ийаҥдэн 
шындат. Ийан' шичмэкэ мунчалташат лийэга. Лои- 
ката корнышто тӱрлӧ модыш дэн модаш лпйэш, 
аҥысыррак корио умбалан йол-йэчэ дэн вэлэ ыунчал- 
таш лийэш. Тэвэ тыгай ийан шарэмДыкым (катокым) 
ышташат пэш куштылго, аралэн ончашат лгапыш- 
так шуктэн мошташ лийэш. Тыгай ийан шарЭхМдык- 
ым эрыктымаштэ лумяшм, моао шукымат кок могы- 
рышко кышкэн иумырэн шындыман. Саидэнэ ийан 
шарэмдыкым аралэн ончаш нэлэ паша огыл манаш 
лийэш (6 сурэтым ончо).

6-ш э с5ч)»т. Кншкэ гай пйан ш арэиды к.

Олалаштэ ийан шарэмдыкым (катокым) ыштымэ 
годыы вудшым пожар машин шокш дэн колдэн таа-



вэдат. Вудым пога вик (тура) колдыман огыл. Шокпт 
мучашыясым кушкӧ нӧлдымӧ дэнэ вуд куш кузэн^ 
лум, йа мландэ умбакэ йур сэмым вола. Тыгэ шавэ- 
даш йӧнжо укэ гын, вудым пэчкэ дэн кондэн шавэ- 
дэн опташ лийэга. 20 вэдра пурымо пэчкэм тэрыш 
шиндэн, вудым тич оптэн тэмаш кулэш. Вара кулэш 
вэрышкэ нампйэн кондэн письшрак савырал шынды- 
ман (кумуктэп). Уло вудгаӧ иканаштэ йогэи пыта, 
ийан гаарэмдыкыштэ кумдан шарлэн пэш тӧр лийык 
кылмэн шинчэш. Тыгэ оптымо дэнэ ийжат пэш йа- 
клака лийэш. Кушпӧ ончыктымо узгарышт укэ гын,, 
вудым вэдра дэнат коыдэн опташ лийэш. Вудым вэд- 
ра дэн оиталмаштэ эн мундур мучаш гыч туҥалын, 
гаэнгэк чакнэн вудым кышкал оптыман. Тыгэ ыптты- 
мэ дэнэ вуд опталмэ вэржэ ок тошка.тт.

Ийан шарэмдыкыштэ ийым шымамдаптлан вудым 
вуд шавымэ атэ (лэйка) дэнэ шавыман. Ийан корно- 
(шарэмдыкшат) иканаштэ мучко вуд дэн лэвэд шич- 
шэ манын, когг-кум йыҥ рат дэн шогалын, вудым 
иканаштэ кышкал опташ кулэш.

Ийан шарэмдыкышкэ вудтлм касдэнэ оптымыжо 
сайрак лийэш. Вуд кышкалмэ годым йукштӧ-шок- 
шыжо (тэмпэратура) 1 гыч 12° Сэльсий лийжэ.

Вудым шавэн кышкаш туҥалмэ дэч ончыч ийан 
шарэмдыкыштэ улшо шукым, куштырам, пижын шич- 
шэ думым да мойьш йандарын уштын эрыкташ кулэш. 
От ушт гын, ий йаклака ок лий, мунчалташыжат 
еай ок лий.

Ийан шарэмдыкым ыгатымаштэ мунчалташ, йа 
мунчалтэн модашыжэ волгыдо лийжэ манын кэлыш- 
тараш тыршыман. Ийан шарэмдыкым волгалтараш-
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-лан элэктричэствэ эи сай. Олэктричэствэ укэ дэнэ 
понарым чӱктэн волгатараш кӱлэш. Ийан вэрыштэ 
волгыдо лийжэ маныи тыршыман, тул чӱктышым ча- 
маныман огыл. Волгыдо шагал лиймэ дэнэ ваш тук- 
нымаш, йӧралтмаш, чот сусыргымашат чучкыдын ./гай- 
эда.

«

3. Ломаш дэнэ ыштымэ курык.

Олалаштэ щукыжым тыгылай курыкым ыштыман 
Лум дэнэ оҥа дэн ийан курык ышташ олаштэ йӧн- 
жат укэ манаш лийэш (эртэн кайшэ мэшайат да мой- 
ын). Садлан мунчалташ курыкым дохмаш дэн ыштат.

Ломаш дэн курыкьтм ышташлаи вэр шагал ку- 
лэш, моло йыҥлан ок мэшайэ, мунчалтэн чарнымэкэ 
тыгай курыкым погэн налашат лийэш.

Тыгай курыкым ышташ.тан ныл кужу .томашым 
намдылыман. Ломаш кужутшо 10-15 мэтр, кужгУтшӧ 
12-15 сантимэтр лийжэ. Ломаш шумжым эрыкташ 
кулэш, чылт тӧр пийжэ манын пужар дэн пужара- 
шат уто огыл. Кок ломашым пӧрт, савар пырдыж 
воктэн тайылым ыштэн этгэртэн шогалтап! кулэш. 
Ломаш йыгырэ, коклажэ 50-70 сантимэтр лийман. 
30—45® дэч тура шогалтыман огыл. Вэс кок лома- 
шыжым эҥэртэн шогалтымэ ломаш улул мучашэшы- 
жэ шуйымо сэмын эҥэртарэн пижыкташ кулэш. Шуй- 
ымо вэрасым, торлэн каймэ дэч, 50—70 сантимэтр 
кукшытан мэҥгым кырэн чараклыман. Мунчалтэн во- 
лаш йаклака лийжэ манын ломаш умбалжым вудым 
оптэн, кылмыктарэи шындаш кулэш (7 сурэтым ончо).

Тыгай курукышто муйсурын-мужурын мунчалты- 
ман. Ломаш умбак коктын ваштарэш шинчын, кидым

28



ваш кучэн мунчалтэн волат. Мунчалтэн волымо го- 
дым вургэм ынжэ локтылалт манын ломаш торэшла. 
оҥам пыштэн мунчалтат. Оҥам пыштэн иканаштэ** 
шукынрак мунчалтэн волаш лийэш.

7-гаэ сӱрэт. Лоыаш дян ыштыыэ куры?;.

Иужгунамлгэ кок кужу ломашым гына налытг 
пӧрт пырдьшэш, йа савар воктэн тайылын эҥэртэҥ 
шогалтат. Мунчалташ йаклака лийжэ манын вудым 
оптэы, кылмыктарэн ломашым ийаҥдэн шындаш кӱ- 
лэш. Камвозын сусыргымо дэч ломаш йумалаыжэ шу- 
кырак лумым чумырэн оптыман. Ломаш тайылын 
волмыжо 30® дэч кукшӧ ынжэ лий.

4. Ийыштэ йыр'Ваш мунчалтымэ модыш  
(карусэль).

Тыгылай луман вэрыштэ данйан шарэмдыкыштэ 
шонымо сэмын мэҥгым кырэн шындат. Мэҥгын кук- 
шутшӧ 1 мэтр, кужгутшӧ 8 —12 еантим.этр лийман..

29



I ’ .

Мэнтэ нундаш йыржэ ночко лумым оптат. Тыгай 
лум кылмэн пшчмэкэ мэҥгым йӧрлмӧ дэч чот пэҥ- 
гыдэмдэн шында. Вара мэҥгыш тошто оравам чиктэн 
шындат. Тидэ оравашкэ иктым, йа кок 8—12 'мэтр 
кужытан кугу варам, йа ломашым чот кылдэн шын- 
,даш кулэш. Вара ломаш мучашэшыжэ издэрым кыл- 
,дэн ломашыжым (кугу вараш) шукэн пӧртыктыман. 
'Рыгэ иӧртыктылмӧ дэнэ издэр иыр-ваш мунчалтэн ко- 
штэш (8 сурэтым ончо).

8-ш э сӱрэт. Иырваш мунча.ттымэ модыш.

Иужгунамжэ ик кугу варам вэлэ пэҥгыдэмдэн 
шындат. Ик мучашыжым кучукракым, вэсыжым ку- 
журакым ыштат. Вара кужурак мучашэшыжэ издэ- 
рым Еылдэы шындат, кучукрак мучашыжым шукэн 
толыт. Ломаш йыр-ваш коштэш, издэрымат почэшы- 
жэ наҥгайа. Тыгэ мунчалташыжэ пэш сай лийэш.

Луман вэрыштэ издэр йыр-ваш коштмаштэ кор- 
но кыша лийын шинчэш. Тидэ Еорным вудым шавэн 
оптэт гын, ийаҥдаш лийэш. Ийан корнышто пэш 
талын мунчалташ лийэш.
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П. Ийан курыкышто мунчалтымаш
Ийан курыкышто муичалташлан турлӧ тусан из- 

дэр кэлша. Ийыштэ мунчалташ ыштымэ издэрын та- 
ганжэ аҥысыр лнйман. Аҥысыр таганан издэр эн 
сайлан гаотлалтэш. Тыгай издэрым мунчалтымэ го- 
дым кулога сэмын виктарэн наҥгайаш лиёэш, йакла- 
ка ийыштэ пэш -талын кайэн кэртэш.

Издэр ук годым, панэрым, оҥам, чыптам, уржа кыл- 
там пыгатэн шинчын шэр тэммэшкэ мунчалташ лийэш.

Мунчалташ турлын лийэш: йолым ончыко шуй- 
эн издэрыш шинчын мунчалтэн волыман, йаиздэрыо! 
лаи возын (вуй дэн ончыко) мунчалтэн волаш лий- 
эш (9 дэн 10 сурэтым ончо).

\ /  ̂

!)-шя сӱрчт. Издйрыш шиичын мунча.дтымаш.

Мунчалтэн волымо годым йолым издэр таган ум- 
балан гаогалтыман ӧгыл. Ваш тукнымашым чактара- 
шлан йол эрэак йамдэ лийжэ.

Тэрым йол, кид, каи дэнэ виктарэн наҥгайагж 
мошташ лийэш. Пурла могырыш савырнэн кайнэт
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10-ш э с5'рэт. Лап возын мупчалтымаш .

гыя, журла йол таганжым ийышкэ пызырэн шындэк 
иктаж кутышым шудырэп кайман, вара тэр пурла 
вэк савырнзн кораҥ кайа. Шола вэк савырнымаштэ- 
шола йол дэн виктарэн колтымаи (11 сурэтым оичо).

11-ш э еӱрэт. Тэрым йол дэп  впктарэн колды маш .

Издэрым кид дэн виктарэн колтымаштэ кидым 
сусыртымо дэч чот шэкланыман. ,Кугу пудам, кошар 
вуйан тойам, йа куртньӧ кошар вуйан тойам кидыш 
кучэн ийым корэн кайэн, шонымо сэмын издэрым са- 
вырад колташ лийэш.
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Кап (могыр) дэн виктарэн наҥгаймаштэ издэр вуй- 
/кымпулвуй коклашкэ ишэмдэн, капым (могырым) шэҥ- 
гэкла ик вэк (пурла, йа шола) кайэн вочмыла(шӧрын) 
ыштэн тэр каймым виктарэн мошташ лийэш (12 су- 
рэтым ончо).

12-шэ сӱр. Кид, каи Д.ЭИ иэдэрым виктарэн колды маш.

Пэш талын мунчалтэн волымым чарашлан издэр 
вуйжым кэнэта кушкӧ нӧлталаш кулэш. Издэр таган 
шэҥгэл мучашыжэ ийым корэн каймэ дэнэ издэр та- 
лын каймым чактарэт (14 ,сурэтым ончо).

Ийан курыкышто тыгылай мунчалтымэ дэч иос- 
на иктаж учашымашым ышташ гын, утларак оҥай 
лийэш. Ӱчашымашлан тыгай оҥайлыкцм ыштэн шук- 
таш тӧчыман: 1) нйан курыкышто вычкыж тойа дэнэ 
ыштымэ капка вошт (капка мэьггыш тукныдэ) вик 
кайэн лэкташ, 2) тойаш сакымэ оҥам кид дэн тукнэн 
кайаш, 3) тойаштэ чиктэн сакымэ упшым мунчалтэн 
волмо годым шупшын кудаш налаш, 4) ийан куры- 
кышто иыштэн кодымо узгарым (упшым, куйым да 
мойын) мунчалтэн волмыла руа.1тэн налаш; тит дэч
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13-шэ сӱр. Кап дэн  пздэр каймым киктарэп колтымаш.

посна моло модышымат шонэн луктын модаш лииэш. 
Тыгылай мунчалтымашымат турлӧ сэмын кэлышта- 
раш лийэш. Издэрыш пулвуй йа йол умбалан шога- 
лын мунчалтэн волмыжо пэш ошайын койэш. Мунчал- 
тэн волымо годым издэрым шонымо сэмын савырэн 
колдаш, талын волэн каймым кэнэта чактараш, мо- 
лымат учашымыла ыштылаш лийэш. Учашымыла ыш-'

34



тылмэ оҥаилыкым каласымэ жапыштак шуктымыжым, 
чаткан, сылнын ыштымыжым шынэн ончашлан ик- 
таж кок-кум судьам ойыраш. Нинэ судьа-шамыч ка- 
лшэ ыштэн шуктымо оҥайлыклан паллыкым шотлэн 
1пындат. Эн шуко паллыкым, налын кэртшыжэ модын 
налшылан шотлалтэпг.

й4-шэ сӱрэт. Талын каймым чактарымаш.

Адак „эстафэта^ манмэ модыш дэн модаш лийэга. 
Модаш туггалмэ дэч ончыч чыла модшо-шамыч ка- 
шаклан шэладтыт. .Кажнэ кашакыштэ 3—5 йыҥлий- 
ман. Уло кашаклан ик издэр вэлэ кулэш лийэш. Ка- 
шак йыда ышкэ номыржо лийэш (икымышэ, кокы- 
мышо, молат). Модмым икымышэ номыран кашак 
туҥалэш. Увэртыш пумым шижмэкэ икымышэ каша- 
кыштэ ик модшо мунчалтэн вола да жапым эртары- 
дэ содор курыкыш кузэн издэржым вэс модшылан 
кучыктэн пуа. Вэсэ модшыжат содор мунчалтэн во-
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лаш толаша. Волмэкыжэ содор курыкыш кӱзэн ив- 
дэржым кумышо модшылан кучыктэн пуа, умбакыжаг 
тугак. Икымышэ кашакыштэ улшо модшо шамыч 
чыланат мунчалтэн волымэкэ волаш-кӱзашлан эрта- 
рымэ жаным лӱмын ойырымо йыҥ (судьа) палэмдара. 
Вара кокымышо номыран кашак модэш. Тидэ кашакат 
мыньар жап кӱзаш-волаш эртармыжым, шагатым ончэн, 
садыгак палэмдарат. Вара кумыню кашак 1одэш. Чыла 
кашак мунчалтэн волымэкэ волаш-кӱзаш нытарым.^ 
Ж1ПШЫМ шотлэн налыт. Кӱзащ-волашлан эн шагал 
жапым эртарышэ кашак модын налшылан пютлалтэш.- 
Ийан курыкышто мунчалтымылгЭ кап-кылым тазаҥда. 
пэьггыдэмда, ушым писэштара, мог.ыржат утларак лы- 
выргэ лийэш. Эн кугу пайдажэ курык кӱзыма гыч лэ ■ 
ктэш. Курык почэш мунчалтэн волаш пэш сай, йы- 
выртэн, воштыл волат. Курыкынг кӱзашыжэ кэлы- 
рак, ӧрканымыла кӱзат. Тугэ гынат курыкыш кӱ- 
ЗЫМЫЯ1Ӧ кап-кылым утларак пэнтыдэмда.

III. Иол-йэчэ дэн мунчалтымаш.
Йол йэчэ дэн мунчалтымаш пэргэн шуко кнага- 

штэ возэн пумо. Чыла кӱлэшыжым тудо кнагашт;> 
палэн налаш лийэш. Тидэ кнагаштэ йол-йэчэ дэп. 
мунчалташ тунэмшэ-шамычлан кӱчӱкракын гына ой- 
ым пуаш пюнэн возэна.

I. Ышкэ ыштымэ йол-йэчэ.
Иол-йэчэ 'дэн мунчалташ тунэмшэ-шамычлан ла- 

пка, куштылго, каньылын чийман йол-йэчым налын 
нуман. Иол-йэчэ таган ӱлӱл могыржым ӧгӧ дэн йыгэп 
лодэмым ыштыман, тӱрн г̂ым писэмдыман.
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Мунчалташ тунэмшэ-шамычлан „Снэгурочка“ лу- 
ман йол-йэчэ пэш кэлша. Тыгай йол-йэчэдэн ийыш- 
тэ вэлэ огыл, тыгылай, сайын гына лапландарымэ 
лум умбаланат мунчалташ лийэш, Садлан тыгай йол- 
йэчымйоча-шамыч пэш йӧратат (15-шо сурэтым ончо). 
Пужыжым „Нурмис“ луман йол йэчэ дэнэ мунчалты- 
мыжэ шуэш. „Нурмис" йол-йэчэ дэнэ тыглай мунчал- 
лаш Бэлэ огыл, ий умбалан турльӧ оҥайым ыштылаш 
лийэш.

15-шз сӱрэт. „Снэгурочка“ 
лӱмап йол-йэчэ.

16-ш э оӱрэт. „Нурмпс" 
лӱмам йол-йэчэ.

Тыгай .туман йол-йэчэ дэч посна адак моло ту- 
сан, турлӧ луман.йол-йэчэ улыт. Нунын нэргэн па- 
лэн налашлан л^мын лукмо кнагам лудын ончыза. 
Тидэ кнагаштыжэ йол-йэчым ышкэ ышташ йӧнжым 
■вэлэ ончыктэн пуэна.

Икымышэ йӧн.

Иол-йэчым ышкэ ышташлан куэ пу сорым, кур- 
тньӧ воштйр, вычкыжрак шипан куртньӧ кулыт.

Йол-йэчым ышташ туҥалмаштэ эн ончыч портыш- 
кэм йа ката (ботинка) пундаш кутыш виса нарэ куэ 
ну сорым дэч кок катышым (пучкышым) пучкын на- 
лаш кулэш. Вара нинэ катышым 17 сурэтэш ончык- 
тымо ,сэмын шумжым эрыктэн локшич налман. Ка- 
лып ӱлул могырыштыжо калып мучко пилкэ дэн пуч-
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кын лодэмым ышташ кӱлэш. Тидэ лодэмышкэ калып 
кутышан кӱртньӧ пӱчкышым ишыктэн иуртэн шын- 
дыман. Кӱртньӧ тӱржым пэл сантимэтр т5'жвалнэ ко- 
дэн ишыктэн шындаш кӱлэш. Вара кӱртньӧ ончыл 
мучашыжым пэл оҥганым ыштэн кошартэн, кок вэр&

♦  17-шэ сӱр. Иол йэчым ышкэ ыштымаш.

изирак рожым ш^^тэн шындыза. Кӱртньым калып дэя 
ваш пижыктэн шындашлан кӱртньӧ катышыштэ ул- 
шо рожлан тура катышыштат рожьщ шӱтыман. Тыгэ 
ыштэн йамдылымэкэ кӱртньым калыиыштэ улшо ло- 
дэмышкэ ишыктэн пуртэн шындэн, рожлашкыжэ 
кок иудам чыкэн, вошт лэкшэ иуда кошар мучашы- 
жым кагыртэн чот чымэн шындаш кӱлэш. К^ртньэ 
лӱҥгэн ынжэ кошт манын шэкланыман. ^

Иол-йэчым йолышко тыгылай кандра, йа шӱштӧ 
дэн кылдэн шындыман. Кылдышым ышташлан калы- 
ныштэ кок мучашэшыжэ (ончылнат, шэҥгэлнат) кок 
йыгырэ рожым шӱташ кӱлэш. Пинэ рожышко кӱрт- 
ньӧ воштырым вошт чыкэн луктын мучашыжым оҥго- 
гайым ыштэн пӱтырэн шындыман. Иол-йэчым йолыш



пидмэ годым тидэ оҥгышкыжо кандрам, йа шуштым 
вошт луктын, сайын гына пидын шындаш лийэш. 
Йол-йэчэ гыч йол шэҥгэкыла йаклэшт кай|*|р дэч шэҥ- 
гэланат кандра дэн оьггым ыштымэ утларак сай 
лийэш.

Кокымышо йӧн.
Тидэ йӧн дэн йол-йэчым ышташлан икымышэ 

йӧн нэргэн каласымаштэ ончыктымо узгарлыкак ку- 
лыт. ЬТшташьккат тугак ыштыман. Ойыртышыжо 
куртньӧ лопкыт коклаштыжэ вэлэ лийэш—куртньӧ 
кугурак лопкытаным шындат (18 сурэтым ончо).

18-шэ сӱр. Вэстӱрлы н йол-йэчым ыштымаш.

Кокымышо йӧн дэн йол-йэчым ышташ туҥалма- 
штэ эн ончыч йол-коптак (портышкэм, йа пашмак 
пундаш) виса нарэ кок пу пучкышым йамдылаш ку- 
лзш. Калыи улул могыржым пэл оҥганым ыштэн пу- 
жарэн налман. Вара пэчкэ шыдышым ышташ йӧршӧ 
куртньӧ катышым пучкын налаш кудэш. Куртньӧ
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катышын кӱжгутшӧ 2—3 сантимэтр, кужытшо—30 
сантиматр, лонкытшо 5 сантимэтр лийман. Еуртньӧ 
катыш кӱщул тӱрыштыжӧ 18-шэ с}^рэтыштэ ончык- 
тымо сэмын рожлам шӱтэн шындат. Лапчыкшым 
вара калыплан кагыртэн кэлыштарымэкэ пуда дэн 
кырэн шындыман.

Тыгай йол-йэчым йолышко кандра йа шӱштӧ дэн 
(икымышэ йӧныштӧ каласымэ сэмын) пидын шындаш 
лнйэш.

Кӱртньӧ лаичык уло гын, пидышым вэс сэмы- 
нат кэлыштараш лийэш. 5 сантимэтр кужытан, 0,8—1 
см. кӱжгӱтан, пэл онтан вуйан винтым калыпышкэ 
пашмак-таганлан тура винтылэн шындыман. Винтэ 
вуйл:ым кок могырым ӧгӧ дэн пӱчкын налаш кӱлэш. 
Пашмак-таганэшыжэ винтэ вуйлан тура роягым ыш- 
тат, вара кӱртньӧ лапчыкым кырэн шындат. Винтэ 
вуйым тидэ рожышко чыкэн савырэн шындымэ дэнэ 
йол-йэчэ ок мучыштаралт. Иол-йэчэ нэржым пидын 
шындашлан калыпыштэ рожым шӱтэн шӱштым пи- 
жыктэн шындыман (18 сӱрэтым ончо).

Кумышо йӧн.

Кумышо йӧн дэн ыштымэ йол-йэчэ ийан куры- 
кышто мунчалташлан вэлэ йӧра. Тыгылай йол-йэчэ 
(ик таганан) дэн ийан курыкышто мунчалташ мош- 
тышо вэлэ мунчалтэн кэртыт. Садлан ийан курыкы- 
што мунчалташлан издэр гай тӱсан (кок таганан) 
ЙО.Л-ЙЭЧЫМ ыштыман. •

19 сӱрэтым шынэн ончэн тыгай йол-йэчым ыш- 
таш йӧсӧ огыл.
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19-шэ сӱрэт. И эдэр тӱсаи йол-йэчэ.

Йол-йэчэ дэн мунчалташ тунэмаш тӱҥалшылан
кӱчык ой.

Иол-йэчэ дэн мунчалташ тунэмаш туҥалмэ го- 
дым эн ончыч йол-йэчэ йол гыч ынжэ мучышто ма- 
нын шэкланаш кулэш. Пэрвой лэкмаштак йол-йэчэ 
чӱчкыдын мучыштэдылаш туҥалэш гын, мунчалты- 
шын кумылжо вола, ӧрканаш туҥалэш, шыдат лэк- 
тэш. Садлан йол-йэчэ кылдышыжым чот пидын шын- 
дашлан сайын гына кэлыштарыман
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Мунчалташ тунэмаш тӱҥалмэ годым йол-йэчымман да 
нидын тӧр шогэнат мошташ ок лий. Садлан ийышкэ модышь 
мунчалташ волымо дэч ончыч иӧртыштб йол-йэчым Му 
нидын тӧр, нэҥгыдын шогаш, кошташ, важык кай-ӧрдыжэ] 
мым тӧрлэн мошташ изиги тунэмаш кӱлэш. Тунэ- 
машланжэ 20-30 минутат сита. Тугӧ лэктын ланланда- 
рымэ лум умбалнэ йа йол корно Умбалан мунчалтэн 
тӧчэн ончэт гын, утларак сай лийэш. Иол пэҥгыдэм- 
дымэк ижэ ийышкэ мунчалташ волыман.

Ийыштэ йол-йэчэ дэн мунчалташ нэш вашкэ 
тунэмаш лийэш. 2-3 кэчэ гыч йоча йэчэ дэн лывыр- 
гын мунчалташ туҥалэш. Мунчалташ моштышо 
иолшымо дэнэ титдэчат вашкэрак тунэмаш лийэпг

Йол-йэчэ дэн мунчалташ тунэммэкэ йужо йоча 
варажым талын кайаш тунэмаш тӧча, вэсышт тӱрл( 
оҥайлыкым ыштылаш тунэмаш нижыт. Йол-йэчэ та- 
лын кайаш тунэмашлан учашымашым (сорэвнованьэ) 
ышташ кулэш, оҥайлыкым ыштылашыжэ—вэсым 
ончэн тунэмаш лийэш.

3. Ийыштэ йол-йэчэ дэн мунчалтэн модмаш.

Ийыштэ йол-йэчэ дэн тыглай мунчалташ вэлэ 
огыл, турлӧ модыш дэн модаш лийэш. Ий умбалаи 
шукыжым „хоккэй“ луман модыш дэн модыт. Тидэ 
модыш нэш сай гынат, ийан вэржэ нэш кумда лои 
кытан, модыш узгарлыкшат шэргакан кулыт. Садлан 
йаллаштэ ыштымэ изирак ийан вэрыштэ тидэ'модыш 
дэн модаш йӧнжӧ укэ. Йаллаштэ тидэ модыш дэч пос- 
нат шуко модыш уло. Ийан шарэмдык (корно тусан 
лиймэкэ турлӧ модыш дэн модаш лийэш—йолдашыш- 
тым ончӹлташ тӧчэн кайаш, эстафэта, горэлки лу-

цат му] 
Мо 

щыла ■] 
1 .

шогалъ 
тэн ка] 
мунчад 
вырмы 
.тышт 
савыр] 

2 .
3.

ч а ш .

4
кокты
рышь

шым 
лак I 
ШЫН]

ойр.т:
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I  ВЭЛЭ'

мбалан
Тидэ

I Л ОП -

Садлан 
модыш 
эч пос- 
тусан)
1Ш Ы Ш -

Н лу-

мЫан да мойын модыш дэн модаш лийэш. Кэҥэжысэ 
модышым тэлымат ийыштэ мунчалтэн модаш лийэш^ 

Мунчалтэн модмаштэ чыла иоча шамыч модышт,. 
ӧрдыжэш кодын ончэн шогышо ынжэ лий, чылала- 
пат мунчалтэн модашыжэ эрык лийжэ.

Модыш дэч посна ийыштэ йол-йэчэ дэн мунчалты- 
шыла турлӧ оҥайлыкым ыштылаш лийэш.

1. « Кышк э . »  Мунчалтышэ-шамычпочэла ратдэн 
шогалын, ваш кидым кучэн, „руж“ тарванэн мунчал- 
тэн кайат. Иктаж коклам кайэн, ончык кайщыжи 
мунчалтэн к^айшыла кэнэта шогалын, молыштым са- 
вырмыла ышкэ кидшым шуишын мучыштара. Мо- 
.тышт тудо дэч ойырэн кугу тыртыш гайым ыштэн 
савырнэн мунчалтэн кайат.

2. Т у п э л ь а  к у р ы ж м а ш .
3. У П1 т ы р в 0 ш т ы р ы м к у ш к ы ж ы н к у р ж- 

м а ш.
4. М у ж ы р ы н к у р ы ж м а ш. Мунчалтышэ-шамыч 

коктын йа кумытын кидым ваш кучэн, шонымо вэ- 
рышкэ ойырлыдэ мунчалтэн мийэн шуаш тыршат.

5. К у м й о л д э н  к у р ж м а ш .  Кок мунчалты- 
шым йыгырэ шогалтэн кӧргылан толшо йолжым шак- 
лак лу да пулвуй дэч кушнырак (кок вэрэ) пидын 
шындат. Тыгэ кум йолан лийын, ончыктымо вэрышки 
ойрлыдэ мунчалтэн мийэн шуаш кулэш.

6. Ш у д ы ш ы м  п ӧ р т ы л  к о ш т ы к т ы м а ш .  
Мунчалхышэ-шамыч шудыш дэн изирак тойам налын„ 
мунчалтэн кайшыла шудышым пӧртыл наҥгайэн та- 
ҥасат. Ончыктэн каласымэ вэрышкэ шудышым он- 
чыктымо жапыштак пӧртыл намийэн кондыман.
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7. П о р т ы ш к э м  йа  п а ш м а к  н э р ы м  к и д ы щ  
к у ч 9 н к у р ы ж м а ш. Пурла кид дэн, нурла йол паш- 
мак нэрым шола йол нашмак нэрым шола кид дэн 
кучэн мучыштарэн кайат.

8. « Пи с т о л э т » .  Талын мунчалтэн кайшыла 
я к  йолым нугыртэн шинчын, вэс йолым ончыко шу- 
йэн мунчалтэн кайат (20 сурэтым ончо).

20-ш.э сӱрэт. Пнстолэт.

9. «Варасим (Варасэнтэ)». Талын мунчалтэн кай- 
шыла ик йолжым изиш пугыртэн, вэсыжьпм шэнта- 
кыла тура шуйэн, кидшым кок могырыш шаралтэн 
жайык чэҥгэштымыла мунчалтэн кайат. (21 сурэтым
Ч)НЧ0).
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2 1 -т я  сӱ р эт . .,В а р а 1Гсим'‘.

10. «Пойэ з д»  Мунчалтышэ шамыч почэла-по- 
чала шогалын, ваш кыдалым кучэн, иканаштэ талыю 
мунчалтэн кайаш тарванат. Мунчалтэн каймэ го- 
дым ончылно кайшэ йолташ куштымӧ почэш (шӱш- 
калдэн колда йа иктажэ вэсэ дэн иалэмдара) чыла- 
ыат чӱчырнэн мунчалтэн кайат.

11. К л э н ч а  п о к т ы м а ш .  Ийан шарэмдыкыш- 
тэ иктаж 50-100 ыэтр кутыш коклам висэн кок му- 
чашыштыжат корышым корэн шындат. Ик коры- 
шыжо модаш тӱҥалмэ вэрым (старт) иалэмдара, вэс 
корышыжо модыш пытарымэ вэрым (финиш) ончык- 
та. Кажнэ модышын тойа дэн клэнча лийман. Тойа 
ик мучашыжэ кагыр лийэш гын, сайрак; клэнчажат 
кӱжгырак йандау дэн ыштымэ гын, шукырак чыта.. 
Модаш тӱҥалашлан модаш тӱҥалмэ вэрыштэ корыш.
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л1учко рат Д9Н клэнчам шогалтат, клэнча шэҥгалнэ 
модшо-шамыч тойам кучэн шогалыт. Увэртыш лин- 
мэкэ чыланат иканаштэ тарванэн ышкэ клэнча;кым 
тойа дэн йа пэрэн, йа шукэн-шукэн модаш пытарымэ 
вэрышкэ моло дэч вэшкэрак намийэн кондэн шукташ 
тыршат. Йӧрлын кайшэ клэнчан озажэ-модын ыш 
кэрт манын, модма гыч ойырлэн лэктэш. Модаш пы- 
тарымэ вэрышкэ ышкэ клэнчажым моло дэч ончыч 
кондэн шуктышыжо модын налшыланшотлалтэш.

Клэнча олмэш кэрмычымат аҥысыр вуйжо дэы 
шогалтэн модаш лийэш.

IV. Ийыштэ модмаш.
Ий умбалнэ турлӧ модыш дэн модаш лпйэш. 

Тидэ кнагаштыжэ ныл модыш нэргэн вэлэ каласымэ. 
Нинэ модыш «спортивный“ модышлан шотлалтыт.

•

1. Паҥга дэнэ модмаш.

Тидэ модышым чыла вэрэ шинчат. Сацлан мо- 
дыш радамым каласаш кулэшыжэ укэ. Модашлан 
вэрым кулэш сэмын амалдарымэ нэргэнжэ кучыкын- 
рак каласыдэ ок лий.

И к  сэм д эн  м о д м а ш  в э р ы м  й а м д ы л м а ш .  
(22 сурэтым ончо). Эн ончыч 2 мэтыр кутышан, 2 
мэтыр лопкытан кок модыш вэрым, корышым корэн 
йыгырэрак йыр авырэн шындыман. Тидэ авырымэ 
вэржым „ола“ манына. Тидэ квадрат кӧрыштыжӧ ваш 
ыштыш корышым (диагональ) корэн шындат. Тидэ 
корышым ,,ола» ончыл корыш дэч 3,25 мэтр коклам 
штэн корэн шындӓт. Пинэ корыш мучашыжым то-
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рэш корышым корэн ваш ушаш кулэш. „Ола> ончыл 
корно дэч 1,25 см. коклам кодэн йыгыр корным 
„ ш т р а п  к о р н о »  манмым корэн шындат. «Ола“ он- 
чыл корно дэч штрап корно коклажэ «ола в о к т э
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' в э р “ маналдэш. Штрап корно дэдваш-ыштыш корыш 
ыучашым ваш ушымо корыш коклажэ „ т ужв а л  ш а- 
р э м д ы к “ манын лумдалтэш. Корыш лопкытшо 8

47



1

ем. лийман. Мундыр гыч ужын палашлан корышым 
кантэ чийа дэн чийлаташ кулэш. Штрап корно ум~ 
балан пушкыдо лумым (лончо гай) оптэншындат. Лум 
.10НЧЫЖ0 1 0  см. лопкытан, \ '2  см. кэлгытан лийман.

„Ола“ ончыл корно дэч мэтр коклам кодэн 
корышым корэн квадратым авырэн шындат. Тидэ ква- 
драт пэл кон маналдэш. Вара „ола» ончыл корно дэ- 
чын 11 мэтр коклам кодэн тыгайымак вэс квадра 
тым корышым корэн авырэп шыпдат. Тидэ квадрат 
кон  маналдэш. Квадраг кутышыжо 2 мэтр, лопкыт- 
шо -2 мэтр лийман. Кон дэн пэл-кон манмэ квадра- 
тым лум умбалан ыштыман. Тойа кудалтымэ годым 
пол йаклэштмэ дэч лул1 умбакшэ ошмам йа шокшо 
ломылшш шаваш кулэш.

К о к ы м ш о  СЭМН1Э (22 сурэтым ончо). Квадрат 
да мойын ик сэм дэн ыштымэ шот дэнак ышталтыт. 
Ойыртышыжо тыгӓйэ; ик сэм дэн модаш вэрым йам- 
дылмаштэ квадрат-шамычым йыгырэ (рат шот дэн) 
ыштат, вэс сэм дэн ыштымашынгэ квадрат шамычым 
ваштарэш ыштэн модашлан кэлыштарат. Моло ойы- 
[.тыпшжо укэ.

Паҥга шыпдылмэ сэмжэ 23 сурэтыштэ ончыктымо.

2. «Кэгли“ лӱман модыш

Иканаштэ 2-10 й э ҥ л а н  модаш лийэш. Модшо 
шамыч кок кашаклан шэлалтыт.

М о д а ш л а н  15-20 мэтыр кутышан, 1’,2 мэтр 
лопкытан ийан корным ыштэн йамдылаш кулэш.

М о д а ш л а н  к у л э ш  у з г а р л ы к ш э  тыгайлий- 
ман; 5-9 нарэ 20-25 сантимэтр куршытан, 5-7 см. 
кужгытан тур кулэш. Нинэ турым модшыла пэрэн
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23-ш э сӱрэт. П аҥ гаа  ш ы нды лмэ еэмжэ (фигуры).
1. Топ. 2. Ш ӱды р.
3. Тарэ. 4. Артилэрий.
5. П улэмэт пыжакш. 6. Ш окта.
7. Ракэ. 8. Сорла.
9. Эроплан. 10. Сэрмаш.

ойырлыктэн шуашлан кужгӧ оҥа дэч икта;к 1-3 ныл 
углан катышым пучкын налаш кӱлэш. Катышын ку- 
тышыжо 20 сантимэтр, лопкытшо 30 сантимэтр лий-
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ман. Катыш покшэлныжэ кучӱк тойа дэн^вургым ыш 
таш кулэш. Вургыжо вашкэ ынжэ лэктын воч маньн 
ик мучашыжым (пу катыш кӧргыш пуртэн шындым! 
мучашыжым) кужгыракым ыштыман. Умбакыжэ тып 
ыштымэ пу катышым пэрыш (биток) манына (24 су 
рэтым ончо).

шмттшшш
24 еӱр. Биток.

М 0 д ы ш р а д а м ж э. Ийан корно ик мучаштыжэ 
ныл лукан сэм шот дэн турым шогалтылыт. Сэмжэ 
квадрат гай лийэш. Квадратын ик лукшо модшо-ша- 
мыч ваштарэш гаогалтымэ лийман. Турым шогалтыл 
пытарымэкэ ийан корно вэс мучашыжэ корышым он- 
чэн модшо-шамыч модаш йамдылэн шогалыт. Модаш 
туҥалмэкэ почэла-почэла пэрышым (битокым) турыш 
логалташ7тыршэн шуаш туҥалыт. Пэрышым вурго 
гыч кучэн, кугун солалтэн шуман. Пэрыш ий умба- 
лан йаклэшт тӧрштыл кайэн тур дэк мийэн пэрнэн 
(логалтэт гын), иктажэ кок-кум турым йӧрлыкта. Пэ- 
рышым кудалтэн моштыдымыжо логалдэнат ок кэрт,
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Йужыжын кид гыч пэрышыжэ (битокшо) мучыштэн 
кайа да ок логал. Садлан моло дэч шукырак турым 
йӧрлыктэн кэртшыжэ модын налшылан шотлалдэш.

Тидэ модышым кок кашаклан шэлалтынат мо- 
даш лийэш. Кашак шот дэн модмо годым эн ончыч 
икымышэ кашак ончыкак кэлшэн каласымэ шот дэн 
пэрышым шуэн колдэн пытара, вара вэс кашакшэ 
тудо нормымак шуктэн пэрышым шуэн колда. Мо- 
даш туҥалмэ дэч ончыч кажнэ модшылан мыньар ка- 
на нэрышым шуэн кудалдашлан икана, кок кана йа 
кум кана гыч) нормым ыштэн кэлыштарэн шындат. 
Тидэ нормо шот иочэш модшо-шамыч почэла-почэла 
пэрышым шуэн кудалдат. Иужыжо логалтат, йужы- 
жо укэ. Пэрыш логалмэ дэнэ йӧрлын вочшо туржым 
уэш тошто вэрышкыжак шогалтыман. Кажнэ йӧр- 
лыктымӧ турлан логалтэн моштышо модшыжо ышкэ 
кашаклан ик модыш палым (очокым; модын налэш. 
Тыгай модыш палым шуко налшэ кашакшэ модын 
налшылан гаотлалтэш.

Тидэ каласымэ модыш радамжым вэсэмдэн мод- 
аш лийэш.

«Кэ г ли»  л у м а н  м о д ы ш  р а д а м ж ы м  вэ с э м-  
дэн м о д м а ш.

Ийан шарэмдыкыштэ ныл углан, 2 мэтыр куты- 
шан, 2 мэтыр лопкытан вэрым (квадратым) корышым 
корэн авырэн шындыман. Тидэ авырымэ вэрыштэ 
Иошкар Армийыштэ туеэммэ йа тыглай годым йош- 
карармэйсым да командирыштым шогалтымэ радам сэ- 
мын гаогалтыман. Турым 1 гыч 9 маркэ сипырым 
шындэн номыроватлаш кулэш. Тур шындылмэ кок- 
дажэ тур кутыш нарак лийман (25 сурэтым ончо).
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25. сӱрат. „Кэгли" туры м ш огалты лм э сэмжэ.

1. Почэла шогалтылмэ. 2 Кишкэ. 
ка. 4. Шынчыр. 5. Кум угылан сэм. 6. 
углан сэм, Ромб.

3 Кайык тӱШ' 
Кубик. 7 Пыл
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Модаш тӱҥалмэ дэч ончыч кажнэ кашаклан лу 
кана гыч кудалдэн шуаш кэлшат. Лу кана кудалтэн 
вочмым модшо-шамыч ышкэ коклаштыжэ пайлат— 
йужыжлан ик кана гыч, вэсыштлан кок кана гыч 
кудалтэн шуаш логалэш.

Вара икымшэ кашак туҥалтыш шот дэн шын- 
дымэ сэмым пэршым кудалтэн шуэн, тудым йӧрлык- 
таш 1 ырша. Турым ораньэк йӧрыкташ тӧчат. Лу ка- 
на кудалтэн шумо дэнэ тур ораньэк йӧрлын возын, 
йа шогэн кодшо уло гынат, ик сэмжэ пытарымылан 
шотлалтэш. Ик сэхм шот дэн шогалтылмэ тур чыла- 
нат йӧрлын вочмэкэ, кудалдэн шуашыжэ альат уло 
гын, вэс сэмын 1ПЫНДЭН кудалтэн шуаш уло 
шотшым пэрышым кудалтэн шуэн шуктат.

Икымышэ кашак лу кана нэрыщым шуэн пы- 
тарымэкэ, вэс кашак модаш туьгалэш. Кокымышо ка- 
шакланат туҥалашлан туржым икымышэ сэм шот 
дэн шогалтэн нуат. Кокымышо кашак лу кана нэ- 
рышым шуэн модын нытарымэкэ икымышэ кашак 
модаш туҥалэш.,

Кажнэ йӧрлыктэн шумо турлан ик модыш па- 
лым (очокым) налмылан шотлалтэш. Садлан модмо 
годым шукырак турым йӧрлыктарэн шуаш тыршы- 
ман.

Иктаж кашакшэ тур шогалтылмэ чыла 8 сэм 
шотым модын нытарымэкэ партий пытарымылан шот- 
лалтэш. Вара вэс партийым модыт. Кок нартийым 
модын пытарымылан эн шуко турым йӧрлыктэн кэр- 
тшэ (шуко очокым модын налшэ) кашакшэ модын 
налшылан шотлалтэш.
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3. „Кльок" лӱман модыш.

„Кльок“ луман М0ДЫ1П дэн модашлан 30-50 сан- 
тимэтр кужытан тойам йа «кэгли» луман модышлан 
йӧршӧ нэрышым (битокым) ыштэн йамдылаш к |лэш  
Ийан шарэмдыкшэ 20-50 мэтр кутышан, 6-8 мэтыр 
лопкытан лийжэ. Ийац шарэмдык нокшэлнэ ныл 
угылан, 1 мэтыр кутышан, I мэтыр лонкытан вэрым 
корышым корэн авырэн гаындыман (квадратым ышты- 
ман).

Вара шэрэвам луктын налын паҥга коштыкты- 
шым ойыраш кулэш. Модаш туҥалашлан квадрат 
ончыл кӧргышкыжӧ изирак паҥгам шындат. Тидэ 
наьгга дэч иктаа; 4-5 йол-тошкалтыш нарэ ӧрдыштӧ 
паҥга коштыктышо шогалэш. Вара модшо шамыч 
паьггам йӧрлыктэн шуаш тыршэн, почэла-ночэла то- 
йам кудалдэн шуат. Тойа логалмэ дэн йӧрлын кайшэ 
паҥгал;ым коштыктышо квадрат кӧргышкыжӧ ни- 
сын шогалтэн «кльок» манын кычырал колда. Коштык- 
тышо йӧрлын кайшэ паҥгам налын содор вэрышкыжэ 
шогалташ толашымыжэ годым, тойам шушо модшо- 
шамыч ышкэ тойа, йа квадрат ончыл корышышко 
«кльок» кычкыралмэ дэч ончычак мийэн шуаш тыр- 
шэн куржыт. «Кльок» ман кычкырымылан тура ыш- 
кэ тойа йа квадрат дэк куржын шудымыжо паҥга 
коштыкташ шогалэш.

Чыла модшо-шамыч ышкэ тойам кудалтэн пыта- 
рымэ дэч ончыч квадрат йа кон дэк куржын мӧҥгӧ 
пӧртыл мийэн шуаш тыршыман. Кон дэк (модаш ту- 
ҥалмэ вэр) нӧртыл мийэн шуат гын, адак иккана то- 
йам шуаш эрык нуалтэга. Модшо шамыч тойам шу-

54



9Н паҥгаш иктат логалтэн огыт кэрт гын, пор- 
ТЬ1Л мийэн шуышо модшыжат укэ гын, коштык- 
тышо наҥгам налын модшо шамычын иктаж тойаш- 
кыжэ логал вэрэшташ тӧчэн шуа. Логалтымэ тойан 
озажэ коштыктышылан шогалэш. Квадратдэн шогы- 
шо модшо шамычын тойашкышт наҥгам шуыман 
огыл.

4. «Ийан тир» лӱман модыш.

Тидэ модыш дэн 4 -1 2  й ы ҥ  и к а н а ш т э  модын 
кэртыт. Модшо-шамыч кок кашаклан шэлалтыт.

М о д а ш л а н  в э р ж э —30-50 мэтыр кутышан, 
2 /̂2-5 мэтр лонкытан ийан корным ышташ кУлэш.

М о д ы ш  к у л э ш л ы к  а р в э р ж э .  Тидэ модыш- 
ланат „Кльок" лУман модышлан йӧршӧ тойам йа ну 
нучкышым (биток) йамдылэн ыштыман. Пэрышыжым 
(битокым) тыртыш гайым ыштэт гын, утларак сай 
лийэш. Пэрыш пэҥгыдэ, нэлэ лийжэ манынйыр-ваш 
куртньӧ шудышым шуншын шындыман. Пэрыш кунх-

26 еӱр. Биток.
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гытшӧ 20-25 сантимэтр, нэлытшэ 5-8 килограм на 
рэ лийман. Пэрыш покшэлнэ 20-30 сантимэтр ку. 
жытан вургым ышташ кулэш (26 сӱрэтым ончо) 
Ийыштэ пэрыш талын, йаклакан кайжэ манын ульц 
туржым вудым оптэн кылмыктараш кулэш, Кажнэ ка 
шаклан пэрышыжым посна чийа дэн чийалтэн шын- 
даш кулэш, Пэрыш дэч посна адак 10 сантимэтр 
кукшытан, 10 см. кужгытан турым йамдылман. Ты. 
гай тур иктэ лийэш, пэрышыжэ кажнэ модшын лийман.

М о д ы ш  р а д а м ж э .  Модаш туҥалмэ дэч ончыч 
кудо кашаклан модын туҥал пуаш палашлан шэрэ 
вам луктыт. Вара модаш туҥалыт.

Модаш туҥалгаэ кашакын ик модшыжо турым 
налын ийан корно почэш шонэн шуктымо сэмын 
кудалдэн колда, Тур каймым чарнэн шогалмэкэ мод 
шо ышкэ пэрышыжым тур дэк чак намийэн шогаЛ' 
таш тӧчэн кудалдэн колда. Тидын почэш кокымышо 
кашак гыч ик модшыжо ышкэ пэрышым кудалдэн 
(шуэн) тур дэкэ эшэ чакрак намийэн шогалташ тӧ- 
ча. Икымышэ кашак гыч модшын пэрышыжымончылг 
тэн шындаш ыш кэрт гын, тудо кашак гычак вэс 
модшо ышкэ пэрышым кудалдэн колда. Тидэ модшы- 
жат чак намийэн ончылтэн ыш кэрт гын, кумшо мод- 
шо пэрышым кудалда. Моло дэч чак намийэн шын- 
дэн кэртэш гын, икымшэ кашак модаш туҥалэш 
Ышкэ пэрышым кудалдэн адакат чакрак тур дэкэ 
намийэн шындаш тыршат. Иктаж кашак уло пэры- 
шыжым пытарэн кудалтымэкэ, вэс кашакшат почэла- 
почэла ышкэ пэрышыжым пытарэн кудалтат.

Пэрышым тур дэк чак намийэн шындаш тыр- 
шымэ годым, вэс кашакын тур дэн чак шогышо
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пэрышым ышкэ пэрышым кудалтэы логалташ мошты- 
мо дэнэ ӧрдыш кораҥдаш лийэш. Адак ышкэ кашак 
модшын пэрышым ышкэ пэрыш дэн логалтэн пэрэн 
тур дэк чак намийэн шогалташ лийэш (27 сурэтым 
ончо).

27 оӱр. Ийан тир модыш.

Кок кашакат ышкэ пэрышыжым пытарэн колды- 
мэкэ очокым шотлаш туҥалыт. Тур дэн чак шогышо 
ик очоклан шотлалтэш, вэсэ умбакырак шогышыжо 
кок очоклан, умбакыжат тугак. Тур дэч тӧр коклам 
кодэн пэрыш-шамыч тӧр очоклан шотлалдыт. Э н ш а- 
г а л очокым модын налшыжэ модын налшылан шот- 
лалтэш.

Вара вэс партийым модыт. 3, 4, 5 партийым мо- 
дын нытарымэкэ модыш пытарымылап шотлалтэш. 
Иктаж кашак 3 партийым модын налэш гын, модын 
сэҥышылан шотлалтэш. 8 партий модмаштэ ик пар- 
тийм ик кашак модын налын, вэс кок партийжым вэс 
кашак модын налын гын, нылымшэ партийым модыт. 
4  пыртийым модын пытарымэ, кок партийым модын
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налшэ кашакшэ адакат ик партииым модын налэш 
гын, модын налшылан шотлалтэш. Партиным тӧр мо- 
дын налмэкэ визымышэ партийым модыт. 3 партийым 
модын ыалшэ кашакшэ модын налшылан шотлалтэш. 
Тур дэн пэрыш шогымо коклалшм (тавалымэ годым) 
кандра, тойа, моло дэнат судьа висэнналаш.

Пэрышым кудалтэн логалтат гый, кашаклан 
шотлымо очок гыч ик очокшым кудалдат. Тур йӧр- 
лын возын пэрышым шукэн колда гын, пэрышын оза 
очок шот гыч ик очок гыч кудалдат.

Б. Лум ӱмбал паша
Лум умбалан модышым, турлӧ оҥайлыкым да 

мойын ыштылаш лумын кэлыштарэн ыштымэ ийан 
курык, ийан шарэмдыкым, молымат ыгаташ кулэшы- 
жэ укэ. Ик лумын ончыктымо вэрэшьшак йоча-шамыч 
модшыла лумым чот тошкэн лапландарэн шындат,— 
эрыкташ сомылжат укэ лийэш.

Лум Д9Н ыштымэ турлӧ тусан оҥайлыкымат 
модшыла ыштылыт.

Тыгылай луман курык нэргэнат шуко мутланы- 
шаш укэ. Курыкышто улшо савырналтышым, шуҥгал- 
тышым да мойын шукыжым огыт тӧрлатэ, тӧрлата- 
шыжат кулэшыжэ укэ,—тыгай курыкыш.то йоча-ша- 
мыч утларак мунчалташ йӧратат.

Садлан мунчалташлан луман шарэмдыкым лумын 
ыштэн амалдарымэ нэргэн огына каласэ,—лум умба- 
лан мунчалтымэ дэн оҥайлыкым ыштымэ нэргэнж» 
гына каласэн пуэна.
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I. Издэр дэн мунчалтымаш.
Ийан курыкышто мунчалташлан издэржэ а ҥ ы -  

сыр  т а г а н а н  лийжэ манна. Луманкурыкышто мун- 
чалташыжэ л о п к а  т а г а н а н  издэр утларак кэлша. 
Допка таганан издэр лумыш кэлгын ок волэн кай,. 
таган нэржым утларак куш кузыктэн кагыртэн шын- 
дэт гын, лумышкат огэш кэрылт.

Мунчалтымаш сэм нэргэнжэ шуко мутланышаш 
укэ. Мунчалтэн волымо годым турлын савырнымаш^. 
талын каймым кэнэта чактарымаш, да мойын ыштыл- 
мэ нэргэн „ийан курыкышто мунчалтымаш" нэргэн 
каласымаштэ рашкэмдэн пумо (81-36 ластыкым ончо)

1. Ик таганан ышкэ ыштымэ издэр.
Мунчалташлан йӧршӧ узгарым (издэрым да мой- 

ын) йоча-шамыч ышкэ шонымо сэмын, йа кугурак 
йыҥ полшымо дэнэ ышкэ ыштат. Тидэ кнагаштэ мун- 
чалташ йӧршӧ узгарын (ик таганан) сурэтшым сурэт- 
лэн ончыктэна (28,29,80,31,32, 33 сурэтым ончо). Тыгай 
ыунчалташ йӧршӧ узгаржым йаллаштэ шукыжым. 
ышкак ыштэн йамдылат.

I

28-шэ сӱрэт. Йыргэшкэ.
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Н''II

26-ш э сӱрэт. Ш ичман мунчалтыма тарман.

ЗО ш э еӱрэт. Тагына.

Мунчалтыш узгарлан пэчкэлык оҥам (32 сурэтым 
•ончо), йэчэ пудыргышым (83 сурэтым ончо), молымат 
амалдарэн кэлыштараш лийэш.

Тыгай мунчалтыш узгар дэнэ мунчалташ пэш 
мошташ кулэш. Важык кайэн йӧрлмӧ дэч, лумыш 
кэрылтмэ дэч ышкэм ышкэ нэш лывыргын, тӧр кучэн 
моштыман.

60



31-ш э сӱрэт. В ӱл ӧ.

Талын мунчалтэн кайаш лийжэ манын мунчал- 
тыш узгарлык улул могыржым (пундашӹжым) вудьш 
оптэн кылмыктарэн шындыман.

32 сӱр. Пэчкэ 01га д зн  ьтштымэ йол-йэчэ..

33 сӱр. П уды ргы ш о йэчэ дэн  ыштымэ.
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2. Ышкэ ыштымэ издэр.

Тыгылай издэрым кок тӱрлӧ тусаным ыштащ 
лийэш (34 сурэтым ончо): „А “ тӱсаным коловорот 
улмо годым ыштат, „Б “ тусаным—товар, пилкэ дэн 
пужар уло гын ыштэн амалдараш лийэш.

б г» сп-

35-ш э сӱрэт. Ы шкэ ыштымэ издэр.

Умбакыжэ кум числа иочэла шындэн ончыкты- 
маштэ—икымышэ числажэ кутышым (кужутшым)- 
вэсыжэ—лопкытшым, кумышыжо—кужгутшым палэм- 
дарат.

Издэрым ышташлан эн ончычын тыгайым йам- 
дыдман:

а) 62x8x2 сантимэтран издэр таганым ыштэн 
йамдылаш кулэш. Нинэ таган нэрыштыжэ изирак ро- 
жым, ораташтыжэ кум-ныл кугурак рожым шутэн шын- 
дыман. Изирак рожын лоикытшо— 1 см., кугурак 
рожын—2,5 сантимэтр лийман. Таган шэнггэл мучаш 
кушул лукшым пучкын каташ кулэш. Тыгэ пучмӧ 
дэнэ лодо лийэш. Лодын кэлгытшэ 4 см. лийжэ;

б) торэш пыштэн иижыктэн шындашлан 84x3x2,5 
сантимэтран иланкым иужарэн йамдылаш кулэш. Та- 
ганэш улпю рожлашкэ (кугуракшэ) лач пуртэн шын- 
даш лийжэ манын планкын кок мучашыжымат 2,5
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кужгутан, 2 см. кужытаным ыштэн пучкын кошартэн 
шындаш кулэш;

в) 34x3x2,5 сантимэтран шэҥгэлнэ шындашлан 
планкым ыштэн йамдылман;

г) 34x8x2,5 сантимэтран ончылно шындашлан 
планкым ыштэн йамдылмэкэ, кок мучашыштыжат ! 
см. кэлгытан, 2 см. кужытан лодым пучкын налман;

д) 52x30x0,4 сантимэтран панэр дэн, йа тыглай 
вычкыж оҥа дэн лэвэдышым ыштэн йамдылаш кулэш;

е) таганым куртньылашлан 73x2x100,15 санти- 
мэтран куртньӧ пучкышым муын йамдылман.

Тыгай кулэш узгралыкым йамдылэн шуктымэкэ 
издэрым ышташ туҥалашат лийэш. Эн ончыч издэр 
таганым торэш пыштымэ планкэ мучашыжын таган- 
ыштэ улшо кугурак ролслашкэ чыкэн шындэн, ум- 
бачшэ иудам кырэн ваш пижыктымыла чоткыдэмдэн 
шындаш кулэш. Вара ончылсо „в“ дэн шэҥгэлсэ „г“ 
планкым ышкэ вэрышкыжэ пыштэн иудам кырэн 
чымэн шындыман. Лэвэдышыжым планкэ умбалан 
кырэн шындаш кулэш.

Издэр таганжым шудышлан йӧршӧ куртньӧ дэн 
куртньылэн шындымыжэ сайраклийжэ. Куртньылаш- 
лан пӧрт лэвэдышлык куртньӧ ластык тучам путрэн 
кылдаш йӧршӧ тасман куртьныжат издэр таганым 
куртньылаш пэш кэлша. Тыгай тасман куртньӧ укэ 
гын, пӧрт лэвэдышлык куртньӧ ластык гыч тасма 
гайым пучкын налын, издэр таганым куртньылэн 
шындаш лийэш. Куртньӧ шагал улмо дэнэ тасма 
гай куртньӧ ластыкшым кучукрак иучкышым пучкын 
таган нэр тодылмо вэрыштыжэ вэлэ кырэн шынды- 
мыжат йӧра.
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Таганышкэ кӱртньым, нудам кырэн пижыктэн 
шындыман. Эн ончыч куртньэшыжэ нуда йа иктаж 
вэс кошар вуйан куртньӧ дэнэ рожым шуташ кулэш. 
Тыгылай шуташ ок лий гын, куртньыжым коҥгаш йа 
нримусэш чот ырыктэн шутэн мошташ лийэш. Пуда 
вушко (шльапкажэ) лумым корэн ынжэ кайманын бгӧ 
дэн йаклакам ыштэн йыгаш кулэш. Ӧгӧ укэ гын, ты- 
гылан мунар дэн йа кэрмыч дэн йыгэн йаклэштар- 
ыман.

„ Б “ тусан издэрат „А “ тусан издэр гайак ыш- 
талтэш. Коловорот укэ гын, издэр таган кушул тур- 
ыштыжӧ рож олмэш лодым пучкын шындыман. Вара 
тидэ лодыш планкэ мучашым ишыктэн шындэн, нудам 
кырэн чоткыдэмдаш кулэш. Лэвэдышыжым 62x34x0,4 
сантимэтраным ыштат. Вара планкэ умбалан (таган 
турышкат шуэш) пудам кырэн шындат.

3. Лӱҥгышӧ издэр.

Луҥгышӧ издэрым (85 сурэтым ончо) ышташ пэш 
куштылго. Издэр таган кутышыжо 1,2— 1,8 мэтр, 
кужгутшӧ 1,5—2 сантимэтр, кукшутшӧ 25 сантимэт- 
ран лийман. Таган ышташлан кулэш нарэ кутышан 
лопкытан, кужгутан оҥа пучкышым пучкын налын

35-шэ сӱрэт. Лӱҥгышӧ издэр.

кок му 
 ̂ (дэлоҥ 

турыш'
КУЛЭШ.

пыштэ; 
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кок мучашыжымат пилкэ дэн пучкын йыргэшкылэн 
(пэлоггганым ыштзн) шындаш кулэш. Таган кӱшул 
тӱрыштыжӧ планкым кырэн пиясыктэн пэҥгыдэмдаш 
кулэш. Таган кутышыжо 1,2 мэтр нарэ лпйэш, торэш 
пыштэн пижыктымэ планкын кужытшо 45 см. лий- 
ман. Таган кутышым 1,2 мэтр дэч кужым ыштымэ 
годым планкыясымат 60 см. кутышан, 1,5—2 см. куя^- 
гутан, 3,5—4,5 см. лопкытаным ышташ кулэш. Таган 
кушыл турыштӧ йыгрэрак лодьш пучкын налын, ло- 
дышкыжо планкэ мучашыжым пшыктэн шындэн, 
виптым впнтылэн йа пудам кырэн чот чымэн пэҥгы- 
дэмдаш кулэш. Планкэ коклажым 25—85 сантимэтр- 
аным ыштыман. Шукырак планкым кырэн шындэт 
гын, издэр чоткыдырак лпйэш. Утларак чоткыдэмдаш- 
лан, таганясат тыш-туш луҥгымыла ынжэ пэралт кай 
манын, таган кок мучашыштыжат (ончылнат, шэҥгэ- 
лнат) нланкым кырэн шындэн торлэн шындаш кулэш. 
Планкым таган кушул тур гыч 10— 12 сантимэтр 
парэ улычынрак кырэн шындымая. Шинчашлан то- 
рэш пыштэн пижыктымэ планкэ умбалан 1,5 см. куж- 
гутан оҥам кырэн шындат. Планкэ коклажым 6—7 
сантимэтр нарэ ыштэн, шукырак (чучкудынрак) план- 
кым кырэн шындэтгын, оҥа кырымыжэ огэшат кул. 
Мунчалтышылан издэрым кучашлан таганыштыжэ 
кок мучашыштыжат чуйака рожлам шутэь шындаш 
кулэш.

Тыгай издэр дэнэ мунчалтэн волаш пэшак мош- 
таш кулэш. Курык волымаштэ шуҥгалтышышкэ ми- 
йэн пэрнэн, умшам карэн кайэт гын, шияадэак мэчэ 
гай лэктын возат.

Тыгайак луҥгышӧ издэрым пэчкэлык оҥа дэнат
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ышташ лийэш (36 сурэтым ончо). Издэр таганжылан 
кок пэчкэлык оҥам амалдарыман.

£ к

36-ш э сӱрэт. Пэчкэлык оҥ а дэн  ыштымэ лӱш гы ш ӧ издэр.

Кок кугурак пэчкэлык оҥам налын, нунын ум- 
балан 40 см. кутышан, 6—7 см. лопкытан, 1,5— 2см. 
кужгутан планкым торэш пыштэн, пудам кырэн ваш 
пижыктэн шындаш кулэш. Планкым впнтым винты- 
лэн нпжыкташ сайрак. Впнтым таган улул могыр гыч 
винтылэн шындыман. Вошт лэкшэ впнтэ мучашыжым 
бгӧ дэн нужын пучкаш кулэш. Шпнчашланжэ торэш 
пыштымэ планкэ умбалан 2 см. кужгутан, 25-80 см. 
лопкытан оҥам кырэн шындыман.

Тыгай луҥгышӧ издэр дэн ийан курыкышто, 
тыглай думан курыкыштат мунчалташ лийэш.

4. Иэчэ ӱмбалан издэр.

Тидэ пздэр пэш оҥайын амалдарымэ: шонымо
сэмын пзд&рым ыштэн мунчалташ лпйэш (18 сурэтым 
ончо), йэчэ дэн мунчалтынэт гын, йэчым ыштэн мун- 
чалташлан кэлыштараш лпйэш (87 сурэтым ончо). 
Тыгай пздэрым тыгэ ыштыман: йэчэ кушыл могырыш- 
тыжо (кажнэ йэчыштэ) кок куртньӧ кылым нижык- 
тэн шындаш кулэш. Адак пзпрак, куштылго тэҥгы- 
лым ыштэн йамдылаш кулэш (87 сурэтым ончо). Мун-
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37-ш э (ӱ р эт . ТэҥгьГлыи йэчы ш кэ пижыктымыягэ.

чалташлан кок кылышкыжат тэҥгыл иолым ишыктэн 
шындат. Издэр дэн мунчалтэн волынэт гын, тэҥгы- 
лым йэча ӱмбалан пижыктэн шындэ; йэчэ дэн ошкыл 
кайнэт гын, тэҥгылым йэчэ гыч мучыштарэн налын 
туныш сакэн йэчым йолыш чийэн кайаш лийэш.

Тыгай издэр дэн мунчалтэн волымэкэ тэҥгылым 
туиыш сакэн курыкыш кузаш пэш каньылэ (38 су- 
рэтым ончо).

5. Кавказысэ издэр.

Абхазийыштэ (Кавказ вэл) луман курык гыч 
пунчалташлан ырвэзэ-шамыч шкэланышт пэшак оҥай 
мунчалтыш узгарым ыштат. Чылт издэрат огыл, йэ- 
чыжат манаш ок лий (39 сурэтым ончо).

Тыгай издэрым тыгэ ыштыман: йэчэ пудыргыш 
(кокыт) йа пэчкэлык оҥа умбалан „П “ буква гай
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38-ш» сӱрэт. Тэнтылым тупмш •акэн курыкыш кӱвымаш.
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39 сӱр.

кид-кучэмым ыштэн шындат. Мунчалташыжэ 39 сурэ- 
тыштэ ончыктымо сэмын шогалын мунчалтыман. Муп- 
чалтэн волымо годым шонымо сэмын издерым викта- 
рэн колдаш кид-кучэмым кучэн виктарымэ дэнэ лийэш.

II. Иэчэ дэн мунчалтылмаш.
Йэчэ дэн мунчалтымэ, йэчым ышкэ ыштымэ, йэ- 

чэ дэн коштын пайда лэкмэ нэргэн шуко кнагаштэ 
возалтын, тудым лудын ончыза.

Тидэ кнагагЕтыжэ йэчэ дэн мунча,пташ туҥалшы- 
лан кучыкырак ойым каласэн пуэна.

1. Йэчэ дэн мунчалташ тунэмаш тӱҥалшылан 
каҥаш.

Кэч кунам гынат йэчым ышкэт кучылтман. Йужо 
йэҥын йэчэ дэн мунчалташыжэ жапшэ шуэн-шуэн 
вэлэ лийэш. Тыгай йэҥ ышкэлан йэчым йэчэ кучыл- 
таш пумаш вэрыштэ (лыжная станция) ик жаплан 
налын кэртэш. Нэлэ, кужу йэчэ дэнэ мунчалташ пэш
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йӧсб, вашкэ нойыктара; кӱчык, куштылго йэчыжэ йол 
тошкалмэ дэнэ нэш кугун лумыш волэн кайа да ни- 
сын мунчалтэн кайаш ок лий. Тыгай йэчэ йывыр- 
тэн мунчалташ лэкшэ мунчалтышын кумылжым чылт 
локтыл нытарэн кэртэш. Садлан йэчым ышкалан йӧр- 
шӧш (оксала) налмэ годым, ик жаплан кучылташ нал- 
мэ годымат, йэчым ышкэ кап виса дэ мунчалташ 
моштымым ончэн таҥастарэн ойырэн налман.

Экскурсийыш коштмаштэ 7 сантимэтр лопкытан 
п р о ^ ^ у л о ч н ы й  й э ч э  сайлан шотлалтэш.

Йэчэ кутыш дэн пэлытшым тэвэ тыгай шот дэн 
ваш кэлыштарыман.

Йэчызын тынар нэлыт- 
шэ улмо годым 

(Килограм шот дэн)

Пӧрйэҥлан I Ӱдрамашлан 
Прогулочный манмэ йэчын 

кутышыжо тыгай лиман: 
(Сантимэтры шот дэн)

50 206 1 !')6

55 214 201

60 ■222 212

65 230 1 220

70 238 ! •228

75 246 236

80 254 —

Йэчым оксала йа мунчалтылаш пумо вэрыштэ 
ик жаплан кучылташ налмэ годым йэчым сайьш гы- 
на ончэн ойырэн налман. Йэчэ улыл могыржо укшан 
ынжэ лий, ала иктаж тугыш уло, йэчэ чоткыдыжымат 
палэн ончымэкэ илчэ йэчым налман. Тыгайым утла- 
ракшэ кучылтага пуыаш вэрыштэ, ик жаплан йэчым 
налмаш'!Э чот пшкланаш кУлэш.
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Тойам налмаштэ, тойан чоткыдыжым, куштылгы- 
жым сайын гына ончымэкэ ижэ ойырэн налматт.

Тойан кужытшо мунчалтышын вачэ ш умэт гпу- 
эш гын, йӧршо лийэш.

Йэчым йуалгэ, кукшо вэрыштэ сакыман. Жапын- 
жапын тэгыт дэн йа лумын ыштымэ шурыш дэы 
шурыман. Мунчалтэн толмэкэ йэчыштэ пижыншичшэ 
лумжым сайын гына эрыкташ кулэш. Вара йэчэ нэр- 
лшм, кыдалжым (покшэлнэ) тӧралтэн шындыман (чО 
сурэтым ончо).

(Ш

40 сӱр. Йэчым тӧрлатэн шындымэ.

Йэчэ дэн тыгылай коштапт йа мунчалтэн кайаш 
тунэмаш пэш вашкэ лийэтп. Йэчэ дэн мунчалташ 
тунэмаш туҥалшэ йэчызэ пӧрвӧк лэкмаштэ тойа дэч 
посна лэктэш гын, утларак сай лийэш. Тунэмаш ту- 
ггалшэ йэчызэ тойам тойалэн ындэ талын кайэм кэ- 
ртам манын шона. Мунчалтэн кайэн 'от мошто гын, 
тойам кучэнат толкым от му. Тойам талын мунчалтэн 
кайашлан налыт. Тунэмаш ту^галшэ йэчызэ тойажым 
камвочмо дэч эҥэртышлан амалдара. Садлан тӧр шогэн 
ок мошто, тура курык, шуҥалдыш да мойн вэрэштмаш- 
тэ тойалэн эҥэртэн пурэн ом кай манын ышкэнжым 
ышкэ ондала. Тыгэ лиймэ дэнэ йэчызэ йол дэн йэчым 
виктарэн колдаш ок кэрт, камвочмо дэчат ышкэнжым 
ышкэ аралаш вашкэ тунэм ок шу. Йэчэ дэн мунчал- 
тымаштэ камвозын чот сусыргат. Сусыргымо дэч
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к а м в о з а ш ы ж а т ^  т у н э м а ш  к у л э ш .  «Ааап! Кам- 
возашыжат тунэмаш кӱлэш мо?» маншыжэ манытын- 
дэ. «Камвочмо годым ышкэнжым ышкэ сусыргымо 
дэч аралэн мошташ тунэмашаккулэш»—мэат манына.

Иэчэ дэн мунчалташ лэкмэ дэч ончычак йэчым 
йолышко чот гына пндын шындаш кулэш. Мунчал- 
тымаштэ йа тыглай коштмаштэ йэчэ йолгыч чучкы- 
дын мучыштэя кайа гын, шыдат лэктэш, мунчалты- 
шын кумылжат вола, ӧрканашат туҥалэш. Садлан йэ- 
чым йолыш чот пидашлан нктаж 10-15 минут утла- 
рак жаным нт чаманэ. Иаклэштмэ дэнэ йол щэҥгак 
чакнэн ончыл нндыш гыч ынжэ мучышто манынкан- 
дра дэн оҥгым (тонсам) ыштэн шэҥгэл нидышыш 
ышташ кулэш.

2. Ышкэ ыштымэ йэчэ.
Кучылташ днймэ сэмын йэчым кок тУрлӧ туса- 

ным ыштат. Ик турлӧ тусан йэчым «Индэйский» ма- 
ныт. Тыгай йэчэ кэлгэ, шуштыра лумышто кошташ 
кэлыштарымэ лийэш. [Вэс турлӧ тусан йэчэ «Иэ- 
вропэйскнй йэчэ» маналдэш. Тидэ йэчэ дэнэ тыглай 
кошташ вэлэ огыл, талын мунчалтэн кайашат лий- 
эш. «Индэйский» манмэ йэчым мэмнаныштэ нэш ша- 
гал шинчат, шагал ыштат. (41 сурэтым ончо). Сад- 
лан утларакшэ «Иэвропэйский» манмэ йэчэ нэргэн 
каласэн пуэна.

41-шэ сӱрэт. „Индэйский“ манмэ йэчэ.



Пэчкэлык оҥа дэн ыштымэ йэчэ

Тыгай йэчым (йэчэ манашат ок лий дыр?) тыгэ 
ышташ лийэш: кок пэчкэлык оҥам налын покшэл- 
ныжэ (кыдаланжэ) пудам кырэн ш^пптым ппдышлан 
дудалэн шындыман. Тэтла ыштышаш сомылжат укэ.

Шукыжым пзп йоча тыгай йэчым модшыла ыш- 
как ыштат. Тыгэ ыштымэ йэчэ дэн курыкышто вэлэ 
мунчалташ лпйэш (42 сурэтым ончо).

42-шэ сӱрэт. Пэчкэлык оҥа дэн ыштымэ йэчэ.
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Пэчкэлык оҥа дэн ыштымэ йэчэ дэп ыунчатташ 
пэш лийэш гынат, йоча-шамыч кугурак, сӧралырак 
йэчым ышташ тӧчат.

Вэс сэмын йэчымыштымэ нэргэн кучыкынрак ка- 
ласэн пуэна.

Оҥа дэн ыштымэ йэчэ.

Иэчым оҥа дэн ышташлан тыгай узгарлык ку- 
лыт: Р/4 мэтр кужытан кок оҥа, комдо йа шаршок- 
тэ тогым, кандра, пуда; адак—пужар, кузӧ, пилкэ, 
чогыт кулэш лийыт (43 сурэтым шынэн ончо).

В

А

Н |
43-ш э сӱрэт. 0]га дэн  ышты.мэ йэчэ.

Йэчым ышташ туҥа,лмаштэ эн ончычшо кок оҥам 
пужарэн йамдылаш кулэш (44 сурэтыштэ „а“ буква 
дэн палдарымэ). Оҥа кутышыжо 185 см., лопкытшо 7 
см., кужгушто Р /з см., лийман. Оҥа ончыл мучашы- 
жым (когыньыштымат) кольмо нэр-гай кошартэн шын-
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Двшан. Тидым ыштымэкэ комдо йа шар-шоктэ тогым 
дэч кок пучкышым пучкын налын, кузӧ йа стамэскн 
(вичкыж ий) дэн сурэтэш ончыктымо тӱсаным ыштэн 
амалдарыза (сурэтыштэ „б“ адак „в“ буква дэн нал- 
дарымэ). „Б “ пучкыш—2,5 см., „в“ пучкыш— 18 см. 
кутышаным ыштыман. Кок иучкышынат лопкытшо 
7 см. лийжэ, „6“ пучкышыы ончыл мучашыжым пэл- 
оҥаным ыштэн кошарташ кулэш. Вара тидэ кок пу- 
чкышым тыгыдэ, вычкыж пуда дэн оҥа кошартымэ 
мучашышкыжэ пудалэн шындыман (сурэтыштэ „д“  ̂
буква дэн ончыктымо). Пудам оҥа кушул могыр гыч 
кырэн шындыман. Оҥа вошт лэкшэ пуда кошар му- 
чашыжым йэчэ шэҥгэкыла кагыртэн шындаш кулэш. 
Тыгэ ыштымэ дэнэ иуда мучашыжэ лумлам вашта- 
рэш ок лий, ок кэрылт, лумым шудырэн мунчалташ 
ок мэшайэ. Оҥа улул могыргыч пудам кырэн шын- 
даш ок йӧрӧ—оҥа вошт лэкшэ пуда мучашыжым 
кагыртэн шындэт гынат, камвочмо годым (кумык во- 
зын) пудаш кэрылтын шургым йа кидым чот сусыр- 

таш лийэш.
Вара 7 см. лопкытан, Г /2 см. кужгутан, 25 см. ку- 

тышан оҥа лапчыкым пучкан йамдылаш кулэш. Ти- 
дэ лапчык улул могырыштыжо торэш лодым лодэн 
пучкын налман (сурэтыштэ „г“ буква дэн ончыкты- 
мо). Иамдылмэкыжэ оҥа мучаш гыч 55 см. висэн 
налын, садэ лодэман лаичыкым унчылвуйын ыштэн, йэ- 
чэ оҥалам ваш тэмдэн пудам кырэн пудалэн шындаш 
кулэш. Вошт лэкшэ иуда мучашыжым йэчэ шэҥ- 
гэкы.1га могырыш кагыртэн шындыман. Лапчыкыштэ 
улшо лодышкыжо (рож гай) тыгылай кандрам, йа 
шуштым вошт луктын йоллан кэлыштарэн пидышым



■ышташ кулэш. Мунчалтымэ альэ тыглай ошкылмо го- 
дым йол йаклэштын щэҥгэк ынжэ кай манын оҥа ла- 
пчык умбаланжэ тошто рэзинкэ колош пундашым 
шарэн кугу шльапан пуда дэн пудалэн шындыман.

Лӧчымӧ дэч оҥа дэн ыштымэ йэчэ улул могыр- 
жым йанду пудыргыш тур дэн сайын гына нужаш ку- 
лэш; вара йандар тэгыт дэн, альэ шолтымо нӧшмо 
уй дэн кэлгынак витымэш шурэн шындыман. Ко- 
шкымэкыжэ умбач шиштэ дэн сайын гына йыгэн ма- 
шин уй (машин шурыш) дэн шурэн шындаш ку- 
лэш.

Н-Иэчэ дэн мунчалтымэ годым кок тойа-варам той- 
алат (сурэтыштэ „е“ буква дэн ончыктымо). Тойа ку- 
штылго, чоткыдо, пэҥгыдэ лийман. Тойан кутушы- 
жым лум дэч мунчалтышын вачэ шумэш шуышо 
нарым ыштыман.

Тойам ышташлан изирак вииаш п\нчым йа пу- 
кшэрмым руэн налын кэлыштарымжэ пэш сай лий- 
эш. Тыгай йӧршӧ нушэҥгэ укэ гын, тыглай оҥа гыч 
пучкышым (оҥа мучко) пучкын налын, пужарэн,той- 
ам кэлыштарэн ышташ лийэш. Тойа кужгутшӧ 
2—2 ^ 2  сантимэтр лийман.

Лумыш кэлгын ылшэ волалтманынтойа улул му- 
чашэшыжэ орава тогым гайэ йыргэшкым (талинка 
манмым) пижыктэш шындаш кулэш. Талинкам выч- 
кыж шараьггэ, йа пукшэрмэ дэн ышташ сайрак. Ты- 
гай пушэҥгэ, укэ гын, панэр оҥа дэнат ышташ лий- 
эш. Панэр оҥам налын оҥгым пучкэдыл йамдылаш 
кулэш. Оҥгын кӧргӧ лопкытшо 10 см., ората лопкы- 
тшо 2 сантймэтр лийман. Талинкам кужгуракым ыш- 
'ташлан иктаж кок-кум оҥгым умбала ныштэн, пуда-
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дэн-пудалэн ваш ушэн шындаш кӱлэш. Ората ту- 
ржым кузӧ дэн пучкын тыртыш гай-йыргэштэн шып- 
дыман. Талинка оратам йамдылмэкэ тойа улул муча- 
шты/кэ 8 см. кутышым висэн налын 5—6 милимэ- 
тран ронгым ырэсла вошт шутэн шындыман. Вара 
нинэ рожгыч кандрам йа шуштым вошт луктын талин- 
ка оратажым пижыктэн кылдэн шындыман. Топа ку- 
шул мучашыштьикэ 4 см. кутыш нарым висэн (муч- 
аш гыч улукрак) изырак рожым шуташ кулэш. Ро- 
жыш кандрам вошт луктын кандра мучашыжым ваш 
кылдэн оҥго гай пидышым ыштыман. Мунчалтымаш- 
тэ тидэ пидыш кид гыч тойам мучыштымо дэчарала..

Канымэ жапым эртараш, курыкан вэрыштэ 
кошташлан, пычалзылан йӧршӧ йэчэ.

Оҥадэнйэчым ышташ куштылго гынат, тыгаййэ- 
чын ик эксыкшэ уло: йэчын нэржэ пэҥгыдэ ок лий. 
Пэҥгыдым ышташ тӧчэт гынат, шукыжым курыкла- 
штэ, альэ шуҥгалтышдаштэ лумыш кэрылтын йэчын 
нэржэ вашкэ тугын кайа. Садлан йэчэ нэржым лу- 
мын ыштымэ калыпэш туҥдэн шындымыжэ утларак. 
сай лийэш (44 сурэтым ончо).

44-шэ «ӱрэт. Йэчэ нэр тӱшдымӧ кллып.
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Ышкэлан сай, пэҥгыдэ пэчым ышташ туҥалма- 
штэ эн ончычшо пушэҥгыжым еайын гына шынэн 
сйырэн намдылыман. Укшдымо, вийаш лончан, нэ- 
ҥгыдэ, лывыргэ, кукшо пушэҥгэ вэлэ кэлша. Пушэ- 
ҥгэ р Уд ы ж ӧ  шолдыра лончан, пушкыдо лиймэ дэнэ 
йэчэ ышташлан ок йӧрӧ. Кагыр лончан пужэҥгыжат 
ок йӧрӧ—тудым сайын тӧрлатэн от кэрт, адак ваш- 
кэ кагыргэн шинчэш.

Кэлшышырак пушэҥгым мучкак пильа дэн пок- 
шэчын лош цучкын, кошташ пыштыман. Кошкымэ- 
кыжэ кулэш сэмын тӧрлатылаш туҥалыт. Шонымо сэ- 
мын кок аҥысыррак оҥам ыштэн локшынчаш, пужа- 
раш кулэш. Кодшо тыгыдэ козражым, мойын йанду 
пудыргыш дэн йыгэн сайын гына тӧрлаташ кулэш. 
Оҥам кулэш сэмын тӧрлатылын пэчэ лийэш. Вара 
йэчэ нэржым туҥдэн шындаш кулэш. Туьгдымӧ го- 
дым йэчэ нэржэ тугын ынжэ кай’манын йэчыжым па- 
рыштэ, йа шолшо вудыш чыкэн улнымэш кукта1П ку- 
лэш. Вара йэчэ нэржым лумын ыштымэ калыныш 
ишыктэн, туҥдэн шындыман (44 сурэтым ончо).

Иэчэ нэрым туҥдэн шындымэкэ йэчым йандар 
тэгыт дэн кэлгынак витымэшкэ (вошт вита гын, 
пэш сай лийэш) шурыман. Чот, кэлгын витыжэ ма- 
нын йэчыжым шокшо нлита йа примус умбалан са- 
кымыла кучыман. Тэгытым тӧр шурыман; шувыр оьг- 
ан кукшакажым кид дэн нийалтэн тӧрлатылман.

Вара йэчым нэржэ дэн кыдалжым лумын калы- 
пым ыштэн тӧрлатэн шындаш кулэш. Тыгэ торалты- 
мыжэ йэчым куптыргэн шичмэ дэч арала (40 сурэ- 
тым ончо). эш.
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Канымэ коштмашым (прогулкым) ышташ пӧр- 
шӧ йэчэ экскурсийыш, тыгылай кошташ, канымэ жа- 
пым эртараш да мойын кэлшат. Тыгай йэчын куты- 
шыжо 70 ластыкэш ончыктымо (таблитсым ончо).Лоп- 
кытшо 60—65 сантимэтр лийман. Кужгутшым—йэчэ 
П0КШЭ.11НЭ (кыдалныжэ) Зсм., гаэнтал мучашыштыжо 
—1см., нэр туҥгымӧ вэрыгатыжэ—0,7 сантимэтраным 
ыштыман. Иэчын нэлытшэ 2—8 килограм дэч шуко 
ынжэ лий.

Курыкан Бэрыштэ мунчалташлан йа тыгылай 
кошташлан „горный“ манмэ йэчым ыштат. Тыгай 
йэчын тусыжӧ, нэлытшэ, кужытшо 45 сурэтэш он- 
чыктымо.

6 К<.М 9,5 г»п ^5-

45-ш э сӱрэт. Еурыкан вэрыштэ мунчалтэн кош таш лан йӧршӧ йэчэ.

Пычалзын йэчэ шукыжым пычал дэн кошташлан 
вэлэ йӧра. Тыгай йэчын кужытшо 150 см., лопкыт- 
шо 12—16 см., нэлытшэ 2 килограм лийман. Тыгай 
йэчэ дэнэ тыгылай курыкыштат пэш сай мунчалташ 
лийэш. Иэчэ лопка лиймэ дэнэ мунчалтышэ камвоч- 
мо дэч ышкэнжым ышкэ утларак аралэн кэртэш.

3. Иэчэ дэнэ прогулко ыштымаш.
Йэчэ дэн ышкэт мунчалташ лэкшыжэ шагал лий- 

эш. Шукыжым кашак дэн погынэн мунчалташ лэк-
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тын кайат. Канымэ жапым сайын эртарашлан кок-кум 
кугурак йыҥым ойыраш кулэш. Нинэ йыҥышт мун- 
чалташ лэкмэ дэч ончычак йэчэ нэргэн шынэн на- 
лыт (мыньар кӱлэш, могай йэчэ кӱлэш, кушто нал- 
ман, молымат), кайшаш корныжымат ончыч ышкэ 
мийэн ончэн налыи палдарат. Кайшаш коклам (дис- 
тансэ) дэн кайпшш корныжым (маршрут), мунчалташ 
кайшашлык йыгг вий шутымым, кэчэ йугатам, лум 
ночко-кукшыйгым шынэн ончэн кэлыштарыман. Мун- 
чалташ тунэмаш тӱҥалшэ-шамычлан кайшаш кокла- 
жэ 5—7 киломэтр дэч шуко ынйгэ лий; моштышо, 
Бийанрак йэчызылан 15 киломэтр шумэш ышташ 
лийэш.

46-ш э еӱрэт. П ы чалзы дан йӧршӧ йэчэ.

Иӱкштӧ, мардэжан годым кайшаш корныжым чо- 
дра гоч ышташ сайрак. Умыр кэчэ годым—нур гоч 
кайман. Умыр кэчыштэ нур гоч каймаштэ йэчышкэ 
лум шагал пижын шннчэш. Канымэ жапым сӧралэ, 
сылнэ вэрыштэ эртарыман,

Йужгунам кашакшэ пэш кугун погына. Кугу 
кашакыштэ йужыжо пэш вийап, талын мунчалташ 
моштышо улыт, пэш кэртыт; вэсышт начаррак, ша- 
гад вийан (пушкыдо могыран) улыт, талын мунчал-
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тэн кайашат огыт мошто. Тыгэ лиймэ дэнэ мунчал- 
тэн каймаштэ талын мунчалтэн кэртшэ йэчызэ он- 
чык кайэн, шэҥгэлан кодшо йэчызым вучэн-вучэн 
шыдэшка, вурсэдылаш, йа игылдаш туҥалэш.

Шэҥгэлан кодшо йэчызэ ончык кайшым поктэн 
шуаш толашымэ дэнэ пэш нойа, мунчалтэн кайаш 
кумылнш вола, игылдымэ дэнэ вожылашат туҥалэш. 
Тыгэ лиймэ дэнэ канымэ коштмагаыжэ чылт локты- 
лалтэш. Тыгэ ынжэ лий манын уло мунчалтышэ-ша- 
мыч кок кашкалан шэлалтыт. Ик кашкыштэ вийан, 
талын мунчалтэн мошт;̂ ,1шо йэчызэ шамыч иогынат, 
вэс кашакыштыжэ начаррак, лушкыдырак вийан йэ- 
чызэ лийыт.

Мунчалтэн каймаштэ мунчалтышэ-шамыч ночэла- 
почэла кайат. Эн ончычшо вийан йэчызэ кашак каиа. 
Тидэ кашакыштэ эн вийан, эн талын, моштэн кэрт- 
шэ йэчызэ йэчэ кышам ыштэн кодэн, ошкылмыжым 
лушкыдырак вийан йэчызылан кэлыштарэн кайа. По- 
кшэлныжэ лушкыдырак вийан йэчызэ кашак ошкыл 
кайа, шэҥгэлныжэ адак вийан, талын моштышо йэ- 
чызэ кашак кайа.

Ончылно (кышам ыштышэ) кайшэ йэчызым кӱ- 
лэш сэмын вашталтылман. Ик шагатыштэ 4—бмэҥгэ 
коклам утла кайман огыл. Курык кӱзымаштэ йува- 
тылын кӱзыман.

Ола гыч лэктын прогулко ыштымэ годым—мун- 
чалташ лэкмым, кӱлэш вэрышкэ мийэн шуымым, 
адак мӧҥгӧ пӧртыл толмым ончыктымо жапыштак 
чылт шуктэн шогыман. Канымэ коштмашым кужун 
шуйыман огыл. Тэлым кас дэнэ 4—5 шагатлан иыч- 
кэмышалтэш. Мӧҥгӧ нӧртыл толгйыла пычкэмышы-

81



штэ почаҥаш сайжэ, сылныжэ, нымонарат укэ. Садлан 
прогулкыш кайаш эрдэнэ 11 шагат дэч вара ныгу- 
намат тарваныман огыл.

Прогулкын радамжэ

8 шагатлан погынымаш.
8—8 шаг. 30 мин. лэкташ йамдылымаш.
8 шаг. 80 мин. лэкмаш.
9 шаг. 30 мин. корнышто канымаш, эр овэдым 

кочмаш.
9 шаг. 40 мин.—11 шаг. 30 мин. жап коклаштэ 

ончыктымо вэрышкэ мийэн шуымаш.
11 шаг. 30 мин. кэчывал овэдым ыштымаш.
12— 1 шагат маркэ канымаш.
1—3 шагат жап коклаштэ калыклан кулэшан 

пашам ыштымаш.
8—3 шаг. 30 мин. чай йумаш, мӧҥгӧ пӧртыл 

кайаш тарванымаш.
5—6 шагатлан мӧҥгӧ толын шуымаш.

4. Курыкышто йэчэ дэн мунчалтымаш.

Прогулко ыштымашым курыкан вэрыштэ пыта- 
раш пэш кэлша. Курыкышто чон утымэщ мунчалтэн 
налаш лийэш.

Йэчэ умбалан тӧр шогэн мунчалтэн волаш от 
тошт гын, йэчэ умбалан шинчын мунчалтэн волаш 
лийэш, Тыгэ коктын-кумытын, шукынат шиичын 
мунчалтат. Адак кок-кум мужыр йэчым йыгырэ пыш- 
тэн, умбаланжэ кок мужыр йэчым торэш пыштэн, 
шоло гайым ыштымэкэ кашакын шинчын мунчалтэн 
волаш пэш сай лийэш. Сай, вийан мунчалташ мош-
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тышо йэчызэ-шамыч йэчэ умбалан тӧр шогымыла мун- 
чалташ йӧратат, тойажымат кидыш огыт нал.

Иэчэ дэнэ ышкэтынат мунчалташ лийэш, йа 
шукын радам дэн шогалын, кидым ваш кучэн мунча- 
лтэн волат. Йужгынам йэчызэ ночэла-почэла шога- 
лын, тойамвашкучэн мунчалтэн волмыжат пэшкэлша.

Тыглай мунчалтымэ дэч посна адак учашымыла 
мунчалташ лийэш—мунчалтэн волмэкэ кӧ курык ку- 
зымаштэ ончылтэн кэртэш; йол йа тойа дэн шукэн 
полшымо дэч посна моло дэч умбакырак мунчалтэн 
волэн кэртэш; тыгэ учашымыла молымат ыштылаш 
лийэш.

Адак тэвэ тыгайымат учашымыла ыштэн шук- 
таш тыршымыжэ пэш оҥайын койэш:

1) Курык волмаштэ тойам шогалтэн капка гайым 
ышташ кулэш; тидэ капка вошт капка мэҥгым тук- 
ныдэ, йӧрлыктыдэ вошт лэктын вончэн каймаш.

2) Мунчалтэн волымо годым тойа вуйэш сакымэ 
упшым руалтэн налын волдымаш; вэс сэмынжэ той- 
ашкэ упшым чиктэн шындымаш.

3) Курык почэш радамын кум тойам шогалтэн 
1Ш тойажым ]пола могырыш кодэн, вэсыжым пурла 
могырышто кодэн кайэн моштымаш.

4) Мунчалтэн волымо годым ышкэ упшым, пиж- 
эргым, пинчакым кудашын шуаш моштымаш; вэс па- 
чаш волымаштэ нинэ чийэмым чийэн шукташ мош- 
тымаш;

5) Ик йэчэ дэн мунчалтэн волымаш.
6) Ик мужур йэчэ умбалан коктын, кумытын во- 

лэн моштымаш.
Моло турлӧ оҥайлыкымат ыштылаш лийэш.
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5. Йэчэ дэн мунчалтэн модмэш.

Иэчэ дэн мунчалтэн модаш кугу кумда нурыш- 
то, чодраштэ вэлэ лийэш. Изи кумдан вэрыштэ шы- 
гыр лиймэ дэнэ кулэш сэмын модаш эрык укэ, шу- 
кыжым ваш лийын нэрнымаштэ йэчыжат тугын кайа.

Йэчэ дэн „эстафэта“ манмэ модышым, кэлшэн 
ойлымо коклам йэчэ дэн мунчалтэн вэсым ончылтэн 
толаш модышым молымат модаш лийэш. Нинэ мо- 
дыш каимэ коклажэ (дистансэ) 100—150 мэтр дэч ку- 
жу лийман.

1. Р ы в ы ж ы м п 0 к т ы м а ш. Тидэ модышышта 
икапаштэ 30—40 йэчызэ модын кэртыг. Кугу кумда 
вэрыштэ модман. Модшо кашак кокла гыч кок ,,ры- 
выжым“ ойыраш к5^лэш. Модаш туҥалмылан „ры- 
выж-шамыч“ 200—400мэтр нарэ коклам умбак кай- 
эн шогалыт. Вара увэртыш пумо почэш моло модшО’ 
шамыч—,,пычалзэ“—,,рывыжым“ кучаш тӧчэн мун- 
чалтэн куржыт. „Пычалзэ“ кидыш логалаш огыл ма- 
нын, „рывыж-шамыч“ иычалзэ-шамычлан вашкэ эр- 
тэн кайаш лийдымэ вэрлам вончэн куржыт.

Модышым туҥалмэ,пытармэ жап ончыкталтэш. Ти- 
дэ жа11ыштэ„пычалзэ-шамыч“ рывыж-шамычым авы- 
рэн кучэн огыт кэрт гын, ,,рывыж-шамыч“ модын на- 
лшылан шотлалдыт. „Рывыж-шамыч“ авырэн кучал- 
тыт гын, модын налшыжэ „пычалзэ-шамыч“ лийыт.

« Д ж и м к а н а » .  Тидэ модышлан кугу корэман, 
тура курыкан, оргажан, вондэран вэрлаштэ каймэ кор- 
ным ойырэн налыт. Тыгай вэр гыч 500-1000 мэтр 
кокла кайшаш корным ыштат. Увэртьш пумо пӧчэш 
йэчызэ-шамыч чыланат иканаштэ тарванэн, мийэҥ
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шуаш ончыктымо вэрышкэ молым ончылтэн мунчал- 
тэн мийэн шуаш тыршат. Кайшаш корнышто улшо 
чактартыншм писын вончэн, ончыктымо вэрышкэ 
эн ончыч толшо йэчызэ модын налгаылан шотлалдэш.

II ӧ л ӧ к. н а л а ш м о д ы ш.
Иэчызэ-шамыч кок кашаклан шэлалтын, 40 мэ- 

тыр коклам висэн налын ваштарэш шогалыт. Пок- 
шэл вэрым налэмдэн модыш вуйлатышэ изирак тис- 
тым, йа тыгылай шовычым кидыш кучэн шогалэш. 
Увэртыш иумэкэ кок кашакшэ гыч ик модшыжо вэр 
гыч иисын тарванэн, тистым руалтэн налаш тӧчэн 
куржэш. Ваш мийэн пэрмэ дэч тистэ кучышым шо- 
ла могырыш кодэн куржын мийман. Тистым руалтэн 
налын кэртшэ йэчызэ вэсэ модшыжо ынжэ поктэн 
гау манын содорын мӧҥгӧ иӧртыл куржэш. Вэсэ пок- 
тэн шудэ мийэн шуаш кэртэш гын, ышкэ кашак- 
гпылан пк модыш палым (ик очокым) модын налэш. 
Тылэч вара тидэ модшыжо модмаш гыч ойырлэн лэк- 
тэш. Поктэн шуаш кэртдымыжат ойырла. Умбакыжат 
тугак. Тистым руалтэн налшым вэсыжэ поктэн шуэш 
гын, иктат модын налын кэртын огыл манын шот- 
лалтэш. Нинэ кок йэчызэ ышкэ кашакыш мийэн то- 
лын куржаш чэрэтым вучат.

Ш. Лум ӱмбалан модмаш дэн оҥа- 
йым ыштылмаш.

Тэлым модаш лэкмэ годым пукштӧ-шокшыжым 
шынэн ончыман. Умыр годым лумвӱдыжгӧ, пижэдыл- 
шэ лийэш. Тыгайыштэ йоча-шамыч урэмыш лэктын 
лум моклакам чумырэн ваш-ваш логалташ тӧчэн кыш-
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9
кылдыт. Иужышт тӱрлӧ курчак-кувам да мойын лум 
дэн ыштылыт. Иукштыштӧ тыгай модыш дэн модаш 
йӧнжӧ укэ. Садлан йукштӧ годым модашлан вэс тур- 
лӧ модышым шонэн лукман. Тидэ кнагаштэ кок тур- 
лӧ модыш нэргэн каласэншуэна. Пӧрвӧй кум модыш 
ДЭН умыр ЛИЙМЭ ГОДЫМ модман, ВЭС кум М0ДЫШЫЯШ1М 

умыр годым, йукштыштат лум умбалан модаш лий-
ЭШ.

а) Лум дэн модмаш.
1. Лум моклакам пӧртыл поктымаш.

Модшо-шамыч чыланат тӧр кашаклан шэлалдыт. 
Вара кажнэ кашакыштэ лийшэ модшо-шамыч 5-10 
мэтыр коклам кодэн почэла-почэла шогалыт. Кок ка- 
шакшэ йыгырэрак шогалыт. Эн ончылно шогышо мод- 
шо шамыч дэч 10-12 мэтыр коклам висэн корышым 
корэн шындат. Шэҥгэлнэ шогышо модшо-шамычлан 
лумым чумыртэн ыштымэ кугумоклакам (муыдрагай) 
кучыктэн пуат. Увэртыш пумэкэ тидэ модшо нунын 
ончылно шогышо йолдаш шумэш лум моклакажым 
пӧрдыктэн намийэн шукта, вэс модшыжо кумышо- 
модшо дэк пӧрдыктэн коада. Пытартыш модшыжо 
корыш шумэш нӧрдыктэн наҥгайа. Лум моклакам 
корыш шумэш ончыч кондышо кашакшэ модын нэл- 
шылан шотлалтэш.

2. Луман тыртыш.

Иктаж пӧрт пырдыжэш, йа саварэш шуй, шуч,. 
йа пор дэн 25-50 сантимэтр лопкытан тыртышым су- 
рэтлэн шындат.
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Пырдыж, йа савар дэч 5-8 мэтр коклам висэн ко- 
дэн корышым корэн шындат. Тыгэ палдарымэ вэрыш- 
тэ модшо-шамыч кашаклан шэлалтын ышкэ тыртыш- 
лан тура шогалыт. Увэртараш пумо дэч вара модшо 
шамыч корышым вончыдэ чыланат лум моклакам 
чумыртылын ышкэ тыртышышкэ кышкаш тУҥалыт. 
Тыртыш шарэмдыкым лум дэн пэтырэн шындаш он- 
чылтэн кэртшэ кашакшэ модын налшылан шотлалтэш.

Модын налшым кашак коклаштэ тавалымаш ын- 
жэ лпй манын судьам ойырэн шогалтыман. Са- 
йын шынэн ончэн, модын налын кэртшэ кашакшым 
тудо раш каласэн пуа.

3. Лумым тушкылмаш.

Лум дэн курчак-кувам ыштышаш йӧнжым шукы- 
жым чыланат шпнчат. Лум дэн курчак-кувам вэлэ 
огыл, моло турлӧ тусанымат ышташ лпйэш. Пэҥгы- 
дэ, вашкэ шаланыдымэ курчакым ыштынэт гын, лу- 
мым оптэн нпжыктылмаш дэч ончычшо кулэш сэмын 
пу оратам ыштэн йамдылаш кулэш. Пу ората ыш- 
ташланжэ оҥа, тойа, молат йӧра. Оратам кандра, 
куртньӧ воштыр дэн йа пудам'пудалэн ышташ лийэш. 
Ората йыржэ кулэш сэмын лумым тушкалтэн пи- 
жыктылын кулэш тусым курчакым тусандараш лий- 
эш (47 дэн 48 сурэтым ончо).

Курчак вашкэ шаланымэ дэч йукштӧ годым 
вудым оптэн кылмыктарэн шындаш кулэш.

Томына, сӧсна, маска, моло тусан курчакым лум 
дэн пэш сайын ышташ лпйэш. Айдэмэ кап тусан 
курчакымат ышташ каньылэ, тыгай курчак пэш оҥа- 
йын койэш.
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47-ш э сӱрэт. Пий тӱсан  курчакым ы ш таш  оратажэ 
Лум дэн  ыш ты мэ пий курчак.

Курчакым гына огыл моло т^^санымат—сурт-орал- 
дымат, кудымат, карманым да мойын ышташ лийэш. 
Шукыжым тыгайым лум дэн кугу кэрмыч гай мокла- 
кам ыштэн тушкалтэн пижыктыл шындат (50 су- 
рэтым ончо). Иужгунамжэ савар воктэн чумыртэн но- 
гымо лум ораштэ кунчэн шындат (50 сурэтӹм ончо).

48-ш э сӱрэт. Лум дэн  ыш тымэ сӧсн а курчак.

Лум дэнэ ыштымэ сурт-оралдэ, молат сумырлэн 
каймэ дэнэ йоча-шамыч ыжнэ нызырналт манын, лэ- 
вэдышыжым оҥам йа ломашым чыкэн пэҥгыдэмдаш 
кулэш.
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б) Лум ӱмбалан модмаш.
I. Под.

Иктаж кудвэчыштэ 10 мэтыр кутышан, 10 мэтр 
лоцкытан шарэмдыкым висэн налын лумжым сайын 
гына тошкэн лапландарыман. Шарэмдык покшэлныжэ 
20-30 сантимэтыр лопкытан „Под“ манмэ йыргэш- 
кэ выньэмым (под гайым) кунчэн йамдылэн шын- 
даш кУлэш. „Под“ йыр иктаж Р /2 мэтр коклам кодэн

49-ш э сӱ{)эт. Лу.м .моклака (кэрмыч гай) д эн  ыштымэ пӧрт.

5(.)-шэ сӱрэт. Лум ораштэ кӱнчэн ыштьшэ кудо.
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жзирак лакым кунчэн шындыман. Модшылан йыда 
ик лакэ лийжэ. Кажнэ модшын тойа лийман. Адак 
пу дэн мундырам йа лустра дэн мэчым ышташ ку- 
лэш. Модаш туҥалмылан коштыктышым ойырат. 
Вара модаш туҥалыт. Коштыктышо тойа дэн мэчым 
пэркалэн, шукэн, моло сэмынат подышко намийэн 
пурташ тӧча, молышт ышкэ тойашт дэн нэркалэн мэ- 
чым нодыш пуртымо дэч чактараш толашат. Мэчым 
пэрашлан модшо ышкэ тойажым лакэ гыч налмэкэ 
коштыктышо тудын лакышкыжэ ышкэ тойажым чы- 
кэн кэртэш гын, лакын озажэ коштыктышылан шо- 
галэш. Садлан модмаштыягэ уышатым карэн ит шо- 
го—мэчыжымат моштэн нэрэ, ышкэ лакыжымат чот 
аралэн шого. Мэчэ подышко мийэн пурэн возэшгын, 
модшо-шамыч лакым вашталтылыт. Лакэ дэч посна 
кодшынш коштыктышылан шогалэш. (51 сурэтым 
ончо).

51-ш э сӱрэт. „П од“ манмэ модыш .

2. Кишкэ.

Впйакш, йыргэшкэ, 2 мэтр кужытан, 2 сы. куж- 
гутан тойам пучкын, сайын гына пужарэн, йа кузӧ

дэн ну 
тыман. 

М
модшы
кучэн
лакан.

бал
пэш
модь

тош
лум

пьа!
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дэн нужын шындаш кулэш. Ик мучашыжым кошар- 
тыман.

Модшо-шамыч ик вэрыштэ радамым шогалын 
модшыла почэла-почэла ышкэ тойажым ик мучаш гыч 
кучэн лум умбакэ кудалтат. Лум умбалнэ тойа йак- 
лакан, пэш талын кайа (52 сурэтым ончо). Лум ум-

52-шо сӱрзт . „Киш кэ“ ыодыш.

бал лончыжо мамык гай пушкыдо лийэш гын, тойа 
пэш талын йаклэшт кайа. Тораш шуаш кэртшыжэ, 
модын налшылан шотлалдэш.

Амэрпкыштэ „пндэйс“'луман калык тыгэ модашлан 
тойан пк мучашыжым кагырым ыштат. Кагыр тойа 
лум умбалан кишкэ нушшмо гайэ кагыргыл кайа..

3. „Майыл" лӱман модыш.
СССР-ыштэ тидэ модышым шагал шинчымэ дэнэ 

шагал модыт. Пранспйыштэ тидэ модыш дэн модаш
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пэш йӧратат. Шукыжым тидэ модыш дэн кэҥэжым 
модыт. Тугэ гынат тидэ модыш дэн тэлымат модаш 
лийэш. Модашланжэ лумын ыштымэ шарэмдыкым 
ыштышаш укэ; иктаж тӧр, йаклака корно лийэш гын, 
йӧра.

Тидэ модышым коктын, кумытын, нылытынат 
модаш лийэш. Кажнэ модшын пу чогыт дэн пу дэн 
ыштымэ мэчэ линман. Чогытым нэҥгыдэ, нэлэ пу- 
шэҥгэ дэн ыштыман. Куэ, тумо, шоло нучкышым 
■пучкын налын (кулгырак паҥга гайым) сайын гына 
пужарэн тӧрлаташ кулэш. Пэрышыла чогыт шэлын 
ынжэ кай манын пучкыш кок мучашыжымат куртньӧ 
шудышым шупшын пэҥгыдэмдыман. Пучкыш пок- 
шэлныжэ 1 мэтыр кужытан тойам ишыктэн нуртэн 
вургым ышташ кулэш. Чогыгым пэш кугум ышташ 
ок кул, мэчыжат кугу ынжэ лий. Пэҥгыдэ мэчым ышты- 
нэт гын, тумо вож дэнэ ыштэ— тӧрлалтылашыжэ йӧ- 
сӧрак гынат, пэш пэҥгыдэ лийэш, вашкэ ок шэлын 
жай.

Модыш кошартышлан шукташ шоиымыжо тыга- 
йэ — модаш туҥалмэ вэр гыч 500-800 мэтр коклам 
эртымыла шогалтымэ мэҥгэ дэк мундырам (мэчым) 
чогыт дэн пэрэн-пэрэн намийэн шукташ тыршымаш. 
Шагал гына нэрэн мэгггэ дэк намийэн щуктышо мо- 
дын налшылан шотлалтэш.

Коктын модмаштэ модыш радамжэ тыгайэ, Мо- 
даш туҥалмэ дэч ончыч шонэн пыштымэ вэрыштэ 
(старт) корышым корэн шындат. Тидэ вэр гыч модаш 
туҥалыт. Корыш дэч 500-800 мэтр коклам висэн ко- 
дэн изи мэҥгым кырэн шогалтат. Вара икымшэ мод- 
шыжо модаш туҥалмаш корышкыжо мундырам пыш-
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та да, корно мучко умбак кайжэ манын чогыт дэн 
чот гына нэрэн колта. Вара вэс модшыжо ышка 
мэчыжым корышышкыжак шындэн чогыт дэн пэрэн 
колда. Пэрымыж годым икымышэ модышын мэчыжым 
ончылташ тӧчэн пэра. Ончылтэн ыш кэрт гын, мэчэ 
шогалмэ вэр гыч мэчым вэс кана (почэла) нэрэн кол- 
да. Вэс кана пэрымыжлан ик очокым модын колда. 
Туҥалтыш нэрымыжланак ончылтэн к.эртэш гын,. 
икымышэ модшо тудлан ик очокым модын колда.

Умбакыӱкат тугак. ПТэҥгэланкодын толшо модшыжо 
йолташыжым поктэн шуашлан кок кана почэла пэ- 
рэн кэртэш. Кокымышо кана пэрымыжлан ик очо- 
кым модын колта.

Иужгынам модмаш коныштыжо савырналтыш,. 
турлӧ козра, лакэ да моло чактартышат лийэш. Ну- 
нын гыч мундырам тӧр колдэн вончыктарашыжэ та- 
зан пэрмэ вэлэ огыл, чылт раш пэрэн мошташ ку- 
лэш. Пэрмэ дэнэ мэчэ корно гыч ӧрдыш тӧрштэн кайа 
гын, корно гоч тӧрштэн каймэ вэрлан тудо мэчым 
корнышкыжак кондэн шындат.

Лакыш пур.эн вочшым, пктаж козраш тукнэн 
шпчшэ мэчым рашпэрашлан кэлыштарэн шындаш ок 
лпй—кузэ кпйа, тугак кпйжэ. Чогыт дэн мэчым йара 
шукымыасат пэрымылан шотлалтэш. Садлан раш пэ- 
рэн мошташыжэ пэш кулэш.

Мэчэ мэҥгышкэ толын тусшымэкэ модышым мо- 
дын пытарат. Иктаж модшо мэчым пэрэн мэҥгэ шу- 
мэш нампйэн мэҥгым тукалдэн колда гын, модын пы- 
таршылан шотлалтэш. Вэс модшыаад ышкэ мэчыжым 
пэрэн-пэрэн тугак мэҥгэ дэк нампйэн шукташ тола- 
ша. Кажнэ пэрымыжлан ик очокым модын колда. Мэ-
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чэ мэҥгыш мииэн тӱкнымэкэ модыш пытарымылан 
шотлалдэш.

Вара вэс партийым модыт. Ындыжэ мэчым пэ- 
рэн мӧнтӧш пӧртылтэн кондат. Эн ш а г а л п э р ы м э  
д э н  мэчым мэҥгэ дэк намийэн кэртшыжэ модын 
налшэ лпйэш.

Тидэ модышым кумытын, нылытын альэ шукыра- 
кын модмаштат модыш радамжэ тыгайак. Чыланат 
мэчым мэҥгэ дэк нампйэн шуктымэкэ, мэҥгыш тук- 
нэн мимэкэ модмым пытарат. Моло дэч шагал пэ- 
рышыжэ модын налшылан шотлалтэш.

Тидэ модмашлан кулэш сэмын ыштымэ чогыт 
укэ гын, мэчым йол дэнат—портышкэм, йа пашмак 
нэржэ дэн пэрэн модаш лпйэш.
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