Амăшӗпе Ашшӗн çулталăкне халалланă
«АТТЕПЕ АННЕПЕ ЭПĔ ПĔРЛЕ»
вулакансен конкурсӗ
1. Тӗллевӗ тата задачисем
Конкурс Чăваш енре Амăшӗпе Ашшӗн çулталăкне халалласа иртет. Çак
темăпа çырнă илемлӗ хайлавсене ачасене вулаттарса çемьери йăлана кӗнӗ
пахалăхсене çирӗп тытса пыма, ашшӗ-амăшне хисеплеме тата упрама
вӗрентсе ăс-тăн парас тӗллевпе çак ӗçсене пурнăçлать:
- илемлӗ литературăна вулас туртăма йӗркелесси;
- поэзи хайлавӗсене ырă сисӗм-туйăмпа йышăнма вӗрентесси;
- шкул çулне çитмен ачасен илемлӗ хайлавсене сăнарлă вулас хăнăхăвне
аталантарасси;
- пултаруллă ачасене тупса палăртасси.
Конкурс икӗ номинаципе иртет:
1) Паллă çыравçăсен чăвашла е вырăсла илемлӗ хайлавӗсем.
2) Хăй çырнă чăвашла е вырăсла илемлӗ хайлавсем.
2. Йӗркелекенсем
«Аттепе аннепе эпӗ пӗрле» вулакансен конкурсне (малалла – Конкурс)
Чăваш Республикин культура министерствин «Чăваш наци музейӗ» бюджет
учрежденийӗ ирттерет. Ăна ертсе пыма Шупашкарти Çеçпӗл Мишши
музейне шанать.
3. Хутшăнакансем
Конкурса шкул çулне çитмен ачасем тата шкулта вӗренекенсем (15 çул
тултарнисем таран) хутшăнма пултараççӗ.

4. Конкурс вăхăчӗпе ӗçӗн йӗрки
2017 çулхи чӳк уйăхӗн 23-мӗшӗнче Шупашкарти Çеçпӗл Мишши
музейӗнче (Çеçпӗл урамӗнчи 8-мӗш №-лӗ çуртра) иртет.
11.00 сехетре пуçланать.
Конкурса хутшăнакансен çырса (mussespel@mai.ru электрон почтăпа та
яма юрать) е 58-08-78 №-лӗ телефонпа шăнкăравласа 2017 çулхи чӳкӗн 22мӗшӗнчи 18.00 сехетчен заявка (хушса пани тăрăх) памалла. Заявкăсене
вырсарни кунпа тунти кунсăр пуçне кашни кун 10.00-18.00 сехетсенче
йышăнаççӗ.
5. Чыслав
Çӗнтерӳçӗсене дипломсемпе тата асăнмалăх парнесемпе чыслӗç.
I, II, III вырăнсене ӳсӗм тăрăх виçӗ ушкăна уйăрса парӗç:
 шкул çулне çитмен ачасене;
 кӗçӗн классенче вӗренекенсене;
 вăтам классенче вӗренекенсене (15 çул тултарнисем таран).

Конкурса хатӗрленсе пăхӑнмалли тата хаклав йӗркисем:
Конкурса хутшăнаканăн кирек хăш ӗмӗрте çырнă чăваш е вырăс
литературинчен илнӗ пӗр илемлӗ хайлава пӗччен пăхмасăр илемлӗ каласа
памалла: сӗннӗ жанрсенчен (поэзи, проза, драма) пӗрне суйласа илме юрать.
Е хутшӑнакан хăй çырнă пӗр хайлавне (поэзи, проза, драма) чăвашла е
вырăсла илемлӗ каласа пама пултарать.
Хаклав йӗрки:
Хайлава илемлӗ каласа панин шайне 5 баллă шкалапа çак йӗркене пăхăнса
хаклаççӗ:

 илемлӗ каласа парас техники (сăмахсене таса та тӗрӗс калани,
хăвăртлăх тата сасă шайӗсене суйласа илме пӗлни);
 илемлӗ каласа парас ăсталăх (шухăшлав пусăмӗ, автор йӗркине
пăхăнни, кирлӗ чарăнусем туни, сасă урлă санарӑн кăмăл-туйăмне уçса
пани);
 артистлăх (сăнара пит-куç тата алăсен хусканăвӗпе, сасă урлă уçса
пани);
 илемлӗ хайлав тексчӗ конкурс темипе çыхăнни.
Çӗнтерӳçӗсене пухăннă балсен хисепӗ тăрăх палăртаççӗ.
Ыйтса пӗлмелли телефон: (8352) 58-08-78 – Андреева Антонина Васильевна,
Чăваш наци музейӗн филиалӗн - Çеçпӗл Мишши музейӗн ертӳçи.

ХУШСА ПАНИ

Амăшӗпе Ашшӗн çулталăкне халалланă
«АТТЕПЕ АННЕПЕ ЭПĔ ПĔРЛЕ» вулакансен конкурсне
хутшăнаканăн заявки

1. Хушамачӗ, ячӗ, ашшӗн ячӗ (кӗскетмесӗр, туллин çырмалла)__________
2. Çуралнă кунӗ, уйăхӗ: çулӗ _____________________________________
3. Миçемӗш класра вӗренни (шкул ачисем валли)_____________________
4. Вӗренӳ вырăнӗ е ача сачӗн ячӗ (туллин кăтартмалла)______________
5. Илемлӗ хайлавăн авторӗн ячӗпе хушамачӗ тата хайлав ячӗ (вырăсла е
чăвашла – хăш чӗлхепе вулать çав чӗлхепе çырмалла) _________________
6. Конкурса хутшăнаканпа çыхăнмалли телефон номерӗ ______________

