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ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÌÎÂÀ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Ва ўмовах інфармацыйнага грамадства асаблівай увагі 
ў працэсе навучання беларускай мове на І ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі патрабуе развіццё моўнай асобы, яе здоль-
насцей і творчага патэнцыялу, неабходных для актыўнай 
дзейнасці, сацыяльнага самавызначэння і самарэалізацыі. 

У аснову пабудовы курса беларускай мовы на І ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі кладуцца зыходныя палажэнні 
кампетэнтнаснага, лінгвакультуралагічнага, камунікатыўна-
дзейнаснага і асобасна арыентаванага падыходаў.

Кампетэнтнасны падыход у навучанні мове прадугледж-
вае разам з атрыманнем ведаў аб мове развіццё ўменняў ана-
лізаваць і сістэматызаваць моўную інфармацыю, прымяняць 
яе ў маўленчай дзейнасці ў адпаведнасці з асобаснымі за-
патрабаваннямі для рашэння вучэбных, пазнавальных, прак-
тычных і камунікатыўных задач. Рэалізацыя гэтага падыхо-
ду мае на ўвазе фарміраванне ў вучняў шэрага кампетэнцый, 
якія ў моўнай адукацыі адлюстроўваюць здольнасць рэалі-
зацыі моўных ведаў і ўменняў праз маўленчую дзейнасць у 
розных сітуацыях зносін, у тым ліку ў працэсе навучання. 
Вынікам фарміравання з’яўляецца кампетэнтнасць вучня, 
якая ўяўляе сабой узаемадзеянне ведаў, уменняў і навыкаў з 
яго асобаснымі якасцямі (свядомасцю, рэфлексіяй, здольна-
сцямі ў пазнавальнай дзейнасці).

Змест кампетэнцый наступны:
 моўная кампетэнцыя ўключае веды аб сістэме мовы, 
яе адзінках (тэкст, сказ, слова, гукі мовы) і правілах іх 
функцыянавання ў маўленні; уменні вылучаць адзінкі 
мовы, праводзіць розныя віды разбору (гука-літарны, 
разбор слова па саставе, па часцінах мовы, па членах 
сказа); валоданне нормамі беларускай літаратурнай 
мовы;
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 маўленча-камунікатыўная кампетэнцыя ўключае ва-
лоданне рознымі відамі маўленчай дзейнасці; фар-
міраванне маўленчых паводзін, адэкватных мэтам і 
сітуацыям зносін; уменні выкарыстоўваць лексічныя 
адзінкі ў адпаведнасці з іх значэннем, выбіраць патрэб-
ную моўную форму і спосабы выказвання думкі ў за-
лежнасці ад умоў камунікацыі;
 лінгвакультуралагічная кампетэнцыя ўключае асэнса-
ванне беларускай мовы як нацыянальнай каштоўнасці, 
сродку замацавання культурных традыцый, засваенне 
нацыянальна маркіраваных адзінак беларускай мовы, 
авалоданне правіламі беларускага маўленчага этыкету;
 сацыякультурная кампетэнцыя ўключае ўсведамленне 
ролі беларускай мовы ў жыцці чалавека, паважлівае 
стаўленне да культуры і мовы беларускага народа і 
іншых народаў, засваенне сістэмы агульначалавечых 
і нацыянальных каштоўнасцей, засваенне сацыяль-
ных норм маўленчых паводзін у розных сітуацыях 
зносін.

Лінгвакультуралагічны падыход да навучання пра-
дугледжвае рэалізацыю задач выхавання культурнага ча-
лавека сродкамі беларускай мовы, паколькі яна з’яўляецца 
нацыянальнай каштоўнасцю, праяўленнем культуры народа. 
У логіцы лінгвакультуралагічнага падыходу мова разуме-
ецца не толькі як сродак назапашвання ведаў і фарміравання 
ўменняў і навыкаў, але і як сродак станаўлення асобы вуч-
ня, усведамлення ім прыналежнасці да свайго народа, сваёй 
краіны. Праз мову адбываецца далучэнне асобы да света-
погляду народа, яго гісторыі, культуры, сістэмы маральных 
і духоўных каштоўнасцей.

Лінгвакультуралагічны падыход рэалізуецца пры вы-
вучэнні фактаў мовы розных узроўняў (фанетычных, лексіч-
ных, граматычных, узроўню тэксту) і знаходжанні ў іх 
пацверджання асаблівасцей узаемасувязі мовы і культуры. 
Важнейшым спосабам выражэння культуралагічнай інфар-
мацыі на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляецца 
культурнае (намінатыўнае, эмацыянальнае, экспрэсіўнае, 
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ацэначнае, вобразнае, матывацыйнае) значэнне вывучаемых 
адзінак мовы (слоў, прыказак, прымавак, формул маўленча-
га этыкету, тэкстаў культуразнаўчага характару).

Камунікатыўна-дзейнасны падыход да навучання бе-
ларускай мове прадугледжвае такую арганізацыю працэ-
су навучання, якая максімальна набліжаецца да рэальнага 
працэсу маўленчых зносін. Аб’ектам навучання становіцца 
маўленчая дзейнасць ва ўсіх яе відах. У аснове навучан-
ня знаходзяцца рэальныя маўленчыя дзеянні вучняў, якія 
накіраваны не толькі на ўспрыманне і разуменне вусных і 
пісьмовых выказванняў на беларускай мове, але і на ства-
рэнне беларускамоўных тэкстаў. Гэта садзейнічае развіццю 
маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі. 

Паколькі навучанне мове разглядаецца як культурны 
працэс, сутнасць якога заключаецца ў гуманістычным і твор-
чым узаемадзеянні ўсіх яго ўдзельнікаў, яно грунтуецца на 
асноўных палажэннях асобасна арыентаванага падыходу. 
Гэты падыход характарызуецца тым, што ў цэнтры навучаль-
най дзейнасці знаходзіцца асоба вучня (яго развіццё, зада-
вальненне адукацыйных запатрабаванняў, інтарэсаў, твор-
чых магчымасцей).

Мэта навучання беларускай мове — авалоданне вучнямі 
камунікатыўнымі ўменнямі і навыкамі, неабходнымі для 
эфектыўнага выкарыстання мовы ў розных сітуацыях зносін; 
развіццё іх творчага патэнцыялу; далучэнне праз мову да ку-
льтурных традыцый беларускага народа. 

Задачы навучання беларускай мове: 
 у межах моўнай кампетэнцыі: 
асэнсаванне вучнямі тэксту, сказа, слова і гука з пунк-
та погляду іх функцыянавання;
авалоданне графікай беларускай мовы;
засваенне фанетычных, лексічных і граматычных ве-
даў для прымянення іх у маўленчай дзейнасці;
узбагачэнне слоўнікавага запасу, засваенне вымаўлен-
чых норм, правіл правапісу;
 у межах маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі: 
фарміраванне камунікатыўнай культуры вучняў;
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развіццё практычных уменняў і навыкаў выкарыстан-
ня беларускай мовы ва ўсіх відах маўленчай дзейнасці; 
развіццё творчых здольнасцей пры стварэнні ўласных 
вусных і пісьмовых выказванняў;
 у межах лінгвакультуралагічнай і сацыякультурнай 
кампетэнцый: 
фарміраванне ў вучняў пачуццёва-вобразнага ўспры-
мання беларускай мовы і ўмення адрозніваць яе ад ру-
скай мовы;
асэнсаванне беларускай мовы як нацыянальнай куль-
турнай каштоўнасці;
фарміраванне асэнсаванага ўспрымання беларускай 
літаратурнай мовы як сродку замацавання культурных 
традыцый, маральных каштоўнасцей грамадства;
засваенне правіл маўленчага этыкету, сацыяльных 
норм маўленчых паводзін у розных сітуацыях зносін; 
фарміраванне пачуцця прыгажосці, мілагучнасці, 
выразнасці, эстэтычнай вартасці беларускай мовы.

Змест вучэбнага прадмета «Беларуская мова» складаюць:
1. Моўныя веды, уменні і навыкі (веды пра сістэму моўных 

адзінак і заканамернасці іх функцыянавання, фанетыка-ар-
тыкуляцыйныя навыкі, лексічныя, лексіка-граматычныя, 
арфаграфічныя і пунктуацыйныя ўменні і навыкі).

2. Маўленчыя ўменні і навыкі (уменні і навыкі ў розных 
відах маўленчай дзейнасці: аўдзіраванні, чытанні, гаварэнні, 
пісьмовым маўленні).

3. Камунікатыўныя ўменні і навыкі (уменні і навыкі 
выкарыстання розных відаў маўленчай дзейнасці ў пэўных 
маўленчых сітуацыях).

4. Агульныя звесткі пра беларускую мову, формы яе існа-
вання і сферы ўжывання, культурную і эстэтычную самакаш-
тоўнасць беларускай мовы.

5. Традыцыйны маўленчы этыкет, моўная норма, міжмоў-
ная аманімія.

Сістэма развіцця маўлення скіравана на авалоданне 
рознымі відамі маўленчай дзейнасці, фарміраванне ў вучняў 
здольнасці разумець праслуханае ці прачытанае маўленчае 
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паведамленне на беларускай мове, ствараць вуснае выказван-
не на беларускай мове для задавальнення камунікатыўнага 
намеру, паступовае авалоданне пісьмовым маўленнем. Для 
дасягнення пастаўленай мэты змест сістэмы развіцця маўлен-
ня прадстаўлены ў трох кірунках:

 фарміраванне правільнага ўспрымання і разумення бе-
ларускай мовы пры слуханні і чытанні;
 фарміраванне ўменняў гаварэння;
 фарміраванне ўменняў пісьмовага маўлення.

Змест навучання па кожным кірунку размяркоўваец-
ца з паступовым ускладненнем у кожным наступным класе 
і вызначае асноўныя віды вучэбнай работы, якімі павінны 
авалодаць вучні на працягу ўсяго вучэбнага года. Гэтыя віды 
работы пададзены ў праграме ў канцы кожнага раздзела. Раз-
віццё маўлення адбываецца праз павелічэнне самастойнасці 
вучняў пры выкананні заданняў і практыкаванняў.

Вывучэнне беларускай мовы працягваецца пасля перыя-
ду навучання грамаце і складаецца з наступных раздзелаў: 
«Родная мова», «Гукі і літары», «Тэкст», «Сказ», «Слова».

Раздзел «Родная мова» мае выразную лінгвакультура-
лагічную накіраванасць і спрыяе фарміраванню ў вучняў 
устойлівай увагі да беларускага слова, асэнсаванню мовы 
як культурнага феномена. У практычнай дзейнасці вучні 
раскрываюць асаблівасці вуснай і пісьмовай мовы, асноўныя 
яе функцыі, даведваюцца пра актуальныя правілы маўленча-
га этыкету.

Раздзел «Гукі і літары» вырашае задачы ўдасканален-
ня фанетычных і графічных уменняў і навыкаў вучняў. Пры 
вывучэнні раздзела даецца агульнае паняцце аб гукавым 
саставе слова, ролі галосных і зычных гукаў у слове, удаска-
нальваюцца правапісныя ўменні, якія звязаны з напісаннем 
галосных у ненаціскным становішчы, абазначэннем цвёрдых 
і мяккіх, звонкіх і глухіх, падоўжаных зычных на пісьме. 
Фарміруецца ўменне правільна называць літары і карыстац-
ца алфавітам, абазначаць гукі літарамі.

Вывучэнне раздзела «Тэкст» забяспечвае вучняў неаб-
ходнымі ведамі і ўменнямі для актыўных маўленчых дзе-
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янняў па стварэнні тэкстаў. Асаблівасцю вывучэння тэксту 
з’яўляецца тое, што ён разглядаецца як вынік маўленчай 
дзейнасці. Вывучэнне раздзела «Тэкст» мае практычную 
накіраванасць. 

Раздзел «Сказ» змяшчае звесткі пра сказ як камунікатыў-
ную адзінку мовы. Уменні вызначаць граматычную аснову 
сказа, устанаўліваць сувязь паміж словамі ў сказе, ужываць 
сказы, розныя па мэце выказвання, інтанацыі і будове, вы-
карыстоўваюцца вучнямі для самастойнай пабудовы звязных 
вусных выказванняў.

Раздзел «Слова» змяшчае звесткі пра слова як лексічную 
адзінку мовы, як назву таго, што можа быць прадметам дум-
кі. У вучняў фарміруюцца ўяўленні пра лексічнае значэнне, 
пра словы з блізкім і супрацьлеглым значэннем, пра падзел 
слоў на часціны мовы (на лагічнай аснове: па пытанні і 
значэнні). 

Асноўная задача навучання каліграфіі — развіццё ў вуч-
няў уменняў і навыкаў плаўнага, правільнага, прыгожага і 
хуткага пісьма. Практыкаванні па каліграфіі праводзяцца на 
кожным уроку ў ІІ класе. У вучняў удасканальваюцца навыкі 
правільнага напісання літар, рацыянальнага злучэння іх у 
словах. З другога паўгоддзя ажыццяўляецца падрыхтоўка да 
пераводу вучняў на пісьмо ў сшытках з разліноўкай у адну 
лінейку. Для гэтага практыкаванні па каліграфіі перыядыч-
на праводзяцца на аркушах паперы з разліноўкай у адну лі-
нейку. Змест працы па каліграфіі па магчымасці звязваецца 
з вывучаемым на ўроку фанетычным, лексічным, граматыч-
ным матэрыялам. 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА 
(85 гадзін)

РОДНАЯ МОВА (3 гадзіны)

Беларуская мова як дзяржаўная мова Рэспублікі Бела-
русь. Беларуская і руская мовы — роднасныя (блізкія па-
між сабой).
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Беларуская мова як сродак зносін паміж людзьмі (агуль-
нае паняцце). Формы мовы: вусная і пісьмовая.

Беларуская мова — мова беларускага народа. Ужыванне 
слоў і зваротаў ветлівасці.

ГУКІ І ЛІТАРЫ 
(53 гадзіны, з іх 1 гадзіна — кантрольнае спісванне)

Агульнае паняцце пра гукі і літары (5 гадзін) 

Гук як адзінка мовы. Вычляненне гукаў са слоў. 
Абазначэнне гукаў на пісьме літарамі. Алфавіт. Назвы 

літар алфавіта. Практычнае значэнне алфавіта. Знаёмства з 
арфаграфічным слоўнікам.

Галосныя гукі (17 гадзін) 

Абазначэнне галосных гукаў на пісьме літарамі а, о, у, і, 
ы, э, е, ё, ю, я. Абазначэнне літарамі е, ё, ю, я, і гукаў [йэ], 
[йо], [йу], [йа], [йі] у словах.

Роля галосных ва ўтварэнні складоў слова. Падзел слова 
на склады і для пераносу. 

Націск у слове. Абазначэнне націску на пісьме. Роля на-
ціску ў адрозненні слоў. Націскныя і ненаціскныя галосныя 
ў словах. Правапіс літар  о, э — а; е, ё — я ў словах. 

Зычныя гукі (31 гадзіна)

Літары у, ў (у нескладовае). Правапіс ў у словах. Перанос 
слоў з ў.

Парныя цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Абазначэнне 
мяккасці зычных на пісьме літарамі е, ё, ю, я, і, ь. Зацвяр-
дзелыя гукі [ж], [ч], [ш], [р], [дж], [ц]. Напісанне літар а, о, у, 
ы, э пасля літар, якія абазначаюць зацвярдзелыя зычныя гукі.

Вымаўленне слоў з цвёрдымі [д], [т] і мяккімі [дз’], [ц’] 
зычнымі. Напісанне літар  е, ё, ю, я, і пасля дз, ц, якія аба-
значаюць мяккія зычныя гукі. 

Звонкія і глухія зычныя: парныя [б] — [п], [г] — [х], [д] — 
[т], [з] — [с], [б’] — [п’], [г’] — [х’], [дз’] — [ц’], [з’] — [с’], 
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[ж] — [ш], [дж] — [ч]; няпарныя звонкія [р], [л], [м], [н], [в], 
[л’], [м’], [н’], [в’], [й], [ў]; няпарныя глухія [к], [ф], [к’], [ф’]. 
Вымаўленне і правапіс слоў са звонкімі і глухімі зычнымі. 
Спосабы праверкі напісання парных звонкіх і глухіх зычных. 

Падоўжаныя зычныя [з’], [с’], [дз’], [ц’], [л’], [н’], [ж], [ч], 
[ш]. Вымаўленне і правапіс слоў з падоўжанымі зычнымі. 
Абазначэнне на пісьме падоўжаных зычных падвоеным напі-
саннем адпаведнай літары. Абазначэнне на пісьме падоўжа-
нага гука [дз’] спалучэннем літар ддз. Падзел слоў з падоў-
жанымі зычнымі для пераносу.

Раздзяляльны ь і апостраф. Напісанне апострафа ў словах 
перад літарамі е, ё, ю, я, і, калі літары галосных абазначаюць 
два гукі [йэ], [йо], [йу], [йа], [йі]. Напісанне раздзяляльнага ь 
у словах пасля дз, з, л, н, с, ц перад е, ё, ю, я, ю, і, калі літары 
галосных абазначаюць два гукі [йэ], [йо], [йу], [йа], [йі].

Вусны і пісьмовы пераказ прачытанага тэксту па 
пытаннях і апорных словах, прапанаваных настаўнікам. 
Пабудова вуснага выказвання на вызначаную тэму па ма-
люнках і апорных словах. Падзел праслуханага тэксту 
на сэнсавыя часткі і пераказ яго. Падбор апорных слоў і 
стварэнне вуснага выказвання па малюнку. Развіццё сказаў 
тэксту па пытаннях словамі, прапанаванымі настаўнікам. 
Вызначэнне на слых у праслуханым тэксце слоў з указанымі 
настаўнікам арфаграмамі. Вядзенне дыялогу па зададзеным 
узоры.

Навучальная пісьмовая работа (пераказ, 45—50 слоў — 
1 гадзіна).

ТЭКСТ (5 гадзін)

Агульнае паняцце пра тэкст. Прыметы тэкст у: тэматыч-
нае адзінства сказаў, сэнсавая сувязь сказаў у тэксце, закон-
чанасць. Тэма тэксту. Асноўная думка тэксту. 

Загаловак тэксту. Падбор загалоўка да тэксту.
Падзел тэксту на часткі: пачатак, асноўная частка, за-

ключная частка. 
Стварэнне пісьмовага тэксту на вызначаную тэму па 

апорных словах, прапанаваных настаўнікам. Пашырэнне 



 11

праслуханага тэксту адной з частак (пачаткам, асноў-
най часткай, заключнай часткай). Падбор патрэбнага за-
галоўка да тэксту з шэрага прапанаваных, абгрунтаванне 
выбару.

СКАЗ (5 гадзін)

Сказ як адзінка мовы (агульнае паняцце).
Асноўныя прыметы сказа. Сэнсавая і інтанацыйная за-

кончанасць сказа. Вычляненне сказаў з тэксту. Вялікая літа-
ра ў пачатку сказа. Знакі прыпынку ў канцы сказаў: кропка, 
пытальнік, клічнік. 

Вызначэнне граматычнай асновы ў сказе на лагічнай асно-
ве (па пытаннях).

Сувязь слоў у сказе. Вызначэнне сувязі слоў у сказе па 
пытаннях.

Выказванне на прапанаваную настаўнікам тэму па апор-
ных граматычных асновах. Стварэнне вуснага выказвання 
на прапанаваную тэму шляхам дапаўнення граматычных 
асноў даданымі членамі, прапанаванымі настаўнікам.

Навучальная пісьмовая работа (пераказ, 45—50 слоў — 
1 гадзіна).

СЛОВА 
(16 гадзін, з іх 1 гадзіна — кантрольны дыктант)

Слова як моўная адзінка (агульнае паняцце). Значэнне 
слова. Словы з блізкім значэннем. Словы з супрацьлеглым 
значэннем. Падбор слоў з блізкім і супрацьлеглым значэн-
нем. Знаёмства з тлумачальным слоўнікам.

Словы, якія абазначаюць прадметы і адказваюць на пы-
танні хто? або што? Роля ў мове слоў, якія абазначаюць 
прадметы. Напісанне з вялікай літары слоў, якія абазна-
чаюць імёны, імёны па бацьку і прозвішчы людзей, клічкі 
жывёл, назвы краін, гарадоў, вёсак, рэк, азёр. 

Словы, якія абазначаюць прыметы прадметаў і адказва-
юць на пытанні які? якая? якое? якія? Роля ў мове слоў, 
якія абазначаюць прыметы прадметаў.
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Словы, якія абазначаюць дзеянні прадметаў і адказваюць 
на пытанні  што  раб іць? што  зраб іць? што  раблю? і 
інш. Роля ў мове слоў, якія абазначаюць дзеянні прадметаў. 

Агульнае паняцце пра прыназоўнікі. Прыназоўнікі у, на, 
з, па, да, ад, над, пад, каля і іх роля ў забеспячэнні сувязі 
слоў у сказе. Асобнае напісанне прыназоўнікаў з іншымі сло-
вамі.

Развіццё сказаў тэксту патрэбнымі па сэнсе словамі 
з дапамогай слоўніка. Пісьмовы пераказ прачытанага тэк-
сту па пытаннях, складзеных калектыўна. Вусны пера-
каз праслуханага тэксту па пытаннях, прапанаваных 
настаўнікам. Вядзенне дыялогу з ужываннем этыкетных 
слоў і выразаў, прапанаваных настаўнікам.

ПАЎТАРЭННЕ (2 гадзіны)

Кантрольныя пісьмовыя работы:
кантрольнае спісванне — 1 (І паўгоддзе, 20—25 слоў);
кантрольная работа па тэме — 3 (1 — I паўгоддзе, 2 — 

II паўгоддзе);
кантрольны дыктант — 1 (II паўгоддзе, 35—40 слоў);
кантрольны слоўнікавы дыктант — 2 (1 — І паўгоддзе, 

6 слоў; 1 — ІІ паўгоддзе, 7 слоў).

Рэзервовы час (1 гадзіна).

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ 

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць: 
раздзел «Родная мова»:
 • ветлівыя словы і звароты, якія выкарыстоўваюцца ў 
розных сітуацыях зносін (вітанне, развітанне, просьба, 
падзяка, прабачэнне); 

раздзел «Гукі і літары»:
 • беларускі алфавіт;
 • галосныя і зычныя гукі;
 • сэнсаадрознівальную ролю гукаў і націску ў словах;
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 • складаўтваральную ролю галосных гукаў;
 • цвёрдыя і мяккія зычныя гукі;
 • парныя звонкія і глухія зычныя гукі;
 • вывучаныя нормы беларускага правапісу:
правапіс літар о, э — а пад націскам і ў ненаціскных 
складах; 
правапіс літар ё, е — я пад націскам, у першым 
пераднаціскным складзе і іншых ненаціскных складах;
правапіс слоў з парнымі звонкімі/глухімі зычнымі 
гукамі на канцы слоў і перад зычнымі;
правапіс літар т — ц, д — дз;
правапіс слоў з зацвярдзелымі зычнымі;
правапіс слоў з падоўжанымі зычнымі;
напісанне апострафа і раздзяляльнага ь;
напісанне літары ў пасля літар галосных гукаў;

раздзел «Тэкст»:
 • прыметы тэксту (тэма, асноўная думка, загаловак);
 • часткі тэксту: пачатак, асноўная частка, заключная 
частка;

раздзел «Сказ»:
 • прыметы сказа: сэнс, інтанацыя, закончанасць;
 • правілы афармлення пачатку і канца сказа; 
раздзел «Слова»:
 • пытанні, на якія адказваюць словы, што абазначаюць 
назвы прадметаў, прыметы прадметаў, дзеянні прад-
метаў;

 • правапіс вялікай літары ў імёнах, імёнах па бацьку і 
прозвішчах людзей, клічках жывёл, назвах краін, га-
радоў, вёсак, рэк, азёр.

Умець: 
валодаць спосабамі пазнавальнай дзейнасці:
раздзел «Родная мова»:
 • адрозніваць вусную і пісьмовую формы мовы;
 • ужываць ветлівыя словы і звароты ў адпаведнасці з 
сітуацыяй зносін;
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раздзел «Гукі і літары»:
 • адрозніваць гукі і літары;
 • адрозніваць гукі галосныя і зычныя; парныя звонкія і 
глухія зычныя, цвёрдыя і мяккія зычныя;

 • выдзяляць гукі са слоў, характарызаваць іх у адпавед-
насці з вывучанымі прыметамі; 

 • абазначаць гукі літарамі ў адпаведнасці з вывучанымі 
нормамі беларускай графікі і правапісу;

 • падзяляць словы на склады і для пераносу;
 • вызначаць націскныя і ненаціскныя склады;
 • правяраць правапіс слоў з парнымі звонкімі і глухімі 
зычнымі;

раздзел «Тэкст»:
 • адрозніваць тэкст ад набору сказаў, якія не звязаны па-
між сабой;

 • вызначаць тэму і асноўную думку тэксту;
 • падбіраць загаловак да тэксту, абгрунтоўваць адпавед-
насць загалоўка тэксту;

 • падзяляць тэкст на часткі: пачатак, асноўная частка, 
заключная частка;

 • без памылак спісваць недэфармаваныя тэксты з рука-
піснага ці друкаванага ўзору;

 • пісьмова пераказваць тэкст па пытаннях і апорных сло-
вах;

раздзел «Сказ»:
 • вызначаць межы сказа ў адпаведнасці з сэнсам і інтана-
цыяй, і афармляць іх пісьмова;

 • вызначаць сувязь слоў у сказе па пытаннях;
 • вызначаць граматычную аснову ў сказе на лагічнай ас-
нове (па пытаннях);

раздзел «Слова»:
 • карыстацца арфаграфічным і тлумачальным слоўні-
камі;

 • адрозніваць словы, якія называюць прадметы, дзеянні, 
прыметы прадметаў, па значэнні і пытанні; 

 • адрозніваць словы, якія называюць прадметы і адказва-
юць на пытанні  х т о? ш т о?;



 • ужываць прыназоўнікі для сувязі слоў у сказе і асобна 
пісаць іх (на практычным узроўні);

выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні ў практычнай 
дзейнасці і паўсядзённым жыцці:

 • ужываць ветлівыя словы і звароты ў зносінах са сваяка-
мі, настаўнікамі, сябрамі, аднакласнікамі; 

 • практычна выкарыстоўваць алфавіт пры рабоце са 
слоўнікам, з бібліятэчным каталогам, пры складанні 
спіса;

 • захоўваць найбольш распаўсюджаныя арфаэпічныя 
нормы (вымаўленне гукаў [о], [э] [а], [ў], [г], [г’], [ч], [р], 
[ц’], спалучэння гукаў [шч], [дз’], [дж], парных звонкіх 
і глухіх зычных);

 • захоўваць вывучаныя нормы арфаграфіі пры выкананні 
пісьмовых заданняў і ўласных запісаў (запіска, вінша-
ванне, перапіска з сябрамі, сваякамі);

 • удзельнічаць у дыялогах на даступныя вучням тэмы: 
правільна задаваць пытанні і даваць адказы на пытанні 
іншых, адэкватна перадаваць эмоцыі, захоўваць неаб-
ходную інтанацыю ў межах сказа;

 • ствараць нескладаныя маналагічныя выказванні ў фор-
ме апавядання на даступныя вучням тэмы (пра сваякоў, 
школу, сяброў, розныя здарэнні, справы, навакольны 
свет, Радзіму).
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ËIÒÀÐÀÒÓÐÍÀÅ ×ÛÒÀÍÍÅ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбны прадмет «Літаратурнае чытанне» з’яўляецца 
падрыхтоўчым этапам адзінай непарыўнай літаратурнай 
адукацыі. Мэта навучання літаратурнаму чытанню на І сту-
пені агульнай сярэдняй адукацыі — закласці асновы для вы-
хавання культурнага чытача, які ўсведамляе каштоўнасць 
літаратуры як мастацтва слова і можа ажыццяўляць сама-
стойную чытацкую дзейнасць. Чытацкая дзейнасць вучняў 
з’яўляецца элементам камунікатыўнай кампетэнцыі і заклю-
чаецца ў здольнасці выбіраць кнігу для чытання, чытаць яе 
і выказваць уласнае меркаванне пра прачытаны твор, што 
неабходна для паспяховага навучання ў далейшым. Для да-
сягнення пастаўленай мэты ў працэсе навучання літаратур-
наму чытанню вучні на практычным узроўні атрымліваюць 
першапачатковыя звесткі пра літаратуру як мастацтва слова. 
У працэсе чытання і аналізу твораў гарманічна фарміруюцца 
навыкі чытання і комплекс чытацкіх уменняў. На іх аснове 
вучні ўспрымаюць твор, асэнсоўваюць яго маральную прабле-
матыку і эстэтычны план, выказваюць уласныя меркаванні. 

Літаратурнае чытанне з’яўляецца сродкам выхавання 
сістэмы нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей, 
фарміравання гуманістычнага светапогляду, які спасціга-
ецца ў працэсе аналізу і маральнай ацэнкі ўчынкаў і падзей, 
паказаных у творы. На матэрыяле ўспрынятых твораў вуч-
ні атрымліваюць звесткі пра нацыянальныя адметнасці бе-
ларускай культуры і побыту, далучаюцца да нацыянальных 
культурных традыцый.

На ўроках літаратурнага чытання фарміруюцца ўмен-
ні і навыкі гаварэння на беларускай мове. Творы мастацкай 
літаратуры з’яўляюцца прыкладамі правільнага маўлення і 
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стымулююць выказванні вучняў на пэўную тэму, абуджаюць 
у іх эстэтычныя пачуцці і творчы пачатак. У адпаведнасці з 
кампетэнтнасным падыходам у працэсе навучання літаратур-
наму чытанню вучні практыкуюцца ў пошуку і адборы розна-
планавай тэкставай інфармацыі, прымяненні яе для выра-
шэння вучэбных задач.

Для дасягнення пастаўленай мэты вызначаны наступныя 
задачы навучання літаратурнаму чытанню:

 забяспечыць усведамленне вучнямі гуманістычных агуль-
началавечых і нацыянальных каштоўнасцей на матэ-
рыяле прачытаных ці праслуханых твораў; прывучаць 
да паслядоўнага выканання культурных норм;
 актывізаваць пазнавальныя памкненні ў спасціжэнні 
беларускай нацыянальнай культуры; далучаць да на-
цыянальна-культурных традыцый;
 гарманічна фарміраваць навык чытання і комплекс чы-
тацкіх уменняў, якія забяспечаць асэнсаванае ўспры-
манне, поўнае, глыбокае разуменне, асобасную ацэнку 
маральнай праблематыкі і эстэтычнага плана твора;
 стымуляваць імкненне да чытання кніг на беларускай 
мове; выхоўваць павагу да кнігі як крыніцы самапаз-
нання і развіцця;
 развіваць вобразнае ўяўленне, маўленчую актыўнасць, 
здольнасць да літаратурнай творчасці на падставе 
ўспрынятых твораў мастацкай літаратуры;
 фарміраваць агульнавучэбныя ўменні працы з тэкста-
вай інфармацыяй розных відаў.

Для рэалізацыі пастаўленых задач у адпаведнасці з кам-
петэнтнасным падыходам, які скіроўвае на прымяненне вы-
нікаў навучання ў жыццядзейнасці, зместавыя лініі вучэбна-
га прадмета «Літаратурнае чытанне» сфармуляваны ў дзей-
насным аспекце:

 фарміраванне базавых норм грамадзянскай, духоўнай 
і маральнай культуры вучняў праз асэнсаванне твораў;
 фарміраванне навыку чытання і агульнавучэбных 
уменняў;
 фарміраванне чытацкіх уменняў;
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 фарміраванне самастойнай чытацкай дзейнасці з кні-
гай (пазакласнае чытанне);
 фарміраванне ўяўленняў пра літаратуру як мастацтва 
слова;
 літаратурна-творчая дзейнасць і культура маўлення.

У ІІ класе працэс навучання скіраваны на фарміраванне 
ў вучняў навыку чытання і чытацкіх уменняў. Пры чытан-
ні ўголас увага надаецца выпрацоўцы правільнасці чытан-
ня: удасканаленню вымаўленчых навыкаў, захаванню інта-
нацыйнай і акцэнталагічнай норм. У працэсе ўдасканален-
ня тэхнікі чытання вучні паступова авалодваюць спосабам 
чытання сам сабе. Фарміраванне чытацкіх уменняў арыента-
вана на асэнсаванне мастацкага твора, разуменне яго мовы і 
вобразнага плана. На аснове ўсведамлення эмацыянальнага 
настрою твора фарміруюцца ўменні выразнага чытання.

Ва ўмовах рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу разам 
з літаратурна-эстэтычным чытаннем адбываецца навучанне 
чытанню і слуханню як агульнавучэбным уменням: актыўна 
фарміруюцца агульнавучэбныя ўменні асэнсаванага ўспры-
мання вуснага і пісьмовага тэксту. 

У ІІ класе працягваецца фарміраванне ўменняў самастой-
най чытацкай дзейнасці. Для гэтага на ўроках літаратурнага 
чытання прадугледжваецца практыка свабоднага чытання 
мастацкай літаратуры, а таксама праводзяцца ўрокі паза-
класнага чытання. На іх адводзіцца 10 гадзін вучэбнага часу, 
якія размяркоўваюцца на працягу навучальнага года. Урокі 
пазакласнага чытання павінны быць структурна арганіза-
ваны і працягвацца 45 хвілін.

У працэсе пазакласнага чытання адбываецца чытанне-
разглядванне вучнямі кнігі згодна з методыкай фарміра-
вання чытацкай самастойнасці. У перыяды паміж урокамі 
пазакласнага чытання арганізуецца чытанне вучнямі кніг 
з уласнай, класнай бібліятэкі ці бібліятэкі ўстановы адука-
цыі. На ўроках літаратурнага чытання рэкамендуецца пра-
водзіць бліц-апытанне пра кнігі, якія зараз чытаюць вуч-
ні, арганізоўваць па іх непрацяглыя гутаркі пад рубрыкай 
«Сустрэча з кнігай».
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На ўроках літаратурнага чытання мэтазгодна рэалізоў-
ваць міжпрадметныя сувязі з іншымі вучэбнымі прадмета-
мі: «Беларуская мова» (складанне сказаў, невялікіх апавя-
данняў пра герояў мастацкіх твораў, працягу твора; знахо-
джанне слоў на вывучаныя арфаграфічныя правілы і інш.); 
«Выяўленчае мастацтва» (разглядванне і слоўнае апісанне 
рэпрадукцый карцін па тэмах, сугучных тэмам вывучаемых 
твораў; ілюстраванне асобных эпізодаў мастацкага твора; 
удзел у выставах малюнкаў і іншых творчых работ паводле 
вывучаных твораў і інш.); «Музыка» (слуханне музычных 
твораў у адпаведнасці з мэтавымі ўстаноўкамі ўрока; назіран-
не за стварэннем вобразаў у літаратуры і музыцы; знаёмства 
з творамі музычнага мастацтва, у аснову якіх пакладзены 
паэтычныя творы, у тым ліку фальклорныя і інш.); «Пра-
цоўнае навучанне» (рамонт кніг, выраб кніг-самаробак, прак-
тычнае знаёмства з элементамі кнігі і інш.).

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(68 гадзін, з іх 56 гадзін — чытанне раздзелаў вучэбнага 
дапаможніка і абагульненне ведаў па раздзелах чытання, 

10 гадзін — пазакласнае чытанне, 2 гадзіны — абавязковы 
кантроль навыку чытання)

Кола чытання і слухання

Жанравая разнастайнасць кола чытання і слухання: вер-
шы, апавяданні, казкі, жарты, загадкі, скорагаворкі, гу-
марыстычныя творы, пазнавальныя артыкулы з выхаваўчым 
патэнцыялам.

Аўтарская разнастайнасць кола чытання і слухання: 
дзіцячыя творы класікаў беларускай літаратуры, творы 
класікаў беларускай дзіцячай літаратуры; высокамастацкія 
дзіцячыя творы сучасных аўтараў.

Творы вуснай народнай творчасці: малыя жанры (загадкі, 
жарты, скорагаворкі, прыказкі, прымаўкі, лічылкі, прыкме-
ты), народныя казкі.
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Асноўныя раздзелы чытання. 
Рэкамендаваны пералік твораў

Рэкамендаваны пералік твораў складаецца са спісу тво-
раў для чытання і вывучэння ў класе і спісу твораў для па-
закласнага чытання. Спіс твораў для пазакласнага чытання 
з’яўляецца пашыраным і прыкладным. Ён мае рэкаменда-
цыйны характар. Настаўнік можа выбраць для пазакласнага 
чытання тыя творы, якія прадстаўлены ў кніжных фондах 
бібліятэкі ўстановы адукацыі і раённай бібліятэкі.

Вераснёвы школьны ранак 
(5 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра адносіны да вучобы, ролю кніг, важнасць ста-

раннай вучнёўскай працы:
А. Вольскі. «Коцева грамата».
В. Жуковіч. «Мае сябры».
Т. Мушынская. «Чаму плакалі кніжкі?».
М. Пазнякоў. «Першага верасня».
М. Чарняўскі. «Як Мікітка сукенку з’еў».

Для пазакласнага чытання
А. Дзеружынскі. «Хто вас у школу сабіраў?».
К. Камейша. «Задача».
І. Муравейка. «Пра мышку і кніжку».
В. Жуковіч. «Жураўліны вырай».
С. Панізнік. «Верасень».
М. Пазнякоў. «Сяргей».
А. Пісьмянкоў. «Саўка ды Грышка».
П. Прануза. «Піша літару Марына», «Бывай, лета!».
М. Чарняўскі. «Пайшлі ад нас канікулы».

Восеньскія гісторыі 
(6 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра прыгажосць восеньскай прыроды, змены, якія 

адбываюцца ў прыродзе восенню:
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В. Жуковіч. «Маладая восень».
Клаўдзія Каліна. «Верасень».
Г. Каржанеўская. «Песенька».
Якуб Колас. «Адлёт жураўлёў».
Т. Мушынская. «Як Дзяніска восені дапамагаў».
У. Ягоўдзік. «Лісічкі». 

Для пазакласнага чытання
Г. Аўласенка. «Клён».
Р. Бензярук. «Хто каго перакрычыць?».
Вера Вярба. «Восень». 
Н. Галіноўская. «На прагулцы».
М. Даніленка. «Восень шыла сарафан», «Па лясах і палях».
Я. Жабко. «Залатая казка», «Восень вераснёвая».
Максім Лужанін. «Восень». 
М. Чарняўскі. «Павучковыя арэлі». 
У. Ягоўдзік. «Восень на парозе».

Падарожжа ў свет казкі 
(6 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Беларускія народныя казкі:
«Ганарыстая варона».
«Два маразы» (у апрацоўцы Якуба Коласа).
«Коцік, пеўнік і лісіца». 
«Пшанічны каласок».
«Як курачка пеўніка ратавала».

Для пазакласнага чытання
«Каза-манюка».
«Дзедава рукавічка».
«Казка пра быка і яго сяброў».
«Камары і мядзведзь».
«Лісіца і гусак».
«Не сілай, а розумам».
«Хітры вол».
«Піліпка-сынок».
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У свеце ветлівасці і дабрыні 
(8 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра стаўленне людзей адзін да аднаго, добрыя і 

дрэнныя ўчынкі, неабходнасць ветлівасці і добразычлівасці 
ў жыцці:

Я. Бяганская. «Каму сказаць “дзякуй?”».
В. Вітка. «Чатыры пажаданні».
Н. Галіноўская. «Выратаваў».
Алесь Гарун. «Добрыя дзеці».
П. Кавалёў. «Падзяка».
І. Муравейка. «Чаму мяне не хваляць?».
Я. Пархута. «Кропелька».
Максім Танк. «Жук і слімак».
Цётка. «Гутарка асоту з крапівою».

Для пазакласнага чытання
Л. Арабей. «Зернятка i вецер».
Г. Аўласенка. «Сказ пра тое, як Алесік заблукаў аднойчы ў лесе».
Р. Бензярук. «Дружбакі», «Заяц, Вожык і Ручай», «Чыя моркаўка?».
Р. Бохан. «Добрага ранку».
Я. Бяганская. «Сябры».
Н. Галіноўская. «Ветлівы свавольнік».
В. Гурыновіч. «Добрыя суседзі».
А. Жук. «Хто вінаваты?».
В. Жуковіч. «Дзе прывітанне?».
У. Карызна. «Радасць».
Л. Качанка. «Яблычак».
М. Лук. «Выпадак з марожаным».
І. Муравейка. «Ціма», «Куплёная груша».
Т. Мушынская. «Самы смачны яблык».
А. Пальчэўскі. «Першая сяброўка».
Я. Пархута. «Птушыны інтэрнат».
П. Прануза. «Добры дзень».
Максім Танк. «Галінка і верабей».
М. Чарняўскі. «Каго баіцца зубр?».
А. Якімовіч. «Вось дык суседзі!».
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Зімовыя прыгоды 
(7 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра зімовыя змены ў прыродзе, працу і адпачынак 

зімой:
А. Вольскі. «Снежны бой».
Я. Галубовіч. «Андрэйка-памочнік».
В. Жуковіч. «З гары».
В. Лукша. «За што люблю я Новы год?».
Т. Мушынская. «Ветлівая сінічка».
Ю. Свірка. «З першым снегам!».
П. Ткачоў. «Пад Новы год».

Для пазакласнага чытання
У. Мазго. «Новы год».
Т. Бушко. «Сняжынка».
Н. Галіноўская. «Лясныя жыхары», «Размова сняжынак».
Я. Галубовіч. «Галкі грэюцца».
К. Камейша. «Першы снег».
У. Мазго. «Птушыная сталоўка».
М. Маляўка. «Белы вярблюд».
А. Марціновіч. «Верабейка Чыка».
І. Муравейка. «Для чаго снягір каляровы?».
М. Пазнякоў. «На горку!», «Зімовыя птушкі».
П. Прыходзька. «Сінічка».
П. Ткачоў. «Мікіткаў падарунак». 
В. Хомчанка. «Галка», «Снег».

Пяшчотны свет сям’і 
(8 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра ўзаемаадносіны, клопат, павагу ў сям’і: 
Эдзі Агняцвет. «Маме».
Н. Галіноўская. «Бабуліна песня».
Г. Гарбук. «Незнарок i знарок».
В. Жуковіч. «Сям’я».
У. Карызна. «Самая лепшая».
І. Муравейка. «Адно яечка на дваіх».
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Я. Радкевіч. «Хто самы моцны?».
Д. Слаўковіч. «Разумны аловак».
П. Ткачоў. «Незвычайны дыктант».

Для пазакласнага чытання
А. Бадак. «Шалік».
Р. Бензярук. «Малінавы чай».
В. Вітка. «Дзень нараджэння».
Вера Вярба. «Матуліны рукі».
Н. Галіноўская. «Брат», «Камп’ютаршчык», «Песня для мамы».
А. Грачанікаў. «Цікаўны ўнук».
Я. Жабко. «Самы любы мой дзянёк».
В. Жуковіч. «Свая дапамога».
Клаўдзія Каліна. «Кампот».
Т. Кляшторная. «Дзіцячыя мары».
У. Ліпскі. «Цацкі».
А. Масла. «Зорная казка».
У. Мацвеенка. «Трускалкі». 
Н. Мацяш. «Агеньчык».
І. Муравейка. «Бабуля захварэла», «Паўлінчын гарох».
Т. Мушынская. «Цяжка быць дарослым».
М. Пісьмянкоў. «Бабчыны дранікі».
П. Прануза. «Маміны рукі», «Сам».
П. Сушко. «Зязюля».
В. Хомчанка. «Апельсін», «Мама».
А. Якімовіч. «Што любіць бабуля?».

Урокі працавітасці 
(7 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра адносіны да працы, павагу да працавітых лю-

дзей, усведамленне неабходнасці стваральнай працы ў што-
дзённым жыцці людзей:

Я. Бяганская. «Як Настачка маме дапамагала».
Змітрок Бядуля. «Гаспадарка».
М. Даніленка. «Чароўнае слова».
А. Дзеружынскі. «Хлебная скарынка». 
Янка Купала. «Хлопчык i лётчык».
І. Муравейка. «Тры лыжкі».
М. Пазнякоў. «Хлеб».
Н. Парукаў. «Не хапіла работы».
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Для пазакласнага чытання
Эдзі Агняцвет. «Хто пачынае новы дзень?».
Г. Аўласенка. «Сказ пра Мураша-лайдака».
Р. Бензярук. «Працавітыя, дружныя».
В. Вітка. «Сарочыны блінцы».
Н. Галіноўская. «На лузе».
М. Даніленка. «Заяц Доўгае Вуха».
А. Дзеружынскі. «Памочніца», «Той, хто працуе…».
В. Жуковіч. «Не ўмею, паспею…».
Г. Каржанеўская. «Памочніца».
У. Карызна. «Чыстая градка».
П. Прануза. «На градцы».
В. Хомчанка. «Гузік», «Самы лепшы малюнак».

Усмешка вясны 
(7 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра веснавыя змены ў прыродзе, працу і адпачынак 

вясной:
Я. Бяганская. «Дзе начавалі рукавічкі?».
Н. Галіноўская. «Вясновая бярозка».
Янка Журба. «Пчолка».
Якуб Колас. «Прылёт птушак», «Песня аб вясне».
Н. Маеўская. «Як галінка прачнулася».
У. Мазго. «Сябры вясны».
М. Пазнякоў. «Садзім алею».
Цётка. «Сварба».

Для пазакласнага чытання
Г. Аўласенка. «Аб чым спяваюць птушкі?», «Ганарлівая кветачка».
Я. Галубовіч. «Вожык і Ручаёк», «Бярозавыя ледзянцы».
В. Гарбук. «Кветкі».
С. Валодзька. «Пчолы і кветкі».
Вера Вярба. «Пралеска».
А. Дзеружынскі. «Птушыныя напевы».
Клаўдзія Каліна. «Надыход вясны».
Якуб Колас. «Раніца вясною».
Т. Кляшторная. «Шпак».
У. Мазго. «Дыктоўка».
М. Маляўка. «Каб вясна хутчэй настала».
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І. Муравейка. «Няўжо вясна?».
П. Прануза. «Я вясну малюю».
П. Саковіч. «Коцікі».
Міхась Чарот. «Вясенняя раніца».

З любоўю да роднага краю 
(7 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра адносіны да Радзімы, хлеба, пра прыродныя 

сімвалы Беларусі: 
Р. Бензярук. «Шпак і Верабей».
Р. Бохан. «Скарынка».
А. Вольскі. «Няма прыгажэй».
Н. Галіноўская. «На плошчы Перамогі».
А. Дзеружынскі. «Васілёк».
А. Кобец-Філімонава. «Кропелька».
М. Пазнякоў. «Родная мова».

Для пазакласнага чытання
Р. Бохан. «Хлеб і сонца».
А. Вольскі. «Беларусь».
Н. Галіноўская. «Журка-журавель», «Зямля мая».
А. Дзеружынскі. «Беларуская бульба», «Прыляцеў я ў свой край».
В. Жуковіч. «Незаменнае».
М. Калачынскі. «Размова з жураўлём».
У. Ліпскі. «Салдацкае пiсьмо».
Т. Мушынская. «Якія бываюць словы?».
М. Пазнякоў. «Скарб».

Малюнкі лета 
(5 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пазакласнае чытанне)

Для чытання і вывучэння ў класе
Творы пра летнія змены ў прыродзе, працу і адпачынак 

летам:
Эдзі Агняцвет. «Я добрую кнігу як цуда люблю».
М. Вышынскі. «Казачная царэўна».
А. Дзеружынскі. «Летняя раніца». 
Н. Парукаў. «Ягады».
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Ф. Рамашка. «Слёзы лілеі».
У. Ягоўдзік. «Суніцы».

Для пазакласнага чытання
С. Бестава. «Не сумуй, дзяўчынка».
Н. Бучынская. «Яблык і вусень».
А. Вольскі. «Пчала».
Вера Вярба. «Дожджык».
В. Гарбук. «Аса».
М. Дукса. «Развітаемся, званок!».
Я. Жабко. «Тапаліныя пушынкі».
В. Жуковіч. «Васілёк».
А. Кажэра. «Сінютка-анютка».
Клаўдзія Каліна. «Чэрвень і сонейка», «Ліпень», «Жнівень».
І. Муравейка. «Колеры года».
В. Лукша. «Пясочны гадзіннік».
Т. Сівец. «Брык і Шуся шукаюць лета».
А. Ставер. «Матылёк».

Фарміраванне базавых норм грамадзянскай, 
духоўнай і маральнай культуры вучняў 

праз асэнсаванне твораў

Вызначэнне ўчынку персанажа прачытанага ці праслуха-
нага твора і наступстваў гэтага ўчынку. Назіранне праяў ча-
лавечых якасцей праз учынкі персанажаў твораў і маральная 
ацэнка ўчынкаў з пункту погляду гуманістычных каштоў-
насцей.

Вылучэнне ў творах жыццёвых сітуацый, у якіх дэман-
струюцца правілы і этычныя формы паводзін, замацаваных 
у грамадстве, каштоўнасныя адносіны да навакольнага ася-
роддзя.

Узбагачэнне эмацыянальнага вопыту на падставе прачыта-
нага твора (знаходжанне ў творы знешніх праяў чалавечых 
эмоцый і пачуццяў, адпаведных ім апісанняў малюнкаў 
прыроды). Стымуляванне эмпатыўных пачуццяў у вучняў 
(спачуванне, суперажыванне і інш.), перажыванне і выказ-
ванне іх з дапамогай настаўніка.

Назіранне за ўласнымі эстэтычнымі пачуццямі, перажы-
ванне і выказванне іх з дапамогай настаўніка. 
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Каштоўнаснае асэнсаванне вызначанай настаўнікам куль-
туралагічнай інфармацыі ў творы (беларускія народныя тра-
дыцыі, элементы бытавой і духоўнай культуры, нацыяналь-
ныя рысы характару).

Знаёмства праз змест прачытаных ці праслуханых твораў 
з традыцыйнымі заняткамі беларусаў, народнымі рамёства-
мі (ганчарства, саломапляценне, вышыўка і інш.), нацыя-
нальнымі прадметамі побыту, беларускім нацыянальным ка-
сцюмам, традыцыйнымі народнымі песнямі, танцамі, гуль-
нямі.

Знаёмства на матэрыяле літаратурных твораў з традыцый-
нымі сімваламі беларусаў (васілёк, бульба, бусел, зубр, лён, 
ручнік), арганізацыя пошуку дадатковай тэкставай і ілюстра-
цыйнай інфармацыі пра іх.

Навучанне пошуку тэкставай і ілюстрацыйнай інфарма-
цыі пра кнігу і пісьменнасць (берасцяныя граматы, перша-
друкі, электронныя кнігі і інш.) з розных крыніц.

Фарміраванне навыку чытання 
і агульнавучэбных уменняў

Фарміраванне правільнага і асэнсаванага чытання ўголас 
з хуткасцю, якая не перашкаджае разуменню.

Удасканаленне вымаўленчых навыкаў, фарміраванне 
ўмення захоўваць акцэнталагічныя нормы пры чытанні слоў
з вызначаным націскам.

Раўнамерна ўважлівае, вывучальнае (паглыбленае) чытан-
не мастацкага ці навукова-папулярнага твора.

Праглядавае чытанне тэксту з мэтай пошуку інфар-
мацыі.

Адказ і пастаноўка пытанняў па змесце з выкарыстаннем 
слоў пачутага ці прачытанага твора, выбарачнае чытанне.

Асваенне сродкаў выразнага чытання: перадача інтанацыі 
на падставе знакаў прыпынку ў канцы сказа, захаванне паўз 
у адпаведнасці са знакамі прыпынку.

Асваенне спосабаў завучвання на памяць па апорных сло-
вах, вобразных малюнках.
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Фарміраванне ўмення ацэньваць правільнасць і выраз-
насць (гучнасць, захаванне інтанацыі сказа і паўз) пачутага 
чытання.

Кантрольная работа. Праверка навыку чытання — 2 га-
дзіны (II паўгодзе).

Фарміраванне чытацкіх уменняў

Прагназаванне зместу да чытання твора па ілюстрацыях і 
загалоўку.

Работа над загалоўкам твора: суаднясенне загалоўка з 
тэмай і галоўнай думкай твора.

Работа над мовай твора: вылучэнне незразумелых слоў і 
выразаў, высвятленне іх значэння праз кантэкст, пераклад з 
дапамогай настаўніка; вылучэнне слоў, падобных па гучанні 
да слоў рускай мовы, і высвятленне іх значэння, з дапамогай 
настаўніка.

Знаходжанне і асэнсаванне з дапамогай настаўніка воб-
разных слоў і выразаў, прыказак і прымавак, вызначэнне іх 
ролі ў творы.

Работа над вобразам персанажа: вызначэнне дзейных 
асоб твора, іх рыс характараў; суаднясенне дзейнай асобы 
і ўчынку; знаходжанне апісання дзейнай асобы, карцін 
прыроды.

Работа над зместам і ідэяй твора: устанаўленне прычын-
на-выніковых сувязей паміж падзеямі ў творы; вызначэн-
не тэмы і галоўнай думкі твора з дапамогай настаўніка; вы-
лучэнне сэнсавых частак твора з дапамогай настаўніка (па 
пытаннях, па вызначаных загалоўках); знаходжанне ў тэксце 
ўрыўкаў, якія праілюстраваны; вызначэнне агульнага эма-
цыянальнага настрою паэтычнага твора; вылучэнне асобных 
вобразных малюнкаў.

Работа па асэнсаванні асобаснага стаўлення да твора: 
выказванне ўласных адносін да дзейных асоб, іх учынкаў, 
зместу твора.
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Фарміраванне самастойнай чытацкай дзейнасці з кнігай 
(пазакласнае чытанне)

Пачатковы этап (10 гадзін)

Чытанне-разглядванне адпаведных узросту багата ілюс-
траваных кніг аб’ёмам да 30 старонак: прагназаванне зместу 
кнігі па вокладцы і ілюстрацыях; вызначэнне назвы і аўта-
ра кнігі, правільнае называнне кнігі; самастойнае асэнсава-
нае чытанне кнігі пад кіраўніцтвам настаўніка; выказванне 
ўласных уражанняў ад кнігі; устанаўленне суадносін твор — 
аўтар — кніга з дапамогай настаўніка.

Пашырэнне чытацкага кругагляду праз знаёмства з но-
вымі кнігамі, прапанаванымі настаўнікам.

Фарміраванне элементарных бібліяграфічных уменняў: 
выбар кнігі для чытання з кніжнай выставы ў класным кут-
ку чытання ці сумесна з бібліятэкарам у бібліятэцы ўстановы 
адукацыі.

Арганізацыя сістэматычнага чытання кніг, часопісаў, га-
зет на беларускай мове з класнай бібліятэкі ўстановы адука-
цыі, абмеркаванне прачытанага.

Выкананне правілаў паводзін у бібліятэцы, паважлівае 
стаўленне да прафесіі бібліятэкара.

Фарміраванне ўяўленняў пра літаратуру 
як мастацтва слова

Усведамленне аўтарскай прыналежнасці твора (уменне 
правільна называць твор і яго аўтара).

Слуханне і чытанне аўтарскіх вершаў, апавяданняў, ка-
зак, твораў вуснай народнай творчасці актуальнай узросту тэ-
матыкі з выхаваўчым патэнцыялам для ўзбагачэння эстэтыч-
най сферы вучняў, фарміравання эстэтычнага густу, асобас-
ных адносінаў да літаратурнага твора як з’явы мастацтва.

Вызначэнне жанравых асаблівасцей казкі, знаходжанне 
гэтых асаблівасцей у прачытаных ці праслуханых казках.

Практычнае знаёмства з малымі жанрамі вуснай народнай 
творчасці (загадка, лічылка, заклічка, жарт, скорагаворка).
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Практычнае засваенне ў працэсе працы над творам значэн-
ня слоў тэма, падзея, герой, учынак, эпізод, казка.

Літаратурна-творчая дзейнасць і культура маўлення

Чытанне па ролях, інсцэніраванне эпізоду твора.
Падрабязны пераказ невялікага апавядальнага твора ці 

яго часткі з дапамогай настаўніка (па малюнках, пытаннях, 
загалоўках сэнсавых частак, апорных словах).

Калектыўная пабудова элементарнага выказвання на 
вызначаную тэму па малюнках, апорных словах, загалоўках 
сэнсавых частак, з дапамогай настаўніка.

Калектыўнае складанне казкі па сюжэце (малюнках) з 
вызначаным настаўнікам колам персанажаў. 

Пашырэнне ведаў маўленчага этыкету (словы прывітання, 
развітання, прабачэння, падзякі), разыгрыванне сітуацый і 
вядзенне дыялогаў з іх выкарыстаннем.

Этыка маўленчых паводзін у размове з бацькамі, старэй-
шымі, аднагодкамі. Далікатнасць маўлення.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ 

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць і разумець:
 • прозвішчы аўтараў, назвы і змест 7 твораў, якія выву-
чаліся;

 • на памяць 5 вершаў, вызначаныя ў падручніку для 
завучвання.

Умець: 
валодаць спосабамі пазнавальнай дзейнасці:
 • арфаэпічна правільна і асэнсавана чытаць уголас па 
складах і цэлымі словамі з захаваннем інтанацыі сказа 
і паўз;

 • адказваць на пытанні па фактычным змесце твора;
 • вызначаць дзейных асоб;
 • знаходзіць эпізод з апісаннем учынку дзейнай асобы; 



 • знаходзіць урыўкі тэксту, якія адпавядаюць ілюст-
рацыі; 

 • падрабязна пераказваць частку тэксту ці невялікі апа-
вядальны тэкст (па малюнках, пытаннях, загалоўках 
сэнсавых частак, апорных словах);

 • правільна называць прачытаны твор (аўтар, загаловак); 
 • прыводзіць прыклады казак з ліку вывучаных твораў;
выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні ў практычнай 

дзейнасці і паўсядзённым жыцці:
 • для ацэнкі ўласных паводзін і жыццёвых сітуцый з 
пазіцый маральных нормаў і культурных каштоўна-
сцей;

 • асэнсаванага чытання твораў, адпаведных узросту;
 • асэнсаванага ўспрымання вуснай і пісьмовай інфарма-
цыі для задавальнення пазнавальных інтарэсаў;

 • выбару кніг у класным кутку чытання, бібліятэцы па 
рэкамендацыі настаўніка;

 • абмену думкамі па прачытаным ці праслуханым творы;
 • узбагачэння эмацыянальна-каштоўнаснага вопыту праз 
успрыманне твораў розных відаў мастацтва.
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ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На современном этапе развития образования, ориентиро-
ванного на компетентностный подход к отбору содержания 
образования и организации образовательного процесса, глав-
ным критерием качества обучения выступает не процесс усво-
ения знаний, а результат обучения — способность учащегося 
использовать приобретенные знания, умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.

Реализация компетентностного подхода в обучении 
русскому языку на I ступени общего среднего образования 
проявляется в направленности процесса обучения на форми-
рование у учащихся элементов ключевых (языковой, рече-
вой, коммуникативной, лингвокультурологической) компе-
тенций, в совокупности обеспечивающих развитие умений и 
навыков эффективного владения русским языком. 

Языковая компетенция означает овладение знаниями 
об уровнях языка, единицах языка (звук, морфема, слово, 
предложение, текст), формирование представлений об осо-
бенностях функционирования единиц языка в речи, усвоение 
языковых норм (орфоэпических, орфографических, пунктуа-
ционных). 

Речевая компетенция связана с усвоением речеведческих 
понятий и формированием на их основе умения понимать 
чужие и создавать собственные высказывания в устной и пись-
менной форме в различных видах речевой деятельности.

Коммуникативная компетенция проявляется в умении 
самостоятельно отбирать языковые средства для создания вы-
сказываний с учетом целей, задач, ситуации общения, а также 
правил речевого этикета и социальных норм поведения. 

Лингвокультурологическая компетенция предполагает 
осознание учащимся русского языка как национально-куль-
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турного наследия, в котором закреплены основные нравствен-
ные ценности народа, а себя — носителем языка, личностью, 
которая через язык усваивает систему общечеловеческих и 
национальных ценностей, культуру речевого общения и по-
ведения.

Цель обучения: формирование у учащихся умений и на-
выков эффективного владения русским языком в различных 
ситуациях общения в устной и письменной форме. 

Задачи обучения:
 в рамках языковой компетенции:
ознакомление учащихся со звуко-буквенной системой 
русского языка; в том числе со специфическими звука-
ми [г], [г’], [р’], [ч’], [щ’], [д’], [т’] и буквами и, щ, ъ 
русского алфавита;
формирование представлений о многоуровневом харак-
тере русского языка, его фонетике, графике, лексике, 
грамматике;
усвоение знаний из области фонетики, графики, лекси-
ки, морфемики, морфологии, синтаксиса и формиро-
вание на их основе орфоэпических, орфографических, 
пунктуационных умений и навыков;
обогащение словарного запаса и учащихся;
формирование элементарных способов анализа изуча-
емых явлений языка (звуко-буквенный разбор, мор-
фемный анализ слов); 
формирование умения работать с орфографическим и 
толковым словарями;
совершенствование навыков каллиграфического письма;
 в рамках речевой компетенции:
умение учащихся воспринимать (слушать, слышать, 
понимать) русскую устную речь, отличать ее от белорус-
ской устной речи;
овладение всеми видами речевой деятельности (слуша-
ние, говорение, чтение, письмо);
овладение речеведческими понятиями («текст», «тема», 
«заголовок», «основная мысль текста», «трехчастное 
строение текста»);
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формирование с опорой на речеведческие понятия уме-
ний и навыков по развитию связной устной и письмен-
ной речи, мышления, умения пользоваться русским 
языком во всех видах речевой деятельности;
формирование умения адекватно понимать информа-
цию устного и письменного высказывания (определять 
тему, основную мысль высказывания) и создавать соб-
ственные высказывания в соответствии с темой и основ-
ной мыслью; 
 в рамках коммуникативной компетенции:
формирование у учащихся умения отбирать языковые 
средства для создания высказываний в соответствии с 
коммуникативными целями и задачами общения;
овладение формулами речевого этикета;
формирование культуры речевого общения и поведения;
 в рамках лингвокультурологической компетенции:
знакомство учащихся с элементами культуры и быта 
русского народа; 
обогащение речи лексикой, пословицами, поговорка-
ми, отражающими национальный колорит и мудрость 
народа;
формирование ценностного отношения к русскому язы-
ку как хранителю культуры народа и духовного насле-
дия всего человечества и одновременно воспитание ува-
жения к культуре и языкам других народов;
развитие интеллектуальных и творческих способнос-
тей, нравственных и эстетических качеств личности 
средствами языка;
привитие интереса к изучению русского языка.

Важнейшей задачей на I ступени общего среднего обра-
зования является формирование у учащихся универсальных 
(общеучебных) умений и навыков, уровень освоения которых 
в значительной степени влияет на успешность обучения в по-
следующих классах.

Обучение русскому языку в целом осуществляется в един-
стве с решением воспитательных задач, с учетом неразрывности 
и взаимодействия языка, культуры и личности учащегося. 
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Цели и задачи обучения обусловили принципы отбора со-
держания учебного предмета «Русский язык», важнейшими 
из которых являются: системно-описательный, дифферен-
циально-систематический, коммуникативно-речевой, ми-
нимизации теоретических сведений с учетом их значимости 
для речевой практики, функциональности, преемственности 
и перспективности, культуросообразности, ситуативно-тема-
тический.

В соответствии с системно-описательным принципом 
языковой материал в учебный предмет «Русский язык» отби-
рается и изучается в последовательности, отражающей суть 
многоуровневого характера русского языка.

Дифференциально-систематический принцип означает, 
что в учебной программе система русского языка излагается с 
дифференцированным вниманием к языковым явлениям, не 
совпадающим с языковыми явлениями белорусского языка и 
требующим повышенного внимания к ним в процессе обучения.

Коммуникативно-речевой принцип дает установку на 
взаимосвязанное обучение языку и речи, когда усвоение тео-
ретических сведений служит средством, обеспечивающим ре-
чевое общение (в устной и письменной формах) в ситуациях, 
приближенных к реальной коммуникации. Знакомство с но-
вым языковым явлением, его введение должно осуществлять-
ся не изолированно, а в тексте, предложении, с указанием 
на его связи с другими явлениями языка, на особенности 
его употребления в речи. Такой подход нацелен на разви-
тие у учащихся умений и навыков решать языковыми сред-
ствами коммуникативные задачи в разных ситуациях об-
щения.

Минимизация языкового и речевого материала по русско-
му языку связана с необходимостью учета возрастных и психо-
логических особенностей в характере познавательной деятель-
ности учащихся II класса и осуществляется в объеме, который 
обеспечивает решение поставленных задач обучения русскому 
языку учащихся на I ступени общего среднего образования. 

Принцип функциональности требует рассмотрения из-
учаемых на I ступени общего среднего образования единиц 
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русского языка с точки зрения их значения, формы и роли 
(функции) в устном и письменном общении для выполнения 
определенных коммуникативных задач. С этой целью при 
рассмотрении конкретного языкового материала внимание 
в учебной программе акцентируется на роли данной языко-
вой единицы для передачи определенного смысла. Принцип 
функциональности проявляется в характере формулировок 
правил (правило-информация, правило-инструкция). 

Принцип преемственности и перспективности отража-
ется в соблюдении преемственности между уровнем дошколь-
ного образования и I ступенью общего среднего образования; 
перспективности — между I и II ступенями общего среднего 
образования в содержательном, деятельностном, коммуника-
тивном и эмоциональном аспектах.

Принцип культуросообразности в отборе и структури-
ровании материала в учебной программе по русскому языку 
означает взаимосвязь с культурой, направленность процес-
са обучения на комплексное решение задач формирования у 
учащихся средствами русского языка познавательных цен-
ностей, воспитание духовных, нравственных, эстетических, 
гражданских качеств личности.

Языковой материал в учебной программе представлен сис-
темой понятий, определений, языковых сведений, которые 
являются теоретической базой для формирования у учащих-
ся грамматических, орфографических, речевых умений и на-
выков. Интегрирующим средством решения поставленных 
задач является деятельностный подход к организации про-
цесса обучения русскому языку. Данный подход реализует 
основные требования к современному образовательному про-
цессу: организация обучения как широкое взаимодействие 
между обучающим и обучающимися, сотрудничество и диа-
лог учителя и учащегося; развитие отношений равнопарт-
нерского сотрудничества, при котором учащийся в процессе 
обучения выступает не объектом воздействия слова учите-
ля, а субъектом общения с ним на уровне личностного об-
щения. 
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Структурно программа по русскому языку для II класса 
включает в себя разделы «Вводный курс» и «Язык и речь» 
(«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Текст»). В каж-
дом разделе решаются конкретные задачи, которые подчине-
ны основным целям обучения русскому языку.

Вводный курс — ответственный этап в обучении русско-
му языку учащихся II класса учреждений общего среднего 
образования с белорусским языком обучения. Само название 
«Вводный курс» говорит о том, что на его материале учащи-
еся знакомятся с особенностями звуко-буквенной системы 
русского языка, ее специфическими, по сравнению с бело-
русским языком, звуками ([г], [г’], [р’], [ч’], [щ’], [д’], [т’]) 
и буквами (и, щ, ъ). Формируются навыки русского литера-
турного произношения специфических звуков, а также уме-
ние писать слова, предложения со специфическими русскими 
буквами и, щ, ъ. В процессе чтения и слушания текстов раз-
ных жанров происходит накопление и обогащение словарно-
го запаса русской лексикой; формируются умения и навыки, 
направленные на развитие связной речи (ответы на вопросы 
по содержанию прочитанных и воспринятых на слух тек-
стов, пересказ несложных текстов, составление небольших 
высказываний по вопросам учителя, картинкам). Учащиеся 
упражняются в списывании отдельных слов, предложений, 
небольших текстов; в составлении словосочетаний и предло-
жений (по образцу, опорным словам); учатся производить зву-
ковой анализ односложных и двусложных слов. Занятия на 
этом этапе обучения проводятся в виде интегрированных уро-
ков (без деления на уроки языка и чтения). Это комплексные 
многоцелевые уроки, основная задача которых — заложить 
у учащихся основы русского литературного произношения, 
культуры речи; научить их вслушиваться в звучащее слово, 
в устную речь других; слышать себя и осознанно контролиро-
вать собственное произношение, переключаясь с белорусско-
го языка на русский и наоборот. 

Главной задачей раздела «Звуки и буквы» является фор-
мирование у учащихся умения соотносить звук и обознача-
ющую его букву, осознавать неоднозначность связей, су-
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ществующих между звуком и буквой; формирование на-
выков русского литературного произношения и правописных 
навыков. Учащиеся получают сведения: о звуковом составе 
русского языка, смыслоразличительной роли звуков (букв); 
неоднозначных взаимоотношениях между звуками речи и 
буквами; о гласных и согласных звуках; слоге и слогообразу-
ющей роли гласных звуков; ударных и безударных гласных 
звуках и способах проверки написания безударных гласных; 
твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуках; на 
практическом уровне знакомятся с явлением оглушения пар-
ных звонких и глухих согласных в определенных позициях 
и способах проверки написания парных звонких и глухих со-
гласных в этих позициях.

Языковой материал раздела «Слово» направлен на воспи-
тание у учащихся внимания, любви и интереса к слову, его 
значению; на развитие умения творчески и осознанно подходи-
ть к выбору слов для построения собственных высказываний. 
У них формируются первичные представления о слове как 
двусторонней единице, обладающей формой и значением; од-
нозначных и многозначных словах (на практическом уровне); 
словах с близким и противоположным значением. Програм-
мой также предусмотрено ознакомление учащихся с корнем 
слова и однокоренными словами, с правилами правописания 
безударных гласных и парных звонких и глухих согласных в 
корне слова; со словами, обозначающими названия, признаки, 
действия предметов; со словами-предлогами. Учащиеся знако-
мятся с толковым и орфографическим словарями; учатся поль-
зоваться толковым словарем русского языка для определения 
лексического значения слова и орфографическим словарем для 
проверки правильности написания слова. Большое внимание 
уделяется обогащению, развитию и активизации словарного 
запаса учащихся, работе с пословицами, поговорками, фра-
зеологизмами (без сообщения термина).

Раздел «Предложение» предусматривает последователь-
ную работу по формированию синтаксического строя речи 
учащихся. Они получают представление о предложении как 
минимальной единице речи, которая обладает смысловой и 
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интонационной законченностью и является средством обще-
ния людей. Практическим путем проводится ознакомление с 
коммуникативной функцией предложений; интонацией кон-
ца предложений как средства оформления предложений в 
устной и письменной речи; знакомятся с различными видами 
предложений по цели высказывания (повествовательными, 
вопросительными и побудительными) и по интонации (вос-
клицательными и невосклицательными). Учащиеся учатся 
устанавливать смысловую и грамматическую связь между 
словами по вопросам, оформлять конец предложений соответ-
ствующими знаками препинания. Работа над предложением 
носит сквозной характер, так как весь программный матери-
ал изучается на синтаксической основе.

Основной задачей раздела «Текст» является формирова-
ние у учащихся устойчивого внимания и интереса к собствен-
ной речи и речи других людей, развитие коммуникативных 
умений, творческих способностей, расширение возможностей 
самовыражения. Учащиеся получают представление о при-
знаках текста (тема, основная мысль, заголовок, связь заго-
ловка с темой и основной мыслью, смысловая связь и опреде-
ленная последовательность предложений в тексте, структура 
текста). Знакомятся с правилами речевого этикета; учатся 
письменно пересказывать тексты по вопросам, составлять 
тексты (устно) по опорным словам и сюжетным картинкам, 
по серии сюжетных картинок. Систематическая работа над 
текстом дает учащимся возможность наблюдать, всесторонне 
анализировать изучаемые лексические и грамматические яв-
ления в их органичной взаимосвязи. 

Каллиграфия. Основная задача каллиграфии — развитие и 
совершенствование навыков графически правильного начерта-
ния букв, их соединений в словах; красивого, быстрого, ритмич-
ного письма слов и предложений. Содержание работы, по воз-
можности, должно быть связано с изучаемым на уроке языко-
вым материалом. Упражнения по каллиграфии способствуют 
воспитанию у учащихся аккуратности, трудолюбия, добросо-
вестности. Во ІІ классе осуществляется постепенный перевод 
учащихся на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(91 ч)

ВВОДНЫЙ КУРС 
(12 ч, из них 6 ч за счет уроков литературного чтения)

Буква и. Чтение слов с буквой и. Письмо буквы и (заглав-
ной и строчной).

Звуки [г], [г’]: произношение и обозначение на письме 
(гром, гитара, пироги); звук [к] на месте буквы г в конце сло-
ва (луг, друг).

Звук [р’]: произношение и обозначение на письме (брюки, 
дверь). Различение звуков [р] — [р’].

Буква о в ударных и безударных слогах. Произношение 
(при чтении) звука [а] на месте буквы о в начале слова и в 
первом предударном слоге после твердых согласных в словах 
типа огонь, вода, нога. 

Буквы е, я в ударных и безударных слогах. Произношение 
(при чтении) звука [и] на месте букв е, я в безударных слогах 
слов типа ведро, пятак, заяц.

Звук [т’]: произношение и обозначение на письме (тихо, 
аптека).

Звук [д’]: произношение и обозначение на письме (день, 
дядя). 

Звук [т’] на месте буквосочетания дь в конце слова (те-
традь, медведь).

Звук [ч’]: произношение и обозначение на письме (дочь, 
чай, грач).

Звук [щ’]: произношение и обозначение на письме (щука, 
товарищ). Письмо буквы щ (заглавной и строчной). 

Разделительный твердый знак (ъ). Написание слов с ъ 
(съесть, въехать, объяснить).

Этика речи. Формулы речевого этикета: приветствия, про-
щания, благодарности.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Знать:
 • звуки русского языка, в том числе специфические: [г], 

[г’], [р’], [ч’], [щ’], [д’], [т’];
 • буквы русского алфавита (печатные и рукописные, 
строчные и заглавные), в том числе специфические бук-
вы и, щ, ъ;

 • наизусть 2 стихотворения, 4—6 скороговорок, считалок.

Уметь: 
владеть способами познавательной деятельности:
 • правильно произносить (в собственной речи и при чте-
нии) все звуки русского языка, в том числе специфиче-
ские: [г], [г’], [р’], [ч’], [щ’], [д’], [т’];

 • читать, в том числе со специфическими русскими бук-
вами и, щ, ъ, небольшие тексты (сказка, рассказ, загад-
ка, стихотворение);

 • отвечать на вопросы по содержанию текста; 
 • составлять словосочетания и предложения (по опорным 
словам и без них);

 • списывать грамотно слова, предложения, в том числе со 
специфическими русскими буквами и, щ, ъ;

 • употреблять в речи формы приветствия, прощания, бла-
годарности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни:

 • для осознанного различения русской и белорусской 
речи (устной и письменной); 

 • самостоятельного чтения детской художественной ли-
тературы (сказки, стихи, рассказы и т. д.) на русском 
языке;

 • создания собственных небольших устных высказы-
ваний;

 • формирования культуры речевого общения и пове-
дения.
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ЯЗЫК И РЕЧЬ (79 ч)

Звуки и буквы 
(41 ч, из них 1 ч — контрольное списывание)

Алфавит (3 ч)

Звуки речи и буквы, их обозначающие. Смыслоразличи-
тельная роль звуков (букв). Алфавит, его назначение.

Гласные и согласные звуки. Слог (5 ч)

Различение гласных и согласных звуков. Буквы для обо-
значения гласных и согласных звуков на письме. Слогообра-
зующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов 
по слогам. Особенности переноса слов с буквами й, ь.

Твердые и мягкие согласные звуки (17 ч)

Парные твердые и мягкие согласные звуки (5 ч)

Парные твердые и мягкие согласные [б] — [б’], [в] — [в’], 
[г] — [г’], [д] — [д’], [з] — [з’], [к] — [к’], [л] — [л’], [м] — [м’], 
[н] — [н’], [п] — [п’], [р] — [р’], [с] — [с’], [т] — [т’], [ф] — [ф’], 
[х] — [х’].

Смыслоразличительная роль парных твердых и мягких 
согласных в слове. Обозначение твердости парных согласных 
звуков буквами а, о, у, ы, э, мягкости — буквами я, е, ю, и, е, ь. 

Непарные твердые и мягкие согласные (12 ч)

Непарные твердые шипящие [ж], [ш]: их произношение 
и обозначение на письме. Правописание сочетаний жи, ши, 
же, ше. 

Непарные мягкие шипящие [ч’], [щ’]: их произношение и 
обозначение на письме. Правописание сочетаний ча, ща, чу, 
щу. Правописание чк, чн. 

Непарный мягкий [й’]. Буква й и буквы е, ё, ю, я для обо-
значения на письме [й’]. 
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Разделительный ь (4 ч)

Правописание слов с ь. 

Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч)

Смыслоразличительная роль звонких и глухих согласных 
звуков. 

Парные звонкие и глухие согласные [б] — [п], [б’] — [п’], 
[в] — [ф], [в’] — [ф’], [г] — [к], [г’] — [к’], [д] — [т], [д’] — [т’], 
[з] — [с], [з’] — [с’], [ж] — [ш]. Произношение и обозначение 
на письме парных звонких и глухих согласных в конце слова 
и середине слова перед глухими согласными, в том числе звон-
ких согласных [в], [в’], [г], [г’]: лев — ле[ф], кровь — кро[ф’], 
булавка — була[ф]ка, флаг — фла[к], друг — дру[к]. Про-
верка написания слов с парными звонкими и глухими со-
гласными (поставить проверяемый звук перед гласным).

Непарные звонкие согласные [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], 
[р], [р’], [й’]. Их произношение и обозначение на письме, в 
том числе: [м’] в словах типа семь; [й’] в словах, оканчива-
ющихся на -ый, -ий, -ой (красный, синий, голубой); [л] на 
конце глаголов в форме прошедшего времени мужского рода 
единственного числа (учил, рисовал), а также в словах типа 
волк, полный. Непарные глухие согласные [х], [х’], [ц], [ч’], 
[щ’]: произношение и обозначение на письме. 

Устный звуко-буквенный разбор односложных и двуслож-
ных слов со звонкими и глухими согласными, в том числе с 
парными звонкими и глухими согласными в конце и середи-
не слова перед глухими согласными типа гриб, снег, ложки. 

Ударные и безударные гласные звуки (6 ч) 

Ударение в слове. Смыслоразличительная роль ударения. 
Произношение гласных в ударном и безударных слогах. Про-
верка слов с безударными гласными (поставить проверяемый 
звук под ударение). 

Устный звуко-буквенный разбор односложных и двуслож-
ных слов, включая слова с безударными гласными в первом 
предударном слоге, типа фасо Ђль, песо Ђк. 
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Слово (27 ч)

Значение слова (4 ч)

Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
Слова однозначные и многозначные (ознакомление на прак-
тическом уровне), с близким и противоположным значением. 
Знакомство с толковым и орфографическим словарями. 

Слова, которые обозначают названия, признаки, 
действия предметов (9 ч)

Слова, которые обозначают названия предметов и отвеча-
ют на вопросы кто? что? Прописная буква в фамилиях, име-
нах, отчествах людей, кличках животных, названиях улиц, 
городов, деревень, рек, озер, морей. 

Слова, которые обозначают признаки предметов и отвеча-
ют на вопросы какой? какая? какое? какие?

Слова, которые обозначают действия предметов и отвеча-
ют на вопросы что  делать? что  сделать? 

Обучающая письменная работа (изложение, 40—50 слов).

Предлог (2 ч)

Раздельное написание предлогов со словами. 

Корень слова (6 ч) 

Однокоренные (родственные) слова. Единообразное напи-
сание корня в однокоренных словах. 

Правописание парных звонких и глухих согласных 
и безударных гласных в корне слова 

(простые способы проверки) (6 ч)

Предложение (4 ч)

Предложение, его признаки. Точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения. Прописная 
буква в начале предложения.
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Текст (5 ч, из них 1 ч — контрольный диктант)

Понятие о тексте. Тема и основная мысль текста. Заголо-
вок текста. Композиция текста (начало, основная часть, кон-
цовка). 

Формулы речевого этикета (приветствия, прощания, прось-
бы, благодарности). 

Обучающая письменная работа (изложение, 40—45 слов).

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)

Контрольные письменные работы:
контрольное списывание — 1 (I полугодие, 20—25 слов); 
контрольный диктант — 1 (II полугодие, 25—30 слов); 
контрольные работы по теме — 2 (1 — I полугодие, 1 — 

II полугодие); 
контрольный словарный диктант — 2 (1 — I полугодие, 

5 слов; 1 — II полугодие, 6 слов).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Знать:
раздел «Звуки и буквы»:
 • о звуках и буквах;
 • о гласных и согласных звуках;
 • о слогообразующей роли гласных звуков;
 • правила переноса слов, в том числе с буквами й, ь;
 • буквы для обозначения гласных и согласных звуков на 
письме;

 • алфавит;
 • о твердых и мягких согласных звуках (парных и непар-
ных);

 • об обозначении на письме мягкости и твердости со-
гласных звуков;

 • о звонких и глухих согласных звуках (парных и непар-
ных);

 • о способе проверки написания слов с парными звонки-
ми и глухими согласными (поставить проверяемый звук 
перед гласным);
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 • об ударении в слове;
 • об ударных и безударных гласных звуках (слогах) в сло-
ве;

 • о способе проверки слов с безударными гласными (по-
ставить проверяемый звук под ударение);

раздел «Слово»:
 • о словах с близким и противоположным значением;
 • о словах, обозначающих названия, признаки, действия 
предметов;

 • вопросы, на которые отвечают слова, обозначающие 
названия, признаки, действия предметов;

 • о написании с прописной буквы фамилий, имен, отчеств 
людей, кличек животных, названий улиц, городов, де-
ревень, рек, озёр, морей;

 • о словах-предлогах;
 • о родственных словах;
 • о корне слова;
 • об однокоренных словах; 
 • о способах проверки написания безударных гласных, 
звонких и глухих согласных звуков в корне слова;

 • о толковом и орфографическом словарях;
раздел «Предложение»:
 • признаки предложения;
 • как орфографически и пунктуационно оформляется на-
чало и конец предложения;

раздел «Текст»:
 • о признаках текста (тема, основная мысль, заголовок);
 • о строении текста (начало, основная часть, концовка);
 • формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 
просьбы, благодарности);

орфография и пунктуация:
 • правила переноса слов;
 • правила проверки безударных гласных, звонких и глу-
хих согласных в корне слова;

 • правило написания разделительного ь;
 • правила написания буквосочетаний жи, ши, же, ше, ча, 
ща, чу, щу, чк, чн.
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Уметь: 
владеть способами познавательной деятельности:
раздел «Звуки и буквы»:
 • различать и обозначать на письме гласные и согласные 
звуки;

 • располагать слова по алфавиту;
 • определять количество слогов в слове;
 • делить слова на слоги;
 • переносить слова с одной строки на другую;
 • различать твердые и мягкие согласные звуки (парные 
и непарные); 

 • обозначать на письме твердость и мягкость согласных 
звуков (парных и непарных);

 • различать и обозначать на письме звонкие и глухие со-
гласные (парные и непарные);

 • проверять написание слов с парными звонкими и глу-
хими согласными (ставить проверяемый звук перед 
гласным);

 • находить в слове ударный и безударные гласные (слоги);
 • проверять слова с безударными гласными (ставить про-
веряемый звук под ударение);

 • производить устный (полный и частичный) звуко-
буквенный анализ слов, в том числе слов с безударны-
ми гласными в первом предударном слоге типа костер, 
ледниЂк, а также слов, в которых парные звонкие и глу-
хие согласные стоят на конце и в середине слов перед 
глухими согласными (гриб, кружкиЂ);

раздел «Слово»:
 • находить в тексте слова с близким и противоположным 
значением;

 • находить в предложении, тексте слова, которые обозна-
чают названия предметов, признаки предметов, действия 
предметов, предлоги;

 • ставить вопросы к словам, обозначающим названия 
предметов, признаки предметов, действия предметов;

 • писать с прописной буквы фамилии, имена, отчества 
людей, клички животных, названия улиц, городов, де-
ревень, рек, озёр, морей;
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 • отличать предлоги от слов, называющих предметы, их 
признаки и действия;

 • правильно употреблять в речи изученные предлоги, не 
совпадающие в русском и белорусском языках;

 • находить корень слова;
 • находить в тексте однокоренные слова;
 • пользоваться толковым и орфографическим словарями;
раздел «Предложение»:
 • определять границы предложения по смыслу и инто-
нации;

 • строить различные по цели высказывания предложения, 
правильно их интонировать и оформлять на письме;

раздел «Текст»:
 • отличать текст от набора предложений; 
 • определять тему и основную мысль несложных текстов;
 • выделять начало, основную часть, концовку текста;
 • строить небольшие (3—5 предложений) устные выска-
зывания по картинке, серии картинок, опорным сло-
вам, словосочетаниям;

 • озаглавливать тексты;
 • использовать в устной речи формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы, благодарности);
орфография и пунктуация:
 • правильно переносить слова с одной строки на другую;
 • находить парные звонкие и глухие согласные, а также 
безударные гласные в корнях изученных слов;

 • проверять написание парных звонких и глухих соглас-
ных, безударных гласных в корнях изученных слов;

 • писать прописную букву в начале предложения, в име-
нах собственных; 

 • грамотно писать в словах сочетания жи, ши, же, ше, ча, 
ща, чу, щу, чк, чн;

 • грамотно писать изученные слова с разделительным ь;
 • ставить соответствующие знаки препинания в конце 
предложений;

 • грамотно писать словарные слова, данные в учебнике.



Использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни:

 • для развития информационной культуры (опираясь на 
знание алфавита, находить нужную информацию в тол-
ковом и орфографическом словарях); 

 • адекватного понимания информации устного и письмен-
ного сообщения (темы, основной мысли высказывания); 

 • создания собственных высказываний в различных ви-
дах речевой деятельности адекватно целям, задачам, си-
туациям общения, а также правилам речевого этикета и 
социальным нормам поведения;

 • уместного применения в ситуациях общения правил ре-
чевого общения и поведения.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести 
учащихся в многообразный мир русской детской литературы 
в ее специфике как искусства художественного слова; при-
общить их к национальным и общечеловеческим духовным 
ценностям; привить интерес к русскому языку и русской ли-
тературе. 

Учебная программа по литературному чтению для II клас-
са направлена на достижение следующих основных целей: 

 овладеть речевой и читательской деятельностью на 
русском языке; 
 научить учащихся читать и понимать художествен-
ную и научно-познавательную детскую литературу на 
русском языке, сформировать культурных читателей, 
выражающих интерес к книгам и чтению, проявля-
ющих нравственные и эстетические чувства, творчес-
кую активность, владеющих прочным навыком чтения 
на русском языке, способами самостоятельной работы с 
читаемым текстом и детской книгой; 
 заложить основы читательской компетентности.

В системе литературного образования II класс занимает осо-
бое место как подготовительный этап на пути к литературному 
чтению, поскольку у учащихся только начинают формировать-
ся механизм чтения на русском языке, способ чтения текста 
целыми словами и беглый темп чтения. Навык чтения как авто-
матизированное умение еще не сложился. В связи с этим работа 
по овладению правильным, осознанным, выразительным чте-
нием текстов разных жанров на русском языке с достаточной 
беглостью в соответствии с фонетико-орфоэпическими нормами 
русского языка является первостепенной и организуется на про-
тяжении всего периода обучения во ІІ классе. 
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Основными задачами обучения литературному чтению во 
II классе являются:

 формирование у учащихся навыка чтения на русском 
языке и коммуникативно-речевых умений;
 формирование общеучебных умений и способов позна-
вательной деятельности, обеспечивающих успешное 
изучение любого учебного предмета;
 формирование читательских умений и литературных 
представлений, необходимых для проникновения в 
содержание художественных произведений и обеспе-
чивающих аналитическую и оценочную работу с тек-
стами;
 формирование литературно-творческих умений, а так-
же способов их реализации в творческой деятельности;
 формирование представлений об авторах художествен-
ных произведений, их творчестве;
 формирование интереса к книгам и чтению на русском 
языке, расширение читательского кругозора; 
 развитие эмоциональной отзывчивости, воображения, 
критического мышления и творческой активности; 
 воспитание средствами литературы гражданских, ду-
ховно-нравственных и эстетических чувств.

Учебная программа для II класса основана на идеях куль-
турологического, личностно-деятельностного и компетент-
ностного подходов. 

Культурологический подход обусловливает направлен-
ность содержания литературного образования на социокуль-
турное развитие учащихся на основе овладения культурны-
ми, духовно-нравственными ценностями, закрепленными в 
языке художественного произведения как форме существова-
ния духовной культуры народа. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует на со-
здание условий для полноценного проявления и развития 
личностных качеств учащихся, учета их интересов, индиви-
дуальных особенностей и возможностей. Он определяет спо-
собы организации различных видов деятельности учащихся. 
Только через собственную активную деятельность они осва-
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ивают способы чтения, речевой коммуникации, читательские 
действия с текстом произведения, формируют и совершен-
ствуют личностные качества. 

Компетентностный подход предусматривает усиление 
деятельностно-практического компонента содержания учеб-
ного предмета. В соответствии с идеями подхода освоение 
содержания учебного предмета направлено на формирование 
читательской компетенции как совокупности знаний, уме-
ний и навыков для эффективного выполнения коммуника-
тивно-речевой, читательской и литературно-творческой дея-
тельности.

В основу отбора содержания и систематизации учебно-
го материала, методов и приемов организации читательской 
деятельности учащихся на уроках литературного чтения по-
ложены принципы культуросообразности, художественно-эс-
тетический с привлечением тематического, коммуникативно-
речевой, учета психологических особенностей восприятия ху-
дожественной литературы учащимися младшего школьного 
возраста, творческого характера обучения, принцип преем-
ственности и перспективности в содержании литературного 
образования, обеспечивающий порядок и последовательность 
в освоении предметных знаний, умений и навыков по годам 
обучения. В учебной программе реализуются преемствен-
ные связи с подготовительным и вводным курсами обучения 
русскому языку.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» во 
II классе составляют четыре основных компонента:

 предметные знания (литературоведческие представле-
ния);
 читательские и коммуникативно-речевые умения, спо-
собы деятельности;
 опыт литературно-творческой деятельности;
 опыт эмоционально-ценностных отношений.

Все компоненты содержания представлены комплексно и 
формируются путем практической работы с текстом литера-
турного произведения.
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Первый компонент содержания (предметные знания) 
формируется в процессе практической работы с текстами 
произведений русского фольклора, классической и современ-
ной русской детской литературы. Программой предусмотрено 
овладение предметными (теоретико-литературными) знания-
ми на уровне представлений, т. е. на практическом уровне. 
Предметные знания составляют литературные представления 
учащихся о видах произведений устного народного творчества 
и авторской литературы; об изобразительно-выразительных 
средствах языка художественного произведения; о средствах 
выразительного чтения; краткие биографические сведения о 
жизни и творчестве детских писателей, рекомендованных для 
чтения во II классе; фамилии авторов, с творчеством которых 
учащиеся неоднократно встречаются на страницах учебника 
по литературному чтению; названия и содержание наиболее 
понравившихся произведений; тексты, рекомендованные для 
заучивания наизусть.

Второй компонент содержания составляет система чи-
тательских умений. Читательские умения складываются из 
умений читать, работать с текстом произведения и детской 
книгой. Умения работы с текстом формируются в процессе 
анализа литературного произведения и представляют собой 
действия учащегося по ориентировке в тексте, связанные с 
восприятием, выявлением, осознанием и оценкой содержа-
ния и смысла художественного произведения. 

Коммуникативно-речевые умения сопровождают читатель-
скую деятельность и выполняют функцию читательских уме-
ний, поскольку умственные операции, входящие в состав чи-
тательской деятельности, обязательно реализуются в речевой 
форме. Программа ориентирует на формирование таких ме-
тапредметных коммуникативно-речевых умений, как умение 
ориентироваться в ситуации общения, строить связные уст-
ные высказывания для передачи содержания текста и обще-
ния между читающими, отбирать средства языкового оформ-
ления высказывания в соответствии с коммуникативными 
целями и задачами общения; умение активно слушать собе-
седника, выражать понимание, отстаивать и аргументирова-
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ть свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности.

Третий компонент — опыт литературно-творческой дея-
тельности — приобретается учащимися в процессе выполне-
ния разнообразных творческих заданий в связи с прочитан-
ным произведением, когда у учащихся формируются литера-
турно-творческие умения и способы деятельности. 

Четвертый компонент содержания — опыт эмоциональ-
но-ценностных отношений — приобретается учащимися в про-
цессе анализа художественного произведения, в ходе которого 
выявляется авторская оценка событий, персонажей и сопостав-
ляется с личностным восприятием; аргументируется своя 
оценка героев и событий, сравнивается с мнением других. 

Круг чтения учащихся II класса весьма широк: произве-
дения русского устного народного творчества; стихотворные 
и прозаические произведения русских писателей-класси-
ков XIX — начала XX в., вошедшие в круг детского чтения, 
русских детских писателей XX в. и современных детских пи-
сателей; научно-художественная литература (о повадках жи-
вотных и птиц, природных явлениях).

Для того чтобы учащиеся увидели, насколько многооб-
разен, многогранен и привлекателен мир литературы, в про-
грамму включены произведения разных жанров: эпиче-
ские произведения — рассказы и сказки; лирические про-
изведения — стихотворения-описания (пейзажная лирика), 
стихотворения-портреты («персонажная» лирика), стихо-
творения-рассказы (сюжетная лирика), стихотворения-раз-
мышления (медитативная лирика); произведения фольк-
лора — скороговорки, загадки, пословицы и поговорки, 
которые сопровождают авторский художественный текст и 
тематически с ним связаны. 

Во ІІ классе учащиеся практически наблюдают за жанро-
вым разнообразием литературы, получают первоначальные 
литературоведческие представления о скороговорках, загад-
ках, пословицах, народных и литературных сказках, стихо-
творении, рассказе; наблюдают за изобразительно-вырази-



 56

тельными средствами языка художественного произведения, 
учатся воспринимать героев через их поступки, накапливают 
представления об авторах произведений и детских книг.

Учащиеся знакомятся с литературными произведениями 
по всем основным темам детского чтения, зафиксированным 
современной библиографией для детей (о Родине, ее героях, 
разных людях, ребятах-сверстниках и их делах, о природе, 
животных и растениях, о приключениях, фантастике и вол-
шебстве и т. п.). Это позволит им узнать имена русских пи-
сателей-классиков, известных русских детских писателей, 
в творчестве которых раскрываются эти темы: А. Плещеев, 
И. Суриков, И. Никитин, С. Дрожжин, В. Одоевский, И. Со-
колов-Микитов, В. Бианки, Г. Скребицкий, Е. Чарушин, 
Н. Сладков, Э. Шим, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, 
Е. Благинина, Е. Трутнева, О. Высотская, З. Александрова, 
Г. Ладонщиков, В. Осеева, Е. Пермяк, С. Баруздин, Н. Носов, 
В. Орлов, А. Стариков и др.

Важнейшей особенностью литературного чтения во II клас-
се является деятельность по формированию у учащихся про-
износительных навыков. Учащиеся овладевают умением 
правильно произносить специфические русские звуки [г], 
[г’], [р’], [ч’], [щ’], [д’], [т’] при чтении и в устной речи; пра-
вильно читать слова с буквами о, е, я в первом предударном 
слоге (столы, пенал, глядеть); произносить звук [л] на кон-
це глаголов в форме прошедшего времени мужского рода 
единственного числа (учил) и в словах типа волк; произно-
сить звук [в] перед согласными (взять); звук [ф] на конце 
слова и перед глухими согласными (клюв, травка); мягкие 
губные согласные на конце слова (семь, голубь); звук [й’] по-
сле согласных перед гласными (крылья); правильно читать 
парные звонкие согласные на конце и в середине слов перед 
глухими согласными (снег, тетрадь, книжка); демонстриро-
вать орфоэпическое чтение буквосочетаний -ого, -его, -ться, 
-тся, а также жи, ши, же, ше, ча, ща, чу, щу; соблюдать нор-
мы словесного ударения в изученных словах. 

Формированию произносительных навыков способствуют 
специальные фонетико-орфоэпические и акцентуационные 
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упражнения, построенные на материале изучаемого литера-
турного произведения.

Предметом специального обучения во II классе является 
выразительное чтение. На протяжении всего периода об-
учения во II и последующих классах учащиеся практически 
овладевают умением передавать слушателям настроение, со-
стояние, чувства героев с помощью средств выразительно-
го чтения (тон, темп, логическое ударение, пауза, мелодика 
речи). Основной прием обучения — не только выразительное 
чтение учителя, но и поиск учащимися вариантов правиль-
ного, выразительного прочтения монолога, диалога, точной 
передачи чувств, настроения, состояния героев, своего от-
ношения к изображенному автором. Выразительное чтение 
выступает одновременно и предметом, и методом обучения, 
способствующим глубокому проникновению в смысл худо-
жественного произведения, постижению его эмоционально-
образного и идейного содержания. 

Основными видами деятельности на уроках литературного 
чтения во II классе являются чтение вслух и молча, вырази-
тельное чтение, чтение по ролям, выборочное чтение, заучи-
вание наизусть стихотворных произведений, скороговорок, 
загадок, пословиц; слушание и рассказывание, коллектив-
ный пересказ с помощью учителя и по его вопросам, коллек-
тивное перечитывание с включением хорового проговарива-
ния рифмующихся строк, хоровой декламацией повторов, 
присказок, песен; словесное рисование на основе мысленного 
видения событий, образов; заучивание и разыгрывание диа-
логов, постановка «живых» картин, инсценирование эпизо-
дов и всего произведения; аналитическая и оценочная работа 
с текстом произведения, работа с детской книгой.

В силу возрастных особенностей учащихся в программе 
применяется концентрический способ распределения содер-
жания (предметных знаний, умений и навыков), который 
предполагает возвращение в последующие годы обучения 
к изученному ранее материалу (например, признаки сказ-
ки, рассказа, стихотворения), но на более высоком уровне. 
Произведения одного и того же жанра (например, рассказ, 
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сказка, стихотворение) разных авторов изучаются на протя-
жении всего периода обучения на І ступени общего средне-
го образования. При этом круг сведений о признаках жанра 
расширяется постепенно из года в год. Формирование чита-
тельских умений работы с текстом произведения и детской 
книгой ведется также в течение всего периода обучения, но 
на более сложном литературном материале в последующем 
классе, что обеспечивает системную работу по овладению чи-
тательскими умениями. 

Составной частью учебного предмета является внеклас-
сное чтение. Внеклассное чтение на I ступени общего средне-
го образования является обязательной частью подготовки к 
самостоятельной читательской деятельности.

Цели внеклассного чтения — познакомить учащихся с 
книгами из доступного им круга чтения; сформировать инте-
рес к книгам, желание и умение их выбирать и читать; на-
учить работать с книгой как особым объектом. 

Программа предусматривает знакомство с детскими кни-
гами русских писателей, детскими периодическими издани-
ями на русском языке (газетами, журналами), научно-худо-
жественной литературой, справочной детской литературой 
(толковым и переводным русско-белорусским словарями). 
Учащиеся овладевают знаниями об элементах книги, кото-
рые позволяют ориентироваться в любой книге и группе книг 
(заглавие, фамилия автора, иллюстрации, содержание, или 
оглавление, предисловие, или введение), о средствах ориен-
тации в мире книг (книжная выставка, плакат, рекоменда-
тельный список), о газетах и журналах как периодических 
изданиях; о культуре и гигиене чтения. Учащиеся приобре-
тают умения самостоятельно выбирать книги по предложен-
ной теме, пользоваться ориентировочным аппаратом книги, 
видами библиотечно-библиографической помощи (с привле-
чением библиотекаря). 

Основной формой работы с детской книгой являются уро-
ки внеклассного чтения и самостоятельное домашнее чтение. 
Во II классе должны практиковаться разные формы работы 
во внеурочное время в системе внеклассного чтения, напри-
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мер: литературные утренники, викторины, конкурсы чтецов, 
работа в «мастерской по ремонту книг» и др.

Для успешной самостоятельной работы с книгой необхо-
димо научить учащихся пользоваться сначала классной, а 
затем библиотекой учреждения образования или районной 
детской библиотекой, где книги расставлены по авторской 
принадлежности, имеются тематические и авторские книж-
ные выставки, которыми учащиеся могут пользоваться при 
подготовке к урокам внеклассного чтения.

Уроки внеклассного чтения во II классе проводятся после 
изучения основных разделов чтения и входят в общее коли-
чество часов, которые отводятся на учебный предмет. В тече-
ние очередного отрезка времени учитель руководит самостоя-
тельным внеурочным чтением книг, газет, журналов. Реко-
мендательные списки книг для учащихся, которые состав-
ляет учитель, тщательно выверяются с точки зрения нали-
чия указанных там книг в фондах библиотеки учреждения 
образования и ближайших детских библиотек (районной, 
городской).

Структурно программа по литературному чтению для 
II класса представлена следующими блоками: «Пояснитель-
ная записка», «Содержание учебного предмета», «Основные 
требования к результатам учебной деятельности учащихся». 
Блок «Содержание учебного предмета» состоит из разделов 
«Круг чтения», «Формирование навыка чтения и общеучеб-
ных умений», «Формирование читательских умений», «Ли-
тературоведческая пропедевтика», «Литературно-творческая 
деятельность учащихся», «Внеклассное чтение». 

Раздел «Круг чтения» содержит описание учебного мате-
риала и рекомендуемый перечень произведений для чтения и 
изучения с указанием количества часов на изучение разделов 
чтения. Рекомендуемый перечень произведений состоит из 
двух списков: для чтения и изучения в классе и для внеклас-
сного чтения.

В разделе «Формирование навыка чтения и общеучеб-
ных умений» изложены требования к чтению. Формируются 
как разные виды и способы чтения, так и его качественные 
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компоненты — правильность, выразительность, сознатель-
ность. Приоритет отдается формированию правильного про-
изношения при чтении звуков русского языка. Темп чтения 
индивидуальный и соответствует скорости разговорной речи 
учащегося. 

Формирование и развитие навыка чтения на русском язы-
ке осуществляется как путем специальных фонетико-орфо-
эпических и акцентуационных упражнений, так и с помощью 
продуктивного многочтения, в ходе которого учащиеся углуб-
ляются в содержание читаемого материала и одновременно 
совершенствуются в технике чтения.

Программой предусмотрено формирование общеучебных 
умений (общих учебных действий), таких как постановка и 
осознание конкретной учебной задачи чтения, выполнение 
ориентировочных действий (прогнозировать по заголовку, ил-
люстрациям и опорным словам содержание, эмоциональный 
характер и жанр произведения), исполнительских действий 
(умения делить текст на смысловые части, составлять план, 
изображать текст с помощью рисунков, составлять вопросы к 
сути содержания, умения действовать при подготовке к сло-
весному рисованию, чтению по ролям, выразительному чте-
нию, инсценированию), самоконтроль и самооценка чтения и 
степени осмысления текста. Освоение во взаимосвязи общих 
учебных действий и основных предметных действий необ-
ходимо для успешного развития читательской деятельности 
учащихся.

Раздел «Формирование читательских умений» включа-
ет в себя перечень умений, которыми овладевают учащиеся 
в процессе практической работы с текстами художественных 
произведений, а именно: ориентироваться в содержании до 
чтения, устанавливать смысловые связи между событиями, 
выделять действующих лиц, называть главного героя, опре-
делять его поступок и причину поступка; находить слова, ко-
торые передают эмоциональное состояние героя, выражают 
чувства, настроение и отношение автора к изображенным яв-
лениям; определять главную мысль произведения, авторское 
отношение к событиям, героям; выражать свое отношение к 
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содержанию произведения, давать личную оценку поступку, 
герою и др.

Читательские умения, в том числе и коммуникативно-ре-
чевые, формируются не последовательно, а параллельно друг 
другу.

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» опре-
делен круг литературоведческих представлений, которые фор-
мируются у учащихся практическим путем в процессе чтения 
и анализа конкретных произведений. Во ІІ классе учащиеся 
практически наблюдают жанровое разнообразие литературы, 
открывают для себя «законы построения» скороговорки, за-
гадки, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рас-
сказа, накапливают представления об авторах художествен-
ных произведений и детских книг. Накопленный фактический 
материал станет основой для формирования литературоведче-
ских понятий на II ступени общего среднего образования. Ли-
тературоведческие представления необходимы также учащим-
ся для освоения литературы как искусства слова и для реше-
ния практических литературно-творческих задач.

Раздел «Литературно-творческая деятельность уча-
щихся» включает перечень видов самостоятельной литератур-
но-творческой деятельности, которыми учащиеся овладевают 
в процессе выполнения разнообразных заданий творческого 
характера в связи с прочитанным произведением (составле-
ние подписей к иллюстрациям, словесное и графическое ри-
сование, разыгрывание диалогов, эпизодов, ситуаций, поста-
новка «живых» картин и др.).

В разделе «Внеклассное чтение» дана характеристика 
учебного материала, составляющего круг чтения учащихся, 
тематика чтения, изложены требования к объему и оформле-
нию детской книги, видам издания (сборник авторский или 
тематический). Определены виды самостоятельной читатель-
ской деятельности, формы индивидуальной и групповой ра-
боты с книгой во внеурочное время, перечень основных зна-
ний и умений работы с детской книгой. 

В «Основных требованиях к результатам учебной дея-
тельности учащихся» устанавлены требования к уров-
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ню подготовки учащихся по литературному чтению во 
ІІ классе.

Программа ориентирует на взаимосвязь уроков литера-
турного чтения с уроками русского языка. Речеведческие по-
нятия «тема и основная мысль текста», «заголовок текста», 
«структура текста», «связь заголовка с темой и основной 
мыслью текста», «план текста» должны быть опорным зна-
нием при анализе художественных произведений.

Природа искусства слова предполагает диалог с такими ви-
дами искусства, как живопись и музыка. Учитывая принад-
лежность к искусству учебных предметов «Литературное чте-
ние», «Літаратурнае чытанне», «Изобразительное искусство» 
и «Музыка», программа ориентирует на осуществление 
межпредметных связей при формировании у учащихся таких 
представлений, как «жанр», «художественный образ», «замысел 
автора», «тема», «содержание», «ритм», «настроение», «автор». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(68 ч1, из них 56 ч — чтение разделов учебника и обобщение 
знаний по разделам чтения, 5 ч — внеклассное чтение, 1 ч — 

обязательный контроль навыка чтения)

Работа по учебнику литературного чтения начинается по-
сле завершения вводного курса русского языка.

Круг чтения 

Учебный материал для чтения и изучения:
произведения устного народного творчества русского на-

рода: скороговорки, загадки, пословицы и поговорки, сказки;
стихотворные и прозаические произведения русских писа-

телей-классиков XIX — начала XX в., вошедшие в круг дет-
ского чтения; русских детских писателей XX в., произведе-
ния современных детских писателей;

1 Из 68 ч, отведенных Типовым учебным планом на литературное 
чтение, 6 ч использовано на интегрированный вводный курс русского 
языка, который изучается в течение 3-х недель.
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научно-художественные произведения (сказки, рассказы) 
о повадках животных и птиц, природных явлениях; очерко-
вые произведения о Родине.

Жанровое разнообразие: скороговорки, загадки, послови-
цы и поговорки, сказки (народные и литературные), рассказы 
(художественные и научно-художественные), стихотворения. 

Основные разделы чтения. Рекомендуемый 
перечень произведений

Рекомендуемый перечень произведений состоит из двух 
списков: для чтения и изучения в классе и для внеклассного 
чтения. Список произведений для внеклассного чтения явля-
ется расширенным и примерным. Он носит рекомендатель-
ный характер. Учитель может выбрать для внеклассного 
чтения те произведения, которые есть в наличии в книжном 
фонде библиотеки учреждения образования и районной биб-
лиотеки.

Осень в школу позвала (12 ч)

Для чтения и изучения в классе
Произведения о школьной жизни: 
Н. Саконская. «Мы любим нашу школу».
С. Маршак. «Угомон», «Книжка про книжки». 
С. Баруздин. «Как Алеше учиться надоело» (отрывок из 

повести «Алешка из нашего дома»). 
В. Осеева. «Синие листья». 
М. Яснов. «Проучил». 
Б. Заходер. «Вредный кот». 
Я. Аким. «Митины каникулы». 
Произведения о красоте осенней природы, о многообразии 

осенних красок: 
И. Токмакова. «Осень» («Осень лисьим шагом…»). 
И. Соколов-Микитов. «Улетают журавли». 
Е. Благинина. «Улетают, улетели…». 
Е. Трутнева. «Осень» («Стало вдруг светлее вдвое…»). 
Э. Шим. «Как Воробей теплый угол искал».
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Произведения устного народного творчества: осенние за-
гадки, скороговорки, пословицы и поговорки, тематически 
связанные с содержанием художественных произведений.

Для внеклассного чтения
Произведения о школьной жизни:
Я. Аким. «В школу».
А. Барто. «В школу», «По дороге в класс», «Звонки», «Мы с 

Тамарой».
С. Баруздин. «Про Светлану».
В. Голявкин. «Был не крайний случай», «Не везет», «Как я под партой 

сидел» (рассказы из повести «Наши с Вовкой разговоры»), «Тетрадки под 
дождем».

Ю. Ермолаев. «Навестили».
Б. Заходер. «Петя мечтает».
С. Маршак. «Школьнику на память».
С. Михалков. «Прививка», «Тридцать шесть и пять». 
В. Осеева. «Три товарища», «До первого дождя».
Произведения о красоте осенней природы, о многообразии осенних 

красок:
А. Блок. «Зайчик».
А. Плещеев. «Осень наступила…», «Скучная картина!..». 
А. Фет. «Ласточки пропали…». 
В. Бианки. «Хитрый Лис и умная Уточка».
В. Орлов. «Осень» («Стоят леса полупустые…»), «Ковровые дорожки».
И. Соколов-Микитов. «Пролетело жаркое лето…», «Лес осенью», 

«Еж», «Медведи».
Г. Скребицкий. «Художник-Осень» (отрывок из книги «Четыре 

художника»). 
Н. Сладков. «Осень на пороге». 
В. Сутеев. «Яблоко».
Э. Шим. «Отчего Осень грустна».

Все начинается с детства (12 ч)

Для чтения и изучения в классе
Произведения о детях, полезных и добрых делах, трудо-

любии, хороших и плохих поступках, внимательном отноше-
нии к людям, качествах характера человека: 

С. Михалков. «Наши дела». 
С. Баруздин. «Когда не бывает скучно». 
Е. Пермяк. «Смородинка». 



 65

В. Осеева. «Просто старушка». 
С. Маршак. «Ежели вы вежливы». 
Ю. Ермолаев. «Два пирожных». 
А. Барто. «Любочка». 
С. Михалков. «Фома». 
Н. Носов. «Огурцы». 
О. Высотская. «Маргаритка». 
Русская народная сказка «Про Ленивую и Радивую».
Произведения устного народного творчества: пословицы 

и поговорки, тематически связанные с содержанием художе-
ственных произведений.

Для внеклассного чтения
Я. Аким. «Кем я буду», «Жадина», «Что говорят двери», «Неумейка».
А. Барто. «Катя», «Лишний», «Мостки», «Ах, руки, руки!».
Ю. Ермолаев. «Лучший друг».
Э. Киселева. «Мальчик-Огонек», «Малыш-Слабыш». 
В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?».
С. Маршак. «Друзья-товарищи», «Чего боялся Петя?», «Кот и 

лодыри».
С. Михалков. «Про мимозу», «Лапуся». 
Н. Носов. «Заплатка», «Леденец». 
В. Осеева. «Плохо», «Хорошее», «Печенье», «Добрая хозяюшка», 

«Волшебная иголочка», «Сыновья». 
Е. Пермяк. «Для чего руки нужны», «Торопливый ножик», «Как 

Маша стала большой», «Пичугин мост». 
А. Стариков. «Смельчак».
Л. Толстой. «Косточка», «Лгун», «Старый дед и внучек». 
Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Хаврошечка».

Идет волшебница-зима (12 ч)

Для чтения и изучения в классе
Произведения о красоте зимней природы, зимних забавах 

детей, о нелегкой жизни животных зимой и заботливом отно-
шении к ним: 

И. Суриков. «Белый снег пушистый…». 
Л. Дьяконов. «Щенок и снег». 
З. Александрова. «Снежок» («Снежок порхает, кружится…»). 
Э. Шим. «Морозкины крышечки». 
В. Одоевский. «В гостях у дедушки Мороза». 
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И. Суриков. «Детство». 
А. Барто. «Не одна».
Русская народная сказка «Снегурочка». 
Е. Чарушин. «Что за зверь?». 
В. Бианки. «Приспособился», «Стая птиц под снегом». 
Н. Сладков. «Бюро лесных услуг». 
Е. Благинина. «Мороз». 
Г. Скребицкий. «Дружба». 
В. Берестов. «Знакомый».
Произведения устного народного творчества: зимние за-

гадки, скороговорки, пословицы и поговорки.

Для внеклассного чтения
Я. Аким. «Первый снег», «Белая красавица».
З. Александрова. «Дед Мороз», «Летите к нам!», «Новая столовая».
А. Барто. «Дело было в январе», «Рукавички я забыла». 
В. Бианки. «Терентий-Тетерев», «Синичкин календарь. Январь», 

«Синичкин календарь. Февраль», «Стеклянные лягушата». 
В. Голявкин. «Настоящее дело» (рассказ Пети из повести «Наши с 

Вовкой разговоры»). 
С. Дрожжин. «Снег летает и сверкает…».
Р. Кудашева. «Заблудился».
С. Маршак. «Декабрь», «Январь», «Февраль» (отрывки из цикла 

«Круглый год»).
С. Михалков. «Белые стихи», «В снегу стояла елочка».
Г. Новицкая. «Снежинки», «Новая шубка».
Н. Носов. «На горке».
В. Одоевский. «Мороз Иванович».
В. Орлов. «Под утро».
Г. Скребицкий. «Художник-Зима» (отрывок из книги «Четыре 

художника»), «На лесной поляне», «Зимой в колхозе», «Пушок».
Н. Сладков. «Всему свое время», «Суд над Декабрем».
И. Соколов-Микитов. «Зима в лесу», «Тетерева», «Беляк и Куница».
В. Сутеев. «Елка».
К. Ушинский. «Проказы старухи-зимы».
А. Шибаев. «Кто кусается?».
Русские народные сказки «Лисичка-сестричка и волк», «Два 

Мороза», «Морозко». 
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Земля солнышком согрета (12 ч)

Для чтения и изучения в классе
Произведения, рисующие картины наступления весны, 

лета, пробуждения природы, возвращения птиц в родные края: 
С. Маршак. «Снег теперь уже не тот…». 
К. Ушинский. «Весна идет». 
И. Никитин. «Полюбуйся: весна наступает…». 
А. Плещеев. «Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи…»). 
И. Соколов-Микитов. «Весна». 
С. Погореловский. «Наши гости». 
Г. Ладонщиков. «Медведь проснулся». 
Н. Сладков. «Медведь и Солнце». 
В. Бианки. «Заяц на дереве». 
С. Дрожжин. «Все зазеленело…». 
Г. Скребицкий. «Жаворонок».
Н. Сладков. «Зимние долги». 
Е. Трутнева. «Если в небе ходят грозы…». 
В. Бианки. «Синичкин календарь. Июнь». 
И. Соколов-Микитов. «Лето в лесу», «Лесные сторожа», 

«Лисья нора». 
С. Маршак. «Дождь». 
Б. Сергуненков. «Куда лето прячется?». 
К. Ушинский. «Четыре желания».
Произведения устного народного творчества: весенние и 

летние загадки, скороговорки, пословицы и поговорки. 

Для внеклассного чтения
Я. Аким. «Лето».
З. Александрова. «Салют весне», «Подснежник». 
Е. Благинина. «Черемуха», «Уморилась» («Солнце желтым косяком…»).
В. Берестов. «Веселое лето». 
В. Бианки. «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?».
М. Клокова. «Зима прошла». 
Г. Ладонщиков. «В поле».
С. Маршак. «Апрель» (отрывок из цикла «Круглый год»). 
В. Орлов. «Ночной гость», «Полегчало». 
А. Плещеев. «Травка зеленеет…».
Е. Серова. «Подснежник».
Г. Скребицкий. «В лесу и в поле», «Самый упрямый».
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И. Соколов-Микитов. «У старой сосны», «На краю леса», «Медвежья 
семья».

В. Степанов. «Чудеса». 
И. Суриков. «Лето» («Ярко солнце светит…).

Лучше нет родного края! (8 ч)

Для чтения и изучения в классе
Произведения о Родине, красоте родного края, бережного 

отношения к его природе: 
Ю. Яковлев. «С чего начинается Родина?». 
Г. Ладонщиков. «Родная земля». 
М. Пляцковский. «Слышишь песенку ручья?». 
П. Воронько. «Лучше нет родного края!» (перевод С. Мар-

шака). 
И. Соколов-Микитов. «Над болотом». 
В. Боков. «Какая наша Родина!». 
И. Соколов-Микитов. «Береза».
Н. Надеждина. «Охранять природу — значит охранять Ро-

дину». 
Е. Серова. «Добрый великан». 
И. Соколов-Микитов. «Лоси», «Белки». 
Г. Скребицкий. «Кабан». 
К. Ушинский. «Наша Родина». 
А. Стариков. «Мама и Родина». 
М. Исаковский. «У самой границы». 
Пословицы о Родине.

Для внеклассного чтения
З. Александрова. «Родина».
Т. Бокова. «Родина».
Е. Григорьева. «В лесу».
А. Деружинский. «Разговор с аистом». 
М. Исаковский. «Родное».
В. Орлов. «Здравствуй, Родина моя!», «Живой букварь».
М. Пришвин. «Моя родина» (из воспоминаний детства).
П. Синявский. «Родная земля», «Рисунок». 
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Формирование навыка чтения 
и общеучебных умений

Становление механизма чтения на русском языке. Овла-
дение способом чтения целыми словами. Интонационное объ-
единение слов в словосочетания и предложения. Наращива-
ние темпа чтения и приближение его к скорости разговорной 
речи учащегося. 

Формирование правильного чтения на русском языке с 
соблюдением фонетико-орфоэпических норм русского языка. 
Правильное произношение при чтении и в устной речи спе-
цифических русских звуков [г], [г’], [р’], [ч’], [щ’], [д’], [т’]; 
звуков [о], [е], [я] в неударных слогах, парных звонких со-
гласных на конце слова и в середине слова перед глухими со-
гласными (снег, тетрадь, книжка); шипящих [ж], [ш], зву-
ка [л] на конце глаголов в форме прошедшего времени муж-
ского рода единственного числа (пел) и в словах типа волк; 
звука [в] перед согласными в начале, середине и конце слов 
(вниз, автор, лев); произношение при чтении звука [й] в сло-
вах, оканчивающихся на -ый, -ий, -ой; звука [в] в окончаниях 
прилагательных и местоимений в форме родительного паде-
жа единственного числа мужского и среднего рода (красного, 
нашего); звука [ц] в глагольных формах (купаться).

Овладение следующими видами чтения: чтение молча, 
выборочное чтение, чтение по ролям, выразительное чтение. 

Овладение средствами выразительного чтения: 
отчетливое и громкое произнесение гласных и согласных 

звуков в словах;
соблюдение повествовательной, вопросительной и воскли-

цательной интонации предложений; 
соблюдение пауз внутри и в конце предложения с опорой 

на знаки препинания (запятую, двоеточие, точку с запятой, 
тире), между абзацами; 

выделение с помощью логического ударения слов, обозна-
чающих перечисление предметов, действий, качеств, слов-
сравнений, слов-обращений;

соблюдение тона и темпа чтения в зависимости от эмоцио-
нального настроения произведения, состояния героев;
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определение с помощью учителя задачи выразительного 
чтения: что необходимо передать слушателям при чтении.

Формирование умения оценивать свое и чужое чтение с 
позиций правильности и выразительности.

Формирование общеучебных умений:
выявлять в тексте незнакомые и непонятные слова, выра-

жения; пользо ваться русско-белорусским словарем в учеб-
нике и школьным толковым словарем для выяснения зна-
чений слов;

выделять ключевые слова в тексте;
определять задачу чтения: что, зачем, с какой целью дол-

жны прочитать;
определять и формулировать с помощью учителя тему и 

главную мысль текста;
озаглавливать небольшой доступный по содержанию 

текст;
ставить вопросы к содержанию прочитанного;
выделять эпизод из текста;
осуществлять подробный пересказ (с помощью учителя и 

по его вопросам, по готовому плану);
уметь заучивать наизусть стихотворные тексты (по опор-

ным словам и воображаемым картинкам).
Контрольная работа. Проверка навыка чтения — 1 

(II полугодие).

Формирование читательских умений

Под руководством учителя на протяжении учебного года 
в процессе практической работы с текстом происходит фор-
мирование читательских, в том числе коммуникативно-ре-
чевых, умений учащихся.

Учащиеся ІІ класса учатся:
прогнозировать содержание, жанр, эмоциональный ха-

рактер произведения по заголовку, иллюстрациям и опорным 
словам;

выявлять непонятные слова и выражения, определять их 
значение через контекст и с помощью словаря;
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выявлять в тексте и определять значение слов, одинако-
вых по звучанию со словами белорусского языка;

находить в тексте с помощью выборочного чтения ответы 
на вопросы;

находить в тексте начало и конец отрывка, который про-
иллюстрирован; 

выделять действующих лиц, называть главное действу-
ющее лицо; 

называть и оценивать поступок героя, находить с по-
мощью выборочного чтения описание поступка; 

находить с помощью учителя в тексте слова, которые 
указывают на эмоциональное настроение героя, его чувства, 
отношение автора к изображенным явлениям (событию, кар-
тине природы, герою);

высказывать оценочные суждения о прочитанном произ-
ведении (герое, событии, картине природы);

с помощью учителя определять главную мысль произведе-
ния;

наблюдать за построением произведения, с помощью учи-
теля последовательно делить текст на смысловые части, кар-
тины, эпизоды, озаглавливать каждую часть;

с помощью учителя составлять план рассказа, сказки и 
озаглавливать его пункты предложениями из текста назыв-
ными или вопросительными предложениями; 

подробно пересказывать прочитанное (рассказ повествова-
тельного характера, сказку) по вопросам учителя, опорным 
словам, иллюстрациям или готовому плану; 

определять общее эмоциональное настроение поэтическо-
го произведения; 

находить с помощью выборочного чтения описание кар-
тин природы; 

представлять в воображении картину и рассказывать о ней;
различать прозаическое и поэтическое художественное 

произведение; 
наблюдать за способом построения художественного про-

изведения: от чьего имени ведется рассказ, кем рассказано 
стихотворение; 
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наблюдать в произведении за художественными средства-
ми выразительности (сравнение, одушевление неживой при-
роды, эмоционально-оценочные слова);

наблюдать за особенностями фольклорных жанров (загад-
ка, пословица, сказка);

ориентироваться в книге: находить в оглавлении фами-
лию автора, название нужного произведения и страницу;

правильно называть прочитанное произведение (заглавие, 
фамилия автора).

Литературоведческая пропедевтика

Формирование на практическом уровне следующих лите-
ратуроведческих представлений и ориентировка в терминах:

художественное произведение, прозаическое и поэтиче-
ское художественное произведение; 

фольклор, устное народное творчество, произведения фольк-
лора: скороговорки, загадки, пословицы и поговорки, сказ-
ки; народная сказка, литературная (авторская) сказка, рас-
сказ, стихотворение, автор (писатель, поэт); 

отношение автора к поступку, герою; отношение читателя 
к поступку, герою; 

тема, главная мысль произведения, заглавие, заголовок, 
название произведения, герой, персонаж произведения; 

построение произведения: смысловые части, картины, 
эпизоды (эпизод как законченный отрывок художественного 
произведения), их взаимосвязь; 

рифма, сравнение, одушевление, глаголы-действия, по-
могающие автору «оживить» персонаж в сказке, стихотворе-
нии, рассказе; преувеличение, эмоционально-оценочные сло-
ва, устойчивые выражения, юмор; 

средства выразительной речи и чтения: тон, логическое 
ударение, пауза, темп, ритм. 

Литературно-творческая деятельность учащихся

Иллюстрирование содержания произведения рисунками 
(словесное и графическое рисование), придумывание подпи-
сей к ним.
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Придумывание названия произведения, подписей к ил-
люстрациям.

Составление с помощью учителя устных рассказов по се-
рии сюжетных картинок, по плану на заданную тему.

Творческая интерпретация произведения: словесное рисо-
вание поэтических картин, эпизодов текста, словесное описа-
ние героя произведения.

Коллективное сочинение небольших сказок, рассказов по 
плану и опорным словам. 

Коллективное составление загадок по плану и опорным 
словам. Сочинение (по аналогии с произведениями фолькло-
ра) скороговорок.

Составление кадров мультфильмов с помощью учителя.
Инсценирование несложных сюжетных произведений 

(сказка, рассказ) либо отдельных его эпизодов (с репликами и 
движениями, постановка «живых» картин) под руководством 
учителя.

Внеклассное чтение (начальный этап)

Круг чтения (учебный материал) 

Детская художественная и научно-художественная книга 
объемом 8—30 страниц с типовым оформлением обложки: с 
указанием фамилии автора и названия книги на обложке, с 
иллюстрациями в тексте и на обложке.

Детская книга с усложненным оформлением обложки: без 
указания фамилии автора на обложке (когда книга издана 
как тематический сборник разных писателей), с дополнитель-
ными надписями (например, фамилия художника, название 
серии и др.). 

Небольшие художественные произведения для самостоя-
тельного чтения учащимися (1—5 страниц) из детской книги. 

Типы детских книг для внеклассного чтения: 
книга, содержащая одно произведение одного автора (кни-

га — произведение);
книга, содержащая несколько произведений одного авто-

ра (книга — сборник авторский); 
книга, содержащая объединенные темой произведения раз-

ных авторов (книга — сборник тематический, с дифференци-
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ацией тематики чтения по жанрам, например, стихи о родной 
природе, сказки о животных, рассказы о детях). 

Детские журналы и газеты по выбору учителя. 
Словари (толковый и переводной русско-белорусский).
На уроках внеклассного чтения дети знакомятся не с од-

ной, а с несколькими книгами (от 2 до 4), объединенными об-
щей темой или жанром.

Тематика чтения определяется в соответствии с темати-
кой уроков литературного чтения, а также может расширя-
ться: о Родине, подвигах, детях, животных и растениях, при-
ключениях и волшебстве.

Самостоятельная читательская деятельность 

Ориентироваться в группе книг (2—4) до чтения. 
Определять тему чтения по выставке книг.
Выбирать необходимую книгу по заданным признакам: по 

теме урока внеклассного чтения, по жанру и авторской при-
надлежности (из экспозиции книжной выставки). 

Рассматривать новую книгу, определять ее содержание по 
внешним приметам (названию и иллюстрациям). 

Воспроизводить содержание самостоятельно прочитанной 
книги или небольшого произведения из детской книги по воп-
росам учителя; отвечать на вопрос, о ком или о чем читали; уз-
навать знакомые эпизоды и ситуации на иллюстрациях книги, 
раскрывать содержание иллюстраций; высказывать оценоч-
ные суждения о поведении и поступках героев; высказываться 
на тему «Чем и почему интересно данное произведение».

Осваивать связи: книга — тема, книга — автор, книга — жанр.
Рассматривать и читать детские журналы и газеты.
Осваивать приемы чтения детского журнала и газеты.
Знакомиться со школьными словарями (толковым и пере-

водным русско-белорусским). Осваивать способы действия с 
переводным (русско-белорусским) и толковым словарями.

Основные знания и умения

Назначение библиотеки, абонемента, читального зала, 
библиотекаря. Правила пользования библиотекой.
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Умение выбирать книгу в соответствии с поставленной целью 
(по теме и жанру, авторской принадлежности) с помощью 
книжной выставки, книжного плаката, библиотекаря.

Умение правильно называть книгу (фамилия автора, за-
главие).

Умение различать основные элементы книги: обложка, ти-
тульный лист, корешок, страницы, оглавление (содержание).

Умение определять примерное содержание незнакомой 
книги по ее названию (автор, заглавие) и иллюстрациям (на 
обложке и в тексте).

Умение различать книги по жанрам (сказка, рассказ, сти-
хотворение).

Умение соотносить знакомые произведения и детские кни-
ги с фамилиями писателей.

Представления о газете и журнале как периодических из-
даниях.

Знать и выполнять правила обращения с книгой.

Индивидуальная и групповая работа с книгой 
во внеурочное время

Посещение библиотеки и ориентация в мире книг по тема-
тической и авторской книжной выставке в пространстве биб-
лиотеки, по рекомендательным спискам. 

Составление книжных выставок по теме, указанной учи-
телем. 

Расстановка книг по темам в классной библиотеке. 
Работа в «мастерской по ремонту книг». 
Подготовка и участие в литературных утренниках и кон-

курсах.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Знать:
 • фамилии авторов, с творчеством которых неоднократно 
встречались на страницах учебника, и их произведения 
(название, имена героев, основное содержание);
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 • названия календарных месяцев года на русском языке;
 • наизусть 6—8 поэтических произведений из учебной 
книги, рекомендованных для заучивания;

 • правила обращения с книгами.

Иметь первоначальные представления:
 • о произведениях устного народного творчества (скорого-
ворки, загадки, пословицы и поговорки, сказки); 

 • произведениях авторской литературы (рассказ, стихо-
творение, сказка);

 • прозаическом и поэтическом художественном произве-
дении;

 • средствах выразительного чтения; 
 • выразительности языка художественного произведения.

Уметь:
 • читать целыми словами правильно с соблюдением фоне-
тико-орфоэпических норм русского языка;

 • правильно произносить при чтении и в устной речи спе-
цифические русские звуки [г], [г’], [р’], [ч’], [щ’], [д’], 
[т’]; 

 • правильно читать слова с буквами о, е, я в первом пред-
ударном слоге; 

 • правильно произносить при чтении:
парные звонкие согласные на конце слова и в середи-
не слова перед глухими согласными (снег, тетрадь, 
книжка); 
буквосочетания жи, ши, же, ше;

 • произносить при чтении: 
звук [л] на конце глаголов в форме прошедшего вре-
мени мужского рода единственного числа (пел) и в 
словах типа волк;
звук [в] перед согласными в начале, середине и кон-
це слов (вниз, автор, лев); 
звук [й] в словах, оканчивающихся на -ый, -ий, -ой 
(добрый, звонкий, золотой); 
звук [в] в окончаниях прилагательных и местоиме-
ний в форме родительного падежа единственного 
числа мужского и среднего рода (красного, нашего); 
звук [ц] в глагольных формах (купаться);
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 • читать целыми словами вслух в темпе, приближенном к 
скорости разговорной речи учащегося;

 • выразительно читать художественное произведение с 
соблюдением пауз и интонации предложения;

 • правильно называть прочитанное произведение (фами-
лия автора, заглавие);

 • ориентироваться в содержании произведения до чтения 
(по заглавию, иллюстрациям и опорным словам); 

 • составлять устный развернутый ответ на вопрос, 
подтверждать ответ содержанием текста;

 • находить в тексте начало и конец отрывка, который 
проиллюстрирован; 

 • выделять действующих лиц произведения;
 • находить в тексте эпизод с описанием поступка героя; 
 • оценивать с помощью учителя действия и поступки ге-
роев, определять к ним свое отношение;

 • определять с помощью учителя главную мысль произ-
ведения;

 • с помощью учителя делить произведение на части, со-
ставлять простой план, подробно пересказывать по го-
товому плану, вопросам учителя, опорным словам, ил-
люстрациям; 

 • находить с помощью учителя в тексте образные слова 
и выражения (сравнение, одушевление неживой при-
роды), объяснять их значение;

 • различать и называть произведения фольклора: скоро-
говорка, загадка, пословица, сказка; 

 • различать и называть произведения авторской лите-
ратуры: литературная сказка, рассказ, стихотворе-
ние;

 • ориентироваться в книге: находить в оглавлении фа-
милию автора, название нужного произведения и стра-
ницу;

 • выбирать книгу в соответствии с поставленной целью 
(по теме и жанру, авторской принадлежности) с по-
мощью библиотекаря;



 • пользоваться видами библиотечно-библиографической 
помощи с привлечением библиотекаря.

Использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни:

 • самостоятельно читать детские книжки на русском 
языке;

 • самостоятельно знакомиться с произведением и книгой 
до чтения;

 • ориентироваться в книгах по оглавлению: находить 
произведение по его названию в оглавлении и на нуж-
ной странице книги;

 • высказывать оценочные суждения о прочитанном про-
изведении (герое, событии), книжке, просмотренном 
фильме, спектакле;

 • пользоваться переводным (русско-белорусским) и тол-
ковым словарями;

 • принимать участие в литературных конкурсах.
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ÌÀÒÝÌÀÒÛÊÀ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Навучанне матэматыцы на І ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі накіравана на фарміраванне ў вучняў першапачат-
ковых уяўленняў пра матэматыку як навуку, якая вывучае 
колькасныя адносіны і прасторавыя формы навакольнага  
свету. Вучэбны прадмет «Матэматыка» спрыяе развіццю во-
бразнага і лагічнага мыслення, закладвае асновы для фар-
міравання ў вучняў пазнавальнай самастойнасці, паказвае 
магчымасці прымянення матэматычных ведаў у паўсядзён-
ным жыцці.

Мэты навучання матэматыцы на І ступені агульнай сярэд-
няй адукацыі — фарміраванне ў вучняў ведаў, уменняў і 
навыкаў, неабходных для працягу навучання матэматыцы і 
іншым вучэбным прадметам на ІІ ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі; набыццё першапачатковага вопыту рашэння вучэб-
на-пазнавальных і вучэбна-практычных задач; фарміраванне 
пазнавальных працэсаў і мысліцельных аперацый вучняў.

Задачы навучання матэматыцы на І ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі:

 сфарміраваць у вучняў уяўленне пра натуральны лік 
і лік нуль на аснове вывучэння стварэння лікаў, іх 
разраднага саставу, паслядоўнасці лікаў, параўнання 
лікаў і выканання над імі арыфметычных дзеянняў, 
вымярэння велічынь і рашэння тэкставых арыфметыч-
ных задач;
 навучыць распазнаваць, будаваць і даследаваць геа-
метрычныя фігуры, параўноўваць аднародныя велі-
чыні, вызначаць лікавыя значэнні велічынь з дапамо-
гай вымярэнняў і вылічэнняў;
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 пазнаёміць са спосабамі прадстаўлення інфармацыі з 
дапамогай рысункаў, тэкстаў, табліц, схем, чарцяжоў, 
дыяграм, матэматычнай сімволікі; сфарміраваць па-
чатковыя ўменні па пабудове мадэляў рэальных сіту-
ацый з колькаснымі дадзенымі;
 стварыць умовы для авалодання асновамі лагічнага 
і алгарытмічнага мыслення, развіцця прасторавага 
ўяўлення, матэматычнай мовы;
 забяспечыць набыццё пачатковага вопыту прымянення 
матэматычных ведаў для вырашэння вучэбна-пазнаваль-
ных і вучэбна-практычных задач;
 садзейнічаць развіццю цікавасці да матэматыкі, да да-
следавання матэматычнай сутнасці аб’ектаў наваколь-
нага свету.

У змесце навучальнага прадмета «Матэматыка» на І сту-
пені агульнай сярэдняй адукацыі вылучаюцца наступныя 
асноўныя лініі: арыфметычны матэрыял; велічыні і іх вы-
мярэнне; геаметрычны матэрыял; алгебраічны матэрыял.

З дапамогай простых і састаўных тэкставых задач вуч-
ні ўдакладняюць і абагульняюць веды і ўменні, атрыманыя 
пры вывучэнні арыфметычнага і геаметрычнага матэрыялу, 
асноўных велічынь і элементаў алгебры. Тэкставыя задачы 
спрыяюць інтэграцыі матэматычнай тэорыі і практыкі ра-
шэння прыкладных праблем. У працэсе рашэння задач раз-
віваюцца маўленне, увага, уяўленне і мысленне вучняў. Змест 
тэкставых задач забяспечвае пашырэнне кругазору вучняў, 
дазваляе рэалізаваць выхаваўчую функцыю навучання.

Вядучая роля ў навучанні матэматыцы належыць арыфме-
тычнаму матэрыялу. Арыфметычны матэрыял вывучаецца 
канцэнтрычна: адназначныя лікі, двухзначныя лікі да 20, 
лікі ад 21 да 100, трохзначныя лікі, мнагазначныя лікі ад 
1000 да 1 000 000. Пераход  да новага канцэнтра суправад-
жаецца не толькі пашырэннем мноства вядомых лікаў, але 
і сістэматызацыяй ведаў, увядзеннем у дзейнасць вучняў 
новых паняццяў і спосабаў дзеянняў. Лінія велічынь, геа-
метрычны і алгебраічны матэрыял з’яўляюцца спадарож-
нымі для лініі лікаў і арыфметычных дзеянняў. Знаёмства 
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з велічынямі, вывучэнне элементаў алгебры і геаметрыі раз-
меркавана па адпаведных канцэнтрах.

На І ступені агульнай сярэдняй адукацыі рацыянальна 
злучаюцца рэпрадуктыўныя і прадуктыўныя метады наву-
чання, пры гэтым асаблівая роля адводзіцца дыдактыч-
най гульні і вучэбнаму мадэляванню. На І ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі адбываецца паступовы пераход ад гульня-
вой да вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. Дыдактычная гуль-
ня стварае магчымасці для вывучэння вучэбнага матэрыялу 
на даступным для вучняў узроўні, стымулюе развіццё цікава-
сці да ўрокаў матэматыкі. Вучэбнае мадэляванне накірава-
на на авалоданне вучнямі метадам пазнання, у аснове якога 
ляжыць уменне прадстаўляць істотную інфармацыю з дапа-
могай мадэляў розных відаў.

Арыфметычны матэрыял

Натуральныя лікі і нуль, арыфметычныя дзеянні над 
імі. У вучняў фарміруюцца ўяўленні пра натуральны лік як 
вынік лічэння і вымярэння велічынь; пра ўтварэнне, чытан-
не, запіс, паслядоўнасць лікаў; пра спосабы параўнання 
лікаў, арыфметычныя дзеянні над імі (складанне, адніманне, 
множанне, дзяленне); пра ўласцівасці арыфметычных дзе-
янняў (перамяшчальная ўласцівасць складання і множання, 
спалучальная ўласцівасць складання і множання, размер-
кавальная ўласцівасць множання), а таксама заснаваныя на 
гэтых уяўленнях уменні і навыкі вылічэнняў.

Долі. На І ступені агульнай сярэдняй адукацыі вучні знаё-
мяцца з доляй, вучацца параўноўваць долі на практычнай 
аснове, а таксама рашаць задачы на знаходжанне долі ліку і 
ліку па яго долі.

Велічыні і іх вымярэнне

У цеснай сувязі з навучаннем арыфметычнаму матэрыя-
лу раскрываецца паняцце велічыні. Важным з практычнага 
пункту гледжання з’яўляецца навучанне вымярэнню велі-
чынь. Вучні атрымліваюць уяўленне пра тое, што лік з’яў-



 82

ляецца вынікам вымярэння велічыні. На І ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі адбываецца знаёмства з такімі велічынямі, 
як даўжыня, плошча, маса, час, ёмістасць, і з адзінкамі іх вы-
мярэння. Вызначэнне значэнняў гэтых велічынь заснавана на 
выкарыстанні вымяральных інструментаў і вылічэнняў. Пры 
рашэнні тэкставых задач вучні таксама знаёмяцца з іншымі 
велічынямі, лікавыя значэнні якіх вызначаюцца з дапамогай 
вылічэнняў (скорасць, час, адлегласць; цана, колькасць, кошт 
і інш.).

Геаметрычны матэрыял

На І ступені агульнай сярэдняй адукацыі вучні знаё-
мяцца з геаметрычнымі фігурамі (пункт, крывая, прамая, 
адрэзак, ломаная, прамень, вугал, многавугольнік, акруж-
насць, круг і інш.), з азначэннямі геаметрычных паняццяў 
(прамавугольнік, квадрат); вучацца знаходзіць даўжыні 
адрэзка і ломанай, перыметр многавугольніка, плошчу 
геаметрычнай фігуры з дапамогай палеткі; вылічаць плош-
чу прамавугольніка па даўжынях яго старон; будаваць геа-
метрычныя фігуры. Вучні выконваюць заданні з геаметрыч-
ным зместам, накіраваныя на фарміраванне прасторавых 
уяўленняў. Знаёмства з геаметрычнымі целамі (куб, прызма, 
піраміда, цыліндр, конус, шар) на І ступені агульнай сярэд-
няй адукацыі ажыццяўляецца  на прапедэўтычным узроўні.

Алгебраічны матэрыял

На І ступені агульнай сярэдняй адукацыі вучні знаёмяцца 
з алгебраічнымі паняццямі (лікавы выраз, роўнасць, няроў-
насць, зменная, выраз са зменнай, ураўненне); вучацца чы-
таць і запісваць выразы, знаходзіць іх значэнні на аснове пра-
віл парадку выканання дзеянняў; адрозніваць правільныя і 
няправільныя роўнасці і няроўнасці; абазначаць зменную 
літарамі лацінскага алфавіта; знаходзіць значэнне выразу 
пры зададзеным значэнні зменнай; рашаць ураўненні на ас-
нове ўзаемасувязі паміж кампанентамі і вынікамі арыфме-
тычных дзеянняў.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(136 гадзін)

ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў І КЛАСЕ
(8 гадзін)

Адназначныя лікі: утварэнне, паслядоўнасць, чытанне, за-
піс. Састаў лікаў у межах 10. Двухзначныя лікі да 20: утва-
рэнне, паслядоўнасць, чытанне, запіс. Дзесятковы састаў 
двухзначных лікаў у межах 20. Параўнанне лікаў у межах 20.

Таблічнае складанне і адніманне ў межах 10. Пазатабліч-
нае складанне і адніманне лікаў у межах 20. Назвы кампа-
нентаў і выніку дзеянняў складання і аднімання. Перамя-
шчальная ўласцівасць складання. Узаемасувязь паміж кам-
панентамі і вынікам дзеяння складання.

Простыя задачы, якія раскрываюць сэнс арыфметычных 
дзеянняў складання і аднімання. Простыя задачы на па-
велічэнне і памяншэнне ліку на некалькі адзінак.

Геаметрычныя фігуры: пункт, прамая, крывая, адрэзак. 
Распазнаванне квадрата, круга, трохвугольніка, прамаву-
гольніка.

Адзінкі даўжыні (дэцыметр, сантыметр), масы (кілаграм), 
ёмістасці (літр).

ТАБЛІЧНАЕ СКЛАДАННЕ І АДПАВЕДНЫЯ ВЫПАДКІ 
АДНІМАННЯ (25 гадзін)

Прыёмы складання адназначных лікаў з пераходам праз 
дзясятак. Прыёмы аднімання лікаў з пераходам праз дзяся-
так. Табліца складання адназначных лікаў у межах 20 і адпа-
ведныя выпадкі аднімання.

Простыя задачы на павелічэнне і памяншэнне ліку на не-
калькі адзінак ва ўскоснай форме, на рознаснае параўнанне, 
на знаходжанне невядомага складаемага.

Ломаная. Звёны ломанай. Даўжыня ломанай.
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ЛІКІ АД 21 ДА 100 (13 гадзін)

Адназначныя і двухзначныя лікі. Дзясятак як лічыльная 
адзінка. Разрады дзясяткаў і адзінак. Утварэнне, паслядоў-
насць, чытанне, запіс двухзначных лікаў. Разрадны састаў 
двухзначных лікаў. Запіс двухзначных лікаў у выглядзе сумы 
разрадных складаемых. Параўнанне двухзначных лікаў. Скла-
данне і адніманне, заснаваныя на веданні разраднага саставу 
двухзначных лікаў. Складанне і адніманне двухзначных лікаў, 
заснаваныя на веданні таблічнага складання і аднімання.

Простыя задачы на знаходжанне невядомых памяншаема-
га і аднімаемага. Адваротная задача.

Састаўная задача. Рашэнне састаўных задач у два дзеянні.
Адзінка даўжыні: метр. Суадносіны паміж адзінкамі 

даўжыні (метр, дэцыметр, сантыметр).

ПАЗАТАБЛІЧНАЕ СКЛАДАННЕ І АДНІМАННЕ ЛІКАЎ 
У МЕЖАХ 100 (64 гадзіны)

Спалучальная ўласцівасць складання. Вуснае складанне 
і адніманне лікаў у межах 100. Пісьмовае складанне і адні-
манне лікаў у межах 100. Праверка складання спосабам зна-
ходжання складаемага. Праверка аднімання спосабам знахо-
джання памяншаемага і спосабам знаходжання аднімаемага 
на аснове ўзаемасувязі паміж кампанентамі і вынікам дзеян-
ня аднімання.

Лікавыя выразы. Лікавыя выразы ў два дзеянні з дужка-
мі і без дужак. Парадак дзеянняў у выразах з дужкамі і без 
дужак. Чытанне, запіс, знаходжанне значэнняў лікавых выра-
заў. Роўнасці. Правільныя і няправільныя лікавыя роўнасці. 
Няроўнасці. Правільныя і няправільныя лікавыя няроўнасці.

Рашэнне састаўных задач у два дзеянні.
Прамень. Вугал. Віды вуглоў (прамы, тупы, востры). Мно-

гавугольнік. Прамавугольнік. Квадрат. Перыметр многаву-
гольніка.

Адзінка часу: мінута. Суадносіны паміж адзінкамі часу 
(гадзіна, мінута). Вызначэнне часу па цыферблатным гадзін-
ніку з дакладнасцю да мінуты. Вызначэнне часу дня і ночы.
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МНОЖАННЕ І ДЗЯЛЕННЕ (18 гадзін)

Канкрэтны сэнс арыфметычных дзеянняў множання і дзя-
лення. Простыя задачы, якія раскрываюць сэнс арыфметыч-
нага дзеяння множання. Простыя задачы, якія раскрываюць 
сэнс арыфметычнага дзеяння дзялення (па змесце, на роўныя 
часткі).

Назвы кампанентаў і вынікаў арыфметычных дзеянняў 
множання і дзялення.

Перамяшчальная ўласцівасць множання. Узаемасувязь 
паміж кампанентамі і вынікам дзеяння множання. Табліцы 
множання з лікамі 2 і 3, адпаведныя выпадкі дзялення.

ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў ІІ КЛАСЕ (8 гадзін)

Двухзначныя лікі да 100: утварэнне, паслядоўнасць, 
чытанне, запіс. Разрадны састаў двухзначных лікаў. Запіс 
двухзначных лікаў у выглядзе сумы разрадных складаемых. 
Параўнанне лікаў у межах 100.

Вуснае складанне і адніманне лікаў у межах 100. Пісьмо-
вае складанне і адніманне лікаў у межах 100. Канкрэтны сэнс 
дзеяння множання. Таблічнае множанне з лікамі 2 і 3, адпа-
ведныя выпадкі дзялення.

Рашэнне простых задач на складанне і адніманне. Рашэн-
не састаўных задач у два дзеянні на складанне і адніманне. 
Рашэнне простых задач, якія раскрываюць канкрэтны сэнс 
дзеянняў множання і дзялення.

Прамень. Вугал. Віды вуглоў (прамы, тупы, востры). Пра-
мавугольнік. Квадрат. Перыметр многавугольніка.

Адзінкі даўжыні, суадносіны паміж імі (метр, дэцыметр, 
сантыметр).

Адзінкі часу, суадносіны паміж імі (гадзіна, мінута).

Кантрольныя работы:
кантрольная пісьмовая работа — 4 (2 — І паўгоддзе, 2 — 

ІІ паўгоддзе);
праверка навыку вуснага лічэння — 2 (1 — І паўгоддзе, 

1 — ІІ паўгоддзе).
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць:
 • паслядоўнасць лікаў ад 0 да 100;
 • разрадны састаў двухзначных лікаў;
 • табліцу складання адназначных лікаў і адпаведныя вы-
падкі аднімання;

 • узаемасувязь паміж кампанентамі і вынікам дзеяння 
аднімання;

 • прыёмы вуснага і пісьмовага складання і аднімання ў 
межах 100;

 • правілы парадку дзеянняў у лікавых выразах з дужкамі 
і без дужак;

 • канкрэтны сэнс дзеянняў множання і дзялення;
 • назвы кампанентаў і вынікаў дзеянняў множання і дзя-
лення;

 • перамяшчальную ўласцівасць множання;
 • узаемасувязь паміж кампанентамі і вынікам дзеяння 
множання;

 • табліцы множання з лікамі 2 і 3, адпаведныя выпадкі 
дзялення;

 • назвы геаметрычных фігур (ломаная, прамень, вугал, 
многавугольнік);

 • віды вуглоў (прамы, тупы, востры);
 • азначэнні прамавугольніка, квадрата;
 • спосаб знаходжання перыметра многавугольніка;
 • адзінку даўжыні: метр, суадносіны паміж вывучанымі 
адзінкамі даўжыні (метр, дэцыметр, сантыметр);

 • адзінку часу: мінута, суадносіны паміж вывучанымі 
адзінкамі часу (гадзіна, мінута).

Валодаць прадметнымі і вучэбна-пазнавальнымі ўменнямі:
прадметныя ўменні:
 • чытаць, запісваць і параўноўваць лікі ў межах 100;
 • складаць і аднімаць лікі ў межах 100 з выкарыстаннем 
вусных і пісьмовых прыёмаў вылічэнняў;

 • замяняць складанне аднолькавых складаемых множан-
нем, замяняць множанне аднолькавых складаемых скла-
даннем;
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 • называць кампаненты і вынікі арыфметычных дзеян-
няў множання і дзялення;

 • правяраць вынікі арыфметычных дзеянняў складання 
і аднімання;

 • чытаць і запісваць лікавыя выразы ў два-тры дзеянні з 
дужкамі і без дужак;

 • прымяняць правілы парадку выканання дзеянняў у 
лікавых выразах у два-тры дзеянні  з дужкамі і без ду-
жак і знаходзіць іх значэнне;

 • адрозніваць лікавы выраз, роўнасць і няроўнасць;
 • вызначаць правільныя і няправільныя лікавыя роўна-
сці, правільныя і няправільныя лікавыя няроўнасці;

 • рашаць задачы ў адно дзеянне на павелічэнне і па-
мяншэнне ліку на некалькі адзінак ва ўскоснай форме, 
на рознаснае параўнанне, на знаходжанне невядомага 
складаемага, на знаходжанне невядомага памяншаема-
га, на знаходжанне невядомага аднімаемага;

 • рашаць састаўныя задачы ў два дзеянні на складанне і 
адніманне;

 • распазнаваць і называць вывучаныя геаметрычныя фі-
гуры: ломаная, прамень, вугал (прамы, тупы, востры), 
многавугольнік, прамавугольнік, квадрат;

 • начарціць вывучаныя геаметрычныя фігуры з дапамо-
гай лінейкі на паперы з разліноўкай у клетку;

 • будаваць ломаную з зададзенай даўжынёй звёнаў;
 • знаходзіць даўжыню ломанай і перыметр многавуголь-
ніка;

 • выражаць значэнне даўжыні ў розных адзінках вы-
мярэння (метр, дэцыметр, сантыметр);

 • вызначаць час па цыферблатным гадзінніку з дакладна-
сцю да мінуты;

 • вызначаць час дня і ночы;
 • выконваць параўнанне, складанне і адніманне ліка-
вых значэнняў велічынь (даўжыня, маса, ёмістасць, 
час);

 • карыстацца вывучанай матэматычнай тэрміналогіяй;



вучэбна-пазнавальныя ўменні:
 • аналізаваць вучэбнае заданне (выдзяляць умову і патра-
баванне);

 • разумець і супастаўляць інфармацыю, прадстаўленую ў 
выглядзе тэксту, рысунка, схемы, лікавага выразу або 
роўнасці;

 • разумець інфармацыю, прадстаўленую ў таблічнай 
форме;

 • выяўляць і выкарыстоўваць заканамернасці;
 • знаходзіць аналогіі і прымяняць іх пры выкананні за-
данняў;

 • праводзіць параўнанне і класіфікацыю аб’ектаў;
 • выконваць дзеянні па алгарытме;
 • будаваць разважанне ў працэсе выканання вучэбных за-
данняў.

Выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні ў практычнай 
дзейнасці і паўсядзённым жыцці:

 • для аналізу тэксту, рысунка, схемы з мэтай атрымання 
новай інфармацыі;

 • мадэлявання жыццёвай сітуацыі з дапамогай розных 
знакава-сімвалічных сродкаў;

 • рашэння практычных задач, звязаных з вылічэннямі;
 • ацэнкі даўжыні прадметаў на аснове пачуццёвага ўспры-
мання і спосабам вымярэння;

 • вызначэння часу па цыферблатным гадзінніку;
 • пабудовы і вымярэння геаметрычных аб’ектаў.
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×ÀËÀÂÅÊ I ÑÂÅÒ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная праграма «Чалавек і свет» вызначае мэту, струк-
туру і змест вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» на I ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. Асаблівасцю прадмета «Чалавек 
і свет» з’яўляюцца ўключаныя ў яго змест інтэграваныя пры-
родазнаўчыя, біялагічныя, геаграфічныя, гістарычныя звест-
кі, якія прадугледжваюць засваенне вучнямі элементарных 
ведаў і ўяўленняў з вобласці прыродазнаўчых і сацыяльна-
гуманітарных навук. Дадзеная інтэграцыя дазваляе рэалізаваць 
магчымасць цэласнага і сістэмнага бачання свету вучнямі 
І—ІV класаў у яго найважнейшых узаемасувязях, а таксама па-
спяхова вырашае задачы экалагічнай адукацыі і выхавання ў 
поўнай адпаведнасці з узроставымі асаблівасцямі вучняў. Пры 
гэтым ажыццяўляюцца сістэматызацыя і замацаванне атры-
маных ведаў, ствараецца фундамент для вывучэння іншых ву-
чэбных прадметаў на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі і 
далейшага развіцця асобы.

Мэта вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» — фарміраван-
не першапачатковых уяўленняў і ведаў пра прыроду, грамад-
ства і чалавека, асноў экалагічнай і духоўна-маральнай куль-
туры, здаровага ладу жыцця.

Дасягненне названай мэты прадугледжвае вырашэнне на-
ступных задач:

 сфарміраваць у вучняў уяўленні і паняцці пра аб’екты 
прыроды і грамадскае жыццё, іх разнастайнасць, адзін-
ства прыроднага і сацыяльнага, усведамленне свайго 
месца ў прыродзе і грамадстве;
 развіваць эмацыянальна-каштоўнасныя адносіны да 
прыроды, патрэбнасць у яе пазнанні; набыццё вопыту 
выканання экалагічна абумоўленых норм прырода-
ахоўных паводзін і дзейнасці;
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 сфарміраваць пазітыўныя адносіны да людзей на аснове 
засваення ведаў пра нормы і правілы культураадпавед-
ных паводзін у навакольным сацыяльным асяроддзі;
 развіваць патрэбнасці і здольнасці ў захаванні і ўмаца-
ванні свайго здароўя праз засваенне ведаў пра арганізм 
чалавека, кампаненты здаровага ладу жыцця і спосабы 
яго рэалізацыі;
 фарміраваць пазнавальную цікавасць да прадмета.

Спецыфіка вучэбнага прадмета адлюстравана наступнымі 
ўзаемазвязанымі кампанентамі, якія ўваходзяць у вучэбную 
праграму: «Прырода і чалавек», «Чалавек і яго здароўе», 
«Чалавек і грамадства» з яго састаўной часткай — змяс-
тоўным блокам «Мая Радзіма — Беларусь» (вывучаецца ў 
IV класе). Змест кампанентаў, вядучым з якіх з’яўляецца 
кампанент «Прырода і чалавек», вывучаецца ў I—III класах. 

У аснову змястоўнага кампанента «Прырода і чалавек» 
пакладзена канцэпцыя экалагічнай адукацыі асобы. У сувязі з 
гэтым адной з найважнейшых задач яго вывучэння з’яўляецца 
фарміраванне ў вучняў асноў экалагічнай культуры, што пра-
дугледжвае засваенне пэўных экалагічных ведаў і ўменняў, 
развіццё здольнасці правільна і ўсвядомлена выкарыстоў-
ваць іх у канкрэтных жыццёвых сітуацыях (экалагічная кам-
петэнтнасць), выхаванне беражлівых і гуманных адносін да 
прыроды, фарміраванне жадання ўдзельнічаць у разнастай-
най практычнай прыродаахоўнай дзейнасці. Засваенне прыро-
дазнаўчага зместу вучэбнага прадмета стварае ўмовы для фар-
міравання ў вучняў найважнейшых каштоўнасна-сэнсавых 
установак: перакананасць у адзінстве прыроды і грамадства, 
у самакаштоўнасці і цэласнасці прыроды, у тым, што ахова 
прыроды — доўг і абавязак кожнага чалавека.

У ІІ класе змястоўны кампанент «Прырода і чалавек» уклю-
чае раздзелы: «Нежывая прырода і чалавек» і «Жывая 
прырода і чалавек».

Асноўная мэтавая ўстаноўка раздзела «Нежывая прыро-
да і чалавек» — фарміраванне ў вучняў беражлівых адносін 
да вады, паветра, глебы. Прадметам вывучэння з’яўляюцца 
кампаненты нежывой прыроды — паветра, вада, глеба, іх ўла-
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сцівасці, значэнне і меры па ахове. Пры вывучэнні ўласціва-
сцей вады, паветра, глебы ствараюцца ўмовы для атрымання 
вучнямі вопыту даследчай дзейнасці, развіцця ўменняў вызна-
чаць уласцівасці аб’ектаў, фіксіраваць вынікі, аналізаваць, 
параўноўваць аб’екты навакольнага свету, рабіць высновы.

Мэта раздзела «Жывая прырода і чалавек» — стварыць 
умовы для фарміравання ў вучняў гуманных, экалагічна аб-
грунтаваных і свядомых адносін да ўсяго жывога. У аснову 
адбору зместу пакладзены краязнаўчы прынцып, які забяс-
печвае раскрыццё сутнасці вывучаемых паняццяў на пры-
кладах з навакольнай рэчаіснасці. Краязнаўчы матэрыял вы-
ступае як крыніца тэарэтычных ведаў, як сродак пазнання і 
як аб’ект вырашэння пазнавальных задач.

Асноўныя змястоўныя элементы пры вывучэнні раздзе-
ла — групы раслін і жывёл, іх роля ў прыродзе і значэнне для 
чалавека; сувязі, якія існуюць паміж раслінамі і жывёламі, 
рознымі групамі жывёл; меры па ахове; удзел дзяцей у ахове 
жывой прыроды.

Важна фарміраваць у вучняў уменні пазнаваць і апіс-
ваць (вусна) расліны і жывёл, тлумачыць і ўстанаўліваць 
сувязі, прагназаваць наступствы парушэння чалавекам іс-
нуючых прыродных сувязей і інш. Пры вывучэнні раслін і 
жывёл асобую ролю маюць назіранні ў прыродзе, г. зн. на-
зіранні за жывымі аб’ектамі ва ўмовах іх пражывання.

Засваенне зместу раздзела важнае ў аспекце набыцця 
вучнямі экалагічна абумоўленага практычнага вопыту ўзае-
мадзеяння з навакольным светам — догляду раслін і жывёл 
бліжэйшага акружэння; выхавання дарэчнасці праяўлен-
ня здзіўлення, захаплення і цярпімасці пры ўспрыманні 
аб’ектаў жывой прыроды.

Атрыманыя звесткі пра ўласцівасці вады, паветра, пра на-
вакольны раслінны свет з’яўляюцца асновай для вывучэння 
зместу кампанента «Чалавек і яго здароўе» і выкарыстоўва-
юцца для далейшага пашырэння ведаў пра здаровы лад 
жыцця.

Асноўнай мэтай кампанента «Чалавек і грамадства» 
з’яўляецца фарміраванне пазітыўных эмацыянальна-каш-
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тоўнасных адносін вучняў да іншых людзей — аднакласнікаў, 
родных і блізкіх — з дапамогай засваення ведаў аб правах і 
абавязках дзяцей у сям’і, установе адукацыі, іншых грамад-
скіх месцах. Пры вывучэнні тэм «Сям’я» і «Эканоміка сям’і» 
вучні знаёмяцца з эканамічнымі з’явамі (гаспадарка сям’і, 
бюджэт, грошы, беражлівасць і да т. п.), якія ў будучым ста-
новяцца асновай элементарнай эканамічнай граматнасці, 
фарміравання беражлівасці, руплівасці.

Засваенне зместу вучэбнай праграмы «Чалавек і свет» ар-
ганізуецца праз урокі-гульні, урокі-падарожжы, урокі-да-
следаванні і іншыя формы работы, якія забяспечваюць сама-
стойнае набыццё вучнямі ведаў і актыўнае засваенне спосабаў 
пазнання навакольнага свету, захаванне і падтрыманне праца-
здольнасці вучняў, зняцце фізічнага і псіхічнага напружання.

Асаблівае значэнне для засваення зместу вучэбнага прад-
мета маюць экскурсіі, якія дазваляюць пазнаваць наваколь-
ны свет праз назіранні, вывучаць навакольныя аб’екты з 
дапамогай розных органаў пачуццяў, прадстаўляць вынікі 
пазнання ў выглядзе розных творчых работ (дробных выра-
баў, малюнкаў, апавяданняў-апісанняў і да т. п.), набываць 
вопыт прыродаахоўных паводзін і дзейнасці.

У адпаведнасці з кампетэнтнасным падыходам да пад-
рыхтоўкі вучняў у вучэбнай праграме прадстаўлены абавязко-
вы мінімум практычных работ (рубрыка «Вопыт практычнай 
дзейнасці») і прадметных уяўленняў, ведаў і ўменняў, якімі 
авалодаюць вучні ІІ класа (раздзел «Асноўныя патрабаванні 
да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў»).

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(34 гадзіны)

ПРЫРОДА І ЧАЛАВЕК (27 гадзін)

Уводзіны (1 гадзіна)

Прырода вакол нас. Прырода жывая і нежывая. Ча-
лавек — частка жывой прыроды. Сувязь жывой і нежывой 
прыроды, узаемасувязь раслін і жывёл. Роля прыроды ў 
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жыцці людзей (прыгажосць, практычнае значэнне, ра-
дасць пазнання прыроды).

Нежывая прырода і чалавек (6 гадзін)

Паветра (2 гадзіны). Уласцівасці паветра: празрыстае, бяс-
колернае, не мае паху, дрэнна праводзіць цяпло, добра пра-
пускае сонечныя прамяні (на вопытах). Паветра вакол нас. 
Значэнне паветра ў жыцці раслін, жывёл і чалавека. Роля 
раслін у падтрыманні чысціні паветра. Крыніцы забруджван-
ня паветра і меры па яго ахове. Чыстае паветра — залог зда-
роўя чалавека.

Вада (2 гадзіны). Уласцівасці вады: не мае колеру, смаку і 
паху, празрыстая і цякучая, вада-растваральнік (на вопытах). 
Вада ў прыродзе. Значэнне вады ў жыцці раслін, жывёл і ча-
лавека. Вада і здароўе чалавека. Пітная вада. Неабходнасць 
эканоміі вады пры яе выкарыстанні. Крыніцы забруджвання 
і меры па ахове вады.

Глеба (2 гадзіны). Састаў глебы: пясок, гліна, паветра, 
вада, перагной (на вопытах). Асноўная прымета глебы — 
урадлівасць. Значэнне глебы ў жыцці раслін, жывёл і чалаве-
ка. Знаёмства з насельнікамі глебы (дажджавы чарвяк, крот), 
іх асаблівасцямі і роляй у фарміраванні глебы. Неабходнасць 
аховы глебы.

Вопыт практычнай дзейнасці. Вызначэнне ўласцівасцей 
паветра, вады, саставу глебы.

Жывая прырода і чалавек (20 гадзін)

Расліны як частка жывой прыроды (2 гадзіны). Жыццёвыя 
формы: дрэвы, кусты, травяністыя расліны. Часткі расліны 
(на прыкладзе кветкавага): корань, сцябло, ліст, кветка, плод 
з насеннем. Умовы, неабходныя для росту і развіцця раслін 
(вада, паветра, цяпло, святло).

Дзікарослыя расліны Беларусі (5 гадзін). Найбольш рас-
паўсюджаныя дзікарослыя расліны роднага краю (дрэвы, 
кусты, травяністыя расліны). Іх значэнне ў жыцці чалавека. 
Лекавыя і ядавітыя расліны. Ахова раслін чалавекам. Пра-
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вілы прыродаахоўных паводзін у адносінах да раслін. Рас-
ліны Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь.

Культурныя расліны Беларусі (2 гадзіны). Расліны агаро-
да, поля, саду. Іх значэнне ў жыцці чалавека. Дэкаратыўныя 
расліны, іх прыгажосць і разнастайнасць, значэнне ў жыцці 
чалавека. Пакаёвыя расліны, іх догляд. Расліны ў нашым 
доме і іх уплыў на здароўе чалавека (узбагачэнне паветра кі-
слародам, увільгатненне паветра, ачыстка яго ад пылу).

Вопыт практычнай дзейнасці. Уменне называць і па-
казваць часткі раслін; пазнаваць і апісваць культурныя, дзі-
карослыя і пакаёвыя расліны (на прыкладзе натуральных 
аб’ектаў, гербарных узораў). Пасадка раслін, іх догляд.

Грыбы, іх разнастайнасць (1 гадзіна). Грыбы — асобая 
група жывых арганізмаў. Ядомыя і ядавітыя грыбы. Правілы 
збору грыбоў.

Вопыт практычнай дзейнасці. Параўнанне і апісанне 
знешняга выгляду ядомых і ядавітых грыбоў (работа з муля-
жамі).

Разнастайнасць жывёл (10 гадзін).
Групы жывёл: насякомыя, рыбы, земнаводныя (амфібіі), 

паўзуны (рэптыліі), птушкі, млекакормячыя (звяры). Аса-
блівасці іх знешняга выгляду, спосабу харчавання, асяроддзя 
пражывання. Раслінаедныя, драпежныя, усяедныя. Свойскія 
і дзікія жывёлы — прадстаўнікі розных груп.

Меры засцярогі пры абыходжанні з жывёламі. Небяспеч-
ныя сустрэчы з жывёламі ў прыродзе (пчолы, восы, чмялі, 
кляшчы, змеі). Правілы бяспекі пры сустрэчы з сабакамі і 
катамі на вуліцы.

Ахова жывёл. Правілы прыродаахоўных паводзін у адносі-
нах да жывёл (іх месцапражывання) падчас знаходжання на 
прыродзе. Клопат чалавека пра жывёл у перыяд з’яўлення 
патомства.

Рэдкія і знікаючыя жывёлы роднага краю. Жывёлы Чыр-
вонай кнігі Рэспублікі Беларусь.

Вопыт практычнай дзейнасці. Назіранні за птушкамі, 
аказанне дапамогі зімуючым птушкам (зімой і ранняй вяс-
ной): развешванне, запаўненне, чыстка кармушак.
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ЧАЛАВЕК І ЯГО ЗДАРОЎЕ (3 гадзіны)

Клопат пра сваё здароўе. Рэжым дня. Чаргаванне працы і 
адпачынку ў рэжыме дня. Важнасць выканання рэжыму дня. 
Рэжым дня школьніка ў будні і выхадныя.

Правілы асабістай гігіены. Догляд зубоў, пазногцяў, ва-
ласоў. Як даглядаць адзенне і абутак. Прадметы асабістай 
гігіены.

Харчаванне і здароўе. Значэнне ежы для чалавека. Ежа, 
карысная для здароўя. Значэнне ўжывання агародніны і са-
давіны для захавання і ўмацавання здароўя. Рэжым харча-
вання. Правілы культурных і бяспечных паводзін за сталом.

Вопыт практычнай дзейнасці. Састаўленне рэжыму дня 
для будняў і выхадных. Правілы паводзін за сталом (гульня-
выя сітуацыі).

ЧАЛАВЕК І ГРАМАДСТВА (4 гадзіны)

Сям’я. Сям’я — найбліжэйшае акружэнне чалавека. Сям’я 
вучня (прозвішчы, імёны, імёны па бацьку членаў сям’і). Ся-
мейныя традыцыі і сумесны адпачынак як спосабы ўмаца-
вання сям’і. Узаемаадносіны ў сям’і і ўзаемадапамога членаў 
сям’і. Павага да старэйшых у сям’і. Шанаванне продкаў.

Эканоміка сям’і. Бюджэт сям’і, яго складальнікі. Азбука 
эканоміі і беражлівасці ў сям’і.

Правы дзіцяці. Правы і абавязкі дзіцяці. Права дзіцяці на 
абарону ад жорсткасці і насілля.

Правілы паводзін у грамадскіх месцах. Правілы паводзін 
ва ўстанове адукацыі, музеі, тэатры, бібліятэцы, транспарце, 
магазіне і да т.п.

Вопыт практычнай дзейнасці. Выкананне правіл паво-
дзін на вуліцы, у грамадскіх месцах (гульнявыя сітуацыі).

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ 

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Мець уяўленні:
 • пра ўласцівасці паветра, вады, састаў глебы;
 • бюджэт сям’і і яго складальнікі.
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Ведаць:
 • што такое прырода, прыметы жывой і нежывой пры-
роды;

 • элементарныя прыметы дрэў, кустоў, травяністых рас-
лін; часткі расліны; умовы, неабходныя для росту і раз-
віцця раслін;

 • элементарныя прыметы насякомых, рыб, земнаводных 
(амфібій), паўзуноў (рэптылій), птушак, млекакормя-
чых (звяроў);

 • прозвішчы, імёны і імёны па бацьку членаў сям’і (так-
сама старэйшае пакаленне);

 • правілы паводзін на прыродзе і ў грамадскіх месцах;
 • правы і абавязкі ў сям’і, ва ўстанове адукацыі;
 • правілы здаровага харчавання, асабістай гігіены.

Умець:
 • праводзіць мэтанакіраваныя найпрасцейшыя назіранні 
за аб’ектамі жывой і нежывой прыроды;

 • паведамляць пра свае назіранні;
 • выконваць правілы бяспекі пры правядзенні вопытаў і 
ўрокаў-экскурсій;

тлумачыць:
 • значэнне паветра, вады, глебы, асобных прадстаўнікоў 
раслін і жывёл у прыродзе і для чалавека;

 • неабходнасць выканання норм і правіл прыродаахоўных 
паводзін (чаму нельга збіраць букеты з квітнеючых рас-
лін на лузе, у лесе; лавіць матылёў, жаб; смеціць; чаму 
трэба падкармліваць птушак, берагчы ваду, утыліза-
ваць адходы і г. д.);

 • неабходнасць выканання правіл паводзін на вуліцы, у 
грамадскіх месцах;

 • неабходнасць удзелу ў падтрыманні чысціні і ўтульна-
сці ў сваім доме, класным памяшканні;

адрозніваць (па адметных прыметах):
 • некалькі відаў найбольш распаўсюджаных дзікаро-
слых і культурных дрэў (не менш за 5), кустоў (3—4), 
травяністых раслін (не менш за 3), лекавых раслін (не 



менш за 2), ядавітых (не менш за 3), дэкаратыўных (не 
менш за 3); грыбоў сваёй мясцовасці (не менш за 3);

 • некалькі відаў найбольш распаўсюджаных насякомых 
(3—4), птушак (4—5), млекакормячых (5—6) роднага 
краю;

 • некалькі відаў раслін і жывёл, занесеных у Чырвоную 
кнігу Рэспублікі Беларусь (не менш за 3);

выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні ў практычнай 
дзейнасці і паўсядзённым жыцці:

 • для пазнавання і апісання раслін і жывёл бліжэйшага 
акружэння;

 • выканання правіл прыродаахоўных паводзін (ахова па-
ветра, вады, глебы, раслін, жывёл);

 • ажыццяўлення дзейнасці па ахове прыроды (утыліза-
цыя адходаў, пасадка, догляд раслін, жывёл; эканомнае 
выкарыстанне вады; падкормка птушак, удзел у вырабе 
найпрасцейшых кармушак і да т. п.) для захавання су-
вязяў паміж раслінамі і жывёламі;

 • узбагачэння вопыту пазітыўнага ўзаемадзеяння са 
сваімі аднагодкамі, членамі сям’і, дарослымі людзьмі; 

 • выканання правіл этыкету ў розных грамадскіх месцах;
 • выканання правіл захавання і ўмацавання здароўя.
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ÂÛßЎËÅÍ×ÀÅ ÌÀÑÒÀÖÒÂÀ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбны прадмет «Выяўленчае мастацтва» адыгрывае 
значную ролю ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі. Ён 
закліканы вырашаць задачы, звязаныя з перадачай мастац-
кіх каштоўнасцей культуры, выпрацаваных чалавецтвам, з 
мэтай эмацыянальна-пачуццёвага і духоўна-маральнага раз-
віцця асобы, фарміравання яе эстэтычнага вопыту і творчага 
патэнцыялу.

Асноўнымі мэтамі навучання з’яўляюцца: фарміраванне 
асноў мастацка-эстэтычнай, духоўна-маральнай культуры 
вучняў; азнаямленне з нацыянальным і сусветным мас-
тацтвам; развіццё патрэбнасці ў мастацка-творчай дзейнасці.

Для рэалізацыі дадзеных мэт ставяцца наступныя задачы:
 фарміраванне ў вучняў уяўленняў пра маральна-эстэ-
тычныя каштоўнасці нацыянальнай культурнай спад-
чыны; выхаванне павагі да культурнай спадчыны 
іншых народаў;
 выхаванне эстэтычных адносін да рэчаіснасці, мас-
тацтва, з’яў мастацкай культуры, развіццё эстэтычных 
пачуццяў і асноў эстэтычнага густу;
 развіццё здольнасцей эстэтычнага ўспрымання і ацэнкі 
твораў мастацтва розных відаў і жанраў;
 навучанне асновам выяўленчай граматы; удасканален-
не практычных уменняў і навыкаў выяўленчай, дэка-
ратыўна-прыкладной і канструктарска-дызайнерскай 
дзейнасці, лепкі;
 развіццё зрокавага ўспрымання, кампазіцыйнай і 
каларыстычнай культуры, прасторавага мыслення, 
уяўлення;
 развіццё мастацка-творчых здольнасцей і творчай ак-
тыўнасці вучняў.
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Пры вядучай ролі пазнавальнай дзейнасці ў вучняў фар-
міруюцца элементы ўяўленняў, ведаў пра эстэтычныя і ма-
стацкія з’явы. Вопыт назапашаных эмацыянальна-пачуц-
цёвых уражанняў і эстэтычных перажыванняў знаходзіць 
адлюстраванне ў мастацка-творчай дзейнасці. Развіццю 
мастацка-творчага патэнцыялу вучняў спрыяе сістэмнае аз-
накамленне іх з комплексам выяўленча-выразных сродкаў 
пластычных (прасторавых) мастацтваў.

У выніку мастацкай творчасці вучнямі ствараюцца па-
сільныя мастацкія вобразы, якія ўдасканальваюцца па меры 
таго, як вучні авалодваюць ведамі, уменнямі і навыкамі ў 
галіне таго ці іншага віду мастацтва (графікі, жывапісу, 
скульптуры, архітэктуры, дэкаратыўна-прыкладнога мас-
тацтва, дызайну).

Практыка-арыентаваная накіраванасць вучэбнага прад-
мета «Выяўленчае мастацтва» абумовіла карэкціроўку мэт і 
вынікаў мастацка-эстэтычнай адукацыі ў кантэксце кампе-
тэнтнаснага падыходу. Яго рэалізацыя прадугледжвае ін-
тэграцыю ведаў і творчую самарэалізацыю асобы, фарміра-
ванне ў вучняў пачатковых ключавых мастацка-эстэтыч-
ных кампетэнцый — метапрадметных і прадметных.

Метапрадметнымі кампетэнцыямі, якія фарміруюцца 
пры вывучэнні выяўленчага мастацтва, з’яўляюцца: вало-
данне ўменнем «творчага бачання»; здольнасць рацыянальна 
арганізаваць працэс мастацка-творчай дзейнасці; імкненне 
мець зносіны на тэмы мастацтва і эстэтычных праяўленняў 
навакольнай рэчаіснасці; валоданне культурай сатворчасці.

Прадметнымі кампетэнцыямі (паводле Б. М. Нямен-
скага) выступаюць: веданне відаў і жанраў пластычных ма-
стацтваў, асаблівасцей відаў мастацка-творчай дзейнасці 
(адлюстраванне, канструяванне, дэкарыраванне (упрыгажэн-
не); разуменне мастацка-вобразнай прыроды мастацтва; 
здольнасць эстэтычна ўспрымаць, эмацыянальна ацэньваць 
і аналізаваць (з пасільным ужываннем мастацтвазнаўчай 
тэрміналогіі) творы мастацтва, аб’екты і з’явы прыроды; 
прымяненне спецыяльных ведаў, уменняў і навыкаў у пра-
цэсе адлюстравання аб’ектаў (туш, фламастары, гуаш, аква-
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рэль), канструявання вырабаў з паперы, лепкі з пластылі-
ну, гліны, салёнага цеста, стварэння вобразаў у розных ма-
стацкіх тэхніках: аплікацыя, мазаіка, калаж, выцінанка 
і інш.

У II класе закладваюцца асновы развіцця мастацка-во-
бразнага ўспрымання вучнямі навакольнай рэчаіснасці i 
вырашаюцца вучэбныя задачы па прымяненні ў мастацка-
практычнай дзейнасці выразных сродкаў выяўленчага мас-
тацтва: пры стварэнні кампазіцыі, увасабленні яе каляровага 
рашэння, перадачы прасторы, формы, прапорцый, канструк-
цыі аб’ектаў навакольнай рэчаіснасці. Таму на ўроках варта 
арганізоўваць назіранні, звяртаць увагу вучняў на розныя 
элементы навакольнага асяроддзя (галінкі, лісце, кветкі, 
прадметы хатняга ўжытку і г. д.), праводзіць актыўную ра-
боту з тымі мастацкімі сродкамі і матэрыяламі, якія дазваля-
юць маляваць (пісаць), выразаць, ляпіць, будаваць, клеіць, 
канструяваць і г. д.

Асноўныя раздзелы вучэбнай праграмы:
 «Эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці і мастацтва» (пад-
раздзелы «Эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці», «Ус-
прыманне твораў мастацтва»);
 «Практычная мастацка-творчая дзейнасць» (падраз-
дзелы «Засваенне тэхналагічных асаблівасцей мастац-
кіх тэхнік», «Адлюстраванне на плоскасці», «Лепка», 
«Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і дызайн»).

Падраздзел «Эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці» як 
састаўная частка мастацкай дзейнасці мае ў вучэбнай прагра-
ме адносна самастойную сістэму вучэбных задач па фарміра-
ванні эстэтычнай свядомасці і эстэтычных пачуццяў вучняў 
на аснове эстэтычных і этычных каштоўнасцей нацыяналь-
най і сусветнай мастацкай культуры, эстэтычнага асваення 
прыроднага свету і свету «другаснай прыроды» — архітэк-
турнага і прадметнага асяроддзя чалавека.

Задачай дадзенага падраздзела з’яўляецца мэтанакірава-
нае развіццё ў вучняў назіральнасці, візуальнага ўспрыман-
ня формы і колеру прадметаў, умення вызначаць адценні ко-
леру аб’ектаў прыроды.
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З мэтай назапашвання вучнямі зрокавых уражанняў, 
эстэтычнай чуласці, развіцця здольнасці заўважаць прыго-
жае і асаблівае ў звыклым асяроддзі заняткі выяўленчым 
мастацтвам неабходна дапаўняць прагулкамі, экскурсіямі — 
мэтанакіраваным эстэтычным успрыманнем гарадскіх і сель-
скіх пейзажаў, архітэктурных збудаванняў, машын, адзення, 
мэблі, прадметаў побыту.

Змест падраздзела «Успрыманне твораў мастацтва» 
спрыяе засваенню вучэбнага прадмета на мастацтвазнаўчым 
узроўні. Яго задачай з’яўляецца фарміраванне ў вучняў 
ключавых арыенціраў успрымання твораў выяўленчага ма-
стацтва, пашырэнне мастацкага кругагляду, вывучэнне 
тэарэтычных асноў вучэбнага прадмета, засваенне яго мовы, 
сістэмы выразных сродкаў.

У выніку засваення зместу дадзенага падраздзела вучні 
атрымліваюць уяўленне пра ролю мастацтва ў жыцці чалаве-
ка і грамадства, тэндэнцыі развіцця нацыянальнага і сусвет-
нага мастацтва, асаблівасці розных відаў і жанраў выяўлен-
чага мастацтва, іх узаемасувязь.

Пры засваенні вучнямі твораў айчыннай мастацкай спад-
чыны выхоўваецца любоў да роднай культуры, адчуванне яе 
нацыянальнай адметнасці, імкненне працягваць мастацкія 
традыцыі. Асаблівая ўвага надаецца знаёмству з творчасцю 
прафесійных і народных майстроў, мясцовымі мастацкімі 
славутасцямі. Вывучэнне помнікаў архітэктуры, твораў вы-
яўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва свайго рэгіё-
на, горада, сваёй вёскі не толькі спрыяе далучэнню вучняў 
да творчасці на аснове мясцовых традыцый, але і выхоўвае 
любоў да роднага краю, павагу да людзей, якія жывуць по-
бач, фарміруе жаданне берагчы і множыць мастацкі набытак 
свайго рэгіёна.

Важным з’яўляецца развіццё навыкаў успрымання і ана-
лізу твораў айчыннага і сусветнага мастацтва, фарміраван-
не ведаў і ўяўленняў пра творчасць мастакоў. Развіваюцца 
здольнасці вучняў суперажываць і эмацыянальна адгукацца 
на творы выяўленчага мастацтва, іх змест, уменне выказ-
ваць свае адносіны да іх. Вучні атрымліваюць навыкі ўспры-
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мання твораў выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мас-
тацтва, раскрываюць іх змест на аснове засвоеных паняццяў 
і тэрмінаў, адзначаюць даступныя свайму разуменню мас-
тацкія сродкі і раскрываюць іх ролю ў стварэнні мастацкага 
вобраза.

Пералік рэкамендаваных у вучэбнай праграме твораў 
мастацтва з’яўляецца прыкладным. Настаўнік можа прапа-
наваць іншыя, раўнацэнныя ў мастацкіх адносінах, творы. 
У гэтым выпадку падбор ілюстрацыйнага матэрыялу паві-
нен ажыццяўляцца ў адпаведнасці з тэматыкай раздзела, 
узроставымі асаблівасцямі вучняў. Прыярытэтнае значэн-
не мае азнаямленне вучняў з творамі беларускай мастацкай 
спадчыны.

Колькасць гадзін, адведзеных на вывучэнне зместу раз-
дзела «Эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці і мастацтва», раз-
мяркоўваецца на працягу навучальнага года, сумарна скла-
дае 4 вучэбныя гадзіны.

У аснову раздзела «Практычная мастацка-творчая дзей-
насць» пакладзены прынцып сістэматычнага развіцця ў 
вучняў уменняў мастацкага мадэліравання свету. У працэсе 
засваення зместу дадзенага раздзела, які ажыццяўляецца на 
мастацка-творчым узроўні, вучнямі набываецца вопыт твор-
чай дзейнасці, развіваюцца мастацкія здольнасці ў галіне 
колера- і формаўтварэння, засвойваюцца прасторавыя з’явы, 
фарміруюцца навыкі лепкі, дэкаратыўна-прыкладной дзей-
насці, мастацкага канструявання (дызайну).

На ўроках па выяўленчым мастацтве вучні малююць і ле-
пяць з натуры, па памяці, па ўяўленні, канструююць, выкон-
ваюць работы ў розных мастацкіх тэхніках.

Працэс практычнай мастацка-творчай дзейнасці патрабуе 
стварэння ўмоў для праяўлення ў вучняў пачуцця радасці ад 
мастацкай працы, упэўненасці ў сваіх сілах, актыўнасці ў вы-
бары мастацкіх сродкаў, тэхнікі і матэрыялу пры выкананні 
вучэбных і творчых заданняў (кампазіцый), фарміравання 
ўменняў самастойна выбіраць сюжэт і ўвасабляць творчую 
задуму на практыцы.
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Падраздзел «Засваенне тэхналагічных асаблівасцей 
мастацкіх тэхнік» прадугледжвае азнаямленне з асабліва-
сцямі, тэхнічнымі прыёмамі і спосабамі працы з рознымі 
выяўленчымі матэрыяламі ў розных мастацкіх тэхніках.

Падраздзел «Адлюстраванне на плоскасці» ўключае ма-
ляванне з натуры, па памяці, уяўленні пасля непасрэдных 
назіранняў або на аснове фантазіі; выкананне сюжэтна-тэма-
тычных кампазіцый, а таксама накідаў.

Падраздзел «Лепка» прадугледжвае азнаямленне вучняў 
з прыёмамі і спосабамі лепкі, лепку рэльефу, аб’ёмных форм 
і кампазіцый.

Падраздзел «Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і ды-
зайн» прадугледжвае азнаямленне з прыёмамі дэкаратыўна-
га абагульнення формы і колеру прадметаў (аб’ектаў), відамі 
арнаменту, асноўнымі кампазіцыйнымі схемамі твораў дэка-
ратыўна-прыкладнога характару, выкананне кампазіцый 
з прыроднага матэрыялу (лісце, кветкі, травы і да т. п.) у 
тэхніцы «аплікацыя», «манатыпія», «трафарэт» і інш.

Спалучэнне выяўленчай дзейнасці з аб’ёмна-прастора-
вымі відамі работ (лепкай, канструяваннем, мадэляваннем), 
камбініраванне тэарэтычнага матэрыяла з аналізам формы, 
прапорцый і канструкцыі прадмета, прымяненне і чаргаван-
не матэрыялаў і мастацкіх тэхнік (гуаш, акварэль, васко-
выя крэйды, туш, пластылін, гліна, аплікацыя, выцінанка, 
манатыпія і інш.) дазволіць вучням атрымаць уяўленне пра 
разнастайнасць сродкаў для стварэння мастацкага вобраза і 
будзе спрыяць свядомаму выбару матэрыялу ў залежнасці ад 
зместу і задумы работы.

Настаўніку даецца магчымасць выбару выяўленчых ма-
тэрыялаў для выканання вучнямі творчага задання з улікам 
іх пажаданняў і ўзроставых асаблівасцей.

Асноўны прынцып выбару заданняў для практычнай дзей-
насці вучняў — варыятыўны, які дазваляе індывідуалізаваць 
мастацка-творчы працэс, максімальна набліжаючы яго да 
асобы вучня. З гэтай мэтай у вучэбнай праграме прапануецца 
некалькі тэм (заданняў) па кожнай вучэбнай задачы. 
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Змест практычнай дзейнасці прадугледжвае вырашэн-
не чатырох асноўных груп вучэбных задач: 1) кампазіцыя; 
2) форма, прапорцыі, канструкцыя; 3) колер; 4) прастора: 

  кампазіцыя — запаўненне выявай усёй паверхні ар-
куша паперы з улікам гарманічнага падбору велічыні 
аб’ектаў, якія адлюстроўваюцца, у адносінах да кар-
ціннай плоскасці (вырабу, які дэкарыруецца) і іх пра-
сторавага становішча («Адлюстраванне на плоскас-
ці», «Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і дызайн»); 
стварэнне суцэльнай формы («Лепка», «Дэкаратыўна-
прыкладная дзейнасць і дызайн»);

  форма, прапорцыі, канструкцыя — перадача вобраз-
нага характару формы пры яе выяўленні; мадэліроўка 
формы тонам і колерам («Адлюстраванне на плоска-
сці»), пры дапамозе аб’ёму і фактуры паверхні («Леп-
ка», «Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і дызайн»); 
рэалістычная перадача асноўных прапорцый і канс-
трукцыі прадметаў, якія адлюстроўваюцца;

  колер — атрыманне састаўных колераў і розных ад-
ценняў шляхам змешвання фарбаў і выкарыстанне іх 
у працы; каларыстычнае вырашэнне таго ці іншага ма-
стацкага вобраза з улікам асвятлення (цёплае, халод-
нае);

  прастора — фарміраванне паняццяў пра злом пло-
скасцей, мяжы злому (мяжа падлогі і сцяны, бачная 
мяжа зямлі і неба); правільная перадача размяшчэн-
ня аб’ектаў малюнка на гарызантальнай паверхні; 
мадэліраванне аб’ёму аб’ектаў з улікам колеру крыніцы 
асвятлення (цёплае, халоднае).

Засваенне гэтых груп вучэбных задач, якія ляжаць у ас-
нове выяўленчай граматнасці, павінна быць падпарадкавана 
свядомаму вырашэнню мастацкага вобраза ў адпаведнасці з 
узроставымі магчымасцямі вучняў.

Практычная мастацка-творчая дзейнасць узаемазвязана 
з успрыманнем і аналізам твораў мастацтва, назіраннямі 
вучняў за аб’ектамі і з’явамі прыроды (праз экскурсіі і 
дэманстрацыю мультымедыйных прэзентацый, рэпрадук-
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цый мастацкіх твораў і фотаздымкаў). Накіды і замалёўкі, 
выкананыя падчас экскурсій на прыроду і прагляду муль-
тымедыйных прэзентацый, могуць служыць асновай для 
стварэння мастацкага вобраза пры выкананні вучнямі твор-
чых кампазіцый.

Колькасць гадзін, адведзеных на вывучэнне зместу раз-
дзела «Практычная мастацка-творчая дзейнасць», размяр-
коўваецца на працягу навучальнага года, сумарна складае 
30 вучэбных гадзін.

Праграмай рэкамендуецца наступнае размеркаванне часу 
па змястоўных кампанентах (відах дзейнасці) і па асноўных 
вучэбных праблемах (задачах) (настаўнік мае права на пера-
размеркаванне гадзін паміж падраздзеламі).

Размеркаванне вучэбных гадзін па раздзелах 
вучэбнай праграмы

Раздзелы праграмы
Колькасць 
гадзін

Эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці і мастацтва 
Практычная мастацка-творчая дзейнасць

4
30

УСЯГО 34

Размеркаванне вучэбных гадзін па раздзелу 
«Эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці і мастацтва»

Віды дзейнасці
Колькасць 
гадзін

Эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці
Успрыманне твораў мастацтва

2
2

УСЯГО 4
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Размеркаванне вучэбных гадзін па раздзелу 
«Практычная мастацка-творчая дзейнасць»

Віды дзейнасці
Колькасць 
гадзін

Засваенне тэхналагічных асаблівасцей мастацкіх 
тэхнік
Адлюстраванне на плоскасці 
Лепка 
Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і дызайн

3

15
5
7

УСЯГО 30

Размеркаванне вучэбных гадзін 
па асноўных вучэбных задачах 

(падраздзел «Адлюстраванне на плоскасці»)

Вучэбныя задачы
Колькасць 
гадзін

Кампазіцыя
Прастора
Форма, прапорцыі, канструкцыя
Колер

3
3
3
6

УСЯГО 15

Метады і формы работы з вучнямі разнастайныя: гутар-
ка, аповед, дыскусія, прымяненне ілюстрацый і дэманстра-
цый, прагляд мультымедыйных прэзентацый і аналіз прад-
стаўленага матэрыялу, самастойная работа з падручнікам, 
выкананне трэніровачных практыкаванняў, мастацка-твор-
чых практычных работ і інш.; правядзенне ўрокаў, пабуда-
ваных па законах мастацкай драматургіі, майстар-класаў; 
выкарыстанне нестандартных форм правядзення ўрокаў: 
урок-даследаванне, урок-практыкум, урок-падарожжа, урок-
экскурсія, урок-гульня, урок-казка, інтэграваны ўрок і інш.; 
арганізацыя вучэбных экскурсій у музеі, на выставы, па го-
радзе, сустрэчы і гутаркі з мастакамі і інш.
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Пры азнаямленні вучняў са зместам вучэбнай праграмы 
пажадана стварэнне і выкарыстанне мультымедыйных прэ-
зентацый.

Зместам вучэбнай праграмы не прадугледжваецца выка-
нанне практычнай работы ў якасці дамашняга задання. Да 
наступнага ўрока (на працягу тыдня) вучнi павiнны нарыхта-
ваць дапаможны матэрыял, паназіраць за пэўнымі аб’ектамі 
ці з’явамі, наведаць разам з бацькамі (аднакласнікамі) мас-
тацкі музей або мастацкую выставу і г. д. Па ўласным жадан-
ні вучні могуць падабраць рэпрадукцыі або літаратурны ма-
тэрыял, падрыхтаваць паведамленне пра гісторыю стварэння 
мастацкага твора або творчасць мастака, выканаць замалёўкі 
і накіды з архітэктурнага або скульптурнага помніка (іх ас-
ноўнай мэтай з’яўляецца арыентацыя вучняў на эстэтычнае 
асваенне навакольнага свету: прыроднага, помнікаў куль-
туры, архітэктурных славутасцей свайго горада або вёскі і да 
т. п.). Любога роду пазаўрочную выяўленчую дзейнасць вуч-
няў настаўніку неабходна заахвочваць.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА 
(34 гадзіны)

ЭСТЭТЫЧНАЕ ЎСПРЫМАННЕ РЭЧАІСНАСЦІ I МАСТАЦТВА 
(4 гадзіны)

Эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці (2 гадзіны)

Эстэтычнае ўспрыманне навакольнага свету. Прыгажосць 
прыроды ў розныя поры года (экскурсіі, мультымедыйныя 
прэзентацыі).

Форма і колеравыя спалучэнні ў афарбоўцы аб’ектаў 
прыроды: лісце, кветкі, дрэвы, насякомыя і інш.

Успрыманне твораў мастацтва (2 гадзіны)

Віды і жанры выяўленчага мастацтва: жывапіс, графіка, 
скульптура; пейзаж, нацюрморт, партрэт; анімалістычны, 
бытавы, былінна-казачны жанры (ілюстрацыйны матэрыял 
на выбар настаўніка).
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Архітэктурныя помнікі Беларусі (ілюстрацыйны ма-
тэрыял на выбар настаўніка).

Казачныя вобразы ў творчасці мастакоў (В. Васняцоў, І. Бі-
лібін, М. Урубель, М. Селяшчук, Н. Паплаўская, А. Лось, 
В. Славук і інш.).

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Сувязь дэкору з фор-
май і прызначэннем прадмета (ілюстрацыйны матэрыял на 
выбар настаўніка).

ПРАКТЫЧНАЯ МАСТАЦКА-ТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
(30 гадзін)

Засваенне тэхналагічных асаблівасцей мастацкіх тэхнік 
(3 гадзіны)

Прыёмы і спосабы работы графічнымі матэрыяламі (гра-
фітны аловак, туш, фламастары).

Прыёмы і спосабы работы акварэллю.
Асаблівасці выканання кампазіцый у тэхніцы «гуаш».
Прыёмы і спосабы выканання вырабаў у тэхніцы «папя-

ровая пластыка». Спосабы афарбоўкі паперы. Прыёмы транс-
фармацыі паперы: змінанне, згінанне, складванне, гафрыра-
ванне, выгінанне, скручванне.

Асаблівасці выканання кампазіцый у тэхніцы «апліка-
цыя».

Асаблівасці выканання кампазіцый у тэхніцы «фла-
рыстыка».

Адлюстраванне на плоскасці (15 гадзін)

Кампазіцыя (3 гадзіны)

Выбар становішча аркуша паперы ў залежнасці ад змес-
ту кампазіцыі, памераў аб’ектаў, якія адлюстроўваюцца, 
пластычнага рашэння вобразаў. Гарманічнае запаўненне па-
верхні аркуша паперы малюнкамі; вылучэнне кампазіцый-
нага цэнтра: цягнік, пад’ёмны кран, жырафа, кракадзіл, ва-
вёрачка, вожык (мастацкі матэрыял на выбар настаўніка).
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Рытмічная арганізацыя кампазіцыі: «Ляцяць жураўлі», 
«Качка з качанятамі» (гуаш).

Прастора (3 гадзіны)

Лінейная і святлопаветраная перспектыва. Перадача глы-
біні прасторы. Маляванне прадметаў з улікам іх узаемнага 
размяшчэння ў прасторы (побач, над, пад): «Я з мамай пад 
парасонам», «Збіраем грыбы (ягады)», «Будуецца новы дом», 
«Наша вуліца» і інш. (гуаш).

Форма, прапорцыі, канструкцыя (3 гадзіны)

Перадача характэрных асаблівасцей формы плоскіх і 
аб’ёмных прадметаў: шырокі — вузкі, высокі — нізкі. Параў-
нанне прадметаў па велічыні і форме: «Ліст асіны і вярбы», 
«Яблыкі і грушы», «Морква і бурак», «Гарбуз і кабачок» 
(гуаш, акварэль).

Перадача формы, прапорцый і канструкцыі прадметаў 
(аб’ектаў), якія адлюстроўваюцца: «Нацюрморт» (графітны 
аловак, туш, гелевая ручка).

Колер (6 гадзін)

Ахраматычныя (бясколерныя) і храматычныя (каляро-
выя) колеры. Асноўныя і састаўныя колеры. Цёплыя і халод-
ныя колеры. Колеравая гама. Выкарыстанне цёплай і халод-
най колеравай гамы пры маляванні аб’ектаў прыроды: лісце, 
кветкі, кусты, дрэвы, матылі (па памяці і ўяўленні).

Выкарыстанне цёплай і халоднай колеравай гамы пры 
выкананні ілюстрацый да беларускіх казак «Каток — залаты 
лабок», «Залатая яблынька», «Залаты птах», «З рога ўсяго 
многа», «Мядзведзь» і інш.

Выкарыстанне колеру ў адпаведнасці з эмацыянальным 
зместам вобразаў (радасны і сумны, спакойны і напружаны): 
«Самы вясёлы клоўн», «Сумны П’еро», «Пахмурна», «Наваль-
ніца набліжаецца», «Сонечны дзянёк».



 110

Лепка (5 гадзін)

Выкананне рэльефу: «Казачны домік», «Курачка Раба», 
«Царэўна Лебедзь», «Крошачка-хаўрошачка». Выкарыстан-
не гравіроўкі пры дэкарыраванні паверхні рэльефу.

Спосабы лепкі: пластычны, канструктыўны, камбі-
наваны. Выкананне аб’ёмнай скульптурнай выявы: леп-
ка спосабам «выцягванне дэталей з цэлага кавалка гліны/
пластыліну» (пластычны спосаб) — «Качка», «Курачка», 
«Пеўнік». Лепка спосабам «складанне цэлага з асобных 
частак» (канструктыўны спосаб) — «Канёк-Гарбунок», «Жа-
рабя» (па тыпу народнай цацкі). Лепка камбінаваным споса-
бам — «Хлопчык (дзяўчынка) з сабачкам», «Дрэсіроўшчык 
і мядзведзь» і інш.

Суадносіны двух прадметаў па масе і памеры, кампазіцый-
ная ўзаемасувязь аб’ектаў, якія адлюстроўваюцца: «Слон 
і сланяня», «Сабака і шчаня», «Вавёрка з ваверчанятамі», 
«Кот у ботах і Людаед», «Беласнежка і гномы» і інш.

Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і дызайн
(7 гадзін)

Дэкаратыўнае абагульненне раслінных і жывёльных форм. 
Выразанне сіметрычных элементаў без папярэдняй прама-
лёўкі контуру: «Кветкі і матылі», «Рознакаляровая палянка» 
і інш. (аплікацыя). Выразанне элементаў з папярэдняй пра-
малёўкай контуру. Фрыз для ўпрыгожвання класа: «Зімач-
ка», «Вясновыя кветкі» (аплікацыя (калектыўная работа)).

Сувязь упрыгажэння (дэкору) з формай і прызначэннем 
прадмета. Выкананне эскіза роспісу пано, апрацоўчай дошкі, 
шкатулкі для рукадзелля.

Асаблівасці стварэння дэкаратыўнай кампазіцыі з прырод-
нага матэрыялу: «Вясёлыя лесавічкі», «Балотная Кікімара», 
«Лясныя звяры» (фларыстыка).

Асаблівасці выканання рэльефнай кампазіцыі: «Пунсовая 
кветачка», «Папараць-кветка», «Новы год у лесе», «У запа-
ведніку» і інш. (папяровая пластыка).
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Канструяванне аб’ёмных цацак на аснове разгортак геа-
метрычных целаў: «Дзед Мароз», «Снягурка», «Мышка», 
«Вавёрачка» і г. д. (каляровая папера).

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ 

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць:
 • адметныя асаблівасці асноўных відаў мастацтва (гра-
фіка, жывапіс, скульптура, архітэктура, дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва);

 • сродкі мастацкай выразнасці твораў графікі, жывапісу, 
скульптуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва;

 • назвы асноўных і састаўных колераў; эмацыянальна-во-
бразныя магчымасці колеру;

 • правілы работы з мастацкімі матэрыяламі, інструмен-
тамі, прыстасаваннямі;

 • адметныя асаблівасці гуашавых і акварэльных фарбаў, 
прыёмы работы з дадзенымі матэрыяламі;

 • прыёмы лепкі, трансфармацыі паперы, выканання 
аплікацыі, выцінанкі, манатыпіі і інш.;

 • адметныя асаблівасці спосабаў лепкі;
 • асаблівасці кампазіцыйнага размяшчэння аб’ектаў, 
якія адлюстроўваюцца;

 • законы лінейнай і святлопрасторавай перспектывы;
 • паслядоўнасць выканання жывапіснай, графічнай і 
скульптурнай (рэльефнай, аб’ёмнай) кампазіцый, аплі-
кацыі, манатыпіі, выцінанкі і інш.;

 • асноўныя кампазіцыйныя схемы, якія выкарыстоўва-
юцца пры стварэнні твораў дэкаратыўна-прыкладнога 
характару.

Умець:
 • выбіраць фармат аркуша паперы і яго становішча ў за-
лежнасці ад зместу кампазіцыі;

 • поўнасцю выкарыстоўваць паверхню аркуша паперы, 
маляваць прадметы суразмерна фармату;

 • перадаваць характэрныя асаблівасці формы прадметаў;



 • састаўляць колеры, неабходныя для рэалізацыі творчай 
задумы;

 • запаўняць малюнак колерам, не пакідаючы прабелаў 
паміж фігурамі і фонам;

 • працаваць з мастацкімі матэрыяламі і прыстасаваннямі 
(гуаш, пластылін, васковая крэйда, туш, каляровая па-
пера, клей, пэндзлі, палачкі);

 • выбіраць дэкор у адпаведнасці з формай і прызначэннем 
прадмета;

 • выбіраць аптымальныя прыёмы трансфармацыі паперы 
пры канструяванні аб’ёмных цацак;

 • выбіраць аптымальныя спосабы лепкі;
 • упрыгожваць плоскія і аб’ёмныя прадметы арнаментам;
 • выконваць элементарныя правілы культуры працы (ар-
ганізацыя і ўборка працоўнага месца, акуратныя і бе-
ражлівыя адносіны да мастацкіх матэрыялаў і прыста-
саванняў);

 • выкарыстоўваць розныя мастацкія тэхнікі для выра-
шэння творчай задумы;

 • актыўна ўдзельнічаць у абмеркаванні і ацэнцы работ 
аднакласнікаў;

выкарыстоўваць (прымяняць) у практычнай дзейна-
сці і паўсядзённым жыцці:

 • спецыяльную (мастацтвазнаўчую) тэрміналогію (лек-
сіку);

 • рацыянальныя прыёмы рэзання паперы;
 • аптымальныя прыёмы трансфармацыі паперы пры 
канструяванні аб’ёмных цацак;

 • аптымальныя спосабы лепкі;
 • розныя мастацкія тэхнікі для вырашэння творчай за-
думы.
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ÌÓÇÛÊÀ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

У сістэме агульнай сярэдняй адукацыі вучэбнаму прадме-
ту «Музыка» належыць асаблівая роля. Ён цэласна ўздзей-
нічае на асобу, фарміруе светаадчуванне, светаўспрыманне і 
светапогляд падрастаючага чалавека; забяспечвае ўвядзенне 
вучняў у свет музычнага мастацтва, садзейнічае раскрыццю 
іх мастацка-творчага патэнцыялу; стварае ўмовы для твор-
чага самавыяўлення, аказвае дапамогу ў набыцці мастацкага 
бачання свету.

Праграма вучэбнага прадмета «Музыка» грунтуецца на ас-
новатворным прынцыпе канцэпцыі Д. Б. Кабалеўскага, у ад-
паведнасці з якім музыка вызначаецца як «жывое вобразнае 
мастацтва, жыццём народжанае і да жыцця звернутае». У ас-
нове тэматычнай пабудовы праграмы ляжыць распрацаваная 
Д. Б. Кабалеўскім сістэма абагульненых уяўленняў пра музы-
ку як важную частку культуры грамадства і самакаштоўны 
від мастацтва. Логіка пабудовы праграмы адлюстроўвае дыя-
лектыку ўзаемадзеяння музыкі і жыцця. Рашэнню звышза-
дачы «Музыка — Жыццё» садзейнічае пільная ўвага да са-
цыяльных функцый музычнага мастацтва, яго ўздзеяння на 
духоўны свет падрастаючага чалавека.

Падобная накіраванасць да жыцця дазваляе вылучыць 
у вучэбнай праграме метапрадметны жыццёвы змест, які 
спрыяе фарміраванню ў вучняў цэласнай карціны свету. Фар-
міраванню цэласнай мастацкай свядомасці садзейнічае зва-
рот да з’яў і паняццяў, якія выходзяць за межы музычнага 
мастацтва.

Мэта вывучэння вучэбнага прадмета «Музыка» — фар-
міраванне ў вучняў музычнай культуры як часткі іх духоў-
най культуры.
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Задачы:
 фарміраванне эстэтычнага стаўлення да рэчаіснасці;
 выхаванне любові да музыкі, мастацкага густу;
 засваенне музычнага мастацтва (авалоданне музыч-
нымі ведамі, слухацкімі, выканальніцкімі і кампазі-
тарскімі ўменнямі);
 назапашванне вопыту самастойнай мастацка-творчай 
дзейнасці;
 развіццё музычных і творчых здольнасцей.

Згодна з праграмай засваенне музычнага мастацтва ад-
бываецца ў формах самога мастацтва. Вучэбная дзейнасць 
ажыццяўляецца як мастацкая па змесце і вучэбная па форме.

Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу 
з’яўляецца ўрок. Урок музыкі трактуецца як урок мастацтва, 
для якога характэрна гнуткая структура і наяўнасць эмацыя-
нальна-сэнсавай драматургіі. Рэалізацыя вучэбнай праграмы 
патрабуе прымянення разнастайных метадаў: агульнадыдак-
тычных, універсальных метадаў педагогікі мастацтва, мета-
даў музычнай педагогікі.

Узмацненню сувязі працэсу навучання з жыццём садзей-
нічае шырокае прымяненне інтэрактыўных тэхналогій, фа-
сілітацыйных дыскусій і мастацка-творчых праектаў. Апош-
нія дазваляюць індывідуалізаваць адукацыйны працэс, ар-
ганізаваць яго з улікам патрэб і магчымасцей вучняў, даюць 
магчымасць выбару пазіцыі кампазітара, выканаўцы, слуха-
ча пры засваенні мастацкага матэрыялу. Мастацка-творчыя 
праекты могуць уключаць такія віды дзейнасці, як слухан-
не, спевы, ігра на музычных інструментах, пластычнае інта-
наванне, тэатралізацыя, сачыненне, імправізацыя, рытма-
дэкламацыя і інш.

Вучэбная праграма прадугледжвае ўзаемадзеянне і ін-
тэграцыю розных відаў мастацтва (музыкі, літаратуры, харэа-
графіі, выяўленчага мастацтва, тэатра) пры вырашэнні кан-
крэтных мастацкіх задач. Ажыццяўляемы пры гэтым выхад 
за межы выразнай сістэмы музычнага мастацтва забяспечвае 
разгляд музычных з’яў у шырокім мастацкім кантэксце, дае 
магчымасць выявіць агульныя асновы мастацкай творчасці, 
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засвоіць у практычнай форме заканамернасці ўзаемадзеяння 
мастацтваў.

Вучэбная праграма заклікана пабудаваць сістэму ўстой-
лівых сувязей паміж музычным мастацтвам і «паўсядзённай» 
культурай, жыццёвым і мастацкім вопытам вучняў. З мэтай 
фарміравання грамадзянскай культуры вучняў для слухання 
і выканання рэкамендуецца Дзяржаўны гімн Рэспублікі Бе-
ларусь.

У ІІ класе змест вучэбнага прадмета вызначаецца на-
кіраванасцю адукацыйнага працэсу на засваенне мовы му-
зычнага мастацтва, знаёмства з такімі музыказнаўчымі па-
няццямі, як «мелодыя», «тэмп», «дынаміка», «рэгістр», 
«тэмбр» і інш. З дапамогай гэтых паняццяў адбываецца 
абагульненне раней назапашанага вучнямі вопыту музыч-
на-практычнай дзейнасці. Вядучым метадам навучання 
становіцца метад праблематызацыі. Ён дазваляе пера-
тварыць урок музыкі ў жывы даследчы працэс, падводзя-
чы вучняў да разумення заканамернасцей музычнай мовы, 
узаемаабумоўленасці сродкаў музычнай выразнасці і жыц-
цёвага зместу твора. Засваенне сістэмы музыказнаўчых 
паняццяў дае магчымасць перавесці на больш высокі ўзровень 
працэс музычнага ўспрымання, а таксама арганізоўваць улас-
ную выканальніцкую і музычна-творчую дзейнасць з улікам 
законаў музычнага мастацтва.

Другім канцэнтрам зместу вучэбнага прадмета ў ІІ класе 
з’яўляецца зварот да жанраў прафесійнай музыкі: оперы, ба-
лета, сімфоніі, канцэрта. Вядучым метадам засваення зместу 
становіцца метад мадэлявання мастацка-творчага працэ-
су, які дазваляе вучням ствараць мадэль мастацкага вобраза 
на аснове ўжо набытага жыццёвага вопыту і музычных ведаў.

Вучэбная праграма дае настаўніку прастору для творча-
сці, якая можа выяўляцца ў выбары і размеркаванні мастац-
кага матэрыялу, мастацка-драматургічным планаванні ўро-
ка, ажыццяўленні адукацыйнага працэсу ў цэлым.

Прапанаванае ў вучэбнай праграме планаванне з’яўляецца 
прыкладным і дае настаўніку магчымасць самастойна канс-
труяваць змест кожнага ўрока. Аднак «...творча падыходзя-
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чы да праграмы, настаўнік ні ў якім выпадку не павінен раз-
бураць яе тэматычную пабудову, таму што паслядоўнае раз-
віццё пэўных тэм — аснова асноў гэтай праграмы» (Д. Б. Ка-
балеўскі).

Мастацкі рэпертуар, прадстаўлены ў вучэбнай праграме, 
з’яўляецца прыкладным. Дапускаецца самастойны выбар 
твораў для слухання і выканання ў адпаведнасці з крытэрыя-
мі мастацкасці і даступнасці музычнага матэрыялу, улікам 
асаблівасцей класа і ўзроўню музычнай падрыхтоўкі вучняў.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

I  паўгоддзе

СРОДКІ МУЗЫЧНАЙ ВЫРАЗНАСЦІ (16 гадзін)

Прыкладнае планаванне тэмы

Як кампазітары, выканаўцы і слухачы разумеюць адзін 
аднаго (1 гадзіна). Выразная мова музычнага мастацтва. 
Выкарыстанне выразнай мовы музыкі ў дзейнасці кампазіта-
ра, выканаўцы, слухача.

Мелодыя — каралева музыкі (1 гадзіна). Роля мелодыі ў 
музычным творы. Магчымасць выканання мелодыі голасам і 
на музычных інструментах.

З чаго складаюцца мелодыі (1 гадзіна). Розныя спосабы 
адлюстравання вышыні і працягласці гукаў. Ноты. Нотны 
стан. Розныя спосабы фіксацыі (запісу) мелодыі.

Рытм — «залаты ключык» музыкі (1 гадзіна). Пульсацыя ў 
музыцы. Моцныя і слабыя долі. Рытм як першааснова музыч-
най мовы. Розныя спосабы запісу рытмічных малюнкаў.

Сям’я працягласцей (1 гадзіна). Сістэма працягласцей. 
Рытмасклады. Спосабы запісу і чытання рытмічных малюн-
каў. Рытмічны акампанемент.

Лад — згода, парадак паміж гукамі (2 гадзіны). Лад як 
сродак музычнай выразнасці. Мажор. Мінор. Роля лада ў 
стварэнні музычнага вобраза. Абумоўленасць выбару лада 
зместам музыкі.



 117

Тэмп у жыцці і ў музыцы (2 гадзіны). Тэмп як сродак 
музычнай выразнасці. Роля тэмпу ў стварэнні музычнага во-
браза. Абумоўленасць выбару тэмпу зместам музыкі.

Сіла гуку (дынамічныя адценні) (2 гадзіны). Дынаміка 
як сродак музычнай выразнасці. Роля дынамікі ў стварэн-
ні музычнага вобраза. Дынамічныя адценні. Абумоўленасць 
выбару сілы гуку зместам музыкі.

Рэгістр — краіна гукаў: высокіх, сярэдніх і нізкіх (2 га-
дзіны). Рэгістр як сродак музычнай выразнасці. Роля рэ-
гістра ў стварэнні музычнага вобраза. Абумоўленасць выбару 
рэгістра зместам музыкі.

Тэмбр — афарбоўка музычных галасоў (2 гадзіны). Тэмбр 
як сродак музычнай выразнасці. Вакальныя і інструменталь-
ныя тэмбры. Роля тэмбру ў стварэнні музычнага вобраза. 
Абумоўленасць выбару тэмбру зместам музыкі.

Абагульняльны ўрок па тэме «Сродкі музычнай выраз-
насці» (1 гадзіна).

Прыкладны музычны матэрыял

«Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь». Муз. Н. Сака-
лоўскага, сл. М. Клімковіча і У. Карызны.

Беларускія народныя песні: «Ляцелі гусёлкі», «Пера-
пёлачка», «Запражыце сівых коней», «Грушка», «Каляда, 
Каляда, дай, баба, пірага», «Ішла Каляда», «Го-го-го, каза», 
«Люлі-люлі, цэлы дом спіць».

«Песня о Родине». Муз. і сл. С. Галкінай.
«Родны бусел». Муз. С. Галкінай, сл. Н. Галіноўскай.
«Кружева осенние». Муз. і сл. Я. Жабко.
«Звуки музыки». Муз. Р. Роджэрса, рускі тэкст М. Цэйт-

лінай.
«Куркі». Муз. Л. Шлег, сл. А. Вольскага.
«Белочки». Муз. З. Левінай, сл. Л. Някрасавай.
«Пешки — крепкие орешки». Муз. Г. Струвэ, сл. В. Круч-

кова.
«Ёжики смеются». Муз. У. Дарохіна, сл. К. Чукоўскага.
«Крокодил и Чебурашка». Муз. І. Арсеева.
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«Дельфинёнок». Муз. Э. Ханка, сл. В. Кручкова.
«Мама». Муз. Ж. Буржаа, Т. По Ђпа, сл. Ю. Энціна.
«Карусель». Муз. Д. Кабалеўскага, сл. І. Рахілы.
«Попутная песня». Муз. М. Глінкі, сл. Н. Кукальніка.
«Весёлые путешественники». Муз. М. Старакадомскага, 

сл. С. Міхалкова.
«Игра в гостей». Муз. Д. Кабалеўскага, сл. І. Рахілы.
«Форель». Муз. Ф. Шуберта, рускі тэкст У. Кастамарава.
«Сурок». Муз. Л. ван Бетховена, сл. Н. Райскага.
«Воздушная песня». Муз. М. Старакадомскага, сл. Я. Дал-

матоўскага.
«Малиновка». Муз. Л. ван Бетховена, сл. Г. Бюргера.
«Цымбалісты». Муз. Ю. Семянякі, сл. Эдзі Агняцвет.
«Музыканты». Муз. А. Рэмізоўскай, сл. Эдзі Агняцвет.
«Зіма». Муз. І. Лучанка, сл. Якуба Коласа.
«Зимушка-зима». Муз. А. Маркелава, сл. Т. Сучковай.
«Песенька Дзеда-барадзеда». Муз. Л. Захлеўнага, сл. А. Воль-

скага.
«Батлеемска зорка». Муз. і сл. Я. Петрашэвіча.
І. Жыновіч. «Мелодыя».
В. Карэтнікаў. «Маленькі каўбой».
Д. Кабалеўскі. «Зайчык дражніць медзведзяня».
С. Майкапар. «Рэха ў гарах».
Б. Дварыёнас. «Драўляны конік».
В. Салманаў. «Раніца ў лесе», «Вечар».
Э. Грыг. «Танец эльфаў».
С. Пракоф’еў. Сімфанічная казка «Пеця і воўк».
Л. ван Бетховен. «Вясёлая. Сумная».

II паўгоддзе

ПАДАРОЖЖА Ў МУЗЫЧНЫЯ КРАІНЫ — ОПЕРУ, БАЛЕТ, 
СІМФОНІЮ, КАНЦЭРТ (18 гадзін)

Прыкладнае планаванне тэмы

Песня, танец, марш клічуць у падарожжа (1 гадзіна). 
Песня, танец, марш як першасныя жанры музыкі. Выразныя 
асаблівасці песні, танца, марша.
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Музычнае падарожжа ў краіну Опера (1 гадзіна). Опера. 
Характэрныя асаблівасці оперы. Оперныя нумары.

Пра што расказваюць песня, танец, марш у оперы (2 га-
дзіны). Песня, танец, марш у оперным спектаклі. Асаблівасці 
бытавання песні, танца, марша ў оперы.

Музычнае падарожжа ў краіну Балет (1 гадзіна). Балет. 
Характэрныя асаблівасці балета. Роля пластычных сродкаў у 
стварэнні мастацкага вобраза.

Пра што расказваюць танец, марш у балеце (2 гадзіны). 
Танец, марш у балетным спектаклі. Асаблівасці бытавання 
танца, марша ў балеце.

Як сябруюць з музыкай іншыя віды мастацтва (1 гадзі-
на). Узаемасувязь музыкі з іншымі відамі мастацтва. Узае-
мапранікненне мастацтваў.

Падарожжа ў краіну Сімфонія (1 гадзіна). Сімфонія. Ха-
рактэрныя асаблівасці сімфоніі.

Песня, танец, марш расказваюць без слоў (2 гадзіны). Аса-
блівасці бытавання песні, танца, марша ў сімфоніі. Магчы-
масць ператварэння мелодыі песні ў тэму сімфоніі.

Інструменты сімфанічнага аркестра (2 гадзіны). Сім-
фанічны аркестр. Групы інструментаў сімфанічнага аркес-
тра. Выразныя магчымасці сімфанічнага аркестра. Роля 
дырыжора.

Музычнае падарожжа ў краіну Канцэрт (1 гадзіна). Кан-
цэрт. Характэрныя асаблівасці канцэрта.

Музычнае спаборніцтва (2 гадзіны). Прынцып спабор-
ніцтва ў канцэрце. Роля аркестра і саліруючага інструмента.

Куды прывялі нас песня, танец, марш (1 гадзіна). Опера, 
балет, сімфонія, канцэрт — жанры прафесійнай музыкі.

Абагульняльны ўрок па тэме «Падарожжа ў музычныя 
краіны — Оперу, Балет, Сімфонію, Канцэрт» (1 гадзіна).

Прыкладны музычны матэрыял

Беларускія народныя песні: «Саўка ды Грышка», «Кума 
мая, кумачка», «Стара бабуленька козліка мела», «Пайшоў 
Ясь наш на лужок», «Вясна красна, а зіма хараша», «Чаму 
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табе, Масленка, ды не сем нядзель?», «Вяснянка», «Чырво-
нае кока»,«Ды была ў бабкі курка рабенька», «Памажы, Бо-
жа, нам вясну гукаць».

Украінская народная песня «Журавель».
Руская народная песня «Уж как по мосту, мосточку».
«Студзень». Муз. М. Наско, сл. А. Дзеружынскага.
«Шпак». Муз. М. Анцава, сл. Янкі Журбы.
«Липка». Муз. М. Красева, сл. П. Варанько, пер. з ук-

раінскай С. Маршака.
«Мульцікі-пульцікі». Муз. і сл. Я. Жабко.
«Хрыстос Васкрос». Муз. і сл. Л. Кебіч.
«Наша Перамога». Муз. А. Чыркуна, сл. У. Карызны.
«Наш край». Муз. Д. Кабалеўскага, сл. А. Прышэльца.
«Прекрасен мир поющий». Муз. Л. Абелян, сл. У. Сцяпа-

нава.
Аўстрыйская народная песня «Козлік».
«Прынц і Ружа». Муз. М. Сацуры, сл. Л. Дранько-Майсю-

ка.
Нямецкая народная песня «Наш аркестр».
Р. Пукст. «Дзіцячы танец і хор», «Піянерская полька» 

(з оперы «Марынка»).
Я. Глебаў. «Бульба» (з балета «Мара»); «Адажыа» (з бале-

та «Маленькі прынц»).
М. Чуркін. Сімфаньета «Беларускія карцінкі», «Фінал».
М. Коваль. Тэмы Малыша, Балбатушкі, Усязнайкі, Тап-

тушкі, Бадайкі. Калыханка Мамы-казы, «Два хоры казля-
нят», сцэна «Гульні казлянят і напад Ваўка», «Ваяўнічы 
марш», «Фінал» (з оперы «Воўк і сямёра казлянят»).

Д. Кабалеўскі. Канцэрт № 3 для фартэпіяна з аркестрам, 
частка II.

М. Красеў. «Заключны хор» (з оперы «Муха-цакатуха»).
М. Глінка. «Марш Чарнамора» (з оперы «Руслан і Люд-

міла»).
М. Рымскі-Корсакаў. «Тры цуды» (з оперы «Казка пра 

цара Салтана»).
П. Чайкоўскі. Сімфонія № 2, частка IV; «Хор сялян» 

(з оперы «Яўген Анегін»); «Неапалітанскі танец» (з балета «Ле-
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бядзінае возера»); «Марш» (з балета «Шчаўкунок»); «Вальс» 
(з балета «Спячая прыгажуня»).

А. Глазуноў. Сімфонія № 1, частка II.
С. Пракоф’еў. «Вальс. Поўнач» (з балета «Папялушка»).
Ж. Бізэ. «Марш Тарэадора» (з оперы «Кармэн»).
В. А. Моцарт. «Каваціна Фігаро» (з оперы «Вяселле Фі-

гаро»).

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ 

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Фарміраванне ведаў (на ўзроўні ўяўленняў):
 • пра сродкі музычнай выразнасці (мелодыю, рытм, лад, 
тэмп, дынаміку, рэгістр, тэмбр);

 • сістэму працягласцей;
 • жанр прафесійнай музыкі (оперу, балет, сімфонію, кан-
цэрт);

 • групы інструментаў сімфанічнага аркестра.

Фарміраванне ўменняў:
 • бачыць узаемаабумоўленасць сродкаў музычнай выраз-
насці і жыццёвага зместу музычных твораў;

 • эмацыянальна і свядома ўспрымаць музычны твор;
 • выразна спяваць і іграць на музычных інструментах;
 • удзельнічаць у калектыўнай і індывідуальнай мастац-
ка-творчай дзейнасці;

 • даваць змястоўную ацэнку вынікам індывідуальнай і 
калектыўнай мастацкай дзейнасці;

 • вызначаць эмацыянальна-вобразны змест музычнага 
твора па асаблівасцях музычнай мовы;

 • асэнсавана выкарыстоўваць сродкі музычнай выразна-
сці (лад, тэмп, дынаміку, рэгістр, тэмбр) у выканальніц-
кай дзейнасці;

 • самастойна мадэліраваць мастацкі вобраз, выкарыстоў-
ваючы выразныя і выяўленчыя магчымасці мелодыі, 
рытму, лада, тэмпу, дынамікі, рэгістра, тэмбру;

 • іграць і запісваць простыя рытмічныя малюнкі;



 • выконваць песню з рытмічным акампанементам;
 • распазнаваць жанры песні, танца, марша ў працэсе 
ўспрымання фрагментаў з оперы, балета, сімфоніі, кан-
цэрта;

 • вызначаць па гучанні асобныя інструменты сімфанічна-
га аркестра;

 • сачыць за спаборніцтвам саліруючага інструмента і ар-
кестра ў канцэрце.
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ÏÐÀÖÎЎÍÀÅ ÍÀÂÓ×ÀÍÍÅ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Працоўнае навучанне на I ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі — арганічная састаўная частка адзінай сістэмы 
навучання, выхавання і развіцця вучняў. На ўроках пра-
цоўнага навучання адбываецца фарміраванне ў вучняў ве-
даў, уменняў, вопыту практычнай дзейнасці, якія маюць 
інтэгратыўны характар з прыродазнаўча-навуковымі і гу-
манітарнымі прадметамі; фарміраванне эмацыянальна-каш-
тоўнасных адносін да працэсу і выніку вучэбна-працоўнай 
дзейнасці; развіццё рухальных, маніпулятыўных навыкаў; 
выхаванне працоўных, інтэлектуальных, маральных якасцей 
асобы. На ўроках магчыма рэалізацыя міжпрадметных сувя-
зей і фарміраванне ўяўленняў пра разнастайныя тэхналогіі, 
іх узаемасувязь з прыродай, грамадствам, а таксама ўплыў на 
жыццядзейнасць кожнага чалавека.

Асноўнай мэтай вывучэння вучэбнага прадмета «Пра-
цоўнае навучанне» на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі 
з’яўляецца фарміраванне тэхналагічнай граматнасці вучняў 
як асновы тэхналагічнай культуры.

Асноўнымі задачамі з’яўляюцца:
 задавальненне патрэбнасці  вучняў у працоўнай дзейна-
сці, у рэалізацыі творчых задум у працэсе вучэбна-пазна-
вальнай, пераўтваральнай і стваральнай дзейнасці;
 фарміраванне асобасных, метапрадметных і прадмет-
ных вынікаў;
 фарміраванне элементарных тэхніка-тэхналагічных ве-
даў як кампанента светапогляду — тэхнічнай і тэхна-
лагічнай карціны свету;
 фарміраванне вопыту працоўнай дзейнасці, які ўклю-
чае авалоданне спосабамі дзейнасці па выкананні ас-
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ноўных тэхналагічных аперацый ручной працы, як не-
абходнай умовы паспяховай сацыялізацыі;
 выхаванне культуры працы і паводзін у працэсе пра-
цоўнай дзейнасці і зносін; развіццё самаацэнкі, тэхніч-
ных, інтэлектуальных здольнасцей, сэнсарных, рухаль-
ных і маніпулятыўных навыкаў;
 фарміраванне інтарэсу да працоўнай дзейнасці, перша-
пачатковае знаёмства з асноўнымі сферамі працоўнай 
дзейнасці чалавека.

Асноўнымі падыходамі, што рэалізуюцца на ўроках пра-
цоўнага навучання, з’яўляюцца: асобасна арыентаваны, 
дзейнасны, кампетэнтнасны, культуралагічны.

Асобасна арыентаваны падыход патрабуе ўліку індыві-
дуальных асаблівасцей вучняў, іх інтарэсаў, здольнасцей, 
каштоўнасных арыентацый, суб’ектыўнага вопыту, што даз-
валяе стварыць умовы кожнаму вучню для паспяховай рэалі-
зацыі сябе ў пазнанні і дзейнасці.

Да асобасных вынікаў адносяцца:
 каштоўнасна-сэнсавы — здольнасць да каштоўнаснага і 
эмацыянальна-валявога ажыццяўлення дзейнасці;
 рэфлексійна-ацэначны — здольнасць усведамлення 
ўласных індывідуальна-асобасных асаблівасцей, свайго 
псіхічнага стану; здольнасць ажыццяўляць суб’ек-
тыўны самакантроль і самаацэнку; гатоўнасць да са-
маўдасканалення і самаразвіцця.

Згодна з дзейнасным падыходам засваенне вучнямі змес-
ту вучэбнага матэрыялу ажыццяўляецца ў працэсе ўласнай 
актыўнай дзейнасці. Дзейнасць пры гэтым разглядаецца як 
крыніца фарміравання асобы і галоўны фактар яе развіцця. 
У працэсе навучання важна актыўнае выкарыстанне раз-
настайных відаў дзейнасці (пазнавальнай, праектнай, ка-
мунікатыўнай, гульнявой, прыродаахоўнай).

Згодна з кампетэнтнасным падыходам галоўнае ў пра-
цэсе навучання не фарміраванне асобных ведаў і ўменняў, а 
стварэнне ўмоў для развіцця здольнасці ажыццяўляць пра-
дугледжаныя праграмай віды і спосабы дзейнасці. 
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У змесце вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне» вы-
дзелены кампетэнцыі, якія ўяўляюць сабой сукупнасць ін-
фармацыйных адзінак, якія ўключаюць тэарэтычныя звест-
кі, спосабы дзейнасці, тэхналагічныя аперацыі і працэсы, 
якія адлюстроўваюць змест і характар пэўнага віду дзейнасці.

Метапрадметныя кампетэнцыi:
 інфармацыйна-камунікацыйная — здольнасць пошуку 
і перапрацоўкі інфармацыі, стварэння ўласнага інфар-
мацыйнага прадукту (малюнак, чарцёж і інш.);
 прыродазнаўчанавуковая — здольнасць усведамлення 
рэалізацыі законаў прыродазнаўства ў тэхналагічных 
працэсах і тэхнічных прыладах;
 культурадзейнасная — здольнасць арганізацыі куль-
тура- і прыродаадпаведнай дзейнасці ў адпаведнасці з 
законамі дызайну, уласнымі інтарэсамі, здольнасцямі 
і магчымасцямі;
 праектная (вучэбна-даследчая) — здольнасць да 
ажыццяўлення праектнай і вучэбна-даследчай дзейна-
сці, прэзентацыі іх вынікаў;
 камунікатыўная — здольнасць да арганізацыі і прадук-
цыйнага супрацоўніцтва ў калектыўнай дзейнасці;
 прафарыентацыйная — здольнасць арыентавацца ў 
свеце прафесій і патрабаванняў, што прад’яўляюцца 
прафесіяй да чалавека, да першапачатковага сама-
вызначэння.

Прадметныя кампетэнцыi:
 патрэбнасна-мэтавая — здольнасць абгрунтавання ідэі 
будучага выраба, зыходзячы з уласных патрэб і магчы-
масцей;
 праектна-канструктарская — здольнасць чытання і 
распрацоўкі канструктарскай дакументацыі (малюнак, 
чарцёж, схема) на мадэліруемы (канструяваны) выраб;
 праектна-тэхналагічная — здольнасць чытання і рас-
працоўкі тэхналагічнай дакументацыі (тэхналагічнай, 
інструкцыйнай карт) на выраб, у якой адлюстроўва-
ецца паслядоўнасць пераўтварэння прадмета працы і 
інструменты, якія выкарыстоўваюцца (тэхналагічная 
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карта) з дадаткам тлумачэнняў або інструкцый па вы-
кананні (інструкцыйная карта);
 выканальніцкая (стваральная і пераўтваральная) — 
здольнасць да стваральнай і пераўтваральнай дзейнасці 
ў адпаведнасці з канструктарскай і тэхналагічнай даку-
ментацыяй.

Вучэбная, вучэбна-працоўная, працоўная дзейнасць, пе-
рыядычна набываючы даследчы або практыка-пераўтва-
ральны характар, сама становіцца прадметам засваення. 
Веды, уменні і навыкі становяцца не мэтай, а сродкам раз-
віцця асобы вучня, фарміравання яго кампетэнцый.

Згодна з культуралагічным падыходам працэс наву-
чання павінен быць накіраваны на фарміраванне культуры 
асобы. Таму асноўнай мэтай вучэбнага прадмета і з’яўляецца 
фарміраванне асноў тэхналагічнай культуры асобы. Гэтаму 
спрыяе вывучэнне тэхналогіі рамёстваў, рэалізацыя прынцы-
пу прадукцыйнасці, гэта значыць стварэнне асобасна і гра-
мадска значнага прадукту дзейнасці, фарміраванне культуры 
працы і міжасобаснага ўзаемадзеяння ў працэсе вучэбна-пра-
цоўнай дзейнасці.

Праграма прадугледжвае пераемнасць навучання ва ўста-
новах дашкольнай адукацыі і на I і II ступенях агульнай 
сярэдняй адукацыі. Апора на вопыт вучняў, улік іх здольна-
сцей і магчымасцей садзейнічаюць дасягненню неабходнага 
ўзроўню засваення зместу навучання.

Змест вучэбнага прадмета на I ступені агульнай сярэд-
няй адукацыі ўключае вывучэнне наступных асноўных 
раздзелаў: «Тэхналогія і грамадства», «Тэхналогія апрацоўкі 
матэрыялаў», «Тэхналогія народных рамёстваў», «Тэхналогія 
гаспадарання», «Тэхналогія раслінаводства», «Я і свет тэх-
налогій».

Раздзел «Тэхналогія і грамадства» дазваляе вучням усвя-
доміць узаемаўплыў тэхналогіі і грамадства (вытворчасці); 
актуалізаваць вопыт, набыты ў І класе, стварыць арыенціро-
вачную аснову для паспяховага навучання; пазнаёміць з пра-
віламі арганізацыі працоўнай дзейнасці і правіламі бяспекі 
працы; аналізаваць этапы тэхналогіі (падрыхтоўчы, асноўны, 
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заключны). Акцэнтуецца ўвага на разнастайнасці матэрыя-
лаў: канструкцыйныя, прыродныя, падручныя. Звяртаецца 
ўвага на добрасумленнасць, адказнасць, дысцыплінаванасць 
і іншыя якасці асобы, неабходныя для паспяховасці навучан-
ня і працоўнай дзейнасці.

У межах раздзела «Тэхналогія апрацоўкі матэрыялаў» 
прадугледжана выкарыстанне разнастайных матэрыялаў, як 
традыцыйных (папера, тонкі аднаслойны кардон, баваўняныя 
і льняныя тканіны, ніткі для шыцця, вышывання, пляцення, 
прыродныя матэрыялы), так і падручных (картанажныя выра-
бы, шпагат, тонкі шнур, пластмасавыя стаканчыкі і інш.), 
што не толькі забяспечвае азнаямленне з шырокім пералікам 
матэрыялаў, але і спрыяе развіццю фантазіі, творчай самарэа-
лізацыі вучняў. У практычнай дзейнасці пераважае выканан-
не вырабаў па ўзоры і графічнаму відарысу. Пры апрацоўцы 
паперы і кардона вучні вучацца мадэліраваць віншавальныя 
паштоўкі, вырабы з палосак паперы, выконваць папяровую 
мазаіку, мадэліраваць у тэхніцы «арыгамі» (базавая форма 
«квадрат») і «модульнае арыгамі». Тэхналогія выканання 
вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў прадугледжвае выка-
нанне разметкі і раскрою аднадэталёвага вырабу квадратнай 
формы, вышыўкі швамі «наперад іголку», «наперад іголку з 
перавівам», пляцення з трох пасмаў, мадэліравання нітачных 
лялек. Рэалізацыя прафарыентацыйнай накіраванасці ўрокаў 
прадугледжвае азнаямленне вучняў са зместам дзейнасці ра-
ботнікаў, што ствараюць кнігі, швачкі, лесніка і інш.

Раздзел «Тэхналогія народных рамёстваў» знаёміць з 
найбольш даступнымі для вучняў II класа рамёствамі: выці-
нанкай (сіметрычныя, рапортныя і разеткавыя васьміпра-
мянёвыя ўзоры), фларыстыкай (плоскасная аплікацыя, 
стылізацыя выяў жывёл, птушак, насякомых, пейзаж), са-
ломапляценнем (плоскаснае і аб’ёмнае мадэліраванне з сухой 
трубчастай саломы). Арганізуючы ўрокі, неабходна ўлічваць 
нацыянальныя і рэгіянальныя асаблівасці сацыякультур-
най спадчыны (наяўнасць мастацкіх промыслаў: саломапля-
ценне, інкрустацыя саломкай, ткацтва, вышыўка, роспіс, 
фларыстыка, кераміка і інш.).
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Раздзел «Тэхналогія гаспадарання» спрыяе фарміраван-
ню вопыту па самаабслугоўванні (догляд адзення і абутку), 
культуры паводзін у побыце, выхаванню самастойнасці.

Раздзел «Тэхналогія раслінаводства» знаёміць вучняў з 
прыёмамі і правіламі догляду пакаёвых раслін.

Раздзел «Я і свет тэхналогій» прызначаны для падвя-
дзення вынікаў навучання за год, аналізу вучэбна-працоўных 
дасягненняў кожнага вучня, вызначэння ўзроўню засваення 
вывучаных тэхналогій. У дадзеным раздзеле прадугледжана 
выкананне калектыўнага выніковага задання «Квітнеючы 
луг», у рамках якога кожны вучань выконвае выраб на за-
дадзеную тэму. Матэрыялы і тэхналогію выканання вучні 
выбіраюць па ўласным жаданні.

Паслядоўнасць урокаў адлюстравана ў метадычных рэка-
мендацыях і каляндарна-тэматычным планаванні. Яна ўліч-
вае падрыхтоўку падарункавых сувеніраў, упрыгажэнняў да 
святаў, магчымасці вучняў па зборы прыроднага матэрыялу, 
а таксама рэкамендаваную псіхолагамі змену відаў працоў-
най дзейнасці.

Ва ўсіх раздзелах уведзена рубрыка «Прафесійная арыен-
тацыя», прызначэнне якой — пазнаёміць вучняў з рознымі 
прафесіямі, зместам працы па іх (прадмет (аб’ект) працы, 
сродкі працы, прадукт (вынік) працы, асноўныя віды работ), 
а таксама патрабаваннямі прафесіі да чалавека, яго асобас-
ных кампетэнцый.

Асноўнымі метадамі навучання з’яўляюцца дэманстра-
цыя, практыкаванні, вопыты і назіранні, практычныя рабо-
ты, якія рэалізуюцца ў працэсе выканання вучнямі канкрэт-
ных вырабаў, якія адпавядаюць патрабаванням функцыя-
нальнасці і эстэтычнай выразнасці (карысці і прыгажосці). 
Большая частка вучэбнага часу (не менш за 80 %) адводзіцца 
практычнай дзейнасці вучняў. На выкананне вырабу можа 
адводзіцца 1 ці 2 урокі ў залежнасці ад складанасці канс-
трукцыі і аб’ёму работы. Настаўнік можа выбраць любы з 
вырабаў, прапанаваных у вучэбнай праграме (рубрыка «Пры-
кладныя вучэбныя заданні»), ці падабраць іншыя, канструк-
цыя і тэхналогія выканання якіх адпавядае зместу раздзела, 
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які вывучаецца. Вырабы могуць выконвацца па тэхналагіч-
най ці інструкцыйнай карце, малюнку, уяўленні (на асно-
ве аналагаў), па ўласнай задуме. Настаўніку даецца магчы-
масць выкарыстоўваць каля 30 % вучэбнага часу па ўласным 
меркаванні пры ўмове дасягнення патрабаванняў да ўзроўню 
падрыхтоўкі вучняў, якія прыведзены ў адукацыйным стан-
дарце па працоўным навучанні і ў вучэбнай праграме.

Прафарыентацыйная накіраванасць вучэбнага прадме-
та рэалізуецца праз гутаркі на ўроках, сустрэчы з людзьмі 
розных прафесій, экскурсіі.

У праграме выдзелены міжпрадметныя сувязі, якія дапа-
магаюць рэалізаваць інтэграцыйны характар прадмета «Пра-
цоўнае навучанне».

Курсівам з зорачкай (*) пазначаны тэмы, якія з’яўляюцца 
неабавязковымі для вывучэння і могуць вывучацца па мерка-
ванні настаўніка.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА 
(34 гадзіны)

ТЭХНАЛОГІЯ І ГРАМАДСТВА (1 гадзіна)

Тэарэтычныя звесткі. Асноўныя этапы тэхналогіі: пад-
рыхтоўчы, асноўны, заключны. Азнаямленне са зместам на-
вучання ў бягучым годзе.

Знешні выгляд вучня і рабочае месца. Правілы бяспекі 
працы. Прадметы (матэрыялы) і сродкі (інструменты і пры-
стасаванні) працы, якія будуць выкарыстоўвацца ў II класе. 
Прадукты працы. Асвоеныя ў I класе прыёмы і правілы рабо-
ты з паперай, тэкстыльнымі, прыроднымі і падручнымі ма-
тэрыяламі. Культура працы.

Прафесійная арыентацыя. Гутарка «Што трэба для 
поспеху ў працы?». Якасці асобы, якія варта развіваць у пра-
цэсе навучання.

Міжпрадметныя сувязі.
Чалавек і свет. Прадметы прыроды і працы чалавека.
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Практычная дзейнасць. Вызначэнне вiдаў канструкцый-
ных матэрыялаў, інструментаў і прыстасаванняў, якія вы-
карыстоўваюцца ў II класе. Арганізацыя рабочага месца, вы-
кананне простага вырабу.

Прыкладнае вучэбнае заданне: папяровы стаканчык.

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ (19 гадзін)

Выкананне вырабаў з паперы і кардона (9 гадзін)

Тэарэтычныя звесткі. Тонкі аднаслойны кардон, яго 
ўласцівасці (трываласць, таўшчыня) і ўжыванне. Сувязь фор-
мы і аздаблення прадмета з яго прызначэннем.

Элементы графічнай граматы: пабудова прамога вугла.
Асноўныя тэхналагічныя аперацыі: разметка з дапамогай 

шаблона, трафарэта*, лінейкі, вугольніка, згінанне, рэзан-
не, скручванне, склейванне. Патрабаванні да якасці выка-
нання.

Асноўныя матэрыялы: розныя віды паперы, тонкі ад-
наслойны кардон.

Інструменты і прыстасаванні: нажніцы, аловак, лінейка, 
вугольнік, памазок для клею.

Дапаможныя матэрыялы: клей.
Прафесійная арыентацыя. Гутарка «Як кніга да нас 

прыйшла?». Прафесіі работнікаў, якія ўдзельнічаюць у 
падрыхтоўцы і выданні кнігі (падручніка): аўтар, рэдактар, 
вярстальшчык, карэктар, дызайнер, паліграфіст. Прадметы, 
сродкі, прадукты працы; віды работ; прафесійна важныя яка-
сці работнікаў гэтых прафесій. Беражлівыя адносіны да кніг, 
часопісаў і інш.

Міжпрадметныя сувязі.
Матэматыка. Даўжыня. Адзінка даўжыні — метр. Прамы вугал. 

Прамавугольнік. Квадрат. Ломаная. Звёны ломанай. Даўжыня ломанай. 
Перыметр многавугольніка.

Выяўленчае мастацтва. Выбар становішча аркуша паперы ў 
залежнасці ад формы прадметаў і іх размяшчэння. Рытмічная арганіза-
цыя выявы спосабам паўтору, чаргавання. Дэкаратыўнае абагульнен-
не раслінных і жывёльных форм. Светлыя і цёмныя адценні колеру. 
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Падбор колеру кампазіцыі ў адпаведнасці з эмацыянальным зместам 
вобразаў. Састаўленне невялікіх скульптурных груп з работ вучняў.

Практычная дзейнасць. Знаёмства з уласцівасцямі тон-
кага кардону. Аналіз канструкцыі ўзораў вырабаў або іх 
выяў. Стварэнне вырабаў па ўзоры, графічнаму відарысу, 
уласнай задуме: вызначэнне формы дэталей па ўзоры, раз-
метка, згінанне, рэзанне, падразанне, выразанне, скручван-
не, склейванне паперы і тонкага кардону, злучэнне простых 
аб’ёмных форм у больш складаныя, аздабленне вырабаў; 
ацэнка выніку і працэсу стварэння вырабу.

Прыкладныя вучэбныя заданні:
Дэкаратыўныя элементы інтэр’ера: «Космас» — канс-

труяванне з палосак паперы; «Марскія глыбіні», «Замак 
Снежнай каралевы», «У лесе» — аплікацыя, мазаіка; ёлач-
ныя цацкі — плоскія фігуркі з кардону, канструяванне з па-
лосак паперы; вазачка — модульнае арыгамі.

Цацкі: фігуркі жывёл; домік — аб’ёмнае канструяванне.
Дыдактычны матэрыял: святлафор, настольны тэатр, 

канструктар «Чароўныя палоскі».
Прыстасаванні для працы: скрыначкі — арыгамі.
Запрашэнні і віншавальныя паштоўкі: «З Днём на-

стаўніка», «З Днём маці» (плоскасная і аб’ёмная аплікацыя).

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў 
(6 гадзін)

Тэарэтычныя звесткі. Баваўняныя і льняныя тканіны. 
Уласцівасці тканіны: таўшчыня, шчыльнасць, трываласць, 
фактура. Лён і бавоўна — сыравіна для вытворчасці тканін. 
Ніткі для шыцця, вышывання, пляцення. Каляровыя спа-
лучэнні тканіны і нітак, нітак паміж сабой. Дэкаратыўнае 
афармленне вырабаў. Размяшчэнне ўзору па ўсёй паверхні, 
па перыметры, уздоўж аднаго, двух бакоў, у кутку. Сувязь 
дэкаратыўнага афармлення вырабу з яго прызначэннем.

Асноўныя тэхналагічныя аперацыі: разметка па лякале, 
раскрой, вышыўка швамі «наперад іголку», «наперад іголку 
з перавівам», пляценне, завязванне вузлоў. Патрабаванні да 
якасці выканання.
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Асноўныя матэрыялы: аднатонная баваўняная і льняная 
тканіна, ніткі для шыцця, вышывання, пляцення.

Інструменты і прыстасаванні: нажніцы, іголка, нітка-
ўдзявальнік, напарстак, мел кравецкі, аловак, лякала, ліней-
ка. Прызначэнне напарстка і ніткаўдзявальніка.

Прафесійная арыентацыя. Швачка (прадмет, сродкі, 
прадукт працы; віды работ; прафесійна важныя якасці). Гу-
тарка «Расліны — сыравіна для вытворчасці тканін».

Міжпрадметныя сувязі.
Матэматыка. Прамы вугал. Прамавугольнік. Квадрат. Перыметр 

чатырохвугольніка. Даўжыня. Развіццё вылічальных і вымяральных 
навыкаў.

Выяўленчае мастацтва. Сувязь формы і аздаблення прадмета з яго 
прызначэннем. Светлыя і цёмныя адценні колеру. Колеравыя спалучэнні. 
Выбар колеру ў залежнасці ад эмацыянальнага зместу.

Чалавек і свет. Значэнне раслін у жыцці людзей. Ахова раслін 
чалавекам.

Беларуская мова і літаратурнае чытанне.  Развіццё мовы і ўзбагачэн-
не слоўнікавага запасу.

Практычная дзейнасць. Знаёмства з уласцівасцямі тка-
ніны. Параўнанне ўласцівасцей паперы і тканіны. Аналіз 
формы і канструкцыі вырабу. Выкананне вырабаў па ўзоры, 
графічнай выяве, уласнай задуме: выбар матэрыялу, размет-
ка дэталей па лякале, выкройванне дэталей, апрацоўка края 
вырабу махрамі, падбор нітак, адмерванне ніткі, уцягванне 
ніткі ў іголку, завязванне вузельчыка, выкананне швоў «на-
перад іголку», «наперад іголку з перавівам», замацаванне 
канца ніткі на тканіне, звязванне канцоў нітак, пляценне ў 
тры пасмы, падразанне канцоў нітак, аналіз гатовага вырабу 
і тэхналогіі выканання вырабу.

Прыкладныя вучэбныя заданні:
Прыстасаванні для працы: закладкі, петлі і рамкі для 

афармлення гатовага вырабу.
Дэкаратыўныя элементы інтэр’ера: сурвэткі для сня-

данку.
Дэкаратыўныя элементы адзення: насоўка, шнуры, пад-

вескі, раменьчык, фенечкі.
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Цацкі: вырабы, лялечныя прыналежнасці, аздобленыя 
вывучанымі швамі, нітачная лялька.

Выкананне вырабаў з прыродных матэрыялаў 
(2 гадзіны)

Тэарэтычныя звесткі. Разнастайнасць прыродных ма-
тэрыялаў. Уласцівасці матэрыялаў (форма, колер, памеры). 
Варыятыўнасць выкарыстання. Узаемасувязь, прапарцыя-
нальнасць і суразмернасць фігур у кампазіцыі. Стылізацыя.

Асноўныя тэхналагічныя аперацыі: злучэнне дэталей з 
дапамогай пластыліну, клею. Патрабаванні да якасці выка-
нання.

Асноўныя матэрыялы: шышкі, жалуды, каштаны, галінкі, 
шкарлупіна лясных і грэцкіх арэхаў, карані дрэў, пер’е і інш.

Інструменты і прыстасаванні: стэкі, нажніцы, памазок 
для клею.

Дапаможныя матэрыялы: пластылін, клей, папера.
Прафесійная арыентацыя. Ляснік, егер (прадмет, срод-

кі, прадукт працы; віды работ; прафесійна важныя якасці). 
Гутарка «Майстэрня прыроды». Беражлівыя адносіны да 
прыроды.

Міжпрадметныя сувязі.
Выяўленчае мастацтва. Дэкаратыўнае абагульненне раслінных і 

жывёльных форм. Суадносіны двух прадметаў па масе і памеры. Састаў-
ленне невялікіх скульптурных груп з работ вучняў.

Чалавек і свет. Разнастайнасць раслін. Часткі раслін. Значэнне 
раслін у прыродзе і жыцці людзей. Ахова раслін чалавекам. Чырвоная 
кніга Рэспублікі Беларусь. Правілы прыродаахоўных паводзін.

Беларуская мова і літаратурнае чытанне. Развіццё мовы і ўзбагачэн-
не слоўнікавага запасу.

Практычная дзейнасць. Выкананне вырабаў па малюн-
ку, уяўленні, уласнай задуме: падбор прыроднага матэрыялу, 
мадэліраванне, злучэнне дэталей, афармленне вырабу, аналіз 
гатовага вырабу.

Прыкладныя вучэбныя заданні:
Дэкаратыўныя элементы інтэр’ера: кампазіцыі на тэмы 

казак «Ліса і дзяцел», «Тры парсючкі», «Калабок».
Цацкі: караблікі, фігуркі жывёл, птушак, людзей.
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Выкананне вырабаў з падручных матэрыялаў 
(2 гадзіны)

Тэарэтычныя звесткі. Першапачатковыя звесткі пра 
картанажныя вырабы, пластмасу. Уласцівасці матэрыялаў, 
якія выкарыстоўваюць пры стварэнні вырабаў. Уяўленне пра 
форму ў галіне канструявання. Дапаўненне асноўнай канст-
рукцыі характэрнымі дэталямі. Узаемасувязь дэталей выра-
бу. Сувязь формы і аздаблення вырабу з яго прызначэннем.

Асноўныя тэхналагічныя аперацыі: наклейванне, абклей-
ванне, разразанне. Патрабаванні да якасці выканання.

Асноўныя матэрыялы: кардонныя скрынкі, упакоўкі; 
пластмасавыя стаканчыкі, баначкі і інш.

Інструменты і прыстасаванні: нажніцы, памазок для 
клею.

Дапаможныя матэрыялы: папера, ніткі, папяровы шпа-
гат, шнур, клей, лейкапластыр, двухбаковы скотч.

Міжпрадметныя сувязі.
Выяўленчае мастацтва. Сувязь формы і аздаблення прадмета з яго 

прызначэннем. Суадносіны двух прадметаў па масе і памеры.
Беларуская мова і літаратурнае чытанне. Развіццё мовы і ўзбагачэн-

не слоўнікавага запасу.

Практычная дзейнасць. Выкананне вырабаў па ўзоры, 
малюнку, уласнай задуме: мадэліраванне з гатовых форм, пад-
бор падручных і дапаможных матэрыялаў, выкананне дэта-
лей, злучэнне, афармленне вырабу, аналіз гатовага вырабу і 
працэсу яго выканання.

Прыкладныя вучэбныя заданні:
Прыстасаванні для працы: падстаўка для алоўкаў, кан-

цылярскіх прылад.
Дэкаратыўныя элементы інтэр’ера: вазачкі, шкатулкі, 

рамкі для пано і фатаграфій.
Цацкі: казачныя персанажы, стылізаваныя фігуркі 

жывёл.
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ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ (9 гадзін)

Выцінанка (3 гадзіны)

Тэарэтычныя звесткі. Гістарычныя звесткі пра выцінан-
ку. Спосабы атрымання ўзору. Залежнасць формы вырабу ад 
спосабу складання і элементаў, якія выразаюцца. Разеткавыя 
(васьміпрамянёвыя), сіметрычныя, рапортныя выцінанкі.

Форма, узор, арнамент. Паслядоўнасць аналізу: знешняя 
форма, элементы арнаменту (геаметрычныя фігуры), кам-
пазіцыя (сіметрыя, рытм). Патрабаванні да ўзораў для выці-
нанкі.

Асноўныя тэхналагічныя аперацыі: складванне, выразан-
не. Патрабаванні да якасці выканання.

Асноўныя матэрыялы: белая і каляровая папера.
Інструменты: аловак, нажніцы.
Прафесійная арыентацыя. Знаёмства з творчасцю бела-

рускіх народных майстроў. Гутарка «Карункі выцінанкі».

Міжпрадметныя сувязі.
Выяўленчае мастацтва. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастац-

тва, яго сувязь з прыродай. Дэкаратыўнае абагульненне раслінных і 
жывёльных форм. Раслінныя матывы ў арнаменце.

Беларуская мова і літаратурнае чытанне. Развіццё мовы і ўзбагачэн-
не слоўнікавага запасу.

Практычная дзейнасць. Выкананне вырабаў па гатовай 
разметцы, уяўленні: распрацоўка ўзору, выбар і складванне 
паперы, выразанне элементаў узору з папярэдняй прарысоў-
кай  контуру, аналіз атрыманай выцінанкі, прыёмаў выра-
зання.

Прыкладныя вучэбныя заданні:
Дэкаратыўныя элементы інтэр’ера: «цуда-сняжынкі», 

пано, сурвэтка, гірлянда.
Дэкаратыўныя элементы для афармлення вырабаў з па-

перы, кардону, падручных матэрыялаў.
Цацкі: ёлачныя ўпрыгажэнні.
Запрашэнні, віншавальныя паштоўкі: «З Новым годам», 

«Запрашаем у госці».
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Фларыстыка: аплікацыя з засушаных раслін 
(3 гадзіны)

Тэарэтычныя звесткі. Разнастайнасць раслін для аплі-
кацыі. Уласцівасці засушаных раслін. Варыятыўнасць вы-
карыстання.

Стылізаваныя выявы жывёл, насякомых, птушак, рыб 
з матэрыялаў флоры. Цэласнасць кампазіцыі. Перадача 
прасторы ў дэкаратыўнай кампазіцыі.

Асноўныя тэхналагічныя аперацыі: разметка, разразанне, 
наклейванне, сушка гатовага вырабу. Патрабаванні да якасці 
выканання.

Асноўныя матэрыялы: расліны, засушаныя ў плоскасці.
Інструменты і прыстасаванні: аловак, нажніцы, памазок 

для клею.
Дапаможныя матэрыялы: папера, клей.
Прафесійная арыентацыя. Кветкавод (прадметы, срод-

кі, прадукты працы; віды работ; прафесійна важныя якасці). 
Гутарка «Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь».

Міжпрадметныя сувязі.
Выяўленчае мастацтва. Выбар становішча аркуша паперы ў 

залежнасці ад формы прадметаў і іх размяшчэння; запаўненне плоскасці 
аркуша буйнымі выявамі. Светлыя і цёмныя адценні колеру. Выбар 
колеру ў залежнасці ад эмацыянальнага ўтрымання сюжэта, які 
малюецца. Дэкаратыўнае абагульненне форм прадметаў.

Чалавек і свет. Разнастайнасць раслін. Часткі раслін. Значэнне 
раслін у прыродзе і жыцці людзей. Ахова раслін чалавекам. Чырвоная 
кніга Рэспублікі Беларусь. Правілы прыродаахоўных паводзін.

Практычная дзейнасць. Выкананне вырабаў па ўзоры, 
уяўленні: выбар матэрыялу, састаўленне кампазіцыі, размет-
ка размяшчэння раслін на аснове, наклейванне засушаных 
раслін на аснову, аналіз гатовых работ.

Прыкладныя вучэбныя заданні:
Дэкаратыўныя элементы інтэр’ера: тэматычныя кам-

пазіцыі «Матылёк-прыгажун», «Страказа», «Жар-птушка», 
«Залатая рыбка», «Восеньскі пейзаж», «Восеньская казка», 
«Цуда-кветка».
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Запрашэнні, паштоўкі: «Каханай матулі», «Да пабачэн-
ня, восень».

Саломапляценне (дэкаратыўныя элементы) (3 гадзіны)

Тэарэтычныя звесткі. Беларускае саломапляценне. 
Падрыхтоўка саломы да работы. Трубчастая саломка. Ула-
сцівасці: трываласць, колер.

Асноўныя тэхналагічныя аперацыі: ачыстка, разразанне 
на часткі, наклейванне на папяровую аснову, перавязванне 
пучка. Патрабаванні да якасці выканання.

Асноўныя матэрыялы: саломка.
Прылады: нажніцы, памазок для клею.
Дапаможныя матэрыялы: трывалыя ніткі, папера, клей.
Прафесійная арыентацыя. Гутарка «Простая саломка». 

Палявод, трактарыст, камбайнер (прадметы, сродкі, прадук-
ты працы; віды работ; прафесійна важныя якасці). Знаёмства 
з творчасцю беларускіх народных майстроў.

Міжпрадметныя сувязі.
Выяўленчае мастацтва. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацт-

ва, яго сувязь з прыродай.
Чалавек і свет. Найбольш распаўсюджаныя культурныя расліны.

Практычная дзейнасць. Выкананне вырабаў з саламя-
ных трубачак па ўзоры, уяўленні: падрыхтоўка матэрыялу, 
нарэзка, мадэліраванне з трубчастай саломкі, перавязванне 
пучка, наклейванне на аснову, параўнанне з узорам, аналіз 
вырабу.

Прыкладныя вучэбныя заданні:
Дэкаратыўныя элементы інтэр’ера: гірлянды, ланцуж-

кі, ліхтарыкі, сонейкі, снопікі, пано (аплікацыя) і інш.
Цацкі: ёлачныя ўпрыгажэнні.

ТЭХНАЛОГІЯ ГАСПАДАРАННЯ (3 гадзіны)

Забеспячэнне побыту сям’і

Тэарэтычныя звесткі. Патрабаванні да знешняга выгля-
ду. Догляд сябе, адзення, абутку. Беражлівыя адносіны да 
адзення і абутку.
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Афармленне інтэр’ера да свята. Распрацоўка дэкара-
тыўных элементаў інтэр’ера.

Правілы этыкету. Выбар і ўпакоўка падарункаў. Уручэн-
не кветак і падарункаў. Як прымаць падарункі.

Прафесійная арыентацыя. Гутарка «Падарожжа на 
швейную фабрыку». Работнікі швейнай фабрыкі (мадэльеры, 
канструктары і інш.). Прадмет, сродкі, прадукты працы; 
віды работ; прафесійна важныя якасці. Гутарка «Як уручаць 
і прымаць падарункі».

Міжпрадметныя сувязі.
Беларуская мова. Этыка маўлення, пабудова дыялога.
Літаратурнае чытанне. Прагаворванне і завучванне скорагаворак, 

лічылак.
Чалавек і свет. Знешні выгляд вучня. Сямейныя традыцыі і звычаі. 

Будні і святы.

Практычная дзейнасць. Самааналіз знешняга выгляду, 
адзення, абутку. Выкананне найпрасцейшых аперацый па 
доглядзе адзення, абутку. Экскурсія ў кабінет абслуговай 
працы.

Афармленне класнага кабінета да свята. Выкананне ўпры-
гажэнняў для навагодняй ёлкі. Упакоўка падарункаў. Роле-
вая гульня «Ідзём у госці».

ТЭХНАЛОГІЯ РАСЛІНАВОДСТВА (1 гадзіна)

Догляд пакаёвых раслін

Тэарэтычныя звесткі. Размяшчэнне раслін у інтэр’еры. 
Патрабаванні да догляду розных відаў раслін.

Прафесійная арыентацыя. Кветкавод (прадмет, сродкі, 
прадукт працы; віды работ; прафесійна важныя якасці). Гу-
тарка «Значэнне пакаёвых раслін».

Міжпрадметныя сувязі.
Чалавек і свет. Значэнне раслін у жыцці людзей. Разнастайнасць 

раслін. Умовы, неабходныя для росту і развіцця раслін. Праца людзей 
па вырошчванні культурных раслін.

Практычная дзейнасць. Догляд пакаёвых раслін.
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Я І МІР ТЭХНАЛОГІЙ (1 гадзіна)

Падвядзенне вынікаў года. Прэзентацыя вырабаў, ство-
раных у бягучым годзе. Гульня «Майстэрня падарункаў». 
Рэкамендацыі па нарыхтоўцы летам прыродных матэрыялаў, 
неабходных для працы ў III класе: ракавіны, каменьчыкі, 
шкарлупіна яек і інш., расліны, засушаныя з захаваннем 
аб’ёмнай формы; саломка.

Практычная дзейнасць. Выкананне калектыўнай ра-
боты з выкарыстаннем вывучаных матэрыялаў і асвоеных 
тэхналагічных аперацый.

Прыкладнае выніковае заданне. Калектыўная работа 
«Квітнеючы луг».

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ 

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Валодаць спосабамі дзейнасці:
 • выконваць правілы: бяспекі працы, працоўнай і тэхна-
лагічнай дысцыпліны, рацыянальнай арганізацыі рабо-
чага месца і асабістай гігіены, эканомнага расходавання 
матэрыялаў;

 • мець уяўленне: пра баваўняныя і льняныя тканіны; ула-
сцівасці паперы, кардону, тканіны; варыятыўнасць дог-
ляду пакаёвых раслін; народныя рамёствы: выцінанку і 
саломапляценне; фларыстыку; этапы тэхналогіі;

 • распазнаваць: паперу, кардон, тканіну, віды прырод-
ных матэрыялаў, падручныя матэрыялы, форму дэталі 
па ўзоры;

 • характарызаваць: злучэнне дэталей склейваннем, сшы-
ваннем, звязваннем, замацаванне пластылінам;

 • чытаць і разумець: найпрасцейшыя графічныя відары-
сы (эскізы, тэхнічныя рысункі);

 • распрацоўваць: дэкаратыўныя элементы інтэр’ера з улі-
кам вопыту, набытага ў ІІ класе;

 • ажыццяўляць (выконваць): арганізацыю рабочага мес-
ца; выбар інструментаў для апрацоўкі паперы, тканіны 
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і іншых матэрыялаў; вядомыя спосабы апрацоўкі 
вывучаных матэрыялаў; выкананне вырабаў пад 
кіраўніцтвам настаўніка па ўзоры, чарцяжу, малюнку, 
уласнай задуме; аздабленне і ўпрыгожванне гатовых 
вырабаў; догляд адзення, абутку.

Выкарыстоўваць набытыя навыкі ў практычнай дзейна-
сці і паўсядзённым жыцці:

 • планаваць сваю дзейнасць і кантраляваць яе ход;
 • ажыццяўляць арганізацыю вучэбнага месца;
 • ажыццяўляць тэхналагічны працэс выканання выра-
баў пад кіраўніцтвам настаўніка ці дарослага па ўзоры, 
эскізе, малюнку;

 • ажыццяўляць аздабленне і ўпрыгожванне гатовых вы-
рабаў;

 • выконваць прасцейшыя работы па доглядзе пакаёвых 
раслін;

 • выконваць правілы асабістай гігіены і бяспекі працы з 
матэрыяламі, інструментамі, электрапрыборамі;

 • праяўляць любоў да працы і прыроды, павагу да людзей 
працы і вынікаў іх дзейнасці; уважлівасць, адказнасць і 
добрасумленнасць; акуратнасць і беражлівасць; даклад-
насць, рацыянальнасць і эканомнасць працоўных дзе-
янняў; дысцыплінаванасць і стараннасць, цярплівасць 
і настойлівасць у дасягненні запланаванага выніку; на-
зіральнасць, творчасць і мастацкі густ; аб’ектыўнасць і 
аргументаванасць сама- і ўзаемаацэнкі; самастойнасць і 
ўзаемадапамогу; імкненне да самаадукацыі, самавыха-
вання і самаразвіцця.

Матэрыяльна-тэхнічнае абсталяванне:
 • інструменты і прыстасаванні: нажніцы «школьныя», 
лінейка, вугольнік, аловак, памазок для клею, іголка 
швейная (№ 2, даўжыня 30—40 мм), стэкі, падкладная 
дошка, пульверызатар, лейка;

 • асноўныя матэрыялы: папера (пісчая (белая і каляро-
вая), чарцёжная, абгортачная, аксамітная, крэпірава-



ная), тонкі кардон; баваўняная і льняная тканіна; ніт-
кі для шыцця, вышывання, пляцення; прыродныя ма-
тэрыялы (шышкі, жалуды, каштаны, галінкі, лясныя 
арэхі, шкарлупіна грэцкага арэха, суквецці дзядоўніка 
і інш.), засушаныя лісце і кветкі; шпагат, тонкі шнур, 
тасьма, вяроўка; кардонныя скрынкі; пластыкавыя ста-
каны; салома.

 • дапаможныя матэрыялы: клей ПВА, клеючы аловак, 
пластылін, лейкапластыр, двухбаковы скотч.
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ÔIÇI×ÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ I ÇÄÀÐÎЎÅ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбны прадмет «Фізічная культура і здароўе» вырашае 
задачы агульнай фізкультурнай адукацыі, рознабаковага 
фізічнага, інтэлектуальнага, духоўна-маральнага развіцця і 
аздараўлення вучняў.

Змест вучэбнага прадмета накіраваны на ўмацаванне 
здароўя, прафілактыку захворванняў, фарміраванне зда-
ровага, фізічна актыўнага ладу жыцця вучняў; аказвае 
развіваючы ўплыў на сучасны светапогляд вучняў, фарміруе 
псіхічныя, псіхафізічныя, маральна-валявыя і іншыя якасці 
асобы. Рэгулярныя фізічна-аздараўленчыя вучэбныя заняткі 
спрыяюць аднаўленню і павышэнню разумовай і фізічнай 
працаздольнасці вучняў. 

Спецыфічнай асаблівасцю вучэбнай праграмы па прадме-
це «Фізічная культура і здароўе» з’яўляецца выкарыстанне 
на кожным уроку разнастайных сродкаў фізічнага выхаван-
ня для вырашэння задач адукацыі, выхавання і аздараўлен-
ня вучняў.

Мэтамі вывучэння вучэбнага прадмета «Фізічная куль-
тура і здароўе» на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі 
з’яўляюцца фарміраванне фізічнай культуры асобы і азда-
раўленне вучняў з улікам іх узроставых асаблівасцей.

Адукацыйныя задачы:
 фарміраванне даступных у малодшым школьным уз-
росце фізкультурных ведаў;
 фарміраванне рухальных уменняў і навыкаў; 
 навучанне спосабам фізкультурнай дзейнасці;
 развіццё здольнасці прымяняць засвоеныя фізкультур-
ныя веды, выкарыстоўваць рухальныя ўменні і навыкі 
ў пазаўрочны час;
 фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў бяспечных па-
водзін падчас арганізаваных і самастойных гульняў і 
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фізкультурных заняткаў, у экалагічна неспрыяльных 
умовах.

Выхаваўчыя задачы:
 выхаванне адносін да ўласнага здароўя і здароўя іншых 
як да каштоўнасці;
 развіццё патрэбнасці ў рэгулярнай фізкультурна-азда-
раўленчай і спартыўнай актыўнасці;
 садзейнічанне гарманічнаму фізічнаму, духоўна-мараль-
наму, інтэлектуальнаму і эмацыянальнаму развіццю;
 выхаванне дысцыплінаванасці, сумленнасці, добра-
зычлівасці, калектывізму, спагадлівасці, смеласці;
 фарміраванне міжасобасных адносін з аднагодкамі ў 
працэсе фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці.

Аздараўленчыя задачы:
 прафілактыка захворванняў, стрэсавых станаў;
 фарміраванне навыкаў здаровага, фізічна актыўнага ла-
ду жыцця;
 умацаванне фізічнага здароўя вучняў;
 развіццё каардынацыйных і кандыцыйных здольна-
сцей;
 садзейнічанне рознабаковаму фізічнаму развіццю;
 фарміраванне правільнай паставы.

Для павышэння аздараўленчага эфекту вучэбнага прад-
мета «Фізічная культура і здароўе» ўрокі праводзяцца на ад-
крытых прышкольных пляцоўках.

Змест вучэбнай праграмы размеркаваны па наступных раз-
дзелах: «Асновы фізкультурных ведаў», «Уменні, навыкі, спо-
сабы дзейнасці», «Развіццё рухальных здольнасцей» (табл. 1).

Тэмы раздзела «Асновы фізкультурных ведаў» выву-
чаюцца на ўроках фізічнай культуры і здароўя на працягу 
навучальнага года ў форме непрацяглых апавяданняў, гута-
рак (5—10 хвілін) і прадугледжваюць фарміраванне ў вучняў 
ведаў і ўяўленняў пра фізічную культуру як частку агульнай 
культуры чалавека.

Раздзел «Уменні, навыкі, спосабы дзейнасці» ўключае 
пералік фізічных практыкаванняў, якія складаюць змест 
«школы рухаў»: разнавіднасці хадзьбы, бега, скачкі, кідан-
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не, лажанне, перамяшчэнне на лыжах, плаванне, элементы 
спартыўных і рухавых гульняў, практыкаванні ў раўнавазе і 
ў вісе, акрабатычныя практыкаванні.

Змест раздзела «Развіццё рухальных здольнасцей» прад-
стаўлены рухавымі гульнямі і гульнявымі заданнямі, тэста-
вымі практыкаваннямі для вызначэння ўзроўню развіцця ру-
хальных здольнасцей вучняў.

Вучэбная праграма прадугледжвае пераважнае выкары-
станне гульнявой формы правядзення ўрокаў, што павышае 
эфектыўнасць вырашэння наступных задач:

 замацаванне і ўдасканаленне вучнямі рухальных умен-
няў, навыкаў і вывучаных спосабаў дзейнасці;
 развіццё каардынацыйных (дакладнае ўзнаўленне пра-
сторавых, часавых і сілавых характарыстык рухаў, іх 
тэмпу і рытму; захоўванне раўнавагі; хуткае і своечасо-
вае рэагаванне на зменлівыя сітуацыі; узгодненасць ад-
начасовых і паслядоўных рухаў рознымі часткамі цела) 
і кандыцыйных (хуткасных, сілавых, хуткасна-сілавых, 
агульнай вынослівасці, гнуткасці) здольнасцей.

Спецыфіка вучэбнай праграмы «Фізічная культура і зда-
роўе» прадугледжвае:

 строгі дыферэнцыраваны падбор вучэбнага матэрыялу 
з улікам яго засваення вучнямі, аднесенымі па ста-
не здароўя да асноўнай і падрыхтоўчай медыцынскіх 
груп1;
 штогадовае выкананне ўніфікаваных тэставых практы-
каванняў для вызначэння індывідуальнага ўзроўню 
развіцця рухальных здольнасцей вучняў (у II класе — 
два разы на вучэбны год — у верасні і маі). Умовы вы-
канання тэставых практыкаванняў для індывідуальна-
га вызначэння ўзроўню развіцця рухальных якасцей 
вучняў выкладзены ў Дадатку;

1 Вучні, аднесеныя па стане здароўя да спецыяльнай медыцынскай 
групы, займаюцца па асобных вучэбных праграмах, зацверджаных 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і ўзгодненых з Мiнiстэр-
ствам аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь.
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 цесную ўзаемасувязь зместу ўрокаў фізічнай культуры 
і здароўя з рухальнай актыўнасцю вучняў у рэжыме 
вучэбнага i падоўжанага дня, рэгулярным удзелам у 
фізкультурна-аздараўленчых мерапрыемствах.

Прыярытэтнымі для вучэбнага прадмета «Фізічная куль-
тура і здароўе», які вывучаецца на I ступені агульнай сярэд-
няй адукацыі, з’яўляюцца:

 агульнавучэбныя ўменні і навыкі: назіранне, аналіз, 
вымярэнне, ацэнка, параўнанне, удзел у дыялогу;
 універсальныя спосабы дзейнасці: даследаванне нескла-
даных практычных сітуацый, звязаных з рашэннем ру-
хальных задач пераважна ва ўмовах гульнявой дзейнасці;
 фізкультурныя кампетэнцыі: маторная (рухальная), 
самакантролю падчас урокаў, агульнакультурная 
(у пытаннях узнікнення і адраджэння Алімпійскіх 
гульняў, дасягненняў на іх айчынных спартсменаў).

Вынікі засваення вучэбнага прадмета «Фізічная культура 
і здароўе» сфармуляваны ў вучэбных патрабаваннях да вуч-
няў. Прыярытэтам вучэбнага прадмета з’яўляецца асваенне 
зместу, значнага:

 для станаўлення гуманістычнай накіраванасці асобы;
 павышэння эмацыянальнай насычанасці вучэбнай 
дзейнасці;
 фарміравання індывідуальных норм дзейнасці і паво-
дзін на ўроках;
 станаўлення каштоўнасных адносін да свайго здароўя;
 самастойных заняткаў фізічнымі практыкаваннямі;
 вядзення здаровага, фізічна актыўнага ладу жыцця.

Вучэбна-метадычнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэн-
не адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Фізічная 
культура і здароўе» рэгламентуецца Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь1.

1 Пералік і нормы забеспячэння спартыўным інвентаром і абсталя-
ваннем, неабходнымі для арганізацыі фізічнага выхавання вучняў пры 
атрыманні імі агульнай сярэдняй, спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай і 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі, правядзення з імі фізкультурна-аздараў-
ленчых і спартыўна-масавых мерапрыемстваў, зацверджаны пастановай 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 14.07.2014 № 105.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

Прыкладнае размеркаванне вучэбнага матэрыялу

Табліца 1

Раздзелы, тэмы вучэбнага матэрыялу
Колькасць 
гадзін

Асновы фізкультурных ведаў 2

Асновы бяспекі заняткаў 0,5

Гігіенічныя веды 0,25

Здаровы лад жыцця 0,5

Самастойныя заняткі фізічнымі практыкаваннямі 0,25

Алімпізм і алімпійскі рух 0,5

Уменні, навыкі, спосабы дзейнасці 66

Страявыя практыкаванні 3

Агульнаразвіццёвыя практыкаванні 4

Хадзьба 2

Бег 6

Скачкі 6

Кіданне 6

Лажанне 5

Акрабатычныя практыкаванні 10

Практыкаванні ў раўнавазе 4

Элементы спартыўных і рухавых гульняў 12

Перамяшчэнне на лыжах1 8

Плаванне2 да 16 гадзін

1 Пры бясснежнай зіме замяняецца вучэбным матэрыялам іншых тэм.
2 Пры наяўнасцi ўмоў і магчымасцей для навучання навыкам пла-

вання ў аб’ёме да 16 гадзін за кошт раздзела «Уменні, навыкі, спосабы 
дзейнасці».
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Раздзелы, тэмы вучэбнага матэрыялу
Колькасць 
гадзін

Развіццё рухальных здольнасцей 1

Рухавыя гульні і гульнявыя заданні +

Вызначэнне ўзроўню развіцця рухальных здольнас-
цей вучняў 2 

+

Прыкладныя рэкамендацыі па тыднёвым рухаль-
ным рэжыме

+

УСЯГО 68

АСНОВЫ ФІЗКУЛЬТУРНЫХ ВЕДАЎ

Асновы бяспекі заняткаў. Правілы бяспечных паводзін 
вучняў у месцах заняткаў фізічнай культурай. Правілы па-
водзін пры траўмах і няшчасных выпадках. Правілы паво-
дзін на вадзе.

Гігіенічныя веды. Правілы дыхання пры выкананні агуль-
наразвіццёвых практыкаванняў. Правілы правядзення вод-
ных працэдур, прыёму паветраных і сонечных ваннаў.

Здаровы лад жыцця. Паняцце і ўплыў здаровага ладу 
жыцця вучняў на стан здароўя, настрой, поспехі ў вучобе.

Самастойныя заняткі фізічнымі практыкаваннямі. Па-
трабаванні да выканання комплексу практыкаванняў раніш-
няй гімнастыкі і фізкультурных мінутак. Правілы выканання 
тэставых практыкаванняў: чаўночны бег, падцягванне ў вісе, 
нахіл уперад са становішча седзячы, падыманне і апусканне 
тулава са становішча лежачы на спіне, бег 30 м, 6-мінутны бег.

Алімпізм і алімпійскі рух. Уяўленне пра сучасныя Алім-
пійскія гульні. Алімпійская сімволіка і атрыбутыка (эмбле-

1 Час, які адводзіцца на кожным уроку на развіццё рухальных здоль-
насцей вучняў, уваходзіць у разлік гадзін адпаведнай тэмы раздзела 
«Уменні, навыкі, спосабы дзейнасці».

2 Плануецца на трэці-чацвёрты тыдзень пачатку і апошнія два тыдні 
завяршэння навучальнага года.

Заканчэнне
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ма, агонь, сцяг, гімн, дэвіз, талісманы, алімпійскія ўзна-
гароды). Цырымоніі адкрыцця і закрыцця Алімпійскіх 
гульняў.

УМЕННІ, НАВЫКІ, СПОСАБЫ ДЗЕЙНАСЦІ

Страявыя практыкаванні. Разлік на «першы — другі»; 
размыканне і змыканне прыстаўным крокам; перастраенні з 
адной шарэнгі ў дзве і назад; перамяшчэнне ў калоне па адным 
з выкананнем каманд: «У абход — шагам марш!», «Проціхо-
дам налева (направа) — марш!», «Па дыяганалі — марш!».

Агульнаразвіццёвыя практыкаванні. Рыўковыя і круга-
выя рухі рукамі, махавыя рухі нагамі з зыходнага станові-
шча стоячы; выпады наперад, убок, назад з адначасовым 
падыманнем рук у бакі, уверх, адвядзеннем назад; кругавыя 
рухі рукамі ў выпадах; нахілы ўперад з зыходнага становішча 
седзячы, стоячы, ногі разам, ногі паасобку; комплексы прак-
тыкаванняў ранішняй гімнастыкі і фізкультурных мінутак.

Хадзьба. На насках рукі на поясе, за галаву, уверх, у бакі; 
у паўпрысядзе, на знешнім баку ступні, з высокім падыман-
нем бядра, прыстаўным крокам управа і ўлева.

Бег. На месцы, па разметках, «змейкай» і «васьмёркай», 
на зададзеную адлегласць і час; 30 м з высокага старту; чаў-
ночны бег 4  9 м.

Скачкі. На дзвюх нагах па разметках; на адной назе «па 
класах» (квадратам); у глыбіню з мяккім прызямленнем; праз 
кароткую і доўгую скакалку; у даўжыню з месца штуршком 
дзвюма нагамі і з разбегу.

Кіданне. Набіўнога мяча 0,5 кг дзвюма рукамі ад грудзей 
і знізу наперад-уверх з зыходнага становішча стоячы ногі на 
шырыні плячэй тварам у бок кідання; кіданне малога мяча 
з месца на далёкасць з зыходнага становішча стоячы тварам 
у бок кідання, на зададзеную адлегласць, у гарызанталь-
ную і вертыкальную цэль (гімнастычны абруч) з адлегласці 
3—4 м.

Лажанне. Па нахіленай гімнастычнай лаўцы ва ўпоры 
стоячы на каленях, ва ўпоры прысеўшы; па гімнастычнай 
сценцы ў гарызантальным напрамку прыстаўным крокам 
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з папераменным перахопліваннем рук, у вертыкальным на-
прамку рознаіменным і аднайменным спосабамі; падцягван-
не на руках лежачы на жываце і бёдрах на гарызантальнай 
гімнастычнай лаўцы; падцягванне на перакладзіне ў вісе 
(хлопчыкі), у вісе стоячы (дзяўчынкі).

Акрабатычныя практыкаванні. Хуткая групоўка з асноў-
най стойкі, рукі ўверсе далонямі наперад, з упору прысеўшы, 
з зыходнага становішча лежачы на спіне, рукі ўверсе дало-
нямі наперад; кулёк наперад у групоўцы; стойка на лапатках 
сагнуўшы ногі; са стойкі на лапатках сагнуўшы ногі перакат 
наперад ва ўпор прысеўшы; перакат убок прагнуўшыся з зы-
ходнага становішча лежачы на грудзях, рукі ўверх, убок у 
групоўцы са стойкі на каленях.

Практыкаванні ў раўнавазе. Стойка на адной назе з за-
крытымі вачамі, з паднятымі ў бакі рукамі, стоячы на падло-
зе, на лаўцы; хадзьба па рэйцы перавернутай гімнастычнай 
лаўкі; бег па гімнастычнай лаўцы; павароты кругом стоячы 
на гімнастычнай лаўцы; павароты кругом пры хадзьбе на 
насках па рэйцы гімнастычнай лаўкі.

Элементы спартыўных і рухомых гульняў. Перакідван-
не з рукі ў руку тэніснага мяча; падкідванне ўверх тэніснага 
мяча з наступнай лоўляй яго дзвюма рукамі.

Кідкі валейбольнага мяча1 адной і дзвюма рукамі адзін 
аднаму з лоўляй дзвюма рукамі; падкідванне валейбольнага 
мяча і лоўля дзвюма рукамі з двума-трыма хлапкамі, з адско-
кам ад падлогі, з адным-двума крокамі ўправа і ўлева, з пава-
ротам на 180°; перакідванне мяча праз сетку дзвюма рукамі 
ад грудзей, ад галавы, адной рукой ад пляча; удары мячом 
аб падлогу адной рукой з высокім, сярэднім і нізкім адско-
кам; кідкі мяча адной і дзвюма рукамі ў вертыкальную цэль 
(гімнастычны абруч, ніжні край якога на вышыні 1,5—2 м ад 
падлогі).

Вядзенне футбольнага мяча2 адной нагой, папераменна 
правай і левай нагой па прамой, «змейкай»; чаўночны бег з 

1 Дапускаецца выкарыстоўваць гумовы мяч дыяметрам 25—30 см.
2 Гл. зноску 1.
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вядзеннем мяча. Вядзенне адначасова двух мячоў. Спыненне 
мяча, які коціцца, правай і левай нагой. Перадачы мяча ў па-
рах адзін аднаму правай і левай нагой. Удары па нерухомым 
мячы ўнутраным бокам ступні з пападаннем у вароты.

Перамяшчэнне на лыжах. Пастраенне з лыжамі ў руках 
у шарэнгу, у калону па адным; надзяванне лыж на снезе; па-
вароты пераступаннем на месцы; перамяшчэнне на лыжах 
ступаючым і слізгальным крокам; спускі на лыжах з горак з 
невялікім ухілам; пад’ём у гару ступаючым крокам.

Плаванне. Прысяды з пагружэннем у ваду з галавой; 
выдых у ваду з паваротам галавы; даставанне прадметаў з 
дна, расплюшчваючы вочы ў вадзе; слізганне лежачы на 
грудзях, на спіне; рухі ног спосабам «кроль» з апорай рукамі 
аб дно, борцік басейна або з падтрымкай партнёра; слізган-
не пасля адштурхоўвання з рухамі ног спосабам «кроль» на 
спіне, на грудзях; узгодненыя рухі рук з дыханнем стоячы 
на дне і ў спалучэнні з хадзьбой; плаванне з апорай адной і 
дзвюма рукамі аб дошку; плаванне з дапамогай ног і граб-
коў адной рукой з рознымі палажэннямі другой рукі; саскок 
з борціка ў ваду ўніз нагамі з розным становішчам рук; спад 
у ваду з зыходнага становішча седзячы на борціку, рукі 
ўверсе.

РАЗВІЦЦЁ РУХАЛЬНЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ

Рухавыя гульні і гульнявыя заданні

Гульні і гульнявыя заданні для ўдасканалення каардына-
цыйных здольнасцей: «Паспрабуй злаві», «Прыдумай сам», 
«Мяч збоку», «Забаронены рух», «Мы — вясёлыя рабяты», 
«Карусель», «Забаўнікі», «Фігуры», «Па сцежцы»,«Хто як 
ходзіць?», «Карлікі і веліканы», «Хто лішні?».

Гульні і гульнявыя заданні з бегам: «Хутка вазьмі — 
хутка пакладзі», «Займі свае месцы», «Перамяні прадмет», 
«Бег за сцяжкамі», «Каршун і квактуха», «Пасадка бульбы», 
«Мы — вясёлыя рабяты», «Коннікі-спартсмены».

Гульні і гульнявыя заданні са скачкамі: «Скакуны», «Чо-
вен», «Пераскачы цераз ручаёк», «Конікі», «Парашутысты», 
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«Верабейчыкі-паскакунчыкі», «Скачкі па палосках», «Воўк 
у рове», «Вудачка скачковая», «Зайцы ў агародзе».

Гульні і гульнявыя заданні з кіданнем: «Лаві мяч», «Цэль-
ся без промаху», «Перадаў — сядай», «Пагрузка кавуноў», 
«Гонка мячоў», «Трапны снайпер», «Па мішэнях».

Гульні і гульнявыя заданні з лажаннем: «З мячом пад ду-
гой», «Перапаўзі — не ўпусці», «Хто хутчэй да сцяжка?», 
«Кацяняты і шчаняты», «Пералёт птушак», «Пажарныя», 
«Мядзведзі і пчолы».

Гульні і гульнявыя заданні з перамяшчэннем на лыжах: 
«Лыжныя рэйкі», «Лыжны поезд», «Аленевая запрэжка», 
«Хто самы хуткі?», «Смялей з горкі».

Гульні і гульнявыя заданні ў басейне на вадзе: «Салкі на 
вадзе», «Бусел», «Жабкі», «Жучок-павучок», «Насос», «Не-
вад», «Карасікі і шчупак», «Цягнік у тунэлі», «Карусель», 
«Хвалі і мора», «На буксіры», «Медуза», «Паплавок», «Цю-
лені».

Гульня з выкананнем тэставых практыкаванняў «Выкон-
вай без памылак».

ВЫЗНАЧЭННЕ ЎЗРОЎНЮ РАЗВІЦЦЯ РУХАЛЬНЫХ 
ЗДОЛЬНАСЦЕЙ ВУЧНЯЎ

Узроўні развіцця рухальных здольнасцей вучняў вызна-
чаюцца з дапамогай тэставых практыкаванняў, якія выкон-
ваюцца ў пачатку і канцы навучальнага года. На працягу ад-
наго ўрока рэкамендуецца планаваць і выконваць не больш 
за два тэставыя практыкаванні. Крытэрыі вызначэння ўзроў-
ню развіцця рухальных здольнасцей вучняў прадстаўлены ў 
табліцах 2, 3.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ 

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Мець уяўленне:
 • аб правілах здаровага ладу жыцця;
 • уплыве здаровага ладу жыцця на здароўе і настрой ча-
лавека;
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 • алімпійскай сімволіцы;
 • цырымоніях адкрыцця і закрыцця Алімпійскіх гульняў.

Ведаць і выконваць:
 • правілы бяспечных паводзін на ўроках фізічнай куль-
туры і здароўя і падчас самастойных заняткаў;

 • гігіенічныя патрабаванні да спартыўнага адзення і абут-
ку для заняткаў фізічнай культурай;

 • правілы дыхання падчас заняткаў фізічнымі практыка-
ваннямі;

 • правілы здаровага ладу жыцця.

Валодаць навыкамі і спосабамі выканання:
 • страявых каманд і практыкаванняў;
 • гульнявых заданняў з хадзьбой, бегам, скачкамі, кідан-
нем, лажаннем;

 • тэставых практыкаванняў;
 • практыкаванняў для фарміравання правільнай па-
ставы.

Выкарыстоўваць набытыя веды, уменні, навыкі на ўро-
ках і ў паўсядзённым жыцці:

 • для выканання патрабаванняў здаровага ладу жыцця;
 • выканання правіл бяспечных паводзін у працэсе ўдзе-
лу ў фізкультурна-аздараўленчых і спартыўна-масавых 
мерапрыемствах, рухавых гульнях;

 • рэгулярнага выканання ранішняй гімнастыкі і фізкуль-
турных мінутак;

 • падтрымання правільнай паставы;
 • правільнага выканання тэставых практыкаванняў;
 • заняткаў плаваннем.
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ДАДАТАК

УМОВЫ ВЫКАНАННЯ ТЭСТАВЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ

Бег 30 метраў праводзіцца на прамой бегавой дарожцы 
стадыёна. Дапускаецца выкарыстанне высокага ці нізкага 
старту. Кожнаму вучню даецца адна спроба. Вучню, які па-
рушыў правілы спаборніцтваў па бегу (фальстарт, забяганне 
на суседнюю дарожку), можа быць дадзена адна дадатковая 
спроба. Вынік бегу вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 се-
кунды.

Чаўночны бег 4  9 м выконваецца ў спартыўнай зале на 
палавіне валейбольнай пляцоўкі. Колькасць удзельнікаў у 
адным забегу — не больш за 2 чалавекі. Кожнаму вучню да-
ецца дзве спробы запар. Па камандзе «Падрыхтавацца!» вуч-
ні падыходзяць да лініі старту (як правіла, гэта сярэдзіна ва-
лейбольнай пляцоўкі) і прымаюць становішча высокага стар-
ту па напрамку пярэдняй лініі, дзе насупраць кожнага вучня 
ляжаць 2 брускі 50  50  100 мм на адлегласці 100 мм адзін 
ад аднаго (рыс. 1).

Па камандзе «Марш!» вучні бягуць да пярэдняй лініі, 
бяруць кожны па адным бруску (не закрануўшы другі), пава-

Рыс. 1
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рочваюцца і бягуць назад. Падбегшы да лініі «старт-фініш», 
кладуць на яе (або за яе) брусок (кідаць нельга!), разварочва-
юцца і бягуць за бруском, які застаўся. Падбегшы да лініі, 
бяруць свой другі брусок, разварочваюцца, бягуць да лініі 
«старт-фініш» і, не зніжаючы скорасці, перасякаюць яе з 
бруском у руках.

Час выканання практыкавання бегу кожным вучнем фік-
суецца з дакладнасцю да 0,1 секунды. Залічваецца лепшы 
вынік з двух спроб.

Скачок у даўжыню з месца выконваецца штуршком дзвю-
ма нагамі на падлозе спартыўнай залы. Кожнаму вучню да-
ецца тры спробы запар. Не дапускаецца выконваць скачкі 
ў яму з пяском. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 сан-
тыметра. Залічваецца лепшы вынік з трох спроб.

Віс на сагнутых руках выконваецца на гімнастычнай пе-
ракладзіне з зыходнага становішча віс хватам зверху. Кож-
наму вучню даецца адна спроба. Па камандзе настаўніка 
(адначасова ўключаецца секундамер) вучань прымае зыход-
нае становішча віс на сагнутых руках. Пры гэтым падбаро-
дак павінен быць на ўзроўні або вышэй за ўзровень перакла-
дзіны. Секундамер выключаецца тады, калі падбародак вуч-
ня апусціцца ніжэй за ўзровень перакладзіны. Вынік вымя-
раецца з дакладнасцю да 1 секунды.

Падыманне тулава са становішча лежачы на спіне за 
30 секунд выконваецца на гімнастычным маце з зыходнага 
становішча лежачы на спіне, рукі скрыжаваныя перад грудзь-
мі, далоні на локцевых суставах, ступні ног зафіксаваныя. 
Вугал у каленным суставе складае 90°.

Кожнаму вучню даецца адна спроба. Падчас выканання 
практыкавання не дапускаюцца рыўкі рукамі. Залічваецца 
колькасць нахілаў тулава пры дотыку локцевых і каленных 
суставаў з наступным апусканнем на спіну і дотыкам ла-
паткамі гімнастычнага мата.

Нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падло-
зе. Вучань садзіцца на падлогу, з боку знака «–» (мінус), пят-
кі на шырыні таза на лініі ОВ упіраюцца ва ўпоры для ног, 
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стопы вертыкальна. Два партнёры з двух бакоў прыціскаюць 
яго калені да падлогі, не дазваляючы згінаць ногі.

Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далоні, 
апускае рукі на падлогу, выконвае два папярэднія нахілы, 
слізгаючы далонямі рук уздоўж вымяральнай лінейкі па лініі 
СД. На трэцім нахіле вучань максімальна нахіляецца ўперад 
і ў гэтым становішчы затрымліваецца на 3 секунды. Вынік 
фіксуецца па метцы, дасягнутай кончыкамі самкнутых (!) 
сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з дакладнасцю да 1 сан-
тыметра (рыс. 2).

Бег 800, 1000 метраў выконваецца на бегавой дарожцы 
стадыёна з высокага старту. Рэкамендуецца клас дзяліць на 
групу дзяўчынак і групу хлопчыкаў. Старт — групавы. Кож-
наму вучню даецца адна спроба. Не дапускаецца пераходзіць 
на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. 
Вучням, якія парушылі названыя правілы, а таксама тым, 
хто не фінішаваў, вызначаецца нізкі ўзровень развіцця ру-
хальных здольнасцей. Вынік бегу вымяраецца з дакладнасцю 
да 1 секунды.

6-мінутны бег выконваецца на бегавой дарожцы стадыё-
на, якая папярэдне пазначаецца на кожныя 10 ці 20 метраў. 
Рэкамендуецца праводзіць забегі асобна сярод хлопчыкаў і 
дзяўчынак. Група хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе аднача-
сова. Падчас бегу настаўнік лічыць колькасць кругоў, якія 
пераадолелі вучні. Па заканчэнні 6 мінут настаўнік падае 
гукавы сігнал (напрыклад, свісток), пасля якога вучні пера-
ходзяць на крок, запомніўшы месца, дзе яны пачулі сігнал. 
Затым настаўнік кожнаму індывідуальна вылічвае даўжы-
ню пераадоленай дыстанцыі з улікам колькасці поўных 
кругоў і той часткі бегавой дарожкі, дзе вучань перайшоў на 
крок.

Рыс. 2



Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца 
пераходзіць на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» 
дыстанцыю. Вучням, якія парушылі названыя правілы, а 
таксама тым, хто не фінішаваў, вызначаецца нізкі ўзровень 
развіцця рухальных здольнасцей. Вынік вымяраецца з да-
кладнасцю да 10 метраў.
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