
Беларуская літаратура

6 клас

(70 гадзін на год, 2 гадзіны на тыдзень)

Размеркаванне вучэбнага матэрыялу праводзіцца ў адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка: 
Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 6-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 
А. І. Бельскі, Л. К. Цітова. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016.

Нумар 
урока 
і дата 

пра вя-
дзен ня

Тэма ўрока
Коль-
касць 
га дзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных 
відаў і спосабаў дзейнасці Дамашняе заданне

1 2 3 4 5 6

1 Уводзіны
Кніга адкры-
вае свет

1 Акрэсліць (з дапамогай вучняў) 
ролю літаратуры ў жыцці чалаве-
ка, значэнне кнігі — мудрага спа-
дарожніка і дарадцы. Прыгадаць 
найваж нейшыя прыёмы і сродкі 
мастацкага адлюстравання ў лі-
таратуры (аднавіць веды вучняў, 
набытыя ў 5 класе). Пазнаёміць 
шасцікласнікаў з вучэбным да-
паможнікам (зместам, структу-
рай, афармленнем, прызначэн-
нем). Прачытаць і абмеркаваць 
уступны артыкул «Кніга адкры-
вае свет»

Калектыўная гутарка па 
ўступным артыкуле. Выра-
знае чытанне і абмеркаван-
не народных выслоўяў: «Кні-
га — маленькае акенца, а праз 
яго ўвесь свет відаць», «Чала-
век без кнігі — як бяскрылая 
птушка», «Хто шмат чытае, 
той многа знае», «Дзе розу-
мам не дайду, дык у кніжцы 
знайду» і інш. Падрыхтоўка 
вуснай калектыўнай замалёў-
кі па адной з прыказак

Перачытаць арты-
кул «Кніга адкры-
вае свет», паразва-
жаць над сэнсам 
народных выслоўяў, 
змешчаных у ім. 
Падрыхтаваць ву-
снае выказван-
не на адну з тэм: 
«Мая любімая кні-
га», «Кніга — сябар 
і дарадца», «Кніга 
навучыла, падказа-
ла, дапамагла...»

Працяг

1 2 3 4 5 6

І. Мой род. Родная зямля. Народ (5 гадзін + 1 гадзіна на дадатковае чытанне)
2 Уладзімір 

Ліпскі. 
«Ад роду — да 
народу»
(з кнігі «Я»)

1 Абудзіць у вучняў усведамленне 
таго, што чалавек — выключная, 
непаўторная асоба, якая насле-
дуе якасці, рысы, прыкметы сва-
іх бацькоў і дзядоў, свайго роду, 
і кожны абавязаны ведаць і ша-
наваць сваіх продкаў. Дапамагчы 
падлеткам зразумець, што чала-
век — маленькая часцінка све-
ту — належыць да свайго народа 
і павінен годна яго прадстаўляць, 
ведаць сваю гісторыю і ганарыц-
ца ёю, любіць і берагчы родную 
зямлю. Навучыць шасцікласнікаў 
складаць радаводнае дрэва

Выразнае чытанне твора 
і яго калектыўнае абмерка-
ванне. Разгляд радаводнага 
дрэва Янкі Купалы па баць-
коўскай лініі. Калектыўнае 
абмеркаванне рэпрадукцыі 
фрагмента роспісу Эдуарда 
Рымаровіча «Дзяцінства». 
Калектыўнае вуснае сачы-
ненне з элементамі разважа-
ння «Чаму без дзяцей няма 
будучыні ў нашай планеты 
Зямля?»

Перачытаць твор 
Уладзіміра Ліпскага 
«Ад роду — да наро-
ду» (з кнігі «Я»), 
адказаць на пы-
тан ні, акрэсленыя 
настаўнікам (з шэ-
рагу змешчаных 
у вучэбным дапамо-
жніку*)

3 Алесь 
Пісьмянкоў. 
«Продкі».
Пятрусь 
Броўка. «Зям-
ля Беларусі»
(урывак з па-
эмы «Бела-
русь»)

1 Данесці да вучняў патрыятычны 
пафас вершаў; дапамагчы ўсвядо-
міць неабходнасць шанавання 
свайго роду, сваіх блізкіх, захаван-
ня іх памяці і традыцый. Выпра-
цоўваць уменні падлеткаў вы раз-
на чытаць і аналізаваць паэтычныя 
творы, развіваць вобразнае ўяўлен-
не, уменне ўзнаўляць карціны

Выразнае чытанне вершаў, аб-
меркаванне іх зместу і маста-
цкіх адметнасцей. Аналіз рэ-
прадукцыі карціны Эдуарда 
Белагурава «Партрэт баць-
коў». Параўнанне вер шаванага 
твора і карціны жывапісу. Пад-
рыхтоўка калектыўнага вус-
нага сачынення-разважання

Падрыхтаваць 
выразнае чытан-
не твораў Петру-
ся Броўкі «Зямля 
Беларусі» 
і Алеся Пісьмянко-
ва «Прод кі», адка-
заць на пы тан ні 
да твора. 

* Тут і далей пры вызначэнні дамашняга задання настаўнік (з улікам канцэпцыі канкрэтнага ўрока, агульнай падрых-
таванасці класа і індывідуальных магчымасцей шасцікласнікаў) адбірае з метадычнага апарату, змешчанага ў вучэбным 
дапаможніку да кожнага твора, пэўныя пытанні і заданні і паведамляе іх нумары вучням.
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і малюнкі, перададзеныя праз ад-
метную форму, арыгінальныя во-
бразы, мелодыку вершаў. Вучыць 
аналізаваць творы жывапісу, супа-
стаўляць іх з літаратурнымі твора-
мі, блізкімі па тэматыцы, настра-
ёвасці, вобразным ладзе

«Што значыць быць вартым 
памяці продкаў?»

Вывучыць верш 
«Продкі» на памяць

4 Любоў 
Тарасюк. 
«Імя Айчы-
ны». 
Генадзь 
Бураўкін. 
«Я хачу прай-
сці па зямлі…»

1 Абудзіць патрыятычныя пачуцці 
вучняў (любоў да сваёй зямлі, за-
хапленне яе прыгажосцю, гонар за 
слаўную гісторыю Бацькаўшчыны, 
шматвяковыя традыцыі, культуру 
свайго народа). Прааналізаваць 
вобразна-выяўленчыя сродкі мовы 
вершаў. Развіваць творчае ўяўлен-
не вучняў пры ўспрыманні карцін 
прыроды, створаных паэтамі, уда-
сканальваць уменні шасцікласні-
каў вызначаць настраёвасць, та-
нальнасць, пафас паэтычнага тво-
ра, спасцігаць аўтарскую пазіцыю

Выразнае чытанне і абмерка-
ванне вершаў. Параўнальны 
аналіз твораў, блізкіх па тэма-
тыцы і адметных сваёй маста-
цкай спецыфікай. Знаёмства 
з рэпрадукцыяй карціны Ула-
дзіміра Масленікава «Зямля 
дзядоў» і яе абмеркаванне. 
Падрыхтоўка калектыўнага 
вуснага выказвання на тэму 
«Зямля Беларусі»

Выразнае чытан-
не вершаў Генадзя 
Бураўкіна «Я хачу 
прайсці па зямлі…» 
і Любові Тарасюк 
«Імя Айчыны». 
Падабраць з фота-
альбома або нама-
ляваць уласную 
ілюстрацыю да ад-
наго з вершаў

5 Уладзімір 
Караткевіч. 
«Лебядзіны 
скіт»

2 Дапамагчы вучням пераадолець 
моўныя цяжкасці пры чытанні тво-
ра, сарыентавацца ў змесце каз-
кі-легенды, асноўную ўвагу за-
сяродзіць на абмалёўцы двух воб-
разаў — паэта Юсуфі і хана Бату

Каменціраванае чытанне на-
с таў ніка і калектыўны ана-
ліз твора. Выразнае чытан-
не дыялогаў. Супастаўлен-
не воб разаў хана Бату і паэта 
Юсуфі (знешні выгляд, паво-

Перачытаць вызна-
чаную настаўнікам 
частку твора Ула-
дзіміра Караткевіча 
«Лебядзіны скіт». 
Падрыхтаваць

Працяг
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(знешні выгляд хана апісваецца 
падрабязна, з нагляднымі дэта-
лямі-вобразамі, а паэта — вель-
мі лаканічна); звярнуць ува-
гу на супрацьлеглыя жыццёвыя 
пазіцыі і погляды герояў, разва-
жанні і спрэчкі паміж сабой, на 
іх паводзіны, манеру трымац-
ца. Паказаць ролю вобраза Юсу-
фі ў раскрыцці асноўнай думкі 
твора

дзіны і перакананні, жыццё-
вая філасофія, погляды на 
гістарычныя падзеі і ролю 
асобы ў іх, на сутнасць па-
няцця «народ»). Назапаш-
ван не і асэнсаванне матэры-
ялу для характарыстыкі во-
браза стар ца

вуснае паведамлен-
не пра хана Бату 
(звярнуць увагу на 
партрэтную хара-
ктарыстыку героя, 
яго паводзіны, раз-
мовы са старцам 
і паэтам Юсуфі)

6 Ахарактарызаваць старога дэрві-
ша (у якім увасобіліся лепшыя 
чалавечыя якасці — адданасць 
свайму народу, гатоўнасць ах-
вяраваць уласным жыццём дзе-
ля выратавання іншых, высака-
роднасць і душэўная прыгажосць, 
нянавісць да ворагаў). Дапама-
гчы спасцігнуць патрыятычны 
пафас, паэтычную рамантыку тво-
ра, яго вобразны лад, аўтарскую 
пазіцыю

Выразнае чытанне твора. 
Аналіз вобраза Юсуфі, ад-
бор цытат для параўнальнай 
характарыстыкі хана і стар-
ца. Супастаўленне жыццё-
вых пазіцый Бату і старога 
дэрвіша (разважанні Бату пра 
народ, уладу, уласнае пры-
значэнне) 

Дачытаць твор, ад-
казаць на пы тан-
ні. Скласці вусны 
аповед пра старо-
га дэр віша, яго са-
маахвярны подзвіг 
як сведчанне мара-
льнай перамогі над 
ханам

7 Урок 
дадатковага 
чытання

1 Разгледзець твор, прапанаваны 
пра грамай (на выбар настаўніка)
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ІІ. Фальклор і літаратура (12 гадзін + 1 гадзіна на развіццё маўлення)
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Свет загадак і цудаў» (8 гадзін)

8 Узнікненне во-
бразнага, мас-
тацкага слова. 
Міфы пра 
багоў

1 Распавесці пра светаўспрыман-
не нашых продкаў, іх паэтычнае 
асэнсаванне жыцця, уяўленні пра 
прыроду і месца ў ёй чалавека; 
пазнаёміць вучняў з найбольш зна-
чнымі славянскімі язычніцкімі ба-
гамі, іх функцыянальнай роляй 
ў прыродзе. Развіваць рэпраду-
ктыўнае і творчае ўяўленне шасці-
класнікаў, удасканальваць іх уме-
нне «маляваць» словамі (звярнуць 
увагу на апісанне знешняга выг-
ляду багоў, іх характараў і звычак, 
заняткаў, паводзін, учынкаў і г. д.). 
Пазнаёміць вучняў з рэпрадукцы-
ямі карцін беларускіх мастакоў на 
міфалагічныя сюжэты 

Слова настаўніка пра ўзні-
кненне міфаў. Чытанне і аб-
меркаванне тэарэтычных 
артыкулаў «Міфы» і «Пра ба-
гоў». Разгляд і абмеркаванне 
ілюстрацый Валерыя Славу-
ка з выявамі асобных стара-
жытных багоў, размешчаных 
у энцыклапедыі «Беларускі 
фальклор». Падрыхтоўка ка-
лектыўнай вуснай замалёўкі 
пра міфалагічнага бога (на 
выбар вучняў)

Перачытаць арты-
кулы «Міфы» 
і «Пра багоў». 
Скласці вусную за-
малёўку пра аднаго 
з міфалагічных ба-
гоў (паводле атры-
маных на ўроку ве-
даў, самастойна зда-
бытай інфармацыі 
з літаратурных кры-
ніц і інтэрнэту: гл. 
ЭАР — электрон-
ны адукацыйны рэ-
сурс — adu.by)

9 Міфы пра 
духаў

1 Расказаць пра міфічных істот (ду-
хаў), што бытуюць у беларускім 
фальклоры, пра іх звычаі, схіль-
нас ці, характары; вучыць аналі-
заваць паводзіны і ўчынкі духаў, 
па раў ноўваць іх паводле адносін 
да чалавека. Развіваць вобразнае 
ўспрыманне, эмацыянальную чуй-
насць, творчае ўяўленне вучняў, 
паказаць на канкрэтных прыкладах

Чытанне і абмеркаванне тэа-
рэ тычнага артыкула «Пра мі-
фічных істот (духаў)». Зна-
ёмства з выявамі міфічных 
істот (ілюстрацыі Валерыя 
Славука ў энцыклапедыі 
«Беларускі фальклор», рэ-
прадукцыя карціны Гаўрылы 
Вашчанкі «Жыцень» і інш.) 
і іх абмеркаванне.

Перачытаць арты-
кул «Пра міфічных 
істот (духаў)». Раз-
гледзець рэпрадук-
цыю карціны Вале-
рыя Славука «Во-
лат», размешчаную 
ў вучэбным дапамо-
жніку, і прыдумаць 
паводле яе вусную

Працяг
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багатую фантазію нашых далёкіх 
продкаў, іх назіральнасць, уражлі-
васць, паэтычнае ўспрыманне свету

Падрыхтоўка калектыўнай 
вуснай замалёўкі пра адна-
го з духаў (на выбар вучняў)

гісторыю «Сустрэча 
з волатам»

10 Народная 
легенда 
«Дамавікова 
ўдзячнасць»

1 Узнавіць і пашырыць веды і ўяў-
лен ні шасцікласнікаў пра народ-
ныя легенды і іх жанравыя ўлас-
ці васці (багацце бытавых рэалій, 
даступнасць сюжэта, лаканізм 
фор мы, асноўны канфлікт, спо-
сабы абмалёўкі герояў і размежа-
ванне іх на станоўчых і адмоўных, 
павучальны змест, наяўнасць ча-
радзейных элементаў). Пазнаёміць 
вучняў з легендай «Дамавікова 
ўдзячнасць», прааналізаваць ха-
рактары і паводзіны персанажаў 

Гутарка пра жанравыя ад-
метнасці фальклорных ле-
генд (на падставе ведаў, атры-
маных у 5 класе). Чытанне 
і аналіз легенды «Дамавікова 
ўдзячнасць», вызначэнне эпі-
зодаў, важных для харак та-
рыстыкі герояў і спасціжэн-
ня павучальнага зместу тво-
ра. Калектыўнае складанне 
плана легенды

Перачытаць ле-
генду «Дамавіко-
ва ўдзячнасць», ад-
казаць на пы тан-
ні. Падрыхтаваць 
пераказ твора, ка-
рыстаючыся пла-
нам, складзеным на 
ўроку

11 Янка Купала. 
«Як у казцы…»

1 Паглыбіць уяўленні вучняў пра 
светапогляд нашых прашчураў, іх 
характары, звычкі, традыцыі, рас-
павесці пра паступовую эвалюцыю 
светаўспрымання і веры белару-
саў, пракаменціраваць стаўленне 
аўтара да гэтых змен. Дапамагчы 
ўспрыняць мастацкую адметнасць 
твора (адсутнасць выразнага дзе-
яння, адкрытае выяўленне аўтар-
скай пазіцыі)

Выразнае чытанне і аналіз 
твора. Гутарка пра светапо-
гляд нашых продкаў, іх звы-
чаі, традыцыі, характары (на 
падставе ведаў, атрыманых 
пры вывучэнні міфатворчасці 
бе ла ру саў і падчас знаёмства 
з творам Янкі Купалы). Пад-
рыхтоўка калектыўнага вус-
на га выказвання «Чаму нашы 
продкі прынялі да сваіх багоў 
і новага Бога?»

Перачытаць твор 
Янкі Купалы «Як 
у казцы…», адка-
заць на пы тан ні да 
тэксту, вызначаныя 
настаўнікам
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12 Ян Баршчэў-
скі.
«Вужыная 
карона»

1 Пазнаёміць са зместам і жанравымі 
адметнасцямі апавядання «Вужы-
ная карона», адзначыць яго міфала-
гічную аснову. Дапамагчы вучням 
зразумець галоўную думку твора, 
асэнсаваць спрадвечныя мараль-
ныя высновы жыцця. Звярнуць 
увагу шасцікласнікаў на падабен-
ства і адрозненне вобразаў у міфа-
логіі і літаратуры; удасканальваць 
уменні вучняў вызначаць у праза-
ічным творы сэнсавыя часткі, скла-
даць план, пераказваць асобныя 
эпізоды, характарызаваць героя 
паводле яго ўчынкаў і паводзін

Пераказ настаўнікам фальк-
лорнай легенды пра Вужы-
нага Караля. Чытанне і аб-
меркаванне апавядання Яна 
Баршчэўскага «Вужыная 
карона». Вызначэнне эпізо-
даў, важных для спасціжэн-
ня вуч ня мі сапраўдных маты-
ваў паводзін панскага лоўчага 
Сямёна, разумення мастац-
кай ідэі твора (без ужыван-
ня тэрміна)

Перачытаць твор 
Яна Баршчэўска-
га «Вужыная каро-
на», адказаць на пы-
тан ні, змешчаныя 
ў вучэбным дапамо-
жніку. Скласці план 
і падрыхтаваць сці-
слы пераказ апа-
вядання

13 Максім 
Багдановіч. 
«Вадзянік»

1 Пашырыць уяўленні вучняў пра 
вобразы міфалагічных істот і іх 
увасабленне ў літаратурных тво-
рах. Удасканальваць уменне шасці-
класнікаў выразна чытаць вершы, 
суадносячы ўласную інтанацыю 
з агульным пафасам твора. Выявіць 
функцыянальную ролю тропаў, гу-
капісу ў стварэнні вобраза Вадзяні-
ка. Вучыць супастаўляць вобразы 
міфалагічных і літаратурных ге-
рояў (што агульнае, чым розняц-
ца; іх выгляд, заняткі, характары, 
паводзіны, стаўленне да людзей)

Выразнае чытанне верша 
Максіма Багдановіча «Ва-
дзянік», аналіз яго вобразна-
га ладу, моўных асаблівасцей. 
Супастаўленне паэтычнага 
вобраза Вадзяніка з вобра-
зам міфалагічным (аблічча, 
паводзіны, звычкі, характа-
ры персанажаў). Маляванне 
(словамі, алоўкамі, фарбамі) 
выявы Вадзяніка

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
верша. Прыдумаць 
вусную невялікую 
казку ці незвычай-
ную гісторыю пра 
Вадзяніка 
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14 Казімір 
Камейша. 
«Камень ля вё-
скі Камень»

1 Пазнаёміць вучняў з арыгінальнай 
трактоўкай міфалагічнага сюжэ-
та ў паэтычнай легендзе Казіміра 
Камейшы, прааналізаваць змест 
і вобразы твора. Паглыбіць веды 
вуч няў пра міфалагічныя сюжэты 
і вобразы, спецыфіку іх узнаўлен-
ня ў мастацкіх тэкстах. Развіваць 
творчае ўяўленне падлеткаў, уда-
сканальваць іх аналітычныя і маў-
ленчыя ўменні (выразна чытаць 
і расказваць легенды, карыстаючы-
ся адпаведнай лексікай і захоўва-
ючы вобразны лад і эмацыяналь-
ную афарбоўку твораў)

Выразнае чытанне верша 
і аналіз яго зместу. Знаёмства 
з рэпрадукцыяй карціны Эду-
арда Рымаровіча «Камяні» 
і яе абмеркаванне. Падрых-
тоўка калектыўнага вуснага 
сачынення (паводле верша, 
твора жывапісу, асабістых 
назіранняў вучняў) пра ка-
мяні-валуны на нашай зямлі 

Падрыхтаваць 
выразнае чытан-
не верша Казіміра 
Камейшы «Камень 
ля вёскі Камень». 
Намаляваць ледавік 
з валунамі або скла-
сці казачную 
гісторыю «Як Асі-
лак-валун ворагаў 
на нашай зямлі за-
пыніў»

15 Якуб Колас. 
«Жывая вада»

1 Садзейнічаць спасціжэнню вуч-
нямі мастацкай ідэі літаратурнай 
каз кі, яе філасофскага падтэксту. 
Абагульніць і паглыбіць веды шас-
цікласнікаў пра жанравыя адметна-
сці алегарычнай літаратурнай каз-
кі (на матэрыяле казак Якуба Ко-
ласа «Жывая вада» і «Крыніца», 
што вывучалася ў 5 класе) — спа-
лучэнне казачнага і рэальнага, але-
гарычны сэнс, філасофскі падтэкст, 
прысутнасць незвычайных герояў, 
элегічнасць аповеду, лірызм, афа-
рыстычнасць мовы, спецыфіка вы-
яўлення аўтарскай пазіцыі

Чытанне каз кі Якуба Коласа 
«Жывая вада», абмеркаван-
не яе зместу і мастацкіх аса-
блівасцей. Узнаўленне ведаў 
вучняў пра літаратурныя каз-
кі і іх жанравыя ўласцівасці 
(асаблівую ўвагу звярнуць 
на аўтарскую характарысты-
ку вобразаў, іншасказальны 
сэнс, моўныя сродкі выяў-
лення) 

Перачытаць каз ку 
Якуба Коласа 
«Жывая вада», 
падабраць назвы да 
кожнай яе часткі. 
Прыгадаць леген-
ду пра паходжанне 
назвы сваёй мясцо-
васці (горада, вёскі, 
паселішча, рэчкі), 
прачытаную сама-
стойна або пачутую 
ад сваякоў ці знаё-
мых
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16 Урок развіцця 
маўлення
«Мой свет за-
гадак і цудаў»

1 Абагульніць і сістэматызаваць 
веды вучняў, набытыя пры выву-
чэнні раздзела вучэбнага дапа мож-
ніка «Свет загадак і цудаў». Пад-
рыхтаваць калектыўнае вуснае са-
чыненне пра міфалагічнага бога 
або духа (з апорай на творы літа-
ратуры і жывапісу)

Узнаўленне ведаў вучняў пра 
міфалагічных багоў і духаў. 
Падрыхтоўка калектыўнага 
вуснага сачынення пра адна-
го з міфалагічных персанажаў 
(на выбар вучняў)

Раздзел вучэбнага дапаможніка «Сэрцам народжаны спеў» (4 гадзіны)

17 Народныя 
песні.
Каляндар на-
абрадавыя 
песні «Пры-
ехала Каляда 
на белым 
кані…», «Вы, 
калядачкі, блі-
ны-ладачкі…»

1 Узнавіць і сістэматызаваць веды 
вучняў пра фальклор і яго жан-
ры. Расказаць пра ўзнікненне 
народных песень, іх ролю і месца 
ў жыц ці чалавека; даць уяўленне 
пра тэматычную разнастайнасць, 
жанравае багацце і мастацкія вар-
тасці народных песень. Пазнаёміць 
вуч няў са зместам беларускіх на-
род ных калядных песень і сродка-
мі іх мастацкага выяўлення, дапа-
магчы зразумець месца народных 
калядных песень у святкаванні 
Калядаў

Слова настаўніка пра народ-
ную песенную творчасць бе-
ла ру саў. Чытанне і абмерка-
ванне тэарэтычнага артыкула 
«Народная песня». Выразнае 
чытанне тэкстаў народных 
калядных песень, аналіз іх 
зместу і паэтыкі (ужыванне 
тропаў, звароткаў, паўтораў, 
паралелізмаў, памяншаль на-
ласкальных слоў). 
Знаёмства з рэпрадукцыяй 
карціны Эдуарда Рымаровіча 
«Каляды» і яе абмеркаванне. 
Гутарка пра традыцыі святка-
вання Калядаў беларусамі

Перачытаць арты-
кул «Народная пес-
ня», тэксты песень 
«Прыехала Каляда 
на белым кані…», 
«Вы, калядачкі, 
бліны-ладачкі…». 
Падрыхтаваць вус-
ную замалёўку пра 
свята Каляды 
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18 Народныя 
песні 
«Благаславі, 
маці, вясну 
заклікаці…», 
«А на Купа-
лу рана сонца 
іграла…», 
«А ў суботу 
проці нядзе-
лі…», «Каля 
месяца, каля 
яснага…», 
«Рэчанька»

1 Паглыбіць веды вучняў пра на-
род ную каляндарна-абрадавую 
паэзію, паказаць яе знітаванасць 
з працоўнай дзейнасцю чалавека, 
яго адвечнымі клопатамі пра ўра-
джай як аснову жыцця, дабрабы-
ту і шчасця. Пазнаёміць з сямей-
на-абрадавымі песнямі, выявіць 
сувязь сямейна-абрадавай паэзіі 
з асноўнымі этапамі жыццёвага 
шляху чалавека — нараджэннем, 
шлюбам, смерцю, з яго побытам 
і працоўнай дзейнасцю, паказаць 
асноўнае прызначэнне песень — 
паўплываць на лёс чалавека, яго 
здароўе і дабрабыт, абараніць ад 
злога і шкоднага, спрыяць шчаслі-
ваму жыццю. Паглыбіць уяўленні 
вучняў пра асноўны мастацкі пры-
ём абрадавых песень — паэтычную 
ідэалізацыю, пра неад’емныя эле-
менты абрадавай паэзіі — велі чан-
не і заклінанне. Скіраваць увагу 
вучняў на лексічнае і інтанацый-
нае багацце пазаабрадавых народ-
ных песень, іх музычнае афарм-
ленне

Выразнае чытанне і абмерка-
ванне тэкстаў народных аб-
радавых песень, вызначэнне 
іх месца ў кантэксце пэўнага 
абраду ці свята. Разгляд мас-
тацкай спецыфікі лірычных 
песень (на матэрыяле песні 
«Рэчанька»), тэматычнай 
і настраёвай разнастайнасці 
народных песень, іх вобразна-
сці, выразнасці, меладычна-
сці. Знаёмства з рэпрадукцы-
яй карціны Віктара Бара бан-
цава «На Купалле». Гутарка 
пра святкаванне на Белару-
сі Гукання вясны, Купалля, 
вяселля (з выкарыстаннем 
тэкстаў адпаведных песень 
ці іх фаназапісаў у выканан-
ні ансамбля «Песняры», гур-
тоў «Троіца», «Палац», «Ліц-
віны» і інш.)

Выразнае чытан-
не тэкстаў фальк-
лор ных песень, зме-
шчаных у вучэбным 
дапаможніку. Пад-
рыхтаваць вусную 
замалёўку пра на-
род нае свята 
Купалле
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19 Літаратурная 
песня.
Алесь Ставер. 
«Жураўлі 
на Палессе 
ляцяць»

1 Даць пачатковае ўяўленне пра лі-
таратурную песню, пра адметнасці 
літаратурных (аўтарскіх) песень. 
Выклікаць у вучняў эмацыяналь-
ны водгук на адну з песенных візі-
так Беларусі, створаную на верш 
Алеся Ставера, абудзіць патры-
ятычныя пачуцці. Прааналізаваць 
аўтарскія перажыванні, выказа-
ныя ў вершы, вучыць за словам ба-
чыць мастацкі вобраз, спасцігаць 
аўтарскі настрой, адчуваць інтана-
цыю, разумець функцыянальную 
ролю тропаў у мастацкім тэксце

Слова настаўніка пра літа-
ратурныя песні. Калектыў-
нае абмеркаванне спецыфікі 
аўтарскіх песень. Выразнае 
чытанне верша Алеся Ставе-
ра «Жураўлі на Палессе ля-
цяць», аналіз яго зместу і па-
этыкі. Праслухоўванне песні 
«Жураўлі на Палессе ляцяць» 
(музыка Ігара Лучанка) і яе 
абмеркаванне

Прачытаць артыкул 
вучэбнага дапамо-
жніка «Літара тур-
ная песня». Выву-
чыць верш Алеся 
Ставера «Жураўлі 
на Палессе ляцяць» 
на памяць

20 Генадзь 
Бураўкін. 
«Малітва».
Алесь Бачыла. 
«Радзіма мая 
дарагая...»

1 Данесці да вучняў шчырасць і вы-
шы ню чалавечых помыслаў у вер-
шы Генадзя Бураўкіна, выраз ную 
грамадзянскую пазіцыю аўтара. 
Дапамагчы спасцігнуць думкі 
і пачуцці, выказаныя ў вер шы-
спо ве дзі Алеся Бачылы «Радзі-
ма мая дарагая...»: любоў і пяшчо-
ту да сваёй зямлі, захапленне яе 
прыгажосцю, пажаданне ёй рос-
квіту і шчасця. Пазнаёміць вучняў 
з музычным афармленнем вершаў, 
выклікаць эмацыянальны водгук, 
лірычнае ўзрушэнне. Прыгадаць

Выразнае чытанне і абмерка-
ванне вершаў Генадзя Бураў-
кіна «Малітва» і Алеся Бачы-
лы «Радзіма мая дарагая...», 
праслухоўванне фаназапісаў 
песень на гэтыя вершы (кам-
пазітары Эдуард Ханок, Ула-
дзімір Алоўнікаў). Падры-
хтоўка літаратурна-музы-
чнай кампазіцыі, вечарыны 
або гасцёўні «І песню родную 
люблю я»

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
вершаў Генадзя Бу-
раўкіна «Малітва» 
і Алеся Бачылы 
«Радзіма мая дара-
гая...», адказаць на 
пы тан ні, акрэсле-
ныя настаўнікам
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вядомыя песні на словы беларус-
кіх паэтаў, наладзіць іх выканан-
не або праслухоўванне на ўроку, 
вечарыне ці ў гасцёўні

ІІІ. Біб лія (5 гадзін) 
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Біб лія — вечная і дзівосная кніга»

21 Біб лія. 
Біблейскі 
аповед 
«Стварэнне 
свету»

1 Даць агульнае ўяўленне пра Біб-
лію — найвыдатнейшы старажыт-
ны помнік сусветнай культуры 
(з выкарыстаннем ілюстрацый 
Гус тава Дарэ, рэпрадукцый твораў 
беларускага іканапісу, карцін на 
біб лей скія сюжэты Мікеланджэла, 
Рэмбранта, Рафаэля, Аляксандра 
Іванова, Івана Крамскога і інш.). 
Пазнаёміць вучняў з асобнымі біб-
лейскімі сюжэтамі са Старога За-
павету (кніга «Дзіцячая Біб лія»), 
прааналізаваць іх змест

Чытанне і абмеркаванне ар-
ты кула «Біб лія — вечная 
і дзівосная кніга». Чытанне 
і аналіз біблейскага апове-
ду «Стварэнне свету». Зна-
ёмства з рэпрадукцыямі кар-
цін на біблейскія тэмы і іх аб-
меркаванне

Перачытаць тэарэ-
тычны артыкул 
«Біб лія — вечная 
і дзівосная кніга», 
біб лей скі аповед 
«Стварэнне свету», 
адказаць на пы тан-
ні вучэбнага дапа-
можніка

22 Біблейскі 
аповед 
«Ной будуе 
каўчэг. Патоп»

1 Пазнаёміць шасцікласнікаў з сю-
жэтам біблейскага аповеду «Ной 
будуе каўчэг. Патоп» і яго перса-
нажамі. Разгледзець рэпрадукцыі 
абраза беларускага мастака Сіліні-
ча «Узнясенне» (1808), іншых тво-
раў беларускага іканапісу (кніга 
«Іканапіс Беларусі ХV—ХVIII ста-
годдзяў»)

Чытанне і абмеркаванне біб-
лейскага аповеду са Старога 
Запавету «Ной будуе каўчэг. 
Патоп». Знаёмства з асоб-
нымі творамі беларускага іка-
напісу. Аналіз рэпрадукцыі 
абраза мастака Сілініча «Уз-
нясенне», знаёмства з рэпра-
дукцыямі іншых твораў бела-
рускага іканапісу

Перачытаць біблей-
скі аповед «Ной бу-
дуе каўчэг. Патоп», 
падрыхтаваць яго 
вольны пераказ. 
Паразважаць над 
пытаннем «Чаму 
Гасподзь назваў 
Ноя праведнікам 
ісціны?»
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23 Біблейскі 
аповед 
«Прытча 
пра блуднага 
сына»

1 Пазнаёміць вучняў са зместам біб-
лейскага аповеду Новага Запаве-
ту «Прытча пра блуднага сына»; 
звярнуць увагу на маральную 
ацэн ку паводзін герояў, на спрад-
вечныя маральныя каштоўнасці, 
прынятыя ў чалавечым грамадстве 
са старажытных часоў. Дапамаг-
чы вучням усвядоміць выхаваў-
чую ролю біблейскіх сюжэтаў і іх 
персанажаў

Чытанне і аналіз біблейскага 
аповеду «Прытча пра блудна-
га сына». Гутарка пра спрад-
вечныя маральныя каштоў-
насці, прынятыя ў чалавечым 
грамадстве. Параўнальная ха-
рактарыстыка герояў — ма-
лодшага і старэйшага сыноў

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
па ролях біблейска-
га аповеду «Прытча 
пра блуднага сына». 
Адказаць на пы тан-
ні да твора

24 Францыск 
Скарына. 
«Біб лія» 
(урывак 
з прадмовы 
ў паэтычным 
узнаўленні 
Алеся Раза-
нава)

1 Узнавіць і пашырыць веды вуч-
няў пра Францыска Скарыну — 
беларускага першадрукара Бібліі, 
ас вет ніка і вучонага. Дапамагчы 
спасцігнуць глыбіню выказаных 
думак, мастацкую вартасць вобра-
заў, яркасць і арыгінальнасць тро-
паў, адметнасць формы, своеасаб-
лівасць мелодыкі верша

Слова настаўніка пра Фран-
цыска Скарыну. Гутарка пра 
веліч асобы беларускага пер-
ша друкара, яго ролю ў бела-
рускай і сусветнай культуры. 
Выразнае чытанне твора, ана-
ліз яго зместу і формы

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
ўрыўка з прадмовы 
Францыска Скары-
ны да Біб ліі, адка-
заць на пы тан ні да 
твора

25 Біблейскія 
вобразы 
ў бат лейцы.
«Цар Ірад»

1 Даць звесткі пра беларускі на-
род ны лялечны тэатр — батлей-
ку, пазнаёміць вучняў з персана-
жамі і асноўнымі кампанентамі 
бат лей кі. Засяродзіць увагу на бі-
блейскай аснове п’есы «Цар Ірад», 
адвольнай інтэрпрэтацыі біб лей-
скага вобраза цара Ірада, яго ста-

Чытанне і абмеркаванне 
артыкула «Біблейскія вобра-
зы ў батлейцы». Параўнанне 
батлейкі з народным рускім 
тэатрам «Пятрушка». Выра-
знае чытанне біблейскай 
п’есы «Цар Ірад» па ролях, 
аналіз яе зместу і вобразаў. 

Перачытаць арты-
кул «Біблейскія 
воб разы ў батлей-
цы». Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
вызначанага настаў-
нікам урыўка п’есы 
«Цар Ірад», 
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тычнай абмалёўцы. Параўнаць бат-
лейку з народным рускім тэатрам 
«Пятрушка». Пашырыць веды вуч -
няў пра жанравыя ад мет насці 
п’есы, звярнуць увагу на спосабы 
абмалёўкі герояў; зацікавіць дзя-
цей батлейкай

Калектыўная вусная харак-
тарыстыка вобразаў Ірада, 
Рахілі, Воіна. Падрыхтоўка 
інсцэніроўкі фрагмента п’есы

адказаць на пы тан-
ні, змешчаныя ў ву-
чэбным дапамож-
ніку

ІV. Мастацкае слова: вобразнасць, выразнасць, хараство (8 гадзін + 1 гадзіна на развіццё маўлення) 
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Каляндар прыроды»

26 Змітрок Бяду-
ля. «Зямля»

1 Данесці да шасцікласнікаў пат рыя-
тыч ны пафас лірычнай мініяцюры 
Змітрака Бядулі, абагуль ніць іх 
уяўленні пра родную зямлю. Ву-
чыць «узірацца» і «ўслухоўвацца» 
ў мастацкі тэкст, развіваць вобра-
знае ўяўленне, творчыя здольнас-
ці вучняў. Пазнаёміць з рэпра дук-
цы ямі карцін вядомых мастакоў 
(альбом «Мая зямля»), краявідамі 
з фотаальбомаў

Выразнае чытанне лірычнай 
мініяцюры Змітрака Бяду-
лі «Зямля» і яе аналіз. Зна-
ёмства з асобнымі краявідамі, 
змешчанымі ў фотаальбомах, 
іх параўнанне з вобразамі 
ў літаратурным творы

Перачытаць тэкст 
лірычнай мінія-
цюры Змітрака 
Бядулі «Зямля». 
Прадумаць вусную 
замалёўку «Мая 
зямля» (з апорай на 
творы літаратуры 
і выяўленчага ма-
стацтва)

27 Паўлюк Трус. 
«Падаюць 
сняжынкі…» 
(урывак з па-
эмы «Дзясяты 
падмурак»).
Метафара ў лі-
таратурным 
творы

1 Выклікаць у вучняў эмацыяналь-
нае ўзрушэнне ад сустрэчы з высо-
камастацкім творам, захапленне 
прыгажосцю і гармоніяй карці-
ны зімовай прыроды; дапамагчы 
адчуць стан душы аўтара; засяро-
дзіць увагу на вобразным і інта-
нацыйным ладзе твора. Узна-
віць веды вучняў пра мастацкія

Выразнае чытанне паэтыч-
нага тэксту, праслухоўванне 
песні, створанай паводле гэ-
тага твора (музыка Эдзі Тыр-
манд). Аналіз рэпрадукцыі 
карціны Эдуарда Рымаро-
віча «Іней». Вуснае сачы-
нен не з элементамі апісання 
паводле твораў літаратуры

Перачытаць тэарэ-
тычны артыкул 
«Пра метафару». 
Вывучыць на па-
мяць урывак «Пада-
юць сняжынкі…» 
з паэмы «Дзясяты 
падмурак» Паўлюка 
Труса
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тропы — эпітэт і параўнанне, рас-
тлумачыць на канкрэтных пры-
кладах сутнасць больш складана-
га паняцця — метафары, паказаць 
яе ролю ў стварэнні мастацкага 
воб ра за. Удасканальваць уменне 
вуч няў выразна чытаць паэты-
чныя творы

і жывапісу. Слова настаўніка 
пра метафару і яе ролю ў мас-
тацкім тэксце. Самастойная 
праца вучняў: вызначыць 
ў тэксце вобразы, створаныя 
пры дапамозе метафары

28 Рыгор 
Барадулін. 
«Уцякала зіма 
ад вясны».
Увасабленне 
ў літаратур-
ным творы

1 Развіваць рэпрадуктыўнае і твор-
чае ўяўленне вучняў, дапамаг чы 
спасцігнуць вобразы і карці ны 
прыроды, створаныя паэтам, ба-
гац це сродкаў мастацкага выяў-
лен ня ў вершы. Узнавіць і паглы-
біць веды шасцікласнікаў пра мас-
тац кія тропы (эпітэт, параў нан не, 
метафару), растлумачыць сут-
насць разнавіднасці метафары — 
ува саб лен ня, на канкрэтных пры-
кладах прааналізаваць яго мас тац-
кую функцыю

Выразнае чытанне і аналіз 
верша. Слова настаўніка 
пра ўвасабленне і яго ролю 
ў мастацкім творы. Чытанне 
і абмеркаванне тэарэтычна-
га артыкула «Пра ўвасаблен-
не». Знаёмства з рэпрадукцы-
яй карціны Віктара Каралё-
ва «Вясна» і яе абмеркаванне

Перачытаць арты-
кул «Пра ўвасаб-
лен не». Падрыхта-
ваць выразнае чы-
танне верша Рыгора 
Барадуліна «Уцяка-
ла зіма ад вясны», 
знайсці ў тэксце 
ўвасабленні і патлу-
мачыць іх мастац-
кую ролю

29 Янка Брыль. 
«Над 
зямлёй — 
красавіцкае 
неба…»

1 Выклікаць у вучняў яркія зрока-
выя і слыхавыя ўражанні пры чы-
танні лірычнай мініяцюры Янкі 
Брыля. Паказаць сувязь маста-
цкага апісання прыроды з характа-
рам і настроем аўтара, вучыць ша-
сцікласнікаў адрозніваць нюансы

Выразнае чытанне і абмерка-
ванне лірычнай мініяцюры 
Янкі Брыля «Над зямлёй — 
красавіцкае неба…». Аналіз 
рэпрадукцыі карціны Ферды-
нанда Рушчыца «Вясна», яе 
супастаўленне з літаратур-

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
лірычнай мінія-
цюры Янкі Брыля 
«Над зямлёй — кра-
савіцкае неба…», 
вызначыць у тэксце
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ў выяўленні аўтарскіх пачуццяў. 
Удасканальваць уменне выразна 
чытаць пейзажныя празаічныя апі-
санні. Прааналізаваць рэпраду-
кцыі пейзажных палотнаў бела-
рускіх мастакоў, сугучныя агуль-
наму настрою твора Янкі Брыля

ным тэкстам (па тэматыцы, 
вобразах, настраёвасці, аў-
тарскай пазіцыі)

тропы і растлума-
чыць іх ролю ў ства-
рэнні мастацкіх во-
бразаў

30 Анатоль 
Вялюгін. 
«Спелы бор»

1 Выхоўваць эмацыянальную чуй-
насць шасцікласнікаў, фарміра-
ваць іх творчае ўяўленне, вобраз-
нае ўспрыманне, вучыць адчуваць 
танальнасць, настраёвасць верша, 
спасцігаць пачуцці паэта. Паглы-
біць уяўленні вучняў пра мас тац-
кі вобраз у паэтычным творы, пра 
ролю вершаванага памеру, рытму, 
інтанацыі, моўных выяўленчых 
сродкаў у яго раскрыцці. Удаска-
нальваць уменні выразна чытаць 
і аналізаваць прыродаапісальныя 
вершы

Выразнае чытанне і аналіз 
вер ша Анатоля Вялюгіна 
«Спелы бор». Знаёмства 
з края відамі фотаальбомаў 
(Вячаслава Алешкі «Спат-
кан не з лесам», Віталя Бара-
ноўскага «Белавежская пу-
шча» і інш.) і іх абмерка ван не.
Падрыхтоўка калектыўна-
га вуснага сачынення-міні-
яцюры «Спатканне з лесам»

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
верша Анатоля Вя-
люгіна «Спелы 
бор». Скласці не-
вялікую вусную за-
малёўку пра свае 
ўражанні ад навед-
вання лесу

31 Іван Мележ. 
«Першы 
іней» (урывак 
з рамана 
«Подых на-
валь ніцы»)

1 Далучыць вучняў да мастацкага 
свету пейзажнай прозы, звярнуць 
увагу на «фатаграфічную» дакла-
днасць апісання восеньскай пры-
роды ў творы; вучыць «бачыць» 
карціны навакольнага свету павод-
ле аўтарскіх апісанняў; развіваць

Выразнае чытанне і аналіз 
урыўка «Першы іней» (з ра-
мана Івана Мележа «Подых 
навальніцы»).
Падрыхтоўка калектыўнага 
вуснага сачынення-апісан-
ня (паводле непасрэдных

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
ўрыўка «Першы 
іней» з рамана 
Івана Мележа «По-
дых навальніцы», 
адказаць на пы тан ні, 
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уменне шасцікласнікаў аналіза-
ваць празаічныя пейзажныя за-
малёўкі, супастаўляць іх з твора-
мі жывапісу, сугучнымі па тэма-
тыцы і настроі

назіранняў за зімовай прыро-
дай, твораў жывапісу і фота-
мастацтва)

змешчаныя ў вучэб-
ным дапа можніку

32 Аляксей 
Коршак. 
«Кляновы 
ліст»

1 Дапамагчы ўявіць карціну восе-
ні, створаную паэтам Аляксеем 
Кор шакам. Развіваць увагу ву-
чняў да слова і вобраза; вучыць 
супастаўляць вершаваны і праза-
ічны пейзажы, блізкія па настра-
ёвасці, танальнасці, пафасе, во-
бразах. Звярнуць увагу шасці-
класнікаў на спосабы выяўлення 
аўтарскіх пачуццяў у паэтычным 
і празаічным творах, вучыць супа-
стаўляць літаратурны твор і карці-
ну жывапісу

Выразнае чытанне і аналіз 
верша Аляксея Коршака 
«Кляновы ліст». Знаёмства 
з рэпрадукцыяй карціны Але-
ны Бархатковай «Золата во-
сені». Параўнанне вобразаў 
восені ў творах літаратуры 
і жывапісу («Кляновы ліст» 
Аляксея Коршака, «Першы 
іней» Івана Мележа, «Золата 
восені» Алены Бархатковай)

Падрыхтаваць 
выразнае чытан-
не верша «Кляновы 
ліст» Аляксея Кор-
шака. Параўнаць 
вобразы восені, 
створаныя Аляксе-
ем Коршакам і Іва-
нам Мележам 

33 Іван Грамовіч. 
«Воблакі»

1 Настроіць вучняў на ўспрыманне 
маляўнічага пейзажнага апісання, 
дапамагчы ім спасцігнуць карціны, 
вобразы, фарбы, дэталі, таленаві-
та апісаныя аўтарам. Дапамагчы 
шасцікласнікам раскрыць маста-
цкую ролю вобразных выяўленчых 
срод каў у апісанні карцін прыроды 
і перадачы пачуццяў пісьменніка

Чытанне і абмеркаванне 
апавядання Івана Грамовіча 
«Воб ла кі». Аналіз рэпра дук-
цыі карціны Уладзіміра Ма-
сленікава «Воблачны дзень». 
Параўнальны аналіз твораў 
літаратуры і жывапісу

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
апавядання Івана 
Грамовіча «Воб ла-
кі». Скласці вусную 
замалёўку з эле-
ментамі апісання 
«Воб лакі — мары 
пра нязведанае»

Працяг

1 2 3 4 5 6

34 Урок развіцця 
маўлення

1 Арганізаваць экскурсію (звычай-
ную ці завочную) у прыроду. Фар-
мі ра ваць у вучняў уменні эма цыя-
наль на ўспрымаць навакольную 
прыроду, заўважаць у ёй вы раз-
ныя падрабязнасці і дэталі, колеры 
і фар бы, маляваць словамі цэласную 
карціну, перадаваць свае ўра жан ні 
праз канкрэтныя вобразы. Дапа-
магчы шасцікласнікам падрыхта-
ваць калектыўнае вус нае сачыненне 
з элементамі апісання (на падставе 
ўлас ных назіранняў ці з апо рай на 
творы літаратуры і жы ва пісу). Пры-
кладныя тэмы: «Усход сонца», «Лет-
няя раніца (у горадзе, вёсцы, лесе, 
полі, на лузе, возеры)», «Першы 
гром», «Зімовая каз ка» і інш.

Экскурсія ў прыроду (завоч-
ная або звычайная). Калек-
тыўная падрыхтоўка вусна-
га сачынення з элементамі 
апісання (паводле ўласных 
назіранняў, твораў літарату-
ры і жывапісу)

V. Літаратура як чалавеказнаўства (7 гадзін + 1 гадзіна на развіццё маўлення і 1 гадзіна на дадатковае чытанне)
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Чалавек — гэта цэлы свет»

35 Алена Васіле-
віч. «Сябры». 
Апавяданне як 
літаратурны 
жанр

2 Развіваць уменні вучняў уважлі-
ва чытаць вострасюжэтны твор, са-
чыць за развіццём дзеяння, вызна-
чаць асноўныя эпізоды і эпізоды, 
важныя для характарыстыкі ге-
рояў; звяртаць увагу на спосабы 
абмалёўкі чалавечых характараў 
і выяўлення аўтарскіх адносін да 
герояў і па дзей 

Чытанне апавядання Але-
ны Васілевіч «Сябры» і яго 
абмеркаванне. Калектыўнае 
складанне плана твора. Ад-
бор і назапашванне тэксту-
альнага матэрыялу, важнага 
для характарыстыкі герояў 
(Лёні і Грышы)

Прачытаць апавя-
данне Алены Васі-
ле віч «Сябры». 
Вызначыць эпізоды, 
важныя для ха рак-
та рыс тыкі герояў, 
і ўмець падрабязна 
пераказаць адзін 
з эпі зо даў (на выбар 
вучняў)
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36 Прааналізаваць ключавыя эпізо-
ды апавядання, звярнуць увагу 
вучняў на якасці характараў Лёні 
і Грышы, іх паводзіны, адносіны 
паміж сабой і з іншымі персана-
жамі, на спосабы абмалёўкі вобра-
заў і выяўлення аўтарскай пазіцыі 
ў мастацкім творы.
Прапанаваць шасцікласнікам пры-
кладны план характарыстыкі героя 
ў празаічным творы, дапамаг чы аха-
рактарызаваць персанажаў паводле 
іх паводзін, перажыванняў, мовы, аў-
тарскіх адносін. Узнавіць і паглы-
біць веды вучняў пра жанр апавя-
дан ня і пра сюжэт у літаратурным 
творы. Разгледзець тэа рэтычны 
артыкул «Пра апавядан не», разме-
шчаны ў вучэбным дапаможніку

Пераказ і аналіз асноўных 
эпізодаў апавядання (сварка 
хлопчыкаў пасля кантроль-
най па алгебры, паводзіны 
Лёні і Грышы па дарозе да-
дому, прыход увечары цёт-
кі Насці ў хату Саўчанкаў, 
наведванне хворага Лёні Гры-
шам Міхневічам). Калектыў-
ная вусная характарыстыка 
хлоп чы каў (па прапанаваным 
настаўнікам плане). Чытанне 
і абмеркаванне тэарэтычнага 
артыкула «Пра апавяданне»

Перачытаць арты-
кул «Пра апавядан-
не». Падрыхтаваць 
параўнальную ха-
рактарыстыку Лёні 
і Грышы (звярнуць 
увагу на паводзі-
ны хлопцаў, узаема-
адносіны з бацька-
мі, аднакласнікамі 
і настаўнікамі, на іх 
стаўленне да вучо-
бы і да іншых аба-
вязкаў)

37 Кузьма Чорны. 
«Насцечка». 
Аповесць як 
літаратурны 
жанр

5 Зацікавіць вучняў падзеямі, апі-
санымі ў аповесці, выклікаць 
актыўнае суперажыванне геро-
ям. Дапамагчы асэнсаваць і аца-
ніць паводзіны Насцечкі, Сержа, 
Закрэўскага (звяртаючы ўвагу на 
апісанні знешняга выгляду перса-
нажаў, іх манеры трымацца, гава-
рыць і г. д.), зразумець аснову кан-
флікту паміж героямі

Чытанне першага раздзела 
аповесці і абмеркаванне яго 
зместу. Калектыўнае склада-
нне літаратурных партрэтаў 
Насцечкі, Закрэўскага і Сер-
жа. Ацэнка паводзін герояў 

Прачытаць першы 
і другі раздзелы 
аповесці Кузьмы 
Чорнага «Насцеч-
ка», вызначыць 
эпізоды, у якіх 
выразна праяўля-
юцца характары 
Насцечкі, Закрэўс-
кага і Сержа 

Працяг

1 2 3 4 5 6

38 Засяродзіць увагу вучняў на аналі-
зе па дзей, адлюстраваных у трэцім 
раздзеле аповесці. Назапашваць 
матэрыял для характарыстыкі 
Сержа, разгледзець яго стасункі 
са старым Закрэўскім і Мішкам. 
Прааналізаваць адносіны Сержа 
з баць ка мі, выявіць сапраўдныя 
прычыны паводзін Сержа дома, 
у школе, на вуліцы

Чытанне і абмеркаванне сю-
жэ та трэцяга раздзела апо-
весці. Калектыўная ацэнка 
паводзін Сержа дома і ў шко-
ле, высвятленне прычын яго 
эгаізму і разбэшчанасці. Гу-
тарка пра ўзаемаадносіны 
Насцечкі і яе дзеда — старо-
га Закрэўскага 

Прачытаць трэці 
і чацвёрты раздзелы 
аповесці. Падрых-
таваць вусны апо-
вед пра Сержа (як 
паводзіў сябе дома 
і ў школе, як скла-
дваліся адносіны 
з бацькамі, настаў-
нікамі, аднаклас-
нікамі. Асаблівую 
ўвагу звярнуць на 
яго самаацэнку)

39 Сачыць за развіццём па дзей у сю-
жэ це аповесці, вылучыць ключа-
выя эпізоды, у якіх раскрываюц-
ца характары герояў. Дапа маг-
чы вучням зразумець значэнне 
ўспамінаў Сержавага бацькі пра 
сваю маладосць у наладжванні ад-
носін з сынам. Удасканальваць 
набытыя раней уменні самастой-
на працаваць з празаічным тэк-
стам. Назапашваць фактычны 
матэрыял для будучай творчай 
працы 

Чытанне і аналіз пятага раз-
дзела аповесці. Абмеркаван-
не аповеду бацькі Сержа пра 
далёкія падзеі, што адбыва-
ліся ў яго маладосці, і пра іх 
удзельнікаў — Закрэўскага, 
Сержавага бацьку і дзяўчы-
ну-парабчанку. Абмеркаван-
не ўспрымання тых далёкіх 
па дзей Сержам

Прачытаць пяты 
і шосты раздзелы 
аповесці Кузьмы 
Чорнага «Насцеч-
ка». Апісаць зне-
шні выгляд Насцеч-
кі, па раз важаць 
над яе характарам 
і паводзінамі, адно-
сінамі з сяброўкамі 
і дзядулем
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40 Прыгадаць і прааналізаваць апо-
шні раздзел твора, падрабязна раз-
гледзець яго фінал — з’яўленне 
Сер жа і яго бацькоў у кватэры За-
крэўскіх. Звярнуць увагу вучняў 
на паводзіны кожнага персанажа 
і пракаменціраваць іх

Чытанне сёмага раздзела апо-
весці і аналіз па дзей, апіса-
ных у ім. Калектыўны ву-
сны аповед пра старога За-
крэўскага

Дачытаць тэкст 
аповесці. Адказаць 
на пы тан ні да шо-
стага і сёмага раз-
дзелаў, ведаць іх 
змест 

41 Падвесці вынікі вывучэння апове-
сці, высветліць адносіны вучняў да 
твора. Даць вусную характарысты-
ку аднаму з герояў аповесці Кузь-
мы Чорнага «Насцечка» (апісаць 
знешні выгляд, паводзіны, узаема-
адносіны з іншымі дзейнымі асо-
бамі, выявіць аўтарскае стаў лен-
не да героя і свае ўласныя адно-
сіны). Узнавіць і паглыбіць веды 
шасцікласнікаў пра жанравыя ад-
метнасці аповес ці, разгледзець тэа-
рэ тыч ны артыкул вучэбнага дапа-
можніка «Пра аповесць»

Гутарка пра ўражанні вуч-
няў, атрыманыя ад знаёмства 
з аповесцю Кузьмы Чорнага 
«Насцечка». Вусная харак-
та рыстыка герояў аповес-
ці — Насцечкі, Закрэўскага, 
Сер жа.
Чытанне і абмеркаванне тэ-
арэтычнага артыкула «Пра 
аповесць»

Перачытаць тэарэ-
тычны артыкул 
«Пра аповесць». 
Паразважаць пра 
вартасць дружбы 
і яе ролю ў жыц-
ці чалавека (павод-
ле прадстаўленых 
у раздзеле твораў)

42 Урок развіцця 
маўлення

1 Арганізаваць калектыўную твор-
чую працу вучняў — падрыхтоўку 
сачынення-разважання

Калектыўнае вуснае сачы-
ненне-разважанне на адну 
з тэм: «Што такое дружба?», 
«Чаму чалавеку нельга жыць 
без дружбы?», «Чаму трэба 
берагчы сяброў?»

Працяг

1 2 3 4 5 6

43 Урок 
дадатковага 
чытання

1 Разгледзець твор, прапанаваны 
праграмай (на выбар настаўніка 
або вучняў)

VІ. Тэмы і вобразы мастацкай літаратуры 
(19 гадзін + 1 гадзіна на дадатковае чытанне і 1 гадзіна на развіццё маўлення) 

Гістарычная тэма (4 гадзіны)
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Покліч мінулых стагоддзяў»

44 Лявон 
Случанін. 
«Рагнеда»
(урыўкі 
з паэ мы)

1 Узнавіць і пашырыць веды шасці-
класнікаў пра далёкія часы і па-
дзеі айчыннай гісторыі, апаэтыза-
ваныя ў творы Лявона Случаніна. 
Распавесці пра Полацкае княства 
і князёўну Рагнеду, яе дзіцячыя 
і юнацкія гады. Звярнуць увагу 
вучняў на спосабы абмалёўкі ге-
раіні (гераізацыя і рамантызацыя 
асобы, псіхалагічная матывіроў-
ка паводзін і ўчынкаў, спалучэнне 
пэўнай долі мастацкага вымыс лу 
з дакументальна пацверджанымі 
фактамі і інш.)

Выразнае чытанне і аналіз 
тэк с ту. Гутарка пра дзяцін-
ства і маладосць гераіні, пра 
нядобрае прадказанне яе да-
лейшага жыццёвага лёсу. 
Аб мер каванне рэпрадук цыі 
карціны Віталя Дуда рэн-
кі «Рагнеда і Ізя слаў». Зна-
ёмства з літаратурнымі кры-
ні ца мі і даведнікамі, якія 
ўтрым ліваюць дадатковыя 
звесткі пра Рагнеду 

Перачытаць 
урывак з паэмы 
Лявона Случаніна 
«Рагнеда», адказаць 
на пы тан ні да твора 

45 Уладзімір 
Бутрамееў.
«Славутая 
дачка Полац-
кай зямлі»

1 Пазнаёміць з празаічным апісан-
нем жыццёвага лёсу Рагнеды, 
звярнуць увагу вучняў на ўзаема-
адносіны Рагнеды са сваякамі, му-
жам Уладзімірам і сынам Ізясла-

Чытанне і абмеркаванне зме-
сту твора Уладзіміра Бутра-
меева «Славутая дачка По-
лацкай зямлі». Ка лек тыў ны 
вусны аповед пра Рагнеду 

Перачытаць апа-
вяданне Уладзіміра 
Бутрамеева «Славу-
тая дачка Полацкай 
зямлі». 
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вам. Параўнаць паэтычнае апісан-
не жыцця Рагнеды з празаічным 
(у творах Уладзіміра Бутрамеева 
і Лявона Случаніна), стварыць 
з дапамогай літаратурных тэкстаў 
і твораў жывапісу цэласнае ўяў-
лен не пра Рагнеду

(паводле інфармацыі настаў-
ніка, літаратурных крыніц, 
мастацкіх палотнаў, асабіста-
га досведу вучняў)

Абагульніць інфар-
мацыю пра Рагнеду 
і падрыхтаваць ву-
снае паведамленне 
пра яе

46 Сяргей 
Тарасаў. 
«Ефрасіння 
Полацкая».
Мастацкая 
ідэя літаратур-
нага твора

1 Узнавіць і пашырыць веды шасці-
класнікаў пра беларускую асвет-
ні цу і святую Ефрасінню По лац-
кую. Ахарактарызаваць час і мес-
ца дзеяння ў творы. Засяродзіць 
увагу вучняў на вобразе ігуменні 
Ефрасінні Полацкай. Пазнаёміць 
з мастацкім увасабленнем Ефра-
сінні ў творах жывапісу і выявіць 
непасрэдныя вучнёўскія ўражан-
ні. Супаставіць вобраз Ефра сін-
ні Полацкай у творах літарату-
ры і жывапісу. Дапамагчы вучням 
асэн са ваць веліч постаці асветні-
цы, яе ролю ў беларускай гісторыі 
і куль ту ры. Даць агульнае ўяў лен-
не пра мастацкую ідэю літаратур-
нага твора

Чытанне і абмеркаванне апа-
вя дання Сяргея Тарасава 
«Ефрасіння Полацкая». Гу-
тар ка пра асобу беларус кай 
ас вет ні цы і святой, яе ролю 
ў беларускай гісторыі і куль-
ту ры. Аналіз рэпра дук цыі 
кар ціны Сяргея Лагуновіча-
Ча рап ко «Ефрасіння Полац-
кая». Супастаўленне вобра-
заў гераіні, створаных маста-
ком і пісьменнікам.
Слова настаўніка пра мас-
тацкую ідэю літаратурнага 
твора

Прачытаць тэарэ-
тыч ны артыкул 
«Пра мастацкую 
ідэю». Перачытаць 
апавяданне Сяргея 
Тарасава «Ефрасін-
ня Полацкая». Пад-
рыхтаваць вус ны 
аповед пра Ефра-
сінню По лацкую

Працяг
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47 Генрых 
Сянкевіч. 
«Незабыў-
ная старонка 
славянскай 
мінуўшчы-
ны» (урыў-
кі з рамана 
«Крыжакі»)

1 Выклікаць эмацыянальную рэак-
цыю вучняў на мастацкае апі сан-
не Грунвальдскай бітвы; пашы-
рыць набытыя на ўроках гісторыі 
веды пра вялікую падзею тых да-
лёкіх часоў пры дапамозе створа-
най пісьменнікам мастацкай кар-
ці ны славутай бітвы. Засяродзіць 
увагу на спосабах стварэння воб ра-
заў ліцвінскага князя Вітаўта Вя-
лі ка га і вялікага магістра Тэў тон-
ска га ордэна барона Ульрыка фон 
Юнгінгена — выразнасці і да клад-
насці апісанняў, псіхалагічнай ма-
тывіроўцы паводзін герояў, багацці 
гукаў і фарбаў у абмалёўцы бітвы, 
экспрэсіі ў перадачы па дзей. Рас-
крыць значэнне біт вы пад Грун-
валь дам для нашай гісто рыі

Выразнае чытанне твора на-
стаў нікам і яго калектыў-
нае абмеркаванне. Аналіз 
паводзін галоўных кіраўні-
коў біт вы пад Грунвальдам: 
Вітаўта Вялікага, Ульрыка 
фон Юн гін гена і польска-
га караля Ягайлы. Вызна-
чэнне ролі сродкаў маста-
цкага выяўлення ў апісанні 
Грунвальд скай бітвы. Падры-
хтоўка ка лек тыўнага вуснага 
паведамлен ня пра Вітаўта. 
Знаёмства з рэпрадукцыяй 
карціны Гаўрылы Вашчанкі 
«Грун вальдская бітва»

Перачытаць урывак 
«Незабыўная ста-
рон ка славянскай 
мінуўшчыны» 
з рамана Генрыха 
Сянкевіча «Крыжа-
кі», адказаць на пы-
тан ні, змешчаныя 
ў вучэбным дапа-
можніку 

Ваенная тэма (5 гадзін)
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Вайна — боль і памяць народа»

48 Мікола 
Сурначоў. 
«У стоптаным 
жыце»

1 Расказаць пра жыццёвы лёс аўта-
ра верша — паэта Міколу Сурна-
чова. Данесці да вучняў шчырасць, 
цеплыню, задушэўнасць лірычна-
га ўспаміну пра вайну, выклікаць 
эмацыянальную рэакцыю на па-
дзеі тых далёкіх часоў, суперажы-
ванне герою. Растлумачыць сэнс 
воб раза стоптанага жыта ў вершы

Выразнае чытанне верша Мі-
колы Сурначова «У стопта-
ным жыце», аналіз яго трагі-
чнага зместу, вобразнага ладу. 
Гутарка пра шматлікія ах-
вяры вайны, пра ўдзячнасць 
і памяць нашчадкаў герояў

Падрыхтаваць выра-
знае чытанне вер-
ша Міколы Сурна-
чова «У стоптаным 
жыце», адказаць на 
вызначаныя настаў-
нікам пы тан ні
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49 Аляксей 
Пысін. 
«Проня»

1 Засяродзіць увагу вучняў на спа-
сціжэнні ідэйна-мастацкага змес-
ту верша, на сродках перадачы па-
чуц цяў аўтара (экспрэсіўнасць вы-
каз вання, арыгінальнасць формы, 
адметнасці рытму, багацце сродкаў 
мастацкага выяўлення). Удаска-
нальваць уменне вучняў параў-
ноўваць сюжэтныя вершы, блізкія 
па тэматыцы (на прыкладзе вер-
шаў Міколы Сурначова і Аляксея 
Пысіна)

Выразнае чытанне верша 
Аляксея Пысіна «Проня», 
вызначэнне мастацкай ідэі 
твора і сродкаў мастацкай 
выразнасці. Аналіз вобраза 
няскоранай ракі Проні і срод-
каў яго абмалёўкі. Чытанне 
верша па ролях 

Параўнаць вершы 
Міколы Сурначова 
«У стоптаным 
жыце» і Аляксея 
Пысіна «Проня» 
(па тэме, будове, 
воб разах, моўных 
выяўленчых срод-
ках, гучанні). Выву-
чыць адзін з вершаў 
на памяць

50 Анатоль 
Вярцінскі. 
«Два полі»

1 Удасканальваць уменне вучняў 
аналізаваць паэтычныя сюжэт-
ныя творы. Прааналізаваць верш 
«Два полі» Анатоля Вярцінскага 
(вызначыць тэму, мастацкую ідэю, 
пафас, асноўныя вобразы, сродкі 
мастацкага выяўлення, аўтарскую 
пазіцыю). Арганізаваць праслу-
хоўванне песні паводле верша (му-
зыка Эдуарда Ханка)

Выразнае чытанне верша 
Анатоля Вярцінскага «Два 
полі», праслухоўванне запі-
су песні (кампазітар Эдуард 
Ханок). Калектыўная гутарка 
па творы. Параўнанне выву-
чаных на папярэдніх уроках 
вершаў пра вайну (па тэме, 
вобразах, будове, інтанацыі 
і інш.)

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
верша Анатоля 
Вярцінскага «Два 
полі». Расказаць 
пра лёс сваякоў, 
якія прымалі ўдзел 
у Вялікай Айчын-
най вайне

51 Вячаслаў Адам-
 чык. «Салод кія 
яблыкі». Ма-
стацкі воб раз 
у літара тур ным 
творы

2 Пазнаёміць вучняў з героямі тво-
ра, звярнуць увагу на час і мес-
ца дзеяння, сачыць за развіццём 
сюжэта, выдзеліць ключавыя эпі-
зоды і эпізоды, важныя для ха-
рактарыстыкі Тоніка (дзіцячыя 

Чытанне першага раздзела 
апавядання Вячаслава Адам-
чыка «Салодкія яблыкі» і аб-
меркаванне яго зместу. Гу-
тарка пра жыццё хлопчы-
ка Тоніка, яго ўспрыманне

Прачытаць раздзе-
лы 1—3 апавядання. 
Падрыхтаваць 
падрабязны пераказ 
аднаго з эпізодаў 
твора (Тонік

Працяг

1 2 3 4 5 6

забавы на рэчцы, наведванне хлоп-
чы кам Жолудзевай хаты, прыход 
у хату Тоніка паліцаяў). Праана-
лізаваць змест першага раздзела 
апавядання, вызначыць ролю эпі-
зоду з прыходам паліцаяў у Тоні-
каву хату ў раскрыцці мастацкай 
ідэі твора. Паглыбіць веды вуч-
няў пра ролю апісанняў і бытавых 
дэталяў у абмалёўцы характару 
героя

па дзей. Назапашванне ма-
тэрыялу для характарысты-
кі галоўнага героя (знешні 
выгляд хлопчыка, яго хатнія 
абавязкі, заняткі, адносіны 
з іншымі персанажамі)

з вясковымі хлоп-
чыкамі ловіць на 
рацэ ракаў; прыход 
паліцаяў у хату То-
ніка; Тонік пасвіць 
карову і сустрака-
ецца з Арсенікам) — 
на выбар вучняў

52 Паглыбіць веды вучняў пра ма-
стацкі вобраз у літаратурным тво-
ры, удасканальваць іх уменні ха-
рактарызаваць героя паводле яго 
паводзін, учынкаў, перажыванняў. 
Паказаць ролю мастацкіх дэта-
ляў, дыялогаў, аўтарскіх апісан-
няў у раскрыцці характару героя. 
Засяродзіць увагу шасцікласнікаў 
на характарыстыцы вобразаў тво-
ра і спосабах іх абмалёўкі

Чытанне тэксту і аналіз па-
дзей, апісаных у чацвёртым 
раздзеле твора. Чытанне тэ-
арэтычнага артыкула «Пра 
мастацкі вобраз» і яго абмер-
каванне. Калектыўная вус-
ная характарыстыка галоў-
нага героя (засяродзіць ува-
гу на ўспрыманні Тонікам 
навакольнага свету і людзей, 
на паводзінах і ўнутраных 
перажываннях хлопчыка)

Перачытаць тэарэ-
тычны артыкул 
«Пра мастацкі воб-
раз». Падрыхтаваць 
невялікае вуснае 
паведамленне пра 
Тоніка

53 Урок 
дадатковага 
чытання

1 Разгледзець твор, прапанаваны 
праграмай (на выбар настаўніка)
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Экалагічная тэма (7 гадзін)
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Зямля мая — зялёны дом»

54 Пімен 
Панчанка.
«Сармацкае 
кадзіла»

1 Данесці да вучняў галоўную 
дум ку, увасобленую ў творы: за-
нядбанне, спусташэнне прыроды, 
абыякавасць да яе — непа збеж-
нае збядненне чалавека; спры-
яць спасціжэнню патрыятычна-
га і гуманістычнага пафасу верша. 
Пашырыць уяўленні вучняў пра 
свет роднай прыроды, яе прыга-
жосць, багацце, непаўторнасць, 
шматколернасць. Пазнаёміць 
вучняў з Чырвонай кнігай і яе 
зместам

Выразнае чытанне верша Пі-
мена Панчанкі «Сармацкае 
кадзіла» і яго аналіз. Гута-
рка пра ўспрыманне аўта-
рам жалезнага прагрэсу, пра 
шляхі выратавання і захаван-
ня прыроднай спадчыны, пра 
лёс нашых нашчадкаў

Падрыхтаваць 
выразнае чытан-
не верша Пімена 
Панчанкі «Сармац-
кае кадзіла». Параз-
важаць над пытан-
нем «У чым праяў-
ляецца любоў чала-
века да прыроды, да 
роднай зямлі?»

55 Іван 
Пташнікаў. 
«Алені»

3 Увесці вучняў у мастацкі свет тво-
ра (знаёмства з часам і месцам дзе-
яння, падзеямі, героямі, асноўную 
ўвагу скіраваць на майстэрства 
пісь менніка ў абмалёўцы прыро-
ды). Данесці да шасцікласнікаў гу-
маністычны пафас твора, ідэю даб-
рыні, духоўнай шчырасці і прыга-
жосці, міласэрнасці чалавека да 
прыроды (на прыкладзе адносін 
Іркі да аленяў)

Чытанне часткі тэксту і раз-
гляд асобных эпізодаў. Гу тар-
ка пра час і месца дзеяння, 
пра дзяўчынку Ірку і яе ба-
гаты ўнутраны свет, любоў 
да прыроды, надзвычайную 
назіральнасць і ўражлівасць

Прачытаць першую 
палову твора. 
Вызначыць эпізоды, 
важныя для харак-
тарыстыкі галоў-
най гераіні твора — 
дзяўчынкі Іркі

Працяг
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56 Прааналізаваць другую палову 
апавядання, разгледзець асноў-
ныя эпізоды, звярнуць увагу на 
паводзіны дарослых, высветліць 
прычыны іх душэўнай чэрствасці. 
Разгледзець рэпрадукцыю карці-
ны Галіны Шапялевіч «У пушчы», 
параўнаць свет прыроды, створа-
ны мастаком і пісьменнікам

Чытанне наступнай часткі 
апавядання і аналіз яе змес-
ту. Абмеркаванне рэпра дук-
цыі карціны Галіны Шапяле-
віч «У пушчы», параўнанне 
вобразаў аленяў, створаных 
мастаком і пісьменнікам

Дачытаць апавя-
данне Івана Пташ-
нікава «Алені». 
Прадумаць адказ 
на пытанне «Чым 
так вабіла Ірку 
прырода?»

57 Акрэсліць тэму і мастацкую ідэю 
апавядання; прасачыць, як паказ-
вае пісьменнік перажыванні Іркі, 
як раскрываецца пазіцыя аўтара, 
яго стаўленне да герояў і па дзей. 
Выхоўваць у вучняў гуманныя, 
беражлівыя адносіны да прыроды 

Калектыўнае абмеркаванне 
пытанняў: «Як апісвае аўтар 
перажыванні Іркі, разумен-
не ёю гібелі аленя?», «Які-
мі паказаны адносіны Іркі 
з баць ка мі, чаму яны не разу-
мелі дачку?» 

Падрыхтаваць вус-
ную замалёўку на 
адну з тэм: «Ірка 
і яе алені», «Ірчы-
на пушча», «Свет 
Ірчыных захаплен-
няў»

58 Алесь Жук. 
«Стары бабёр» 
(урывак 
з аповесці 
«Паля ван не 
на Апош няга 
Жураўля»)

1 Высветліць уражанні вучняў ад 
твора (што ўсхвалявала, што асаб-
ліва ўразіла і запомнілася). Прыга-
даць гісторыю старога бабра (яго 
ранейшае жыццё, як апынуўся 
ў новай мясцовасці, чаму выму-
шаны на старасці шукаць сабе но-
вае жытло, што змянілася ў пры-
родзе на яго памяці), пракаменці-
раваць паводзіны бабра падчас яго 
вандроўкі. Звярнуць увагу вуч-
няў на адухоўленасць аўтарскіх

Чытанне твора і абмеркаван-
не апісаных па дзей: як пісь-
мен нік паказвае жыццё ба-
бровай сям’і; што паўплыва-
ла на вымушаную ванд роў ку 
старога бабра; якія даўнія 
ўспаміны рабілі яго небяспеч-
ную дарогу неабход най і жа-
данай; якое выйсце знай шоў 
стары бабёр для сваёй сям’і. 
Наладзіць прагляд філь-
ма-экранізацыі «Паляванне

Прачытаць твор 
Алеся Жука «Ста-
ры бабёр» (урывак 
з аповес ці «Палява-
нне на Апош няга 
Жураўля»). Падрых-
таваць вусны апо-
вед пра старога ба-
бра і яго вандроў-
ку ў пошуках нова-
га жытла

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2016 
© ТДА «Аверсэв», 2016



Працяг

1 2 3 4 5 6

псіхалагічных і пейзажных апісан-
няў, адносіны пісьменніка да пры-
роды і да свайго персанажа

на Апошняга Жураўля» (рэ-
жысёр Валерый Анісенка, 
1986 — гл. ЭАР, adu.by)

59 Янка Маўр. 
«Багіра». 
Кампазіцыя 
літаратурнага 
твора

2 Выклікаць эмацыянальны водгук 
шасцікласнікаў на твор Янкі Маў-
ра, прыгадаць паводзіны Багіры на 
вуліцы і ў хаце, ацаніць дзеянні 
людзей, што аказваліся побач з Ба-
гірай. Выхоўваць любоў і пашану 
да ўсяго жывога на зямлі; падвес-
ці вучняў да думкі, што кожная 
жывая істота мае права на жыццё

Чытанне апавядання Янкі 
Маўра «Багіра» і яго аналіз. 
Гутарка пра атрыманыя вуч-
нямі ўражанні ад літаратур-
нага твора, набытыя веды пра 
характар, здольнасці і магчы-
масці кошак (на прыкладзе 
вобраза Багіры)

Прачытаць апа-
вяданне Янкі Маў-
ра «Багіра». Пад-
рыхтаваць вусную 
замалёўку на адну 
з тэм: «Лёс Багіры», 
«Які жыццёвы ўрок 
атрымалі людзі ад 
Багіры?»

60 Прааналізаваць змест апавядання. 
Узнавіць веды вучняў пра сюжэт 
літаратурнага твора, фарміраваць 
пачатковае ўяўленне пра яго кампа-
зіцыю. Засяродзіць увагу падлеткаў 
на будове апавядання, прааналіза-
ваць размяшчэнне эпізодаў, дыяло-
гаў, апісанняў у мастацкім тэксце

Разгляд сюжэта апавядання 
і вызначэнне яго этапаў. Вы-
дзя лен не асноўных эпізодаў 
і аналіз іх зместу. Знаёмства 
з тэарэтычным артыкулам 
«Пра кампазіцыю». Дасле-
даванне будовы апавядання 
Янкі Маўра «Багіра»

Перачытаць арты-
кул «Пра кампа-
зіцыю». Скласці 
вус ную замалёўку 
пра свайго хатняга 
сябра (кошку, саба-
ку ці іншую жывё-
ліну)

61 Урок развіцця 
маўлення

1 Падрыхтаваць вуснае сачыненне 
з элементамі апісання і разважан-
ня пра свае адносіны з любой жы-
вой істотай або даць свае прапано-
вы (распрацаваць план), як збе-
рагчы куточак прыроды (лес, луг, 
рэчку, вуліцу, парк, сад) у сваёй 
мясцовасці

Падрыхтоўка вучнямі вусна-
га сачынення з элементамі 
апісання і разважання. Ка-
лек тыўнае абмеркаванне вы-
нікаў працы

Працяг
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Алегарычныя і сатырычныя вобразы (3 гадзіны)
Раздзел вучэбнага дапаможніка «І досціп, і мудрасць»

62 Якуб Колас. 
«Конь і саба-
ка»

1 Прааналізаваць змест байкі, звяр-
нуць увагу на вобраз Рудзькі, ацэн-
ку яго паводзін малымі дзець-
мі. Пашырыць уяўленне вучняў 
пра байку як літаратурны жанр, 
раскрыць асноўныя кампаненты 
байкі, паказаць пераемнасць тэм, 
сюжэтаў, вобразаў у байках роз-
ных народаў

Выразнае чытанне байкі Яку-
ба Коласа «Конь і сабака» 
і аналіз яе зместу. Калектыў-
ная характарыстыка перса-
нажаў байкі — каня і сабакі 
Рудзькі. Абмеркаванне мара-
лі і яе ролі ў байцы

Вывучыць бай-
ку Якуба Коласа 
«Конь і сабака» на 
памяць

63 Алесь Звонак. 
«Гарбуз». 
Байка як літа-
ратурны жанр

1 Прааналізаваць сюжэт байкі Алеся 
Звонака «Гарбуз», яе мараль, мас-
тацкія асаблівасці. Пазнаёміць са 
зместам тэарэтычнага артыкула 
«Пра байку», адзначыць жанравыя 
асаблівасці байкі: сатыра (з’едлі-
вы смех), алегарычная (іншаска-
зальная) форма, паву чаль ная кан-
цоўка (мараль). Прыгадаць тыпо-
выя чалавечыя заганы і недахопы, 
што выкрываюцца ў байках наро-
даў свету

Слова настаўніка пра бай-
ку і яе жанравыя асаблівас-
ці. Знаёмства з тэарэтычным 
артыкулам «Пра байку». Вы-
раз нае чытанне байкі Алеся 
Звонака «Гарбуз» (імкнуцца 
перадаць аўтарскую інтана-
цыю і характар персанажа), 
аналіз зместу і мастацкіх ад-
метнасцей твора

Перачытаць арты-
кул «Пра байку». 
Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
байкі Алеся Звона-
ка «Гарбуз» і адказы 
на пы тан ні да твора

64 Уладзімір 
Корбан.
«Малпін 
жарт».

1 Разгледзець калізію байкі «Мал пін 
жарт» Уладзіміра Корбана, пра-
аналізаваць учынак Малпы, сфар-
муляваць галоўную думку байкі. 

Выразнае чытанне па ролях 
фрагментаў баек Уладзімі-
ра Корбана «Малпін жарт» 
і Міхася Скрыпкі «Свіння

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
байкі Уладзіміра 
Корбана «Малпін
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Міхась 
Скрыпка. 
«Свіння 
і Баран»

Прааналізаваць змест байкі Мі-
хася Скрыпкі «Свіння і Баран». 
Удасканальваць уменні шасці-
класнікаў выразна чытаць байкі 
і інсцэніраваць іх асобныя эпізо-
ды, разумець падтэкст байкі, ка-
менціраваць мараль

і Баран». Аналіз зместу і мас-
тацкіх асаблівасцей баек. Ін-
сцэніраванне байкі Міхася 
Скрыпкі «Свіння і Баран». 
Конкурс на лепшага чыта-
льніка байкі

жарт» або Міха-
ся Скрыпкі «Свін-
ня і Баран» (на 
выбар), намаляваць 
ілюстрацыю да аб-
ранага твора

VІІ. Фантастыка (4 гадзіны + 1 гадзіна на дадатковае чытанне)
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Святло далёкай зоркі»

65 Раіса 
Баравікова.
«Гальштучнік» 
(урывак 
з «Аповесці 
чатырох пада-
рожжаў»)

2 Даць агульнае ўяўленне пра фан-
тастыку (далучыць да тлумачэн-
ня фантастычнага жанру літара-
туры рэпрадукцыі карцін Язэпа 
Драздовіча, іншых беларускіх ма-
стакоў). Увесці вучняў у кола па-
дзей «Аповесці чатырох падарож-
жаў», прасачыць за фантастычны-
мі падзеямі, што разгортваюцца 
ў прапанаваным фрагменце тво-
ра, — вяртаннем астранаўтаў з ка-
смічнага падарожжа, наведваннем 
імі невядомай Зялёнай планеты, 
сустрэчай з яе жыхарамі

Слова настаўніка пра фанта-
стыку. Знаёмства з артыку-
лам «Пра фантастыку». Чы-
танне і абмеркаванне зме-
сту твора Раісы Баравіковай 
«Галь штучнік» (урыўка 
з «Апо весці чатырох падаро-
жжаў»). Калектыўнае вуснае 
маляванне словамі загадка-
вай Зялёнай планеты і яе жы-
хароў-гуманоідаў

Дачытаць твор 
Раі сы Баравіковай 
«Галь штучнік». 
Падрыхтаваць пад-
рабязны пераказ ад-
наго з найбольш 
значных эпізодаў 
(на выбар), пры жа-
данні намаляваць да 
яго ілюстрацыю

66 Засяродзіць увагу на гуманісты-
чным пафасе твора, яго займаль-
ным сюжэце, незвычайных, фанта-
стычных героях, якія дзейнічаюць 
поруч з доктарам Савічам, на тых

Аповед пра вяртанне доктара 
Савіча на Зямлю і яго жыццё 
пасля касмічнай вандроўкі. 
Калектыўная вусная замалёў-
ка пра птушку гальштучніка. 

Падзяліць твор на 
часткі і падабраць 
да іх загалоўкі або 
падрыхтаваць ву-
сную замалёўку

Працяг

1 2 3 4 5 6

пераменах, што адбыліся ў яго 
паводзінах пасля міжпланетнай 
вандроўкі і сустрэчы з гуманоіда-
мі. Прааналізаваць вобраз загадка-
вай істоты, яе чароўнае пераўваса-
бленне на Зямлі ў птушку з дзіў-
най палоскай-гальштукам

Калектыўны вусны водгук на 
твор Раісы Баравіковай

на адну з тэм: 
«Таямніца дзіўнай 
птушкі», «Вандроў-
ка доктара Савіча»

67 Дзінтра 
Шулцэ. 
«Роберцік»

2 Пазнаёміць шасцікласнікаў з зай-
мальным сюжэтам апавядання 
Дзінт ры Шулцэ «Роберцік», з дзі-
воснай планетай Фаіс, якая нека-
лі была проста дзівоснай плане-
тай, але з цягам часу беззваротна 
страціла сваю яркую прыгажосць 
і ператваралася ў нежывую, змроч-
ную і халодную (з-за гвалтоўнага 
асваення яе людзьмі). Разгледзець 
рэпрадукцыі карцін Язэпа Драз-
довіча, прысвечаныя касмічнай 
тэматыцы

Чытанне твора і абмерка ван-
не яго зместу. Калектыўнае 
вуснае сачыненне-апі сан не 
незвычайнай планеты Фаіс, 
якую людзі выкарыс тоўвалі 
як прамежкавую стан цыю 
ў космасе і паступова пера-
тва рылі ў мёртвую планету. 
Абмеркаванне рэпрадукцыі 
карціны Язэпа Драздовіча 
«Пейзаж на Сатурне»

Прачытаць апавя-
данне Дзінтры 
Шул цэ «Роберцік». 
Намаляваць далё-
кую планету Фаіс 
(ці якую іншую 
планету, якая ўяў-
ляецца вучням) 
і расказаць пра яе

68 Засяродзіць увагу вучняў на воб-
разе робата Роберціка — штучнага 
механізма, створанага чалавекам, 
на яго адносінах з Увісам і іншымі 
астранаўтамі, на пераўвасаблен-
ні робата (пасля вандроўкі на 
Зямлю) у істоту з тонкай душэў-
най арганізацыяй, абвостранымі

Калектыўная характарыс ты-
ка робата Роберціка (з улікам 
традыцыйных прыёмаў ства-
рэння мастацкага вобраза: апі-
сання знешняга выгляду, абма-
лёўкі паводзін і перажыванняў, 
адносін з іншымі персанажамі, 
аўтарскай ацэнкі)

Падрыхтаваць ву-
снае сачыненне-мі-
ніяцюру «Робер-
цік — самы дзівос-
ны робат»
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пачуццямі, змененымі поглядамі 
на жыццё, абыякавым стаўлен-
нем да сваіх ранейшых абавязкаў

69 Урок дадатко-
вага чытання

1 Разгледзець твор, прапанаваны 
праграмай (на выбар настаўніка 
або вучняў)

70 Паўтарэнне 
і абагульнен-
не вывучанага 
за год

1 Падвесці вынікі навучальнага года, 
высветліць уражанні шасцікласні-
каў ад курса літаратуры, акрэсліць 
перспектывы, даць вучням парады 
для чытання ўлетку

Знаёмства вучняў са спісам 
твораў для дадатковага чы-
тан ня, прапанаваных прагра-
май па беларускай літара-
туры 

Заканчэнне
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