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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаван не складзена ў адпавед насці 
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У ім рэалізуюц-
ца патрабаван ні адукацыйнага стандарту па прадмеце, вызначаец ца паслядоў-
насць урокаў, у тым ліку ўрокаў развіц ця маўлен ня і дадатковага чытан ня. 

У аснову планаван ня ўрокаў беларускай мовы пакладзены сістэмна-функ-
цыяналь ны, камунікатыўна-дзейнасны, лінгвакультуралагічны і сацыякуль-
тур ны па дыходы, а таксама прынцып сістэматычнага паўтарэн ня і паглыблен-
ня ведаў вучняў, які прадугледжвае зварот да вывучанага ў папярэдніх класах.

У планаван ні па беларускай літаратуры вучэбны матэрыял размеркаваны 
ў адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка, указаны тэмы 
ўрокаў і колькасць гадзін, адведзеных на вывучэн не твораў, рэкамендуецца ад-
паведны вучэбны матэрыял да кожнага ўрока і дамашнія задан ні. 

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены ву-
чнямі на ўроку.

Выдан не мае на мэце дапамагчы настаўніку ў наладжван ні навучаль-
нага працэсу, але не павін на стрымліваць яго ініцыятыву і творчы падыход 
да выкладан ня прадмета. Настаўнік можа размеркаваць вучэбны матэрыял па-
іншаму, з улікам асаблівасцей кожнага класа.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаван не падрыхтавалі:
Беларуская мова — С. А. Язерская, І. М. Саматыя;
Беларуская літаратура — П. І. Лявонава, І. М. Слесарава.
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Беларуская мова
(70 гадзін на год, 2 гадзіны на тыдзень, з іх 10 гадзін на пісьмовыя работы)

 Размеркаванне вучэбнага матэрыялу прыводзіцца ў адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапа-
можніка: Бадзевіч, З. І. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 8-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. 
і рус. мовамі навучання / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 
2015. — 288 с.

№ урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма раздзела, урока Мэты і задачы ўрока Характарыстыка асноўных відаў 
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5

I чвэрць (16 урокаў)

Роля беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры (1 гадзіна)

1 Роля беларускай мо-
вы ў развіцці нацы-
янальнай куль ту ры 

Дапамагчы вучням усвядоміць ролю 
беларускай мовы ў развіцці нацы-
янальнай культуры. Папаўняць ле-
ксі чны і фразеалагічны склад мо вы 
ву чняў, удасканальваць іх маў ле-
нне. Пазнаёміць са структурай і зме-
стам вучэбнага дапаможніка, вы-
пра цоў ваць уменне арыентавацца 
ў вучэбнай кнізе, выхоўваць бе ра-
жлівыя адносіны да яе

Вусныя выказванні вучняў 
па складзеным плане на тэму 
ўрока; работа з дапаможнікам 
(азнаямленне з аўтарскім ка-
лектывам, зместам, умоўнымі 
абазначэннямі, дадаткамі); 
афармленне сшыткаў

§ 1, практ. 6 

Тэкст (1 гадзіна)

2 Тэкст і яго асноўныя 
прыметы (паглыбле-
нае паўтарэнне). Па-
глыбленне паняц ця 
пра паслядоўную і па-

Спрыяць узнаўленню і паглыбленню 
паняцця пра тэкст і яго лінгвістычныя 
асаблівасці на ўзроўнях зместу (тэ-
матычнае адзінства), функ цыі (сты-
лістычнае адзінства) і формы (струк-

Чытанне тэкстаў розных сты - 
ляў і тыпаў, вызначэнне іх ас - 
ноўных прымет: тэмы, асноў-
най думкі, адрасата, мэтана-
кіраванасці, кампазі цыйных 

§ 2, 3, 26, 
практ. 11 або 
па да браць 
 тэкст (7—
8 ска заў), 

5

Працяг

1 2 3 4 5

ралельную сувязь ска-
заў у тэксце

турнае адзінства). Выпрацоў ваць 
уменні ўспрымаць тэкст як цэлас нае 
вы ка зва нне, аб’яднанае тэмай, сэн-
сам і граматычна; суадносіць ко жнае 
вы ка званне з тыповай маў ленчай сі-
туацыяй. Садзейнічаць паглыблен-
ню паняцця вучняў пра паслядоўную 
і паралельную сувязь сказаў у тэксце, 
пра сродкі сувязі частак і сказаў; уда-
сканальваць уменні складаць двух-
састаўныя сказы на тэмы, звязаныя 
з працай людзей розных прафесій, 
пісаць тэксты на аснове складзеных 
сказаў

частак, падбор загалоўкаў; вус - 
ныя выказванні вучняў па тэме 
з апорай на табліцу і лінгві-
стычныя тэксты дапа мож ні-
ка; актуалізацыя ведаў пра 
паслядоўную і паралельную 
сувязь сказаў у тэксце; вызна-
чэнне ў прачытаных тэкстах 
спосабаў і сродкаў сувязі ска-
заў і частак

вызначыць 
стыль і тып, 
даць ха рак-
та ры сты ку 
срод кам, што 
за бя спечва-
юць су вязь 
ска заў у тэ-
ксце

Паўтарэнне вывучанага ў V—VІІ класах (2 гадзіны)

3
4

Самастойныя і слу-
жбовыя часціны мо-
вы. Правапіс не (ня), 
ні з рознымі часціна-
мі мовы

Садзейнічаць узнаўленню і акту-
алізацыі найважнейшых палажэн-
няў марфалогіі, прынцыпаў падзелу 
слоў на часціны мовы і іх групы; 
паўтарыць усе часціны мовы і ас-
ноўныя правілы іх правапісу, звяр-
таючы асаблівую ўвагу на марфа-
лагічныя амонімы; абазначыць сэн-
сава-граматычную і тэкстаўтвараль-
ную ролю самастойных і служ бо вых 
часцін мовы; паўтарыць правілы 
вымаўлення і правапісу не (ня), ні 

Вусныя выказванні вучняў 
у на вуковым стылі на тэму 
«Самастойныя і службовыя 
часціны мовы» з апорай на та-
бліцу і пытанні, іх сама- і ўзае- 
маацэнка; чытанне тэстаў, 
вызначэнне іх стылю, тыпу 
і жанру; характарыстыка ўжы-  
тых у тэксце слоў як часцін мо-  
вы, вызначэнне іх сэнсава-гра-
матычнай і тэкстаўтваральнай 
ролі; марфалагічны разбор не-

§ 4, 5, 
практ. 25
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Працяг

1 2 3 4 5

з рознымі часцінамі мовы. Удаска-
нальваць уменні пазнаваць і група-
ваць словы і іх формы як часціны 
мовы ў сказах і тэкстах; вызна чаць 
сэнсава-стылістычную і тэкстаўт-
варальную ролю часцін мовы; пра-
вільна вымаўляць і пісаць не (ня), ні 
з рознымі часцінамі мовы; развіваць 
навуковы стыль маўлення вучняў

каторых слоў з тэксту; тлума чэ -
нне правапісу не (ня), ні з роз - 
нымі часцінамі мовы ў тэкстах;  
выбарачны або размеркаваль- 
ны дыктант; падрабязны вусны 
пераказ тэксту; стварэнне ўлас- 
нага мастацкага тэксту — апі- 
сання восеньскага надвор’я; са-
ма- і ўзаемаацэнка сачыненняў

Стылі маўлення (2 гадзіны)

5
6

Паглыбленне па няц-
ця пра стылі маўлен - 
ня. Стылеўт ва раль - 
ная роля самастой - 
ных і службовых 
часцін мовы

Спрыяць узнаўленню і паглыбле-
нню паняцця пра стылі маўлення 
і стылеўтваральную ролю самастой-
ных і службовых часцін мовы; выпра-
цоўваць уменні вызначаць стыль тэ-
кстаў, іх моўныя асаблівасці, ролю са-
мастойных і службовых часцін мовы 
ў стварэнні тэкстаў розных стыляў 
маўлення; самастойна складаць не-
вялікія тэксты пэўнага стылю, тыпу 
і жанру

Вывучэнне тэарэтычнага матэ-
рыялу вучэбнага дапаможніка; 
чытанне тэкстаў, характары-
стыка моўных сродкаў, выка-
рыстаных у тэкстах розных 
стыляў; доказ прыналежнасці 
тэкстаў да пэўнага тыпу і сты-
лю на аснове 4-х прымет: мэта 
і сфера ўжывання, стылёвыя 
рысы, моўныя сродкі, жанр 
выказвання. Вызначэнне ролі 
часцін мовы ў тэкстах; падбор 
тэкстаў рознай стылёвай пры- 
належнасці, іх характарыс ты- 
ка, абгрунтаванне прыналеж- 
насці да пэўнага стылю; сас- 
таўленне выказвання (манала-

§ 3, 10, 11, 
практ. 14, 75 

7

Працяг

1 2 3 4 5

гічнага або дыялагічнага) у пэў- 
ным стылі на прапанаваную тэ- 
му; сама- і ўзаемаацэнка работ

Сінтаксіс і пунктуацыя (1 гадзіна)

7 Сінтаксіс і пункту а -
цыя як самастой ныя 
раздзелы на вукі пра 
мову

Садзейнічаць фарміраванню ў вучняў 
сістэмы сінтаксічных паняццяў ва 
ўза емасувязі з паняццямі іншых уз-
роўняў мовы і выпрацоўцы пра вільна-
га ўжывання разнастайных сінтак сі-
чных канструкцый ва ўласным вус-
ным і пісьмовым маўленні. Актуаліза-
ваць веды вучняў пра асноўныя ты-
пы словазлучэнняў і сказаў, вядо мыя 
з V—VII класаў, а таксама ас ноў ныя 
пункту ацый ныя правілы. Уда ска-
нальваць уменні знаходзіць сін та к-
січ ныя адзінкі, выяўляць агуль ныя 
і пры ва тныя прыметы і ўлас ці васці, 
аба піра ючыся на якія, мож на даць поў-
ную характарыстыку слова злучэнням 
і ска зам. Вучыць адроз ніваць тры ві-
ды сувязі: 1) прэ ды ка тыўную су вязь 
(су вязь па між дзей нікам і выказ ні-
кам); 2) злучальную сувязь (су вязь 
па між аднароднымі членамі сказа); 
3) пад парадкавальную сувязь (сувязь 
па між галоўным і залежным словам 
у словазлучэнні). Фармі ра ваць тры-
валыя пун ктуацыйныя на выкі

Суразмоўніцтва па асноўных 
пытаннях структуры і зместу 
навукі пра мову, пра асноўныя 
моўныя адзінкі і паняцці кож- 
нага з раздзелаў, змест і асноў-
ныя адзінкі сінтаксісу; чытанне 
і рэканструяванне тэкстаў без 
знакаў прыпынку і без вялікай 
літары ў пачатку сказаў, пад-
крэсліванне граматычных асноў 
сказаў; характарыстыка сінтак-
січных адзінак, назіранне за 
ўжы ваннем сінанімічных сін-
таксічных адзінак, адных тыпаў 
сказаў у значэнні іншых; аб-
грунтаванне пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў тэкстах 

Практ. 30, 
пад ры хтаваць 
ву снае па-
ве да мленне 
«З гіс то рыі 
зна каў пры-
пын ку»
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Працяг

1 2 3 4 5

Словазлучэнне: будова, значэнне, ужыванне (4 гадзіны)

8
9

Словазлучэнне як 
сінтаксічная адзінка.  
Граматычнае значэн-
не словазлучэння (аз-
наямленне)

Дапамагчы вучням асэнсаваць 
ролю словазлучэння ў сказе як 
намінатыў нага сродку, які развівае 
і ўдакладняе значэнне га лоў на га 
сло ва ў пэўнай сі туацыі  маўлення, 
паглыбіць веды вучняў пра будову 
і граматычнае значэнне сло ва-
злучэнняў. Садзейнічаць асэн-
саванню вучнямі за ко наў спа лу-
чальнасці і сувязі слоў, успрыманню 
сэн су і будовы сінтаксічных адзі-
нак, утво раных знамянальнымі 
сло вамі на ас нове разумен ня лек-
січнага значэння кампанентаў і іх 
гра матычных прымет і сувязей. Са-
дзейнічаць размежаванню тэрмінаў 
словазлучэнне і спалучэнне  слоў. 
Выпрацоўваць уменні вылучаць 
сло вазлучэнні ў сказе, вызначаць іх 
ро лю ў тэксце, вызначаць галоўнае 
і за ле жнае словы, выяўляць сэ нса-
вую і граматычную ролю гэтых слоў, 
ус та наўліваць граматычнае зна чэ-
нне і тып сінтаксічных адносін па-
між кампанентамі словазлучэння; 
утвараць разнастайныя сло ва злу -
чэнні і ўводзіць іх у сказы; вызначаць,

Суразмоўніцтва па тэме ўрока 
з апорай на веды, атрыманыя 
ў папярэдніх класах; вывучэн-
не тэарэтычнага матэрыялу да-
па можніка, вусныя выказванні 
вучняў, іх сама- і ўзаемаацэн-
ка; чытанне і аналіз тэксту; 
выпісванне са сказаў тэксту 
словазлучэнняў, вызначэн-
не ў іх галоўнага і залежнага 
слоў, іх марфалагічнага выра-
жэння, сэнсавай і граматы-
чнай ро лі; класіфікацыя пра-
па на ва ных спа лучэнняў слоў 
па пры належнасці/непрына-
лежнасці да сло вазлучэнняў; 
кла сі фі ка цыя словазлучэнняў 
па пры на лежнасці галоўнага 
слова да пэў най часціны мовы 
(дзе я слоў ныя і іменныя сло-
ва злу чэнні), па тыпе сінтаксі-
чных адносін; практыкаванні 
на ўтварэнне словазлучэнняў 
на ас но ве прапанаваных слоў 
і ўвя дзенне іх у сказы; вызначэ-
нне сінтаксічнай ролі залежных 
слоў у саставе сказа. Складан не

§ 6, 7, 
практ. 35, 48
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Працяг

1 2 3 4 5

якімі членамі сказа становяцца за-
ле жныя словы словазлучэння. Фар-
міраваць навыкі камунікатыўна мэ та-
згоднага і стылістычна абумоўленага 
выкарыстання словазлучэнняў ва 
ўласным маўленні; садзейнічаць вы-
хаванню маўленчай культуры вучняў

сказаў і тэкстаў-апісанняў 
на пра панаваную тэму.
Падрыхтоўка вуснага паведа-
млення на тэму ўрока

10 Віды сінтаксічнай су-
вязі слоў у словазлу-
чэнні: дапасаванне, 
кіраванне, прымыка-
нне. Асаблівасці да-
пасавання і кі ра ва н-
ня ў бе ла ру скай мове 
(у па раў нанні з ру-
скай)

Дапамагчы вучням набыць элемен-
тарнае ўяўленне пра законы, якімі 
абу моў лена здольнасць слова раз-
ві ва цца і ўдакладняцца іншымі сло-
ва мі (такая здольнасць залежыць 
ад ле ксічнага значэння слова і яго 
гра ма тыч най прыналежнасці); па-
знаё міць з відамі граматычнай су-
вя зі слоў; ву чыць устанаўліваць 
уза е ма за ле жнасць паміж гра ма тыч-
ным значэннем і спосабам пад па-
рад кавальнай сувязі слоў у сло ва-
злу чэнні. Садзейнічаць асэнсава н ню 
таго, што ў беларускай мове фор ма 
не каторых залежных слоў замацава-
на тра ды цыяй словаўжывання і гра-
ма тыч най сі стэ май мо вы (на пры-
клад, паліць у печы, па слаць па да-
памогу,  жыць  пры  бацьку  і інш.). 
Выпрацоўваць уменні вы зна чаць 
су бар ды нацыю кам панен таў у стру к -

Назіранні і аналіз мар фа ла-
гі ч нага выражэння сло ва злу-
чэнняў трох відаў пад па рад-
кавальнай сувязі, пад рыхтоў-
ка высноў; чы та н не тэа рэ-
тычнага тэксту дапаможніка, 
вусныя выказванні вучняў; 
запаўненне табліцы «Значэнне 
словазлучэнняў і спосаб сувя-
зі слоў» уласнымі пры кла-
да мі; складанне і за піс сло-
ва злу чэнняў на ўзор; кла сі-
фі ка цыйныя прак ты ка ванні 
(у аснове кла сі фі ка цыі – від 
сувязі кам па не н таў, гра ма ты-
чнае зна чэ нне сло вазлучэнняў); 
зна ёмства з асаблівасцямі кі-
ра ва ння ў беларускай мове; 
пераказ тэксту з падабраным 
ілюстрацыйным матэрыялам, 
складанне словазлучэнняў

§ 8, практ. 63
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ту ры сло ва злу чэ н ня, да ваць ім мар-
фа ла гі ч ную ха рак та ры сты ку, ба чыць 
су вя зі па між сло ва мі, якія дыстантна 
ад да ле ны ад но ад другога, вы зна чаць 
від падпарадкавальнай сувязі па-
між кам па нен та мі і пра віль на афар-
мляць ва ўлас ным вус ным і пісь -
мо вым маў ле н ні. Паў та рыць пра-
ва піс канчаткаў назоўнікаў у фор-
мах ускосных склонаў; па пя рэ дзіць 
па мы лкі ў кваліфікацыі і ўжы ва-
нні невытворных і вытворных пры-
назоўнікаў

і сказаў, выпісванне адметных 
беларускіх словазлучэнняў 
з тэ ксту; выпраўленне сказаў 
з памылковым ужываннем сло-
ва злу чэ нняў; пе ра клад сло ва-
злу чэ нняў і ска заў з ру скай мо-
вы на беларускую; рэдагаванне 
тэкстаў

11 Свабодныя і не сва бо-
дныя словазлучэнні

Пазнаёміць вучняў з ужываннем 
у мо ве свабодных і несвабодных (не-
па дзельных) словазлучэнняў, якія 
выступаюць у ролі аднаго члена сказа. 
Засяродзіць увагу на фразеалагічных 
словазлучэннях, у якіх лексічная 
са мастойнасць кампанентаў ас ла-
бле на і не можа суадносіцца з рэ-
альнасцю ў тым значэнні, з якім 
яно функцыянуе ў спалучэнні слоў. 
Дапамагчы вучням пазнаёміцца 
з па ра дкам і правіламі поўнага сі-
нтаксічнага разбору словазлучэння; 
навучыць адрозніваць сінанімічныя 
словазлучэнні. Удасканальваць уме -

Знаёмства з тэарэтычным ма-
тэ рыялам па тэме ўрока, з па-
рад кам і ўзорам разбору сло-
ва злучэння; разбор некато-
рых словазлучэнняў; пад бор 
да прапанаваных слова злу-
чэнняў (у тым ліку непа дзель-
ных, устойлівых) сінанімічных 
словазлучэнняў або слоў з блі-
з кім значэннем; спісванне сло-
вазлучэнняў з раскрыццём ду-
жак; граматычны разбор не-
ка то рых словазлучэнняў. Чы-
та нне тэкстаў, вызначэнне іх 
сты лю, тэмы і асноўнай дум кі;

§ 9, падабраць 
тэкст (7–8 ска-
заў) з не сва-
бодны мі сло-
ва злу чэн ня мі, 
па д крэ сліць 
не па дзель ныя 
сло ва злу чэн ні 
як чле ны ска-
за. Ад ка зы на 
пы та н ні ру б-
ры кі «Пра ве-
рце ся бе»
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нні аналізаваць словазлучэнні: вы-
чляняць са структуры сказа, вы-
зна чаць субардынацыю ка м па не-
нтаў, даваць ім марфалагічную ха-
рак тарыстыку, вызначаць від пад-
парадкавальнай сувязі і граматычнае 
значэнне.
Удасканальваць уменне ву сна і пісь-
мова пераказваць тэкст навуковага 
стылю з выкарыстаннем апорных 
словазлучэнняў, захоўва ючы лагі-
чнасць, паслядоўнасць, до казнасць 
прапанаванага тэксту, паў нату інфа-
рмацыі, што перадаецца неабходным 
выкарыстаннем аб страктнай лексі-
кі, у тым ліку тэ р мі на ла гі чна га хара-
ктару

поўны разбор не ка то рых сло ва- 
 злучэнняў (гра фі ч ны, вусны, 
пі сьмовы); вы зна чэ нне сі н так-
січнай ро лі словазлучэнняў або 
іх кам па нен таў у сказе; вусны 
пе ра каз прапанаванага тэксту. 
Пад рыхтоўка да пераказу ву-
чэ бных тэкстаў дапаможні-
ка з выкарыстаннем апорных 
словазлучэнняў, напрыклад, на 
тэму «Словазлучэнне». Ключа-
выя словазлучэнні: сінтаксі-
чная адзінка, бу до ва сло ва злу-
чэ н няў, пад па рад ка вальная су-
вязь, спо сабы сувязі, граматы-
чнае значэнне словазлучэнняў, 
сінтаксічныя адносіны; сі нані-
мі чныя сло ва злу чэнні, несва-
бодныя сло вазлучэнні. Пісьмо-
вы пераказ навуковага тэксту

ПРОСТЫ СКАЗ
Двухсастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне (16 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

12 Сказ як сінтаксічная 
адзінка, яго асноў-
ная функцыя. Тыпы 
ска заў паводле мэ -
ты вы каз ва ння і ін та - 

Дапамагчы вучням узнавіць і ак ту-
алі заваць звесткі пра будову, значэ-
нне і ролю сказа ў маўленні, тыпы 
ска заў паводле мэты выказвання.  
Вы працоўваць уменні вызначаць тып

Суразмоўніцтва па тэме з мэ тай 
ак ту алізаваць і сістэматы за ваць 
вя домае пра сказ; за ма ца ва нне 
вы сноў па тэарэтычным ма-
тэры яле, характарыстыка ска заў 

§ 12, практ. 85
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нацый нага афар мле-
н ня: апа вя дальныя, 
пы таль ныя, па бу-
джаль ныя; кліч ныя 
і няклічныя ска зы. 
Про стыя і скла да ныя 
ска зы. Раз ві тыя і не-
раз ві тыя ска зы

сказа па мэце і адносінах да зместу 
выказвання; аналізаваць сэнсавую 
структуру сказа, яго камунікатыўную 
ўстаноўку, перадаваць мэтавую 
устаноўку пры чытанні і маўленні, 
удасканальваць навыкі сінтаксічнага 
разбору простага сказа; ствараць 
паведамленне на маральна-этычную 
тэму на аснове некалькіх крыніц

па мэ це выказвання і ад но сі-
нах да зме сту вы каз вання; вы-
зна чэнне тыпу і стылю тэкстаў; 
аб гру нтаванне ўжывання роз-
ных ска заў па во дле ты пу вы ка-
зва ння; запіс сказаў ці тэ к стаў 
з расстаноўкай знакаў пры пын ку 
ў канцы сказаў. Чытанне тэксту, 
выпісванне сказаў роз нага тыпу, 
расстаноўка знакаў прыпынку; 
аналіз тэксту, аб меркаванне тэ-
мы і асноўнай думкі тэксту; 
выказванні на ад паведную ма-
ральна-этычную тэ му

13 Парадак слоў у сказе. 
Лагічны націск (азна-
ямленне) 

Дапамагчы засвоіць нормы раз мя- 
шчэння слоў у сказе, паказаць, што га- 
лоўнымі сродкамі выражэння мэты 
выказвання служаць парадак слоў, ін- 
танацыя і лагічны націск. Уда сканаль- 
ваць уменні правільна інта наваць апа- 
вядальныя, пытальныя і пабуджаль-
ныя сказы, выконваць сінтаксічны 
разбор простага сказа, вызначаць тып 
сказа па мэце і ад носінах да зместу вы- 
казвання, ана лізаваць сэнсавую струк-
туру сказа, яго камунікатыўную 
накірава насць, перадаваць мэтавую 
ўстаноўку пры чытанні і маўленні

Вывучэнне лінгвістычнага матэ-
рыялу; практыкаванні на вызна-
чэнне зместу мэтавай уста ноўкі 
сказаў пры дапамозе лагічнага 
націску і парадку слоў; выра-
знае чытанне і перабудова ска - 
заў са зменай сэнсавага цэ н тру 
сказа; падрыхтоўка вы сноў; 
вы праў ленне ў ска зах ла гі ч-
ных памылак, вы клі ка ных па-
ру шэ ннем пара дку слоў; чы-
та нне прыказкі па гра фі ч най 
схеме, скла да нне гра фі ч най 
схемы сказа на ўзор, вы ра з -

§ 13, 14, 
практ. 93
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нае чытанне, інтанацый ныя 
практыкаванні; адказы на пы-
танні рубрыкі «Праверце сябе»

14 Кантрольны дыктант Выявіць узровень сфарміраванасці 
арфаграфічных і пунктуацыйных 
навыкаў вучняў, умення кантра-
ляваць саміх сябе

Слуханне і запіс тэксту

15 Двухсастаўныя ска-
зы. Дзейнік і вы ка-
знік, сэнсава-гра ма-
тычныя адносіны па-
між імі

Дапамагчы вучням набыць уяўленне 
аб парадыгме простых сказаў, іх бу-
дове і значэнні; паказаць на прыкла-
дах, што ў сказе паведамляецца пра 
дзеянне асобы або прадмета, стан ча-
лавека або прыроды, прыметы і яка-
сці прадмета маўлення, а так са ма да-
ецца кваліфікацыя, характары стыка 
прадмета маўлення, называ ецца дзе-
янне і яго прымета; асэнса ваць, што 
сказ можа фарміравацца як на асно-
ве ўзаемадзеяння двух га лоўных чле-
наў, так і на аснове аднаго дзейніка 
або выказніка; пазнаёміць са ска-
замі, бу дова якіх адпавядае будове 
граматычнай асновы і ў якіх мож на 
выявіць толькі прэдыкатыўныя ад-
носіны, – неразвітымі сказамі. Са-
дзейнічаць асэнсаванню вучнямі 
граматычнага значэння (прадмет

Вывучэнне лінгвістычнага тэ-
ксту, суразмоўніцтва па тэме; 
характарыстыка сказаў па іх 
будове і значэнні; утварэн-
не з неразвітых сказаў разві-
тых з мэтай пабудовы і запісу 
звязнага тэксту ў мастацкім 
стылі (з выкарыстаннем сказаў 
рознага тыпу па мэце выказва-
ння і эмацыянальнасці); пад-
бор загалоўка; чытанне тэстаў, 
вызначэнне іх тыпу і стылю; 
выяўленне агульнага граматы-
чнага значэння сказаў, іх будо-
вы і сэнсава-стылістычнай ролі 
ў тэксце, знаходжанне сказаў, 
якія выражаюць асноўную ду-
мку ў тэксце, і тых, якія іх паяс-
няюць, графічнае абазначэнне 
граматычнай асновы; вусныя

§ 15, практ. 104
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і яго прымета), якое перадаецца ў ска-
зе граматычнай асновай – дзейні-
кам і выказнікам; вызначэнню, якімі 
моўнымі сродкамі можа выражацца 
граматычнае значэнне, якія факта-
ры ўплываюць на яго фарміраванне. 
Паказаць сінтаксічную прыроду га-
лоўных членаў сказа: асобна ўзятае 
сло ва ці яго форму па-за сувязямі 
з ін шы мі словамі нельга разглядаць 
як член сказа. Выпрацоўваць уменні 
выяўляць двухсастаўныя сказы ў тэ-
ксце, аналізаваць іх будову, ужываць ва 
ўласным вусным і пісьмовым маўленні 
з пэўнай камунікатыўнай мэтай

выказванні па тэме ўрока, іх 
сама- і ўзаемаацэнка. Аналіз 
напісання кантрольнага дыкта-
нта, работа над памылкамі

16 Спосабы выражэння 
дзейніка

Пазнаёміць вучняў з найбольш рас-
паўсюджанымі спосабамі выражэн-
ня дзейніка, у тым ліку фразеалагі-
змамі і сінтаксічна непадзельнымі 
словазлучэннямі ў ролі  галоўнага 
члена сказа. Удасканальваць умен-
ні на аснове глыбокага асэнсаван-
ня зместу знаходзіць граматычную 
аснову, вызначаць сэнсава-грама-
тычныя адносіны паміж галоўнымі 
членамі, характарызаваць марфала-
гічныя сродкі выражэння дзейніка

Узнаўленне і актуалізацыя вя-
до мага пра спосабы вы ра жэн ня 
дзейніка, у тым лі ку спалу чэннем 
слоў, сі нта ксічна непадзельным 
сло ва злу чэ н нем; аналіз сказаў; 
вы зна чэ нне граматычнага зна чэ-
ння дзей ніка; асэнсаванне тэа рэ-
ты чнага матэрыялу параграфа; 
за піс і частковы графічны ра-
збор сказаў; складанне сказаў 
з утворанымі словазлучэннямі; 
вусныя выказванні вучняў 
па тэме ўрока
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II чвэрць (16 урокаў)

17
18

Спосабы выражэння 
выказніка (простага 
дзеяслоўнага, са с-
таўнога дзеяслоўнага  
і састаўнога іменнага)

Садзейнічаць фарміраванню ў ву-
чняў паняцця пра лексічнае і гра ма-
тычнае значэнні выказніка і на ас но ве 
адрознення спосабаў выражэння гэ-
тых зна чэнняў ры хта ваць да ўс пры - 
мання класіфікацыі тыпаў ска заў. 
Прасачыць, у якім ладзе і часе выка-
рыстоўваецца большасць ска заў 
у апавядальных тэкстах, тэ кстах-
апісаннях. Выпрацоўваць уме н-
ні характарызаваць найбольш па-
шы раныя спосабы выражэння вы-
ка зніка, вызначаць у сказах про-
стыя дзеяслоў ныя, састаўныя дзея-
слоўныя і састаўныя іменныя вы ка-
зні кі, правільна дапасоўваць вы ка-
знік да дзейніка ў ву сным і пісьмо-
вым маўленні, карыстацца роз нымі 
спо сабамі выражэння вы ка зніка як 
сро дкам арганізацыі і ўз мацнення 
выра знасці тэксту

Паўтарэнне значэнняў ладу 
і часу дзеяслова, узнаўленне 
і актуалізацыя вядомага пра 
вы казнік; вывучэнне тэ а-
рэтычнага матэрыялу і табліцы 
дапаможніка, суразмоўніцтва 
па тэме, падбор уласных пры-
кла даў для дэманстрацыі спо са-
баў выражэння выказніка; пра-
кты ка ванні на адрозне н не ўжы-
ва н ня дзеяслова быць  у про-
стым дзеяслоўным вы ка зніку 
і ў значэнні звязкі ў са стаў ным 
іме нным; ана ліз ска заў з ужы-
ва ннем фразеалагізмаў у ролі 
выказніка; чытанне і аналіз 
тэ кстаў, ха рактары сты ка зна-
чэння і структуры выказнікаў, 
ужытых у сказах, вызначэнне 
іх ролі ў пабудове тэксту

§ 17, 18, 
практ. 115

19 Су вязь вы ка зні ка 
і дзей ні ка, вы ра жа -
на га коль ка сна-іме н-
ным спа лу чэннем

Пашырыць уяўленні пра спосабы 
выражэння выказніка; пазнаёміць 
з правіламі далучэння выказніка 
да дзейніка; выпрацоўваць адпаве-
дныя аналітыка-сінтэтычныя моў -

Знаёмства з асобымі выпадкамі 
дапасавання выказніка да дзей-
ніка; складанне плана лінгві-
стычнага тэксту і яго пераказ; 
рэканструкцыя прапанаванага

§ 20,
практ. 123
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ныя і маўленчыя ўменні. Засяродзіць 
увагу вучняў на сферы выкарыстан ня 
гэтых сінтаксічных сродкаў у маў ле-
нні ў су вя зі з ды фе рэ нцы яцы яй іх зна-
чэн няў і вы яў лен чых маг чы ма сцей. 
Спы ніць увагу на тым, што су а дне се-
насць ска заў па зна чэ нні і фо рме з’яў-
ля ецца вель мі важ ным гра ма ты чным 
сро дкам су вязі ска заў у тэ ксце

тэксту з устаўкай неабходных 
дзе я слоў ных вы ка з ні каў; на ву-
чаль ны пе ра клад ска заў з ру скай 
мо вы на беларускую з аб грун та-
ва н нем вы бару фор мы дзе я сло-
ва-вы ка з ні ка; класіфі ка цый ныя 
прак ты ка ва н ні на раз ме жа ва н не 
ўжы тых гра ма ты ч ных фо рмаў 
вы ра жэ н ня вы ка з ні ка

20 Працяжнік па між 
дзей ні кам і вы ка з ні-
кам

Працягваць работу над правіламі 
пастаноўкі працяжніка паміж дзей-
нікам і выказнікам. Выпрацоўваць 
уменні ставіць пры неабходнасці 
працяжнік паміж дзейнікам і выка-
знікам, абгрунтоўваць умову паста-
ноўкі ці адсутнасці працяжніка

Вывучэнне правілаў пастаноў-
кі працяжніка паміж дзейні-
кам і выказнікам; чытанне ска-
заў і тэкстаў, характарыстыка 
спосабаў выражэння дзейні-
ка і выказніка, абгрунтаванне 
пастаноўкі працяжніка; запіс 
сказаў з пастаноўкай працяжні ка 
ў патрэбных выпадках; пабудова 
ўласных сказаў — ад казаў 
на пытанні — з расстаноў кай 
неабходных знакаў пры пынку

§ 21,  
практ. 127 або 
128 (на выбар)

21 Пераказ зместу кіна-
філь маў, урыўкаў 
з ма стацкіх тво раў, 
ра дыё- і тэ ле пе ра-
дач з вы ка ры ста н нем 
двух са стаў ных ска заў

Выпрацоўваць уменні ўспрымаць 
змест са ма стойна пра гле джа ных кі-
на філь ма, тэ ле пе ра да чы або пра слу-
ха най ра дыё пе ра дачы, прачытанага  
мастацкага твора; вызначаць тэму 
і асноўную думку; выконваць пераказ

Папярэдні самастойны пра гляд 
кі на філь ма ці тэлеперадачы або 
праслухоўванне ра дыё пе ра да-
чы, вызначэнне тэ мы і ас ноў най 
думкі; суразмоўніцтва па зме  сце 
ўспрынятых вучнямі тво раў, аб -

Удаскана лен-
не і за піс пе-
ра казу
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з мэтанакіраваным ужываннем 
двухсастаўных сказаў як сродкаў 
арганізацыі і выразнасці тэксту

мер ка ва н не і скла данне пла наў 
пе ра ка заў, па бу до ва ўс ту пнай 
і за клю ч най ча с так; аб грун та-
ва н не дарэчнасці ўжывання не-
раз вітых двухсастаўных ска заў; 
вызначэнне ролі і месца ўласных 
разважанняў адносна зместу 
твораў і ацэнкі формы іх падачы; 
напісанне пераказаў, іх сама- 
і ўзаемаацэнка пасля праверкі; 
удасканаленне на пі санага

22 Даданыя члены ска-
за: азначэнне, да паў-
ненне, акалічнасць; 
іх гра ма ты чнае зна-
чэ нне

Актуалізаваць звесткі пра гра ма-
тычнае значэнне і асноўныя споса-
бы выражэння ўсіх даданых членаў 
ска за; дапамагчы вучням асэнсаваць 
пры значэнне даданых членаў — за-
бя спечваць паўнату і глыбіню дум-
кі, якая выражаецца ў ска зе; асэн-
са ваць ад но сі ны, для вы ра жэння 
якіх слу жаць да да ныя члены сказа. 
Паказаць, што большасць даданых 
чле наў сказа ўва хо дзіць у сказ праз 
сло ва злу чэ н не, па яс ня ючы га лоў ныя 
ў граматычных і сэнсавых ад но сінах 
словы. Разгледзець выпадкі ўжы ва-
ння развітых даданых членаў ска-
за: Сустрэча пройдзе каля будынка 
Дзяржаўнага цырка. Выпрацоўваць

Супастаўленне неразвітых і ра-
звітых сказаў з мэтай выяўле-
ння сэнсавых адценняў, які мі 
яны адрозніваюцца; ква лі фі-
кацыя даданых членаў сказа; 
суразмоўніцтва па тэме ўрока, 
падагульненне і актуалізацыя 
вывучанага раней пра даданыя 
члены сказа. Чытанне тэкстаў, 
абгрунтаванне неабходнасці 
даданых членаў сказа для ра-
зу мення сэнсу выказвання; ву-
сны і графічны разбор па чле-
нах не каторых сказаў; па бу-
дова і запіс уласнага тэксту 
на ас нове прапанаваных спа-
лу чэнняў слоў

§ 24, 
практ. 148 або 
са ма стой на 
па да браць 
тэкст (5–
6 ска заў), 
вы канаць 
гра фічны раз-
бор па чле-
нах ска за 
двух сказаў 
(на выбар)
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уменні вызначаць даданыя члены 
ска за з улікам структурных і се ма-
нты чных характарыстык: а) мар-
фалагічнага выражэння кампане-
н таў, якія ўступаюць у сувязь, 
спосабу сувязі, пазіцыі; б) лексічных 
і граматычных адносін паміж ка м па-
не н та мі, сэнсавай нагрузкі і здоль-
насці ўтвараць адну сінтагму. Вы ка-
рыстоўваць сэнсавыя (сінтаксічныя) 
пытанні пры вызначэнні характару 
адносін паміж галоўным і залежным 
кампанентамі ў структуры сказа

23 Азначэнне, яго гра-
матычнае значэнне. 
Дапасаваныя і неда-
пасаваныя азначэн-
ні, спосабы іх вы ра-
жэння

Садзейнічаць сістэматызацыі вы-
ву ча нага пра азначэнне ў па пя рэ-
дніх кла сах, фарміраваць па няцце 
пра гра ма ты чнае значэнне аз на чэ-
ння (зна чэ нне прыметы), пазнаёміць 
з пры ва тнымі значэннямі да па са ва-
ных і не да па са ва ных аз на чэнняў 
і спо са ба мі іх вы ра жэ ння.  Вы пра-
цоў ваць уменні бачыць аз на чэнні 
ў сказе, пісьмова выдзяляць іх ад па-
ве днымі ўмоў ны мі абазна чэ нн ямі, 
вы зна чаць члены сказа, да якіх аз на-
чэнні адносяцца, называць від пад-
па рад ка ва ль най сувязі, сродкі вы ра- 
жэння, сэнсава-стылістычную ролю

Вывучэнне лінгвістычнага ма- 
тэрыялу; аналіз табліцы «Спо-
сабы выражэння недапасава-
ных азначэнняў»; спісванне 
сказаў, вызначэнне ў сказах 
граматычнай асновы і дапаса-
ваных і недапасаваных азна-
чэнняў, іх сэнсава-стылістыч-
най ролі; практыкаванні на за- 
мену словазлучэнняў, звяза-
ных сувяззю дапасавання, сіна - 
німічнымі, у якіх словы звяза- 
ны сувяззю кіравання, і наад- 
варот; знаходжанне і назіран не 
за ўжываннем у тэксце прымет -

§ 22, 
практ. 133 або 
136

19

Працяг

1 2 3 4 5

ў тэксце (засяродзіць увагу вучняў 
на тым, што недапасаваныя азначэ-
нні больш дакладныя, адназначныя, 
паколькі ў іх ролі выкарыстоўваюц-
ца разнастайныя формы назоўнікаў 
з рознымі прыназоўнікамі, інфіні-
тыў, прыслоўі, здольныя перадаць 
любыя сэнсавыя адценні, у выніку 
чаго інфармацыя тэксту больш поў-
ная і канкрэтная). Вучыць вылучаць 
развітае азначэнне, выражанае дзее-
прыметнікавым зваротам, удаска-
нальваць адпаведныя пунктуацый-
ныя навыкі; навучыць адрозніваць 
недапасаванае азначэнне ад прыйме-
ннага дапаўнення, выкарыстоўвачы 
адпаведныя прыёмы (напрыклад, за-
мена дапасаваным азначэннем: домік 
для пчол — пчаліны домік; нос з гар
бінкай — замена немагчымая, у та-
кім выпадку прымяняем пастаноўку 
недапасаванага азначэння ў пазіцыю 
выказніка: Нос быў з гарбінкай). Ад-
розніваць мнагазначныя члены сказа: 
поезд з Гомеля (які? адкуль?), піражкі 
з бульбай (якія? з чым?), экскурсія 
па Белавежы (якая? па чым? дзе?)

нікаў-азначэнняў і прыметні-
каў-выказнікаў. Назіранне за 
ўжываннем у тэкстах дапаса-
ваных і недапасаваных азна-
чэнняў: выяўленне іх прыва-
тнага значэння, спосабу выра-
жэння, віду сувязі ў словазлу-
чэнні, вызначэнне ролі мастац-
кіх азначэнняў у апісаннях
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24 Прыдатак як разнаві-
днасць азначэння

Садзейнічаць фарміраванню ў вуч-
няў паняцця пра прыдатак як сінта-
ксічную катэгорыю, разнавіднасць 
дапасаванага ў склоне азначэння, 
якое дае прадмету іншую назву. Да-
памагчы зразумець, што, паколькі 
прыдатку ўласціва значэнне прыме-
ты і прадметнае значэнне, ён выко-
нвае ў тэксце асаблівую, нятоесную 
азначальнаму слову функцыянальна- 
сінтаксічную ролю. Паказаць, што 
прыдатак — выразны і лагічны сродак 
вобразнай характарыстыкі прадмета 
ў мастацкіх апісаннях, сродак дзела-
вой характарыстыкі асобы, які можа 
ўказваць на сацыяльнае паходжанне 
людзей, узрост, род заняткаў, нацыя-
нальнасць, ступень сваяцтва, прына-
лежнасць да грамадскіх арганізацый, 
сродак дакладнай назвы газет, часо-
пісаў, кніг, прадпрыемстваў, уста-
ноў у афіцыйным маўленні. Пазна-
ёміць вучняў з некаторымі спосабамі 
вы-значэння прыдатка. Спыніць ува-
гу на тым, што прыдаткі могуць мець 
пры сабе паясняльныя словы і быць 
развітымі. Дапамагчы засвоіць аса-

Вывучэнне тэарэтычнага ма-
тэрыялу дапаможніка; аналіз 
табліцы; паведамленне аб зна-
чэннях прыдатка; практыкаван-
ні на распазнаванне прыдаткаў 
у сказах; складанне і запіс ска-
заў з прапанаванымі азнача-
льнымі словамі і прыдаткамі; 
назіранне за ўжываннем дэфі-
са пры прыдатку і азначаль-
ным слове; фармулёўка адпа-
веднага правіла. Запіс сказаў 
з абгрунтаваннем умоў паста-
ноўкі дэфіса паміж прыдаткам 
і азначальным словам, а такса-
ма двукосся ва ўласных назвах; 
падбор да прапанаваных назоў-
нікаў прыдаткаў, у тым ліку 
такіх, якія азначаюць прадмет 
пры дапамозе параўнання (ма
розмастак, вочыазёры, хма
рыастраўкі), складанне з імі 
сказаў або невялікіх тэкстаў. 
Адказы на пытанні рубрыкі 
«Праверце сябе»

§ 23, 
практ. 143
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блівасці дапасавання дзеясловаў-
выказнікаў у форме прошлага часу 
да прыдаткаў, выражаных уласнымі 
назоўнікамі. Выпрацоўваць уменні 
распазнаваць прыдаткі ў сказах, 
вызначаць іх сэнсава-стылістычную 
ролю ў тэкстах розных стыляў; кары-
стацца правілам пастаноўкі дэфіса 
пры прыдатку; ужываць прыдаткі 
ва ўласным вусным і пісьмовым 
маўленні; узбагачаць граматычны 
лад маўлення вучняў

25 Дапаўненне, яго гра-
матычнае значэнне 
і спосабы выражэння

Спрыяць засваенню азначэння да-
паў не ння і яго агульнага грама ты-
чна га значэння (значэнне прадмета); 
падрабязна пазнаёміць вучняў з усі-
мі выпадкамі і спосабамі выражэння 
пра мых і ўскосных дапаўненняў. Па-
ка заць на прыкладах, што да паў не-
нне можа не толькі адносіцца да дзе-
ясло ва-выказніка, а і па ясняць ін-
шыя чле ны ска за, вы ра жа ныя на-
зоў ні кам, прыметнікам. Са дзей ні-
чаць асэнсаванню вучнямі ка му-
нікатыўнай мэтазгоднасці вы ка ры -
стання сінтаксічных сродкаў мо вы 
ў за лежнасці ад задач і зместу вы ка-
звання. Выпрацоўваць уменні даваць

Вывучэнне тэарэтычнага ма тэ-
ры ялу ву чэ бна га да па мо жні ка 
аб гра ма тычным зна чэ нні і спо-
са бах вы ра жэння да паўнення; 
ана ліз табліцы «Спосабы вы-
ра жэ ння дапаўнення», ілю-
стра цыя ўлас нымі пры кла-
дамі; практыкаванні на раз ме-
жаванне дзейніка і дапаўнення. 
Складанне і запіс сказаў з да-
паў неннямі на аснове пра па-
на ваных дзеясловаў, сло ва злу-
чэнняў; аналіз сказаў з ужы ва-
ннем у ролі дапаўнення ін фі ні-
тыва. Вусныя выказванні ву-
чняў на тэму ўрока (напрыклад,

§ 24,
практ. 148

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018 
© ТДА «Аверсэв», 2018

      www.adu.by 
www.aversev.by



22

Працяг

1 2 3 4 5

азначэнне дапаўнення, дакладна ад-
ро зніваць дзеяча і аб’ект, на які на кі-
равана дзеянне, у адносінах да агуль-
нага граматычнага значэ ння ба чыць 
вузкія, прыватныя значэнні да паў-
ненняў, вызначаць дапаўненні, вы ра-
жаныя не толькі назоўнікамі, а і ін-
шымі часцінамі мовы: займеннікамі, 
коль ка снымі лічэбнікамі, дзе ясло ва-
мі ў фо рме інфінітыва, суб стан тыва-
ва ны мі словамі; асэнсавана вы ка-
ры стоўваць дапаўненні ва ўласным 
ву сным і пісьмовым маўленні; раз-
віваць лагічнае мысленне вучняў

«Што новага я даведаўся пра 
дапаўненне»)

26 Акалічнасць, яе гра-
ма тычнае значэнне 
і спо сабы выражэння

Дапамагчы вучням пазнаёміцца з гра-
матычнымі значэннямі акалічнасці; 
вылучаючы агульныя ўласцівасці 
акалічнасцей, засвоіць іх сістэму 
і спо сабы выражэння. Спрыяць ра-
зуменню таго, што ўсякае дзеянне 
абу моўлена нейкай прычынай, мэ-
тай, адбываецца ў вызначаны час, 
мае пэўны вынік, а значыць, ака-
лічнасныя значэнні прычыны, мэ-
ты, ча су, месца, спосабу дзеяння 
і інш. заўсёды суправаджаюць пэў-
нае дзеянне або стан. Паказаць ад-
роз не нне акалічнасці і дапаўнення,

Вывучэнне тэарэтычнага ма-
тэрыялу па тэме «Акалічнасць»; 
аналіз табліцы, суразмоўніцтва 
па тэме. Запіс сказаў, графічнае 
абазначэнне акалічнасцей 
і вы яў ленне спосабу іх вы ра-
жэ ння; складанне і запіс ска-
заў з прапанаванымі ака лі-
чнасцямі месца, часу, пры чы-
ны і да т. п., звя за ных з пра цай 
лю дзей ро зных пра фе сій, на пі-
са нне тэ ксту на асно ве ска заў. 
Дапісванне ска заў, у якіх пра-
пу шча ны пэў ныя ака лі чнасці;

§ 25,
практ. 153 або 
156
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вы ра жа ных на зоў ні кам ва ўско сным 
скло не (з прыназоўнікам ці без яго): 
да паў ненне абазначае прадмет, з якім 
звя за на дзе янне, акалічнасць — як 
і пры якіх аб ста ві нах дзе ян не ад бы-
ва ецца. Выпрацоўваць уменні вы-
зна чаць у ска зе ака лі чнасці і іх пры-
ват ныя значэнні, ставіць сінтак -
січнае (лагічнае) пытан не, зна хо дзя-
чы сло вы, з якімі гэтыя акалічнасці 
звязаны, даваць ім сінтаксічную 
і мар фалагічную характарыстыку. 
Вучыць аналізаваць і такія выпадкі, 
калі акалічнасць далучаецца да гра-
матычнай асновы або да ўсяго сказа. 
Прыняць да ўвагі, што разгорнутыя 
ака лічнасці, якія выражаны дзе е-
прыслоўнымі зваротамі і абаз на-
чаюць дадатковае дзеянне, звя заны 
не толькі з дзеясловам-выка знікам, 
але і з дзейнікам, пры якім яны вы-
конваюць функцыю да дат ковага па ве-
дамлення. Зася родзіць увагу на тым, 
што ў за лежнасці ад камунікатыўнай 
мэты   выказвання акалічнасці могуць 
мяняць месца размяшчэння ў ска зе. 
Ву чыць выяўляць ролю акалічнасцей 
у тэкстах розных стыляў, вы ка ры -

аналіз словазлучэнняў ад ноль-
ка вай бу до вы, у якіх за ле жнае 
сло ва вы сту пае то ў ро лі ака-
лі чна сці, што вы зна ча ецца ле-
ксі чным зна чэ н нем за ле жн ага 
сло ва, то ў ро лі да паў не ння 
(прыйсці  з  сябрам  — прый
сці з лесу). Работа над сказамі 
з дзее прыслоўнымі зваротамі, 
якія вы сту паюць у ролі акалі ч-
на сцей і выдзяляюцца на пісь-
ме ко с камі; складанне ска заў 
з фра зе алагізмамі ў ро лі ака-
лі чнасцей. Чытанне тэ кстаў, 
вызначэнне іх тэмы і ас ноў-
най думкі, ты пу і сты лю; вы-
зна чэ нне ў ска зах тэ ксту ака-
ліч насцей, чым яны вы ражаны 
і да якіх слоў — членаў сказа 
ад но ся цца; ак рэ сле н не сэн-
сава-стылістычнай ро лі ака лі-
чнасцей у тэксце. Ву с ныя вы-
ка зва нні па тэме з апо рай на та-
бліцу, іх сама- і ўзае маацэнка
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стоў ваць разнастайныя акалічнасці ва 
ўласным вусным і пісьмовым маў ленні

27 Падагульненне і сі-
стэ ма ты зацыя вы ву-
ча на га 

Садзейнічаць падагульненню і сі стэ-
ма тызацыі ведаў ву чняў па ра з дзе ле 
«Двухсастаўныя сказы»; уда ска на-
льваць навык сінтаксічнага раз бо ру 
про стага двухсастаўнага ска за; раз-
ві ваць ву снае і пісьмовае маўленне 
вучняў

Суразмоўніцтва па тэме раз-
дзе ла на аснове рубрыкі «Пра-
вер це сябе»; чытанне і аналіз 
тэкстаў; вусны і пісьмовы 
сінтаксічны раз бор сказаў; 
тлумачальны ды ктант

Кантрольныя 
пытанні ру-
бры кі «Пра-
вер це ся бе», 
практ. 163

Аднасастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне (5 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

28
29

Аднасастаўныя ска-
зы. Віды аднасастаў-
ных сказаў: пэў на- 
аса бовыя, ня пэў на-
аса бовыя, аба гуль-
нена-асабовыя, беза-
сабовыя, на зыў ныя 
(азнаямленне)

Дапамагчы вучням зразумець асаблі-
васці сэнсавых значэнняў і будовы 
аднасастаўных сказаў у супастаўлен-
ні з двухсастаўнымі. Пашырыць уяў-
ленні вучняў пра сінанімічныя ма-
гчымасці беларускай мовы; паказаць 
ролю такіх сказаў у тэксце. Наву-
чыць адрозніваць двухсастаўныя 
і аднасастаўныя сказы; фарміраваць 
уменні размяжоўваць тыпы аднаса-
стаўных сказаў па сэнсавых і грама-
тычных прыметах. Удасканальваць 
навык пастаноўкі коскі ў складаным 
сказе, калі ў яго ўваходзяць часткі 
з адным галоўным членам; вучыць 
карыстацца аднасастаўнымі сказа-
мі ва ўласным вусным і пісьмовым

Параўнальны аналіз аднаса-
стаўных і двухсастаўных ска-
заў; вывучэнне тэарэтычнага 
ма тэрыялу дапаможніка і схе-
мы «Аднасастаўныя ска зы»; 
вусныя паведамленні ву-
чняў па тэме ўрока; чы та нне 
тэксту; назіранне за ўжы ва-
ннем аднасастаўных ска заў, 
выяўленне іх будовы і гра ма-
ты чных прымет, які мі яны ад-
розніваюцца ад двух са стаў -
ных сказаў. Чытанне ска заў, 
вызначэнне галоўных чле наў, 
доказ прыналежнасці сказаў 
да аднасастаўных; раз ме жа-
ванне аднасастаўных сказаў;

§ 27—31,
практ. 166, 
192 або 194 
(на выбар)
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маўленні. Паўтарыць правапіс кан-
чаткаў асабовых дзеясловаў. Садзей-
нічаць выпрацоўцы ў вучняў умен-
ня перакладаць тэкст мастацкага 
стылю з апісаннем з’яў прыроды; 
удасканальваць уменні акрэсліваць 
тэму і асноўную думку тэксту, пад-
біраць і захоўваць пры перакладзе 
адпаведныя сродкі мастацкай выра-
знасці, захоўваць кампазіцыйную бу-
дову тэксту, абгрунтавана ўжываць 
двухсастаўныя і аднасастаўныя ска-
зы ва ўласным вусным і пісьмовым 
маўленні

спісванне сказаў з па дзе-
лам на гру пы; перабудова ад-
на са стаўных сказаў у двух-
састаўныя, назіранне за змена-
мі ў іх сэнсе, форме, мэтавай 
ус таноўцы; падрыхтоўка вы-
сноў. Чытанне і аналіз тэ-
ксту на ру скай мо ве, ха ра кта-
рыстыка моўных асаблівасцей 
аўтарскага стылю, падбор адэк-
ватных сродкаў для перакладу. 
Вусны пераклад тэксту

30
31

Кантрольны падра-
бязны пераказ тэкс
ту з дадатковымі за-
даннямі

Выявіць узровень умення вучняў 
па дра бя зна пераказваць мастацкія 
тэ кс ты. Удасканальваць навыкі, не-
абходныя вучням для падрыхтоўкі 
і напісання пераказу на аснове тэ-
ксту, прачытанага настаўнікам; ву-
чыць вызначаць асноўную думку тэ-
ксту, складаць план, захоўваць кам-
пазіцыю тэксту пры яго пераказе, 
дакладна і поўна перадаваць фак-
тычны матэрыял, творча вы ка ры-
стоўваць моўна-выяўленчыя сро-
дкі, уласцівыя тэксту пэўнага сты лю,

Уступнае слова настаўніка 
з мэ тай падрыхтоўкі да ўс пры-
ма ння тэксту; чытанне тэ ксту; 
су раз моўніцтва па яго зме сце, 
ла гі чнай бу дове і моў ных асаб-
лівасцях; напісанне пераказу; 
выкананне дадатковых за да-
нняў; удасканаленне тэксту 
пасля аналізу

Рэдагаванне 
тэ ксту па сля 
пра веркі
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ужы ваць у пісьмовым маў ле н ні не-
аб ход ныя сінтаксічныя кан струк цыі, 
ажыццяўляць самакантроль за пра-
вільным арфаграфічным, гра ма тыч-
ным і пунктуацыйным афар мле ннем, 
выконваць дадатковыя маў ленчыя 
і аналітыка-сінтэтычны моўныя 
заданні; рэдагаваць і да пра цоўваць 
першасны варыянт пера казу тэксту 
пасля аналізу, якасна афармляць 
канчатковы варыянт пераказу 

32 Назыўныя сказы: бу-
дова, значэнне, ужы-
ванне

Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі 
паняцця назыўны сказ; паказаць сэ н - 
сава-стылістычную ролю назыў ных 
сказаў у тэксце. Выпрацоўваць уме-
нні бачыць такія сказы ў тэксце, ха-
рактарызаваць іх значэнне, будову 
і ролю ў тэксце, адрозніваць назыў-
ныя сказы ад двухсастаўных і няпоў-
ных, правільна інтанаваць такія ска-
зы пры чытанні, ставіць неабходныя 
знакі прыпынку на пісьме, ужываць 
ва ўласным вусным і пісьмовым маў-
ленні ў адпаведнасці з пэўнымі каму-
нікатыўнымі задачамі

Выразнае чытанне сказаў, 
іх сінтаксічны разбор, параўна-
льны аналіз; знаёмства з тэа рэ-
тычным матэрыялам дапамо-
жніка; суразмоўніцтва па тэме; 
запіс сказаў, іх сінтаксічны ра-
збор; адрозненне назыўных ска-
заў ад сказаў з прапушчаным 
выказнікам; чытанне тэкстаў, 
назіранне за інтанаваннем на-
зыўных сказаў і пастаноўкай 
зна каў пры пы нку, разбор ска-
заў, вызначэнне іх сэнсава-
стылістычнай ролі ў тэкс тах пу-
бліцыстычнага і іншых стыляў; 
напісанне ўласнага тэксту 
з апо рай на прапанаваныя  

§ 32,
практ. 194
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сло вы і словазлучэнні з мэ та-
на кіраваным ужываннем на-
зыўных сказаў; прыдумванне 
і запіс аднасастаўных сказаў 
на прапанаваную тэму

III чвэрць (22 урокі)

За 
кошт 
рэ зе-
рво-
вых 

гадзін

Падагульненне і сі-
стэматызацыя выву-
чанага па раздзеле 
«Аднасастаўныя ска-
зы»

Дапамагчы падагульніць і сістэма-
тызаваць веды пра аднасастаўныя 
сказы; удасканальваць уменні адро-
зніваць віды аднасастаўных сказаў 
па сэнсавых і граматычных прыме-
тах, аднасастаўныя і двухсастаўныя 
сказы, выконваць сінтаксічны разбор 
аднасастаўных сказаў, ставіць коску 
ў складаным сказе з улікам асаблі-
васцей граматычных асноў, выяў-
ляць сэнсава-стылістычную ролю 
аднасастаўных сказаў у тэкстах пу-
бліцыстычнага стылю, мэтанакіра-
вана ўжываць розныя віды аднаса-
стаўных сказаў ва ўласным вусным 
і пісь мовым маўленні

Вусныя паведамленні ву-
чняў па тэме ўрока; адказы 
на пытанні; выкананне за-
данняў рубрыкі «Праверце 
ся бе» (с. 144); работа з да да-
тковым дыдактычным матэ-
рыялам

§ 27—32, 
практ. 194

Няпоўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне (2 гадзіны)

33
34

Няпоўныя сказы. 
Працяжнік у няпоў-
ным сказе

Дапамагчы вучням засвоіць асаб-
лівасці будовы няпоўных сказаў 
(аднасастаўных і двухсастаўных, ра-
звітых і неразвітых, простых і скла -

Паведамленне настаўніка; рабо-
та з тэарэтычным матэрыялам 
і табліцай дапаможніка; выпі-
сванне няпоўных сказаў з тэкс-

§ 35,
практ. 207, 
210 або 211
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даных); паказаць розніцу ў будо ве 
і значэнні поўных і няпоўных сказаў. 
Спрыяць асэнсаванню асаблівасці 
інтанацыйнага афармлення ня поў-
ных сказаў і пастаноўкі на пісь ме 
працяжніка ў іх. Пазнаёміць з па-
радкам і правіламі сінтаксічнага 
ра збору няпоўных сказаў. Вы пра-
цоўваць уменні знаходзіць у тэксце 
няпоўныя сказы, вызначаць ад су-
тны член, адрозніваць няпоўныя 
сказы ад поўных з нулявой звя-
зкай пры дзеяслове-выказніку, ад 
аднасастаўных, назыўных сказаў, 
ставіць працяжнік на месцы 
пропуску члена сказа

таў, вызначэнне адсутных чле-
наў сказа; чы та нне тэкстаў з мэ-
тай вы зна чэ ння няпоўных ска-
заў з апо рай на алгарытм; адка-
зы на пы танні з выкарыстаннем 
няпоўных сказаў; сінтаксічны 
разбор няпоўных сказаў; аб-
грунтаванне пастаноўкі зна каў 
прыпынку ў няпоў ных сказах. 
Параўнальны аналіз манала-
гічных і дыялагічных тэкстаў, 
вызначэнне сродкаў моўнай 
выразнасці, мэта згоднасці 
ўжывання няпоўных сказаў; 
абмеркаванне пэўнай падзеі 
ў форме дыялогу з ужы ваннем 
няпоўных сказаў

УСКЛАДНЕНЫ СКАЗ 
Сказы з аднароднымі членамі: будова, значэнне, ужыванне (9 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

35
36

Паняцце пра ўс кла-
днены сказ. Сказы 
з аднароднымі чле-
намі

Сфарміраваць паняцце пра ўс кла-
днены сказ. Дапамагчы вучням 
уда кладніць і пашырыць паняцце 
аднародныя члены сказа; пазнаёміць 
з развітымі аднароднымі членамі, 
аднароднымі членамі, якія маюць 
рознае марфалагічнае выражэнне,

Знаёмства з паняццем ускла-
днены сказ. Актуалізацыя апор-
ных ведаў на матэрыяле ма ста-
цкага вершаванага тэксту; су-
размоўніцтва па тэме; работа 
з тэ арэтычным матэрыялам 
ву чэ бнага дапаможніка; ілю -

§ 37, 38,
практ. 225, 
238
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з канструкцыямі, што маюць не-
калькі радоў аднародных членаў, 
з канструкцыямі, якія аднароднымі 
членамі не з’яўляюцца; пазнаёміць 
з галоўным сродкам выражэння спа-
лучальных адносін — інтанацыяй, ла-
гічным націскам пры вымаўленні ад-
народных членаў сказа, злучальны-
мі злучнікамі. Выпрацоўваць навыкі 
знаходзіць канструкцыі з аднародны-
мі членамі ў выказванні, будаваць 
свае сказы з аднароднымі членамі 
(развітымі і неразвітымі), выража-
нымі адной часцінай мовы і розны-
мі, непадзельнымі словазлучэннямі 
і фразеалагізмамі, будаваць сказы 
з некалькімі радамі аднародных чле-
наў; выпрацоўваць навыкі інтана - 
вання і пастаноўкі знакаў прыпынку, 
выразнага чытання тэкстаў; удаска-
нальваць навык напісання водгуку 
на празаічны або вершаваны твор 

стра цыя тэарэтычных па ла-
жэ нняў прыкладамі з тэ кс-
таў; канспектаванне ма тэ-
рыялу пра канструкцыі, якія 
ад на роднымі членамі не з’яў-
ляюцца; вызначэнне ад на-
родных членаў сказа ў тэ кстах 
з апісаннямі, аналіз іх бу довы, 
спосабаў выражэння, сродкаў 
сувязі, тлумачэнне пастаноўкі 
знакаў прыпынку; чытанне 
з ад па веднай інтанацыяй, ад га-
дванне за га дак, вы зна чэ нне ро-
лі аднародных членаў у будове 
загадак; вы значэнне спосабаў 
аб’яднання аднародных членаў; 
па дрых тоўка да напісання 
водгуку на празаічны або 
вершаваны твор

37
38

Аднародныя і неад-
народныя азначэн-
ні. Знакі прыпынку 
ў сказах з аднарод-
ны мі членамі

Стварыць умовы для асэнсавання 
вучнямі паняццяў аднародныя і не
аднародныя  азначэнні.  Дапоўніць 
інфармацыю вучэбнага дапаможні-
ка звесткамі пра тое, што азначэнні,  
пры дапамозе якіх малюецца партрэт,

Правядзенне даследавання  
на матэрыяле сказаў; падры-
хтоўка паведамлення з апорай 
на тэарэтычны матэрыял да-
па мо жніка; складанне та б ліцы 
«Аднародныя і неаднародныя

§ 39, 40, 
практ. 242 
(ч. 1 або ч. 2 
на выбар),
256, 267, 268 
(на выбар)
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могуць характарызаваць чалавека 
з розных бакоў, аднак усё роўна лі-
чацца аднароднымі і раздзяляюц-
ца коскамі (напрыклад: Лапавухі, 
блакітнавокі,  канапаты  хлапчук.); 
азначэнні, з дапамогай якіх апісва-
ецца прадмет з розных бакоў, але 
пры гэтым ствараецца адно яркае 
агульнае ўражанне, таксама лічацца 
аднароднымі і раздзяляюцца коска-
мі (напрыклад: Мароз  упрыгожыў 
вокны  новенькімі,  яркімі  ўзорамі.). 
Выпрацоўваць уменне адрозніваць 
аднародныя і неаднародныя азначэ-
нні з дапамогай алгарытму; вучыць 
выкарыстоўваць аднародныя і не-
аднародныя азначэнні ва ўласным 
вусным і пісьмовым маўленні; уда-
сканальваць навыкі інтанавання ска-
заў, ускладненых аднароднымі члена-
мі, пастаноўкі знакаў прыпынку ў іх

азначэнні»; чытанне тэкстаў 
з мэтай знаходжання аднаро-
дных дапасаваных і недапаса-
ваных азначэнняў; выпісванне 
з тэкстаў практыкаванняў ска-
заў з дапасаванымі і недапаса-
ванымі азначэннямі, складанне 
іх схем; канструяванне сказаў 
з аднароднымі і неаднародны-
мі азначэннямі, іх інтанаванне; 
расстаноўка знакаў прыпынку 
пры аднародных азначэннях

39
40

Сказы з абагуль няль-
нымі словамі пры ад-
народных членах, зна-
кі прыпынку ў іх

Дапамагчы вучням паглыбіць па-
няцце пра сказы з абагульняльны-
мі словамі пры аднародных членах 
і пазнаёміць з правілам пастаноўкі 
знакаў прыпынку ў іх. Пазнаёміць 
з парадкам і правіламі сінтаксі чна -

Чытанне сказаў, падбор да ад-
народных членаў сказа слова 
або словазлучэння з больш 
шы рокім, абагульняльным 
зна чэннем; чытанне тэарэ ты-
чна га ма тэ ры ялу да па мо жні-

§ 41,
практ. 274, 276
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га разбору сказаў з аднароднымі 
чле намі. Выпрацоўваць навыкі па-
ста ноўкі знакаў прыпынку ў ска зах 
з аба гу льняльнымі словамі; вы пра-
цоў ваць уме нне выкарыстоўваць ска-
зы з абагульняльнымі словамі пры 
аднародных членах ва ўласным вус-
ным і пісьмовым маўленні 

ка, пе ра каз зме сту з апо рай 
на схе мы, ілюстра цыя ас ноў-
ных па ла жэ нняў ула сны мі 
пры кла дамі аль бо вы пі санымі 
з пра кты ка ва нняў; зна ходжа-
нне сказаў з аба гуль няльнымі 
сло вамі пры ад наро дных чле-
нах, тлу ма чэ нне па ста ноў кі 
зна каў пры пы нку; ін та на ва нне 
ска заў; трансфармацыя ска заў: 
падбор абагульняльных слоў 
да аднародных членаў і пе ра-
бу дова сказаў так, каб яны зна-
ходзіліся ва ўсіх трох пазіцыях; 
сі нтаксічны разбор сказаў з ад-
народнымі членамі

 

41 Водгук на празаічны 
або вершаваны твор 

Удасканальваць вуснае і пісьмовае 
маўленне вучняў; выпрацоўваць 
уме нне пісаць водгук на вершава-
ны або празаічны твор, у якім ад-
лю строўваецца ўласнае меркаванне 
з апо рай на доб рае веданне зме сту, 
ма ста цкай фо рмы, на сваё ўс пры ма-
нне і раз гор ну тую ацэн ку змя стоў-
на-ма стацкіх дэталяў першакрыніцы

Чытанне тэксту, аналіз пра-
па на ванага мастацкага твора, 
ар гу мен таванае выказва нне 
сва іх ура жа нняў і ацэн ка пра-
панаванага твора. Напісанне 
тэ ксту водгуку

Уда ска на ле н-
не і запіс тэ-
ксту водгуку 

42 Падагульненне і сі-
стэ ма ты за цыя вы -

Дапамагчы падагульніць і сі стэ-
матызаваць веды пра сказы з ад на -

Вусныя паведамленні ву ч-
няў па тэ ме ўрока; адказы

Паўтарэнне 
вы ву чанага
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вуча на га па ра здзе-
ле «Ска зы з ад на ро-
днымі членамі: бу-
дова, значэнне, ужы-
ванне»

роднымі членамі: з развітымі ад-
народнымі членамі; аднароднымі 
чле намі, якія маюць рознае мар фа-
ла гі чнае выражэнне, з кан струк-
цыямі, што маюць не каль кі ра доў ад-
народных чле наў; з кан струкцыямі, 
якія аднароднымі чле намі не з’яўля-
юцца. Удас ка нальваць уменні зна-
ходзіць кан струкцыі з аднародны-
мі членамі ў выказванні; будаваць 
свае сказы з аднароднымі членамі 
(развітымі і неразвітымі), выража-
нымі ад ной часцінай мовы і розны-
мі, не падзельнымі словазлучэннямі 
і фра зеалагізмамі; будаваць сказы 
з аднароднымі членамі сказаў, выко-
нваць сінтаксічны разбор сказаў 
з аднароднымі членамі, ставіць зна-
кі прыпынку ў іх; выяўляць сэн сава-
стылістычную ролю ў тэкстах маста-
цкага, публіцыстычнага, на вуковага 
стыляў, мэтанакіравана ўжываць ва 
ўласным вусным і пісьмовым маў-
ленні

на пы танні; выкананне задан-
няў ру брыкі «Праверце сябе» 
(с. 195); работа з дадатковым 
ды дактычным матэрыялам

па ра здзе ле, 
пад рых тоў ка 
ву снага па- 
 ве  да  мле  н  ня 
з апо рай на 
пыта н ні ру-
бры кі «Пра-
вер це ся бе», 
практ. 288

43 Кантрольны дыктант Выявіць узровень авалодання ву-
чнямі арфаграфічнымі і пункту а-
цыйнымі навыкамі, уменнем ка нт-
раляваць саміх сябе

Запіс тэксту дыктанта
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Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі, устаўнымі канструкцыямі:
будова, значэнне, ужыванне (8 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

44
45

Зваротак. Неразвітыя 
і раз віт ыя зва ро ткі, іх 
вы дзя ле нне ў вус ным 
і пісь мо вым маў ле нні

Актуалізаваць вывучанае пра зва-
ротак у 5 класе. Паглыбіць ве ды 
ву чняў пра аднасастаўныя ска-
зы; засяродзіць увагу на тым, што 
будова і значэнне звароткаў ад-
розніваюцца ў залежнасці ад фо-
рмы і стылю маўлення. Паглыбіць 
веды вучняў пра зваротак за кошт 
ува гі да яго функцыянальнай ха-
рактарыстыкі. Выпрацоўваць уме-
нні вызначаць сказы са зваро тка мі: 
характарызаваць паводле спосабу 
вы ражэння, структуры (развітыя 
ці не развітыя), ужывання (адзі-
но чныя ці аднародныя), пра віль-
на інтанаваць і ставіць у іх зна-
кі прыпынку. Дапамагчы вучням 
выпрацаваць уменне пра вільна 
карыстацца звароткам у ву сным 
і пісьмовым маўленні; наву чыць 
з дапамогай зваротка выражаць 
свае адносіны да суразмоўцы; вы-
працоўваць уменне выяўляць у ха-
рактары зваротка адносіны да сябе 
як адрасата вуснага ці пісь мовага 
выказвання. Выпрацоўваць навыкі

Актуалізацыя вывучанага пра 
зваротак; параўнальны інта-
нацыйны аналіз сказаў са зва-
роткамі і дзейнікамі з адноль-
кавым слоўным выражэннем. 
Адрозненне дзейніка ад зваро-
тка на аснове супастаўлення 
яго з канкурыруючым членам 
сказа, каб убачыць у іх агуль-
нае і адрознае; самастойнае зна-
ёмства са зместам тэарэтычнага 
матэрыялу, пераказ па плане:
1. Зваротак як моўная з’ява.
2. Аднародныя звароткі.
3. Спосабы выражэння зваро-
тка.
4. Развітыя і неразвітыя зваро-
ткі.
5. Зваротак як сродак маўле-
нчага этыкету.
Ілюстрацыя прыкладамі з прак- 
тыкаванняў; засваенне месца 
зваротка ў сказе, пастаноўкі 
знакаў прыпынку і інтанавання 
з апо рай на на сту пныя схе мы: 
[зв.!] [зв.,...] [..., зв.,...] [..., зв.].

§ 43,
практ. 296 
(6 сказаў або 
дадатковае 
за да н не — 
на вы бар); 
303 або 304 
(на выбар)
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напісання афіцыйнага пісьма і він-
шавання з якой-небудзь нагоды. 
Навучыць успрымаць паэтычны 
твор у тых адценнях і вобразах, якія 
ствараюцца асаблівасцямі звароткаў 
у мастацкім стылі

Чытанне лістоў знакамітых 
лю дзей, знаходжанне зваро-
ткаў у тэ ксце, вы зна чэнне іх 
формы, характарыстыка асобы 
адрасанта; ужыванне звароткаў 
у маўленні. Вуснае выказван-
не пра формы ветлівага зваро-
ту беларусаў; асэнсаванне ролі 
звароткаў у мастацкіх творах; 
напісанне афіцыйных і сяброў-
скіх лістоў. Сінтаксічны разбор 
сказаў са звароткамі

46
47

Пабочныя словы, сло-
ва злу чэ н ні і ска зы 
і іх пу нкту ацый нае 
афармле нне

Дапамагчы вучням авалодаць ка-
тэгорыяй пабочнасці як эфектыў-
ным сродкам выражэння ў маўленні 
ма дальна-камунікатыўных адносін 
і тым самым выпрацоўваць навык 
карыстання багатымі магчымасця-
мі беларускай мовы. Стварыць умо-
вы для вывучэння пабочных слоў 
не толькі як граматычнай катэго-
рыі, але і як сродку перадачы сваіх 
ад носін да паведамлення. На асно-
ве семантыка-граматычнага аналі-
зу ву чыць адрозніваць пабочныя 
сло вы ад аманімічных членаў ска-
за, выконваць сінтаксічны разбор

Чытанне і параўнанне сказаў 
з пабочнымі словамі і аманімі-
чнымі словамі; вывучэнне тэ-
арэтычнага матэрыялу; знахо-
джанне пабочных слоў і сказаў 
у тэксце, вызначэнне іх сэнсу 
і ролі, аналіз пастаноўкі зна-
каў прыпынку пры іх; падрых-
тоўка выказвання з апорай 
на табліцу дапаможніка і з улі-
кам сітуацыі зносін; вызначэн-
не ролі пабочных слоў і сказаў 
ва ўласным вусным і пісьмо-
вым маўленні; адказы на пы- 
та нні з выкарыстан нем пабоч-

§ 44, 
практ. 312, 323
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сказаў з пабочнымі словамі, слова-
злучэннямі і сказамі, карыстацца 
пабочнымі словамі для сувязі сказаў 
і частак тэксту

ных сказаў; складанне сказаў па 
прапанаваных схемах, пабудова 
ўласных выказванняў з выка-
рыстаннем пабочных слоў і ска-
заў як тэкстаўтваральных сро-
дкаў; аналіз мастацкіх тэкстаў 
з мэтай выяўлення сэнсава- 
стылістычнай ролі пабочных 
слоў і сказаў; складанне разва-
жання на тэму «Што агульна-
га паміж звароткам і пабочны-
мі словамі». Сінтаксічны раз-
бор сказаў з пабочнымі словамі, 
словазлучэннямі і сказамі

48 Устаўныя кан стру к-
цыі і іх пу нкту а цый-
нае афармленне

Садзейнічаць знаёмству вучняў са 
сказамі з устаўнымі канструкцыямі; 
выпрацоўваць адпаведныя інтана-
цыйныя і пунктуацыйныя навыкі; 
вучыць карыстацца сказамі з устаў-
нымі канструкцыямі ва ўласным ву-
сным і пісьмовым маўленні

Самастойнае вывучэнне тэа-
рэтычнага матэрыялу з увагай 
да спосабаў афармлення ўстаў-
ных канструкцый у пісьмо-
вым тэксце. Выразнае чытанне 
тэкс таў са сказамі з устаўнымі 
канст рукцыямі; выпрацоўка ад-
паведных аналітыка-сінтэтыч-
ных моўных і маўленчых на вы - 
каў. Комплекснае замацаванне 
вывучанага; назіранне за ўжы-
ваннем пабочных слоў, слова- 
злучэнняў і ўстаўных канструк-
цый у розных стылях маўлення

§ 44, 
практ. 323
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49
50

Кантрольны падра-
бязны пераказ тэ-
ксту з дадатковымі 
заданнямі

Выявіць узровень умення вучняў 
падрабязна пераказваць мастацкія 
тэксты. Удасканальваць навыкі, 
неабходныя вучням для падрыхтоўкі 
і напісання пераказу на аснове тэксту, 
прачытанага настаўнікам; вучыць 
вызначаць асноўную думку тэксту, 
складаць план, захоўваць кампазіцыю 
тэксту пры яго пераказе, дакладна 
і поўна перадаваць фа к ты чны ма-
тэрыял, творча выка ры стоўваць 
моўна-выяўленчыя сродкі, уласцівыя 
тэксту пэўнага стылю, ужываць 
у пісьмовым маўленні неабходныя 
сінтаксічныя канструкцыі, ажыц-
цяўляць самакантроль за правіль-
ным арфаграфічным, граматычным 
і пунк туацыйным афармленнем, 
выкон ваць дадатковыя маўленчыя 
і аналітыка-сінтэтычныя моўныя 
заданні, рэдагаваць і дапрацоўваць 
першасны варыянт пераказу тэксту 
пасля аналізу, якасна афармляць 
канчатковы варыянт пераказу

Уступнае слова настаўніка з мэ-
тай падрыхтоўкі да ўспрыман-
ня тэксту; чытанне тэксту; су-
размоўніцтва па яго змесце, 
лагічнай будове і моўных аса-
блівасцях; напісанне пераказу; 
выкананне дадатковых задан-
няў; удасканаленне тэксту пас-
ля аналізу 

Рэдагаванне 
тэ ксту

51 Падагульненне і сі-
стэматызацыя выву-
чанага па раздзеле

Дапамагчы падагульніць і сістэматы-
заваць веды пра сказы са звароткамі, 
пабочнымі словамі, словазлучэннямі 
і сказамі, устаўнымі канструкцыямі: 

Вусныя паведамленні вучняў 
па тэме ўрока; адказы на пытан-
ні і заданні рубрыкі «Правер це 
сябе» (с. 221); сінтаксічны раз-

Паўтарэнне вы- 
вучанага па 
раздзеле, пад-
рыхтоўка вус-
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іх будову, значэнне, ужыванне; уда- 
сканальваць уменні адрозніваць ска-
зы са звароткамі, пабочнымі словамі, 
словазлучэннямі і сказамі, устаўны-
мі канструкцыямі, выконваць сін-
таксічны разбор такіх сказаў, пу-
нктуацыйна правільна афармляць 
у пісьмовым маўленні і мэтанакіра-
вана ўжываць розныя віды сказаў 
са звароткамі, пабочнымі словамі, 
словазлучэннямі і сказамі, устаўнымі 
канструкцыямі ва ўласным вусным 
і пісьмовым маўленні

бор сказаў са звароткамі, пабо-
чнымі словамі, словазлучэн-
нямі і сказамі, устаўнымі ка-
нструкцыямі; выкарыстанне 
дадатковага дыдактычнага ма-
тэрыялу

нага паведа-
млення з апо-
рай на пыта-
нні рубрыкі 
«Праверце ся-
бе», практ. 321

Сказы з адасобленымі членамі: будова, значэнне, ужыванне  
(13 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

52
53

Паняцце пра адаса-
бленне. Адасобленыя 
дапасаваныя і неда-
пасаваныя азначэнні

Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі 
паняцця адасобленыя  члены  сказа, 
іх адметнай структурна-семантыч-
най характарыстыкі, прычын, умоў 
і сродкаў адасаблення, прызначэння 
ў маўленні. Паказаць, што прычы-
най адасаблення з’яўляецца жадан-
не ўзмацніць, асабліва падкрэсліць 
сэнсавую ролю пэўнага даданага 
члена сказа, канкрэтызаваць апіса-
нне дзеяння, даць больш глыбокую 
характарыстыку асобе або прадмету, 
надаць сказу эмацыянальную афар-

Слова настаўніка; назіранне 
за адпаведным моўным матэ-
рыялам (сінтаксічны разбор 
сказаў, параўнанне зместу ска-
заў з адасобленымі членамі 
і без іх, вызначэнне сродкаў 
сэнсавага вылучэння, рытма- 
меладычнага малюнка сказаў 
з рознымі відамі адасаблення 
і г. д.); замацаванне разгледжа-
нага матэрыялу па тэарэты-
чным тэксце вучэбнага дапа-
можніка; паўтарэнне звестак

§ 46, 47, 
практ. 335
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боўку. Пазнаёміць з умовамі адаса-
блення: парадак слоў у сказе (пазі-
цыя перад словам, да якога адносіц ца 
адасоблены член, ці пасля яго), сту-
пень развітасці даданага члена, яго 
сэнсавая нагрузка, сінтаксічная не-
спалучальнасць звязаных па сэнсе 
слоў (асабовых займеннікаў і азна-
чэнняў). Паказаць сродкі адасабле-
ння: інтанацыя ў вусным маўленні 
і знакі прыпынку — коска або пра-
цяжнік — на пісьме. Выпрацоўваць 
уменні вызначаць адасобленыя дапа-
саваныя і недапаса-ваныя, развітыя 
і неразвітыя азначэнні, устанаўліваць 
марфолага-сінтаксічныя адносіны 
паміж членамі сказа (даваць харак-
тарыстыку членам сказа, улічваючы 
разгорнутасць, спосаб выражэння, 
пазіцыю паяснёнага члена аднос-
на паясняльнага), пра вільна інтана-
ваць у маўленчай плыні і ставіць зна - 
кі прыпынку, вызначаць сэнсава-
сты  лістычную ролю ў тэксце, вы-
карыстоўваць ва ўласным вусным 
і пісьмовым маўленні, узбагачаць 
граматычны лад мовы вучняў. Паў-
тарыць правапіс складаных прыме-
тнікаў

пра азначэнне і спосабы яго 
выражэння; аналіз канстру-
кцый, якія ў сваім саставе ма-
юць адасобленыя развітыя і не-
развітыя, дапасаваныя і недапа-
саваныя азначэнні; вызначэнне 
меж адасобленых азначэнняў 
з наступным выразным чыта-
ннем сказаў і тлумачэннем, ад 
чаго залежыць рытма-меладыч-
ны малюнак сказа, і адпаве-
днае вылучэнне коскамі ада-
сабленняў на пісьме; склада-
нне схем інтанавання сказаў; 
запіс сказаў з расстаноўкай 
прапушчаных знакаў прыпы-
нку; тлумачэнне ўмоў адаса-
блення азначэнняў, вывучэнне 
правілаў адасаблення азначэ-
нняў; калектыўнае складанне 
табліцы «Умовы адасаблення 
азначэнняў» і алгарытму раз-
важання; самастойнае за паў-
не нне табліцы пры кла дамі. 
Канструктыўныя пра кты ка ва-
н ні; сінанімічная замена ска-
заў з адасобленымі азначэ н-
нямі на складаназалежныя 
з да данымі азначальнымі ча ст-
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камі і наадварот; чытанне тэ-
кстаў на гістарычныя тэ мы, іх 
аналіз, тлумачэнне ро лі сказаў 
з адасобленымі аз начэннямі; 
выбарачны вусны пераказ тэ-
ксту; сінтаксічны разбор ска-
заў з адасобленымі азначэннямі

54 Сказы з адасоблены-
мі прыдаткамі, знакі 
прыпынку ў іх

Спрыяць асэнсаванню вучнямі па-
няцця адасоблены прыдатак, пры-
чын, умоў і сродкаў адасаблення 
прыдаткаў, функцыі ў сказе (выра-
жаюць дадатковае паведамленне 
або акалічнаснае значэнне), пазнаё-
міць са сродкамі сувязі прыдаткаў 
з паяснёнымі словамі. Выпрацоў-
ваць уменні хутка арыентавацца 
ў структуры сказа з адасобленымі 
прыдаткамі, адрозніваць развітыя 
і неразвітыя прыдаткі, устанаўлі-
ваць марфолага-сінтаксічныя адно-
сіны паміж прыдаткам і паяснёным 
словам, правільна інтанаваць сказы 
з прыдаткамі ў маўленчай плыні, 
дакладна акрэсліваць умовы адаса-
блення прыдаткаў, фармуляваць ад-
паведныя пунктуацыйныя правілы; 
вызначаць сэнсава-стылістычную ро-
лю адасобленых прыдаткаў у тэкстах

Паўтарэнне звестак аб прыда-
тку; вывучэнне тэарэтычнага 
матэрыялу дапаможніка; сураз - 
моўніцтва па тэме (выяўлен-
не ўзроўню асэнсавання пры-
чын, умоў і сродкаў адасаб-
лення прыдаткаў); параўналь- 
на-супастаўляльны аналіз ска-
заў з адасобленымі прыдат ка-
мі і адасобленымі азначэннямі, 
а таксама сказаў з недапасава-
нымі азначэннямі і састаўнымі 
іменнымі выказнікамі, выража-
нымі назоўнікамі; складанне 
або аналіз і запаўненне пры-
кладамі табліцы «Умовы ада-
саблення прыдаткаў». Вусныя 
выказванні вучняў на адпа-
ведную тэму; узаемаацэнка 
выступленняў; выразнае чыта-
нне і запіс сказаў, тлумачэнне
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розных стыляў; выпрацоўваць уме-
нне ўжываць адасобленыя прыдаткі 
ва ўласным вусным і пісьмовым маў-
ленні; развіваць лагічнае мысленне 
вучняў

ўмоў адасаблення/неадасабле-
ння прыдаткаў, звязаных з па-
яснёным словам злучнікам як; 
чытанне тэкстаў — узораў дзе-
лавых папер, знаходжанне ў іх 
прыдаткаў; тлумачэнне паста-
ноўкі знакаў прыпынку; напі-
санне сваіх варыянтаў давера-
насці; чытанне тэкстаў,  вызна-
чэнне адасобленых азначэнняў 
і прыдаткаў, вусныя выказван-
ні-разважанні вучняў па тэме 
і асноўнай думцы тэкстаў

IV чвэрць (16 урокаў)

55
56

Сказы з адасоблены-
мі дапаўненнямі, зна-
кі прыпынку ў іх

Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі 
прычын, умоў і сродкаў адасаблен-
ня дапаўненняў у сказе, іх сэнсавай 
ролі ў сказе і сэнсава-стылістычнай 
ролі ў тэксце. Дапамагчы засвоіць 
правілы пастаноўкі знакаў прыпы-
нку пры адасобленых дапаўненнях. 
Выпрацоўваць уменні вызначаць 
адасобленыя ўдакладняльныя дапаў-
ненні ў структуры сказа, устанаўлі-
ваць марфолага-сінтаксічныя адно-
сіны паміж удакладняльным членам 
сказа і членам сказа, які ўдакладня-
ецца, фармуляваць адпаведнае пунк-

Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра дапаўненне і сродкі яго 
вы ражэння; вывучэнне зместу 
адпаведнага тэарэтычнага матэ - 
рыялу дапаможніка; суразмоў- 
ніцтва па тэме; назіранне за 
ўжываннем адасобленых дапаў - 
ненняў у сказах; аналіз прапа-
наваных сказаў з мэтай вызна-
чэння прычын і ўмоў адасабле-
ння дапаўненняў, расстаноўка 
знакаў прыпынку; дапісван-
не сказаў з устаўкай патрэб-
ных па сэнсе ўдакладняльных

§ 49, 
практ. 348
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туацыйнае правіла, вызначаць сэнса-
ва-стылістычную ролю адасобленых 
дапаўненняў у тэксце, ужываць іх ва 
ўласным вусным і пісьмовым маў-
ленні. Паўтарыць правапіс канчаткаў 
назоўнікаў 2-га скланення ў родным 
склоне адзіночнага ліку

дапаўненняў; складанне і запіс 
сказаў з адасобленымі дапаў-
неннямі. Аналіз тэксту, расста-
ноўка патрэбных знакаў пры-
пынку, узаемаацэнка работ

57 Пераклад на белару-
скую мову тэксту гі-
старычнай тэматыкі 
з элементамі апіса-
ння

Фарміраваць уменне перакладаць 
тэксты: правільна ўспрымаць змест 
прачытанага на рускай мове і даклад-
на перадаваць яго па-беларуску, за-
хоўваючы аўтарскі стыль і вобразна- 
выяўленчыя сродкі; удасканальваць 
уменне карыстацца двухмоўнымі 
слоўнікамі, правільна перадаваць 
пры перакладзе сказы рознай будо-
вы; рэдагаваць выкананы пераклад 
і даваць яму ацэнку

Чытанне тэксту для перакла-
ду, суразмоўніцтва з мэтай 
 выяўлення яго тыпу і стылю, 
тэмы і асноўнай думкі, адмет-
ных мастацкіх сродкаў; вусны 
калектыўны пераклад тэксту. 
Самастойны запіс; рэдагаван-
не ўласнага тэксту з мэтай уда-
сканалення напісанага

Рэдагаванне 
тэксту

58
59

Сказы з адасоблены-
мі акалічнасцямі, зна-
кі прыпынку ў іх

Дапамагчы вучням асэнсаваць пры-
чыны, умовы і сродкі адасаблен-
ня акалічнасцей, іх сэнсавую ролю 
ў сказе і сэнсава-стылістычную ро-
лю ў тэксце. Дапамагчы засвоіць 
правілы пастаноўкі знакаў прыпы-
нку пры адасобленых акалічнасцях, 
разгледзець выпадкі, калі акалічна-
сці, выражаныя адзіночнымі дзе-
епрыслоўямі (з перавагай акаліч- 

Паўтарэнне звестак пра дзее-
прыслоўе і дзеепрыслоўны зва-
рот; удасканаленне навыку рас-
пазнаваць і ўспрымаць на слых 
сказы з адзіночнымі і развітымі 
акалічнасцямі; перабудова ска-
заў, каб дзеясловы-выказнікі 
сталі дзеепрыслоўямі, назіран-
не за зменай сэнсу і экспрэсіў-
насці сказаў; вывучэнне тэарэ-

§ 50,
практ. 355, 360
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наснага значэння), фразеалагізма-
мі, у складзе якіх ёсць дзеепрыслоўі, 
не адасабляюцца. Выпрацоўваць 
уменні распазнаваць адасобленыя 
акалічнасці ў сказах, устанаўліваць 
марфолага-сінтаксічныя адносіны 
паміж членамі сказа, правільна інта-
наваць у маўленчай плыні; фармі-
раваць адпаведныя пунктуацыйныя 
навыкі, вучыць вызначаць сэнсава- 
стылістычную ролю адасобленых 
акалічнасцей у тэксце; ужываць іх 
ва ўласным вусным і пісьмовым 
маў ленні. Дапамагчы вучням пазна-
ёміцца са структурна-семантычнай 
характарыстыкай, прычынамі, умо-
вамі і сро дкамі ада саблення ўдакла-
дняльных ака лічнасцей і дапаўнен-
няў. Па ка заць і растлумачыць, што 
многія ака лічнасці самі не могуць 
дакладна абазначыць канкрэтны час 
ці месца дзеяння і патрабуюць наяў-
насці пры сабе слоў, якія ўдакладні-
лі б гэ тыя значэнні. Пазнаёміць са 
сфе рай выкарыстання сказаў з уда-
кладняльнымі адасобленымі чле намі 
сказа

тычнага матэрыялу, суразмоў-
ніцтва па тэме; практыкаванні 
на выпрацоўку ўмення адро-
зніваць акалічнасці, выража-
ныя дзеепрыслоўнымі зварота-
мі, ад азначэнняў, выражаных 
дзеепрыметнікавымі зварота-
мі; складанне схем умоў паста-
ноўкі знакаў прыпынку ў ска-
зах, прапанаваных для пунк-
туацыйнага аналізу. Спісванне 
сказаў і тэкстаў з расстаноў-
кай неабходных знакаў пры-
пынку, разбор некаторых ска-
заў па членах сказа; тлумачэн-
не ўмоў адасаблення або неада - 
саблення акалічнасцей; скла-
данне і запіс сказаў з прапана-
ванымі фразеалагізмамі ў ро-
лі акалічнасцей; перабудова 
сказаў такім чынам, каб адзін 
з аднародных выказнікаў стаў 
дзеепрыслоў ем-акалічнасцю; 
назіранне за зменай сэнсу вы-
казванняў
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60
61

Сказы з адасоблены-
мі ўдакладняльнымі 
членамі сказа, знакі 
прыпынку ў іх

Выпрацоўваць уменні вызначаць 
адасобленыя ўдакладняльныя ака-
лічнасці ў структуры сказаў, уста-
наўліваць марфолага-сінтаксічныя 
адносіны паміж удакладняльным 
членам сказа і членам сказа, які ўда-
кладняецца, правільна інтанаваць 
сказы з удакладняльнымі членамі 
сказа, акрэсліваць умовы адасаблен-
ня, фармуляваць адпаведнае пункту-
ацыйнае правіла, вызначаць сэнсава- 
стылістычную ролю ў тэксце, ужы-
ваць удакладняльныя акалічнасці ва 
ўласным вусным і пісьмовым маўле-
нні. Паўтарыць правілы вымаўлення  
спалучэнняў зычных. Вучыць ства-
раць тэкст — апісанне помніка гісто-
рыі (культуры). Садзейнічаць выпра-
цоўцы ў вучняў уменняў выказваць 
уласныя думкі на прапанаваную 
тэму, захоўваючы неабходны тып 
і стыль тэксту. Вучыць творча асэ-
нсоўваць аб’ём зместу і межы тэмы 
сачынення, падпарадкоўваць сваю 
работу асноўнай думцы, адбіраць 
і сістэматызаваць матэрыял і назіра-
нні; назапашваць рабочы матэрыял; 
вызначаць план сачынення, кампа-

Паведамленне настаўніка; назі-
ранне за адпаведнымі моўнымі 
з’явамі, запіс і марфолага-сін-
таксічны аналіз сказаў з адасо-
бленымі ўдакладняльнымі ака-
лічнасцямі; канструяванне ска-
заў з удакладняльнымі акалі-
чнасцямі; складанне схем інта-
навання сказаў; практыкаванні 
на размежаванне аднародных, 
удакладняльных членаў ска-
за і акалічнасцей часу і месца. 
Чытанне тэкстаў, знаходжан-
не ў іх удакладняльных членаў 
сказа, выяўленне іх сэнсава-
стылістыч най ролі.
Уступнае слова настаўніка; чы - 
танне і згадванне тэкстаў на тэ-
му апісання помнікаў гісторыі 
(культуры), вызначэнне іх 
тыпу і стылю, асноўнай дум-
кі, аналіз лагічнай структуры 
і моўных сродкаў; выбар жанру 
сачынення, складанне плана; 
падрыхтоўка рабочых матэры-
ялаў; напісанне чарнавіка

§ 51,
практ. 372;
напісанне 
сачынення — 
апісання пом-
ніка гісторыі 
(культуры)
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зіцыю частак, падбіраць неабходную 
лексіку, выяўленчыя моўныя срод-
кі для выразнага раскрыцця тэмы 
і перадачы ўласных адносін да яе. 
Выхоўваць цікавасць і любоў да гі-
сторыі роднага краю, родных мясцін

62
63

Кантрольная тэста-
вая работа 

Выявіць узровень засваення вы-
ву чаных тэм і сфарміраванасць ад-
паведных аналітыка-сінтэтычных 
і маўленчых уменняў і навыкаў

Выкананне тэставай работы Работа над па-
мылкамі

64 Падагульненне і сі-
стэматызацыя выву-
чанага па раздзеле

Дапамагчы падагульніць і сістэматы-
заваць веды вучняў пра сказы з ада-
собленымі членамі: іх будову, значэ-
нне, ужыванне. Удасканальваць уме-
нні вызначаць у сказах адасобленыя 
члены сказа, акрэсліваць умовы ада-
саблення, фармуляваць адпаведнае 
пунктуацыйнае правіла, правіль-
на інтанаваць адасобленыя члены 
ў маўленчай плыні, вызначаць сэ-
нсава-стылістычную ролю ў тэкстах, 
выконваць сінтаксічны разбор сказаў, 
ускладненых адасобленымі членамі

Вусныя паведамленні вучняў 
па тэме ўрока; адказы на пытан-
ні і заданні рубрыкі «Праверце 
сябе» (с. 261); сінтаксічны раз-
бор сказаў з адасобленымі чле- 
намі; выкарыстанне дадатко-
вага дыдактычнага матэрыялу

Паўтарэнне 
вывучанага 
па раздзеле, 
падрыхтоў-
ка вуснага 
паведамлен-
ня з апорай 
на пытан-
ні рубрыкі 
«Праверце 
сябе»,
практ. 379

Сказы з параўнальнымі зваротамі (2 гадзіны)

65
66

Параўнальны зварот. 
Знакі прыпынку пры 
параўнальных зваро-
тах

Стварыць умовы для знаёмства ву-
чняў са сказамі з параўнальнымі ка-
нструкцыямі, якія шляхам параўнан-
ня раскрываюць і ўдакладняюць 

Чытанне і аналіз мастацкіх тэ-
кстаў з мэтай паўтарэння па-
няцця параўнання як вобраз- 
на-выяўленчага сродку; работа 

§ 52, 53,
практ. 389, 393 
або 394
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змест іншых слоў ці словазлучэнняў 
у сказе, могуць з’яўляцца мастацкім 
тропам, сутнасць якога ў супастаў-
ленні прадметаў ці з’яў, заснаваным 
на іх падабенстве ў чым-небудзь, або 
служаць для вызначэння адпавед-
насці, тоеснасці паміж прадметамі, 
з’явамі на аснове іх прымет або аб-
ставін, пры якіх адбываюцца пэўныя 
дзеянні, і не маюць метафарычнасці 
(параўнальна-раўналежныя зваро-
ты): Сонца ўзышло, як і ўчора, зза 
цёмнага бору свайго (М. Хведаровіч). 
Данік, як  і кожны з малых, меў не
калькі мянушак — то  Сівы, то Гусак, 
то Манька (Я. Брыль). Пазнаёміць 
з рознымі спосабамі сувязі суб’екта 
і аб’екта параўнання (параўнальныя 
злучнікі: як, што, усё роўна як, усё 
роўна што; нібы, бы, быццам; прына-
зоўнікавае ці беспрыназоўнікавае кі-
раванне: Чорнай маланкай лётаў ка
жан (П. Панчанка). Бег вялікі сабака, 
ростам з добрую мыш (Я. Скрыган), 
пры дапамозе якіх канструкцыі ўво-
дзяцца ў структуру простага ці скла-
данага сказа. Выпрацоўваць уменні 
вызначаць сказы з параўнальнымі

з фразеалагічнымі параўнан-
нямі; назіранне за ўжываннем 
параўнальных зваротаў у тэкс-
тах; вызначэнне суб’екта і аб’-
екта параўнання, спосабу су-
вязі, марфалагічная і сінтаксіч-
ная характарыстыка. Супастаў-
ленне і адрозненне параўналь-
ных зваротаў у саставе простага 
сказа і параўнальных даданых 
частак складанага сказа, сінта-
ксічны разбор такіх сказаў; са-
мастойная работа з тэкстам ву-
чэбнага дапаможніка, чытанне 
сказаў, знаходжанне параўналь-
ных зваротаў, іх характарысты-
ка, тлумачэнне ўмоў пастаноўкі 
знакаў прыпынку, вызначэнне 
іх ролі ў маўленні. Сінтаксічны 
разбор сказаў з параўнальны-
мі зваротамі. Падрыхтоўка ву-
сных выказванняў на тэму ўро-
ка з апорай на пытанні рубрыкі 
«Праверце сябе» і з самастойна 
падабранымі прыкладамі, сама- 
і ўзаемаацэнка выказванняў
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зваротамі, адрозніваць іх ад канку-
рыруючых канструкцый (даданых 
параўнальных частак складаназале-
жнага сказа і інш.), правільна інта-
наваць у маўленчай плыні, ставіць 
знакі прыпынку, вызначаць іх ролю 
ў маўленні

67
68

Падагульненне і сі-
стэматызацыя выву-
чанага за год

Падагульніць і сістэматызаваць веды 
вучняў па вывучаных раздзелах і тэ-
мах праграмы; удасканальваць моў-
ныя аналітыка-сінтэтычныя і маўле-
нчыя навыкі вучняў

Выкананне падагульняльных 
практыкаванняў па пунктуацыі 
з падборам уласных прыкладаў; 
чытанне і запіс тэкстаў з каме-
нціраваннем арфаграм і рас-
станоўкай знакаў прыпынку; 
выкананне тэставых заданняў;
выразнае чытанне паэтычных 
радкоў; аналіз тэкстаў, выяў-
ленне вывучаных моўных з’яў, 
іх характарыстыка, вызначэн-
не сэнсава-стылістычнай ролі 
ў тэксце. Вусныя выказванні 
вучняў на прапанаваную тэму; 
сінтаксічны разбор простых 
сказаў

Самастойна 
падабраць 
тэкст, выка-
наць яго 
аналіз (тэма, 
асноўная ду-
мка, стыль, 
тып, споса-
бы і срод-
кі сувязі, 
наяўнасць 
вывучаных 
моўных з’яў, 
іх сэнсава-сты- 
лістычная 
роля)

69
70

Рэзервовыя гадзіны

Заканчэнне

47

Беларуская літаратура
(53 гадзіны на год)

 Размеркаванне вучэбнага матэрыялу прыводзіцца ў адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка: 
Лазарук, М. А. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 8-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 
мовамі навучання / М. А. Лазарук, В. І. Русілка, І. М. Слесарава, І. У. Рэпенка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2018. — 
360 с.

№  
урока 
і дата 

правя- 
дзення

Тэма ўрока
Коль- 
касць 
гадз.

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў 
і спосабаў дзейнасці Дамашняе заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 гадзіна)

1 Літаратура як від 
мастацтва, чала-
век як галоўны 
аб’ект літаратуры 

1 Аднавіць веды вучняў пра 
літаратуру як мастацтва 
слова, пра паэзію і прозу 
як спосабы паказу жыцця; 
увесці паняцце пра роды лі-
таратуры: эпічны, лірычны 
і драматычны. Пазнаёміць 
з новым вучэбным дапамо-
жнікам

Уступнае слова настаўніка. 
Чытанне і калектыўная гу-
тарка па ўступным артыку-
ле. Прыпамінанне вучнямі 
вядомых ім з папярэдніх кла-
саў або з вопыту асабістага 
прачытання твораў розных 
літаратурных родаў. Абмерка-
ванне праблемы: чаму маста-
цкую літаратуру называюць 
чалавеказнаўствам?

Перачытаць артыкул 
«Роды мастацкай лі-
таратуры». Падрыхта-
ваць адказы на пытан-
ні да артыкула; паду-
маць, чаму першы 
раздзел падручніка 
мае назву «У трох аб-
ліччах»*

* Тут і далей пры вызначэнні дамашняга задання настаўнік (з улікам канцэпцыі канкрэтнага ўрока, агульнай падры-
хтаванасці класа і індывідуальных магчымасцей васьмікласнікаў) адбірае з метадычнага апарату, змешчанага ў вучэ-
бным дапаможніку да кожнага твора, канкрэтныя пытанні і заданні і паведамляе іх нумары вучням.
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І. Роды мастацкай літаратуры (7 гадзін)

2 Р. Барадулін. «Трэ-
ба дома бываць ча-
сцей»

1 Разгледзець верш у адзін-
стве яго зместу і формы, 
прыйсці да высновы, што 
неадольнае імкненне ча-
лавека да родных мясцін 
і блізкіх людзей — адзнака 
яго патрыятызму і духоў-
насці. Зацікаўліваць паэ-
зіяй Р. Барадуліна

Чытанне верша Р. Барадулі-
на «Трэба дома бываць ча-
сцей», калектыўнае абмерка-
ванне яго зместу і маральных 
праблем, мастацкіх адметна-
сцей. Праслухоўванне песні на 
словы Р. Барадуліна. Супа-
стаўленне вершаванага твора 
і яго музычнай інтэрпрэтацыі

Вывучыць верш на 
памяць. Прачытаць 
апавяданне В. Кара-
мазава «Дзяльба ка-
банчыка»

3 В. Карамазаў. 
«Дзяльба каба-
нчыка». Важная 
нагода для паездкі 
дамоў

1 Дапамагчы вучням зарыен-
тавацца ў змесце апавяда-
ння; звярнуць увагу на ро-
лю ў ім пейзажу і партрэта; 
паглыбляць паняцці тэма, 
ідэя, праблема твора; раз-
віваць уменне назіраць за 
сродкамі раскрыцця ха-
рактару ў эпічным творы; 
выхоўваць пачуццё павагі 
да бацькоў і сваякоў

Слова настаўніка пра пісьме-
нніка В. Карамазава. Выбара-
чнае чытанне і абмеркаванне 
зместу апавядання «Дзяльба 
кабанчыка». Назапашванне 
матэрыялу для характары-
стыкі вобраза Сцяпана

Пераказваць змест 
апавядання; падрых- 
таваць вуснае паведа-
мленне пра Сцяпана 
па плане: 1. Як скла-
лася жыццё Сцяпана? 
2. Што найбольш за-
смучае і трывожыць 
яго ў гэты прыезд? 
3. Якія дэталі і акаліч- 
насці сведчаць пра тое, 
што ён дома «бывае 
не госцем»? 4. Якімі 
рысамі характару Сця- 
пан падобны да маці?

4 В. Карамазаў. 
«Дзяльба кабан-

1 Развіваць уменне суадно-
сіць учынкі герояў з маты-

Калектыўная гутарка-разва-
жанне па праблемных пытан -

Перачытаць артыкул 
«Тэма, ідэя і прабле-
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чыка».  Клопат 
маці і адказнасць 
дарослых дзяцей

вамі іх паводзін, выхоўва-
ючы пачуццё адказнасці 
за лёс бацькоў; параўноў-
ваць характары літаратур-
ных персанажаў твора

нях, пастаўленых аўтарам 
апавядання. Разгляд рэпра-
дукцыі карціны В. Зінкевіч 
«Старое дрэва» з мэтай уста-
наўлення сувязей паміж лі-
таратурным творам і творам 
выяўленчага мастацтва. Чы-
танне артыкула «Тэма, ідэя 
і праблема мастацкага твора» 
і яго абмеркаванне ў суаднесе-
насці з апавяданнем В. Кара-
мазава «Дзяльба кабанчыка»

ма мастацкага твора». 
Даць разгорнуты пісь - 
мовы адказ на адно 
з пытанняў: 1. Чаму  
дзяльба кабанчыка вы- 
клікае непрыманне 
(бунт) Сцяпана? 2. Як 
прыезд Сцяпана дадо-
му на гэты раз дапа-
мог яму лепш зразу - 
мець сваю маці, сяс- 
цёр, сябе? 3. Да каго 
з герояў апавядання 
найбольш падыхо - 
дзяць словы паэта 
Р. Барадуліна «…не 
страціў святое штось- 
ці»? 4. Наколькі вы-
разна звычайны жыц- 
цёвы эпізод — дзяль-
ба кабанчыка — дапа-
мог зразумець або ду- 
шой адчуць вечны 
маральны абавязак 
дзяцей перад сваёй 
маці? Прачытаць 
першы акт п’есы А. Ду- 
дарава «Вечар»
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5 А. Дудараў. «Ве-
чар». «Звычайныя 
гісторыі» састарэ-
лых вяскоўцаў

1 Паглыбіць непасрэднае чы-
тацкае ўражанне вучняў пра 
сюжэт і вобразы галоўных 
герояў п’есы — Мульціка, 
Гастрыта, Ганны. Закласці 
веды пра драматычны твор 
і асаблівасці яго будовы; 
звярнуць увагу на тэматы-
чную блізкасць п’есы «Ве-
чар» да твораў, якія выву-
чаліся на папярэдніх уроках 
(Р. Барадулін. «Трэба дома 
бываць часцей»; В. Карама-
заў. «Дзяльба кабанчыка»)

Уступнае слова настаўніка 
пра шматграннасць таленту 
А. Дударава. Чытанне ўрыў-
каў твора (на выбар настаў-
ніка), абмеркаванне зместу. 
Параўнальны аналіз п’есы 
з вывучанымі раней творамі

Выбарачна перачы-
тваючы тэкст, ада-
браць матэрыял для 
характарыстыкі ад-
наго з персанажаў; 
падабраць назву для 
сваёй характарыстыкі 
на ўзор, дадзены нас-
таўнікам

6 А. Дудараў. «Ве-
чар». «Звычай-
ныя гісторыі» або 
жыццёвыя драмы 
старых?

1 У працэсе перачытвання 
тэксту з рознымі мэтавымі 
ўстаноўкамі (звярнуць ува-
гу на мянушкі персанажаў 
як прыём іх характарысты-
кі, на адносіны да працы, 
зямлі, суседзяў) дапамагчы 
вучням убачыць розныя 
жыццёвыя перакананні 
Мульціка і Гастрыта, адмет - 
ныя рысы характару кожна- 
га з іх. Фарміраваць уменне 
гэтак жа ўдумліва чытаць

Гутарка пра жанравыя адме-
тнасці драматычнага твора, 
наяўнасць у ім аўтарскага 
тэксту. Вызначэнне важных 
эпізодаў, неабходных для ха-
рактарыстыкі герояў п’есы 
і спасціжэння аўтарскай ідэі 
твора

Падрыхтаваць не-
вялікае паведамленне 
(або напісаць невялі-
кае сачыненне-разва-
жанне) на адну з тэм, 
прапанаваных настаў-
нікам (гл. метадычны 
дапаможнік*)

* Тут і далей: Лявонава, П. І. Беларуская літаратура ў 8 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. 
адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / П. І. Лявонава, В. І. Русілка, І. М. Слесарава. — Мінск : Нац. ін-т адука-
цыі, 2012.
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у п’есе тэкст ад аўтара (рэ-
маркі, каментарыі да рэ-
плік і інш.), як і дыялогі 
або маналогі персанажаў. 
Вучыць карыстацца паняц-
цямі, неабходнымі пры раз-
глядзе драматычнага твора

7 А. Дудараў. «Ве-
чар». Выпрабаван-
не на чалавечнасць

1 Развіваць уменне выяў-
ляць аўтарскую пазіцыю 
шляхам супастаўлення ха-
рактараў галоўных перса-
нажаў твора. Падвесці ву-
чняў да асэнсавання сувязі 
назвы п’есы з яе ідэяй

Калектыўная гутарка пра су-
тыкненне розных жыццёвых 
філасофій герояў п’ес, іх све-
тапоглядаў. Разгляд сцэн з тэ-
атральных пастановак у вучэ-
бным дапаможніку або на эле-
ктронным адукацыйным рэ-
сурсе MOODLE з мэтай выс-
вятлення іх адпаведнасці ма-
стацкаму твору

Адказаць на пытанні 
і заданні, змешчаныя 
ў вучэбным дапамо-
жніку. Параўнаць жы-
ццёвыя лёсы Гастры-
та, Мульціка, Ганны

8 Тры мастацкія аб-
ліччы адной гра-
мадскай прабле-
мы. Урок падагу-
льнення

1 Выявіць ідэйна-тэматыч-
нае падабенства твораў, 
якія належаць да розных 
родаў літаратуры, і маста-
цкую адметнасць выра-
шэння рознымі аўтара-
мі праблемы адчужэння 
дзяцей ад бацькоўскага 
дому

Узнаўленне ведаў вучняў пра 
вывучаныя творы розных лі-
таратурных родаў і іх ідэйна- 
тэматычнае адзінства. Гутарка 
пра спецыфіку выражэння ад-
ной праблемы рознымі пісь-
меннікамі: паэтам, пра заікам, 
драматургам

Перагледзець увесь 
матэрыял першага 
раздзела дапаможні-
ка. Адказаць на аба-
гульняльныя пытан-
ні і заданні да яго. 
Напісаць невялікае 
апавяданне на адну 
з тэм, прапанаваных 
настаўнікам (гл. мета-
дычны дапаможнік)
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II. Лірычныя жанры (13 гадзін і 1 гадзiна — на развіццё маўлення, 1 гадзіна — для дадатковага чытання)

9 Народныя песні.
«Бяроза  з  лі-
стом...», «Зеляне-
юць, зелянеюць 
лугі, сенажаці...»

1 Пашыраць уяўленне вуч-
няў пра народныя песні як 
пра крыніцу лірычнай па-
эзіі; разгледзець багацце 
зместу, вобразна-выяўле-
нчых сродкаў мовы белару-
скіх народных песень; раз-
віваць уменне самастойна 
аналізаваць тэксты песень 
у адзінстве іх зместу і фо-
рмы

Слова настаўніка пра наро-
дныя песні. Выразнае чыта-
нне народных песень «Бяро-
за з лістом...», «Зелянеюць, 
зелянеюць лугі, сенажаці...» 
і абмеркаванне іх тэкстаў, 
аналіз вобразна-выяўленчых 
сродкаў, структуры. Праслу-
хоўванне народных песень 
у выкананні фальклорнага 
калектыву

Запісаць ад сваякоў 
ці суседзяў народную 
песню, каб прачытаць 
і ацаніць яе ў класе. 
Знайсці верш белару-
скага паэта, які стаў 
песняй, выдзеліць у ім 
мастацкія асаблівасці, 
уласцівыя народнай 
песні; прачытаць у ву-
чэбным дапаможніку 
артыкулы «Лірычныя 
жанры», «Народныя 
песні»

Грамадзянская лірыка (3 гадзіны)

10 Грамадзянская лі-
рыка. Я. Купала. 
«Спадчына»

1 Дапамагчы вучням усвядо-
міць непарыўную сувязь 
лірычнага героя верша 
з роднай зямлёй, высокі 
грамадзянскі пафас, адме-
тнасць выяўлення патрыя-
тычнага пачуцця  праз кам - 
пазіцыю, памер, вобразна- 
выяўленчыя сродкі мо-
вы; ствараць уяўленне пра

Слова настаўніка пра грама-
дзянскую лірыку. Чытанне 
артыкула «Грамадзянская лі-
рыка» ў вучэбным дапаможні-
ку. Выразнае чытанне верша 
«Спадчына», абмеркаванне 
яго зместу з мэтай выяўлен-
ня глыбокага пачуцця любові 
да Бацькаўшчыны. Калектыў-
ная гутарка пра майстэрства

Вывучыць верш на 
памяць;  выпісаць 
з артыкула «Грама-
дзянская лірыка» 
азначэнні асноўных 
паняццяў
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лірычнага героя і грама - 
дзянскую лірыку

Я. Купалы ў спалучэнні гра-
мадзянскага пафасу і глыбо-
кага лірызму верша. Праслу-
хоўванне песні «Спадчына» 
(музыка І. Лучанка) у выка-
нанні ансамбля «Песняры»; 
разгляд ілюстрацыі М. Баса-
лыгі да верша «Спадчына»; 
выяўленне агульнасці і ад-
рознасці твораў розных відаў 
мастацтва на адну тэму. Чы-
танне артыкула «Лірычны ге-
рой» 

11 М. Багдановіч. 
«Слуцкія ткачы-
хі»

1 Абудзіць захапленне май-
стэрствам паэта, які здолеў 
стварыць прыцягальныя 
вобразы слуцкіх ткачых, 
роднай беларускай старо-
нкі і яе сімвала — васіль-
ка; працягваць развіваць 
уменне аналізаваць па-
этычны тэкст; выхоўваць 
эстэтычны густ, павагу 
да творцаў нацыянальнага
мастацтва. Даць паняцце 
пра сімвал

Выразнае чытанне верша 
М. Багдановіча «Слуцкія тка-
чыхі» і яго калектыўнае абме-
ркаванне; чытанне дадатко-
вай інфармацыі пра майстэ-
рства стварэння слуцкіх па-
ясоў у вучэбным дапаможніку. 
Разгляд выявы слуцкіх паясоў 
(гл. уклейку). Праслухоўванне 
песні «Слуцкія ткачыхі» (му-
зыка У. Мулявіна) у выканан-
ні Г. Калдуна

Перачытаць верш 
«Слуцкія ткачыхі»; 
пазнаёміцца з арты-
кулам «Сімвал»
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12 У. Караткевіч. 
«Беларуская пес-
ня»

1 Даць паняцце пра лірычна-
га героя; засяродзіць увагу 
на своеасаблівай інтанацыі 
верша-гімна Бацькаўшчы-
не, яе гісторыі, культуры, 
мове; вучыць усведамляць 
грамадзянскую пазіцыю лі-
рычнага героя

Уступнае слова настаўніка пра 
У. Караткевіча. Выразнае 
чытанне верша «Беларуская 
песня». Вызначэнне яго ідэі, 
асноўнай інтанацыі гучання, 
настрою. Знаёмства з архітэ-
ктурнымі помнікамі Белару-
сі — «застылай музыкай» — па 
кнізе У. Караткевіча «Памяць 
зямлі беларускай» (гл. уклей-
ку ў вучэбным дапаможніку) 
і іх суаднесенасцю з вершам 
У. Караткевіча «Беларуская 
песня». Фарміраванне актыў-
най грамадзянскай пазіцыі 
на прыкладзе твора У. Карат-
кевіча

Пазнаёміцца з іншы-
мі творамі грама-
дзянскай лірыкі; даць 
разгорнуты пісьмовы 
адказ на пытанне: 
«Якімі тэмамі, вобра-
замі, ідэямі, вершамі 
грамадзянская ліры - 
ка прадстаўлена ў тва-
ёй чытацкай свядома-
сці?»

Філасофская лірыка (2 гадзіны)

13 Філасофская ліры-
ка. М. Танк. «Шча-
сце»

1 Раскрыць сэнс паэтычных 
вобразаў, з якіх, паводле 
М. Танка, складаецца ча-
лавечае шчасце. Параў-
наць сваё ўяўленне пра 
шчасце з уяўленнем па-
эта, з выказваннямі пра 
сэнс чалавечага жыцця
філосафаў і паэтаў

Інфармацыя з вучэбнага да-
паможніка пра філасофскую 
лірыку. Выразнае чытанне ве-
рша «Шчасце», асэнсаванне 
роздуму пра сэнс чалавечага 
жыцця. Вызначэнне таналь-
насці, якая павінна перава- 
жаць пры чытанні верша. Аб-
меркаванне сэнсу вылучаных

Прачытаць і асэнса-
ваць змест артыкула 
«Філасофская ліры-
ка»; падрыхтаваць не-
вялікае вуснае паве- 
дамленне на тэму «Як 
я разумею шчасце»
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паэтам вобразаў, што склада-
юць чалавечае шчасце. Асэ-
нсаванне аўтарскай пазіцыі 
ў вершы. Праслухоўванне 
верша М. Танка «Шчасце» 
ў выкананні І. Кургана і аб-
грунтаванне асабістых ура-
жанняў ад яго выканання

14 Г. Пашкоў. 
«Пазвоніць адной-
чы вясна...»,
А. Вярцінскі.
«Жыццё даецца, 
каб жыццё тва-
рыць...»

1 Раскрыць светлы, апты-
містычны настрой верша. 
Паназіраць за мастацкімі 
тропамі, дзякуючы якім 
ствараецца такі настрой. 
Дапамагчы вучням зразу-
мець характар лірычнага 
героя верша.
Усвядоміць сувязь паміж 
сучасным і вечным, пад-
весці вучняў да перакана-
ння, што чалавек сам нясе 
адказнасць за выбар жыц-
цёвай пазіцыі («Не марна- 
ваць, не нішчыць, не бу-
рыць, — Тварыць!»)

Выразнае чытанне верша 
з мэтай зразумець яго жыц-
цесцвярджальнасць, радасць 
быцця, шчырасць лірычнага 
героя і прадчуванне вясновага 
абнаўлення. Назіранне за ры-
тміка-інтанацыйнымі і вобра-
зна-выяўленчымі сродкамі ве-
рша як спосабам выяўлення 
мастацкай ідэі твора.
Выразнае чытанне верша 
А. Вярцінскага «Жыццё да-
ецца, каб жыццё тварыць...», 
усведамленне злітнасці чала-
века з лёсам радзімы і свету. 
Падвядзенне вучняў да роз- 
думу пра прызначэнне чала-
века на зямлі, неабходнасць 
жыць актыўна і асэнсавана

Прачытаць  верш 
М. Танка «Я спытаў 
чалавека...» у вучэб-
ным дапаможніку, за-
вяршыць адным рад- 
ком гэты верш, параў-
наць  з аўтарскім ва-
рыянтам, змешчаным 
у дадатку.  Дака-
заць, што абодва ве-
ршы (А. Вярцінскага 
і М. Танка) носяць фі-
ласофскі характар
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Інтымная лірыка (3 гадзіны)

15 М. Багдановіч.
«Раманс» («Зорка 
Венера»)

1 Пашырыць уяўленні вуч-
няў пра жанры, якія існу-
юць у лірыцы (раманс як 
лірычная любоўная песня 
заўсёды апявае каханне). 
Развіваць уменне назіраць 
за рухам перажыванняў лі-
рычнага героя з улікам усіх 
мастацкіх сродкаў (паўто-
раў, памеру, кампазіцыі, 
інтанацыі). Выхоўваць ку-
льтуру інтымных пачуц-
цяў падлеткаў, іх душэўную 
чуй насць, імкненне да пры-
гажосці і чысціні чалавечых 
узаемаадносін

Уступнае слова настаўніка; 
азнаямленне з артыкулам 
«Інтымная лірыка» ў вучэ-
бным дапаможніку. Выразнае 
чытанне і аналіз верша М. Ба-
гдановіча «Раманс» («Зорка 
Венера») з мэтай больш глы-
бокага разумення душэўна-
га стану, перажыванняў лі-
рычнага героя верша. Вызна-
чэнне мастацкай выразнасці, 
вытанчанасці, дасканаласці 
паэтычнай формы праз назі-
ранне над мовай верша. Уста-
наўленне міжпрадметнай су-
вязі («Раманс» М. Багданові-
ча і «Салавей» А. Дэльвіга) як 
спосабу паглыблення ведаў ву-
чняў пра раманс

Вывучыць на памяць 
верш М. Багдановіча 
«Раманс»

16 А. Куляшоў. «Бы-
вай...»

1 Высветліць адпаведнасць 
малюнкаў прыроды на-
строю лірычнага героя; 
даць магчымасць адчуць 
сум і горыч ад расстання 
закаханых; звярнуць увагу 
на музыкальнасць паэтыч-

Выразнае чытанне верша А. Ку-
ляшова «Бывай...». Інфарма-
цыя пра жыццёвую аснову тво-
ра. Абмеркаванне адпаведнасці 
малюнкаў прыроды душэўнаму 
стану чалавека. Праслухоўван-
не песні «Алеся» (музыка І. Лу-

Перачытаць верш, вы- 
значыць тыя асабліва-
сці інтымнай лірыкі, 
якімі яна адрозніва-
ецца ад грамадзянс- 
кай
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ных радкоў; падвесці да 
абагульнення пра асаб лі-
вас ці інтымнай лірыкі

чанка). Выяўленне перажы- 
ванняў смутку, горычы ў вер-
шы і ў песні. Хвілінка маўклі-
вай развагі пра першае юначае 
каханне

17 П. Броўка.
«Пахне чабор...»

1 Пазнаёміць вучняў з вер-
шам П. Броўкі «Пахне ча-
бор…». Раскрыць глыбіню 
перажыванняў лірычнага 
героя; давесці, што верш — 
своеасаблівая споведзь 
пра першае светлае каха-
нне. Развіваць уменні зна-
ходзіць выяўленчыя сродкі 
мовы і вызначаць іх ролю 
ў выяўленні мастацкай ідэі 
верша

Уступнае слова настаўніка 
пра верш П. Броўкі «Пахне 
чабор...». Выразнае чытанне 
верша. Гутарка па пытаннях, 
якія дапамогуць зразумець, 
як паэтычны сінтаксіс верша 
дапамагае адчуць драматызм 
гісторыі кахання лірычнага 
героя, раскрыць думку пра ро-
лю кахання ў жыцці чалавека

Падрыхтаваць выра-
знае чытанне верша, 
адказаць на пытанні 
і заданні вучэбнага 
дапаможніка

Пейзажная лірыка (2 гадзіны і 1 гадзіна — для дадатковага чытання)

18 Якуб Колас. «О, 
край родны, край 
прыгожы!..»

1 Пазнаёміць вучняў з па-
няццем пейзажная  ліры
ка на прыкладзе ўрыўка  
з паэмы «Сымон-музыка» 
(«О, край родны, край  
прыгожы!..») і іншых тво-
раў паэта, якія вывучаліся 
раней. Даць уяўленне пра

Узнаўленне ведаў вучняў 
пра вывучаныя раней творы 
Я. Коласа. Кароткая інфа-
рмацыя пра паэму Я. Коласа 
«Сымон-музыка». Выразнае 
чытанне ўрыўка «О, край 
родны, край прыгожы!..» і яго 
калектыўнае абмеркаванне.

Перачытаць тэкст 
праграмнага ўрыўка 
з паэмы, артыкул ву-
чэбнага дапаможніка 
«Пейзажная лірыка»,
адказаць на пытанні 
вучэбнага дапамож-
ніка
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мастацкія функцыі пейза-
жнай лірыкі і пра яе сувязь 
з грамадзянскай, філасо-
фскай, інтымнай

Разгляд рэпрадукцыі карці-
ны Г. Вашчанкі «Мір маёй 
зямлі» (гл. на форзацы) з мэ-
тай больш глыбокага разуме-
ння прывабнасці беларускіх 
пейзажаў. Устанаўленне аса-
цыятыўных сувязей літарату-
рнага твора і твора жывапісу

19 М. Багдановіч.
«Цёплы вечар, ці-
хі вецер, свежы 
стог...»,
М. Башлакоў. 
«Верасень»

1 Данесці праз выразнае 
чытанне паэтычную аду-
хоўленасць з’яў прыроды. 
У працэсе перачытван-
ня верша выявіць еднасць 
асобы лірычнага героя з ле-
тняй прыродай, гармонію 
ў сузіранні навакольнага 
свету.
Працягваць знаёміць вуч-
няў з пейзажнай лірыкай; 
абудзіць захапленне кра-
явідамі роднай прыроды 
ў розныя поры года. Раз-
віваць уменне вызначаць 
у вершы мастацкія тропы
і разумець іх ролю ў стварэ-
нні карцін прыроды

Выразнае чытанне верша; 
вызначэнне першаснага ўра-
жання вучняў ад прачытанага 
верша М. Багдановіча «Цёплы 
вечар...». Выяўленне глыбіні 
пачуццяў, гармоніі, якая існуе 
ў прыродзе. Праз сістэму пы-
танняў настаўніка падвядзен-
не вучняў да разумення непа-
рыўнай сувязі чалавека і пры-
роды. Назіранне за вобразна- 
выяўленчымі сродкамі твора.
Выразнае чытанне верша 
М. Башлакова «Верасень». 
Калектыўная гутарка пра аса-
бістыя ўражанні вучняў ад на-
дыходу восені і ўражанні, пра 
якія распавядае паэт у сваім 
вершы. Разгляд і аналіз рэпра-

Прачытаць артыкул 
«Паэтычныя тропы» 
у вучэбным дапамож- 
ніку
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дукцыі карціны Л. Шчамялё-
ва «Асенні кліч». Работа 
па падрыхтоўцы лексічнага 
слоўніка па тэме «Пейзажная 
лірыка»

20 Урок дадатковага 
чытання.
Пейзажная лірыка 
і духоўны свет ча-
лавека

1 Развіваць уменне выра-
зна чытаць вершы, розныя 
па змесце, настроі, насы-
чанасці вобразна-выяўле-
нчымі сродкамі мовы, тлу-
мачыць іх сэнс і мастацкую 
адметнасць, а таксама заў-
важаць грамадзянскасць 
або філасафічнасць пейза-
жнай лірыкі

Пашырэнне культурнага і чы-
тацкага кругагляду вучняў 
праз чытанне і абмеркаванне 
твораў пейзажнай лірыкі

Да наступнага ўрока 
дадатковага чытання 
прачытаць празаічны 
твор, рэкамендава-
ны настаўнікам або 
выбраны вучнямі са-
мастойна

Жанры лірыкі. Класічныя формы верша (2 гадзіны і 1 гадзіна — на творчую работу)

21 Класічныя жанры 
лірыкі. М. Багда-
новіч. «Санет» 
(«Замёрзла ноччу 
шпаркая крыні-
ца...»); 
А. Грачанікаў.
«Свяці, кахання 
чыстая краса...»

1 Дапамагчы вучням пера- 
канацца ў строгай адпаве-
днасці формы санета і яго 
ідэйнага зместу («магутная, 
жывучая вада» крыніцы — 
сімвал невычарпальнасці 
творчых магчымасцей асо-
бы і ўсяго народа). Пашы-
рыць уяўленні вучняў пра 

Уступнае слова настаўніка пра 
класічныя жанры лірыкі; чы-
танне артыкула ў вучэбным 
дапаможніку. Выразнае чыта-
нне «Санета» М. Багдановіча 
і актавы А. Грачанікава. Назі-
ранне за асаблівасцямі кам-
пазіцыі гэтых твораў, рыф-
моўкі радкоў у санеце і акта-

Прасачыць, як у пер- 
шых васьмі радках 
санета М. Багдановіч 
здолеў стварыць запа-
мінальны вобраз кры-
ніцы.
Перачытаць верш
А. Грачанікава, знай-
сці поўны тэкст гэтага 
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класічныя формы паэзіі, 
вызначыўшы своеасаблі-
васць актавы. Спасылаючы-
ся на тэкст верша і на пры-
клады іншых літаратурных 
твораў, пастарацца напоў-
ніць канкрэтным зместам 
абагульненне, выказанае па-
этам, падумаць, якія літара-
турныя асацыяцыі выклікае 
актава А. Грачанікава

ве, дасканаласцю іх рытмічна-
га ладу

твора і адказаць на пы-
танне, з якімі мараль- 
нымі высновамі па-
эта можна згадзіцца, 
а з якімі — не. Паспра-
баваць скласці актаву 
на ўзор А. Грачанікава 
(на выбар)

22 М. Багдановіч.
«Трыялет» («Калісь 
глядзеў на сонца 
я...»);
Д. Бічэль «Тры-
ялет» («Лёгкія 
сняжынкі ў ці-
шы...»)

1 Навучыць вучняў выдзя-
ляць сярод іншых такую 
страфічную форму верша, 
як трыялет

Выразнае чытанне трыялетаў 
М. Багдановіча «Трыялет» 
і Д. Бічэль «Лёгкія сняжынкі 
ў цішы...». Назіранне за мовай 
і кампазіцыяй трыял етаў, іх 
рытмам і рыфмай. Параўналь-
ны аналіз трыялетаў. Перачы-
тванне артыкула «Жанры лі-
рыкі. Класічныя формы вер-
ша»

Перачытаць тэкст тры- 
ялета М. Багдановіча 
«Калісь глядзеў на со-
нца я...», падумаць над 
пытаннем, у чым то-
іцца своеасаблівасць 
духоўнага свету лі-
рычнага героя, непа-
добнасць яго да тых, 
хто не разумее такога 
дзівака-чалавека. Да-
казаць, што трыялеты 
М. Багдановіча і Д. Бі- 
чэль адпавядаюць кла- 
січнай кампазіцыі тры- 
ялета
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23 «Сваімі словамі пра 
лірычныя жанры»

1 Творчая работа. На матэ-
рыяле праграмных твораў 
і тых, што рэкамендуюцца 
для дадатковага чытання, 
пашырыць уяўленні вуч-
няў пра грамадзянскую, 
філасофскую, пейзажную 
і інтымную лірыку 

Чытанне і калектыўнае абме-
ркаванне разнастайных ліры-
чных твораў, падрыхтаваных 
да ўрока вучнямі самастойна 
або па рэкамендацыі настаў-
ніка

Паспрабаваць ства-
рыць невялікі ўласны 
верш або патлума-
чыць спалучанасць, 
нават неаддзельнасць 
тэмы, жанру і фо-
рмы лірычнага твора 
пры параў нанні яго 
з іншым вершам

ІІІ. Эпічныя жанры (14 гадзін і 1 гадзіна — на творчую работу, 1 гадзіна — для дадатковага чытання)

24 Якуб Колас. «Хма-
рка». Сувязь «Ка-
зак жыцця» з фа-
льклорнымі тво-
рамі 

1 Абагульніць веды і ўяўле-
нні вучняў пра адметнасць 
беларускіх народных казак, 
паданняў, легендаў, набы-
тыя ў папярэдніх класах. 
Пазнаёміць з кнігай Я. Ко-
ласа «Казкі жыцця»

Уступнае слова настаўніка і зна-
ёмства з артыкулам вучэб- 
нага дапаможніка «Эпічныя 
жанры».
Узнаўленне ў свядомасці ву-
чняў ведаў пра асаблівасці 
эпічных жанраў, пашырэнне 
звестак пра іх жанравую раз-
настайнасць. Знаёмства з кні-
гай Я. Коласа «Казкі жыцця»

Узгадаць тэксты казак, 
легендаў, паданняў 
(на выбар настаўні-
ка). Прачытаць казку 
Я. Коласа «Хмарка»

25 Я. Колас. «Хма-
рка». Своеасаблі-
васць твора

1 Пазнаёміць вучняў з асаб-
лівасцю Коласавых «Казак 
жыцця» — спалучэннем ка-
зачнага і рэальнага; данесці 
да іх нацыянальны кала-
рыт невялічкіх пазнаваль-

Сціслы пераказ казкі «Хма-
рка». Адбор эпізодаў у тэксце, 
якія дапамагаюць глыбей зра-
зумець алегарычна-філасо-
фскі змест твора, асэнсаваць 
адказнасць кожнага чалавека

Прачытаць артыкул 
пра твор Я. Коласа 
«Хмарка».
Прачытаць твор У. Ка- 
раткевіча «Паром на 
бурнай рацэ»
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на-мастацкіх твораў. Даць 
адчуць вучням лірызм, эле-
гічнасць, гумар і афары-
стычнасць казкі Я. Коласа 
«Хмарка». Дапамагчы асэ-
нсаваць ідэйны змест казкі 
«Хмарка» ў адпаведнасці 
з эпіграфам, убачыць ма-
стацкую своеасаблівасць 
і прыгажосць літаратурнай 
казкі ў параўнанні з наро-
днай

перад сваёй Бацькаўшчынай. 
Выхаванне патрыятычных 
пачуццяў вучняў

26 У. Караткевіч. «Па- 
ром на бурнай 
рацэ» (урывак 
з рамана «Нельга 
забыць»). Пісьме-
ннік і гісторыя

1 Далучыць васьмікласнікаў 
да асобы пісьменніка, дапа-
магчы ім аб’ектыўна ўспры-
няць гістарычныя падзеі, 
пакладзеныя ў аснову тво-
ра, і іх удзельнікаў, выявіць 
непасрэдныя чытацкія ад-
носіны вучняў да па дзей 
і герояў

Уступная гутарка пра пісьме-
нніка У. Караткевіча і яго твор 
«Паром на бурнай рацэ», яго 
гістарычную аснову. Адказы 
на пытанні па асэнсаванні 
зместу твора. Адбор эпізодаў 
твора, звязаных з першасным 
успрыманнем вучнямі па-
дзей і герояў. Вуснае слоўнае 
маляванне вобразаў герояў 
(першапачатковае ўяўленне)

Перачытаць тэкст апа-
вядання, скласці цы-
татны план як сродак 
хуткага прыпамінання 
сюжэта твора

27 У. Караткевіч. «Па- 
ром на бурнай 
рацэ». Характа-
рыстыка галоўных 
герояў

1 У працэсе паглыбленай 
работы з тэкстам абагуль-
ніць назіранні вучняў за ха-
рактарамі галоўных герояў, 
за матывамі іх паводзін

Паглыбленая работа з тэк-
стам. Чытанне дыялогаў з мэ-
тай супастаўлення харак тараў 
герояў

Скласці цытатны план 
да характарыстыкі ад-
наго з герояў
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28 У. Караткевіч. «Па- 
ром на бурнай 
рацэ». Талент пі-
сьменніка ў ства-
рэнні мастацкіх 
вобразаў

1 Звярнуць увагу вучняў 
на ўдалае выкарыстанне 
пісьменнікам такіх сро-
дкаў стварэння мастацкага 
вобраза, як партрэт, выка-
званні, аўтарская характа-
рыстыка

Калектыўнае абмеркаванне 
паведамленняў вучняў. Аб-
грунтаванне імі маральна-
га выбару герояў апавядан-
ня (Горава, Пора-Леановіча, 
жонкі Усяслава Грынкевіча). 
Разгляд мастацкіх сродкаў 
стварэння літаратурных во-
бразаў у эпічным творы

Вылучыць і ахарак-
тарызаваць эпізоды 
з тэкс ту, якія най-
больш уразілі вучняў

29 У. Караткевіч. «Па- 
ром на бурнай 
рацэ». Гуманізм 
апавядання

1 Развіваць уменне вучняў 
вызначаць тэму і ідэю эпі-
чнага твора, параўноўваць 
характары галоўных геро-
яў. Замацоўваць уменне 
заўважаць у творы суты-
кненне розных жыццёвых 
філасофій, бачыць супра-
цьлегласць жыццёвых пазі-
цый

Калектыўная гутарка пра тэ-
му, ідэю, праблему апавядан-
ня «Паром на бурнай рацэ». 
Выбарачны пераказ твора 
з апорай на эпізоды, важныя 
для разумення філасофіі 
і жыццёвых поглядаў. Выяў-
ленне і абмеркаванне аўта-
рскіх адносін да герояў

Вывучыць урывак на 
памяць (са слоў «Рака 
шалела...», заканч ва - 
ючы словамі: «...два 
ці тры зеленаватыя 
яблыкі»). Прачытаць 
апавяданне Г. Далідо-
віча «Губаты»

30 Г. Далідовіч. «Гу-
баты». «Ты заўсё-
ды ў адказе за ўсіх, 
каго прыручыў»

1 Абмеркаваць з вучнямі ма-
ральную праблему ўзаема-
адносін чалавека і прыро-
ды (на аснове ведаў, набы-
тых вучнямі ў папярэдніх 
класах), звярнуць увагу 
на самакаштоўнасць жы-
цця любой жывой істоты, 

Уступнае слова настаўніка 
пра пісьменніка Г. Далідо-
віча і яго апавяданне «Губа-
ты». Адказы вучняў на пыта-
нні настаўніка па асэнсаванні 
першаснага ўспрымання зме-
сту твора. Адбор і выразнае 
чытанне эпізодаў, якія дапа-

Перачытаць твор, 
умоўна падзяліць 
апавяданне на часткі 
і даць ім загалоўкі, 
якія могуць быць яго 
прыкладным планам. 
Выбраць эпізоды, якія 
найбольш спадабаліся 
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душэўны стан і адчуванні 
герояў апавядання, маты-
вы іх паводзін

могуць глыбей зразумець су-
тнасць характараў і паводзін 
людзей

або ўсхвалявалі, і пад-
рыхтаваць іх пераказ

31 Г. Далідовіч. «Гу-
баты». «Без чала-
вечнасці не будзе 
вечнасці»

1 Вучыць складаць план 
апавядання, заўважаць 
настраёвасць эпізодаў, са-
чыць за паводзінамі ла-
сяняці ў лесе, даваць ацэ-
нку паводзінам і ўчынкам 
людзей, ствараць звязны 
тэкст пры абмеркаван-
ні і асэнсаванні трагічнага 
фіналу твора. Выхоўваць 
дабрыню і чалавечнасць, 
неабыякавасць да жыцця

Сціслае ўзнаўленне сюжэта 
твора. Ацэначныя выказванні 
вучняў пра падзеі, намалява-
ныя ў творы, трагічны фінал 
і прычыны, якія выклікалі 
трагічную развязку. Выхава-
нне дабрыні і чалавечнасці, 
неабыякавасці да жыцця. Чы-
танне артыкула «Апавяданне 
і навела» з мэтай аднаўлення 
і паглыблення ведаў пра эпіч-
ныя творы

Падрыхтаваць вуснае 
паведамленне на адну 
з тэм, прапанаваных 
у вучэбным дапамо-
жніку. Прачытаць 
вызначаную настаў-
нікам частку або ўсю 
аповесць В. Быкава 
«Жураўліны крык»

32 В. Быкаў. «Жураў-
ліны крык». Чала-
век і вайна

1 Пазнаёміць вучняў з бія-
графіяй В. Быкава, звяр-
нуць увагу на асноўную тэ-
му яго творчасці, на глыбо-
кае веданне пісьменнікам 
псіхалогіі людзей на вай-
не. Фарміраваць першаснае
ўяўленне пра жанравую 
своеасаблівасць твора; аб-
меркаваць уражанні вучняў 
ад прачытанай аповесці

Выказванне Я. Брыля пра 
В. Быкава. Слова настаўніка 
пра В. Быкава, узгадванне ву-
чнямі вывучаных раней або 
вядомых ім твораў пісьменні-
ка. Уражанні вучняў ад прачы-
танай аповесці. Фарміраван- 
не першаснага ўяўлення пра 
жан равую адметнасць твора

Перачытаць першую 
і другую часткі твора, 
адзначыць старонкі 
тэксту, дзе расказва-
ецца пра ге рояў твора 
ўпершыню
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33 В. Быкаў. «Жу-
раўліны крык». 
Паводзіны чала-
века ў экстрэма-
льнай сітуацыі

1 Засяродзіць увагу вучняў 
на майстэрстве пісьменніка 
даваць кароткую, але вель-
мі трапную характарысты-
ку героям; вучыць вызна-
чаць ролю пейзажных за-
малёвак, бытавых дэталей 
у раскрыцці вобразаў твора

Выбарачны пераказ эпізо-
даў твора, важных для хара-
ктарыстыкі герояў аповесці. 
Асэнсаванне ролі пейзажных 
замалёвак у раскрыцці вобра-
заў твора

Тэкст першых дзвюх 
ч а с т а к  а п о в е с ц і 
В. Быкава «Жураўлі-
ны крык». 
Падрыхтаваць ву-
сны пераказ эпізоду, 
у якім расказваецца, 
як Віцька Свіст гатуе 
ежу. Індывідуальныя 
заданні: падрыхта-
ваць паведамленні 
пра даваеннае жыццё 
герояў аповесці (6—
12 часткі твора)

34 В. Быкаў. «Жу-
раўліны крык». 
Раскрыццё ў тра-
гічных абставінах 
характараў герояў

1 Паглыбіць уменні вучняў 
характарызаваць падзеі 
і герояў твора на аснове 
звестак пра іх даваеннае 
жыццё; выявіць ролю пар- 
трэта ў раскрыцці рыс ха-
рактару літаратурных ге-
рояў

Перачытванне тэксту, пераказ 
асобных эпізодаў, звязаных 
з жыццём герояў да вайны, 
устанаўленне асацыятыўных 
сувязей, якія ў пэўнай ступе-
ні праграмавалі і паводзіны 
ў экстрэмальных умовах

Тэкст аповесці В. Бы-
кава «Жураўліны 
крык», перачытаць 
14—18 раздзелы апо-
весці

35 В. Быкаў. «Жураў-
ліны крык». Чала-
век і лёс

1 Паназіраць за развіццём 
дзеяння ў эпічным творы 
з напружаным драматы-
чным сюжэтам; удаскана-
льваць уменне пераказваць

Працяг аналізу тэксту. Гута-
рка па пытаннях да раздзелаў 
твора; удасканальванне ўмен-
няў мастацкага пераказу эпі-
зодаў твора

Падрыхтаваць пе ра-
каз асобных эпізодаў 
аповесці (на выбар  
вучняў)
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асобныя эпізоды, у якіх 
найбольш ярка раскрыва-
юцца характары герояў

36 В. Быкаў. «Жураў-
ліны крык». Выто-
кі подзвігу і здра-
ды герояў аповесці

1 Вучыць васьмікласнікаў во-
бразна мысліць, асэнсава-
на выказваць свае погляды 
на герояў, знаходзіць у тэ-
ксце мастацкія дэталі, ва-
жныя для паглыбленай ха-
рактарыстыкі герояў; пашы-
рыць уяўленні вучняў пра 
жанравую асаблівасць твора

Паведамленне вучняў пра ге-
рояў аповесці з улікам аўта-
рскіх характарыстык і ацэнак, 
мастацкіх дэталей. Пры дапа-
мозе аналітычных пытанняў 
настаўніка ствараць умовы 
для развіцця эмацыйнай сфе-
ры вучняў. Выхаванне ў вась-
мікласнікаў грамадзянскасці 
і патрыятызму, найперш праз 
вобразы Карпенкі, Глечыка, 
Фімара, Свіста

Артыкул «Аповесць». 
Падумаць над сэнсам 
назвы твора. Перачы-
таць апошні ўрывак 
(са слоў «Глечык за-
жмурыўся...») і пара-
зважаць, ці дапамагае 
трапная мастацкая 
паралель (Глечык – 
журавель) адчуць тра-
гедыю Глечыка і зра-
зумець веліч подзвігу 
гэтага юнака

37 В. Быкаў. «Жу-
раўліны крык». 
Праблема мараль-
нага выбару на 
вайне

1 Дапамагчы вучням адчуць 
і зразумець трагічнасць 
і велічнасць лёсу герояў 
аповесці, падысці да асэ-
нсавання ідэі твора праз ха-
рактарыстыку станоўчых, 
на думку вучняў, персана-
жаў, зразумець аўтарскую 
пазіцыю. Лірычны элемент 
у аповесці

Калектыўная гутарка з мэ-
тай асэнсавання праблем, уз-
нятых В. Быкавым у творы. 
Чытанне і абмеркаванне ар- 
тыкула А. Адамовіча пра апо-
весць «Жураўліны крык», аба-
гульненне ведаў пра аповесць 
«Жураўліны крык» і пра апо-
весць як адзін з асноўных жа-
нраў эпічнай літаратуры

Падрыхтавацца да на -
пі сання сачынення 
па аповесці В. Быка-
ва «Жураўліны крык»
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38 Сачыненне па апо-
весці В. Быкава 
«Жураўліны крык»

1 Развіваць уменні вучняў 
складаць план пісьмовай 
работы, падбіраць цытаты 
ў якасці доказаў сваіх выка-
званняў, лагічна будаваць 
тэкст сачынення і рабіць 
адпаведныя вывады

Прыкладныя тэмы са-
чыненняў, прыведзе-
ныя ў вучэбным дапа-
можніку, ці іншыя — 
на выбар настаўніка

39 Урок дадаткова- 
га чытання па пра-
заічных творах (на 
выбар вучняў)

1 Паглыбіць веды вучняў 
пра творчасць беларускіх 
пісьменнікаў-празаікаў, 
пра разнастайнасць тэм 
і праблем, якія вырашаюц-
ца ў творах; пашырыць па-
няцце пра эпічныя жанры

Чытанне, мастацкі пераказ 
і калектыўнае абмеркаван-
не празаічных твораў, рэка-
мендаваных настаўнікам або 
выбраных вучнямі самастой-
на

Прачытаць паэму 
Я. Купалы «Магіла 
льва»

IV. Ліраэпічныя жанры (6 гадзін і 1 гадзіна — на творчую работу)

40 «На гэту вудачку 
кахання папаў Ма-
шэка...» Сюжэт па-
эмы Я. Купалы 
«Магіла льва»

1 Увесці ў чытацкую свядо-
масць вучняў паняцце ліра 
эпічныя  жанры, ствараць 
уяўленне пра паэму Я. Ку-
палы «Магіла льва» як пра
ліра-эпічны твор, выявіць 
непасрэдныя ўражанні 
ад паэмы, параўнаць яе 
з народным паданнем пра 
Магілёў

Уступнае слова настаўніка пра 
ліра-эпічныя жанры. Чытан-
не і абмеркаванне артыкула  
і «Ліра-эпічныя жанры» ў ву-
чэбным дапаможніку з мэтай
разумення родава-жанравай 
адметнасці паэмы Я. Купа-
лы. Сціслы пераказ сюжэта 
твора з уласнай ацэнкай ад-
носін да Машэкі і Наталькі

Скласці цытатны 
план да падрабязнага 
пераказу паэмы 
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41 «Што ёсць на свеце 
горш ад помсты?»
Вобразы персана-
жаў у паэме «Ма-
гіла льва»

1 Паглыбіць уяўленні вучняў 
пра вобразы галоўных геро-
яў паэмы — Машэкі і Ната-
лькі

Выразнае чытанне эпізодаў, 
карцін, выяўленне ў працэ-
се гутаркі аўтарскіх адносін 
да вобразаў Машэкі і Наталь-
кі. Мастацкія сродкі (параўна-
нні, эпітэты) стварэння вобра-
заў герояў. Абмеркаванне цы-
татных планаў вучняў па тэ-
ксце паэмы з мэтай паглыбле-
ння ўяўленняў вучняў пра ге-
рояў твора

Перачытаць тэкст па-
эмы, прасачыць ма-
тывы паводзін герояў, 
паназіраць, наколькі 
па-мастацку сцісла 
і выразна перадаецца 
ў творы рух часу, зме-
ны ў душы і ў характа-
ры чалавека

42 «Але не скрыці ад 
нікога нам крыўды 
цэлай грамады». 
Ідэя паэмы «Магі-
ла льва»

1 Падвесці вучняў да разуме-
ння гістарычнага падтэксту 
нешчаслівага кахання Ма-
шэкі і Наталькі, дапамагчы 
асэнсаваць гуманістычны 
змест твора

Гутарка праблемнага хара-
ктару пра прычыны трагічна-
га кахання Машэкі і Наталькі. 
Маральны выбар герояў. Асэ-
нсаванне лірызму паэмы і яе 
гуманістычнай ідэі

Падрыхтавацца да са-
чынення пра герояў 
паэмы і пра ролю лі-
рычных адступленняў 
у творы

43 «Чаму ў гонар раз-
бойніка Машэкі 
складаліся паданні 
і быў названы го-
рад над Дняпром?» 
(выразна раманты-
заваныя вобразы 
галоўных герояў)

1 Творчая работа. Падагуль-
ніць веды вучняў пра су-
вязь паэмы з народным 
паданнем і пра яе відаво-
чна літаратурны характар

Выразнае перачытванне пада-
нняў пра Магілёў, параўнан-
не фальклорных твораў з па-
эмай Я. Купалы «Магіла 
льва», высвятленне іх падоб-
насці і адметнасці. Разгляд 
ілюстрацый да паэмы А. Ка-
шкурэвіча і інш. (гл. уклей-
ку ў вучэбным дапаможніку) 
з мэтай паглыблення эстэтыч-

Напісаць сачыненне 
па адной з тэм: 1. «Асіл - 
кам гэтакім ад роду 
Машэка быў…» 2. «Так 
страшным стала яго 
імя…» 3. «З Наталь-
кай вышла гэтаксама, 
Сама к бядзе пайш- 
ла сваёй…» 4. «Яго 
высокую магілу… 
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нага ўздзеяння на вучняў. 
Абагульненне ведаў па паэме 
Я. Купалы «Магіла льва»

“Магілай льва” народ 
назваў»

44
45

А. Куляшоў. «Ма-
ці»

2 Развіваць паняцце пра ба-
ладу, уменне суадносіць лі-
таратурны твор з фалькло-
рным, ацэньваць учынкі 
персанажаў. Заўважыць, 
як пераасэнсаваны ў тво-
ры народны выраз «ака-
мянець з гора», як з дапа-
могай элементаў казачнасці 
выразна выяўляецца рэаль-
ная мацярынская самаах- 
вярнасць. Развіваць уме-
нне знаходзіць найбольш 
напружаныя моманты дзе-
яння ў баладзе з гістарыч-
нымі супя рэчнасцямі, пат-
рыятычнымі і гуманісты-
чнымі памк неннямі герояў

Паведамленне настаўніка пра 
баладу як шырока распаў-
сюджаны жанр у сусветнай лі-
таратуры, пра яе асаблівую, фа-
нстастычную атмасферу, спалу-
чанасць трагічнага і лірычнага, 
наяўнасць мужнага і гераічнага. 
Слова настаўніка пра жанр ба-
лады ў беларускай літаратуры 
(узнаўленне ведаў вучняў пра 
баладу з папярэдніх класаў).
Выразнае чытанне і абмерка-
ванне балады А. Куляшова 
«Маці». Гутарка, накірава-
ная на разуменне трагічных 
падзей перыяду Вялікай Ай-
чыннай вайны. Разгляд фо-
таздымка манумента ў гонар 
маці-патрыёткі Настассі Фа-
мінічны Купрыянавай (гл.
уклейку ў вучэбным дапамо-
жніку) з мэтай устанаўлення
асацыятыўных сувязей літа-

Адказаць на пытанні 
вучэбнага дапамож-
ніка. Прачытаць бай-
кі К. Крапівы «Гана-
рысты Парсюк», «Ды-
пламаваны Баран»
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ратурнага твора з рэальнымі 
гістарычнымі падзеямі. Гута-
рка пра рэальнае і фантасты-
чнае ў баладзе

46 К. Крапіва. «Гана-
рысты Парсюк», 
«Дыпламаваны 
Баран»

1 Раскрыць сэнс алегорыі 
ў байках; пашырыць уяў-
ленні вучняў пра аўтарскую 
і тэматычную разнастай-
насць байкі як жанру літа-
ратуры; развіваць уменне 
параўноўваць паміж сабой 
творы ліра-эпічнага жанру 
і самастойна працаваць 
з даведачнай літаратурай 
(артыкуламі ў вучэбным 
дапаможніку)

Выразнае чытанне баек К. Кра- 
півы «Ганарысты Парсюк» 
і «Дыпламаваны Баран» і іх 
калектыўнае абмеркаванне. 
Азнаямленне з артыкулам 
«Байка» з мэтай паглыбленага 
разумення жанравай адметна-
сці байкі, прыёмаў і сродкаў 
стварэння камічных сітуацый 
у такім творы, высмейвання 
чалавечых заган

Вывучыць байку «Ды-
пламаваны Баран» на 
памяць. Адказаць на 
пытанні да раздзела 
«Ліра-эпіч ныя жан-
ры»

V. Драматычныя жанры (4 гадзіны і 1 гадзіна — на творчую работу)

47 Драматычныя жа-
нры. Жыццё і по-
быт засцянковай 
шляхты ў камедыі 
Я. Купалы «Паўлі-
нка»

1 Пазнаёміць вучняў з аса-
блівасцямі драматургічна-
га роду. Падрыхтаваць ву-
чняў да ўспрымання рэ-
алій побыту шляхты; да-
памагчы зразумець узаема-
адносіны паміж персанажа-
мі камедыі

Слова настаўніка пра асаблі-
васці драматургічнага роду, 
драматычныя творы Я. Купа-
лы, яго ролю ў развіцці бела-
рускай драматургіі. Азна-
ямленне з гісторыяй развіцця 
беларускага тэатра. Узгадван-
не спектакляў, якія давялося 
паглядзець у тэатры, на тэле-

Перачытаць першы 
акт камедыі, пад-
рыхтаваць звязныя 
паведамленні ў ад-
к а з  н а  п ы т а н н і : 
1. З якой прычыны 
Паўлінка і Якім Са-
рока сустракаюцца 
ў тайне ад бацькоў?
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бачанні, у інтэрнэце. Чыта-
нне па ролях першага акта 
п’есы з мэтай вырашэння за-
дач урока, асэнсаванне перша-
снага ўспрымання твора

2. Якія выказванні 
і паводзіны Паўлінкі 
сведчаць пра тое, што 
яна кахае маладога 
настаўніка? 3. Па якіх 
каларытных выслоўях 
Сцяпана Крыніцкага 
і Пранціся Пустарэві-
ча іх можна адрозніць 
паміж сабой? 4. Як 
ставіцца Паўлінка 
да сваіх бацькоў? (на 
выбар)

48 Проціпастаўлен-
не ў п’есе Я. Ку-
палы «Паўлінка» 
шляхецкай пыхлі-
васці і народнай 
кемлівасці

1 Засяродзіць увагу вучняў 
на паводзінах і словах Адо-
льфа Быкоўскага, выказва-
ннях Сцяпана Крыніцкага, 
Паўлінкі, Пранціся Пуста-
рэвіча і іншых герояў з тым, 
каб падкрэсліць пыхлівасць 
і духоўную абмежаванасць 
шляхты (у працэсе работы 
з тэкстам другога акта ка-
медыі)

Выразнае чытанне па ролях 
другога акта п’есы. Каменціра-
ванне драматургічнага тэксту 
з мэтай вызначэння ролі во-
бразна-выяўленчых сродкаў 
у стварэнні мастацкіх вобра-
заў п’есы Я. Купалы «Паўлі-
нка»

Падрыхтаваць хара-
ктарыстыкі Адольфа 
Быкоўскага, Сцяпана 
Крыніцкага і Пранціся 
Пустарэвіча (на выбар 
вучняў)

49 Самабытныя наро-
дныя характары 
ў п’есе Я. Купалы

1 Пазнаёміць з галоўнымі сро- 
дкамі стварэння камічнага 
ў драматычным творы (на-

Вызначэнне ў тэксце другога 
акта п’есы «Паўлінка» моўных 
прыёмаў і сродкаў, якія дапа-

Скласці план хара-
ктарыстыкі аднаго 
з персанажаў камедыі,
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«Паўлінка». Сро-
дкі стварэння ка-
мічнага

бор камічных сітуацый, 
не аднолькавае разуменне 
сэнсу выказванняў розны-
мі персанажамі, выяўлен-
не ўласнай абмежаванасці 
і інш.) і прасачыць, як та-
кія сродкі дапамагаюць рас - 
крыць характары Адольфа 
Быкоўскага, Сцяпана Кры-
ніцкага і Пранціся Пустарэ-
віча

магаюць стварыць смешныя, 
камічныя сцэны, глыбей зра-
зумець характары Адольфа 
Быкоўскага, Сцяпана Крыніц-
кага, Пранціся Пустарэвіча

адабраць матэрыял 
для вуснага паведа-
млення  «Якой я ўяў-
ляю Паўлінку?»

50 Вобраз Паўлінкі 
як увасабленне 
беларускага нацы-
янальнага хара-
ктару

1 Удасканальваць уменне 
вучняў характарызаваць 
героя драматычнага твора 
па яго словах і паводзінах. 
Выяўляць рысы характару, 
найбольш уласцівыя Паў-
лінцы, у сітуацыях яе пара-
зумення або канфлікту з ба-
цькамі. Дапамагчы вучням 
асэнсоўваць вобраз Паў-
лінкі ў сімвалічным плане 
(як вобраз-сімвал маладой 
Беларусі)

Назіранне за развіццём драма-
тычных калізій у п’есе, за су-
працьстаяннем поглядаў баць-
коў і дзяцей. Асэнсаванне во-
браза Паўлінкі ў сімвалічным 
плане. Вуснае слоўнае ма-
ляванне-ўяўленне знешняга 
выгляду Паўлінкі. Разгляд 
фотаздымка першай выка-
наўцы ролі Паўлінкі (Паўліны 
Мядзёлкі), сцэн са спектакля 
(гл. уклейкі ў вучэбным дапа-
можніку). Выкананне задан-
няў трэнажора «Пазнай літа-
ратурнага героя». Стварэнне 
мізансцэн, абмеркаванне пы-
танняў да твора і да раздзела

Падрыхтаваць вуснае 
або пісьмовае сачы-
ненне-разважанне (на
выбар вучняў) па ад-
ной з тэм, сфарму-
ляваных у выглядзе 
п ы т а н н я :  1 .  Ш т о 
з’яўляецца галоўнай 
перашкодай на шляху 
Паўлінкі да шчасця? 
2. Якія рысы хара-
ктару Паўлінкі дазва-
ляюць атаясамліваць
яе вобраз з вобразам 
маладой Беларусі?
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51 «Паўлінка» — кла-
січны твор белару-
скай драматургіі 
і тэатра

1 Творчая работа. Дапама-
гчы вучням больш дэтальна 
ўявіць час і месца дзеяння, 
вясковы побыт беларускай 
засцянковай шляхты; за-
сяродзіць увагу на трапна-
сці ўжывання народных 
выслоўяў у маўленні ма-
ладога настаўніка, Паўлі-
нкі, Пранціся Пустарэвіча, 
Альжбеты і іншых перса-
нажаў; выявіць мастацкія 
сродкі стварэння характару  
Адольфа Быкоўскага, які 
пры ўсёй сваёй пыхлі-
васці недалёка адышоў 
ад вяскоўцаў. Праз стварэ-
нне мізансцэн і выразнае 
чытанне па асобах паспра-
баваць уявіць сабе характа-
ры герояў камедыі

Прагляд спектакля ў тэатры 
або па тэлебачанні, у інтэрнэ-
це, або сцэн з яго — на старон-
ках ЭАР для 8 класа

Удзел у пастаноў-
цы асобных з’яў або 
фрагментаў камедыі 
Я. Купалы «Паўлінка»

52 Паўтарэнне 1 Падвесці вынікі навучаль-
нага года; высветліць ура-
жанні вучняў ад курса лі-
таратуры ў 8 класе, скіра-
ванага на засваенне родава-
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жанравай спецыфікі літара-
туры. Парэкамендаваць лі-
таратуру для чытання ў час 
летніх канікул

53 Рэзервовая гадзі
на

1 Выкарыстоўваецца па ме-
ркаванні настаўніка на пра-
цягу навучальнага года

Заканчэнне
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