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Уводзіны 

    Падрыхтоўка маладых людзей высокай гуманітарнай культуры, здольных 

прымаць самастойныя рашэнні  немагчыма без выхавання ў вучняў усвядомленай 

любові да мовы, зацікаўленых адносін да яе.   

    Як сцвярджаецца ў Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, адным з асноўных 

кірункаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы навучання з’яўляецца “стварэнне неабходных 

умоў для задавальнення патрэб асобы ў адукацыі, патрэб грамадства і дзяржавы ў 

фарміраванні асобы” (глава1,артыкул 2).     

    Для большасці вучняў нашай краіны мовай, якую яны чуюць упершыню, 

з’яўляецца руская. Зараз узнікла такая сітуацыя, калі родная мова не з’яўляецца 

мовай дзіцячага мыслення. Навучэнцы рускамоўных школ сутыкаюцца з вялікімі 

цяжкасцямі пры вывучэнні беларускай мовы і літаратуры. 

   Мяне як настаўніка роднай мовы і літаратуры ўвесь час непакояць такія пытанні, 

як зацікавіць вучняў беларускай мовай, што зрабіць для таго, каб вучні кожны раз 

адкрывалі для сябе нешта новае, лепш пазнавалі жыццё, былі не пасіўнымі 

сузіральнікамі падзей, а ішлі па жыцці з няўтомным жаданнем змяніць яго ў лепшы 

бок. 

    Але як жа за невялікую колькасць вучэбных гадзін перадаць вучням  той аб’ём 

інфармацыі, які патрэбны для таго , каб сфарміраваць у навучэнцаў моўную, 

камунікатыўную, культуразнаўчую кампетэнтнасць, развіць пазнавальную 

дзейнасць? Якія ж прагрэсіўныя педагагічныя прыёмы і метады можна 

выкарыстоўваць на ўроках мовы і літаратуры з мэтай развіцця і фарміравання 

пазнавальнай дзейнасці вучняў?  

    На мой погляд, поспех у выкладанні мовы і літаратуры, глыбокія і якасныя веды ў 

вучняў будуць тады, калі настаўнік на справе зможа зацікавіць   вучняў, калі сорак 

пяць хвілін - гэта кавалачак жыцця вучня і настаўніка, які пражыты яскрава, 

эмацыянальна, актыўна, запамінальна, калі вучні не заўважылі, што празвінеў 

званок. 

    Больш за дваццаць год я выкладаю беларускую мову і літаратуру ў школе. 

Прафесія настаўніка, якую я выбрала,- адна з самых важных і цяжкіх. Але гэта 
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менавіта тое, што прыносіць мне радасць і задавальненне, асабліва калі бачыш вочы 

дзяцей, наіўныя і добрыя, якія глядзяць з любоўю і павагай. Сваё прызначэнне як 

настаўніка я бачу ў тым, каб стварыць умовы для развіцця і выхавання асобы 

таленавітай, духоўна і фізічна здаровай, якая валодае інтэлектуальнымі і духоўнымі 

патрэбнасцямі. 

Сутнасць майго вопыту заключаецца ў распрацоўцы і прымяненні на ўроках 

разнастайных метадаў і прыёмаў, якія актывізуюць пазнавальную дзейнасць вучняў. 

    Мэта вопыту: павышэнне цікавасці ў вучняў да прадметаў  “Беларуская мова і 

літаратура” шляхам прымянення цікавых метадаў і прыёмаў на розных этапах урока. 

    У працэсе работы я паставіла перад  сабой наступныя задачы:  

1. Падабраць метады і прыёмы для актывізацыі пазнавальнай дзейнасці на ўроку. 

2. Распрацаваць заданні, накіраваныя на фарміраванне пазнавальнай дзейнасці.  

3. Дапамагчы ўсім вучням засвоіць асноўны змест школьнай праграмы па беларускай 

мове і літаратуры  праз падтрымку цікавасці да ўрокаў. 

 

Апісанне тэхналогіі вопыту 

 

Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літаратуры.  

   Многія думаюць, што ў вучня на першым месцы павінны быць такія паняцці як  

доўг, абавязкі, стараннасць. Канечне, гэта вельмі важныя стымулы навучання, але 

зацікаўленасць прадметам  дапамагае прывесці вучня да поспеху. 

     Я думаю, што сягоння няма  такога настаўніка, які б  не задумваўся  над 

пытаннямі: «Як зрабіць урок цікавым, яркім? Як зацікавіць рабят сваім прадметам? 

Як стварыць на ўроку сітуацыю поспеху для кожнага вучня?» Які настаўнік не 

марыць аб тым, каб дзеці на яго ўроку працавалі дабравольна, творча. І гэта 

невыпадкова.  Сёння галоўная мэта навучання - гэта не толькі назапашванне  вучнем 

пэўных ведаў, уменнняў, навыкаў, але і падрыхтоўка школьніка да самастойнага 

выбару ў жыцці . 

 Менавіта гэтай мэце – выхаванню творчай, актыўнай асобы, якая ўмее вучыцца, 

удасканальвацца самастойна, і падпарадкоўваюцца асноўныя задачы сучаснай  
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адукацыі. Як гаварыў Бернард Шоу: “Единственный путь, ведущий к знанию – 

деятельность». 

   За час работы ў школе мною накоплены , можа , невялікі, але ўсё ж вопыт 

педагагічнай працы. Мной было адзначана, што ў многіх дзяцей адсутнічае  

пазнавальны інтарэс на ўроках беларускай мовы  і літаратуры. Менавіта пагэтаму я 

выбрала тэму «Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры». 

   Да кожнага ўрока я старанна рыхтуюся, імкнуся, каб новы ўрок не быў падобны да 

папярэдняга, планую работу на ўроку так, каб вучні самастойна прыйшлі да таго ці 

іншага выніку. Думаю, што ўсе метады добрыя, якія стымулююць рабят актыўна 

працаваць на ўроку, дапамагаюць  хутка і  надоўга засвоіць  матэрыял. Я ўвесь час 

знаходжуся  ў  творчым пошуку, і мэта маёй працы - навучыць, зацікавіць, распаліць 

жаданне і імкненне вывучаць  прадмет глыбей. 

    У сваёй працы імкнуся праводзіць комплекснае навучанне: развіваю мову 

(маналагічную, дыялагічную, пісьмовую), мысленне, фармірую арфаграфічныя, 

пунктуацыйныя навыкі. 

    Я  лічу сваім абавязкам  навучыць дзяцей  не толькі граматна пісаць, але і думаць, 

выказваць свае пачуцці. Галоўны прынцып работы настаўніка – навучыць дзіця 

самастойна думаць і працаваць, навучыць вучыцца. 

   Як паказвае практыка, беларуская мова як школьны прадмет, на жаль, не ва ўсіх 

школьнікаў карыстаецца папулярнасцю. А настаўнік хоча, каб яго вучні добра 

вучыліся, з цікавасцю  і жаданнем займаліся ў школе. У гэтым зацікаўлены і бацькі 

вучняў. 

Вывучэнне мовы  дзеці часта ўспрымаюць як збор арфаграфічных і пунктуацыйных 

правіл. Пагэтаму ў выкладанні беларускай мовы асобае значэнне набывае развіццё 

цікавасці  да прадмета ў кожнага вучня. 

    На маю думку, адна з галоўных задач настаўніка - прадметніка -   вывучыць 

пазнавальны інтарэс, вызначыць шляхі фарміравання зацікаўленасці на ўроках 

беларускай мовы і  літаратуры. 
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    Узнікненне пазнавальнага інтарэсу залежыць ў першую чаргу ад узроўню 

развіцця дзіцяці, яго вопыту, ведаў, а з другога боку, ад способу падачы матэрыялу. 

Пры наяўнасці  пазнавальных інтарэсаў вучэнне становіцца блізкай, жыццёва 

значнай дзейнасцю, у якой сам школьнік зацікаўлены. 

    Такім чынам, можна зрабіць выснову, што кожны настаўнік - прадметнік павінен 

спачатку  зацікавіць вучняў,  падаць матэрыял так, каб на ўроку была актыўная, 

зацікаўленая праца. Толькі ў  гэтым выпадку ён можа разлічваць на поспех. 

  Каб дзіця было  зацікаўлена на  ўроках беларускай мовы  і літаратуры  і каб работа 

была прадуктыўнай, я выкарыстоўваю на працягу ўрока розныя  віды дзейнасці. 

На ўроках беларускай мовы: 

1.     Розныя віды дыктантаў. 

     Слоўнікавыя, выбарчыя дыктанты – выкарыстоўваюцца для замацавання ці  

паўтору арфаграм. 

      Праверачныя  і кантрольныя дыктанты – выкарыстоўваюцца для бягучага  ці  

выніковага кантролю ведаў вучняў. 

      Тлумачальныя і папераджальныя дыктанты – выкарыстоўваюцца пры вывучэнні  

любой арфаграфічнай тэмы ў мэтах папярэджання памылак. 

      Свабодныя і творчыя дыктанты. Іх мэта - развіццё звязнай мовы і пашырэнне 

запасу слоў. 

  2. Работа з тэкстам на ўроку – цікавы і займальны від дзейнасці.  Засваенне розных 

спосабаў работы з тэкстам на ўроках беларускай мовы накіравана на фарміраванне 

ўдумлівай, граматнай, творчай, кампетэнтнай асобы школьніка. 

Для падрыхтоўкі кожнага вучня,  з мэтай пракантраляваць веды большай колькасці 

вучняў, выкарыстоўваю тэсты.      

3. Тэставанне – сучасны метад, які дапамагае падрыхтаваць вучняў да 

цэнтралізаванага тэставання і паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. 

4. Работа з  апорными схемамі і  табліцамі – дазваляе вывучыць ці  абагульніць тэму. 

Іх нагляднасць уплывае на якасць  запамінання матэрыялу. 

5. Арфаграфічныя хвілінкі (дадатак 1) 

На ўроках літаратуры: 
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1.Творчыя заданні - усе цікавыя па-свойму, развіваюць мастацкае, даследчае, 

вобразнае мысленне. 

2.  Работа з тэкстам на ўроку – гэта  займальны від дзейнасці, які падыходзіць як для 

ўрока  мовы, так і  для ўрока літаратуры. Працуючы з тэкстам, вучні вучацца  

фармуляваць тэму, ідэю мастацкага твора, знаёмяцца са сродкамі выразнасці мовы, 

вызначаюць кампазіцыю, рыфму і памер (калі гэта вершаваны твор), адчуць настрой 

аўтара. Калі гэта эпічны твор, то звяртаецца ўвага на асаблівасці ўспрыняцця і 

вывучэння вучнямі  эпічных жанраў (раман, аповесць, апавяданне, байка і г.д.).   

3. Выразнае чытанне – накіравана на ўзаемасувязь чытання і аналізу літаратурнага 

твора і, канечне  ж, на развіццё эстэтычнага густу навучэнцаў, уменне разумець 

задумку  аўтара. Мая дзейнасць накіравана на развіццё і выхаванне чалавека-

даследчыка, чалавека-творцы з цвёрдай грамадзянскай пазіцыяй. 

 Настаўнік і вучні, у маім разуменні, - гэта суб’екты сумеснай дзейнасці, 

накіраванай на дасягненне запланаваных вынікаў. 

 Лічу, што настаўнік павінен умець прадугадваць і паспяхова фарміраваць 

асобасныя якасці вучняў, тады прадметныя навыкі, якія фарміруюцца, робяцца 

сузалежнымі.  

 Важнейшымі паказчыкамі работы настаўніка лічу веды, якія даюць 

выпускнікам магчымасць паступаць у ВНУ, а таксама іх актыўную жыццёвую 

пазіцыю, грамадзянскую адказнасць, творчы патэнцыял, высокія матывы і 

пазнаваўчыя патрэбнасці. 

Лічу, што сучаснаму педагогу неабходна пастаянна асвойваць новыя тэхналогіі і 

радаваць вучняў цікавымі ўрокамі. Сёння наспела неабходнасць у выкарыстанні на 

ўроках і пазаўрочнай дзейнасці такіх тэхналогій, дзякуючы якім можна выхаваць 

творчую, самастойную, інтэлектуальна развітую асобу, якая знаходзіцца ў працэсе 

пастаяннай самаадукацыі.  

Ідучы ў нагу з часам, звяртаюся да розных педагагічных тэхналогій. Тым не менш, 

асновай з’яўляецца традыцыйны ўрок, які можна ўпрыгожыць элементамі новых 

педагагічных тэхналогій. У сваёй дзейнасці я выкарыстоўваю элементы наступных 

сучасных педагагічных тэхналогій: 
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- асобасна- арыентаванае развіццёвае навучанне; 

- тэхналогія даследчай дзейнасці вучняў; 

- праблемнае навучанне; 

- гульнёвыя тэхналогіі; 

- тэхналогія рознаўзроўневага навучання. 

Увогуле, я лічу, што педагог не павінен замыкацца ў межах толькі адной тэхналогіі 

навучання, бо гэта значна звужае выбар метадаў і прыёмаў навучання. 

Стварэнне сітуацыі выбару лічу адной з важнейшых педагагічных умоў станаўлення 

індывідуальнасці вучня. Вучні маюць права на выбар ( па ўзгадненні з настаўнікам) 

такіх элементаў адукацыйнага працэсу, як яго сэнс, мэты, змест, тэмп работы, 

узровень заданняў, накірункі даследчай дзейнасці і інш. 

Лічу, што толькі ў тым выпадку, калі вучань усвядоміць сэнс вучэбнай ці 

выхаваўчай задачы і прыме яе як асабіста для яго важную, яго дзейнасць стане 

матываванай, мэтанакіраванай і паспяховай. 

Вучань павінен адчуваць сябе прафесіяналам на ўроку, г. зн. валодаць неабходнымі 

ўменнямі і навыкамі. 

Узроўневую дыферэнцыяцыю работы вучняў імкнуся арганізоўваць на ўроках усіх 

тыпаў, максімальна ўлічваючы індывідуальныя асаблівасці кожнага вучня. 

Вучань павінен умець аналізаваць сваю дзейнасць, а настаўнік павінен стварыць 

умовы для ўсведамлення вучнямі сябе ў дзейнасці. 

Лічу, што правіла, якое пададзена ў схеме, больш лаканічнае і таму прасцей 

запамінаецца вучнямі. Кожны вучань вядзе “сшытак – памятку” па мове, у якім 

змяшчае схемы на пэўнае вывучанае правіла. 

Да тэм, якія цяжэй засвоіць вучням, складаю “разумныя” карткі, якія садзейнічаюць 

лепшаму засваенню вучэбнага матэрыялу, дазваляюць вучням хутка паўтарыць 

тэарэтычны матэрыял пры падрыхтоўцы да ўрока ці кантрольнай работы, 

абагульніць і сістэматызаваць матэрыял пры падрыхтоўцы да цэнтралізаванага 

тэсціравання. 
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На кожным уроку імкнуся выкарыстоўваць рознаўзроўневыя трэніровачныя заданні, 

складзеныя ў адпаведнасці з 5-узроўневымі патрабаваннямі дзесяцібальнай сістэмы 

ацэнкі ведаў вучняў. 

На ўроках літаратуры часта звяртаюся да такіх прыёмаў, як “крокавая дыскусія”, 

“перакрыжаваная дыскусія”, якія дапамагаюць працаваць з тэкстам у цэлым (на 

ўзроўні яго ідэі і праблематыкі). Гэтыя прыёмы даюць магчымасць, з аднаго боку, 

пазбегнуць адназначнага тлумачэння падзей, учынкаў і характараў герояў, а з 

другога – вучаць дзяцей паважаць чужое меркаванне.   

Для задавальнення пазнавальнай матывацыі вучняў і развіцця іх здольнасцей 

выкарыстоўваю элементы гульнёвай (“чацвёрты лішні”, “карэктар”) і 

інфармацыйна-камунікатыўнай (рознаўзроўневыя тэсты і прэзентацыі) тэхналогіі 

(дадатак 2) 

Для фарміравання і развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў звяртаюся да метаду 

дзіцячага эксперыменту (калі вучні сутыкаюцца з праблемнай сітуацыяй, то самі 

вызначаюць, які матэрыял не ведаюць і што павінны паўтарыць для вывучэння 

новай тэмы, складаючы алгарытм для вырашэння вучэбнай задачы). Акрамя таго, 

дазваляю здольным вучням пабываць у ролі настаўніка: растлумачыць новую тэму, 

ацаніць работу іншых дзяцей. 

 Лічу, што на канкрэтным уроку добры вынік можа быць атрыманы толькі за 

кошт забеспячэння ўзаемасувязі ўсіх вышэй названых кампанентаў.  

Перад настаўнікам роднай мовы і літаратуры ўсё часцей паўстаюць пытанні: як 

пабудаваць урок так, каб зацікавіць вучняў, зрабіць іх не пасіўнымі гледачамі, а 

актыўнымі ўдзельнікамі навучальнага працэсу? Чым кіравацца, каб урок роднай 

мовы стаў адкрыццём новага, незабыўнага і цікавага? 

 Пры падрыхтоўцы і правядзенні ўрока я  выкарыстоўваю асобныя метады, 

прыёмы і сродкі тэхналогіі ўзроўневай дыферэнцыяцыі . 

 Мэты ўрокаў абумоўлены патрабаваннямі вучэбнай праграмы і асаблівасцямі 

канкрэтнага класа, накіраваны на фарміраванне агульнавучэбных і спецыяльных 

уменняў і навыкаў, разумовае развіццё і выхаванне і ў цэлым на развіццё асобы. 

Важнай умовай эфектыўнасці ўрока лічу аспект узгаднення мэт настаўніка і вучня.  
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  Асаблівае значэнне надаю мэтам выхаваўчым і развіццёвым. Тут 

мэтавызначэнне накіравана на засваенне вучнямі гуманістычных каштоўнасцей, 

норм маральных паводзін, на развіццё іх творчых, даследчых, камунікатыўных, 

рэфлексіўных здольнасцей і г.д. Асаблівую ролю ў дадзеным выпадку адводжу 

ўрокам літаратуры. 

Варыятыўнасць форм і метадаў работы, выкарыстанне розных элементаў тэхналогій 

не толькі робяць урок рознабаковым, але і эфектыўна павышаюць працэс навучання, 

аптымізуючы пазнаваўчую дзейнасць вучняў на ўроку за кошт змены відаў работы, 

павышэнне тэмпу ўрока, змяншэнне напружанасці. 

    Сучасных падлеткаў не заўсёды задавальняе роля пасіўных слухачоў на ўроку. 

Яны чакаюць нестандартных форм знаёмства з новым матэрыялам, дзе маглі б 

выявіцца іх актыўнасць і творчы характар мыслення. 

 Упэўнена, што ўрок беларускай мовы магчыма зрабіць цікавым і змястоўным 

пры ўмове, што настаўнік выбірае такія формы, метады і прыёмы работы, якія 

садзейнічаюць актыўнаму ўдзелу дзіцяці ў пазнавальным працэсе,  скіроўваюць 

школьнікаў да крэатыўнай дзейнасці. 

    Прымальным для сябе, з пункту погляду настаўніка-філолага, лічу наступныя 

метады: 

- тлумачальна-ілюстрацыйны; 

- рэпрадуктыўны;  

- праблемны; 

- даследчы і інш. 

 Гэтыя метады забяспечваюць тэхналагічнасць працэсу фарміравання ведаў і 

ўменняў, развіццё пазнавальнай дзейнасці   вучняў. 

 На ўроках практыкую розныя формы дзейнасці: 

- работа ў парах і групах; 

- індывідуальныя творчыя заданні; 

- віктарыны; 

- работа з тэкстам; 

- самастойная работа з падручнікам і дадатковай літаратурай; 
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- рознаўзроўневыя заданні. 

 У сваёй рабоце побач з традыцыйнымі формамі выкарыстоўваю такія формы 

ўрокаў як: 

- урок-гульня; 

- урок-падарожжа; 

- праблемны ўрок; 

- урок-залік і інш. 

 Для дасягнення аптымальных вынікаў ствараю на розных этапах урока 

сітуацыі выбару і поспеху, каб даць магчымасць кожнаму вучню атрымаць 

заслужаную ім ацэнку яго працы. 

 На арганізацыйна-матывацыйным этапе ўрока задачу арганізацыі ўвагі 

стараюся вырашаць у цікавай для вучняў форме, стварыць рабочую абстаноўку для 

далейшай дзейнасці. Актыўна выкарыстоўваю арфаграфічныя хвілінкі, крыжаванкі. 

 Да вызначэння мэт і задач дзейнасці стараюся падвесці так, каб вучні маглі 

самастойна іх сфармуліраваць. Для гэтага практыкую стварэнне праблемнай 

сітуацыі, арганізацыю пошукавай дзейнасці (арганізуецца вучэбны дыялог: 

прапаноўваю розныя меркаванні па пэўнай праблеме, а потым звяртаюся з 

пытаннем: “А як думаеце вы?”)  

 Падтрымку ўвагі і актыўнасці вучняў, ажыццяўленне адваротнай сувязі 

“вучань-настаўнік” пры паўтарэнні тэарэтычнага матэрыялу ажыццяўляю з 

дапамогай  сігнальных карт. На пастаўленае пытанне адказвае адзін вучань, а ўсе 

астатнія сігнальнай карткай павінны паказаць  настаўніку, ці ведаюць яны адказ. 

Такі метад франтальнага апытання забяспечвае ўдзел кожнага школьніка ў вуснай 

працы. 

 Змест і форма арганізацыі работы на аперацыйна-пазнаваўчым этапе ўрока 

залежыць ад тыпу ўрока, узросту, узроўню падрыхтаванасці вучняў і г.д., але 

заўсёды імкнуся спланаваць работу так, каб забяспечыць максімальна магчымую 

актыўнасць вучняў. Напрыклад, на ўроку вывучэння новага матэрыялу 

выкарыстоўваю праблемна-пошукавы метад, працу па зададзенаму алгарытму, 

інтэрактыўны метад “мазгавы штурм”, працу ў групах, парах тыпу “вучань-
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рэпетытар” і інш.; на ўроку замацавання і паглыблення ведаў гэта можа быць 

актыўная самастойная работа вучняў з рознаўзроўневымі заданнямі, франтальная 

работа з найбольшым ахопам вучняў з мэтай дыягностыкі і карэкцыі засваення 

новага матэрыялу. 

 Дзейнасць вучня на ўроку арганізоўваю такім чынам,  каб на ўроку вучні не 

толькі нешта спазналі новае, але і развілі  свае рэфлексіўныя здольнасці, каб на 

кожным этапе ўрока кожны вучань мог ацаніць сябе ва ўласнай дзейнасці: настроіць 

сябе на ўрок, самаспланаваць сваю работу, правесці самааналіз сваіх ведаў, 

слухаючы адказы іншых вучняў, сумець самаарганізаваць сябе ў дзейнасці і 

ажыццявіць самакантроль. (дадатак 3) 

 Развіццю ўвагі вучняў, іх гатоўнасці ўмяшацца і імгненна зрэагаваць на 

памылкі садзейнічае гульня “Лаві памылку!”  

 Работу па абмеркаванні памылак і іх прычын звычайна арганізую ў парах. 

Супрацоўніцтва і ўзаемадапамога ствараюць  добрую эмацыянальную атмасферу і 

садзейнічаюць развіццю камунікатыўных здольнасцей вучняў. 

 Асаблівую ўвагу надаю рэфлексіі, якая садзейнічае развіццю рэфлексіўных 

здольнасцей, павышэнню вучэбнай матывацыі і лепшаму засваенню вучэбнага 

матэрыялу. Гэта можа быць метад незакончаных сказаў, сінквейн, “Пісьмо самому 

сабе”, выказванні па крузе і інш. Аналізуючы праведзены ўрок, стараюся выявіць, 

што ўдалося і што не ўдалося рэалізаваць з таго, што было задумана, шукаю рэзервы 

далейшага ўдасканалення арганізацыі адукацыйнага працэсу. 

  

Рэзультатыўнасць і эфектыўнасць вопыту 

23 гады аддадзены школе. Многа гэта ці мала? Мабыць, многа, калі падумаеш, што 

за гэты час вырасла цэлае пакаленне. Але калі праца прыносіць асалоду, калі кожны 

новы дзень для цябе жаданы і непаўторны, то што такое 23 гады! Тое, што 

становішся старэйшым, заўважаеш па вучнях, якія вырастаюць у цябе на вачах, 

пакідаюць сцены школы, а на змену ім прыходзяць іншыя… 

    Мае вучні паспяхова выступаюць на раённых, абласных і рэспубліканскіх 

алімпіядах па беларускай мове і літаратуры. 
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- 2008-2009  нав. год – Мароз Крысціна - дыплом  I ступені на  раённай, 

абласной і рэспубліканскай алімпіядзе; 

- 2009 – 2010 нав. год – Мароз Крысціна - дыплом  I ступені на  раённай  і  

абласной алімпіядзе, дыплом  III ступені на рэспубліканскай алімпіядзе; 

- 2011- 2012 нав. год -  Матыліцкая Паліна - дыплом  I ступені на  раённай 

алімпіядзе; 

- 2012- 2013 нав. год – Толкач Дар’я - дыплом II ступені на  раённай алімпіядзе; 

- 2013 -2014 нав. год -  Матыліцкая Паліна - дыплом  II ступені на  раённай 

алімпіядзе; Герасімовіч Уладзіслава - дыплом  III ступені на  раённай алімпіядзе. 

На працягу  2006 – 2010  гадоў мае вучаніцы  атрымлівалі дыпломы 1 ступені на 

раённай навукова-практычнай канферэнцыі вучняў. 

У 2012 годзе я прымала ўдзел у раённым конкурсе метадычных распрацовак урокаў 

беларускай мовы і літаратуры “Пад знакам Купалы і Коласа” і атрымала дыплом 3 

ступені. 

Заключэнне 

    Мной прадстаўлены найбольш тыпічныя віды дзейнасці на ўроках беларускай 

мовы і літаратуры. Іх граматнае і гарманічнае выкарыстанне дазволіць зрабіць урок 

яркім і  насычаным. 

Такім чынам можна зрабіць вынік, што ўрокі беларускай мовы і літаратуры можна 

зрабіць цікавымі і змястоўнымі, калі настаўнік будзе выкарыстоўваць разнастайныя 

метады і прыёмы, бо менавіта яны садзейнічаюць  актывізацыі пазнавальнай 

дзейнасці вучняў. 
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Дадатак 1 

Арфаграфічныя хвілінкі 

1.Граматычнае сіта 

Размяркуйце словы ў два слупкі (у,ў) 

 Рады…с, а..л,каля ..рны, царква …ніяцкая, са…на, тра…р, ма…зер, ток-шо…, 

ва …збекістане, ва …ніверсітэце. 

(адказы) Радыус, аул,каля  ўрны, царква ўніяцкая, саўна, траур, маўзер, ток-шоу, ва 

Узбекістане, ва ўніверсітэце. 

2.Стол даведак 

Траўлер - спецыяльнае судна для лоўлі рыбы 

Аўтсайдар - спартсмен або каманда, якія занялі ў спаборніцтвах адно з апошніх 

месцаў 

Пакгаўз - склад для грузаў пры чыгуначных портах 

Бакштоў - канат, які выпускаецца з кармы для буксіравання суднаў (пішацца ў, бо 

слова зменнае) 

(Растлумачце правапіс у,ў) 

3.Творчая лабараторыя 

Запішыце беларускія народныя параўнанні, злучыўшы пачатак і канец выслоўяў, 

устаўце ў,у. 

1.Надзьму…ся       

2.Трапі…   

3.Спіць        

4.Круціцца 

5.Баіцца…  

6.Бегае…         

7.Вые… 

8.Лезе… 

9.Ляпну…    

 

 

 

як 

 

 

 

А. аса … вочы  

Б.…юн на гарачай патэльні 

В.  во…к у піліпа..ку 

Г.  мыш на крупы 

Д.  воцату  выпі..шы 

Е.  во…к     ягняці 

Ё.  лісіца  …  саладуху 

Ж. лапцем па балоце плясну… 

З.  з вуглямі  …  нагавіцах 
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10.Ма…чыць               І.   пшаніцу прада…шы 

 

  

4.Лінгвістычная задача 

Смаргонь    ==   смаргонскі 

….                ==   марсельскі 

Чэрвень       ==   …… 

….                ==   тайванскі 

Цянь –Шань==   ….. 

….                ==   хатынскі 

Восень         ==   ….. 

…..               ==   казанскі 

5.Паляванне на арфаграмы 

Усемагутнасць, светлафор, мядсястра, медаварэнне, мёдаварня,велікагаловы, 

сторублёўка, Велікабрытанія, вялікадушны. 

 

(адказы)Усёмагутнасць, святлафор, медсястра, мёдаварэнне,медаварня, 

вялікагаловы, старублёўка, Вялікабрытанія, велікадушны. 

 

6. Лінгвістычнае заданне 

Пры дапамозе суфіксаў утварыце прыметнікі. 

  Праезд, скорасць, кантраст, помста, колькасць, выезд, шчасце, вобласць. 

(адказы)  праязны, скарасны, кантрасны, помслівы, колькасны, выязны, шчаслівы, 

абласны. 

7.Папрацуем перакладчыкамі    

  Кронштадт, поздний, капустный, вощение, милосердный, песчаный, безжалостный, 

треснутый, сердце, солнце, крещение, счастливец, брусчатый. 

(адказы) Кранштат,позні, капусны, вашчына, міласэрны, пясчаны, бязжаласны, 

трэснуты, сэрца, сонца, хрышчэнне, шчасліўчык, брусчаты. 
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8.Творчая лабараторыя 

Устанавіце адпаведнасць паміж рускімі і  беларускімі прыказкамі. 

А. Голодному Федоту и пустые 

щи в охоту. 

Б. Хвастала овца, что у неё хвост, 

как у жеребца. 

В. Обжегшишь на молоке, будешь 

дуть и на воду. 

Г. Глаза видали, что покупали. 

Д.В ногах правды нет. 

Е. Богат Ермошка: завёл кота да 

кошку. 

Ж. Был конь, да изъездили. 

 

1.Хваліся рэдз..ка, што з мёдам 

смачная. 

2. Сядз..ма на калодзе, пагаворым аб 

прыгодзе. 

3. Апарыўся на капус..це ў гаршку, то 

іна гародзе дз..мухаў. 

4. Быў кон.., ды з..езджаны, быў хлеб, 

ды з..едзены. 

5. У вераб…я багатая сям…я: у 

кожнага верабейкі па тры капейкі. 

6. З гора, з бяды пад..еў лебяды. 

7. Бачылі вочы, што  бралі, а цяпер 

плач..це, хоць павылаз..це. 

 

Дадатак 2 

 

  Гульня “Карэктар”.  

- Вучань выконваў заданне і зрабіў памылкі ў сказе. Праверце і выпраўце іх. 

 Растлумачце, чаму яны дапушчаны.  (Сказ знаходзіцца на экране камп’ютара і 

запісаны з памылкамі)    

Як ты дорага мне, мая родная мова! 

Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова!          Н. Гілевіч    

Дадатак 3 

 

 Прапаную вучням  скласці сінквейн і выказаць свае адносіны да верша “Родныя 

вобразы” . 

Прыклад сінквейна: 

Беларусь 
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Сінявокая,светлая 

Люблю,цаню,аберагаю 

Вечна квітней мая зямля! 

Радзіма (сінонім) 

Урок беларускай мовы ў 6 класе 

Тэма ўрока: Роля формаў дзеяслова ў мастацкіх тэкстах 

Мэта ўрока:1)вучыць вучняў вызначаць формы трывання  і часу, сэнсава-

граматычную ролю дзеясловаў у тэксце; 2) развіваць уменне аналізаваць і 

супастаўляць моўныя факты і тым самым развіваць звязную мову, лінгвістычнае 

мысленне і памяць; 3) выхоўваць любоў і пашану да роднай мовы. 

                                   Ход урока 

                                                 Эпіграф да ўрока 

                                                 Мова продкаў нашых і нашчадкаў- 

                                                 Шэпт дубровы і пчаліны звон,- 

                                                 Нам цябе ласкава і ашчадна 

                                                 Спазнаваць ажно да скону дзён.  

                                                                                  Г.Бураўкін. 

I. Арганізацыйны момант 

- Настаўнік паведамляе тэму ўрока, а вучні спрабуюць вызначыць мэты ўрока. 

II. Праверка дамашняга задання 

  1) Вучням трэба было скласці невялікі тэкст “Роля дзеясловаў у  

нашым жыцці”, падрыхтаваць паведамленне пра дзеяслоў.    

   1)  Індывідуальная праца. 

Вучні працуюць па варыянтах: 

1в.-прачытаць верш,вызначыць галоўную думку, запісаць у сшыткі 

дзеясловы,вызначыць іх трыванне 

Родная мова (У.Дубоўка) 

Родная мова,цудоўная мова! 

Ты нашых думак уток і аснова! 

Матчын дарунак да самай калыскі,- 
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Ты самацветаў яскравая нізка. 

Кожны з іх барвы дзівосныя мае, 

Вечным агнём зіхаціць- не згарае. 

Ты мне заўсёды была дапамогай, 

Дзе б і якой не хадзіў я дарогай. 

2в.- прачытаць выказванне пра мову Ю.Свіркі, выпісаць дзеясловы вызначыць іх 

час, падумаць, з якой мэтай ужыты дзеясловы менавіта такіх часоў? 

Калі шануем нашу мову, 

Якую продкі збераглі, 

Скажы на ёй такія словы, 

Каб у вяках яны жылі. 

Каб той, хто прыйдзе за табою, 

Не папракаў цябе ні ў чым, 

А ўзяў бы мову,нібы зброю, 

Каб для нашчадкаў зберагчы. 

  3)    Гутарка па вершах 

-Як вы думаеце, якую думку хацелі выказаць паэты ў сваіх вершах? 

-Дзеясловы, якіх формаў ужыты ў іх, чаму?   

-А цяпер давайце звернем увагу на словы эпіграфа. 

-Што хацеў сказаць гэтымі радкамі Г.Бураўкін? 

-Як вы разумееце слова ашчадна? 

4) Праца з тэкстам. 

Вучні працуюць у групах.  

Народная мараль асуджае, як самы цяжкі грэх,здраду ўсяму роднаму і дарагому з 

маленства. Гэта здрада лагічна вядзе да страты чалавечай годнасці, да здрады таму, 

што спакон вякоў лічылася святым. 

Пачынаецца заўсёды з малога, а канчаецца трагізмам для таго, хто цураецца 

роднага. Прыказка судзіць і бязлітасна карае адшчапенца: 

“Хто ў школе з матчынай гаворкі пасмяецца, той на старасць ад маткі адрачэцца”. 

-Як вы разумееце гэты тэкст? 
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-Што асуджае народная мараль? 

-Чаму вучыць тэкст? 

-Якую ролю выконваюць дзеясловы ў тэксце? 

Пакуль жыве чалавек, існуе і яго жывое слова, тое, што 

гаворыцца,кажацца,вымаўляецца… 

Значыць, жывое слова- гэта гаварэнне чалавека,яго маўленне, уменне карыстацца 

вуснай мовай,той, якая гучыць у тую ж хвіліну. 

Мы ж пазнаём адзін аднаго не толькі па голасе,але і па тым, як кожны з нас 

гаворыць,вымаўляе… 

Па адным вымаўленым слове мы пазнаём блізкага, знаёмага, нам чалавека,нават калі 

яго і не бачым,а толькі чуем. 

-Якога стылю гэты тэкст? 

-З якой мэтай у тэксце ўжыты сінанімічныя дзеясловы? 

-Пастаўце іх у пачатковай форме.Як змяніўся першы сказ? 

5)Фізкультурная хвілінка. 

6)Лінгвістычная гульня”Мая мова” 

Вучні запісваюць ў сшытак пачатак сказа,яго трэба дапоўніць дзеясловамі 

неазначальнай формы. 

Мову трэба…(паважаць,берагчы,шанаваць,любіць,абараняць і г. д.) 

7)Рэфлексія. 

-Ці спадабаўся вам урок? 

-Што новага даведаліся? 

-З якімі цяжкасцямі сустрэліся? 

-Чаму навучыў урок? 

8) Дамашняе заданне: 

Скласці план апавядальнага тэксту практыкавання 178_      

 

                     Урок беларускай літаратуры 

                                     9-ы клас 

Тэма:  “ Вобразы мілыя роднага краю”  
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           ( Якуб Колас “Родныя вобразы”) 

Мэты: пазнаёміць вучняў з жыццёвым і творчым шляхам Якуба Коласа; паказаць 

умовы фарміравання яго таленту; на прыкладзе вершаў раскрыць талент Якуба 

Коласа-пейзажыста,звярнуць увагу на элегічнае і жыццесцвярджальнае ў яго 

лірыцы,адзначыць прыцягальнасць мастацкіх вобразаў верша “Родныя вобразы”; 

развіваць навыкі выразнага чытання, уменне слухаць і ўспрымаць выступоўцу; 

выхоўваць пачуццё замілаванасці да роднага краю, цікавасць і павагу да роднага 

слова 

Тып урока: Вывучэнне новага матэрыялу 

Абсталяванне:Прэзентацыя “Пуцявінамі Якуба Коласа”, партрэт Якуба Коласа, 

кніжная выстава, запіс песні “Мой родны кут” (сл.Я.Коласа, музыка І.Лучанка, 

вык.ВІА “Песняры”), карткі з тэставымі заданнямі. 

Эпіграф 

                                                 Мой чароўны беларускі край, 

                                                 Бацькаўшчына светлая мая. 

                                                            У.Караткевіч 

 

Ход урока 

        1.  Арганізацыйны  момант 

Настаўнік. Добры дзень, паважаныя сябры! Я вітаю вас на ўроку беларускай 

літаратуры. Давайце на нейкі момант забудзем усё непрыемнае, прывітаем свайго 

сябра па парце цёплай, добразычлівай усмешкай і дазволім гаспадарыць на ўроку 

дабрыні,павазе і чуласці.  

2. Паведамленне тэмы ўрока 

-  Сёння мы з вамі  пазнаёмімся з асноўнымі фактамі жыццёвага і творчага шляху 

Якуба Коласа, успомнім яго творы, што вывучалі раней, і разгледзім верш “Родныя 

вобразы” 

3. Знаёмства з новым матэрыялам 
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- Зараз вашай увазе будзе прадстаўлена прэзентацыя “Пуцявінамі Якуба Коласа”. 

Ваша задача-уважліва слухаць  свайго сябра, што рыхтаваў яе, пастарацца вылучыць  

важныя факты з біяграфіі пісьменніка.  

4. Актуалізацыя ведаў 

Вучні выконваюць тэст “Жыццёвы і творчы шлях Якуба Коласа”. 

(Потым праводзіцца ўзаемаправерка і падводзяцца вынікі) 

- А зараз давайце ўспомнім, якія вершы Якуба Коласа вы ведаеце. 

Вучні чытаюць па памяці ўрыўкі з паэм “Новая зямля” і “Сымон-музыка”, 

вывучаныя раней. 

- Як вы думаеце, якім настроем прасякнуты гэтыя творы? 

( Вясёлым,бадзёрым.У вершах аўтар выказвае захапленне хараством  родных 

краявідаў, схіляецца перад  сіламі прыроды, іх магутнасцю і неразгаданасцю). 

5. Аналіз верша “Родныя вобразы” 

Выразнае чытанне верша настаўнікам. 

- Аб чыіх пачуццях гаворыцца ў творы? Чаму, на вашу думку, лірычны герой 

можа ўявіць родныя вобразы толькі ва ўспамінах? 

(З біяграфіі Якуба Коласа мы даведаліся,што за ўдзел у настаўніцкім з’ездзе яго 

асудзілі на тры гады турэмнага зняволення. Сярод твораў, напісаных у Мінскім 

астрозе, быў і верш “Родныя вобразы”) 

- Якія пачуцці выклікаюць у паэта вобразы роднага краю і як іх перадае аўтар? 

Што выклікае смутак, а што –радасць? (Смутак-радасць)-антытэза. 

- Чаму аўтар пачынае твор з пытання і навошта патрэбен такі пачатак? 

- Якімі настроямі і матывамі  прасякнуты верш “Родныя вобразы”?  

- Ці можна яго назваць вершам-роздумам? Над чым задумваецца аўтар? (роздум 

над вытокамі патрыятызму, над лёсам свайго народа,над сваім месцам у жыцці.У 

еднасці з народам паэт чэрпае духоўныя сілы). 

- Мы добра з вамі папрацавалі,аднак нельга разглядаць твор і не дакрануцца да 

прыгажосці роднага слова. Паспрабуйце знайсці ў творы эпітэты(1-ая група), 

метафары(2-ая група), падабраць сінонімы да слоў парывае і прыкованы(3-ая група). 
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Вучні зачытваюць адказы, называюць, э якой мэтай ужыты ў вершы мастацкія 

сродкі, растлумачваюць значэнні слоў. 

5.Відэарэлаксацыя 

6. Творчая праца 

- Я прапаную вам скласці сінквейн і выказаць свае адносіны да верша “Родныя 

вобразы” . 

Прыклад сінквейна: 

Беларусь 

Сінявокая,светлая 

Люблю,цаню,аберагаю 

Вечна квітней мая зямля! 

Радзіма (сінонім)  

7. Падвядзенне вынікаў урока і выстаўленне адзнак. 

8.Дамашняе заданне 

-Вывучыць верш “Родныя вобразы” на памяць; 

-Скласці крыжаванку па тэме “Жыццё і дзейнасць Якуба Коласа” (па жаданні); 

-Напісаць верш (па жаданні)  

Тэма ўрока: «Мова «вобразная, вольная, пявучая» 

(урок-практыкум па тэме «Прыметнік») 

Мэта: паглыбіць і сістэматызаваць веды вучняў па асноўных пытаннях тэмы; 

удасканальваць уменні адрозніваць прыметнікі ў тэксце, выяўляць іх сэнсава-

граматычную ролю, даваць марфалагічную і словаўтваральную характарыстыку; 

удасканальваць арфаграфічныя навыкі; выкарыстоўваць стылістычныя і выяўленчыя 

магчымасці прыметнікаў ва ўласных вусных і пісьмовых выказваннях; выхоўваць 

любоў і павагу да роднай мовы, да Радзімы. 

 

Тып урока: урок-практыкум па тэме “Прыметнік” ( з выкарыстаннем камп’   ютара) 

па тэхналогіі рознаўзроўневага навучання. 

Форма правядзення: індывідуальная, групавая работа, гульня. 
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Абсталяванне: Красней В. П. Беларуская мова: Падручнік для 5 кл. агульнаадукац. 

шк. з бел. мовай навучання; “Тлумачальны слоўнік беларускай мовы”,  дыдактычны  

матэрыял, камп’ютар, ПМК “Беларуская мова”, мультымедыйны праектар. 
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Эпіграфы: “Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная”. 

                                                                            Ф. Багушэвіч 

                    “Беларуская мова мілагучная, ласкавая, як песня...” 

                                                                             І. Мележ 

                                        Ход урока 

І. Арганізацыйны момант 

а) Уступнае слова: 

- Добры дзень! Сябры, давайце паглядзім адзін на аднаго добрымі вачыма і 

ўсміхнёмся. А цяпер за працу! Уважліва слухаем. 

 б) Два вучні чытаюць на памяць вершы: 

Адкрываю, як свет нанова                          Ільняная, жытнёвая. Сялянская. 

беларускае роднае слова,                           Баравая ў казачнай красе. 

пералівістае – як каменьчык,                     Старажытная. І самая славянская, 

вясёлкавае – як ручэй,                                Светлая, як травы ў расе, 

цёплае – як агеньчык                                  Вобразная, вольная, пявучая 

добрых тваіх вачэй,                                     Мова беларуская мая. 

светлае – як маланка,                                                           П. Панчанка 

гнеўнае – як пярун, 

ціхае – як калыханка, 

вечнае – як Беларусь 

                   А. Канапелька 

- Вы праслухалі вершы А. Канапелькі і П. Панчанкі. 

- Ці спадабаліся яны вам ? 

- Што аб’ядноўвае гэтыя творы? 

- Якія часціны мовы пераважаюць у вершах? 

- Якую ролю выконваюць прыметнікі? 

- Якая ж наша мова?  

ІІ. Паведамленне тэмы і мэты ўрока 

- Сапраўды, наша мова “вобразная, вольная, пявучая”.  Іменна пад такой 

 назвай пройдзе наш сённяшні ўрок-практыкум па тэме “Прыметнік” 
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У нас сёння  вельмі адказны момант. Мы павінны паказаць, чаму навучыліся, што 

ведаем і ўмеем. Я жадаю вам поспехаў у працы. 

- Якія задачы ўрока? ( вучні фармулююць задачы ўрока, настаўнік удакладняе) 

-На ўроку мы   зможам  яшчэ раз упэўніцца  ў тым, што наша “беларуская мова, -як 

сказаў І. Мележ,- мілагучная, ласкавая, як песня...” 

ІІІ. Узнаўленне засвоеных напярэдадні тэарэтычных ведаў  

- Успомніце, над якімі пытаннямі мы працавалі на папярэдніх уроках? 

- Чым адрозніваецца прыметнік ад назоўніка як часціны мовы? 

- У чым асаблівасці марфалагічных прымет роду, ліку, склону прыметніка і 

назоўніка? 

- Якія асноўныя сінтаксічныя функцыі ўласцівы прыметніку і назоўніку? 

- Ці адрозніваецца сэнсава-стылістычная роля прыметніка і назоўніка ў тэксце? 

- Выдзеліце 1-2 праблемныя пытанні, якія былі найбольш цяжкімі пры вывучэнні 

прыметніка? 

ІV. Замацаванне ведаў, уменняў, навыкаў. 

                       Заданне 1 (на ІІІ узровень) 

- Прачытайце выразна верш  

               Прыйдзіце, словы, да мяне, 

               Трывалыя, 

               Прачулыя, 

               Разумныя, 

               Ласкавыя, 

               Для ўсіх вас праца знойдзецца і справа... 

                                                               С. Дзяргай 

- Ці выразна быў прачытаны верш? 

- Назавіце прыметнікі і растлумачце іх канчаткі. 

- Вызначце марфалагічныя прыметы прыметнікаў. 

- Вызначце разрад прыметнікаў. 

- Падумайце і адкажыце, у якіх сітуацыях вам могуць спатрэбіцца словы 

“трывалыя, прачулыя ( шчырыя), разумныя, ласкавыя”? 



26 
 

 

                      Заданнне 2  ( на V узровень) 

  Гульня “Карэктар”.  

- Вучань выконваў заданне і зрабіў памылкі ў сказе. Праверце і выпраўце іх. 

 Растлумачце, чаму яны дапушчаны.  (Сказ знаходзіцца на экране камп’ютара і 

запісаны з памылкамі)    

Як ты дорага мне, мая родная мова! 

Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова!          Н. Гілевіч       

     -    Зрабіце вусны марфалагічны разбор прыметніка ( на выбар) 

     -    Знайдзіце ў сказе кароткі прыметнік і вызначце яго сінтаксічню ролю.  

     -    Дайце характарыстыку сказу.    

 

                         Заданне 3 . Творчы дыктант ( на ІV узровень) 

- Выканаем творчы дыктант. Праверым, хто з вас самы пісьменны? 

 Ваша задача замяніць словазлучэнні “наз.+наз.” сінанімічнымі словазлучэннямі 

“прым.+наз.” 

 Кніга Скарыны, песня маці, казка бабулі, словы Купалы, наказ бацькі, 

паэма Коласа, вершы Багдановіча, шапка дзядулі, сшытак Паўла. 

Узаемаправерка: вучні абменьваюцца сшыткамі і звяраюць запісы з правільным 

варыянтам (-Да якога разраду адносяцца запісаныя прыметнікі? 

- Што мы павінны памятаць пра ўтварэнне   прыналежных прыметнікаў? 

- Як пішуцца прыналежныя прыметнікі, утвораныя ад уласных назоўнікаў ? 

Фізкультпаўза (гучыць музыка)  

- Якая гучала музыка? Адкажыце, ужываючы прыметнікі. 

 

                 Заданне 4. Праца з тэкстам  ( на V узровень) 

Наш беларускі паэт і пісьменнік Я. Колас заўсёды клапаціўся аб чысціні беларускага 

слова. Прачытаем тэкст пр. 360 ( Красней В., Лаўрэль Я. Беларуская мова : 

Падручнік для 5 кл. агульнаадукац. шк. з бел мовай навучання. 2 выд.- Мінск: Нар. 

асвета, 2003)  і правядзём лінгвістычны бой 
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Вучань чытае тэкст. Затым вучні адзін аднаму задаюць пытанні па тэксце: 

- Якая тэма тэксту? 

- Якая асноўная думка? 

- Які загаловак можна даць тэксту? 

- Да якога стылю адносіцца тэкст? 

- Які тып мовы? 

- Якую ролю ў тэксце выконваюць прыметнікі? 

     -    Растлумачце знакі прыпынку ў апошнім сказе. 

Настаўнік: 

-У тэксце сустрэліся незнаёмыя словы? Ці ведаеце вы іх значэнне? 

-Вам дапаможа “Тлумачальны слоўнік”. Адшукайце гэтыя словы і растлумачце іх 

значэнне ( вучні тлумачаць значэнні слоў імітацыя, скульптура) 

-Як сапраўднае прозвішча Я. Коласа? Якія творы ведаеце, вучылі? 

Заданні: 

І варыянт: утварыце ўсе магчымыя ступені параўнання ад прыметнікаў мудры, 

просты. 

ІІ варыянт: зрабіце словаўтваральны разбор слоў найпрыгажэйшы, невялікія. 

(1 вучань выконвае на дошцы) 

 

                            Заданне 5 (на ІІІ узровень)  

 Работа ў парах: 

Гульня  “Знайдзі “чацвёртае” лішняе” ( вучні атрымліваюць карткі) 

- Знайдзіце “чацвёртае” лішняе. Абгрунтуйце свой выбар. 

а) вясковы, малы, сёлетні, навучальны; 

б) вішнёвы, рыбін, лісіны, птушыны; 

в) жалезны, кіслы, доўгі, шкодны. 

- Са словам жалезны складзіце (вусна або пісьмова) 2 сказы, каб у адным яно было 

якасным прыметнікам, у другім – адносным. 

 

Праверка дамашняга задання: 
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- На  ІV узровень вучні выпісвалі прыказкі і прымаўкі пра мову. Зачытайце іх. 

-  Чаму вучаць нас творы вуснай  народнай творчасці? 

- На V узровень вучні пісалі сачыненне на лінгвістычную тэму “Што будзе, калі 

знікнуць прыметнікі?” 

( Работы зачытваюцца) 

                                  Заданне 6  (на V узровень) 

Вучні выконваюць тэсты на камп’ютары па тэме “Утварэнне прыметнікаў” 

( ПМК “Беларуская мова”, рэжым “Кантроль”) 

VІ. Падагульненне.  

- Ці выканалі мы задачы ўрока? 

- Што вам даў  сённяшні ўрок мовы? 

VII. Рэфлексія. 

- Я хачу расказаць вам адну прытчу: 

Тры чалавекі вязуць каляскі з цяжкімі камянямі. 

- Што вы робіце? – пытаюцца ў іх. 

- Валаку гэтыя праклятыя камяні,- адказвае першы. 

- Зарабляю сабе на хлеб,- гаворыць другі. 

- Я буду будаваць сабе храм,- кажа трэці. 

Калі перанесці гэту прытчу на наш урок, то скажыце, чым была для вас праца на 

ўроку – цяжкай працай? Вы працавалі дзеля адзнакі, пахвалы? А можа, вы будавалі 

храм? Мне здаецца, што я, слухаючы вашы адказы, будавала храм, а вашы 

выказванні былі цаглінкамі для яго падмурку ( настаўніца памяшчае фішку на 

плакаце, дзе намаляваны храм). Я таксама прапаную вам выбраць месца на плакаце 

для сваёй фішкі ( акрамя храма на плакаце намаляваны грошы  і груда камянёў). 

VII. Каменціравнне і выстаўленне адзнак. 

VІІ. Дамашняе заданне: 

на ІІІ -ІV  узровень – па падручніку 

 на V узровень напісаць нататку ў школьную газету пра сённяшні ўрок 

Задачы ўрока: 
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- вучыцца знаходзіць прыметнікі ў сказах, тэксце, вызначаць іх граматычныя  

прыметы, сінтаксічную ролю; 

- удасканальваць арфаграфічныя навыкі; 

-  умець выкарыстоўваць прыметнікамі ў вуснай і пісьмовай мове. 

 

Прыйдзіце, словы, да мяне, 

Трывалыя, 

Прачулыя,  

Разумныя, 

Ласкавыя, 

Для ўсіх вас праца знойдзецца і справа. 

                                                        С. Дзяргай 

 

Кнігі Скарыны, песня маці, казка бабулі, словы Купалы, наказ бацькі, 

паэма Коласа, вершы Багдановіча, шапка дзядулі, сшытак Паўла 

 

Скарынавы кнігі, матчына песня, бабуліна казка, Купалавы словы, 

бацькаў наказ, Коласава паэма, Багдановічавы вершы, дзядулева шапка, Паўлаў 

сшытак. 


