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III чвэрць (31 урок)
Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія  

(31 гадзіна, з іх 2 гадзіны — на пісьмовую работу) 

49 Гукі беларускай 
мовы

Пазнаёміць з фанетыкай і арфаэпіяй як 
раздзеламі навукі аб мове. Даць паняц
це пра гук як адзінку мовы, паглыб ляць 
веды пра сістэму гукаў беларускай мовы, 
паказаць іх ролю ў мове як кампанентаў 
слоў і сродкаў іх адрознен ня. Выпрацоў
ваць умен не чуць, вылучаць гукі, аба
значаць іх літарамі, удасканальваць на
вык літаратурнага вымаўлен ня гукаў і іх 
спалучэн няў у маўленчай плыні

Праца з тэкстам; фармулёўка яго асноў
най думкі, суразмоўніцтва па тэксце, 
падбор уласных доказаў да выказанай 
думкі. Чытан не тэксту, запіс адказу 
на пытан не па змесце тэксту; гукавы 
запіс слоў; назіран не за роляй гукаў 
у словах, параўнан не і супастаўлен не 
гукаў па сэн саадрознівальнай ролі, спо
сабе і органах вымаўлення; пабудова 
розных слоў з пра панаванага рада гу
каў; назіран не за ўжыван нем сугуч ных 
слоў у вершаваным тэксце, вызначэн не 
іх сэнсавастылістыч най ролі

§ 1, 
практ. 8

50 Літара як знак 
гука

Даць паняцце пра графіку як раздзел 
навукі аб мове. Дапамагчы ўсвядоміць 
суадносіны паміж гукамі і літарамі; вы
працоўваць умен не свядома і даклад
на размяжоўваць іх, праводзіць гука
літарны аналіз слоў. Удасканальваць 
навыкі літаратурнага вымаўлен ня 
і правільнай перадачы гукаў на пісьме 
ў розных пазіцыях. Развіваць лексіка
граматыч ны лад маўлен ня вуч няў

Чытан не тэксту пра адрознен ні гука 
і літары, адказы на пытан ні да тэксту, 
фармулёўка вывадаў па тэме тэксту; 
праца са схемай «Суадносіны паміж 
гукамі і літарамі», вуснае паведамлен
не пра суадносіны паміж гукамі 
і літарамі. Праца з тэкстам, вызначэн не 
яго асноўнай думкі, вызначэн не слоў, 
напісан не якіх супадае з вымаўлен нем 
і напісан не якіх не супадае з вымаў

§ 2, 
практ. 13
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лен нем; размежаван не слоў, у якіх адна 
і тая ж літара абазначае розныя гукі, 
складан не сказаў са словамі, разгадван
не крыжаванкі, пераклад слоў з рускай 
мовы на бела рускую. Лексіч ная праца 
на ўзбагачэн не слоўніка вуч няў новы
мі словамі і фразеалагізмамі

51 Прызначэн не 
літар е, ё, ю, я, і

Паглыбіць паняцце пра двайную ролю 
літар е, ё, ю, я, і. Выпрацоўваць умен ні 
адрозніваць на слых гукі, якія на пісьме 
абазначаны з удзелам літар е, ё, ю, я, і; 
запісваць два гукі адной літарай, пераво
дзіць адпаведныя літарныя абазначэн ні 
ў гукавыя, вызначаць гукавы склад слоў 
з гэтымі літарамі. Развіваць лексіка
граматыч ны лад маўлен ня вуч няў

Назіран не за вымаўлен нем гукаў 
у прапанаваных парах слоў, адказы 
на пытан ні, фармулёўка вывадаў; пра
ца з тэарэтыч ным матэрыялам вучэбна
га дапаможніка. Распазнаван не слоў па 
колькасці гукаў, гукавы запіс слоў. Вы
разнае вымаўлен не і параўнан не слоў 
з гукам [й’]; перавод гукавых абазначэн
няў у літарныя, літарных у гукавыя. 
Чытан не і аналіз тэксту, пераклад яго 
з рускай мовы на беларускую, стварэн
не выказван ня на аснове інфармацыі 
з тэксту

§ 3, 
практ. 20

52 Беларускі 
алфавіт. Назвы 
літар

Садзейнічаць засваен ню вуч нямі алфа
віта, правільных назваў літар; навучыць 
карыстацца алфавітам у практыч най 
дзейнасці. Пазнаёміць вуч няў з задачамі, 
структурай і зместам арфаграфіч нага 
слоўніка. Выпрацоўваць умен не хутка 
і правільна называць літары па алфавіце,

Суразмоўніцтва з вуч нямі пра неаб
ходнасць добрага ведан ня алфавіта; 
чытан не тэксту пра паходжан не на
зваў «алфавіт» і «азбука», разгляд 
апорных схем і складан не ўласнага 
выказван ня пра паходжан не тэрмінаў 
«алфавіт» і «азбука»; выразнае чытан 

§ 4, 
практ. 26
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размяшчаць словы ў алфавітным па
радку, карыстацца слоўнікам. Развіваць 
лексікаграматыч ны лад маўлен ня  
вуч няў

не алфавіта; адказы на пытан ні, вы
зна чэн не асаблівасцей беларуска га 
алфавіта. Лексіч ная праца на ўзба га
чэн не слоўніка вуч няў новымі словамі 
і фразеалагізмамі, групоўка слоў па 
лексікасемантыч ных групах; запіс 
слоў у алфавітным парадку. Знаём
ства з арфаграфіч ным слоўнікам, гука
літарны аналіз слоў

53 Склад Узнавіць веды пра асаблівасці ўтварэн ня 
складоў, спосабы вызначэн ня колькасці 
складоў, узнавіць і развіць умен не 
дзяліць словы на склады. Паглыбіць 
веды вуч няў пра ролю складападзелу 
і націску ў словах

Чытан не тэксту, назіран не за спосабамі 
сувязі сказаў у тэксте. Падзел слоў на 
склады, размежаван не слоў па коль ка
сці складоў; састаўлен не слоў па ўка
заных схемах з вызначэн нем колькасці 
складоў; чытан не тэксту, вызначэн не 
яго тэмы, тыпу і стылю

§ 5, 
практ. 32

54 Націск Удасканальваць навык вызначэн ня па 
зіцыі склада адносна націскнога; адроз
ніваць націскныя і ненаціскныя склады; 
садзейнічаць запамінан ню і выпрацоўцы 
правільнага вымаўлен ня слоў, у якіх вуч
ні робяць памылкі ў націску

Чытан не навуковага тэксту, дапаўнен не 
яго сваімі прыкладамі, адказы на пытан
ні. Адрознен не слоў, якія ў рускай і бе
ларускай мовах падобна гучаць, але ма
юць рознае месца націску, запамінан
не нормы вымаўлен ня. Запіс слоў 
і пастаноўка націску з выкарыстан
нем арфаграфіч нага слоўніка, назіран
не за сэнсаадрознівальнай функцыяй 
націску; складан не слоў па зададзеных 
схемах з адпаведнай колькасцю складоў. 
Скла дан не і запіс з некаторымі словамі 
сказаў

§ 6, 
практ. 38
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55 Правілы пе
раносу слоў 
(паўтарэн не)

Паўтарыць веды пра правілы пераносу 
слоў, выпрацоўваць умен ні дзяліць сло
вы на склады і для пераносу, развіваць 
маўленчыя ўмен ні і навыкі. Развіваць 
лексікаграматыч ны лад маўлен ня вуч
няў

Актуалізацыя ведаў вуч няў па тэме, 
працяг сказаў па прапанаваным па
чатку, ілюстрацыя прыкладамі. Праца 
з табліцай «Правілы пераносу слоў», 
запіс уласных прыкладаў. Чытан не тэк
сту, падбор загалоўка, лексіч ная праца 
на ўзбагачэн не слоўніка вуч няў новымі 
словамі і запіс слоў з тэксту з падзелам 
для пераносу, размеркаван не слоў па 
групах згодна з правіламі пераносу. Пе
раклад уласных назваў з рускай мовы 
на беларускую, папаўнен не радоў слоў 
уласнымі прыкладамі. Падрыхтоўка 
вуснага выказван ня пра паходжан не 
назвы вёскі (горада)

§ 7, 
практ. 43

56 Галосныя гукі Сістэматызаваць веды пра галосныя 
і зыч ныя гукі, асаблівасці іх вымаўлен
ня і перадачы на пісьме. Удасканальваць 
літаратурнае вымаўлен не, пазнаёміць 
з правіламі фанетыч нага разбору сло
ва. Развіваць лексікаграматыч ны лад 
маўлен ня вуч няў

Адказы на пытан ні па тэме, вывады на 
аснове адказаў на пытан ні. Назіран не 
за асаблівасцямі вымаўлен ня галос
ных і зыч ных гукаў. Чытан не тэксту, 
вызначэн не тэмы і асноўнай думкі, пад
бор загалоўка, асэнсаван не лагіч ных 
частак тэксту; спісван не тэксту, запіс 
слоў з заменай адных галосных іншымі, 
каб атрымалася новае слова, складан не 
з некаторымі словамі развітых сказаў, 
гукалітарны аналіз галосных у нека
торых словах; запіс слоў, якія пачына
юцца з вызначаных літар. Вусныя ад

§ 8, 
практ. 49
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казы на пытан ні, стварэн не выказван
няў, лексіч ная праца на ўзбагачэн не 
слоўніка вуч няў

57 
58

Вымаўлен не 
і правапіс галос
ных о, э, а

Паўтарыць правілы вымаўлен ня і на
пісан ня галосных о, э, а ў спрадвеч на 
беларускіх і запазычаных словах; даць 
паняцце пра арфаграму, выпрацоўваць 
умен не знаходзіць арфаграмы ў сло
вах. Удасканальваць умен не вызначаць 
націскны склад у словах, прымяняць 
арфаграфіч нае правіла.
Фарміраваць умен не правільнага пра
вапісу слоў са спалучэн нямі літар ро, ло, 
у якіх не пад націскам пішацца літара ы; 
садзейнічаць запамінан ню правапісу не
каторых іншамоўных слоў. Замацоўваць 
умен не правапісу слоў з галоснымі о, э, а, 
прымяняць арфаграфіч нае правіла пры 
выбары арфаграмы. Развіваць лексіка
граматыч ны лад маўлен ня вуч няў

Чытан не тэксту, назіран не за словамі, 
дзе галосныя о, э, а знаходзяцца ў мо
цнай і слабай пазіцыі, параўнан не, ад
казы на пытан ні, вывады; чытан не і ана
ліз тэксту, тлумачэн не правапісу гало
сных о, э, а ў словах; падбор слоў да 
прапанаваных з чаргаван нем галосных 
о, а. Назіран не за словамі іншамоў
нага паходжан ня з э не пад націскам, 
знаходжан не арфаграм, іх тлумачэн не. 
Спісван не сказаў з устаўкай прапушча
ных літар; назіран не за вымаўлен нем 
і правапісам э ў іншамоўных словах. 
Пераклад слоў з рускай мовы на белару
скую, тлу мачэн не іх правапісу, гукалі
тарны аналіз слоў. Лексікаграматыч ная 
праца на ўзбагачэн не маўлен ня вуч няў. 
Скла дан не дзеяслоўных словазлучэн
няў, тлумачэн не значэн няў устойлівых 
выразаў, складан не з імі сказаў. Чытан
не тэксту, вызначэн не яго стылю і тыпу, 
запіс тэксту з устаўкай прапушчаных 
літар. Стварэн не вуснага выказван ня 
з вы карыстан нем інфармацыі з тэксту 
і малюнка

§ 9, 
практ. 56,
§ 9, 
практ. 61
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59
60

Вымаўлен не 
і правапіс галос
ных е, ё, я

Садзейнічаць засваен ню правіл вы
маўлен ня і напісан ня галосных е, ё, 
я ў спрадвеч на беларускіх і запазы
чаных словах. Удасканальваць умен
не вызначаць націскны, першы і другі 
пераднаціскныя, паслянаціскныя скла
ды. Вучыць ужываць новыя словы ў вус
ным і пісьмовым маўлен ні.
Замацоўваць правілы напісан ня га
лосных е, ё, я ў спрадвеч на беларускіх 
і запазычаных словах, фарміраваць 
арфаграфіч ную норму. Фарміраваць 
умен не адрозніваць каранёвае я, словы 
іншамоўнага паходжан ня, у якіх у пер
шым складзе перад націскам захоўваецца 
літара е.
Садзейнічаць засваен ню нормы вымаў
лен ня прыназоўнікаў не і без у спа
лучэн нях слоў у першым складзе перад 
націскам. Развіваць лексікаграматыч
ны лад маўлен ня вуч няў

Чытан не тэксту, назіран не і камен
ціраванне правапісу слоў з выдзеле
нымі літарамі е, ё, я; устанаўлен не ад
па веднасці паміж пунктамі правіла 
правапісу галосных е, ё, я і прыкладамі 
напі сан няў, дапаўнен не сваімі прыкла
дамі высноў аб правапісе слоў з е, ё, я; 
суразмоўніцтва з вуч нямі. Чытан не ве
рша, вызначэн не слоў з арфаграмай. 
Праца з арфаграфіч ным слоўнікам, 
з табліцай, назіран не за словамі інша
моўнага паход жан ня, у якіх у першым 
складзе перад націскам захоўваецца 
літара е. Распазнаван не арфаграм, 
запаўнен не табліцы з размеркаван нем 
слоў па арфаграмах; напісан не зрокава
га слоўнікавага дыктанта. Чытан не тэ
ксту, вызначэн не яго стылю і тыпу, за
піс тэксту з устаўкай прапушчаных лі
тар і тлумачэн нем іх напісан ня. Праца 
над засваен нем нормы вымаўлен ня 
прыназоўнікаў не і без у першым скла
дзе перад націскам. Лексіч ная праца 
на ўзбагачэн не слоўніка вуч няў.
Тлумачэн не значэн ня ўстойлівых вы
разаў, складан не з імі сказаў. Стварэн не 
вуснага дыялогу на аснове інфармацыі 
з тэксту

§ 10, 
практ. 66,
§ 10, 
практ. 70
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61
62

Вымаўленне 
і правапіс 
спалучэн няў іё 
(ыё), ія (ыя), іе 
(ые) у запазыча
ных словах

Садзейнічаць засваен ню вуч нямі вы
маўлен ня і правапісу запазычаных слоў 
са спалучэн нямі іё (ыё), ія (ыя), іе (ые). 
Выпрацоўваць умен не вымаўляць такія 
словы, адпаведна перадаваць на пісьме, 
пры неабходнасці правяраць напісан не 
па арфаграфіч ным слоўніку. Развіваць 
лексікаграматыч ны лад маўлен ня вуч
няў. Замацоўваць правілы правапісу за
пазычаных слоў са спалучэн нямі іё (ыё), 
ія (ыя), іе (ые). Фарміраваць умен ні вы
значаць арфаграмы, выбіраць з шэрага 
варыянтаў правільны, абгрунтоўваць вы
бар. Фарміраваць арфаграфіч ную нор
му. Развіваць лексікаграматыч ны лад 
маўлен ня вуч няў

Назіран не за вымаўлен нем і напісан
нем слоў іншамоўнага паходжан ня 
са спалучэн нямі іё (ыё), ія (ыя), іе 
(ые) у беларускай і рускай мовах; 
суразмоўніцтва з  вуч нямі, вывады. 
Чытан не тэксту, абгрунтаван не яго 
тыпу; каменціраван не правапісу слоў 
з арфаграмамі на іё (ыё), ія (ыя), іе 
(ые), запіс слоў з прапушчанымі літа
рамі; тлумачэн не арфаграм. Разгад ван
не крыжаванкі па тэме. 
Чытан не і запіс тэкстаў з тлумачэн нем 
вымаўлен ня і правапісу слоў з пра пуш
чанымі літарамі; выпісван не з тэксту 
слоў з арфаграмамі на пра вапіс спалучэн
няў галосных; запіс слоў у транскрып
цыі; праца з арфа графіч ным слоўнікам. 
Лексіч ная праца на ўзбагачэн не слоўніка 
вуч няў. Тлумачэн не сэнсу ўстойлівых 
выразаў, пераказ тэксту аб паходжан ні 
ўстойлівага спалучэн ня арыядніна нітка 

§ 11, 
практ. 75,
§ 11, 
практ. 77

63 Зыч ныя гукі Актуалізаваць веды пра сістэму зыч
ных гукаў беларускай мовы. Пазнаёміць 
з сэнсаадрознівальнай роляй зыч ных, 
удасканальваць навыкі адрозніваць 
гукі і літары. Выпрацоўваць умен не 
вымаўляць зыч ныя гукі і іх спалучэн ні

Чытан не тэксту, адказы на пытан ні, 
стварэн не вуснага выказван ня аб тым, 
як утвараюцца зыч ныя гукі. Вызначэн
не ў словах зыч ных гукаў, абазначэн
не адпаведных ім літар. Распазнаван
не слоў па прыведзеных зыч ных гуках,

§ 12, 
практ. 84
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запіс. Лексіч ная праца на ўзбагачэн
не слоўніка вуч няў. Замена зыч ных 
гукаў у прыведзеных словах, за піс 
слоў парамі, вызначэн не сэнса адроз
нівальнай ролі зыч ных гукаў. Чытан
не тэксту, вызначэн не яго стылю і тыпу, 
распазнаван не ў тэксце слоў з абазна
чанай колькасцю зыч ных гукаў. Вус
ны пераказ тэксту

64 Зыч ныя глухія, 
звонкія і санор
ныя. Іх вы маў
лен не і правапіс

Фарміраваць паняцце аб парных і ня
парных звонкіх, глухіх і санорных зыч
ных гуках, іх вымаўлен ні і абазначэн
ні на пісьме; азванчэн не глухіх перад 
звонкімі, аглушэн не звонкіх перад глу
хімі і на канцы слова. Садзей нічаць 
замацаван ню арфаграмы «Пра ва піс 
звонкіх і глухіх зыч ных»

Назіран не за вымаўлен нем і абазначэн
нем на пісьме звонкіх і глухіх зыч
ных гукаў, адказы на пытан ні. Чытан
не тэкстаў, іх аналіз, вусная характа
рыстыка зыч ных гукаў паводле ўдзелу 
голасу і шуму ў вымаўленні слоў. Пад
бор і запіс слоў з адпаведнымі парнымі 
звонкімі і глухімі зыч нымі. Чытан
не і спісван не прыказак, тлумачэн не 
іх сэнсу. Чытан не тэксту, вызначэн
не тэмы і асноўнай думкі, падбор 
загалоўка, запіс тэксту, тлу мачэн не 
правапісу выдзеленых літар

§ 13, 
практ. 93

65 Свісцячыя і шы
пячыя зыч ныя. 
Іх вымаўлен не 
і правапіс

Фарміраваць паняцце аб свісцячых і шы
пячых зыч ных гуках, абазначэн ні на пісь
ме і нормах іх вымаўлен ня. Пазнаёміць 
са з’явай прыпадабнен ня свісцячых да 
шыпячых, шыпячых да свісцячых. Вы
працоўваць умен не вымаўляць гэтыя

Назіран не за вымаўлен нем, гучан нем 
свісцячых і шыпячых зыч ных і стварэн
нем імі гукавога эфекту ў тэкстах; чытан
не сказаў, параўнан не вымаўлен ня 
і напісан ня свісцячых і шыпячых; чытан
не тэксту, вызначэн не яго тэмы, тлу

§ 14, 
практ. 101
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гукі, засвоіць норму літаратурнага 
вымаўлен ня іх спалучэн няў у маўленчай 
плыні

мачэн не правапісу выдзеленых слоў; 
чытан не прыказак згодна з нормамі 
літаратурнага вымаўлен ня, устанаўлен
не адпаведнасці паміж беларускімі 
і рускімі прыказкамі, абазначэн не літар, 
якія перадаюць свісцячыя і шыпячыя 
гукі, праца над нормай вымаўлен ня 
спалучэн няў зыч ных

66 Цвёрдыя, 
мяккія і за
цвярдзелыя 
зыч ныя, іх 
вымаўлен не 
і правапіс 

Замацоўваць паняцце цвёрдасцімяк
касці зыч ных гукаў, спосабы стварэн
ня мяккасці, спрыяць асэнсаван ню 
сэнсаадрознівальнай ролі цвёрдасці
мяккасці, пазнаёміць са з’явай асіміляцыі 
цвёрдых зыч ных. Садзейнічаць засваен
ню вуч нямі паняцця «зацвярдзе
лыя зыч ныя». Удасканальваць умен ні 
вымаўляць гукі [ж], [дж], [р], [ц], [ч], 
[ш], адрозніваць гук [дж] ад спалучэн
ня гукаў [д] + [ж] і гукі [дж], [дз’] ад 
спалучэн ня гукаў [д] + [з] і [д] + [з’]

Назіран не за вымаўлен нем, спосабам 
абазначэн ня мяккіх і цвёрдых зыч ных, 
іх сэнсаадрознівальнай роляй (з апо
рай на пары слоў), суразмоўніцтва па 
тэме. Праца з тэкстамі, вызначэн не іх 
стылю, тыпу, тэмы і асноўнай думкі, 
запіс слоў з зацвярдзелымі зыч нымі, 
практыкаван ні на выпрацоўку навыкаў 
вуснай перадачы асіміляцыйнай мяк
касці зыч ных; вызначэн не слоў, у якіх 
свісцячыя зыч ныя перад мяккімі вы
маўляюцца мякка. Лексіч ная праца на 
ўзбагачэн не слоўніка вуч няў

§ 15, 
практ. 107

67 Мяккі знак Садзейнічаць засваен ню вуч нямі пра
вапісу мяккага знака для абазначэн ня 
мяккасці зыч ных на канцы і ў сярэдзіне 
слова. Удасканальваць навык вымаўлен
ня і напісан ня слоў з мяккім знакам. 
Развіваць слоўнік вуч няў, фарміраваць

Чытан не слоў, назіран не за вымаўлен
нем зыч ных на канцы слоў. Чытан не 
тэксту, вызначэн не яго стылю і тыпу, 
распазнаван не слоў з мяккімі зыч нымі, 
каменціраван не правапісу слоў са змяк
чальным мяккім знакам. 

§ 16, 
практ. 114
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умен ні складаць выказван не ў навуко
вым стылі

Праца са схемай «Правапіс мяккага 
знака ў сярэдзіне слова», складан не 
выказван ня лінгвістыч нага характару; 
напісан не зрокавага слоўнікавага дык
танта. Праца з прыказкамі, тлумачэн
не іх сэнсу, спісван не з устаўкай пра
пушчаных літар, тлумачэн не правапісу 
мяккага знака.Чытан не тэксту, падбор 
загалоўка, спісван не з устаўкай, дзе па
трэбна, мяккага знака

68 Раздзяляльны 
мяккі знак і апо
страф

Фарміраваць умен не правапісу раз
дзяляльнага мяккага знака і апостра
фа, вымаўлен ня слоў з раздзяляльным 
мяккім знакам і апострафам. Уда ска
нальваць умен ні выбару арфагра мы, 
каменціраван ня і абгрунтаван ня права
пісу слоў

Назіран не за вымаўлен нем слоў з раз
дзельным вымаўлен нем цвёрдых і мяккіх 
гукаў; чытан не тэксту, падбор загалоў
ка, вызначэн не і каменціраван не права
пісу слоў з апострафам. Вызначэн не 
і запіс слоў па прыведзеных значэн нях, 
складан не і запіс з імі сказаў. Лексіч ная 
праца на ўзбагачэн не слоўніка вуч няў

§ 16, 
практ. 119

69 Раздзяляльны 
мяккі знак і апо
страф

Замацоўваць правілы правапісу раз
дзяляльнага мяккага знака і апостра
фа. Удасканальваць навык вымаўлен
ня і напісан ня слоў з раздзяляльным 
мяккім знакам і апострафам. Развіваць 
лексіч ны і фразеалагіч ны запас вуч няў

Чытан не і запіс устойлівых выразаў 
са словамі з мяккім знакам і апостра
фам, тлумачэн не іх сэнсу і правапісу; 
складан не і запіс з імі сказаў. Лексіч ная 
і фразеалагіч ная праца на ўзбагачэн не 
слоўніка вуч няў. Запіс слоў у транс
крыпцыі; перавод гукавых абазначэн
няў у літарныя. Чытан не тэксту, па
дзел яго на часткі, складан не плана. 
Пісьмовы пераказ часткі тэксту

§ 16, 
практ. 121
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70 Зыч ныя  
[д] — [дз’],  
[т] — [ц’],  
іх вымаўлен не  
і правапіс

Актуалізаваць веды пра вымаўлен не 
і правапіс [д] — [дз’], [т] — [ц’]. Удаска
нальваць умен ні правільна вымаўляць 
і пісаць словы з чаргаван нем гукаў [д] — 
[дз’], [т] — [ц’], адрозніваць гук [дз’] 
ад спалучэн ня гукаў [д] і [з’], дзяліць 
словы з адпаведнымі літарамі для пе
раносу, вымаўляць гукі [д] і [т] перад 
[в’] і перадаваць на пісьме ў прыстаўках 
і суфіксах, ужываць [д] і [т] у словах 
іншамоўнага паходжан ня. Развіваць 
лексіч ны і фразеалагіч ны запас вуч няў

Чытан не верша, назіран не за вымаўлен
нем і напісан нем слоў з чаргаван
нем [д] — [дз’], [т] — [ц’]; вызначэн не 
пазіцый змены [д] на [дз’], [т] на [ц’], 
адказы на пытан ні, фармулёўка 
вывадаў. Запіс слоў, выбар арфаграмы 
і яе абгрунтаван не. Праца з табліцай 
«Правапіс іншамоўных слоў», назі ран  не 
за прыкладамі, тлумачэн не правапісу д 
і т у іншамоўных словах. Чытан не тэксту, 
вызначэн не асноўнай думкі, абгрунтаван
не прымет тыпу тэксту, каменціраван не 
правапісу слоў з выдзеленымі літарамі. 
Лексіч ная праца на ўзбагачэн не слоўніка 
вуч няў. Складан не вуснага тэксту 
характарыстыкі аднакласніка

§ 17, 
практ. 126

71 Зыч ныя  
[д] — [дз’],  
[т] — [ц’],  
іх вымаўлен не  
і правапіс

Замацоўваць умен ні правапісу [д] — 
[дз’], [т] — [ц’], ужываць [д] і [т] у сло
вах іншамоўнага паходжан ня, выбіраць 
патрэбную арфаграму, каменціраваць 
правапіс слоў. Развіваць лексіка
фразеалагіч ны запас вуч няў

Замацаван не правіла правапісу і вы
маўлен ня слоў з [д] — [дз’], [т] — [ц’], 
запіс сказаў з выбарам патрэбнага ва
рыянта правапісу слоў з д, дз, т, ц; 
аднаўлен не і запіс устойлівых выразаў, 
падбор слоў па прапанаваных значэн
нях, складан не з фразеалагізмамі ска
заў, тлумачэн не правапісу [дз’], [ц’]. 
Чытан не тэксту, вызначэн не асноўнай 
думкі, выпісван не апорных дзеясловаў; 
спісван не слоў з выбарам літар, абгрунта
ван не напісан ня, параўнан не вымаў

§ 17, 
практ. 131
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лен ня і правапісу [д], [т]. Падрыхтоўка 
вуснага выказван ня на аснове інфар
мацыі з тэксту

72
73

Правапіс у, ў Паўтарыць звесткі пра правапіс у, ў 
у спрадвеч на беларускіх словах. Удаска
нальваць навыкі вымаўлен ня і засваен ня 
правапісу у, ў у спрадвеч на беларускіх 
словах і словах іншамоўнага паходжан
ня. Фарміраваць арфаграфіч ныя нормы 
беларускай мовы (правапіс у, ў).
Замацоўваць правапіс у, ў у спрадвеч
на беларускіх і іншамоўных словах. 
Фарміраваць умен ні распазнаваць 
і адрозніваць напісан ні ў залежнасці 
ад таго, якая літара пішацца на месцы 
пропуску — у ці ў. Фарміраваць арфа
графіч ную норму. Развіваць лексіка
фразеалагіч ны запас вуч няў

Чытан не тэксту, вызначэн не асноў
най думкі, назіран не за вымаўлен нем 
і напісан нем у і ў; спісван не сказаў з ус
таўкай прапушчаных літар. Праца з та
бліцай «Правапіс іншамоўных слоў», 
назіран не за прыкладамі, тлумачэн не 
правапісу у; суразмоўніцтва па тэме, 
чытан не лінгвістыч нага тэксту вучэб
нага дапаможніка. Размеркаван не слоў 
у адпаведнасці з арфаграмай на права
піс у і ў.
Спісван не слоў з устаўкай прапушча
ных літар у і ў, абгрунтаван не правіль
нага напісан ня. Чытан не вершаванага 
тэксту, распазнаван не прыкладаў, якія 
ілюструюць розныя выпадкі правапі
су літары ў (у пачатку, сярэдзіне, ка
нцы слоў). Устанаўлен не адпаведнасці 
паміж прыказкамі і іх сэнсавымі характа
рыстыкамі. Запіс прыказак, тлумачэн не  
правапісу у, ў. Чытан не тэксту, вызна
чэн не яго асноўнай думкі, запіс тэксту 
з устаўкай прапушчаных літар. Лексіч
ная праца на ўзбагачэн не слоўніка вуч
няў. Стварэн не вуснага выказван ня, 
сама і ўзаемаацэнка выступлен няў

§ 18, 
практ. 135,
§ 18, 
практ. 139
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74 Падоўжаныя  
зыч ныя, іх 
вымаўлен не 
і правапіс

Паглыбіць веды вуч няў пра падоўжа
ныя зыч ныя як характэрную асаблівасць 
гукавой сістэмы беларускай мовы. Фа
рміраваць умен ні ўспрымаць іх на слых, 
вылучаць і перадаваць на пісьме, раз
мяжоўваць падаўжэн не як вынік гукавых 
змен у слове і падваен не гукаў як вынік 
словаўтварэн ня. Развіваць умен не пра
вільна вымаўляць падоўжаныя зыч ныя 

Чытан не тэксту, распазнаван не слоў 
з падоўжанымі зыч нымі, назіран не 
за іх вымаўлен нем і напісан нем. Пра
ца з табліцай «Правапіс іншамоўных 
слоў», чытан не лінгвістыч нага тэксту 
вучэбнага дапаможніка, вывады. 
Чытан не тэкстаў, выяўлен не тэмы 
і асноўнай думкі, адпаведнасці зага
лоўка, абгрунтаван не правапісу вы
дзеленых арфаграм; спісван не сказаў 
з раскрыццём дужак. Запіс пар ад
накаранёвых слоў. Праца са схемай, 
размежаван не і запіс слоў з фанетыч
ным падаўжэн нем і марфалагіч ным 
падваен нем. Праца з тэкстам, запіс 
тэксту, вызначэн не ў ім апорных 
дзеясловаў, вусны пераказ

§ 19, 
практ. 150

75 Прыстаўныя 
зыч ныя і галос
ныя, іх правапіс

Паглыбіць веды вуч няў аб прыстаўных 
гуках як спецыфіч най асаблівасці гука
вой сістэмы беларускай мовы. Фарміра
ваць умен не правільна вызначаць умо
вы выбару арфаграмы на правапіс пры
стаўных зыч ных і галосных, вылучаць 
і перадаваць на пісьме. Развіваць умен
не вымаўляць зыч ныя і галосныя пры
стаўныя гукі ў адпаведнай пазіцыі, ус
прымаць іх на слых, размяжоўваць пры
стаўныя і каранёвыя гукі

Назіран не за правапісам пар адпаве
дных слоў у рускай і беларускай мовах, 
суразмоўніцтва па тэме, слова настаўні
ка пра паходжан не прыстаўных гукаў. 
Праца з тэарэтыч ным матэрыялам ву
чэбнага дапаможніка; вусныя выказван
ні і вывады вуч няў. Спісван не прыка
зак, тлумачэн не вымаўлен ня і права
пісу выдзеленых слоў з прыстаўной 
літарай ці без яе. Размеркаван не і запіс 
слоў у залежнасці ад правапісу прыстаў

§ 20, 
практ. 157
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ных літар. Чытан не сказаў, іх аналіз, 
знаходжан не слоў з прыстаўнымі гука
мі, ка менціраван не іх правапісу

76
77

Кантрольны па-
драбязны пера-
каз мастацкага 
тэксту

Праверыць умен не вуч няў пісьмова 
пераказваць мастацкі тэкст з выраз
най кампазіцыяй, захоўваючы будову, 
агульны настрой, вобразнавыяўленчыя 
сродкі

78 Правапіс нека
торых спалучэн
няў зыч ных

Пазнаёміць з правапісам слоў са спа
лучэн нямі зыч ных зн, сн, сл, рн, рц, шч. 
Выпрацоўваць уменні напісан ня слоў 
са спалучэн нямі зыч ных зн, сн, сл, рн, 
рц, шч у адпаведнасці з арфаграфіч нымі 
нормамі. Развіваць лексікафразеалагіч
ны запас вуч няў

Назіран не за вымаўлен нем і напісан
нем слоў са спалучэн нямі зыч ных зн, сн, 
сл, рн, рц, шч у рускай і беларускай мо
вах, суразмоўніцтва па тэме, гістарыч
ная даведка настаўніка. Чытан не тэк
сту, падбор да яго загалоўка, назіран
не за сродкамі сувязі сказаў у тэксце, 
тлумачэн не правапісу спалучэн няў 
зыч ных. Пераклад словазлучэн няў з ру
скай мовы на беларускую, тлумачэн не 
правапісу, параўнальны аналіз напісан
ня слоў на рускай і беларускай мо
вах. Складан не фразеалагізмаў з пра
панаваных слоў і іх значэн няў, запіс 
з імі сказаў; вызначэн не арфаграм па 
прыведзеных радах слоў, тлумачэн не 
правапісу слоў. Фанетыч ны аналіз слоў

§ 21, 
практ. 162

79 Падагульнен не 
і сістэматыза

Паглыбіць і сістэматызаваць веды вуч
няў па асноўных пытан нях фанетыкі

Чытан не і аналіз тэкстаў (мэта і сфе
ра ўжыван ня, тып і стыль, жанр, тэма

3
7

Працяг

1 2 3 4 5

цыя вывучанага 
па раздзеле

і арфаэпіі, графікі і арфаграфіі. Уда
сканальваць умен ні пазнаваць моўныя 
з’явы, групаваць іх, устанаўліваць лагіч
ныя сувязі, выконваць фанетыч ны раз
бор слоў. Развіваць маўленчую мабіль
насць, лексіч ны і фразеалагіч ны запас 
вуч няў

і асноўная думка), запіс з устаўкай пра
пушчаных літар, тлумачэн не вымаўлен
ня і правапісу слоў; пераклад тэк
сту з рускай мовы, запіс пабеларуску, 
тлумачэн не правапісу, рэдагаван не 
словазлучэн няў і сказаў. Фанетыч ны 
аналіз слоў, тлумачэн не фанетыч ных з’яў, 
абгрунтаван не арфаграм, запіс тэксту пад 
дыктоўку з папярэдняй падрыхтоўкай

IV чвэрць (26 урокаў)
Лексіка. Фразеалогія (18 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы) 

80 Лексіч нае 
значэн не слова

Даць паняцце пра лексіч нае значэн не 
слова, выпрацоўваць умен не адрозніваць 
граматыч нае і лексіч нае значэн ні сло
ва; вызначаць лексіч нае значэн не слоў 
па тлумачальным слоўніку і па кантэк
сце, раскрываць значэн не слова рознымі 
спосабамі, ужываць словы ва ўласным 
маўлен ні ў адпаведнасці з іх лексіч ным 
значэн нем

Чытан не і аналіз тэкстаў; вызначэн не 
асаб лівасцей лексіч нага складу бела
рус кай мовы, складан не і запіс слова
злучэн няў, якія перадаюць адметнасці 
беларускай мовы; падбор загалоўкаў, 
вы зна  чэн не тэмы і асноўнай думкі, пад
бор слоў па лексіч ных значэн нях; тлу
мачэн не значэн няў слоў паводле ўзору. 
Запіс прыказак на тэму «Мова і маўлен
не», тлумачэн не іх сэнсу. Суразмоўні
цтва пра ролю мовы ў жыцці чалавека, 
складан не вусных выказван няў на асно
ве звестак з тэксту і малюнкаў

§ 22, 
практ. 175

81 
82

Адназнач ныя 
і мнагазнач ныя 
словы

Даць паняцце пра адназнач насць і мнага
знач насць слоў. Фарміраваць умен ні 
адрозніваць адназнач ныя і мнагазнач
ныя словы, вызначаць лексіч нае зна 

Назіран не за ўжыван нем адназнач ных 
і мнагазнач ных слоў у тэксце, адказы 
на пытан ні, чытан не тэарэтыч нага ма
тэрыялу вучэбнага дапаможніка, выва

§ 23, 
практ. 178,
§ 23, 
практ. 179
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чэн  не мнагазнач ных слоў у тэкстах, 
знаходзіць адназнач ныя і мнагазнач ныя 
словы ў тлумачальным слоўніку, сама
стойна раскрываць іх лексіч нае значэн
не; складаць з імі словазлучэн ні і ска
зы, ужываць мнагазнач ныя словы ва 
ўласных выказван нях

ды пра ўзнік нен не з’явы мнагазнач насці. 
Спісван не тэкстаў з устаўкай прапу
шчаных літар, выяўлен не мнагазнач ных 
і адназнач ных слоў; выбар мнагазнач ных 
слоў з тлумачальнага слоўніка; знаёмства 
з афармлен нем адпаведнага слоўнікавага 
артыкула; складан не і запіс словазлучэн
няў. Аднаўлен не і запіс прымавак па 
прыведзеных частках, тлумачэн не іх сэ
нсу. Праца з тэкстам, падбор загалоўка, 
распазнаван не ў тэксце мнагазнач ных 
слоў. Складан не выказван ня на аснове 
малюнка і зместу тэксту

83
84

Прамое і пера
носнае значэн не 
слова

Паглыбіць веды вуч няў пра лексіч ную 
спалучальнасць слоў, іх ужыван не ў пра
мым і пераносным значэн ні. Фарміраваць 
умен ні адрозніваць прамое і пераноснае 
значэн ні слоў, падбіраць кантэкст і скла
даць словазлучэн ні, сказы і тэксты, у якіх 
словы ўжываліся б у прамым і перанос
ным значэн ні; знаходзіць і выпраўляць 
памылкі ва ўжыван ні слоў з прамым і пе
раносным значэн нем, развіваць лексіч
ныя ўмен ні

Чытан не і аналіз тэксту, падбор су
адносных па значэн ні слоў, назіран
не і распазнаван не ў сказах слоў, ужы
тых у пераносным значэн ні. Выраз
нае чытан не тэксту, пабудаванага 
на ўжыван ні прамога і пераноснага 
значэн ня слоў, суразмоўніцтва па тэме. 
Праца з тэкстам; выбар і абгрунтаван не 
ўжыван ня слоў у пераносным значэн
ні, запіс словазлучэн няў са словамі 
ў адпавед насці з правіламі лексіч най 
спалучальнасці. Стварэн не тэксту па 
апорных словах і малюнку

§ 24, 
практ. 184,
§ 24, 
практ. 185

85 Сінонімы Даць паняцце пра сінонімы, іх семантыка
стылістыч ныя асаблівасці і выкарыстан
не ў маўлен ні. Выпрацоўваць умен ні

Праца з  тэкстам, вызначэн не стылю 
і тыпу маўлен ня; назіран не за ўжытымі 
ў тэксце сінонімамі, выяўлен не адроз

§ 25, 
практ. 191
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знаходзіць сінонімы ў тэксце, вызначаць іх 
сэнсавастылістыч ную ролю, тлумачыць 
агульнае лексіч нае значэн не і выяўляць 
сэнсавыя адцен ні слоў сінаніміч нага рада, 
падбіраць сінонімы да прапанаванага сло
ва, адрозніваць сінонімы ад мнагазнач ных 
слоў. Развіваць умен не ўжываць сінонімы 
ва ўласным маўлен ні ў адпаведнасці з іх 
семантыкастылістыч нымі асаблівасцямі, 
выкарыстоўваць сінонімы як сродак сувязі 
сказаў у тэксце і пазбягаць неапраўданага 
паўтору слоў. Развіваць лексіч ныя ўмен ні 
і звязнае маўлен не

нен няў у адцен нях значэн няў слоў; 
спісван не тэксту, замена слоў, якія 
паўтараюцца, сінонімамі. Праца з тэ
кстамі, абгрунтаван не выбару сіноні
маў, выпісван не сінонімаў, складан
не сі наніміч нага рада з размяшчэн нем 
слоў па ўзрастан ні выражэн ня значэн
ня. Удасканален не і запіс тэксту з мэтай 
пазбаўлен ня ад неапраўданага паўтору 
слоў шляхам ужыван ня тэкставых сіно
німаў. Складан не сказаў з падборам сі
нонімаў, якія адрозніваюцца стылістыч
нымі адцен нямі слоў

86 Антонімы Паглыбіць веды пра антонімы і іх ролю 
ў маўлен ні (антонімы — сродак стварэн
ня кантрасту, які дазваляе вобразна, 
выразна перадаць думкі, сродак сувязі 
сказаў у тэксце ці частак сказа, сродак 
тлумачэн ня лексіч нага значэн ня слоў 
у тлумачальным слоўніку). Выпрацоў
ваць умен не падбіраць антонімы, група
ваць з’явы, якія вывучаюцца, знаходзіць 
у тэксце, вызначаць агульнае семантыч
нае значэн не антаніміч ных пар слоў, 
вызначаць сэнсавастылістыч ную ролю 
антонімаў у тэкстах; ужываць ва ўлас
ным маўлен ні з пэўнымі стылістыч нымі 
задачамі

Праца з радамі слоў, падбор і групоў
ка антонімаў па зададзеным агульным 
семантыч ным значэн ні. Праца з пры
казкамі, тлумачэн не сэнсу, выяўлен
не ролі антонімаў у перадачы галоўнай 
дум кі. Праца са схемай, складан не і за
піс словазлучэн няў па схемах. Складан не 
і запіс тэксту з апорай на змест малюнка 
з выкарыстан нем антонімаў. Спісван не 
тэксту, распазнаван не дзеясловаўанто
німаў, стварэн не тэкстаў тыпу апісан не 
з выкарыстан нем мастацкага прыёму 
антытэзы (супрацьпастаўлен ня)

§ 26, 
практ. 199
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87 Амонімы 
(азнаямлен не)

Даць паняцце пра амонімы і іх ужыван
не ў маўлен ні. Фарміраваць умен ні 
адрозніваць амонімы ад мнагазнач ных 
слоў, знаходзіць амонімы ў тлумачаль
ным слоўніку і тэкстах, вызначаць сэнсава 
стылістыч ную ролю амонімаў у тэк
стах; развіваць умен ні ўжываць амонімы 
ў вусным і пісьмовым маўлен ні

Чытан не тэксту і разгляд малюнкаў; 
тлумачэн не лексіч нага значэн ня слоў, 
якія аднолькава гучаць; тлумачэн
не лексіч нага значэн ня аманіміч ных 
слоў. Складан не і запіс словазлучэн няў 
і сказаў, якія паказваюць рознае лексіч
нае значэн не слоўамонімаў. Чытан
не вучэбнага тэксту, супастаўлен не 
амонімаў і мнагазнач ных слоў; выяўлен
не амонімаў у парах сказаў, раскрыццё іх 
лексіч нага значэн ня. Знаёмства з пада
чай амонімаў у тлумачальным слоўніку, 
складан не і запіс сказаў з амонімамі. 
Праца з табліцай, каменціраван
не тэарэтыч ных звестак, дапаўнен не 
ўласнымі прыкладамі. Рэдагаван не 
сказаў, разгадван не жартоўных зага
дак, пабудаваных на ўжыван ні амонімаў. 
Складан не вуснага выказван ня на асно
ве звестак з тэксту і апорных дзеясловаў

§ 27, 
практ. 206

88
89

Агульна
ўжывальныя 
словы і словы 
абмежаванага 
ўжытку

Фарміраваць уяўлен не пра агульна
ўжывальную лексіку сучаснай белару
скай літаратурнай мовы і словы абме
жаванага ўжытку. Выхоўваць павагу да 
роднага слова як своеасаблівай і адмет
най моўнай з’явы і крыніцы папаўнен
ня літаратурнай мовы.
Выпрацоўваць умен ні адрозніваць у тэк
стах гутарковага, мастацкага, публіцыс

Чытан не дыялогу, суразмоўніцтва па 
пытан нях. Вывучэн не тэарэтыч нага 
матэрыялу вучэбнага дапаможніка; 
аналіз тэкстаў; вызначэн не і доказ 
прыналежнасці лексікі да агульна ўжы
вальнай ці дыялектнай; падбор і запіс 
прыкладаў слоў сваёй мясцовасці да пра
панаваных агульнаўжывальных і дыя
лектных назваў прадметаў і з’яў; праца

§ 28, 
практ. 212,
§ 28, 
практ. 218
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тыч нага стыляў, а таксама ў мове род
най гаворкі агульнаўжывальныя і дыя
лектныя словы; тлумачыць ролю дыя
лектных слоў у мастацкіх творах, 
правільна ўжываць ва ўласным маўлен
ні. Пазнаёміць з дыялектнымі слоўнікамі 
беларускай мовы і формай падачы дыя
лектнай лексікі ў тлумачальным слоўніку, 
вучыць знаходзіць дыялектныя словы 
ў тлумачальных слоўніках. Фарміраваць 
уяўлен не аб прафесійных словах і наву
ковых тэрмінах. Выпрацоўваць умен не 
адрозніваць такія словы ў тэкстах розных 
стыляў, вызначаць сферу іх ужыван ня, 
падбіраць прафесійныя словы і навуковыя 
тэрміны на зададзеную тэму і ўжываць іх 
пры складан ні адпаведных сказаў і тэкстаў

са слоўнікамі; складан не тлумачаль
нага слоўніка мясцовых назваў, запіс 
прыказак, прымавак.
Суразмоўніцтва па матэрыяле груп 
прафесійнай лексікі; самастойнае вы
вучэн не адпаведнага тэарэтыч на га тэк
сту. Расказ аб прафесіях сваіх бацькоў 
з ужыван нем адпаведнай лексікі; пера
клад тэксту з рускай мовы на белару
скую. Чытан не і запіс тэкстаў, вызначэн
не іх тыпу і стылю, прафесійных слоў 
і навуковых тэрмінаў, характарыстыка 
іх ролі ў тэксце

90 Устарэлыя сло
вы 

Пазнаёміць вуч няў з паняццем «устарэ
лыя словы», сферай іх ужыван ня і роляй 
у літаратурнай мове. Развіваць умен ні 
знаходзіць устарэлыя словы ў слоўніках 
і тэкстах і абгрунтоўваць сваё меркаван
не; пазнаёміць з «Гістарыч ным слоўнікам 
беларускай мовы», навучыць правільна 
ўжываць устарэлыя словы ў вусным 
і пісьмовым маўлен ні

Чытан не тэксту, адказы на пытан
ні, знаходжан не ў тэксце ўстарэлых 
слоў, абгрунтаван не мэтазгоднасці іх 
ужыван ня; знаходжан не і запіс уста
рэлых слоў, падбор да іх адпаведнікаў 
з сучаснай беларускай мовы; вызначэн
не ролі ў мастацкім тэксце. Знаёмства
з «Гістарыч ным слоўнікам беларускай 
мовы», пераказ звестак з тэксту пра яго 
прызначэн не, падбор прыкладаў уста
рэлых слоў да адпаведнікаў з сучаснай 
беларускай мовы

§ 29, 
практ. 224
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91 Неалагізмы Даць паняцце пра неалагізмы, сферу іх 
ужыван ня і ролю ў літаратурнай мове. 
Вучыць ужываць неалагізмы ў маўлен
ні ў адпаведнасці з камунікатыўнай 
мэтазгоднасцю, развіваць маўленчую 
мабільнасць, папаўняць лексіч ны запас

Адказы на пытан ні з выкарыстан
нем малюнкаў, тлумачэн не значэн
ня тэрміна «неалагізм», высвятлен не 
часу і прычын узнікнен ня новых слоў; 
распазнаван не неалагізмаў па прыве
дзеных значэн нях, запіс слоў, складан
не з імі сказаў; чытан не тэксту на ру
скай мове, вызначэн не асноўнай думкі, 
распазнаван не неалагізмаў, вусны пе
раказ тэксту пабеларуску; складан не 
выказван ня, адрасаванага сваім сябрам, 
на аснове звестак з тэксту

§ 30, 
практ. 230

92 Запазычаныя 
словы ў белару
скай мове

Паглыбляць веды пра спрадвеч на бела
рускую лексіку, самабытнасць і непаў
торнасць беларускай мовы. Пазнаёміць 
з паняц цямі «спрадвеч на беларускія 
словы» і «запазычаныя словы», з роляй 
запазычаных слоў у беларускай мове. 
Выпрацоўваць умен ні па пэўных пры
метах пазнаваць запазычаныя словы, 
вызначаць іх лексіч нае значэн не, кары
стаючыся тлумачальным або іншамоў
ным слоўнікам, падбіраць да запазыча
ных слоў спрадвеч на беларускія сіноні
мы, дарэчна ўжываць запазычаныя сло
вы ва ўласным маўлен ні

Назіран не за значэн нем спрадвеч
на беларускіх і запазычаных слоў
адпаведнікаў, падбор да запазычаных 
слоў спрадвеч на беларускіх сінонімаў; 
чытан не і аналіз тэкстаў, знаходжан не 
ў іх спрадвеч на беларускіх і запазыча
ных слоў; складан не з імі сінаніміч ных 
радоў; знаёмства з прыметамі запазы
чаных слоў, распазнаван не запазыча
ных слоў па прапанаваных значэн нях, 
складан не з імі сказаў; чытан не тэкстаў, 
вызначэн не іх стылю і тыпу. Складан 
не слоўнікавых артыкулаў да запазыча
ных слоў. Вусны пераказ тэксту

§ 31, 
практ. 238

93 Пераклад  
з рускай мовы

Выпрацоўваць умен не перакладаць ву
чэбныя тэксты: правільна ўспрымаць

Чытан не тэксту на рускай мове, вы зна
чэн не яго тэмы і асноўнай думкі, адра

Паўтарыць 
§ 31
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на беларускую 
вучэбнага тэксту

змест прачытанага на рускай мове і да
кладна перадаваць лагіч ную структуру 
арыгінала на беларускай мове, карыстац
ца перакладным слоўнікам; заўважаць 
у тэксце перакладу памылкі і недахопы, 
выпраўляць іх, рабіць самаацэнку выка
нанага перакладу

сата і мэтанакіраванасці, выяўлен не 
моўных адметнасцей. Падбор лексіч
ных адпаведнікаў да некаторых слоў. 
Вусны калектыўны пераклад на бела
рускую мову. Самастойны запіс тэк
сту перакладу. Аналіз тэксту з мэтай 
выяўлен ня памылак і недахопаў. Са
маацэнка выкананага перакладу

94 Паняцце пра 
фразеалагізмы, 
роля фразеалагі
змаў у маўлен ні

Даць паняцце пра фразеалагізмы, фар
мі  раваць веды пра іх будову і лексіч нае 
зна чэн не, сінтаксіч ную ролю ў сказе і фу
нкцыю ў маўлен ні. Выпрацоўваць умен
ні знаходзіць фра  зеа лагізмы, адзначаць 
падабенства і адроз нен не фразеалагі
змаў ад слоў і сло ва злу чэн няў, тлума
чыць лексіч нае зна чэн не, падбіраць да 
фразеалагізмаў сінонімы і антонімы (фра
зеалагізмы); зна ходзіць фразеалагізмы 
ў сказах, тлума чальных і фразеалагіч
ных слоўніках, выяўляць ролю ў тэкстах 
мастацкага стылю і гутарковым маўлен
ні; складаць з фразеалагізмамі сказы, уз
багачаць мову вуч няў фразеалагізмамі, 
ужываць у вусным і пісьмовым маўлен ні

Назіран не за значэн нем фразеалагізмаў; 
супастаўлен не свабодных спалучэн няў 
слоў і фразеалагізмаў; праца з табліцай, 
падрыхтоўка паведамлен ня на тэму 
«Як адрозніць свабоднае словазлучэн
не ад фразеалагізма». Утварэн не фра
зеалагізмаў з дапамогай схемы, за
піс і тлумачэн не значэн няў фразеала
гізмаў, складан не з фразеалагізмамі 
сказаў і вызначэн не іх сінтаксіч най 
ролі; праца з тэкстамі, распазнаван не 
фра зеа лагіз маў, пераказ звестак пра 
паходжан не фразеалагізмаў. Запіс пры
казак, тлумачэн не іх сэнсу, знаходжан
не ў іх фразеалагізмаў. Скла дан не 
апавядан ня з выкарыстан нем фразеа
лагізмаў на аснове звестак з тэксту 

§ 32, 
практ. 246

95
96

Кантрольны 
пераказ 
апавядальнага 
тэксту

Праверыць умен не вуч няў пісьмова пе
ра казваць мастацкі тэкст з выразнай 
кампазіцыяй, захоўваючы будову, агуль
ны настрой, вобразнавыяўленчыя сродкі, 
ужытыя аўтарам

Слуханне і пераказ тэксту
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97 Падагульнен не 
і сістэматызацыя 
вывучанага па 
раздзеле

Сістэматызаваць і замацаваць набы
тыя веды па лексіцы і фразеалогіі. Уда
сканальваць лексікалагіч ныя вучэбна 
моўныя ўмен ні і навыкі па наступных 
напрамках: асноўныя лексіч ныя паняц
ці; слова і яго лексіч нае значэн не (лексіч
нае значэн не, адназнач насць і мнагазнач
насць слова, амонімы, сінонімы, антоні
мы, прамое і пераноснае значэн не слова); 
папаўнен не слоўнікавага складу белару
скай мовы словамі, утворанымі па праві
лах беларускай мовы, актуалізацыя запа
зычаных слоў; роля вывучаных лексіч ных 
з’яў у мове і маўлен ні; слова і фразеала
гізм; слоўнікі беларускай мовы. Выпра
цоўваць умен не самастойна папаўняць 
веды па мове

Папярэдняя падрыхтоўка паведамлен
няў па вызначаных тэмах; слухан не 
і абмеркаван не выступлен няў вуч
няў; складан не табліц па тэмах або 
лінгвістыч ны аналіз тэкстаў; праца 
з беларускімі прыказкамі і прымаўка
мі, разгляд іх адпаведнікаў у рускай 
мове, назіран не за адметнасцямі бела
рускай мовы, вывады пра самабытнасць 
беларускай мовы. Чытан не тэкстаў, 
вызначэн не іх тэмы і асноўнай думкі, 
падбор загалоўкаў, пераказ з апорай 
на малюнкі да тэкстаў; выканан не роз
наўзроўневых задан няў па варыянтах

Практ. 251

98
99

100
101
102

Падагульнен не  
і сістэматызацыя 
вывучанага 
за год

Падагульніць і сістэматызаваць веды вуч
няў па вывучаных раздзелах, садзейнічаць 
авалодан ню вымаўленчымі, арфаграфіч
нымі, пунктуацыйнымі, лексіч нымі, 
граматыч нымі, стылістыч нымі нормамі бе
ларускай мовы і іх варыянтамі, папаўняць 
слоўнікавы запас, развіваць лексіка
граматыч ны лад маўлен ня, удасканаль
ваць вуснае і пісьмовае маўлен не вуч няў

Падрыхтоўка вусных і пісьмовых вы
казван няў на лінгвістыч ныя тэмы. Кон
курсы, віктарыны. Чытан не і аналіз 
тэкстаў, іх вусны пераказ. Напісан не 
ўласных невялікіх тэкстаў на пэўную 
тэму

Практ. 252,
практ. 255,
практ. 256, 
практ. 263

103
104
105

Рэзервовыя  
гадзіны

Заканчэнне
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