
Беларуская мова 
10 клас устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання

(53 гадзіны на год, 1/2 гадзіны на тыдзень; з іх 9 гадзін – на пісьмовыя работы)

Нумар 
урока 
і дата 
правя 
дзення

Тэма ўрока
Коль- 
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных  
відаў і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

І чвэрць (8 урокаў)
Роля мовы ў жыцці чалавека і грамадства (1 гадзіна)

1 Роля мовы 
ў жыц ці чалавека 
і грамадства

1 Пашырыць веды вучняў пра ролю 
мовы ў жыцці чалавека і грама
дства. Сфарміраваць уяўленне 
пра грамадскую сутнасць мовы 
(мова — сродак зносін), моўныя 
патрэбы асобы і грамадства, ролю 
беларускай мовы ў развіцці нацы
янальнай культуры. Удасканаль
ваць уменні адэкватна ўспрымаць 
вуснае і пісьмовае маўленне, весці 
дыялог у сітуацыі афіцыйных маў
ленчых зносін

Фармулёўка асноўных пала
жэнняў тэксту пра мову як 
сацыяльную з’яву; запіс пад 
дыктоўку выказванняў дзе
ячаў беларускай культуры 
пра ролю мовы ў жыцці ча
лавека і грамадства (рэка
мендуецца выкарыстаць 
кнігу А. А. Каўруса «Слова 
наша роднае», 1986); дэк
ламацыя вершаў пра бела
рускую мову; дыспут на тэму 
«Якую мову называюць 
роднай?» (на аснове артыку
ла А. Я. Міхневіча «Родная 
мова» з энцыклапедыі «Бела
руская мова», 1994, с. 458)

Пісьмовае 
вы каз ванне 
на тэму «Во
бразная, 
вольная, 
пявучая мова 
беларус
кая мая!» 
(П. Пан
чанка)

Працяг

1 2 3 4 5 6

Маўленне
(4 гадзіны, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

2 Маўленне як пра
цэс маўлен чых 
зносін. Умовы 
маўленчых зносін

1 Сфарміраваць уяўленне пра маў
ленне як працэс маўленчых зносін, 
узаемасувязь мовы і маўлення. Уз
навіць і сістэматызаваць веды пра 
ўмовы маўленчых зносін. Выпра
цоўваць уменне даваць характары
стыку маўленчай сітуацыі

Пераказ вучэбнага тэксту 
пра сродкі камунікацыі; ву
снае паведамленне на тэму 
«Сітуацыя маўлення» з апо
рай на схему; вызначэнне 
задач камунікацыі ў розных 
стылях маўлення з апорай 
на табліцу; характарыстыка 
маўленчых сітуацый, у якіх 
могуць быць выкарыстаны 
тэксты; падрыхтоўка ву
сных выказванняў з улікам 
прапанаваных маўленчых 
сітуацый

3 Віды маўленчай 
дзейнасці: гава
рэнне, слуханне, 
чытанне і пісьмо

1 Пашырыць веды пра віды маўле
нчай дзейнасці (гаварэнне, слу
ханне, чытанне і пісьмо), іх ролю 
ў фарміраванні асобы. Удаскана
льваць уменні складаць план ву
чэбнага тэксту, вусна пераказваць 
тэкст, перакладаць тэкст з рускай 
мовы на беларускую

Гутарка на аснове зместу ву
чэбных тэкстаў пра слуханне 
і гаварэнне; складанне плана 
вучэбнага тэксту пра чытан
не і яго віды, вусны пераказ 
тэксту; тлумачэнне сэнсу 
прыказак аб правілах маў
ленчых паводзін; пераклад 
з рускай мовы на белару
скую тэксту пра пісьмо

4 Формы маўленчай 
камунікацыі: ву
сная і пісьмовая, 

1 Пашырыць веды пра спецыфіку 
вуснага і пісьмовага, дыялагічнага 
і маналагічнага маўлення. Зама,

Тлумачэнне сэнсу прыказак 
пра асаблівасці вуснага і пі
сьмовага маўлення; 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

дыялагічная і ма
налагічная

цаваць уменне выяўляць моўныя 
асаблівасці вуснага і пісьмова
га дыялагічнага і маналагічнага 
маўлення. Удасканальваць уменні 
адэкватна ўспрымаць вуснае і пі
сьмовае маўленне, выразна чытаць 
дыялогі і маналогі, перакладаць 
тэкст з рускай мовы на белару
скую, ствараць уласныя выказва
нні з улікам прапанаванай маўле
нчай сітуацыі

пераклад з рускай мовы на 
беларускую тэксту пра аса
блівасці вуснага і пісьмовага 
маўлення; вызначэнне ролі 
жэстаў і мімікі ў вусным 
маўленні; выразнае чытан
не дыялогаў і маналогаў, ха
рактарыстыка маўленчых сі
туацый; вызначэнне формаў 
маўленчай камунікацыі, якія 
выкарыстоўваюцца ў пэў
ных маўленчых сітуацыях; 
стварэнне вуснага выказва
ння з улікам прапанаванай 
маўленчай сітуацыі

5 Пісьмовая тво-
рчая работа

1 Удасканальваць уменне ствараць 
пісьмовае выказванне на прапана
ваную тэму: адбіраць неабходныя 
факты для раскрыцця аўтарскай 
задумы; падпарадкоўваць кампа
зіцыю тэксту адпаведнаму тыпу 
маўлення; працаваць над моўным 
афармленнем выказвання

Тэкст
(3 гадзіны, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

6 Тэкст як адзінка 
мовы і маўлення. 
Прыметы тэксту

1 Пашырыць веды пра тэкст як 
адзінку мовы і маўлення, прыме
ты тэксту (сэнсавую цэласнасць,  
тэматычнае адзінства, разгорну

Вызначэнне лексічнага зна
чэння слова тэкст у прапа
наваных словазлучэннях; 
вызначэнне тэмы і асноўнай

Працяг

1 2 3 4 5 6

тасць, звязнасць, паслядоўнасць, 
завершанасць), віды і моўныя сро
дкі сувязі сказаў у тэксце. Удаска
нальваць уменні вызначаць тэму 
і асноўную думку тэксту, даваць 
загаловак, дзяліць тэкст на часткі 
(падтэмы і мікратэмы) і абза
цы, выдзяляць апорныя (ключа
выя) словы, словазлучэнні і ска
зы, вызначаць віды і сродкі сувязі 
сказаў і частак у тэксце

думкі тэксту, выдзяленне 
апорных слоў; вызначэн
не прымет тэксту, падбор 
загалоўка; абгрунтаванне 
падзелу тэксту на абзацы, 
вызначэнне падтэм і мікра
тэм, складанне плана тэксту; 
вызначэнне відаў і моўных 
сродкаў сувязі сказаў у тэ
ксце

7 Кантрольны  
дыктант

1 Выявіць узровень сфарміравана
сці арфаграфічных і пунктуацый
ных уменняў і навыкаў

8 Апісанне, апа
вяданне, разважа
нне як універса
льныя функцы
янальныя тыпы 
маўлення

1 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды пра апісанне, апавяданне, 
разважанне як тыпы маўлення, ка
мпазіцыйную будову тэкстаў роз
ных тыпаў. Удасканальваць умен
ні абгрунтоўваць прыналежнасць
тэксту да пэўнага тыпу, аналіза
ваць будову тэкстаў розных тыпаў, 
складаць іх кампазіцыйныя схе
мы, ствараць тэксты розных тыпаў

Вызначэнне тыпу тэксту, 
складанне яго кампазіцый
най схемы, абгрунтаванне 
падзелу тэксту на абзацы; 
абгрунтаванне прынале
жнасці тэксту да пэўнага 
ты пу; узнаўленне прапу
шчанага фрагмента тэксту; 
аналіз будовы тэксту, у якім 
сумяшчаюцца розныя тыпы 
маўлення, складанне плана 
тэксту; стварэнне тэкстаў 
розных тыпаў
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Працяг

1 2 3 4 5 6

ІІ чвэрць (8 урокаў)
Фанетыка і арфаэпія. Арфаграфія і культура маўлення

(16 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
9 Гукавая абалонка 

слова. Вымаў
ленне галосных 
і зычных гукаў, 
некаторых спалу
чэнняў зычных

1 Узнавіць і падагульніць веды пра 
фанетычную сістэму беларускай 
мовы, класіфікацыю гукаў, праві
лы вымаўлення галосных і зычных 
гукаў, некаторых спалучэнняў 
зычных. Удасканальваць уменні 
выяўляць пэўныя гукі ў словах, 
рабіць фанетычны разбор слоў. 
Выпрацоўваць здольнасць выяў
ляць у сваім і чужым маўленні ад
хіленні ад арфаэпічных норм

Вызначэнне спосабаў аба
значэння мяккасці зычных 
у словах; вызначэнне ў тэ
ксце слоў, у якіх літары е, ё, 
ю, я, і абазначаюць два гукі; 
знаходжанне сярод прапа
наваных пар слоў тых, якія 
адрозніваюцца паміж са
бой асобнымі гукамі; зна
ходжанне ў словах літар, 
якія абазначаюць парныя 
звонкія зычныя гукі; вызна
чэнне слоў, у якіх усе зы
чныя гукі глухія, санорныя; 
знаходжанне ў тэксце слоў 
з няпарнымі цвёрдымізы
чнымі; вуснае паведамлен
не (з апорай на табліцу) аб 
правілах вымаўлення спалу
чэнняў зычных гукаў; чыта
нне прыказак у адпаведна
сці з нормамі літаратурна
га вымаўлення; фанетычны 
разбор слоў

Працяг1 2 3 4 5 6

10 Пазіцыйныя 
і гістарычныя 
чаргаванні гукаў. 
Націск у белару
скай мове

1 Пашырыць веды пра пазіцый
ныя і гістарычныя чаргаванні 
гукаў, націск у беларускай мове, 
акцэнталагічныя нормы. Выпра
цоўваць уменні адрозніваць пазі
цыйныя і гістарычныя чаргаванні 
галосных і зычных гукаў.  Удаска
нальваць уменні захоўваць акцэ
нталагічныя нормы, вымаўляць 
у адпаведнасці з акцэнталагічнымі 
нормамі беларускарускія адпавед  
нікі, якія адрозніваюцца месцам 
націску; вызначаць сэнсавасты
лістычную ролю фанетычных сро
дкаў у мастацкіх тэкстах. Выпра
цоўваць здольнасць выяўляць 
у сваім і чужым маўленні адхіле
нні ад акцэнталагічных норм

Вызначэнне гукаў, якія ча
ргуюцца ў словах; падбор 
уласных прыкладаў на пазі
цыйныя і гістарычныя чар
гаванні зычных гукаў; чыта
нне слоў з захаваннем акцэ
нталагічных норм; запіс слоў 
рускай мовы пабеларуску, 
пастаноўка націску; знахо
джанне ў тэксце слоў з памы
лкамі, абумоўленымі няве
даннем акцэнталагічных 
норм, выпраўленне памы
лак; выяўленне сэнсава 
стылістычных магчымасцей 
алітарацыі ў паэтычных тэ
кстах; устанаўленне сувязі 
паміж гучаннем і лексічным 
значэннем слоў; характары
стыка фанетычных асаблі
васцей беларускай мовы

11 Прынцыпы бела
рускай арфа
графіі. Напіса
нні, заснаваныя 
на фанетычным 
прынцыпе. 
Правапіс гало
сных о, э, а

1 Сфарміраваць уяўленне аб пры
нцыпах беларускай арфаграфіі, 
напісаннях, заснаваных на фане
тычным прынцыпе. Пашырыць 
веды аб правапісе галосных о, э, 
а. Удасканальваць навыкі напіса
ння галосных о, э, а ў адпаведнасці 
з арфаграфічнымі нормамі

Падбор уласных прыкла
даў напісанняў, заснаваных 
на фанетычным прынцыпе 
арфаграфіі; спісванне слоў, 
сказаў з устаўкай прапу
шчаных літар; змена слоў, 
падбор да іх аднакаранёвых 
з чаргаваннямі [о] — [а], 
[э] — [а]; падбор беларускіх 
адпаведнікаў да слоў рускай 
мовы
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Працяг

1 2 3 4 5 6

12 Правапіс гало
сных е, ё, я

1 Пашырыць веды аб правапісе га
лосных галосных е, ё, я. Удаскана
льваць навыкі напісання галосных 
е, ё, я ў адпаведнасці з арфаграфі
чнымі нормамі

Спісванне слоў, тэксту з ус
таўкай прапушчаных літар; 
падбор беларускіх адпаве
днікаў да слоў рускай мовы; 
змена слоў, падбор да іх ад
накаранёвых, каб е, ё стаялі 
не пад націскам; знаходжан
не ў тэксце слоў, у якіх пра
яўляецца аканне і яканне

13, 14 Кантрольны пад-
рабязны пераказ 
тэксту

2 Удасканальваць уменне падра
бязна пераказваць тэкст з захава
ннем яго жанравастылістычных 
і моўных асаблівасцей: раскры
ваць тэму і асноўную думку тэ
ксту; паслядоўна перадаваць пад
зеі, логіку і кампазіцыю тэксту 
арыгінала; выкарыстоўваць моў
ныя сродкі ў адпаведнасці з каму
нікатыўнай задачай

15 Правапіс спалу
чэнняў галосных 
у запазычаных 
словах

1 Пашырыць веды аб правапісе спа
лучэнняў галосных у запазычаных 
словах. Удасканальваць навыкі 
напісання спалучэнняў галосных 
у запазычаных словах у адпаве
днасці з арфаграфічнымі нормамі

Спісванне слоў, тэкстаў з ус
таўкай прапушчаных літар; 
падбор беларускіх адпаве
днікаў да слоў рускай мовы; 
падбор да слоў аднакара
нёвых, каб націскныя галос
ныя стаялі не пад наці
скам; выбарачнае спісванне  
слоў

Працяг

1 2 3 4 5 6

16 Правапіс пры
стаўных гало
сных, прыстаў
ных і ўстаўных 
зычных

1 Пашырыць веды аб правапісе 
прыстаўных галосных, прыстаў
ных і ўстаўных зычных. Удаска
нальваць навыкі напісання пры
стаўных галосных, прыстаўных 
і ўстаўных зычных у адпаведнасці 
з арфаграфічнымі нормамі

Выбарачнае спісванне слоў 
з прыстаўнымі галоснымі; 
спісванне слоў з устаўкай 
прапушчаных літар; склада
нне сказаў з прапанаванымі 
парамі слоў; падбор белару
скіх адпаведнікаў да слоў 
рускай мовы; выбар праві
льнага варыянта напісання 
слоў; спісванне тэксту з ус
таўкай прапушчаных літар

ІІІ чвэрць (21 урок)
17 Правапіс у і ў 1 Пашырыць веды аб правапісе лі

тар у і ў. Удасканальваць навыкі 
напісання літар у і ў у адпаведна
сці з арфаграфічнымі нормамі

Спісванне слоў, сказаў, тэ
ксту з устаўкай прапушча
ных літар; выбарачнае спі
сванне слоў; падбор бела
рускіх адпаведнікаў да слоў 
рускай мовы

18 Правапіс д і дз, 
т і ц

1 Пашырыць веды аб правапісе д і 
дз, т і ц. Удасканальваць навыкі 
напісання д і дз, т і ц у адпаведна
сці з арфаграфічнымі нормамі

Параўнанне вымаўлення 
слоў у беларускай і рускай 
мовах; выбарачнае спісванне 
слоў; спісванне сказаў з рас
крыццём дужак; пераклад 
тэк с ту з рускай мовы на бела
рускую

19 Правапіс падоў
жаных зычных, 
некаторых спалу
чэнняў зычных

1 Пашырыць веды аб правапісе 
падоўжаных зычных, спалучэ
нняў зычных зн, сн, сл, рн, рц, 
шч. Выпрацоўваць уменне адро

Спісванне слоў, тэксту з ус
таўкай прапушчаных літар; 
выбарачнае спісванне слоў 
з падаўжэннем і падваеннем
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зніваць падоўжаныя зычныя ад 
падвоеных. Удасканальваць навы
кі напісання падоўжаных зычных, 
спалучэнняў зычных зн, сн, сл, рн, 
рц, шч у адпаведнасці з арфаграфі
чнымі нормамі

зычных; падбор беларускіх 
адпаведнікаў да слоў ру
скай мовы; запіс слоў у ад
паведнасці з прыведзенымі 
лексічнымі значэннямі

20 Напісанні, засна
ваныя на марфа
лагічным пры
нцыпе

1 Пашырыць веды пра напісанні, 
заснаваныя на марфалагічным 
прынцыпе беларускай арфаграфіі. 
Удасканальваць навыкі напісання 
слоў паводле марфалагічнага пры
нцыпу арфаграфіі

Спісванне слоў з раскры
ццём дужак; тлумачэнне 
правапісу слоў; спісван
не афарызмаў з устаўкай 
прапушчаных літар і рас
крыццём дужак; падрыхтоў
ка сачыненнямініяцюры 
на тэму аднаго з афарызмаў

21, 22 Правапіс мяккага 
знака і апострафа

2 Пашырыць веды аб правапісе 
змякчальнага, раздзяляльнага 
мяккага знака і апострафа. Удаска
нальваць навыкі напісання слоў 
са змякчальным, раздзяляльным 
мяккім знакам і апострафам у ад
паведнасці з арфаграфічнымі но
рмамі

Вызначэнне спосабаў аба
значэння мяккасці зычных 
у словах; утварэнне ад пры
ведзеных дзеясловаў фо
рмаў загаднага ладу; выба
рачнае спісванне слоў са 
змякчальным і раздзяляль
ным мяккім знакам; спісва
нне слоў, сказаў з устаўкай 
мяккага знака або апостра
фа; падбор беларускіх ад
паведнікаў да слоў рускай 
мовы; тлумачэнне правапі
су мяккага знака і апострафа 
ў словах тэксту

Працяг

1 2 3 4 5 6

23 Правапіс вялікай 
і малой літар

1 Пашырыць веды аб правапісе вялі
кай і малой літар. Удасканальваць 
навыкі напісання вялікай і малой 
літар у адпаведнасці з арфаграфі
чнымі нормамі

Тлумачэнне правапісу вялі
кай і малой літар у спалу
чэннях слоў, тэксце; падбор 
прыкладаў, якія ілюстру
юць розныя пункты праві
ла правапісу вялікай і ма
лой літар; складанне сказаў 
з прапанаванымі словамі; 
устанаўленне адпаведнасці 
паміж датамі і назвамі свят, 
запіс назваў свят з раскрыц
цём дужак

24 Правілы напіса
ння слоў разам, 
праз злучок і асо
бна

1 Пашырыць веды аб правілах напі
сання слоў разам, праз злучок 
і асобна. Удасканальваць навыкі 
напісання слоў разам, праз злучок, 
асобна ў адпаведнасці з арфагра
фічнымі нормамі

Выбарачнае спісванне слоў 
з раскрыццём дужак; спісва
нне сказаў з устаўкай прапу
шчаных літар і раскрыццём 
дужак; пераклад тэксту з ру
скай мовы на беларускую

Лексіка. Фразеалогія. Культура маўлення
(5 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

25 Лексічнае і гра
матычнае значэн
ні слова. Прамое 
і пераноснае зна
чэнні слова

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
лексічнае і граматычнае значэн
ні слова, адназначныя і мнагазна
чныя словы, прамое і пераноснае 
значэнні слова. Сфарміраваць уяў
ленне пра спосабы ўзнікнення но
вых значэнняў слоў. Выпрацоўваць

Вызначэнне слоў паводле ле
ксічных значэнняў; устанаў
ленне адпаведнасці паміж 
словамі і іх лексічнымі зна
чэннямі; знаходжанне ска
заў, у якіх парушаны лексі
чныя нормы; размежаванне
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уменні карыстацца рознымі пры
ёмамі пры тлумачэнні лексічных 
значэнняў слоў, адрозніваць ад
назначныя і мнагазначныя словы, 
прамое і пераноснае значэнні 
слова. Фарміраваць патрэбнасць 
і ўменне карыстацца тлумачаль
нымі слоўнікамі. Выпрацоўваць 
здольнасць выяўляць у сваім і чу
жым маўленні адхіленні ад лексі
чных норм

адназначных і мнагазначных 
слоў; паведамленне (з апо
рай на табліцу) пра спосабы 
ўзнікнення новых значэнняў 
слоў; вызначэнне словазлу
чэнняў, у якіх словы ўжы
ты ў пераносным значэнні; 
вызначэнне тыпу пераносна
га значэння слоў у словазлу
чэннях

26 Амонімы 1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
амонімы. Сфарміраваць уяўлен
не пра тыпы амонімаў. Выпрацоў
ваць уменні тлумачыць лексічнае 
значэнне амонімаў, адрозніваць 
амонімы ад мнагазначных слоў, 
вызначаць тып аманіміі. 
Фарміраваць патрэбнасць і ўмен
не карыстацца слоўнікамі амоні
маў. Развіваць здольнасць выяў
ляць у сваім і чужым маўленні ад
хіленні ад лексічных норм

Размежаванне амонімаў 
і мнагазначных слоў; вызна
чэнне тыпаў амонімаў, ужы
тых у сказах; складанне ска
заў з прапанаванымі амоні
мамі; тлумачэнне значэнняў 
міжмоўных амонімаў

27 Сінонімы. Анто
німы. Паронімы

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сінонімы, антонімы, паронімы. 
Замацоўваць уменні знаходзіць 
у сказах і тэкстах сінонімы, анто
німы, паронімы, вызначаць іх 
ролю ў маўленні, ужываць сіно
німы, антонімы, паронімы ў маў
ленні. Фарміраваць патрэбнасць 
і ўменне карыстацца слоўнікамі

Вусны пераказ вучэбнага 
тэксту пра сінонімы; зна
ходжанне ў тэкстах сіноні
маў, характарыстыка сфе
ры іх ужывання; знаходжа
нне ў прыказках антонімаў, 
вызначэнне іх ролі; устаў
ка ў прыказкі прапушча
ных антонімаў; складанне  

Працяг

1 2 3 4 5 6

сінонімаў, антонімаў, паронімаў. 
Развіваць здольнасць выяўляць 
у сваім і чужым маўленні адхіле
нні ад лексічных норм

сказаў з паронімамі (бало-
тны — балоцісты, згадка —
здагадка, карыслівы — ка-
рысны і інш.); выпраўле
нне маўленчых памылак, 
звязаных з няправільным 
ужываннем паронімаў (глі-
няны бераг замест гліністы, 
жнівень скія песні замест 
жніўныя і пад.); падры
хтоўка вуснага выказвання 
на тэму «Радзімы вялікай 
няма без малое» (У. Мазго) 
з выкарыстаннем сінонімаў 
і антонімаў

28 Фразеалагізмы, іх 
роля ў маўленні

1 Узнавіць веды пра фразеалагізмы, 
іх ролю ў маўленні. Замацоўваць 
уменні знаходзіць у сказах і тэ
кстах фразеалагізмы, тлумачыць 
іх значэнне, вызначаць сэнсава
стылістычную ролю, карыстац
ца стылістычнымі магчымасцямі 
лексікі і фразеалогіі. Фарміраваць 
патрэбнасць і ўменне карыстац
ца фразеалагічнымі слоўнікамі. 
Выпрацоўваць здольнасць выяў
ляць у сваім і чужым маўленні ад
хіленні ад фразеалагічных норм

Знаходжанне ў сказах фра
зеалагізмаў, тлумачэнне іх 
значэння, вызначэнне сі
нтаксічнай функцыі; скла
данне сказаў з прапанава
нымі словазлучэннямі ў ролі 
свабодных і фразеалагічных 
адзінак (вылятаць з гнязда, 
стаяць на дарозе, стары 
воўк і інш.); вуснае выказва
нне пра стылістычнае выка
рыстанне фразеалагізмаў; 
падбор да рускіх прыказак 
беларускіх адпаведнікаў; 
вызначэнне рыс нацыяналь
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нага характару, якія знайшлі 
адбітак у беларускіх прыка
зках; напісанне мінісачыне
ння на тэму «На экзамене» 
з выкарыстаннем фразеала
гізмаў вады ў рот набраць, 
дрыжаць як асінавы ліст, ві-
ляць хвастом, курам на смех, 
загаворваць зубы і інш.

29 Пісьмовая  
творчая работа

1 Удасканальваць уменне ствараць 
пісьмовае выказванне на прапана
ваную тэму: адбіраць неабходныя 
факты для раскрыцця аўтарскай 
задумы; падпарадкоўваць кампа
зіцыю тэксту адпаведнаму тыпу 
маўлення; працаваць над моўным 
афармленнем выказвання

Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
(5 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

30 Склад слова. Ма
рфема як мініма
льная значымая 
адзінка мовы. 
Вытворная і не
вытворная асно
вы. Утваральная 
аснова

1 Узнавіць і пашырыць веды пра ма
рфемную будову слова, ролю ма
рфем у слове, віды асноў. Фармі
раваць уменне тлумачыць значэ
нне марфем у словах, адрозніваць 
невытворныя і вытворныя асновы, 
аднакаранёвыя словы і формы ад
наго і таго слова. Удасканальваць 
уменне рабіць марфемны разбор 
слоў. Фарміраваць патрэбнасць

Размежаванне слоў з невы
творнымі і вытворнымі асно
вамі; тлумачэнне значэння 
канчаткаў у словах тэксту; 
выпісванне з тэксту адна
каранёвых слоў і формаў 
аднаго і таго слова; устаўка 
ў тэкст прапушчаных слоў, 
іх марфемны разбор; падбор 
вытворных

Працяг
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і ўменне карыстацца марфемнымі 
слоўнікамі

слоў з прапанаванымі кара
нямі; падбор беларускіх ад
паведнікаў да слоў рускай  
мовы

31 Правапіс і, ы, 
й пасля прыста
вак. Правапіс 
прыставак, якія 
заканчваюцца 
на зычны

1 Сістэматызаваць і пашырыць 
веды аб правапісе літар і, ы, й пас
ля прыставак, вымаўленне злучні
ка і ў розных становішчах, права
пісе прыставак, якія заканчваюцца 
на зычны. Удасканальваць навыкі 
напісання літар і, ы, й пасля пры
ставак, прыставак на з, с, д, б у ад
паведнасці з арфаграфічнымі но
рмамі

Спісванне фразеалагізмаў 
з устаўкай літар і, ы, й, ту
мачэнне сэнсу фразеалагі
змаў; выбарачнае спісванне 
слоў з устаўкай прапушча
ных літар; запіс спалучэн
няў слоў, прыведзеных у тра
нскрыпцыі; утварэнне слоў 
з дапамогай прыставак на з, 
с; спісванне сказаў з устаў
кай прапушчаных літар; 
пераклад тэксту з рускай 
мовы на беларускую

32 Спосабы ўтварэн
ня слоў

1 Узнавіць веды пра асноўныя спо
сабы словаўтварэння. Сістэматы
заваць веды пра формаўтвараль
ныя і словаўтваральныя марфе
мы. Удасканальваць уменне рабіць 
словаўтваральны разбор слоў. Фа
рміраваць патрэбнасць і ўменне 
карыстацца словаўтваральнымі 
слоўнікамі. Выпрацоўваць умен
ні вызначаць ролю словаўтвара
льных сродкаў у тэксце, карыста
цца стылістычнымі магчымасцямі 
словаўтварэння. 

Складанне плана вучэбнага 
тэксту пра спосабы слова
ўтварэння, вусны пераказ; 
вызначэнне спосабаў утва
рэння слоў; спісванне тэксту 
з утварэннем дзеепрыметні
каў ад дзеясловаў; вызначэ
нне, якім стылям маўлен
ня ўласцівы пэўныя слова
ўтваральныя сродкі; вуснае 
паведамленне пра форма
ўтваральныя і словаўтва
ральныя марфемы з апорай 
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Выпрацоўваць здольнасць выяў
ляць у сваім і чужым маўленні ад
хіленні ад словаўтваральных норм

на табліцу; вызначэнне сты
лістычнай ролі слоў з суфі
ксамі ацэнкі ў тэксце; тлума
чэнне значэнняў аўтарскіх 
наватвораў; словаўтвараль
ны разбор слоў

33 Утварэнне і пра
вапіс складаных 
і складанаскаро
чаных слоў

1 Пашырыць веды аб утварэнні 
складаных і складанаскарочаных 
слоў, правапісе галосных у склада
ных словах. Удасканальваць навы
кі напісання складаных і склада
наскарочаных слоў у адпаведнасці 
з арфаграфічнымі нормамі

Утварэнне і запіс склада
ных слоў, складанаскароча
ных слоў (прафсаюзны ка-
мітэт — прафкам, газавая 
прамысловасць — газпрам, 
лінейны карабель — лінкар 
і пад.);  падбор і запіс ула
сных назваў паселішчаў 
з пачатковымі часткамі 
Нова- (Нава-), Верхне- (Ве-
рхня-), Ніжне- (Ніжня-) 
і інш. (Новалукомль, Верх-
нядзвінск, Ніжнявартаўск 
і інш.); спісванне слоў, ска
заў, тэксту з устаўкай прапу
шчаных літар

34 Кантрольны  
дыктант

1 Выявіць узровень сфарміравана
сці арфаграфічных і пунктуацый
ных уменняў і навыкаў

Працяг
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Марфалогія і арфаграфія. Культура маўлення
(16 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

35 Сістэма часцін 
мовы беларускай 
мовы. Назоўнік: 
агульнае значэн
не, марфалагі
чныя прыметы, 
сінтаксічная 
роля. Лексіка 
граматычныя раз
рады назоўнікаў

1 Пашырыць веды пра сістэму ча
сцін мовы ў беларускай мове. 
Узнавіць і пашырыць веды пра 
назоўнік як часціну мовы, лексі
каграматычныя разрады назоўні
каў. Удасканальваць уменні знахо
дзіць у тэкстах назоўнікі, даваць 
ім лексікаграматычную характа
рыстыку, адрозніваць адушаўлё
ныя назоўнікі ад неадушаўлёных 
на аснове лексічных і граматы
чных паказчыкаў, рабіць марфала
гічны разбор назоўнікаў. Развіваць 
уменне вызначаць сэнсавастылі
стычную ролю і тэкстаўтвараль
ныя магчымасці назоўнікаў

Складанне схемы «Сістэ
ма часцін мовы»; вызначэ
нне часцінамоўнай прына
лежнасці аднакаранёвых 
слоў (тры, тройка, трой-
чы, трайны, утрох, трое, 
патроіць і пад.); вуснае паве
дамленне пра назоўнік як ча
сціну мовы з апорай на схе
му; лексікаграматычная 
характарыстыка назоўнікаў 
з тэксту; вуснае паведамле
нне пра размежаванне аду
шаўлёных і неадушаўлёных 
назоўнікаў з апорай на та
бліцу; размежаванне аду
шаўлёных і неадушаўлёных 
назоўнікаў; знаходжанне 
ў тэксце прыкладаў перахо
ду агульных назоўнікаў ва 
ўласныя, адушаўлёных у не
адушаўлёныя; знаходжанне 
ў сказах памылак, абумоўле
ных парушэннем марфала
гічных норм; марфалагічны 
разбор назоўнікаў
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36 Лік і род назоў
нікаў

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
катэгорыі ліку і роду назоўнікаў. 
Удасканальваць уменні вызна
чаць лік, род назоўнікаў, змяняць 
назоўнікі па ліках, захоўваць ма
рфалагічныя нормы пры ўжыва
нні назоўнікаў, лік, род якіх не су
падае ў беларускай і рускай мовах, 
назоўнікаў, якія маюць форму то
лькі адзіночнага ці толькі множна
га ліку, назоўнікаў агульнага роду, 
нескланяльных назоўнікаў і абрэ
віятур, неадушаўлёных складаных 
назоўнікаў. Выпрацоўваць здоль
насць выяўляць у сваім і чужым 
маўленні адхіленні ад марфалагі
чных норм

В у с н а е  п а в е д а м л е н н е 
на тэму «Лік назоўнікаў» 
з апорай на табліцу; змяне
нне назоўнікаў па ліках; пад
бор беларускіх адпаведнікаў 
да назоўнікаў, лік якіх не су
падае ў беларускай і рускай 
мовах; выпраўленне грама
тычных памылак ва ўжыва
нні назоўнікаў адзіночнага 
і множнага ліку; знаходжа
нне ў тэксце назоўнікаў, якія 
ўжываюцца толькі ў форме 
адзіночнага ліку; вусны 
пераказ вучэбнага тэксту 
пра род назоўнікаў; дапаса
ванне прыметнікаў да назоў
нікаў, род якіх не супадае 
ў беларускай і рускай мо
вах; выпраўленне граматы
чных памылак ва ўжыванні 
назоўнікаў агульнага роду; 
складанне словазлучэнняў 
«прыметнік + нескланяльны 
назоўнік»; вызначэнне роду 
неадушаўлёных складаных 
назоўнікаў
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37 Скланенне назоў
нікаў, правапіс 
склонавых канча
ткаў

1 Сістэматызаваць і пашырыць 
веды пра склонавыя канчаткі 
назоўнікаў 1га, 2га, 3га склане
ння адзіночнага і множнага ліку, 
рознаскланяльных назоўнікаў. 
Удасканальваць уменні правіль
на ўтвараць і ўжываць у маўлен
ні склонавыя формы назоўнікаў 
1га, 2га, 3га скланення адзіно
чнага і множнага ліку, рознаскла
няльных назоўнікаў, нескланяль
ныя назоўнікі. Развіваць здоль
насць выяўляць у сваім і чужым 
маўленні адхіленні ад марфалагі
чных норм

Вуснае паведамленне (з апо
рай на табліцы) пра склона
выя канчаткі назоўнікаў 1га, 
2га, 3га скланення, асаблі
васці скланення рознаскла
няльных назоўнікаў; утва
рэнне формаў давальнага, 
творнага і меснага склонаў 
адзіночнага ліку назоўнікаў 
1га скланення; складанне 
словазлучэнняў з назоўні
камі 2га скланення ў форме 
роднага склону; падбор бела
рускіх адпаведнікаў да ру
скамоўных назоўнікаў 2га 
скланення ў форме меснага 
склону; групоўка назоўні
каў 3га скланення ў сінані
мічныя рады, запіс назоўні
каў у форме творнага склону 
адзіночнага ліку; спісванне 
сказаў з ужываннем розна
скланяльных назоўнікаў 
у патрэбнай склонавай фо
рме; выпраўленне граматы
чных памылак ва ўжыванні
нескланяльных назоўнікаў; 
утварэнне формаў родна
га склону множнага ліку ад 
прапанаваных назоўнікаў
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ІV чвэрць (16 урокаў)
38 Прыметнік: агу

льнае значэнне, 
марфалагічныя 
прыметы, сінта
ксічная роля. 
Разрады прыме
тнікаў паводле 
значэння. Поў
ныя і кароткія 
прыметнікі

1 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды аб прыметніку як часціне 
мовы, разрадах прыметнікаў паво
дле значэння, поўных і кароткіх 
прыметніках, іх граматычных аса
блівасцях. Удасканальваць умен
ні знаходзіць у тэкстах прыметні
кі, вызначаць іх разрады паводле 
значэння, ужываць поўную і каро
ткую формы прыметнікаў, рабіць 
марфалагічны разбор прыметні
каў. Развіваць уменне вызначаць 
сэнсавастылістычную ролю і тэ
кстаўтваральныя магчымасці пры
метнікаў

Вуснае паведамленне аб 
прыметніку як часціне мовы 
з апорай на план і схему; 
знаходжанне ў тэксце яка
сных, адносных і прынале
жных прыметнікаў; замена 
ў словазлучэннях назоўні
каў роднага склону пры
належнымі прыметнікамі; 
выбар сярод прапанаваных 
прыналежных прыметнікаў 
тых, што ўтвораны ў адпаве
днасці з марфалагічнымі но
рмамі; пераклад тэксту з ру
скай мовы на беларускую, 
параўнанне ўжывання поў
най і кароткай формаў пры
метнікаў у беларускай і ру
скай мовах; марфалагічны 
разбор прыметнікаў

39 Утварэнне ступе
ней параўнання 
якасных прыме
тнікаў

1 Сістэматызаваць веды аб ступенях 
параўнання якасных прыметнікаў. 
Удасканальваць уменне ўтвараць 
і ўжываць ступені параўнання 
якасных прыметнікаў у адпаве
днасці з марфалагічнымі нормамі. 
Развіваць здольнасць выяўляць 
у сваім і чужым маўленні адхіле
нні ад марфалагічных норм

Знаходжанне ў тэксце пры
метнікаў, ужытых у форме 
ступеней параўнання; утва
рэнне ад прыметнікаў усіх 
магчымых формаў ступеней 
параўнання; пераклад сказаў 
з рускай мовы на белару
скую, параўнанне ўтварэн
ня і ўжывання формаў сту
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пеней параўнання прыме
тнікаў у беларускай і рускай 
мовах; выпраўленне памы
лак ва ўтварэнні і ўжыванні 
формаў ступеней параўнан
ня прыметнікаў

40 Лічэбнік: агуль
нае значэнне, 
мар фалагічныя 
прыметы, сінта
ксічная роля. Раз
рады лічэбнікаў 
паводле будовы, 
значэння і гра
матычных пры
мет. Скланенне 
і правапіс лічэ
бнікаў

1 Сістэматызаваць веды пра лічэ
бнік як часціну мовы, разрады 
лічэбнікаў паводле будовы, зна
чэння і граматычных прымет, 
скланенне і правапіс колькасных, 
парадкавых, зборных і дробавых 
лічэбнікаў, спалучальнасць збо
рных лічэбнікаў. Удасканальваць 
уменні знаходзіць у тэкстах лічэ
бнікі, утвараць і ўжываць склона
выя формы лічэбнікаў у адпаве
днасці з марфалагічнымі норма
мі,  правільна спалучаць зборныя 
лічэбнікі з назоўнікамі і займен
нікамі, рабіць марфалагічны раз
бор лічэбнікаў. Развіваць уменне 
вызначаць сэнсавастылістычную 
ролю і тэкстаўтваральныя магчы
масці лічэбнікаў. Развіваць здоль
насць выяўляць у сваім і чужым 
маўленні адхіленні ад марфалагі
чных норм

Размежаванне лічэбнікаў 
і слоў іншых часцін мовы; 
вуснае паведамленне пра 
разрады лічэбнікаў з апо
рай на табліцу; вызначэнне 
разрадаў лічэбнікаў, ужытых 
у тэксце; скланенне колька
снаіменных спалучэнняў; 
спісванне сказаў з заменай 
лічбаў словамі; выпраўле
ннеграматычных памылак, 
звязаных з ужываннем лі
чэбнікаў; утварэнне колька
снаіменных спалучэнняў 
са зборнымі лічэбнікамі; 
марфалагічны разбор лічэб
нікаў
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41 Займеннік: агу
льнае значэнне, 
марфалагічныя 
прыметы, сінта
ксічная роля. 
Разрады займен
нікаў. Утварэнне 
і правапіс займе
ннікаў

1 Сістэматызаваць веды пра зай
меннік як часціну мовы, разрады 
займеннікаў. Фарміраваць умен
ні знаходзіць у тэкстах займеннікі, 
вызначаць іх разрады, правільна 
ўжываць у маўленні склонавыя 
формы займеннікаў, рабіць марфа
лагічны разбор займеннікаў. Раз
віваць уменне вызначаць сэнсава
стылістычную ролю і тэкстаўтва
ральныя магчымасці займеннікаў. 
Развіваць здольнасць выяўляць 
у сваім і чужым маўленні адхіле
нні ад марфалагічных норм

Выбар сярод прыведзеных 
сцвярджэнняў правільных, 
вуснае паведамленне пра 
займеннік як часціну мовы; 
знаходжанне ў тэксце зай
меннікаў, вызначэнне іх 
разрадаў; чытанне тэксту 
з выбарам патрэбнай формы 
займеннікаў цябе — табе, 
сябе — сабе, вызначэнне раз
радаў займеннікаў; выпраў
ленне граматычных памы
лак, звязаных з ужываннем 
займеннікаў; вызначэнне 
сэнсавастылістычнай ролі 
займеннікаў у тэксце; марфа
лагічны разбор займеннікаў

42 Дзеяслоў: агу
льнае значэнне, 
марфалагічныя 
прыметы, сінта
ксічная роля. Фо
рмы дзеяслова. 
Правапіс асабо
вых канчаткаў 
дзеясловаў

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
дзеяслоў як часціну мовы, формы 
дзеяслова, ужыванне дзеясловаў 
з суфіксамі ава (ява), -ірава 
(ырава), асабовыя канчаткі дзе
ясловаў, акцэнталагічныя нормы 
пры ўтварэнні спрагальных фо
рмаў дзеясловаў. Удасканальваць 
уменні знаходзіць у тэкстах аса
бовыя і асобыя формы дзеяслова, 
утвараць ад дзеясловаў патрэбныя 
формы, правільна ўжываць іх 
у маўленні, адрозніваць канчаткі

Складанне плана вучэб
нага тэксту пра асабовыя 
і асо быя формы дзеяслова; 
выкананне тэставых задан
няў; знаходжанне ў тэксце 
дзеясловаў, вызначэнне іх 
пачатковай формы, трыва
ння і часу; запіс прыказак 
з ужываннем дзеясловаў 
у патрэбнай форме; знахо
джанне ў тэксце дзеясловаў 
прошлага часу, утварэнне ад 
іх формаў умоўнага ладу; 
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дзеясловаў абвеснага і загаднага 
ладу, захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры ўтварэнні спрагаль
ных формаў дзеясловаў, правіль
на ўжываць у маўленні дзеясловы 
з суфіксамі ава (ява), -ірава 
(ырава), рабіць марфалагічны 
разбор дзеясловаў. Развіваць уме
нне вызначаць сэнсавастылісты
чную ролю і тэкстаўтваральныя 
магчымасці дзеясловаў. Развіваць 
здольнасць выяўляць у сваім і чу
жым маўленні адхіленні ад марфа
лагічных норм

спісванне сказаў з заменай 
формаў дзеясловаў; спісва
нне сказаў з выбарам патрэ
бных канчаткаў дзеясловаў; 
складанне сказаў з дзе
ясловамі з суфіксамі ава  
(ява), -ірава (ырава) 
(буксаваць — буксіраваць, 
камандаваць — камандзі-
раваць і пад.); знаходжан
не ў тэксце дзеясловаў, іх 
характарыстыка з апорай 
на табліцу; характарыстыка 
сэнсавастылістычнай ролі
дзеясловаў у тэкстах маста
цкага і навуковага стыляў; 
марфалагічны разбор дзе
ясловаў

43 Дзеепрыметнік 
і дзеепрыслоўе 
як асобыя формы 
дзеяслова. Утва
рэнне, ужыва
нне  і правапіс 
дзеепрыметнікаў 
і дзеепрыслоўяў

1 Сістэматызаваць і пашырыць 
веды пра дзеепрыметнік і дзе
епрыслоўе як асобыя формы дзе
яслова, іх марфалагічныя прыме
ты, правілы выдзялення на пісьме 
дзеепрыметнікавага і дзеепры
слоўнага зваротаў. Развіваць уме
нні знаходзіць у тэкстах дзеепры
метнікі і дзеепрыслоўі, утвараць 
і ўжываць у маўленні ўласцівыя 
беларускай мове дзеепрыметнікі, 
дзеепрыслоўі; карыстаючыся роз
нымі прыёмамі, перакладаць з ру

Параўнанне агульнага значэ
ння, марфалагічных прымет 
і сінтаксічнай ролі дзеепры
метнікаў і дзеепрыслоўяў 
з апорай на табліцу; разме
жаванне прыметнікаў і дзе
епрыметнікаў, ужытых у тэ
ксце; вуснае паведамленне 
з апорай на схемы аб праві 
лах выдзялення на пісь ме 
дзеепрыметнікавага і дзе
епрыслоўнага зваротаў; тлу
мачэнне правіл пастаноўкі
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скай мовы на беларускую тэксты 
з нехарактэрнымі для беларускай 
мовы формамі дзеепрыметнікаў. 
Удасканальваць уменне рабіць 
марфалагічны разбор дзеепрыме
тнікаў і дзеепрыслоўяў. Развіваць 
здольнасць выяўляць у сваім і чу
жым маўленні адхіленні ад марфа
лагічных норм

знакаў прыпынку ў сказах 
з дзеепрыметнікавымі і дзе
епрыслоўнымі зваротамі; 
выпраўленне памылак, да
пушчаных пры ўтварэнні 
і ўжыванні дзеепрыслоўяў; 
пераклад тэксту з рускай 
мовы на беларускую; марфа
лагічны разбор дзеепрыме
тнікаў і дзеепрыслоўяў

44, 45 Кантрольны 
па драбязны 
пераказ тэксту

2

46 Прыслоўе: агуль
нае значэнне, 
марфалагічныя 
прыметы, сінтак
січная роля. Раз
рады прыслоўяў 
па значэнні. Утва
рэнне формаў 
ступеней параў
нання якасных 
прыслоўяў

1 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды аб прыслоўі як часціне мовы, 
разрадах прыслоўяў, ступенях 
параўнання прыслоўяў. Удаска
нальваць уменні знаходзіць у ска
зах і тэкстах прыслоўі, утвараць 
ад якасных прыслоўяў формы 
ступеней параўнання і правільна 
ўжываць іх у маўленні, адрозні
ваць вышэйшую ступень параў
нання прыслоўя ад вышэйшай 
ступені параўнання прыметніка, 
рабіць марфалагічны разбор пры
слоўяў. Развіваць уменне вызна
чаць сэн савастылістычную ролю 
і тэкстаўтваральныя магчымасці

Вуснае паведамленне аб 
прыслоўі як часціне мовы; 
знаходжанне ў тэксце пры
слоўяў, вызначэнне іх разра
даў паводле значэння, утва
рэнне ад прыслоўяў формаў 
ступеней параўнання; знахо
джанне памылак ва ўжыван
ні формаў ступеней параўна
ння прыслоўяў і прыметні
каў; марфалагічны разбор 
прыслоўяў

Працяг

1 2 3 4 5 6

прыслоўяў. Развіваць здольнасць 
выяўляць у сваім і чужым маўле
нні адхіленні ад марфалагічных 
норм

47 Утварэнне 
і правапіс пры
слоўяў

1 Сістэматызаваць і пашырыць 
веды пра спосабы ўтварэння пры
слоўяў, правапіс прыслоўяў разам 
і праз злучок, правапіс спалучэн
няў, блізкіх да прыслоўяў. Разві
ваць уменні ўтвараць прыслоўі ад 
слоў розных часцін мовы, праві
льна пісаць прыслоўі і спалучэнні, 
блізкія да прыслоўяў

Вуснае паведамленне пра 
спосабы ўтварэння пры
слоўяў з апорай на прыкла
ды (весела ← вясёл-ы, назаў-
тра ← заўтра, злева ← лев-ы  
і да т. п.); утварэнне пры
слоўяў ад слоў розных ча
сцін мовы (голас — уголас, 
пусты — упустую, першы — 
спярша і да т. п.); вуснае 
паведамленне аб правапісе 
прыслоўяў разам і праз злу
чок, правапісе спалучэнняў, 
блізкіх да прыслоўяў, з апо
рай на прыклады (наперад, 
па-бацькоўску, без разбору 
і да т. п.); напісанне слоўні
кавага дыктанта

48 Прыназоўнік, 
злучнік як слу
жбовыя часціны 
мовы. Разрады 
прыназоўнікаў, 
злучнікаў. Права
піс прыназоўні
каў, злучнікаў

1 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды аб прыназоўніку і злучні
ку як часцінах мовы, іх разра
дах, правапісе прыназоўнікаў 
і злучнікаў, ужыванні прыназоў
нікаў у словазлучэннях, якія ад
люстроўваюць асаблівасці кірава
ння ў беларускай мове. Развіваць

Вуснае паведамленне пра 
разрады прыназоўнікаў 
з апорай на схему; знаходжа
нне ў тэксце словазлучэнняў 
з вытворнымі і невытворны
мі прыназоўнікамі, іх разме
жаванне, характарыстыка 
злучнікаў, ужытых у тэксце,  
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уменні знаходзіць у тэкстах пры
назоўнікі і злучнікі, адрозніваць 
вытворныя прыназоўнікі ад слоў 
самастойных часцін мовы, пад
парадкавальныя злучнікі ад злу
чальных слоў, правільна пісаць 
прыназоўнікі і злучнікі, ужы
ваць у маўленні прыназоўніка
выя словазлучэнні ў адпаведнасці 
з граматычнымі нормамі, рабіць 
марфалагічны разбор прыназоў
нікаў і злучнікаў. Развіваць здо
льнасць выяўляць у сваім і чужым 
маўленні адхіленні ад граматы
чных норм

з апорай на табліцу; разме
жаванне падпарадкаваль
ных злучнікаў і злучальных 
слоў, знаходжанне ў тэксце 
злучальных злучнікаў роз
ных відаў; вуснае паведа
мленне аб правапісе пры
назоўнікаў з апорай на пры
клады (з-пад страхі, перада 
мною, са школы, ва ўніверсі-
тэце, на чале з камандзірам 
і да т. п. ); вуснае паведамле
нне пра ўжыванне прына
зоўнікаў у словазлучэннях 
і сказах з апорай на пры
клады (жартаваць з бра-
та, хварэць на ангіну, два 
разы на тыдзень і да т. п. ); 
пераклад з рускай мовы на 
беларускую словазлучэн
няў тыпу написать по адре-
су, пойти за черникой, в трех 
шагах от беседки і пад.; мар
фалагічны разбор прыназоў
нікаў і злучнікаў

Працяг

1 2 3 4 5 6

49 Часціца як служ
бовая часціна мо 
вы. Разрады ча
сціц. Выклічнік. 
Правапіс часціц, 
выклічнікаў. 
Ужыванне часціц 
не і ні. Правапіс 
не (ня), ні з роз
нымі часцінамі 
мовы

1 Узнавіць і пашырыць веды пра ча
сціцу і выклічнік як часціны мовы, 
іх ролю ў арганізацыі маўлення. 
Сістэматызаваць веды аб ужыван
ні часціц не і ні, правапісе не (ня), 
ні з рознымі часцінамі мовы. Уда
сканальваць уменні знаходзіць 
у тэкстах часціцы і выклічнікі, 
правільна пісаць часціцы і выклі
чнікі, адрозніваць значэнне часціц 
не і ні, правільна пісаць не (ня), ні 
з рознымі часцінамі мовы, рабіць 
марфалагічны разбор часціц

Складанне схемы «Разра
ды часціц»; знаходжанне 
ў тэксце часціц розных раз
радаў, выклічнікаў; вуснае 
паведамленне аб правапісе 
часціц і выклічнікаў з апо
рай на прыклады (заўва-
жыў бы, казаў жа, нарэ-
шце-такі і да т. п. ); вуснае 
паведамленне пра ўжыва
нне часціц не і ні з апорай 
на схему; устаўка ў сказы 
часціц не і ні; вуснае паведа
мленне пра ўжыванне спа
лучэнняў не што іншае, як, 
не хто іншы, як, нішто іншае 
не, ніхто іншы не; запіс ска
заў са спалучэннямі не што 
іншае, як, не хто іншы, як, 
нішто іншае не, ніхто іншы 
не;   фармулёўка правіл напі
сання не са словамі з апо
рай на прыклады; тлумачэ
нне правапісу слоў з не (ня); 
мар фалагічны разбор часціц

50 Кантрольная  
тэставая работа

1 Выявіць узровень засваення моў
най і маўленчай тэорыі, сфарміра
ванасці моўных і камунікатыўных 
уменняў і навыкаў
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Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
(1 гадзіна)

51 Падагульненне 
і сістэматызацыя 
вывучанага

1 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды, удасканальваць уменні 
і навыкі па вывучаных раздзелах 
і тэмах курса мовы. Замацаваць 
уменні рабіць розныя віды моўна
га разбору, мэтанакіравана і свядо
ма ўжываць у вусным і пісьмовым 
маўленні моўныя адзінкі з улікам 
пэўнай камунікатыўнай задачы. 
Развіваць граматычны лад маўле
ння, узбагачаць слоўнікавы запас, 
удасканальваць культуру маўлення

Адказы на кантрольныя пы
танні, выкананне кантроль
ных заданняў; вызначэнне 
ў тэкстах марфалагічных 
срод каў, характэрных для 
розных тыпаў маўлення; 
вызначэнне вобразных сро
дкаў, выкарыстаных у па
этычным тэксце; напісанне 
розных відаў навучальных 
дыктантаў і пераказаў; выка
нанне тэставых заданняў

52, 53 Рэзервовыя  
гадзіны

2
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